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Abstract 
The purpose of this study is the effect of organizational culture on productivity with the 

mediating role of creativity and innovation in the Ministry of Sports and Youth of Iran. 

The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study was all 

experts of the Ministry of Sports and Youth (400) that through random sampling, 196 

people were selected as a sample. For data collection, four standard questionnaires of 

organizational culture of Cameron and Quinn (2006), Shahbazpour manpower 

productivity (2014), organizational creativity of Darabejeh (Fathi, 2013), organizational 

innovation (Anna Sankoska model 2013) were used. In order to analyze the data, factor 

analysis and to model structural equations with SPSS and Amos software have been used 

to present the research model. The findings of this study showed has a positive and 

significant effect that organizational culture on human productivity (β = 0.69, T-Value = 

10.35), organizational culture on innovation in the organization (β = 0.48, T-Value = 7.60), 

organizational culture on creativity in the organization (β = 0.57, T-Value = 8.90), 

creativity on innovation (β = 0.85, T-Value = 12.90), innovation on human productivity 

(56 Β = 0.0, T-Value 11/35) and creativity on human productivity (β = 0.71, T-Value = 

10.21). analyzing research findings, managers try the culture of this ministry tend to a 

team culture and adhocracy culture, which gives the field of flexibility and focus on the 

indoor and outdoor environment, creating a friendly environment for creativity and 

innovation. As a result, employee productivity and the growth and flourish the 

organization. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Enhancing productivity is one of the major concerns for management and policy 

makers in all nations, enticing many of them to link their developmental plans to 

improve their staff productivity [Moslehi, et al., 2016]. Improved productivity in 

sports originates in multiple factors. Thus, investigating the organizational culture 

that influences the staff productivity can inform the leadership on appropriate 

approaches and guide them in the right direction. Further, identification of the 

cultural components with the most impact on the staff productivity, creativity and 

innovation is a challenge for the Iranian sports executives. 
 

Materials and Methods: 
The objective of the current study was in line with the applied research, involving 

a descriptive and correlational protocol based on the analyses of structural 

modelling equations. The study sample included all of the consultants employed 

at the Iranian Ministry of Sports and Youths since 2019. The study sample size 

(N=196) was determined based on the Cochrane’s formula, at the 95% confidence 

interval and statistical significance of P ≤0.05. For data collection, we used a 

combined research tool, translated into Persian and validated in earlier studies. 

The combined tool consisted of the following four specific questionnaires, all of 

which scored the respondents based on a 5-item Likert scale: 

• Organizational Culture: Developed by Cameron and Quinn [2006], this 

tool assessed four cultural categories, such as clans, ad-hoc activities, 

market demand, and hierarchy. Each category had six subcategories, 

covering such areas as: governing characteristics; organizational 

leadership; staff management; collegial interactions; leadership emphasis, 

and criteria for success. This tool had four questions in each subcategory, 

thus posing a total of 24 questions to the respondents. 

• Organizational Creativity: This assessment tool consisted of 10 

questions focused on the role of creativity in the workplace (Fathi, 2013). 

• Organizational Innovation: This tool was developed by Anna Sankoska 

[2013], and posed a total of seven questions to the respondent on the role 

of innovation in the organization.   

• Organizational Human Resources: This tool was developed by 

Shahbazpour [2014], and used a total of 26 questions to evaluate the staff 

on seven specific areas, such as:  
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a) ability and knowledge; b) organizational support; c) motivation; d) performance 

evaluation and feedback; e) staff reputation and credibility; f) appropriate work 

environment, and g) clarity of the organizational regulations and directives. 
 

Study Assumptions: This research aimed at testing the following assumptions: 

Organizational culture and the components have positive effect on the 

productivity, creativity, and innovation of the staff at the Iranian Ministry of 

Sports and Youths. 
 

Statistical Analyses: We used the Kolmogorov-Smirnov test, and confirmed the 

data normality and distribution. The Pearson’s correlation coefficient and multi-

variable linear regression analyses were also performed for the exploratory and 

confirmatory factor analysis and modelling of the structural equations, using 

SPSS (v. 20) and AMOS software at the Cronbach’s alpha coefficient of 0.05. 
 

Findings: 
Based on the data analyses, the study assumptions were confirmed. Specifically, 

the organizational culture had positive effect on the productivity, creativity, and 

innovation of the staff at the Iranian Ministry of Sports and Youths. Further, the 

impacts of creativity and innovation were positive and statistically significant. In 

addition, the organizational culture combined with creativity and innovation 

improved the staff productivity by 52% and 43%, respectively. The impact of 

organizational creativity and innovation on the staff productivity were statistically 

analyzed, which are represented by the “T” and “β” values as listed below: 

• Productivity: 10.35 (β = 0.69) 

• Creativity: 8.90 (β = 0.57) 

• Innovation: 7.60 (β = 0.48) 

• Creativity on innovation: 12.90 (β = 0.85) 

• Creativity on productivity: 11.35 (β = 0.56) 

• Innovation on productivity: 10.21 (β = 0.71)  
 

Conclusion: 

The statistical analyses for the relationships of the variables, such as creativity and 

innovation versus staff productivity strongly indicated that improvement in the 

organization’s culture can positively and significantly enhance the productivity. 

The findings of this study are consistent with those of previous research conducted 

by Auernhammer and Hall [2013]. These authors suggested that both the 
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creativity and innovation are influenced and shaped by the organization’s culture. 

Creativity and innovation, either alone or in combination can effectively enhance 

the staff productivity at the Iranian Ministry of Sports and Youths. Based on the 

findings of the current study, the Ministry’s high-ranking executives can play a 

significant role in the enhancement of the staff productivity, creativity and 

innovation toward achieving both the short-term and long-term goals by 

improving the working conditions and providing better support for the staff. To 

materialize these goals, the organization’s culture needs to be revised and 

improved significantly by the ranking executives and directors. The critical 

solutions to initiate such constructive changes are as follows: a) promote and 

advocate democratic behaviors, b) reward spirit of teamwork, c) encourage 

flexibility and fairness, d) develop objective plans for improvement, e) support 

friendly working environment and collegiality, and f) objectively and periodically 

evaluate the status of productivity and democratic growth both for the staff and 

executives at the Ministry of Sports and Youths. 
 

Keywords: Creativity, Innovation, Ministry of Sports and Youth, Organizational 

Culture, Staff Productivity. 
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 مقالة پژوهشی 

در  یو نوآور تیخالق  یانج یبا نقش م یبر بهره ور یاثر فرهنگ سازمان 

 1ران یوزارت ورزش و جوانان ا
 

 *2انیزردشت نیریش، 1اینیحانیر لیجل

 

کرمانشاه،    ،یدانشگاه راز   ،یو علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب  ،یورزش  تیری ارشد مد  یکارشناس  یدانشجو   .1

 ران یا

  سنده ی)نو  رانیکرمانشاه، ا  ،یدانشگاه راز   ،یو علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب  ،یورزش  تیری مد  اریاستاد .2

 مسئول( 
 

 05/08/1399تاریخ پذیرش:                        1399/ 01/04تاریخ دریافت: 

 چکیده 

در وزارت ورزش و جوانان    یو نوآور  تی خالق  ی انجیبا نقش م یوربر بهره  ی اثر فرهنگ سازمان   ی پژوهش با هدف بررس  ن یا

کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به    ۀپژوهش هم   یآمار  ۀبود. جامع   یشیمایپ  - یفیانجام شد. روش پژوهش، توص  رانیا

از طر  400تعداد   به  196متناسب،    ی اطبقه-یتصادف  یریگنمونه  قی نفر بودند که  برانفر  انتخاب شدند.  نمونه    یعنوان 

پرسشنام داده  یگردآور چهار  از  کوئین،    ۀها  و  )کمرون  سازمانی  فرهنگ  بهره2006استاندارد    یانسان   یروین   یور(، 

نوآور2013  ،یدارابژه )فتح  یسازمان   ت ی(، خالق2014)شهبازپور،   و  آنا سانکوسکا  ی سازمان   ی(  (  2013  ،)براساس مدل 

به شد.  تجزاستفاده  تحل  هی منظور  تحلداده  لیو  از  برا  یعامل  لیها  ساختار  یابیمدل  یو  نرم  یمعادالت    یافزارهااز 

