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 The purpose of this paper was to investigate the effect of information 
technology competency dimensions on organizational innovation in 
Sports and Youth Departments in Iran. The research method was 
causal and applied from the perspective of the purpose. For data 
collection, the Tippins and Sohai Information Technology 
Competency Questionnaire (2003) and the Wang and Ahmed 
Organizational Innovation Questionnaire (2004) were used. The 
statistical population included employees of all Sports and Youth 
Departments where 223 people were selected. Experts verified the 
validity of questionnaires, and the Cronbach’s alpha coefficient of 
questionnaires was confirmed. LISREL software version 8.8 was used. 
The results showed that the competency dimensions of information 
technology affected organizational innovation in Sports and Youth 
Departments. Environmental changes and inflammatory conditions in 
the current era seem to have overshadowed the need to pay attention 
to innovation in sports organizations, and efforts to improve the 
competence of information technology in order to create innovation 
may be able to interact more with the youth, community, and keeping 
up with environmental change. 
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در  یسازمان یاطالعات بر نوآور یفناور یستگیابعاد شا ریتأث یهدف مقاله، بررس
 یو از نظر هدف، کاربرد یعلّ ق،یش و جوانان کشور بود. روش تحقادارات کل ورز

 یهاو سو پنسیاطالعات ت یفناور یستگینامه شاها، پرسشداده یبود. ابزار گردآور
 هیکل ،ی( بود. جامعه آمار2004ونگ و احمد ) یسازمان ی( و پرسشنامه نوآور2003)

عنوان نمونه انتخاب فر بهن 223که  باشدیکارکنان ادارات کل ورزش و جوانان م
 کرونباخ یآلفا بیها را تأیید کردند و ضرنامهپرسش یینظران، رواشدند. صاحب

داد  نشان جی. نتادیاستفاده گرد 8/8نسخه  زرلیافزار لشد. از نرم دییها تأنامهپرسش
در ادارات کل ورزش و جوانان  یسازمان یاطالعات بر نوآور یفناور یستگیابعاد شا

 یوآورلزوم توجه به ن ،یآور عصر کنونالتهاب طیو شرا یطیمح راتییبود. تغ رگذاریتأث
 یمنظور ارتقاراستا تالش به نیالشعاع قرار داده و در ارا تحت یورزش هایدر سازمان

 نهیممکن است بتواند زم ینوآور جادیا یاطالعات در راستا یفناور یستگیابعاد شا
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 مقدمه
 یراتییتغ آمدن وجودبه موجب که آورده وجودبه را یریچشمگ تحوالت و هاپیشرفت اطالعات، یفناور عصر ظهور

 و کاربردها که است یکنون عصر یابزارها ترینمهم از ییک ،اطالعات یفناور. است شده هاسازمان و جوامع در عیوس
 ،عاتالفناوری اط های. پیشرفت(2016 ،و همکاران ممقد یمحمد)کند می ایجاد هاسازمان یبرا فردی رامنحصربه یمزایا

پیچیده و  ایفزاینده طوربهشدیدًا پویا،  هایسازمانمحیط . شده است دهیسازمانمنجر به تحول در کار و تغییر در 
ی اتعالمنابع اط زیادی عات و تعدادالاط جانبههمه. شتاب پیشرفت فناوری منجر به حضور استتحت تغییرات دائمی 

. یکی از این تغییرات در جهان امروز، 1(2018، و همکاران سیانی) کننده تحول در سازمان باشدتواند خلقشود که میمی
ها برای مهار این پاندمی است. در این ( و تالش دولت19گیر جهانی )بیماری کووید تالش برای کنترل بیماری همه

های اطالعاتی و دیدگاه فناوری کارگیری سیستمها با بههای اطالعات و نیز کاربرد آن در سازماناتخاذ فناوریبحران، 
 .2(2020 و همکاران، یدیدوو) های جدیدی اتخاذ شده استفرایندها و استراتژی در این راستا، تر شده واطالعات پررنگ

عنوان ترکیبی مدیریت فناوری اطالعات به های ورزشی، از این قاعده مستثنا نیست و در این رابطه،مدیریت سازمان
 ،یجانیثابت اله انیوشهو  یعیرب)های ارتباط از راه دیگر افزارها، ارتباطات از راه دور، اینترنت و فناوریافزارها و سختاز نرم

های مختلفی از جمله اطالعات مهم ورزشکاران، شود که شامل جنبهنفعان در نظر گرفته میمرتبط با جامعه و ذی، (2018
های مدرن و زمان با توسعه روزافزون ورزش در جوامع مدرن، روشتجهیزات ورزشی، سوابق ورزشکاران و غیره است. هم

ل، سازی اطالعات دیجیتادیریت مناسب نیست و فناوری اطالعات ابزاری برای دستیابی، پردازش، ذخیرهسنتی برای م
 2020، رویدادهای ورزشی از جمله المپیک 19بار کووید زمان با گسترش ویروس مرگدر دنیای پیچیده کنونی است. هم

