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Abstract
Introduction: Positions in team sports provide countless opportunities for players to express creative 
behavior. The aim of this study was to investigate the correlation between coach's humility and 
knowledge sharing with creativity of Iran women volleyball premier league players.
Methods: This study was a descriptive-correlation method. The statistical population consisted of 
all the players of the Women's Volleyball Premier League in 2019, whose number is 126. Due to the 
limited number of players, the statistical sample was selected as a total of 126 people. In this study, 
the "Expressed Humility Scale", the "Knowledge Sharing Behavior Scale (KSBS), the" Creativity 
Scale "were used. The validity of the questionnaires was assessed through face validity, content, 
convergence and confirmatory factor analysis construct and reliability by internal consistency method 
by calculating Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed using Smart Pls 3.5 
software.
Results: There was a significant negative and positive correlation between coach's humility and 
creativity (β= -0.34, P=0.030) and knowledge sharing (β= 0.42, P= 0.010). Also, there is a significant 
positive correlation between knowledge sharing (β = 0.47, =0.001) with the creativity of Iranian 
Women's Volleyball Premier League players.
Conclusions: There is a significant positive and negative correlation between the coach's humility 
and the creativity and knowledge sharing of the Iranian Women's Volleyball Premier League players, 
respectively. Therefore, it is suggested that the coaching committee of the Volleyball Federation of 
Iran consider coaching style training as one of the most important indicators in coaching courses and 
hold training courses for coaches.
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چکیده 
مقدمــه: موقعیــت هــای موجــود در ورزش هــای تیمــی، فرصــت هــای بــی شــماری را بــرای بازیکنــان بــرای بیان رفتــار خالقانــه فراهم 
مــی کنــد. مطالعــۀ حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی تواضــع مربــی و تســهیم دانــش بــا خالقیــت بازیکنــان لیــگ برتــر والیبــال بانوان 

ــران انجــام گرفت.   ای
روش کار: ایــن مطالعــه  بــه روش توصیفی-همبســتگی بــود. جامعــۀ آمــاری را تمــام بازیکنــان لیگ برتــر والیبــال بانوان در ســال 1398 
تشــکیل داد کــه تعــداد آن هــا 126 تــن اســت کــه نمونــۀ آمــاری بــه دلیــل محــدود بــودن تعــداد بازیکنــان، بــه صــورت دردســترس و 
 Expressed Humility( "بــه تعــداد 126 تــن انتخــاب شــد. در ایــن مطالعــه از  پرسشــنامه جمعیــت شــناختی "مقیــاس تواضــع ابرازشــده
Scale(، "مقیــاس اشــتراک دانــش" )Knowledge Sharing Scale )KSBS(، "مقیــاس خالقیــت" )Creativity Scale( اســتفاده شــد. 

ــا  روایــی پرسشــنامه هــا از طریــق روایــی صــوری، محتــوا، همگــرا و تحلیــل عاملــی تاییــدی  و پایایــی بــه روش همســانی درونــی ب
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بررســی شــد. داده هــا بــا پرسشــنامه جمــع آوری شــد. تحلیــل داده هــا در نــرم افــزار اســمارت پــی ال 

اس3/5 انجــام شــد.  
یافتــه هــا: بیــن تواضــع مربــی بــا خالقیــت )P=0/030 ،β=-0/34( و  تســهیم دانــش )P=0/010 ،β=0/42( بــه ترتیــب همبســتگی 
منفــی و مثبــت معنــاداری وجــود داشــت. همچنیــن بیــن تســهیم دانــش )P=0/001 ،β=0/47( بــا خالقیــت بازیکنــان لیــگ برتــر والیبــال 

بانــوان ایــران همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود دارد. 
نتیجــه گیــری: تواضــع مربــی بــا خالقیــت و تســهیم دانــش بازیکنــان لیــگ برتــر والیبــال بانــوان ایــران بــه ترتیــب همبســتگی مثبت 
و منفــی معنــاداری وجــود دارد. لــذا پیشــنهاد مــی شــود کمیتــۀ مربیــان فدراســیون والیبــال ایــران آمــوزش ســبک هــای مربیگــری را بــه 
عنــوان یکــی از مهــم تریــن شــاخص هــا در دوره هــای مربیگــری مــد نظــر قــرار دهنــد و دوره هــای دانــش افزایــی و را بــرای مربیــان 

ــزار نمایند.  برگ
کلیدواژه ها: تواضع مربی، تسهیم دانش، توانایی خالقانه، ورزشکاران.

مقدمه 
ورزش هــای تیمــی، دارای تنــوع در عملکردهــای فنــی هســتند 
کــه تماشــاگران را مجــذوب خــود مــی کننــد )1(. بــازی در ورزش 
تیمــی بــه معنــای ایــن نیســت کــه بازیکنــان بایــد از ابتــکارات 
ــد آزادی و  ــن بای ــر بازیک ــا ه ــد، ام ــراف دهن ــود انص ــردی خ ف
مســئولیت خــود را در مــدل بــازی تیمــی داشــته باشــد کــه امکان 
توســعه و نمایــش راه حــل هــای خالقانــه فنــی خــود را فراهــم 
ــی  ــای تیم ــازی ه ــود در ب ــای موج ــت ه ــد )2(. موقعی ــی کن م

توپــی، فرصــت هــای بــی شــماری را بــرای بازیکنــان بــرای بیان 
رفتــار خــالق فراهــم مــی کنــد )3(. بازیکنــان بایــد تصمیمــات 
خالقانــه ای را بــرای رفــع محدودیــت هــای ناشــی از اقدامــات 
ــات  ــری اقدام ــا بکارگی ــد )1(. ب ــاذ کنن ــف اتخ ــان حری بازیکن
ــن  ــالل در ذه ــاد اخ ــازی و ایج ــه ب ــی ب ــش بین ــل پی غیرقاب
بازیکنــان حریــف، بازیکنــان خــالق مــی تواننــد تفــاوت ایجــاد 
کننــد )4(. خالقیــت بــه توانایــی در توســعه ایــده هــا یــا راه حــل 
هــای جدیــد و مفیــد بــرای تمریــن اشــاره دارد )5(. خالقیــت بــه 
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ــر اطــالق مــی شــود  ــادر و انعطــاف پذی تصمیماتــی متفــاوت، ن
کــه از آنچــه معمــواًل بازیکــن در زمینــه عملکــرد ورزشــی انجــام 
مــی دهــد فراتــر مــی رود )6(. بــه نظــر مــی رســد خالقیــت درک 
و رمزگشــایی رفتارهــای مربوطــه را در موقعیــت هــای مختلــف 

ــازی تســهیل مــی کنــد )7(.  ناشــی از ب
ــر ایــن، براســاس نظــر Hüttermann و همــکاران )8(  عــالوه ب
شــرایط پیچیــده بــازی در ورزش تیمــی بــه عنــوان یــک حــوزۀ 
ــه در  ــری خالقان ــرای تفکیــک تصمیــم گی ــی مناســب ب مطالعات
بیــن بازیکنــان نخبــه و همچنیــن بازیکنــان آماتــور محســوب می 
ــا افزایــش حرفــه ای گــری در حــوزه  ــر ایــن، ب شــود. عــالوه ب
ــه  ــت ن ــت )9(، خالقی ــر رقاب ــن ت ــطوح پایی ــی در س ورزش حت
ــه ای  ــان غیرحرف ــه در بازیکن ــه ای بلک ــان حرف ــا در بازیکن تنه
ــازی ایفــا مــی کنــد  نیــز نقــش مهمــی در تصمیــم گیــری در ب
)8(. عــالوه بــر ایــن، یــک بازیکــن بــدون اینکــه یــک بازیکــن 
خالقــی باشــد، مــی توانــد در یــک ورزش تیمــی خــاص تجربــه 
و دانــش زیــادی را کســب کنــد )7(. بازیکنــان خــالق نــه تنهــا 
از آنجــا کــه کیفیــت فنــی خوبــی دارنــد بلکــه از آنجــا کــه مــی 
تواننــد بــا توجــه بــه غیرقابــل پیــش بینــی بــودن رفتــار خالقانــه 
ــد  ــد، مــی توانن ــارج کنن ــادل خ ــف را از تع ــان حری خــود، بازیکن

