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 چکیده

پذیري سازمانی و با جامعه )ITC( رتباطاتو امدل روابط ساختاري کاربرد فناوري اطالعات  آزمونهدف از این تحقیق 
گردآوري اطالعات  ةنظر شیو زانظر هدف کاربردي و  پژوهش حاضر از. هاي ورزشی بوداجتماعی در سازمان ۀمدیریت سرمای

آماري تحقیق  ۀبر مدلسازي معادالت ساختاري است. جامع طور مشخص مبتنییمایشی و از نوع همبستگی و بهپ-توصیفی
زارت ورزش و نفر از کارکنان و 174 ي مورگانریگنمونهجدول  براساس .بودندکارکنان وزارت ورزش و جوانان تمامی 

 -اطالعات کاربرد فناوري ۀاطالعات از پرسشنام يآورمنظور جمع). بهN= 174(عنوان نمونه انتخاب شدند جوانان به
اجتماعی  ۀی) و براي سنجش مدیریت سرما2004( نای) تاورمOSQسازمانی ( يریپذجامعه ۀپرسشنام ،)ITCارتباطات (
منظور هاي تحقیق از آماري توصیفی و همچنین بهوتحلیل دادهمنظور تجزیه) استفاده شد. به1387( يادیص ۀاز پرسشنام

 SPSS/16افزارهاي مک نرمهاي برازش به کهاي آنها و نیز برازش مدل از شاخصتعیین روابط خطی بین متغیرها و مؤلفه
 يریپذجامعه بر 38/0 یرمس یبعات و ارتباطات با ضراطال ياستفاده شد. نتایج نشان داد کاربرد فناور LISREL/8.2و 

 یببا ضر یسازمان يریپذجامعه یندارد. همچن یممستق ياثرگذار یاجتماع یۀبر سرما 34/0یر مس یبو با ضر یسازمان
یۀ پذیري و سرماجامعه ITCبا توجه به نتایج در صورت کاربرد مطلوب  .دارد یماثر مستق یاجتماع یۀسرما بر 59/0 یرمس

اي در جلوگیري از ایجاد پیامدهاي تواند تأثیر مثبت و سازندهگیرد که میهاي ورزشی شکل میاجتماعی باال در سازمان
 .منفی شغلی داشته باشد

  
 يدیکل يهاواژه

.اطالعات و ارتباطات يفناور ، سازمان ورزشی،یاجتماع یۀسرما ي،ریپذجامعه
                                                           

    :Rasool.norouzi@modares.ac.irEmail                             09121867420یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 

mailto:Rasool.norouzi@modares.ac.ir


 1399 زمستان، 4، شمارة 12مدیریت ورزشی، دورة                                                                                    1036

 

 

 مقدمه
 راهبرد یک عنوانبه تااطالع يعصر، فناور ینگرفته است. در ا نام ییدانا یاعصر اطالعات  ی،عصر کنون

 که هستند نهادهایی نیز هاسازمانو  است داده قرار را تحت تأثیر بشر زندگی ابعاد تمام جدید، تفکر طرز یا

 فناوري بدون امروزي سازمان تصویر که ياگونهبه، اندگرفته قرار اطالعات فناوري تأثیر تحت شدیدي طوربه

اطالعات  يبا استفاده از فناور یورزش هايطور کلی سازمان). به1است (یرممکن غ آن کاربرد و اطالعات

 ییو کارا وريبهره يو شهروندان، ارتقا يمشتر یترضا یشترب جلب یشتر،ب افزودةارزش یجادا در پی

 اولیۀ زیرا هدف ،سازمان اساسی است-سازمانی براي تناسب شخص پذیري). جامعه2( سازمان هستند

 اصلی و دادن چارچوبی به کارکنان براي پاسخ به محیط کارشان و هايارزش، استمرار پذیريجامعه

فرایندي است که از طریق آن کارمند جدید  سازمانی پذیريجامعه .)3( استهماهنگی با کارکنان دیگر 

است که  هاییروشفرایند شامل  این کند.میسازمان را از بیگانه به عضو مؤثر و هماهنگ سازمان تبدیل 

