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هدف از این تحقیق ،تبیین اثر ظرفیت جذب  ،حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران میباشد .روش
تحقیق توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ( 400نفر) بودند که از طریق
نمونهگیری تصادفی -طبقهای متناسب ،به تعداد  230نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،انتخاب شدند .منظور از طبقات -کارشناسان (رسمی و
قراردادی) -و مدیران (مدیران بخشها ،معاونین ،و رؤسای گروهها) میباشند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .برای تعیین روایی صوری و
محتوایی پرسشنامهها ،از نظر استادان و خبرگان در حوزه مدیریت و مدیریت ورزشی بهرهگیری شد .روایی همگرا (تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه اول) برای
تأئید روایی سؤالهای پرسشنامههای مذکور استفاده شد .به منظور تعیین پایایی پرسشنامهها نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای پرسشنامه
ظرفیت جذب ،0/93برای پرسشنامه حکمرانی سازمانی  ،0/96برای پرسشنامه سایش اجتماعی  0/94و برای پرسشنامه رفتار نوآورانه  0/90بود .در این
تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تشخیص توزیع نرمال دادهها و مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده
از نرمافزارهای اس .پی .اس .اس نسخه  23و آموس نسخه  24استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان داد ،بین ظرفیت جذب و رفتار نوآورانه اثر مثبت و
معناداری وجود دارد .بین حکمرانی سازمانی و رفتار نوآورانه اثر مثبت بسیار ضعیفی وجود دارد .بین سایش اجتماعی و رفتار نوآورانه اثر منفی ،معکوس و
معناداری وجود دارد .بنابراین سازمانهای ورزشی عالوه بر پذیرش و پیادهسازی ابعاد حکمرانی سازمانی ،به دنبال افزایش ظرفیت جذب (بالقوه و تحقق
یافته) در سازمان باشند و سازوکارهایی مانند تسهیم دانش ،ایجاد فرهنگ اعتماد سازی و احترام متقابل را برای ارتقاء رفتار نوآورانه و به تبع آن ،کاهش
رفتارهای سایشی بهکار گیرند.
کلید واژهها :ظرفیت جذب ،حکمرانی سازمانی ،سایش اجتماعی ،رفتار نوآورانه.

