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Extended Abstract 

Summary 

In the last decade, known as the age of technology with the characteristics of uncertainty, complexity, 

and increasing technological changes, many organizations in order to access, develop, and use such a 

system to achieve their goals, have redoubled their efforts to create the organic and flexible structures 

to surpass their competitors. Therefore, the use and activation of information systems is currently 

considered as an important indicator of the growth and development of organizations. 

Introduction 

In the information century, the move towards lasting success and excellence depends on having the 

capabilities that meet the specific requirements and expectations of the customers at all times. This 

improvement and moving forward requires a constructive interaction of creative man-power equipped 

with the infrastructure associated with the modern and advanced technology. The use and activation of 

the information systems is now considered as an important measure of the extent of organizations, 

growth, and progress. Therefore, the main purpose of this work was to investigate the impact of the 

management information system (TPS, MIS, DSS, ESS) on innovation (product and process). 

Methodology and Approach 

The present work was a descriptive research work that was conducted by the survey method. The studied 

population consisted of 130 operational management and employees of sport recreational collections of 

the Northern Provinces that were elected purposely. In order to collect the data, after confirmation of 

the internal reliability of the information system questionnaire (α = 0.71) and creativity questionnaire (α 

= 0.89) through Cronbach's alpha, the corrected version of Masa’deh (2013) information system 

management questionnaire and Al-Khawaldeh (2008) innovative technology-based creativity 

questionnaire were set as a five-point Likert scale (1: strongly agree to, 5: strongly disagree). After 

assuring the good fit index of the research pattern, the data was analyzed using the Liserl and SPSS 

softwares. 

Result and Conclusion  

After ensuring the sampling adequacy index and the Bartlett Sphericity test in order to ensure a good fit 

of the research model, the results of the structural equation path analysis showed that the information 

management system and executive information system were the main sub-scales of the information 
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system predictors. Also the multiple regression test results confirmed that according to the value of the 

coefficient of determination (R2) and its significance, the information systems (R2 = 0.68, sig ≤ 0.05) 

was a powerful predictor of the technology-based creativity. The managers of recreational sports 

complexes through the deployment of information technology and the application of innovative 

processes that lead to diversified and innovative services create special competitive advantage create a 

superior position in the competition market. 

Keywords: Transaction Processing System, Executive Information System, Decision support systems, 

Innovation, Management Information System, Process Innovation. 
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دیریت منابع انسانی در ورزشم  

 پژوهشی مقاله  

 

 

منابع انسانی  خالقیت مبتنی بر فناوری های اطالعات مدیریت بربررسی تأثیر ابعاد سیستم

 ورزشی تفریحی های مجموعه

 2و علی چورلی 1حمید رضا قزلسفلو

 نشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایراندانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، دا . استادیار مدیریت ورزشی،1

 نشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایراندانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، دا . استادیار مدیریت ورزشی،2

 08/03/1400تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                  16/09/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

های امروزی تلقی یکی از مهمترین معیارهای رشد و ترقی سازمانعنوان های اطالعاتی بهوری از سیستمسازی و بهرهفعالهدف: 

گیری، سیستم سیستم پشتیبانی تصمیمهای اطالعات مدیریت )بررسی تأثیر ابعاد سیستم ،لذا هدف از پژوهش حاضر ؛شودمی

صول خالق و پردازش بر خالقیت مبتنی بر فناوری )مح سیستم مدیریت اطالعات(اطالعات اجرایی، سیستم پردازش عملیاتی و 

  های تفریحی ورزشی بود.در منابع انسانی مجموعه  خالق(

آماری شامل ه جامع پیمایشی عملیاتی گردید. -تحقیق حاضر ازنوع تحقیقات کاربردی است که به روش توصیفی شناسی:روش

های شمالی بود که به صورت استانهای تفریحی ورزشی اجرایی مجموعهکارکنان نفر از مدیران ستادی و صفی و همچنین  130

ها، تعداد های غیرقابل استفاده به دلیل نقص در پاسخگویی صحیح به گویهپس از حذف داده در نهایت هدفمند انتخاب شدند.

(118n= .پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت )های های سیستمها، پس از تأیید پایایی درونی پرسشنامهآوری دادهبه منظور جمع

، نسخه اصالح شده پرسشنامه سیستم اطالعاتی کرونباخ  ( به روش آلفای=89/0α( و پرسشنامه خالقیت )=71/0α) اطالعاتی

( استفاده گردید. پس از اطمینان نکویی برازش مطلوب 2015شهر )ال فناوری( و پرسشنامه خالقیت مبتنی بر 2013ماساده )

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ،سازی معادالت ساختاریمدل های آماریروشها با استفاده از الگوی پژوهش، داده

بینی کننده ( پیش2R= 68/0و  Sig=001/0)های اطالعاتی سیستمنتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که  ها:یافته

( و سیستم =73/0βمدیریت اطالعات )ها، سیستم تحلیل عاملی مؤلفههمچنین براساس  است؛قوی برای خالقیت کارکنان 

 داشتند.( بیشترین تأثیر را بر خالقیت کارکنان =71/0βاطالعات اجرایی )

های های ورزشی تفریحی از طریق استقرار سیستممدیران مجموعه ،شودبا توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گیری:نتیجه

شود، مزیت رقابتی ویژه و به ای که منجر به ارائه خدمات متنوع و جدید میاطالعاتی و همچنین بکارگیری فرایندهای نوآورانه

 کنند.تبع آن موقعیت و جایگاه برتری را در بازار رقابت ایجاد 

 .گیری، فرآیند خالقانهسیستم پردازش عملیات، سیستم اطالعات اجرایی، سیستم پشتیبانی تصمیمکلیدی:  هایواژه

  قزلسفلوحمید رضا  :نویسنده مسئول

 E - mail: h_ghezel@yahoo.com 01735223263تلفن: 
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 مقدمه

کننده آن در بهبود های اطالعاتی به دلیل پیامدهای خیرهامروزه در هر سازمانی بحث بکارگیری فناوری اطالعات و سیستم

های جدید کسب و کار گیری مدلشکلوری و ها، تسهیل روندهای اجرایی منابع انسانی، افزایش بهرهکیفیت، کاهش هزینه

 یسازستفاده و فعال(. تا جایی که ا2015؛ هنری و همکاران، 2014همکاران،  ی وای پیدا کرده است )لطفاستفاده گسترده

. از سویی با شودیها محسوب مسازمان شرفتیرشد و پ زانیمهم در م یدر حال حاضر به عنوان شاخص یاطالعات یهاستمیس

بسترساز فناوری های انجام شده در زمینه های نوین اطالعاتی، پیشرفتهای پایین دستیابی و استفاده از سیستمهزینهتوجه به 

توانمند در راستای پاسخگویی  ها بوده که این عامل به نوبه خود استراتژیدسترسی سریع و آسان به اطالعات مورد نیاز سازمان

ها در مسیر تطبیق خود با (. در حقیقت سازمان2016، 1)توجندل استبه نیازها و حمایت از عملکرد سایر توابع اجرایی سازمان 

د شونرقابت خارج میهای غیرخالق یا ازچرخه باشند، چرا که سازمانتغییرات، ناگزیر از تقویت فراگردهای نوآوری و خالقیت می

