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 مقدمه
دائم زیر فشارهاي  هاسازمان. رودیمشمار به آنها، نوآوري، مزیت اصلی براي هاسازمانشدن  تردهیچیپبا 

ی براي کسب مزیت باارزشبراي بقا دست به نوآوري بزنند، زیرا نوآوري منبع  شوندیمد و مجبور انرقابتی

هاي محوري آن حاصل ). البته مزیت رقابتی یک سازمان در پی ایجاد قابلیت1( شودیمرقابتی محسوب 

ها هاي محوري، قابلیت نوآوري سازمان است. مطالعات نشان داده که قابلیتشود و یکی از این قابلیتمی

و هاي در حال تغییر محیط نحوي که با توجه به جنبهبراي مزیت رقابتی پایدار است، به منشأبهترین 

). یسیل و 2هاي قابل اتکاي منابع داخل سازمان، حفظ مزیت رقابتی پایدار را تضمین کرده است (جنبه

منظور ایجاد نوآوري تا چه اندازه توانمندي ها بهاند: سازمانگونه تعریف کردهقابلیت نوآوري را این 1کایا

هاي یک اي از ویژگیمجموعه عنوانبهتوان رو قابلیت نوآوري را میتوانند نوآور باشند. ازایندارند یا می

). نوآوري، عملی کردن 3کند، تعریف کرد (هاي نوآوري را حمایت و تسهیل میسازمان که استراتژي

هاي شود. نوآوري در محیط کار شامل تولید ایدههاي نو و بدیعی است که از خالقیت ناشی میاندیشه

ها توسط فرد یا گروهی از افراد زة تولید، خدمات، فرایندها و رویهي بدیع در حوهاحلراهجدید و مفید یا 

عوامل  ریتأثشماري به بررسی ي مطلوب سازمانی، مطالعات بیامدهایپدلیل ارتباط قوي آن با است و به

). دست یافتن به نوآوري، شانس نیست، بلکه الزم 4اند (فردي و ضمنی بر نوآوري در محیط کار پرداخته

). از همین رو توجه به قابلیت 5ي کند (ریگیپبخشی از راهبردش  عنوانبهسازمان نوآوري را است که 

قرار گیرد. قابلیت نوآوري، سازوکاري کلیدي  موردنظرتواند سازمانی می مندنظامیک تعهد  عنوانبهنوآوري 

و خالقیت جریان جدید  ي سازمانیهاتیفعالوري کند و بهرهبراي خودبازسازي در درون سازمان ایجاد می

 تواندیم). نوآوري 6آید (دست میکند، که این امر بیشتر از طریق اهرم پایۀ دانش بهرا با هم هماهنگ می

اي براي تواند وسیلهکار بگیرد و در واقع دانش میدانش جدید را در جهت تحقق اهداف سازمان به

و مبادلۀ دانش مورد نیاز سازمان، فرایند نوآوري را  هاي نوآورانۀ سازمان باشد. مدیریت، انتقالفعالیت

شود. این کارکنان کند. بنابراین، فرایند انتقال دانش به بهبود نوآوري در سازمان منجر میتسهیل می

سازمان هستند که فرایند انتقال دانش در سازمان را بر عهده دارند، در واقع پژوهش در زمینۀ انتقال 

نگرش جدیدي به ظرفیت جذب شده است که به ظرفیت جذب تمامی کارکنان سازمان  سازنهیزمدانش، 

عنصري مهم در  عنوانبهمرتبط است. در ادبیات انتقال دانش، ظرفیت جذب دریافتی هر فرد در سازمان 

                                                           
1. Yesil and Kaya 
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شود. در حقیقت افراد ظرفیت جذب متفاوتی دارند که این انتقال دانش درونی سازمان درنظر گرفته می

 گرددیبرمبه دیدگاه کالنی  1). مفهوم ظرفیت جذب دانش7گذارد (روي انتقال دانش سازمان اثر میامر 

