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 چکیده

نقش میانجی نوآوری  اثربخشی سازمانی با توجه بهساالری منابع انسانی بر اثر شایستههدف از پژوهش حاضر تبیین هدف: 

 .بود سازمانی

جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان  پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود.-توصیفی روش تحقیقشناسی: روش

 200آماری بر اساس جدول مورگان ) نمونه .بودنفر  440های غرب کشور )کرمانشاه، کردستان، ایالم و لرستان( به تعداد استان

؛ (1391مصلحی، )ساالری شایسته از پرسشنامه متغیرهای تحقیقگیری برای اندازه .ای تعیین شدخوشه -تصادفی صورتبهنفر(، 

ها با روایی پرسشنامه. استفاده شد (2009، همکاران و هوی) سازمانی و اثربخشی( 1390 همکاران، و سازمانی )سرمد نوآوری

ساالری شایسته، پایایی ابزارها با آزمون آلفای کرونباخ )گردید تأییدریت و متخصص ورزشی مدی نفر از اساتید 9استفاده از نظرات 

 و معادالت ساختاری تأییدیاز روش تحلیل عاملی  هادادهجهت تحلیل  شد. تأیید( 927/0و اثربخشی  855/0، نوآوری 932/0

 استفاده گردید.

داشته است و سپس به میزان بر نوآوری  85/0یب اثر با ضررا  تأثیربیشترین  ساالریشایسته، های تحقیقیافته بر اساسها: یافته

غیرمستقیم  طوربهساالری شایستههمچنین  بود تأثیرگذاربر اثربخشی  24/0نیز به میزان  بود. نوآوری تأثیرگذاربر اثربخشی  73/0

 بود. تأثیرگذاربر اثربخشی  20/0نیز به میزان  و از طریق نوآوری

تفویض اختیار بر اساس ها، گیریو مشارکت کارکنان در تصمیمافزایش مذاکره پژوهش،  هاییافتهبر اساس  گیری:نتیجه

 باشد. مؤثردر اثربخشی سازمانی  تواندمیمدیر و کارکنان  دوسویهایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد ، های کارکنانشایستگی

 .ادارات ورزش، ورزش نوآوری، ،ساالری، اثربخشیشایستههای کلیدی: واژه

 E - mail: masoudmohamadi688@gmail.com 09386246828 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

ابطحی نیا و ) کنندکارهایی هستند که به مزیت رقابتی دست پیدا منظور سازگاری با محیط خود، به دنبال راهها بهسازمان

 (.1394 همکاران، و محمدیباشند ) مدار مشتری و بخشند بهبود را یندهافرآ و هایستمس مداوم طوربهو  (1397راستگو، 

 در ضروری استراتژی یک عنوانبه نوآوری به باید دهند ادامه خود حیات به رقابت، جدید پارادیم در بتوانند آنکه برای هاسازمان

 نوآوری بر تأثیرگذار سازمانی هایشاخص ،آنها با مقابله برای محیطی، تحوالت و تغییر شناخت ضمن و کنند نگاه کنونی عصر

 بسیاری توجه نوآوری موضوع(. 1395 زنجانی، اکبری) بدهند را هاپاسخ ترینمناسب تغییرات این به و کنند شناسایی را سازمانی

 رقابت برای امروزی هایسازمان در زیادی بسیار اهمیت از و کرده جلب خود به را مختلف هایرشته از محققان و دانشمندان از

 مزیت و ارزش ایجاد منظوربه هاسازمان حیاتی و مهم عامل عنوانبه نوآوری چراکه است؛برخوردار  تحوالت چرخه در ماندن و

 هایشیوه و هااستراتژی به اشاره سازمانی نوآوری(. 1388 رنجبری، و برومند) است امروزی متغیر و پیچیده محیط در پایدار رقابتی

 دارد، بستگی آن مؤسسان توانایی و بصیرت به سازمان مرگ و تولد ازآنجاکه. دارد هاسازمان بازاریابی و سازمانی مدیریتی، جدید

 توانایی به نوآوری. (2015 ،1ریپوول و )الیور است وابسته انسانی منابع نوآوری و خالقیت نظیر عواملی به نیز آن بقای و رشد

 و 2ناسوشن(. 1395 همکاران، و کریمی) دارد اشاره خدمات و محصوالت خلق منظوربه خالقیت از پشتیبانی برای سازمان

 ضرورت .کنندمی تقسیم اداری نوآوری و فرآیند نوآوری ،محصول نوآوری بعد سه به را سازمانی نوآوری ابعاد(. 2011) همکاران

 یکی درازمدت در سازمان نابودی با را آن نبود منابع برخی که است رسیده حدی تا هاسازمان در نوآوری و خالقیت وجود

 آنها متنوع هایشیوه و هاسازمان بر را روزافزونی فشار فناوری، تغییرات و شدید رقابت (.1392 همکاران، و پرهیزگار) انددانسته

 خدماتی و تولیدات در بیشتری تأثیر ،رودمی انتظار هاسازمان انسانی منابع از. سازدمی وارد انسانی نیروی وریبهره افزایش در

 محیط. یابد اهمیت شایستگی رقابت، محیط در شده موجب که است چیزی همان درست این .باشند داشته دهندمی ارائه که

 یگانگی،) تغییرند حال در جهانی تحوالت با همگام آن هایهدف و نیست تحوالت و تغییر این از تأثیربی نیز ایران انسانی منابع