رسد . در نتیجه به نظر می3(2020 ،و همکاران وونگ) های ورزشی تحت تأثیر قرار گرفتو نیز بسیاری از امور سازمان
های ورزشی را در این شرایط ارتقا های ورزشی بتواند اثربخشی مدیریت سازمانکارگیری فناوری اطالعات در سازمانبه

د. کنبرداری از سیستم مدیریت اطالعات، اطالعات موردنیاز برای اثربخشی بیشتر را فراهم میع، بهرهبخشد. درواق
 گیری دربندی اطالعات و در نهایت کمک به بهبود تصمیمآوری اطالعات، دستهطورکلی، فناوری اطالعات در جمعبه

که در این راستا ادارات کل ورزش و جوانان به دلیل  4(2011و وانگ،  یل)شرایط بحرانی به مدیران ورزشی کمک کند 
ها نقش مهمی در یکپارچگی و انسجام ورزش و اطالعات مربوط به ورزش های ورزشی در استانگیریمرجع بودن تصمیم

 کنند.و مدیریت ورزشی ایفا می
ها در راستای کنترل مؤثر اطالعات است که اساساً منزله چگونگی استفاده از فناوریشایستگی فناوری اطالعات به

دیگر شایستگی عبارت. به5(2009، و همکاران لوپز) رودکار میها و ارتباطات از راه دور بهها، رایانهبرای اشاره به برنامه
آورده منظور برکارگیری فناوری اطالعات بهوری اطالعات، به قابلیت یک سازمان برای تجمیع، یکپارچه کردن و بهفنا

شایستگی فناوری  عد مفهومسه بُ. 6(2016، و همکاران ویل) گرددهای سازمانی برمیگذاری فرصتکردن نیازها و سرمایه
منابع  ،. این ابعاداست دانش فناوری اطالعات، عملیات فناوری اطالعات و زیرساخت فناوری اطالعات املاطالعات؛ ش

 ار مدیریت اطالعات در راستایو ظرفیت سازمان را برای درك و استفاده از ابزار الزم  دهدمیتخصصی سازمان را نشان 
 دانش فناوری اطالعات، درك جامع از نیاز به دانش را میان واحدهای .7(2012لوپز و آلگره، -رزپ) کنندمیمشخص 
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. 1(2009هو، ) کندمیو شناسایی منابع دانش را که در واحدهای چندگانه کاربرد دارد، تسهیل  دهدمی سازمانی توسعه
است. آگاهی از امکانات فناوری اطالعات،  یافته ها، ظهورفناوریموجود و  هایتوانمندیدرك سازمان از  واسطهبهعد این بُ 

 هایفرصتسریع و تطبیق با  پذیریانعطافکه موجب  دهدمیان قرار از جهان دیجیتالی را در اختیار سازم هاییگزینه
فناوری اطالعات  هاینوآوریدر  گذاریسرمایهرا به سازمانی واحدهای و  2(2011، و همکاران کرافورد) شودمی جهانی

. دانش فناوری اطالعات، توانایی همانندسازی دانش کندمیکه برای فرایندهای مدیریت دانش اساسی است، تشویق 
 .3(2005بهات و گروور، ) بیرونی و خلق دانش جدید از تفسیر مجدد است

اطالعات  فناوری کارگیریبهشامل  است که عملیات فناوری اطالعاتیکی دیگر از ابعاد شایستگی فناوری اطالعات، 
و فناوری اطالعات  سازمان ،که از طریق آن کندمیو مسیری را فراهم  شودمی وکارسازمانی یا کسبدر فرایندهای 

. زبان کندمیزبان مشترك درون سازمان ایجاد  عملیات فناوری اطالعات، ،دیگربیانبه ار کنند؛ارتباط برقر با همتوانند می
درك فناوری  سایهدر  سازمانی هایفرصتکه  آوردمیو محیطی فراهم  کندمیمشترك، همکاری درونی را تقویت 

توانند به نحو بهتری پایگاه مشتری را که ب دهدمیقدرت  هاسازمانبه  ،اطالعات بررسی شود. عملیات فناوری اطالعات
 پردازندتر دانش درون سازمان باحفظ کنند و به تسهیم کار تریساختاریافتهشکل  مدیریت کنند و اطالعات کارکنان را به

که برای  گرددبرمیمرتبط با فناوری اطالعات، فرایندها و فنونی  هایبه روشاین مفهوم . (2011کرافورد و همکاران، )
است که سازمان از فناوری اطالعات برای بهبود  شدهگرفتهخلق ارزش الزم است. عملیات فناوری اطالعات حدی در نظر 

 .4(2009 ،یپاتراکوسول و ل) کندمیاستفاده  گیریتصمیماثربخشی و 
عات، به مصنوشده است که مطرح عنوان بُعد دیگری از شایستگی فناوری اطالعاتبه فناوری اطالعات هایزیرساخت

