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 و از نوع كاربردي پيمايشي - توصيفياين تحقيق . هاي ورزشي اصفهان بود ادارات ورزش و جوانان و هيأتدر عملكرد 

 عملكرد كاپالن و ،)2012(وانگ و وانگ هاي تسهيم دانشِ  پرسشنامهتركيبي از آن، هاي  دادهو ابزار گردآوري  است
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  هاي كليدي  واژه
  .BSCهاي ورزشي، عملكرد،  تسهيم دانش، خالقيت، سازمان

    
  

                                                           
   09128170591 :تلفن : نويسندة مسئول   Email:Mazloomi97@gmail.com                                                   

        



 1394 بهمن و اسفند ، 6شمارة ، 7دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

848

   مقدمه
 ،بشري جوامع زندگي مختلف هاي اليه در ورزشي هاي سازمان و نفوذ ورزش و ورزش در گرايي تخصص
 مديريت به توجه .است ساخته ناپذير اجتناب امري را متغير فعلي و مختلف شرايط با پذيري انطباق

 كنندة فراهم تواند يم دانش، مديريت مهم از ابعاد يكي عنوان به دانش تسهيم خاص طور به و دانش

خالقيت، تسهيم  .)3(هاي گوناگون باشد  عرصه در ورزشي هاي سازمان و ورزش پوياي عملكرد و حضور
رزشمندي را براي توانند مزاياي رقابتي ا يماند كه در عصر جديد  دانش، و عملكرد سازماني، از مفاهيمي

از آنجا كه بدنة اصلي ورزش متشكل از نيروهاي . هاي ورزشي فراهم كنند خصوص سازمان ها و به سازمان
داوطلب و غيررسمي است، توجه به عناصري مانند خالقيت و تسهيم دانش كه ريشه در تعامالت فردي 

  .  خوردار باشدتواند از اهميت و حساسيت بيشتري بر يمو گروهي داوطلبانه دارند، 
رسد  يمنظر  است و به مشهود سازماني و اجتماعي مطالعات در خالقيت، و دانش مديريت مفهوم

 حال، عين در ).18(رود  شمار مي به ها شناخت رفتار سازمان در كليدي مفهومي بيش از پيش دانش

 سازمان رقابتي مزيت و يسازمان اثربخشي تواند منبع يم ،)28(دارد  دانش نزديكي با ارتباط كه خالقيت

  ).18(آيد  حساب به
 و مديران نوآوري و خالقيت به زيادي حدود تا امروزي هاي سازمان اينكه موفقيت به با توجه

 هاي سازمان در خالقيت مديريت فرايند از مديران بايد متكي است، مهم مقولة اين با آنها آشنايي

مديران  از استفاده با ورزشي هاي سازمان تا كنند تشويق ار آن طريق فرايندهايي از و باشند آگاه ورزشي
 امور و وظايف انجام خالقانة و بهتر جديدتر، هاي راه شوند و اثربخش و كارامد بتوانند خالق و كاركنان

 سازي دروني براي را زيادي زمان بايد خالقيت، از بااليي سطح داشتن منظور به .كار گيرند به را سازماني

). 15(دارند  يكديگر با نزديكي ارتباط دانش و بنابراين خالقيت ،دهيم اختصاص ازمانس در دانش
 بر تأكيد اعتماد، و وفاداري افزايش يادگيري، دانش، گذاري اشتراك به و ايجاد از بايد خالق مديريت

 موفق دادامة حيات خو و در رقابت محور دانش سازمان اينكه تا كند حمايت كاركنان استقالل خالقيت و

 ايجاد آن از تر مهم اما باشند، محور انسان هايي سازمان بايد محور دانش هاي همچنين سازمان .كند عمل

 در نوآوري با ها  سازمان در دانش گذاري اشتراك  به .)33(است  فرايند با اين متناسب و فرهنگي ساختار

 تركيب حاصل خود كه است هپيوست يادگيري نتيجة در خالقيت .)42( دارد مثبتي ارتباط آنها

 .دارد مهمي نقش اعتماد آن در كه است محيطي در از يكديگر يادگيري براساس مجزا هاي  دانش
 تأثير سازمان در اطالعات فناوري همچنين و آن مانند مجريان دانش مديريت ساختاري عوامل همچنين
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 بهبود سازمان، نوآورانة دادهايبرون بر مثبتي تأثير دانش مديريت). 37(دارند  خالقيت بر مثبتي

 رفتار بلكه قلمرو دانش، تنها نه رسد نظر مي به ديگر، سويي از .دارد كاركنان و پيشبرد محصوالت

 دو اين از متفاوتي تركيب حقيقت، در. باشد داشته دانش مديريت سيستم بر زيادي تأثير نيز نوآورانه

 و دانش كسب بين مثبتي در تحقيقات گذشته ارتباط ).6(دارد  دانش مديريت بر تأثير متفاوتي مفهوم
حاكي ) 2011(نتايج تحقيقات گونداي و همكاران ). 12(شده است  مشاهده سازمان در خالقيت افزايش

امابايل  و كورتزبرگ ).19(ها بوده است  از تأثيرات مثبت و معنادار خالقيت و نوآوري بر عملكرد سازمان
 كار هم با كه افراد هايي محيط و ها موقعيت در كه داشتند بيان خود قيقتح نتايج به با توجه) 2001(