تغییر  له به شرایط محیطی و سازمانی قابجبا تواست که  موضوعیثابت نیست، بلکه  موضوعیشایستگی مدیران ورزشی  (.1389

 افراد مستمر ارزشیابی مناسب، شغلی هایجایگاه در مناسب افراد گرفتن قرار ،ساالریشایسته .(1397بجانی و همکاران، ) است

 ایپیچیده جموعهم؛ بلکه نیست ساده امری که است مستمر فرایند یک در ارزشیابی نتایج اساس بر آنها تثبیت یا جاییهجاب و

 زیربناهای آوردن فراهم آن الزمه و یابد استقرار سازمان در باید منطقی و بلندمدت فرایند یک طی که است سازوکارهایی از

 کافی صرف خالقیت مدیریت، در راستا، همین در (.1393، کمالی) است سازمانی و قانونی نگرشی، ساختاری، نظر از مربوطه

 همچنین و مالی مادی، انسانی، نیروی ازجمله دسترس در منابع به توجه با را خود سازمان بتواند باید خالق مدیر یک بلکه نیست،

 مدیران موضوع این و برساند شدهریزیبرنامه پیش از اهداف و هاافق به آن خارجی و داخلی شرایط و تغییرات دادن قرار مدنظر با

 اهداف به دستیابی و تحقق میزان با ورزشی هایسازمان اثربخشی(. 1392 همکاران، و صحرایی) کندمی اثربخشی حیطه وارد را

 که است مقصدی سازمان، هر هدف ترینمهم عنوانبه سازمانی اثربخشی (.1391 ،همکاران و عیدی) شودمی تعیین سازمان

 است مطرح سؤال این همیشه کهطوریبه. (1388 زاده، اسد (گیردمی صورت آن به رسیدن راستای در سازمانی هایتالش تمام

 کندمی مطرح را اثربخشی عامل وسیع و گوناگون مطالعات نتیجه کههستند  ناموفق برخی و موفق هاسازمان برخی چرا که

 دارد بستگی آنها هاییوانایت و بینش دانش، سطح مهارت، شایستگی، به اساساً مدیران اثربخشی. (1396 درخشانی، و محمودی)

 شایستگی، نوع آن دارای که کسانی تربیت و یافتن منظوربه مستمر تالشی مدیران، موفقیت در عوامل این اهمیت دلیل به و

 است گرفته انجام تحقیقاتی ،پژوهش متغیرهای رابطه مورد در(. 2004 ،3تارنون و جانگ) است جریان در باشند مهارت و توانایی

 اثربخشی در مدیران شایستگی نقش عنوان با پژوهشی در وی ،کرد اشاره ،(1389) یگانگی تحقیق به توانمی آنها ازجمله که

                                                           
1. Oliver and Ripol 

2. Nasution 

3. Chang and Tharenou 
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 و مدیران اجتماعی و فردی شایستگی بین که رسید نتیجه این به( قزوین استان مخابرات شرکت در موردی مطالعه) مدیریت

 (اجتماعی بعد و فردی بعد) مدیران هایشایستگی ابعاد متغیرهای تمام بین همچنین ؛دارد وجود همبستگی مدیریت اثربخشی

 تخالقی بین رابطه بررسی عنوانبه پژوهشی در ،(1391) همکاران و محرابی .دارد وجود معناداری همبستگی آنان اثربخشی و

 آذربایجان هایاستان وپرورشآموزش اثربخشی و کارکنان تخالقی بین که رسیدند نتیجه این به سازمانی اثربخشی و کارکنان

 شایستگی بین رابطه عنوان با پژوهشی در ،(1392) محمدی و بنی ولیک نصیری. رددا وجود داریمعنی رابطه اردبیل و شرقی

 رسیدند نتیجه این به همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه در سازمان مدیریت اثربخشی با یاددهنده سازمان هایمؤلفه و مدیران

 در ،(1392) همکاران و صحرایی. دارد وجود معناداری و مثبت رابطه سازمان مدیریت اثربخشی با مدیران شایستگی بین که

 نتیجه این به ایران اسالمی جمهوری ورزشی هایفدراسیون مدیران خالقیت با اثربخشی بین ارتباط بررسی پژوهشی با عنوان

 رابطه بررسی پژوهش در ،(1394) همکاران و محمدی. اردد وجود معناداری و مثبت ارتباط خالقیت و اثربخشی بین که رسیدند

 رفتاری و ایزمینه فنی، هایشایستگی ایواسطه نقش :دانشگاهی نوآوری و مدیران اجتماعی – عاطفی هایشایستگی بین

-شایستگی بین رابطه در علمیهیئت اعضای رفتاری و ایزمینه فنی، هایشایستگی که رسیدند نتیجه این به علمیهیئت اعضای

 رابطه بررسی با ،(1394) همکاران و محمدی .دارند ایواسطه نقش بررسی دانشگاهی نوآوری و مدیران اجتماعی -عاطفی های

 بین طورکلیبه که رسیدند نتیجه این به کریمرباط شهرستان دخترانه ابتدایی مدارس معلمان اثربخشی با مدیران خالقیت

 -عاطفی هایشایستگی بین رابطه بررسی به ،(2011) 1کرکلند .دارد وجود معناداری رابطه معلمان اثربخشی با مدیران خالقیت