 انگ،ی و ائویهس) کندمیکه به کسب، پردازش، ذخیره، توزیع و استفاده از اطالعات کمک  شودمیابزار و منابعی گفته 
و حمایت کارکنان  افزارنرم، افزارسختبراساس این تعریف، زیرساخت فناوری اطالعات شامل عناصری مانند . 5(2011

ناوری اطالعات، دستیابی سریع و اثربخش به اطالعات ف هایزیرساخت. در محیط امروزی، ساختار منسجمی از شودمی
 هایلسهج توانندمیکمک فناوری، افراد  . بهکندمیو فرایند تبدیل دانش را تسهیل  آوردمیرا برای اعضای سازمان فراهم 

. ودشمیکردن دانش و تخصص اعضای سازمان نیز استفاده  چهره را هماهنگ کنند. از فناوری برای فهرست به چهره
 دهدیمو فرایندهای تسهیم دانش را افزایش  کندمی پذیرامکان ،افراد را به اطالعات صحیح ترسادههمچنین دسترسی 

 .6(2002الحوامده، )
 عنوانبه نوآوری. است آن با مرتبط میمفاه و نوآوری مقوله ،هاسازمان یرو شیپ مباحث ترینمهم از ی دیگریک
 مزیت و بهتر عملکرد به هاسازمان آن، وسیلهبه تا کندمی نقش یایفا یامروز هایسازمان یبرا مؤثر و یاتیح عامل
در  را تریمهمو نقش  بوده استضـروری  هاسازمانو رشد  مدتطوالنیشه برای بقای . نوآوری، همییابند دست یرقابت

 تی از فاکتورهای مهم بـرای موفقیکنوآوری ی .کندمی ایفا، محیطی هایدگرگونی درشـرکت برای پیـروزی سـریع  آینده
د، توسعه و بنا ایک سازمان را ایج هایگرایشو  هاارزشکه  است تفکر و رفتاری هایراهیکی از  عنوانبهنوآوری  .اسـت

 و ناینمام) باشدمی سازماندر عملکرد و کارایی  بهبوددهندهو تغییـرات  هاایدهشامل پذیرش و حمایت از  گذارد کهمی
 برای که هاییرویه یا محصوالت فرایندها، نظرها، آگاهانه کاربرد و معرفی عنوانبه غالباً  نوآوری (2015 ،یاله ضیف

 شود،می منجر سازمان برای ارزش ایجاد به توجهیشایان طوربه آن پذیرش باشد ومی جدید سازمان مختلف هایبخش
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 هایآموزش عرضه در سازمان یکل نوآوری تیقابل به ی،سازمان نوآوری .1(2014، و همکاران پنگ) است شده تعریف
 رددگمی اطالق نوآورانه رفتار و ندیفرا با کیاستراتژ گیریجهت بیترک قیطر از دیجد خدمات جادیا ای جامعه به دیجد

توسعه و پذیرش یک نظر یا رفتار جدید در فرایندهای سازمانی  منزلهبهنوآوری سازمانی . در واقع، 2(2004وانگ و احمد، )
نوآوری بنابراین،  ؛3(2007 نه،یهو  تزیگلیاست)شود مینوآورانه محسوب  ،است که برای کل سازمان شدهگرفته در نظر 

 ، خدمات یا تغییرات سازمانیهارویهت، الآن به محصو واسطهبهتوان فرایندی دانست که ابتکارات سازمانی سازمانی را می
 .(2012، و همکاران پور یمانیا) شوندمیشدنی به بازار تبدیل یا عرضه افزودهارزشدارای 

 ها وابسته شدههای بحرانی نوآوری به میزان زیادی با فناوری اطالعات در سازمانرسد شناسایی شاخصبه نظر می
و  یعلو)ه پژوهش است. چنان که اهمیت نوآوری و نقش نوآوری در عملکرد سازمانی در تحقیقات متعددی از جمل

نیز مطرح شده است. از سوی دیگر، کاربرد فناوری اطالعات در همه  (2021 ،و همکاران یشباب)و  (2020 ،همکاران
وکار شده است؛ زیرا غالباً کاربرد فناوری اطالعات در یک سازمان ها منجر به توسعه نوآوری در سازمان یا یک کسبزمینه

برای درك نوآوری و کاربرد آن در سازمان شده است. پذیری بیشتر سازمانی تر و انعطافمنجر به ساختار سازمانی مسطح
 و رککسید) ها منجر به دورکاری یا اشکال جدید کار شده استمثال کاربرد فناوری اطالعات در برخی سازمانبرای 

ها از فناوری اطالعات پیش برنده مهمی در راستای تولید دانش و پیامدهای . در واقع استفاده سازمان4(1999ستروکن، ا
حال بررسی ابعاد شایستگی فناوری  . با این5(2019 انگ،یدونگ و ) های کارآفرین استها و سازماننوآورانه در شرکت

شده  های دولتی، موضوعی است که کمتر به آن پرداختهها توسط سازمانکار بردن فناوریاطالعات به معنای چگونگی به
 است.

