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 مقدمه

ها را با جدیدي که سازمان ةپیچید اوضاعدلیل به

هاي سنتی مواجه و تداوم روشتنگناهاي رقابتی و فناورانه 

ها، رو ساخته است، بسیاري از سازمانرا با مشکل جدید روبه

هاي ورزشی، اقتصادي و اجتماعی به لزوم نوآوري پی بخش

اهمیت خالقیت و نوآوري در تأثیر شگرف آن  ).1اند (برده

ها به بازسازي هاست، تداوم حیات سازمانبر حیات سازمان

نیاز مشتریان با گذشت زمان تغییر  آنها بستگی دارد.

کند و در صورت نبود هماهنگی با این نیازها، سازمان می

باید به  چنانکههنگفت ممکن است  ۀضمن تحمل هزین

نوآوري، عبارت از پیدایش  ).10( اهداف خود دست نیابد

وسیلۀ هاي گوناگون سازمانی بههاي نو در حل مسئلهشیوه

در ). 17هاي مختلف است (هگروهی از کارکنان در رشت

گوناگون براي افزایش نوآوري در سازمان،  يهامیان راه

رفتار نوآورانه کارکنان نقش مهمی در رسیدن به اهداف و 

کند. به این منظور همواره عملکرد موردنظر سازمان ایفا می

ها استخدام کارکنانی  یکی از مسائل پیش روي سازمان

ایف رسمی و اصلی شغل خود، از بر انجام وظاست که عالوه

رفتارهاي کاري استاندارد فراتر روند و به تولید، ترویج و 

منظور حل مسائل پیش روي هاي جدید بهیدها سازيیادهپ

عنوان رفتارهاي به ،1). رفتار نوآورانه20(سازمان بپردازند 

جدید، فرایند حل مشکل یا بهبود  یدةا ۀفردي که شامل ارائ

امروزه ). 18( شودیکاري در سازمان تعریف م هايیهرو

 هايیشهنیازمند اند ادامۀ حیات خود ها برايسازمانتمامی 

افکار جدید همچون روحی در  .اندبدیع و تازه هاينو و نظر

نابودي و از  آن را شود وکالبد سازمان دمیده می

براي آنکه بتوان در دنیاي  دهد.نجات می یماندگعقب

باید به نوآوري و  ،داد تغیر به حیات ادامهمتالطم و م

خالقیت روي آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحوالت 
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بدیع و تازه تدارك دید و  يهاپاسخ ،محیط براي رویارویی

 به آنهاا تأثیر نهاد و نهاز این تحوالت بر آ یرپذیريهمراه تأث

 جهانی فشار و فناوري سریع ). رشد13( شکل دلخواه داد

 بوده، نوآور مستمر يهاگونهبه  سازمان ها تا هشد موجب

 وفق محیط شرایط با و بخشند بهبود را خود هايیتفعال

 ،)2018و همکاران ( 2ولیتادر پژوهش  هکچنان). 15یابند (

کارکنان:  ییرپذیريگرا بر تغتحول يرهبر ریتأث یبررسدر 

استفاده  کنندةیلرفتار نوآورانه و نقش تعد یانجیبا نقش م

 نینشان داد که ب جیاطالعات پرداخته شد و نتا ياز فناور

 ودکارکنان ارتباط مثبت وج ییرپذیريگرا و تغتحول يرهبر

دارد که توسط رفتار نوآورانه کارکنان متمرکز شده و با 

). 21شده است ( لیتعد فناوري اطالعاتاستفاده از 

نقش  یدر پژوهش ،)2018و همکاران ( 3يمانجار

 يتوانمندساز نیب ۀدر رابط یشناختروان يتوانمندساز

که  ندنشان دادکردند و  یبررس راو رفتار نوآورانه  يساختار

 يبه رفتار نوآورانه و توانمندساز يساختار يزتوانمندسا

حیدري و همکاران ). 16( شودیمنجر م یشناختروان

تدوین مدل ساختاري «)، در تحقیقی با عنوان 1397(

سرمایۀ اجتماعی در بین کارکنان  براساسآوري سازمانی نو

 سؤاالتکه تمامی نشان دادند » وزارت ورزش و جوانان ایران

همچنین سرمایۀ  .نددار شدهارائهاثر معناداري در مدل 

اجتماعی اثر معناداري بر نوآوري سازمانی کارکنان وزارت 

)، 1398باقري مجد و همکاران ( ).5( ورزش و جوانان داشت

تأثیر رهبري کارآفرینی بر رفتار در پژوهشی به بررسی 

پرداختند و  نوآورانه هايمحركنوآورانه با نقش میانجی 

و رفتار نوآورانه  هامحركرهبري کارآفرینی بر نشان دادند 

صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر دارد. همچنین به

 ).1(اثر مستقیم بر رفتار نوآورانه داشته است  هامحرك

ي به بررسی چگونگی ا) در مطالعه2019و همکاران ( 4خاوال

3. Manjari 
4. Khaola 
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 ۀرفتارهاي نوآوران سازمانی بر رهبري و عدالتیرگذاري تأث