مزایایــی بــرای تیــم خــود داشــته باشــند )6(.  
ــاط  ــاد ارتب ــه را ایج ــری متواضعان ــکاران )10( رهب Chen و هم

از نقــاط  نزدیــک و صمیمــی، خودآگاهــی دقیــق، تمجیــد 
ــورد  ــت بازخ ــه دریاف ــل ب ــران و تمای ــر دیگ ــش موث ــوت و نق ق
ــوان  ــه عن ــرد. ب ــف ک ــد تعری ــای جدی ــوی ه ــری الگ و بکارگی
یــک ســبک رهبــری از پاییــن بــه بــاال، تواضــع رهبــر نشــانگر 
تمایــز از ســایر رویکردهــای رهبــری ماننــد رهبــری خدمتگــزار، 
رهبــری تحــول گــرا و رهبــری مشــارکتی اســت )11(. رهبــری به 
عنــوان یــک عامــل موقعیتــی مهــم شــناخته شــده اســت کــه می 
توانــد خالقیــت اعضــا را شــکل دهــد )12(. بــا وجــود ایــن کــه 
متخصصــان حــوزۀ رهبــری، در دهــه گذشــته بــه طــور فزاینــده 
ــز  ــی متمرک ــر غرب ــع غی ــر در جوام ــت تواضــع رهب ــر اهمی ای ب
ــر  ــه ب ــری متواضعان ــر رهب ــی تأثی ــات اندک ــد، مطالع ــده ان ش
پیامدهــای مهــم در پیــروان ماننــد خالقیــت بررســی کــرده اســت 
)13(. از آنجــا کــه ویژگــی هــای تواضــع رهبــر، بــا خودآگاهــی 
و ســایر جهــت گیــری هــا هماهنــگ اســت )14(. تواضــع رهبــر 
احتمــااًل بــر واکنــش هــای نگرشــی و رفتــاری افــراد تاثیــر مــی 
گــذارد )15(. عــالوه بــر ایــن، بازیکنــان بــرای بهبــود خالقیــت 
ــد،  ــول کنن ــود را قب ــف خ ــاط ضع ــکالت و نق ــد مش ــود بای خ

تمایــل و عالقمنــدی شــان را نســبت بــه درون داده هــای مربــی، 
ــد و از آن  ــان دهن ــی نش ــان ورزش ــی کارشناس ــان و حت همبازی
هــا بیاموزنــد. مربیــان متواضــع مــی تواننــد رفتارهــای خالقانــه 
بازیکــن را بــا تشــویق مســتقیم آن هــا نســبت بــه تولیــد راه حــل 
هــای جدیــد و همچنیــن بــا الگوبــرداری غیرمســتقیم رفتارهــای 

ــد )16(. ــوب شــکل دهن مطل
در ایــن راســتا، Wang و همــکاران )17( بــه بررســی پیشــایندها 
ــر در  ــع رهب ــش تواض ــا و نق ــم ه ــت در تی ــای خالقی و پیامده
ــاختاری  ــادالت س ــو مع ــج الگ ــد و نتای ــرد پرداختن ــود عملک بهب
نشــان داد کــه تواضــع رهبــری بــا خالقیــت تیمــی همبســتگی 
 )18( Tuan ــه ــل از مطالع ــج حاص ــاداری دارد. نتای ــت معن مثب
نشــان داد کــه تواضــع مربــی بــا خالقیــت بازیکنــان همبســتگی 
مثبــت معنــاداری دارد. Hu و همــکاران )19( نیــز بــه ایــن نتیجــه 
دســت یافتنــد کــه بیــن تواضــع رهبــری بــا خالقیــت همبســتگی 
 Gonçalves & مثبــت  ومعنــاداری وجــود دارد. نتایــج پژوهــش
ــت  ــا خالقی ــع ب ــه تواض ــود ک ــن ب ــی از ای Brandão )20( حاک

ــکاران  ــاداری دارد. Wang و هم ــت معن ــتگی مثب ــی همبس تیم
ــت  ــود خالقی ــری در بهب ــع رهب ــش تواض ــی نق ــا بررس )12( ب
نشــان داد کــه تواضــع رهبــری همبســتگی مثبــت معنــاداری بــا 

ــت دارد.  خالقی
دانــش بــه عنــوان اطالعــات پــردازش شــده توســط افــراد کــه 
شــامل حقایــق، تخصــص، ایــده هــا و قضــاوت هــای مربــوط بــه 
 Ma .)21( عملکــرد فــردی و گروهــی اســت، تعریــف شــده اســت
Cha & )22( تســهیم دانــش را انتقــال دانــش از یــک منبــع بــه 

گونــه ای دانســتند کــه توســط گیرنــده آموختــه و بــه کار گرفتــه 
شــود. تســهیم دانــش زمانــي صــورت مــي گیــرد کــه فــرد قصــد 
انتشــار، ارتبــاط و بــه دســت آوردن دانــش را داشــته باشــد )10(. 
از آنجــا کــه رهبــران متواضــع دارای خودآگاهــی ســالم هســتند، 
ــه  ــد، و ب ــی کنن ــه م ــروه توج ــی گ ــکالت درون ــه مش ــا ب آن ه
عنــوان یــک الگــو ایفــای نقــش مــی کننــد و همچنیــن اعضــای 
ــال  ــه دنب ــه ب ــه طــرز فعاالن ــا ب ــد ت ــی مــی کنن خــود را راهنمای
ــات را  ــه اطالع ــال مبادل ــور فع ــه ط ــند و ب ــا باش ــت ه محدودی
بــرای برانگیختــن بینــش های جدیــد انجــام دهنــد )11(. رهبران 
متواضــع بــه عنــوان یــک الگــو ایفــای نقــش مــی کننــد و اعضــا 
ــود  ــکاران خ ــتیبانی از هم ــا و پش ــش، درون داده ــب دان را کس
ــرای آن  ــوردی را ب ــن بازخ ــد )16(، و همچنی ــی کنن ــویق م تش
هــا فراهــم مــی کننــد. رهبــران متواضــع همچنیــن رضایــت خود 
ــد )11(. از  را از نقــاط قــوت و مشــارکت اعضــا نشــان مــی دهن
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آنجــا کــه اعضــای تیــم درک مــی کننــد کــه ورودی هــای آن 
هــا ارزشــمند اســت، آن هــا تمایــل بــه اســتفاده از فرصــت بــرای 
ــد )23(.  ــی دهن ــان م ــود را نش ــش خ ــتن دان ــتراک گذاش ــه اش ب
 Bandura & Walters بــا توجــه بــه دیــدگاه یادگیــری اجتماعــی
)24( ممکــن اســت بازیکنــان بــا مشــاهدۀ رعایــت الگــوی تدریس 
رهبــران متواضــع )11( چنیــن رفتارهــای مربــی را تقلید کــرده و در 
طــول تعامــل بــا همبــازی هــای خــود، رفتارهــای تســهیم دانــش 
ــش  ــازی نق ــق الگوس ــع از طری ــان متواض ــد. مربی ــعه دهن را توس
ارزش هــای اخالقــی، ارزش هــای مبتنــی بــر دیگــران و همدلــی 
ــه  ــرای غلب ــه ب ــازند ک ــادر س ــان را ق ــن اســت بازیکن )25(، ممک
بــر منافــع شــخصی خــود، دانــش و مهــارت هــای خــود را بــرای 
هــدف جمعــی تیــم شــان بــه اشــتراک بگذارنــد. عــالوه بــر ایــن، 
بــا چنیــن ارزش هایــی، مربیــان متواضــع از یادگیــری یــا تســهیم 