دهد. برخی قرار می مدنظري و جذب اطالعات و منابع خارجی ریگبهرهکه توانایی سازمان را براي 

توانایی  عنوانبه ي سازمانی وارد کردند و ظرفیت جذب راهاهینظرپژوهشگران این مفهوم کالن را به حوزة 

ي آن براي اهداف ریکارگبهي و سازهیشبیک سازمان براي تشخیص ارزش اطالعات جدید از منابع بیرونی، 

ها، با اقدامات خود در زمینۀ ایجاد انگیزه در کارکنان که به بهبود توانایی سازمان درنظر گرفتند. سازمان

ري در ایجاد و توسعۀ نوآوري داشته بیش ریتأثاثر بگذارند و  توانند بر رفتار آنهاشود، میآنها نیز منجر می

هدف نیست، اما نتایج سازمانی مهمی چون  خوديخودبهباشند. بر این اساس ظرفیت جذب سازمان 

زیادي دارد  ریتأثمحور سازمان، منابع سازمان بر عملکرد ). بر پایۀ تئوري منبع8دنبال دارد (نوآوري را به

هاي هاي فیزیکی، داراییدارایی عنوانبهمزیت رقابتی ایجاد کند. منابع  هاسازمانتواند براي یو در نهایت م

توانند مزایایی را براي سازمان فراهم است، اما این منابع می شده فیتعرهاي سازمانی نامشهود و قابلیت

جایگزین  رقابلیغ، کمیاب، باارزش تاًها به منابعی احتیاج دارد که ماهیمزایا در سازمان گونهنیاکنند. کسب 

ي ریگجهتهستند،  آنهامالک  هاسازمانهاي نامحسوس که و  تکثیرنشدنی باشند. در بین این دارایی

ي روزانه و یکنواخت هاتیفعالعمیقی در  طوربه، زیرا دیآیمشمار ترین منابع بهسازمانی از مهم 2راهبردي

ي راهبردي ریگجهت). 9( استمشکل  آنهاي از برداریکپسازمان عجین شده و به همین دلیل براي رقبا 

گذارد و سبب ایجاد رفتارهایی می ریتأثهاي سازمان مستقیم بر فعالیت طوربهشود که به اصولی گفته می

 طوربهتواند بخشد، این اصول و قواعد میتداوم میکند و بقاي سازمان را شود که عملکرد را تقویت میمی

تواند اهداف اصلی ). همچنین می10گرفته شود ( کاربهي سازمان هاتیفعالبراي هدایت  مؤثرفعاالنه و 

ها و اي از ارزشمجموعه انگریببر این ها را تعیین کند. عالوهتوسط سازمان هگرفتانجامراهبردي اقدامات 

بر آنها استوار است  مدتیطوالنهاي سازمان براي کسب مزیت رقابتی ها و تالشه فعالیتیی است کباورها

). یکی دیگر از ابزارهایی که به 11کند (توسط سازمان را تعیین می اجراشدهو نوع و ماهیت استراتژي 

است  3راهبرديي ریپذانعطافکند، در محیط پرفشار و داراي نوسان محیطی کمک می هاسازمانموفقیت 

ي راهبردي با ریپذانعطافي دارند. ریپذانعطافهاي موفق ظرفیت بیشتري براي توان گفت سازمانو می
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ها براي ایجاد توانایی براي پاسخگویی سریع نسبت به تحوالت محیطی و بازاندیشی در خصوص استراتژي

هرچه فشار رقابتی و نوسانات محیطی شود. بر این اساس ي میپردازمفهومتناسب یافتن با شرایط محیطی 

ي ریپذانعطاف، 1). از دیدگاه پاول و گولدن12یابد (ي راهبردي افزایش میریپذانعطافبیشتر باشد، اهمیت 

راهبردي، قابلیت تغییر استراتژي سازمان از طریق تغییر سیماي رقابتی و انطباق سریع آن با تغییر 

 انهیگراواکنشتوانایی  عنوانبهي راهبردي بیشتر ریپذعطافانبر این . عالوهاستي محیطی روندها