که از  هایییسممکانپرداختند و نتایج نشان داد کارکنان 

را تحت تأثیر  1طریق آن رهبران رفتارهاي کاري نوآورانه

تأثیرات  همچنین ند.ادر مدیریت نوآوري مهم دهند،یقرار م

طور رهبري و عدالت سازمانی بر رفتارهاي نوآورانه به

تعهد عاطفی و رفتار شهروندي سازمانی تحت تأثیر پیوسته 

در  ،)2018و همکاران ( 2بانی ملهم. )15گیرد (قرار می

کارکنان  ۀرفتار نوآوران کنندةیینعوامل تعپژوهشی دیگر 

کردند و نشان دادند بررسی را امارات  کشور ادارات مختلف

 کنندةیینعامل تع ینترکه خوشبختی در محل کار مهم

حمایت همکاران  کهیکارکنان است، درحال ۀرفتار نوآوران

و همکاران  3). نومانا13( دارد گري مهمییانجینقش م

 ۀمدي خالقانابه بررسی تأثیر خودکار يادر مطالعه، )2018(

هاي با استفاده از دادهد و نکارکنان بر رفتار نوآورانه پرداخت

 ۀمدي خالقاناخودکار تأثیرات چندسطحی از منابع مختلف

 یردستکه کارکنان ززمانی را، بر رفتار نوآورانه 4کارکنان

نشان  کردند وبررسی  ،کنندقوي کار می ینیک رهبر کارآفر

بر روابط رفتار  بیشتريکه رهبري کارآفرینی تأثیر  ندداد

کارکنان نسبت به رفتارهاي  ۀمدي خالقاناخودکارو نوآورانه 

که  ییها). سازمان20( یافته و مشارکتی داردرهبري تحول

در مواجهه با  ،رندیگیم شیدر پرا نوآورانه  يرفتارها

 يخود را برا يهاییو توانا ندترموفق یطیمح راتییتغ

). رفتار 19( بخشندیبه عملکرد بهتر توسعه م یابیدست

 شیها را افزاسازمان یريپذتواند قدرت رقابتینوآورانه م

باوقار و همکاران  ).4( کند زیها متماسازمان گریو از د دهد

و  کیاستراتژ یچابک یرتأث«با عنوان در پژوهشی  ،)1397(

که  دندیرس جهینت نیبه ا »یريپذنوآورانه بر رقابت رفتار

 و 59/0 يهاو رفتار نوآورانه با شدت کیاستراتژ یچابک

امروزه با  ها). سازمان2اثر دارند ( یريپذرقابت يرو 30/0

                                                           
1. Innovative Work Behavior 
2 . Bani Melham 

ي، وربهرهمسائل مختلفی همچون ضعف عملکرد، کاهش 

رشد سریع فناوري و تغییرات محیطی، موانع و 

ي که مواردهستند. از  روروبههاي موجود یتمحدود

نحو مطلوب پشت سر ها را بهتواند مسائل امروزة سازمانمی

. در واقع نوآوري در ورزش استوري کارکنان بگذارد، نوآ

یندها، ابزار و فراها، یاستسشامل مسائل مختلفی از جمله 

شود که نوآوري کارکنان تجهیزات و نیروي انسانی می

که به تواند سازمان را در غلبه بر این مسائل درصورتیمی

سمت رفتار نوآورانه پیش بروند، کمک کند. در زمینۀ 

ار نوآورانۀ کارکنان در حوزة ورزش نوآوري و رفت

که پژوهش این مقوله در  گرفته انجامیی هاپژوهش

تحقیقاتی  خألشمار است و هاي ورزشی اندكفدراسیون

ها از متولیان اصلی ورزش هستند و وجود دارد. فدراسیون

ها رفتار نوآورانه داشته باشند، سبب اگر کارکنان این سازمان

شود. همچنین می آنهاي وربهرهیش بهبود عملکرد و افزا

ثبات و در یبي مقابله و سازگاري با محیط هاراهیکی از 

. استحال تغییر امروزي، رفتار نوآورانۀ کارکنان سازمان 

ها از جمله یتمحدودنوآوري کارکنان موجب کاهش 

هاي مالی، ابزاري، زمانی و جغرافیایی نیز یتمحدود

سی رفتار نوآورانۀ کارکنان شود. هدف پژوهش حاضر بررمی

شده است  یسع لیدل نیبه همهاي ورزشی است. فدراسیون

شود تا از  یبررسرفتار نوآورانه  مدل نیتدو يربنایتا ابتدا ز

ة مرتبط با آن در حوز يامدهایو پ هاپیشایند ریسا ثیح نیا

عنوان متولیان اصلی ورزش هاي ورزشی بهفدراسیون

پژوهش  جیبا استفاده از نتا ،گرید شوند. از طرف ییشناسا

ي کردهایرو قیرا با تلف رفتار نوآورانه اتیادب توانیحاضر م

 تر ساخت.یو معاصر غن کیکالس

  

3. Newman 
4. Staff Creative Efficiency 
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 شناسی پژوهش روش

از نظر هدف و  پیمایشی است -پژوهش حاضر توصیفی

تحقیق آماري  ۀ. جامعقرار داردکاربردي در حیطۀ مطالعات 

بود که  هاي ورزشی ایراننشامل تمامی کارکنان فدراسیو

 ياطبقه -تصادفی یري گروش نمونهنفر به  250تعداد 

 اطالعات،. ابزار گردآوري عنوان نمونۀ نهایی انتخاب شدندبه

توسط  هادادهساختۀ رفتار نوآورانه بود که محقق ۀپرسشنام

اطالع از آمار  منظوربه نهیزم نی. در اشد يآورجمعآن 

 ۀمراجع بای، ورزش يهاونیکارشناسان فدراس اعضا و قیدق

وزارت ورزش  درها یونامور فدراسدفتر مشترك به  يحضور

 ونیفدراس 52شاغل در  نفر 1900مجموع  و جوانان، در

 قیتحق يآمار ۀعنوان جامعبهي مختلف، هاسمتی با ورزش

ابتدا  ي،اطبقه یتصادف يریگنمونهمنظور به. انتخاب شدند

تر یشکارشناس و ب بیست يکه دارا یورزشي هاونیفدراس

 -یمیتي هارشته یورزش يهاونیطبقه (فدراس دو به ،بودند

شدند.  می) تقسيانفرادي هارشته یورزش يهاونیفدراس

 بال،ی(فوتبال، والتیمی  ونیفدراسشش سپس تعداد 

 ونیفدراسشش ) و یهاک ي وبسکتبال، هندبال، کبد

ووشو، کاراته و  ،يبرداروزنه ،یربازيشمش ،ی(کشتانفرادي 

 250 از تیشدند. در نها انتخابی صورت تصادفتکواندو) به

 ریدب ،رئیسیبنا ،یسرئشامل ( و کارکنان نفر از کارشناسان

) ی و کارکنان اداريفن کارشناسان ،هایتهکم رانیکل، مد

سنجش وضعیت رفتار  منظوری، بهورزش يهاونیفدراس

اطالعات  ؛ساختهمحقق ۀپرسشنام با استفاده از نوآورانه

 7داراي  ۀ رفتار نوآورانه. پرسشنامتحقیق گردآوري شد

اي لیکرت گزینه 5صورت مقیاس سؤال به 49مؤلفه و 

د. ابعاد مورد بررسی بو) 1تا کامالً مخالفم= 5(کامالً موافقم=

در این پرسشنامه شامل ظرفیت سازمانی رفتار نوآورانه، 

هاي رفتار د رفتار نوآورانه در سازمان، محدودیتراهبر

وري سازمانی، نیازهاي آنوآورانه در سازمان، مشارکت در نو

پردازي براي رفتار نوآورانه و مزایا فردي رفتار نوآورانه، ایده

با استفاده  ي پژوهشهاو کارکردهاي رفتار نوآورانه بود. داده

یر و الکین، آزمون آزمون کایزر، ما شامل هاي آمارياز روش

کرویت بارتلت، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تکنیک 

از  یريگبهرهو با  ییديچرخش واریماکس، تحلیل عاملی تأ

 8,70نسخۀ  LISRELو  23نسخۀ  SPSS يافزارهانرم

 .شدوتحلیل تجزیه

 

 نتایج تحقیق 

که  ددانشان  هایآزمودن یشناختتیجمع يهایژگوی  

هستند،  زن درصد 6/47کارکنان مرد و درصد  4/52

 درصد متأهل 4/60و کارکنان، مجرد درصد  6/39 همچنین

درصد  6/1 هستند. از نظر میانگین تحصیالت کارکنان نیز

درصد  4/48 یپلم ودداراي مدرك تحصیلی فوق

ین کمتریشترین و بترتیب داراي بودند که به یسانسلفوق

منظور به .وهش بودندهاي آماري پژدرصد در بین نمونه

هاي مربوط به برآورد وضعیت تبیین کردن گویه يبنددسته

ورزشی ایران و  هايیونکارکنان فدراس ۀمدل رفتار نوآوران

که بیانگر  KMOآزمون از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، 

کفایت حجم نمونه براي اجراي تحلیل عاملی اکتشافی 

بررسی توانایی عاملی  براي آزمون کرویت بارتلتاز و  ،است

نشان داد،  KMOد. نتایج آزمون شها استفاده بودن داده

است که این مقدار بیانگر  858/0برابر  KMOمقدار معیار 

کفایت حجم نمونه براي اجراي تحلیل عاملی اکتشافی 

) که در 75/17931آزمون بارتلت ( یجۀاست. همچنین نت

که از یک طرف بین  دادنشان  بود، دارامعن 01/0سطح 

همبستگی باالیی وجود دارد و از  ،هاي داخل عاملگویه

هاي عامل دیگر، هاي یک عامل با گویهبین گویه ،طرف دیگر

مقدار آزمون بارتلت  ،د. به بیان دیگرشهمبستگی مشاهده ن

بیانگر تفکیک  001/0 داريا) با سطح معن75/17931(

 ی است.ها براساس ضرایب بار عاملدرست عامل
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 و آزمون بارتلت KMOنتایج آزمون  .1جدول 
 )KMOالکین (-مایر-آزمون کایزر 858/0