توان به در این راستا میاند. کرده ای به بررسی نقش فناوری اطالعات در نوآوری سازمانی اشارهتحقیقات پراکنده
اشاره کرد که نتایج تحقیق ایشان نشان داد فناوری اطالعات بر نوآوری تأثیر مؤثری  (2012 ،ییایمصلح و ض)تحقیق 

مثبت، مستقیم و معناداری  تأثیرفناوری اطالعات نشان داد که  (2014 ، و همکاران مقدم یمحمد)نتایج تحقیق  دارد.
 (2014 ،و همکاران پناه دانیز) .در افزایش عملکرد نوآورانه داشته باشد مؤثرینقش  تواندمیو  بر عملکرد نوآوری دارد

وآوری بر ساختار سازمان تأثیر دارد. از به این نتیجه رسیدند که فناوری اطالعات بر نوآوری تأثیر دارد و عالوه بر این، ن
اشاره  (2015 ،یانیو فراز وندیموس)توان به پژوهش شده است می انجامهای ورزشی جمله تحقیقات داخلی که در سازمان
ن ان استاهای فناوری اطالعات بر مدیریت دانش در کارکنان سازمان ورزش و جوانکرد که تأثیر مثبت و معنادار مؤلفه

های ورزشی به به این نتیجه رسیدند که تجهیز فدراسیون (2013 ،و همکاران یسبحان)همدان را نتیجه گرفتند. 
چرخه گردش دانش در تواند ها میها برای کارکنان این سازمانهای روز دنیا و امکان آشنایی و کار با این فناوریفناوری
ارتباط بین فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی در  (2015 ،و همکاران یهنر)های مختلف سازمان را تسهیل کند. بخش

 وپرورش را نتیجه گرفتند.بدنی آموزشسازمان تربیت
چن )اند؛ از جمله پژوهش ها پرداختهنتحقیقات خارجی نیز به بررسی موضوع فناوری اطالعات و نوآوری در سازما

 بر مشتریان به خدمت یاواسطه نقش و خدمات یندافر نوآوری که تأثیرات قابلیت فناوری اطالعات و 6(2012و تسو، 

ت اطالعا فناوری توسعه ستایرا در باید مدیریتی یهاطرحرا بررسی کردند و نتایج ایشان نشان داد که  شرکت عملکرد
 به رسیدن منظوربه مشتریان به خدمات تسهیل منظوربه هاآن نفوذاعمال و خدمات فرایند نوآوری همچنین و باشد
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4 Dierckx & Stroeken 
5 Dong & Yang 
6 Chen & Tsou 
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 سطح در خدمات یندافر نوآوری اطالعات، فناوری قابلیت تقویت این، بر عالوه د.شون اجرا و طراحی هاشرکت بهتر عملکرد

اطالعات )دانش که شایستگی فناوری  ، به این نتیجه رسید1(2018 چاندران،یراو). داشت خواهد لدنبا به را باالتری
 ییهاتو شرک دارد نوآوریظرفیت با  یرابطه مثبت( زیرساخت فناوری اطالعات، عملیات فناوری اطالعات، فناوری اطالعات

فرصت  نوآوری. به میزان بیشتری دارا هستندرا خود  یتالیجید یهااستفاده از سامانه ییتوانا ،نوآوری باالتر تیبا ظرف
کننده عملکرد باالی ای درباره عوامل تعیینکه در مطالعهطوریکند بههای ورزشی ارائه میارزشمندی برای سازمان

های نتایج نشان داده شد که فعالیت انجام شد، 2(2013 ،و همکاران ناندیو)توسط های ورزشی که سازمانی در فدراسیون
طور خالصه، تاکنون نوآورانه عوامل کلیدی موفقیت بودند. باوجوداین، مطالعات در مورد نوآوری در ورزش اندك است. به

 ;2007 لسون،یگو  لموریگ)ای های ورزشی آماتور و هم حرفهنوآوری برای فدراسیون تنها مطالعات مرتبط اندکی روی
کازا، ) های ورزشی منتشر شده است )طور برای فدراسیونو همین 3(2006، و همکاران ولف ;2009 ،و همکاران وبره

 .(2013و همکاران،  ناندیو)، 4(1995سوان، و  ولین ;2000
دهد که تاکنون به بررسی تأثیر ابعاد فناوری اطالعات بر نوآوری در سازمانشده نشان میبندی تحقیقات انجامجمع

ویژه در زمان دورکاری و شرایط بحرانی همانند های ورزشی دولتی پرداخته نشده است و اهمیت فناوری اطالعات به
تواند در ادارات های فناوری اطالعات، دانش و عملیات فناوری اطالعات میچندان است. زیرساختپاندمی بیماری کرونا دو