یی به تغییرات محیطی پاسخگوة توان دواژیکلي شده است و بسیاري از محققان این مفهوم را با پردازمفهوم

 شیهاتیفعالي راهبردي، توانایی سازمان براي بازآرایی سریع منابع و ریپذانعطافاند. در واقع تبیین کرده

). با وجود این برخی محققان نیز به 13یی کارامد به اقتضائات جدید محیطی است (پاسخگو منظوربه

ي راهبردي اشاره کرده و آن را نوعی تالش فعاالنه براي تغییر در ریپذانعطافي گراکنشوجهۀ فعاالنه و 

ي منعطف در هاانسازماند. بنابراین ) دانسته15) یا رهبري تحوالت محیطی (14( وکارکسبفضاي 

از یک استراتژي به استراتژي دیگر تغییر مسیر  سرعتبهتوانند ي استراتژیک خود تنوع دارند و میهاپاسخ

هاي مختلف سازمانی اي در حوزههاي مختلف و پراکندهي تحقیق، پژوهشرهایمتغ). در خصوص 16دهند (

ي راهبردي ریگجهت ریتأث«پژوهشی با عنوان )، در 2016( 2انجام گرفته است. براي مثال، بادر اوبیدات

بر روي کارکنان چند شرکت مخابراتی در اردن، به این نتیجه » بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوري

). با مرور 17بر نوآوري بر عملکرد سازمان اثر مستقیم دارد ( ریتأثي راهبردي از طریق ریگجهترسید که 

 ژهیوبهها و ، باید گفت که سازماناندهي پژوهش انجام گرفترهایمتغر زمینۀ کمی که د نسبتاًي هاپژوهش

ي ریگشکلبا  هستند. روروبههاي ورزشی براي موفقیت و بقاي خود با چالشی به نام نوآوري سازمان

توانند به فعالیت هاي ورزشی در صورتی میسازمان خصوصبهها و هاي پیچیدة رقابتی، سازمانمحیط

نوآوري تقویت کنند و با توجه  همچونهاي مهم سازمانی خود ادامه دهند که عملکرد خود را در قابلیت

ي ریگجهتتوسعۀ نوآوري هستند، نقش  منظوربههایی دنبال یافتن راههاي ورزشی نیز بهبه اینکه سازمان

ي نوآوري خود هارساختیزناپذیر  است و سازمان ورزشی باید اولین انکارهدفی  راهبردي در توسعۀ چنین

سازمان مهمی مانند وزارت  خصوصبهها و ریزي کند. در سازماني تدوینی خود پیهاياستراتژرا در درون 

از  پیشگیري از اتخاذ تصمیمات و اجراي اقدامات انفعالی و همچنین اجتناب منظوربهورزش و جوانان، 

با  هايریگجهتي، الزم است تا از رویکردي جامع در انتخاب ریگجهتي در انتخاب یک نگریسطحبروز 

                                                           
1 . Powell & Golden 
2 . Bader Obidat 
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اند که توجه به وضعیت درونی و بیرونی سازمان استفاده شود. از سوي دیگر، پژوهشگران استدالل کرده

، حداکثر سازند، مشروط بر ي راهبرديریگجهتي ریکارگبهتوانند عملکرد خود را از طریق ها میسازمان

هاي سازمانی آنها تناسب داشته باشد. در همین زمینه با بافت محیطی و ویژگی هايریگجهتاین  نکهیا

طور کند و همینها را در دام اقدامات انفعالی گرفتار میي راهبردي، سازمانریگجهتتوجهی به مطالعۀ بی

تن منابع سازمانی و مزیت رقابتی خواهد شد. پس با ي راهبردي سبب هدر رفریگجهتنادیده گرفتن 

هاي توان مدیران سازماني صحیح میریگجهتتوجه به کمیاب بودن منابع سازمانی، از طریق انتخاب 

ي رفتارها و اقداماتی که بتوان با صرف امکانات سوبهورزشی را در تخصیص درست منابع و امکانات سازمان 