 ضریب خی دو 75/17931
 آزادي ۀدرج 1176 آزمون کرویت بارتلت

 داريامعنسطح  001/0

وضعیت رفتار نوآورانه  ۀتبیین واریانس نهایی پرسشنام

د عامل دانشان ، 2هاي ورزشی در جدول کارکنان فدراسیون

ظرفیت سازمانی رفتار نوآورانه بیشترین مقدار ویژه 

) متغیرها 979/40واریانس ( یشترین) را دارد که ب080/20(

رفتار نوآورانه  يکردهاکند و عامل مزایا و کاررا تبیین می

واریانس  ین) که کمتر064/1مقدار ویژه را دارد ( ینکمتر

کند. براساس مالك کیزر، ) متغیرها را تبیین می172/2(

در  ،است 1آنها کمتر از عدد  ةهایی که مقدار ویژ عامل

. همچنین مشاهده اندیامدهحساب نها بهانتخاب عامل

درصد  020/79تا حدود ها بندي گویهکه با عامل شودیم

کارکنان  ۀاز واریانس کل وضعیت رفتار نوآوران

عامل  7براساس  توانیمیهاي ورزشی را مفدراسیون

یم. نمودار کن، تبیین شده است ییمتفاوتی که شناسا

کارکنان  ۀسنگریزه جهت نمایش عوامل رفتار نوآوران

 دهد هفتینشان م 1 هاي ورزشی نیز در شکلفدراسیون

یعنی مجموع  ؛باالتر از یک دارند یژة، مقدار ارزش وعامل

 عامل است. 7گویه قابل تقلیل به  49

 
 هاي ورزشیوضعیت رفتار نوآورانه کارکنان فدراسیون ۀپرسشنام تبیین واریانس کل .2 جدول

 عوامل
 مجموع مجذور چرخشی مجموع مجذور غیر چرخشی

 درصد تراکمی درصد واریانس کل تراکمیدرصد  درصد واریانس کل
1 080/20 979/40 979/40 853/8 067/18 067/18 

2 063/6 318/12 296//53 965/7 255/16 322/34 

3 633/4 456/9 752/62 828/7 975/15 297/50 

4 175/3 480/6 233/69 313/6 884/12 182/63 

5 318/2 731/4 963/73 216/4 604/8 786/71 

6 414/1 885/2 848/76 179/2 448/4 234/76 

7 064/1 172/2 02/79 365/1 786/2 020/79 

 

 
 هاي ورزشیکارکنان فدراسیون ۀنمودار سنگریزه جهت نمایش عوامل رفتار نوآوران .1شکل 
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وهش نیز منظور بررسی توصیف آماري متغیرهاي پژبه

که نتایج آن در  از میانگین و انحراف معیار استفاده شد

 گزارش شده است. 3جدول 

 هاي آنورزشی ایران و مؤلفه يهاونیفدراسکارکنان  ۀتوصیف آماري وضعیت مدل رفتار نوآوران .3جدول 
 انحراف معیار میانگین تعداد هاي وضعیت رفتار نوآورانهمؤلفه

 342/0 565/3 250 ظرفیت سازمانی رفتار نوآورانه
 297/0 281/3 250 راهبرد رفتار نوآورانه در سازمان

 466/0 654/3 250 رفتار نوآورانه در سازمان هايیتمحدود
 334/0 377/3 250 مشارکت در نوآوري سازمانی
 318/0 372/3 250 نیازهاي فردي رفتار نوآورانه

 530/0 255/3 250 ایده پردازي براي رفتار نوآورانه
 197/0 337/3 250 رفتار نوآورانه مزایا و کارکردهاي

 195/0 405/3 250 کل پرسشنامه

کارکنان  ۀرفتار نوآوران ۀنتایج تحلیل عوامل پرسشنام

اصلی  يهامؤلفهتحلیل هاي ورزشی با روش فدراسیون

درصد واریانس  79در مجموع  ،عامل هفت داد کهنشان 

هاي ورزشی را کارکنان فدراسیون ۀوضعیت رفتار نوآوران

آمده از اجراي تحلیل دستند. براساس نتایج بهکردتبیین 

 هفتهاي اصلی، عوامل با استفاده از روش تحلیل مؤلفه

تر از یک استخراج شد که روي بزرگ ةارزش ویژ عامل با

کارکنان  ۀواریانس رفتار نوآوران درصد 79هم 

ترتیب با . بدیندندکریین بهاي ورزشی را تفدراسیون

عامل شناسایی و تأیید شدند که  7چرخش واریماکس، 

اند از: ظرفیت ترتیب درصد واریانس ارزش ویژه عبارتبه

سازمانی رفتار نوآورانه، راهبرد رفتار نوآورانه در سازمان، 

هاي رفتار نوآورانه در سازمان، مشارکت در محدودیت

پردازي یدهانوآورانه،  نوآوري سازمانی، نیازهاي فردي رفتار

براي رفتار نوآورانه، مزایا و کارکردهاي رفتار نوآورانه. 

 ۀرفتار نوآوران ۀپرسشنام ةبنابراین این نتایج، روایی ساز

 يابزاري چندبعد ۀمنزلبه را هاي ورزشیکارکنان فدراسیون

 .اندکردهرفتار نوآورانه تأیید  یريگبراي ارزیابی و اندازه

 يهاشکل اساسمناسب بودن برازش مدل بر یارهايمع

تحلیل عاملی  برازش يهانتایج شاخصو  بررسی 3 و 2

 ، ارائه شده است.4در جدول  اول ۀمرتب

 
 اول ۀتحلیل عاملی مرتب برازش يهاشاخصنتایج . 4جدول 

 آمدهدستهبشاخص  قدارم پذیرش شاخص ۀدامن هاي برازش مطلقشاخص

RMSEA 
برازش خوب مدل  ۀدامن ةدهندنشان 08/0تر از وضعیت کم

 076/0 برازش ضعیف مدل ةدهندنشان 1/0و وضعیت باالي 

P-Value  0001/0 05/0وضعیت باالي 
𝒙𝒙𝟐𝟐/𝒅𝒅𝒅𝒅  42/2 3وضعیت کمتر از 
GFI  92/0 8/0وضعیت باالي 

AGFI  94/0 8/0وضعیت باالي 
 آمدهدستشاخص به قدارم پذیرش شاخص ۀدامن هاي برازش نسبیشاخص

CFI  95/0 یا باالتر 80/0وضعیت 
IFI  یا باالتر 80/0وضعیت  96/0 
NFI  یا باالتر 80/0وضعیت  95/0 

NNFI  یا باالتر 80/0وضعیت  96/0 
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 .  تحلیل عاملی تأییدي مرتبۀ اول (تخمین استاندارد)2شکل 
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 داري). تحلیل عاملی تأییدي مرتبۀ اول (آزمون معنا3شکل 
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 . تحلیل عاملی تأییدي مرحلۀ دوم (تخمین استاندارد)4شکل 

 
  



 1399، تابستان 29 مارةش، 8نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          48

 

 
 )tداري . تحلیل عاملی تأییدي مرحلۀ دوم ( آزمون معنا5شکل 

 
دوم تخمین استاندارد و  ۀمرحل ییديتحلیل عاملی تأ

و نیز نتایج  5و  4ترتیب در اشکال به t دارياآزمون معن

و نتایج اجراي مدل وضعیت رفتار  برازش يهاشاخص

هاي ورزشی و ابعاد آن در کارکنان فدراسیون ۀنوآوران

آزادي،  ۀدو به درجمقدار خی دادنشان  6و  5جداول 

است. همچنین مقدار جذر برآورد واریانس  3تر از کوچک
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است. همچنین  08/0) کمتر از RMSEAخطاي تقریب (

)، شاخص نیکویی CFIشاخص برازندگی تطبیقی (مقادیر 

یافته )، شاخص نیکویی برازش تعدیلGFIبرازش (

)AGFI) شاخص برازندگی افزایشی ،(IFI شاخص ،(

) و شاخص برازندگی NFIبرازندگی هنجاریافته (

از  یشترو ب 80/0) همگی نزدیک به NNFIهنجارنیافته (

و مناسب برازش داراي گفت مدل  توانیند، پس مآن هست

 مورد تأیید است.