=  p 01/0در سطح  رهایمتغ نیب  میمدل پژوهش استفاده شد. با توجه روابط مستق ۀمنظور ارائ .اس.اس. و آموس بهیاس.پ

دارد.  داری¬یمثبت و معن ریتأث یانسان  وری¬بر بهره  یداد فرهنگ سازمان  انپژوهش نش نیا  های¬افتهیمعنادار هستند، 

و فرهنگ    یمیسمت فرهنگ تهورزش و جوانان ب  ۀبهتر است بکوشند فرهنگ وزارتخان رانیپژوهش، مد   یهاافتهی براساس  

تا زم  دایپ  ل یتما  یادهوکراس بر مح  یری پذانعطاف  ۀنیکند  ب  طیو تمرکز  فراه  رونیدرون و    ی طیمح  نیکند. همچن  مرا 

 .سازمان منجر شود. یکارکنان و رشد و شکوفا  ی ورکند تا به بهره جاد ی ا یو نوآور ت یخالق یدوستانه برا
 

 وزارت ورزش و جوانان.  ،ینوآور  ،یفرهنگ سازمان  ت،یخالق  ،یانسان  یور بهرهکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
گیری برای های اصلی مدیران اجرایی و تصمیمها یکی از دغدغهوری در سازمانامروزه، افزایش بهره

وری قرار  های توسعۀ خود را بر مبنای افزایش بهرههر کشور است. بسیاری از کشورها عمده برنامه

وری برابر شده است. بهره  45وری در سطح جهان  سال اخیر، افزایش بهره  15که در  نحویاند؛ بهداده

( و از  2016از یک سو عامل ارتقای سطح زندگی و کاهش نرخ تورم است )مصلحی و صالحی کجور، 

بهره بقای طرف دیگر  اساسی در دوام و  از متغیرهای  تلقی میسازمان  وری یکی  امروزی    شود.های 

وری در سازمان، عامل نیروی انسانی است؛ به ترین عوامل کاهش یا افزایش بهرهدرواقع، یکی از مهم

های آینده شده است، تالش  همین دلیل یکی از مسائلی که سبب نگرانی مدیران برای هدایت در دهه

(؛ بنابراین تالش 2017سفیری،  درویشی و کالته)  ای کارکنان خود است.وری حرفه برای افزایش بهره 

برای بهبود و استفادۀ مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطالعات،  

تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است.  هدف تمامی مدیران سازمان اقتصادی و واحدهای  های 

بزار کار سالم، فضای کار متعادل  های اجرایی کارآمد، تجهیزات و اوجود ساختار سازمانی مناسب، روش

وری مهمتر نیروی انسانی واجد صالحیت و شایستگی از ضروریات است که برای نیل به بهره و ازهمه 

(. در این میان، وزارت ورزش و جوانان 2008مطلوب باید مدنظر مدیران قرار گیرد )باقرزاده و اعتباری،  

ویژه جایگاه  دارای  ورزش  امر  در  اکه  است،  از  ای  منظور  درحقیقت،  نیست.  مستثنا  موضوع  این  ز 

کارگیری مقدار کمتری از نیروی کار و سایر موارد مصرفی و تولید یا خدمات  وری، توانایی در بهبهره

 (.  2018 حسینی، و کریمی  عباسی،) بیشتر است

اند که  دوری را یک فرهنگ یا نگرش عقالنی کار و زندگی میایران، بهره   وریسازمان ملی بهره

وری، هنر  تر است. بهرهها برای دستیابی به زندگی بهتر و فعالترکردن فعالیتهدف آن هوشمندانه

است زمان  و  هزینه  کمترین  با  مشتریان  به  خدمات  و  محصوالت  (.  2015،  1پایل کیل)  رسیدن 

راستای  وری است. نخستین قدم در  ترین هدف و مسئولیت هر سازمانی افزایش بهرهدرحقیقت، عمده

بهره2017جعفری و معمارزاده )  وری، شناخت عوامل مؤثر بر آن است.و بهبود بهره  افزایش وری ( 

حمایت  )و عوامل سازمانی    ( توانایی  کارکنان را شامل عوامل فردی )انگیزش، رشد ذهنی، سالمت فردی، 
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دانند.  می  ( نیسازمانی، وضوح شغل، محیط، سبک مدیریت، آموزش، ارزیابی عملکرد و فرهنگ سازما 

وری را سبک مدیریت، سیستم ( عوامل مؤثر بر بهره2010سجادی )  سادات  آبادی و  فرح  ،  وردیاهلل

  ، برون1گوسمان-دانند. روآلزپاداش، فرهنگ، ساختار سازمانی، خصوصیات فردی و فضای فیزیکی می

انسانی، مدیریت ارشد، فرایند  های مدیریت کیفیت چون منابع ( مؤلفه 2019دومینگز ) کاستالنوس و

وری مؤثر هستند،  دانند. درواقع، عوامل زیادی در بهرهوری میطراحی خدمات و غیره را عامل بهره

  هایی سازمانبا حداقل امکانات از یک سو و شکست    هاییسازماناخیر    ۀچشمگیر ده  هایولی موفقیت

بهترین   نقش  هایتواناییبا  بیانگر  از سوی دیگر،  و معنوی در   درخور توجه  مادی  عوامل غیرمادی 

آن  تلقی  موفقیت  سازمان  عملکرد  در  مؤثر  عامل  سازمانی  فرهنگ  میان  این  در  که    شودمیهاست 

 (.  2013، رمضانیو  )سلیمی

به سازمان  یک  در  سازمانی  مفروضفرهنگ  است.  انسان  یک  در  شخصیت  بنیانی،  مثابۀ  های 

وجودی آن را تشکیل   عنوان مبنای فرهنگ یک سازمان، شالودۀها بهاعتقادها، باورها، هنجارها و ارزش 

عنوان عامل اساسی در  هر سازمانی به  کنند. فرهنگدهند و نقطۀ تمایز خوب و بد را مشخص می می

شود و تأثیر بسزایی بر ساختار و طرح سازمانی، محیط داخلی  بخشیدن به آن سازمان مطرح میتشکل

از همه  و خارجی سازمان، فناور انسانی و  نیروی  بهرهمهمی و  بر  استراتژی سازمان دارد.  تر  وری و 

پور، نصیری)  دهدکند و قالب رفتاری سازمان را تشکیل میفرهنگ، بایدها و نبایدها را مشخص می

های جمعی اعضا  (. ماهیت فرهنگ سازمانی بر این امر داللت دارد که مفروض2007هدایتی،    و  رئیسی

بینی منطقی اینکه در بیان فرهنگ یک سازمان، تعیین و تفسیر مسیر فعالیت آن و پیش  چگونه باید

(؛ بنابراین فرهنگ حاکم بر سازمان،  2018،  2کیم و چانک )  کند باشد چگونه سازمان به جلو حرکت می

بدینشکل و  است  سازمانی  شخصیت  میدهندۀ  سازمانوسیله  فرهنگشان  توان  نوع  برحسب  را  ها 

( معتقد هستند فرهنگی که در برابر استراتژی سازمان نقش  2006)  3کمرون و کوئین   کرد.   شناسایی 

( پس  2006کننده داشته باشد، عملکرد بهتر سازمان را موجب خواهد شد. کمرون و کوئین )حمایت

اند از: فرهنگ  از بهبود مدل فرهنگ سازمانی خود چهار بعد فرهنگ را مشخص کردند. این ابعاد عبارت
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ت. در  پذیری و تمرکز بر محیط درونی اسدنبال انعطافنوعی فرهنگ است که بهای(:  )قبیله  گراتیم

این فرهنگ مکان و فضای کاری دوستانه، تعهد سازمانی باال و درست مثل اعضای یک خانواده هستند؛  

توسعه )فرهنگ  ن ادهوکراسیگرا  به(:  که  است  فرهنگ  انعطافوعی  تمرکز  دنبال  و  محیط پذیری  بر 

فردگرایی تأکید دارد، محیط و فضای    بر   ساالری یا ادهوکراسی که بیشتر. در فرهنگ ویژهخارجی است

بازار(: نوعی از فرهنگ است  )گرا  هایی پویا، خالق و کارآفرین است؛ فرهنگ نتیجه کاری چنین سازمان 