ها ارتباط کارا و مؤثری برقرار کند. نفعان خود، هدایت کند و با آنعنوان ذیویژه جوانان را بهورزش و جوانان، جامعه و به
رتقای تواند از طریق انفعان میمنظور ارتباط بیشتر با ذیها بهمانرسد فرایندهای نوآورانه در سازبه نظر می عالوه بر این

 های فناوری اطالعات فراهم شود.زیرساخت
کنند و ادارات کل ورزش و جوانان نیز با توجه به رسالت خود و سروکار ها در محیط متالطم و پویا فعالیت میسازمان

روز باشد و بتواند با جامعه ی تمام مناطق یک استان الزم است که بهعنوان مرجعی براداشتن با تمام اقشار جامعه و به
ملکرد باید نوآوری داشته باشند تا کارکنان ع صورت بهینه ارتباط برقرار کند و برای موفقیت و رسیدن به اهداف سازمانیبه

 افتنی دست الزمه و است شده تبدیل سازمان یاستراتژ یاصل یاجزا از یکی به نوآوری ،امروزه سازمان خود را ارتقا دهند.
 باعث های ورزشیکارگیری فناوری اطالعات در سازمان. بهاست اثربخش و داریپا صورتبه نوآوری یاجرا موفقیت، به

ت مدیری شود. در واقع فناوری اطالعات درفعال و پویا  ،تا سازمان باشندکارکنان همواره آماده بروز تغییرات  شود تامی
مثال، در برگزاری رویدادهای که برای های اطالعاتی است؛ چنانگیری سیستمویکردی برای بهبود تصمیمورزشی، ر

ها و گزارش عملکرد، مدیریت تیم، گزارش مالی، بازاریابی، نام بازیافزاری برای مدیریت رویداد، ثبتورزشی از ابزارهای نرم
اده فروشی استفچنین سیستم بلیتها و همها، تیمها، سالنمینریزی و مدیریت مسابقات، زسایت، برنامهتوسعه وب

 .5(بروسل) شودمی
مطابقت ندارد؛  ایدن روز هایفناوری باادارات کل ورزش و جوانان  در خصوصبه رانیا در اطالعات یفناورشایستگی 

 های نوین اطالعاتی همچنان احساسای که ضعف در مقوله سواد دیجیتالی و باور نداشتن مدیران در کاربرد فناوریگونهبه
های ورزشی، محسوس ی و کاربرد فناوری اطالعات در سازمانبررس ؛ از این رو لزوم(2015و همکاران،  یهنر)شود می

های ورزشی در رابطه با ویژه در سازمانای در ایران بهاز طرفی با وجود اهمیت این موضوع، تحقیقات پراکنده. است
های ورزشی ایران و نیز با توجه ضرورت نوآوری در سازمانه از طرف دیگر با توجه ب اطالعات صورت گرفته است، فناوری

به اهمیت فناوری اطالعات در ادارات کل ورزش و جوانان و نبود تحقیقی در راستای بررسی دو مفهوم شایستگی فناوری 
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العات فناوری اطاطالعات و نوآوری در ادارات کل ورزش و جوانان، محققان بر آن شدند تا به بررسی تأثیر ابعاد شایستگی 
بر نوآوری بپردازند تا با ارائه راهکارهایی سازنده به بهبود نوآوری سازمانی کمک کنند. در نتیجه، هدف اصلی تحقیق، 

 زیرساخت فناوری، عملیات فناوری اطالعات، دانش فناوری اطالعاتبررسی تأثیر ابعاد شایستگی فناوری اطالعات )
 شده است. نشان داده 1دارات کل ورزش و جوانان است. مدل تحقیق در شکل ( بر نوآوری سازمانی در ااطالعات

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 مدل مفهومی تحقی .1 شکل

 
 شناسی تحقیقروش

سازی منظر هدف کاربردی بود که در این راستا از روش مدلاز  تحلیلی از نوع علّی و -روش تحقیق، توصیفی
استان  9این تحقیق کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران بود که  معادالت ساختاری استفاده شد. جامعه آماری

استان کشور؛ تهران، یزد، فارس، ایالم، ارومیه، کهکیلویه و بویراحمد، زنجان،  9عنوان جامعه در دسترس انتخاب شد )به
یابی معادالت ساختاری بسیار های مربوط به مدلتعیین حداقل حجم نمونه الزم برای گردآوری دادهاردبیل، تبریز(. 
نمونه برای هر عامل  20یابی معادالت ساختاری حدود نمونه قابل دفاع است. در مدل 200اما حداقل  بااهمیت است؛

گیری تصادفی ساده استفاده شد. به این منظور به ادارات کل از رویکرد نمونه. 1(2015 ن،یکال))متغیر پنهان( الزم است 
 250ها به کارکنان براساس جامعه آماری داده شد. نامهصورت حضوری پرسشورزش و جوانان هر استان مراجعه و به