دانــش در میــان اعضــا حمایــت مــی کننــد.
ــر  ــش ب ــهیم دان ــه تس ــان داد ک ــتا، Tuan )18( نش ــن راس در ای
خالقیــت بازیکنــان همبســتگی مثبــت معنــاداری داشــت. در حالــی 
کــه نتایــج مطالعــه Lee )26( نشــان داد کــه شــدت تســهیم دانش 
ــدارد. Liao و  ــاداری ن ــاث همبســتگی معن ــر خالقیــت فــردی ت ب
ــود  ــر بهب ــش ب ــهیم دان ــش تس ــی نق ــا بررس ــکاران )27( ب هم
خالقیــت کارکنــان در تیــم هــای کاری گــزارش کــرد کــه تســهیم 
دانــش بــر خالقیــت کارکنــان همبســتگی معنــاداری نــدارد. حســن 
زاده و همــکاران )28( رابطــه تســهیم دانــش بــا خالقیــت و نوآوری 
ــت  ــش و خالقی ــهیم دان ــن تس ــه بی ــان داد ک ــی و نش را بررس

همبســتگی معنــاداری وجــود نــدارد.
ــان  ــران مربی ــال ای ــر والیب ــگ برت ــه در لی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــد و رشــتۀ ورزشــی  ــت مــی کنن ــف فعالی ــا ســبک هــای مختل ب
ــت  ــد خالقی ــدت نیازمن ــه ش ــا ب ــت ه ــی از پس ــال در برخ والیب
بازیکنــان اســت، بــه نظــر می رســد نــوع رهبــری آن هــا در فرآیند 
مربیگــری مــی توانــد نقــش بســیار برجســته ای در بهبــود خالقیت 
بازیکنــان ایجــاد کنــد. از ســوی دیگــر، بــه نظــر مــی رســد تفــاوت 
هــای فــردی بازیکنــان بــه ویــژه در حــوزۀ شــخصیتی مــی توانــد 
بــر برداشــت ان هــا از رفتارهــای مربــی موثــر باشــد و الگوبــرداری 
آن هــا از رفتارهــای مربــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. در نهایــت، 
بــه منظــور توســعۀ خالقیــت در بیــن بازیکنــان همیشــه مربیــان 
در جلســات تمرینــی از روش هــا و تمرینــات مختلــف اســتفاده می 
ــر و  ــان برت ــی بازیکن ــه مشــخصۀ اصل ــی ک ــن ویژگ ــا ای ــد ت کنن
نخبــه هســت، نهایــت اســتفاده را کننــد ولــی در اکثــر مــوارد ایــن 
تمرینــات تاثیــرات قابــل توجهــی بــر خالقیــت بازیکنــان نداشــته 

اســت، چــرا کــه خالقیــت از جنبــۀ رفتــاری بســیار قابــل تغییرتــر 
اســت تــا جنبــۀ آموزشــی.  از ایــن رو پژوهــش حاضــر بــا هــدف 
تعییــن همبســتگی تواضــع مربــی و تســهیم دانــش بــا خالقیــت 

بازیکنــان لیــگ برتــر والیبــال بانــوان ایــران انجــام شــد.
  

روش کار 
ایــن مطالعــه بــه روش توصیفی-همبســتگی انجــام شــد. جامعــۀ 
ــال  ــوان در س ــال بان ــر والیب ــگ برت ــان لی ــام بازیکن ــاری را تم آم
ــال  ــر والیب ــگ برت ــای لی ــم ه ــداد تی ــه تع ــکیل داد ک 1398 تش
ــده از  ــتخراج ش ــار اس ــاس آم ــد. براس ــی باش ــم م ــوان 9 تی بان
ســازمان لیــگ فدراســیون والیبــال تعــداد بازیکنــان شــاغل در تیــم 
ــل محــدود  ــه دلی ــد. ب ــی باش ــن م ــوان 126 ت ــال بان ــای والیب ه
ــه صــورت در دســترس  ــری ب ــه گی ــان، نمون ــداد بازیکن ــودن تع ب
ــداز: 1-حضــور  ــه پژوهــش عبارتن ــای ورود ب انجــام شــد. معیاره
در حداقــل 2 مســابقه در طــول فصــل 2- داشــتن قــرارداد رســمی 
ــا. معیارهــای خــروج  ــل پرسشــنامه ه ــی تکمی ــم 3- توانای ــا تی ب
ــنامه و  ــل پرسش ــه تکمی ــل ب ــدم تمای ــداز: 1-ع ــه عبارتن ازمطالع
2-کســانی کــه بــه طورناقــص بــه پرسشــنامه هــا پاســخ داده انــد.

جمع آوری داده ها با پرسشنامه های زیر انجام شد.
ــد از  ــه عبارتن ــوال ک ــامل 4 س ــناختی ش ــت ش ــنامه جمعی پرسش

ــود.  ــی ب ــابقه ورزش ــالت و س ــل، تحصی ــت تاه ــن، وضعی س
 )Expressed Humility Scale( »مقیــاس تواضــع ابــراز شــده«
توســط Owens & Hekman )11( طراحــی شــده اســت و شــامل 
ــی  ــع مرب ــود را از تواض ــان ادراک خ ــه بازیکن ــت ک ــارت اس 9 عب
بیــان مــی کننــد. شــرکت کننــدگان از طریــق لیکــرت 5 درجــه ای 
از 1 )کامــاًل مخالفــم( تــا 5 )کامــاًل موافقــم( بــه گویــه هــا پاســخ 
دادنــد. دامنــۀ نمــره هــا بیــن 1 تــا 5 مــی باشــد. حداقــل نمــره 9 
و حداکثــر نمــره 45 اســت کــه نمــرۀ کمتــر از 15 نشــان دهنــدۀ 
تواضــع پاییــن، نمــرۀ بیــن 16 تــا 30 تواضــع متوســط و 31 تــا 45 
تواضــع بــاال را نشــان مــی دهــد.  روایــی همگــرا »مقیــاس تواضع 
ــال در  ــر روی 671 بازیکــن فوتب ابرازشــده« توســط Tuan )18( ب
 )AVE( ــتخرج ــس مس ــن واریان ــق میانگی ــام از طری ــور ویتن کش
ــد کــه  ــه دســت آم ــن شــاخص 0/60 ب ــدار ای بررســی شــد و مق
حاکــی از مطلــوب بــودن روایــی همگــرا مقیــاس بــود. عــالوه بــر 
ایــن، شــاخص هــای بــرازش الگــوی انــدازه گیــری نیــز از میــزان 
قابــل قبولــی برخــوردار بودنــد. همچنیــن، میــزان پایایــی ترکیبــی 

نمونــه فــوق 0/82 گــزارش گردیــد.   
ــازه  ــي س ــکاران )29( روای ــر، Owens و هم ــه ای دیگ در مطالع
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»مقیــاس تواضــع ابرازشــده« از طریــق تحلیــل عاملــي تاییــدي بر 
ــکا  ــی در کشــور آمری ــن از دانشــجویان رشــتۀ بازاریاب روی 236 ت
ــرازش  ــای ب ــاخص ه ــه ش ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــی کردن بررس
مطلــوب مــی باشــد و بارهــای عاملــی عبــارت هــای بیــن 0/74 
ــه روش همســانی  ــی ب ــن پایای ــد. همچنی ــا 0/88 گــزارش کردن ت
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فوق بررســی 

شــد و 0/95 گــزارش شــد.  
 Knowledge Sharing Scale( دانــش«  تســهیم  »مقیــاس 
KSB(( توســط Van den Hooffو همــکاران )33( طراحــی شــده 

