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های فناوری اطلاعات بینی خلاقیت سازمانی بر اساس تعلق شغلی و مهارتپیش  

 در کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران
 4، محسن لقمانی3، مرتضی دوستی2، فرزام فرزان1سید حسین علوی

 چکیده

های فای و هم ها باید هم تواناییآن ،های ورزشاای با الاتیت رارمادان مرت ا اساات  بی همین دلی ای از موفقیت سااازمانبخش عمده
  ورزش بیای الاتیت سازمانی اداره ربا هدف پیش شاللی را با یددیرر اداام نمایاد تا سازمانی الا  و پویا شد  بریرد  پووهش حارر

این تحقیل توصاای ی رارمادان طراحی شااده اساات   های فااوری اطلاعاتمهارتو جوانان اسااتان مازندران بر اسااال تشلل شااللی و 
های استاندارد تشلل نامیبی پرسش ن ری انتخاب شدند و 492یک جامشی   از شامارتمامصاورت بی رارماد421تشداد  اسات ری رگرسایونی
ها نامی( پاسا  دادند  روایی پرسش4912، فریدفتحی( و فااوری اطلاعات  4912بیری، حسان(، الاتیت ساازمانی  4219رانونرو، شاللی  

بی  ها نیز از طریل رریب آل ای ررون اخنامین ر از اسااتید و متخصصان مدیریت ورزشی تییید شد  پایایی هر یک از پرسش 42وسایلی بی
های تحقیل است اده شد  دلات سااتاری برای آزمون فررییاعلاوه بر آمار توصی ی، از مدل مشبی دسات آمد   24/2و  29/2،  14/2ترتیب 

ر تواند اعتقادات و جو سازمانی، صلاحیت ماابع انسانی و انتشاداری مینتایج مدل مشادلات سااتاری نشان داد ری تشلل شللی بی طور مشای
 ،های شااللی م تای بر فااوری اطلاعاتاداام طرح دهد رینتایج این پووهش نشااان میرا در ابشاد الاتیت سااازمانی برآورد نماید  دانش 
    دافزایش دههای ورزشی محیا در عملدرد فردی و سازمانی الاتیت را در ابشاد تواندمی
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 مقدمه
الاتیت همواره م هومی اسرار آمیز، وسیع و بسیار پیچیده بوده است  الاتیت را شاید بتوان برترین سطح یادگیری 
بشار، بالاترین توانمادی ت در و محصول نهایی ههن و اندیشی انسان دانست  اماا صرف نرر از این باور تدیمی ری 

ز بی شااسی و رفتارشااسی جدید نی، در تلمرو علم رواناشتپادیمی و ماورایی ااسطورهالاتیت را ناشی از نیرویی 
دلی  ابهام و پیچیدگی ماهیت الاتیت، میان روان شااااسااان و محققان ههن و روان در تشریت و ت یین آن ااتلاف 

 ی آن را درهاجا یراون تشریت جامع و راملی ری بتواند همی ابشاد و  تا ،نررهای زیادی وجود دارد  بر این اسااال
 ( 4بر گیرد، ارائی نشده است  

بی مشای آفریدن است  در للت نامی دهخدا، الاتیت  4«الل»ی عربی است ری ریشی آن اواژهالاتیت  ،در واتع     
شااخصاای اساات ری دارای عقاید نو باشااد  دانشاامادان  9«الاا »بی مشاای الل رردن و بی وجود آوردن اساات و 

الاتیت است   گردا ، بی طوری ری هر تشری ی بیانرر یدی از ابشاد مهم فراندنمودهالاتیت را با تشابیر متشددی بیان 
 یبهای صااشتی و روانشاااتی آن ناان حائز اهمیت است ری محققان بسیار زیادی را الاتیت در ساازمانامروزه، 
این واژه و مدانیزم آن را با  اد( در تحقیقی توانست9241  9واداشتی است  حتی بوداگرا و همداران در باب آنمطالشی 
ای هگانی الاتیت بال ش ، بالقوه و حمایتد و مشیارهای سااایاهای تدیمی ماناد تئوری هیاتون بررسااای راتئوری

 داریروابا مشایتوانستاد ری  های اایردر سال علاوه بر این، سایر محققان  (9  ساازمانی ادرا  شده را ارئی دهاد
؛ 9249آبادی و ررمی، ، فرهاگ ساااازمانی  م ار (9249، 1برانیدامیاان الااتیت ساااازمانی و به ود عملدرد  را

   (2-9  شااسایی رااد( 9249 علایی ارم و صمدی،  استشداد( و مدیریت 4922زاده هریس و همداران، شیخشلی
دشوار باشد، اماا برای  هاآنری شااید تشاخیو وجوه تمایز  اندشادهالاتیت و نوآوری آن ناان بی هم عجین      

، پیدایی و تولید یک اندیشی و «الاتیت»ی مجزا از هم تشریت نمود  اگونیرا بی  هاآن توانیمروشان شادن ههن 
گیری ر ( نوآوری را بی را4211  1عملی سااتن آن اندیشی و فدر است  رونتر« نوآوری»فدر نو است؛ در حالی ری 

