
Sport Management Studies                                   Volume 13, No 69, 2021, Page 65-94 

  

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Research Paper 

Design the Background Model of Sustainable Creativity in 

the Ministry of Sports and Youth1 
 

Parivash Hossini1, Tayebe Zargar2*, Samira Aliabadi3, Mozafar 

Yektayar4 
 

1. Ph.D. Student in Physical Education and Sports Science, Sanandaj Branch, Islamic 

Azad University, Sanandaj, Iran 

2. Assistant Professor of Sports Management, Department of Physical Education, South 

Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author) 

3. Assistant Professor of Physical Education and Sport ScienceDepartment, Sanandah 

Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran  

4. Associate Professor of Physical Education and Sport ScienceDepartment, Sanandah 

Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran 
 

Received: 2020/08/06                    Accepted: 2021/01/31 
 

Abstract 
For organizations to survive in today's turbulent and changing world, they must innovate 

and be creative. The purpose of this study was to design a background model for 

sustainable creativity in the ministry of sports and youth. The qualitative method based on 

grounded theory (GT) was conducted. 14 experts in sport management were selected as a 

sample through chain sampling. Data were gathered through unstructured and deep 

interviews. Data were analyzed based on emergent approach of Glasier through open, 

selective, theoretical coding.  In addition, data were analyzed using Maxqda and Micmac 

software. Data analysis revealed that the main categories of model are individual factors, 

organizational factors, and environmental factors and effects. It is worthwhile to mention 

that their components are personality, psychological empowerment, individual 

commitment; organizational support, culture, structure, strategic communication of the 

organization, management and leadership; context, motivation; individual creativity, 

group creativity and organizational creativity. According to the findings, it is inferred that 

sustainable creativity in the Ministry of Sports and Youth based on individual, group and 

organizational dimensions is achieved through organizational support, contextual factors, 

culture factor, personality factor, organizational structure and motivation factor. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
In order for organizations to survive in today's turbulent and changing world, they 

must turn to innovation and creativity (6). It is necessary to keep pace with 

environmental changes and developments, to create a suitable environment for 

new ideas of creativity in organizations (9). Creativity is defined as the driving 

force to maintain competitive advantage and deliver high value (2). In the last 

decade, researchers have paid increasing attention to issues related to creativity, 

to examine how organizations are affected by the mechanisms of creativity, what 

are the resources and conditions that affect creativity, and how creativity can be 

measured in dimensions. The purpose of this study was to design a background 

model for sustainable creativity in the Ministry of Sports and Youth. 
 

Materials and Methods: 
The method of this research was qualitative (Glaser approach). The population 

included experts who having scientific writings related to creativity, executive 

experiences in the field of creativity projects and programs were among the 

criteria for selecting the initial list of experts. The sampling method was 

purposeful and snowballs. The sample size in this study was 14 based on the 

theoretical saturation index. Also, information was collected in the form of 

libraries and fields. To collect information, the literature and research background 

were first examined using books, journals, related dissertations, regulations and 

related documents, and internet sites. After preparing the interview guide, the 

study’s participants were referred and the required data were collected using in-

depth interviews. It should be noted that due to the novelty of the research and the 

possible limitations of the data, the triangulation approach was used (6). The two-

coder intra-subject agreement method was used to calculate the reliability. The 

total number of codes registered is equal to 60 codes and the total number of 

agreements between codes is equal to 21 codes. Also, the reliability between the 

coders for the interviews conducted in this study was equal to 70%. The interviews 

were coded in three steps according to the data theory of the Glazer approach. In 

the first stage, open coding was done and the quotes were labeled conceptually. 

Concepts emerged from similar conceptual tags in the second stage of coding 

(selective coding). In the third stage of categorization and finding a logical 
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connection between concepts (theoretical coding), categories and conceptual 

frameworks were identified. Also, the interpretive structural model approach was 

used to determine how the identified concepts interact with each other. Maxqda 

and Micmac softwares were used to perform these analyses. 
 

Findings: 
After analyzing the data related to selective coding, three categories were 

identified. The most centrally identified category of individual characteristics was 

named. According to the interactive model of creative behavior presented by 

Woodman & Schoenfeldt (1990), creativity is a complex product of a person's 

behavior in a given situation. This situation is clear in terms of environmental and 

social influences, based on which success in creativity is facilitated. They also 

believe that the individual is affected by different conditions and that cognitive 

abilities as well as non-cognitive characteristics are influential in this process. 

The second category was organizational factors. In fact, the creativity of a single 

person's product, at a single time, is not in a specific place. It is an ecosystem. Just 

as in a biological ecosystem, living things are related to each other and to their 

ecosystem. In a creative ecosystem, all organs and all aspects of the environment 

are in a state of operation (3). The third factor was named environmental factors. 

The existence of a creative environment is one of the most important factors in 

the growth of creativity. In an unfavorable environment for cultivating creativity, 

new ideas and light are criticized more, and the tendencies for change are opposed 

to resistance and obstruction.One of the most important ways to crystallize 

creativity is to create a stimulating, talented and generally creative atmosphere, so 

that the organization's officials must be constantly ready to hear innovative ideas, 

reinforce new ideas, and offer new ways. Unfortunately, many managers cannot 

accept such an atmosphere in their organization. They cannot permanently tolerate 

the constant process of change, which requires creativity. In order to determine 

what conditions and resources are underlying the model of sustainable creativity 

of the Ministry of Sports and Youth and which variables need more attention, the 

model is presented without examining the interaction between concepts. It should 

be noted that these analyses are the output of Mikmak software. 
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Figure 1. Presenting the Underlying Model of Sustainable Creativity in the 

Ministry of Sports and Youth (Determining Effective and Efficient Concepts) 
 

Conclusion: 

Creativity is one of the most important and all-encompassing human activities and 

it is mentioned as the ability of an individual to generate ideas, theories, and 

insights or reconstruct sciences and other fields (4). As can be seen in the 

contextual model of sustainable creativity in the Ministry of Sports and Youth 

(Figure 1), individual creativity, group creativity and organizational creativity are 

among the dependent variables of this model and are subject to the concepts of 

personality, context, organizational support, culture, motivation and structure. Ali 

Akbari et al. (2019, 48) considered individual and socio-cultural factors to be 

related to creativity. This finding is consistent with the conceptual model of 

factors related to organizational creativity of Woodman et al. (1993, 315) that 

showed that individual creativity affects group creativity, and group creativity 

affects organizational creativity. These organizations not only look at individual 

creativity as a key factor in promoting innovation, but also pay special attention 

to creating creative and innovative teams to improve innovative results. As long 

as this important and the shaping contexts and aspects affecting these dimensions 
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are taken into account and strategic planning is done for it at the macro level, 

creativity can be seen in the organization. 
 

Keywords: Creativity, Grounded Theory, Ministry of Sports and Youth, 

Sustainable. 
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 مقالة پژوهشی 

 1  در وزارت ورزش و جوانان داریپا تیخالق اینه یمدل زم  یطراح
 

 4اریکتای، مظفر 3آبادیی عل رای، سم*2زرگر بهی، ط1ینیحس وشیپر

 

 ران یسنندج، ا  ،ي بدني و علوم ورزشي، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمتربيت   یدکتر  یدانشجو  .1

ترب  اریاستاد .2 دانشكده  ورزشي،  ورزش  يبدنت ي گروه مدیریت  علوم  اسالم  يو  آزاد  تهران    ،ي دانشگاه  واحد 

 مسئول(   ۀسندی)نو  رانیجنوب، تهران، ا

 ران یسنندج، ا  ،يواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم  ،يو علوم ورزش  يبدنت ياستادیار گروه ترب .3

 ران یسنندج، ا  ،يواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم   ،يو علوم ورزش   يبدنت يدانشيار گروه ترب .4

 

 12/11/1399تاریخ پذیرش:                          16/05/1399تاریخ دریافت:  

 چکیده 

  ی رو  تيو خالق  یبه نوآور  د یخود ادامه دهند، با   اتيامروز به ح  ريمتالطم و متغ  یايها بتوانند در دن آنكه سازمان  یبرا

در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش    دار ی پا  تيخالق  ی انهيمدل زم  يپژوهش حاضر با هدف طراح  رونیآورند؛ ازا 

با راهبرد نظر   يفيپژوهش ک بد اد ا يبنداده  یۀبود که    يورزش  تی ری مد  ۀنفر از متخصصان حوز  14با    منظور،نینجام شد. 