اســت و شــامل 7 عبــارت اســت کــه شــرکت کننــدگان از طریــق 
لیکــرت 5 درجــه ای از 1 )کامــاًل مخالفــم( تــا 5 )کامــاًل موافقــم( 
بــه ســواالت پاســخ دادنــد. دامنــۀ نمــره بیــن 1 تــا 5 مــی باشــد. 
ــر  ــرۀ کمت ــه نم ــت ک ــره 35 اس ــر نم ــره 7 و حداکث ــل نم حداق
از11 نشــان دهنــدۀ تســهیم دانــش پاییــن، نمــرۀ بیــن 12 تــا 23 
تســهیم دانــش متوســط و نمــرۀ بیــن 24 تــا 35 تســهیم دانــش 
بــاال را نشــان مــی دهــد. روایــی ســازۀ بــه روش تحلیــل عاملــی 
تاییــدی مقیــاس بــر روی  1000 کارمنــد از یــک ســازمان کاریابــی 
ــدار  ــد و مق ــی ش ــکا بررس ــور آمری ــی در کش ــوزۀ بازاریاب در ح
ــد.  ــزارش کردن ــا 0/92 گ ــن 0/60 ت ــاالی بی ــی ب ــای عامل باره
عــالوه بــر ایــن، شــاخص هــای بــرازش الگــوی انــدازه گیــری نیز 
از میــزان قابــل قبولــی برخــوردار بودنــد. پایایــی به روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ مقیــاس بــا نمونــه فوق 
ــی  ــه Tuan )18( روای ــد.  در مطالع ــزارش ش ــی  و 0/86 گ بررس
همگــرا »مقیــاس تســهیم دانــش«  بــرروی 671 بازیکــن فوتبــال 
 )AVE( در کشــور ویتنــام از طریــق میانگیــن واریانــس مســتخرج
بررســی شــد و مقــدار ایــن شــاخص 0/70 بــه دســت آمــد کــه 
ــود.  ــاس ب ــن مقی ــرا ای ــی همگ ــودن روای ــوب ب ــی از مطل حاک
عــالوه بــر ایــن،  شــاخص هــای بــرازش الگــوی انــدازه گیــری 
نیــز از میــزان قابــل قبولــی برخــوردار بودنــد. همچنیــن، پایایــی 

ــه فــوق 0/86 گــزارش شــد.  ــر روی نمون ترکیبــی ب
در ایــران، ســلیمی و همــکاران )34( بــرای تعییــن روایی ســازه به 
روش تحلیــل عاملــی ســواالت روایــی »مقیــاس تســهیم دانــش« 
را بــر روی 214 تــن از دانشــجویان دورۀ دکتــری دانشــگاه شــیراز 
بررســی کردنــد. روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی بررســی 
ــبه  ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ــد ش و تایی
ضریــب آلفــا کرونبــاخ مقیــاس بــا نمونــه فــوق بررســی و میــزان 
0/81 بــه دســت آمــد. در مطالعــه ای دیگــر، وکیلــی و شــهریار 
ــاس  ــی تاییدی«مقی ــل عامل ــه روش تحلی ــازۀ ب ــی س )35( روای

ــران شــرکت¬های  ــن از مدی ــر روی 97 ت ــش« را ب تســهیم دان
ــاخص  ــن، ش ــد. همچنی ــد ش ــد و تایی ــی کردن ــد دارو بررس تولی
ــی  ــی روای ــرای بررس ــتخرج )AVE( ب ــس مس ــن واریان میانگی
همگــرا 0/67 گــزارش شــد. عــالوه بــر ایــن، ، پایایــی بــه روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ مقیــاس بــا 

نمونــه فــوق بررســی و 0/88 گــزارش کردنــد. 
 Zhou & توســط )Creativity Scale( »مقیــاس خالقیــت«
George )36( طراحــی شــده اســت کــه شــامل 13 عبــارت اســت 

و شــرکت کننــدگان از طریــق لیکــرت 5 درجــه ای از 1 )کامــاًل 
ــد.  ــخ دادن ــواالت پاس ــه س ــم( ب ــاًل موافق ــا 5 )کام ــم( ت مخالف
دامنــۀ نمــره بیــن 1 تــا 5 مــی باشــد. حداقــل نمــره 13 و حداکثــر 
نمــره 65 اســت کــه نمــرۀ کمتــر از 22 نشــان دهنــدۀ خالقیــت 
ــن  ــرۀ بی ــت متوســط و نم ــا 45 خالقی ــن 23 ت ــرۀ بی ــن، نم پایی
 Zhou 46 تــا 65 خالقیــت بــاال را نشــان مــی دهــد. در مطالعــه
ــور  ــرکت کش ــد از 12 ش ــر روی 484 کارمن ــکاران )37(  ب و هم
ــل  ــه روش تحلی ــازۀ ب ــی س ــی روای ــت بررس ــی، جه ــرۀ جنوب ک
ــودن  ــوب ب ــی از مطل ــج حاک ــد. نتای ــام ش ــدی انج ــی تایی عامل
ــی  ــک عامل ــاس ت ــرای مقی ــو ب ــی الگ ــای برازندگ ــاخص ه ش
بــود. همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه 
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی نمونــه فــوق بررســی و 0/94 بــه 
ــاس  ــرا  »مقی ــی همگ ــر، روای ــه ای دیگ ــد. در مطالع ــت آم دس
خالقیــت« توســط Tuan )18( بــر روی 671 بازیکــن فوتبــال در 
 )AVE( ــس مســتخرج ــن واریان ــق میانگی ــام از طری کشــور ویتن
بررســی شــد و مقــدار ایــن شــاخص 0/67 بــه دســت آمــد کــه 
ــود.  ــن پرسشــنامه ب ــی همگــرا ای ــودن روای ــوب ب حاکــی از مطل
عــالوه بــر ایــن، شــاخص هــای بــرازش الگــوی انــدازه گیــری 
نیــز از میــزان قابــل قبولــی برخــوردار بودنــد. همچنیــن، پایایــی 
ــاخ  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونب ــی ب ــه روش همســانی درون ب
ــزان پایایــی ترکیبــی را 0/79 گــزارش  ــه فــوق می ــر روی نمون ب

شــد. 
ــکاران  ــار توســط مشــایخی و هم ــن ب ــرای اولی ــز ب ــران نی در ای
)38( »مقیــاس خالقیــت« ترجمــه و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
اســت. در ایــن مطالعــه 340 تــن از کارکنــان شــرکت ملــی نفــت 
خیــز جنــوب شــرکت داشــتند. جهــت تعییــن روایــی مقیــاس از 
روش تحلیــل عاملــی تاییــدی اســتفاده شــد کــه شــاخص هــای 
ــل قبــول گــزارش کــرده  ــرازش الگــو برازندگــی را 0/08 و قاب ب
انــد. همچنیــن، پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه 
ــی و 0/90  ــوق بررس ــه ف ــر روی نمون ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ضری
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گــزارش گردیــد. در مطالعــه ای دیگــر علــم بیگــی و همــکاران 
)39( روایــی ســازۀ بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی »مقیــاس 
ــان  ــتان اصفه ــاورزان اس ــن از کش ــر روی 130 ت ــت« ب خالقی
ــا 0/74  ــن 0/63 ت ــی را بی ــای عامل ــۀ باره ــد ودامن ــی ش بررس
ــدازه  ــو ان ــی الگ ــاخص برازندگ ــن، ش ــد. همچنی ــزارش کردن گ
گیــری 0/06 و مطلــوب گــزارش شــد. عــالوه بــر ایــن، پایایــی 
ــاخ  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونب ــی ب ــه روش همســانی درون ب

