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4، عادل صلواتی3تایار، مظفر یک2، مژگان خدامرادپور1بقاسعید مقدم
 

 چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص ها و مولفه های موثر بر اتخاذ سیاستت نتوآوری بتاز در    

 خبرگتان  تلیته  ،شترتت تننتدگان در پتژوهش حاضتر    فدراسیون های ورزشی منتختب اناتام شتد     

 نمونته  ودنتد  ب هتا  فدراسیون روسای و دبیران تارشناسان، ،هادانشگاه علمی هیئت عضو دانشگاهی

 حاصت   نفر 14 با مصاحبه از پس ها نمونه نظری اشباع شد، اناام نظری و هدفمند روش به گیری

 تترد  پیدا ادامه زمانی تا گیری نمونه فرایند و نگردید تعیین تحقیق اجرای از پیش نمونه تعداد شد 

 از جدیتدتری  تاطالعتا  مصتاحبه  جریان در ته معنی بدین شود؛ حاص  اطالعاتی اشباع نوعی ته
 توافتق  روش بود  مند ساختار نیمه های مصاحبه حاضر، پژوهش ابزار است  نشده استخراج ها داده
 تدگتااری  مرحلته  سه از جهت تازیه تحلی  داده هااستفاده شد   برای تأیید پایایی موضوعی، درون

 تدگتااری  مرحله در سپس، شد؛ شناسایی مدل های مقوله باز، تدگااری از استفاده با  شد استفاده

فراینتد تدگتااری در قالتب     شتد   تعیین تدگااری پارادایم قالب در ها مقوله این بین پیوند محوری،
 یبانیپشتت ی، ستاختار ستازمان  شتام    متثثر شام   شاخص های علتی  ته گانه مدل پارادایمی  6ابعاد 
 فرهنگیک و استراتژ، زانندهیانگی، ساخت ریز، تارتنانییر، عوام  زمینه ای شام  تغ یآمادگو  رانیمد

ی است  در این دانش موانعی و فرهنگ موانعی، ساختار موانعی، انسان یرویناست  موانع شام   نوآورانه
ی است در سازمان ییایپوی و رقابت یفضا، مشارتت، دانش و آموزشراستا راهبردهای ارائه شده شام  
 ی را در پی خواهد داشت اجتماع تارترد و تیخالقی، بهره ورنهایت استفاده از مدل پیامدهای 

 : نوآوری باز، سیاست، فدراسیون ورزشیهای کلیدیواژه
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 دتترای مدیریت ورزشی، استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران  3
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 مقدمه
توان شاهد رقابت بیشتر از هتر زمتان دیگتری بتود  جهتان امتروز بتا رقابتت در تمتام           امروزه می

افتراد   های بزرگ، بیش از پیش رقابتی شده است، همته  های مختلف، از افراد گرفته تا سازمان عرصه
برای دستیابی به اهداف خود و رسیدن به موفقیت باید بر سر منابع محدود رقابت تنند چیزی تته بتر   

توانتد هرگونته تتوان و     ثبات است ته تغییرات آن می افزاید، محیط نامطمئن و بی دشواری این امر می
اند  به همین  ظهور تردهها  های جدیدی از سازمان اختیار را از سازمان سلب تند در سالهای اخیر شک 

هایی ته قصد ادامه حیات و رقابت دارند، مابورهستند ته نسبت بته تغییترات، واتتنش     دلی ، سازمان
(  یکی از خصیصته هتای   2113، 1تر و سازگارتر باشند )تاستن تری نشان داده و نیز انعطاف پایر سریع

(  نوآوری بعنوان رأس هرم 2112، 2یمهم ته در جوامع حال حاضر ایااد می شود، نوآوری است )اتال
همه اقدامات تارآفرینانه قرار دارد و هدفش ایااد ارزش از طریق تاربرد دانش استت )مهتدی پتور و    

های جدید تستب و تتار    (  بی شک بدون نوآوری محصوالت جدید، خدمات و روش1392همکاران، 
شتوند    هتای قتدیمی متی    فیتت و روش ها گرفتار خدمات بی تی توانند ظاهر شوند و اغلب سازمان نمی

عنوان یک ایده، تمرین یا شیء در نظر گرفته می شود تته توستط یتک فترد یتا دیگتران        نوآوری به
(  نوآوری بته روی ستازمان   2116و همکاران،  3عنوان یک  محصول جدید پایرفته می شود )فادیا به

های نوآورانه را در دستور  ها فعالیت انهای جدید را باز می تند  به همین دلی  سازم ای از فرصت پناره
(  نوآوری باز استفاده از جریان هدفمند و جریتان  1393تار خود قرار می دهند )پرهیزتار و همکاران، 

، 4دانش برای سرعت بخشیدن به نوآوری داخلی و گسترش بازارهای خارجی است )وست و همکاران
، 5ر نظر گرفته متی شتود )استتینس الواتتی و لیستوتا     (  در واقع نوآوری باز بعنوان پارادایمی د2114
هتای ختارجی و    توانند با تکیه بر فناوری پیشترفته از ایتده   ها می شود ته شرتت ( ته فرض می2115

های  داخلی و نیز مسیرهای داخلی و خارجی به بازار استفاده تنند  فرایندهای نوآوری باز تلفیقی از ایده
 ( 2114، 6ها می باشد )چسبرو و بوگرز ی و سیستمداخلی و خارجی از طریق معمار

                                                 
1 - Tastan 

2 - Atalay 

3 - Fadiah 

4 - West & et al 

5 - Stanisławski & Lisowska 
6 - Chesbrough & Bogers 
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 هایی برای چالش: هیروس ونیدر فدراس ینوآور تیفعال( در تحقیقی به 2121)1در همین رابطه لبدوا
در  یدر توستعه نتوآور   متثثر  یعوام  اصتل   یو تحل هیو تاز یبه بررس پژوهش نیاپرداخت   توسعه
ته مانع انتقال از اقتصاد مواد خام به  تند می ییرا شناسا یئلموارد مسا نی  اپردازد می هیروس ونیفدراس

 افتزار  نترم   توستعه  شتود  متی ارتباطتات از راه دور   نته یدر زم تیو فعال یصنعت دی، به تولیاقتصاد نوآور
اطالعتات    یفناور نهیدر زم ها فعالیتخدمات مرتبط؛  ریو سا نهیدر آن زم ای مشاوره، خدمات ای رایانه
 بحت   دولتت  نیو همچن یو علم یآموزش مثسسات، یتاار یمورد لزوم ادغام ساختارهادر  سندهینو
 نیتمتک تنتد، ستطد ادغتام بت      التحصیالن فارغآموزش  تیفیبه بهبود ت دیبا نی، ااهی، در نتتند می
  یستازمان  هتای  زیرستاخت تنندگان آنها، از جمله توستعه   دیتارمندان متخصص و تول اریبس انیمشتر