به سازمان  واردتازهاطمینان و اضطراب مرتبط با شک، واقعیت ورود افراد  براي کاهش عدم هاسازمان

 یتخاص 1یاجتماع یۀسرما کنند.استفاده میدانش ضروري،  و هارفتار، هانگرشجدید و دستیابی به 

، فائق اندمواجهبا آن  یجمع طورمشکالتی که به تا بر کندمیاست که به افراد کمک  یساختار اجتماع

 یاندر م یژرف هايشکافو  یختگیگسیابد، میآن کاهش  یاجتماع یۀسرما یزانکه م ی. در جوامعیندآ

که چرا سازمان  یافتدر توانمی یاجتماع یۀبا استفاده از سرما ).4( شودمی پدیدارآن  یاجتماع هايگروه

 هايسرمایهدر کنار  توانمیرا  یاجتماع یۀسرما ینبنابرا گیرد،میقرار  یشرفتپیر در مس ايمجموعه یا

قلمداد  یتبه موفق یلن يبرا یمحسوب کرد که بستر مناسب یاز ثروت مل یبخشی، و انسان ياقتصاد

 ).5( شودمی

بخش شایان  ،اطالعات و ارتباطات به سازمان هايياخیر و با رشد شتابان ورود فناور ۀطی دو ده 

 ییهابین فناوري اطالعات و مقوله ۀسازمان و مدیریت به تبیین چگونگی رابط ةتوجهی از تحقیقات در حوز

عنوان اطالعات به يفناور شو نق یتاهم .است یافته سازمانی اختصاص يورمدي و بهرهارشد، کار مانند

 ۀتوسع يبرا یاديز هايگذاريیهسرما سبب شده است یو اجتماعي اقتصاد ییراتپرقدرت در تغ یعامل

 يهااطالعات و محور قرار دادن آن در برنامه يفناور یحصح یريکارگبه يتالش برایرد. آن صورت گ

 یکیفراهم کند.  ورزش کشور ۀرشد و توسع يرا برا یرصت بزرگف تواندی، میورزش يهاسازماني اتوسعه

                                                           
1. Social Capital 
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 يهااطالعات و ارتباطات در سازماني موانع کاربرد فناور ییامر، شناسا ینا یشبردپ برايها گام ینتراز مهم

 ).6( است یورزش

 یريپذجامعه ؛در افراد آن است یريپذجامعه ،هاسازمان یفیتارتقاي ک منظوربه یگرد يهااز راه یکی

الزم  یو دانش اجتماع یانتظارات مرتبط با رفتارهاي شغل ی،سازمان يهااست که افراد ارزش اینديفر افراد

را  یسازمان یريپذجامعه) 2009( 1ینا. تائورم)7یرند (گیم یادو  کنندیم ییها را شناسانقش براي قبول

 ینآموزش و تمر .داندمی یندهن و دورنماي آهمکارا یتادراك، حما ین،آموزش و تمرة شامل چهار ساز

ها در نهادها آموزش ینا .خود است یابیارز یشده از طرف سازمان و چگونگهاي ارائهمهارت یافتشامل در

 یاتادراك عمل یادراك شامل چگونگ). 8(شود و اجرا می یسازگاري کارکنان طراحي و ارتقا یجبراي ترو

  .)3شود (همکاران می یانهگرایتهاي مثبت و حماکارکنان شامل تعامل یتحماشود. هاي خود میو فهم نقش

و  تازگی در مدیریتو اقتصاد و به یشناساجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در جامعه یۀسرما

 شبکه این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاي یک .شده است اي استفادهصورت گستردهسازمان به

اشاره دارد.  ،شودیمنبع باارزشی که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا م ۀمثاببه

شناختی به روابط  ). بعد9است ( 3و بعد ساختاري 2این مفهوم داراي دو بعد اصلی یعنی بعد شناختی

). بعد 10( شودیم تقسیم متقابل و اعتماد اشاره دارد و اعتماد نیز خود به دو نوع نهادي و اجتماعی

