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Extended Abstract 

Summary 

A proper and simultaneous application of technology management, knowledge management, and 

innovation management as a triangle of organizational efficiency is the key factor to success. Therefore, 

creating an efficient structural capacity in the form of supporting innovative activities along with 

dynamic organizational structures has always been the bedrock of creativity and effective change, 

which, in turn, leads to the empowerment of the organization in the competitive cycle.  

Introduction 

The coordination between strategic resources of the organization besides deployment of information 

system based on information technology generates innovation in operations processing, and 

consequently, leads to the introduction of new products and services. Therefore, the main purpose of 

this research work was investigate the impact of top-management support on the innovative processing 

and providing creative products considering the mediating role of organizational structure and 

information technology in the sports and youth offices. 

Methodology and Approach 

The present study is a correlational study, in which the data were collected descriptively and operated 

in the form of structural equation research. The statistical population of the study included all managers 

of the sports and youth departments of the three provinces of Golestan, Mazandaran, and Guilan, in 

which 200 people were selected by cluster sampling as the statistical sample of the study. The research 

tools included the Rana and Tipo (2013) top managers support questionnaire with 6 items, organizational 

structure synergy questionnaire with Mana information technology (2012) in the form of 6 items, and 

Kim creativity questionnaire (2012) including 10 items. It was set as a 5-point Likert scale (1: never to 

5: very high). After confirmation of the contextual and visual validity of the questioner, the internal 

reliability was confirmed by the experts by the Cronbach's alpha method (α = 0.79). Finally, after 

insurance of  good fit of research model, the data was analyzed using the partial least squares technique 

)smart PLS( and the SPSS software. 

Results and Conclusion  

After making insurance of good fit index by triple-indices of Fornell and Larker (loading factors, 

composite reliability and average variance extracted), the results of path analysis showed that the top 

manager support had a significant effect on the innovation processing and production of innovative 
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products. The direct effect of the combination of structure and technology on the dimensions of 

innovation was also significant. The results also showed a significant effect of the managerial support 

on the integration of information technology and organizational structure. It is suggested that the top 

managers of sport departments should improve the quality of services by creating supportive policies as 

well as establishing technology-based organizational structures, while creating efficiency in their 

operational processes. 

Keywords: Information Technology, Superior Support, Sport Organization, Competitive Advantage, 

Synergr. 
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تأثیر حمایت مدیران ارشد بر پردازش خالقانه و محصول خالقانه با توجه به نقش میانجی 

 ورزش و جوانان اطالعات در ادارات فناوریو  افزایی ساختار سازمانیهم

 

 2، تقی عاشوری1حیدرضا قزلسفلو

 دکاووس، ایران، گنبدانشگاه گنبدکاووسدانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، استادیارمدیریت ورزشی، . 1

 ، بابلسر، ایراندانشگاه مازندران دانشکده علوم ورزشی، دکتری مدیریت ورزشی، .2

 29/11/1399تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                  19/07/1399تاریخ دریافت: 

 هچکید

مولد خالقیت  مبتنی بر فناوری اطالعات، اطالعاتی هایسیستم کارگیریبهتناسب بین منابع استراتژیک سازمان درکنار  :هدف

تأثیر حمایت مدیران ارشد  بررسی ،تحقیق این لذا هدف از ؛استارائه محصول و خدمات جدید  به تبع آن در پردازش عملیات و

ورزش و  اطالعات در ادارات فناوریمانی و افزایی ساختار سازوجه به نقش میانجی همبر پردازش خالقانه و محصول خالقانه با ت

  بود. جوانان

 گیرینمونه نفر از کارکنان و مدیران ستادی ادارات ورزش و جوانان بودند که به صورت 163آماری تحقیق  نمونه :شناسیروش

افزایی ساختار پرسشنامه هم شده پرسشنامه حمایت مدیران ارشد، انتخاب شدند. ابزار تحقیق نسخه اصالح تصادفی ـ ایخوشه

از  نیز اطالعات و پرسشنامه خالقیت بود. پس از اطمینان از روایی صوری و محتوایی، پایایی درونی پرسشنامه فناوریسازمانی با 

گیری و برازش کلی ختاری، برازش اندازهپس از اطمینان از برازش سا. کرونباخ تایید گردیدطریق خبرگان دانشگاهی به روش آلفای 

  ها انجام گردید.الگوی پژوهش، تحلیل مسیر الگوی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی داده

گانه فورنل و الرکر )ضرایب بارهای عاملی، شاخص های سهپس از اطمینان از نکویی برازش مدل با استفاده از شاخص :هایافته

زش حمایت مدیران ارشد تاثیر معناداری بر پردا ،میانگین واریانس استخراجی(، نتایج تحلیل مسیر نشان دادپایایی ترکیبی و 

تایج نهمچنین  ؛بود بر ابعاد خالقیت نیز معنادار فناوریافزایی ساختار و دارد. اثر مستقیم هم خالق و تولید محصول نو و خالق

 .ساختار سازمانی بود اطالعات با فناوری افزاییبر همتحقیق حاکی از تأثیر معنادار حمایت مدیران 

های حمایتی و از طریق ایجاد سیاست توانندمی های ورزشیمدیران ارشد سازمان ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد :گیرینتیجه

ضمن ایجاد کارایی در فرآیندهای عملیاتی خود، کیفیت خدمات خود را  فناوریهمچنین استقرار ساختارهای سازمانی مبتنی بر 

 بهبود دهند.

 .افزاییهم، مزیت رقابتی های ورزشی،سازمان ،اطالعات، حمایت مافوق فناوری های کلیدی:واژه

  حمید رضا قزلسفلو :نویسنده مسئول

 E - mail: h_ghezel@yahoo.com 09113766372تلفن: 

 

mailto:h_ghezel@yahoo.com


 304 2شماره  /9سال  /1401مدیریت منابع انسانی در ورزش/ تابستان 

 

  Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

 همدمق

تالش در کسب  و کیفناوریتغییرات  ایجاد تناسب با کنند که مهمترین خصیصه آنهای امروزی در محیطی فعالیت میسازمان

بتوانند برگزینند که  یساختار باید ارائه محصول و خدمات جدید، به منظورها . در این شرایط سازماناستمزیت رقابتی انحصاری 

 .(1) سوق دهدهای همسو با اهداف سازمان را تغییر داده و خط فکری آنها را به سمت نگرش از خدمات ارائه شده ادراکات افراد

دف تقویت خالقیت با هکاربردی  فناوری ومند و منطقی بین ساختار سازمانی افزایی هوشمستلزم ایجاد هم طور قطع این تغییربه

مهمترین  این راستا،در  .(2) استغیرمشابه  ویژه و یک مزیت رقابتی و دستیابی به های پردازش محصول و خدماتدر کانال

در  ای رامنعطف و کارا، تغییرات سازنده ای که با ایجاد ساختارهایبه گونه ،است فناوریتعدیل ساختار سازمانی و  استراتژی

اما از آنجایی که در جریان رقابت ؛ عملیاتی خود را بهبود بخشند ها و وظایف حوزهکیفیت مسئولیت ایجاد نموده و های کاریالرو

، ساختار سازمانی و (3) استهای فعال در یک حوزه مشترک، عدم قطعیت مشخصه اصلی قطعیت صادی فشرده بین سازماناقت

. به اعتقاد (4)ند کمیبه سازمان تزریق  را از عملکرد و نوآوریپویا جریانی  به عنوان اهرمی قدرتمند، تواندنیروی انسانی می

، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری به عنوان مثلث کارایی فناوریهمزمان مدیریت  صحیح و کارگیریبه(، 2018غالمرضاتبار )

های نوآورانه همواره در قالب حمایت و پشتیبانی از فعالیت کارا ایجاد ظرفیت ساختاری لذا ؛(3) استسازمانی، بسترساز موفقیت 

د سبب توانمندسازی سازمان خو بوده که این امر به نوبهاثربخش  خالقیت و تغییرات بسترساز ی سازمانیساختارهای پویا در کنار 