 هیروست  ونینوآورانه در قلمترو فدراست   های فعالیت میتنظ نهیدر زم یر چارچوب نظارتضرورت تحول د
است،  رممکنیشدن غ یتالیایروند د دونب ییندهایفرآ نیمعتقد است ته چن سندهی  نوشود میآشکار 

 شترفته یپ یتشورها ریاز سا هیروس یغلبه بر عقب ماندگ یعنصر اتصال دهنده برا کیبه عنوان  رایز
ورزش تانادا: نستبت بته    استیدر س ینوآور( در پژوهشی به 2121)2میش  و همکاران  تند میعم  
ی پرداختند  نتایج نشان داد ته استفاده از مدیریت  عمتومی  عموم ینیو تارآفر دیجد یعموم تیریمد

( نیتز بته   2121)3جدید و تارآفرینی عمومی می تواند بر سیاست های ورزشی اثرگاار باشد  سونستون 
از  ها پرداختند  داده توسعه و صلد یدر ورزش برا یاجتماع ینوآور یبرا یدرون سازمان طیشراسی برر
  یت تته بته دل   SDPرهبتر در حتوزه    51متمرتز از  های گروهو  افتهیساختار مهین های مصاحبه قیطر

در  بته عنتوان مبتکتر    یشهرت قاب  تتوجه  یدارا ایو  اند ترده افتیدر یزیخود جوا یابتکار یتارها
، تارتنتان  یته چگونه فرهنگ، رهبر دهد مینشان  ها یافته:  شده است آوری جمعبودند،  SDP نهیزم

 پتایر  امکتان را  یاجتمتاع  ینتوآور  SDPستازمان   کی یو منابع مال یسازمان های زیرساختبا حقوق، 
 طیشترا  نیاز ا تری دقیقمهم شناخته شد  درک  SDP نهیدر زم ویژه به یموضوع فرع نی  چندتند می
 های سازماناز توسعه  توانند می استگاارانیو س انیته بان تند میتمک  هایی روش ییبه شناسا یداخل
ستازگار   یو مسائ  اجتماع ریمتغ های محیطدر  تیتنند تا بتوانند با موفق یبانیپشت دارتریو پا تر خالق
 هتای  ستال متمرتز است ته در سه مفهوم  یمطالعه بر رو( این 2112) 4سیویریکایا و همکاران شوند 
این پژوهشتی   درقرار گرفته است:  دیمورد تأت یورزش تیریتوسط محققان مد ای فزایندهبه طور  ریاخ

                                                 
1  - Lebedeva 
2  - Mitchel 

3 -Sevensson 

4- Sivrikaya & et al 
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بتر   یمبتن ینیو تارآفر یو نقش تاربران، نوآور یورزش تیریدر مد ینوآورسیویریکایا و همکاران به 
 گاارند می تأثیر نوآوری بر پیشرو تاربران نهچگو مطالعه این بود ته آنها در این پرداختند  هدف ورزش

 ورزشتی  هتای  سازمان چگونه اینکه همچنین و آورند، دست به را ورزش بازار از زیادی سهم بتوانند تا
 تاربران" به منظور دستیابی به این هدف از همه  تنند استفاده نوآوری برای خارجی منابع از توانند می

 دارند، خود همساالن و بازار چشمگیر روند پیشبرد برای مناسب های توانایی و تخصص از ته "پیشرو
 های روش همچنین و پیشرو تاربران نوآوری ته دهد می نشان مطالعه این های یافته  تنند می استفاده
  تند می ایفا ها نوآوری انتشار و ورزش در تارآفرینی روند در مهمی نقش باز نوآوری

تواند به همراه داشته باشد،  های ورزشی می بسیار زیادی برای فدراسیونبنابراین نوآوری باز عواید 
هتای   ها، دسترسی به دانش فدراسیون ی بیشتر سایر فدراسیون های نوآورانه از  جمله: دسترسی به ایده

تر، دستتیابی بته    ی سریع ای ناآگاهانه، توسعه های جدید و پرهیز از عم  تردن به شیوه موفق، دیدگاه
هتای غیرقابت  اجتنتاب، دریافتت      ها، ریسک تمتتر هزینته   ی فنی و متخصص سایر فدراسیوننیروها
های داوطلبانه از طریق همکاری پیشکسوتان، تسب جایگاه مناسب تر در عملکردها و ختدمات   تمک

ای( تته بته منظتور بترآورده تتردن نیازهتای        جدید )چون خدمات آنالین و محصوالت ورزشی اجاره
و همکتاران،   1ته شام  اعضا، دولت و حامیتان متالی( استتفاده متی تننتد )وینانتد      سهامداران خود )

های دیگتر   لاا با در نظر گرفتن اینکه تحقیقات معدودی درباره اهمیت نوآوری باز در سازمان ( 2116
شتماری در حتوزه ورزش و بتاالخص     های انگشت اناام گرفته و با عنایت به این موضوع ته پژوهش

های ورزشتی تشتور بته     ورزشی صورت نگرفته است، اناام این پژوهش در فدراسیون های فدراسیون
ریزان ستادی ورزش تشور ته نقش قاب  توجهی در توستعه ورزش تشتور در    عنوان متولیان و برنامه

رسد  بنابراین تحقیق حاضر بر آن است تا اهمیت فواید نوآوری  تمام سطوح دارند، ضروری به نظر می
هتا درراستتای    های ورزشی و عدم آگاهی از عوام  مثثر بر نوآوری باز در فدراستیون  سیونباز در فدرا

سیاست و حرتت از نوآوری بسته به سوی باز و همچنین وجود خالء تحقیقاتی موجود در این زمینه، را 
 هتای مترتبط و تأثیرگتاار در    های ورزشی به عنوان بتارزترین ترجمتان   تامالً تاوش نماید  فدراسیون

انتد عملکترد مناستبی از ختود     ورزش تشور حتی با داشتن مدیران باتاربه و تارتنان متعهد نتوانسته
شود  بتراین   ها به شدت احساس می نشان دهند  لاا نیاز به تغییراتی در ساختار و فرآیندهای فدراسیون

