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 يبر اساس شاد یسازمان ينوآور يمدل ساختار نیحاضر تدو پژوهشهدف از 
 -یفیاز نوع توص پژوهش نیبود. ا کارکنان وزارت ورزش و جوانان نیدر ب یسازمان

 آوريو با استفاده از پرسشنامه جمع یدانیم وهیآن به ش هايبوده که داده یهمبستگ
 890(جامعه آماري پژوهش کلیۀ کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند . دیگرد

=Nگیري تصادفی نفر با روش نمونه 396مورگان  و کرجسی جدول به توجه )؛ که با
ها شامل دو آوري دادهگیري جمععنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازهبه

و پرسشنامه شادي سازمانی ) 2008پرسشنامه نوآوري سازمانی جیمنز و همکاران (
نفر از اساتید  15 ها توسطبود. روایی صوري پرسشنامه) 2002هیل و آرگیل (

در  ها با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخمدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن
-هب سازمانی شادي و نفره براي پرسشنامه نوآوري سازمانی 30یک نمونه اولیه 

ها با استفاده از روش مدل معادالت داده. گزارش شد =α 94/0 و =α 928/0 ترتیب
تجزیه و تحلیل شدند.  LISREL8.5و  SPSS23افزار ساختاري از طریق نرم

شادي سازمانی نشان داد که تمامی نتایج مدل ساختاري نوآوري سازمانی بر اساس 
باشند یم ارائه شده داراي اثر معناداري در مدل 13و  6 سؤاالت جزبه سؤاالت

)01/0<P.( برازش مدل ساختاري از برازندگی مناسبی برخوردار است  يهاشاخص
سازمانی کارکنان وزارت ورزش  شاديسازمانی توانسته اثر معناداري بر  نوآوريو 

 .)p 19/11=, t64/0=β,>01/0( باشد و جوانان داشته
 

 ها واژهکلید 
 .جوانان و ورزش وزارت کارکنان سازمانی، شادي سازمانی، نوآوري

The aim of current investigation The developing structural 
modeling of organizational Innovation based on organizational 
Happiness among youth and sport ministry staff. This research is 
kind of descriptive- correlation research. and is done by 
Traversal- Field method by Using questionnaires were collected. 
The population of all employees of the Ministry of Sport and 
Youth (N =890), that That according to Krejcie & Morgan table 
396 were selected by random  method. Measurements tool in 
such study to gathering data were Organizational Innovation 
Jimenez and et al questionnaire (2008) and organizational 
Happiness Hill and Argyle questionnaire (2002). Content 
validity of both questionnaires confirmed by 15 Sport 
Managment professors and reliability through Cronbach's alpha 
test In an early example of 30 number for Organizational 
Innovation and organizational Happiness respectively equal to 
α= 0/928 and α= 0/94 were reported. All data were analyzed by 
Structural Equation Modeling via Software SPSS23 and 
LISREL8.5. Results of the present study indicated that structural 
model of Organizational Innovation based on organizational 
Happiness confirmed that all of the questions Except for 
questions 6 and 13 have a significant effect on the developing 
structural model (P< 0/01). Fitting indicators structural model is 
a good fitness and organizational Innovation Could have a 
significant effect on organizational Happiness among youth and 
sport ministry staff (P< 0/01, T= 11/19, β= 0/64). 
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 همقدم
 ترینیعلم، فناوري و نوآوري از اساس گذاريیاستامروزه س

ط در ارتبا المللیینجهانی و ب يهاها و سازمانفعالیت دولت
 صفرزاده و( گرددیبا توسعه اقتصادي و اجتماعی محسوب م

 هايیده). عصر حاضر عصري براي ظهور ا1391، همکاران
ست ا هاینهنو و ایجاد تغییرات و تحوالت شگرف در تمامی زم

هم از وزارت ورزش و جوانان ازجمله  ي ورزشیهاو سازمان
). در جهان 2005، 1(چهارباقی یستنداین موضوع مستثنی ن

 ها توفیق حاصلکه سازمان، براي اینامروز پررقابت و پویاي
تولیدات جدید و خدمات نمایند و به اهداف خود برسند، باید 

را به مشتریان خود عرضه نمایند. پیشرفت و موفقیت  ياتازه
ه ک ییهابه نوآوري دارد و سازمان زیاديها وابستگی سازمان

در زمینه نوآوري عملکرد ضعیفی داشته باشند از ادامه رقابت 
(سام  شوندیم نابودبازمانده و درنهایت شکست خورده و 

آور بودن به سازمان در هنگام مواجه با ). نو1384خانیان، 
ي که با پیچیدگی و تغییر کندیمحیط متالطم خارجی کمک م

که با سرعت در حال افزایش است، مقابله کند. در چنین 
خ ها پاسبه چالش تریعسر توانندیم ییهاشرایطی، سازمان

بدهند که ظرفیت نوآوري دارند و قادرند محصوالت جدیدي 
بازاري بهتري را نسبت به  يهانند و فرصترا استخراج ک

 -(جیمنز فاقد نوآوري بدست آورند يهاها و سازمانشرکت
). نوآوري نقشی مهم در محیط بازرگانی 2011، 2جیمنز و واله

 از یکی عنوانبه نشاط و شادي .)2014، 3(الشامیري دارد
 اي کهعمده تأثیرات دلیل به و بشر روانی نیازهاي ینترمهم

 مشغول خود به را انسان ذهن همواره دارد، افراد زندگی بر
چگونه  که این مسئله بوده پی در دیرباز از است. انسان کرده

فراهم  بیشتر را او رضایت چیزي چه کند؛ زندگی بهتر تواندمی
 دنیا این در زندگی از تواندسازوکارهایی می چه و با آوردمی