و اهداف سازمانی دست یافت، یاري رساند. با توجه به اهداف وزارت ورزش و منابع معقول به حداکثر 

و ادارات کل ورزش و جوانان  شودیمة اصلی ورزش کشور محسوب رندیگمیتصمکه متولی و  جوانان

اي در ورزش کشور دارند و مشغول فعالیت هستند و نقش بسیار ارزنده وزارتخانهها نیز زیر نظر این استان

این سازمان  چنانچهشود، بهبود عملکرد این ادارات سبب پیشرفت هرچه بیشتر ورزش کشور می

محیطی  روزافزوندانش خود را با تغییرات  وزارتخانهي الزم را نداشته باشد و کارکنان این ریپذانعطاف

نباشد،  هاينوآوري راهبردي این وزارتخانه در راستاي دستیابی به هايریگجهتمچنین افزایش ندهند و ه

ي به سمت سازمان اندهیفزاداخلی و رقباي بیرونی که با سرعت  پرتالطمپاسخگوي محیط  احتماالً

  ، نخواهد بود.             کنندیمیادگیرنده و نوآور حرکت 

نظري و پیشینه و نبود تحقیقی در خصوص مقولۀ مذکور، محقق بر  با توجه به بررسی مبانی رونیازا

هاي نوآوري در بین ي راهبردي و ظرفیت جذب دانش بر قابلیتریگجهتآن شد که به بررسی اثر 

 ي راهبردي بپردازد.ریپذانعطافکارشناسان وزارت ورزش و جوانان با مالحظۀ نقش میانجی 

 

 پژوهش یشناسروش

پیمایشی، و جامعۀ آماري آن، تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان  –روش این پژوهش، توصیفی 

ي ریگنمونهنفر به روش  273)، 1970هاي این پژوهش براساس جدول کرجسی و مورگان (بود. تعداد نمونه

ی سؤال 36ۀ تحقیق، شامل چهار پرسشنامه بود: الف) پرسشنام ابزارتصادفی ساده درنظر گرفته شد. 

) که تگریحماالعمل، کاشف و ، عکسگرلیتحل( مؤلفه)، با چهار 1978(1ي راهبردي مایلز و اسنوریگجهت

                                                           
1. Miles & Snow  
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سنجد؛ ) می5مخالفم= کامالًتا  1موافقم = کامالًاي لیکرت (گزینهگیري راهبردي را در مقیاس پنججهت

(ظرفیت جذب بالقوه  مؤلفه)، با دو 2002(1ی ظرفیت جذب دانش زاهرا و جورجسؤال 12ب) پرسشنامۀ 

 1موافقم = کامالًاي لیکرت (گزینه) که ظرفیت جذب دانش را در مقیاس پنجافتهیتحققو ظرفیت جذب 

)، که قابلیت نوآوري 2001(2ی قابلیت نوآوري تسايسؤال 18سنجد؛ ج) پرسشنامۀ ) می5مخالفم = کامالًتا 

 11سنجد؛ د) پرسشنامۀ ) می5مخالفم = کامالًتا  1موافقم = کامالًاي لیکرت (گزینهرا در مقیاس پنج

ي ریپذانعطافي منابع، ریپذانعطاف( مؤلفه)، با سه 2004(3ي راهبردي شیمیزو و هیتریپذانعطافی سؤال

 کامالًاي لیکرت (گزینهي راهبردي را در مقیاس پنجریپذانعطافقابلیت و شناسایی تغییرات محیطی) که 

سنجد. براي اطمینان از روایی محتوا، از نظر استادان و خبرگان در ) می5مخالفم = کامالًتا 1م =موافق

نیز از آلفاي کرونباخ استفاده  هاپرسشنامهتعیین پایایی  منظوربهگیري شد. حوزة مدیریت ورزشی بهره