بته اینکته بته    های ورزشی و با عنایت  و با توجه به ضرورت و نقش مهم نوآوری در فدراسیون اساس
های ورزشی خأل وجود دارد و تمبود  ی ورزش و سازمان لحاظ تحقیقاتی راجع به این موضوع در حوزه

آن در این زمینه محسوس است، به صورت تام  به این موضوع پرداخته شتد و مستاله ای تته بایتد     

                                                 
1 - Winand 
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وآوری بتاز در  شاخص ها و مولفه های موثر بر اتختاذ سیاستت نت   مورد بررسی قرار گیرد این است ته 
 تدامند؟ فدراسیون های ورزشی منتخب

 شناسیروش
استت  ایتن پتژوهش ازلحتاظ نتیاته       شناسی، از نوع تحقیقات تیفتی  حاضر از نظر روش پژوهش

علمتی   جامعه آماری این پژوهش را تلیته خبرگتان دانشتگاهی )عضتو هیئتت       تحقیقات بنیادی است
ته دارای آشنایی تافی و نیز اناام تارهتای   ها یوندراسفتارشناسان و دبیران و روسای ها( و دانشگاه

در  نفر بودنتد   16د ته بودند؛ را شام  شدنهای ورزشی  نوآوری باز در فدراسیونی زمینه پژوهشی در
هتای عمیتق بتا     جهت اجرای تحقیق، بعد از طراحی سثاالت تلی و تدوین فرآیند مصتاحبه، مصتاحبه  

صورت باز و با هر تتدام از  دقیقه و به 111تا  61ها به مدت  احبهخبرگان و تارشناسان اناام شد  مص
ها به صتورت تامت  بتر روی تاغتا      نظران به طول اناامید  بعد از اتمام هر مصاحبه، مصاحبه صاحب
ها شد تا مفاهیم اولیه استخراج شتوند  بعتد از پایتان یتافتن      سازی و اقدام به تدگااری اولیه داده پیاده

تر مبانی نظری و تحقیقات پیشین شد تتا از ترتیتب نظترات     ها اقدام به مطالعه عمیق تمامی مصاحبه
هتا و ستپس    نظران، مفاهیم گاشته و تاربیات پژوهشگر به مراح  بعدی تازیه و تحلی  داده صاحب

نظران نیز قرار گرفتت و  طراحی مدل اقدام شود  مدل طراحی شده سپس در اختیار چند نفر از صاحب
ها و مفاهیم، مدل نهایی پتژوهش   بندی مقوله ها در مورد طبقه افت پیشنهادات و نظرات آنپس از دری

ری تا اشباع نظت اناام شد و  1گیری به صورت هدفمند و از روش گلوله برفینمونه حاضر طراحی شد 
ری ع نظت اگیری به صورت هدفمند و از روش گلوله برفی اناام شد و تا اشتب ها ادامه یافت  نمونهداده
رودرو با متخصصان اناام شد تته از   یافتهساختار یمهمصاحبه ن 17ها ادامه یافت  در این مطالعه، داده

 16شد؛ اما برای اطمینان بیشتر تتا مصتاحبه    مشاهده دریافتی در اطالعات به بعد، تکرار 14مصاحبه 
( 15±11دستترس، تعتداد )  بیان ترده است ته با توجه به زمان و منابع قاب   1996ادامه یافت، توال، 

-های اناام شده بر اساس نظریه داده بنیاد تازیهنمونه برای اناام مصاحبه تافی خواهد بود  مصاحبه

 تحلی  شدند و
 در پژوهش حاضر جهت گردآوری اطالعات در بخش تیفی از ابزار مصاحبه باز استفاده شده است 

، گیرند یبطه با موضوع پژوهش در این حیطه قرار مبدیهی است استفاده از اسناد و مدارک موجود در را
گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلی  مضمون باهم ترتیب  یها ته ماموعه داده

سپس تدهای به دست آمده در قالب پرسشنامه محقق ساخته تدوین و به این صتورت ابتزار    .شود یم
تت رمشاای بررا هش وپژهتای   ، یافتهییرواسی ربری ا  برباشد یپژوهش در بخش تمی، پرسشنامه م

                                                 
1. Snowball Sampling 
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هش وین پژن، اپایال شد در عماها ا ات آننقطه نظرو مطالعه ها  آنمتن نظریه توسط و ئه ن اراتنندگا
شد  ن یا تغییر نظریه نهایی بیاح صالاجهت اردی موفت و گرار بینی قرزباو مطالعه رد ساتید مواتوسط 
های  دادهتمامی ار دادن همچنین قرت پژوهشگران و مسیر تصمیمان دادن طریق نشاها از  دادهپایایی 

با حسابرسی و ساتید ر اختیاها در ا و سثاللیه اف اوهد، ایند مطالعهآفرها،  ، مقولهتدهاه، تحلی  شدم، خا
بترای محاستبپ پایتایی بتاز     گرفت  ار تأیید قررد تحقیق موهتای   م گامستی تمانظران در صاحبقیق د

شود  هتر   های اناتام گرفتته، چنتد مصتاحبه بترای نمونه انتخاب می معموالً از میان مصاحبهآزمون، 
-ها در فاصلپ زمانی توتاه و مشخصی دو بار تدگااری شده؛ سپس تدهای مشتخص  یک از مصاحبه

رود  در هتر     این روش برای ارزیابی ثبات تدگااری پژوهشگر به تار میشدندشده با یکدیگر مقایسه 
و تتدهای  « توافتق »ها، تدهایی ته در فاصلپ زمتانی مشتتابه یکدیگرنتد، بتا عنتوان      ک از مصاحبهی

 گردند  مشتخص می« عدم توافق»غیرمشابه با عنوان 
هتای   داده  بنیاد استتفاده شتد  -ماتیک و نظریه دادهشها از تحلی   در راستای تازیه و تحلی  داده

استفاده از تدگااری باز،  اناام شد باز، محوری تحلی   ها، طی سه مرحله تدگااری حاص  از مصاحبه
هتا در قالتب    سپس، در مرحله تدگااری محوری، پیوند بین این مقولته  شد؛ مدل شناسایی یها مقوله

 ناام شد بر اساس استخراج تدها ا تیفیدر بخش شد  پارادایم تدگااری تعیین 
 ها یافته
: شاخص ها و مولفه های موثر بر اتخاذ سیاست ستا زیر سثال پژوهش این اصلی مساله و سثال

 ته بنیاد، داده نظریه از سثال این به پاسخ تدامند؟ برای نوآوری باز در فدراسیون های ورزشی منتخب
 از تتری  تام  تئوری مدل ساختن جهت استقرایی تحلی  و ها داده آوری جمع برای سیستماتیک روشی
عوام  مثثر بر اتخاذ سیاست نوآوری  الگوی اساس، براین  شد هاستفاد است، شده آوری جمع های داده