 شادي ،یشناسجامعه نظر از). 1999، 4رد (دیکیبب لذّت
 و فرهنگی سیاسی، ابعاد در بلکه اقتصادي، بعد در تنهانه

 بسیاري زیرساخت شادي، زیرا دارد؛ جانبههمه تأثیر تربیتی
، فر و همکاراناست (خوش جامعه محرکه نیروي و مسائل از

 عاطفی، اساسی جزء سه حداقل شادي مفهوم در ).1390
 حاالت باعث عاطفی جزء دارد. وجود شناختی و اجتماعی
 اجتماع گسترده روابط به منجر اجتماعی جزء مثبت، هیجانی

 از برخورداري موجب شناختی جزء و دیگران با مثبت و
 و تعبیر بینیخوش با را روزمره وقایع که شودیم تفکري

                                                                                                                                                    
1.Chaharbaghi 
2. Jiménez-Jiménez & Valle 
3. Alshamri 

نوآوري یکی از  ).1382همکاران،  و (ظهور کندیم تفسیر
هاي دانش محور عوامل مؤثر بر موفقیت و بقاي سازمان

جهت ایجاد  شود. نوآوري، فرآیندي است کهمحسوب می
شود و به شکل خدمات، ارزش، طراحی و مدیریت می

 هاي کسب وکارو سیستم هافناوريمحصوالت، فرآیندها، 
نه اشود. در این میان شناسایی رفتارهاي نوآروجدید ظاهر می

کردن آن از مباحث مهمی افراد از زمان تولید ایده تا عملی
که در فرآیند نوآوري و گسترش فضاي نوآورانه سازمان  است

شود. نگاه چند بعدي به رفتارهاي نوآورانه، نوآوري مطرح می
انواع فردي و سازمانی شکل داده است. نوآوري فردي،  را در

ایده  گیريئله و شکلنوآوریی است که آغاز آن با شناخت مس
 (شوداما با پذیرش و حمایت سازمان عملی می ؛نو است

). از سوي دیگر نوآوري فرایند 1994، 5بروس و تااسک
د باشگردآوري هر نوع ایده جدید و مفید براي حل مسئله می

 هاي جدیدکه شامل شکل گرفتن ایده، پذیرش و اجراي ایده
کارگیري موفق از بهدر فرایند، محصوالت و خدمات است و 

رو الزم است که دو شرط شود، ازاینهاي تازه ناشی میایده
طورکلی در این باره رعایت شود: تازگی و سودمندي. به

چون فرآیند نوآوري یک  ؛است یشرط تازگی گوناگونپیش
اختراع، یک اکتشاف عملی یا یک فن تولید یا مدیریتی جدید 

پیش شرط سودمندي نیز از طریق آورد. میرا به جامه عمل در
شود (دهقان نجم، کاربرد یا موفقیت تجاري آن برآورده می

). نوآوري، یکی از مسیرهاي رشد و عملکرد امید بخش 1388
عنوان جزو ضروري حفظ سازمانی است و همچنین به آن به

طور به شود ورقابت و تضمین پتانسیل آینده سازمان اشاره می
هاي بیشتر، فروش بیشتر، سودآوري و شبالقوه باعث پادا

تواند بازارهاي فعلی همچنین می .شودافزایش سهم بازار می
هاي جدیدي را ایجاد نماید (صفرزاده و را تخریب و جنبه

 مهمی نقش نوآور، و خالق انسانی نیروي ).1391همکاران، 
 منابع از مطلوب استفاده اما به اهداف سازمان دارد، رسیدن در

 جسم صیانت و براي حفظ که است اقداماتی بر متکی نیانسا
 توانداقدامات می این آید.عمل می به سازمان کارکنان روح و

عدالت  به توجه کارکنان، از معنوي و هاي ماديحمایت شامل
باشد. از  کارکنان در انگیزش ایجاد شغلی، امنیت سازمانی،

و موثرترین نیازهاي  ینترطرف دیگر شادي یکی از مهم
روانی است که آثار مثبت و مهمی در زندگی انسان دارد اما 

نیز نادیده انگاشته شده است.  یشناسدر بین مباحث روان

4. Dickey 
5. Scott &Bruce 
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توان به توجه به بهبود شادي کارکنان می ازجمله مزایاي
بهبود سطح خودکنترلی کارکنان، افزایش توانایی تمرکز بر 

یط مناسب براي کار گروهی، شغل و حل مشکالت، ایجاد مح
ها اشاره کرد. در واقع این مزایا ها و ترك خدمتکاهش غیبت

 و هاگیريیمنقش موثري در افزایش تولید، بهبود تصم
ارتباطات در سازمان و درنهایت بهبود عملکرد سازمان خواهند 

 شادي میزان افزایش ). از سوي دیگر با1395 ،يداشت (باقر
 ترخالق متعهدتر و کارکنانی توان، میسازماندر کارکنان 

 نوآوري آنان در شغلی رضایت ایجاد با درنتیجه و داشت
شادي در  .)1393داد (صانعی و مقیمی،  افزایش را کارکنان

که کارکنان کار بزرگی انجام  شودیکار زمانی حاصل م
که  دانندیم ؛کنندیو از انجام آن احساس افتخار م دهندیم

کارشان از اهمیت باالیی برخوردار است؛ براي کارشان ارزش 
محیط کار  ؛ درپذیرندیاند؛ مسئولیت کار خود را مقائل

 ندکنی؛ احساس انگیزش و انرژي مکنندیو رشد م آموزندیم
، 6ادمونددارد (داتون و  و در محیط کارشان تفریح وجود

طه شادکامی )، در بررسی راب1393( یمیصانعی و مق ).2007
دانش بنیان استان سمنان  يهاکارکنان و نوآوري در سازمان
شادکامی و متغیر نوآوري  يهانشان دادند بین تمامی مؤلفه