 .1استاد مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 .3دکترای مدیریت ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران*
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Email: habbasi003@gmail.com
Email: ezatollajamshidi@yahoo.com
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مقدمه
در دهههای گذشته محققان بسیاری به رفتار کارکنان در محیطهای کاری توجه کرده و انواع گوناگونی از رفتارها را مورد
تحلیل قرار دادهاند (ساکسینا .)2015 ،در سالهای اخیر بهطور فزاینده ،اندیشمندان غربی بر اهمیت این نوع رفتار تأکید داشتهاند
(ساکسینا .)2015 ،اهمیت کاربردی رفتار نوآورانه این است که کارایی و اثربخشی سازمانی را از طریق سهیم شدن در تحول
منابع ،نوآوری و انطباقپذیری در محیطهای پیچیده ،دارای ابهام و کار تیم محور ارتقا میبخشد .نمونههای از این تالشها
شامل مشارکت با همکاران ،انجام وظایف بیشتر بدون شکایت ،وقتشناسی ،کمک داوطلبانه به دیگران ،استفاده مؤثر از زمان،
صرفهجویی در منابع ،به اشتراک گذاشتن ایدهها و مثبت نشان دادن سازمان میباشند (ساکسینا .)2015 ،لذا میتوان نوآوری
در ورزش را به مفهوم ایجاد فرصتهای محیطی مناسب به همراه بکارگیری نیروی انسانی خالق و شایسته برای اخذ ایدهها
و نظرات افراد و سپس استفاده از این افکار در جهت طراحی سیاستها و برنامههای مورد نیاز و نو ،برای بهبود سطح سالمتی
و رقابت ورزشی در بین افراد جامعه دانست (چانگ و همکاران .)2016 ،با این روند ،هم زمینههای جدیدی در ورزش کشور
ایجاد می شود و هم سود و فواید اقتصادی ناشی از اجرای آن به این بخش کمک بیشتری خواهد کرد .با وجود این ،نوآوری
نقش محوری در بقای سازمانها میتواند داشته باشد ،بهطوریکه دانشمندان جامعه جذابیت مستمر نوآوری در سازمانها را
بینظیر و با توسعه سازمانی برابر دانستهاند .با این توضیح ،رفتار خالقانه و نوآورانه کارکنان در سازمانها یک امر کلیدی
محسوب میشود که میتواند بهصورت فردی یا گروهی جلوه کند (چانگ و همکاران.)2016 ،
رفتار نوآورانه ،مفهومی چند بُعدی است و به رفتارهایی اطالق میشود که به فرآیند نوآوری در سازمان کمک نماید ،رفتار
نوآورانه ،شامل سه بُعد تولید ایده ،ترویج ایده و پیادهسازی ایده است (رن و ژانگ .)2015 ،در کشور ما سازمانهای ورزشی از
جمله سازمانهای هستند که نقش بسیار ارزندهای در امر ورزش کشور را دارا میباشند و بهبود عمل این سازمانها باعث
پیشرفت هر چه بیشتر ورزش کشور میشود .بنابراین شناخت پیش نیازهایی برای تحقق رفتار نوآورانه امری ضروری است.
یکی از این موارد را میتوان ظرفیت جذب عنوان کرد ،ظرفیت جذب اشاره به توانایی قرار دادن ایدههای نو و ترکیب آنها در
فرآیندهای داخلی داشته ،و این توانایی بهطور گستردهای بهعنوان یکی از عوامل اصلی عملکرد مورد نظر بوده است .ظرفیت
جذب دارای  2بُعد میباشد .1 :ظرفیت جذب بالقوه شامل اکتساب و جذب دانش؛  .2ظرفیت جذب تحقق یافته شامل دگرگونی
یا تغییر شکل و بهرهبرداری از دانش .ظرفیت جذب بالقوه منجر میشود که سازمان هر چه بیشتر پذیرنده دانش خارجی باشد
و باعث ارتقاء و خلق مزیت رقابتی بر پایه یادگیری و انعطافپذیری میشود ،در حالیکه ظرفیت جذب تحقق یافته بهصورت
مستقیم بر روی فرآیند نوآوری از طریق بهرهبرداری از دستاوردها و جذب دانش اثر میگذارد .کوهن و لوینتهال در سال 1990
اولین نویسندگانی بودند که تعریف وسیعی از ظرفیت جذب ارائه نمودند ،آنها ظرفیت جذب را این چنین تعریف نمودند :توانایی
بنگاه در تشخیص ارزش اطالعات خارجی جدید و جذب آنها و بهکار بردن به منظور اهداف تجاری .تعریف آنها شامل چند
جنبه مهم بود ،او چند بُعدی بودن طبیعت این تعریف که سه بُعد ظرفیت را در ارتباط با دانش جدید در بر میگیرد  .1 :ارزش
تشخیص آن؛  .2جذب آن؛  .3بهکار بردن آن برای اهداف تجاری (زاهارا و جورج .)2002 ،کانگ و لی ( )2016به بررسی رابطه
بین ظرفیت جذب ،تسهیم دانش و رفتار نوآورانه کارکنان تحقیق و توسعه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هر دو مؤلفه
ظرفیت جذب (بالقوه و تحقق یافته) بهطور مستقیم بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر میگذارد .همچنین از طریق ظرفیت جذب
تحقق یافته بهطور غیرمستقیم تسهیم دانش بر رفتار نوآورانه تأثیر میگذارد .از طرفی بیتوجهی به دانش مدیریت (به نظر
میرسد استفاده از ظرفیت جذب در سازمانهای ورزشی ناکافی است) و به روز نبودن دانش کارکنان یکی از مشکالت اصلی
ورزش کشور است چرا که در ورزش ما این بُعد روز به روز در حال ضعیفتر شدن است (اُریلی و نایت .)2007 ،توجه به دانش
و جذب آن برای سازمانهای ورزشی حائز اهمیتتر به نظر میرسد ،چرا که امروزه ورزش و سازمانهای ورزشی به منظور
حضور کارآ و مؤثر در عرصههای مختلف ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی ،چارهای جز توجه بیشتر به افزایش دانش و تخصصگرایی
در ورزش و نفوذ ورزش و سازمانهای ورزشی در الیههای مختلف زندگی جوامع بشری ،انطباقپذیری با شرایط مختلف و
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متغیر فعلی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است (اُریلی و نایت .)2007 ،اُریلی و نایت ( ،)2007در پژوهشی مطرح کردند که
سازمانهای ملی ورزش عالوه بر اینکه مسئول رشد و توسعهی ورزش در کشور خویش هستند ،اهداف سودآوری نیز دارند.
این سازمانها با بهرهگیری از دانش نوین و تجربیات کشورهای موفق از طریق مدیریت دانشی میتوانند زمینههای رشد و
شکوفایی سازمان ورزشی تحت مدیریت خود را فراهم آورند.
سازمانهای ورزشی امروزی با تحوالت گستردهای در حیطه علم ،دانش و فناوری در زمینه ورزش مواجه هستند .همچنین
دانش بهعنوان یک دارایی سازمان برای خلق مزیت رقابتی تلقی میشود .بنابراین سازمانها بخصوص سازمانهای ورزشی با
مشکالتی در مدیریت و ارزیابی این داراییها مواجه هستند با این اوصاف یکی از رسالتهای سازمانها و ادارات ورزشی کمک
به رشد و توسعه ورزش هر جامعه است این مهم میسر نخواهد شد مگر در پرتو کاربرد دانش و ارتقاء دانایی محوری با کاربست
یک رهبری دانش محور .از اینرو یکی از اهداف پژوهش حاضر ،پاسخگویی به این سؤال است که آیا توجه به مقوله دانش در
افزایش قابلیت ظرفیت جذب در بروز رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان میتواند تأثیر داشته باشد یا نه؟ به عالوه
در دنیای ورزش نیز زمانیکه سازمانهای ورزشی با موارد مثل فساد ،دوپینگ ،تبانی در مسابقه و سوء مدیریت مواجه شدند،
موضوع حکمرانی سازمانی به یک ضرورت بدل و محققان و سازمانهای غیرورزشی مثل شورای اروپا ،سازمانهای بینالمللی
ورزش مثل کمیته بینالمللی المپیک و سازمانهای ملی ورزش در کشورهای مختلف این موضوع را در برنامههای خود قرار
دادند (الم .)2013 ،اولین مقالهای که واژه «حکمرانی سازمانی» در آن بهکار رفت در سال  1960توسط ریچارد ایلس نگاشته
شد که ساختار و عملکرد سیاستهای سازمانی را مد نظر قرار میداد هر چند که مفهوم حکمرانی سازمانی پیشتر در اوایل
قرن بیستم و در کتابهای اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته بود .در تعاریف نوین ،حکمرانی سازمانی ،غالب کاری یا قوانین یا
رویههایی است که هیئت مدیره مسئولیتپذیری و پاسخگویی ،انصاف و برابری (عدالت) ،کارایی و اثر بخشی ،مشارکت و
شفافیت را در ارتباط میان سازمان و ذینفعانش (تأمینکنندگان مالی ،مشتریان ،مدیران ،کارکنان ،دولت و جامعه) تضمین
مینمایند .مقوله حکمرانی سازمانی در جمهوری اسالمی ایران نیز در حوزههای مختلف سیاسی فرهنگی و اجتماعی کم و بیش
از روند تغییر و تحوالت جهانی بینصیب نخواهد ماند ،زیرا نهادهای اجتماعی – قانونی عهدهدار مسئولیتهای اداره امور کشور
همانند دیگر جوامع در معرض نقادی صاحب نظران داخلی و خارجی قرار خواهند گرفت .با مفروض دانستن بیطرفی سازمانهای
بینالمللی و گزارشهای آنها درباره میزان تطابق شاخصهای حکمرانی خوب در مورد جمهوری اسالمی ایران ،باید به این
نکته اشاره شود که موقعیت حکمرانی در کشور ما نامطلوب ارزیابی شده است (گزارش شفافیت بینالمللی .)2003-2011 ،از
آنجا که حکمرانی سازمانی مفهومی پیچیده و اقتضائی است ،در هر کشور میتوان آن را بر اساس اقتضائات و نیازهای نهادی،
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی پیادهسازی کرد و برای ارتقاء و بهبود آن هیچ نسخه از پیش تعیین شدهای وجود ندارد.
بنابراین یکی از مواردی که در کشورهای در حال توسعه خصوصاً کشور ایران که وضعیت حکمرانی در آن مطلوب گزارش
نمیشود ،باید مورد توجه قرار گیرد تالش برای استقرار حکمرانی سازمانی خوب است ،طوریکه نیاز به بررسی و شناخت اجزای
حکمرانی خوب در حوزههای مختلف حس میشود و این شناخت و بررسی در ابعاد مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی میتواند
زمینه را برای پویایی جامعه و حرکت به سوی توسعه فراهم نمود .ورزش نیز بهعنوان یک پدیده فرهنگی و اجتماعی از این
قائده مستثنی نخواهد بود (گزارش شفافیت بینالمللی .)2003-2011 ،بنابراین ،توجه به شاخصهای حکمرانی سازمانی در بروز
رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان جهت بازنگری در فرآیندهای سازمانی و حرکت در مسیر دستیابی به توسعه
همه جانبه به همراه خواهد داشت .در مطالعههای آیریکیان و محمد ( ،)2012به نقش افزایش درجه اعتراض و پاسخگویی در
نوآوری پرداخته شده که براساس آن افراد می توانند در محیطی آرام و به دور از ترس ،ایدههای خود را آزادانه بیان کرده و از
این طریق نوآوری کنند .همچنین ،آزبورن ( ،)1998تعهد مدیریت ارشد به نوآوری را بهعنوان عامل کلیدی برای سازمانهای
نوآورانه مورد توجه قرار داد .همان طور که در باال نشان داده شده است ،تعداد زیادی از ادبیات مربوط به ویژگیهای حکمرانی
سازمانی ،مدیریت رفتار نوآورانه ،عملکرد و تعامالت احتمالی بین این متغیرها وجود دارد .یکی از حوزههایی که بهطور مستقیم
از اعمال حکمرانی خوب تأثیر میپذیرد ،حوزه ورزش است (شیلبری و همکاران .)2013 ،به همین دلیل در تحقیق حاضر تالش
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شده شاخصهای حکمرانی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان که بهعنوان یکی از جدیدترین رویکردهای هدایت سازمانهای
ورزشی است و سازمانهای ورزشی بینالمللی متعددی چون کمیته بینالمللی المپیک ،سازمان ورزش و سرگرمی نیوزلند،