 ای زمینته  مدل پژوهش، این در شده طراحی مدل  شود می  های ورزشی منتخب ارائه باز در فدراسیون
الگتوی عوامت  متثثر بتر اتختاذ سیاستت        تبیین جهت ها، زیرساخت و تالن بسترهای به ته باشد می 

 استفاده با مهم این داشتن نظر در با پژوهشگر  پردازد ورزشی منتخب میهای  نوآوری باز در فدراسیون
 اقتدام  بهینته  متدل  طراحی به نسبت خبرگان با مصاحبه و پژوهش ادبیات قبلی، سثاالت های یافته از

  شود می داده توضید تفصی  به ته ترد
 تدگااری

هتای  های از متتن اری، بخشها به صورت نوشتها و تنظیم آندر این روش پس از گردآوری داده
گتااری شتدند    نوشتاری مث  عبارت و یا جمله انتخاب و به صورت اطالعات تدگااری شتده، شتماره  

مفهوم اولیه را استتخراج   79پژوهشگر در مرحله تدگااری باز و با تدگااری بر اساس پاراگراف، تعداد 
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این تدهای اولیه  یم نهایی استخراج گردید،مفهوم اولیه به عنوان مفاه 64 و بعد از ویرایَش تعداد نمود
  نشان داده شده است 1در جدول 

 زمفاهیم تولید شده در مرحله اول تدگااری با  1جدول 
 سازمان بر حاتم تفکرات مناسب سازمانی ساختار وجود ساختار در یریپا انعطاف

 سازمان به نسبت ارمندانت مثبت نگرش سازمان به نسبت مدیریت مثبت تمای  پویا ساختار بر تمرتز

 یریپا سکیر روحیه تقویت بودن تغییر پایرای عالی مدیریت تعهد و پشتیبانی

 بامهارت تارمندان وجود متخصص نیروی از استفاده تارمندان توانمندسازی

 مالی یها رساختیز فناوری یها رساختیز شایسته و خوب فنی گروه وجود

 درونی زشانگی یساالر ستهیشا پاداش مدیریت

 سازمان با اهداف همراستایی سازمان یها یاستراتژ و اهداف توسعه یا و وجود سازمان با نیازها تناسب

 ارتباطی یها مهارت بهبود یادگیرنده سازمان نوآوری ارزیابی فرهنگ

 تافی انسانی منابع نداشتن خالق یها دهیا با تارتنان آشنایی عدم یساالر ستهیشا به توجه عدم

 تصمیم گیری، در تمرتز و بوروتراسی توفیقات برای پاداش عدم آموزش و تخصص دمع

 رسمی سازمان بر دیتأت منابع، شدید تنترل دستورالعم  ها، و استاندارد هایروش

 بیرونی ارزیابی هایارزش تقویت اشتباهات برایجرائم  و تنبیه اعمال یریپا تیمسئول عدم و تعصبات

 در دانش تسهیم جهت ناتافی ارتباط تند ینم حمایت تارتنان نوآورانه یازهاین از آموزش تارها اناام عودمو زمان بر دیتأت
 فدراسیون

 اطالعات و تاارت به دسترسی عدم
 سازمان در موجود

 مدیران نوآوری دانش افزایش آموزش طریق از تارمندان بهبود

 تصمیم گیری در تارمندان مشارتت اعضا باز همکاری تارتنان مالی اطالعات دانش تسهیم
 سازمانی

 هدف مخاطبان تعیین رقابتی تفکر و محیط ایااد گروه بر مبنی سازمان

 گرا هدف استقرار هدفمند تعهد ایااد ساز آموزشی برنامه و سمینارها برگزاری

 ها یریگ میتصم سرعت افزایش نوآوری از تارتنان درک بهبود تار و تسب فرآیندهای بازمهندسی

 منابع از اثربخش استفاده اثربخشی و تارایی افزایش یریپا سکیر به می  افزایش

 فدراسیون در نوآوری فرهنگ سازی نهادینه تارتنان در خالقیت قدرت ارتقای نوآوری به گرایش افزایش

 اجتماعی نشاط بهبود اجتماعی سرمایه ایااد انساام و مشارتت توسعه

   اجتماعی ارتباطات افزایش
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شوندگان استخراج شود  مصاحبه یددر مرحله اول تالش بر این بوده است نکات تلیدی و مورد تأت

در ایتن مرحلته    رستید   1در جتدول   تتد بتاز   64ته در نهایت محقق، پس از حاف موارد مشابه بته  
ی و بندی شد  در این مرحله مفاهیم تولید شده به صتورت منطقت   های عمده بر اساس ابعاد دسته مقوله

 12دست آمتده در مرحلته اول در قالتب     وار آورده شده است  تدهای به تحلیلی به دنبال هم فهرست
تر تدگااری شدند  نتایج این تدگااری و نحوۀ تحلی  و ترتیب مفاهیم اولیه در قالتب   مفهوم انتزاعی

 اند  نشان داده شده 2مفاهیم ثانویه، در جدول 
 های اولیهشده از تد تولیدِ   مفاهیم2جدول 

 ساختار سازمانی ساختار در پایری انعطاف  1

 مناسب سازمانی ساختار وجود  2

 سازمان بر حاتم تفکرات  3

 پویا ساختار بر تمرتز  4

 پشتیبانی مدیران سازمان به نسبت مدیریت مثبت تمای   5

 سازمان به نسبت تارمندان مثبت نگرش  6

 عالی دیریتم تعهد و پشتیبانی  7

 آمادگی تغییر بودن تغییر پایرای  2

 پایری ریسک روحیه تقویت  9

 تارمندان توانمندسازی  11

 تارتنان متخصص نیروی از استفاده  11

 بامهارت تارمندان وجود  12

 شایسته و خوب فنی گروه وجود  13

 زیرساختی فناوری های زیرساخت  14

 مالی های زیرساخت  15

 انگیزاننده پاداش مدیریت  16

 ساالری شایسته  17

 درونی انگیزش  12

 استراتژیک سازمان با نیازها تناسب  19

 سازمان های استراتژی و اهداف توسعه یا و وجود  21

 سازمان با اهداف همراستایی  21

 فرهنگ نوآورانه نوآوری ارزیابی فرهنگ  22

 یادگیرنده سازمان  23
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 ارتباطی های مهارت بهبود  24