رابطه معناداري وجود دارد و ضریب همبستگی باالي این 
عملیاتی موثري را در  هايياستراتژ کارگیريرابطه لزوم به

 همکاران و سبحانی. دهدمی نشان مدیران توسط راستا این
 که دریافتند ورزشی هايروي فدراسیون پژوهش در) 1392(

 مدیریت با معناداري و مثبت رابطۀ اطالعاتی هايفناوري
) در 1394نتایج تحقیق ایرجی و همکاران ( .دانش دارند

 مدیریت ساختاري معادالت مدل تحقیقی با عنوان تعیین
 جوانان و ورزش ادارات نکارکنا سازمانی نوآوري با دانش
 اب دانش مدیریت بین رضوي نشان داد که خراسان استان

 همچنین. دارد وجود معناداري و مثبت رابطه سازمانی نوآوري
 دانش، سازماندهی دانش، جذب دانش، ایجاد هاي مولفه بین

 هرابط نوآوري با دانش، کاربرد و دانش انتشار دانش، ذخیره
 شانن رگرسیون تحلیل نتایج. شد مشاهده معناداري و مثبت

 زمانیسا نوآوري بینی پیش شرایط واجد دانش انتشار که داد
 بهبود رد بسزایی نقش دانش مدیریت اینکه به توجه با. است

 به باید ورزشی هاي سازمان مسووالن دارد، سازمانی نوآوري
 اطاتارتب با همراه اعتماد قابل و صمیمانه محیطی ایجاد دنبال
 اب بتوانند آن پی در و باشند هاسازمان در سودمند و مفید

                                                                                                                                                    
6. Dutton &Edmund 
7. Kittikunchotiwut 

 مختلف سطوح در را دانش توسعه شرایط سازنده، تعامالت
) 1395نتایج تحقیق کالته سفیري ( .آورند وجود به سازمان

تواند براي هاي آینده پژوهی میدهد توانمندينشان می
مدیران و کارکنان شبکه رادیو ورزش جهت انجام 

هاي فردي منظور بهبود مهارتهاي بهتر بهيریزبرنامه
مدیریت زمان و ایجاد خالقیت و نوآوري در سازمان و یافتن 

اي براي کارکنان شبکه رادیو ورزش هاي مناسب رسانهفرصت
 ) در تحقیقی با عنوان تعیین1395بهار (گذار باشد. شعبانیتاثیر

 انکارکن در شغلی فرسودگی با سازمانی شادي بین رابطۀ
همدان انجام دادند نتایج نشان  استان جوانان و ورزش ادارات

 آن پدیدآورندة عوامل و سازمانی شادي به توجه داد که
 .کند ککم کارکنان شغلی فرسودگی از جلوگیري به تواندمی

بین مؤلفه تحلیل نشان داد )، 1393( ينتایج تحقیق شکر
. دارد وجود رفتگی شغلی با شادي رابطه معکوس معناداري

 توانایی پیش بینی تحلیل رگرسیون نشان داد که شادي
) 1396حمیدي زاده و همکاران ( تحلیل رفتگی شغلی را دارد.

بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر نوآوري «تحقیقی با عنوان 
ۀ دوگان هاييسازمانی با تأکید بر نقش میانجی استراتژ

سرمایه  هک نتایج نشان داد انجام دادند. »مدیریت دانش
 دوگانه مدیریت هايياجتماعی بر نوآوري سازمانی و استراتژ

دوگانه مدیریت دانش بر نوآوري  هاييدانش و استراتژ
 7وتکانچوتیکیتی. گذاردیسازمانی تأثیر مثبت و معنادار م

نقش سرمایه اجتماعی بر «) در پژوهشی تحت عنوان 2015(
مدیر اجرایی  119ظرفیت جذب و نوآوري سازمانی در بین 

به این نتیجه دست » شرکت صادر کننده محصوالت چرمی
اداري مثبت معن یراي و شناختی هر دو تأثیافت که ابعاد رابطه

) 2014( 8در نوآوري و ظرفیت جذب دارد. کمپس و مارکوس
سرمایه اجتماعی چگونه نوآوري «اي تحت عنوان در مطالعه

به این » آوري: نقش توانمندسازهاي نوکندیرا تسهیل م
 نواعا اجتماعی سرمایه گانهنتیجه دست یافتند که ابعاد سه 

 .دهدمی قرار تأثیر تحت را نوآوري هايقابلیت مختلف
هاي از عوامل تعیین کننده در موفقیت و پیشرفت سازمان

ورزشی ازجمله وزارت ورزش و جوانان، میزان شادي کارکنان 
سازمان و نوآوري در  آن براي انجام کار و انجام وظایف در

سازمان محل خدمت است. بسته به ماهیت یک سازمان نیز 
میزان شادي آن در سرنوشت و بقایش تأثیرگذار است. حال 
اگر این سازمان به اقتضاي ماهیت خود با وظایف گسترده، 

8 .Camps & Marques 



 1398 پاییز، 2، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 24

باشد، اهمیت شادي کارکنان دوچندان  روبرومهم و حساس 
 اپوی سازمانی و سالم ايجامعه ایجاد رو برايازاینخواهد شد. 