، 89/0، پرسشنامۀ ظرفیت جذب دانش 83/0ي راهبردي ریگجهتشد که میزان آن براي پرسشنامۀ 

 لیوتحلهیتجزمنظور بود. به 85/0ي راهبردي ریپذانعطافو پرسشنامۀ  88/0پرسشنامۀ قابلیت نوآوري 

و مدل معادالت ساختاري و  هادادهاز آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تشخیص توزیع نرمال  هاداده

 استفاده شد.  8.70LISRELو  SPSS 23ي افزارهانرمتحلیل مسیر با استفاده از 

 

 نتایج تحقیق

 2/87با  متأهلدرصد، افراد  6/65ها حاکی از آن بود که از نظر جنسیت، مردان با تحلیل توصیفی یافته

-20رصد و سابقۀ خدمت د 5/54با  31-40درصد، گروه سنی  4/42درصد، مقطع تحصیلی کارشناسی با 

دل، باید برازش آن م دییتأمنظور را به خود اختصاص دادند. به درصدهابیشترین  درصد، 8/30سال با  11

وجود دارد. این  شدهمشاهدهي هادادهشود. طرق متعددي براي برآورد نیکویی برازش کلی با  دییتأنیز 

ي پژوهش است. این هادهداتا چه حد برازندة  موردنظردهند که مدل به این پرسش پاسخ می هاآزمون

 اند.ذکر شده 1از پژوهش، در جدول  آمدهدستبههمراه ضرایب به هاشاخص

 
  

                                                           
1. Zahra & George  
2. Tsai  
3. Shimizu & Hit 
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 ي برازش مدل متغیرهاي پژوهشهاشاخص. 1جدول 

ي برازشهاشاخص  مقادیر برازش مقدار قابل قبول 

AGFI  8/0باالتر از  92/0  

GFI  8/0باالتر از  93/0  

CFI  9/0باالتر از  94/0  

NFI  9/0باالتر از  94/0  

RMSEA 1/0از  کمتر  066/0  

IFI  9/0باالتر از  91/0  

X2/df 3از  کمتر  74/2  

 
 

دو بر ، شاخص خیدشویمطورکه مالحظه ، همان1در جدول  شدهارائهي هاشاخصبا توجه به مقادیر 

، NFI ،CFIي برازش هاشاخصنین کرد. هم دییتأبود که برازش مدل را  3از  ترکوچکدرجۀ آزادي آن 

IFI ،GFI و AGFI و  9/0از  تربزرگRMSEA   وRMR  دییتأاست که برازش مدل را  1/0از  ترکوچکنیز 

یابی معادالت ساختاري استفاده شد. سطح معناداري ي تحقیق نیز از روش مدلهاهیفرضکردند. در آزمون 

باشد، فرضیه در 96/1بیشتر از  Tتاندارد شود. اگر ضریب اسمشخص می Tاین آزمون با ضریب استاندارد 

ي رهایمساست، تمامی  شده دادهنشان  2و  1هايکه در شکلگونهمعنادار خواهد بود. همان %95سطح 

هاي اصلی پژوهش نیز بیشترین میزان شدند. در بین فرضیه دییتأمدل پیشنهادي پژوهش با اطمینان باال 

و نقش مثبت  استدرصد)  85ي راهبردي و قابلیت نوآوري (ریپذانعطافاثر، مربوط به رابطۀ بین 

ي راهبردي و ظرفیت ریگجهتدهد. میانجی در پژوهش حاضر نشان می عنوانبهي راهبردي را ریپذانعطاف

 گذارند.ي نوآوري میهاتیقابلدرصدي بر  22و  38ترتیب اثري جذب نیز هریک به
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 حالت استانداردي تحقیق در رهایمتغمدل ساختاري . 1شکل 

 

 
 ي تحقیق در حالت معناداريرهایمتغ. مدل ساختاري 2شکل
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 يریگجهینتبحث و 

ي نوآوري با هاتیقابلي راهبردي و ظرفیت جذب دانش بر ریگجهتپژوهش حاضر با هدف تبیین اثر 