کمیسیون ورزشهای استرالیا و غیره در این حوزه پیشقدم بوده و زمینه تئوریک بحث را فراهم نمودهاند شناسایی و معرفی
شود و با توجه به اهمیت تربیتبدنی و ورزش در کشور ،هنوز هم در زمینهی مدیریت سازمانهای ورزشی و امور مربوط به
تربیتبدنی و ورزش ،کاستیهایی وجود دارد.
مدیریت ورزش و سازمانهای آن اهمیت خاصی دارد زیرا ضعف در شیوه مدیریتی و عدم تناسب این شیوه با ساختار سازمان
و تغییرات محیطی ،موجبات شکست این سازمانها را در رسیدن به اهداف اصلی و اساسیشان فراهم میآورد .اداره کردن
ورزش به سازماندهی ،ساختار سازمانی و مدیریت سازمانی به مفهوم جدی نیاز دارد .با توجه به اینکه به حال تحقیقی در مورد
حکمرانی سازمانی و ابعادش مانند شفافیت ،مشارکت فعال ،عدالت و صداقت ،رقابت و مسئولیتپذیری ،کارایی و اثربخشی در
سازمانهای ورزشی انجام نشده و با توجه به کاستیهای در این زمینه به منظور پر کردن این خالء در ورزش ،از این رو یکی
از اهداف انجام این تحقیق ،بررسی تأثیر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان با نقش تعدیلگری اعتماد سازمانی در
وزارت ورزش و جوانان ایران است .عالوه بر این سازمانها دارای سرمایههای انسانی با خلقوخو و فرهنگهای متفاوتی هستند،
و مدیران سازمانهای ورزشی با تأکید بر فرهنگ سازمانی و شناخت رفتارهای انسانی میتوانند راهکاری مناسب برای جلوگیری
از بروز رفتارهایی که باعث میشود ترقی سازمانی کاهش یابد و یا حیات سازمان به مخاطره بیفتد ،اتخاذ کنند (اسکات و
همکاران .)2015 ،یکی از این موارد سایش اجتماعی است ،طبق تعریف دافی( ،)2002سایش اجتماعی ایجاد مانع توسط یک
فرد از روی قصد و غرض با هدف از بین بردن شهرت و اعتبار فرد دیگر است .که دارای دو بُعد سایش توسط همکار و سایش
ال شامل موارد زیر میشود :به فرد توهین می کنند ،در مورد فرد
توسط سرپرست است .در سطح همکاران ،این رفتارها معمو ً
شایعه پراکنی میکنند ،پشت سر فرد به بدی صحبت میکنند ،ایدههای فرد را کم اهمیت و ساده لوحانه نشان میدهند،
انتقاداتی را مطرح کنند که سازنده نیست ،همواره فرد را رقیب خود میدانند و برای رسیدن به پست باالتر با وی رقابت میکنند
و تالش میکنند با رفتارهای سیاسی ،سرعت کار فرد را کاهش دهند و مانع رسیدن فرد به اهدافش شوند .در سطح سرپرست،
رفتارهای سایش شامل رفتارها یی از جمله این موارد است :سرپرست ،فرد را در زمان بازخواست کاری تحقیر میکند ،به
تالشهای فرد برای رسیدن به اهدافش آگاهانه آسیب میزند ،جلوی دیگران بهطور آشکار به فرد توهین میکند ،موفقیتهای
فرد را کم اهمیت و بیارزش نشان میدهد ،اطالعات الزم در مورد کارها را به فرد نمیدهد ،در مورد فرد شایعه پراکنی میکند،
باعث بروز احساسات منفی در فرد میشود و اگر احساس کند که انجام کاری و یا ارائه ایدهی فرد موجب تحسین وی از سوی
مدیران عالی و همچنین متزلزل شدن جایگاهش میشود ،تالش میکند مانع رسیدن فرد به اهدافش شود (هرشکویس.)2011 ،
پس سایش زمانی بهوجود میآید که مثالً فرد بهصورت ناروا متهم به کاری شده که در نتیجه باعث از بین رفتن اعتبار او شده
است .سایش اجتماعی محدود به رفتارهایی در ارتباط با روابطکاری است .همان طور که در تعریف سایش گفته شده که مربوط
به روابط است ،ساختار سایش شامل رفتارهایی است که در منطق کاری و بیرون منطق کاری هستند و تالش میکنند که مانع
از پیشرفت در روابط درون فردی مثبت ،موفقیت کاری یا به دست آوردن شهرت و خوشنامی در کار شوند (دافی و همکاران،
 .)2012همین طور ارزشیابی منفی از نگرشها و فعالیتها و تالشهای شخص مورد نظر و دیگر رفتارهایی که طراحی شده
اند تا از توانایی او برای رسیدن به اهداف ابزاری ممانعت کنند (داراونگ و تای .)2015 ،سایش اجتماعی میتواند دارای دو جنبه
فعال و غیرفعال باشد .جنبه فعال شامل بیان مطالب تحقیرآمیز در مورد فرد و جنبه غیرفعال شامل مخفیکردن اطالعات مهم
از فرد در محیط کار میباشد که عموماً رفتارهایی هستند که با هدف تضعیف فرد مورد استفاده قرار میگیرد (دافی و همکاران،
 .)2012مفهوم سایش اجتماعی برای اولین بار توسط وینکور و رن رین مطرح شده است .ولی روک اولین فرد از میان
نظریهپردازان معاصر است که بهطور فعاالنه محققان را به سوی توجه بیشتر به جنبههای مشکلساز پیوندهای اجتماعی سوق
داده است (نصراصفهانی و همکاران .)1396 ،به عقیده روک ،تبادالت مشکل آفرین ،اقداماتی هستند که توسط اعضای
شبکههای اجتماعی انجام شده و باعث میشوند افراد دیگری در روابط خویش احساس آزردگی و دودلی با افرادی کنند که
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اقدامات مذکور را انجام دادهاند (نصراصفهانی و همکاران .)1395 ،این مسائل بهعنوان مهمترین مسائلی که سازمانهای ورزش
امروز با آن روبهرو هستند باید مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
از سوی دیگر ،رفتار نوآورانه ،مشارکت کلی کارکنان در روند نوآوری در سازمان را ترسیم میکند .توجه به رفتار نوآورانه از
ال ،ایجاد ایدههایی که توجه زیادی بهدست نمیآورند و
دیدگاه پژوهشگران و مدیران حداقل به این دلیلها اهمیت دارد .او ً
بهطور ضعیف اجرا میشوند یا هیچگاه اجرا نمیشوند ،تأثیر اندکی بر بهبود نرخ نوآوری سازمان میگذارد (چوی و چانگ،
 .)2009بنابراین ،عالوه بر ایجاد ایدههای جدید ،کارکنان باید بتوانند ایدههایی را که توسط خودشان ،همکاران و یا سرپرستان
آنها ایجاد شدهاند ،بیان ،منتشر و اجرا کنند .دوم ،نوآوری بهطور فزایندهای برای عملکرد در سطح سازمان ضروری است .با این
حال ،تمرکز غالب این جریان تحقیق بر روابط اجتماعی مثبت و چگونگی سایش اجتماعی توسط (سرپرست و همکار) بر رفتار
نوآورانه کارکنان تأثیر می گذارد .کارکنان در سازمان ممکن است با همکاران و سرپرست خود دچار سایش اجتماعی شوند.
تئوری تبادل اجتماعی بلیو در توضیح چگونگی سایش سرپرست بر انگیزه کارکنان برای شرکت در رفتارهای نوآورانه بسیار
مهم است .این نظریه نشان میدهد که روابط دو تایی (سرپرست  -کارمند) در طول زمان تکامل یافته است .نحوه ایجاد رابطه
بستگی دارد به اینکه چه میزان طرفین از قوانین مبادله خود پیروی میکنند (بلیو.)1964 ،
توماس و فلدمن ( ،)2012در تحقیقی به بررسی رابطه بین سن و رفتار مربوط به نوآوری :اثرات تعدیل کننده مشترک سایش
سرپرست و شخصیت فعال به این نتیجه رسیدند که کارکنان مسنتر دارای شخصیتی فعال به سایش سرپرست با رفتار مربوط
به نوآوری بیشتر پاسخ دادند ،در حالیکه کارکنان مسنتر که شخصیتی فعال پایینتری داشتند ،به سایش سرپرست با رفتار
مربوط به نوآوری کمتری پاسخ دادند .داراونگ و تای ( ،)2015در پژوهشی با عنوان تأثیر رفتارهای سایش اجتماعی همکار بر
رفتارهای کاری کارکنان نشان دادند که رفتارهای سایشی در محیط کار به منظور ایجاد اعتماد در بین کارکنان و رفتارهای
کاری بهتر در محیط کار بسیار اهمیت دارد و باعث از بین رفتن این رفتارها میشود .داراونگ و تای در پژوهش خود بیشتر به
جنبههای گروهی پرداختند و به بررسی علل بروز رفتارهای سایشی در سطح فردی و سازمانی توجهی نداشتهاند که پژوهش
در راستای سطوح فردی ،گروهی و سازمانی انجام گرفته است .تحقیرکردن دیگران و انتقادات غیرسازنده از موارد ایجادکنندهی
سایش اجتماعی است که با توسعه اعتماد میتوان آنها را کاهش داد (تیلور .)2014 ،بررسی مبانی نظری تحقیق نشان میدهد
که ،سایش اجتماعی بهعنوان یک معضل جدید سازمانی تعریف شده است و مطالعه اثرات آن بر کارکنان و متغیرهای دخیل در
تعامل بین سایش اجتماعی و مجموعه پیامد کارکنان اهمیت خاصی پیدا کرده است .وزارت ورزش و جوانان مانند دیگر
سازمانهای انسان محور ،به نیروی انسانی شایسته و با نشاط نیازمند میباشد .در این سازمان ورزشی ،وجود فضای سازمانی
مطلوب و درگیر شدن بیشتر کارکنان با شغل اهمیت بسزایی دارد و میتواند بر رفتار نوآورانه کارکنان و عملکرد سازمانی مؤثر
باشد .آشنایی با سایش اجتماعی و آگاهی از آثاری که میتواند بر روی نیروی انسانی سازمان داشته باشد؛ میتواند به برنامهریزان
و سیاستگذاران این سازمانهای ورزشی کمک کند که در سیاستگذاریهای خود بیشتر به این پدیده توجه نمایند و آثار آن
را کنترل کنند (وانگ و همکاران .)2014 ،الزم به توضیح است که بد رفتاریها و ورود مباحث غیراخالقی در رابطه با اصطکاک
بین همکاران در سازمانهای ورزشی ،خود به خود زمینه تنشهای شغلی را در بین همکاران ایجاد میکند .از اینرو توجه به
ابعاد روحی و معنوی کار با شناخت تحلیل رفتار افراد و نوآوری در کار میتواند انگیزه کاری افراد در سازمان ورزشی را تضمین
کند (وانگ و همکاران .)2014 ،سازمانهای ورزشی ،به دلیل سرعت باالی تغییرات در حوزه ورزش نیاز به نوآوری مستمر
دارند ،چرا که اگر نوآور باشند ،در صنعت پر رقابت ورزش از گردونه رقابت خارج نمیشوند و نتیجه اینکه کلید نوآوری در
سازمانها ،رفتار نوآورانه کارکنان است .بنابراین درک درستی از رفتار نوآورانه فرد ضروری است .این پژوهش در پاسخ به نیاز
به مقوله نوآوری در ح وزه ورزش و متولیان این امر انجام شده تا از این طریق اطالعات کافی را در زمینه بسترسازی مناسب
سازمان برای طرح ایدههای نو به مسئوالن ارائه دهد .برای پرداختن به این مسئله مهم در سازمانها ،ایجاد جو و فضای مناسب
در آنها از اولویت برخوردار است .با این حال چرایی و چگونگی برخورد با افراد و تفکر کارکنان در خصوص چنین محیطی زمینه
انجام چنین تحقیقی را فراهم کرده است .به نظر میرسد اطالعات کلی بسیار کمی مربوط به رابطه بین نوآوری و سایش
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اجتماعی در پژوهشهای اروپا وجود دارد .در مورد سایش اجتماعی تحقیقات مختلفی انجام شده است ،اما به نظر میرسد در
داخل کشور تحقیق زیادی در زمینه موضوع این پژوهش و آن هم در سطح وزارت ورزش و جوانان انجام نشده است ،بنابراین
یکی از اهداف انجام این تحقیق ،بررسی اثر سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران میباشد.
از اینرو با توجه به مبانی نظری و اهمیت متغیرهای ذکر شده در بهرهوری ،کارایی و دستیابی به اهداف سازمان و بر اساس
پیشینههای موجود که تا به حال تحقیقی خصوصاً در سازمانهای ورزشی با این موضوع یافت نشده ،مدل این تحقیق تالش
میکند تا توضیح دهد که چگونه ظرفیت جذب ،حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه فرد تأثیر میگذارد.
محقق بر آن شد که به تبیین اثر این متغیرها در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان بپردازد .شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق
را نشان میدهد.