 آوری شد.بررسی، جمعنامه قابلپرسش 223نامه توزیع شد که از این تعداد پرسش
 سؤالی 16و از پرسشنامه  2(2003 ،یسوه و نزیپیت) شایستگی فناوری اطالعاتسؤالی  15 از پرسشنامه استاندارد

 برای تأیید پایایی شده است که مجددًا تأیید متخصصان رسیده است. استفاده (2004وانگ و احمد، ) نوآوری سازمانی
نشان آمده است که دست به 7/0باالی  1پرسشنامه طبق جدول  30(، آلفای کرونباخ 25)نسخه  SPSSافزار وسیله نرمبه

 ( استفاده شد.8/8ها نیز از لیزرل )نسخه وتحلیل دادهبرای تجزیه های تحقیق دارد.نامهاز تأیید پایایی پرسش
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 . پایایی پرسشنامه1جدول 
 آلفای کرونباخ شماره سؤال  مفهوم

 شایستگی فناوری اطالعات
 743/0 4-1 انش فناوری اطالعاتد

 729/0 10-5 عملیات فناوری اطالعات
 824/0 15-11 زیرساخت فناوری اطالعات

 791/0 31-16  نوآوری سازمانی

 
 هایافته

 های توصیفی متغیرهای پژوهش آورده شده است.شناختی و شاخصهای جمعیتیافته 3 و 2 در جدول

 های جمعیت شناختی. یافته2 جدول
 درصد فراوانی فراوانی  

 سابقه خدمت
 8/18  سال 10کمتر از 

 3/36  سال 20تا  11بین 
 8/44  سال 21باالی 

 جنسیت
 3/19  زن
 7/80  مرد

 سن

 17  سال 30کمتر از 

 3/49  سال 40-31بین 

 6/33  سال 41بیشتر از 

 مدرك تحصیلی

 1/12  دیپلم
 2/20  دیپلمفوق

 4/44  لیسانس
 3/23  ترباال لیسانس وفوق

 وهشهای توصیفی متغیرهای پژ. شاخص3 جدول

 انحراف استاندارد میانگین  مفاهیم

شایستگی فناوری 
 اطالعات

 67/0 62/3 دانش فناوری اطالعات
 64/0 68/3 عملیات فناوری اطالعات

 59/0 67/3 زیرساخت فناوری اطالعات
 66/0 54/2  نوآوری سازمانی

 
( حذف شدند. با 20و  19دند )سؤاالت با توجه به تحلیل عامل تأییدی، سؤاالتی که دارای بار عاملی نامناسب بو

ها، در وضعیت مناسبی قرار دارد. در واقع میزان از لحاظ شاخص گرفت که مدل توان نتیجههای مدل میتوجه به شاخص
ها )برازندگی تطبیقی، شاخص نیکویی برازش، شاخص برازندگی افزایشی، شاخص برازش غیرنرم و شاخص این شاخص

های شاخص 4. جدول (2015هومن، ) باشد تا مدل، برازش خوبی داشته باشد 9/0ید باالتر از برازش هنجار شده( با
 شده است.برازش برای مدل ساختاری تحقیق نشان داده 

 



 یصدف نقش جواهر و زاده یمندعل نبیز    153-164(، 1400) 18فصلنامه علمی کارافن، 

157 
 

 های برازش برای مدل ساختاری تحقیق. شاخص4جدول 
 مقدار برآورد شده مدل میزان استاندارد شدههای بررسیشاخص

/df2  87/2 3کمتر از 
RMSEA  092/0 1/0کمتر از 

CFI  91/0 9/0بیشتر از 
IFI  91/0 9/0بیشتر از 
GFI  92/0 8/0بیشتر از 

NNFI  92/0 9/0بیشتر از 

 
 دهد.مدل معادالت ساختاری بر اساس مقادیر استاندارد را نشان می 2شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل معادالت ساختاری بر اساس مقادیر استاندارد .2 شکل
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 . مدل معادالت ساختاری براساس آماره تی3شکل 
 

بر نوآوری سازمانی در ادارات کل  دانش فناوری اطالعاتدهد که ، نتایج نشان می2براساس نتایج حاصل از شکل 
ی بر نوآوری سازمان عملیات فناوری اطالعاتشود. عالوه بر این، ذار است و این فرضیه، تأیید میورزش و جوانان تأثیرگ

ی بر نوآور زیرساخت فناوری اطالعاتشود؛ به عبارتی، در ادارات کل ورزش و جوانان مؤثر است و نیز فرضیه تأیید می
دهد آماره تی در هر سه مسیر نشان می 3ه شکل گونه کسازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان تأثیرگذار است. همان

است؛ در نتیجه، دانش، عملیات و زیرساخت فناوری اطالعات، تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری در  96/1تر از بزرگ
 شده است. میزان تأثیر متغیرها و مقادیر تی نشان داده 5ادارات کل ورزش و جوانان دارد که در جدول 