 -عاطفی هایشایستگی که اندگرفته نتیجه و پرداختند کارکنان سازمانی تعهد و شغلی هایشایستگی نوآوری، با اجتماعی

 تأثیر بررسی عنوانبه پژوهشی در ،(2013) 2کاپاگودا. دارد کارکنان شغلی هایشایستگی و نوآوری با معناداری رابطه اجتماعی

 و خالقیت بروز بر مدیران هایشایستگی که است گرفته نتیجه و پرداخته آنان ایوظیفه عملکرد بر مدیران هایشایستگی

عملکرد انجام  و نوآوری نوع نوآوری، قابلیت بین (، تحقیقی با عنوان رابطه2017) 3راجا پادیرانا و هوای .دارد تأثیر آنان در نوآوری

اشاره  بهتر عملکرد تولید برای مؤثرتر نوآوری نتایج ارائه به رابطه بین نوآوری و عملکرد را نشان داد و مطالعه این نتایجدادند که 

 نوآوری که(، در تحقیقی با عنوان رابطه بین نوآوری و عملکرد سازمانی نشان دادند 2017) همکارانو  4سیوهانگکریم  دارد.

 .دارد سازمان عملکرد بر مثبتی تأثیر سازمانی نوآوری و فرآیند در نوآوری محصول،

 شده و دولتی هایسازمان در امور بهینه انجام در انکار غیرقابل اصلی به تبدیل ساالریشایسته بوروکراسی، تکوین با زمانهم

 مطالب به توجه با (.1393کمالی، ) شودمی سازمان و کار به کارکنان تعهد و وفاداری ،شکوفایی موجب که است عواملی ازجمله

 سازمان در آن بهبود باعث و گذاردمی تأثیر سازمانی اثربخشی بر که مهمی عوامل از یکی پیشین هایپژوهش بررسی و ذکرشده

 .است نوآوری و خالقیت شودمی

پردازد اما این پژوهش به بررسی و طرح این مسئله می ؛تحقیق هستیم متغیرهایمثبت  هایرابطهشاهد  نظری، با توجه به مبانی

دارای  روازایننقش میانجی را بازی کند یا خیر؟  تواندمیخواهد بود و  مؤثرو عملکرد  ساالریشایستهکه آیا نوآوری در رابطه بین 

وانان انجام نشده است. ت ورزش و جااین پژوهش در ادار حالتابهنوآوری و خالقیت در طرح مسئله تحقیق هستیم. عالوه بر این 

نوآوری در ادارات  و ساالریشایستهمشخصی برای ارتقای عملکرد از طریق چارچوب  تواندمی و نتایج این پژوهش هایافتهلذا 

 برای و بوده مؤثر وریآنو و خالقیت بروز در که عواملی از یکی عنوانبه ساالریشایسته کهازآنجاییورزش و جوانان ایجاد کند. 

 افزایش و کارکنان بهتر عملکرد باعث سازمان در نوآوری و ساالریشایسته وجود ،است ضروری آن ارتقای سطح و سازمان بقای

                                                           
1. Kirkland 

2. Kappagoda 

3. Rajapathirana and Hui 

4. karimSuhag 
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 کارکنانی و افراد وجود مستلزم نوآوری و خالقیت از استفاده و کارگیریبه همچنین و شودمی ورزشی هایسازمان در اثربخشی

 .باشند شایستگی هایویژگی دارای که است

در  ساالریشایستهبرای تقویت  هاییزمینه؛ لذا ایجاد هستندنیازمند کارکنان خالق با عملکرد باال  های ورزشیسازمان ازآنجاکه

شغلی  حیطهمتناسب با  هایویژگیو خالق با  باانگیزهاست تا کارکنانی  هاسازمانادارات ورزش و جوانان، نیاز مبرم و اساسی این 

شغل متولی اصلی ورزش در شهرها باید متناسب با  عنوانبهادارات ورزش و جوانان  سازمانی اثربخش داشته باشند. درنهایتو 

 نقش با سازمانی اثربخشی بر ساالریشایسته اثر بررسی حاضر پژوهش ، هدفجهت همین به خود از شایستگی برخوردار باشند.

تحقیق  هاییافتهدر پایان این پژوهش نیز بر اساس  .است کشور غرب جوانان و ورزش ادارات در سازمانی نوآوری میانجی

 .شودمیمناسب برای داشتن سازمانی اثربخش ارائه  کارهایراه

 شناسیروش

های شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان جامعه آماری این پژوهش و از نوع توصیفی و همبستگی تحقیق حاضر

 -تصادفی صورتبهنفر(،  200آماری بر اساس جدول مورگان ) نمونه .دبو غرب کشور )کرمانشاه، کردستان، ایالم و لرستان(

پرسشنامه قابل  212تعداد  درنهایتکه شد پرسشنامه در بین جامعه آماری مورد نظر توزیع  240. تعداد ای تعیین شدخوشه

. برای گرفتیم هایی مانند جنسیت، وضعیت تأهل و میزان تحصیالت را در بر. پرسشنامه مشخصات فردی ویژگیبوداستفاده 

 سرمد سازمانی نوآوری ،سؤال 8با  (1391مصلحی ) ساالریشایسته الح شدههای اصمتغیرهای تحقیق از پرسشنامه گیریاندازه