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه کارشناسان وزارت ورزش
و جوانان در سال  400( 1396نفر) ،بود و نمونه آماری به شیوه نمونهگیری تصادفی  -طبقهای متناسب با حجم ،به تعداد 230
نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،انتخاب شدند .منظور از طبقات -کارشناسان (رسمی و قرار دادی) -و مدیران (مدیران
بخشها ،معاونین ،و رؤسای گروهها) می باشند .به منظور گردآوری دادهها ،پرسشنامههای پژوهش بین  250نفر از جامعه مورد
نظر توزیع شد؛ که از این تعداد  230پرسشنامه ،سالم برگشت داده شد و در تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند .ابزارهای تحقیق
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نیز شامل :الف) پرسشنامه استاندارد ظرفیت جذب (زاهارا و جورج ()2002؛ جانسن ،ون دن بوش و والبردا ( ،)2005با  12گویه
که ابعاد ظرفیت جذب بالقوه با  6گویه ( 1تا  ،)6و ظرفیت جذب تحقق یافته با  6گویه ( 7تا  )12را در مقیاس هفت گزینهای
لیکرت (کامالً موافقم ،تا اندازه زیادی موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،تا اندازه زیادی مخالفم ،کامالً مخالفم) میسنجد.
ب) پرسشنامه استاندارد حکمرانی سازمانی و ابعاد آن در رساله دکتری (حاتمله ،)2017 ،با  40گویه که پنج بُعد حکمرانی
سازمانی ،شفافیت  10گویه ،مشارکت فعال  5گویه ،رقابت و مسئولیتپذیری  8گویه ،عدالت و صداقت  10گویه و کارایی و اثر
بخشی  7گویه را در مقیاس پنج گزینهای لیکرت (خیلی زیا ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) میسنجد .ج) پرسشنامه استاندارد
سایش اجتماعی (دافی و همکاران ،)2002 ،دارای  14گویه که دو بُعد سایش توسط همکاران با  7گویه و سایش توسط
سرپرست را نیز با  7گویه ،که سایش اجتماعی را در مقیاس هفت گزینهای لیکرت (هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات ،در حد متوسط،
اغلب اوقات ،بیشتر اوقات ،همیشه) میسنجد .د) پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه (اسکات و بروس ،)1994 ،با  6گویه که رفتار
نوآورانه را در مقیاس هفت گزینهای لیکرت (کامالً موافقم ،تا اندازه زیادی موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،تا اندازه زیادی
مخالفم ،کامالً مخالفم) میسنجد .برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها ،از نظر استادان و خبرگان در حوزه مدیریت
بهرهگیری شد .روایی همگرا (تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه اول) برای تأئید روایی سؤالهای پرسشنامههای مذکور استفاده شده
است .روایی همگرا زمانی مورد پذیرش قرار میگیرد که تمامی مقادیر استخراج شده باالی  0/30باشند در صورتیکه مقدار
اشتراک برای یک گویهای کمتر از  0/30باشد باید گویه مورد نظر از تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شود .در این پژوهش روایی
کلیه سؤالهای پرسشنامهها به تأئید رسید .در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت
تشخیص توزیع نرمال دادهها و مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزارهای اس .پی .اس .اس 1نسخه 23
و آموس 2نسخه  24استفاده گردید .به منظور تعیین پایایی پرسشنامهها نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که در جدول  1مشاهده
میشود.
جدول  :1میزان آلفاي بهدست آمده براي هر يك از شاخصهاي تحقیق

متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

ظرفیت جذب

0/93

مؤلفههای

ظرفیت جذب بالقوه

0/891

ظرفیت جذب

ظرفیت جذب تحقق یافته

0/924
0/94

سایش اجتماعی
مؤلفههای

سایش توسط همکار

0/912

سایش اجتماعی

سایش توسط سرپرست

0/881
0/96

حکمرانی سازمانی
مؤلفههای

شفافیت

0/942

حکمرانی سازمانی

مشارکت فعال

0/931

رقابت و مسئولیتپذیری

0/885

عدالت و صداقت

0/892

کارایی و اثربخشی

0/932

رفتار نوآورانه

0/90

1. SPSS
2. AMOS
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یافتههای پژوهش
جدول  :2خالصه اطالعات توصیفی

فراوانی

درصد

مرد

106

47/3

زن

124

52/7

زیر  5سال

12

6/6

 10-6سال

18

8/8

 20-11سال

110

49/1

بیش از  20سال

90

35/5

دیپلم و فوق دیپلم

30

20/5

لیسانس

95

35/9

فوق لیسانس

95

35/9

دکتری

10

7/7

رسمی

103

45/4

پیمانی

37

13/6

قراردادی

90

41/0

زیر  30سال

9

3/3

 31-40سال

104

45/4

 41-50سال

92

40/7

باالی  50سال

25

10/6

جنسیت

سابقه خدمت

سطح تحصیالت

وضعیت استخدامی

سن

جدول  :3تست نرمال بودن سازههاي اصلی از نظر چولگی و کشیدگی

متغیرها

تعداد

چولگی

کشیدگی

ظرفیت جذب

230

-0/436

0/098

حکمرانی سازمانی

230

-0/612

-0/456

سایش اجتماعی

230

-0/510

-0/652

رفتار نوآورانه

230

0/737

0/717

با توجه به جدول  ،3مشااهده میشاود که کلیهی چولگیها و کشایدگیها در بخش ساازهها بین مقادیری که بهعنوان مرز
اعالم شاده قرار گرفته اسات .بنابراین خالف فرض صافر ،فرض ( )H1مبنی بر توزیع دادههای نرمال برقرار اسات .خروجی نتایج
آموس مقادیر شاخصهای برازش مدل را به شرح جدول زیر نشان داده است.
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شکل :2مدل ساختاري در حالت ضرايب غیراستاندارد

شکل  :3مدل ساختاري در حالت ضرايب استاندارد
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جدول  :4نتايج خروجی مدل در خصوص تأثیر ظرفیت جذب ،حکمرانی سازمانی و سايش اجتماعی بر رفتار نوآورانه

متغیر پیشبین

متغیر مالک

ضریب مسیر ()β

t-value

نتیجه

ظرفیت جذب

رفتار نوآورانه

0/49

6/54

تائید

حکمرانی سازمانی

رفتار نوآورانه

0/08

1/26

رد

سایش اجتماعی

رفتار نوآورانه

-0/22

-2/57

تائید

*مالک تائید عاملها باالتر بودن  T-Statisticاز ( )±1/96میباشد.

مطابق با جدول شماره ( ،)1میتوان گفت که ضرایب مسیر بین ظرفیت جذب ،حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار
نوآورانه به ترتیب برابر با  -0/22 ،0/08 ،0/49میباشد همچنین مقدار آماری ( tضریب تأثیر معناداری) برای این متغیرها به
ترتیب برابر با  -2/57 ،1/26 ،6/54میباشد .چون این مقادیر به جزء متغیر حکمرانی سازمانی خارج از بازهی  ±1/96است لذا
فرضیه تحقیق (ظرفیت جذب و سایش اجتماعی) بر رفتار نوآورانه تائید و فرضیه حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه رد میشود.
به عبارتی دیگر هر چند در نمونه مورد مطالعه حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه تأثیر بسیار ضعیفی دارد اما در جامعه آماری
این اثر ضعیف معنادار نمیباشد .به عالوه ،ظرفیت جذب بر رفتار نوآورانه از نظر کارکنان وزارت ورزش و جوان اثر مثبت و
معنی داری دارد .و هر اندازه ظرفیت جذب باال رود میزان رفتار نوآورانه نیز افزایش مییابد .همچنین سایش اجتماعی تأثیر منفی
و معنی داری بر رفتار نوآورانه در کارکنان وزارت ورزش و جوانان دارد ،یعنی هر اندازه میزان سایش اجتماعی کمتر باشد میزان
رفتار نوآورانه نیز در بین کارکنان افزایش مییابد .بنابراین باید یادآوری نمود که سه متغیر ظرفیت جذب ،حکمرانی سازمانی و
سایش اجتماعی حدود  0/29از تغییرات رفتار نوآورانه را پیشبینی میکنند.
جدول  :5شاخصهاي برازش مدل

مدل

اثر ظرفیت جذب ،حکمرانی سازمانی و

شاخصها

سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه

CMIN/DF

2/50

>3

CFI

0/92

<0/ 90

مطلوب

NFI

0/94

<0/ 90

مطلوب

GFI

0/93

<0/ 80

مطلوب

AGFI

0/95

<0/80

مطلوب

RMSEA

0/071

>0/1

مطلوب

دامنه مورد قبول

نتیجه
مطلوب

نتایج جدول شماره ( ،)2نشان میدهد که شاخص کایدو به درجه آزادی  CMIN/DFبرابر با  ،2/50شاخص تناسب تطبیقی1

( ،)CFIشاخص نیکویی برازش ،(GFI( 2شاخص برازش هنجاری )NFI( 3و شاخص نیکویی برازش انطباقی )AGFI) 4در
حالت مطلوب و جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA( 5کمتر از  0/1در حد مطلوبی قرار دارند ،بدین معنی که مدل
تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است و به عبارتی دادههای حاصل از تحقیق مدل نظری تحقیق را حمایت و تائید میکنند.