  كرد یزمان با استفاده از روهم  صورتها بهصورت گرفت و داده  قيعم  یهامصاحبه  يبرفصورت هدفمند و با روش گلولهبه

  مک کيو م  وداکيمكس  یافزارهااست، به کمک نرم  ی و نظر  يباز، انتخاب   هاییاز کدگذار   ی اکه شامل مجموعه  یزريگل

تمام  ليتحل از  پس  نها  ، یمراحل کدگذار  ي شدند.  مقوله  هاافتهی.  آمد  دست  به  یي مدل  که  داد  مدل    ي اصل  هاینشان 

موارد هستند:    نیشامل ا   بترتيبه  هامقوله  یهاو اثرات. مؤلفه  يطيعوامل مح  ،يعوامل سازمان  ،یاند از: عوامل فردعبارت

  ت ی ری سازمان، مد  یفرهنگ، ساختار، ارتباطات راهبرد  ،يسازمان   تی حما  ،یتعهد فرد  ،يشناختانرو  یتوانمندساز  ت،يشخص

به  يسازمان   تيو خالق  يگروه  تيخالق  ،یفرد  تيخالق  زه،يانگ  نه،يزم  ،یو رهبر با توجه  که    شودياستنباط م  هاافتهی. 

مبتن  داریپا   ت يخالق جوانان  و  ورزش  وزارت  فرد  بريدر  طر   يسازمان و    يگروه  ،یابعاد  عوامل    ،يسازمان   تی حما  ق یاز 

 .شوديمحقق م  زه يو عامل انگ ي ساختار سازمان   ت،يعامل فرهنگ، عامل شخص ،اینهيزم
 

 .وزارت ورزش و جوانان ،یانهيزم  یۀنظر دار، ی پا تيخالقکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
و   یبه نوآور  دیادامه دهند، با  اتيامروز به ح  ريمتالطم و متغ  یادني  در  بتوانند  هاآنكه سازمان   یبرا

 ی خود را برا  دیاز زمان با  یابرهه  نيها در چن(. سازمان3،  2018،  1آورند )استرنبرگ   یرو  تيخالق

همگام    ۀ(. الزم5، 1996، 2يآماده کنند )استس يژرف جهان  ی هايشتابان و دگرگون  راتييتغ تیریمد

تغ با  همسازشدن  مح  راتييو  تحوالت  مح  جاد یا  ،يطيو  و  برا  يطيبستر  تاز  یمناسب  افكار   ۀ بروز 

  .(257، 2019، 3ويهاست )ژانگ، سان، ژانگ و لدر سازمان تيخالق

شده است )مو    فیتعر  اد، یارزش ز  ۀو ارائ  ي رقابت  تیحفظ مز  یمحرکه برا   یروني  عنوانبه  تيخالق

اند کرده  تيبه مباحث مربوط به خالق  یاندهیگذشته پژوهشگران توجه فزا  ۀ(. در ده103،  2017،  4ویو  

  ط یو شرا  ابع من  رند، گييقرار م  تي خالق  یسازوکارها  ريتأثها تحتکنند که چگونه سازمان  يتا بررس

کرد.    نهیرا در ابعاد مختلف در سازمان نهاد  تيخالق  نتواياند و چگونه مکدام  تيبر خالق  رگذاريتأث

 ی و آزمون الگو  يکه هدف آن طراح  يدادن پژوهش( با انجام51،  2014)  يسيو ن  یارشد  ،يخیمشا

پ   ندهایشايپ  در  يسازمان   ت يخالق  یامدهايو  خالقان  افتند یبود،  جو    یهاهیسرما   ،ي انسازم   ۀکه 

و    يسازمان   ینوآور  نيو همچن  ندها یشايپ   يشناختروان   یو توانمندساز  ي درون   زشيانگ  ،يشناختروان 

در   زي( ن113،  2018)  انيليو جل  ن يبشيپ   ،ي گيبعلم  آقا، يآن است. حاج  یامدهايپ   يعملكرد شغل

پ   ی ابرمبن  ي و سازمان  یفرد  تيخالق  ۀتوسع  یبرا  ي مدل  ۀارائ  تیبا محور  يپژوهش  ۀشبك  وند ينقش 

  تيکه خالق  دنديرس  جهينت  نیاستان اصفهان به ا  یکشاورز  جیکارشناسان ترو  ي و تعهد سازمان  ياجتماع 

،  2018)  يو فراح  ي مهارت  فر،يوسفیاست.    ي و تعهد سازمان   ياجتماع   ۀشبك  وند يتابع پ   ي و سازمان  یفرد

بررس1 با  فرد  ريتأث  ي(  عمل  خالق  یابتكار  بر  مهارت  تنوع  تعد  کارکنان،  تيو  نقش    لگری با 

ارتباط    تيعمل و تنوع مهارت با خالق  دانش و منابع خالق، کشف کردند که ابتكار  بودنياختصاص

 ینظام نوآور  ي و اخالق  يحقوق  هایرساختیز  ۀ( با مطالع63،  2019)  یو ثمر  يقربان   نور،یدارد. مهد

شناخت    ، یيه محاکم قضاآسان ب  يدسترس  ازحد،شيکشف کردند که کمبودها، امكانات ب  تيو خالق
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  يعوامل اخالق   نیتراز مهم  تيمناسب و وجود شفاف  نيقوان  ل،یدادن فضاانجام  يو اجتماع   یاثرات فرد

  ري( با سنجش تأث113، 2019) زدانمهریو  ي بحران ، يهستند. فروتن  یو نوآور ت يخالق یبرا ي و حقوق

آن    ۀو سه مؤلف  يسازمان  لتيکه فض  دنديسر  جهينت  نیبه ا  يفراشناخت  تيبر خالق  يسازمان  لتيفض

همدرد  ،ينيب)خوش  و  خالقیاعتماد  بر  تأث  يفراشناخت  تي(  عل  ميمستق  ريمعلمان    ،یاکبريدارند. 

  ت ي پرورش خالق  یالگو  ۀبا هدف ارائ  ي( در پژوهش23،  2019سروک )  يپوشنه و عباس  ،یديخورش 

دور  یبرا ابتدا  ۀمعلمان  فرد  یياول  عوامل  تهران،  - ياجتماع   ،يطيمح  ،يآموزش  ،ي سازمان   ،یشهر 

 ۀاز تجرب  ي مدل  ۀ( با ارائ153،  2013)  1مؤثر دانستند. تان، کانگ و لوه   تيرا بر خالق  يو اخالق   ي فرهنگ

خالق   ۀطرح تجرب  ،ي درون  یهاو انعكاس  يرونيخالق نشان دادند که تعامالت ب  یخالق در گردشگر

  ت یدر تقو  ي نقش تنوع تجارب زندگ  ۀ( با مطالع16،  2013)  2و ي. پلوت و گرسدهند يگردشگر را شكل م

تجارب   افتندیمتفاوت در  یآمار  اتيبا خصوص  یيدانشجو  یهادر گروه  يمشارکت  تيخالق تنوع  که 

رابط  يزندگ گروه  تيخالق  انيم  ۀدر  تنوع  و  ب  ۀ کنندلیتعد  ، يگروه  و  است   ينشيدرخور مالحظه 

( در  120،  2014)3. بوت و همكاراندهديم  ئهارا  يمشارکت  تيخالق  یالزم برا  طیشرا  ۀدرست دربار

  دند يرس  جهينت  نیگرا و پردازش اطالعات بود، به اتوجه هدف  تيکه هدف آن آموزش خالق  ي پژوهش

،  2018)  4لريسوزب  گر،ید  ای. در مطالعهشوديخالق سبب پردازش بهتر اطالعات م   یسازتيکه ظرف

  ي اجتماع   سرمایۀ  که  دادند   نشان  هادر سازمان  یيکاراو    تيخالق  ،ياجتماع   یۀتعامل سرما  ي( با بررس92