میزان ارتباطی را که افراد  معنا که این بعدها اشاره دارد، بدینساختاري به الگوي کلی روابطی در سازمان

  ).11( گیردیبرم در ،کنندیم با یکدیگر در سازمان برقرار

 يهايوربررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فنا«) در تحقیقی با عنوان 1396و همکاران ( کهریزسنگی

نسبت به نگرش  که متغیر ندنشان داد» ورزش و جوانان استان اصفهان  جدید اطالعات در ادارة کل

نظر کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان داشته  بیشترین تأثیر را در پذیرش فناوري اطالعات از استفاده

 کاربرد يهامؤلفه يبندتیاولو«)، در پژوهشی با عنوان 1396ي و همکاران (رمحمدهمچنین یا .)12( است

 که دادند نشان» ایران اسالمی جمهوري جوانان و ورزش وزارت در مدیریت تغییر نگاه از اطالعات فناوري

 سهولت ،شدهادراك شامل سودمندي اطالعات يفناور کاربرد يهامؤلفه بین يدارامعن مثبت ارتباط

 در نیهمچن .شودیمشاهده متغییر  تیریمد با استفاده به تمایل و کاربرد به نسبت نگرش شده،درك

                                                           
1. Taormina 
2. Cognitive dimension 
3.  Structural dimension 
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یل شده، تمادرك يسودمندیب ترتبه ییرتغیریت اطالعات از نگاه مد يکاربرد فناوري هامؤلفه يبندتیاولو

 .)13( چهارم را دارندتا  اول اولویت شدهدرك ، سهولتتینها در و کاربرد به نسبت ة نگرشبه استفاد

عات و ارتباطات با اطال يکارگیري فناوربه ۀرابط«با عنوان  یقیتحق) در 1395( یو فتح يعبدو

کارگیري به ینکه ب یدندرس یجهنتین به ا »یجان غربیورزش و جوانان استان آذربا سازمان یاثربخش

 ۀرابط ن غربییجاآذربا در سازمان ورزش و جوانان استان یسازمان یو اثربخش اطالعات و ارتباطات يفناور

ی، باطات با تعهد سازماناطالعات و ارت يکارگیري فناوربهیزان م ینب یند دارد. همچنوجو يمعنادار

 یند دارد، اما بسازمان رابطه وجو یفیتک هايکارکنان و بهبود در بخش ییراتدر برابر تغ یمقاومت منف

). در همین 14( ندارد دکار کارکنان رابطه وجو ةانگیز اطالعات و ارتباطات با يفناور کارگیريبه یزانم

عات و ) در پژوهشی به بررسی ارتباط یادگیري سازمانی و فناوري اطال1394( يرضوزمینه نامور و 

طمینان، بین ادرصد  95ارتباطات در ادارات ورزش و جوانان استان تهران پرداختند و نشان دادند که با 

رزش و جوانان ودر مدیران ادارات  )ITCاطالعات و ارتباطات ( يفناور یريکارگبهیادگیري سازمانی و 

 داردداري وجود دارد. همچنین بین دو متغیر همبستگی مستقیم و مثبت وجود امعناستان تهران رابطۀ 

)15 .( 

سازمان  ) به بررسی رابطۀ فناوري اطالعات و سرمایۀ اجتماعی کارکنان زن1394( ییعالوعطاري و 

). عزیزي و 16( دندادار و مثبت ارزیابی کرمعنرابطۀ آن را  ند وپرداختیجان شرقی آذرباورزش و جوانان 

جوانان  ) نیز به بررسی رابطۀ فناوري اطالعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و1392همکاران (

هاي آنها نشان داد که بین فناوري اطالعات و ساختار سازمانی در جمهوري اسالمی ایران پرداختند. یافته

پیچیدگی،  انان رابطۀ معناداري وجود دارد. همچنین بین فناوري اطالعات با سه بعدوزارت ورزش و جو

 ). 17رسمیت و تمرکز در وزارت ورزش و جوانان ارتباط مثبت و معناداري مشاهده شد (

) در پژوهشی به بررسی تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات در عملکرد 2012( 1نوآکووا و اوکولی