ي راهبردي در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. ریپذانعطافمالحظۀ نقش میانجی 

ي پژوهش نشان داد که قابلیت نوآوري در میان کارشناسان وزارت ورزش و جوانان رهایمتغنتایج میانگین 

در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل معادالت ساختاري بر روي مدل پیشنهادي 

) با هاهیفرض( رهایمسه مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار است و تمامی پژوهش نشان داد ک

ي راهبردي و قابلیت ریپذانعطافشدند. در این بین بیشترین میزان اثر مربوط به رابطۀ  دییتأاطمینان باال 

نیز در کارشناسان ي راهبردي، قابلیت نوآوري ریپذانعطافنوآوري کارشناسان بود، به این معنا که با افزایش 

ی دارد که بیان کردند همخوان) 2018پور (بخش و قلییابد. این یافته با نتایج قربانافزایش می

). همچنین 18مثبت و معناداري بر مدیریت دانش و نوآوري سازمانی دارد ( ریتأثي راهبردي ریپذانعطاف

معتقد بودند که  آنهاهاي پژوهش حاضر بود. ) همراستا با یافته2012و همکاران ( 1پژوهش سابیا

توان چنین ). می19گذارد (می ریتأثي راهبردي بر نوآوري ریپذانعطافي راهبردي از طریق ریگجهت

ي سازمان را در قبال ریپذبیآستواند ي راهبردي سازمان میریپذانعطافاستنباط کرد که باال بردن 

یی به تغییرات پاسخگوکاهش دهد و سازمان را در موقعیت بهتري جهت  ناپذیرینیبشیپتغییرات بیرونی 

ي جز تکیه بر اچاره هاسازمان، استی دنیاي رقابتی، تغییر ژگیو نیترمهم نکهیاقرار دهد. با توجه به 

و  هادانستهبه درك، فهم و ارائۀ  را آنهاسرمایۀ سازمان ندارند و ناچارند که  نیترمهم عنوانبهکارکنان 

در پیشبرد اهداف سازمان  هادهیابراي مواجهه با این تغییرات و نیز استفادة عملی از آن  آنهاي جدید هادهیا

رو مدیران و تشویق کنند. این فعالیت نیازمند آن است که سازمانی منعطف داشته باشیم. ازاین

ي سازادهیپبا توجه به این مسئله بستر الزم براي  ستیبایموزارت ورزش و جوانان  گذاراناستیس

براي کسب موفقیت  هاسازماني راهبردي در سازمان را فراهم سازند و از آن حمایت کنند، زیرا ریپذانعطاف

دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و همچنین دستیابی به  منظوربهي در حال تغییر و پویا هاطیمحدر 

افزایش  منظوربهي راهبردي خود را تقویت کنند. این مدیران ریپذانعطافبایست آوري، میي نوهاتیقابل

و  هاسکیریی از تصمیمات جانشین مناسب را تدوین کنند و هانهیگزي سازمانی باید ریپذانعطاف

ا باید ي منعطفی را فراهم آورند. آنهساختارهاو  ندهاایفرهاي تصمیم ناشناخته را بررسی کنند و حوزه

                                                           
1. Sabia  
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ساختار سازمانی جدیدي را براي سازمان طراحی و فرهنگ نوآوري را در سازمان نهادینه کنند. یافتۀ دیگر 

هاي نوآوري کارشناسان دارد ي راهبردي اثر مثبت و معناداري بر قابلیتریگجهتپژوهش نشان داد که 

ي راهبردي از ریگجهتن کرد که بیا است) 2016که این نتیجه همسو با نتایج پژوهش بادر اوبیدات (

 1هاي شامسوري و مازارولبا یافته نیهمچن. گذاردیمطریق اثر روي نوآوري، بر عملکرد سازمان اثر 

ي راهبردي اثر معنادار ریگجهتهاي رهبري بر روي )، همخوانی دارد. آنها بیان کردند که سبک2007(

ي راهبردي بر روي نوآوري سازمان اثر مثبت و معنادار دارند ریگجهتي هامؤلفهدارند و از طرفی تمامی 