ــوق بررســی و 0/84 گــزارش شــد.   ــه ف ــر روی نمون ب
ــع  ــاس تواض ــه  »مقی ــن ک ــل ای ــه دلی ــر، ب ــۀ حاض در مطالع
ــه  ــد ب ــی ش ــتفاده م ــران اس ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــده« ب ابرازش
ــزار، از روش Tsang و  ــه اب ــت ترجم ــد. جه ــه ش ــی ترجم فارس
همــکاران )30( اســتفاده شــد. بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا، نســخه 
انگلیســی توســط مترجمــی خــارج از گــروه پژوهــش بــه فارســی 
ترجمــه شــد، ســپس مشــابهت مفهومــی عبــارات ترجمــه شــده با 
مفاهیــم پرسشــنامه انگلیســی اصلــی توســط پژوهشــگران مطالعه 
ــی،  ــی محتوای ــی روای ــور بررس ــه منظ ــد. ب ــی ش ــر بررس حاض
»مقیــاس تواضــع ابرازشــده« در اختیــار 5 تــن از مدرســین حــوزۀ 
مدیریــت ورزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــزی 
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت ورزش ــین مدیری ــن از مدرس و 5 ت
تهــران جنــوب قــرار گرفــت و پــس از مطابقــت دادن عبــارت هــا 
بــا اهــداف مطالعــه و مشــخص شــدن مرتبــط بــودن عبــارت هــا، 
ــوا  ــی محت ــودن آن هــا روای شــفافیت، ســادگی و عــدم مبهــم ب
تاییــد شــد و مقــدار شــاخص محتــوا 79 درصــد بــه دســت آمــد. 
بــه منظــور بررســی روایــی صــوری، مقیــاس در اختیــار 15 تــن 
از دانشــجویان دکتــری مدیریــت ورزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد تهــران مرکــزی قــرار گرفــت کــه ســطح دشــواری، میــزان 
ــن،  ــد. همچنی ــی ش ــا بررس ــارت ه ــام عب ــدم ابه ــب و ع تناس
روایــی ســازۀ بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی »مقیــاس تواضــع 
ابرازشــده«، »مقیــاس تســهیم دانــش« و »مقیــاس خالقیــت« بر 
ــوان بررســی  روی 110 تــن از بازیکنــان لیــگ برتــر والیبــال بان
ــه دســت آمــد و  ــاالی 0/4 ب ــی ســواالت ب شــد و بارهــای عامل
ــس  ــن واریان ــق میانگی ــن مقیــاس هــا از طری ــی همگــرا ای روای
مســتخرج )AVE( بررســی و بــه ترتیــب 0/55، 0/40، و 0/40 بــه 
دســت آمــد.  براســاس ایــن نتایــج قاعــده Magner و همــکاران 
ــازه  ــی  س ــر روای ــوع بیانگ ــه در مجم ــد ک ــت ش ــز رعای )31( نی
مناســب بــود. همچنیــن، پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا 
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ مقیــاس بــا نمونــه فــوق بررســی 
ــاس  ــه براس ــد ک ــت آم ــه دس ــب 0/80، 76، 0/87 ب ــه ترتی و ب

ــه  ــی 0/70 مــی باشــد ک ــوب پایای ــار مطل Cronbach )32( معی

ــرا ابزارهــا  ــی واگ ــود. روای ــول ب ــل قب ــی قاب ــده پایای نشــان دهن
بــه دلیــل باالتــر بــودن جــذر واریانــس مســتخرج از هــر ســازه از 
مقــدار رابطــه هــر ســازه بــا ســازه دیگــر روایــی مــورد تاییــد قــرار 
ــکاران  ــده  Magner و هم ــج قاع ــن نتای ــاس ای ــت و براس گرف
ــرا  ــی واگ ــر روای ــوع بیانگ ــه در مجم ــد ک ــت ش ــز رعای )31( نی

مناســب ایــن پرسشــنامه هــا در ایــن مطالعــه بــود.  
ــع  ــوز توزی ــت مج ــس از دریاف ــا، پ ــع آوری داده ه ــرای جم ب
ــه  ــز ب ــران مرک ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاداس ــنامه از دانش پرسش
ــب  ــس از کس ــه و پ ــال مراجع ــیون والیب ــگ فدراس ــازمان لی س
مجــوز از ســوی مراجــع ذی صــالح مشــخصات سرپرســتان تیــم 
ــا  ــی ب ــس از هماهنگ ــگر پ ــپس پژوهش ــد و س ــت ش ــا دریاف ه
ــران حضــور  ــا در شــهر ته ــم ه ــی تی ــا در جلســات تمرین آن ه
ــان  ــار بازیکن ــزار هــا در اختی ــن، اب یافــت و قبــل از شــروع تمری
ــه  ــواردی ک ــت در م ــر اس ــل ذک ــت. قاب ــرار گرف ــان ق و مربی
شــرکت کننــدگان بــرای تکمیــل پرسشــنامه مشــکالتی داشــتند، 
ــا ارائــه توضیحــات بیشــتر، بــه تکمیــل پرسشــنامه  پژوهشــگر ب
هــا کمــک نمــود. هــر شــرکت کننــده حــدود 30 دقیقــه در محــل 
تمریــن بــه ســواالت پاســخ دادنــد. فرآینــد جمــع آوری داده هــا 
ــداد 16  ــا، تع ــزار ه ــردآوری اب ــس از گ ــید. پ ــول کش ــاه ط 1 م
پرسشــنامه بــه صــورت مخــدوش و ناقــص بودنــد کــه از فرآینــد 
تحلیــل کنــار گذاشــته شــدند و در مجموع تعــداد 110 پرسشــنامه 
ــود. بــرای تحلیــل داده هــا ازشــاخص چولگــی  قابــل اســتفاده ب
و کشــیدگی و الگــو ســازی معــادالت ســاختاری بــا تحلیــل داده 

ــی ال اس3/5 اســتفاده شــد.   ــزار اســمارت پ ــرم اف هــا از ن

یافته ها 
یافتــه هــا نشــان داد کــه بیشــترین فراوانــی بــه تعــداد 44 تــن 
بــه دامنــۀ ســنی 21 تــا 25 ســال )حــدود 40 درصــد( و کمتریــن 
ــر  ــال وکمت ــنی 20س ــۀ س ــه دامن ــن ب ــداد 3 ت ــه تع ــی ب فراوان
)حــدود 3 درصــد( تعلــق داد. از بیــن افــراد نمونــه تعــداد 5 تــن 
متاهــل )حــدود 4 درصــد( و تعــداد 105 تــن مجــرد )حــدود 96 
ــترین  ــی، بیش ــابقۀ ورزش ــت س ــاظ وضعی ــد. از لح ــد( بودن درص
فراوانــی بــه تعــداد 38 تــن 6 تــا 10 ســال )حــدود 35 درصــد( و 
ــاالی 15 ســال )حــدود 5  ــن ب ــه تعــداد 6 ت ــی ب کمتریــن فراوان

ــد.   درصــد( بودن
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جدول 1: بررسی پیروی داده ها ازتوزیع نرمال

توزیع داده هاکشیدگیچولگیمیانگینمتغیرهای پژوهش

نرمال1/23-3/420/133تواضع مربی

نرمال0/782-4/060/292تسهیم دانش

نرمال0/403-4/110/099خالقیت بازیکنان

همچنیــن، نتایــج )جــدول 1( نشــان مــی دهــد کــه میــزان چولگی 
ــا از  ــع داده ه ــن، توزی ــرار دارد. بنابرای ــازۀ 2± ق ــیدگی در ب و کش
توزیــع نرمــال برخــوردار مــی باشــد. همچنیــن، میانگیــن هــای به 

دســت آمــده بــرای متغیرهــا نشــان مــی دهــد کــه تمــام متغیرهــا 
از حــد وســط )3( بزرگتــر مــی باشــند لــذا از میــزان باالیــی در بیــن 

 شــرکت کننــدگان برخــوردار مــی باشــند.