لذا در دهه اخیر که به عصر  ؛(2013ایرجی نقندر،  و باشند )پورسلطانی زرندیهای عملیاتی خود مییا مجبور به اصالح سیستم

ه منظور ها باز سازمان یاریبسهای عدم اطمینان، پیچیدگی و تغییرات فزاینده فناوری شهرت یافته است، با مشخصهفناوری 

اند تا از طریق ایجاد تالشی مضاعف داشتهبه اهداف خود،  دنیرس یبرا یستمیس نیاز چن یریگتوسعه و بهره ،دسترسی

بنابراین پر واضح است که هر جنبه از  ؛(2017قدم و همکاران،خود پیشی بگیرند )نیک از رقیبانساختارهای ارگانیک و منعطف 

(. در واقع 2015ای اطالعات است )هنری و همکاران، هسازمان و مدیریت در عصر مدرنتیه امروزی به شدت وابسته به سیستم

ها، ضرورت توجه به عملیات نوآورانه، با هدف افزایش کیفیت خدمات به های کاربردی سازمانفناوری تحوالت ایجاد شده در

های رقابتی موجود علیرغم اجبار ،رسداما به نظر می ؛(2019مشتریان را بیش از پیش نمایان ساخته است ) بالوندی و زردشتیان، 

مرتبط  هایفناوریبعدی از فناوری اطالعات و گیرد، استفاده تککه از جهانی شدن رقابت سازمانی نشات میفناوری جهت کاربرد 

های ها و موانع موجود در روالها را از چالشبلکه نیازمند عاملی است تا سازمان ،ها نبودهبا آن نه تنها متضمن حفظ و رشد سازمان

 یهاو تالش یه دنبال نوآورکاری سنتی و بروکراتیک و همچنین موانع، فواصل و زمان رها کند و فضای کاری ایجاد نماید که ب

ای به غیر ازکسب مزیت ها در محیط رقابتی جدید چاره؛ بنابراین حفظ و بقای سازمان(2015و همکاران،  2شهری باشد )الجمع

اما از آنجایی که دستیابی به این مزیت رقابتی  ؛گذاردهای اطالعاتی باقی نمیو بکارگیری سیستم از طریق استقرار 3رقابتی پایدار

های نرم به منظور گیری فرایند خالقیت سازمانی از روش سیستم، الزم است که شکلاستپایدار مبتنی بر خالقیت غیرتقلیدی 

 ؛(2017قدم و همکاران،یجاد یک مزیت رقابتی انحصاری نماید )نیکبازنمایی، ساختاردهی و حل مسائل پیچیده تبعیت نماید تا ا

هایی است که در هر لحظه پاسخگوی حرکت به سوی موفّقیت و برتری دائمی، در گرو برخورداری از توانمندیلذا در عصر اطالعات 

سازنده از نیروی انسانی خالقی است که حرکت به سوی جلو، نیازمند تعامل نیازها و انتظارات خاص مشتریان باشد. این بهبود و 

(. برای دستیابی به این مهم، عوامل تأثیرگذار در 2016، 4مدرن و پیشرفته باشد )رامش فناوریهای مرتبط با مجهز به زیرساخت

قیقات از زوایای گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطابق با تح فناوریگیری خالقیت سازمانی مبتنی بر شکل

گیری پنج پیامد مهم سازمانی شده است که عبارتند از توانمندسازی انجام شده در این زمینه، فناوری اطالعات منجر به شکل

عملکرد سازمانی، افزایش کارایی و در نهایت افزایش خالقیت و نوآوری نیروی انسانی، رمزگذاری مبتنی بر دانش، افزایش قلمرو 

های های موفّق مبین آن است که گرایش در کاربرد روش. از سوی دیگر بررسی ساختار درونی سازمان(2017)رجایی و همکاران، 

های اطالعاتی و ارائه محصول و خدمات دلخواه مشتریان، فلسفه و نوین در برقراری ارتباط کارا در زمان مناسب از طریق سیستم

                                                           
1. Tjønndal 

2. AL Shaar 

3. Sustainable competitive advantage 

4. Ramesh 
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 استکه مولد خالقیت و نوآوری  استگذاری اطالعاتی مزایای سرمایهدهد و این همان ها را تشکیل میرسالت اصلی این سازمان

که این امکان را  استاطالعات  فناوریمهمترین پیامد  3(، تنوع در خالقیت2015) 2(. به اعتقاد ماسا2014و همکاران،  1کنث)

بینی رقابت محیطی به رشد خود ادامه داده و مدیران را های غیرقابل پیشنماید که حتی در پیچیدگیها فراهم میبرای سازمان

اما آنچه که ضرورت توجه به این مهم را بیش از پیش نمایان  ؛کندقادر به طراحی محصول و خدمات نو و ورود به بازارهای جدید 

ز به عملیات اثربخش ساخته است، تکامل کارای سیستم های الکترونیک منابع انسانی است که مستلزم ترکیبی مناسب از نیا

های صورت گرفته در امکالنات و مجاری فناوری ارتباطات منابع انسانی از یک سو و توجه به کارکردهای غیرقابل انکار و پیشرفت

 است(. در حقیقت خالقیت حاصل تعامل بین دانش، مهارت و انگیزش 2018)حسامی و همکاران، استو اطالعات از سوی دیگر 

پذیرد بینی بازار، به شدت از فناوری تأثیر می( که در شرایط عدم اطمینان و تغییرات آنی و غیرقابل پش2013ن،)زنگنه و همکارا

های خود گرایش هایی که در دهه اخیر به دلیل تنوع حیطه فعالیت(. در همین راستا از جمله سازمان2017)رجایی و همکارالن، 

-ند از این طریق ارزش افزوده بیشتری را به ساختار سازمانی تزریق نمایند، سازماناداشته و توانسته فناوریچشمگیری به سمت 

(. با توجه به حضور چشمگیر افراد در ورزش و بویژه از دیدگاه 2019)نظری و همکاران،  استهای فعال در حوزه صنعت ورزش 

های اطالعات و بویژه سیستم ود به سیستمهای خسازی و اجرای برنامههای ورزشی که در پیادهجسمانی و روانی، مجموعه

شماری دست یابند )نظری و همکاران، اند، ضمن ایجاد یک مزیت رقابتی مطلوب، مزایای اقتصادی بیمدیریت مشتری توجه داشته

های ورزشی، ضمن تاکید بر تأثیر غیرقابل در سازمان فناوری(، در بررسی پیامدهای بکاربستن 2017) 4(. تورس و شیلینگ2019

در روند  فناورینظیر استقرار گیری، اجرایی، بازاریابی و فروش اظهار داشتند که توانایی بیهای تصمیمدر زمینه فناوریانکار 

تمر در ها، شناسایی خالقیت متناسب با چالش و ایجاد بهبود مسحلهای جدید، جستجوی متنوع راهچهارگانه تشخیص فرصت

-ای بر استقرار و بکار بستن سیستمهای ورزشی اهتمام ویژهها، سبب شده است که مدیران سازمانهای سازمانچهارچوب فعالیت