و   . چنین سازمانی نتیجه گراستاما تمرکز بر محیط خارجی است  ،دنبال کنترل و ثبات استکه به

ثبات و    مراتبی(:سلسله)  گرابهدادن درست کارهاست؛ فرهنگ مرتتوجه آن به انجام این فرهنگ بر 

شوند  صورت رسمی و ساختاریافته انجام میهایی کارها بهکنترل درونی تأکید دارد. در چنین سازمان

فرهنگ سازمانی    کنند فرد چه کاری را باید انجام دهد. درواقع، کمرون و کوئینمی  ها مشخصو رویه

مؤلفه  دارای  الگرا  جمله  از  برنامههایی  مدیریت،  سازمانی،  هایوی  جوّ  پاداش،   استراتژیک،  سیستم 

  های ارزیابی شوند دانند که برای تغییر سازمانی باید این مؤلفههای بنیادین سازمان میرهبری و ارزش

آل و آینده را بررسی  های دیگر سازمان باید فرهنگ سازمانی جاری، ایدهو برای تغییر رهبری و مؤلفه 

 (.  2016ابراهیمی ،  و  هداوندی  لهی ،عبدا)کرد 

هایی است که نظام ارزشی حاکم  مجموعه از معانی مشترک با ویژگی  طورکلی، فرهنگ سازمانی به

شود. درواقع، همان عاملی  های دیگر میدهد و باعث تمایز سازمانی از سازمانبر سازمان را تشکیل می

واردی در سازمان آن  و حال و هوایی است که هر تازهکند دادن امور را تعیین میاست که شیوۀ انجام

کند و بر تفکر و  این فرهنگ، آن قدر قوی است که ناخودآگاه در وجود فرد رخنه می کند.را حس می

تأثیر می   1زینگالس    ساپینزا و  (. گیزو،2017نژاد ،    عارف  و  سپهوند ، شمس)  گذاردرفتار سازمانی 

شود،  ورهایی که نسبتاً بدون تغییر از نسلی به نسل دیگر منتقل میها و بافرهنگ را ارزش (  2006)

ها و باورها آسان نیست. همچنین،  آوردن معیاری حقیقی و دقیق از این ارزش دستاند. بهتعریف کرده

پیش روی مدیریت امروزی، توسعۀ فرهنگ سازمانی است که در آن برای   های اصلی یکی از چالش

(. نیروی انسانی به لحاظ  2014شعله،    و  شهیدی  ارزش قائل شوند )سیدی،  یتو خالق  نوآوری، تغییر

ترین دارایی هر سازمان است و هرگونه بهبود و برخورداری از قدرت اندیشه، خالقیت و نوآوری بزرگ

 
1. Guiso, Sapienza & Zingales 
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(. درحقیقت، 2017حمید،    کوشکی و مرادی)  گیرد پیشرفت در سازمان توسط نیروی انسانی صورت می

مل است که به نوآوری یا تغییر در سازمان  خالقیت ایجاد یک فکر جدید و پروراندن آن فکر در ع 

های سازمانی  منجر شود. خالقیت، ارائۀ فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیت

های مهم بروز خالقیت است. پایه و منظور مشارکت کارکنان سازمان یکی از راهاست. بسترسازی به 

کا است که  این منطق  بر  اندیشه  این  آناساس  بر سرنوشت  تصمیماتی که  فرایند  در  اثر  رکنان  ها 

گذارند، مشارکت کنند و در کار اداری و سازمانی از آزادی عمل بیشتری برخوردار شوند و درنهایت  می

(. چنانچه 2017حمید،    کوشکی و مرادی)  وری در سازمان شوند باعث افزایش بازدهی، تولید و بهره

تواند موجب رشد انبه و کامل در هر سازمان مدنظر قرار گیرد، میجصورت همه خالقیت و نوآوری به

افراد، موفقیت استعدادهای  فردی،و شکوفایی  در    های  و کیفیت  افزایش کمیت  اجتماعی،  و  شغلی 

  انگیزش کارکنان،   افزایش،  تولیدات، خدمات، کاهش هزینه و ضایعات و اتالف منابع مادی و انسانی، 

های  وری و رشد و بالندگی، تحریک و تشویق رقابتارتقای بهره  ایت شغلی،رض  ارتقا، بهداشت روانی، 

میزنشینی و تشریفات، افزایش سالم در تولید، توزیع و خدمات، کاهش دیوان ساالری، کاهش پشت

(.  2010گیوی،    اسماعیلی  و  محبوب  طبرسا، )باشد    ها فایدۀ دیگر را به همراه داشتهگرایی و دهعمل

تواند یک محصول جدید  های نوین ناشی از خالقیت است که میکارگیری ایدهوری بهطورکلی، نوآبه

 (.  2016سرحدی، ) دادن کارها باشدحل جدید برای انجامیا راه

سازی و بسترسازی در بین  زمینه  یکی از عوامل مؤثر بر بروز نوآوری در یک جامعه یا سازمان، 

در تالش برای رشددادن دیگری هستند و با تأثیر بر   ها برای ایجاد فرهنگی است که همگانانسان

(. خالقیت و نوآوری امری است که  2009آزاد و احمدی،  )  کنند یکدیگر به پیشرفت سازمان کمک می

شود؛ بنابراین باید نهادینه شود و بخشی از کار و فرهنگ  وجود آن همواره در سازمان احساس می

شود و    ،عبارتیبه  ؛(2016احمدی،  )  سازمان  )خالقیت  تازه  افکار  بروز  برای  مناسب  محیطی  ایجاد 

در سازمان بسیار مهم است و تا زمانی که بستر مناسب فرهنگی در سازمان فراهم نشده باشد، (  نوآوری

؛ با  (2018ها و افکار جدید را پرورش دهند )مصدق راد و سعادتی،  توانند ایدهمدیران سازمان نمی

که رکن اصلی در ورزش کشور است    وزارت ورزش و جوانان  ظر به نقشتوجه به مطالب ذکرشده و ن

وپژوهش در حوزۀ این سازمان    جامعه دارد، بررسی   در اقشار مختلف  ای درو اهمیت و جایگاه ویژه
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مختلفی    لعوامترکیب    و  تکامل  نتیجۀورى در ورزش کشور  بهرهامری ضروری است. همچنین ازآنجاکه  

اثرگذا فرهنگ  بررسی  بهرهاست،  بر  میر  که وری  آورد  فراهم  مدیران  برای  را  مناسبی  راهکار  تواند 

تواند بیشترین می اینکه چه نوع فرهنگی  عالوه، یافتنبه فرهنگ سازمانی را در آن راستا جهت دهند. 

انجامد داشته وری میعنوان عوامل میانجی که پیامد آن به بهرهاثر را بر توسعۀ خالقیت و نوآوری به

است که بیشتر مدیران بر آن تمرکز دارند؛ بنابراین این امر نیازمند شناسایی فرهنگ    ،چالشیباشد

مندترشدن سازمان در آینده است. از طرفی نوع ساختار و آل برای هرچه بهره جاری و فرهنگ ایده

ها  سازمانماهیت خدمات و عوامل مؤثر بر اثربخشی و کارایی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با سایر 

است؛  به  متفاوت  پژوهش  این  بهرهدرنتیجه،  بر  سازمانی  فرهنگ  تأثیر  برسی  بهدنبال  واسطۀ وری 

 خالقیت و نوآوری در وزارت ورزش ایران است. 
 