 

 
 مدل تحقیق برازش يهاشاخصنتایج . 5جدول 

 آمدهدستبهشاخص  قدارم پذیرش شاخص ۀدامن هاي برازش مطلقشاخص

RMSEA 
برازش خوب مدل و وضعیت  ۀدامن ةدهندنشان 08/0وضعیت کمتر از 

 برازش ضعیف مدل ةدهندنشان 1/0باالي 
075/0 

P-Value  0001/0 05/0وضعیت باالي 
𝒙𝒙𝟐𝟐/𝒅𝒅𝒅𝒅  39/2 3وضعیت کمتر از 
GFI  90/0 8/0وضعیت باالي 

AGFI  91/0 8/0وضعیت باالي 
 آمدهدستبهشاخص  قدارم پذیرش شاخص ۀدامن هاي برازش نسبیشاخص

CFI  96/0 یا باالتر 80/0وضعیت 
IFI  یا باالتر 80/0وضعیت  96/0 
NFI  یا باالتر 80/0وضعیت  94/0 

NNFI  یا باالتر 80/0وضعیت  95/0 
 

 ابعاد آن هاي ورزشی وکارکنان فدراسیون ۀمدل وضعیت رفتار نوآوران يج اجراینتا. 6جدول

ب استاندارد یضر هیفرض
(r) 

2r t-
value جهینت 

 تأیید 81/8 72/0 85/0 ظرفیت سازمانی رفتار نوآورانه ←هاي ورزشی کارکنان فدراسیون ۀوضعیت رفتار نوآوران
 تأیید 30/11 47/0 69/0 راهبرد رفتار نوآورانه در سازمان ←هاي ورزشی کارکنان فدراسیون ۀوضعیت رفتار نوآوران
نوآورانه هاي رفتار محدودیت ←هاي ورزشی کارکنان فدراسیون ۀوضعیت رفتار نوآوران

 در سازمان
 تأیید 46/13 77/0 88/0

 تأیید 91/12 64/0 80/0 مشارکت در نوآوري سازمانی ←هاي ورزشی کارکنان فدراسیون ۀوضعیت رفتار نوآوران
 تأیید 64/12 59/0 77/0 نیازهاي فردي رفتار نوآورانه ←هاي ورزشی کارکنان فدراسیون ۀوضعیت رفتار نوآوران

 تأیید 20/8 50/0 71/0 پردازي براي رفتار نوآورانهایده ←هاي ورزشی کارکنان فدراسیون ۀنوآورانوضعیت رفتار 
 تأیید 22/10 54/0 74/0 مزایا و کارکردهاي رفتار نوآورانه ←هاي ورزشی کارکنان فدراسیون ۀوضعیت رفتار نوآوران

 

 بحث و نتیجه گیري

 ۀتبیین مدل رفتار نوآورانهدف از پژوهش حاضر، 

 ینکهبا توجه به ابود.  ورزشی ایرانهاي فدراسیون کارکنان

کارکنان  ۀضریب مسیر بین وضعیت رفتار نوآوران

ظرفیت سازمانی رفتار  ۀهاي ورزشی و مؤلففدراسیون

(ضریب معناداري)  tو نیز مقدار آماري  85/0نوآورانه برابر با 

از  یشترو چون این وضعیت ب بود 81/8براي این دو برابر با 

 ۀمؤلف رابطۀ مبنی بر آماري ۀفرضیرو ازایناست،  ± 96/1

ظرفیت سازمانی رفتار نوآورانه بر متغیر وضعیت رفتار 

. این شودیهاي ورزشی تأیید مکارکنان فدراسیون ۀنوآوران

)، وکیلی 1396راهنما و همکاران ( هايیقیافته با نتایج تحق

قوامی  ) و1394( و همکاران زاهد بابالن) 1397و همکاران (

) همراستاست. در حقیقت ظرفیت سازمانی 1396و نجفی (

داراي دو بعد اصلی با عنوان ظرفیت منابع و ظرفیت 



 1399، تابستان 29 مارةش، 8نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          50

 

و از آن  ردها وجود دا مدیریت است که در تمام سازمان

ظرفیت هر  ینتر). مهم2009(تینگ،  شودیاستفاده م

. کارکنان هر آیندیشمار من بهسازمانی کارکنان آن سازما

و استعدادهاي بسیار زیاد و  هاییسازمان توانا

قدرت  هايیکی از این توانمند دارند؛ يفردمنحصربه

بایست ها میپردازي است. مدیران سازمانخالقیت و ایده

توجه خود را به این موضوع معطوف کنند و تمام تالش خود 

پرداز با رفتار نوآورانه خالق و ایدهکار گیرند تا کارکنانی را به

عنوان یکی از در اختیار داشته باشند. بنابراین کارکنان به

سازمانی نقش زیادي در رفتار نوآورانه ایفا  هايیتظرف

نند و مدیران باید بدانند که در جذب و حفظ این کمی

کار مطلوبی را به يهاچه خط و مشی و روش هایهسرما

خالقیت و نوآوري داشته  ۀنی پرتوان در زمینببندند تا سازما

بهبود  سببتواند باشند. فرهنگ و جو سازمانی هم می

وضعیت نوآوري و رفتار نوآورانه کارکنان در سازمان شود و 

بنابراین الزم است این ظرفیت  کند،تضعیف آن را هم 

درستی و در جهت ظهور رفتارهاي نوآورانه از سازمان به

رسیدن  يهایریت شود. در واقع یکی از راهسوي کارکنان مد

به رفتار نوآورانه در کارکنان، میزان توانایی در تقویت جو 

در یک سازمان  .سازمانی براي خالقیت و نوآوري است

 یشترافکار نو و اظهارنظر ب ۀپردازي و ارائهرچه فرهنگ ایده

به سمت نوآوري خواهند رفت و  یشترکارکنان ب ،باشد

فرهنگ سازمان به سمت انجام امور روتین و  عکس هرچهرب

کارکنان نیز از بحث  ،تکراري روزمره گرایش داشته باشد

نوآوري و حرکات خالقانه باز خواهند ماند. بنابراین در 

 يهامحیط پویا و متغیر امروزي که سرمنشأ آن رقابت

راه رشد و بقا در  ،جدید است هاييفزاینده و ظهور تکنولوژ

نوآوري و خالقیت کارکنان است که مستلزم  سطوح باال،

ن جو و فضاي مناسب سازمانی براي ساختفراهم 

 پردازي و تولید افکار خالقانه کارکنان است. با توجه بهایده

کارکنان  ۀضریب مسیر بین وضعیت رفتار نوآوران اینکه

راهبرد رفتار نوآورانه در  ۀهاي ورزشی و مؤلففدراسیون

(ضریب معناداري) براي  tیز مقدار آماري و ن )69/0(سازمان 

از  یشتراست و چون این وضعیت ب 30/11این دو برابر با 

 ۀمؤلف درتحقیق  آماري ۀفرضی روازاین است، ± 96/1

راهبرد رفتار نوآورانه در سازمان بر متغیر وضعیت رفتار 

دارد. این یافته  تأثیر هاي ورزشیکارکنان فدراسیون ۀنوآوران

) وکیلی و 1393و همکاران ( پوریمبا نتایج تحقیق ابراه

 )1393و همکاران ( ينادر) و 1397همکاران (

 یبررس)، در 1393پور و همکاران (ابراهیمهمراستاست. 