 فناوریهای ورزشی شاهدی بر این ادعا است که های اطالعاتی داشته باشند. بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در سازمان

  2015 ؛ محمدی و همکاران،2017همی در زمینه تولید محصول خالق و نو )رجایی و همکاران، تواند کارکردهای ماطالعات می

(، مدیریت الکترونیک داوطلبان و عوامل ستادی )حسامی و 2014(، بازاریابی و پردازش اطالعات )کنث و همکاران، 

ها، کیفیت خدمات دهای ورزشی و رسانه(، رویدا2018اصل و همکاران، (، مدیریت ارتباط با مشتری )رحمتی2018همکاران،

استقرار  های ورزشی که در ساختار امروزی خودجمله سازمان ( داشته باشد. از2016و همکاران،  6چنگ؛ میو2016، 5)رامش

فناوری تفریحی است. در واقع  -های ورزشی اند، مجموعههای خود قرار دادههای اطالعاتی را محور اصلی فعالیتفناوری و سیستم

های تفریحی ورزشی با هدف حفظ مشتریان سابق و جذب مشتریان جدید، سازی برنامهاطالعات تنها ابزاری است که در بهینه

سازمان درحداقل زمان به تغییرات محیطی و ارباب رجوع پاسخ دهند )نظری و  ،شودکند و سبب مینقش محوری ایفا می

های نسل سوم، لزوم استفاده از این پدیده به توجه به پیامدهای متنوع ایجاد فناوری رسد که با( و به نظر می2017همکاران، 

(، 2015عنوان تنها استراتژی کاربردی موجود در این زمینه، بیش از پیش نمایان شده است. در همین زمینه عباسیان و همکاران )

جوانان استان خوزستان انجام داده بودند، اظهار  اطالعات در ادارات ورزش و فناوریطی تحقیقی که در خصوص کارکردهای 

ها از طریق کاهش پیچیدگی و رسمیت، ساختاری منعطف مبتنی بر عدم تمرکز های جدید در سازمانداشتند که استقرار فناوری

 . استهای کاری، بسترساز بروز افکار خالقانه کند که این امر به دلیل تسهیل روالایجاد می

                                                           
1. Kenneth 

2. Masa 

3. Diversity of Innovation 

4. Torres and Schelling 

5. Ramesh 

6. Mu Cheng etal 
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های پیشرفته تجزیه و های آموزشی، برنامههای ورزشی در قالب تربیت مربی، برگزاری کارگاهآموزشی سازمان با توجه به نقش

تحلیل عملکرد ورزشکاران، ابزارهای ثبت متغیرهای تمرین، فراهم نمودن فرصت پرسش و پاسخ در موضوعات تخصصی ورزشی 

اطالعات وابسته است )محمدی و همکاران،  فناوریای به مقوله ه طور ویژهها و مجالت ورزشی الکترونیکی بو تهیه و ارائه روزنامه

هایی برای بهبود کیفیت آموزش و ای به عنوان ابزاریهای چند رسانههای نوین اطالعاتی و نظام(، استفاده از فناوری2015

، 1کارهایی چون تعامل و همکاری از راه دوریادگیری از طریق دسترسی آسان به منابع و خدمات آموزشی با استفاده از ساز و 

های (. از طرفی با توجه به نقش2016های یادگیری را فراهم نماید )مالکی و صنیع ثالث، توانسته است گستره وسیعی از فرصت

ها موفّقیت اندهند، در این سازمهای آموزشی، تولیدی و خدماتی را ارائه میای از فعالیتهای ورزشی که مجموعهمختلف سازمان

های اطالعاتی وابسته اطالعات و سیستم فناوریتا حد زیادی به خالقیت و نوآوری منابع انسانی و به تبع آن آشنایی آنها با مقوله 

(. در همین 2017را تسهیل و تقویت نمایند )علوی و همکاران،  2است تا از این طریق فرایندهای تولید خالق و پردازش خالق

است که شتاب و سازگاری  (، با اشاره به نقش چشمگیر ادغام فناوری با زیربنای اطالعات، اظهار داشته2017پور ) راستا خسروی

بینی و واکنش مناسب نسبت به نیازهای آتی مشتریان و ارائه محصول و خدمات با کیفیت، عامل مهمی در اثربخشی در پیش

اما به نظر  ؛نمایدهای نوآورانه را به سازمان تزریق میابکی سازمانی، رهیافتسازمانی است که این عامل از طریق پرورش مؤلفه چ

ها . در این سازماناستها های تولیدی و خدماتی متفاوت از سایر سازمانرسد که نقش فناوری اطالعات در خروجی سازمانمی

کند که این امر ایجاد تقاضای ولید محصولی جدید میبنابراین نوآوری ت ؛اثر فناوری بر فرایندها بیشتر از اثر آن بر محصول است

شود. به عبارتی نرخ رشد پایین تقاضا در صنایع با جدید کرده و افزایش تقاضا به نوبه خود موجب افزایش سطح کارآفرینی می

قابل جبران اریابی و یافتن بازارهای هدف نو های بازفناوری و خالقیت پایین تحت تأثیر فناوری نوآورانه از طریق بهبود روش

اما علیرغم اثرات چشمگیر فناوری اطالعات بر ابعاد مختلف متغیرهای فردی و سازمانی و از جمله ؛ (2012)زارع و همکاران،  است

شیوع و  های ورزشی حاکی از عدمخالقیت که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی فضای سازمانی سازمان

(، از جمله 2015. به اعتقاد محمدی و همکاران )استاستقبال این پدیده از سوی منابع انسانی صفی و ستادی صنعت ورزش 

های ورزشی، عوامل سازمانی در قالب بودجه، عدم سازماندهی، عوامل روی مدیران در مبحث فناوریهای پیشمهمترین چالش

های ورزشی برای دستیابی به نابراین در دهکده کوچک جهانی امروزی مدیران سازمانب است؛مدیریتی و نبود برنامه جامع 

اند تا از اطالعات مبتنی بر خالقیت روی آورده فناوریطور چشمگیری به ترکیبی مناسب از راهبرد، انگیزش و تعالی سازمانی به

تصمیمات اثربخش اتخاذ نموده و در جهت تامین  های عملیاتی،مههای راهبردی و برنااین طریق ضمن افزایش کارایی شیوه

های ورزشی و توجه به ماهیت پویای سازمان(. به عبارتی با 2017اهداف استراتژیک سازمان قدم بردارند )علوی و همکاران، 

ما به نظر می ا است؛فناوری اطالعات  ابزار همچنین نوع رقابت موجود در حوزه ورزش، مقوله موفّقیت و بقاء نیازمند بکارگیری

های ورزشی پیامدهای اثربخش و مولد ایجاد نماید، باید با متغیرهای دیگری از رسد که فناوری اطالعات برای اینکه در سازمان

های اطالعاتی حاضر تأثیر سیستملذا در تحقیق  ؛(2013پور و همکاران، قبیل خالقیت و توسعه دانش همگام شود )مصطفی

 های تفریحی ورزشی در قالب تولید خالق و فرآیند خالق مورد بررسی قرار گرفته است.منابع انسانی مجموعهمدیریت بر خالقیت 