های منابع تا قرار دادن برآیند فعالیتدر این بین نقش چشمگیر حمایت مدیران ارشد در همراس .(5) گرددمی رقابت درچرخه

تر و حرکت به سمت اهداف مرکزی سازمان، بیش از پیش مورد توجه ها به شیوه مطمئنانسانی با عملیات پردازش پروژه

های ساختاری و مدیریتی های پیشرو در قالب ویژگیمرور سیر پیشرفت سازمان .(6)صان علوم رفتاری قرار گرفته است متخص

های حمایت مدیران، ساختارهای است که در متن قرار دادن مولفهکشورهای آلمان، انگلستان، ترکیه و کره جنوبی موید این واقیت 

پذیری مطمئنی ویژگی رقابت ،های خالقیت و نوآوری و مدیریت اثربخش و کارا توانسته استسیال و منعطف، توجه به استراتژی

نیز در گزارش خود اعالم کرده است که  1. انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی آمریکا(7)ها ایجاد نماید را برای این سازمان

های انجام شده در حوزه مدیریت بررسی. (5) استمدیران  مسئولیتصص و ای در گرو پشتیبانی، مشارکت، تخموفقیت هر برنامه

ل ومتغیرهای سازمانی، رفتارهای نگرشی افراد را متح اکی از آن است که وجود رفتارهای حمایتی در مقایسه با دیگرحورزشی 

های نو ایده توانمندی در ایجاد محرک مقولهاین  شود کهعملکرد فرانقشی کارکنان می درگیری شغلی و کرده و موجب افزایش

، میزان حمایت مدیران ارشد از کارکنان بسترساز مشارکت بیشتر و پذیرش اهداف سازمانی (2017) 2ایلدازبه اعتقاد . (8) است

کننده حس تعلق، که این موضوع به نوبه خود تقویت استاست که مهمترین پیامد آن اختصاص تمام وقت و انجام کامل وظایف 

های ورزشی اظهار داشتند که (، نیز پیرو مطالعات خود در سازمان2018قربانی و همکاران ) .(9)است کارکنان  3تعهد و اشتیاق

های تمرکز، پیچیدگی و ریت مشارکتی رابطه معکوسی با ساختارهای مکانیکی با ویژگیپشتیبانی و حمایت مدیران در قالب مدی

در تحقیقی مشابه، حقیقی و . (4) که رابطه مستقیم و معناداری با ابتکار و خالقیت کارکنان داردرسمیت باال دارد در حالی

های خود در ادارات ورزش جوانان گزارش کردند که وجود ساختارهای حامی و عوامل انسانی ( نیز طی بررسی2018همکاران )

لذا میزان  ؛(10) استهای ورزشی امروزی در دستیابی به کارایی سازمانبه همراه توجه به تغییرات فناورانه فزاینده از ملزومات 

تواند کارکردهای مثبت فردی، شغلی و سازمانی ورزشی، میهای استقبال مدیران از مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان

ن است که ظرفیت خالقیت های پیشرو موید آانجام شده در سازمان هایپژوهشنتایج در همین راستا  را به همراه داشته باشد.

                                                      
1. American Society for Training and Development 

2. Yildaz 

3. Enthusiastic, Belonging and Commitment sense 
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(، اظهار داشتند که 2020) و همکاران 1عباس در همین راستاگیرد. های حمایتی نشأت میسازمانی در وهله نخست از سیاست

های حمایتی سازمانی مولد خالقیت پایدار در محصول و خدمات بوده که این امر به نوبه خود رشد پایدار را سبب استقرار فرهنگ

و تغییرات فزاینده  های عدم اطمینان، پیچیدگیبا مشخصه فناوریاز سوی دیگر در عصر هزاره سوم که به عصر . (11) شودمی

هایی است که در هر لحظه فناوری شهرت یافته است، حرکت به سوی موفقیت و برتری دائمی، در گرو برخورداری از توانمندی

این بهبود و حرکت به سوی جلو، نیازمند سینرژی کاملی از نیروی انسانی  .(12) پاسخگوی نیازها و انتظارات خاص مشتریان باشد

-کرده و از سوی دیگر به دنبال تجهیز شدن به زیرساختخالقی است که از یک سو در جستجوی برقراری روابط کاری موثر عمل 

   .(13) استمدرن و پیشرفته  فناوریهای مرتبط با 

، های آموزشیطیف وسیعی از فعالیت باشند که به دلیل ارائههای ورزشی می، سازمانههای فعال در سطح جامعاز جمله سازمان

 .(14) گرددآنها بیش از پیش احساس می ساختارهای کارا در و ایجاد های کاریدر روال شکنیسنت خدماتی و تولیدی، نیاز به

ترکیبی مناسب از  های ورزشی برای دستیابی بهدر دهکده کوچک جهانی امروزی مدیران سازمان ،این مقوله سبب گشته است

تا از این طریق ضمن  بیاورنداطالعات مبتنی بر خالقیت روی  فناوریطور چشمگیری به راهبرد، انگیزش و تعالی سازمانی به

های عملیاتی، تصمیمات اثربخش اتخاذ نموده و در جهت تامین اهداف استراتژیک های راهبردی و برنامهافزایش کارایی شیوه

 کارگیریبه شاهدی بر این ادعا است که موفق های ورزشیانجام شده در سازمان هایپژوهشنتایج . (15) دسازمان قدم بردارن

، بازاریابی و (16)کارآفرینی ، (17, 16)در زمینه تولید محصول خالق و نو کارکردهای مهمی  توانسته استاطالعات  فناوری

، رویدادهای (20, 19)، مدیریت ارتباط با مشتری (19) ، مدیریت الکترونیک داوطلبان و عوامل ستادی(18, 16)پردازش اطالعات 

قبیل تجهیزات برگزاری از قبیل اسکوربردهای هوشمند، ویدئو کمک داور و ابزار تجزیه و  ها، کیفیت محصول ازورزشی و رسانه

رمز موفقیت  رواین از داشته باشد. (21)های علوم ورزشی تحلیل رویدادها توسط مربیان  و حوزه پزشکی ورزشی و شاخه

های اطالعات در حوزه فناوریهای گیری از قابلیتهای اطالعاتی و بهرههای مادر عالوه بر موارد فوق، استقرار سیستمسازمان

ها، مقوله توانایی مدیران در ایجاد سازگاری به سازمان فناوری. درحقیقت همزمان با سرعت گرفتن ورود (1) استمختلف سازمانی 

مندی از این هماهنگی در نهایت بهره حامی و در کننده مدیریتتسهیلهای اطالعاتی از طریق نقش ساختارها با سیستمبین 

عبارتی برخورداری از به. (12)شدت قوت گرفته است های جدید انجام وظایف و ارائه محصول و خدمات نو بهراستای ایجاد شیوه

نوآوری از طریق کاربرد دانش در  سازیحمایت مدیران باالدستی به همراه ایجاد ساختارهای بدون مرز، محرکی توانمند در فعال

رغم اثرات چشمگیر فناوری اطالعات بر ابعاد مختلف متغیرهای فردی و سازمانی و اما علی ؛(3) استها زنجیره خدمات سازمان

های ورزشی حاکی از عدم شیوع و استقبال این پدیده از سوی منابع انسانی فضای سازمانی سازمانبررسی ، از جمله خالقیت

های نوین در برقراری ارتباط ربرد روشگرایش در کاتوان ادعا کرد که بنابراین می  ؛(15) استصفی و ستادی در صنعت ورزش 

های موفق را های اطالعاتی و ارائه محصول و خدمات دلخواه مشتریان، فلسفه و ماموریت اصلی سازمانکارا از طریق سیستم

های اطالعاتی به روز و کارا، اهرمی حمایتی است که کارکرد رقابتی به آنها ها، سیستم. در این سازمان(22, 20)  دهدتشکیل می

ا در ارائه خدمات به مشتریان، در هر زمان یک گام جلوتر از رقبای خود قرار بگیرند و این همان هشود تا سازمانداده و سبب می

اما باید توجه داشت که دو مقوله خالقیت و استقرار  ؛(18) استکه مولد خالقیت و نوآوری  است گذاری اطالعاتیمزایای سرمایه