ازمند نی مثبت، عواطف افزایش براي کلی، طورو به بانشاط و
 تنشاد زیس هايمهارت ایجاد با بتواند که هستیم کارهاییراه
 از را زندگی افراد و جامعه سازمانی، فضاي در بودن شاد و

 هاتننه این مسئله. دهد نجات ایستایی و فرسودگی جمود،
 لتبدی نوآور و پویا، خالق محیطی به را کار محیط تواندمی

 آنان و اشدب اثرگذار نیز خانوادة کارکنان بر تواندمی بلکه کند،
 توجه با به عالوه. دهد قرار اهداف سازمانی راستاي در را

 توانمی عملکرد و شادمانی بر مؤثر اشتراك عوامل به داشتن
 را نوآوري در سازمان سازمان، در افزایش شادمانی عالوه بر

 توانند با شناختها میبه این ترتیب سازمان داد. ارتقاء نیز
میزان شادي کارکنان خود و تغییر در عوامل مؤثر در آن، 

شرایط محیطی به  اهداف مورد نظر خود را تحقق بخشند.
حدي پیچیده، پویا و نامطمئن شده که وزارت ورزش و جوانان 

ا هسطحی و ظاهري در ساختارها، روشتواند با تغییرات نمی
راین بناب؛ ها، بقاي بلند مدت خود را تضمین کندو سیستم

هاي تفکر و رفتاري عنوان یکی از راهنوآوري در سازمان به
هاي یک سازمان را ایجاد، توسعه ها و گرایشاست که ارزش

ها و گذارد و آن شامل پذیرش و حمایت از ایدهو بنا می
بود دهنده در عملکرد و کارایی سازمان و کارکنان تغییرات به

 بکه موج عواملی و سازمانی شادي که رودباشد. انتظار میمی
نوآوري  بر شود،می کار محیط در نشاط و ایجاد شادي

 ورزش و جوانان وزارت .باشد داشته تأثیر سازمانی کارکنان
 و اهداف تحقق راستاي در اجتماعی نهاد یک عنوانبه نیز

 و خود انسانی نیروي به باید کشور ورزش مقاصد
 و فضائل ها،آرمان جهت در آنها شغلی هاينیازمندي
 در. کند مبذول خاص توجه سازمان موجود هايمأموریت

 ورکش ورزش ساختار در جدید تحوالت به توجه با راستا همین
 یبررس وزارت، در شده تفکیک و تخصصی هايبخش ایجاد و
 بخش هر در محوله وظایف و هامسئولیت اهمیت در دقت و
 شناخت همچنین و وظایف این اثربخشی و کارایی ادامه در و

 و ورزش وزارت در جدید وظایف با مرتبط و مؤثر عوامل

توجه به اهمیت شادي سازمانی  لذا .دارد خاصی اهمیت جوانان
هاي ورزشی به ویژه در نوآوري سازمانی کارکنان سازمان

وزارت ورزش و جوانان در اعتالي ورزش در هر یک از 
هاي به وجود ها با دگرگونیها و لزوم سازگاري سازماناستان

 منظور بقايمطلوب از تغییرات حاصله به یريگآمده و بهره
اید مورد بررسی بیشتري قرار گیرد این اي که بلهئمؤثر، مس

است که سطح نوآوري سازمانی و شادي سازمانی در این 
بر  جامعه آماري به چه میزان است؟ چه ارتباطی با هم دارند؟

این اساس، محقق در نظر دارد تا با در نظر گرفتن مبانی 
 نظري پژوهش به دو سؤال ذیل پاسخ دهد:

اثر  تواندیزمانی م) آیا مدل ساختاري نوآوري سا1
معناداري بر شادي سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان 

 داشته باشد؟
) آیا مدل ساختاري نوآوري سازمانی بر اساس شادي 2

سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان از برازش مناسبی 
 است؟برخوردار 

 
 پژوهش یشناسروش

 يهادادههمبستگی بوده که  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی
گردید.  يآورآن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع

جامعه آماري شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان 
منظور تخمین و نفر بودند. به 890به تعداد  1396در سال 

 9انتخاب حجم نمونه آماري از جدول کرجسی و مورگان
ل استفاده از روش نفر تعیین شد، به دلی 250) تعداد 1970(

منظور برازندگی مدل و به (SEM) 10مدل معادالت ساختاري
تصادفی روش نفر به  396حجم نمونه در پژوهش حاضر 

گیري متغیرهاي پژوهش، شامل ابزار اندازه تعیین گردید.
ودند. ب شادي سازمانیپرسشنامه نوآوري سازمانی و پرسشنامه 

 )2008( همکارانجیمنز و پرسشنامه نوآوري سازمانی توسط 
اي است. این گزینه 5سؤال  17و مشتمل بر  است ساخته شده

 ابعادشامل پرسشنامه 
 

 نوآوري سازمانی و شادي سازمانی يهاپایایی پرسشنامه .1جدول 

 آلفاي کرونباخ پرسشنامه
 928/0 نوآوري سازمانی
 94/0 شادي سازمانی

 

                                                                                                                                                    
9. Krejcie & Morgan 10. Structural Equal Model (SEM) 
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 توصیفی در ارتباط با متغیرهاي پژوهش هايیافته .2جدول 

 میانگین تعداد متغیرها
انحراف 
 استاندارد

 ترینبیش ترینکم

 نوآوري
 سازمانی 

396 35/49 42/11 19 85 

 شادي
 سازمانی 

396 02/101 24/19 34 145 

 
 
 یندينوآوري فرا) 2)، 7-1نوآوري تولیدي (سؤاالت ) 1

) را 17-14نوآوري اداري (سؤاالت ) 3) و 13-8(سؤاالت 
هیل و آرگیل توسط  شادي سازمانی. پرسشنامه سنجدیم
باشد می ايینهگز 5سؤال  29شد که شامل  ) ساخته2002(

-13-10-6-5-1) خود پنداره (سؤاالت 1هفت بعد شامل  که
)، 12-9-سؤاالت  3( ی) رضایت از زندگ2)، 14-19-23-24
) سر ذوق 4)، 25-21-20-18(سؤاالت  یآمادگی روان )3