 شناسیروش

مطالعه تأثیر  ،تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش پیمایشی عملیاتی گردید. هدف اصلی از تحقیق حاضر

قالب دو بعد محصول خالق های ورزشی در مبتنی بر فناوری منابع انسانی مجموعههای اطالعات بر خالقیت ابعاد مختلف سیستم

                                                           
1. Electronic- Learning 

2. Product and process innovation 
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 –های ورزشیاجرایی مجموعه کارکناننفر از مدیران ستادی و صفی و همچنین  130و فرآیند خالق بود. به این منظور تعداد 

آباد و تفریحی استان گیالن )رامسر، الهیجان و رشت(، استان مازندران )ساری، آمل و چالوس( و استان گلستان ) گرگان، علی

را در متنوعی از خدمات ورزشی  بردند و مجموعهسامانه الکترونیکی جهت انجام امور بهره می فناوریگنبدکاووس، کالله( که از 

های ورزشی مبتنی بر آموزش و تربیت ورزشکار( ارائه ورزشی مرتبط با تندرستی و فعالیت دو بخش زنان و مردان )خدمات

گیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد با توجه به مدرک تحصیلی و تجربه فعالیتشان، با لحاظ کردن کردند، به صورت نمونهمی

، تبلیغات، مدیریت، های بازاریابی، روابط عمومی، از حوزههادر حیطه وظایف و مسئولیت فناوریفرض آشنایی و استفاده از پیش

ها از سه پرسشنامه آوری دادهحسابداری، آموزش، فروش، ستاد فنی و پشتیبانی، ثبت نام و پذیرش انتخاب شدند. به منظور جمع

مه سیستم تحصیالت، سابقه و سطح مدیریت(، نسخه اصالح شده پرسشنامشخصات جمعیت شناختی )سن، جنسیت، سطح 

، سیستم پردازش 3، سیستم اطالعات اجرایی2گیریمقیاس سیستم پشتیبانی تصمیم( شامل چهار خرده 2013) 1اطالعاتی ماساده

: کامال مخالفم( تنظیم 5: کامال موافقم تا 1) 6که به صورت مقیاس لیکرت پنج ارزشی 5و سیستم مدیریت اطالعات 4عملیاتی

و پردازش  8( شامل دو خرده مقیاس محصول خالق2015) 7شهرال فناوریشده بود و همچنین پرسشنامه خالقیت مبتنی بر 

نفر  5تیار استفاده گردید. به منظور اطمینان از اعتبار ابزار تحقیق، پرسشنامه جهت ویرایش و اعمال اصالحات ابتدا در اخ 9خالق

نفر از  10های اطالعاتی قرار گرفت. در مرحله بعدی پژوهش، پرسشنامه در اختیار متخصصان و اساتید فناوری و سیستماز 

های ورزشی ) کارشناسان و مدیران سیستم های اطالعاتی فعال در بخش بازاریابی الکترونیکی( خبرگان فعال در حوزه فناوری

( مورد بررسی =20nوایی صوری و محتوایی، پایایی پرسشنامه در یک مطالعه راهنما از جامعه آماری )قرار گرفت و پس از تأیید ر

های پرسشنامه، حاکی از پایایی مطلوب . نتایج آزمون آلفای کرونباخ به منظور اطمینان از پایایی درونی خرده مقیاسقرار گرفت

بود. درنهایت پرسشنامه به تفکیک ( =α 89/0امه خالقیت )( و همچنین پرسشن=71/0αهای اطالعات )پرسشنامه سیستم

مرتبط( تهیه و به صورت  کارکنانها )مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران عملیاتی و های اجرایی نمونههای مسئولیتحوزه

ها، صحیح به گویههای غیرقابل استفاده به دلیل نقص در پاسخگویی ( و پس از حذف داده=130Nالکترونیکی توزیع گردید )

ها، پس از اطمینان نکویی برازش مطلوب الگوی ت. به منظور تحلیل دادهرسشنامه مورد تحلیل قرار گرف( پ=118nتعداد )

 )رگرسیون چندگانه(و اس پی اس اس  مسیر الگوی پژوهش( عاملی )تحلیل های آماری لیزرلها با استفاده از روشپژوهش، داده

  رار گرفتند.تجزیه و تحلیل قمورد 

 هایافته

که از بین  دادندهای آماری را گروه مردان تشکیل می( درصد از نمونه18/71، در متغیر جنسیت، )1مطابق با اطالعات جدول 

( درصد از 23/54درصد(. در متغیر سطح تحصیالت نیز ) 83/39سال بود ) 30آنها بیشترین رده سنی مربوط به دامنه کمتر از 

 10تا کمتر از  5ها دارای سابقه کار درصد( از نمونه 44/36همچنین ) ؛کارشناسی بودندافراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی و 

 و مدیران عملیاتی بودند.اجرایی  کارکنان( درصد افراد در گروه 08/55قعیت شغلی نیز )سال بودند. در متغیر مو

                                                           
1. Masa’deh 

2. Decision support system 

3. Executive information System 

4. Transaction Processing Systems 

5. Management Information Systems 

6. LIKERT fifth scale 

7. AL Shaarinnovation’s information technology questionnaire 

8. Product Innovation 

9. Process Innovation 
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 های پژوهشهای جمعیت شناختی نمونهویژگی .1جدول

 درصد تعداد متغیر 

 جنسیت

 درصد 18/71 84 مرد

 درصد 81/28 34 زن

 سن

 درصد 83/39 47 سال 30کمتر از 

 درصد 05/33 39 سال40تا کمتر از  30

 درصد 49/19  23 سال 50تا کمتر از  41

 درصد 62/7 9 سال 50بیشتر از 

 سطح تحصیالت 

 درصد 14 16 تر از دیپلمدیپلم و پایین

 درصد 23/54 64 کاردانی و کارشناسی

 درصد 32 38 کارشناسی ارشد و دکتری

 سابقه

 درصد 72/23 28 سال 5تا کمتر از  1

 درصد 44/36 43 سال 10تا کمتر از  6

 درصد 03/22 26 سال 15تا کمتر از  11

 درصد 79/17 21 سال 15بیشتر از 

 موقعیت شغلی

 درصد 08/55 65 عملیاتی کارکنانمدیر و 

 درصد 27/26 31 مدیر میانی

 درصد 64/18 22 مدیر ارشد

به منظور اطمینان از روایی  2و آزمون کرویت بارتلت 1نهایی پژوهش پس از اطمینان از شاخص کفایت نمونه برداری مرحلهدر 

  .(2ازش مطلوب الگوی پژوهش )جدول ای و نکویی برسازه

 متغیرهای مکنون پژوهشKMO نتایج پایایی، روایی سازه و آزمون  .2جدول 

 نتیجه آزمون بارتلتمعناداری KMOآزمون  پایایی تعداد گویه ابزار تحقیق

 تأیید  002/0 887/0 84/0 16 اطالعاتپرسشنامه سیستم 

 تأیید 004/0 814/0 79/0 10 فناوریپرسشنامه خالقیت مبتنی بر 

لذا با تحلیل معادالت ساختاری  ؛اطالعات بر خالقیت مبتنی بر فناوری بود فناوریفرضیه اصلی پژوهش بررسی تأثیر معنادار ابعاد 

