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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مؤلفه های مدیریت دانش بر خالقیتت دانشتوییا تربیتت بتدنی و علتی
ورزشی طراحی و اجرا گردیده است .روش تحقیق حاضر ،پیمایشی و جامعه آماری آ با تیجه بته اهتداف
تحقیق شامل کلیه دانشوییا تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبائی تهرا (تعداد  923نفر) می باشد .با تیجته
به جدول حوم نمینه میرگتا  ،تعتداد  030نفتر بته عاتیا نمینته تحقیتق مشتید گردیدنتد .ابتقار تحقیتق
پرسشاامه مدیریت دانش گاوی( )0931و پرسشاامه خالقیت ساعتچی ( )0930بید که روایی صیری آ بتر
اساس نظر اساتید دانشگاهی ،روایی سازه آ بر استاس محاستبه آمتاره هتای  KMOو بارتلتت و همچاتی
پایایی آ با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ میرد ارزیابی قرار گرفت .جهت توقیته و تحلیتل یافتتههتای
تحقیق از آزمی تحلیل مسیر در سطح  p<1/10استفاده گردید .نتایج تحقیق نشا داد کته در میتا تمتامی
مؤلفههای مدیریت دانش در بی دانشوییا مذکر و مینت

تفتاوم معاتاداری وجتید داشتت ). (p<1/10

همچای تمامی مؤلفههای متدیریت دانتش اثتر معاتاداری بتر خالقیتت دانشتوییا تربیتت بتدنی دارا بیدنتد
) .(p<1/10نتایج نشا داد که مؤلفه تسهیم دانش و اشتراک سازمانی با پتیش بیاتی  22درصتد از خالقیتت
دانشوییا بیشتری اهمیت را در خالقیت دانشوییا برخیردار بید .مدیریت دانش نیق به طتیر ششتمگیری
تیانایی تأثیرگذاری بر میقا خالقیت دانشوییا دارا است .با تیجته بته ایا ته عمل ترد دانشتوییا تربیتت
بدنی در حیزه ورزش نیاز قابل تیجهی به خالقیت دارد ،باابرای مدیریت دانش تیانایی بهبید عمل ترد ایت
افراد را با تیجه به افقایش خالقیت آنا دارا میباشد.

واژگان کلیدی :تسهیم دانش و اشتراک سازمانی ،فعالیتهای نوآوری ،تربیت بدنی

 .0استتتتادیار گتتتروه متتتدیریت راهبتتتردی دانشت ت ده تربیتتتت بتتتدنی و علتتتی ورزشتتتی دانشتتتگاه عالمتتته طباطبتتتائی،
javadshahlaee@gmail.com
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مقدمه
مدیریت دانش یک زمیاه علمی شاد رشتهای است که اغلب اوقتام از آ بته گینتهای یتاد
میشید که به درستی و در حد انتظار پیادهسازی نشده و به صیرتی که انتظار میرفتته از آ
بهره برده نشده است .از جمله علل عد میفقیت مدیریت دانش در ستازما هتا متیتتیا بته
هقیاههای باالی پیادهسازی آ اشتاره نمتید .پییستتگی متدیریت دانتش بتا تیستعه فاتاوری
اطالعام باع