اهميت  امروز كاري هاي محيط كه در ها تيم محتواي در بودن خالق و شوند مي تلفيق عقايد كنند، مي
هاي مرتبط با آنها كه افراد،  هاي ورزشي و فعاليت بنابراين در سازمان). 27( آيد مي وجود به دارد، زيادي

اي ايجاد  هاي مناسب و بالقوه پردازند، موقعيت كاركنان، داوطلبان و ورزشكاران در كنار هم به فعاليت مي
  . شود كه در قالب آنها زمينة الزم براي بروز خالقيت و تسهيم دانش فراهم است يم

 چوبيچار كه است مند نظام تخصصي هاي نگرش و اطالعات ها، ارزش ها، تجربه از اي يختهآم ،دانش

 ةدست دو به توان يرا م دانش .دهد يم دست به جديد اطالعات و ها تجربه از يريگ بهره و ارزشيابي براي
 ذخيره و يبند طبقه ضبط، يراحت به توان يرا م صريح دانش سو، يك از .كردي بند دسته ضمني صريح و

 در پنهان صورت به ضمني شدان ديگر، سوي از .است و آسان ساده رسمي، زبان يك در آن انتقال و كرد

عنوان يك دارايي نامشهود براي هر سازماني  دانش به. دارد ريشه افراد ذهني هاي و مدل روزمره اقدامات
هاي مربوط  اندركاران حوزه دست و محققان ،در نتيجه. ضروري است كه بايد با مهارت تمام مديريت شود

دانش معطوف  يآور اسايي، اخذ، ايجاد، تسهيم و جمعهاي سازماني براي شن به قابليت اي يندهتوجه فزا
ها و عملكرد واحدهاي مختلفي  نوع فعاليت تناسب بههاي ورزشي  بنابراين از آنجا كه سازمان. اند داشته

به . از اشتراك و تسهيم دانش واحدهاي آن باشد متأثرتواند  يمدارند، اثربخشي آنها تا حدود زيادي 
). 26(است ها بسيار ضروري  رفتار تسهيم دانش براي عملكرد سازمان) 1996(اعتقاد كوگات و زاندر 

هاي ورزشي با ترويج و توسعة رفتارهاي تسهيم دانش در ميان كاركنان  رسد سازمان يمنظر  بنابراين به
امروزه اثربخشي سازماني تا  .يرمستقيم به بهبود عملكرد خود كمك كنندغمستقيم و  طور بهخود قادرند 

اعتقاد بر اين ). 8(ها و واحدها وابسته است  د بسيار زيادي به چگونگي تسهيم دانش بين افراد، تيمحدو
هاي مختلف سازماني از جمله خالقيت كه نقشي  است كه رفتارهاي تسهيم دانش در ايجاد شايستگي

  ).26(كند، اهميت شايان توجهي دارند  يمحياتي در عملكرد سازماني ايفا 
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تحقيقي در حوزة خالقيت، تسهيم دانش و عملكرد سازماني بيانگر اين است كه مرور ادبيات 
خالقيت در سازمان و كاركنان  وتوانند با ترغيب و توسعة فرايند تسهيم دانش  يمهاي ورزشي  سازمان

شك توجه به فرايندهاي گوناگون  بي. سازمان، زمينة بهبود و توسعة عملكرد سازماني را فراهم سازند
هاي  تواند تا حدود بسيار زيادي عملكردهاي سازمان يمي از جمله خالقيت و تسهيم دانش سازمان درون

  .ورزشي را تحت تأثير قرار دهد
ها  سازمان مديريت كارهاي دستور ينتر مهم از يكي هاي آن هاي بهبود شاخص و شيوه عملكرد

 ،ها تأثير مثبتي در كاهش هزينه تسهيم دانش با همكاراندهند كه  يمتحقيقات نشان  .شود يم محسوب
 و 1گلد. )32( هاي نوآوري و عملكرد سازمان دارد هاي جديد، عملكرد تيمي، قابليت پروژه تر يعتكميل سر
 براي تأييد آنها .كردند بررسي سازماني عملكرد بر را دانش فرايند تأثير پژوهشي در) 2001( همكاران

داد  نشان اين تحقيق نتايج .كردند تالش سازماني عملكرد دبهبو روي بر دانش مديريت توانايي تجربي
بهبود  موجب نهايت در و كند فراهم رقابتي مزيت سازمان براي تواند يم دانش تسهيم و يآور جمعكه 

 و دانش مديريت يها سبك در مورد پژوهشي در )2003 (2لي و چوي ).17( شود عملكرد سازمان
 دانش مديريت مختلف يها سبك كه پرداختند موضوع اين بررسي به سازماني عملكرد بر آن اثرهاي
 سيستمي، پويا، سبك چهار بين از كه دهد يم نشان نتايج .گذارند يمتأثير  سازمان عملكرد بر چگونه
 بر را تأثير بيشترين آشكار دانش و ضمني دانش مديريت بر تأكيد پويا با سبك ايستا، و محور انسان

 هايي كه از نشان داد در سازمان) 2006(3نتايج پژوهش ثورنهيل ).10( است داشته سازمان عملكرد
 پويايي باال برخوردارند، نوآوري رواج بيشتري دارد و تعامل دانش، پويايي صنعت و نوآوري روي عملكرد