 محصولی جدید، ادمتی جدید یا تواندیمی نوین ناشای از الاتیت یاد ررده است و مشتقد است ری نوآوری هادهیا
راهی جدید برای انجام راری باشاااد، در حالی ری الاتیت توانایی و تدرت ایجاد فدر و یا ایده جدید و نو اسااات  

برای بی وجود آوردن ایده جدید و بدیع است، ( مشتقد اسات الاتیت، یک فشالیت ههای و عقلانی 4211  2آل رشات
شخو الا  ممدن است نوآور ن اشد،  ،حال این ری نوآوری، ت دی  الاتیت بی عم  و یا نتیجی است  از این زاویی

ال اً را نداشتی باشد  لذا فرد نوآور ا هاآنی جدید و نو باشد ولی توانایی عرری و یا فروش هادهیادارای  تواندیمیشای 
  (1  ا  است ولی همی افراد الا  لزوماً نوآور نیستادال
الاتیت را بی مثابی فرایاد روانی ری شام  تولید م اهیم و عقاید بدیع و جدید است تشریت می  بشضی محققان     
ای هموجود بی موتشیتگروهی نتقال دانش ا های جدید نیساات بلدی گاهی میتواندالاتیت همواره شااام  ایدهراد  

 یری ت لاً وجود نداشاات هایی باشاادرارگیری روشبی تواندجدید و تراردادن آنها در موتشیت مت اوت باشااد و یا می
ای ری مااسب و م ید، موجب   الاتیت ع ارت است از الل م هوم و نیزی تازه و ماحصر بی فرد، بی گونی(1 است
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( نشااان دادند ری 4929  علیزاده و همداران  دشاابا اجتماعی یا و صاااشتی ساالال یا نیاز علمی، ح  یک مساائلی،
تواند در ساطح فردی میان رارمادان و مدیران نیز حاصا  شاود ، بی شرن آن ری فرهاگ سازمانی بی الاتیت می

   (2  نس ت توی در محیا جاری باشد
مدیران و رارمادان های ورزشی تا حدود زیادی بی الاتیت و نوآوری های ساازمانری موفقیت با توجی بی این     

ای هلازم است ری مدیران از فرایاد الاتیت در سازمان ،باابراین مهم وابستی است، یآن و آشاایی آنها با این مقولی
ا ببتواناد و از طریل فرایادهایی آن را تشااویل رااد تا سااازمان ها و ادارات ورزش  ورزش آگاهی داشااتی باشاااد

ر همین د  بیاباد ترهای جدیدتر، بهتر و الا و راهبوده  تراثر بخش و تررارآمد ا ،مدیران و رارمادان ال است اده از
ان ورزش موجب می شااود آنها در افزایش سااطح الاتیت مدیر ( بیان رردند ری9241  4زمیای، ویااند و همداران

حول صورت نیاز بی تلییر و تتر براورد راادو در ماطقیو  ترپذیرانشطاف ،ها و تهدیدهارویارویی با مساائ ، بحران
   (42  را اعمال راادتلییرات آن  ،پس از بررسی دتیل و عالمانی ،های ورزشدر سازمان

برای  9ایتئوری ملل ی در این تحقیل از( بررساای شااد  9249این موراو  تا حدود زیادی در پووهش آمابی        
نی و های درواز طریل محر  وری با وظایت انریزشی  ه شدصراحت نشان دادیاوبی و ببی و شد الاتیت است اده

  (44  نمودایجاد  را فرایادهای مرت ا با الاتیت وهای افراد را تقویت ررد مهارتتوان می، بیرونی
توسااشی فااوری اطلاعات در ادارات با هدف ایجاد تحول در نرام  ،نام گرفتیت در دنیای امروز ری عصاار اطلاعا     

 9دهد رساااتلزپایی و اساااال موجودیت این نرام را تشااادی  می، اداری و تولید علم با همت مدیران و رارمادان
جدیدی از انقلاب  یمرحلی 4222ی اساات ری با گسااترش ایاترنت و دیرر وسااای  ارت اطی در دهی (مشتقد9222 

ی آورندهدیدپ ،هاداده یفااوری اطلاعات فراهم آورنده صاشتی پیش آمده است ری همی نیز را دگرگون ررده است 
ی ر همیها دترین و پایدارترین تاشهای گوناگون و راه ردهای مختلت یک سازمان است و یدی از بایادیپرسش
  (99 تسو و هم ستری و انسجام سازمانی از سوی دیرر اسن از یکزی آساها، استقلال هر واحد و توانمادسازمان

اطلاعاتی ری از ناد ما ع و بالااو رامپیوتر گرفتی می شود بی سازمان این امدان را می دهد ری از نرر اثر بخشی 
تر حیحتر و ص ها دتیلهای ارائی شده بیشتر باشد آنح نرا ری هر تدر راه ؛گیری گروهی بهتر عم  راادو تصمیم