فناوري اطالعات و ارتباطات موجب پردازش دقیق  کهها پرداختند. نتایج نشان داد کارکنان وزارتخانه

شود و عملکرد کارکنان با ترین زمان ممکن و افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان میاطالعات در کوتاه

). همچنین هو 18گیرند (یماوري اطالعات و ارتباطات بسیار متفاوت و با دقت و کارایی باالیی صورت فن

شود تا سرمایۀ اجتماعی، بعد ) در پژوهشی به این نتیجه رسید که فناوري اطالعات موجب می2013(

                                                           
1. E. Nwaokwa. B.E. Okoli 
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)، 2002( 2چائو ) و2006( 1آلن ي در زنان ایجاد و حفظ شود و افزایش یابد.ارابطهشناختی، ساختاري و 

 سازدیها را قادر مسازمانی، سازمانپذیري جامعه هايروش که رسیدند نتیجه این به مشابهی تحقیقات در

منفی با ترك  ۀشدن به کار رابط که کارکنان جدید را جذب سازمان کنند. همچنین نشان دادند که جذب

 کندیشغل را تعدیل م هد سازمانی و ترك، تعیريپذجامعه يهاشغل دارد و روابط بین برخی از روش

)20،19.(  

از همکاران  یو قدردان یتحما یري،پذابعاد جامعه یان) نشان داد از م2012( 3یلستدپژوهش ف یجنتا

نشان داد  )1393( يخداداد کاشی و گودرز یقتحقیج نتا ).21( گذاردیکارکنان اثر م یبر تعهد سازمان

از حد متوسط  دارياشکل معن کارکنان وزارت ورزش و جوانان، به یاناجتماعی در م یۀسرمایزان که م

سازمان در  گذاريیهتأثیر سرما«عنوان  با یقیدر تحق یزن) 2013و همکاران ( 4ینگرال ).22( بود تریینپا

 یۀی در سرماسازمان گذاريیهکه سرما یدندرس یجهنت ین، به ا»تعهد و عملکرد کارکنان اجتماعی بر یۀسرما

 )،2014( و همکاران 5یدرس ینهمچن .دهدیکارکنان را تحت تأثیر قرار م اجتماعی، تعهد و عملکرد شغلی

نشان داد آنها  هايیافتهپرداختند.  یادر استرال یسازمان ورزش یکدر  یاجتماع یۀسرماۀ توسع یبه بررس

 یحس و آوردیوجود مبه یهاي ورزشدر سازمان یاجتماع ۀاز سرمای یتازه به توسعه، درك درست ینشکه ب

 . )23( خواهد کرد یجادا یهاي ورزشسازمان ياعضا ینب يقو یاربس

ظهور  یو جمع يدر سطح فرد تواندیم یهاي ورزشدر سازمانکارکنان که قدرت و صالبت  آنجا از

 یرگذاريتأث یعنوان عاملبه یارتباطي هابه مهارت یژهتوجه و ،شدهگفتهبنابراین با توجه به مطالب  کند،یم

اطالعات و  فناوري ةبالقو هايیتاز ظرف ینهبه ةحال، براي استفاد هر به است.مطرح  یاجتماع ۀبر سرمای

از  یشترهرچه ب ةراه استفاد در یبا شناخت کافباید  رسدیمنظر به یران،ا یورزش يهادر سازمان ارتباطات

بهبود سطح  گفت که توانیمبر این با توجه به تحقیقات پیشین عالوهگام برداشت.  هايفناور ینا

جهت امري  آن از -ورزش و جوانان وزارتجمله  از -یهاي ورزشهم سازمان ها آنپذیري در سازمانجامعه

. همچنین کند یفارا ا ینقش مهم ي زیردستهاتواند در سازمانگوناگون می ابعادشود که از می یمهم تلق

اجتماعی در عصر حاضر و تحقیقات اندکی که در زمینۀ  ۀسرمای توان گفت با توجه به اهمیت موضوعمی