ارتباط    يسازمان   ت یبا رضا  ي سازمان  تيخالق  ني. همچنگذارديسازمان تأثير م  يبر خالقيت و کارای

  ، يسازمان  هایاستيبا عنوان »درک س  ي ( پژوهش232،  2019)  5و همكاران  کيمال  ن،یبرادارد. عالوه

 جه ينت  نیها به اانجام دادند. آن  « یاتعهد حرفه  لگر ی: نقش تعدنکارکنا  تيدانش و خالق  یسازپنهان

که به نوبه    کنديم  ينبيشيثبت دانش پنهان را پ م  طورادراک شده به  ي سازمان  استيکه  س  دنديرس

 رات يتأث  ي( به بررس166،  2020)   6سونگ و ساکر   ،يل   ،يکارکنان دارد. شف  تيخود تأثير منفي بر خالق
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نشان داد که    هاافتهیپرداختند.    يذات   زهيانگ  ۀکنندلیکارکنان با نقش تعد  تيگرا بر خالقتحول   یرهبر

در ارتباط   يذات  ۀزيمشخص شد که انگ  نيکارکنان اثرگذار است. همچن   تخالقي  بر  گراتحول   یرهبر

( با  1،  2020)  1ن یو گر  تياسم  ني. همچنکند يم  یرا باز  لگریتعد   ريمذکور نقش متغ  ی رهايمتغ  نيب

کارکنان    تيمشخص کردند که خالق  یاحرفه  ي ورزش  هایدر سازمان  تيعوامل مؤثر بر خالق  يبررس

حما جو  خالق  طيمح  يتیو  از  چشم   تيکار  حماازجمله  روشن،  خالق  تیانداز    یکار  طيمح  ت،ياز 

 .اثرگذارند يورزش یهايسازمان تيو تعامل کارکنان با هم، بر خالق محورفه يوظ

  یهامهارت  یريگو شناخت عوامل مختلف بر شكل   یواکاو  دهدينشان م  نيشيمطالعات پ   مرور

از مح  گرید  يبه سازمان  ياز سازمان   تخالقي  چراکه  است؛  بودهمسئله    کیخالق همواره   به    ي طيو 

آن   یريگشكل   یبرا  كسانی  یاواحد و برنامه  یالگو  توانينم  اساسنیمتفاوت است؛ برا  گرید  يطيمح

  یهاتيدر موقع  ده یا  جادیا  یبر فنون ارتقا  شتريموجود ب  اتي ادب  يها ارائه داد. از طرفسازمان  يتمام  رد

  یايژگیعنوان وبه  داریپا  تيخالق  یريگشكل  ي است و کمتر به چگونگ   دهخاص حل مسئله تمرکز کر

در دست    يکم  یعالوه، شواهدبلندمدت سازمان مدنظر است، توجه شده است. به  یکه در راهبردها

ا  ياست؛ مبن است و چه منابع و    يتابع چه سطوح  يورزش  یهادر سازمان  داری پا   ت يخالق  نكهیبر 

  .دهنديآن را ارتقا م يطیشرا

  ي اصل  يمتول  زيو ن  يسازمان ورزش  ن یتريو اصل  ناولي  عنوانراستا، وزارت ورزش و جوانان به  نیا  در

(، در طول  5،  2013و کارگر،    انی زارع فخر  راد،ی خسرو  پور،ی توسعه و گسترش ورزش در کشور )کوثر

ش به  جست  ي گوناگون  ی هاوهيزمان  اس  تيخالق  یارتقا  یوجودر  بوده  خود  متبوع    تکارکنان 

ورزش کشور   گاهی(؛ چراکه وزارت ورزش و جوانان پا 529،  2018  ،یديو جمش  ي عباس  ، یدعامري)س

وزارتخانه دارد. از   نیبه اهداف ا  دنيدر رس  یيبودن کارکنان آن نقش بسزاو خالق   شوديمحسوب م

پا  ر يتداب  تمامي   که  یي در جا   يطرف آنجا  را    تيخالق  ۀمسئل  د ینبا  شود،يم  یزیرهیورزش کشور در 

که   شوديمشاهده م  حالنباای  ؛(21  ،2019  هزاوه،  یو سجاد  یتجار  ،يزارع   ،یگرفت )محمد  دهی ناد

و   ي تيفعال ، ياجتماع  ، یفكر ،یرفتار ، يجانيه ی هایينارسا  لدليوزارتخانه به نیدر کارکنان ا تيخالق

 
1. Smith & Green 
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  ت ي را از خالق  مالز  ۀوزارتخانه بهر  نیها سبب شده است که اچالش  نیدر حد متوسط است و ا  رهيغ 

 .(64  ،2011 پور،اله نبرد )فرج

بشناسد و ابعاد مختلف    يدرستو مباحث مرتبط به آن را به  تي خالق  کند يامروز تالش م   یايدن

  ی هاچراکه سازمان  کند؛يتر جلوه ممراتب مهمبه  يورزش  هایمهم در سازمان  نیآن را توسعه دهد و ا

و تحول مداوم هستند تا خود را با اوضاع    رييتغ  ازمنديکه دارند، همواره ن  يتيبه موجب ماه  يورزش

  يورزش  ی هاسازمان  تيموفق  یهادياز کل  ي كیمداوم    تيراستا، بحث خالق  ن یروز مطابقت دهند. در ا

 جاد یو ا  روديمحرک مهم عملكرد به شمار م   کی  ندهفزای  طوربه  تي خالق   ني. همچنروديبه شمار م

  نیبودن آن باشد و او موفق  یيکارا  یارتقا  سازنهيزم  اندتويخالقانه در وزارت ورزش و جوانان م  یفضا

  ن یا  یريگشكل  یهانه يالزم است زم  نیبنابرا  کند؛يتوانمند م  يطي مح  راتيي وزارتخانه را در برابر تغ

  یي ها و راهبردهاشود تا مشخص شود براساس چه تعامل  یيدر وزارت ورزش و جوانان شناسا  دهی پد

  نیالبته دانش اندک در ا ست؛يآن چ ۀعحاصل از توس یامدهايو پ  کند يدر آن رشد م داری پا تيخالق

کرد. از    کیو تحر  جادیرا در وزارت ورزش و جوانان ا  ده یپد  نیا  توانيوجود دارد که چگونه م  نهيزم

 رو نیاست؛ ازا  ده يچيپ   ي استدالل  یها مهارت  یرگيشكل  ازمند يو ن  ستين  ي ذات  ي تيفيک  ت يخالق  يطرف

راهكارمحور، مدل    یهاروش   ۀشده و ارائمطرح  ئلبه مسا   یيپاسخگو  یحاضر درصدد است برا  ۀمطالع

  ن یدادن ابا انجام  روديدر وزارت ورزش و جوانان ارائه کند. انتظار م   داریپا  تيخالق  یرا برا  یانه يزم

طور خاص وزارت ورزش و جوانان،  و به  يورزش  ی هادر سازمان  داری پا  ت يشود که خالقپژوهش مشخص  

  است؟ ي و منابع طیتابع چه شرا
 

 پژوهش روش

اانجام  روش ک  نیشدن  ا  يفي پژوهش  در  پژوهش  راهبرد  و  نظر  نی بود  روش   یانه يزم  یۀمطالعه، 

مرتبط با    يعلم  فاتتألي  داشتن.  بودند  نظرانآماری صاحب  ۀ( بود. جامعیزريگل  كردیظاهرشونده )رو

انتخاب فهرست    یهاازجمله شاخص  تيخالق  یهاها و برنامهطرح  ۀدر عرص  یيتجارب اجرا  ت،يخالق

  نینمونه در ا  ۀبود. انداز  يبرفصورت هدفمند و از نوع گلوله به  یريگنظران بود. روش نمونهصاحب  يۀاول

 نفر بود.  14برابر با  یباع نظرشاخص اش یپژوهش برمبنا
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 شناختی های جمعیتکنندگان در پژوهش براساس ویژگیتوزیع فراوانی مشارکت -1جدول 