مضاعف شد هقیاهها شده و گاهی در ابتدا بته دلیتل ایوتاد هقیاتههتایی از

جمله آمیزش کاربرا  ،تغییر ساختار سازمانی و همشاتی هقیاتههتای همیشتگی نگهتداری،
ای هقیاهها برای سازما زیا آور میباشد(سیا الیر.)2112 ،1
مدیریت دانش ،میضیع مهمی است .زیرا به مهمتری سرمایه ارزشماد سازمانی یعای
سترمایه ف تری مربتی متیشتید(یعقیبی و جتیادی  .)0901متدیریت دانتش بتا تبتدیل
سترمایههتای انستانی بته دارایتیهتای ف تری ستازما یافتته ،بترای ستازما ایوتاد ارزش
میکاد(نیکبیت .)0930 ،جذب عااصر دانش و ترکیب آنهتا بتا ی تدیگر شتالش مهتم
مدیریتی است به نحیی که جرقه نیآوری را شعله ور ساخته و نیع جدیتد دانتش یعاتی،
دانش سرمایهای را به وجید میآورد .مدیریت دانش اساساً حیل محیر بهبید ،نیآوری و
نیل به اهداف دور میزند(صراف زاده.)0932 ،
سازما های میفق ،سازما هایی هستاد که به ایواد دانش به طیر جتدی متیپردازنتد و
آ را به ش لی گسترده در سراسر سازما خید تیزیع میکااتد و بته سترعت ایت دانتش
جدید را به فااوریها و محصیالم جدید تبدیل میکااتد (پارستا نتداد .)0901 ،هتدف از
فعالیتهای دانش در سازما  ،اطمیاا از رشد و تداو فعالیتهتا در جهتت دانتش حیتاتی
در تما سطیح ،به کار گیری دانش میجید در تما شرخهها ،ترکیب دانش در جهت هم
افقایی ،کسب مداو دانش مربیطه ،تیسعه دانش جدید از طریق یادگیری مداو می باشد
که به وسیله توارب درونتی و دانتش بیرونتی ایوتاد متیشتید .از آنوتا کته دانتش نقتش
راهبردی مهمی دارد ،بسیاری از شرکتها به علت مقیت رقابتی دانتش و اهتر قتدرم و