                                                           
1. Allen 
2. Chow 
3. Filstad 
4. Alexander Ellinger  
5. Darcy 



 1399 زمستان، 4، شمارة 12ت ورزشی، دورة مدیری                                                                                   1040

 

 

 مدیریت ۀاجتماعی) هنوز در عرص ۀآمده، این مقوله (سرمای عملبه ورزش یطۀاجتماعی و در ح ۀسرمای

نکرده  ود را بازصورت علمی و تجربی جاي خهاي متولی اصلی ورزش بهدر سازمان یژهوورزشی کشور ما به

 سازمانی یريپذجامعه ارتباطات و چنین پژوهشی که هدف آن بررسی ارتباط بین فناوري اطالعات .است

، این یکل طوربه دارد.اهمیت خاصی  ،هاي ورزشی ایران باشددر سازمان و مدیریت سرمایۀ اجتماعی

 یريپذو جامعهو ارتباطات  بین فناوري اطالعات ياکشف این موضوع است که چه رابطه در پی شپژوه

  وجود دارد؟ وزارت ورزش و جواناندر کارکنان  یاجتماع یۀسرما یریتسازمانی و مد

اهمیت متغیرهاي تحقیق و همچنین روابط احتمالی بین متغیرها، یک مدل مفهومی توسط  براساس

). در مطالعۀ 24) بود (2014( همکارانو  1محققان طراحی شد که اساس آن برگرفته از تحقیق دارسی

ي داوطلبی ورزشی صورت گرفته بود، بیان شده بود که سرمایۀ اجتماعی متأثر از هاسازمانکه روي  آنها

بر این نقش تسهیم اطالعات در بهبود در سازمان و آگاهی کافی کارکنان از آن است. عالوه هانقششناخت 

سرمایۀ اجتماعی متذکر شده بود. در این تحقیق سعی شد با الهام از این مطالعه، روابط خطی بین کاربرد 

نقش یک  واقع دریري سازمانی و سرمایۀ اجتماعی ایجاد شود. پذجامعهارتباطات با  -فناوري اطالعات

یري پذجامعهبود، بر دو متغیر  گرفته قرار اشاره موردضمنی  متغیر مهم که در تحقیقات پیشین کمتر و

یک متغیر  صورتبهیري سازمانی هم پذجامعهبر این، متغیر سازمانی و سرمایۀ اجتماعی بررسی شد. عالوه

ارتباطات و سرمایۀ  –کنندگی روابط بین کاربرد فناوري اطالعات یلتعدآن  براساسمیانجی لحاظ شد که 

ارتباطات  -کلی در مدل مفهومی تحقیق متغیر کاربرد فناوري اطالعات صورتبهبررسی شد.  اجتماعی نیز

، و زادرونمتغیرهاي  عنوانبهیري سازمانی و سرمایۀ اجتماعی پذجامعه، متغیرهاي زابرونمتغیر  عنوانبه

منزلۀ متغیر بهجتماعی، ارتباطات و سرمایۀ ا -یري در رابطه با روابط بین کاربرد فناوري اطالعاتپذجامعه

 نشان داده شده است. 1(میانجی) درنظر گرفته شد. مدل مفهومی تحقیق در شکل  زابرون

  

                                                           
1. Darcy 
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 
 

 تحقیق روش

و از نوع  پیمایشی-گردآوري اطالعات توصیفی ةنظر شیو نظر هدف کاربردي و از حاضر از پژوهش

جامعۀ آماري تحقیق معادالت ساختاري است. ي مدلساز برطور مشخص مبتنی و بهاست همبستگی 

نفر داراي قرارداد  450) 1396استعالم (آخرین  براساستمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که 

نفر از کارکنان از وزارت ورزش  167ي کوکران، ریگنمونهفرمول  براساسرسمی و رسمی کارگري هستند. 