های نوین انجام فرآیندهای کاری و حمایت مدیران از استقرار شیوه های اطالعاتی به طور چشمگیری وابسته به میزانسیستم

. به نحوی که متبلورکردن خالقیت نیازمند استهمچنین گزینش ساختار سازمانی متناسب با راهبرد و تخصص نیروی انسانی 

سازمانی حاکی از آن است که  انجام شده در حوزه هایپژوهش. نتایج (23) استایجاد فضای کاری متحرک، مشوق و مستعد 

توانند در شرایط بحران اقتصادی به مثابه موتور رشد و توسعه فناوری و نوآوری در ترکیب با سرمایه و استعدادهای انسانی می

                                                      
1. Abbas 
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ها و اما اولین و مهمترین گام در حرکت به سوی نوآوری وجود ساختاری باز جهت استقبال و پذیرش ایده ؛سازمان عمل نماید

تردید تامین که بیاست محور  فناوریسنگ بنای خالقیت اطالعات  فناوریمدیریت اطالعات و  در حقیقت .(24) استهیم نو مفا

میسر خالقانه  فناوریایجاد سینرژی بین عملکرد مدیران، فرآیندها، ساختار و درنهایت ترکیب و  را از طریق اهداف آتی سازمان

های موفق نیز مبین آن است که برخورداری از ساختار سازمانی کارا و های سازمان. در همین راستا بررسی ویژگی(1) سازدمی

های جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص به همراه گرایش به کاربرد پشتیبان، ایجاد روابط کاری مطلوب، استقرار سیاست

. ساختار (24, 21, 13) دهددر شرایط کاری ناپایدار را تشکیل میها های اثربخش، تضمین بقای بلندمدت سازمانفناوری

اساس  ها تمام امور براما از آنجا که در این سازمان ،های خدماتی و بازرگانی استهای ورزشی نیز مشابه سایر سازمانسازمان

. در این (25)شود سازمان بیش از هر سازمان دیگری احساس می انسانی و نرم اداره روابط بین افراد نهاده شده است، نیاز به ابزار

های مدیریتی موفق و کارامد، ها برای اطمینان از حصول اهداف استراتژیک تعیین شده توسط مدیران ارشد، همواره شیوهسازمان

این مقوله همان حلقه  ،رسدپذیری مدنظر قرار گرفته است که به نظر میمسئولیتو  فضای کاری مناسب و تقویت حس اعتماد

 . (4) استهای ورزشی ناموفق مفقوده بسیاری از سازمان

های که ضمن مهیا نمودن زیرساخت استافزایی، طراحی و ساخت ساختار سازمانی کارا ترین مولفه تاثیرگذار بر این همبنیادیلذا 

-کننده نوع ارتباطات، تصمیم. ساختار سازمانی تعیین(24)کسب موفقیت، مولد انگیزش، خالقیت و استقالل نیروی انسانی باشد 

از ساختار . برخورداری (26)  نمایدا بازتاب میر گیری و گزارش دهی و سلسله مراتب اختیار بوده و چهره کاملی از کارایی سازمان

ها در پی آن هستند. های اطالعاتی مهمترین ابزاری است که سازماناز فناوری کارگیریبههای ارگانیک در کنار منعطف با ویژگی

مهمترین ویژگی ساختارهای ارگانیک برخورداری از محیط سازمانی انعطاف پذیر، روابط افقی، اهداف متنوع، فناوری متغیر و 

اطالعات و اثرات متقابل  فناوریجدید انجام شده مولفه دیگری تحت عنوان  هایپژوهش. در (4) استلی رسمیت و تمرکز حداق

های جدید نیز ساختار سازمانی را تحت الشعاع قرار فناوریآن بر خالقیت و ساختار مورد بررسی قرار گرفته است. البته استقرار 

متعدد مورد  هایپژوهشدهد که این مقوله نیز در داده و ساختارهای سلسله مراتبی را به سمت ساختارهای تخت تغییر می

گزینش اند که (، در این خصوص اظهار داشته2017) و همکاران پناهیزدان ( و2017تایید قرار گرفته است. علوی ) بررسی و

اوت بین مرز تف ،های اطالعاتی نویناستقرار سیستم طریق های ورزشی ازو حمایت مدیران سازمان ساختارهای مولد خالقیت

 فناوری اطالعات و ساختارهای ارگانیک کارگیریبه آنها  هایپژوهشاس نتایج بر اس .استها های موفق با سایر سازمانسازمان

 در ارائه خدمات، فناوریهای استقبال از ظرفیت ،های خالق، عدم تردید در بروز ایدهابتکار کنندهتقویت ادارات ورزش و جوانان در

های لذا توجه به متغیرهای فردی و ویژگی. (27, 15) استدرنهایت کارایی سازمانی احساس شایستگی، مهم بودن، موثر بودن و 

های ورزشی وجود ساختاری متناسب با اهداف مدیران ها، موید آن است که در سازمانشغلی به عنوان دو عامل موفقیت سازمان

ها آن نمایش قابلیتادارات ورزش و جوانان مستلزم توانایی مدیران در ایجاد فضای کاری منعطف جهت ایجاد انگیزش و به تبع 

دوسویه بین متغیرهای سازمانی با رویکرد ( با تاکید به تعامل 2018. جهاندیده و همکاران )(4)است های کارکنان و توانایی

محور در ادارات تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور، گزارش کردند که برخورداری از ساختار سازمانی متناسب با مهارت دانش

ای آنجایی که بخش عمده . از(28) استهای ورزشی امروزی ت سازمانمنابع انسانی و تمایل به کاربرد فناوری اطالعات از الزاما

های ای دوسویه با شایستگیانی فعال و پویا، رابطه، ایجاد سازماستهای ورزشی با خالقیت کارکنان مرتبط از موفقیت سازمان

ائه خدمات به دالیلی از قبیل تنوع وظایف، ارهای فعال در حوزه ورزش لذا سازمان ،(15)های فنی کارکنان دارد شغلی و مهارت

شوند که ای مواجهه میمتنوع، وجود مشتریان متنوع، بازارهای پر رقابت و همچنین جهانی شدن صنعت ورزش با تغییرات لحظه

نیازهای ساختار و تشکیالت متناسب با گزینش رسد که نظر می به بنابراین ؛وفیق در انجام امور را سبب شده استاین امر عدم ت

تواند که برخورداری از آن تا حد زیادی می استها کننده خالقیت و نوآوری در این سازماناز مهمترین عوامل تسهیل بازار رقابتی
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لذا در پژوهش حاضر با مد نظر قراردادن  ؛(23)را مرتفع سازد  با بازارهای مشابه وریهرهپذیری و بموجود در زمینه رقابت ءخال

جهت تبیین خالقیت مطابق با الگوی تفهیمی  فناوریعوامل سازمانی موسسات هزاره سوم، مدل ترکیبی از هم افزایی ساختار و 

مورد  خالقمحصول و خدمات  رائهدر ا ارشد محور و حمایت مدیران فناوریبا هدف بررسی نقش ساختارهای  (،1پژوهش )شکل 

 مطالعه قرار گرفته است.