 پژوهش روش

  همبستگی، مبتنی-توصیفی  تحقیقی  طرح  با  کاربردی  مطالعات  زمرۀ  در  هدف،   نظر  از  حاضر  پژوهش

  و  دهدمی  ارائه موجود وضع از تصویری که علت این به توصیفی ری بود.ساختا معادالت سازیمدل بر

  پژوهش  این   آماری  جامعۀ.  پردازدمی پژوهش  متغیرهای   بین  رابطۀ بررسی  به   که رو  این   از  همبستگی

  حجم  پژوهش   این   در.  بودند  1398  سال  در  مشغول به فعالیت  جوانان  و  ورزش  وزارت  کارشناسان  همۀ

  با  و  درصد  95  اطمینان  سطح  در  گیرینمونه   آن،  در  که  شد  تعیین  کوکران  فرمول  براساس  نمونه

  کارشناسان  تعداد  یعنی  نمونه  حجم   اساس،  این  بر  گیرد؛ می  انجام  خطا  درصد  پنج  کردنلحاظ

پرسشنامه   200  مدنظر،  پرسشنامۀ  تعداد  بازگشت  از  اطمینان  برای.  بود  نفر  196  با  برابر  شدهانتخاب

شد،  پرسشنامه  198  و  شد  توزیع  آماری  جامعۀ  در  برای   پرسشنامه  196  از  فقط  اما  بازگردانده 

   .استفاده شد آماری هایتحلیل

  - 1شد:    بود، استفاده  پرسشنامه  از چهار  ترکیبی  که  پرسشنامه  یک  از  ها داده  آوریجمع   منظوربه

 بررسی   به  است و  گویه  24  دارای  پرسشنامه  (: این2006کوئین،    و  )کمرون  سازمانی  فرهنگ  پرسشنامۀ

و  ادهوکراسی،  قبیله،  فرهنگ  ازجمله  فرهنگ  نوع  چهار مؤلفه   شش   قالب  در  مراتبسلسله   بازار 

  چهار  کارکنان با   مدیریت  سؤال،  چهار  با   سازمانی  رهبری  سؤال،  چهار  با  حاکم  هایویژگی  پردازد:می

  چهار  با  موفقیت  معیارهای  و  سؤال  با چهار  راهبردی  تأکید  سؤال،  با چهار  سازمانی   همبستگی  سؤال،
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  دارابژه   سازمانی  خالقیت  استاندارد  پرسشنامۀ  -2  هستند؛  لیکرت  ایگزینهپنج   طیف  براساس  که  سؤال

پرسشنامه   :(2013  فتحی،)  - 3  است؛  لیکرت  ایگزینه پنج  طیف  براساس  و  گویه  10  دارای  این 

  این پرسشنامه  :(2013سانکوسکا،    آنا   استاندارد  مدل   براساس)   سازمانی  نوآوری  استاندارد  پرسشنامۀ

 نیروی  وریبهره استاندارد پرسشنامۀ -4است؛  لیکرت ایگزینهپنج  طیف براساس و گویه هفت دارای

  دانش)  توانایی  مؤلفه شامل  هفت  دارای  و  سؤال  26  دارای  (: این پرسشنامه2014)شهبازپور،    انسانی

 انگیزش )  انگیزه  سؤال،  وضوح با چهار  با چهار سؤال،(  سازمانی  حمایت)  کمک  سه سؤال،با  (  مهارت  و

  و   معتبر  اعمال)  اعتبار  سؤال،  با چهار(  عملکرد  بازخورد  و  آموزش)   ارزیابی  سؤال،  با چهار(  تمایل  یا

سؤال(  محیطی  تناسب)  محیط  سؤال،  با چهار(  کارکنان  حقوقی  لیکرت   قالب  در  که همگی  با سه 

  جدول)  شد  استفاده  ها پرسشنامه  روایی  سنجش  منظوربه(  تأییدی  عاملی  تحلیل)   سازه  روایی  . ازهستند

  متخصصان    نیز  حاضر  پژوهش  در  اند واستفاده شد  زیادی  هایپژوهش  در  هاپرسشنامه  این(.  شمارۀ سه

 آلفای   ضریب.  شد  محاسبه  کرونباخ  آلفای  آزمون  طریق  از  هاپرسشنامه  پایایی.  ها را تأیید کردند آن 

  ، 91/0  با  برابر  ترتیببه  کارکنان  وریبهره  و  خالقیت، نوآوری  سازمانی،  فرهنگ  تالش   هایپرسشنامه

  از   حاکی  که  آمد  به دست  92/0  با   برابر  هاپرسشنامه  مجموع  آلفای  ضریب  و  93/0  و  89/0  ،92/0

  پژوهش،  مفهومی  مدل  به  توجه  با  بنابراین؛  (شمارۀ یک  جدول)  ها استپرسشنامه  این   قبولقابل  پایایی 

 آن   هایمؤلفه و  سازمانی  فرهنگ  اینکه  اول:  بودند  ذیل  شرح  به  هاییفرضیه   آزمودن  درپی  پژوهشگران

 اینکه   دوم  دارد؛  اثر  ایران  جوانان  و  ورزش  کارشناسان وزارت  در  خالقیت  میانجی  نقش  با  وریبهره  بر

 و   ورزش  کارشناسان وزارت  در  نوآوری  میانجی   نقش   با  وریبهره  بر  آن  هایمؤلفه  و   سازمانی  فرهنگ

 . دارد  اثر  ایران  جوانان  و  ورزش  کارشناسان وزارت  نوآوری  بر  خالقیت  سوم اینکه  دارد؛  اثر  ایران  جوانان

  آن   نتایج  که  شد  استفاده  اسمیرنوف–  کلموگروف  آزمون  از  هاداده  توزیع   بودننرمال  بررسی  منظوربه

بودداده  نرمال  توزیع  از  حاکی یک  جدول)  ها   ضریب   وسیلۀبه  ها،داده  تحلیل  و  تجزیه(.  شمارۀ 

  معادالت   سازیمدل  و  تأییدی  عاملی  تحلیل  زمان،هم  روش  به  چندمتغیره  خطی  رگرسیون  همبستگی،
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  نظر   در  05/0  هامعناداری آزمون   سطح.  شد  انجام  2آموس  و  1اس..اس.پی.اس  افزارهاینرم  در  ساختاری

 . شد گرفته

 اسمیرنوف  -کلموگروف آزمون نتایج و هاپرسشنامه کرونباخ آلفای ضرایب -1 جدول
Table 1- Cronbach's Alpha Coefficients Questionnaires and Kolmogorov-Smirnov 

Test Results 

 متغیر
Variable 

 کرونباخ آلفای
Cronbach's 

 Alpha 

 اسمیرنوف -کلموگروفآزمون 
Kolmogorov-Smirnov Test 

Z داری مقدار معناP 

 فرهنگ سازمانی
Organizational 

Culture 

0.91 0.618 0.814 

 خالقیت
Creativity 

0.92 0.668 0.737 

 نوآوری 
 Innovation 

0.89 0.492 0.649 

 وریبهره
Productivity 

0.93 0.718 0.891 

 مجموع 
Sum 

0.92   

 

  نتایج

  جدول،  این نتایج  مطابق. است شده گزارش 2 جدول در دهندگان پاسخ  شناختیجمعیت هایویژگی

 بیشتر   بودند.  زن(  درصد  96/22)  نفر  45  و  مرد  ورزش،  وزارت  کارشناسان  از(  درصد  04/77)  نفر  151

  تحصیلی  مدرک   دارای  کارکنان  بیشتر  بودند. (  درصد  54/80)  سال  50-41  سنی   ردۀ   در  کارکنان

.  داشتند(  درصد  30/61)  سال  15  تا  11  کاری  سابقۀ  کارکنان  بیشتر  بودند و (  درصد  63/56)  کارشناسی

 است.  شده  شمارۀ دو ارائه  جدول  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  کارشناسان  شناختیجمعیت  اطالعات  سایر

 

 

 
 

 
1. SPSS   

2. AMOS  
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   (196دهندگان )تعداد = شناختی پاسخ جمعیت هایویژگی -2  جدول
Table 2- Characteristics of Respondents. N= (196) 

 متغیر

 Variable 
  آماره

Statistics 

 فراوانی

Abundanc 

 د درص 

Percentage 

 جنسیت 
Gender 

 Manمرد 

 Femaleزن
151 

45 
77.04 

22.96 

 تحصیالت
Education 

 Bachelorکارشناسی

 .M.Aارشد کارشناسی

 Ph.D. and aboveدکتری و باالتر

111 

60 

25 

56.63 

30.61 

12.76 

 سن
Age 

21-30 

31-40 

41-50 
 Above 50بیشتر از 

9 

71 
106 
10 

4.6 

36.22 

54.08 

5.1 
 

  خالقیت  و  شغلی   تنش   عاطفی،  تالش)  مکنون  متغیرهای  دوم  مرتبۀ  تأییدی   عاملی  تحلیل  نتایج