 نیروی انسانی ساالری شایسته به توجه عدم  25

 خالق های ایده با تارتنان آشنایی عدم  26

 تافی انسانی منابع نداشتن  27

 آموزش و تخصص عدم  22

 توفیقات برای پاداش عدم  29

 موانع ساختاری تصمیم گیری، در تمرتز و بوروتراسی 31

 دستورالعم  ها، و استاندارد یروش ها  31

 منابع، شدید تنترل  32

 رسمی سازمان بر تأتید  33

 موانع فرهنگی پایری مسئولیت عدم و تعصبات  34

 اشتباهات برای جرائم و تنبیه اعمال  35

 بیرونی ارزیابی های¬ارزش تقویت  36

 تارها اناام موعود زمان بر تأتید  37

 موانع دانشی تند نمی حمایت تارتنان نوآورانه ازهاینی از آموزش  32

 فدراسیون در دانش تسهیم جهت ناتافی ارتباط  39

 سازمان در موجود اطالعات و تاارت به دسترسی عدم  41

 دانش و آموزش آموزش طریق از تارمندان بهبود  41

 مدیران نوآوری دانش افزایش  42

 تارتنان مالی اطالعات دانش تسهیم  43

 مشارتت اعضا باز همکاری  44

 سازمانی تصمیم گیری در تارمندان مشارتت  45

 گروه بر مبنی سازمان  46

 فضای رقابتی رقابتی تفکر و محیط ایااد  47

 هدف مخاطبان تعیین  42

 ساز آموزشی های برنامه و سمینارها برگزاری  49

 یپویایی سازمان هدفمند تعهد ایااد  51

 گرا هدف استقرار  51

 تار و تسب فرآیندهای بازمهندسی  52

 نوآوری از تارتنان درک بهبود  53

 وری بهره ها گیری تصمیم سرعت افزایش  54



171 1911پاييز  ،اول، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

 پایری ریسک به می  افزایش  55

 اثربخشی و تارایی افزایش  56

 منابع از اثربخش استفاده  57

 قیتخال نوآوری به گرایش افزایش  52

 تارتنان در خالقیت قدرت ارتقای  59

 فدراسیون در نوآوری فرهنگ سازی نهادینه  61

 تارترد اجتماعی انساام و مشارتت توسعه  61

 اجتماعی سرمایه ایااد  62

 اجتماعی نشاط بهبود  63

 اجتماعی ارتباطات افزایش  64

 
مفهتوم بودنتد تته در طراحتی      12شتام    ،شدند استخراج اولیه تدگااری مرحله در ته مفاهیمی

های ورزشی منتخب نقش دارند  در ادامه  نوآوری باز در فدراسیون الگوی عوام  مثثر بر اتخاذ سیاست
 پردازیم  ها می به بررسی و استخراج مقوله

 
 های ورزشی منتخب نوآوری باز در فدراسیون   عوام  علی مثثر بر اتخاذ سیاست3جدول 

 ساختار سازمانی ساختار در ایریپ انعطاف  1

 مناسب سازمانی ساختار وجود  2

 سازمان بر حاتم تفکرات  3

 پویا ساختار بر تمرتز  4

 پشتیبانی مدیران سازمان به نسبت مدیریت مثبت تمای   5

 سازمان به نسبت تارمندان مثبت نگرش  6

 عالی مدیریت تعهد و پشتیبانی  7

 آمادگی تغییر بودن تغییر پایرای  2

 پایری ریسک روحیه تقویت  9

 تارمندان توانمندسازی  11
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 های ورزشی منتخب نوآوری باز در فدراسیون ای مثثر بر اتخاذ سیاست   عوام  زمینه4جدول 
 تارتنان متخصص نیروی از استفاده  1

 بامهارت تارمندان وجود  2

 شایسته و خوب فنی گروه وجود  3

 زیرساختی های فناوری رساختزی  4

 های مالی زیرساخت  5

 انگیزاننده پاداش مدیریت  6

 ساالری شایسته  7

 درونی انگیزش  2

 استراتژیک سازمان با نیازها تناسب  9

 سازمان های استراتژی و اهداف توسعه یا و وجود  11

 سازمان با اهداف همراستایی  11

 فرهنگ نوآورانه وآورین ارزیابی فرهنگ  12

 یادگیرنده سازمان  13

 ارتباطی های مهارت بهبود  14

 های ورزشی منتخب نوآوری باز در فدراسیون گر مثثر بر اتخاذ سیاست   عوام  مداخله5جدول 
 نیروی انسانی ساالری شایسته به توجه عدم  1

 خالق های ایده با تارتنان آشنایی عدم  2

 تافی انسانی عمناب نداشتن  3

 آموزش و تخصص عدم  4

 توفیقات برای پاداش عدم  5

 موانع ساختاری گیری،تصمیم در تمرتز و بوروتراسی  6

 ها،دستورالعم  و استاندارد هایروش  7

 منابع، شدید تنترل  2

 رسمی سازمان بر تأتید  9

 موانع فرهنگی پایری مسئولیت عدم و تعصبات  11

 اشتباهات برای جرائم و تنبیه عمالا  11

 بیرونی ارزیابی های ارزش تقویت  12

 تارها اناام موعود زمان بر تأتید  13

 موانع دانشی تند نمی حمایت تارتنان نوآورانه نیازهای از آموزش  14

 فدراسیون در دانش تسهیم جهت ناتافی ارتباط  15

 سازمان در وجودم اطالعات و تاارت به دسترسی عدم  16
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 های ورزشی منتخب نوآوری باز در فدراسیون   راهبردهای مثثر بر اتخاذ سیاست6جدول 
 دانش و آموزش آموزش طریق از تارمندان بهبود  1

 مدیران نوآوری دانش افزایش  2

 تارتنان مالی اطالعات دانش تسهیم  3

 مشارتت اعضا باز همکاری  4

 سازمانی گیری تصمیم در تارمندان مشارتت  5

 گروه بر مبنی سازمان  6

 فضای رقابتی رقابتی تفکر و محیط ایااد  7

 هدف مخاطبان تعیین  2

 ساز آموزشی های برنامه و سمینارها برگزاری  9

 پویایی سازمانی هدفمند تعهد ایااد  11

 گرا هدف استقرار  11

 تار و تسب فرآیندهای بازمهندسی  12

 نوآوری از تارتنان درک بهبود  13

 
 های ورزشی منتخب نوآوری باز در فدراسیون   پیامدهای اتخاذ سیاست7جدول 
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 یفیبر اساس اطالعات بخش ت   مدل مفهومی پژوهش1 شک 

 