Table 1- Frequency Distribution of Research Participants Based on Demographic 

Characteristics 

 سمت 

Executive Position 

 تعداد

Set 
 مرتبه

Degree 
 تحصيلي رشتۀ 

Field of Study 

 علمی دانشگاههیئت
Faculty 

8 

 استادیار، دانشيار، استاد

Assistant Professor, 

Associate Professor, 

Professor 

 مدیریت ورزشي 
Sport Management 

 مدیران ادارۀ ورزش و جوانان 

Managers of the 

Department of Sports 

and Youth 

4 
 جوانان مدیر ادارۀ ورزش و 

Director of Sports and 

Youth 

 بدني و علوم ورزشي تربيت

Physical Education and 

Sports Science 

 مدیر مؤسسة خالقیت

Director of the Institute 

of Creativity 
2 

 مدیر مؤسسۀ خالقيت 
Director of the Institute 

of Creativity 

 مدیریت عمومي 

General Management 
 

ا  نيهمچن   یانجام گرفت. برا  ي دانيو م  یااطالعات به شكل کتابخانه  یآورپژوهش جمع  نیدر 

و   نامهنیيمربوط، آ یهانامهانی پژوهش با استفاده از کتب، مجالت، پا ۀنيشياطالعات ابتدا پ  یگردآور

  نندگانکمصاحبه به مشارکت  یراهنما  يۀشد. پس از ته  يبررس  ينترنتیا  یهاتیاسناد مرتبط و سا

  ي شد. گفتن  یآورجمع  قيعم  یها با استفاده از مصاحبه  ازيمورد ن  یهادر پژوهش مراجعه شد و داده

استفاده    1ی سازمثلث  كردیها، از رودر داده  ياحتمال  تیعلت نوبودن پژوهش حاضر و محدوداست به 

اطالعات در پژوهش   یآورجمع   یو منابع گوناگون برا   كردهایاستفاده از رو  ندیبه فرا  یسازشد. مثلث

)استفاده    یسازمثلث  ۀوي(. با توجه به استفاده از ش45،  2014،  2ادواردز و کوربت  نر،ي)اسك  شوديگفته م

اطالعات استفاده شد.   یآورمنظور جمعپژوهش از موارد منابع متنوع به  نیاز منابع چندگانه(، در ا

( استفاده 2014و همكاران )  نرياسك  یارهاياز مع  یيسنجش روا  یش حاضر برادر پژوه  ن، یبراعالوه

 دو به آن اشاره شده است.  ۀشد که در جدول شمار

 

 
 

 
1. Triangulation 

2. Skinner,  Edwards & Corbett 
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 های اطمینان از رواییروش -2جدول  

Table 2- Methods of Ensuring Validity 
 های روش

 اطمینان از روایی 
Methods of 

Ensuring Validity 

 این پژوهش نحوۀ اجرا در 

How to Perform in this Research 

 مدت درگيری طوالني

Prolonged Conflict 

کنندگان برای  افزایش حساسيت نظری، مشارکت عملي و ارتباط با مشارکت

 های محقق ارزیابي برداشت

Increase theoretical sensitivity, practical participation and 

communication with participants to evaluate the 

researcher's perceptions 

 مشاهدۀ پایدار 

Stable Observation 

مشارکت عملي محقق و حضور در محيط مشارکت و اکتشاف جزئيات تجارب  

 کنندگان مشارکت 
The researcher's practical participation and presence in the 

participation environment and exploring the details of the 

participants' experiences 

بازرسي مجدد مسير  

 کسب اطالعات 

Re-Inspect the 

Information Path 

منظور پيشگيری از سوگيری و  آمده بهدستبازرسي ادواری اطالعات و کدهای به

کتری( آشنا به  ها توسط محقق و یک همكار )دانشجوی داطمينان از صحت آن

 شده موضوع پژوهش
Periodic inspection of the information and codes obtained 

in order to prevent bias and ensure their accuracy by a 

researcher and a colleague (PhD student) familiar with the 

research topic. 
 

کردن با  چک

 کنندگان مشارکت

Checking with 

Participants 

کمک گروه پژوهش و نظرسنجي از  آمده بهدستبررسي اطالعات به

 شوندگان دربارۀ نتایج مصاحبه

Evaluation of the information obtained with the help of the 

research group and a survey of the interviewees about the 

results 
 سازیمثلث

Triangulation 

 ها آوری دادهاستفاده از منابع متعدد برای جمع

Use multiple sources to collect data 

 مقایسۀ مستمر 

Continuous 

Comparison 

صورت مستمر  شده با سایر منابع بهآمده از منابع بررسيدستهای بهمقایسۀ داده

 در تمام طول فرایند پژوهش 

Comparison of data obtained from reviewed sources with 

other sources continuously throughout the research process 
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طورکه در جدول  موضوعي دو کدگذار استفاده شد. همانبرای محاسبۀ پایایي از روش توافق درون

  21و تعداد کل توافقات بين کدها  کد    60شده،  شود، تعداد کل کدهای ثبتشمارۀ سه مشاهده مي

پایایي بين کدگذاران برای مصاحبه  70گرفته در این پژوهش معادل  های انجامکد است. همچنين 

 درصد بود. 

 محاسبة پایایی  -3جدول 

Table 3- Reliability 

 ردیف 

Row 

 شماره مصاحبه
Number of 

Interview 

 تعداد کل کدها 

Total Number of 

Codes 

 شده کدهای توافق

Agreed Codes 

 پایایی 
Reliability 

1 2 32 12 0.750 
2 5 28 9 0.642 

 Total 60 21 0.700-جمع
 

بنياد در رهيافت گليزر، در سه مرحله کدگذاری شدند. در  ها مطابق با رویۀ نظریۀ دادهمصاحبه

های مفهومي  مفهومي شدند. از برچسب ها دارای برچسب  مرحلۀ اول، کدگذاری باز انجام شد و نقل قول

مشابه در مرحلۀ دوم کدگذاری )یعني کدگذاری انتخابي( مفاهيم پدیدار شدند )مراحل اول و دوم را  

مي حقيقي  دسته کدگذاری  از  سوم  مرحلۀ  در  مفاهيم  نامند(.  ميان  منطقي  ارتباط  یافتن  و  بندی 

شدند. همچنين برای تعيين نحوۀ تعامل  ها و چهارچوب مفهومي شناسایي  )کدگذاری نظری(، مقوله

شناسایي ساختاریمفاهيم  مدل  رویكرد  از  هم  با  انجام-شده  برای  شد.  استفاده  این  تفسيری  دادن 

 استفاده شد.   2مک و ميک 1کيوداافزارهای مكس ها از نرمتحليل
 

 نتایج 

 کدگذاری باز

کدبندی باز است. با استناد به نتایج حاصل از دادن ای، انجامنخستين گام در ساخت نظریۀ زمينه 

 کد باز حاصل شد.   66کدبندی باز 

 

 
1. MAXQDA 

2. MicMac 
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 شده کدهای باز استخراج  -4جدول 

Table 4- Open Codes  

 گزاره ها 
Statements 

مصاحبه 

 شوندگان 
Interviewees 

 گزاره ها 
Statements 

مصاحبه 

 شوندگان 
Intervie

wees 
توانایي ایجاد تعداد زیادی ایده 

 طور سریعبه
Ability to Generate lots of 

ideas quickly 

1 ،3 ،10 ،12 
 عملدادن کار مقاوم و سمجدر انجام 

Doing hard work and 

perseverance 
2 ،5 ،13 

 کوشش، ابتكار عمل و پشتكار
Effort, Initiative and 

Perseverance 
5 ،9 ،13 

سازی امنيت شغلي در سطح عالي فراهم

 برای کارکنان 

Provide excellent job security 

for employees 

2 ،6 ،10 

 دادن آزادی عمل به کارکنان 
Give employees freedom 

of action 
9 ،2 ،10 

 تداوم تغييرات در محيط سازمان

Continuity of changes in the 

organization's environment 
1 ،2 ،11 

کارکنان برای  احساس استقالل 

 دادن کار انجام
Employees' sense of 

independence to get things 

done 

1 ،2 ،4 ،8 ،11 ،
12 

 دسترسي آسان به منابع فراوان 
Easy access to abundant 

resources 
10 ،13 

تناسب بين الزامات کاری و باورها،  

 ها و رفتارها ارزش 
Proportion between work 

requirements and beliefs, 

values and behaviors 

13 ،14 

جایي و انتقال تكنولوژی یا سهولت جابه

 علوم

Ease of transfer and transfer of 

technology or science 

13 

سهولت و راحتي دسترسي  

های  های ورزشي به قابليتسازمان 

 تحقيق و توسعه 
Ease of access to research 

and development 

capabilities of sports 

organizations 

 گيریمشارکت در تصميم  9، 5، 3، 2، 1

Participate in decision making 
5 ،8 

 آزادی در سازمان 
Freedom in the 

organization 
3 ،5 ،9 

های الزم  اعتقاد کارکنان به مهارت و توانایي 

 دادن کار برای انجام

Employees' belief in the skills 

and abilities needed to get the 

job done 

3 ،4 

بودن کارکنان در محيط کار به ملزم

 شدهامور محول
 8، 4 ها ارتباطات رسمي و غيررسمي بين سازمان  10، 9



 79                                                      در وزارت ورزش و جوانان داریپا  تیخالق اینهیمدل زم یطراح : زرگر