ی ماناد رامپیوتر از ری یت بالاتری براوردار عم  ررده و در مقایساای با تصاامیمات فردی و بدون اساات اده از ابزار
برای دساتیابی بی ترریب مااس ی از راه رد، انریزش، فااوری و طرح ساازمان های ورزشای نیز مدیران   اواد بود

 ورزشااای  مدیران ؛از این طریل ؛عات روی آورده اندااوری اطلاساااازمانی جهت دوام و تشالی ساااازمان اود بی ف
ی یر را توسااشی ب خشاااد  فااوراهماهاری بین دو اده،رارایی عملیاتی را افزایش د های راه ردی،تواناد با شاایوهمی

ساایسااتم های اطلاعاتی، مدیران  مهمی ای ا راد  نقشورزشاای های سااازمانی اطلاعات می تواند در اعمال راترل
ن های استراتویک سازمامین هدفیبریرند و فشالیت ها را در جهت ت ارشاد را وادار می راد تا تصمیماتی اثربخش

فااوری روی داده، فرصت های بسیار زیادی را فراهم ررده است  بیش  یهایی ری در حوزهپیشارفت  هدایت رااد
 رزشاای و مشلمانوی برای مربیان، ورزشااداران، مدیران افزار با رمک رایاناز هزار نو  ابزار یادگیری و راربردی نرم

ها بهره یا ایاترنت از آن 1، ساای دی رام1وجود دارد ری می توان از طریل نرم افزار، دیسااک های لیزری ویدئویی
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ترار دارند  برای  یهای ورزشای هم بیش از پیش در دساترل ورزشداران و سازمانهای نادرساانیبرد  سایساتم
ای برای مقالات و رتب ترین ما ع رتابخانیرا ری بزرگ« های ورزشاایدیسااک»های ادهها، مررز داییراناد ،مثال

اساات  این دنیا بی نادین زبان شااام  بیش از دویساات هزار ما ع و ورزشاای در جهان اساات، ایجاد ررده اند ری 
 ( 42بر روی یک دیسک سی دی رام ر ا شده است   مرجع رام ، رلاً یرتابخانی
بتواناد  ،های مدیریتهای ورزشاای باید هوشاایار باشاااد تا با اعمال صااحیح شاایوه، مدیران سااازمانحالهربی     

( نشان دادند ری 4929الاتیت و عملدرد ساازمانی اود را راترل رااد  در تییید این ت سیر، صحرایی و همداران  
ری ال تی ماابع انسانی ( 49 داری وجود دارد مشایهای ورزشای و الاتیت ارت ان مث ت و بین اثربخشای فدراسایون

سااازی توانماد ،(  بی همین دلی 41شااوند  ها محسااوب میی سااازمانی فدراساایونشااترین بخش برای اثربخمهم
تواند تا حدود زیادی الاتیت ساااازمانی را در می های اطلاعات و تشلل آنها بی شااال راارماادان از طریل فااوری

بیای الاتیت سازمانی اداره ر  از این رو، پووهش حارار بی شاااسایی و پیشرآورد نماید  های ورزشای بساازمان
 های موجود درورزش و جوانان استان مازندران بر اسال تشلل شللی و فااوری اطلاعات پردااتی است تا بی نالش

رباای تواند زینتایج این تحقیل میبی ع ارت بهتر، های الا  در ورزش پاس  دهد  مدانیزم برآورد سازمان یزمیای
رود انترار می ،محدمی برای الاتیت سازمانی با تیرید بر ماابع انسانی و توانمادی آنها بی شمار آید  بر این اسال

مث ت  های شللی و رفتاریرمن تیمین نررش ،ری در آیاده محققان و مدیران بتواناد با الهام از نتایج این تحقیل
فردی در ر  سااازمان ایجاد نمایاد تا در نهایت، اثربخشاای سااازمانی و نابدی در لاتیت ماحصااربیدر رارراان، ا

 های دولتی ورزش حادث شود سازمان

 تحقیق شناسیروش
 ر اسالبالاتیت سازمانی اداره ر  ورزش و جوانان استان مازندران  بیایپیش ری تحقیل حارر بیبا توجی بی این

 م ستریهلذا تحقیل حارر توصی ی و از نو   پردااتی است،های فااوری اطلاعات رارمادان تشلل شاللی و توانایی
استان ورزش و جوانان  اداره ر شاام  تمامی رارمادان شاا  در  مورد بررسای در این پووهش، یجامشیاسات  
آماری در نرر گرفتی شااد  لازم بی  یآماری در این تحقیل برابر با جامشی ینمونی  بودندن ر  492بی تشداد  مازندران

آماری  یدار، تشداد نهایی نمونینامی و حذف تشدادی از موارد مشد هرر است ری بی دلی  عدم برگشت ناد پرسش
 ن ر تقلی  یافت 421تحقیقی بی تشداد  ینمونی ،  باابراینه استبود 421تشداد ری مورد تجزیی و تحلی  ترار گرفتی 

  (%19 نرخ برگشت= 
شلل تنامی اول مربون بی پرسش ینامینامی است اده شد  پرسشپرسش سیآوری اطلاعات اام از بی مارور جمع     