(، شاخص df /2χهای مطلق ) نسبت کای دو به درجه آزادی )و با توجه به خروجی آزمون نکویی برازش مدل و مقادیر شاخص

(، شاخص برازش CFI(، شاخص تناسب تطبیقی )NFIهای تطبیقی )شاخص برازش هنجاری )(، شاخصGFIنیکویی برازش )

( مشخص گردید که مدل پژوهش  <RMSEA( ،)9/0های مقتصد )جذر برآورد واریانس خطای تقریب )( و شاخصIFIفزاینده )

                                                           
1. Kaiser-Mayer- Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartlett’s test of Sphericity 
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(. نتایج تحلیل مسیر معادالت ساختاری نشان 3جدول ) استاز برازش مناسب جهت تعیین اثرات متغیر مستقل بر متغیر وابسته 

بین سیستم های اصلی پیشمقیاس ( خرده=β 71/0( و سیستم اطالعات اجرایی )=73/0βداد که سیستم مدیریت اطالعات )

( =74/0βتحقیق )سیستم اطالعات( به میزان ) اطالعات بودند. از سوی دیگر مطابق با ضرایب تحلیل مسیر، متغیر مستقل

( و فرایند خالق با ضریب =β 63/0همچنین مؤلفه محصول خالق با ضریب عاملی )؛ نی بر فناوری بودکننده خالقیت مبتتبیین

 (.1کننده مطلوبی برای متغیر وابسته )خالقیت( بودند )شکل (، تبیین=β 67/0عاملی )

که با توجه با 1های ابعاد سیستم اطالعات مدیریت، پایای درونی و میانگین واریانس استخراجینتایج تجزیه و تحلیل عاملی گویه

 بینی متغیر وابستههای متغیر مستقل جهت پیشهمگرای مطلوب در توانایی گویهاکی از وجود روایی ح (P>05/0)مقادیر آن 

 (.4( )جدول2017ور، )حبیبی و عدن است

 های ارزیابی نکویی براش مدل تفهیمی پژوهششاخص .3جدول 

 های مقتصدشاخص های تطبیقیشاخص های مطلقشاخص هاها/مدلشاخص

 برآورد
GFI df /χ2 

NFI CFI IFI RMSEA 

92/0 37/2 93/0 96/0 93/0 07/0 

 <1/0 >9/0 >9/0 >9/0 <3 <9/0 دامنه مورد قبول

 تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید نتیجه برازش مدل

 
 مدل خروجی تأثیر ابعاد سیستم اطالعات مدیریت بر خالقیت. 1شکل 

 

                                                           
1. Average Variance Extracted 
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 آشکار و پنهان مدل پژوهش ها و میانگین واریانس استخراجی متغیرنتایج بارعاملی گویه. 4جدول

 AVE پایایی درونی (βضریب عاملی) عالمت اختصاری گویه متغیر آشکار

 1T 59/0 سیستم پردازش عملیاتی

 

84/0 

 

62/0 

2T 67/0 

3T 68/0 

4T 71/0 

 5M 75/0 سیستم اطالعات مدیریت

 

89/0 

 

56/0 

6M 67/0 

7M 69/0 

8M 73/0 

 9D 61/0 پشتیبانی تصمیمسیستم 

 

71/0 

 

67/0 

10D 64/0 

11D 63/0 

12D 62/0 

 13E 72/0 سیستم اطالعات اجرایی

 

89/0 

 

58/0 

14E 64/0 

15E 67/0 

16E 61/0 

بود که با توجه سیستم اطالعات روی خالقیت مبتنی بر فناوری مؤید آن نتایج آزمون رگرسیون چندگانه در بررسی تأثیر ابعاد 

بینی ( پیش2R= 68/0و  Sig= 001/0های اطالعاتی به میزان )( و سطح معناداری آن، سیستم 2Rبه مقدار ضریب تعیین )

 =49/13F،  001/0( و مقدار آزمون آنوا )=R 82/0بنابراین با توجه به ضریب همبستگی ) است؛ فناوریکننده خالقیت مبتنی بر 

توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل )سیستم اطالعات( تأثیر معنادار و (، میP-Value ≤ 05/0( و سطح معناداری آزمون ) 

، 6گزارش شده در جدول  tهمچنین مطابق با ارزش مقادیر ؛ های پژوهش داردچشمگیری بر خالقیت مبتنی بر فناوری نمونه

، سیستم )EIS( )66/0=βسیستم اطالعات اجرایی ) )DSS( )58/0=βگیری )تصمیمسیستم پشتیبانی ضرایب تأثیر خرده مقیاس 

 ≤ 05/0) ها معنادار بود بر خالقیت نمونه  )MIS( )71/0 =βو سیستم مدیریت اطالعات ) )TPS( )63/0=βپردازش عملیاتی )

P-Value 5( )جدول.) 

 اطالعات بر خالقیت نتایج آزمون رگرسیون چندگانه برای تأثیر ابعاد سیستم .5جدول 

 B β T P-Value سیستم اطالعات

TPS 286/0 634/0 472/3 003/0 

MIS 271/0 713/0 591/4 001/0 

DSS 259/0 584/0 713/3 017/0 

EIS 283/0 661/0 281/4 001/0 

R   826/0  

2R   682/0  

F(P-Value)   001/0 ،49/13  
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)خالقیت مبتنی بر فناوری( بر اساس دو خرده مقیاس محصول خالق و پردازش خالق اما از انجایی که متغیر نهایی پژوهش 

های سیستم اطالعات بر دو مؤلفه خالقیت مبتنی مقیاس بینی شده بود، آزمون رگرسیون چندگانه برای بررسی تأثیر خردهپیش

ا ضریب تعیین و سطح معناداری آزمون آنوا، . نتایج آزمون نشان داد که مطابق ب(7و جدول  6)جدول  بر فناوری بررسی گردید

کننده محصول خالق (  تبیین 6( )جدول F=37/16و  2R=48/0و  Sig= 001/0های سیستم اطالعات به میزان ) خرده مقیاس

 (.7)جدول  استخوب و معنادار پردازش خالق  ، تبیین کننده(2R= 68/0و  Sig= 001/0به میزان ) 

 های سیستم اطالعات بر مؤلفه محصول خالقرگرسیون چندگانه برای تأثیر خرده مقیاسنتایج آزمون  .6 جدول

 B β T P-Value سیستم اطالعات

TPS 416/0 504/0 146/6 001/0 

MIS 384/0 615/0 113/4 016/0 

DSS 452/0 461/0 372/5 004/0 

EIS 437/0 541/0 421/5 002/0 

R   697/0  

2R   485/0  

F(P-Value)   001/0 ،37/16  

 های سیستم اطالعات بر مؤلفه پردازش خالقنتایج آزمون رگرسیون چندگانه برای تأثیر خرده مقیاس. 7جدول

 B β T P-Value سیستم اطالعات

TPS 379/0 528/0 751/4 001/0 

MIS 418/0 673/0 491/3 001/0 

DSS 436/0 602/0 702/5 001/0 

EIS 392/0 658/0 834/5 001/0 

R   782/0  

2R   611/0  

F(P-Value)   001/0 ،78/11  

 گیریبحث و نتیجه

های اطالعاتی و به های درونی با سیستمهای ورزشی موفّق ایجاد پلی بین توانمندیدر عصر حاضر مهمترین مشخصه سازمان