 (سؤاالت ی) احساس زیبایی شناخت5)، 15-11بودن (سؤاالت 
-22-17-8(سؤاالت  ي) خودکارآمد6)، 4-7-16-27- 2

. جهت سنجدی) را م29-28(سؤاالت  یدواري) ام7) و 26
 يیابی معادالت ساختارها از مدلتجزیه و تحلیل داده

)SEM(  23شد. همچنین از نرم افزار استفادهSPSS  و
8.5LISREL 420تعداد  پژوهشاین  استفاده شد. در 

ن بیدر  حضوري (دو هفته) صورت به و تکثیر پرسشنامه
تعداد و درنهایت  شد توزیعکارکنان وزارت ورزش و جوانان 

، يآور. پس از جمعشد عودت داده هاپرسشنامهاز عدد  396
 هاو جهت تجزیه و تحلیل داده ، کددهیهاکلیه پرسشنامه
، با هامنظور اطمینان از روایی پرسشنامهبه وارد رایانه شد.

 15در اختیار  هاپرسشنامه محتوایی، استفاده از روش روایی
اساتید متخصص مدیریت ورزشی قرار گرفت و نظرات نفر از 

گردید.  منظور هااصالحی ایشان در طراحی نهایی پرسشنامه

از ضریب آلفاي کرونباخ  هاپایایی پرسشنامه براي تعیین
 1 نتایج حاصل از آزمون پایایی در جدول .استفاده شده است

 نشان داده شده است:
 

 پژوهشهاي یافته
درصد مرد،  2/69بیانگر این است که  یشناخت تینتایج جمع

درصد متأهل و  6/88درصد زن بودند. از این تعداد  8/30
 میانگین سن افراد نمونه ترینیشب درصد مجرد بودند. 4/11

) قرار داشت. بیشتر %3/54نفر،  215سال ( 36-45در دامنه 
افراد  )%2/20) بودند. (%3/32( یافراد داراي مدرك کارشناس

) افراد داراي رشته %8/79و ( یبدنتیداراي رشته غیر ترب
فراد ا سابقه خدمت ترینیشبودند. همچنین ب یبدنتیترب

) قرار داشت و %0/28نفر،  111سال ( 11-15منه نمونه در دا
نفر،  16سال ( 5در دامنه کمتر از  سابقه خدمت ینترکم
 ) بود.0/4%

ــیفی (میانگین، انحراف  2نتـایج جـدول (   ) اطالعـات توصـ
ــان      ــتـانـدارد، حـداقـل، حداکثر) متغیرهاي پژوهش را نشـ  اسـ

 .دهدیم
 

ین یواریانس تب، مقدار tمقادیر ضرایب اثر، مقادیر ارزش 
شـده مدل سـاختاري نوآوري سازمانی بر اساس شادي   

 سازمانی
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 )estimateمقادیر برآورد مدل ساختاري نوآوري سازمانی بر اساس شادي سازمانی ( :1شکل 
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 )t-valueمدل ساختاري نوآوري سازمانی بر اساس شادي سازمانی ( tمقادیر  .2شکل 
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 شادي سازمانی یريگمدل اندازه داريی، مقدار واریانس تبیین شده و سطح معنtمقادیر ضرایب اثر، مقادیر ارزش  .3جدول 

 λ( T-value 2R( یبار عامل شادي سازمانی یريگمدل اندازه ردیف

 32/0 09/12 57/0 .کنمیهمیشه در محیط کاریم وقتم را خیلی خوب تنظیم م 1
 29/0 45/11 54/0 و پایبند هستمهمیشه متعهد  2
 15/0 86/7 39/0 به نظرم، حجم کار من کامالً مناسب است. 3
 490/0 60/15 70/0 محیط کاریم برایم خوشایند است. 4
 372/0 26/13 61/0 من در رابطه باکارم مناسب است. هایمیتکه مسئول کنمیاحساس م 5
 462/0 21/15 68/0 .برمیاز وضعی که در آن هستم کامالً لذت م 6
همه  هايیدگاهکه پیش از گرفتن تصـمیمات شغلی د  کندیمدیر من اطمینان پیدا م 7

 کارکنان شنیده شود.
55/0 64/11 302/0 

 324/0 03/12 57/0 .ندکیآوري ممنظور اخذ تصمیمات شغلی اطالعات صحیح و کاملی جمعمدیر من به 8
و در صــورت نیاز براي کارکنان  ســازدیروشــن ممدیر من تصــمیمات متخذه را  9

 .آوردیاطالعات اضافی فراهم م
57/0 07/12 324/0 

 313/0 98/11 56/0 دارم. امیقوي بر وقایع زندگ یرهمیشه تأث 10
 348/0 57/12 59/0 کنترل دارم. امیزندگ يهابر تمام جنبه کنمیاحساس م 11
 مدیر با مهربانی و مالیمت با من رفتار شودیموقتی تصمیمات در مورد شغلم گرفته  12

 .کندیم
66/0 48/14 422/0 

ار مدیر با من با احترام و شایستگی رفت شودیوقتی تصمیمات در مورد شغلم گرفته م 13
 .کندیم

65/0 19/14 422/0 

مدیر نسبت به نیازهاي شخصی من  شودیوقتی تصـمیمات در مورد شـغلم گرفته م   14
 291/0 47/11 54/0 .دهدیحساسیت نشان م

 532/0 63/16 73/0 همیشه در محیط کاري احساس شادي و سبکی دارم. 15
 49/0 80/15 70/0 درمجموع از زندگی و کارم راضی هستم. 16
 476/0 56/15 69/0 سرشار از امید و خوشحالی است. امیندهآ کنمیاحساس م 17
 462/0 00/15 68/0 در محیط کار خیلی مفیدم. کنمیفکر م 18
ه براي ک دهدیمدیر توضیحاتی ارائه م شودیوقتی تصمیمات در مورد شغلم گرفته م 19