 گیریبحث و نتیجه
های موثر بتر اتختاذ سیاستت نتوآوری بتاز در      ها و مولفهشناسایی شاخصپژوهش حاضر با هدف 

ی، ستاختار ستازمان  شتام    مثثری علی ها شاخصین تر مهماناام شد   های ورزشی منتخبفدراسیون
اشتاره دارد تته   بته ایتن موضتوع     نوآورانته،  مفهتوم ستاختار   ییر استت  تغ یآمادگو  رانیمد یبانیپشت

مناستبی   سازمانی ساختار های ورزشی وجود داشته باشد و ساختار سازمانی فدراسیون در پایری انعطاف
 حاتم باشد تا بتوان از این طریق آمادگی الزم برای ایااد نوآوری باز را به دست آورد  لاا باید تفکرات

مدیران، به  ا به وجود آورد  مفهوم پشتیبانیپویا ر ساختار ی ایااد سازمان حاتم باشد و زمینه مثبتی بر
شود ته  سازمان باع  ایااد تعهد به آن می به نسبت مدیریت مثبت این ضرورت اشاره دارد ته تمای 

تند، بلکه آمادگی سازمانی را افزایش خواهد داد   این امر نه تنها نوآوری باز را در فدراسیون ترغیب می
(، 2121) برم و همکتاران   باشند داشته مهارت باید سازمانی تارآفرینی اب نوآورانه های سازمان مدیران

 ستتم ی، سهتا  شترتت  نیستاختار شتبکه بت    ،یساختار ستازمان  ند،یفرآ ،یته شش بعد استراتژ افتندیدر
 بتاز در ستازمان استت     یالزم برای متدیریت نتوآور   های مهارتو فرهنگ سازمان یکی از  یبانیپشت

 و تعیین هدف، تعیین ارگانیک، تار محیط یک در افراد مدیریت توانایی: از دعبارتن رهبری های مهارت
 اداره تعتارض  همچنین  تارتنان است برای انگیزه ایااد و سازمان تام  درک خاص، اهداف توضید
 تمک مشکالت، یا مسئله ح ) شفاهی و تتبی ارتباطات، متخصصان، نیازهای درک در تعارض نظر،
جتز ایتن    نیتز ( نفتس  بته  اعتماد و اعتبار داشتن چندمنظوره، های گروه تشکی  ،گیری تصمیم گروه به
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 تعهتدات  و پشتتیبانی  از بایتد   باشتد  داشتته  بیتنش  بایتد  نوآور مدیر یک شوند  ها محسوب می مهارت
 همکتاران  و میرزایتی   استت  نوآور مدیر نیاز یک نیز تار به تعهد  شود مند بهره و تافی ارشد مدیریت

 بیشتر مدیران هرچه  دارد را نوآوری بینی پیش توانایی سازمانی جو ته دادند پژوهشی نشان( در 1393)
 و باشتد  تر سالم و تر دوستانه آنها با رابطه تنند، ایااد خود نظر تحت تارمندان برای را فضای مناسبی

 از تارمنتدان  و ضااع از یک هر فدراسیون تند، در این ترغیب خالق ابتکارات و ها ایده بیان به را آنها
 ارائته  ای بهتتری  نوآورانته  هتای  ایده توانند می مدیران پشتیبانی با ها آن  است برخوردار بیشتری ابتکار
هتای ستازمانی در    سازمان نیز از ضروریات سیاستت  به نسبت تارمندان مثبت همچنین نگرش  دهند

 تعهد و نوآوری باز باید پشتیبانی شود  لاا برای توسعه و بهبود جهت نوآوری باز فدراسیون محسوب می
تته اغلتب    یامتروز  یهتا  در سازمانعالی و تارتنان به سازمان و اهداف وجود داشته باشد   مدیریت

اهتداف و   ا،هت  داده نتدها، یفرآباید هستند  شده عیتوز یکیزیو ازنظر ف دهیچیپ یابعاد و ساختارها یدارا
ستازی ایتن تغییتر را در ختود      قابلیت پایرش و پیاده تنند یم فهیوظ ته در سازمان اناام ینقش افراد

و افراد آن نیاز به تغییر را بپایرنتد و  مستلزم آن است ته سازمان  یامر نیچنداشته و یا ایااد نمایند  
 در راستای تغییر شرایط و افزایش آمادگی سازمانی تالش مضاعفی داشته باشند  

 نوآورانته  فرهنتگ یک و استتراتژ ، زانندهیانگرساختی، ، زیتارتنانای شام   ترین عوام  زمینه مهم
تواند  می گروه فنی خوب و شایسته وجودو  تارمندان بامهارت وجودص، متخص یرویاستفاده از ناست  

به بهبود نوآوری باز تمک نماید  مفهوم زیرساختی نیز از مفاهیم مثثر است ته باید در هر سیستمی به 
زمانی بته دقتت متورد بررستی قترار گیترد  از ایتن رو بایتد         خصوص در جهت سیاستت نتوآوری ستا   

های مالی و فناوری را ایااد و بهبود بخشید تا نوآوری باز در سازمان بته حتد اعتالی ختود      زیرساخت
درونتی اشتاره    ساالری، انگیتزش  پاداش، شایسته برسد  مفهوم انگیزاننده نیز به عواملی مانند مدیریت

ای مثبتت   تننتده  تواند مشوق و ترغیب اندازه تافی مورد توجه قرار گیرد میدارد  این امر زمانی ته به 
ابتتدا بتا    نوآوریدر سیستم پاداش مبتنی بر ها باشد   برای اتخاذ تصمیمات خالقانه و نوآور در سازمان
تته   تنتیم  متی در واقع تعیتین   تنیم میتعیین  نوآوریتوجه به اهداف تسب و تار معیارهایی را برای 

  شود میبیشتر حائز اهمیت است و چه رفتارهایی را بیشتر شام   هایی بخشو خالقیت در چه  نوآوری
پیشنهادی ارائه دهد ته منار به تتاهش  تنان ممکن است یکی از تار سازمانبه عنوان مثال در یک 

بهتتر بته مشتتریان     رسانی خدمتدر یک واحد خدماتی یکی از اعضا راهی را برای  یا وضایعات گردد 
به طور تلی عالوه بر تمام ایتن متوارد امتروزه در      ارائه دهد ته منار به رضایت بیشتر مشتریان شود

بدین صتورت   تنند  میناب و مفید از مشتریان استفاده  های ایدهبرای پی بردن به  ها سازمانبعضی از 
و بته بهتترین    تنند میو نظرات مشتریان را دریافت  ها ایدهدیگر،  های روشته از طریق پرسشنامه یا 