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Requiring employees in 

the workplace to be 

assigned tasks 

Formal and informal 

communication between 

organizations 
 کار گروهي 

Teamwork 
 افزایي خالق هم  11، 6

Creative integration 
4 ،10 

 نهادن به فكرهای نوارج
Appreciate new ideas 

4 ،14 
 تعهد به اصول کاری 

Commitment to working 

principles 
2 ،4 

منظور های تشویقي بهوجود نظام

 کارکنان ایجاد انگيزه در 
Existence of incentive 

systems in order to 

motivate employees 

8 ،10 ،12 

ها و  به وجود آوردن تلفيقي از اندیشه

 های افراد در یک روش جدید رهيافت 

Creating a fusion of people's 

thoughts and approaches in a 

new way 

7 ،12 

نوآورانه و  توليد اثرهای ابتكاری، 

 سودبخش
Production of innovative, 

innovative and profitable 

effects 

5 ،14 

های خالقانه پشتيباني از خالقيت و حمایت

 در گروه کاری

Support for creativity and 

creative support in the working 

group 

10 ،13 

 گزاره ها 
Statements 

 مصاحبه شوندگان 

Interviewees 
 گزاره ها 

Statements 

مصاحبه  

 شوندگان 
Intervie

wees 
 ها منشأ ابتكارات و نوآوری

The origin of innovations 

and innovations 
 ها و نظرات اشتراک ایده  14، 10

Share ideas and opinions 
2 ،10 ،14 

های جدیدی که نوآوری را  توسعۀ ایده 

 کند ميسر مي

Development of new ideas 

that enable innovation 

2 ،9 ،10 ،12 

ارائه فكر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای 

 های سازمانکميت یا کيفيت فعاليت

Provide new ideas and plans to 

improve the quality or quantity 

of the organization's activities 

7 ،12 ،14 

 دستيابي به آنچه بدیع استتوانایي 

Development of new ideas 

that enable innovation 
7 ،12 

 گرفتن از الگوی سنتي تفكر فاصله
Moving away from the 

traditional pattern of thinking 
6 ،7 ،14 

های نو و  تشویق کارکنان به ارائۀ ایده 

 جدید 

Encourage employees to 

come up with new ideas 

 پذیریمسئوليت 14، 6، 5

responsibility 
12 

 های ارزشي وجود سيستم

Existence of value systems 
 کاری مقابله با اهمال 14، 10

Dealing with procrastination 
5 ،14 

ارتباط بين واحدها با تسریع در کنش  

 متقابل خطوط سازماني

Relationship between units 

by accelerating the 

5 ،8 ،14 
 های گوناگون دادن به فعاليتتوانایي سازمان 

Ability to organize various 

activities 
2 ،8 ،9 
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interaction of organizational 

lines 
 اعتماد به نفس و احترام به خود 

Self-confidence and self-

respect 
1 ،4 ،8 

 قدمي در قبول و رویارویي با مسائلپيش

A step forward in accepting and 

dealing with issues 
2 ،4 ،10 

 پذیر بودن پرتكاپو و ریسک

Be busy and take risks 
 خودمدیریتي  12، 6، 3

Self management 
6 ،9 

 پذیر بودنانعطاف 

Flexibility 
 کنجكاوی 14، 5، 3

Curiosity 
9 ،12 

 تشویق آموزش و توسعۀ دانش اعضا

Encourage training and 

development of members' 

knowledge 

 حمایت از پيشتازان تغيير فعاالنه  9، 2، 1

Support active change leaders 
1 ،4 ،11 ،

13 

 انعطاف بيشتر

More flexibility 
8 

 ترمسطح

Flatter 
8 ،14 

 اثرگذاربودن فرد
Influence of the person 

 بوروکراسي کم 10، 9، 5
Low bureaucracy 

3 ،8 ،11 

هاترویج و نشر توفيق  

Promoting and publishing 

successes 
نهادن به شجاعتارج 9، 1  

Appreciate courage 
4 ،5 

 تأکيد بر نظام باز
Emphasis on open system 

6 
هاکشف و بهره برداری از فرصت  

Discover and take advantage of 

opportunities 
5 ،12 

طلبيآزادی وتشویق ریسک   

Emphasis on open system 
2 ،9 ،13 

های فناوری زیرساخت  

Technology infrastructure 
11 ،5 ،3 

 فضای رقابتي 
Competition 

هاتجربۀ ایده  11، 4  
Experience ideas 

2 ،4 ،9 ،
12 

اقتصادی مناسب شرایط   
Suitable economic 

conditions 
11 ،13 

 تأکيد بر نتایج تا بر وسایل
Emphasis on results rather than 

tools 
3 ،11 

ای بدیع برای حل آفرینش آميزه 

هاتناقض   
Creating an innovative mix 

to resolve contradictions 

7 ،9 ،14 

 ارائۀ فكری نو و متفاوت
Presenting a new and different 

idea 
2 ،7 

ها در  دادن تجربهشكل

های تازه بندیسازمان   

Shaping experiences in new 

organizations 

3 ،7 ،12 
پذیری ایجاد فضای رقابت   

Creating a competitive 

environment 
3 ،10 

 مشاهدۀ روابط جدید 
New relationships 

7 
های نو دادن به ایده پاداش   

Rewarding new ideas 
2 ،12 

 تالش پيوسته و مداوم 
Continuous effort 

10 
 پذیرش انتقاد 

Accepting criticism 
14 
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 کدگذاری انتخابی 

داده نظریۀ  شد، در  نمودار  محوری  مقولۀ  که  زماني  )گليزری(،  ظاهرشونده  رویكرد  در  بنياد، 

 شوند.  ها در جهت متغير محوری کدگذاری ميشود و مصاحبه کدگذاری انتخابي آغاز مي

 ها شده از دادهمفاهیم، مقوالت عمده و مقولة محوری هستة استخراج -5جدول 

Table 5- Concepts, Major Categories, and Core Categories Extracted from Data 

 گزاره ها 
Statements 

 مقوله

Concept 

 مفهوم 

Category 
 طور سریعتوانایي ایجاد تعداد زیادی ایده به

Ability to generate lots of ideas quickly 

 شخصيت
Personality 

 های فردی ویژگي
Individual 

Characteristics 

 اعتماد به نفس و احترام به خود 
Self-confidence and self-respect 

های گوناگون دادن به فعاليتتوانایي سازمان   
Ability to organize various activities 