1. Sinclair
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نفیذ آ  ،مدیریت دانش را به طیر مؤثر به کار میگیرند .اس یم )1998( 1بیتا کترد کته
مدیریت دانش عبارم است از :مدیریت نظا ماد و آش ار دانش که بتا فرایاتدهای خلتق،
جمعآوری ،اشاعه و کاربرد دانش پییند دارد؛ که در آ تبدیل دانش شیصتی بته دانتش
جمعی انوا میشید .در کاربرد دانش دو ن ته حایق اهمیت است ستهیم ستازی دانتش و
نیآوری .کارنیرو )2111( 2مدیریت دانش را انوا کارهتای درستت متیدانتد تتا درستت
انوا داد کارها که تأکید بر اثر بیشی دارد تا کار آیی.
دیگر متغییر میرد بررستی در تحقیتق حاضتر ،خالقیتت متیباشتد .از آنوتا کته ی تی از
مقیتهای رقابتی سازما ها خالقیت سرمایههای انسانی میباشد .بته نظتر متیرستد نیستتی
قابلیت یک مدیر خیب ماابع انسانی قابلیت مالحظام استراتدیک استت ،یعاتی متدیر بایتد
بتیاند مالحظام و شالشهای راهبردی سازما خید را درک کاتد و در جستتویی مقیتت
های رقابتی باشد(غفیری و هم ارا .)0933
خالقیت به عایا یک نیاز عالیه در تما مراحل زندگی مطرح است و عبتارم استت از:
تحیالم داماه دار جهتتی در ف تر و اندیشته انستا بته طتیری کته حتایق یتک تیانتایی در
ترکیب عیامل قبلی به طرق جدید گردد .تالشهای خالقیت وسیله ای برای نیآوری است.
خالقیت بیشتر یک فعالیت ذهاتی و ف تری استت و نتیآوری بیشتتر جابته عملتی دارد و در
حقیقت محصیل نهایی خالقیت است(شتییعلی زاده و هم تارا  .)0901،اگتر شته افتراد از
نظر خالقیت متفاوتاد ،ولی تاکای ثابت نشده استت کته تفتاومهتای حاصتل در میفقیتت
افراد خالق فقط نشانگر میقا تیانایی فرد در برابر استعداد خید بیده است .با تیجته بته ایت
تیاناییها باظر میرسد افراد خالق در تفسیر وقایع و امیر ،ش ست و میفقیت خید را نتیوته
تالش و همت خید میداناد(فرید.)0933 ،
نگیی و شان س )2110(3خالقیت را به عایا فرایاد روانی که شتامل تیلیتد مفتاهیم و
عقاید بدیع و جدید است ،تعریف نمیدهاند .باتیجه به ایا ه میفقیت سازما های امروزی تا
حدود زیادی به خالقیت و نیآوری مدیرا و آشاایی آنها با ایت مقیلت مهتم مت تی استت.
1. Skyrme
2. Carneiro
3. Naguyen and Shanks
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باابرای الز است که مدیرا از فرایاتد متدیریت خالقیتت در ستازما هتا آگتاه باشتاد و از
طریق فرایادهایی آ را تشییق کااد تا سازما ها با استفاده از مدیرا خالق بتیاناد کارآمتد
و اثربیش شیند و راههای جدیدتر ،بهتر و خالقتر انوا وظایف سازمانی را بیاباد.
تحقیقام میتلفی به بررسی رابطته متدیریت دانتش و خالقیتت پرداختتهانتد .احمتدی و
میرزایی ( )0902در تحقیق خید پیبردند که بی مدیریت دانش و خالقیت در سازما هتای
نظامی رابطه معااداری وجید دارد .مهرآذر و هم ارا ( )0902در تحقیق خید پیبردند ،که
متتدیریت دانتتش تیانتتتایی تاثیرگتتذاری بتتتر خالقیتتت افتتراد را دارا متتتی باشتتد .لیتتتانی و
هم ارا  )2101(1نیق در تحقیق خید پیبردنتد کته بتی متدیریت دانتش و خالقیتت رابطته
معااداری وجید دارد .در حیزه ورزش نیتق تحقیقتام میتلفتی رابطته بتی ایت دو متغیتر را
میرد بررسی قرار دادهاند .انصاری( )0901در تحقیق خید پیبرد که بی متدیریت دانتش و
خالقیت در اداره کل ورزش و جیانا استا تهرا رابطه معاتاداری وجتید دارد .زرنتدی و
ایرجی ( )0902نیق در تحقیق خید به بررسی رابطه بی مدیریت دانش و خالقیت در محتیط
ورزشی دانشگاها پرداختاد .آنا در تحقیق خید پیبردند که بی مدیریت دانش و خالقیت
کارکاا اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد رابطه معااداری وجتید دارد .حتیزه
ورزش نیاز به سطح باالی از مدیریت دانش و خالقیت دارد .محیط ویتده ایت حتیزه ستبب
اهمیت باالی مدیریت دانش و خالقیت گردیده است .در ای میا دانشوییا تربیت بتدنی
نیاز مبرمی به رشد مدیریت دانش و به طبتع آ خالقیتت دارنتد .پدوهشتگرا در تحقیقتام
میتلف پی بردند که دانشوییا در متغیر مدیریت دانش سطح پاییای را دارند .بترزه کتار و
هم ارا ( )0901در تحقیق خید پیبردند که ستطح متدیریت دانتش دانشتوییا در ستطح
پاییای میباشد .اهمیت مدیریت دانتش در بتی دانشتوییا ستبب متیگتردد تتا بته بررستی
اهمیت مدیریت دانش در سایر متغیرها بپردازیم .از جمله متغیرهای مهم در حتیزه ورزش و
در بی دانشوییا رشته تربیت بدنی خالقیت میباشد .با تیجه به ای مستاله تحقیتق حاضتر
به بررسی رابطه بی متدیریت دانتش و خالقیتت در بتی دانشتوییا تربیتت بتدنی پرداختته
است.
1. Lyao and et al
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روش تحقیق:
روش تحقیق حاضر پیمایشی میباشد .جامعه آماری با تیجه به اهتداف تحقیتق شتامل کلیته
دانشوییا تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبائی شهر تهرا میباشد که تعداد آنا در سال
 0902شامل  923نفر بیده و در  2گرایش مدیریت ورزشی ،رفتار حرکتتی ،آستیبشااستی
ورزشی و روا شااسی ورزشی در ای دانشگاه مشغیل به تحصتیل متیباشتاد .بتا تیجته بته
جدول حوم نمینه میرگا  ،تعداد  030نفر به عایا نمینه تحقیق مشید گردید کته پتس
از جداسازی پرسشاامه هتای نامااستب ،تعتداد  022پرسشتاامه متیرد توقیته و تحلیتل قترار
گرفت .پرسشاامه تحقیق حاضر پرسشاامه  20سیالی خالقیت ستاعتچی( )0930و پرسشتاامه
 93سیالی مدیریت دانش گاوی( )0931بتید .ستیاالم ایت پرسشتاامه در طیتف  0ارزشتی
لی رم طراحی گردیده است .روایی ای پرسشاامه ها تیسط نظترام استاتید متیرد بررستی
قرار گرفت .روایی سازه ای پرسشاامه ها نیق به وسیله آزمی های  KMOو آزمی بارتلت
بررسی گردید .نتیوه آزمی کفایت نمینه برداری  KMOبرای پرسشتاامه خالقیتت میتقا
 1/300و برای پرسشاامه مدیریت دانش میتقا  1/320را نشتا داد .نتیوته آزمتی کرویتت
بارتلت در هر دو پرسشاامه در سطح  00درصد اطمیاا معاادار شد .پایایی ای پرسشاامه هتا
بر حسب محاسبه آلفای کرونباخ ،برای پرسشاامه مدیریت دانش  1/090و برای پرسشتاامه
خالقیت  1/302گقارش شده بید .به ماظیر بررسی دادههای ایت تحقیتق از آزمتی تحلیتل
مسیر با استتفاده از نتر افقارهتای  SPSSو  AMOSدر ستطح معاتی داری کمتتر از 1/10
استفاده گردید.