 .کندیقبول است و دیدم را نسبت به امور عوض ممن قابل
59/0 72/12 348/0 

به نحو خیلی روشــنی  شــودیم مدیر درباره هر تصــمیمی که در مورد شــغلم گرفته 20
 .دهدیتوضیح م

62/0 40/13 384/0 

 384/0 45/13 62/0 کامالً هوشیار هستم. کنمیاحساس م 21
 36/0 87/12 60/0 پایانی دارم.انرژي بی کنمیاحساس م 22
 36/0 87/12 60/0 توانایی انجام هر کاري را دارم. کنمیاحساس م 23
 624/0 88/16 79/0 بسیاري دارم.به محیط کارم عالقه  24
 608/0 71/16 78/0 .ورزمیمن به کارم عشق م 25
 518/0 46/16 72/0 محیط زندگی و کارم سرشار از دلگرمی و تشویق است. کنمیاحساس م 26
 435/0 53/14 66/0 قدر سالمت هستم که در نقطه اوج عملکردم قرار دارم.آن 27
 476/0 35/15 69/0 کامالً معنادار و هدفمند است. امیزندگ 28
 359/0 61/13 63/0 برایم آسان است. گیريیمهرگونه تصم 29

P 01/0 < , n = 396 
 

ا شادي سازمانی ر یريگنتایج جدول فوق ارزیابی مدل اندازه
که تمامی سؤاالت داراي اثر  دهدی. نتایج نشان مدهدینشان م

 .باشندی) در این مدل مP>01/0معناداري (
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 نوآوري سازمانی یريگمدل اندازه داريی، مقدار واریانس تبیین شده و سطح معنtمقادیر ضرایب اثر، مقادیر ارزش  .4جدول 

شماره 
 سؤال

 یري نوآوري سازمانیگمدل اندازه
 یعاملبار 
)λ( T-value 2R 

 504/0 - 71/0 .شودیدر این سازمان همواره خدمات جدیدي به مراجعان و بازار عرضه م 1
 577/0 68/14 76/0 .این سازمان همواره در عرضه خدمات جدید پیشتاز است 2
 409/0 36/12 64/0 .شوندیدر این سازمان کارکنان براي نوآورشدن آموزش داده م 3
جدید در اختیار  يهاسازمان منابع مالی جهت انجام تحقیق و پروژه در این 4

 .گیردیکارکنان قرار م
66/0 68/12 435/0 

ها، در عرضه تولیدات و خدمات جدید، این سازمان در مقایسه با سایر سازمان 5
 .مقام اول را دارد

69/0 29/13 476/0 

 476/0 21/13 69/0 .شودیارائه مدر این سازمان همواره خدمات به اشکال جدیدي  7
 532/0 98/13 73/0 .آوردیاین سازمان همواره در فرایند ارائه خدمات تغییراتی را به وجود م 8
 577/0 70/14 76/0 .یردگیمشابه به کار م يهااین سازمان تکنولوژي جدید را زودتر از سایر سازمان 9
 672/0 77/15 82/0 .کندیجدیدي را جستجو م يهااین سازمان در ارائه خدمات روش 10
 656/0 57/15 81/0 .نوین خدماتی، پیشتاز است یندهايها و فرااین سازمان همواره در ارائه روش 11
رقیب مقابله کرده و  يهاجدید سازمان یندهايو فرآ هایهاین سازمان همواره با رو 12

 577/0 54/14 76/0 .و فرایندهاي بهتري ارائه دهد هایهکند روسعی می

د (مانن یریتینوین مد هايیستماین سازمان همواره براي اداره بهتر سازمان، س 14
 462/0 04/13 68/0 .کندیجدید ارزیابی) را جستجو م هايیستمس جذب، استخدام و هايیستمس

ند (مان یریتینوین مد هايیستماین سازمان همواره براي اداره بهتر سازمان از س 15
 547/0 15/14 74/0 .کندیجدید ارزیابی) استفاده م هايیستمس جذب، استخدام و هايیستمس

ذب، ج هايیستم(مانند س یریتینوین مد هايیستماین سازمان همواره در ارائه س 16
 592/0 80/14 77/0 .جدید ارزیابی) پیشتاز است هايیستمس استخدام و

 هايیستم(مانند س یریتینوین مد هايیستماین سازمان در معرفی و ارائه س 17
 168/0 72/7 40/0 .کار استجدید ارزیابی) محافظه هايیستمجذب، استخدام و س

P 01/0 < , n = 396 

 
 ساختاري نوآوري سازمانی بر اساس شادي سازمانی برازش مدل تحلیل يهاشاخص .5جدول 

بندي گروه
 هاشاخص

 نتیجه مدل قبولبرازش قابل اختصار نام شاخص

هاي شاخص
 برازش مقتصد

 تأیید 96/2 3تا  1مقدار بین  df2x/ اسکور بهنجار شده به درجه آزاديکاي
>RMSEA RMSEA ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد 10/0  تأیید 071/0 
 تأیید 95/0 صدم 50باالتر از  PNFI شاخص برازش مقتصد هنجار شده

هاي شاخص
 برازش تطبیقی

<NNFI NNFI شاخص برازش هنجار نشده 90/0  تأیید 91/0 
<NFI NFI شاخص برازش هنجار شده 90/0  تأیید 90/0 

<CFI CFI شاخص برازش تطبیقی 90/0  تأیید 91/0 
<IFI IFI شاخص برازش افزایشی 90/0  تأیید 91/0 