 

 

 پژوهش مفهومیالگوی  .1لشک
Figure1. Conceptual model of research 

 شناسیروش

از نوع معادالت  هایپژوهشیفی گردآوری شده و در قالب ها به روش توصکه داده بود همبستگی هایپژوهشتحقیق حاضر از نوع 

پژوهش شامل کلیه مدیران ستادی ادارات ورزش و جوانان سه استان گلستان، مازندران آماری ه ساختاری عملیاتی گردید. جامع

نفر به صورت  200تعداد  از نوع معادالت ساختاری، هایپژوهشبا توجه به حداقل تعداد مورد نیاز در که  نفر( 423) و گیالن بود

های ناقص . در نهایت پس از حذف پرسشنامه(29) ( n≥5≤10) عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدندای بهخوشهگیری نمونه

پرسشنامه صحیح و کامل مورد استفاده قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه لیکرتی پنج ارزشی با مقیاس  163تعداد و غیر معتبر، 

های ورزشی داخل کشور مورد استفاده قرار نگرفته پرسشنامه تحقیق در سازماناما از آنجایی که  ؛( بودبسیار زیاد: 5: هرگز تا 1)

اصالحات و تغییرات در نفر از مدیران ستادی ادارات ورزش و جوانان قرار گرفت. پس از اعمال  10بود، ابتدا پرسشنامه در اختیار 

از  نفر 15ها، روایی صوری و محتوایی آن توسط هبرخی از گویمحتوای برخی از اصطالحات و کلمات مورد استفاده شده و تغییر 

افزایی شامل حمایت مدیران ارشد، هم ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهشنامهپرسش اساتید مجرب 

حاکی از ثبات به دست آمد که  83/0و  86/0، 79/0، 84/0به ترتیب ساختار با فناوری اطالعات، پردازش خالق و محصول خالق

، (30) گویه( 6با ) (2013) 1پرسشنامه حمایت مدیران ارشد رانا و تیپو ،گیری بود. ابزار تحقیق در سه بخش شاملابزار اندازه

پرسشنامه خالقیت در دو بعد ، (31) گویه( 6در قالب ) (2012) 2اطالعات مانا فناوریافزایی ساختار سازمانی با پرسشنامه هم

هرگز  :1ارزشی ) 5قیاس لیکرتی که به صورت م (32) گویه 10شامل  (2012) 3کیم و همکاران ،قپردازش خالق و محصول خال

ی هاپس از اطمینان از شاخص برازش الگوی پژوهش بر مبنای شاخصنهایت  . درتنظیم شده بود، استفاده گردید : بسیار زیاد(5تا 

 اسالهای نرم افزار پیمزیتبا توجه به  .(34, 33) گیری و برازش کلی الگوی پژوهش(گانه )برازش ساختاری، برازش اندازهسه

                                                      
1. Ryan and Tipu 

2. Manna 

3. Kim  
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اسمارت  ها با استفاده از نرم افزاردادههای آماری، به تعداد نمونهها و همچنین نیاز کمتر نرمال بودن دادهفرض عدم پیشدر 

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ،در بخش آمار توصیفی 21نسخه  1اساسپیو نرم افزار اس اسالپی

 هایافته

های آماری را گروه مردان تشکیل دادند. درصد از نمونه 7/62گزارش شده است.  1 ها در جدولشناختی نمونههای جمعیتژگیوی

د. شدنها را شامل میدرصد کل نمونه 43که  سال بود  10در مورد متغیر سابقه خدمت، بیشترین فراوانی متعلق به گروه بیشتر از 

  .(1ل )جدوبودند ارشناسی ک کاردانی و درصد از مدیران ستادی دارای مدرک تحصیلی 5/43در متغیر سطح تحصیالت نیز 

 پژوهش هاینمونه یشناخت تیمشخصات جمع .1ل جدو
Table1. Demographic characteristics of research samples 

 ددرص تعداد متغیر 

  7/62 102 مرد جنسیت

 3/37 61 زن

  4/7 12 سال3کمتر از  ابقه خدمتس

  4/10 17 سال 5تا 3بین

 3/39 64 سال 10تا  6بین 

  9/42 70 سال 10بیشتر از 

 5/43 71 کاردانی و کارشناسی تحصیالت طحس

  2/36 59 کارشناسی ارشد 

  3/20 33 دانشجوی دکتری و دکتری

های مرتبط اختصاص داده شد. بر های پرسشنامه به سازهگویه افزار،ها، پس از ترسیم الگوی پژوهش در نرمبه منظور تحلیل داده

پژوهش شامل پنج مسیر مستقیم و دو مسیر غیرمستقیم بود  مفهومیاساس روابط بین متغیرهای آشکار و متغیر پنهان، الگوی 

بررسی بررسی گردید. برای  الگوو برازش کلی  گیری و برازش ساختاریمعیار برازش اندازه سهبرازش الگو بر مبنای  (.1)شکل

( )ضرایب 1981) 2گانه فورنل و الرکرهای سهها مطابق با مالکپایایی شاخصهای الگوی پژوهش، گیری شاخصاندازهبرازش 

ضریب پایایی  .(33) گردید بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا با توجه به میانگین واریانس استخراجی( بررسی

حاکی از آن  گردید. نتایج این بررسی ها )آلفای کرونباخ( و مقادیر بار عاملی متغیرهای آشکار به عنوان اولین مالک بررسیسازه

دومین مالک بررسی پایایی گردد. میاولین مالک تأیید ، (2( )جدول 5/0 ها )بیشتر ازبود که با توجه به میزان بار عاملی گویه

 7/0(. مقادیر باالی α>7/0) استها )شاخص سازگاری درونی مدل( سازه 3گلداشتاین یا پایایی ترکیبیـ  ها، ضریب دیلونسازه

برای این شاخص آماری  لذا با توجه به مقادیر گزارش شده؛ (34)گیری است نشان دهنده وجود پایایی مناسب برای مدل اندازه

ی سومین مالک جهت بررس 4ها بود. میانگین واریانس استخراج شدهسازه، این شاخص نیز حاکی از پایایی قابل قبول 2در جدول 

میانگین واریانس  5/0با توجه به مقادیر باالتر از  ،ارائه شده است 2طور که در جدول ان. هم(34) استها روایی همگرای سازه

در نهایت در بررسی روایی واگرا، از آنجایی که مقادیر جذر  روایی همگرا این شاخص ها نیز تأیید گردید.ها، سازه استخراجی

                                                      
1. Statistical Package of Social Science software 

2. Fornell and Larcker 

3. Composite Reliability (CR)  

4. Average Variance Extracted (AVE) 
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توان (، می3مقدار همبستگی میان آنها بیشتر بود )جدول میانگین واریانس استخراجی تمامی متغیرها )قطر اصلی ماتریس( از

  .(34, 33) استگیری برخوردار های اندازهالگو از روایی واگرا مناسب و برازش خوب مدل ،نتیجه گرفت

 ارزیابی پایایی، روایی و برازش الگوی پژوهش .2جدول
Table 2. Evaluation of reliability and validity and the fit good of the research model 

ویهگ سازه  میانگین واریانس استخراجی پایایی ترکیبی KMO آلفای کرونباخ بارعاملی تی مقدار 

حمایت مدیران 

 ارشد

 

1TMS 

2TMS 

3TMS 

4TMS 

5TMS 

87/31  

38/29  

93/17  

52/41  

61/34  

812/0  

764/0  

831/0  

791/0  

827/0  

84/0  871/0  89/0  64/0  

افزایی ساختار هم

اطالعات فناوریو   
1OSIT 

2OSIT 

3OSIT 

4OSIT 

5OSIT 

6OSIT 

29/41  

07/33  

47/38  

62/43  

72/29  

82/47  

783/0  

835/0  

694/0  

816/0  

787/0  

778/0  

79/0  816/0  84/0  72/0  

 1PI پردازش خالق

2PI 

3PI 

4PI 

5PI 

54/35  

68/41  

73/36  

27/18  

31/42  

762/0  

801/0  

741/0  

708/0  

799/0  

86/0  783/0  82/0  58/0  

 1PI محصول خالق

2PI 

3PI 

4PI 

5PI 

61/27  

59/34  

47/37  

59/38  

84/26  

739/0  

847/0  

831/0  

762/0  

816/0  

83/0  762/0  81/0  61/0  

 

 بررسی روایی واگرای شاخص هایمدل پژوهش به روش فورنل و الکر .3جدول 
Table 3. Examining the validity of different indicators of the research model by Fornell and Locker method 

 محصول خالقانه پردازش خالقانه فناوریافزایی ساختار و هم حمایت مدیران سازه

    80/0 حمایت مدیران

   848/0 419/0 فناوریافزایی ساختار و هم

  761/0 284/0 372/0 پردازش خالقانه

 781/0 517/0 384/0 426/0 محصول خالقانه

که مقادیر آن  (23) است tبه منظور اطمینان از برازش بخش ساختاری الگوی پژوهش، معیار اول توجه به ضرایب معناداری 