 نشان داد كه رابطة معناداري بين دانش ضمني و) 2008(4هارلو نتايج مطالعات ). 39(يرگذار است تأث
در زمينة رابطة بين تسهيم ) 2012( 5نتايج پژوهش وانگ و وانگ ).20(ها وجود دارد  رد شركتعملك

بر نوآوري و عملكرد ) ضمني و صريح(دانش، نوآوري و عملكرد نشان داد كه اقدامات تسهيم دانش 
عت ير معنادار بيشتري بر سرتأثدهند كه تسهيم دانش صريح  يمتحقيقات نشان ). 40(يرگذار است تأث

ير معنادار بيشتري بر كيفيت نوآوري و تأثكه تسهيم دانش ضمني  يدرحالنوآوري و عملكرد مالي دارد؛ 
 شده موجب يادگيري و نوآورينشان دادند ) 2013(شاهين و رباني مهر . عملكرد عملياتي دارد

                                                           
1. Gold  
2. Choi & Lee 
3.Thornhill 
4. Harlow 
5. Wang and Wang 
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) 2008(هسو ). 36( اشتد خواهد همراه به را نتايج بهبود توانمندسازها، ارتقاي و ارتقا يابد توانمندسازها
انساني سازماني، تشريك  ةمثبتي با سرماي ةرابط تسهيم دانش و نوآوري و يادگيري اقداماتدريافت كه 

دريافتند كه تسهيم دانش و يادگيري نيز  )2008( 1الو و نگي. )21( مساعي و عملكرد سازماني دارد
. )28(شود  يمنجر م سازمان خدمات ةارائ و وكار يند كسباسازماني به عملكرد بهتر از طريق بهبود فر

بين تسهيم دانش و عملكرد سازماني دريافتند كه ابعاد مختلف  ةرابطبا مطالعة  )2007(و همكاران  2دو
شود  يمنجر م متنوعيكه در نهايت به عملكرد  كند يايفا مدر سازمان هاي مختلفي  شتسهيم دانش نق

هيم دانش صريح و آشكار نقش مهمي در تسهيل عملكرد و معتقدند كه تس) 2012(ونگ و ونگ ). 14(
حاكي از تأثير ) 2010(در همين زمينه، تحقيقات اسكرالواج و همكاران ). 40(ها دارد  خالقيت سازمان

پژوهش بدري  نتايج براساس). 37(ها و بهبود عملكرد آنهاست   يادگيري سازماني بر خالقيت سازمان
انساني در ادارات تربيت  منابع عملكرد بر معناداري تأثير دانش تسهيم رمتغي )1391(آذين و همكاران 

اتخاذ تدابيري ) 1392(مطالعات جابري و همكاران  براساس .)2(بدني آذربايجان شرقي داشته است 
 وهاي سازماني  تواند راهگشاي فعاليت يمهاي ورزشي  تسهيم بيشتر دانش در سازمان منظور به

 ).3(هاي ورزشي شود  اري در سازماني عمليات كساز روان

هاي كارت  بررسي تأثير خالقيت و تسهيم دانش بر عملكرد، از شاخص منظور بهدر اين تحقيق 
مدل كارت . هاي ورزشي استفاده شده است هاي عملكرد سازمان مطالعة شاخص منظور بهامتيازي متوازن 

يرندة دربرگلكرد سازماني است كه هاي ارزشمند در مديريت عم امتيازات متوازن يكي از مدل
 براي ها مدل كارت امتيازي متوازن، سازمان براساس. هاست هاي محوري عملكرد در سازمان شاخص

 مشتري، مالي، امور حوزة از اند عبارتكه  شوند متمركز اصلي يها حوزه بر بايد عملكرد سنجش

  ).24( و رشد يادگيري و سازمان داخلي فرايندهاي

اندكي بسيار است، تحقيقات  شدهبط تجربي بين تسهيم دانش و عملكرد سازماني آزمون اگرچه روا
هاي ورزشي را با استفاده از  سازمانتسهيم دانش ضمني و صريح بر عملكرد خالقيت، روابط خاص 

  . اند مورد توجه قرار داده BSC)(رويكرد كارت امتيازات متوازن 
هاي ورزشي  خصوص سازمان ها و به صر كليدي در سازمانترديد خالقيت و تسهيم دانش از عنا بي

حفظ  وهاي سازماني  تواند به ايجاد ارزش يميد بر آنها و ترويج و توسعة آنها تأكآيند كه  يم حساب به

                                                           
1 . Law and Ngai 
2 . Du 
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هاي  از طرف ديگر، با توجه به ماهيت خاص سازمان. هاي ورزشي منجر شود مزاياي رقابتي در سازمان
ورند، و ضرورت تعامل و تسهيم تجارب كاركنان در بهبود عملكرد سازماني، مح ورزشي كه اغلب داوطلب

تواند نقشي كليدي در توسعة منابع انساني  يمتوجه به فرايند يكپارچة خالقيت، تسهيم دانش و عملكرد 
با وجود اهميت موضوعات ذكرشده و تأثير آنها بر عملكرد سازماني . هاي ورزشي داشته باشد در سازمان

هاي ورزشي مطالعه و  هاي مختلف، تاكنون اين مفاهيم در قالب يك مدل يكپارچه در سازمان ازماندر س
هاي ورزشي، محققان در اين  رو با توجه به اهميت مطالعة اين متغيرها در سازمان ينازا. اند نشدهبررسي 