است تا بدین  2از طریق استقرار رویکرد باز منابع 1کار رفته در ساختار جهت ایجاد یک مزیت رقابتی برشیهای به فناوریتبع آن 

سیستم  تأثیر(. در این پژوهش 2014)کنث و همکاران،  های مطرح و موفّق در بازار رقابت قرار گیرندوسیله در زمره سازمان

نتایج آزمون . مورد بررسی قرار گرفتورزشی تفریحی های منابع انسانی مجموعه خالقیت مبتنی بر فناوریاطالعات مدیریت بر

، 1های اطالعاتی مدیریت مطابق با مدل خروجی پژوهش در شکل رگرسیون چندگانه نشان داد که کلیه ابعاد چهارگانه سیستم

همچنین مطابق با خروجی تحلیل ؛ (5)جدول استکننده مطلوب و توانمندی برای خالقیت مبتنی بر فناوری در کارکنان تبیین

حلیل عاملی تأییدی متغیرهای آشکار الگوی مفهومی پژوهش، مؤلفه سیستم مدیریت اطالعات مسیر معادالت ساختاری و ت

(73/0β=( و سیستم اطالعات اجرایی )71/0β=خرده )بین خالقیت بودند که این نتایج با تحقیقات های اصلی پیشمقیاس

                                                           
1. Cutting-edge competitive ability 

2. Open-source approach 
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( در خصوص پیامدهای استقرار و بکارگیری 2017) (، علوی و همکاران2017پناه و همکاران )(، یزدان2017) 1ابوالوش و همکاران

سو بود. آنها در نتایج تحقیق خود گزارش کردند های ورزشی همهای اطالعاتی مدیریت بر خالقیت و اثربخشی سازمانسیستم

های ری سازمانهای ورزشی از طریق فناوری اطالعات مولد خالقیت سازمانی در ابعاد ساختاکه توانمندسازی منابع انسانی سازمان

اطالعات به ورزش  فناوریهای نشات گرفته از ورورد (، نوآوری2018(. کنث و همکاران)2017)علوی و همکاران، استورزشی 

داند. نتایج تحقیق آنها در خصوص تأثیر ای فوتبال در برزیل را نقطه عطف جدیدی برای مبحث اقتصادی در ورزش میحرفه

های حاکی از آن بود که سیستم های اطالعاتی تا حد زیادی از طریق ایجاد روش، ایهای حرفهرزشهای مختلف وبر الیه فناوری

های مختلف توانسته است سرعت، دقت، کیفیت، شتاب در نوین در انجام هرچه بهتر وظایف مدیران و کارمندان در حوزه ورزش

أثیر قرار دهد. شاید ایجاد تغییر در نگاه خاص مشتریان به های ورزشی را تحت تهای خدماتی سازمانپیشرفت و موقعیت فعالیت

های مذکور های اطالعاتی در سازمانو سیستم فناوریمهمترین پیامد استقرار  "2زاویه دید "های ورزشی تحت عنوان سازمان

رات از سوی مدیران ورزشی اطالعات بر تمایل به ایجاد تغیی فناوری( نیز طی تحقیقی در بررسی اثرات 2013) 3باشد. ساموئلمی

هایی که های جدید انجام وظایف در سازمانهای تربیت بدنی نیجریه گزارش کردند که خالقیت و میزان استقبال از روشدانشگاه

توانند از طریق های ورزشی میلذا مدیران سازمان ؛ها بودبسیار بیشتر از سایر سازمان ،به سمت فناوری سوق داده شده بودند

های اداری، بدون توجه به های مدرن ارتباطی بین مدیران، ورزشکاران با کارکنان بخش اداری سایر سازمانفناوریترویج 

محدودیت زمان و مکان ارتباطات کارا برقرار کرده و به این ترتیب خدمات جدید را وارد ساختار عملیاتی سازمان بکنند. از سویی 

های اطالعات که مبتنی بر خالقیت و نوآورهای سازمانی باشد، تشدید رقابت در بازار، راهبردهای توسعه سیستمواضح است که با 

آفرینی بنابراین در عرصه ورزش ارزش ؛(2017پناه و همکاران، شود )یزدانها قلمداد میعامل حیاتی در روند رو به رشد سازمان

ها دگی برای رویارویی با تغییرات و مشارکت مجازی، قابلیتی جدید برای سازماندر محصول یا خدمتی جدید به همراه کسب آما

(، اظهار داشتند که فناوری اطالعات به 2017پناه و همکاران )(. در همین زمینه یزدان2017، 4نماید )تورس و ژاویایجاد می

باشد. علیرغم اینکه اکثر تحقیقات و کارا می های ورزشی موفّقهمراه چابکی سازمانی و هوش رقابتی سه مؤلفه اصلی سازمان

های اطالعاتی بر خالقیت کارکنان و عملکرد سازمانی انجام شده در این زمینه بیانگر تأثیر مستقیم فناوری اطالعات و سیستم

تحقیقات که (، اما مطالعه برخی از 2015؛ حیدریان و همکاران،  2015؛ هنری و همکاران،  2015)عباسیان و همکاران،  است

مؤید آن است  ،های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان صورت گرفته استهای ورزشی از قبیل فدراسیونبه طور خاص در سازمان

ای در میزان خالقیت مبتنی بر استقرار فناوری دارد. عباسیان و کنندهها، نقش تعیینکه نوع ساختارهای حاکم در این سازمان

( در بررسی رابطه بین فناوری اطالعات و نوع ساختارهای ادارات ورزش و جوانان 2013عزیزی و همکاران )( و 2015همکاران )

های ورزشی و اثرات آن بر خالقیت کارکنان به این نتیجه رسیدند که بکارگیری فناوری اطالعات با ایجاد ساختارهای و فدراسیون

دهد که این مساله سبب کاهش خالقیت کارکنان و کندی در زایش میسازمانی غیرمنعطف، رسمیت، پیچیدگی و تمرکز را اف

های هر سازمان وجود این تفاوت با نتایج پژوهش حاضر به تفاوت در اهداف، فلسفه و خط مشی ،رسدشود. به نظر میارتباطات می

ی دارای رویکرد باال به پایین بوده های ورزشمربوط باشد. از آنجایی که ساختارهای ادارات ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون

های بین المللی، کمیته ملی المپیک و کمیته های ورزشی مافوق از قبیل فدراسیونو باید در راستای ضوابط و اهداف سازمان

رائه کند که به نوبه خود چالشی در ایجاد و االمللی المپیک باشد، لذا این عوامل ساختارهای خشک و غیرمنعطفی ایجاد میبین

های ارتباطی به دلیل ایجاد ( گزارش کردند که کارکرد سیستم2019همچنین نظری و همکاران ) است؛های خالق تفکر و ایده

                                                           
1. Abualloush et al 

2. Angel of view 

3. Samuel 

4. Tprresand Xavi 
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های ورزشی به کرات مورد بررسی قرار و بکارگیری خالقیت از سوی مدیران و کارکنان مجموعه "نگاه ویژه به مشتری"رویکرد 