گفت ته مشتریانی تته   توان می  به طور حتم دهند میهدیه خاصی اختصاص  تشی قرعهطبق  ها ایده
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متواردی را تته بته نظرشتان موجتب بهبتود تتاال یتا          تواننتد  متی خارج از محیط سازمان قرار دارنتد  
یک محیط پویا و فعال در  سازماناگر تسب و تار  توان گفت بنابراین می  تنند بیان شود می  خدمات
گونتاگون استت بهتتر استت تته از       هتای  خالقیتو  نوآورین وجود آو الزمه پیشرفت و در  داردقرار 

از دیگتر مفتاهیم متثثر بتر سیاستت نتوآوری بتاز در         .استفاده تنیتد  نوآوریسیستم پاداش مبتنی بر 
 نیازهتا  ش تنند ته بینهای ورزشی، مفهوم استراتژیک است  در این بخش باید مدیران تال فدراسیون

تواند بته   سازمان می های استراتژی و اهداف توسعه یا و سازمان تناسب ایااد تنند  در این راه وجود با
هتای   فردی و سازمانی از شاخص بین اهداف بهبود نوآوری سازمانی تمک تند  همچنین همراستایی

تمک خواهد تترد  از آناتا تته     جهت شدن اهداف و یکی شدن در سازمان اثرگااری است ته به هم
هتا شناستایی شتد     ترین عام  مثثر بر سیاست جهت نتوآوری بتاز در فدراستیون    نوآورانه مهم فرهنگ

ای سازی شود   رجوع حرفه های ارتباطی مدیران و تارتنان با خود و ارباب شود ابتدا مهارت پیشنهاد می
شود  همچنین زمانی تته   ساس شناخت میها بر ا گیری این امر موجب گسترش روابط و بهبود تصمیم

روابط بهبود یابد به طبع یادگیری هم به سمت مثبت پیش خواهتد رفتت و بتار اطالعتاتی و دانشتی      
های توسعه خالقیت و نوآوری است  این یافته با نتتایج   تارتنان افزایش خواهد یافت  این امر از زمینه

تته چگونته    دهد مینشان  (2121ق سونسون )های تحقی ( همسو است  یافته2121تحقیق سونسون )
 ینتوآور  SDPسازمان  کی یو منابع مال یسازمان های زیرساخت، تارتنان با حقوق، یفرهنگ، رهبر

   تند می پایر امکانرا  یاجتماع
عتدم توجته بته    ی استت   دانش موانعی و فرهنگ موانعی، ساختار موانعی، انسان یروینموانع شام  

تخصص و  عدمی و تاف یمنابع انسان نداشتن، خالق های ایدهتارتنان با  ییآشنا عدمساالری،  شایسته
مواردی است ته به عنوان موانع انسانی در راه تحقتق نتوآوری در فدراستیون شتناخته شتده       آموزش

در پژوهشی به شناسایی عوام  مثثر بر نوآوری سازمانی با تکیه ( 1392) همکاران و هستند  پرهیزگار
 ایاتاد  در متعتدد و مختلفتی   عوامت   تته  داد نشان تحقیق های پرداختند  یافته م نوآوری بازبر پارادای
 انستانی  منتابع  شایستگی متغیر با رابطه در را نقش و تأثیر بیشترین ته دارند، نقش باز نوآوری فضای
هتا،   استتاندارد و دستتورالعم    هتای  روش ،یرگیت  میو تمرتز در تصم یبوروتراسبا این وجود   دارند
تواند موانع ساختاری را به وجود آورد  در  ی در فدراسیون میبر سازمان رسم و تأتید منابع دیشد تنترل

 های نوآوری باز و ارائته  ( نیز در پژوهشی به شناسایی مثلفه1392) این خصوص مهاجرانی و همکاران
سازی  های تأثیرگاار بر پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه پرداختند  ته این مدل مثلفه مدل برای پیاده

عوام  مرتبط با سازمان و ستاختار ستازمانی دانشتگاه، عوامت       نوآوری باز در دانشگاه را در سه گروه
بنتدی تردنتد     مرتبط با مشتریان دانشگاه و عوام  مرتبط با ارتباطات داخلی و بیرونی دانشگاه دستته 
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 هتای  ارزش تیت تقوو  اشتباهات یبرا جرائمو  هیتنب اعمالپایری،  مسئولیتو عدم  تعصباتهمچنین 
چنینتی هستتند  در تنتار ایتن متوارد       از موارد ایتن  بر زمان موعود اناام تارها ی و تأتیدرونیب یابیارز
 تیت نوآورانته تارتنتان حما   نیازهتای از  آمتوزش ها  تواند به موانع دانشی اشاره نمود  در فدراسیون می
بته تاتارت و    یدسترست  عتدم  وجتود دارد   ونیدانش در فدراست  میجهت تسه یناتاف ارتباطتند   نمی

 شود  باع  اختالل در سیستم می اطالعات موجود در سازمان
 ییایت پوی و رقتابت  یفضتا ، مشارتت، دانش و آموزشدر این راستای راهبردهای ارائه شده شام  

دهد ته اگتر   نشان می باشد  این امر آموزش می و های مثثر، دانش ی است  یکی دیگر از مثلفهسازمان
ها نیز بهبود خواهد یافت  عالوه بر  آن نوآوری آموزش توانمند شوند، به طبع دانش طریق از تارمندان

تارتنان وجود دارد  در این صتورت بتدون    مالی اطالعات دانش ای دیگر به نام تسهیم آموزش مقوله
ن منتق  خواهد شتد و افتزایش   آموزش و به صورت غیررسمی و رسمی دانش و اطالعات بین تارتنا

زم و العنتوان یتک فراینتد     مدیریت دانش در حال حاضر بته اطالعات به نوآوری تمک خواهد ترد  
درواقع، دیدگاه مبتنی بتر دانتش،     شده است به مزیت رقابتی شناخته یابی دستتلیدی مدیریت برای 

تته منتابع    شتود  متی ص، فرض طور خا به  مدیریت نوآوری داشته است وزهقه رو به رشدی در حالع
قابت  تقلیتد    سختی بههستند ته مبتنی بر دانش خاصی هستند و  هایی آنملموس مزیت رقابتی، تنها 

مثثر از دانش موجود و  ی استفادهدر سازمان  های تواناییحال، مزیت رقابتی واقعی از  این باباشند   می
 و جانی ارده آید  در این خصوص مالسی میتسب دانش جدید برای ایااد فرایندهای جدید به وجود 