يك مدل  بدر قالو عملكرد ) صريح و ضمني(مطالعه به بررسي متغيرهاي خالقيت، تسهيم دانش 
 . اند پرداختههاي ورزشي استان اصفهان  يكپارچه در ادارات تربيت بدني و هيأت

 

    تحقيق يشناس روش
تسهيم ضمني و  تسهيم دانشخالقيت،  منظور بررسي تأثير طراحي مدلي به تحقيق حاضرهدف كلي 

در اين . است هاي ورزشي اصفهان بوده ادارات ورزش و جوانان و هيأتدر  عملكردبر  آشكار دانش
تأثير خالقيت، تسهيم دانش آن  قالب مباني نظري پيشنهاد شده است كه در يةپژوهش مدلي بر پا

 .نشان داده شده است 1اين مدل در شكل  .شود بررسي ميعملكرد صريح و تسهيم دانش ضمني بر 

 

  مدل مفهومي پژوهش. 1شكل 
از آنجا كه  .اف پژوهش ترسيم شده استبيانگر مدل مفهومي پژوهش است كه بر مبناي اهد 1شكل 

 واست  ورزشي يها در سازمانعملكرد و تسهيم دانش خالقيت بر  يرموضوع اين پژوهش بررسي تأث



  ...آشكار تسهيم دانشضمني و  تسهيم دانشخالقيت،  يرتأثمنظور بررسي  مدلي به طراحي 

 

853

   ةهمچنين كيفيت ارتباط بين آنها در طراحي و تدوين بهينـ مؤلفه و چندتفهيم و شناسايي اين 
  دنبال خواهد داشت،  رزنـده و كاربردي را بهها نقش ا هاي مربوط به منابع انساني، در سازمانراهبرد

 نظـر بـه اينكه در اين پژوهش پژوهشگر .توان پژوهش حاضر را يك پژوهش كاربردي در نظر گرفتمي
 توان پژوهش، مياست ورزشي يها سازمان عملكرد و دانش تسهيم بر خالقيت يردنبال بررسي تأث به

 ادارات ورزش و جوانان وكاركنان  كليةپژوهش حاضر ي آمار ةجامع .حاضر را توصيفي قلمـداد كــرد
 براي روش استفاده مورد فرمول از نمونه تعداد تعيين براي .بودند هاي ورزشي استان اصفهان هيأت

 اين در. اندازة نمونه است، استفاده شد nتعداد سؤاالت و  qكه  5q≤ n≤ 15qساختاري يعني  معادالت
 بدين منظور. نمونه نياز است 525و حداكثر به  175به  حداقل رو ينازا شده، مطرح سؤال 35 پژوهش

اعتباري  يبها يا  براي رسيدن به تعداد نمونة مناسب و كافي، با توجه به احتمال عدم برگشت پرسشنامه
تصادفي در  صورت بهپرسشنامه تهيه و  250برخي از آنها به داليل مختلف، طي چند مرحله در نهايت 

پرسشنامه برگشت داده شد كه پس از مرور اوليه  203آماري توزيع شد كه از اين تعداد، ميان جامعة 
ها تشخيص داده شد كه با توجه به  يري در محاسبات و تحليلكارگ بهپرسشنامه واجد شرايط  182

در محدودة قابل (شود  يمفرمول حجم نمونه، اين تعداد از نمونه براي اجراي تحقيق مناسب ارزيابي 
  ).ول قرار داردقب

طور  تحقيـق به ةآوري اطالعات مربوط به ادبيـات موضوع و پيشينـدر اين پژوهش در ارتباط با جمع
مربوط استفاده و در  هاي نامه يان، مقاالت و پاها بااي با استفاده از كت هاي كتابخانهعمـده از روش
تحقيـق از روش  ميان متغيرهاي روابط أييدتعدم تأييـد يا  منظور بهآوري اطالعات خصوص جمع

 طراحي شده بودند، ليكرت اي ينهگز 5براساس طيف هاي استاندارد كه  ميدانـي با استفاده از پرسشنامه
) 2012( 1وانگ و وانگ ةپرسشنام يلةوس تسهيم دانش صريح و آشكار بهي ها مؤلفه .استفاده شده است

 )1992( د با رويكرد كارت امتيازي كاپالن و نورتونة عملكرهمچنين از پرسشنام. )40( شد يريگ اندازه
يلة وس بههاي خالقيت  گويه .)25( است استفاده شده ورزشي يها سازمان عملكرد سنجش منظور به

با توجه به ). 11، 42(توسعه داده شد ) 2011(و همكاران  3و چلهو) 2001(و جورج  2هاي ژوپرسشنامه
 روايي از پرسشنامه روايي از اطمينان منظور حصول بهف محقق، ها از طر ترجمة متن اصلي پرسشنامه

 نفر از خبرگان 8از نظرهاي  گيري بهره با اوليه پرسشنامة كه ترتيب به اين است، شده استفاده محتوا
                                                           

1. Wang and Wang 
2. Zhou 
3. Coelho 
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 تأخر و سؤاالت، تقدم نحوة بيان سؤاالت، تعداد مورد در ورزشيرفتار سازماني  راهبردي ومديريت  ةحوز
 شد و تنها پس از تغييرات جزيي در ترجمة برخي بازنگري ابقت با شرايط و فرهنگ بوميسؤاالت، و مط