قدمي در قبول و رویارویي با مسائلپيش  
A step forward in accepting and dealing with 

issues 

دادن کار مقاوم و سمجدر انجام   
Doing hard work and perseverance 

پذیر بودن پرتكاپو و ریسک  
Be busy and take risks 

پذیر بودنانعطاف   
Flexibility 

 کوشش، ابتكار عمل و پشتكار
Effort, initiative, and perseverance 

 خودمدیریتي 
self-management 

 کنجكاوی
Curiosity 
 فضای رقابتي 

Competition 

 زمينه
Background 

 عوامل محيطي
Environmental 

Factors 

 شرایط اقتصادی مناسب 
Suitable economic conditions 

 تداوم تغييرات در محيط سازمان
Continuity of changes in the organization's 

environment 
 های فناوری زیرساخت

Technology infrastructure 
 های سازماني ویژگي حمایت سازماني  تشویق آموزش و توسعۀ دانش اعضا
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Encourage training and development of 

members' knowledge 
Organizational Support Organizational 

Characteristics 
 سازی امنيت شغلي در سطح عالي برای کارکنان فراهم

Provide excellent job security for employees 
 حمایت از پيشتازان تغيير فعاالنه 

Support active change leaders 
 هابرداری از فرصتکشف و بهره 

Discover and take advantage of opportunities 
 کارکنان دادن آزادی عمل به 

Freedom of action for employers 
 هاتجربۀ ایده 

Experience ideas 

 فرهنگ 
Culture 

 های سازماني ویژگي

 
Organizational 

Characteristics 

 تأکيد بر نتایج تا بر وسایل
Emphasis on results rather than tools 

 تأکيد بر نظام باز
Emphasis on open system 

 طلبيآزادی و تشویق ریسک
Freedom and encouragement of risk-taking 

 نهادن به شجاعتارج
Appreciate courage 

 هاترویج و نشر توفيق
Promoting and publishing successes 

 ترمسطح

Flatter 

 ساختار 
Structure 

 های سازماني ویژگي
Organizational 

Characteristics 

 انعطاف بيشتر
More flexibility 

 بوروکراسي کم
Low bureaucracy 

 دسترسي آسان به منابع فراوان 
Easy access to abundant resources 

 

 

 

 

 ها گزاره
Statements 

 مقوله 
Concept 

 مفهوم 
Category 

 سازماني ارتباط بين واحدها با تسریع در کنش متقابل خطوط 
Relationship between units by accelerating the 

interaction of organizational lines  شناختيتوانمندی روان 

Psychological Ability 

 

 

 

 
دادن  های الزم برای انجاماعتقاد کارکنان به مهارت و توانایي 

 کار 
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Employees' belief in the skills and abilities 

needed to get the job done 
 های فردی ویژگي

Individual 

Characteristics دادن کار احساس استقالل کارکنان برای انجام 
Employees' sense of independence to get 

things done 
 اثرگذار ودن فرد

Influential person 
 ها و رفتارها تناسب بين باورها، ارزش

The fit between beliefs, values and behaviors 
 ها ارتباطات رسمي و غيررسمي بين سازمان 

Formal and informal communication between 

organizations 

 ارتباط راهبردی سازمان 
Strategic 

Communication of the 

Organization 

 های سازماني ویژگي
Organizational 

Characteristics 

 جایي و انتقال تكنولوژی یا علومسهولت جابه
Ease of transfer and transfer of technology or 

science 
های های ورزشي به قابليتسهولت و راحتي دسترسي سازمان

 تحقيق و توسعه 
Ease of access to research and development 

capabilities of sports organizations 
 های ارزشي وجود سيستم

Existence of value systems 
 گيریمشارکت در تصميم 

Participate in decision making 

 مدیریت و رهبری
Management and 

Leadership 

 های سازماني ویژگي
Organizational 

Characteristics 

 کار گروهي 
Teamwork 

 فكرهای نونهادن به ارج
Appreciate new ideas 

 آزادی در سازمان 
Freedom in the organization 

 پذیرش انتقاد 
Accepting criticism 
 ارائۀ فكری نو و متفاوت

Presenting a new and different idea 

 خالقيت

 فردی 
Creativity Individual 

 

 اثرات
Effects 

های افراد در یک  ها و رهيافتاندیشهبه وجود آوردن تلفيقي از 

 روش جدید 

Creating a fusion of people's thoughts and 

approaches in a new way 
 گرفتن از الگوی سنتي فكر فاصله

Moving away from the traditional pattern of 

thought 
 مشاهدۀ روابط جدید 

New relationships 
 دستيابي به آنچه بدیع استتوانایي 
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The ability to achieve what is innovative 
 توليد اثرهای ابتكاری، نوآورانه و سودبخش 

Production of innovative, innovative and 

profitable effects 
ارائۀ فكر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کميت یا کيفيت  

 های سازمان فعاليت
Provide new ideas and plans to improve and 

enhance the quantity or quality of the 

organization's activities 

 خالقيت سازماني
Organizational 

Creativity 

 اثرات
Effects 

 ها منشأ ابتكارات و نوآوری
The origin of innovations and innovations 

 کند های جدیدی که نوآوری را ميسر ميایده توسعۀ 
Development of new ideas that enable 

innovation 
 هاآفرینش آميزهای بدیع برای حل تناقض 

Innovative creations to resolve contradictions 
 های تازه بندی ها در سازمان دادن تجربهشكل

Shaping experiences in new organizations 
 های نو دادن به ایده پاداش 

Rewarding new ideas 

 انگيزه
Motivation 

 عوامل محيطي

Environmental 

Factors 

 های نو و جدید تشویق کارکنان به ارائۀ ایده 
Encourage employees to come up with new 

ideas 
 پذیری ایجاد فضای رقابت 

Creating a competitive environment 
 منظور ایجاد انگيزه در کارکنان های تشویقي بهوجود نظام

Existence of incentive systems in order to 

motivate employees 
 شدهبودن کارکنان در محيط کار به امور محولملزم

Requiring employees in the workplace to be 

assigned tasks 

 تعهد فردی
Individual 

Commitment 

 های فردیویژگي

Individual 

Characteristics 

 پذیریمسئوليت
responsibility 
 تعهد به اصول کاری 

Commitment to working principles 
 کاری مقابله با اهمال

Dealing with procrastination 
 تالش پيوسته و مداوم 

Continuous effort 
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های مرتبط با کدبندی انتخابي، سه مقوله شناسایي شد. در ادامه به شرح هریک از  پس از تحليل

 شود.ها پرداخته ميمقوله

اتمام مصاحبهویژگي-مقولۀ اول از  ترین ای، محوریها و مطالعۀ منابع کتابخانههای فردی: پس 

شناسایي »ویژگيمقولۀ  فردی«  شده،  خالق  نامهای  رفتار  تعاملي  الگوی  به  استناد  با  شد.  گذاری 

شونفلد ارائه  و  وودمن  توسط  در  1990،  1989)  1شده  فرد  یک  رفتار  پيچيدۀ  محصول  خالقيت   ،)

وضعيتي معين است. این وضعيت از نظر تأثيرات محيطي و اجتماعي مشخص است و برمبنای آن  

تأثير وضعيت مختلفي  ها همچنين معتقد هستند فرد تحتشود. آنموفقيت در خالقيت تسهيل مي

توانایيقرار مي تأثيرگذار  های شناختي و درعينگيرد و  این فرایند  بر  حال خصوصيات غيرشناختي 

گرایي در خالقيت انداز تعاملاند که مبتني بر چشمها الگویي را ارائه کردههستند. در این راستا آن 

دهد؛ بر این مبنا،  برده اساساً رفتار خالق را به یک بافت اجتماعي تعميم ميسازماني است. مدل نام

تأثير حوادث گذشته و  سازماني، تعامل موقعيت فردی پيچيده است که تحترفتار خالقانۀ کارکنان  

جنبه  )همچنين  کریمي  نظر  طبق  دارد.  قرار  موقعيتي  برجستۀ  راه 2014های  از  یكي  موفق  (،  های 

سازمان برای  سرمایهموجود  بيشتر،  و خالقيت  نوآوری  راستای  در  آنها  ارتقای گذاری  در جهت  ها 

با تكيه بر طرحر راستای خالق توانایي کارکنانشان د های  ها و نقشهترشدن است. سازماني که صرفاً 

ثابت کار مي و  آسيبرفتارهای معين  بسيار  اجتماعي  نظام  بيشتر کند، یک  کار  امروزه،  است.  پذیر 

توانند از طریق توانایي در  گيرانه شده است. در این زمينه کارکنان ميمبتني بر دانش و کمتر سخت

ای ایدهدهخلق  این  از  استفاده  بلوکها بههای جدید و  ایجاد محصوالت،  عنوان  برای  های ساختماني 

 خدمات و فرایندهای کاری جدیدتر و بهتر، به ارتقای عملكرد سازمان کمک کنند.  