در  هاینهگزضمناً همه  .شداستفاده  سؤال 13با  (2009همکاران ) و هوی سازمانی اثربخشی و سؤال 12با  (1390همکاران ) و

ها با استفاده از شد. روایی پرسشنامهبندی موافقم( طبقه کامالً) 5مخالفم( تا گزینه  کامالً ) 1لیکرت از گزینه  ارزشی 5طیف 

پیشنهادها و اصالحات، پایایی ابزارها با آزمون آلفای  ستفاده و بعد از اعمال تمامیاستاد مدیریت و متخصص ورزشی ا 9نظرات 

برای تعیین وضعیت چولگی و کشیدگی از  شد. تأیید( 927/0و اثربخشی  855/0وری ، نوآ932/0 ساالریشایستهکرونباخ )

روش تحلیل و روایی سازه  تأییدجهت  1تأییدیاز روش تحلیل عاملی  هادادهها و همچنین جهت تحلیل دادهتوزیع طبیعی بودن 

 بود. 24نسخه  3و ایموس 25نسخه  2اساسپیاس مورد استفاده در این پژوهش افزارهاینرماستفاده گردید.  مسیر

 هایافته

همچنین  ؛درصد زن هستند 17درصد از مجموع کارکنان، مرد و  83 دهد کهها نشان میآزمودنی جمعیت شناختیهای ویژگی

درصد متأهل هستند. ضمناً، بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلی  5/32از مجموع کارکنان پاسخگو، مجرد و  درصد 5/67

پژوهش از آزمون کشیدگی و چولگی استفاده شد که  هایداده چگونگی توزیعبررسی  منظوربه. استدرصد  6/49 کارشناسی

 گزارش شده است. 1نتایج آن در جدول 

 متغیرها چگونگی توزیعی ارزیابی هاشاخص .1جدول 

 متغیرها .c.r کشیدگی .c.r چولگی

375/0  768/1  795/0-  321/2- ساالریشایسته   

397/0  378/3  645/0-  832/1-  عملکرد 

399/0  768/1  754/0-  321/2-  نوآوری 

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis 

2. SpSS v.25 

3. Amos v.24 
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 است. نرمال توزیعی 5 منفی و مثبت بین کشیدگی و 3 منفی و مثبت بین چولگی با نتایج جدول فوق نشان داد، توزیع متغیرها

 .استتوان گفت که کلیه متغیرها دارای توزیع نرمال اطمینان می 95/0لذا با 

ل عاملی مرتبه اول و دوم از تحلی و در جهت روایی سازه نیاز و نوع پرسشنامه بنا برجهت ورود به بحث در معادالت ساختاری 

 انجام گرفته پژوهشها، تحلیل عاملی مرتبه اول برای هریک از متغیرهای آوری دادهاز جمع. در این پژوهش پس استفاده شد

نوآوری به دلیل پایین بودن میزان بار  مؤلفهاز  سؤال 3 درنهایتهای هر متغیر و اصالحات مورد نظر، و پس از بررسی گویه است

 .اندشده وارد مدلبه مورد بحث  هایمؤلفهها در قالب گویه( از مدل نهایی تحقیق حذف و سایر 3/0عاملی آن )کمتر از 

 

 

 مدل معادله ساختاری تحقیق .1شکل 

نوآوری و  ( بر85/0یب اثر )را با ضر تأثیر(، شایستگی شغلی بیشترین 3( و نتایج جدول )1)شکل  افزارنرمخروجی  بر اساس

بر اثربخشی  24/0بوده است. نوآوری و خالقیت نیز به میزان  تأثیرگذاربر اثربخشی  73/0به میزان  خالقیت داشته است و

 تأثیرگذاربر اثربخشی  20/0ریق نوآوری و خالقیت نیز به میزان و از ط غیرمستقیم طوربهبوده است. همچنین شایستگی  تأثیرگذار

 متغیر طریق از وابسته متغیر بر مستقل متغیر یک اثر که دهدمی رخ زمانی غیرمستقیم اثر یا گریمیانجی بوده است.

 آن تأثیرگذاری طریق از اما نباشد اثرگذار وابسته متغیر بر مستقیم طوربه مستقل متغیر اگر حال .شود منتقل میانجی

 کامل میانجی متغیر میانجی، متغیر باشد، تأثیرگذار وابسته متغیر بر میانجی متغیر تأثیرگذاری و میانجی متغیر بر

، باشد اثرگذار وابسته متغیر بر میانجی طریق از غیرمستقیم هم و مستقیم صورتبه هم مستقل متغیر اگر اما ؛است
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 متغیر یک سازمانی نوآوری میانجی متغیر فوق، شدهمطرح موارد به توجه با .است جزئی میانجی متغیر ،میانجی متغیر

 .است جزئی میانجی

 های مدل نهایی پژوهشنتایج خروجی .3جدول 

 هافرضیه   تأثیرضریب  مقدار خطا مقدار تی معناداری نتیجه

 ساالریشایسته ---> نوآوری 854/0 078/0 451/11 001/0 تأیید

 ساالریشایسته ---> اثربخشی 734/0 086/0 718/7 001/0 تأیید

 نوآوری ---> اثربخشی 240/0 071/0 938/2 003/0 تأیید

 96/1 در بازهمقدار این اعداد  کهدرصورتی. استتی  داریمعنیترین معیار برای سنجش رابطه بین متغیر در مدل، اعداد ابتدایی