 تأثیر متغیرها و مقادیر تی. میزان 5جدول 
 نتیجه مقدار تی میزان اثر مستقیم اثر متغیرها

 تائید 98/1 26/0 نوآوری سازمانی‹ ----دانش فناوری اطالعات
 تائید 28/2 38/0 نوآوری سازمانی‹ ----زیرساخت فناوری اطالعات 

 تائید 29/2 33/0 نوآوری سازمانی‹ ----عملیات فناوری اطالعات 

 
 گیرینتیجهبحث و 

شده ها شناخته ویکم در سازمانهای قرن بیستترین فناوریکارگیری آن، یکی از مهمفناوری اطالعات و بهفناوری 
. ایجاد (2011و وانگ،  یل)کنند صورت گسترده از آن استفاده میها بهاست. فناوری اطالعات ابزاری است که سازمان

ناوری های فعنوان شایستگیزیرساخت فناوری اطالعات توأم با دانش الزم برای فرایندها یا عملیات فناوری اطالعات، به
و  (2016و همکاران،  ویل)های سازمان شود تواند منجر به مدیریت مؤثر منابع و سرمایهاطالعات برای یک سازمان می
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. در این راستا، هدف تحقیق حاضر، بررسی (2019 انگ،یدونگ و )ها را تحت تأثیر قرار دهد ای نوآوری در سازمانگونهبه
 تأثیر ابعاد شایستگی فناوری اطالعات بر نوآوری در ادارات کل ورزش و جوانان بود.

های پژوهش نشان داد دانش فناوری اطالعات بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد که با نتایج یافته
که به بررسی نقش دانش بر نوآوری  (2016زاده،  بیاد و یجهرم یمصباح)، (2012، و همکاران یشائم)تحقیق 
خوانی نیز هم (2012چن و تسو، )و  (2018 چاندران،یراو)های عالوه، این تحقیق با پژوهشاند، همخوانی دارد. بهپرداخته

وردنظر درك کامل از دانش م ازجمله عنوان دانش فنی موجود در سازمانرسد دانش فناوری اطالعات بهدارد. به نظر می
در هر واحد سازمانی است تا به یادگیری واحد سازمانی کمک کند و در نتیجه سطح باالتر یادگیری، نوآوری را تحت 

 وری سازمانیدهد. در واقع یادگیری منجر به ارتقای نوآوری و در نتیجه بهبود عملکرد کارکنان و بهرهتأثیر قرار می
مند ساختن کارکنان از دانش باعث ارتقای اطالعات و ارتباطات ضمن بهرههای فناوری شود. فراهم کردن زیرساختمی

. در واقع، دانش، (2015 ،یانیو فراز وندیموس)کند شود و زمینه بهبود مدیریت دانش را فراهم میوری شغلی میبهره
منبع ارزشمندی برای فرایندهای سازمانی از جمله رویکردهای فناوری اطالعات است. دانش فناوری اطالعات، ساختارهای 

 .1(2021وو، گ و وان)بوده است  19گیری کووید ها، همهکند که یکی از این بحرانارزشمندی در زمان بحران ایفا می
 ،ییایمصلح و ض)عملیات فناوری اطالعات بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد که با نتایج تحقیقات 

 (2018 چاندران،یراو) (2012چن و تسو، )، (2014پناه و همکاران،  زدانی)، (2014مقدم و همکاران،  یمحمد)، (2012
منظور مدیریت رسد فرایندهای استفاده از فناوری اطالعات در ادارات کل ورزش و جوانان بهخوانی دارد. به نظر میهم

مندی از دانش موجود کمک نفعان سازمان، به تسهیل بهتر فرایندهای دانشی، مدیریتی و نیز تحول و بهرهاطالعات ذی
ال، مثد و چنین رویکردی بتواند نوآوری سازمانی را چه در بحث ورزشی و چه در رویکردهای اجتماعی ارتقا دهد. برای کن

دهی گیری و در نتیجه جهتتواند به تصمیمیار در ادارات میثبت و مدیریت فرایند اطالعات مربوط به خیرین ورزش
 زمان کمک کند.های اجتماعی به ساهرچه بیشتر در راستای نوآوری

نتایج نشان داد که زیرساخت فناوری اطالعات بر نوآوری سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری دارد که با تحقیقات 
 (2012چن و تسو، )، (2016مقدم و همکاران،  یمحمد)، (2014پناه و همکاران،  زدانی)، (2012 ،ییایمصلح و ض)
فناوری اطالعات به کسب، پردازش، ذخیره، توزیع و استفاده از  هایخوانی دارد. زیرساختهم (2018 چاندران،یراو)

های نوآوری را در سازمان به وجود آورد؛ لذا با تقویت تواند زمینهها میختو استفاده از این زیرسا کندمیاطالعات کمک 
روز دنیا و های بهتوان نوآوری در سازمان را ارتقا بخشید. تجهیز سازمان به فناوریمی فناوری اطالعات هایزیرساخت