نمونۀ تحقیق  20ي تحقیق هاپرسشنامهه انتخاب شدند. با توجه به افت بازگشت نمون عنوانبهو جوانان 

پرسشنامه به محقق بازگشت داده شد. از طریق روش  174 رفتههميروبه این تعداد افزوده شد و 

ي تحقیق را پر هاپرسشنامهخواسته شد تا  آنهاو از انتخابي تحقیق هانمونهي تصادفی ساده، ریگنمونه

پرسشنامۀ ) ITCارتباطات (ي اطالعات در زمینۀ فناوري اطالعات و آورجمع منظوربه کنند.

 20در قالب ) ITCارتباطات (ي تنظیم شد. در این پرسشنامه کاربرد فناوري اطالعات و اساختهمحقق

کم)  اي (خیلی زیاد، زیاد، نسبتاً زیاد، نسبتاً کم، کم، خیلیگزینه 6طیف  براساستنظیم شد که  سؤال

سنجد. براي سنجش مدیریت در وزارت ورزش و جوانان را می) ITCارتباطات (کاربرد فناوري اطالعات و 

 مرین و تآموزش 

 دراكا

 همکارانمایت ح

 آیندهورنماي د

فناوري اربرد ک
 ارتباطات -اطالعات 

ویت ه
 جمعی

و  مدلی ه
 درك متقابل 

و نسجام ا
 همبستگی

 اعتماد
و عاون ت

 همکاري
هاي بکه ش

 مشترك

 اجتماعیرمایه س
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) استفاده شد. این پرسشنامه داراي شش بعد شامل اعتماد، 1387( يادیصسرمایۀ اجتماعی از پرسشنامۀ 

جمعی، همدلی و درك ي مشترك، تعاون و همکاري متقابل، انسجام و همبستگی هايهنجارشبکه و 

کامالً موافق، موافق، ( کرتیلارزشی براساس طیف پنج سؤال 31و هویت جمعی است که از طریق  متقابل

سنجد. میزان پایایی این پرسشنامه از نظر، مخالف، کامالً مخالف)، مدیریت سرمایۀ اجتماعی را میبی

 شده است. محاسبه )α=90/0(طریق روش همسانی درونی 

) OSQ( 1پذیري سازمانیپذیري سازمانی از پرسشنامۀ جامعهاطالعات در زمینۀ جامعه آوريجمعبراي 

 3مقیاس آموزش و تمرینشامل چهار خرده سؤال 20) استفاده شد. این پرسشنامه داراي 2004( 2تاورمینا

، 11، 7، 3 سؤاالت( 5)، حمایت همکاران18، 14، 10، 6، 2 (سؤاالت 4ادراك )،17، 13، 9، 5، 1 (سؤاالت

 این پرسشنامه براساس مقیاساست. ) 20، 16، 12، 8، 4(سؤاالت  6) و دورنماي آینده19، 15

گذاري ) ارزش7به معنی موافقم () تا کامالً 1 یمعنبه مخالفم (کامالً  گزینه از 7شامل  لیکرت يانهیگزهفت

تن از  12ي تحقیق در بین هاپرسشنامهتعیین روایی و پایایی ابزار گردآوري اطالعات  منظوربه .شودیم

مانند شیوة چینش ( یدرخواستمتخصصان و استادان مدیریت ورزشی توزیع شد و پس از اعمال اصالحات 

. تأیید شد آنها)، روایی ظاهري و محتوایی سؤاالتیی جاجابهو همچنین  هاپرسشنامهو فرمت  سؤاالت

 30 7هاي مذکور در جامعۀ آماري پژوهش، در یک مطالعۀ مقدماتیتعیین پایایی پرسشنامه منظوربه

ارتباطات پرسشنامه توزیع شد که نتایج آزمون آلفاي کرونباخ براي پرسشنامۀ کاربرد فناوري اطالعات و 

)81/0=α73/0( یسازمانپذیري )، پرسشنامۀ جامعه=α78/0( یاجتماع ) و پرسشنامۀ مدیریت سرمایۀ=α (

ي اطالعات مرتبط با پژوهش آورجمعها براي ة پایایی مطلوب پرسشنامهدهندنشانگزارش شد. این نتایج 

تعیین روابط خطی  منظوربهي تحقیق از آماري توصیفی و همچنین هاداده لیوتحلهیتجز منظوربهبود. 