 راملاً  1 راملاً مخال م( تا  4ارزشاای لیدرت از -1ساالال و در طیت  42 اساات ری شااام ( 4219شااللی رانونرو  
شللی  شللتهای فرهاری   اربی( در تشاریت ساتی مقیال تشلل شللی برای ال ی بر سوگیری است  بوده موافقم(

( رااریب 4219 رانونرو  (41ها سااااتی شااده اساات  ی در بین فرهاگشاالل تشللو افزایش تشمیم پذیری م هوم 
( با تحلی  9222  1گزارش ررده اساات   پیرو 11/2و  11/2همسااانی درونی و بازآزمایی این مقیال را بی ترتیب 

ن ر از فارغ التحصاایلان مرارز آموزش  422( روی  4219شااللی رانونرو   تشللجرای مقیال های حاصاا  از اداده
ار راد ری این مقیال رریب اعت گزارش می ،عالی در رشاور فرانسای ری در مراح  اولیی اشتلال بی رارشان بودند

( بی زبان 4219شللی  رانونرو،  تشللنامی ( پس از دستیابی بی متن پرسش4911(  میرهاشمی  19/2مطلوبی دارد  
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ت علمی دانشراه آزاد اسلامی واحد رودهن ین ر از اعضای هی 99، با اجرای آن روی اصالی و ترجمی و ویرایش آن
بی دست آورد ری در سطح تاب   121/2برابر با  ررون اخ ، رریب آل ایور تصادفی ساده انتخاب شده بودندری بی ط

بی  14/2نامی از طریل رریب آل ای ررون اخ حدود ش نیز، رریب پایایی این پرسشدر این پووه  (42 ت ولی است
 دست آمد  

های فااوری اطلاعات در رارمادان اداره ر  ورزش و جوانان استان نامی دوم مربون بی ساجش تواناییپرسش     
 99نامی از طریل این پرسش  (41  ( است اده شد4912  فریدفتحینامی از پرساش ،  بر این اساالاساتمازندران 

ی است ادهساالال(،  44ی ساخت افزاری و نرم افزاری  اسات اده، سالال( 2های اسات اده از ایاترنت  سالال ملل ی
نامی نیز با وجود این ری پیش ساجد  این پرسشسلال( را می 2ای  های رایانیسلال(، سطح توانایی 1دستورالشم   

 بی دست آمد  11/2از این روایی و پایایی آن تییید شده بود، اما بار دیرر پایایی آن محاس ی شد و حدود 
سااااتی در پووهش نامی سااوم بر اسااال ساااجش الاتیت سااازمانی اساات ری بی وساایلی ابزار محقلپرسااش     
  (41  ری بی نقش مدیریت دانش در الاتیت سازمانی پردااتی بود گیری ترار گرفت( مورد اندازه4912بیری  حسن

سالال است ری ابشادی از ت ی  اعتقادات و جو سازمانی، ابشاد سااتاری، صلاحیت ماابع  42نامی دارای این پرساش
می از اندر این تحقیل پایایی این پرسشساجد  انساانی، اساتراتوی، مدانیزم حمایتی و رشت و انتشار دانش را می

 بی دست آمد   29/2طریل رریب آل ای ررون اخ حدود 
و موافقت مدیر ر   مازندران اره ر  ورزش و جوانان استانآوری اطلاعات پس از رسب مجوز از ادبرای جمع     
، مازندرانبا حضور در مح  اداره ر  و ادارات ورزش و جوانان استان نامی جهت توزیع پرسش حراسات آن اداره و

 ی وسیلیبنامی ت   از انجام پرسش ری ادارت توزیع شد  لازم بی هرر است آن نامی در میان مدیران و رارراانپرسش
انجام این تحقیل و بی مارور آزمون  برای شد  ارائیدهی آنان توریحاتی در اصاوص نحوه پاس  ،دهادگانپاسا 

ناین بی است اده شد  هم 12/1با نسخی LISRELافزار مدل مشادلات ساااتاری بی واسطی نرماز آزمون  ،فررایات
فزار اهای اولیی ماناد میانرین، انحراف اساااتاندارد، واریانس، دامای تلییرات و ایره نیز از نرممارور توصااایت داده

SPSS است اده شد   94با نسخی 

 ی تحقیقهایافته
 ،ن ر مرد 11تشداد  ،حارر شررت رردند  از این میاندر تحقیل ن ر  421تشداد  ،همان طور ری پیش از این بیان شد

ناد  از ساااایر اطلااعاات توصااای ی از اهمتایها  بودن ر  12مجرد و ن ر  99تشاداد ناین، هم ون ر زن  92تشاداد 
راادگان در از شررت درصد 22/1حدود  وان بی دامای ساای آنها اشااره ررد:تراادگان پووهش حارار میشاررت

 12تا  14در دامای سای  درصد 21/92سال،  12تا  94در دامای سای  درصاد 19/29ساال،  92تا  92دامای ساای 
های این تحقیل عمدتًا در دامای باابراین، آزمودنیسال ترار داشتاد   22تا  14در دامای سای  درصاد 49/9ساال و 
ها نشان داد ری آنها عمدتاً دارای سابقی های آزمودنیویوگی بارهسال ترار داشتاد  اطلاعات دیرر در  12تا  94سای 
( و درصد بسیار اندری دارای سابقی ادمتی رمتر %92/11( و تحصیلات لیسانس  %92/19سال   92تا  44ادمت 