 شبردیپرفته توسط یک سازمان براي کاربهي راهبردي رهنمودهاي راهبردي بیانگر ریگجهت). 20(

توانند از مزایاي کامل ها زمانی می. بر همین اساس سازماناستهاي خویش در جهت عملکرد برتر فعالیت

ة آن توجه کنند. دهندشکلها و سطوح مختلف شوند که به تمامی ابعاد، شاخص مندبهره هايریگجهت

ي راهبردي اثر مستقیمی بر جلوگیري از حالت انفعالی عملکرد سازمان دارد و با توجه ریگجهتکه  آنجااز 

هاي ورزشی، ها از جمله سازمانبه وضعیت فعلی و محیط پرتنش رقابتی، الزم است که مدیران سازمان

کار گیرند، زیرا در صورت داشتن یکی از منابع مهم و اساسی خود به عنوانبهي راهبردي را ریگجهت

با اطمینان در راستاي اهداف واقعی خود گام بردارند و از  توانندیم هاسازماني مناسب، هايریگجهت

 توانندیم آنهانند. ي مشخص، جلوگیري کریگجهتي مادي و معنوي خود ناشی از نبود هاهیسرمااتالف 

قادر  هدفداري منسجم و هايزیربرنامهدر طی زمان از طریق آموزش نیروي انسانی (مدیران و کارکنان) و 

 هاسازماني شوند. پس ریگجهتهاي هماهنگ مناسب براي هر ي مطلوب و سیستمرفتارهابه ایجاد 

کنند تا تصمیمات اثربخش،  دیتأک شتریبي اقدامات انفعالی، بر هدایت استراتژیک سازمان جابه توانندیم

ي راهبردي است که ریگجهتو بهتر حاصل شود، زیرا این  ترمناسباقدامات فعاالنه و تخصیص منابع، 

ی یهاچالشدنبال به نکهیاحرکت کند یا  کارانهمحافظهي هایخروجسازمان به سمت  کندیممشخص 

مانند تمایز و نوآوري باشد. نتیجۀ دیگر پژوهش حاکی از اثر مثبت و معنادار ظرفیت جذب دانش بر 

) که بیان کردند 1990(2هاي نوآوري کارشناسان وزارت بود که این یافته با نتایج کوهن و لوینتالقابلیت

و همکاران  3کاستوپولوسهاي نوآوري حیاتی است، همخوانی دارد. ظرفیت جذب براي دستیابی به قابلیت

ي نوآورانه سازمان هاتیفعالاي براي ) نیز ظرفیت جذب را وسیله1388) و برومند و رنجبري (2011(

                                                           
1. Shamsuri & Mazzarol 
2. Cohen & Leventhal 
3. Kostopoulos 
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). ظرفیت جذب دانش در این 22،21( ستي پژوهش حاضر همسوهاافتهمعرفی کردند که این نتایج با ی

ي این دانش در ریکارگبهتوانایی و انگیزه کارکنان براي دستیابی به دانش خارجی و  عنوانبهپژوهش 

شود. ظرفیت جذب دانش قابلیت پویاي کلیدي در رقابت مبتنی توسعۀ قابلیت نوآوري سازمان تعریف می

ه رود که نسبت بهایی که ظرفیت جذب باالیی دارند، انتظار میشود و از سازمانبر دانش محسوب می

سازمانی که از ظرفیت جذب دانش  ).2008 رقباي خود عملکرد بهتري داشته باشند (فسفري و تریبو،

هایی براي انتقال ۀ کانالمثاببهکند که باالیی برخوردار است، اتصاالتی با منابع دانش خارجی ایجاد می

شناسایی دانش خارج از کنند. بنابراین ظرفیت جذب دانش از طریق افکار نو به درون سازمان عمل می

به مدیران  توانیمي در دستیابی به نوآوري داشته باشد. بر این اساس مؤثرتواند نقش سازمان می