1. Comparative Fit Index
2. Goodness of Fit Index
3. Norm Fit Index
4. Adjusted Goodness – of – fit Indexes
5. Root Mean Square Error of Approximation
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بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،تبیین اثر ظرفیت جذب ،حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت
ورزش و جوانان ایران بود .بر اساس نتایج جدول  1ضریب استاندارد بین ظرفیت جذب ،حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی
با رفتار نوآورانه به ترتیب برابر با  -0/22 ،0/08 ،0/49میباشد ،همچنین مقدار آماری ( tضریب تأثیر معناداری) برای این
متغیرها به ترتیب برابر با  -2/57 ،1/26 ،6/54میباشد .چون این مقادیر به جزء متغیر حکمرانی سازمانی خارج از بازهی ±1/96
است لذا فرضیه تحقیق (ظرفیت جذب و سایش اجتماعی) بر رفتار نوآورانه تائید و فرضیه حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه
رد میشود .بنابراین ضریب تأثیر معناداری این رابطهها به جزء حکمرانی سازمانی (خارج از بازهی  )1±/96قرار داشت ،لذا این
رابطهها در سطح اطمینان  99درصد (ظرفیت جذب ،سایش اجتماعی) بر رفتار نوآورانه به ترتیب تأثیر مثبت ،منفی و معکوس
و معناداری داشت .به عبارتی با افزایش ظرفیت جذب ،رفتار نوآورانه کارکنان افزایش مییابد و سایش اجتماعی باعث کاهش
رفتارهای نوآورانه می شود .در خصوص فرضیه ظرفیت جذب با رفتار نوآورانه نتایج این بخش با تحقیقات جمشیدی و همکاران1
( ،)1396که بین هر دو بعد ظرفیت جذب (بالقوه و تحقق یافته) و رفتار نوآورانه کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان
کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری گزارش کرده بود .هم سو میباشد .همچنین ،بر پایه یافتههای آنها ،ظرفیت جذب کارکنان
 52درصد از متغیر رفتار نوآورانه را تبیین مینماید .بنابراین با توجه به یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت که مدیران
میتوانند ظرفیت جذب کارکنان و به اشتراکگذاری دانش در میان آنها را بهطور همزمان برای تسهیل رفتار نوآورانه پرورش
دهند .عالوه بر فراهم کردن فرصتها برای دسترسی به دانش خارجی ،ارتباطات داخلی در میان کارکنان باید تقویت گردد که
باعث بروز رفتارهای نوآورانه و بهبود عملکرد سازمانهای ورزشی شود .همچنین نتایج این بخش با تحقیقات زیر هم سو
میباشد :گروس ،)2017( 2در تحقیقی به این نتیجه رسید که ظرفیت جذب روابط بین تفکر استراتژیک و رفتار نوآورانه را تعدیل
میکند و تأثیر بالقوه قویتر و معنیداری بر جهتگیری کارآفرینی در سطح شرکت ایجاد میکند و به این ترتیب جوی در
سطح شرکت ایجاد میشود که رفتارهای استراتژیک را پرورش میدهد .وانگ و همکاران ،)2017( 3به این نتایج رسیدند که
رفاه ذهنی تأثیر قابل توجهی بر رفتار نوآورانه فردی دارد و این اثر به وسیله اشتراک دانش بهدست میآید .عالوه بر این،
ظرفیت جذبکننده ،روابط میانجی بین رفاه اجتماعی و رفتار نوآورانه فردی از طریق به اشتراکگذاری دانش را تعدیل میکند.
کانگ و لی ،)2016( 4در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که هر دو مؤلفه ظرفیت جذب (بالقوه و تحقق یافته) و تسهیم دانش بر
رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر میگذارد .که سعی این تحقیق بر آن بود که بهطور مستقیم رابطهی این متغیرها را بررسی نماید،
که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد .همچنین نتایج نشان داد حکمرانی سازمانی (شفافیت ،مشارکت فعال ،رقابت و
مسئولیت پذیری ،عدالت و صداقت ،کارایی و اثربخشی) بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیر مثبت دارد .و
چون ضریب تأثیر معنیداری بین حکمرانی سازمانی و رفتار نوآورانه برابر با ( )0/08است و با توجه به بررسی وضعیت حکمرانی
سازمانی از دیدگاه شرکتکنندگان در پژوهش نشان داد ،میانگین حکمرانی سازمانی ( ،)2/69±0/66پایینتر از حد متوسط بود،
و بر این اساس میانگین ابعاد حکمرانی سازمانی (شفافیت  ،2/75±0/68مشارکت فعال  ،2/61±0/77رقابت و مسئولیتپذیری
 ،2/0±70/76عدالت و صداقت  ،2/66±0/76کارایی و اثربخشی  ،)2/70±0/73بسیار پایینتر از حد متوسط بود .که با توجه
به گزارش وضعیت نامطلوب و بسیار پایین حکمرانی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ،اثر بسیار ضعیفی بر رفتار نوآورانه
کارکنان دارد که این اثر معنادار نیست و نتوانسته تأثیر معنیداری بر رفتار نوآورانه کارکنان داشته باشد .بنابراین باید وضعیت
حکمرانی در سازمان های ورزشی را تقویت و توسعه دهیم تا شاهد ارتقاء رفتار نوآورانه کارکنان و بهبود عملکرد سازمانهای
ورزشی باشیم .هم سو با یافته این پژوهش در گزارشهای سازمانهای بینالمللی در مورد جمهوری اسالمی ایران در حوزه
1. Jamshidi & et al
2. Gross
3. Wang & et al
4. Kang & Lee
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عمومی و دولتی نیز موقعیت حکمرانی در شاخصهایی مانند شفافیت ،حق اظهار نظر و پاسخگویی و مشارکت و ...نامطلوب
ارزیابی شده بود (شفافیت بینالمللی.)2011 ،
یانگ و همکاران ،)2017( 1به این نتیجه رسیدند که در حکمرانی بیمارستان ،شفافیت اطالعات و تصمیمگیری استراتژیک
بر نوآوری تأثیر گذاشته است و برای تسهیل نوآوری ،هیئت مدیره بیمارستان میتواند شفافیت اطالعات را افزایش دهد و در
هنگام تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاریهای تفکر استراتژیک در ابتکارات نوآورانه بهبود بخشد .که با تحقیق حاضر به لحاظ
اثرگذاری حکمرانی بر رفتارهای نوآورانه مطابقت دارد .یعنی هر اندازه وزارت ورزش و جوانان نسبت به کارکنان شفافسازی
داشته و مسئولیتپذیری بیشتر و مشارکت فعال کارکنان در برنامههای سازمان و عدالت برقرار کند و کارایی و اثربخشی سازمان
را باال ببرد به احتمال  99درصد میزان رفتار نوآورانه کارکنان نیز افزایش مییابد .ضمناً با توجه به اطالعاتی که از کارکنان
وزارت ورزش و جوانان دریافت شد این مؤلفهها در سازمان بسیار پایین است یعنی اصول حکمرانی سازمانی در وزارت ورزش
و جوانان مورد توجه نبوده و عدالت نسبت به کارکنان در سازمان رعایت نمیشود و زمانیکه این مقدار عدالت در سازمان پایین
است تأثیر به سزایی بر رفتارهای نوآورانه کارکنان نخواهد گذاشت و حتی ممکن است باعث کاهش رفتار نوآورانه کارکنان شود
چون با توجه به مبانی نظری هر اندازه عدالت در سازمان باال باشد میزان رفتار نوآورانه کارکنان نیز افزایش مییابد و سازمان
باید تمهیداتی را به کار گیرد تا با برقراری عدالت در سازمان انگیزه کارکنان را برای بروز رفتار نوآورانه افزایش دهد تا بتوان از
این طریق موجبات کارایی و اثربخشی عملکرد سازمانهای ورزشی را فراهم آورد .این بدان معنا است که مدیران سازمانهای
ورزشی هر اندازه نسبت به اصول حکمرانی سازمانی آگاهتر و این اصول در سازمانهای ورزشی قابلیت اجرا داشته باشند باعث
بروز رفتارهای نوآورانه کارکنان و تقویت عملکرد سازمان میشود .کرفت ،)2017( 2در تحقیقی به این نتیجه رسید که الزم
است در ورزش توزیع قدرت را تغییر دهیم ،مدلهای کنترل قدرت سیاسی در ورزش را اصالح کنیم و کل سیستم حکمرانی را
در ورزش بازبینی کنیم که با یافته این تحقیق مطابقت دارد .حاتمله ،)2017( 3در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که
میزان سطح پاسخگویی اداری و حکمرانی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش اردن در حد متوسط بود .همچنین نتایج نشان