 ها و تغيير در ترتيب قرار گرفتن ابعاد مختلف در قالب پرسشنامة كلي، پرسشنامة مذكور در فرايند گويه
  .استفاده شد آلفاي كرونباخاز  نيز در اين پژوهش براي تعيين پايايي پرسشنامه. كار گرفته شد تحقيق به

   .دهدمي نشان كرونباخ متغيرهاي پرسشنامه را و آلفاي متغيرها 1جدول 

متغيرها كرونباخ آلفاي مقادير. 1جدول   
آلفايتعداد سؤاالتمتغير  كرونباخ

579/0خالقيت  

588/0 تسهيم دانش صريح  

586/0 تسهيم دانش ضمني  

2089/0عملكرد  

3585/0كل  

 

 آمده از آن با استفاده از دست هاي به ها، داده پرسشنامه يآور پخش و جمع در نهايت پس از
 تعيين منظوربه. كه نتايج آن در ادامه بيان شده است شد وتحليل يهتجز Amos20و  SPSS 18افزار نرم

 KMOشاخص مقدار پژوهش اين در .شد استفاده اصلي يها مؤلفه تحليل از سؤاالت سازة روايي

 001/0و سطح معناداري آزمون بارتلت برابر  84/0مؤلفه هاي اصلي براي خالقيت برابر  حاصل از تحليل
حاصل از  KMOمقدار شاخص . به دست آمد 55/0واريانس تببين شده براي خالقيت برابر . به دست آمد

 و سطح معناداري آزمون بارتلت برابر 81/0تحليل مؤلفه هاي اصلي براي تسهيم دانش صريح برابر 
مقدار . به دست آمد 68/0واريانس تببين شده براي تسهيم دانش صريح برابر . به دست آمد 001/0

 و سطح معناداري 83/0هاي اصلي براي تسهيم دانش ضمني برابر  حاصل از تحليل مؤلفه KMOشاخص 
 65/0شده براي تسهيم دانش ضمني برابر واريانس تبيين .دست آمدبه 001/0زمون بارتلت برابر آ
 93/0عملكرد برابر  براي اصلي يها مؤلفه تحليل از حاصل KMOشاخص در نهايت مقدار. آمد دست به

 59/0شده براي عملكرد برابر واريانس تبيين. دست آمدبه 001/0و سطح معناداري آزمون بارتلت برابر 
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 عاملي تحليل از مهپرسشنا سازة روايي أييدت آمده در اين مرحله، براي دست هاي به با توجه شاخص .بود
 بارهاي(پرسشنامه بوده است  روايي صحت بيانگر نيز ييديتأ عاملي تحليل نتايج كه شد استفاده ييديتأ

 روابطتحليل و براي تجزيه پژوهشدر اين  .)ارزيابي شد/. 50ها بيشتر از  عاملي براي تمامي گزاره
 . ادالت ساختاري استفاده شدمع يساز مدلروش از مفهومي و بررسي برازش كلي مدل  متغيرها

 
  تحقيق يها هيافت
ابتدا بايد  هستندگيري قابل قبول هاي اندازهها تا چه اندازه براي مدلمشخص كردن اينكه شاخص براي

 مدل چهاربر مبناي اتخاذ چنين روشي ابتدا . كنيمگيري را جداگانه تحليل هاي اندازهتمام مدل

 هاي كلي برازش برايشاخص. شوند ميطور مجزا آزمون  ، بههستندا گيري كه مربوط به متغيرهاندازه

  .ارائه شده است 2گيري در جدول هاي اندازهمدل

  گيريهاي اندازههاي كلي برازش الگوشاخص .2جدول 
          اخصش 

 CMIN/Df GFI AGFI NFI CFI RMSEA  ازهس 

22/2 خالقيت        96/0  94/0  93/0  95/0  071/0  
تسهيم دانش

 صريح
91/1  94/0  92/0  92/0  94/0  039/0  

تسهيم دانش
 ضمني

54/2  95/0  93/0  94/0  94/0  021/0  

01/2 عملكرد          97/0  95/0  95/0  98/0  009/0  
10/0كمتر از 90/0بيشتر از3كمتر از برازش قابل قبول  

 
گيري از برازش خوبي برخوردارند هاي اندازهتوان نتيجه گرفت كه الگو، مي2با توجه به نتايج جدول 

 .كنندها حمايت مياز الگو يخوب ها بهكنند كه دادهمي أييدهاي كلي اين مورد را تعبارتي شاخص و به
گيري در گام اول، در گام دوم برازش مدل مفهومي پژوهش آزمون هاي اندازهالگو أييدپس از بررسي و ت

  .ي كلي برازش مدل مفهومي پژوهش ارائه شده استهاشاخص 3 در جدول .است شده
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  ي كلي برازش مدل مفهومي تحقيقها صشاخ .3 جدول
 شاخص            
    CMIN/Df GFI  AGFI NFI CFI RMSEA سازه

54/2 مدل نهايي  96/0  94/0  95/0  97/0  012/0
10/0كمتر از 90/0بيشتر از3كمتر از برازش قابل قبول  

 
ها متناسب با سطح برازش قابل قبول  نشان داده شده است تمامي شاخص 3جدول  طوركه در همان