است. همچنین مقدار  95/0ها پژوهش در سطح اطمینان فرضیه تأیید، نشان از صحت رابطه بین متغیرها و در نتیجه نباشد ±

 ؛پذیریممی 95/0باشد رابطه بین متغیرها را در سطح اطمینان  05/0کند و اگر کمتر از معناداری نیز به همان موضوع اشاره می

 .شوندمیفرضیات تحقیق تأیید  آماره، تمام این به توجه با بنابراین

 برازش مدل یهاشاخص. 4جدول 

 تفسیر مالک مقدار برازش شاخص

 مطلوب برازش 90/0 از بیشتر 92/0 برازش نیکویی شاخص

 مطلوب برازش 90/0 از بیشتر 95/0 فزاینده برازش شاخص

 مطلوب برازش 90/0 از بیشتر 93/0 شدهتعدیلبرازش  نیکویی شاخص

 مطلوب برازش 90/0 از بیشتر 92/0 برازش هنجار شده شاخص

 مطلوب برازش 90/0 از بیشتر 95/0 شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب برازش 08/0 کمتر از 06/0 برآورد خطای مربعات میانگین هریش

 مطلوب برازش 3کمتر از  48/1 کای مربع بهنجار شده/درجه آزادی

کرد.  مختلفی استفاده معیارهای از مدل سنجش برازش برای قرار گرفت، باید آزمون مورد افزارنرم یلهوسبه نهایی مدل کهیهنگام

 .است نمایان 4در جدول  آن نتایج که است استفاده شده برازش مدل تعیین متعددی برای هایشاخص از نیز تحقیق این در

اگر  طورکلیبه. است تأییدها مدل مورد و با توجه به خروجی نهایی مدل، تمامی شاخص است مشخص 4جدول  در که طورهمان

 شاخصو  4هنجارشده برازش شاخص، 3شدهیلتعد برازش نیکویی شاخص، 2فزاینده برازش شاخص، 1برازش نیکویی شاخصارزش 

 که 6آزادی درجه دو به کای اگر نسبت است. همچنین برخوردار از برازش خوبی مدل باشد 9/0از  تربزرگ 5تطبیقی برازش

 میانگین هریش مقداراست.  برخوردارخوبی  برازش از مدل باشد 3از  مدل است کمتر تعیین برازش در آماری شاخص ترینمهم

 .استقابل قبول  مدل برازش باشد 08/0از  کمتر اگر نیز 7برآورد خطای مربعات

 

                                                           
1. GFI 

2. IFI 

3. AGFI 

4. NFI 

5. CFI 

6. CMIN/DF 

7. RMSEA  



  2شماره  /6سال  /1398تابستان مدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

201 

 گیرینتیجهبحث و 

بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش میانجی نوآوری سازمانی در ادارات ورزش  ساالریشایسته راثپژوهش حاضر بررسی  ازهدف 

مستقیم و  صورتبهبر اثربخشی سازمانی  ساالریشایستهپژوهش حاکی از آن است که  هاییافته. بودو جوانان غرب کشور 

 دارد. تأثیراز طریق نوآوری  غیرمستقیم

شایستگی شغلی به میزان تحقیق نشان داد  هاییافتهبر اثربخشی سازمانی بود.  ساالریشایستهیکی از اهداف تحقیق بررسی اثر 

در اثربخشی  ساالریشایستهباالیی دارد و بر اهمیت  نسبتاًبوده است. این اثر شدت  تأثیرگذاربر اثربخشی سازمانی  قابل توجهی

استوار است که زمانی در سازمان  ج تحقیقات پیشین نیز بر این امراشاره دارد. نتای ادارات ورزش و جوانان غرب کشورسازمانی 

به نتایج  توانمی، اثربخشی سازمان ارتقا پیدا خواهد کرد. در این زمینه شودمیشایستگی در نظر گرفته  ایجادشده هایشغلبرای 

کارشناسان اثرات بسیار مثبتی در اثربخشی شغلی  هاییستگیشا( معتقد است که 2011کرکلند )تحقیقات پیشین اشاره کرد. 

 و مدیران اجتماعی و فردی شایستگی بیننتیجه گرفت نیز در پژوهش خود (، 1389یگانگی ). داشته باشند تواندمی و سازمان

 و اجتماعی( بعد و فردی مدیران )بعد هایشایستگی ابعاد تمام متغیرهای بین و دارد وجود همبستگی مدیریت اثربخشی

بین  ( به این نتیجه رسیدند که1392نصیری ولیک بنی و محمدی شاهد ) .دارد وجود معناداری همبستگی آنان اثربخشی

 دارد.های سازمان یاد دهنده با اثربخشی مدیریت سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود شایستگی مدیران و کاربست مؤلفه

 استقرار. شودمی سازمان و کار به کارکنان تعهد و وفاداری شکوفایی، موجب که است عواملی ازجمله ساالریشایسته

 باید منطقی و بلندمدت فرایند یک طی که است سازوکارهایی از پیچیده ایمجموعه بلکه ؛نیست ساده فرایندی ساالریشایسته

 ،کمالی) است سازمانی و قانونی نگرشی، ساختاری، نظر از مربوطه زیربناهای آوردن فراهم آن الزمه و یابد استقرار سازمان در

1393.) 