های های ورزشی به تفاوت موجود بین مجموعهعدم توفیق در کاربرد سیستم اطالعات مجموعه رسد کهولی به نظر می ،گرفته است

( 2015های موجود در استراتژی مدیریت بستگی دارد. هنری و همکاران )ها و سیاستورزشی دولتی و خصوصی دراهداف، برنامه

باشد، گزارش کردند که بدنی نمیملکرد مدیران تربیتنیز در پاسخ به اینکه چرا سیستم اطالعات مدیریت پیش بین قوی برای ع

ها و کننده برنامهگیری در راس سازمان که تعیینهای دولتی به دلیل پیروی از اسناد باالدستی و تمرکز تصمیممدیران و سازمان

اتی تحت الشعاع میزان و های اطالعی استفاده از سیستم، باعث شده است که اثربخشاستهای مدیران میانی و عملیاتی فعالیت

 حوزه تفویض اختیار مدیران قرار بگیرد.
گیری بر خالقیت های پژوهش حاضر تأثیر معنادار مؤلفه سیستم اطالعات اجرایی و سیستم پشتیبانی تصمیماز دیگر یافته

لطفی  (،2017(، علوی )2019(، نظری)2017(، توررس و شیلینگ )2017کارکنان بود که با نتایج تحقیقات ابوالوش و همکاران )

های ورزشی دست های اطالعاتی و خالقیت در سازمانهایی که به ارتباط معنادار بین سیستم(، در پژوهش2014و همکاران )

توان اظهار داشت که تشکیل بانک اطالعاتی مشتریان و فراهم نمودن یافته بودند، همخوانی داشت. در تبیین این موضوع می

رسانی بیشتر و های مشتریان و سرعت در خدمتمان مناسب، ضمن کاهش مدت زمان پاسخگویی به خواستهاطالعات در ز

های نوآورانه را به سریعتر، اثربخشی زمانی را برای مدیران بخش فروش و پذیرش ایجاد نموده و توسعه مراحل پردازش فعالیت

( ایجاد پلی توانمند بین 2014(. کنث و همکاران )2019ران، ؛  نظری و همکا2017ابوآلش و همکاران، همراه خواهد داشت )

دانند. نتایج تحقیقات انها مؤید آن بود که در زمینه پردازش و های امروزی میو اطالعات را ویژگی اصلی سازمان فناوریورزش، 

سازی ازمان را  از طریق فعالهمچون نقشه مسیری است که نمای کاملی از وضعیت آتی س فناوریاجرای وظایف مدیران عملیاتی، 

ها حداقل با کشد که این یافتهها را  به چهره میمشتریان و حامیان مالی، به جریان انداختن خالقیت و استفاده از ظرفیت رسانه

( 2014های تحقیق حاضر در مؤلفه سیستم اطالعات اجرایی همخوانی داشت. در تحقیقی مشابه لطفی و همکاران )بخشی از یافته

های ورزشی گزارش کردند که استقرار فناوری اطالعات تأثیر چشمگیری در بررسی پیامدهای فناوری اطالعات بر اثربخشی سازمان

سازی و کیفیت اجرای وظایف محوله کارکنان و مدیران ادارت ورزش و جوانان دارد بر دسترسی به منابع اطالعات، بازیابی، ذخیره

کامپیوتریزه "سو بود. در پژوهش حاضر نیز گویه پژوهش حاضر در مؤلفه سیستم اطالعات اجرایی همکه این یافته ها با نتایج 

 ؛، گویه اصلی مؤلفه مذکور بود"(=β 72/0ها و وظایف تا حد زیادی سرعت و دقت در کار را افزایش داده است )شدن مسئولیت

زشی ضمن کاهش احتمال خطاها و اشتباهات، تصویر مثبتی از های ورهای اطالعاتی مدیریت در سازمانلذا استفاده از سیستم

 . استنماید که پیامد اصلی آن موفّقیت و بقاء در چرخه رقابت تعهد در قبال مشتریان را ایجاد می

و در که باید به موقع تهیه  استگیری مدیران ورزشی، ارتباطات و نقل و انتقال ارتباطات اما  بدون تردید زیربنای کلیه تصمیم

-های اطالعاتی در پردازش، بازیابی، ذخیرههای توانمند فناوری اطالعاتی و سیستملذا توجه به ویژگی؛ اختیار مدیران قرار گیرد

های موجود یاری های سنتی و محدودیتهای ورزشی را در فائق آمدن بر روالتواند مدیران سازمانسازی و انتقال اطالعات می

حمایتی  استراتژیهای اطالعاتی سیستمکارگیری به(، 2017(. به اعتقاد علوی و همکاران )2014ن، رساند )لطفی و همکارا

همچنین است؛ که در راستای اهداف استراتژیک سازمان کند می هدایتموثری است که مدیران را در اتخاذ تصمیمات اثربخش 

های درون شغلی به کاربرد فناوری تا حد زیادی به ویژگیهای تمایل اجرایی و مدیران عملیاتی نیز محرک کارکناندر خصوص 

گیری های اطالعات مدیریت ابزار اصلی حل مساله و تصمیم(، اظهار داشتند که سیستم2015افراد بستگی دارد. هنری و همکاران )

ات ساخت یافته غیرقابل نویسی و تصمیمیافته قابل برنامهلذا استقرار سیستم حمایت تصمیم در قالب تصمیمات ساخت ؛هستند

بنابراین توجه به مؤلفه سیستم  است؛ریزی، کنترل و عملیات یک سازمان ضروی برنامه نویسی به منظور پشتیبانی از برنامه

های سازمان مبنای داده محور آن، از عوامل بیرونی و درونی تأثیرگذار بر داراییگیری مدیران که با توجه به پشتیبانی تصمیم
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که بازتابی از توانمندی  کندمی کمک ها و موقعیت داخلی سازمانها در بررسی و شناسایی توانمندیکند، به سازمانیتبعیت م

اما آنچه که در این زمینه نباید از آن  ؛(2017ابوآلش و همکاران، ) استرقابتی سازمان از طریق ارائه محصول و خدمات جدید 

مشتریان با مهارت و سرعت اپراتورهای ارائه دهنده محصول و خدمات در چگونگی و  غافل شد، آن است که افزایش رضایتمندی

نام، پذیرش، کادر آموزشی، ارائه دهندگان خدمات تغذیه و مواردی از این کیفیت فرایندهای عملیاتی منابع انسانی اجرایی )ثبت

خود را به خوبی ایفا کرده است )نظری و همکاران،  های اطالعاتی نقشقبیل( رابطه نزدیکی دارد که در این زمینه نیز سیستم

 (.2016ابوآلش و همکاران، ؛ 2014؛ لطفی و همکاران، 2019

های اطالعاتی بر متغیر خالقیت مبتنی بر بینی کننده ابعاد سیستمهای اصلی تحقیق حاضر ماهیت توانمند پیشاز دیگر فرضیه 

نو و پردازش خالق فرایندها بود. نتایج تحلیل مسیر نیز حاکی از آن بود که فناوری کارکنان در قالب تولید محصول خالق و 