شکل 1: الگو در حالت تخمین ضرایب استاندارد

شکل 2: الگو برآورد آمارۀ تی
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جدول 2: وزن های رگرسیون استاندارد شده الگو پیش فرض

نتیجهp-value آمارۀ tضرایب رگرسیونیمتغیر مسقل
تایید0/3432/1710/030-تواضع مربی  خالقیت بازیکنان
خالقیت بازیکنان تایید0/4704/4520/001تسهیم دانش 

تایید0/4202/5800/010تواضع مربی  تسهیم دانش

نتایــج )جــدول 2( وزن هــای رگرســیونی اســتاندارد شــده الگــو را 
نشــان مــی دهــد. براســاس نتایــج، مــی تــوان گفــت بیــن تواضــع 
ــی )2/17(  ــیونی 0/34- و نســبت بحران ــب رگرس ــا ضری ــی ب مرب
و ســطح معنــاداری کوچکتــر از 0/05 بــا خالقیــت بازیکنــان 
همبســتگی منفــی معنــاداری وجــود دارد. همچنیــن، بیــن تســهیم 
ــی )4/45(  ــبت بحران ــیونی 0/47 و نس ــب رگرس ــا ضری ــش ب دان
و ســطح معنــاداری کوچکتــر از 0/05 بــا خالقیــت بازیکنــان 
ــن، بیــن  ــر ای ــاداری وجــود دارد. عــالوه ب همبســتگی مثبــت معن
ــی  ــا ضریــب رگرســیونی 0/42- و نســبت بحران ــی ب تواضــع مرب
ــش  ــا تســهیم دان ــر از 0/05 ب ــاداری کوچکت )2/58( و ســطح معن

ــود دارد. ــاداری وج ــت معن همبســتگی مثب
ــرازش الگــو از شــاخص GOF اســتفاده  ــرای بررســی ب بعــالوه، ب
مــی شــود. بــرای بدســت آوردن بــرازش الگــو در ابتــدا بایــد مقــدار 
اشــتراکی متغیــر وابســته )خالقیــت بازیکنــان( را )0/40( و ســپس 
ــن  ــت و ســپس ای ــن )0/20( را در نظــر گرف ــب تعیی ــدار ضری مق

مقادیــر را در فرمــول زیــر گذاشــت.

در نتیجــه مقــدار شــاخص GOF برابــر اســت بــا 0/282 کــه ایــن 
ــوان  ــه عن ــه ســه مقــدار 0/01، 0/25، و 0/41 ب ــا توجــه ب عــدد ب
مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوی بــرای GOF، حاکــی از آن اســت 
کــه معیــار قــدرت کل الگــو متوســط مــی باشــد. الگــوی پژوهــش 

از بــرازش مطلوبــی برخــوردار اســت.
 

بحث
ــی و  ــن همبســتگی تواضــع مرب ــا هــدف تعیی پژوهــش حاضــر ب
ــوان  ــال بان ــگ برتروالیب ــان لی ــت بازیکن ــش باخالقی ــهیم دان تس
ــی  ــع مرب ــن تواض ــه بی ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــام ش ــران انج ای
ــا خالقیــت بازیکنــان همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود دارد.  ب

ــر  ــری ب ــه تواضــع رهب ــد ک Wang و همــکاران )17( نشــان دادن

خالقیــت تیمــی همبســتگی مثبــت و معنــاداری دارد. نتایــج حاصل 
از مطالعــه Tuan )18( نشــان داد کــه تواضــع مربــی بــر خالقیــت 
ــکاران  ــاداری دارد. Hu و هم ــت و معن ــتگی مثب ــان همبس بازیکن
)19( نیــز بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه بیــن تواضــع رهبــری 
ــج  ــود دارد. نتای ــاداری وج ــت معن ــتگی مثب ــت همبس ــا خالقی ب
ــه  ــود ک ــن ب ــی از ای ــه Gonçalves & Brandã )20( حاک مطالع
تواضــع بــر خالقیــت تیمــی همبســتگی مثبــت و معنــاداری دارد. 
ــری در  ــع رهب ــش تواض ــی نق ــا بررس ــکاران )12( ب Wang و هم

بهبــود خالقیــت نشــان داد کــه تواضــع رهبــری همبســتگی مثبت 
معنــاداری بــر خالقیــت دارد. Wang و همــکاران )17( اذعــان مــی 
کنندکــه رهبــری بــه عنــوان یــک عامــل موقعیتــی مهــم شــناخته 
ــد. از  ــت اعضــا را شــکل ده ــد خالقی ــه مــی توان شــده اســت ک
آنجــا کــه ویژگــی هــای متواضعانــه رهبــر، بــا خودآگاهــی و ســایر 
جهــت گیــری هــا همــراه اســت )14(. تواضــع رهبــر احتمــااًل بــر 
واکنــش هــای نگرشــی و رفتــاری افــراد تاثیــر مــی گــذارد )15(. 
عــالوه بــر ایــن، Rego & Simpson )16( اذعــان مــی دارنــد کــه 
ــاط  ــد مشــکالت و نق ــت خــود بای ــود خالقی ــرای بهب ــان ب بازیکن
ضعــف شــان را قبــول کننــد، تمایــل و عالقمنــدی شــان را نســبت 
بــه درون داده هــای مربــی، همبازیــان و حتی کارشناســان ورزشــی 
نشــان دهنــد و از آن هــا بیاموزنــد. مربیــان متواضــع مــی تواننــد 
رفتارهــای خالقانــه بازیکــن را بــا تشــویق مســتقیم آن هــا نســبت 
بــه حضــور در مقابــل دیــدگاه هــای واگــرا و تولیــد راه حــل هــای 
جدیــد و همچنیــن بــا الگوبــرداری غیرمســتقیم رفتارهــای مطلوب 
شــکل دهنــد. بنابرایــن، در مطالعــه  حاضــر احتمــااًل بازیکنــان از 
ایــن رفتارهــای تشــویقی مربیــان ادراکــی منفــی کســب مــی کنند 
و احتمــااًل در مقابــل الگوهــای تشــویقی واکنشــی منفی نشــان می 
دهنــد و بــر روال قبلــی خــود پایبنــد مــی ماننــد تــا خودشــان را بــه 

مربیــان، بازیکنــان و کارشناســان ورزشــی اثبــات کننــد. 
ــن تســهیم  ــه بی ــه حاضــر نشــان داد ک ــن مطالع ــج دیگــر ای نتای
دانــش بــا خالقیــت بازیکنــان همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود 
ــان  ــه، Tuan )18( نش ــن مطالع ــای ای ــه ه ــتای یافت دارد. در راس
داد کــه تســهیم دانــش بــر خالقیــت بازیکنــان همبســتگی مثبــت 
ــه  ــای مطالع ــه ه ــالف یافت ــه برخ ــی ک ــاداری دارد. در حال معن
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ــر  ــش ب ــه شــدت تســهیم دان ــد ک حاضــر، Lee )26( نشــان دادن
خالقیــت فــردی همبســتگی معنــاداری نــدارد. Liao و همــکاران 
ــت  ــود خالقی ــر بهب ــش ب ــهیم دان ــش تس ــی نق ــا بررس )27( ب
کارکنــان در تیــم هــای کاری گــزارش کــرد کــه تســهیم دانــش 
ــدارد. حســن زاده  ــر خالقیــت کارکنــان همبســتگی معنــاداری ن ب
ــوآوری  ــا خالقیــت و ن ــش ب و همــکاران )28( رابطــه تســهیم دان
ــت  ــش و خالقی ــهیم دان ــن تس ــه بی ــان داد ک ــی و نش را بررس
همبســتگی معنــاداری وجــود نــدارد. مجلســی ارده جانــی و 
همــکاران )40( اذعــان مــی دارنــد کــه دانــش منابــع انســانی )در 
تیــم هــای ورزشــی ورزشــکاران( شــامل شایســتگی هــا، مهــارت 
هــا، اســتعدادها، افــکار، خالقیــت و نــوآوری هــای آن هــا اســت. 
بنابرایــن، وقتــی ایــن دانــش ســازمانی وقتــی توســط یــک بازیکن 
بــه ســایر بازیکنــان تیــم انتقــال یابــد و گیرنــدگان یعنــی بازیکنان 
دیگــر آن را درک کــرده و یــاد بگیرنــد و در تمرینــات و مســابقات 
آن را بــکار گیرنــد، در واقــع تســهیم دانــش در بیــن بازیکنــان یــک 
تیــم بــه درســتی انجــام شــده اســت و ایــن امــر مــی توانــد منجــر 
بــه بهبــود خالقیــت بازیکنــان شــود. در واقــع چنیــن بــه نظــر مــی 
رســد کــه از دیــدگاه بازیکنــان لیــگ برتــر والیبــال بانــوان ایــران 
ــا از  ــات و داده ه ــب اطالع ــق کس ــد از طری ــا بتوانن ــی آن ه وقت
عملکردشــان در تکنیــک هــای مختلــف بتواننــد در اجــرای آن هــا 
تصمیمــات متفــاوت و انعطــاف پذیــر نشــان دهنــد، در واقــع میزان 
خالقیــت آن هــا و بهبــود آن تحــت تاثیــر تســهیم دانــش بــوده 