اعتماد همکاری را ترویج  .ستبگذارد، اعتماد ا تأثیرشایستگی در ادارات ورزش و جوانان تواند در افزایش که میعامل مهمی 

حفظ شود، مدیران باید  ءتا اعتماد بین اعضا داشته باشدنابراین مدیر باید دقت زیادی . بآورددرمیو منابع را به حرکت  دهدمی

 شایستگی و کفایت خود را برای آنها به اثبات برسانند. نکنند و کاریپنهانرا به کارکنان اثبات کنند، در برابر آنان  دوفاداری خو

با دیگر  مؤثرافزایش مذاکره ( 1: شودمیپیشنهادهایی مطرح بر اثربخشی سازمانی  ساالریشایسته تأثیرلذا با توجه به اهمیت 

 هاگیریتصمیمحمایتی در جهت مشارکت کارکنان در  هایبرنامه( 2 در سازمان بخشرضایتبرای رسیدن به نتایج  هاسازمان

سازمان و ایجاد فضای مطلوب برای ابراز وجود کارکنان تسهیم قدرت در ( 4کارکنان  هایشایستگیتفویض اختیار بر اساس ( 3

اثبات وفاداری به سازمان و کارکنان از جانب ( 6 مدیر و کارکنان دوسویهایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد ( 5 بر اساس شایستگی

 مدیر

تحقیق با  هاییافتهبر نوآوری و خالقیت کارکنان است. در این خصوص  ساالریشایستهتحقیق اثر باالی  هاییافتهیکی دیگر از 

رفتاری  و ایزمینه فنی، هایشایستگی( معتقدند 1394) محمدی و همکاران. استتحقیقات گذشته همسو چندی از نتایج 

 .دارند ایواسطه نقش بررسی دانشگاهی نوآوری و مدیران اجتماعی – عاطفی هایشایستگی بین رابطه در علمیهیئت اعضای

 دارد. تأثیر آنان در نوآوری و خالقیت بروز بر های مدیرانکه شایستگی کندمی تأکید(، نیز 2013) کاپاگودا

 گیریتصمیممدیران بستگی دارد و هر اقدامی از طرف مدیر نوعی  گیریتصمیمها به وضعیت و نتیجه سرنوشت سازمان ازآنجاکه

ها جهت گیریها در خصوص تصمیمها باید سعی شود ضمن نزدیک نمودن افکار و دیدگاه. در سازمانآیدمی حساببهسازمانی 

تگی در کارشناسان توجه های شایستا بتوان به ویژگی گیری مشترك در اعضای سازمان ایجاد شودپیشرفت سازمان، یک تصمیم

بهبود  هرگونهدارایی هر سازمان است و  ترینبزرگخالقیت و نوآوری  نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه،. کرد

که این جایبه دهدمی اری است که به کارکنان اجازهکگیرد. مشارکت راهو پیشرفت در سازمان توسط نیروی انسانی صورت می
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 هاگیریتصمیمقوه خالقیت خود را به کار اندازند و در  ،کنند فکربهره گیرند،  خود هایییتواناوند از همیشه مدیریت و رهبری ش

 .دخالت داشته باشند

شود که این امر باعث می خواهد شد کارکنانانگیزه میان  باعث ایجاد آنهامشورت با  د ووبه کارکنان خمدیر با تفویض اختیار 

از هوش، ذکاوت  راحتیبهکه  دهدمیمشارکت کارکنان به مدیر این امکان را  .منظم، دقیق و مطلوب پیشرفت کند صورتبهکارها 

از نظر  هاگیریتصمیممدیری که در  از طرفی انجام شود و ترسریعو تجربه کاری پرسنل خود استفاده مناسب را ببرد تا کارها 

راهکارهای  عنوانبه .کندمیبیشتری دنبال  باانگیزهو کارها را  داندمیکارکنان خود را در انجام امور سهیم  کندمینان استفاده کارک

مدیریت بر استعدادها، بسترسازی جهت مشارکت می توان به موارد زیر اشاره کرد: بروز خالقیت در کارکنان سازمان  برایی

محیط کاری ، فشرده و در کارکنان همراه با رقابت کامل هانگیز ویژه کارکنان، ایجاد تأثیرگذارنوین  هایآموزش ارائه کارکنان،

، نظارت بر گیریتصمیمفرصت به کارکنان جهت  ارائهو  اثربخشیسالم و مناسب جهت پرورش خالقیت، ایجاد فرهنگ ارتقای 

تشویق  ،در انتصابات ساالریشایستهرعایت  ،کارکنان، احترام و اظهار ستایش آنانکارکردهای پرسنل، رعایت کرامت انسانی 

  ن.طرفانه کارکنان برای مشارکت، ارائه مزایای پرسنلی مالی، ایجاد امنیت شغلی، ارائه امتیاز خاص به کارکنابی

از  ادارات ورزش و جوانان خالقیت کارکنانتقویت قوه ( 1: شودمیپیشنهادات ذیل ارائه  ،این بخش پژوهش هاییافتهبر اساس 

مدیریت ( 3 در حل مشکالت سازمانادارات ورزش و جوانان  درگیر کردن کارکنان( 2 در تصمیمات سازمانی آنهاطریق مشارکت 

( 5 در کارکنان جهت پرورش خالقیت هانگیز ایجاد( 4 ی کارکنان و آموزش استفاده مناسب از استعداد در سازماناستعدادها

کارکنان در انتصابات  ساالریشایستهرعایت ( 6 ادارات ورزش و جوانان از جانب همکاران و مدیر کارکناناحترام و اظهار ستایش 

 و بسترهای مناسب حمایت مالی و معنوی ایجاد امنیت شغلی( 7 ادارات ورزش و جوانان

این پژوهش با تحقیقات پیشین همسو  هاییافتهخالقیت و نوآوری بر اثربخشی سازمانی است.  تأثیرتحقیق  هاییافتهاز دیگر 

 آذربایجان هایاستان وپرورشآموزش اثربخشی و کارکنان خالقیت بینبه این نتیجه رسیدند که (، 1391) همکارانمحرابی و بود. 