نشان دادند  معلمان ۀبا رفتار نوآوران يارتباط هوش معنو

 ۀنه رابطهاي آن با رفتار نوآورابین هوش معنوي و مؤلفه

وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان  يمثبت و معنادار

توانایی براي  ۀهاي هوش معنوي، مؤلفن مؤلفهبیداد که از 

سود بردن از منابع معنوي براي حل مسائل، ظرفیت براي 

ترتیب داراي اري بهکتعالی و همچنین ظرفیت پرهیز

موضوع  .بینی رفتار نوآورانه استبیشترین تأثیر در پیش

کارکنان امروزه توجه بسیاري از  ۀنوآوري و رفتار نوآوران

اما سؤال این  ،ده استکرها را به خود جلب  مدیران سازمان

وجود  ییاست که براي رسیدن به این مهم چه راهبردها

دارد؟ در واقع راهبردهاي بسیاري براي ایجاد و بهبود 

دارد که از  ها وجودکارکنان سازمان ۀوضعیت رفتار نوآوران

وفان مغز براي تتوان به برگزاري جلسات آنها می ۀجمل

کارکنان، استفاده از سبک مدیریت  يکارکنان، توانمندساز

د. کرمشارکتی، حمایت و پشتیبانی از کارکنان خالق اشاره 

عنوان یکی از این راهبردها وفان مغز بهتبرگزاري جلسات 

پردازي و ایده سبب تشویق کارکنان به متفاوت فکر کردن

یا پاداش  هایده. در این جلسات نباید به انتقاد از اشودیم

احتماالت درنظر  ۀدادن به آنها پرداخته شود، فقط باید هم

گرفته شود. هرگونه قضاوت و تحلیل ایده در این مرحله 

پردازي و خالقیت آنها کاهش توانایی افراد در ایده سبب

 یختنبراي برانگ يراهبردوفان مغزي ت. در حقیقت شودیم
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خالقیت در کارکنان سازمان است که براي تولید تعداد 

رود. یکی دیگر از یکار مزیادي ایده در مورد یک مسئله به

این راهبردها استفاده از مدیریت به سبک مشارکتی است. 

دنبال نوآوري و رفتار نوآورانه که به ییها در واقع سازمان

به این موضوع توجه کنند که  دبای ،بین کارکنانشان هستند

یکی از بهترین راهبردها براي ایجاد خالقیت و نوآوري در 

و مشورت با آنها  هاسازيیمکارکنان، مشارکت آنها در تصم

کار که در سازمان کارکنان بهدر امور سازمان است. زمانی

چند مزیت براي  شوند،یو درگیر امور سازمان م شدهگرفته 

کارکنان در حین  ینکهنخست ا ؛ی خواهد داشتسازمان در پ

به  هایییدها هاگیريیمسازمانی و تصم هايیتانجام فعال

 اند؛بخشاغلب کارساز و ثمر هایدهرسد که این اذهنشان می

مشارکت دادن کارکنان در امور سبب افزایش  ینکهدوم ا

و  شودیدلگرمی و انگیزه و تعهد آنها در قبال سازمان م

پردازي و نوآوري آنها براي افزایش ایده سئله موجبم همین

که مدیریت  گفتتوان می. در نهایت سازمان خواهد شد

گر، به و نظاره انگیزهیکارکنان ب شودیم سببمشارکتی 

ند. کنکارهاي گروهی کشیده شوند و احساس مسئولیت 

، يورافزایش ارتقاي میزان بهره سببمدیریتی  یوةاین ش

جمعی و در نهایت  گیريیمقیت، تحرك، تصمابتکار و خال

سبب رفتار  تواندیرفتار نوآورانه شود. راهبرد دیگري که م

حمایت و پشتیبانی مدیران از  ،دشونوآورانه کارکنان 

کارکنان خالق است، در حقیقت اگر مدیران ارشد سازمان 

پرداز و خالق مسئول بدانند خود را در مقابل کارکنان ایده

از این کارکنان  یرماديمختلف مادي یا غ يهاشکلو به 

این  ینکهبر اعالوه شودیحمایت و پشتیبانی کنند، سبب م

پردازي کنند، دیگر کارکنان نیز به افراد بهتر از گذشته ایده

سازي کشیده شوند و در نتیجه رفتار سمت نوآوري و ایده

یج در نتانوآورانه در میان کارکنان بهبود خواهد یافت. 

کارکنان  ۀضریب مسیر بین وضعیت رفتار نوآوران

هاي رفتار نوآورانه محدودیت ۀهاي ورزشی و مؤلففدراسیون

(ضریب  tو نیز مقدار آماري  88/0در سازمان برابر با 

است و چون این  46/13معناداري) براي این دو برابر با 

 آماري ۀفرضیرو ازایناست،  ± 96/1وضعیت بیشتر از 

هاي رفتار نوآورانه محدودیت ۀمؤلف رابطۀبنی بر تحقیق م

کارکنان  ۀدر سازمان بر متغیر وضعیت رفتار نوآوران

. این یافته با نتایج شودیهاي ورزشی تأیید مفدراسیون

وکیلی و  )،1394و همکاران (دوست صلح يهاپژوهش

مظاهري و  ) و1398(و همکاران )، نظري 1397همکاران (

) 1398نظري و همکاران (. خوان استهم)، 1394ربیعی (

نوآورانه با  يشغل بر رفتار کار -تناسب فرد یرتأثدر بررسی 

سازمان در کارکنان وزارت  -تناسب فرد یانجینقش م

شغل بر رفتار  -که، تناسب فرد ندورزش و جوانان نشان داد

 ؛دارد یمثبت ریتأث 55/0 یرتأث بینوآورانه با ضر يکار

 یرتأث بینوآورانه با ضر يسازمان بر رفتار کار -تناسب فرد

توان ادعا کرد که یم نیدارد. همچن یمثبت ریتأث 49/0

 31/0اثر  بیرا با ضر یانجیسازمان نقش م -تناسب فرد

 فاینوآورانه ا يشغل بر رفتار کار -تناسب فرد ریثتأ يبرا

وپا و مسائل دست هایتها محدود کند. تمامی سازمانیم

سدي در مقابل  ۀمثاببه هایتند، این محدوددارگیر بسیاري 

ایجاد وقفه و خلل در انجام  سببگیرند و سازمان قرار می

 ۀشوند. بحث نوآوري سازمانی و رفتار نوآورانامور سازمان می

، در حقیقت عواملی یستکارکنان نیز از این قاعده مستثنا ن

نوآوري به کارکنان  ةها وجود دارد که یا اجاز در سازمان

فرایند نوآوري کارکنان در سازمان را  ینکهدهند یا انمی

توان به می هایتاین محدود ۀکنند. از جملدچار اختالل می

کارکنان، موانع  انگیزگییسبک مدیریت و رهبري آمرانه، ب

فرهنگی درون سازمان، جو منفعل سازمان، کمبود 

ر مقابل تغییر و ... الزم، مقاومت کارکنان د يهاآموزش

سازمان  هايیتیکی دیگر از محدود انگیزگیید. بکراشاره 

 یزةبراي شکوفایی کارکنان است. عوامل متعددي بر انگ

 .درجه و...) يگذارند (مثل پاداش و ارتقاکارکنان اثر می
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کارکنان از آنها  یزةکه در سازمانی به دالیل مختلف انگزمانی