یافتههای تحقیق
نتایج تیصیفی تحقیق حاضر نشا داد که بتی نمینته آمتاری  02درصتد نمینته هتا را افتراد
مذکر و  20درصتد نمینتههتا را افتراد مینت تشت یل دادنتد .همچاتی  21درصتد افتراد در
گرایش مدیریت ورزشتی 22 ،درصتد در گترایش رفتتار حرکتتی 21 ،درصتد در گترایش
آسیب شااسی ورزشی و نهایتا  09درصد در گرایش روانشااسی ورزشی مشغیل به تحصتیل
بیدند .به ماظیر بررسی دیدگاههای افراد مذکر و مینت

در ارتبتا بتا متغیرهتای متدیریت
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دانش از آزمی تی مستقل استفاده گردید .نتایج ای آزمی در جدول شتماره  0بته نمتایش
گذاشته شده است.
جدول  .1تفاوت بین افراد مذکر و مونث در متغیرهای تحقیق
متغیرها

گروه ها

تعداد

میانگی

انحراف استاندارد

تسهیم دانش و

مذکر

03

9/21

1/230

مین

39

9/32

1/203

مذکر

03

9/20

1/002

مین

39

2/00

1/013

مذکر

03

9/13

1/032

مین

39

2/02

1/213

مذکر

03

9/12

1/020

مین

39

2/00

1/021

مذکر

03

2/00

1/123

مین

39

2/32

1/901

مذکر

03

9/10

1/003

مین

39

2/02

1/012

اشتراک سازمانی
استراتدی و
سیاستهای سازمانی
فرهاگ سازمانی
حمایت مدیریت ارشد
مدیریت خالقیت
مدیریت ماابع انسانی

T

سطح معااداری

2/200

1/110

9/022

1/112

9/001

1/112

9/922

1/110

9/102

1/112

9/201

1/112

هما طیر که نتایج ای آزمی نشا میدهد در تمامی متغیرها بی زنا و مردا تفاوم
معااداری وجید دارد .به ماظیر بررسی میقا تاثیر هر یک از مؤلفه های مدیریت دانتش بتر
خالقیت دانشوییا از روش تحلیتل مستیر استتفاده گردیتد .نتتایج ایت آزمتی در جتدول
شماره  2نمایش داده شده است.
جدول  .2اثرات مؤلفه های مدیریت دانش بر خالقیت دانشجویان
متغییرها

مقدار آماره تی

سطح معااداری

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کلی

تسهیم دانش و اشتراک سازمانی

00/020

1/110

1/292

ندارد

1/292

استراتدی و سیاست های سازمانی

2/032

1/119

1/122

ندارد

1/122

فرهاگ سازمانی

2/002

1/119

1/192

ندارد

1/192

حمایت مدیریت ارشد

0/200

1/112

1/120

ندارد

1/120

مدیریت خالقیت

9/223

1/192

1/102

ندارد
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شکل  .1مدل آماری تحقیق

هما طیر که نتایج جدول  2نشا میدهد .تسهیم دانش و اشتراک سازمانی بتا ضتریب
اثر کلی  1/292بیشتری تاثیر را بر خالقیت دانشوییا تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبائی
میگذارد.
جدول شماره  9نتایج شاخدهای برازش نی ییی متدل را نشتا متیدهتد .بتا تیجته بته
شتتاخدهتتای ستتاوش بتترازش بتترازش نی تتییی متتدل تحقیتتق ،متتدل مااستتبی متتی-
باشتتتتتتتتتتد(=092/200<9ختتتتتتتتتتیدو CFI=1/020<1/0 RMSEA=1/110>1/10