ها متناسب بوده، به اين ترتيب قادر به  با داده يخوب نتيجه گرفت مدل پژوهش به توان يبنابراين م. بودند
 3شكل  همراه ضرايب رگرسيوني در معادالت ساختاري به يالگو. پژوهش است روابط متغيرهايتشريح 

 .رائه شده استا

 

سازي معادالت ساختارينتايج مدل. 2شكل   

 

ي مقدار ياز دو شاخص جز روابط بين متغيرهاالگو، براي آزمون معناداري  تأييدپس از بررسي و 
تخمين وزن "مقدار بحراني مقداري است كه از حاصل تقسيم  .است استفاده شده Pو  1بحراني

مقدار بحراني بايد  05/0سطح معناداري  براساس. آيدمي دست به "خطاي استاندارد"بر  "رگرسيوني
                                                           

1. Critical Ratio (C.R.) 
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 روابط متغيرها .شودكمتر از اين مقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نمي. باشد 96/1بيشتر از 
آورده  4در جدول  يك از روابط مورد بررسيي هر يهاي جزهمراه ضرايب رگرسيوني و مقادير شاخص به

  .شده است

  روابطضرايب رگرسيوني و نتايج آزمون  .4جدول 
 نتيجه βC.R Ρ  مسير  روابط

1H خالقيت ← 
      تسهيم

صريح دانش  
77/0  82/9  تائيد *** 

2H  خالقيت ← 
تسهيم        

ضمني دانش  
57/0  12/6  تائيد *** 

3H  دانشتسهيم
 صريح

← 
      تسهيم

ضمني دانش  
28/0  78/3  تائيد *** 

4H  31/0 عملكرد ← خالقيت  98/2  003/0  تائيد 

5H  دانشتسهيم
 صريح

22/0 عملكرد ←  31/2  029/0  تائيد 

6H  دانشتسهيم
 ضمني

34/0 عملكرد ←  69/3  تائيد *** 

*** P< ٠٠١/٠   
  .شدند تأييد شده در قالب مدل تحقيق روابط تبيين، تمامي 4با توجه به نتايج جدول 

 

 گيري يجهنتبحث و 

اهميت تسهيم بر منظور حفظ مزيت رقابتي،  رفتار سازماني به ةن حوزاو متخصصن ابسياري از محقق
هاي تجربي اخير تأثيرات تسهيم دانش بر  در پژوهش. اند كرده يدتأك ورزشي يها سازماندانش در 

خالقيت در كنار  بررسي تأثيرهاي اندكي به  اما پژوهش ،است بررسي شده عملكردهاي مختلف  جنبه
مانند كارت امتيازي  يانداز جامع و منسجم از چشم ها سازمانعملكرد  ريح و ضمني برص تسهيم دانش

 .اند پرداختهمتوازن 

ة تسهيم مؤلفدهد كه عامل خالقيت تأثير مثبت و معناداري بر  يمبخشي از نتايج تحقيق نشان 
نزديك رفتارهاي  نيز حاكي از رابطة) 1996(نتايج تحقيق كوگات و زاندر . دارد) صريح و ضمني(دانش 

توانايي انتقال و  كهنيز معتقد است ) 2007(مارينا ). 26(هاي سازماني است  تسهيم دانش با خالقيت
هاي نوين حل مشكالت و پاسخگويي  كنندة سطح خالقيت در روش يينتعتواند  يميري دانش كارگ به
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تواند  يمقدند كه تسهيم دانش معت) 2010(و گاچر ) 2010(هانگ  شيانگ و ). 31(سريع به نيازها باشد 
براساس ). 9، 16(هاي سازماني تعريف شود  ها و نوآوري هاي ارزشمندي براي خالقيت ورودي عنوان به

 مثبتي ارتباط آنها در نوآوري با ها سازمان ميان در دانش گذاري اشتراك  به) 2009(هاي ژان فنگ  يافته

 افزايش و دانش در بين مشاركت را مثبتي ارتباط ق خودتحقي در نيز) 2009(آنوك و ميرال  .)41(دارد 

 در خالقيت افزايش با و تسهيم دانش كسب بين مثبتي از آنجا كه ارتباط). 7(كردند  مشاهده خالقيت

هاي  گذاري بر شاخص توانند با سرمايه هاي ورزشي مي ، سازمان)12(شود  مي مشاهده سازمان
شويق كاركنان و داوطلبان، به بهبود رفتارهاي تسهيم دانش و كنندة خالقيت همچون ترغيب و ت تقويت

از طرف ديگر بسياري از محققان معتقدند كه . تبع آن بهبود ابعاد مختلف عملكرد سازماني كمك كنند به
هاي تسهيم دانش نقش ارزشمندي در ايجاد ميراث سازماني، يادگيري فنون جديد، حل  فعاليت

 تحقيقات نتايج). 21، 22، 23(هاي موقعيتي دارد  محوري و نوآوريهاي  مشكالت، ايجاد شايستگي

 تري قوي و مستقيم تأثير سازماني يادگيري فرهنگ كه داد نيز نشان )2010( لي و سانگ اسكروالواج،

رو حاكم ساختن فرهنگ و ارزش  ازاين). 37(دارد  سازماني نوآوري و خالقيت بر مثبت جهت در
تواند بسترساز نوآوري و خالقيت سازماني شود و در نتيجه  هاي ورزشي مي انيادگيري سازماني در سازم