کننده مطلوبی برای متغیر (، تبیین=β 67/0( و فرایند خالق با ضریب عاملی )=63/0βمؤلفه محصول خالق با ضریب عاملی )

(، در تاکید بر تغییر نگرش مدیران 2017همکاران )پناه و های یزدانها با بخشی از یافتهباشد که این یافتهمکنون )خالقیت( می

نسبت به فناوری اطالعات و ترویج کارکردهای مثبت سیستم های اطالعاتی از سوی مدیران ورزشی مطابقت داشت. در همین 

جه های ورزشی به این نتیدر سازمان فناوریهای مختلفبهبود خالقیت وابسته به (، در بررسی روش2016) 1زمینه تجوندل

رسیدند که خالقیت در استراتژی به عنوان مهمترین مقوله در این زمینه به خودی خود خالقیت در پردازش، خالقیت در محصول، 

های ورزشی که دارای اما با توجه به ماهیت اصلی سازمان ؛کندرا فعال می 2خالقیت در کارآفرینی و درنهایت خالقیت تجارت

های ورزشی مهمترین جنبه توجه به استقرار صول و خالقیت در خدمات در فدراسیون، خالقیت در محاستخدماتی  وجه

ها در راستای نتایج تحقیق حاضر در بعد محصول خالق بود. نتایج تحقیقات ابوالوش و که این یافته استمدار های ورزشفناوری

پذیرد. به اعتقاد آنها به دلیل قیت محصول تأثیر می(، نیز مؤید آن بود که موفّقیت و بقاء به شدت از مؤلفه خال2017همکاران )

ها در بازار از یک سو و همچنین رقابت نزدیک و جهانی موجود دوره حیات بسیار حساس و نامشخص محصوالت و خدمات سازمان

در این رقابت  کننده تبدیل شدن به سازمانی پیشروهای فعال در یک حوزه مشترک از سوی دیگر، عاملی که تضمینسازمانبین 

تأثیری که  ،( نیز معتقدند2017) 3. تورس و ژاویاستمحصولی نو و یا ارائه خدماتی انحصاری و غیرمشابه ایجاد ، استپیجیده 

. استهای ورزشی دارد، به سه دلیل غیرقابل انکار های سازمانها و برنامهدر عصر حاضر و در آینده بر دایره فعالیتفناوری 

ها که سبب استفاده گسترده از ، کاهش در هزینهفناوریهای حاصل در نانو به دلیل پیشرفتفناوری تر شدن ابزار درکوچک

های مدیران گیری، اساس کلیه فعالیتشود و در نهایت افزایش سرعت پردازش اطالعات. با توجه به اینکه تصمیممی فناوری

-گیری مهمترین پیامد ایجاد سیستم اطالعات مدیران میم پشتیبانی تصمیمگیرد، ایجاد سیستهای ورزشی را دربر میسازمان

توانسته است کمک بسزایی برای مدیران اجرایی از قبیل مربیان در تنظیم اجرایی نیز اما در خصوص سیستم فعالیت  ؛باشد

و به حداقل رساندن دوره های ورزشی های ورزشی در تشخیص آسیببارتمرینی و تعدیل برنامه تمرینی خود، پزشکان تیم

باشد، داشته ریکاوری و مدیران بخش بازاریابی در ارائه محصول و خدماتی با ویژگی های جدید که مطابق با نیاز مشتریان می

های ورزشی مبین آن است که خالقیت در سازمان فناوریبنابرین مرور تحقیقات انجام شده در زمینه خالقیت مبتنی بر  ؛باشد

(، در بررسی مقوله 2019(. نظری و همکاران )2016کند )تجوندل، له محصول جدید و پردازش خالق تبعیت میاز دو مقو

های نوآورانه ایجاد ها و راههای ورزشی اصفهان گزارش کردند که ترکیب و ایجاد پیوستگی بین ایدهدر سازمان فناوریخالقیت و 

 .استسوی بازار ارتباط با مشتری، تضمین کننده تقاضای باال از 

                                                           
1. Tjonndal 

2. Business innovation 

3. Torres and Xavi 
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های اطالعاتی با ایجاد خالقیت و نوآوری در محصوالت و رسد که رابطه مستقیم و معناداری بین بکارگیری سیستمبه نظر می

ها و خط تولید جدید در ایجاد محصول یا خدمات جدید کمک خدمات وجود دارد. این مهم نه تنها در ایجاد و دستیابی به روش

مناسبی است تا مدیران بخش بازاریابی و فروش با صرف حداقل هزینه محدویت مکان و زمان را کنار زده و در کند، بلکه ابزار می

(. در پژوهش حاضر نیز مطابق با 2016ابوآلش و همکاران، المللی موفّق شوند )یافتن بازارهای هدف بکر و بالقوه در عرصه بین

ارائه محصول نو و یا خدمات جدید "ارکنان حوزه تبلیغات و پذیرش گویه نظرات مدیران بخش بازاریابی و فروش و همچنین ک

گذار بر مؤلفه محصول های اصلی و تأثیر( از گویه=86/0βبا ضریب عاملی ) "شوددر این مجموعه سبب جذب افراد زیادی می

مشتریان جدید و بازارهای هدف در شناسایی و دستیابی 1های اطالعاتی کامپیوتریبکارگیری سیستم "خالق و همچنین گویه 

( بیشترین تأثیر را بر مؤلفه پردازش خالق داشت. بنابراین نتایج تحقیق حاضر تاکید به ضرورت =78/0β) "نقش چشمکیری دارد

( 2018اصل و همکاران )های تفریحی ورزشی با مقوله سیستم اطالعات و خالقیت دارد. رحمتیمجموعه 2آگاهی مدیران ارشد

های مسئول رشد و توسعه ورزش نیازمند ابزاری جهت تسهیل کارامدی و نشر دانش برای بقاء داشتند که سازمان نیز بیان

های باشد که در راستای مؤلفهباشند. مطابق با تحقیقات آنها فناوری اطالعات و ارتباطات از فرآیندهای موثر در این زمینه میمی

از آنجایی که جذب و بکارگیری نیروی انسانی خالق  ،شودتایج تحقیق حاضر پیشنهاد میبنابراین با توجه به ن ؛پژوهش حاضر بود

های سازمانی فراهم گیری از فناوری را در فرآیندهای اطالعاتی برخوردار دارند، بسترساز بهرهکه از تخصص بکارگیری سیستم

تفریحی که دارای سازماندهی مبتنی بر محصول  -زشیهای ورهای فعال در حوزه صنعت ورزش و بویژه مجموعهسازد، سازمانمی

ای را برای ناوری اطالعات، مزیت رقابتی ویژهباشند، بتوانند از ترکیب همزمان نیروی انسانی متخصص و استقرار فو مشتری می

طریق ایجاد یک قالب  از ،خود ایجاد نمایند. مهمترین مزیت توجه به این مقوله این است که این گروه از منابع انسانی قادرند

ها، در هرلحظه موقعیت و های متنوع و مختلف سازمانهای اطالعاتی با فعالیتهای سیستمهماهنگ و یکپارچه بین قابلیت

 کنند.جایگاهی خاص را در بازار رقابت ایجاد 
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