و  2که در شکل شماره  تی توجه به مقادیربا (. tمقدار ت )گزارش شده اس 2در جدول شماره  1سازیتحلیل خودگردانبراساس 

که این  است 96/1کلیه مقادیر به دست آمده برای متغیرهای مشاهده شده بیشتر از  ،مشخص است 2همچنین جدول شماره 

دیگر از  2fو  2R، 2Qمقادیر  .استدرصد  95ها و روابط میان متغیرها در سطح اطمینان داری تمامی گویهامر حاکی از معنا

                                                      
1. Bootstrapoing  
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که به  استترین معیار در ارزیابی مدل ساختاری، ضریب تعیین اصلی. استمعیارهای بررسی برازش ساختاری الگوی پژوهش 

برای متغیر   2R، ضرایب  4جدول مطابق با مقادیر گزارش شده در زا اشاره دارد.های برونمقدار واریانس تبیین شده توسط سازه

بیانگر اثرگذاری متغیرهای  (،65/0( و متغیر محصول خالق )63/0(، متغیر پردازش خالق )61/0فناوری )افزایی ساختار و هم

اثرگذاری ضعیف، متوسط به ترتیب برای  67/0و  33/0، 19/0لذا با توجه به مقادیر مالک  است؛برونزا بر متغیر درونزا )وابسته( 

 فناوریافزایی ساختار و توان نتیجه گرفت که متغیر حمایت مدیران و متغیر هم، می(23)و قوی برای شاخص ضریب تعیین 

برای متغیرهای پژوهش،  2Qهمچنین در بررسی مقادیر  ؛دارای اثرگذاری متوسط و قوی بر متغیر برونزای ابعاد خالقیت هستند

، توجه به ضرایب متغیرهای پژوهش، حاکی از (23)برای اثرگذاری ضعیف تا قوی  35/0و  15/0، 02/0با توجه با مقادیر مالک 

توجه با دهد. شان میبین متغیرهای پژوهش را ن (، شدت رابطه2fبینی قوی در این معیار بودند. شاخص اندازه تأثیر)قدرت پیش

الگوی  مطلوب اثرگذاری مطلوب متغیر برونزا و برخورداری از برازش ساختاری حاکی از ،افزاییبرای متغیر هم 27/0به مقادیر 

 (.4)جدول  استپژوهش 

 نتایج آزمون برازش ساختاری الگوی پژوهش .4جدول 
Table 4. The results of the research structural evalution of reseach model  

 2R 2Q 2f متغیرها

 27/0 39/0 61/0 فناوریافزایی ساختار و هم

 - 26/0 63/0 پردازش خالق

 - 19/0 65/0 محصول خالق

استفاده گردید. برای  نکویی برازش گیری، شاخصدرنهایت به منظور بررسی برازش الگوی پژوهش در دو بخش ساختاری و اندازه

 باشند. این معیار از طریق محاسبهبه عنوان مقادیر معرف ضعیف، متوسط و قوی می 36/0و  25/0، 01/0شاخص سه مقدار این 

تنها از متغیرهای ها مجموع سازهکه در آن مقدار   آیدبدست می 2Rدر ضریب تعیین  1ضرب میانگین مقادیر اشتراکحاصل

ژوهش حاضر برای الگوی پ شاخص نکویی برازشبنابراین از آنجایی که مقدار  ؛(23)گردد به اول وارد محاسبه زیر میپنهان مرت

تغیر برونزای ممطابق با خروجی تحلیل معادالت ساختاری  گردد.، برازش مطلوب الگوی پژوهش تأیید میاست 464/0 برابر

، P= ،96/1±<t 001/0) اطالعات داشت فناوریافزایی ساختار سازمانی و حمایت مدیران ارشد تاثیر مستقیم و معناداری بر هم

79/16t= ،41/0β=)  (3و شکل 2)جدول . 

زای ابعاد خالقیت در قالب سازه پردازش خالق و فرضیه دوم و سوم پژوهش در بررسی تاثیر حمایت مدیران ارشد بر متغیردرون

بر دو  حمایت مدیرانو بار عاملی، فرضیه تاثیر معنادار  تیسازه محصول خالق، نشان داد که با توجه به مقادیر آماری ارزش 

گردد. ( تایید می=t ،07/11t= ،78/0β>±96/1)( و تولید محصول نو و خالق =24/9t= ،72/0β)پردازش خالق متغیر پنهان 

توان اظهار داشت که میزان حمایت مدیران ارشد تاثیر معناداری بر عملیات پردازش خالقانه وظایف کارکنان و تولید لذا می

اطالعات  فناوریافزایی ساختار سازمانی و پنجم، تاثیر متغیر آشکار همبراساس فرضیه چهارم و  محصول و خدمات جدید دارد.

بر دو بعد خالقیت )پردازش خالق و محصول خالق( بررسی گردید. نتایج تحلیل معادالت الگوی پژوهش حاکی از آن بود که 

( =t ،81/5t= ،61/0β>±96/1)( و محصول خالق =t ،34/8t= ،56/0β>±96/1)متغیر آشکار تاثیر معناداری بر پردازش خالق 

 (. 3دارد )شکل

                                                      
1. Communality  
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اطالعات به عنوان یک سازه میانجی  فناوریافزایی ساختار سازمانی و اما با توجه به موقعیت متغیرها در الگوی پژوهش، متغیر هم

این سوال نشات کننده بین دو سازه حمایت مدیران ارشد و ابعاد خالقیت بود. درحقیقت فرضیه اصلی پژوهش حاضر از و تعدیل

)خالقیت( دارد؟  1گرفته است که آیا متغیر میانجی تاثیر تعدیلی در رابطه بین متغیر آشکار )حمایت مدیران ارشد( با متغیر پنهان

بنابراین مطابق  ؛به این منظور اندازه اثر مستقیم و غیرمستقیم سازه حمایت مدیران ارشد بر متغیر پنهان خالقیت بررسی گردید

کنندگی متغیر میانجی )متغیر توان فرضیه تاثیرگذاری نقش تبیینمی(، 2( )شکلt >56/2) و همچنین مقدار 5ج جدول با نتای

 .(Sig ≤ 01/0درصد مورد حمایت قرار داد. ) 99افزایی و ساختار( را در سطح اطمینانهم

 

 معناداری ضزیب تیحقیق در حالت . مدل آزمون شده ت3شکل
Figure 3. The tested research model in the significance state of t-value  

 

 حقیق در حالت تخمین استاندارد. مدل آزمون شده ت3شکل
Figure 3. Tested research model in standard estimation mode 

                                                      
1. Latent Variable 
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 . اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر حمایت مدیران ارشد بر ابعاد خالقیت5جدول 
Table 5. Direct and indirect effects of senior managers' support variable on creativity dimensions 

 سازه
 حمایت مدیران ارشد

مستقیم غیراثر اثر مستقیم  مجموع اثر 

 *0/86 **0/17 * 0/72 پردازش خالق

 *0/89 **0/14 *0/78 محصول خالق
**01/0 ≥ Sig   

* 05/0 ≥ Sig 

 گیرینتیجهبحث و 

های ورزشی و همچنین نوع رقابت موجود در حوزه صنعت ورزش، در عصر حاضر کمتر سازمانی با توجه به ماهیت پویای سازمان

، اما این (14)پوشی نماید شود که از مقوله فناوری و کارکردهای تاثیرگذار آن بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی چشمیافت می

اثربخش و مولد ایجاد نماید، باید با  های ورزشی پیامدهایبه تنهایی کافی نیست، چرا که فناوری اطالعات برای اینکه در سازمان

اطالعات  فناوری کارگیریبه. لذا با توجه به اهمیت (21)دانش و ساختار متناسب همگام شود مباحثی از قبیل خالقیت و توسعه 

سوم و همچنین لزوم ایجاد هماهنگی بین استقرار سیستم اطالعاتی  های هزارهدید و خدمات بیشتر سازماندر ارائه محصول ج