  .رفتارهاي تسهيم دانش در سازمان را ترغيب و ترويج كند
به . نتايج تحقيق همچنين نشان داد كه تسهيم دانش صريح بر تسهيم دانش ضمني تأثيرگذار است

كه اين ) 34(ه توسعة دانش ضمني منجر شود تواند ب يم، دانش صريح )1995(اعتقاد نوناكو و تاكوچي 
هاي ريكاف و  هاي تحقيق با يافته اين بخش از يافته. شود موضوع از طريق نتايج تحقيق حاضر تأييد مي

 روزمره اقدامات در پنهان صورت بهماهيتاً  ضمني دانشاز آنجا كه ). 35(نيز همسوست ) 2009(ويزبرگ 

 رسمي زبان يك با آن انتقال و نكرد ذخيره و يبند طبقه ضبط، و دارد ريشه افراد ذهني هاي لو مد
يرمستقيم به غ طور بهتواند  يميست، استفاده از رفتارهاي تسهيم دانش صريح نپذير  ي انجامراحت به

فراهم . هاي ورزشي وجود دارد كمك كند ي دانش ضمني كه در ذهن كارمندان سازمانگذار اشتراك
تواند به مراودة دانش صريح و ضمني  يمهاي گروهي كاركنان  تقويت فعاليت هاي اعتماد و ساختن زمينه

  . كاركنان با همديگر منجر شود
ي در ادارات تربيت بدني استان اصفهان نشان داد كه عنصر عملكرد سازمانبررسي تأثير خالقيت بر 

دهاي داخلي، و رشد و مالي، مشتري، فراين(هاي ورزشي  خالقيت تأثير مثبتي بر ابعاد عملكرد سازمان
نيز حاكي از تأثيرات مثبت خالقيت بر ) 2011(هاي تحقيق گانداي و همكاران  يافته. دارد) يادگيري
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يك عنصر ضروري براي مزاياي رقابتي  عنوان بهاين محققان خالقيت را . ها بوده است عملكرد سازمان
مطالعات زيادي رابطة ). 19(گيرد  يمدر بر  راكه فرايندها، ساختارها و خدمات سازمان  اند كردهتعريف 

رابطة بين خالقيت و عملكرد را ) 2000(لوف . اند كردهمثبت بين خالقيت و عملكرد سازماني را گزارش 
بنابراين، از آنجا ). 30(كرد  دأييتسازماني را  عملكردهاي  بررسي و رابطة مثبتي بين خالقيت و شاخص

هاي  ، توسعة خالقيت و ترغيب آن در سازمانندمحور هايي داوطلب زمانسا عمدتاًي ورزشي ها سازمانكه 
به بهبود  ميرمستقيغمستقيم و  طور بهبا افزايش و تقويت انگيزة كاركنان همراه شده و  تواند يمورزشي 

 .ابعاد عملكرد سازماني منجر شود

تسهيم دانش صريح و گرفته در تحقيق حاضر همچنين حاكي از آن بود كه  هاي انجام نتايج تحليل
مالي، مشتري، فرايندهاي (هاي ورزشي  ضمني داراي تأثير مثبت و معناداري بر ابعاد عملكرد سازمان

 2هسو ،)2007( 1دو، آي و رنهاي تحقيقات  اين نتايج با يافته. بوده است) داخلي، و رشد و يادگيري

نيز در ) 2004(اناراج و همكاران د). 14، 21، 28(در يك راستاست  )2008( 3الو و نگي، و )2008(
مثبت و معناداري به بهبود  طور بههاي خود دريافتند كه هم دانش ضمني و هم دانش صريح  بررسي

 به ،مديران عملكرد بر دانش مديريت با مطالعة تأثير )1382( روزدار). 13(عملكرد منجر خواهند شد 

 بين نيز و عملكرد و وري بهره و كار محيط در ينوآور افزايش و دانش مديريت بين كه نتيجه رسيد اين

 دانش به با توجه به اينكه امروزه ).4(دارد  وجود رابطه عملكرد هاي شاخصه از و هر يك دانش مديريت

هاي ورزشي  ، توجه ويژة سازمان)1(شود  مي روزافزوني توجه سازماني، عملكرد اهرم راهبردي عنوان به
ها و بهبود عملكرد  تواند به توسعة توانايي و در رأس آن تسهيم دانش ميبه ابعاد مختلف مديريت دانش 

 گذاري توانند با سرمايه هاي ورزشي مي بنابراين سازمان. هاي ورزشي و كاركنان آنها منجر شود سازمان

 نتايج براساس. دست يابند بيشتري بازدهي و عملكرد به اطالعات يا دانش هاي تسهيم حوزه بيشتر در

انساني در  منابع عملكرد بر معناداري تأثير دانش تسهيم متغير )1391(بدري آذين و همكاران  پژوهش
تواند  تسهيم دانش حداقل به دو دليل مي). 2(داشته است  ادارة كل تربيت بدني استان آذربايجان شرقي

سازي  و تصميم گيري تواند بر تصميم تسهيم دانش از يك طرف مي. به بهبود و توسعة عملكرد منجر شود
در فرايند تعامل ميان . تواند هماهنگي و همكاري تيمي را ارتقا دهد تأثيرگذار باشد و از طرف ديگر مي

، ميزان همبستگي و هماهنگي )ضمني و آشكار(گذاري دانش  اشتراك منظور تسهيم و به كاركنان به
                                                           