شوند، آن سازمان در  انگیزگییسلب شود و افراد دچار ب

ادامه نشاط و پویایی نخواهد داشت و کارکنان هرگز براي 

بر این در چنین عالوه .منافع سازمان تالش نخواهند کرد

پردازي نخواهند شرایطی کارکنان نوآور نیز دست به ایده

در آن سازمان مشاهده  يادر نتیجه رفتار نوآورانه .زد

سازمانی کمبود  هايیتاز محدودنخواهد شد. یکی دیگر 

واقع تمامی کارکنان استعدادهاي  الزم است، در يهاآموزش

هاي جدید یدهند و بسیاري از آنها داراي ادار يفردمنحصربه

بالقوه در آنها وجود  هايییو کارسازي هستند و این توانا

خاصی نیاز دارند و  يهادارد و براي بالفعل شدن به آموزش

ضمن  يهاها و آموزشدر سازمان این کارگاه کهدرصورتی

 ،خدمت وجود نداشته باشند و نادیده گرفته شوند

هاي خالقانه کارکنان در یدهو ا هاياستعدادها، توانمند

مختلف از بین خواهد رفت و شکوفا نخواهند شد.  هايینهزم

کارکنان  ۀضریب مسیر بین وضعیت رفتار نوآوران نتیجۀ

مشارکت در نوآوري سازمانی  ۀشی و مؤلفهاي ورزفدراسیون

(ضریب معناداري) براي  tو نیز مقدار آماري  80/0برابر با 

 ± 96/1بیشتر از  این وضعیتو  91/12این دو برابر با 

مشارکت در  ۀرابط ۀمؤلف آماري ۀفرضی روازایناست، 

کارکنان  ۀنوآوري سازمانی بر متغیر وضعیت رفتار نوآوران

. نتایج این تحقیق با شودیهاي ورزشی تأیید مفدراسیون

و همکاران )، نظري 1397تحقیق وکیلی و همکاران (نتایج 

محمدپور و ) و 1393(و همکاران یی مهار لو)، ثابت 1398(

، )1397و همکاران ( یلی) همراستاست. وک1389صحت (

 ابعمن يریپذانعطاف ریتأثدر پژوهشی در زمینۀ بررسی 

که به این نتیجه رسیدند  نوآورانه يبر رفتار کار یانسان

بر رفتار  يمثبت و قو ریتأث یانسان منابع یريپذانعطاف

نقش  یشناسروان سرمایۀ عالوه،نوآورانه دارد. به يکار

و  یانسان منابع يریپذانعطاف نیب ۀدر رابط یانجیم

کارکنان به لحاظ  .کندیم فاینوآورانه ا يکاري رفتارها

 ینتربرخورداري از قدرت اندیشه، خالقیت و نوآوري بزرگ

. توانایی فکري و ذهنی آیندیحساب مدارایی هر سازمان به

نهفته و راکد است. ۀ عنوان سرمایها به کارکنان در سازمان

است که به کارکنان اجازه  ییمشارکت کارکنان از راهکارها

 ةبهره گیرند، فکر کنند و قوخود  هايییدهد از توانامی

 هایمکار اندازند و در تصمسازي خود را بهخالقیت و ایده

یندي است که طی آن ادخالت داشته باشند. مشارکت فر

صورت داوطلبانه در امور سازمان دخالت کارکنان سازمان به

مناسب براي دخالت  ةشرطی که توان و انگیزبه کنند،یم

شارکت در نوآوري سازمانی داراي مؤثر را داشته باشند. م

را  هایییمکارکنان ت بایستیم ینکهاول ا ؛چند مرحله است

 ۀمرحل ؛با هدف انجام رفتار نوآورانه در سازمان تشکیل دهند

 هاپردازي اعضاي تیم و مطرح ساختن نظربعد شامل ایده

 ؛شده استمطرح يها در مورد ایده هایمیتتوسط دیگر هم

تبلیغ و ترویج این ایده توسط اعضاي تیم  سوم شامل ۀمرحل

است و در آخر نیز جلب حمایت مدیران سازمان براي 

که این مراحل در . درصورتیهاستیدهعملیاتی ساختن ا

به نتایج  توانیم ،نوآوري در سازمانی انجام گیرد ینۀزم

 کارکنان آن سازمان امیدوار بود. ۀحاصل از رفتار نوآوران

. آیدیوجود مافزوده از طریق کار گروهی بهبیشترین ارزش 

 توانندیها بیشتر از افراد مکه گروه دهدیتجربیات نشان م

موجب ایجاد هماهنگی  هایمند. تکنحل ارائه ایده و راه

پذیر و در حال روي نوآوري انطباق ید. جایی که تأکشوندیم

رشد است، تمرکز بر این عامل بالقوه در نوآوري محرك 

 ياپروژه هايیمگروهی، در ت سوي حد باالیی از کاری بهاصل

کاري است. تحقیقات  يهاسازمانی و در گروهبین يهاگروه

پروژه با عملکرد باال  هايیمت هايیژگیبسیاري در مورد و

اصلی  هايیافتهه است و گرفتبراي وظایف نوآورانه انجام 

وجود ی بهاتفاق هایییمندرت چنین تکه به دهندینشان م

 هايیتاز اولو هایمبراي ایجاد این ت یزيرآیند. برنامهمی

. زمانی شودینوآوري سازمانی محسوب م يیند بسترسازافر
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 ۀجهت ایده پردازي و ارائ هایییمکه کارکنان یک سازمان ت

افراد با  شودیم سبب، دهندیافکار خالقانه خود تشکیل م

در مورد  هایشانییمتهم هايو نظر يمشارکت و همفکر

در صورت نیاز اصالحاتی صورت بگیرد  ،شدهمطرح يهاایده

و  یددرآ يترشده به شکل پختههاي مطرحیده و در نهایت ا

نیز هرچه مشارکت کارکنان  هایدهاجرایی کردن ا ۀدر مرحل

صورت بهتري رقم خواهد نتایج رفتار نوآورانه به ،باشد یشترب

تخصص و مهارت خود  ۀچراکه هر فرد در زمین ،خورد

در بهبود نتایج نوآوري کمک کند. ضریب مسیر  تواندیم

ورزشی  هايیونکارکنان فدراس ۀبین وضعیت رفتار نوآوران

و نیز  77/0نیازهاي فردي رفتار نوآورانه برابر با  ۀو مؤلف

(ضریب معناداري) براي این دو برابر با  tمقدار آماري 

است،  ± 96/1از  یشترو چون این وضعیت بست ا 64/12

نیازهاي  ۀمؤلفۀ تحقیق مبنی بر رابط آماري ۀفرضی روازاین

کارکنان  ۀفردي رفتار نوآورانه بر متغیر وضعیت رفتار نوآوران

. این یافته با نتایج شودیهاي ورزشی تأیید مفدراسیون

و  ينظر)، 1395(کارگر شورکی و همکاران  هاي یقتحق

 ،)1398باقري مجد و همکاران (، )1398اران (همک

) 1387( و همکاران ) و موسوي1396زاده (ملک

در  )1395کارگر شورکی و همکاران (مطالعۀ همراستاست. 