 
نوآوري سازمانی  یريگفوق ارزیابی مدل اندازهنتایج جدول 

 جزبه که تمامی سؤاالت دهدی. نتایج نشان مدهدیرا نشان م
) در این مدل P>01/0داراي اثر معناداري ( 13و  6 سؤاالت

 .باشندیم

برازش مدل ساختاري نوآوري سازمانی بر  يهاشاخص
که مدل ساختاري از  دهدیاساس شادي سازمانی نشان م
 برازندگی مناسبی برخوردار است.
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 اثر شادي سازمانی بر نوآوري سازمانی .6جدول 

 2R داريسطح معنی tمقدار  مقادیر برآورد هاعامل ردیف
 129/0 01/0 66/6 36/0 سازمانینوآوري  سازمانی شادي  1

P 01/0 < , n = 396 
 

که در مدل ساختاري باال  دهدینتایج جدول فوق نشان م
)، توانسته اثر P66/6=, t36/0=β ,>01/0شادي سازمانی (

معناداري بر نوآوري سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان 
 داشته باشد.

 
 گیريیجهبحث و نت

عنوان یک پدیده بهنوآوري سازمانی از دیدگاه محققان زیادي 
روابط  يهاشده است که در شبکهاجتماعی در نظر گرفته

در حال حاضر شادي  گریدانیب، بهگیردیاجتماعی شکل م
عنوان یک مشخصه اجتماعی باعث بروز خالقیت، سازمانی به

. ودشیپذیر مایده پروري و تسهیل رفتارهاي نوآورانه و ریسک
رتباط دو متغیر نوآوري سازمانی بررسی ا هدف از این پژوهش نیز

نفر از کارکنان  396 تعداد بر شادي سازمانی بود. بدین منظور
بر اساس نتایج  وزارت ورزش و جوانان مورد بررسی قرار گرفت.

 دهد که مقادیرحاصله از مدل ساختاري، نتایج پژوهش نشان می
، مقدار واریانس تبیین شده مدل tضرایب اثر، مقادیر ارزش 

بر اساس شادي سازمانی داراي اثر نوآوري سازمانی تاري ساخ
باشند. همچنین مدل ساختاري در مدل می )P>01/0معناداري (

 از برازندگی مناسبی برخوردار است.
بین دهد که نشان میپژوهش آمده از این دستنتایج به 

هاي شادي سازمانی شامل: خود پنداره، رضایت از تمامی مؤلفه
آمادگی روانی، سر ذوق بودن، احساس زیباشناختی، زندگی، 

هاي نوآوري سازمانی مؤلفه يخودکارآمدي، امیدواري با همه
یعنی نوآوري تولیدي، نوآوري فرایندي و نوآوري اداري یا 

 دارد. درنتیجه با توجه به وجود مدیریتی رابطه مثبت و معناداري
 باعث افزایشتوان گفت شادي این رابطه معنادار و مثبت، می

 افزایش باعث تنهانه سازمانی شاديشود. می سازمانی نوآوري
 بود خواهد قادر بلکه شود؛می هاسازمان در راندمان و وريبهره

. خشدب تسري نیز جامعه درنهایت و کارکنان روي بر را خود اثرات
 لیدارند؛ عواملی از قب زیاديعوامل محیطی متنوعی بر شادي اثر 

هاي اوقات فراغت و... . در این میان ازآنجاکه کار، پول، فعالیت
کار و محیط آن بیشترین زمان کارکنان را به خود اختصاص 

دهد، اهمیت و نقش کار و محیط کاري در شادي و نشاط می
ادي ششود. کارکنان و خالقیت و نوآوري کارکنان صدچندان می

نان کارک منديیتب رضاسازمانی و شادمانی کارکنان عموماً موج

گردد. میاز سازمان و محل کارشان و کاهش میزان نارضایتی 
ه پیامدهاي متعددي داشت تواندیرضایت و نارضایتی کارمندان م
عواقبی چون: خروج از  منجر بهباشد. عموماً نارضایتی کارکنان 

هاي غیررسمی مخرب، سازمان، غیبت، جابجایی، ایجاد سازمان
همچنین  شوند؛یاي انحرافی در محیط کار و ... مایجاد رفتاره

خش، بمندي کارکنان پیامدهایی مانند عملکرد رضایترضایت
، بروز رفتار شهروندي سازمانی، وفاداري به یرکاهش غیبت و تأخ

به دنبال را سازمان، کاهش خسارات و حوادث ناشی از کار و... 
حقیقات حاضر با نتایج تپژوهش هاي یافتهخواهد داشت. 

)، ایرجی و همکاران 1395( ) کالته سفیري1395بهار (شعبانی
کمپس و مارکوس ، )1392( همکاران و سبحانی )،1394(
خوانی دارد. هرکدام از این محققان به نحوي در هم )2014(

مطالعات خود نشان دادند که عوامل شادي مانند حقوق و 
زمینه  هم آوردندستمزد، سیستم پاداش دهی، تشویق و تنبیه، فرا

پذیري و تحمل شکست باعث افزایش میزان مناسب براي ریسک
 عقیده به داشت اذعان باید کل شوند. درنوآوري سازمانی می

 و آبادينجف هستند (نوریان مولدتر شاد کارکنان محققان،
 آبادينجف نوریان تحقیقات نتایج به استناد با ).1391 همکاران،

ورزشی  هايسازمان کارکنان کههنگامی) 1391همکاران ( و
 در کار انجام توانایی هستند، شاد جوانان و ورزش وزارت ازجمله

تولید  کمی بهبود باعث تنهانه شادي یابد.می افزایش هاآن
 محصول ایجاد موجب ،يوربهره افزایش با بلکه شود،می

 کارکنان در کار به تعهد و غرور و افتخار همچنین و بهتر باکیفیت
 هستند. ترخالق شاد افراد شود.می و درنهایت نوآوري سازمانی