و  SPSS/16ي افزارهانرمي برازش به کمک هاشاخصو نیز برازش مدل از  آنهاي هامؤلفهبین متغیرها و 

LISREL/8.2 .استفاده شد 

                                                           
1. Organizational Socialization Questioner 
2. Taormina 
3. Training 
4. Understanding 
5. Co-Worker Support 
6. Future Prospects 
7. Pilot study 
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 ي تحقیقهاافتهنتایج و ی

 نظر ازدرصد  7/51نفر)، یعنی  90هاي تحقیق (شود، بیشتر نمونهمالحظه می 1که در جدول گونههمان

 وضعیت تأهل، متأهل هستند. نظر ازدرصد  2/78نفر) یعنی  136جنسیت زن و بیشتر آنها (

 
 ي پژوهشهانمونهشناختی ي جمعیتهایژگیو .1جدول 

 درصد  فراوانی هايبنددسته متغیر

 جنسیت
 3/48  84 مرد
 7/51  90 زن

 100  174 جمع کل 

 وضعیت تأهل
 8/21  38 مجرد

 2/78  136 متأهل
 100  174 جمع کل  

 

ي اطالعات از طریق پرسشنامه، میزان میانگین و انحراف معیار هریک از متغیرها و آورجمعپس از 

ي معادالت ساختاري وجود توزیع نرمال مدلسازبراي استفاده از  که آنجا ازدست آمد. به آنهاي هامؤلفه

    نی متغیرهاي مستقل ضروري است، نتایج مربوط به آزموخطهممتغیره و چندگانه و همچنین عدم تک

K.S 1و عامل تورم واریانس  هادادهي تعیین نرمال بودن توزیع براVIF  ی متغیرهاي خطهمبراي تعیین عدم

 هادادهگفت توزیع  توانیماست،  <05/0pدر تمامی متغیرها مقدار  کهیی آنجا ازمستقل استفاده شد. 

تجربی، هرچه  ةعنوان یک قاعدبهگفت که  توانیم انسیوارنرمال است. همچنین در رابطه با عامل تورم 

عبارتی، هرچه مقدار این یابد. بهخطی نیز افزایش میهم ناباشد، میز شتریب 2 مقدار این عامل از عدد

مدل رگرسیون را براي  جهینت و در بدای شیشود که واریانس ضرایب افزامی سببضریب افزایش یابد، 

نامناسب جلوه دهد؛ بنابراین هرچه مقدار عامل تورم واریانس براي یک متغیر مستقل بیشتر  ینیبشیپ

). نتایج 25متغیرها ندارد ( ۀشود که آن متغیر نقش زیادي در مدل، نسبت به بقیباشد، نتیجه گرفته می

توان ساس میخطی پایین بین متغیرهاي مستقل است و بر این اهم ةدهندنشان VIFنشان داد که میزان 

براي  Z ةد. نتایج مربوط به میانگین، انحراف معیار، نمرکر) استفاده SEM( ياز مدلسازي معادالت ساختار

 .شده است نشان داده 2در جدول  VIFاسمیرنوف و  -لموگروفوآزمون ک

 

                                                           
1. Variance Inflation Factor=VIF 
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 شانیهامؤلفهمتغیرها و  VIFو  K.Sمیانگین، انحراف معیار، آمارة  .2جدول 
 M S.D Z Sig VIF هاي آنهامؤلفهمتغیرها و 

 172/1 651/0 902/0 192/1 508/3 آموزش و تمرین
 125/1 092/0 234/1 159/1 216/4 ادراك

 265/1 199/0 030/1 207/1 445/4 حمایت همکاران
 541/1 078/0 311/1 117/1 017/4 دورنماي آینده

 999/0 080/0 244/1 0176/1 046/4 پذیري سازمانیجامعه
 231/1 075/0 312/1 840/0 0172/3 اعتماد
 113/1 077/0 319/1 711/0 988/2 و هنجارهاي مشترك هاشبکه