اســت.    
مطالعــۀ حاضــر همچنیــن نشــان داد کــه بیــن تواضــع مربــی بــا 
تســهیم دانــش همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود دارد. همســو 
ــه  ــد ک ــان دادن ــر، Tuan )18( نش ــۀ حاض ــای مطالع ــه ه ــا یافت ب
تواضــع مربــی بــر تســهیم دانــش  همبســتگی مثبــت معنــاداری 
ــد  ــت یافتن ــه دس ــن نتیج ــه ای ــز ب ــکاران )19( نی دارد. Hu و هم
کــه بیــن تواضــع رهبــری بــا تســهیم اطالعــات تیمی همبســتگی  
ــاط  ــه ایجــاد ارتب ــری متواضعان ــاداری وجــود دارد. رهب مثبــت معن

نزدیــک و صمیمــی، خودآگاهــی دقیــق، تمجیــد از نقــاط قــوت و 
نقــش موثــر دیگــران و تمایــل بــه دریافــت بازخــورد و بکارگیــری 
الگــوی هــای جدیــد تعریــف شــده اســت )10(. بــر ایــن اســاس، 
تواضــع مربیــان مــی توانــد از طریــق ایجــاد روابــط بــا بازیکنــان و 

بکارگیــری الگوهــای جدیــد بــر تســهیم دانــش موثــر باشــد.

نتیجه گیری
یافتــه هــا نشــان داد کــه تواضــع مربی و تســهیم دانــش باخالقیت 
ــت  ــران همبســتگی مثب ــوان ای ــال بان ــر والیب ــگ برت ــان لی بازیکن
ــبک  ــد از س ــی توانن ــان م ــاس مربی ــن اس ــد. برای ــاداری دارن معن
رهبــری متواضعانــه در راســتای بهبــود خالقیــت و تســهیم دانــش 
ــد. از ایــن رو،  ــوب بهــره گیرن ــوان ســبک مربیگــری مطل ــه عن ب
پیشــنهاد مــی شــود آمــوزش ســبک هــای مربیگــری را بــه عنوان 
یکــی از مهــم تریــن شــاخص هــا در دوره هــای مربیگــری مــد 
نظــر قــرار گیــرد.  مطالعــۀ حاضــر بــر روی بازیکنــان لیــگ برتــر 
والیبــال بانــوان ایــران انجــام گرفــت لــذا ممکــن اســت نتایــج بــه 
راحتــی قابــل تعمیــم بــرای ســایر لیــگ هــای ورزشــی نباشــد کــه 

از محدودیــت هــای ایــن مطالعــه بــود.

سپاسگزاری
ــه  ــد و ب ــاناز رویتون ــجو س ــری دانش ــالۀ دکت ــر از رس ــه حاض مقال
ــه  ــا شناس ــی و ب ــی انزهای ــرا حاج ــر زه ــم دکت ــی خان راهنمای
اخــالق IR.IAU.TMU.REC.1399.122 در تاریــخ 24/4/1399  
ــد.  ــز مصــوب گردی ــران مرک ــد ته در دانشــگاه آزاد اســالمی واح
ــدرکاران  ــی مســئوالن و دســت ان ــن وســیله از زحمــات تمام بدی
دانشــگاه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز کمــال تشــکر 

ــی مــی شــود.   و قدردان

تضاد منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارضی منافعی را گزارش نکرده اند. 

References
1. Leso G, Dias G, Ferreira JP, Gama J, 

Couceiro MS. Perception of creativity and 
game intelligence in soccer. Creativity 
Research Journal. 2017; 29 (2): 182-7.  
https://doi.org/10.1080/10400419.2017.1302779

2. Santos SD, Memmert D, Sampaio J, Leite 
N. The spawns of creative behavior in team 
sports: A creativity developmental framework. 
Frontiers in Psychology. 2016;7(1):1-14.  
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01282

3. Memmert D, Roth K. The effects of non-
specific and specific concepts on tactical 
creativity in team ball sports. Journal of 
Sports Sciences. 2007;25(12):1423-32.  
https://doi.org/10.1080/02640410601129755

4. Memmert D. Teaching tactical creativity 
in sport: Research and Practice. 1 
Edition: Routledge; British 2015. 
https://doi.org/10.4324/9781315797618

5. Amabile TM. A model of creativity and innovation 
in organizations. Research in Organizational 

https://doi.org/10.1080/10400419.2017.1302779
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01282
https://doi.org/10.1080/02640410601129755
https://doi.org/10.4324/9781315797618


ساناز رویتوند و همکاران

85

Behavior. 1988;10(1):123-67.https://www.hbs.
edu/faculty/Pages/item.aspx?num=7441

6. Furley P, Memmert D. Creativity and working 
memory capacity in sports: working memory 
capacity is not a limiting factor in creative 
decision making amongst skilled performers. 
Frontiers in Psychology. 2015;6(115):1-7.  
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00115

7. Memmert D. Tactical Creativity. Routledge 
Handbook of Sports Performance Analysis: 
Routledge; 2013.

8. Hüttermann S, Memmert D, Nerb J. Individual 
differences in attentional capability are linked 
to creative decision making. Journal of Applied 
Social Psychology. 2019;49(3):159-67.  
https://doi.org/10.1111/jasp.12572

9. Bormann KC, Rowold J. Transformational 
leadership and followers’ objective performance 
over time: Insights from German basketball. Journal 
of Applied Sport Psychology. 2016;28(3):367-73.  
https://doi.org/10.1080/10413200.2015.1133725

10.  Chen Y, Liu B, Zhang L, Qian S. Can leader 
“humility” spark employee “proactivity”? 
The mediating role of psychological 
empowerment. Leadership & Organization 
Development Journal. 2018; 39 (3): 326-39.  
https://doi.org/10.1108/LODJ-10-2017-0307

11.  Owens BP, Hekman DR. How does leader 
humility influence team performance? 
Exploring the mechanisms of contagion and 
collective promotion focus. Academy of 
Management Journal. 2016; 59 (3):1088-111.  
https://doi.org/10.5465/amj.2013.0660

12.  Wang J, Zhang Z, Jia M. Understanding 
how leader humility enhances employee 
creativity: The roles of perspective taking 
and cognitive reappraisal. The Journal of 
Applied Behavioral Science. 2017;53(1):5-31.  
https://doi.org/10.1177/0021886316678907

13.  Ou AY, Tsui AS, Kinicki AJ, Waldman DA, Xiao 
Z, Song LJ. Humble chief executive officers’ 
connections to top management team integration 
and middle managers’ responses. Administrative 
Science Quarterly. 2014; 59 (1): 34-72.  
https://doi.org/10.1177/0001839213520131

14.  Oc B, Bashshur MR, Daniels MA, Greguras GJ, 
Diefendorff JM. Leader humility in Singapore. 
The Leadership Quarterly. 2015;26(1):68-80.  
https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2014.11.005

15. Truong TD, Hallinger P, Sanga K. Confucian 
values and school leadership in Vietnam: 
Exploring the influence of culture on principal 

decision making. Educational Management 
Administration & Leadership. 2017;45(1):77-100.  
https://doi.org/10.1177/1741143215607877

16. Rego A, Simpson AV. The perceived impact 
of leaders’ humility on team effectiveness: an 
empirical study. Journal of Business Ethics. 
2018;148(1):205-18. https://doi.org/10.1007/
s10551-015-3008-3