 .  است شده شمارۀ سه ارائه جدول در ها آن آشکار هایمؤلفه و ( کارکنان
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 هاآن هایمؤلفه و مکنون متغیرهای دوم مرتبة تأییدی عاملی تحلیل نتایج -3 جدول
Table 3- Results of the Second-order Confirmatory Factor Analysis of Latent 

Variables and their Components 

 Concealedمتغیر مکنون

variable 
 Components R 2R t هامؤلفه

 سازمانیفرهنگ 

Organizational Culture 

 Team تیمی

 Adhocracy ادهوکراسی

 Market بازار

 Hierarchical مراتبیسلسله

0.842 
0.716 

0.715 
0.685 

0.67 
0.52 
0.50 
0.47 

10.68 
12.49 
11.49 
13.51 

 Creativity 0.697 0.48 11.60 خالقیت Creativity خالقیت

 Innovation 0.614 0.46 9.65 نوآوری Innovation نوآوری

 وری انسانی بهره
Human productivity 

 Ability توانایی

 Clarity وضوح

 Help کمک

 Motive انگیزه

 Evaluation ارزیابی

 Credit اعتبار

 Environment محیط

0.821 
0.694 
0.654 
0.647 
0.825 
0.747 
0.815 

0.64 
0.49 
0.46 
0.45 
0.65 
0.58 
0.60 

11.89 
13.51 
10.70 
12.27 
12.60 
11.71 
10.45 

 

برای همۀ بارهای    tبراساس نتایج جدول شمارۀ سه، تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم مقادیر آمارۀ  

( بیشتر است؛ بنابراین 56/2( و یک درصد )96/1عاملی از مقدار معناداری سطح خطای پنج درصد )

گیری متغیر مکنون مربوط دارند؛  قبولی برای اندازههای آشکار هریک از متغیرها برازندگی قابلمؤلفه 

 عبارتی، ابزار پژوهش از روایی الزم برخوردار است. به

نتایج  شمارۀ  جدول  در  پژوهش  اصلی  متغیرهای  بین  بستگیهم  رابطۀ و    رگرسیون   چهار 

 .است شده  پنج درج شمارۀ  جدول در  متغیرها بین  کنندگیتبیین رابطۀ تحلیل برای چندمتغیره

 

 

 

 



 1400 شهریورو  مرداد، 76شماره  ، 13دوره  ؛مطالعات مدیریت ورزشی                                                    302

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 
 

 پژوهش  اصلی متغیرهای بین همبستگی ماتریس -4 جدول
Table 4- Correlation Matrix Between the Main Research Variables 

 متغیرها
Variables 

 سازمانیفرهنگ

Organizational 

Culture 

 خالقیت
Creativity 

 نوآوری 
Innovation 

 وریبهره
Productivity 

فرهنگ سازمانی 
Organizationa 

Culture 
1 0.805  * 0.615  * 0.719  * 

 *  Creativit  1 0.705  * 0.517خالقیت 

 *  Innovatio   1 0.675 نوآوری

 Productivity    1 وریبهره
 

 

  فرهنگ)  بینپیش  متغیرهای  ابعاد  چندگانه  خطی  رگرسیون  مدل  خالصۀ  شمارۀ پنج   جدول  در

  مالک   متغیر  و (  ونوآوری  خالقیت  مراتبی،سلسله  فرهنگ  ادهوکراسی،  فرهنگ  بازار،  فرهنگ  تیمی،

  مطابق.  است  شده  ارائه  رگرسیون  مدل  تحلیل  برای  آنوا  آزمون  نتایج  نیز  و  زمانهم  روش  به(  وریبهره)

 798/0  مالک  متغیر  و  بینپیش  متغیرهای  ابعاد  بین  چندگانه  همبستگی  ضریب  مقدار  جدول،  این

  قوی  نسبتاً  همبستگی   مالک   متغیر  و   بین پیش  متغیرهای   ابعاد  مجموعه  بین  دهد می  نشان   که  است

  دهدمی  نشان  است،  572/0  با  برابر  که  شده تعدیل  تعیین  ضریب  مقدار(.  شمارۀ پنج  جدول)  دارد  وجود

 توجه  با.  کنندمی  بینیپیش  را  وابسته  متغیر  واریانس   از  نیمی  از  بیشتر  مستقل،  متغیرهای  مجموعه  که

 رگرسیونی   مدل  که  گرفت  نتیجه  توانمی،  01/0  از  ترکوچک  آلفای  سطح  در  F  مقدار  معناداری  به

 وزارت   کارشناسان   وریبهره   تغییرات  توانندمی  بینپیش  متغیرهای  مجموعه  و   است  خوبی  مدل   پژوهش 

 بر   بینپیش  متغیرهای  از  یککدام  اثر  اینکه  تعیین  برای.  کنند  بینیپیش  خوبیبه   را  وجوانان  ورزش

است   شده   استفاده   چند متغیره   خطی  رگرسیون  تأثیر  ضرایب  از  است،  معنادار  وریبهره  متغیر  تبیین

 . )جدول شمارۀ شش( 
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 آنوا زمان و نتایج آزمون خالصه مدل رگرسیون خطی چندگانه به روش هم  -5جدول 
Table 5-Summary of Multiple Linear Regression Model with Simultaneous Method 

and ANOVA Test Results 

ANOVA 
SE 

R2 
 R2 شده تعدیل

ضریب همبستگی چندگانه 

(R ) 

 مدل

Model P F 

0.001 32.416 5.49 0.572 0.580 0.693 1 
 

شش،  جدول  هاییافته  مطابق   مراتبی،سلسله  فرهنگ  تیمی،  فرهنگ   هایمؤلفه  تأثیر  شمارۀ 

  ورزش  وزارت کارشناسان وریبهره متغیر تبیین بر نوآوری و همچنین خالقیت  ادهوکراسی و فرهنگ

شمارۀ   شکل در . نیست معنادار وریبهره متغیر بر  بازار فرهنگ مؤلفۀ تأثیر اما است، معنادار جوانان و

 .  شده است آزمون آموس  افزارنرم در ساختاری معادالت تکنیک با  متغیرها  هایمؤلفه بین دو روابط
 

 وری انسانی( بهره ) بین بر متغیر مالكتأثیر متغیرهای پیشضرایب رگرسیونی برای تعیین میزان   -6جدول 
Table 6- Regression Coefficients to Determine the Effect of Predictor Variables on 

the Criterion Variable (Human Productivity) 

 بینمتغیر پیش
Predictive 

Variable 

ضرایب تأثیر رگرسیونی  

 استانداردنشده 
 Non-Standardized 

Regression Impact 

Coefficients 

ضرایب تأثیر رگرسیونی  

 استانداردشده 
 Standardized 

Regression Impact 

Coefficients 

t P 

 Team تیمی 

 Adhocrac ادهوکراسی 

 Market بازار 

 مراتبی سلسله

Hierarchical 
 Creativity خالقیت 

 Innovation نوآوری 

0.667 
0.429 
-0.102 

-0.587 
0.477 
0.489 

0.655 
0.426 
-0.080 
-0.585 
0.464 
0.486 

10.61 
9.45 
-0.93 
9.83 
8.28 

9.11 

0.0001 
0.0002 
0.045 

0.0001 
0.0001 
0.0001 
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 مدل در حالت استاندارد( ) مدل استاندارد روابط ساختاری میان متغیرها -2شکل 

 Figure 2- Standard Model of Structural Relationships Between Variables (Model 

in Standard Mode) 

 
 ( tتحلیل عاملی تأییدی )آزمون  -3شکل  

Figure 3- Confirmatory Factor Analysis (T-Test) 
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نتایج تحلیل مسیر روابط ساختاری بین متغیرهای پژوهش در جدول شمارل هفت ارائه شده است. 