دانش و  میتسه يبر رو یتیشخص هايیژگیاثر و یبررس

(مورد مطالعه: پژوهشگاه  نوآورانه کارکنان يرفتار کار

دانش بر رفتار  میمثبت و معنادار تسه ریتأثاز  صنعت نفت)

د. کارکنان هر سازمانی نیازهاي کر تینوآورانه حما يکار

ا در سازمان ند که بر کار و فعالیت آندارفردي زیادي 

براي رسیدن به نوآوري و  زمینهاثرگذار است. در همین 

مهم و  ۀرفتار نوآورانه نیز کارکنان نیازمند تعدادي مؤلف

 ۀاند از: سطح تحصیالت، سابقها عبارتن مؤلفه. ایانداساسی

ارزیابی،  هايیستمضمن خدمت، س يهاکاري، آموزش

امنیت شغلی، احساس پذیرفته شدن، احساس همراهی، 

زندگی،  ۀاولی هايینهاحساس تعلق به سازمان، تأمین هز

امنیت شغلی، از جمله  ۀنمونه مؤلف برايامور رفاهی و... . 

امنیتی  ؛فرد شاغل در یک سازمان است نیازهاي اساسی هر

بلندمدت براي زندگی  ۀکه کارمند بتواند با تکیه بر آن برنام

هاي اولیه شخصی و کاري خود تدوین کند. تأمین هزینه

زندگی یکی دیگر از نیازهاي فردي رفتار نوآورانه کارکنان 

هایی را شامل هاي اولیه، هزینهاست، در حقیقت هزینه

ا حیات و سالمت جسمانی افراد ارتباط شود که بمی

مستقیم دارد. اگر شغلی نتواند این میزان از نیازهاي ابتدایی 

و اساسی کارمندان را تأمین کند، قطعاً شرایط الزم براي 

فعالیت در آن شغل را ندارد. در این موقعیت کارکنان  ۀادام

پردازي و رفتارهاي نوآورانه نخواهند توانست به بحث ایده

نیازهاي زندگی خود  ترینییچراکه در تأمین ابتدا ،پردازندب

ند. احساس تعلق به سازمان یکی دیگر از نیازهاي دارمشکل 

کارکنان است، کارکنان در صورتی به ۀ فردي رفتار نوآوران

ورزند که از و عشق می کنندمیسازمانشان احساس تعلق 

ی است د. سازمان سالم سازماننسالمت الزم برخوردار باش

دلیل شرایط حاکم بر آن به کار در آنجا که افراد به

نند براي آن سازمان فردي مفید کمندند و تالش میعالقه

هایی که زمینه را براي خالقیت و  و مؤثر باشند. سازمان

. در نداین ویژگی را دار ،دنکننوآوري در کارکنان فراهم می

احساس تعلق واقع کارکنان با گرایش درونی به سازمانی 

به  يگذارو ارزش ساالريیستهکنند که در آن شامی

هاي افراد مورد توجه باشد نه سایر عوامل و ایده هاییتوانا

پردازي در چنین حالتی کارکنان حاضر به ایده .(روابط و...)

نتیجۀ با توجه  هستند.خود  ةتاز يهاو مطرح کردن ایده

کارکنان  ۀضریب مسیر بین وضعیت رفتار نوآوران

پردازي براي رفتار ایده ۀهاي ورزشی و مؤلففدراسیون

(ضریب معناداري)  tو نیز مقدار آماري  71/0نوآورانه برابر با 

است و چون این وضعیت بیشتر  20/8براي این دو برابر با 

پردازي یدها ۀمؤلفۀ رابط آماري ۀاست، لذا فرضی ± 96/1از 

کارکنان  ۀعیت رفتار نوآورانبراي رفتار نوآورانه بر متغیر وض
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. این یافته شودیهاي ورزشی تأثیر دارد، تأیید مفدراسیون