با متغیرهای سازمانی از قبیل ساختار و حمایت مدیران صفی، در پژوهش حاضر تاثیر حمایت مدیران ارشد ادارات ورزش و جوانان 

اطالعات به روش ترسیم معادالت ساختاری مورد  فناوریتار سازمانی و گری نقش هم افزایی ساخبر ابعاد خالقیت با میانجی

 فناوریافزایی ساختار سازمانی و هم ثیرگذاری نقش حمایت مدیران مافوق برتأ ،فرضیه اول پژوهشبررسی بررسی قرار گرفت. در 

 ،(35) (2020باسط و همکاران )، عبدل(11) (2020)عباس و همکاران  هایپژوهشکه با نتایج  اطالعات مورد تأیید قرار گرفت

 (2016منشگر وعباسی ) ،(9) (2017ایلداز و همکاران )، (24) (2018)1سیدرا  ،(15) (2017علوی ) ،(8) (2019قنبرپور و بای )

 ،های ورزشی نشان دادانجام شده در سازمان هایپژوهشدر همین راستا نتاج . سو بودهم (17) (2014) همکاران، راسخ و (5)

های ورزشی برای دستیابی به ترکیبی مناسب از راهبرد، . مدیران سازماناستمهمترین رکن بنیادی ایجاد هر تغییری  ،ساختار

اند تا از این طریق ضمن افزایش اطالعات مبتنی بر خالقیت روی آورده فناوریطور چشمگیری به تعالی سازمانی به انگیزش و

ف استراتژیک سازمان های عملیاتی، تصمیمات اثربخش اتخاذ نموده و در جهت تامین اهداهای راهبردی و برنامهکارایی شیوه

برنده تار سازمانی به عنوان یک متغیر سنتی با عوامل پیشطور که اشاره شد، ایجاد تناسب بین ساخ. همان(15)قدم بردارند 

های فناوری اطالعات از مهمترین استراتژی کارگیریبههای اطالعاتی مدیریتی و رقابت در عصر حاضر در قالب استقرار سیستم

های تولیدات ورزشی، حوزههای ورزشی در قالب کاربرد فناوری در سه حوزه تجهیزات و که مدیران سازمان استکسب و کار نوین 

متعدد مدیریت بازاریابی از قبیل انتقال ورزشکار، شناسایی بازارهای هدف، تبلیغات، فروش و حتی تالش در کسب مجوز میزبانی 

اما واضح است که رقابت به تغییرات ؛ (12)اند ورزشی، گرایش بارز و مشهودی به سمت آن داشته ـ و در نهایت حوزه پزشکی

راستا نوری و همکاران  در همین .(1) استارها و منابع انسانی شود و این تغییرات مستلزم نوگرایی در ساختمنجر می فناوری

های فناورانه گزارش کردند که مولفه حمایت سازمانی به نسبت فرهنگ وری سازماندر بررسی عوامل موثر در بهره ، نیز(2019)

توان به الگوی تعاملی در تبیین این موضوع می. (7) وری کارکنان داردسازمانی، رضایت شغلی و انگیزش، تاثیر بیشتری بر بهره

گانه مزیت رقابتی انحصاری شامل استراتژی، ساختار ( اشاره داشت که بر اساس آن کارکرد مدل تعاملی ابعاد پنج2003) 2مارتینز

سازمانی، ساز و کارهای حمایتی، رفتارهای مشوق نوآوری و ارتباطات کارا به دلیل ایجاد ماهیتی پویا و منعطف و همچنین تزریق 

                                                      
1. Sidra  

2. Martines 
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مشابه  هایپژوهشبنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر و ؛ (36)اند روحیه استقالل و مهم بودن مورد حمایت و تایید قرار گرفته

 توان اظهار داشت که استراتژی سازمان در قالب مدیریت مثبت و سازنده ازدرخصوص نقش چشمگیر مدیریت حامی و باز، می

شناسی حمایت مدیران ( در آسیب2016اما منشگر و عباسی ) ؛شوندهای ورزشی امروزی قلمداد میالزامات اصلی کارایی سازمان

از منابع انسانی ضمن تاکید مضاعف حمایت مدیران بر تامین اهداف سازمان، گزارش کردند که عدم تعهد مدیران ارشد به 

پروری و فشارهای ناشی از کسب و کار رقابتی مهمترین موانع مدیران، ترس از جانشینالگوسازی مثبت، فقدان آموزش برای خود 

های حمایتی مدیران، رسد که یکی از مهمترین کارکردهای سیاستنظر میاما به  ؛(5) استموجود در مقوله پشتیبانی مدیران 

(، در بررسی تاثیر 2015توسعه رویکرد و نگرشی مطلوب از رفتارهای عادالنه مدیران در فضای سازمانی باشد. سوری و همکاران )

بینی جو حمایت سازمانی بر پیش( طی تحقیق در بررسی 2014حمایت ادراکی بر توانمندسازی کارکنان و راسخ و همکاران )

های مشارکت در نوآورانه سازمانی ادارات ورزش و جوانان اظهار داشتند که بروز رفتارهای حمایتی مدیران در قالب رویه

های نو گیری، اجرای منصفانه و توزیع عادالنه منابع سازمانی منبع توانمندی از مشارکت حداکثری و به تبع آن بروز ایدهتصمیم

سازی اهداف، تعهد به الزامات تشویقی، تقویت کردن به اعتقاد آنها حمایت مافوق از طریق رفتارهایی همچون روشن. (17) ستا

. در توجیه سازمانی استهای گروهی و رفع موانع محیطی به معنای حمایت از نوآوری و پایبندی به ابتکار در وظایف رتمها

)تمرکز و غرق شدن در کار( و  2سازی فرآیند جذبدر فعال 1توان به نقش غیرقابل انکار نظریه مبادله اجتماعیمقوله مذکور می

ای فراتر کارمند در قالب کارکرد ارتباط مبادله ـ )دلبستگی شغلی( کارکنان اشاره داشت. مطابق با این نظریه، روابط مدیر 3وقف

سازمان فقط ازمنابع مالی و اطالعاتی نشات ـ  عبارتی کیفیت ارتباط کارمند. به استاز یک مبادله اقتصادی در سطح سازمان 

ای را برای جبران از حمایت و اشتیاق حساسی در قالب دریافت احترام و حمایت، احساس بیشنهبلکه منابع شخصی و ا ،گیردنمی

 . (37)نماید شغلی ایجاد می

های امروزی عالوه بر متغیرهای سنتی سازمانی به شدت از حاکمیت فرهنگ فناورانه و خالقیت در سازمان ،آنچه که مسلم است

 فناوریافزایی ساختار و موضوع در پژوهش حاضر در قالب فرضیه تاثیر همکند. این های اطالعاتی تبعیت میاستقرار سیستم

 فناوریافزایی ساختار و استقرار اطالعات بر ابعاد خالقیت بررسی گردید. نتایج تحلیل مسیر موید آن بود که متغیر برونزای هم

متعددی  هایپژوهشدند که با نتایج ( بو=61/0β( و خدمات خالق )=56/0βکننده موثر پردازش خالقانه )اطالعات تبیین

 های ورزشیسازی مدیریت دانش در فدراسیون(، در بررسی پیاده2018اصل و همکاران )همخوانی داشت. در همین راستا رحمتی

بر خالقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران ضمن تاکید بر گرایش  فناوری( در تاثیر کاربرد 2017و علوی )

های ورزشی موفق بر ایجاد ساختارهای منعطف و غیرمتمرکز سازمانی به شکل ساختارهای کار گروهی بلند و ران سازمانمدی

ها، های عملیاتی امور و فعالیتتخت، اظهار داشتند که ایجاد تناسب بین ساختار سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطات با روش

ها در راستای که این یافته (38, 15) جدید به شیوه موثرتر و کاراتر بهبود بخشیده است ها را در ارائه خدماتکارایی سازمان

های کشور چین و شناسایی میزان توفیق های سازمان(، در بررسی مشخصه2018) درا و همکاراننتایج پژوهش حاضر بود. سی

های آنها در ایجاد فضای خالقیت گزارش کردند که وجود ساختارهای سلسله مراتبی و عدم وجود ارتباطات افقی با سایر سازمان