سازمان را تسهیل کند. استفاده از های مختلف ها بتواند چرخه گردش دانش در بخشامکان آشنایی و کار با این فناوری
شود. زیربنای تکنولوژی از فناوری اطالعات های مناسب در سازمان، گامی مؤثر در نگهداری دانش آشکار تلقی میفناوری

کنون اهایی که همشود. فناوریکار گرفته میطور گسترده بهشده است. فناوری اطالعات بههای آن تشکیل و قابلیت
ای های را از کنفرانس و ویدئویی رومیزی، پست الکترونیکی، سیستمشود گسترهها استفاده میموفق از آن ایگونهبه

ها و های اینترنت، ابزارهای هوش مصنوعی، موتورهای جستجوی اطالعات، ابزارهای ذخیره دادهمدیریت اسناد، شبکه
 .(2016مقدم و همکاران،  یمحمد)گیرد ها را در برمیاستخراج داده
آگاهی از امکانات  و ظهوریافته هایفناوریموجود و  هایتوانمندی رسد استفاده ازبه نظر می گیری کلیدر نتیجه

نی توانایی همانندسازی دانش بیروبه  دانش فناوری اطالعات بتواند به افزایش نوآوری سازمان کمک کند. فناوری اطالعات
در سازمان شود؛ لذا با تقویت دانش فناوری  تواند منجر به ارتقای نوآوریکند که میکمک میو خلق دانش جدید 
توانیم کارگیری عملیات فناوری اطالعات میهای فناوری اطالعات در یک سازمان و در نتیجه بهاطالعات و زیرساخت

نوآوری را در سازمان بهبود ببخشیم. در واقع ابعاد فناوری اطالعات از قبیل دانش کارکنان از فناوری اطالعات، ایجاد 

                                                           
1 Wang & Wu 
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کارگیری تکنولوژی اطالعات توسط کارمندان، روز کردن پایگاه داده، میزان بهیگاه داده برای استفاده در سازمان، بهپا
گذاری روی تجهیزات کامپیوتری، تعداد سرورهای نسبت تعداد کامپیوترهای شخصی به تعداد کل کارکنان، سرمایه

افزار گیری در سطح مدیریت، استفاده از نرمهای تصمیمه از سیستماینترنتی، استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات، استفاد
های الکترونیکی، صحت اطالعات وارد شده برای نظام اطالعاتی سیستم مدیریت اطالعات، اتوماسیون، استفاده از پرونده

تواند بر اوری اطالعات میدیگر، ابعاد فنعبارتتواند نوآوری و عوامل نوآوری در سازمان را تحت تأثیر قرار دهد؛ بهمی
های حیاتی و مهم، طراحی نوآوری در سازمان؛ از جمله نگرش در راستای یادگیری چیزهای جدید، یادگیری فناوری

گذاری کلی روی پرسه نوآوری خدمات بر اساس نیازهای مشتریان، به اشتراك گذاشتن دانش، فرهنگ نوآوری و سرمایه
یص توان براساس تئوری تخصت و معنادار این سه بعد از شایستگی فناوری اطالعات را میاثر بگذارد. در واقع تأثیر مثب

ا فرد رمنابع نایاب، نامتجانس یا منحصربهمدیر یا مجموعه مدیریت در سازمان، توضیح داد که در آن الزم است  1منابع
. در این راستا، الزمه شایستگی 2(2015، و همکاران کیچادو)تا سازمان به مزیت رقابتی دست پیدا کند گیرند  کاربه

کارگیری آن در سازمان، تلفیق منابع، شایستگی و مدیران سازمانی است که در نهایت منجر به فناوری اطالعات و به
مدیره یا مدیران سازمان باید بتوانند منابع هیئت دیگر،عبارت. به(2016و همکاران،  ویل)شود بهبود نوآوری در سازمان می

ای هماهنگ به سازمان اختصاص دهند تا فناوری اطالعات بتواند گونهرا به سازمانی )سرمایه انسانی، سرمایه مادی و ...(
 منظور ایجاد نوآوری برآورده و ایجاد کند.های سازمانی را بهنیازها و قابلیت

 توان پیشنهادهای کاربردی ذیل را برای ادارات ورزش و جوانان در نظر گرفت:های تحقیق میبا توجه به یافته
 های آموزشی فناوری اطالعات در راستای توجه به نقش پراهمیت منابع انسانیهبرگزاری کارگا 

 های فناوری اطالعات برای کارکنانزیرساخت ترکردنغنی 

 اندازی تاالر گفتگوی مجازی و اتاق فکر در ادارات کل ورزش و تر کردن ابزارهایی چون راهبهبود و کاربردی
 جوانان

 ای کارکنان سازمانی.آفرینی برایجاد کارگروه دانش 
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