تر کوچک  - 96/1تر یا از  بزرگ  1/ 96یک رابطه از    tدر تحلیل مسیر ارتباطی متغیرها، اگر مقدار آمارۀ  

تر یا  بزرگ  56/2آن رابطه از    tمعنادار است و اگر مقدار آمارۀ    05/0باشد، آن رابطه در سطح خطای  

 معنادار است. 01/0تر باشد، آن رابطه در سطح خطای کوچک -56/2از 

پژوهش متغیرهای بین ساختاری روابط مسیر  تحلیل نتایج خالصه  -7 جدول  
Table 7-Summary of the Results of the Analysis of the Path of Structural 

Relationships between Research Variables 

 ردیف
Row 

مسیر ارتباطی 
Communication 

Path 

 رابطة مستقیم 
Direct 

Relationship 

رابطة با واسطه  
Relationship 

with 

Intermediaries 

 درصد تبیین

Percentage 

of 

Explanation 

T  نتیجه Result 

1 

اثر فرهنگ سازمانی بر  

وری انسانی بهره  
The Effect of 

Organizational 

Culture on 

Human 

Productivity 

0.69  --- 0.32 10.35 
 تأیید

Confirmation 

2 

سازمانی بر  اثر فرهنگ 

 خالقیت 

The Effect of 

Organizational 

Culture on 

Creativity 

0.57  --- 0.24 7.20 
 تأیید

Confirmation 

3 

اثر فرهنگ سازمانی بر  

 نوآوری
The Effect of 

Organizational 

Culture on 

Innovation 

0.85  --- 0.28 7.60 
 تأیید

Confirmation 

4 

 اثر خالقیت بر نوآوری 
The Effect of 

Creativity on 

Innovation 

0.85  --- 0.40 12.90 
 تأیید

Confirmation 

5 
اثر خالقیت بر  

وری انسانی بهره  
0.71  --- 0.40 10.21 

 تأیید
Confirmation 
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The Effect of 

Creativity on 

Human 

Productivity 

6 

وری  اثر نوآوری بر بهره

 انسانی 
The Effect of 

Innovation on 

Human 

Productivity 

0.56  --- 0.21 11.35 
 تأیید

Confirmation 

7 

اثر فرهنگ سازمانی بر  

وری انسانی به  بهره

 واسطۀ خالقیت 

The Effect of 

Organizational 

Culture on 

Human 

Productivity 

through 

Creativity 

 --- 0.75 0.52 11.40 
 تأیید

Confirmation 

8 

اثر فرهنگ سازمانی بر  

وری انسانی به  بهره

 واسطۀ نوآوری 
The Effect of 

Organizational 

Culture on 

Human 

Productivity 

Through 

Innovation 

 --- 0.68 0.43 9.42 
 تأیید

Confirmation 

 

شود که همۀ روابط با ترکیب اطالعات حاصل از شکل شمارۀ دو و جدول شمارۀ هفت مشاهده می

معنادار هستند. مطابق نتایج این جدول، همچنین نتایج   01/0مستقیم بین متغیرها در سطح خطای 

براساس مدل مفهومینشان می از نمونۀ بررسی های گردآوریو داده دهد  تأیید  شده فرضیهشده  ها 

 شدند.  

ا  جدول  در  پژوهش  ساختاری  مدل  برازش  هایشاخص  مقادیر هشت  .  است  شده  رائهشمارۀ 

  محدودۀ  در  همگی  برازش،  هایشاخص  برای  آمده دستبه  مقادیر  شود، می  مشاهده   طورکههمان
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 توانایی   و  مناسب  برازش  دارای  پژوهش  نهایی  مدل   که  دهدمی  نشان  مطلب   این.  دارند  قرار  قبولقابل

 .  است پژوهش  اصلی متغیر گیریاندازه در زیادی
 

 پژوهش ساختاری مدل برازش هایشاخص -8 جدول
Table 8-Indicators of Structural Research Model Fit 

 عنوان شاخص 
Index Title 

قبول محدودۀ قابل  
Acceptable 

Range 

 مقدار 
Value 

 نتیجه
Result 

X2/df ≥ 3 2.53  تأیید مدلModel Confirmation 

RMSEA >0.08 0.078 تأیید مدل Model Confirmation 

GFI <0.9 0.96  تأیید مدل Model Confirmation 

AGFI <0.9 0.93  تأیید مدل Model Confirmation 

CFI <0.9 0.92 تأیید مدل Model Confirmation 

IFI <0.9 0.92  تأیید مدل Model Confirmation 

 

 گیرینتیجه  و بحث

 سازمانی   فرهنگ  بین  رابطۀ  در  نوآوری  و  خالقیت  گریواسطه  نقش  بررسی  هدف   با   حاضر  پژوهش 

 کارشناسان   وریبهره  و(  مراتبیسلسله  فرهنگ  بازار،  فرهنگ  ادهوکراسی،  فرهنگ  تیمی،  فرهنگ  ابعاد)

 قبول قابل  برازندگی   به  توانمی  حاضر   پژوهش  فرعی   نتایج  ازجمله.  انجام شد  وجوانان  ورزش  وزارت

 ابزار   کافی  و  الزم  روایی  از  حاکی  که  کرد  اشاره  اصلی  متغیر  گیریاندازه  برای  متغیرها  از  هریک  ابعاد

 .  است پژوهش

  فرهنگ )   بینپیش  متغیرهای  ابعاد   بین  همبستگی  ضریب  زیاد  مقدار  دیگر پژوهش حاضر،  یافتۀ

 مالک   متغیر  و(  نوآوری  و  خالقیت  مراتبی،سلسله   فرهنگ  و  بازار  فرهنگ  ادهوکراسی،  فرهنگ  تیمی،

  واریانس   از نیمی از بیش  بودند  بین قادرپیش متغیرهای مجموعه کهایگونهبه بود؛ ( انسانی وریبهره)

 .  کنند بینیپیش خوبیبه  را کارشناسان وزارت ورزش و جوانان سازمانی  خالقیت متغیر

 فرهنگ   پژوهش،  این  نتایج  مطابق  انسانی   وریبهره  و   سازمانی  فرهنگ   ابعاد  بین  رابطۀ  تحلیل  در

  سازمان  محیط  در  فرهنگ  این  کاهش  با   عبارتیبه  داشت؛  منفی   تأثیر  انسانی   وریبهره  بر  مراتبیسلسله 

  تأثیر  کارکنان  وریبهره   بر  ادهوکراسی  و  تیمی  فرهنگ  اما  هستیم،  کارکنان  وریبهره  افزایش  شاهد



 1400 شهریورو  مرداد، 76شماره  ، 13دوره  ؛مطالعات مدیریت ورزشی                                                    308

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

  با   حاضر  پژوهش  یافتۀ   این.  نداشت  کارکنان  وریبهره  بر   چندانی   تأثیر  بازار  فرهنگ   داشت و   مثبت

  ،رضایی (   2013)  حسین  و   لوا  ،1، ادین  ( 2016ابراهیمی )  و   هداوندی   های عبدالهی، های پژوهشیافته

 فرهنگ  هم   و  تیمی  هم فرهنگ  اگرچه.  است  سازگار   (2018)  وانویک  و   2و کامائو(  2014)  صوفی

  فرایندهای  سازمان از مدیریت لحاظ به باشند، مطلوب فرهنگ یک  دهندۀنشان توانندمی ادهوکراسی

  کارکنان  بین  در  مؤثر  نوآوری  زیربنای  که  خالق  هایایده  ایجاد  در  براین،برخوردار هستند. عالوه  متفاوت

  سازمانی  خالقیت  بر  ادهوکراسی  و  تیمی  فرهنگ  رود می  انتظار  بنابراین  ندارند؛   یکسان  کارآمدی   است،

  هیجانات  ابراز  و  انتقال  برای  کارکنان  که  فنونی   و   روش  روباشند؛ ازاین  داشته  متفاوت   تأثیرات  کارکنان

  کارکنانی . گذاردمی متفاوت تأثیر خالقانۀ هایایده تولید و خلق بر گیرند، می کار به خود احساسات و

  در  هستند،   مختار  سازمان  یک  اعضای  تمام   اینکه  واسطۀبه  گیرند، می  قرار  ادهوکراسی  فرهنگ  در  که

  و   بگیرند   تصمیم   اعضا  دیگر  با   تعامل  در  بگیرند،  توانند قرارمی  خواهندمی  که   سازمان  از  ایحوزه  هر

  وجود  مراتبیسلسله  هیچ   عبارتی به  دهد؛ می  قرار  تأثیرتحت  را  سازمان  آیندۀ   که  دهند   انجام   را   اقداماتی