 و مثبت ارتباط خالقیت و اثربخشی بین(. 1392) همکارانصحرایی و رد. از نگاه دا وجود داریمعنی رابطه اردبیل و شرقی

اثربخشی  با مدیران خالقیت بین طورکلیبه کهبه این نتیجه رسیدند  ( نیز1394محمدی و همکاران )ارد. د وجود معناداری

 بخشرضایتبه نتایج برای رسیدن مدیریت مشارکتی  و هاسازمانبا دیگر  مؤثرافزایش مذاکره  .دارد وجود معناداری رابطه معلمان

شوند و میبه کارهای گروهی کشیده  گرنظارهو  انگیزهبیکارکنان  درواقع شود؛ اثربخشیباعث افزایش  تواندمی در سازمان

و  نگریجزئیاجتناب از  افزایش تحرك، ، ابتکار،اثربخشی. این شیوه باعث افزایش ارتقای میزان کنندمیاحساس مسئولیت 

این نکات در صورتی عملی است که اهداف سازمان روشن باشد، تقسیم کار انجام شود، از مهارت و  .جمعی است گیریتصمیم

جو  ،مناسب استفاده شود آموزش مناسب به کارکنان داده شود، امنیت شغلی وجود داشته باشد صورتبهکارکنان  هایتجربه

دیگر عاملی  .ارکنان به بلوغ کاری و روانی رسیده باشندکارکنان مطلوب باشد و ک معیشتیوضعیت کاری و  ،اعتماد برقرار باشد

 هاییسازمان موفق، هایسازمانلذا است.  نوآوریگذارد، عامل مثبت می تأثیر سازمانیاین پژوهش بر اثربخشی  هاییافتهکه طبق 

 هاییپیشنهاد سازمانی اثربخشیبر اساس اثر نوآوری بر  دهد.می تشکیل آنان را حرکت پیکان نوك نوآوری، و خالقیت که هستند

بیشتر  پذیریمسئولیتارتقای  (2 کارکنان هایتوانمندیسیستم جامع ارتقای شغلی بر اساس  و اجرای تدوین( 1 شود:میذکر 

آموزش ( 5 درون سازمان تقسیم کار گروهی( 4 هاسازمانبا دیگر  مؤثرافزایش مذاکره ( 3کارکنان در صورت ارتقای شغلی 

 توجه به وضعیت کاری و معیشتی کارکنان( 6 مناسب و متناسب با وظایف کارکنان

 شود،میاگر مدیران از اخالق نیکو و حسنه در برابر زیردستان برخوردار باشند، وجهه عمومی آنها تقویت در پایان باید ذکر کرد 

اثربخش،  هایدر نتیجه سازمان .تو در نتیجه اثربخشی سازمان افزایش خواهد یافکنند شایستگی را بیشتر درك می نوعیبه

 ترنزدیکخود  هایهدفبه  هاسازمانخود دست یابند بنابراین هرچه  هایهدفبه بیشتر  اندتوانستههستند که  هاییسازمان
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توان نتیجه شده، میپیش گفتهاز و با تکیه بر مبانی نظری  شدبر اساس آنچه ذکر . خواهند بود تراثربخش آنهاشوند مدیران 

ها، باشند، توانایی روبرویی با چالشبیشتری برخوردار  از شایستگی کارشناسان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور هرچقدرگرفت 

های هایی متناسب با قابلیتساز ایجاد نوآوریهای ناشناخته بیشتری برخوردارند و با اتخاذ تدابیر مناسب زمینهها و موقعیتبحران

پذیر و نقدپذیر بوده و انعطافسازند. این افراد را میسر می های نوآوری و اثربخشی کارشناسانزمینه درواقع. شوندمی آن ادارات

 .انه پویاتری خواهند داشتنوآور های، فعالیتای و رفتاریهای فنی، زمینهواسطه کسب شایستگیبه در یک محیط تعاملی 

 منابع

تبیین نقش هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی یادگیری (. 1397) .نیا، عاطفه و راستگو، سمانهابطحی

 .142-125، (1)6. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، (ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی کارکنان( مانیساز

 ارشد،کارشناسی نامهپایان. علمیهیئت اعضای پژوهشی-یآموزش اثربخشی با تخالقی رابطه بررسی (.1388ناصر. ) اسدزاده،

 .تبریز اسالمی آزاد دانشگاه

 ،ارشدکارشناسی نامهپایان. سازمانی نوآوری بر سازمانی ساختار و مدیران هایشایستگی تأثیر(. 1395اکبری زنجانی، بهاره. )

  .حسابداری و مدیریت دانشکده ،طباطبایی عالمه دانشگاه

اعتباریابی پر سشنامه شایستگی مدیران ساخت و (. 1397)ر، سارا و غفوری، فرزاد. کشکواد؛ جیی، ال؛ شهضلبجانی، ابوالف

 .263-275 ،(2)5های ورزشی. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، سازمان

 مدیریت نقش بر تأکیدی: با نوآور عملکرد و انسانی منابع مدیریت راهبردی (. اقدامات1388مریم. ) مجتبی و رنجبری، برومند،

 .54-41،(24)6پلیس،  انسانی توسعه دوماهنامهدانش. 