 مبتنی استراتژیک تفکر و دانش مدیریت ساختاری الگوی ته داد نشان پژوهشی در( 1397) همکاران
 آمتادگی  بتر  تواننتد  متی  متدیران   استت  برختوردار  قبولی قاب  و برازش مناسب از سازمانی آمادگی بر

  تننتد  توجته  فترد  بته  منحصتر  های ستراتژیا پیشبرد در سازمان موفقیت شاخص عنوان به سازمانی
 و ختدمت  در نوآوری با تسهیم دانش رفتارهای بین رابطه مطالعه یک در( 1397) همکاران و بهرامی
 در دانتش  ارتقتاء  منظتور  بته  نشتان داد  ایتران  ورزش منتختب  هتای  فدراستیون  در فراینتدها  نوآوری

 در نوآوری دیگر، عبارت به  یابد بهبود ندهافرای و خدمات در نوآوری است الزم ورزشی، های فدراسیون
 همکتاران  و جمشتیدی   تند می ایااد دانش اشتراک رفتارهای بهبود برای بستری فرایندها و خدمات

 و ورزش وزارت متخصصتان  نوآورانه رفتار یا خالقیت و جاب ظرفیت بین ته دادند نشان نیز( 1392)
تتس و در هتی  سیستتمی     مفهوم مشارتت بر هتی    اردد وجود معناداری و مثبت رابطه ایران جوانان

تواند راه گشای بستیاری   شک مشارتت در سیاست سازمانی برای نوآوری باز نیز می پوشیده نیست  بی
ها از راه تارهای  گیری اعضا در تصمیم باز ها باشد  بنابراین همکاری از مشکالت نوآوری در فدراسیون
سازمانی بایتد بته طتور جتد      تصمیم گیری در تارمندان یعنیهاست   مناسب جهت جلب مشارتت آن
رقابتی، بته   گروه داشته باشیم  مفهوم فضای بر مبتنی شود ته سازمان دخی  باشند  این امر باع  می
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 هتای  برنامته  و ستمینارها  هتدف، برگتزاری   مخاطبان رقابتی، تعیین تفکر و محیط عواملی نظیر ایااد
به دنبال سیاست الزم برای ایااد نوآوری بتاز در ستازمان هستتیم بایتد      آموزشی اشاره دارد و لاا اگر

تمامی موارد بخصوص فضای رقابتی موجود در محیط را در نظر بگیریم  در این صتورت بتا شتناخت    
های متمایزی برای فدراسیون خلق تنیم ته مختص به خودش باشتد و ایتن    توانیم ویژگی محیط می

 به این فدراسیون شود   امر موجب هدایت توجهات الزم
ی را در پی خواهد داشت  اجتماع تارتردو  تیخالقوری،  در نهایت استفاده از مدل پیامدهای بهره

هتا،   گیتری  تصتمیم سترعت   شیافتزا وری در فدراسیون بر اساس نوآوری باز به مواردی از قبیت    بهره
  خالقیت نیز پیامد دیگر نتوآوری  اشاره دارد یو اثربخش ییتارا شیافزاپایری،  ریسکبه   یم شیافزا

بتاال   در تارتنان تیقدرت خالق یابد  ی افزایش میبه نوآور شیگرا شیافزاباز است ته در این حالت 
آیتد  در خصتوص ایتن پیامتد      بته وجتود متی    ونیدر فدراست  یفرهنگ نتوآور  یساز نهینهادرود و  می

و  یو نقش تاربران، نتوآور  یورزش تیریدر مد ینوآوردر پژوهشی به  (2112سیویریکایا و همکاران )
 و پیشرو تاربران نوآوری ته دهد می نشان مطالعه این های پرداختند  یافته بر ورزش یمبتن ینیتارآفر

 ایفتا  هتا  نتوآوری  انتشتار  و ورزش در تتارآفرینی  رونتد  در مهمی نقش باز نوآوری های روش همچنین
 بنیتادی  پرورش نتوآوری  در باز نوآوری نقش عنوان اب ای مطالعه ( در2112) 1همچنین اینانن  تند می

 و ختدمات  در تتری  بنیتادی  نتوآوری  دارنتد  باز نوآوری بر تأتید ته هایی شرتت ته است گرفته نتیاه
توستعه  توانتد تارتردهتای اجتمتاعی نظیتر      در نهایت نوآوری باز می  دهند می اناام خود محصوالت

ی دارد  ارتباطتات اجتمتاع   شیافتزا ی، نشاط اجتماع بهبود ی،اجتماع هیسرما اادیا، مشارتت و انساام
 منشأ خود، تحقق به منار و است جامعه و سازمان یک تعالی و پیشرفت شرط پیش نوآوری و خالقیت
 هزینته،  تتاهش  رقابتت،  در موفقیتت  تنتوع،  و ختدمات  و محصوالت تیفیت و تمیت ارتقاء سازمان،
 وری بهتره  و تتارآیی  ارتقاء سازمان، تارتنان شغلی رضایت و انگیزه افزایش منابع، اتالف از جلوگیری
 شود  اداری می بوروتراسی تاهش و سازمان

از جمله محدودیت های پژوهش دسترسی سخت بته اتثریتت مصتاحبه شتوندگان بتا توجته بته        
 ریسا اتیاستفاده محدود از تاربمسئولیت های شغلی، دغدغه های تاری و بعد مسافت وجود داشت  

داده بنیتاد وجتود داشتت      یو بخصوص تئتور  یفیت قاتیها با تحق اندک آن یین به علت آشنامحققا
های مختلف شک  گیترد و ستاختار    شود ساختار سازمان منعطف باشد تا ارتباط بین بخش پیشنهاد می
شود افتراد دارای نتوآوری باشتند و     روح سازمانی از بین برود  لاا پویایی ساختار باع  می خشک و بی

                                                 
1  -  Inanen 
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های مختلفی حفظ نمایند  در این صتورت دارای   های مختلف سازمانی به شک  ارتباطشان را با بخش
 نستبت  مثبت شود مدیران تمای  آمادگی بیشتری برای خلق نوآوری در فدراسیون هستند  پیشنهاد می

نماینتد  در  های ورزشی حمایت و پشتیبانی  سازمان داشته باشند و از اقدامات نوآورانه در فدراسیون به
خصوص فرهنگ نوآورانه باید یادگیری را در سازمان به طور گروهی ترویج دهیم و ستعی در ارتقتای   

نیتز   ارتباطی های مهارت از این طریق های آموزشی داشته باشیم  دانش و یادگیریان از طریق سیاست
 یابند  بهبود می
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