داد که بین میزان استفاده از پاسخگویی اداری و استفاده از حکمرانی سازمانی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که با یافته
این تحقیق هم سو است .باکارا و رازین ،)2006( 4به این نتیجه رسیدند که ساختار حکمرانی شرکت بر رفتار نوآورانه کارکنان
تأثیر میگذارد و به نوبه خود ،نوآوری تغییرات را در ساختار حکمرانی شرکت ایجاد میکند ،که با یافته این تحقیق مطابقت
دارد .همچنین نتایج نشان داد برای ارتقاء نوآوری ،بهتر است تعداد افرادی که در روند تصمیمگیری مربوط به اجرای ایدههای
جدید دخیل هستند ،کاهش یابد.
اسمیت ،)2005( 5نشان داد که از مجموع عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در لیگهای ورزش حرفهای ،عوامل درون
سازمانی تأثیر بیشتری بر نوآوری داشتند .بهطوریکه از عوامل درون سازمانی (رسمیت ،پیچیدگی ،تمرکز ،رهبری ،ارزشهای
گروه ،اندازه ،سن و میزان تحصیالت کارکنان) سه عامل رسمیت ،تمرکز و رهبری بیشترین واریانس تبیین شده مربوط به
نوآوری را به خود اختصاص دادند ( .)R2= 0/054که با تحقیق حاضر هم سو میباشد .آنچه در این جا اهمیت دارد این است
که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در سازمانها در ایران کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور به گونهای است که لزوم توجه به حل مشکالت و تنگناها در حال و آینده به خوبی
احساس می شود .ترکیب جمعیتی جوان کشور ،ضرورت ایجاد فرصتهای گذراندن اوقات فراغت با ورزش و نیز افزایش سطوح
ورزش قهرمانی ،پرورشی و همگانی را به مراتب بیشتر و بیشتر میکند .آنچه در شرایط کنونی و محیط پیچیده و رقابتی
سازمانهای ورزشی بیش از پیش احساس میشود ،پرداختن به مقوله نوآوری است ،زیرا مسلماً کارکنان نوآور با توجه به
1. Yang & et al
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خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادرند در چنین شرایطی منابع را برای ایجاد رشد و توسعه در زمینههای ارائه خدمات بهینه و
منابع انسانی فراهم و شیوههای جدید ایجاد کنند و در نتیجه با نوآوری سازمانی خود بر توسعه و افزایش محصوالت و خدمات
جدید سازمان بیفزایند .همچنین نتایج نشان داد سایش اجتماعی (سایش توسط همکار و سایش توسط سرپرست) بر رفتار
نوآورانه تأثیر منفی و معنادار داشت .ضریب تأثیر معنیداری بین سایش اجتماعی و رفتار نوآورانه برابر با ( )-0/22است و چون
ضریب تأثیر معناداری سایش اجتماعی و ابعادش (سایش توسط سرپرست و همکار) بر رفتار نوآورانه (خارج از بازهی )±1/96
قرار داشت ،لذا این رابطه تحقیق در سطح اطمینان  99درصد تأثیر منفی و معکوس و معناداری داشت و فرضیه تحقیق در این
رابطه تائید میشود .به عبارتی سایش اجتماعی تأثیر منفی و معنیداری بر رفتار نوآورانه در کارکنان وزارت ورزش و جوانان
دارد و هر اندازه میزان سایش اجتماعی بیشتر باشد میزان رفتار نوآورانه نیز در بین کارکنان کاهش مییابد .و با نتایج پژوهش
اسمیت و وبستر ،)2017( 1که نشان داد وجود رفتار سایشی در سطح سازمان منجر به کاهش استفاده افراد از مهارت های خود
میشود که در نهایت افت عملکرد آنها در سازمان را در پی خواهد داشت ،هم سو میباشد .این یافته با نتایج تحقیقات زیر هم
سو میباشد :دافی و همکاران ،)2017( 2در تحقیقی نشان دادند سطوح باالی سایش و حمایت از همان منبع با نتایج منفی
همراه بود .با این حال ،حمایت از یک منبع به نظر میرسد تنها به میزان متوسطی اثرات منفی سایش اجتماعی از منبع دیگر
را کاهش میدهد .طاهرپور و همکاران ( ،)2016رابطه منفی بین سایش اجتماعی و خلق مشترک بین اعضای هیئت علمی
دانشگاهها وجود دارد .تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش آنها در روش مورد استفاده و همچنین متغیر وابسته است .توماس و
فلدمن ( ،)2012در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که کارکنان مسنتر دارای شخصیتی فعال به سایش سرپرست با رفتارهای
مربوط به نوآوری بیشتر پاسخ دادند ،در حالیکه کارکنان مسنتر که شخصیتی فعال پایینتری داشتند ،به سایش سرپرست با
رفتارهای مربوط به نوآوری کمتری پاسخ دادند که یافته ما با بخشی از این نتایج تحقیق هم سو میباشد.
داراونگ و تای ،) 2015( 3در پژوهشی نشان دادند که رفتارهای سایشی در محیط کار به منظور ایجاد اعتماد در بین کارکنان
و رفتارهای کاری بهتر در محیط کار بسیار اهمیت دارد و باعث از بین رفتن این رفتارها میشود .که سعی این تحقیق بر آن
بود که بهطور مستقیم رابطهی این دو متغیر را بررسی نماید ،که با نتایج تحقیق حاضر هم سو میباشد .تحقیقات نشان داده
که رفتار انحرافی با شناخت شغلی کارکنان و قضاوت آنها در مورد شرایط کاری در ارتباط میباشد .وقتی کارکنان معتقد باشند
که مدیریت به اهداف و ارزشهای آنها توجه میکند ،این حمایت درک شده را در افزایش تعهد ،وفاداری به عملکرد خود انعکاس
میدهند و همچنین ادراک منفی از شرایط کاری باعث دریغ کردن تالشها و یا درگیری در انحرافات میشود .متغیر وابسته در
این پژوهش ،رفتار نوآورانه میباشد .دلیل توجه به این متغیر این است که در دنیای کسب و کار کنونی که رقابت شدید در آن
جریان دارد ،نوآوری برای سازمانهای ورزشی مزیت رقابتی ایجاد میکند .بدون داشتن مزیت رقابتی ،نمیتوان در بازار پر رقابت
باقی ماند .نوآوری برای سازمانهای ورزشی اهمیت زیادی دارد ،زیرا مانند دیگر سازمانها سرعت تغییرات و شدت رقابت در
این سازمان نیز قابل توجه میباشد .سازمانهای ورزشی برای نوآوری نیاز به کارکنان نوآور دارند ،زیرا نوآوری امری وابسته به
انسان است و تنها کارکنان نوآور میتوانند نوآوری را برای سازمان بهوجود آورند .کارکنانی نوآورند که دارای رفتار نوآورانه باشند.
برای تحقق نوآوری ،کارکنان نباید در مرحله شکلگیری ایده در ذهنشان متوقف شوند ،بلکه باید بتوانند حمایت و پشتیبانی
مدیران و همکارانشان را نسبت به ایدهی خود جلب و با کمک آنها ایدهی خود را پیادهسازی نمایند .به عبارت دیگر برای تحقق
نوآوری ،کارکنان باید سه رفتار تولید ،ترویج و پیادهسازی ایده را ،که تشکیل دهندهی رفتار نوآورانه است ،در خود داشته باشند.
عوامل مختلفی بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر دارند .با شناسایی این عوامل و کار روی آنها میتوان رفتار نوآورانه کارکنان را
بهبود بخشید .یکی از عواملی که در پژوهشهای پیشین کمتر به آن پرداخته شده ،اما تأثیر زیادی بر رفتار نوآورانه دارد ،سایش
اجتماعی است .سایش اجتماعی ،میتواند بهعنوان رفتاری در نظر گرفته شود که مانع ایجاد و حفظ روابط بین فردی مثبت و
1. Smith & Webster
2. Duffy & et al
3. Dar Ong and Tay
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مرتبط با کار در طول زمان خواهد شد (دافی و همکاران .)2002 ،بنابراین یکی از عوامل تأثیرگذار در ایجاد نوآوری در
سازمانهای ورزشی کاهش رفتارهای سایشی آن سازمان است که با ایجاد فرهنگ اعتمادسازی و باال بردن اعتماد در سازمان
محقق میشود .با توجه به نتایج تحقیقات داراونگ و تای ( ،)2015وجود اعتماد میتواند موجب شود کارکنان و مدیران به دلیل
احساس تعلقی که به دیگران دارند ،از بدگویی و دشمنیهای عمدی با یکدیگر که موجب بروز سایش اجتماعی میشود،
خودداری کنند .فرهنگ اعتمادسازی موجب می شود کارکنان و مدیران به عقاید و احساسات یکدیگر احترام بگذارند و از پیشرفت
و رشد همکاران خود خوشحال شوند و از رقابتهای مخرب با یکدیگر خودداری کنند.
برای پایهگذاری این موارد در سازمان ،مدیران سازمانهای ورزشی باید مواردی را رعایت کنند .بنابراین در این زمینه