 بر مؤثر عوامل شناسایی (.1392و درینی، ولی محمد. ) اکبرعلی؛ فروزنده دهکردی، لطف اله؛ جوکار، محمدمهدیپرهیزگار، 

(، 31)11. مطالعات مدیریت صنعتی، کشور نشر صنعتی: مورد مطالعه باز نوآوری پارادایم بر تکیه با سازمانی نوآوری

101-125. 

 اثربخشی بین ارتباط بررسی در ساختاری معادالت سازیمدل(. 1392). افشاری، مصطفی نصراهلل و سید اسماء؛ سجادی، ،صحرایی

 .47-33 ،(1) 1 ،ورزشی مدیریت در نوین رویکردهای. ایران اسالمی جمهوری ورزشی هایفدراسیون مدیران خالقیت با

های (. بررسی اثربخشی سازمانی فدراسیون1391سجادی، سید نصراهلل. )نژاد، رحیم؛ یوسفی، بهرام و عیدی، حسین؛ رمضانی 

 .135 ـ 119، (4)2منتخب ورزشی ایران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 

(. تبیین رابطه تفکر استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی 1395کریمی، جواد؛ حسینی، مریم و عباسی، همایون. )

های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سالمت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و ی. اولین کنفرانس ملی یافتهسازمان

 .قهرمانی. اهواز

(، 37)9سازمان. منابع انسانی ناجا،  در ساالریشایسته تحقق در کارکنان عملکرد ارزیابی نقش بررسی(. 1393، یحیی. )یکمال

49-67. 

 .سازمانی اثربخشی و کارکنان خالقیت بین رابطه بررسی(. 1391محرابی، جواد؛ رهنما، افشین؛ درستی، علی و عالیی، عباس. )

 .43-60 ،(11)4 رفتاری، علوم

 ابتدایی مدارس معلمان اثربخشی با مدیران خالقیت (. رابطه1394محمود و آزادیکتا، مهرناز. ) سید محمدی، مریم؛ میرزمانی،

 .38-25، (16)4، درمانیروان و مشاوره فصلنامه. کریمرباط دخترانه شهرستان
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(. بررسی رابطه بین 1394محمدی، مهدی؛ نور رحمانی، محمد؛ ناصری جهرمی، رضا؛ کشاورزی، فهیمه و رحمانی، هادی. ) 

ای و رفتاری های فنی، زمینهای شایستگیاجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه_های عاطفیشایستگی

 .10-1 ،(8)4، آفرینیارزش. نوآوری و علمیهیئتاعضای 

های جدید پژوهش .اسالمی آزاد دانشگاه در سازمانی اثربخشی بر سازمانی ساختار اثر(. 1396محمودی، عمر و درخشانی، امید. )

 .48-15 ،(18)3در مدیریت و حسابداری، 

های سازمان یاد (. بررسی رابطه بین شایستگی مدیران و مؤلفه1392نصیری ولیک بنی، فخرالسادات و محمدی شاهد، الهام. )

 .60-33 ،(1)2ها، دهنده با اثربخشی مدیریت سازمان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. مدیریت بر آموزش سازمان

قزوین(.  استان مخابرات شرکت در موردی مطالعه) مدیریت اثربخشی در مدیران شایستگی نقش (.1389فه. )یگانگی، سیده عاط

 .68-57 ،(5)2مدیریت توسعه و تحول، 
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Abstract 

Purpose: The purpose of this work was to explain the effect of human resource competence on the 

organizational effectiveness considering the role of mediator of organizational innovation. 

Methodology: The research method used in this work was descriptive-survey, and in terms of the 

applied purpose. The statistical population of all employees of the sports and youth departments in the 

western provinces of Kermanshah, Kurdistan, Ilam, and Lorestan was 440 people. The statistical sample 

was determined on a Morgan table (200 people), randomly clustered. In order to measure the variables 

of the work, the meritocracy questionnaire (Moslehi, 2012), organizational innovation (Sarmad et al., 

2011), and organizational effectiveness (Hui et al., 2009) were used. The validity of the questionnaires 

was confirmed using the comments made by nine management professors and sports specialist. The 

reliability of the instruments was confirmed by Cronbach's alpha (worthy of 0.932, innovation 0.85, and 

effectiveness of 0.927). For data analysis, the confirmatory factor analysis and structural equations were 

used. 

Findings: According to the findings of the work, meritocracy had the highest impact with a coefficient 

of 0.85 on innovation. Thus, it was 0.73 effective. Innovation also had an impact of 0.24 on 

effectiveness. Also, meritocracy was indirectly influenced by effectiveness through innovation. 

Conclusion: Based upon the research findings, increasing the negotiation and participation of 

employees in decision-making, empowerment based on employee competencies, and creating a space 

based on the trust of managers and staff can be effective in organizational effectiveness. 
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