(، طی 2015عباسیان و همکاران ). (24) استهای اروپایی ها با سازمانفعال در حوزه مشترک مهمترین تفاوت این سازمان

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

ها از طریق کاهش پیچیدگی و رسمیت، ساختاری منعطف مبتنی بر عدم تمرکز ایجاد های جدید در سازمانکه استقرار فناوری
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و همکاران  1ابوالوش هایپژوهشنتایج . (22) استهای کاری، بسترساز بروز افکار خالقانه کند که این امر به دلیل تسهیل روالمی

اعتقاد آنها به دلیل دوره  به. (12) پذیرد(، موید آن بود که موفقیت و بقاء به شدت از مولفه خالقیت محصول تاثیر می2017)

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

کننده تبدیل شدن به سازمانی پیشرو در این رقابت های فعال در یک حوزه مشترک از سوی دیگر، عاملی که تضمینبین سازمان

های مختلف (، در بررسی روش2016) تجوندل .است، ایحاد محصولی نو و یا ارائه خدماتی انحصاری و غیرمشابه استپیجیده 

همترین مقوله های ورزشی به این نتیجه رسیدند که خالقیت در استراتژی به عنوان مدر سازمان فناوریبهبود خالقیت وابسته به 

را فعال  2در این زمینه به خوی خود خالقیت در پردازش، خالقیت در محصول، خالقیت در کارآفرینی و درنهایت خالقیت تجارت

، خالقیت در محصول و خالقیت در استخدماتی های ورزشی که دارای وجهه اما با توجه به ماهیت اصلی سازمان ؛(39) کندمی

ها در راستای نتایج که این یافته استمدار های ورزشفناوریهای ورزشی مهمترین جنبه توجه به استقرار خدمات در فدراسیون

در عصر حاضر و در آینده  فناوریه ( نیزمعتقدند که تاثیری ک2017) 3تحقیق حاضر در بعد محصول خالق بود. توررس و شلینگ

های حاصل در به دلیل پیشرفت فناوریتر شدن ابزارهای ورزشی دارد، به سه دلیل کوچکهای سازمانها و برنامهبر دایره فعالیت

نهایت افزایش سرعت پردازش اطالعات  شده است و در فناوریها که سبب استفاده گسترده از ، کاهش در هزینهفناورینانو

های ( طی تحقیقی در تاکید بر نقش چشمگیر مدیران ارشد در سازمان2018و همکاران )حقیقی . (13) استغیرقابل انکار 

های سازمانی ضمن رعایت ارتباطات جاری در سلسله مراتب سازمانی، شبکه باز برخورداری از تفکرامروزی، گزارش کردند که 

ها، افراد انگیزش الزم را جهت خلق نماید و به تبع توسعه این کانالغیررسمی را در جهت ایجاد روابط غیررسمی ترغیب می

(، نقش رفتارهای حمایتی مدیران و توانمندسازی کارکنان را در 2017) 4ایلداز .(10) کنندهای جدید پیدا میها و سیستمروش

دهد. های خالقیت تاکید و مورد حمایت قرار میشبکههای پویا از طریق به جریان انداختن های منفعل به سازمانتبدیل سازمان

های نوآورنه سازمانی از طریق به اعتقاد وی با توجه به وضعیت متغیر بازار رقابت، رفتارهای حمایتی مافوق مشوق ایجاد فرصت

برنده و مولد خالقیت (، نیز حمایت مدیران را مکانیزم پیش2018) و همکارانسیدرا  .(9) محور استتسهیم رفتارهای دانش

 .(24) استهای نو ایجاد ایدهد که محرکی توانمند در به جریان انداختن تالش حداکثری کارکنان در ندانمی

فردی و سازمانی و از جمله خالقیت، بررسی فضای سازمانی  مختلف متغیرهایعلیرغم اثرات چشمگیر فناوری اطالعات بر ابعاد 

های ورزشی موفق های ورزشی کشور حاکی از عدم شیوع و استقبال این پدیده از سوی مدیران ارشد در مقایسه با سازمانسازمان

های نشات گرفته از ورورد نوآوری (،2018) 5. در همین زمینه کنت و همکاراناستدر سایر کشورهای فعال در صنعت ورزش 

نتایج  .(18) دانندزیل را نقطه عطف جدیدی برای مبحث اقتصادی در ورزش میای فوتبال در براطالعات به ورزش حرفه فناوری

های اطالعاتی تا حد ای حاکی از آن بود که سیستمهای حرفههای مختلف ورزشبر الیه فناوریتحقیق آنها در خصوص تاثیر 

سرعت، دقت،  ،های مختلف، توانسته استهای نوین و کارای انجام وظایف مدیران و کارمندان در حوزهزیادی از طریق ایجاد روش

های ورزشی را تحت تاثیر قرار دهد. شاید ایجاد تغییر در نگاه های خدماتی سازمانوقعیت فعالیتکیفیت، شتاب در پیشرفت و م

های اطالعاتی به و سیستم فناوریمهمترین پیامد ورود  "6زاویه دید "های ورزشی تحت عنوان خاص مشتریان به سازمان

ای به آن فعال در حوزه ورزش کشور به طور شایسته هایکه این مقوله از مباحثی است که سازمان استهای مذکور سازمان

های و جوانان و فدراسیون های ورزشی و از جمله ادارات ورزشاند. از طرفی با توجه به نقش آموزشی و خدماتی سازماننپرداخته
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های نوین از فناوریهای جدید یادگیری است. استفاده اطالعات، ایجاد روش فناوریهای اصلی استقرار ورزشی، از کارکرده

هایی برای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری از طریق دسترسی آسان به منابع ای به عنوان ابزاریهای چند رسانهاطالعاتی و نظام

های ، توانسته است گستره وسیعی از فرصت1و خدمات آموزشی با استفاده از سازکارهایی چون تعامل و همکاری از راه دور

توان به ایجاد سامانه جامع . از مهمترین کاربردهای عینی مقوله مذکور می(40)های ورزشی فراهم نماید سازمان یادگیری را در

ها و توانند از طریق ایجاد بانک اطالعاتی و ثبت توانمندیهای ورزشی مینقشه دانش اشاره داشت که بر اساس آن سازمان

در پژوهش . (38)ازمانی، به بهترین شکل عمل کنند های محیطی و سبع انسانی، نسبت به رفع معضالت و چالشهای مناتخصص

اطالعات بر ابعاد خالقیت به عنوان یک سازه میانجی مورد بررسی قرار گرفت.  فناوریار و افزایی ساختحاضر نیز نقش متغیر هم

درحقیقت  .زا حاکی از تاثیرمعناداری و مستقیم آن بر پردازش خالق و محصول خالق بودنتایج بررسی اثر غیرمستقیم سازه برون

توانند مولد ساالری نه تنها نمیبردهای مبتنی بر کنترل دیوانهای بوروکراتیک به دلیل ایجاد راهساالری با مشخصهپدیده دیوان

. (6)شود های کارای کارکنان میعدالتی در توزیع قدرت را ایجاد کرده و مانع بروزعقاید و اندیشهبلکه بی ،خالقیت سازنده باشند

های ورزشی باید جهت پیشبرد اهداف خود و سازمانامروزی نیزهمواره به این موضوع تاکید داشتند که مدیران  هایپژوهش

چرا که رسمیت  ؛دستیابی به یک مزیت رقابتی انحصاری، مرزهای سنتی سازمانی را به سوی ساختارهای خالق دانشی سوق دهند

ها ی ایدهبر، سبب انحراف و ناپیوستگهای ارتباطی زمانازحد مخرب فضاهای خالق بوده و به علت ایجاد کانالو تمرکز بیش

اطالعات بر  فناوری(، شاهدی بر ادعای تاثیر سازنده و غیرقابل انکار 2019) 2. نتایج جدیدترین تحقیق پرز لوپز(20, 4)شود می

نتایج تحقیق وی نشان داد که ایجاد یک زنجیره یکپارچه از سازمان تا  .(2) خط تولید بودخالقیت تولید و کارایی عملکرد 