1. Du, Ai, and Ren 
2. Hsu 
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تواند به  گيرد كه در نهايت مي مي تري در اختيار اعضا قرار يابد و اطالعات بيشتر و كامل افزايش مي
  .تصميمات معتبرتري منجر شود

بنابراين . يج، اقدامات تسهيم دانش به عملكرد بهتر سازمان نيز منجر خواهند شدنتابا توجه به 
ها را بهبود خواهد  سازي تسهيم دانش، عملكرد سازمان يادهپهاي الزم در جهت آموزش و  تدوين برنامه

و  مفاهيم به ورزشي نسبت يها سازمان كارشناسان و پروژه مديران ارشد، رانمدي آموزش. بخشيد
 طريق از تواند يم ها اين آموزش .تواند مفيد واقع شود يم دانش تسهيم مورد در جديد رويكردهاي

يري از استادان گ بهرهفناوري با  و علم پارك .شود برگزار و تدوين مرتبط يررسميغرسمي و  هايكانال
 اجراي و طراحي .شود يم پيشنهاد بخش اين متوليان عنوان بهر حوزة مديريت دانش خبره د

 و ها فعاليت انجام در طول هاي ورزشي سازمان اعضاي يها تجربه و ها يافته از مستندسازي يها سازوكار
 يها سيستم همراه استفاده از منظور تسهيم دانش كاركنان به به مناسب ابزارهاي انگيزشي از استفاده

 سازماني دانش ميزان از يا دوره ارزيابي به سازمان تعهد و آنها بازيابي و ثبت، نگهداري جهت اطالعاتي

از آنجا كه نتايج تحقيق جابري و  .يگر راهكارهاي مناسب استدآن از  از مكتوب هاية گزارشارائ و
تقابل، خودكارامدي دانش و هاي سازماني مورد انتظار، مزاياي م نشان داد كه پاداش) 1392(همكاران 

هاي  نگرش و تمايل نسبت به تسهيم دانش در بين كارمندان سازمان كمك به ديگران، بر لذت بردن از
 و تعهد كه كاركناني به تشويقي و يده پاداش يها شيوه كارگيريبه و ، طراحي)3(يرگذارند تأثورزشي 

برند، انگيزة تسهيم دانش را در  يم كاربه سازمان سطح در دانش تسهيم و گسترش در تالش زيادي
 .تواند موجب بهبود عملكرد شود يمدهد و اين امر خود  ورزشي افزايش مي يها كاركنان سازمان

بايست فضايي آرام، سالم، پويا و ايمن ايجاد كنند تا كاركنان خالق بتوانند دانش  يمورزشي  يها سازمان
هاي نوآورانه در فاصلة  و همسو كنند و بتوانند به ايده ضمني خود را با دانش صريح سازمان هماهنگ

 يها سازمان. زماني كوتاه دست پيدا كنند و سازمان را در رسيدن به اهداف مورد نظر ياري رسانند
سرماية  جديد فراهم كنند تا دانش تسهيم دانش موجود و كردن نهادينه براي ورزشي بايد زمينه را

مخاطبان در  نيازهاي و كند پيدا را دانش انتقال الزم براي آمادگي سازمان ساختار بهبود يابد، انساني
 نقش سازمان در دانش مديريت موفقيت در فناوري كه از آنجا. شود ينتأم شكل به بهترين حوزة ورزش

 قرار توجه مورد دانش اشاعة و انتقال سازي، ذخيره آوري، جمع مؤثر ابزار عنوان به بايد و دارد كليدي

هاي ورزشي  ، مديران ورزشي بايد نسبت به اهميت فناوري و استفادة مؤثر از آنها در سازمان)5(د گير
 مديران به. آگاه باشند و با استفادة مؤثر از اين ابزارها شرايط را براي اشاعه و انتقال دانش فراهم سازند
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 بيشتر كاركنان ديگر به قهباساب تجربة كاركنان و دانش انتقال در راستاي شود مي توصيه ها سازمان

 هاي ورزشي منابع انساني در سازمان عملكرد در بيشتري بهبود شاهد نهايت در تا كنند گذاري سرمايه

يري تسهيم دانش صريح و ضمني، به پر كارگ بهتوانند با  يمورزشي  يها كلي سازمان طور به). 3(باشند 
تر كاركنان، خلق خدمات نوآورانه با  ينهبهو  اتركارهاي موجود در دانش سازماني، يادگيري  كردن خأل

مندي مشتريان، پيشگيري از تكرار اشتباهات،  مالي، رضايت عملكردسرعت و كيفيت متمايز، بهبود 
يختن انگيزة خالقيت و تقويت موقعيت رقابتي خود اقدام برانگيي در وقت، جو صرفهي، كار دوبارهكاهش 

  .كنند
 به گرايش كه است حالي در اين ،آيد يحساب م به كمي تحقيق نوعاً رو پيش يقتحق يگرطرف د از

 بررسي براي شود يم پيشنهاد رو ازاين است، فزوني به رو در ورزش مديريت ةحوز در تحقيقات كيفي

 آن با مرتبط هاي راهبرد به عنايت با كيفي و منظر از عملكرد يندافر بررسي ،تحقيقات آينده در تر يقعم

  .دشو دنبال ... و پژوهي اقدام وي،همچون موردكا
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