نیازمند عوامل زیر  همچنین شادکامی و بهبود نوآوري سازمانی
 -2کارها،  بهتر انجام براي عالقه و انگیزه ایجاد -1باشد: می

 و مورب و عمودي افقی، ارتباطات برقراري مؤثر هايروش ارائه
 -3منعطف و  ساختاري به سازمان راتیکبوروک تغییر ساختار

کارکنان.  میان در مشارکتی و گروهی هايفعالیت افزایش
 آن هايحلقه کارکنان که است زنجیري منزلهبه ورزشی سازمان
 شاد زنجیر کل زنجیر، هايحلقه تکتک شاد بودن با هستند.
 به شود.می سازمان کل قدرت افزایش موجب شادي گردیده،

شد.  خواهد سازمان قدرت سبب تضعیف ناشادي میزان، همان
 ورزش متولی ترینمهم عنوانبه جوانان و ورزش وزارت روازاین
 روانی و روحی هاي سالمتیشاخص ارتقاء با اساساً کشور
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 نتایج طبق بخشد. را بهبود خود نوآوري تواندمی کارکنان،
 ارتقاء در تواند،می کار محیط در شادي آمدهدستبه تحقیقات

 و سازمانی ، توانمندسازييوربهره ازجمله سازمانی هايمؤلفه
 ).1392 ،و آقا زیارتی باشد (فانی مؤثر سازمانی تعهد
نشان داد که یکی  )2003( 11و پانگ نتایج تحقیقات وانگ 

خالقیت و نوآوري  ترین عوامل فردي تأثیرگذار دراز مهم
افراد و دادن پاداش مناسب کارکنان، انگیزه آنان است. تشویق 

عنوان یکی از عوامل مؤثر ایجاد به افراد خالق و نوآور نیز به
انگیزه در افراد براي خالقیت و نوآوري شناخته شد. با توجه به 
نتایج تحقیقات گذشته مشخص شد که حمایت سازمانی، 

پذیري سازمان و ایجاد محیطی که کار تیمی و نوآوري را انعطاف
؛ ازجمله عواملی است که بر میزان نوآوري کندیتشویق م

). بنابراین با 2003، وانگ و پانگدارد ( ییسازمانی تأثیر بسزا
ژوهش، پهاي قبلی و با استناد به نتایج این توجه به نتایج پژوهش

توان گفت که عوامل شادي و برانگیختن کارمندان توسط می
 شود.سازمان باعث افزایش میزان نوآوري سازمانی می

مدل ساختاري، شادي هاي حاصل از با توجه به یافته 
)، توانسته اثر معناداري P,66/6=, t36/0=β >01/0سازمانی (

بر نوآوري سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته باشد. 
توان بیان کرد نتایج پژوهش در تبیین نتایج این پژوهش می

 که است آن از حاکی )2005(و همکاران  12لیوبومیرسکی
 کنندهتبیین عوامل ترینقوي ورزشی، هايسازمان کارکنان

 الزم هايمهارت کسب جهت وقفهیتالش ب را، شادي میزان
 نهادهاي رسمی در عضویت و اجتماعی همبستگی شادي، براي

 فراغت اوقات خانواده، و دوستان با و تفریح گردش غیررسمی، و
 شادي میزان ژنتیک، طورکلی،به اند.کرده بیان غیرفعال و فعال

 شادي آنان، ارادي رفتارهاي بلکه کند،تعیین نمی را کارکنان در
 کند.می ایجاد را

 ، نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است کههایافتهبا توجه به  
 داماق خود سازمانی نوآوري بهبود جهت در وقتی موفق مدیر یک

 عمل این نماید، سازمان محیط در سازمانی شادي اجراي به
 سالمت و شادي از عظیمی موج سازمانی اهداف تحقق بر عالوه

 نوآوري و سازمانی شادي داشت. خواهد پا به جامعه در را اجتماعی
 محل و سازمان از کارکنان منديرضایت موجب عموماً سازمانی
 حیطیم شرایط بهبود. گرددمی نارضایتی میزان کاهش و کارشان

باوجود  .شودمی کارکنان روانی و روحی سالمت و شادمانی سبب

هاي مختلف سازمان براي جستجو، ساختار مؤثر ارتباطی، بخش
داشت. این  و انتشار اطالعات، توانایی بهتري خواهند يآورجمع

هاي نوآوري را از طریق نوبه خود شانس تشخیص فرصتبه
یافته توسعه زیرساخت کامالً؛ دهدارتباط با سازمان افزایش می

ان تر ساخته و به افراد امکارتباط داخلی، ارائه و انتشار ایده را ساده
دهد. هاي جدید را میها و بهبود پذیرش ایدهافزایش ارائه ایده

 هتج طورکلیبه و نوآور بانشاط، پویا، سالم، ايجامعه ایجاد براي
 با دبتوان که هستیم کارهاییراه نیازمند مثبت عواطف افزایش

 سازمانی، فضاي در بودن شاد و زیستن شاد هايمهارت ایجاد
 لهمسئ این. دهد نجات ایستایی و جمود از را افراد زندگی و جامعه

 محیطی به را جوانان و ورزش وزارت کار محیط تواندمی تنهانه
 کارکنان رب تواندمی بلکه نماید، تبدیل یابنده رشد و خالق پویا،
 .دهد قرار سازمانی اهداف راستاي در را آنان و باشد اثرگذار نیز
 و شادمانی بر مؤثر عوامل اشتراك داشتن به توجه با عالوهبه

 سازمان، در شادمانی شیبرافزا عالوه توانمی نوآوري سازمانی،
 .داد ارتقاء نیز وزارتخانه در را نوآوري
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