هاي ورزشی پیشنهاد کرد که اگر خواهان بهبود قابلیت نوآوري در سازمان خود هستند، باید تالش سازمان

ریزي دقیق و دانش را افزایش دهند و برنامه آوري و اهدايکنند تا انگیزه و توانایی کارکنان در جمع

منظمی براي اجراي آن داشته باشند. همچنین با توجه به این مسئله که ظرفیت جذب دانش در کارکنان 

ي تابعه هاسازمانژنتیکی ثابت نبوده و قابل یادگیري و آموزش است، به مدیران وزارت ورزش و  طوربه

شی مناسب براي افزایش ظرفیت جذب دانش کارکنان ارائه دهند و با هاي آموزکه دوره شودیمپیشنهاد 

انتقال هاي خود باال ببرند. از طرفی با توجه به نقش افراد در افزایش آن، قدرت خلق نوآوري را در سازمان

ي اهدورهو  هابرنامهبه اهمیت نقش آموزش،  توانیمسازمانی، براي ارتقاي توانایی و انگیزة کارکنان  دانش

نقش مهمی در بهبود  تواندیمیی سازوکارهاي سازمانی پی برد. ایجاد چنین هاپاداشآموزشی، تشویق و 

توانند عملکرد مناسبی زمانی می هاسازمانگفت که  توانیمظرفیت جذب کارکنان داشته باشد. بنابراین 

اهمیت هدف نوآوري براي سازمان  نحو مناسبی استفاده کنند و با توجه بهداشته باشند که از منابع خود به

رابطۀ مثبت بین متغیرهاي پژوهش و قابلیت نوآوري سازمان، به مدیران وزارت ورزش پیشنهاد  دییتأو 

ي سازمان در مقابل تغییرات ریپذانعطافي روي نوآوري را از طریق افزایش گذارهیسرماکه  شودیم

ي مناسب در راستاي اهداف سازمان و تقویت ظرفیت جذب دانش از هايریگجهتمحیطی و با اتخاذ 

شود که وزارت ورزش و جوانان و پیشنهاد می نیهمچنمنابع داخلی و خارجی سازمان، گسترش دهند. 

هاي نوآوري خود، توجه و اهتمام ویژه به قابلیت انسانی منظور توسعۀ قابلیتي ورزشی تابعه، بههاسازمان

تر شدن کارکنان خود اهتمام ورزند، تا ضمن تر و دقیقد، به این نحو که در جهت خالقخود داشته باشن

دانش  رساختیزمنظور خلق ایده جدید بکوشند. این مهم البته با هاي نوآورانه در محیط، بهیافتن فرصت
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 تیبااهمسیار ي کارکنان براساس دانش کاربردي و روز، بریکارگبهشود که به این منظور کارکنان محقق می

 است.
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of strategic orientation and 
knowledge absorption capacity on innovation capabilities in the employees 
of Ministry of Sport and Youth with the mediating the role of strategic 
flexibility. The research method was descriptive-survey and applied in terms 
of objectives. The statistical population included all experts of the Ministry 
of Sport and Youth, and 273 subjects were randomly selected as the sample. 
For data collection, 4 standard questionnaires: strategic orientation 
questionnaire by Miles and Snow (1978), knowledge absorption capacity 
questionnaire by Zahara and George (2002), innovation capability 
questionnaire by Tsai (2001), and strategic flexibility questionnaire by 
Shimizu and Hit (2004) were used. After confirming the validity and 
reliability of the four questionnaires, structural equation modeling (SEM) 
and path analysis by the LISREL8.70   software were used to analyze data. 
The results of the structural equation modeling analysis showed that the 
model had a good fit and all the research paths were approved. The results 
showed that sport organizations should enhance their innovative capabilities 
using the collection of valuable information from external sources as well as 
taking advantage of the reactive ability in the environment in order to 
properly use the resources, avoid passivity and the ability to compete in the 
environment.   
 
Keywords  

Innovative capability, knowledge absorption capacity, Ministry of Sport 
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