مگر اینکه در  ،بازارهای هدف، ارائه خدمات خالقانه بدون رعایت محدودیت زمانی و مکانی است. این مهم میسر نخواهد شد

های رقابتی اطالعات ساختارهای کسب و کار را حفظ کرده و امکارن رویارویی با چالش فناوریستقرار ، از طریق ا3زنجیره تامین

های تولیدی، خدماتی (، معتقد است که فلسفه اساسی تمام سازمان2019) 4فراهم نمود. زانگلجستیک را از طریق فرایندهای 

نتایج تحقیق وی که بر اساس . استو آموزشی بر مثلث کارایی یعنی کسب مزیت رقابتی، درآمد باال و پایداری بلندمدت استوار 

های موفق پاکستانی انجام شده بود، دارای دو مولفه مشترک بود. حیات پایدار مدیر ارشد سازمان 304مطالعات میدانی از 

پوشانی کامل با ابعاد خالقیت که این دو مولفه هم است 5خالق فناوریق برخورداری از دو مولفه مدیران خالق و های موفسازمان

 .   (1) در پژوهش حاضر دارد

های کارکنان با الزامات و های امروزی با دو چالش اساسی عدم تطبیق مهارتاطالعات سازمان فناوریچند در زمینه استقرار  هر

ا مطالعات ام ؛(16, 5)باشند های کاری روبه رو میاطالعات و عدم پذیرش ساختارهای مجازی در روال فناوریفرآیندهای پیش

موید آن بود که  و جوانان های جدید اطالعات ادارات ورزش(، در پذیرش فناوری2017انجام شده توسط قاسمی و همکاران )

های ورزش در کنار عدم سهولت در استفاده و مفید بودن فناوری سازمانعدم وجود نگرش مثبت نسبت به کارایی فناوری در 

ابه در تحقیقی مش .(14) مدیران ورزشی حداقل گرایش و استقبال از این پدیده را داشته باشندسسب شده است تا کارکنان و 

( در بررسی رابطه بین فناوری اطالعات و نوع ساختارهای 2013عزیزی و همکاران )مغایر با تحقیق حاضر بود،  های آنیافتهکه 

فناوری  کارگیریبههای ورزشی و اثرات آن بر خالقیت کارکنان به این نتیجه رسیدند که ادارات ورزش و جوانان و فدراسیون

دهد که این مساله سبب کاهش اطالعات با ایجاد ساختارهای سازمانی غیرمنعطف، رسمیت، پیچیدگی و تمرکز را افزایش می

 ؛از مهمترین دالیل تفاوت مذکور، بازه زمانی انجام تحقیق باشد احتماالً .(41) شودخالقیت کارکنان و کندی در ارتباطات می
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نیا، وجود این تفاوت با نتایج های موفق دعلیرغم شیوع عادی و گسترده این موضوع در فضای سازمان ،رسدهمچنین به نظر می

های هر سازمان مربوط باشد. ازآنجایی که ساختارهای ادارات ورزش و پژوهش حاضر به تفاوت در اهداف، فلسفه و خط مشی

های ورزشی های ورزشی دارای رویکرد باال به پایین بوده و باید در راستای ضوابط و اهداف سازمانجوانان و همچنین فدراسیون

المللی المپیک باشد، لذا این عوامل، ساختارهای های بین المللی، کمیته ملی المپیک و کمیته بیناز قبیل فدراسیون مافوق

. در همین راستا نظری و استهای خالق کند که به نوبه خود چالشی در ایجاد و ارائه تفکر و ایدهخشک و غیرمنعطفی ایجاد می

 کارگیریبهو  "نگاه ویژه به مشتری"های ارتباطی به دلیل ایجاد رویکرد رد سیستم( گزارش کردند که کارک2019همکاران )

رسد که عدم های ورزشی به کرات مورد بررسی قرار گرفته است ولی به نظر میخالقیت از سوی مدیران و کارکنان مجموعه

های ورزشی دولتی و خصوصی دراهداف، های ورزشی به تفاوت موجود بین مجموعهتوفیق در کاربرد سیستم اطالعات مجموعه

( نیز در پاسخ به اینکه چرا 2015هنری و همکاران ) .(20) های موجود در استراتژی مدیریت بستگی داردها و سیاستبرنامه

های باشد، گزارش کردند که مدیران و سازمانسیستم اطالعات مدیریت پیش بین قوی برای عملکرد مدیران تربیت بدنی نمی

های مدیران ها و فعالیتکننده برنامهگیری در راس سازمان که تعیینتصمیم تمرکزدولتی به دلیل پیروی از اسناد باالدستی و 

الشعاع میزان و حوزه تفویض باشد، باعث شده است که اثربخشی استفاده از سیستم های اطالعاتی تحتمیانی و عملیاتی می

(، طی 2017) 1چرا که ویناند و همکاران ؛البته این موضوع فقط منحصر به کشور ایران نیست .(26) اختیار مدیران قرار بگیرد

های خصوصی با لحاظ کردن های ورزشی غیرانتفاعی گزارش کردند که سازمانهای خالقیت در سازمانتحقیقی در بررسی قابلیت

نتایج  .ایندنمهای خالقانه سیالی را ایجاد میچهار مولفه استراتژی آزاد، مشتریان، منابع انسانی و فواید اقتصادی، همواره فرصت

پذیری باال، فراتر از جریان مرسوم کاری عمل کرده و های ورزشی غیرانتفاعی با پذیرش ریسکتحقیق آنها نشان داد که سازمان

 .(40) زنندای را در بازار رقابت رقم می، جایگاه ویژه2همواره با توسعه محصوالت و خدمات ورزشی از نوع خالقیت تکنیکی

های رقابتی سنتی های ورزشی مقوله موفقیت مستلزم پذیرش این واقعیت است که استراتژیبنابراین با توجه به اینکه در سازمان

رار گیرند. نتایج تحقیق حاضر موید کارهای محرک خالقیت مورد توجه قاند، باید راههای خالقانه جدید دادهجای خود را به روش

و  برخورداری از ساختارهاها، کننده و تقویت توان نوآوری و خالقیت در سازمانیکی از مهمترین عوامل تسهیلآن بود که 

 بخش در کنار وجود روحیه پشتیبانی مدیران از منابع انسانی و استقبال از استقرار سیستم اطالعاتیتشکیالت منعطف و انگیزش

های ورزشی امروزی فرضی برای موفقیت و نوآوری و تغییر در سازمانساختار سازمانی مناسب پیشعبارت دیگر به  استمدیران 

های با استفاده از تکنیک تواند با اصالح ساختار خود و افزایش خالقیت نیروی انسانی و سازمانیمی های ورزشیسازماناست. 

 در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خویش گام بردارد. فناورانه،

 قیالحظات اخالم

ها یافتهش شد تا در انتقال الو ت ه استاستفاده شد قی را رعایت کرده بودند،الت پژوهشی که نکات اخالدر پژوهش حاضر از مقا

صداقت و . گونه سوگیری انجام نشودنتایج هیچ زم برای مخاطبان ایجاد گردد و در گزارشالمطالعات پیشین، شفافیت  و نتایج

 . داری نیز در تحلیل متون و استناددهی رعایت شده استامانت

 

 

 

                                                      
1. Winand  

2 . Technical innovation type 
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 حامی مالی

با هدف بررسی و مطالعه اثرات استقرار  با حمایت مالی دانشگاه گنبد کاووس مقاله حاضر بر گرفته از طرح پژوهشی است که

فناوری و تکنولوژی اطالعات و ترکیب آن با ساختارهای سازمانی کارا بر ایجاد خروجی و محصول خالق از طریق اجرای فرایندهای 

 .کارآفرینانه اجرا گردیده است

 مشارکت نویسندگان

 .اندمشارکت داشته ،ضرهای پژوهش حاتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 تعارض منافع

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد

 تشکر و قدردانی

 .دانیم از تمامی کسانی که در انجام دادن این مطالعه ما را یاری نمودند، قدردانی و سپاسگزاری کنیمزم میالبر خود 
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