.)NIF=1/020<1/0 GFI=021<1/0
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جدول  .3نتایج شاخص های برازش نیکویی مدل
شاخد ها

میقا

خی دو

092/200

درجه آزادی

00

RMSEA

1/110

CFI

1/020

GFI

1/021

NFI

1/020

بحث و نتیجه گیری
یافتههای تحقیق حاضر نشا داد که مدیریت دانش و تمتامی مؤلفته هتای آ متی تیانتد بته
ش ل مااسبی بر خالقیت دانشوییا تاثیرگتذار باشتد .بتا ایت وجتید مشتید گردیتد هتر
شقدر مدیریت دانش افقایش یابد میتیاند پیامدهای مثبتی بتر دانشتوییا  ،از جملته بهبتید
خالقیت آنا داشته باشد .دونپیرم و پروساک ( )0003در تحقیق خید پیبردند ،که میفتق
تری سازما ها سازما هایی هستاد که مدیریت دانش را به ش ل مااستبی در محتیط ختید
گسترش میدهاد .باس )2111( 1نیق در تحقیق خید پیبرد که مدیریت دانش در سازما هتا
شاا اهمیتی دارد که میتیاند متغیرهای میتلفی از جمله خالقیت را بهبید دهد.
گاندی ( )2112نیق در تحقیق خید پیبرد که مدیریت دانش در هر سازمانی می بایستتی
وجید داشته باشد و به ماظیر پیاده سازی مدیریت دانش میبایستتی فرهاتگ مااستب بتا آ
نیق وجید داشته باشد .وی اعال نمید در صیرم اجرای ای عمل متیتتیا انتظتار داشتت
که خالقیت افراد نیق به ش ل مااسبتری گسترش یابد .مدیریت دانش ترکیتب فرایاتدهای
اداره ،کاترل ،خالقیت ،کدگذاری ،اشاعه و اعمال قدرم دانش در سازما استت و هتدف
اصلی آ اطمیاا از ای است که شید نیازماد ،به دانش میرد نیاز خید در زمتا مقتضتی
دسترسی مییابد به گینهای که تیانایی تصمیم گیتری بته میقتع و درستت بترای او مم ت
شید.