17. Wang X, Li H, Yin H. Antecedents and 
consequences of creativity in teams: When and 
how leader humility promotes performance 
via team creativity. The Journal of Creative 
Behavior. 2019;1(2):1-14.https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/abs/10.1002/jocb.410

18.  Tuan LT. Coach humility and player creativity: 
The roles of knowledge sharing and group 
diversity. Sport Management Review. 
2019;4(2):1-18.http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1441352318303875

19.  Hu J, Erdogan B, Jiang K, Bauer TN, Liu S. 
Leader humility and team creativity: The role 
of team information sharing, psychological 
safety, and power distance. Journal of 
Applied Psychology. 2018;103(3):313. 
https://doi.org/10.1037/apl0000277

20.  Gonçalves L, Brandão F. The relation between 
leader’s humility and team creativity: The 
mediating effect of psychological safety and 
psychological capital. International Journal of 
Organizational Analysis. 2017; 25(4):687-702. 
https://doi.org/10.1108/IJOA-06-2016-1036

21.  Wang S, Noe RA, Wang Z-M. Motivating 
knowledge sharing in knowledge management 
systems: A quasi-field experiment. Journal 
of Management. 2014;40(4):978-1009.  
https://doi.org/10.1177/0149206311412192

22. Ma WW, Chan A. Knowledge sharing and 
social media: Altruism, perceived online 
attachment motivation, and perceived 
online relationship commitment. Computers 
in Human Behavior. 2014; 39:51-8.  
https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.06.015

23.  Detert JR, Burris ER. Leadership behavior and 
employee voice: Is the door really open? Academy 
of Management Journal. 2007;50(4):869-84.  
https://doi.org/10.5465/amj.2007.26279183

24.  Bandura A, Walters RH. Social Learning 
Theory: Prentice-Hall Englewood Cliffs, British, 
NJ; 1977.

25.  Bhattacharya O, Chatterjee A, Basu J. Humility: 
An emerging construct in moral psychology. 
Psychological Studies. 2017;62(1):1-11.  

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00115
https://doi.org/10.1111/jasp.12572
https://doi.org/10.1080/10413200.2015.1133725
https://doi.org/10.1108/LODJ-10-2017-0307
https://doi.org/10.5465/amj.2013.0660
https://doi.org/10.1177/0021886316678907
https://doi.org/10.1177/0001839213520131
https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2014.11.005
https://doi.org/10.1177/1741143215607877
https://doi.org/10.1007/s10551-015-3008-3
https://doi.org/10.1007/s10551-015-3008-3
https://doi.org/10.1037/apl0000277
https://doi.org/10.1108/IJOA-06-2016-1036
https://doi.org/10.1177/0149206311412192
https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.06.015
https://doi.org/10.5465/amj.2007.26279183


نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 10، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400

86

https://doi.org/10.1007/s12646-017-0387-9
26.  26. Lee J. The effects of knowledge 

sharing on individual creativity in higher 
education institutions: Socio-technical view. 
Administrative Sciences. 2018;8(2):21.
https://mdpi.altmetric.com/details/43978803 
https://doi.org/10.3390/admsci8020021

27.  Liao S-h, Chen C-c, Hu D-c. The role of knowledge 
sharing and LMX to enhance employee creativity 
in theme park work team: A case study of 
Taiwan. International Journal of Contemporary 
Hospitality Management. 2018;30(5):2343-59.  
https://doi.org/10.1108/IJCHM-09-2016-0522

28.  Hasanzadeh M, Zarei E, Helaliyan F. [The 
relationship between knowledge sharing with 
creativity and innovation of librarians of Tarbiat 
Modares University, Islamic Azad University, 
Science and Research Branch, Tehran and 
Tehran University of Medical Sciences]. 
Journal of Information Systems and Services. 
2015;4(3):23-36.https://www.sid.ir/en/journal/
ViewPaper.aspx?id=537692

29.  Owens BP, Johnson MD, Mitchell TR. Expressed 
humility in organizations: Implications 
for performance, teams, and leadership. 
Organization Science. 2013; 24 (5):1517-38.
https://psycnet.apa.org/record/2013-33303-009 
https://doi.org/10.1287/orsc.1120.0795

30.  Tsang S, Royse CF, Terkawi AS. Guidelines 
for developing, translating, and validating 
a questionnaire in perioperative and pain 
medicine. Saudi Journal of Anaesthesia. 
2017;11(Suppl1):80-9.https:/ /www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/art icles/PMC5463570/ 
https://doi.org/10.4103/sja.SJA_203_17

31. Magner N, Welker RB, Campbell TL. 
Testing a model of cognitive budgetary 
participation processes in a latent variable 
structural equations framework. Accounting 
and Business Research. 1996;27(1):41-50.  
https://doi.org/10.1080/00014788.1996.9729530

32. Cronbach LJ. Coefficient alpha 
and the internal structure of tests. 
psychometrika. 1951; 16 (3): 297-334.  
https://doi.org/10.1007/BF02310555

33. mitted to share: Commitment and CMC use as 
antecedents of knowledge sharing. Knowledge 
and Process Management. 2004;11(1):13-24.  
https://doi.org/10.1002/kpm.187

34.  Salimi G, Keshvarzi F, Heidari E. [An empirical 
study of the role of psychological empowerment 
in maturity of knowledge sharing behaviors]. 
Journal of New Approaches in Educational 
Administration. 2014;5(19):1-22.http://jedu.
miau.ac.ir/article_621_5c5388740f9700ec61672
b015b415d52.pdf

35.  Vakili Y, Shahriari S. [The effects of knowledge 
sharing on organizational ambidexterity: 
explanation of mediating role of absorptive 
capacity (Case: Pharmaceutical companies)]. 
Journal of Entrepreneurship Development. 
2016;9(3):573-91.https://jed.ut.ac.ir/article_60923_
892376a464cb0ccde2b5891a12e1abb4.pdf

36. Zhou J, George JM. When job dissatisfaction 
leads to creativity: Encouraging the 
expression of voice. Academy of 
Management Journal. 2001; 44 (4):682-96.  
https://doi.org/10.2307/3069410

37.  Zhou J, Shin SJ, Cannella Jr AA. Employee 
self-perceived creativity after mergers and 
acquisitions: Interactive effects of threat-
opportunity perception, access to resources, and 
support for creativity. The Journal of Applied 
Behavioral Science. 2008;44(4):397-421.  
https://doi.org/10.1177/0021886308328010

38. Mashayekhi N, Arshadi N, Neisi A. [Designing 
and testing a model of some antecedents and 
outcomes of organizational creativity]. Journal 
of Industrial and Organizational Psychology 
Studies. 2014;1(1):51-72.https://www.magiran.
com/paper/1823250

39.  AlamBeigi A, Hajiagha P, Jalilian S. [Mediation 
role of social network ties in relation of 
organizational creativity and individual creativity 
of Agricultural JIHAD Extensin Staff, Esfahan 
County]. Journal of Agricultural Education 
Administration Research. 2018;10(45):67-76.
https://itvhe.areeo.ac.ir/article_117620_6e94337
9767c4ee7237f968a4f835dba.pdf

40. Majlesi Ardehjani S, Shabanibahar GR, 
Soleimani M, Honari H. [Developing a model of 
knowledge management and strategic thinking 
based on organizational readiness of the Ministry 
of Sports andYouth]. Scientific Journal of 
Organizational Behavior Management in Sport 
Studies. 2018;5(1):75-88.http://fmss.journals.
pnu.ac.ir/article_4492_c7cab8a4f971f8047a127
61166e166d6.pdf

https://doi.org/10.1007/s12646-017-0387-9
https://doi.org/10.3390/admsci8020021
https://doi.org/10.1108/IJCHM-09-2016-0522
https://doi.org/10.1287/orsc.1120.0795
https://doi.org/10.4103/sja.SJA_203_17
https://doi.org/10.1080/00014788.1996.9729530
https://doi.org/10.1007/BF02310555
https://doi.org/10.1002/kpm.187
https://doi.org/10.2307/3069410
https://doi.org/10.1177/0021886308328010