 خطوط   که  سازمان  از  ساختاری  هر :  کرده است  تعریف  گونهبدین  را  ادهوکراسی(  1982)  3واترمن .  ندارد

  از  کند.می  قطع  نتایج  به  دستیابی  و  مسائل  حل  ها،فرصت   از  برداریبهره   برای  را  موجود  بوروکراسی

  باشد،   تخصصی  ویژه  هایگروه  از  متشکل  که  است  مطلوب  شکلبه  سازمان  هنگامی   ادهوکراسی،  دیدگاه 

  جدید   الگوی  این  اصلی  ویژگی.  ثابت  وظایف  و  جایگاه  با  کارمندان  یا  ایوظیفه  هایبخش  از  نه

 تفویض  کسانی  به  اختیارات  و  کارهاست  دادنانجام  و  مسائل  حل  در  گروهی  همکاری  سازماندهی،

  ایجاد  برای  ابزار  قدرتمندترین  ادهوکراسی  سازمانی   ساختار.  تر هستندنزدیک  ایویژه  کار  به  که  شودمی

  هرمی   سبک  یعنی  ساالریدیوان   با  شدید  مغایرتی  شیوه،  این  به  تغییر  ایجاد.  شودمی  محسوب  تحول

 زیربنایی   تفکر  طورکلیبه  .آوردمی  وجود  به  شود،می  دیکته  پایین  به  باال  از  دستورات  آن  در  که  مدیریت

 احساس   ابتکارها،   بروز  موجب  که  وضعیتی  کردنفراهم  با   تنها  که  است   این  دهی سازمان  نوع  این

  شده انجام  مطالعات.  شد  مندبهره  افراد  توان  بیشترین  از  توانمی  شود،  کارکنان  همکاری  و  مسئولیت

  از  شود،می  ترمتمایل  ادهوکراسی  به  سازمان  ساخت  هرچه  که  دهد می  نشان  گوناگون  های سازمان  در

 
1. Uddin, Luva & Hossain 

2. Kamau & Wanyoike 

3. Waterman 
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 بهبود  نیز  کارها   انجام   کیفیت  و   وریبهره  گاهی   و  شودمی  کاسته  کارکنان  غیبت  و   جاییجابه  میزان

 چون  نیست؛  ضعف  از  خالی  ادهوکراسی  ساختار  که  کرد  بیان  باید  همچنین (.  2003واترمن،  )   یابدمی

  ابهام  افراد  اختیارات  و  ها مسئولیت   دربارۀ  و  ندارد  وجود  زیردست  و   فرادست  بین  مشخصی  مرزبندی

 زیرا   کند؛   ایجاد  عصبی   فشارهای   و   روانی   هایتنش  اعضا  برای  شودمی  موجب  که  دارد  وجود  فراوان

  های مسئولیت  و   برند   سر  به  موقت  شرایط  در  مداوم   طوربه  که  است  مشکل  روانی   لحاظ   از  کارکنان  برای

  این  بر   داللت   که  تیمی  در فرهنگ   دیگر،   از سوی  . (2003  واترمن،)  باشند   نداشته  مشخص  و   معین

می  افـراد  بین  زیـادی  اشـتراکات  دارد،  وجـود  کار  بـرای  ایدوستانه  محیط  دارد .  شودمشاهده 

  به  توجه  و  توانمندسـازی  تیمی،   گرایش   و  مشـارکت   سـازمانی،   فرهنگ  نوع  این  در   غالب  هایارزش 

  انعطـاف   بـر  تأکید  و   درونـی   محیط  بـه  زیاد   توجه  طریـق  از  کـه  اسـت  تعهـد   و   هویـت  و  کارکنـان

  هنگامی  تیمی  کار  که  است  معتقد(  1989)  1فریدلندر  .(2017قاسمی،  )  شوندمی  حاصـل  سـازمان

  یکدیگر  به  فنی   و   ساختاری  اجتماعی،   نظر  از  درجاتی   به  که   افراد  از  معدودی   تعداد   که   یابد می  تحقق

  تجلی  تیمی  کار  درحقیقت،  کنند.می  تالش  مشترک  هدفی  تحقق  برای  اند،وابسته  تربزرگ  سازمان  به  و

  فرهنگی   به نقل از تسلیمی، رازنهان،)  است  مدیریت  و  سازمان  عمومیِ  عرصۀ  در  فرهنگی  گراییجمع 

  ادهوکراسی  به ساختار   است،  نوآوری  زیربنای  که  خالقیت  ایجاد  برای  بنابراین  ؛(2010جعفری،  عابدی  و

است  سازمان  در فرهنگ  این  های ضعف  پوشش  برای  و همچنین  نیاز  به  است؛  ساختار  نیاز   تیمی 

 از   ترکیبی  سازمان  در  نوآوری  و  خالقیت  ایجاد  برای  مطلوب  فرهنگ  گرفت  نتیجه   توانمی  بنابراین

والنسیا  -2نارانجو  هایپژوهش  با  که  است  جوانان  و  ورزش  وزارت  در  تیمی  فرهنگ  و  ادهوکراسی  ساختار

 ،4( و ساموئل 2018اورلیک )  و   هاشی  ،3، استوجیچ ( 2017)  صادقی  و   ، صادقی (2016)  سانز  و  و جیمنز

 .همسوست (2020پارامجیت ) و  جود عبدالحاک،

با نقش میانجی    کارکنان  وریبهره  و  سازمانی  فرهنگ  بین  بین  رابطۀ  تحلیل  حاضر،  پژوهش  در

  رابطۀ   نوآوی  و  خالقیت  واسطهبه  انسانی  وریبهره  با  سازمانی  فرهنگ  که  داد  نوآوری نشان  و  خالقیت
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  خالقیت  ها معتقدند( همسوست. آن 2013و هال )1آونرامر  پژوهش  هاییافته  با  یافته  این.  دارد  مثبت

 و  بهتر  عملکرد  عامل  هریک  که  گیرندمی  شکل  سازمان  در  موجود  فرهنگ  سلطۀ  توسط  نوآوری  و

  سطح   در  وریبهره  افزایش  در  نوآوری  و  خالقیت  واسطۀبه  فرهنگ  درنتیجه  است؛   کارکنان  تربهینه 

  که  اندبیان کرده  دیگر  پژوهشگرانی  . همچنین(2013آونرامر و هال،  )  مؤثر است  وکارکنان  سازمان

چوداری )  ندارد  تأثیر  وریبهره  و   عملکرد  بر  سازمانی   فرهنگ و  صوفی    (. 2018،  2سینگ  رضایی 

  بین   مثبت  رابطۀ  بر(  2017)و معمارزاده،    ،جعفری  (2016)  ابراهیمی  و  هداوندی  عبدالهی،   ،(2014)

  به  تناقض  این  که  گرفت  نتیجه  توانمی  بنابراین  اند؛ کرده  تأکید  نوآوری  و  وری، خالقیتبهره  فرهنگ،

 است   خدماتی   سازمان   یک  جوانان  و  ورزش  وزارت  گردد؛ زیرابرمی  ها شرکت  و   هاسازمان  ماهیت   و  نوع

  دولت،   با   وزارتخانه  این  تعاملی که  و   دلیل ارتباطبه  همچنین.  دارد  قرار  ناپیوسته  تغییراتی  درمعرض  که

  ورزشی  های سازمان  و   ورزشی  هایهیئت  و  هافدراسیون   ها، رسانه  مالی،  حامیان  خصوصی،  های بخش

   است. موجود شرایط  با  انطباق نیازمند  دارد، المللیبین

  که  است  بروکراسی   نوع  از  وزارتخانۀ ورزش و جوانان  غالب  فرهنگ  که  داد   نشان  پژوهش  این   نتایج

  و   خالقیت  دهیشکل  توانایی  بنابراین  گیرد؛می  صورت  شدهتعیین  ازپیش   روشی  و  قاعده   طبق  کارها 

  باید  شرایطی مدیران  چنین  در.  ندارد  شود،  مطلوب  میزان  به  کارشناسان  وریبهره  سبب  را که  نوآوری

  هم  تا کنند بهینه خود سازمان در را گراتوسعه یا ادهوکراسی فرهنگ و تیمی کار کنند فرهنگ سعی