 ( بودند  %29/2( و تحصیلات فو  لیسانس بی بالاتر  %12/41سال   1از 
فااوری اطلاعات، الاتیت سازمانی و تمامی ابشاد ی، شلل تشلل، میانرین و انحراف استاندارد 4در جدول شاماره      
ارزشی از حد -1میزان تشلل شللی رارمادان با توجی مقیال باید گزارش داد ری  ،بر این اسالهرر شده است   آنها

 دهد رارمادان از تشلل شللی بالایی براوردارند  میانرین و انحراف استاندارد ابشادمتوساا بی بالا است ری نشان می
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ترین آن و رم ان در بشد اساات اده از دسااتورالشم بیشااترین توانمادی راررادهد ری فااوری اطلاعات نیز نشااان می
هد دافزاری است  بررسی همین نتایج در ابشاد الاتیت سازمانی نیز نشان میافزاری و سختمربون بی اسات اده نرم

 شود  ام  میشرا مدانیزم حمایتی است و رمترین آن بشد استراتوی الاتیت ری بیشترین عام  الاتیت مربون بی 

 . میانگین، انحراف استاندارد، واریانس و دامنه تغییرات تمام متغیرهای تحقیق1جدول 

 واریانس دامنه تغییرات انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 19/2 12/9 21/2 22/1 تعلق شغلی

 91/2 22/9 12/2 41/1 استفاده از اینترنت

 41/2 24/4 92/2 21/1 افزاریافزاری و سختاستفاده نرم

 11/2 12/9 11/2 99/1 استفاده از دستورالعمل

 92/2 11/9 11/2 21/1 ایهای رایانهتوانایی

 92/2 99/9 11/2 49/1 مجموع فناوری اطلاعات

 91/2 22/9 24/2 21/1 اعتقادات و جو سازمانی

 12/2 22/9 14/2 21/1 ساختاریابعاد 

 91/2 22/9 29/2 29/1 منابع انسانی

 14/2 22/9 14/2 21/1 استراتژی

 19/2 12/9 21/2 41/1 مکانیزم حمایتی

 12/2 22/9 29/2 21/1 انتشار دانش

 92/2 19/9 11/2 29/1 مجموع خلاقیت سازمانی

شااللی و فااوری اطلاعات از مدل یین برآورد الاتیت سااازمانی بر اسااال تشلل بی مارور تشدر مرحلی بشد،      
 داری روی ابشاد ماابعمشادلات سااااتاری اساات اده شااد  نتایج این آزمون نشااان داد ری تشلل شااللی بی طور مشای

گذارد، در حالی ری اثرات آن بر سایر ابشاد الاتیت سازمانی انساانی، اعتقادات و جو سازمانی و انتشار دانش اثر می
ت اسایر حاص  از این اثرات از روایی بالایی های برازش این مدل نشاان داد ری (  شاااو4دار ن ود  شاد  مشای

   (9 جدول  براوردار هستاد
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 تعلق شغلی

 اعتقادات و جو سازمانی

 ابعاد ساختاری

 صلاحیت منابع انسانی

 استراتژی خلاقیت

 مکانیزم حمایتی

 کشف و انتشار دانش

r= .81, t= 2.02 

r= .40, t= 1.93 

r= 1.02, t= 4.23 

r= .55, t= 1.01 

r= .62, t= 1.43 

r= .90, t= 3.81 



  ...های فناوری اطلاعات در كارمندانو مهارتبیني خلاقیت سازماني بر اساس تعلق شغلي پیش

 بینی ابعاد خلاقیت سازمانی از طریق تعلق شغلی. نتایج مدل ساختاری پیش1شکل 

اطلاعات بر الاتیت سازمانی اداره ر  ورزش و دار ابشاد فااوری با عاوان اثر مشای ،ناین فررایی دیرر پووهشهم
جوانان اساااتان مازندران مورد آزمون ترار گرفت  با اجرای مدل مشادلات ساااااتاری و تحلی  مسااایر این روابا 

ا این راد  بترین توانمادی است ری الاتیت سازمانی را برآورد می_مشاخو شاد ری است اده از دستورالشم  مهم
تایج شوند  نداری موجب الاتیت ساازمانی میای و اسات اده از ایاترنت نیز بی طور مشاییانیهای راحال، توانمادی

 داری الاتیت سازمانی را درافزاری نتوانست بی طور مشایافزاری و نرمتاب  تیم  در این اسات ری اسات اده سخت
شاااود ری در حالی مشااااهده می این نتایج  (9 شاااد   اداره ر  ورزش و جوانان اساااتان مازندران برآورد نماید

  با اساااتااد بی این (9 جدول  اندهای آماری برای این مدل، برازش مااسااا ی را در اروجی نشاااان دادهشاااااو
توان با اطمیاان زیادی بیان ررد ری این نتایج نیز دارای روایی بالایی هساااتاد و هاای برازش مادل میشاااااو