معتقد است که خالقيت محصول فرد واحدی در یک زمان   2عوامل سازماني: هارینگتون -مقولۀ دوم

خا جای  در  زیستواحد،  یک  از  است  عبارت  بلكه  نيست؛  همانص  )اکوسيستم(.  در  بوم  که  گونه 

اند، در اکوسيستم خالق شناسي موجودات زنده با یكدیگر و با اکوسيستم خود مرتبط اکوسيستم زیست 

(؛ بنابراین عملكرد  2015های محيطي در حالت عامل هستند )حسيني،  نيز همۀ اعضا و همۀ جنبه 

 
1. Woodman & Schoenfeldt 

2. Harrington 
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های سازندۀ آن  عنوان یک سيستم اجتماعي پيچيده، تابعي از عملكرد خالقانۀ گروهخالقانۀ سازمان به

مثال، دسترسي  های برجستۀ سازماني است که باعث افزایش یا محدودکردن خالقيت )برای  و جنبه

 . (1993، 1وودمن، ساویر و گریفينشود )به منابع( مي

ترین عوامل رشد خالقيت است.  ق از مهمطورکلي، وجود محيط خالعوامل محيطي: به-مقولۀ سوم

شود و تمایالت  های جدید و نو، بيشتر انتقاد ميدر محيط نامطلوب برای پرورش خالقيت از اندیشه

های مهم متبلورکردن خالقيت،  کنند. یكي از روشدگرگوني و تغيير با مقاومت و ممانعت تقابل مي

بهبه و  مستعد  فضای محرک،  بدینطورکلي  وجودآوردن  است؛  باید  گونه خالق  سازمان  که مسئوالن 

های  های بدیع و نوین را داشته باشند و نظرهای جدید و ارائۀ راهطور مستمر آمادگي شنيدن اندیشه به

توانند چنين جوی را در سازمان خود بپذیرند.  تازه را تقویت کنند. متأسفانه بسياری از مدیران نمي

فرد  صورت دائم تحمل کنند )دانایيمر تغيير را که الزمۀ خالقيت است، بهتوانند فرایند مستها نميآن 

(. برای ایجاد یک محيط سازماني خالق بهتر است فهرستي 2011، خایفي، الهي و حسيني همكاران،  

توانند افراد را به داشتن استعداد خالق خود در محيط کار متقاعد کنند؛  هایي تهيه شود که مياز روش 

اینكه باعث افزایش مهارت توسعۀ دانش در محيط کار شود، باعث افزایش درصد حفظ و ثبت  از جمله  

کند و  طور منطقي در محيط کار مدیریت ميهایي که شكست را بهایده در محيط کار شود، روش

 (.  2015، 2ها را در محيط کار بهبود دهد )فلوریدا، ملندر و کينگهایي که راه خلق ایده روش

 نظری   کدگذاری

شود. ابتدا برای اینكه بنياد ارائه ميدر این مرحله از کدگذاری نتایج حاصل از فرایند نظریۀ داده

ای خالقيت پایدار وزارت ورزش و جوانان تابع چه شرایط و منابعي است و  مشخص شود مدل زمينه 

شود. گفتني  يکدام متغيرها نيازمند توجه بيشتر هستند، مدل بدون بررسي تعامل بين مفاهيم ارائه م

 مک است.   افزار ميکها خروجي نرماست این تحليل

 
1. Sawyer & Griffin 

2. Florida, Mellander & King 
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 ای خالقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان )تعیین مفاهیم اثرگذار و اثرپذیر( ارائة مدل زمینه -1شکل 

Figure 1- Presenting the Underlying Model of Sustainable Creativity in the 

Ministry of Sports and Youth (Determining Effective and Efficient Concepts) 
 

در ادامه و در شكل شمارۀ دو، تعامل بين مفاهيم و اینكه در سطح باال نحوۀ تعامل بين مفاهيم  

 چگونه است، ارائه شده است. 
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 ای خالقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان )بررسی تعامالت( ارائة مدل زمینه -2شکل 

Figure 2- Presenting a Background Model for Sustainable Creativity in the 

Ministry of Sports and Youth (Interaction Review) 
 

 گیریبحث و نتیجه 

عنوان توانایي  رود و از آن بههای انسان به شمار ميترین و فراگيرترین فعاليتخالقيت در زمرۀ مهم

شود  ها از آن نام برده ميها یا بازسازی مجدد علوم و سایر زمينه ها، بينشها، نظریهایدهفرد برای توليد  

های  ها و زمينه(؛ بنابراین شناخت بسترها، موقعيت23،  2010)صادقي، محتشمي، ميری و صادقي،  

مهم بوده  ها همواره  های آنها در جهت توسعه، موفقيت و کارایي فعاليتارتقای این پدیده در سازمان

شاخص  چه  تابع  پایدار  خالقيت  ایجاد  دهد  نشان  که  الگویي  ارائۀ  و  درک است  در  است،  هایي 

 تواند مفيد واقع شود. ها ميسازی این پدیده در سازماننهادینه



 89                                                      در وزارت ورزش و جوانان داریپا  تیخالق اینهیمدل زم یطراح : زرگر

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

شود )شكل  ای خالقيت پایدار در وزارت ورزش و جوانان دیده ميگونه که در مدل زمينههمان

خالقيت گروهي و خالقيت سازماني جزو متغيرهای وابستۀ این مدل   شمارۀ یک(، خالقيت فردی،

دارند؛  قرار  ساختار  و  انگيزه  فرهنگ،  سازماني،  حمایت  زمينه،  شخصيت،  مفاهيم  تابع  و  هستند 

های فردی، گروهي و سازماني  برده بيشترین نقش را در افزایش خالقيتعبارتي، دیگر مفاهيم نامبه

( در راستای اینكه عوامل 48،  2019اکبری و همكاران )علي  نسبي با پژوهش  طوردارند. این یافته به

(  173،  2020شفي و همكاران )دانستند و پژوهش  فرهنگي را مرتبط با خالقيت مي-فردی و اجتماعي 

به موجب اینكه دریافتند بين انگيزۀ ذاتي و خالقيت کارکنان ارتباط علّي وجود دارد، همسوست. این 

ها با بررسي عوامل ( همسوست. آن 1،  2020ين تاحدودی با نتایج مطالعۀ اسميت و گرین )یافته همچن

ای گزارش کردند خالقيت کارکنان، جو حمایتي محيط های ورزشي حرفهمؤثر بر خالقيت در سازمان

محور و تعامل کارکنان  انداز روشن، حمایت از خالقيت، محيط کاری وظيفهکار از خالقيت ازجمله چشم 

کاری (، محيط2020زعم اسميت و گرین )شود. بههای ورزشي ميسبب ارتقای خالقيت نزد سازمان

های ورزشي است؛ چراکه در فرایند ارتقای  ترین شاخص مؤثر بر ارتقای خالقيت نزد سازمانابتدایي

 کند. ساز را ایفا ميهای مذکور نقش زمينه خالقيت سازمان

شاره کرد که عملكرد خالق در ابعاد فردی، گروهي و سازماني در  توان ا در تبيين این یافته مي

وزارت ورزش و جوانان تابعي از عوامل فردی )برای مثال، مفاهيم شخصيت(، عوامل سازماني )برای 

مثال، مفاهيم حمایت سازماني، فرهنگ و ساختار( و عوامل محيطي )برای مثال، زمينه و انگيزه( است. 