 باعث درنتیجه و بخشند بهبود را کاری راندمان هم و شوند سازمان  در نوآوری و بروز خالقیت موجب

 . شوند کنونی  وضعیت در سازمان این توسعۀ و  رشد و  شکوفایی

 تأثیر  از  حاکی  حاضر،  پژوهش  در  سازمانی  نوآوری  و  خالقیت  ابعاد  بین  رابطۀ  تحلیل  همچنین

 درصد   85  خالقیت  مؤلفۀ  درحقیقت  بود.  جوانان  و  ورزش  وزارت  کارشناسان  نوآوری  بر  خالقیت  مثبت

 در  نوآوری  پیدایش  زمینۀ  خالقیت  عبارتی به  کند؛می  بینیپیش  را   سازمان  در  نوآوری  تغییرات  از

  هاشی   استوجیچ،  و(  2015)  برکمپر  و  ساروجی، لیبرها   مطالعات  هاییافته  با  یافته  این  است.  سازمان

 همچنین   و  جدید  هایایده  تولید  در  خالقانه  هایمهارت  رسیدند  نتیجه  این  که به (2018)  اورلیک  و
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 و  است  اکتسابی   امری  خالقیت  بنابراین  دارد، همسوست؛  نقش  توسعه  و  تخصیص  در  گذاریسرمایه

 وجود  خالقیت  هایروش  و  ابزارها  با  آشنایی  و  آموزش  طریق  از  افراد  خالقیت  توانمندی  ارتقای  قابلیت

  خالق  نگرش  توانمندی  بهبود  سازمان به  خدمات  و  محصوالت  در  نوآوری   بهبود  برای  درنتیجه  دارد؛

  و  خدمات  محصول،  به  آن  تبدیل  و  خالق  ایدۀ   اخذ  فرایند  نوآوری،  دیگر،   سوی  از.  نیاز است  افراد  در

 به   توجه  با  روازاین   است؛  نوآوری  شرطپیش  و  منشأ   خالقیت  بنابراین  است؛  عملیات  جدید  هایروش

  فضای   ایجاد   با  توانمی  سازمان،  کارکنان  در  آن  شکوفاکردن  و  رشد  امکان  و  خالقیت  بودناکتسابی

که با    کرد  تقویت  را  مشکالت  حل  نوآورانۀ  هایراه  سازمانی،  فرهنگ  ایجاد  طریق  از  سازمان  در  خالق 

 .  است ( سازگار2015) 1برکمپر  و  لیبرها و ساروجی،  (2010) های طبرسا و همکاراننتایج پژوهش

  و  رشد  بر کارکنان   اثرگذار و  مهم نقش  امروزه  حاضر باید گفت  پژوهش  نتایج   براساس طورکلی،به

 مدیران   نیست؛ بنابراین  پوشیده  کسی  بر  هاسازمان  بلندمدت  و  مدتکوتاه  اهداف  به  رسیدن  و   شکوفایی

  کاری  اجتماعی  فرهنگی و  مناسب  الگوی  و ایجاد  از کارکنان  حمایت  کاری،  مناسب  شرایط  ایجاد  با

  های راه  از  یکی  طرف دیگر،  از  کنند.  ایفا  وریبهره  و  کاری  راندمان  بهبود  در  مؤثری  نقش  توانندمی

  و  شرایط  که  است  فرهنگی  آن  الزمۀ  که  است  سازمان  در  نوآوری  و   خالقیت  توسعۀ  وری،بهره  بهبود

  غالب   فرهنگ  وزارتخانۀ ورزش و جوانان  مدیران  شودمی  کند؛ بنابراین پیشنهاد  فراهم  را  الزم  بستر

 بر   تمرکز  و  پذیریانعطاف  زمینۀ  که  که  دهند  سوق   تیمی  و  ادهوکراسی  فرهنگ  سویبه   را  سازمان

  کارکنان  وریبهره به درنتیجه دوستانه را فراهم کند؛  محیطی  ایجاد همچنین و  بیرون و  درون محیط

  تا   دهند  هم  دست  به  دست  باید  عوامل  از  ایمجموعه   طرفی  از.  منجر شود  سازمان  شکوفای  و  رشد  و

  تنظیم   و  شوند   مدیریت  عملکردها  است  نیاز  نمونه،  برای  بگیرد؛  شکل  موفق  تیمی  کار  برای  الزم  انگیزۀ

  پیشرفت  و   ترفیع  امکان  پویا  نظام  یک   در  باید   دیگر  سوی  از.  شود  متمرکز  گروهی   فعالیت  بر  اهداف  نظام

  الزم،   تغییرات  دیگر  ایجاد   با   و   کند  تغییر  اعضا   با نیاز  مطابق   دستمزدها   پرداخت  شیوۀ  شود،   فراهم

  کار تیمی   فرهنگ  گروهی  صورتبه  کارها   تقسیم  با   فقط  درحقیقت.  کند  تقویت   مدام  انگیزشی  سیستم

  باید  کنند،  تجربه را موفقیت است انتظار اگر که  دارند  بنیادینی نیازهای  هابلکه گروه گیرد؛ نمی شکل
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 موفقیتی  هیچ بنیادین،  نیازهای  این  ارضای  بدون.  کنند   تالش  هاآن   احقاق   برای  و  شوند  مطلع  هاآن   از

 .  شد نخواهد حاصل

 پرورش .  است  نوآوری  پرورش  برای  حمایتی   نظام  یک  ایجاد  مدیران،  خطیر  وظایف   از  یکی  همچنین

  و  نظارت  باهم،   افراد  جورکردن  و   یکدیگر   از  افراد  جداسازی:  است  اساسی   اصل  سه  شامل  نوآوری

  حل  به  قادر  اثربخش  مدیران.  کنندمی  ایفا  را  نقش  چندین  که  افرادی  به  دادنپاداش  و  گوشزدکردن

  کاری هایگروه  توان مواردی را پیشنهاد داد: تقویتمیو    هستند  خالقانه  و  عقالیی  صورتبه  مشکالت

  نیازهای  تمام  تجدیدنظر بر  مسائل،  حل  های  نشست  برگزاری  مدیر،  خود  هایگروه  و  گروهی  کار  و

  به  دست  سازمان  در  افراد  وظایف  به  توجه  با  مدیران  است  الزم  سازمانی.  ساختار  تجدید  و  اطالعاتی

  کاری  راندمان  که  شود  باعث  و  شود  انجام  گروهی  صورتبه  کارها  تا  بزنند  قوی  کاری  هایتیم  تشکیل

  در  پژوهش  آماری  نمونۀ  بیشتر  که  شد  مشاهده  پژوهش،  توصیفی  هاییافته  به  توجه  با.  یابد   افزایش

  جوانان   و  ورزش  وزارت  جمعیت  که   دهد داشتند. این امر نشان می  سال قرار  50-41  سنی   میانگین

 جوان   نیروهای  کردنجایگزین  برای  الزم  اقدامات   است  الزم  بنابراین  رود؛می  بودن پیش مسن  طرفبه

نمونه  بسیار  تعداد  موجود،  اطالعات  براساس  همچنین.  شود  انجام  وزارتخانه  این  در از  های  اندکی 

که  دکتری  تحصیلی  مدرک  دارای  درصد(،  5/6)  پژوهش   وزارت   برای  تحصیلی  وضعیت  این  بودند 

  الزم  شود؛ بنابراین محسوب می  ضعف  دارد،  کشور  ورزش  توسعۀ  در  زیادی  نقش  که  جوانان  و  ورزش

 .گیرد صورت کارکنان تحصیلی سطح باالبردن منظوربه الزم اقدامات وزارتخانه این در است
 

 تشکر و قدردانی 

 بعد .است علم آموخته و بخشیده ملک را آدمیان همه که راست خداوندی حد، بی ستایش و سپاس

 دست  بوده مقصود  چه  آن  از  ایبه ذره  پژوهش   این  در  باشم توانسته  اگر خداوند، محبت و لطف  از

خانم شیرین  جناب بزرگوارم استاد دقیق هایسنجی نکته و ارزنده هایراهنمایی مدیون را خود یابم،

 .است بوده اثر این اکمال و  اتمام در من گشایراه و راهنما همواره دانم کهمی زردشتیان 
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