 داری ترار گیرند  تحلی  و ارزیابی مشایگیری مورد تواناد در بحث و نتیجیمی

 های برازش مدل ساختاری فناوری اطلاعات بر خلاقیت سازمانی. شاخص2جدول 

 های برازش مدل تشلل شللی بر الاتیت سازمانیشااو

 برازش قابل قبول مدل اولیه اختصار نام شاخص

GFI 29/2 شااو نیدویی برازش  GFI> 22٪  
AGFI 12/2 اصلاح شدهشااو نیدویی برازش   AGFI> 21٪  

NFI 29/2 شااو برازش هاجار شده  NFI> 22٪  

CFI 21/2 شااو برازش تط یقی  CFI> 22٪  

IFI 29/2 شااو برازش افزایشی  IFI> 22٪  
 درصد 12بالاتر از  PNFI 11/2 شااو برازش مقتصد هاجار شده

>RMSEA 219/2 RMSEA ریشی میانرین مربشات اطای برآورد ٪42  

 9تا  4مقدار بین  CMIN/df 91/9 اسدور بهاجار شده بی درجی آزادیرای

 های برازش مدل فناوری اطلاعات بر خلاقیت سازمانیشاخص

 برازش قابل قبول مدل اولیه اختصار نام شاخص

 AGFI 11/2 AGFI>12٪ شااو نیدویی برازش اصلاح شده

 NFI 24/2 NFI>22٪ شااو برازش هاجار شده

 CFI 21/2 CFI>22٪ برازش تط یقیشااو 

 IFI 29/2 IFI>22٪ شااو برازش افزایشی
 درصد 12بالاتر از  PNFI 24/2 شااو برازش مقتصد هاجار شده

 RMSEA 212/2 RMSEA<٪42 ریشی میانرین مربشات اطای برآورد

 9تا  4مقدار بین  CMIN/df 12/4 اسدور بهاجار شده بی درجی آزادیرای
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ی توانمندی فناوربینی خلاقیت سازمان بر اساس ابعاد نتایج مدل ساختاری پیش. 2شکل 

 اطلاعات کارمندان

 گیریو نتیجهبحث 
وانایی تبیای الاتیت سازمانی بر اسال تشلل شللی و پیشهمان طور ری پیشاتر بیان شد، هدف از پووهش حارر 

الایش م انی نرری بود  از این رو، پس از پاداره ر  ورزش و جوانان استان مازندران  رارمادان در فااوری اطلاعات
بود ری  نرین نتایج توصی ی حاص  از پووهش آتمهمآوری و تجزیی و تحلی  شدند  ها جمعپیشیای موجود، دادهو 

های مرت ا با فااوری اطلاعات است اده رارمادان اداره ر  ورزش و جوانان اساتان مازندران عمدتاً از دساتورالشم 
دان دهد ری رارمارفتاد  این نتایج نشان میافزاری میافزاری و نرمهای ساخترردند و رمتر بی سامت ویوگیمی

رااد  اگر این فرراایی های پرنالش دوری میسااازمان علاتی دارند و از محیا دیوانسااالاری هایبیشااتر بر ویوگی
( بیان رردند ری 9221و همداران   فریدتوان دیدگاه محققان را در این زمیای بساااا داد  مثلاً صاااحیح باشاااد می

دهاد و انترار دارند ری همان وظایت های راری پاساا  مین در ابتدای ورود بی شاال  اود رمتر بی نالشرارمادا
های پووهشی گذشتی ، این تحقیل مطابل با یافتی ،  باابراین(42  رسامی اود را مطابل با دستورالشم  انجام دهاد

و وظایت شااللی اود را بی دو دلی  محتم   های فااوری اطلاعاتواراش بی دسااتورالشم  ،نیز نشااان داد ری افراد
پذیری و انط ا  فرد با شل  باشد تواند گامی برای جامشیاول آن ری اجرای وظایت رسمی شل  می دهاد:انجام می

اد تا زیر هستگنا ،راد  رارمادان برای آن ری از رار ااراج نشوندو مسائلی دوم بی ح   رارمادان در شل  اشاره می
 را انجام دهاد   وظایت محولی

 دهاد و در نیرارراان تا نی زمانی بی این وظایت واراش مطلوب نشان میشود ری حال این نالش مطرح می     
تواناد الا  شوند؟ برای برطرف نمودن این نالش باید نتایج محققان را بار دیرر مورد مطالشی ترار داد  مقطشی می

  افزاری پاسافزاری و سختهای نرمهای شاللی ماناد فااوریبی عدم محر ن اید فراموش ررد ری افراد تا زمانی 
نزدیک  ایدهاد ری مطمئن باشاد در حال یادگیری و تمرین هستاد و از طرف دیرر انترار دارند در آیادهمث ت می