توان در نظر گرفت: نخست اینكه عملكرد خالقانۀ فردی،  گزارۀ اصلي را مي  برمبنای این تعامل سه

تواند افزایش پيدا های شخصيتي ميگروهي و سازماني با تقویت عوامل فردی با تأکيد بر ارتقای جنبه 

کند؛ دوم اینكه عملكرد خالقانۀ فردی، گروهي و سازماني با تقویت عوامل سازماني با تأکيد بر ارتقای  

پيدا کند؛ سومين گزاره این است که عملكرد  ایت سازماني، فرهنگ و ساختار ميحم افزایش  تواند 

فراهم بر  تأکيد  با  عوامل محيطي  تقویت  با  سازماني  و  گروهي  فردی،  مناسب خالقانۀ  زمينۀ  سازی 

 تواند افزایش پيدا کند.  مي

شود )شكل  ش و جوانان دیده ميای خالقيت پایدار در وزارت ورزهمچنين با استناد به مدل زمينه

بر مفاهيم اصلي اثرگذار )شامل شخصيت، زمينه، حمایت سازماني، فرهنگ، انگيزه  شمارۀ دو( که عالوه
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روان  توانمندسازی  ازجمله  نيز  مفاهيم  و  و ساختار(، سایر  فردی  تعهد  رهبری،  و  شناختي، مدیریت 

دليل اینكه ميزان گانه مؤثر هستند، اما بههارتباطات راهبردی سازمان در تبيين خالقيت در ابعاد س

آن  مستقيم  بهاثرگذاری  همواره  بود،  کمتر  اثرگذار  اصلي  مفاهيم  با  مقایسه  در  متغيرهای ها  عنوان 

صورت مستقيم و گيری خالقيت به شوند؛ هرچند در شكلکنندۀ خالقيت شناخته نمي کليدی تعيين

( مبني بر  2014نين با نتایج مطالعات ارشدی و نيسي )گاهي غيرمستقيم نقش دارند. این یافته همچ

( 134، 2018آقا و همكاران )دانستند، حاجيشناختي را بر خالقيت مؤثر مياینكه توانمندسازی روان 

ای با  ( در راستای اینكه به ارتباط بين تعهد سازماني و تعهد حرفه235،  2019و ماليک و همكاران )

و مطا داشتند  اشاره  و همكاران )خالقيت  تان  بين  164،  2013لعۀ  دادند  نشان  اینكه  راستای  ( در 

( نيسي  و  ارشد  دارد.  دارد، همخواني  وجود  ارتباط  و خالقيت  بيروني  کردند 2014تعامالت  بيان   )

شناختي سطح باالتری داشته باشند، از خالقيت بيشتری برخوردار  هرچقدر کارکنان توانمندی روان 

ها را افزایش داد،  شناختي در کارکنان خالقيت آنا باالبردن توانمندسازی روان توان بخواهند بود و مي

روان توانمندی  صرفاً  کارکنان  تبيين خالقيت  در  که  است  اهميت  حائز  نكته  این  ذکر  شناختي اما 

برایننمي باشد؛  اصلي  عامل  به شاخصتواند  مقوله،  این  به  پرداختن  کنار  است در  های  اساس الزم 

 ای، ارتباطات راهبردی سازمان نيز توجه شود. رهبری، تعهد حرفه مدیریت و 

توان  برده در شكل شمارۀ یک، ميدر تبيين این یافته و با توجه به موقعيت قرارگيری مفاهيم نام

روان  توانمندسازی  که  کرد  راهبردی اشاره  ابزاری  واقع    1شناختي  مؤثر  و  مفيد  کارکنان  برای  شدن 

های  اندازهای خالقيت آن سازمان است؛ به همين دليل، سازمانها و چشمهدف  سازمان و رسيدن به

طور خاص ورزات ورزش و جوانان برای ارتقای خالقيت و پایداربودن خالقيت آن سازمان امروزی به 

شناختي در خالقيت اهميت بسزایي قائل شوند؛ چراکه اگر کارکنان  باید برای نقش توانمندسازی روان 

شناختي به بهزیستي و توانمندی رسيده دادن فرایند کاری به لحاظ ذهني و روانار و انجامدر محيط ک

ویژگي رشد  زمينۀ  ميباشند،  پدیدار  فردی  ویژگيهای  چون  و  شكلشود  با  فردی  و  های  گيری 

گانه  آید که خالقيت در ابعاد سهکردن خالقيت ارتباط دارد )گزارۀ اول(، این امكان به وجود مينهادینه

توان از نقش مفاهيم مدیریت و رهبری، تعهد فردی و ارتباطات افزایش پيدا کند؛ البته در این بين نمي

 
1. Strategic  
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راهبردی سازمان غافل شد که در شكل شمارۀ یک در قسمت جنوب غربي نمودار )مفاهيمي که در  

گيری  رایند شكلکنند و در فاهميت را بازی ميگيرند، بيشتر نقش متغيرهای کماین قسمت قرار مي 

 کنند( قرار دارند.متغير مربوط کمترین ميزان نقش را ایفا مي

به استناد به شكل شمارۀ دو مشخص شد که عملكرد خالقانۀ سازمان  با  عنوان یک سرانجام و 

های سازندۀ آن و تابعي از عملكرد خالقانۀ  سيستم اجتماعي پيچيده، تابعي از عملكرد خالقانۀ گروه

عني عملكرد خالقانۀ فردی و گروهي نخست باید شكل بگيرد تا عملكرد خالقانۀ سازماني  فردی است؛ ی

،  1993الگوی مفهومي عوامل مرتبط با خالقيت سازماني وودمن و همكاران )پدید آید. این یافته با  

مبني بر اینكه نشان دادند خالقيت فردی بر خالقيت گروهي و خالقيت گروهي بر خالقيت    (315

افزایي  ترین کارکرد گروه، همگذارد، همسوست. وودمن و همكاران اظهار کردند که مهمي اثر ميسازمان

افزایي  گذارد و نوعي همخالق است که بر مبنای آن، فعاليت خالقانۀ فردی در تيم کاری بر هم اثر مي

ا تغيير در ساختار  های پيشرو، بها همچنين بيان کردند که امروزه بسياری از سازمانگيرد. آنشكل مي

اند تا بتوانند واکنش مناسبي  بر کار گروهي حرکت کردههای کاری مبتنيسوی سيستماجرایي خود، به

تنها بر خالقيت  ها، نهوکار نشان دهند. این سازمانبه روند فزایندۀ نوآوری و تغيير مداوم فضای کسب

های خالق و نوآور برای بلكه به ایجاد تيمنگرند،  عنوان یک عامل کليدی ارتقای نوآوری ميفردی به

ها  ای که باید به آن توجه داشت این است که ویژگيدارند. نكته  بهبود نتایج نوآورانه نيز توجهي ویژه

رو، نوع حمایت سازماني  و کارکردهای خالقيت گروهي با خالقيت فردی کارکنان متفاوت است؛ ازهمين

های علمي خالقيت، خالقيت  ها باشد. مطابق با نظریه با این تفاوت  های خالق نيز باید متناسب از تيم

 کند که خالقيت فردی و خالقيت گروهي نهادینه شده باشند. سازماني در صورتي تجلي پيدا مي

گيری خالقيت در وزارت ورزش توان کرد که رمز بقا و شكلدر تبيين این یافته این استنباط را مي

سازی خالقيت فردی و خالقيت گروهي است. تا زماني که  در گروه نهادینه  و جوانان در سطح سازمان

ریزی  های اثرگذار بر این ابعاد توجه شود و برای آن برنامهدهنده و جنبه به این مهم و بسترهای شكل

 توان شاهد پایداری خالقيت در وزارت ورزش و جوانان بود.   راهبردی در سطح کالن انجام شود، مي

ميیافتهبراساس   پيشنهاد  جوانان  و  ورزش  وزارت  انساني  منابع  مدیریت  به  پژوهش،  شود  های 

آزادی و تشویق ،  تأکيد بر نظام باز،  حمایت از پيشتازان تغيير فعاالنه،  آموزش و توسعۀ دانش اعضا
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ارائۀ تشویق کارکنان به ، ارتباط بين واحدها با تسریع در کنش متقابل خطوط سازماني ، طلبيریسک 

و جدیدایده نو  ایدهپاداشو    های  به  نودادن  برنامه  های  ارتقای خالقيت را سرلوحۀ  برای  های خود 

 کارکنان آن وزارتخانه قرار دهند. 
 

 تشکر و قدردانی 

نحوی در به ثمر رسيدن اهداف  دانند از تمامي کساني که بهپژوهشگران این مقاله بر خود واجب مي 

 اند کمال تشكر و قدرداني را داشته باشند.ودهاین پژوهش نقشي ایفا نم
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