پیشنهاداتی به مدیران وزارت ورزش و جوانان داده میشود .با توجه به نتایج حاصل از پژوهش وجود رابطه معکوس بین سایش
اجتماعی و رفتار نوآورانه ،پیشنهاد میگردد مدیران با تشویق همکاران به ارائه اظهار نظرات درست و عدم بدگویی از یکدیگر،
و احترام به همکاران و ارائه اطالعات مورد نیاز ،میزان سایش در بین کارکنان را با شناسایی عواملی که در آن دخیلاند ،کاهش
دهند .همچنین مدیران با تشویق همکاران از طریق عدم تخریب شخصیت دیگران و ضربه زدن به آنها ،از میزان سایش
اجتماعی کارکنان بکاهند .پیشنهاد میشود برای ارتقاء و پیشرفت جایگاه سازمانهای ورزشی درون کشور و ملی و بینالمللی
مطالعهی میدانی در زمینه دالیل بروز رفتارهای سایشی و از این قبایل رفتارها صورت گیرد .بروز رفتارهای مقایسهای و
برابری با سایرین تا حدود زیادی در رفتارهای انسان ناخواسته متجلی است ،اما باید با داشتن فضای سالم رقابتی از نوع
سازنده و تدوین ساختار و روابطی که کمترین زمینه را برای تخریب و سوگیری نسبت به یکدیگر فراهم میکند ،شرایط را به
گونهای پیش برد که افراد خودشان را با گذشته و عملکردهای خود در آن زمان مقایسه کنند و سنجههایی برای ارزیابی
میزان تغییرات و نیل به موفقیت خود داشته باشند .کمک به مدیران سازمانهای ورزشی تا با شناخت بیشتر عوامل مؤثر در
بروز رفتار سایشی این رفتارها را مورد شناسایی قرار داده و از بروز این رفتارها جلوگیری بهعمل آید .موارد دیگر؛ حمایت از
ایدهها و نظرات ارائه شده در سازمان و تقویت فرهنگ حمایت از خالقیت و ایدهپردازی در سازمان ،حمایت از کار گروهی و
فرهنگ جمعگرایی در سازمان ،شناسایی عوامل تأثیرگذار در رشد خالقیت و نوآوری کارکنان و تقویت آنها توسط مدیران،
برنامهریزی برای شرکت کارکنان و مدیران سازمانهای ورزشی در سمینارهای آموزشی مختلف و همچنین شرکت در
برنامههای آموزشی رسمی و غیررسمی مانند آموزش حین خدمت ،یادگیری از طریقهای مختلف ،یادگیری از طریق تجارب
و دیگر روشها ،به خالقیت و رفتار نوآورانه کارکنان کمک شایانی میکند .مدیریت در سازمان ورزش باید به دنبال ارزشها
و دید مشترک باشد که این باعث میشود ،کارکنان نسبت به سازمان متعهد باشند و اهداف سازمان را راهی برای رسیدن به
اهداف خود بدانند و نیز متعهد شدن کارکنان به سازمان نیازمند این است که کارکنان توانمند گردند و این کار مستلزم اجازه
یافتن کارکنان جهت شرکت در فرآیند تصمیمگیری ،جریان باز اطالعات و ایجاد کار معنادار و با مفهوم برای کارکنان است.
هر چه اعتماد در کار افزایش یابد ،اصول اخالقی در سازمان بیشتر رعایت میشود و افراد به آن پایبندی بیشتری خواهند داشت.
وجود اعتماد موجب گسترش صداقت و احترام خواهد شد که دو عنصر اساسی اخالقی در محیط سازمان هستند .زمانیکه
صداقت در بین کارکنان افزایش یابد ،روابط آنها مبتنی بر اعتماد خواهد بود و در چنین فضایی میتوان انتظار داشت که فضائل
اخالقی رشد کنند و جو اخالقی مناسبی در سازمان حاکم شود و رفتارهای سایشی کاهش و در نتیجه زمینه بروز رفتار نوآورانه
کارکنان مهیا شود .همچنین راهنمایی است برای سیاستگذاران سازمانها تا بتوانند سیاست صحیحی برای کنترل این رفتارها
اتخاذ نمایند .نتایج بررسی این تحقیق در سازمانهای ورزشی از چند جنبه حائز اهمیت است .نخست آنکه ،توجه سازمانها به
عوامل ایجاد سایش اجتماعی و مدیریت آنها ،باعث میشود که وقت و انرژی سازمان هدر نرود ،به خاطر عدم همکاری بین
افراد و عدم هماهنگی بین گروهها ،اثربخشی سازمان ورزش تضعیف نشود ،مدیریت صحیح سایش اجتماعی باعث ایجاد فضای
درک قضاوت صحیح از نظرات تازه و سازنده ،باالرفتن رضایت شغلی و مهمتر از همه اهداف سازمان با جدیت بیشتری مورد
پیگیری قرار میگیرند .دوم اینکه ،تأکید و توجه سازمانها به سالمت روانی مخصوصاً کاهش عوامل بهوجود آورنده سایش
اجتماعی منجر به ایجاد رفتارهای سالم از جمله باال رفتن رفتارهای نوآورانه ،اعتماد به نفس ،مثبتگرایی ،عزت نفس ،عدم
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سوءظن و درک حمایت اجتماعی از سوی اطرافیان گشته و نهایتاً این امر زمینه را برای پیشرفت و شکوفایی کارکنان سازمان
فراهم میآورد.
نکته دیگر اینکه میزان سایش اجتماعی کارکنان و میزان رفتار نوآورانه آنها مشخص و بررسی میشود؛ آیا بین سایش
اجتماعی و رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان رابطه وجود دارد یا خیر؟ برای تسهیل رفتار نوآورانه ،هر دو مؤلفه
ظرفیت جذب (بالقوه و تحقق یافته) کارکنان و اشتراک دانش و خالقیت در میان آنها باید پرورش یابد .فردی با ظرفیت جذب
باال میتواند نقش یک دروازهبان دانش در یک سازمان را بازی کند .با این حال ،برای اینکه دانش خارجی به درستی در سطح
سازمانی مورد استفاده قرار گیرد ،باید در میان کارکنان به اشتراک گذاشته شود و به کارکنان مناسب که به آن نیاز دارند انتقال
داده شود .این انتشار دانش نمیتواند بدون به اشتراکگذاری دانش فعال شود .بنابراین مدیران باید برنامههای برای بهبود
وضعیت حکمرانی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان برقرار کنند ،مواردی مانند :تبیین اهداف و ارزشهای حاکم بر موضوع
حکمرانی سازمانی ،تهیه طرح جامع و نقشه راه برای عملیاتی شدن حکمرانی سازمانی ،تدوین قوانین و مقررات الزم به منظور
یکپارچهسازی ،هماهنگسازی و سادهسازی شرایط جهت جریان آزاد اطالعات به منظور بهبود شفافیت ،مشارکت دادن کارکنان
در تصمیمات سازمان ،ایجاد رقابت سالم و حس مسئولیتپذیری در کارکنان ،رعایت عدالت و برابری ،توافق مشترک با
سازمانهای بینالمللی به منظور استفاده از بهترین تجربهها و استانداردهای مشترک در زمینه حکمرانی سازمانی ،ایجاد بسترهای
الزم به منظور اعمال حق اظهار نظر و اتخاذ روشهایی جهت تشویق ذینفعان به اظهار نظر مستقیم و غیرمستقیم ،افزایش
تالشها و حمایتهای مسئولین وزارت ورزش در جهت تشکیل دادگاه حکمیت ورزش ،برنامههای دقیق و اختصاص منابع
برای توس عه ورزش در مناطق محروم و روستاها تدوین نموده و راهکارهای رفع تبعیض و ایجاد عدالت را در حوزه ورزش زنان
مورد توجه و رسیدگی قرار دهند .با توجه به مشخصات جمعیت شناختی ،وزارت ورزش و جوانان دارای کارکنانی جوان و با
سطح تحصیالت باال هستند .که این مشخصات محیط پویایی را برای خلق دانش در وزارت ورزش و جوانان بهوجود میآورد.
به مدیران سازمان یاد شده توصیه میشود از طریق مسیرهایی مانند برگزاری جلسات طوفان فکری یا جلسات بازنگری پس
از اقدام ،فضایی آزاد و به دور از ترس برای ابراز ایدهها و نظرات کارکنان جوان فراهم کنند .بنابراین مدیران با در نظر گرفتن
این موارد بهگونهای به طراحی فضای سازمان خود باید بپردازند ،که محرک تحقق رفتارهای نوآورانه کارکنان در سازمان شوند
و به این طریق استمرار بقای خود در محیط متالطم امروز را تضمین کنند .در نهایت مدیرانی اثربخش خواهند بود که عامل
اعتماد را در روابط خود گسترش دهند؛ زیرا هر چه از میزان ثبات سازمانها در عصر تکنولوژی کاسته میشود ،پیوندهای محکم
اعتماد است که جایگزین نقشهای برو کراتیک در تشریح انتظارات و روابط میشود .بنابراین مدیران سازمانهای ورزشی مانند
هر سازمان دیگری ،در کنار اقدامات الزم برای بهبود شاخصهای اثربخشی و پاسخگویی ،باید تالش کنند با ایجاد تغییر در
ساختارها ،فرآیندها ،فرهنگ ،تکنولوژی و استراتژیهای خود ،اعتماد را در فضای سازمانی تقویت و زمینه اعتماد ذینفعان به
سازمان را فراهم سازند.
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