افراد ترار دارد    های درونی شل (  ال تی این موراو  تا حدود زیادی تحت تیثیر ویوگی42پیشارفت و ارتقا  یاباد  

r= .80, t= 5.35 

 است اده از ایاترنت

افزارافزار و نرمسخت  

هااست اده از دستورالشم   

ایهای رایانیتوانایی  

 خلاقیت سازمانی
r= .41, t=.94 

r= .98, t= 10.26 

r= .86, t= 8.40 
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تواناد هاای مرت ا با وظی ی، دانش و روابا اجتماعی می( نشاااان دادناد رای ویوگی9242   4گرنات و همدااران
   (92  های رارراان را جرح و تشدی  راادواراش
ارند، د در ابتدای رارراهی شللی اود ترار ،توان نتیجی گرفت ری االب رارراان مورد مطالشیمی ،با این اوصاف     

ری  شودند  این نتایج در حالی مشاااهده میارهای رسامی تیرید دبی طوری ری ارثر آنها بر وظایت و دساتورالشم 
تشلل شاللی رارمادان در حد متوساا بی بالا گزارش شد  اگر این فرریی مورد پذیرش ترار بریرد ری رارمادان در 

تری دارند  این ل شللی بیششلسابقی، تباید استاتاج ررد ری افراد رمابتدای رارراهی شاللی اود ترار دارند، باابراین 
  ندتی تاب  (42  ری روی اعضای هییت علمی انجام شده استاست ( 4911ت اسایر بر الاف تحقیل میرهاشمی  

های ارتقا  و پیشرفت برای اعضای هییت علمی بی مراتب بیشتر از رارمادان عادی در تیم  آن اسات ری فرصات
  همین مسااائلی رافی اسااات تا رارمادان عادی نتواناد اسااات ترهای ورزشااای و در عین حال ملمولزمانساااا

های بشدی را بی اوبی در  رااد و یا آنها را بسایار نانیز برمارند  از این رو، در ابتدای مسیر شللی اود پیشارفت
 رااد  تشلل شللی زیادی را تجربی می

(، اثربخشی 9241راحت بر نقش ماابع انسانی در به ود عملدرد  ویااند و همداران، از آنجایی ری محققان بی ص     
، (94  ( تیرید رردند9241های ورزشی  تیلور و همداران، ( و تدوین اهداف استراتویک آیاده سازمان9241 عیدی، 

الایی ری دارای تشلل شللی بشد  نتایج نشان داد افرادی نشاان داده تر از ت   در این پووهش نیز نقش آنها پررنگ
تواناد الاتیت سازمانی را در ابشاد صلاحیت ماابع انسانی، انتشار دانش و جو سازمانی برآورد نمایاد  هستاد بهتر می
ود شپیوند اهداف زندگی شخصی با اهداف شللی موجب میتوان بی این مورو  پی برد ری تر میبا نراهی عمیل

م بر ساازمان را تلییر دهاد و با راهش پدیده فراموشای ساازمانی، عملدرد سازمان را ری تمامی رارمادان جو حار
(  بی ع ارت بهتر، اگر افراد شل  را ماناد شخصیت اود بداناد، آن نی ری در یک سازمان ات ا  99به ود بخشااد  

این  شود ش ماتهی میهای مشاترری اواهد بود ری حتی بی ت ادل اطلاعات و تساهیم و انتشاار دانافتد ارزشمی
های ورزشی های دولتی امروزی مخصوصاً در محیاهای مدیریت دانشی هستاد ری سازمانهمان ملل ی م رورات

 بی آن نیازمادند  
 د،باشااگرایی و تسااهیم دانش های دولتی بی ساامت جمعبی ع ارت بهتر، زمانی ری جو سااازمانی در سااازمان     

پیش اواهد رفت ری نتیجی آن اثربخشی سازمانی است  از این رو، بی مدیران  ساازمان بی سامت محیطی الاتانی
یت از و حمادی ماناد پاداش بی افراد الا  گردد ری بی مارور ایجاد الاتیت در ساازمان بر اصول رلیپیشااهاد می

دیرری از  مدیریت مشاااررتی نو  ،از طرف دیررتیرید داشااتی باشاااد  های جدید همسااو با اهداف سااازمان ایده
های جو سااازمانی باز اساات ری رارمادان بی صااراحت بر نقش آن در بروز الاتیت سااازمانی تیرید داشااتاد  ملل ی

مشااررت دادن رارراان ساازمان در تصامیم گیری و امور اجرایی و اجرای نررات آنها، فضااایی را در سازمان بی 
گونی توسااشی اعم از ها برای ایجاد هرزه سااازمانشااود، امروآورد ری موجب توسااشی نیروی انسااانی میوجود می

 هایی ری روابا انسااانیفرهاری، اتتصااادی و اجتماعی نخساات بی توسااشی نیروی انسااانی نیازمادند  در سااازمان
رارراان انریزه همداری و مشاررت و بیان نررات اود را با مدیریت از دست ،ای حارم باشاداصامانی یا ناعادلانی

ری اواهان داشاتن رارراان الا  هساتد، بایستی م ارزه با ورع موجود، پذیرش و دگرگونی را  مدیرانیدهاد؛ می
های بایادین آفریاادگی سازمان، ایجاد فضایی برای رشد و شدوفایی الاتیت همواره تشاویل رااد  از دیرر بخش