و  یلی)، وک1394و همکاران ( یصالح هايیقبا نتایج تحق

 ،)1398)، باقري مجد و همکاران (1397همکاران (

 ریتأث) در بررسی 1398باقري مجد و همکاران (ست. همسو

 یانجیبر رفتار نوآورانه با نقش م ینیکارآفر يرهبر

 يرهبرنشان دادند  ینوآورانه در آموزش عال يهامحرك

و  ممستقیصورت به نوآورانه رفتار وها بر محرك ینیکارآفر

بر  ممستقی اثرها محرك نیدارد. همچن ریتأث میرمستقیغ

 يهامحرك قطری ازها رفتار نوآورانه داشته است. دانشگاه

در کنار  يهوشمند نوآور تیریزاد و مدباز و آ یفرهنگ

 ۀرفتار نوآوران درنقش سازنده  توانندیم ،ینیکارآفر يرهبر

در واقع در  کنند. فایا یآموزش عال نفعانيو ذ یعلم طیمح

ها براي موفقیت و  دنیاي متالطم و متغیر امروزي سازمان

فعال، خالق،  بایستیهمسویی با تغییرات پیرامون م

یادگیري باشند. براي داشتن کارکنانی با  ۀتشن پرداز وایده

پردازي است. رفتار نوآورانه در سازمان اولین قدم ایده

و  هایتاز ظرف بایستیکارکنان سازمان براي نوآور بودن م

هاي تازه یده افکار و ا ۀذهنی خود در جهت ارائ هايییتوانا

فتار ر ۀگانچراکه اولین مرحله از مراحل سه ،استفاده کنند

پردازي، ترویج ایده، حمایت پردازي است (ایدهنوآورانه ایده

پردازي توسط کارکنان که ایدهو پشتیبانی از ایده) و تا زمانی

نوآوري شکل نخواهد گرفت. مفهوم سازمان  ،صورت نگیرد

نوآوري است.  ۀیادگیرنده، از مفاهیم بسیار مهم در زمین

طور دائم عضاي آن بهسازمان یادگیرنده، سازمانی است که ا

یاد بگیرند. تجهیز و  یجمعکه چگونه دسته آموزندیم

اساسی براي نوآوري است و  یفۀمدیریت دانش یک وظ

پیشنهادي براي دستیابی به آن  يهابسیاري از دستورالعمل

 ۀبه تجهیز سطوح باالتري از مشارکت در حل نوآورانه مسئل

افراد درون آنها  گیرندیها یاد نم بستگی دارد. سازمان

است که  هایییمش. هدف، خطگیرندیهستند که یاد م

تا فرایند یادگیري را ممکن سازد و  کندیسازمان ایجاد م

که اشخاص به یادگیري مشترك  ییهاطور خاص به روشبه

، اشاره دارند. براي رسیدن به چنین شوندیتجهیز م

وجود  آنها، ینترسازمانی چند مؤلفه الزم است که مهم

یادگیرنده  يهاپرداز و خالق است، در سازمانکارکنان ایده

خود وقوف کامل داشته باشند و  هايییافراد باید به توانا

آنها را توسعه دهند. اگر هر کدام از کارکنان سازمان در 

پردازي و تخصصی و مهارت خودشان دست به ایده ینۀزم

ایجاد جریان  سببتازه بزنند  يها مطرح کردن افکار و ایده

مثبت در جهت نوآوري و رفتار نوآورانه آنها خواهد شد و 

پردازي کارکنان، وضعیت از طریق ایده توانیمیبنابراین م

بر این عوامل . عالوهکنیم بینییشها را پآن ۀرفتار نوآوران

کارکنان مؤثرند که یکی از  ۀفردي بسیاري در رفتار نوآوران

کارکنان همواره در محیط مدي است. اآنها خودکار

و براي حل  شوندیمختلفی مواجه م يهابا چالش شانيکار

 شانیدرون هايیتو ظرف هاییاز توانا بایستیاین مسائل م

مدي به معناي باور داشتن اکمک بگیرند. بنابراین خودکار

خود است و افرادي که  هايییو توانا هایتظرف

مک استعدادها و با ک توانندیمدي دارند ماخودکار

 يها و همچنین خالقیت و نوآوري و ایده هایشانییتوانا

ند. با کنوفصل شان مسائل و مشکالت پیش رو را حلتازه

ضریب مسیر بین وضعیت رفتار نوآورانه  نتیجهتوجه به 

مزایا و کارکردهاي  ۀورزشی و مؤلف هايیونکارکنان فدراس

(ضریب  tمقدار آماري  و نیز 74/0برابر با  که رفتار نوآورانه

است و چون این  22/10معناداري) براي این دو برابر با 

 آماري ۀفرضی روازایناست،  ± 86/1وضعیت بیشتر از 

مزایا و کارکردهاي رفتار  ۀمؤلفۀ تحقیق مبنی بر رابط

کارکنان  ۀنوآورانه بر متغیر وضعیت رفتار نوآوران

یافته با نتایج . این شودیورزشی تأیید م هايیونفدراس

، )1398( ينظر)، 1396راهنما و همکاران ( هايیقتحق

) 1396برمایه ور و ثابتی (و  )1393(ادري و همکاران ن

 ریتأث یبررس) در 1396راهنما و همکاران ( همخوانی دارد.
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 يو تعلق خاطر کار یشغل تیدر کار بر رضا یبخشفرح

 مشهد يداررفتار نوآورانه در شهر یانجیکارکنان با نقش م

 ۀدر کار و رفتار نوآورانه رابط یبخشفرح انیم نشان دادند

مثبت  ریتأث نیوجود دارد، همچن يمثبت و معنادار

 دأییت یشغل تیو رضا يدر کار بر تعلق خاطر کار یبخشفرح

در  شدهیريگاندازه ۀگانعوامل هفت ینکهبا توجه به ا .شد

مانند  يچندبعد يهامدلي ربنایز توانندیحاضر م ۀمطالع

 یسازمان نوآوريسطح  در را یرقابت يهاارزش

که  شودیم شنهادیپ ،وجود آورندبهی ورزش يهاونیفدراس

 زینی رقابت يهامدل ارزش کردیحاضر، رو پژوهش با الهام از

 يهاسازمان وها یونمشخص فدراس يهادر چارچوب دامنه

 نوآورانۀ رفتارهايتا  شود گذاشته شیآزما ۀبه بوت یورزش

 .کشور مشخص شود یورزش هايیونفدراس از کیغالب هر

 یورزش يهاونیفدراسرفتار نوآورانۀ  ییمدل نها لیتحل در

رفتار نوآورانۀ  ۀگانعوامل هفت که کرد انیب توانیکشور م

 درنشده رفتارهاي نو و تجربه یاصل قالبتوانند یم کارکنان

 يو تا حدود ندتشکیل دهکشور را  یورزش هايیونفدراس

رو را با مشکل روبهکارهاي تکراري و بدون نوآوري توازن 

 تیظرفۀ مؤلفلذا با توجه به نتایج پژوهش در  کنند.

 یجو و فرهنگ سازمانمانند  رفتار نوآورانهداشتن  یسازمان

 يو نوآور يپرداز دهیدر ا ساالريیستهشا ،خالق و نوآور

 يپردازدهیا ينفس کارکنان برااعتمادبه شیافزا ،کارمندان

ۀ مؤلفو در آنها  ۀرفتار نوآوران ۀتوسع يهااز راه یکعنوان یبه

(مطرح  وفان مغزتجلسات  يبرگزار راهبرد رفتار نوآورانه

 يرفتارها ۀباعث توسع ،توسط کارکنان) هایدهکردن ا

ه رفتار نوآوران هايیتمحدودۀ مؤلفدر  .شودیآنها م ۀنوآوران

سبب بروز  ونیدر فدراس هادر سازمان کمبودها و ضعف

داشتن سبک  ،سازنده يهادهیا دینوآورانه و تول يرفتارها

در ها و ایجاد انگیزه یدهامدیریت مشارکتی براي طرح 

ۀ مشارکت در مؤلفشود. در میو رفتار نوآورانه  يپردازدهیا

 ۀارائ تشویق، همکاران نیافکار نو و سازنده بنوآوري ترویج 

تواند در بروز رفتار یهمکاران م ياز سو دیجد يهادهیا

رفتار نوآورانه  يفرد يازهاینۀ مؤلفنوآورانه مؤثر باشد. در 

دارد و عمل  يبه آزاد ازیو رفتار نوآورانه ن يپردازدهیا يبرا

 یرگذارتأث يپردازدهیرفتار نوآورانه و ا يرو یشغل تیموقع

همواره به پردازي براي رفتار نوآورانه ۀ ایدهمؤلف. در است

 دیجد يهاروش افتنیدنبال بهاندیشد و می دیجد يهادهیا

 و شنهادهایپ بیو تصو دییتأبراي  تالش ،کارها انجامي برا

 رفتار نوآورانه يو کارکردها ایمزاۀ مؤلفدر نهایت  هاست.یدها

 یريپذو انطباق یچابک و مهارت آنها شیباعث افزا

 تیاحساس رضاشود، میخود  رامونیپ يایبا دن ونیفدراس

 ندیتنوع در فرا جادیا کند، سببمی یشغل تیو رضا یدرون

ها و اهداف یتاندازها، مأمورچشم تریعتحقق سرو  يکار

 ییبهبود کارا ،و شاداب ایپو يکار طیمح جادیاو  ونیفدراس

 خواهد شد. هایونفدراس یاثربخشو 
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Abstract 
The aim of this study was to explain the model of innovative behavior in the employees 
of Iran sport federations. The study was a descriptive survey and applied in terms of 
objectives. The statistical population included all employees in Iran sport federations 
and 250 subjects were selected as the sample by stratified random sampling method. A 
researcher-made innovative behavior questionnaire was used to collect data. Face 
validity of this questionnaire was confirmed by experts and professors’ viewpoints and 
construct validity was confirmed by first order confirmatory factor analysis. Data were 
analyzed by Kaiser-Mayer-Olkin test, Bartlett's test of sphericity, explanatory factor 
analysis test, VARIMAX rotation technique and confirmatory factor analysis using 
SPSS23 and LISREL8.70. The results showed that the status of innovative behavior of 
employees could be categorized in seven components: organizational capacity of 
innovative behavior, strategy of innovative behavior in organization, innovative 
behavior limitations, participation in organizational innovation, individual needs in 
innovative behavior, making new ideas for innovative behavior and advantages and 
functions of innovative behavior. Based on these findings, it seems that innovative 
behavior can be expected to be one of the functional and administrative infrastructures 
and bases for success and effectiveness in sport federations if we focus on the factor of 
organizational capacity in addition to other dimensions of innovative behavior like 
individual needs, making new ideas and advantages and functions of innovative 
behavior. 
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