1. Bhatt
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تحقیقتتام میتلفتتی بتته بررستتی متتدیریت دانتتش و خالقیتتت دانشتتوییا پرداختتتهانتتد.
رحیمتتی( ،)0930الهتتی( ،)0932ویتتتا و روی( )2110و فیگیتتت و هم تتارا ( )2113در
تحقیقام خید به خیبی رابطه بی مدیریت دانتش و خالقیتت را مشتید نمتیدهانتد .نتتایج
تحقیق حاضر با تحقیقام رحیمی( ،)0930الهتی( ،)0932ویتتا و روی( )2110و فیگیتت و
هم ارا ( )2113همییا میباشد.
نتایج تحقیق نشا داد که تسهیم دانش و اشتتراک ستازمانی مهتمتتری مؤلفته متدیریت
دانش در بهبید خالقیت دانشوییا تربیت بتدنی متیباشتد و راه ارهتای میتلفتی تیانتایی
بهبید تسهیل دانش را دارا میباشاد .ایواد تعهد بی سطیح میتلف در دانشگاهها نستبت بته
بیاش سازمانی میجب تقییت کارکرد تسهیم دانش به عایا ی ی از زمیاههای اصتلی رشتد
خالقیت میگردد .دانشوییا باید اصیل کلی راجع به مدیریت دانش را بداناد و شگینگی
سازگاری ای اصیل را با عرصه ورزش درک کااد ،ستپس ایت اصتیل را در محتیط ختید
پیادهسازی نمایاد .ماریاا( )2101به اهمیت مؤلفه تسهیم دانتش بته عاتیا مؤلفته کلیتدی در
رشد خالقیت اشاره نمیده و اعال میکاد که ای مؤلفه تاثیر بهسقایی بر رشتد خالقیتت در
سازما ها دارد.
برپایه نتایج به دست آمده از ای پدوهش پیشاهاد میشید که دانشگاهها سترمایهگتذاری
های خید را به سمت استقرار مدیریت دانش انوا دهاد و با ایواد تیمی تیصصتی ،جهتت
بررسی و ارزیابی دانشی که پیرامی مسائل و رشتههای میتلف از جمله رشته تربیتت بتدنی
و علی ورزشی میباشد ،سعی در ورود دانش به دانشگاهها و دانشتوییا نمایاتد .همچاتی
دانشگاهها می تیاناد با تفییض اختیار و آزادی عمل بیشتر به دانشتوییا ستبب گردنتد کته
دانشوییا بدو ترس و نگرانی سعی در آزمایش اندیشههای نی و جدید نمایاد.
به طیر کلی ،در رابطه با مدیریت دانش و خالقیت ماتابع انستانی در ستازما دو راهبترد
اساسی مطترح استت نیستت استتفادهی بهیاته از فاتاوریهتای میجتید در ستازما جهتت
ب ارگیری و کاربرد بهتر دانایی در داخل ستازما استت .راهبترد دو کته گتاهی نتیآوری
دانایی نامیده می شید ،زمانی است که کارکاتا از ارزشهتا و معیارهتای ستازما شتااخت
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کافی داشته و قادر هستاد ایدههای خالقانهی خید را در جهت تیلید محصیل و خدماتی نتی
و ارزشماد ب ارگیرند.
خالقیت از مهمتری اهداف رسالتهای سازما هتای آمیزشتی متیباشتد .در تیستعه و
تقییت خالقیت در سازما های آمیزشتی ،بتیش از همته عامتل متدیریت ختالق و نتیآور ،
مؤثر و اثرگذار است .زیرا نگرش و اعتقاد مدیرا به خالقیت و نیجییی در خید و ستازما
میتیاند محیط آمیزشی را به کانی تغییرام و نیآوری مبدل سازد .باابر ایت اگتر متدیرا
دانشتتگاههتتا در کاتتار مهتتارمهتتای متتدیریتی از دانتتش و مهتتارم خالقیتتت و نتتیآوری نیتتق
برخیردار باشاد ،زمیاههای ایواد و رشد خالقیت را فراهم میآورد.
نتایج تحقیق حاضر بر اهمیت مدیریت دانش در ایواد دانشوییا خالق تاکید نمید .بتا
ای تیجه پیشاهاد میگردد که دانشگاهها جهتت رشتد خالقیتت دانشتوییا ختید ،تعهتد و
حمایت همه جانبه مدیریت از فعالیتهای خالقانته و افتراد ختالق را بته وجتید آورنتد و از
روشهای تصمیمگیری مشارکتی و عد تمرکق در تصمیمگیریها استفاده نمایاد .همچاتی
پیشاهاد میگردد که با ایواد شرایطی جهت دسترسی دانشوییا به اطالعام میرد نیازشتا
به گسترش مدیریت دانش و به تبع آ تیسعه خالقیت در سازما ها تیجه ویده نمایاد.
امید ا ست نتایج تحقیق حاضر میرد تیجه متدیرا قترار گیترد تتا بتا گستترش متدیریت
دانش در دانشگاه ها و رشتد فقایاتده ایت متغیتر در محتیط دانشتگاه ستبب بهبتید کتارایی و
عمل رد دانشگاه و دانشوییا در مؤلفههای مهمی از جملته خالقیتت گتردد .ایت امتر متی
تیاند به ش ل قابل تیجهی به افقایش فعالیتهای خالقانه در بی دانشوییا کمک نمایتد و
سبب بهبید کارآفریای در بی دانشوییا گردد.
در نهایت به ماظیر کاربردیتر نمید نتایج ای پدوهش پیشاهاد میگردد کته متدیریت
دانشگاههای کشیر شرایط مااسبی جهت تبادل دانستههای ارزشتماد و اطالعتام مفیتد بتی
دانشوییا فراهم آورند و همچای بتا ترغیتب دانشتوییا بته تشت یل گتروههتای علمتی و
تقییت دانش دانشوییا در استفاده از ابقارهتای فاتاوری اطالعتام ستعی در بهبتید ستطح
دانش درو دانشگاهی و درو رشتهای داشته باشاد و به دنبال آ سطح خالقیت و فعالیتت
های نیآورانه در بی دانشوییا در رشته تربیت بدنی و علی ورزشی بهبید یابد.
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