ارراان موتشیت برای مشاررت ر رارراان است، نرا ری فضای الاتانی لازمی الاتیت و در نتیجی ایجاد رااده بسترو
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ری ایجادره  ها،  ت لیغ الاتیت، تشااویل الاتیت، سااهیم رردن افراد الا  در نتایج حاصاا  از الاتیت آناساات
 ثر اواهاد بود  لها نیز در تسریع این امر مگیریجویانی در تصمیمدمورراتیک و مشاررت

بی ع ارت  ؛ردگذاری فااوری اطلاعات نیز بر این جو سازمانی مشاررتی تیثیر می دارداز آن  حدایت سایر نتایج      
 گیریهر نقدر فااوری اطلاعات در اداره ر  ورزش و جوانان اسااتان مازندران افزایش یابد، احتمال تصاامیم ،دیرر

با پیشااارفت  94رن توان بیان ررد ری در تمشااااررات رارراان نیز افزایش اواهد یافت  در ت یین این نتیجی می
واناد بی تها در هر جای این رره ااری میانسان است؛وری بر نحوه روابا انسانی ثیر فاایشااید بیشترین ت ،فااوری

، رویی هر  بسپارندبی فراموشی را ساتی  هایپیام و ارسال نراریرمک فااوری با هم ارت ان داشاتی باشااد و نامی
های روز راد  تحقیقات گذشاااتی ماناد رراااوی و مجهز بی تمامی فااوری نیروی انساااانی در ورزش باید اود را

رارگیری فااوری اطلاعات یترین مانع بری از نرر مشلمان ورزش مهم داد( در حوزه ورزش نشااان 4929همداران  
این شواهد   (99  روز بودن اساتروز بودن اود مشلمان و عدم تمای  آنها برای بیدر مدارل دوره ابتدایی، عدم بی

 تواند بمب تحولهای فااوری آنها در الاتیت یک سااازمان نرونی میدهد ری نیروی انسااانی و توانایینشااان می
 باشد  
گیری انتهایی بیان ررد آن اساات ری مدیران و محققان باید بیشااتر بر نقش فااوری توان در نتیجیآن نی می     

ورد ترین تدایدی ری اایرًا منریزشای شل  تیرید داشتی باشاد  مهماطلاعات و اداام آن از طریل طراحی وظایت ا
ن های شللی را آطرح شخصاًای رارمادان بی طور الاتانی ،ری در آن استتوجی ترار گرفتی اسات هارآفریای شل  

( در تشااریح این تدایک بیان 9249 4رااد  برگ و همداراندهی مجدد میرساااد، شااد طور ری م ید بی نرر می
ای هدهاد، اما مدیران عالی سازماناین رار را برای ارزشماد رردن شل  اود انجام میرردند ری هارآفریاان شل  

ورزشاای باید هوشاایار باشاااد تا رارمادان از این تدایک بی طور اودآگاه یا نااودآگاه بر الاف اهداف اسااتراتویک 
راد و هم مسیری را برای ماابع هم بی الاتیت سازمانی در ورزش رمک می ،این راه  (91  ساازمان است اده ندااد

 نیازهای فردی ماناد اودشدوفایی و رمال دست ی واسطی آن بتواناد بی سطوح بالاتری ازراد تا بانسانی هموار می
 ،طریل تشلقی ری بی شاال  اود دارند تواناد ازرسااد ری رارمادان میها بی نرر میابا توجی بی این ملل ی لذ  یاباد

  ادراهای ورزشی رمک های فااوری اود را ارتقا  دهاد و بی الاتیت سازمانی محیاتوانایی
ارمادان تواناد تشلل شللی را در رباید بیان ررد ری اگر مدیران بی دن ال الاتیت سازمانی هستاد، می ،در مجمو      

تواند اعتقادات و جو سازمانی را تلییر و صلاحیت ماابع انسانی در انتشار دانش د میایجاد و تقویت نمایاد  این فرایا
های جدید دارد  نون اگر رارمادان بر اسال جو سازمانی ناین مدانیزمی رابطی مستقیم با الل ایدهرا افزایش دهد  

های ردازیپنهایت شرایا اوبی برای ایدهانتشار دانش بتواناد اطلاعات اوبی را بین یددیرر بی اشترا  برذارند، در 
 آید  راربردی بی وجود می

تواند در راار توانمادسازی درونی شل  ماناد های فااوری مرت ا با رایانی نیز میاز طرف دیرر، ارتقا  مهارت     
لیر تشلل دو متشود ری تشلل شللی راه دیرری برای ایجاد الاتیت سازمانی باشد  بی مدیران ورزشی پیشاهاد می

 از طریل اشترا  نررات و اطلاعات،  ،رند تا در نهایترار بریبی  توأمانهای فااوری اطلاعات را شللی و مهارت
 های ورزشی بی سمت نوآوری، رارآفریای و الاتیت پیش روند به ود جو سازمانی و صلاحیت ماابع انسانی، سازمان
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