 424/1 191/0 249/1 792/0 438/3 تعاون و همکاري متقابل
 182/1 092/0 244/1 772/0 096/3 انسجام و همبستگی جمعی

 811/1 496/0 831/0 669/0 481/3 همدلی و درك متقابل
 537/1 179/0 107/1 889/0 485/3 جمعیهویت 

 731/1 085/0 253/1 577/0 251/3 مدیریت سرمایۀ اجتماعی
ي اطالعات و کاربرد فناور

 ارتباطات
833/3 650/0 307/1 076/0 342/1 

 

ستفاده اهاي برازش مدل براي آزمون اینکه مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است، از شاخص

 شده است.ي برازش مدل ارائه هاشاخص 3شد. در جدول 
 

 هاي برازش مدلشاخص .3جدول 
 آمدهدستبهمقدارهاي  نام شاخص

 حد مجاز آمدهدستبهمقدار 
 3کمتر از  034/2 کاي دو بر درجۀ آزادي

 9/0بیشتر از  GFI( 97/0(نیکویی برازش 
 08/0 کمتر از RMSEA( 00279/0( برآوردریشه میانگین مربعات خطاي 

 9/0بیشتر از  CFI( 95/0( افتهیلیتعدبرازندگی 
 9/0بیشتر از  AGFI( 96/0( شدهلیتعدنیکویی برازش 
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ها هرچه هاي تناسب مدل هستند. در این شاخصشاخص 3AGFIو 1NFI ،2GFIهایی مانندشاخص

هاي برازش مدل ساختاري شاخص نیترمهمشامل  3ارزش بیشتر باشد، مدل تناسب بهتري دارد. جدول 

هاي ها حاکی از تناسب مدل با دادهدهد که تمامی این شاخصفرضیۀ اصلی تحقیق است و نشان می

و مابقی  08/0کمتر از  RMSEA، شاخص 3دو بر درجۀ آزادي کمتر از است، زیرا نسبت کاي شدهمشاهده

مدل پژوهش در است.  قبول قابلیق معنادار و مدل تحق گرید انیب بههستند.  قبول قابلها نیز شاخص

 است. 2حالت تخمین استاندارد به شرح شکل 

 

 
 مدل روابط ساختاري متغیرها در حالت تخمین استاندارد .2 کلش

 
 tمرات نشود. از آنجا که تمامی در تحلیل مسیر مشاهده می tمقادیر مربوط به نمرات  3در شکل 

 .شودي ضرایب مسیر در مدل تحلیل مسیر تأیید میداري آماراست، معنا -96/1+ و 96/1تر از بزرگ

 

                                                           
1. Normed Fit Index 
2. Goodness of Fit Index 
3. Adjusted Goodness of Fit Index 
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 مدل روابط ساختاري متغیرها در حالت ضرایب معناداري .3شکل 

 
گفت که کاربرد  توانیممدل تحلیل مسیر  براساسشده است،  نشان داده 4که در جدول گونههمان

بر  34/0پذیري سازمانی و با ضریب مسیر بر جامعه 38/0فناوري اطالعات و ارتباطات با ضریب مسیر 

بر سرمایۀ  59/0پذیري سازمانی با ضریب مسیر سرمایۀ اجتماعی اثر مستقیم دارد. همچنین جامعه

 تواندیمر میانجی را دارد و پذیري سازمانی نقش متغیاجتماعی اثر مستقیم دارد. در این مدل جامعه

اثرگذاري کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات بر سرمایۀ اجتماعی را تعدیل کند. این اثرگذاري غیرمستقیم 

) و کمتر از اثرگذاري مستقیم کاربرد فناوري اطالعات 34/0×59/0=224/0ي است که مقدار آن (اگونهبه

 و ارتباطات بر سرمایۀ اجتماعی است.

شده است، در روابط خطی بین کاربرد فناوري اطالعات و نشان داده  5که در جدول گونههمان

. اندکردهبا بارهاي عاملی مختلف نقش ایفا  هامؤلفهپذیري سازمانی و سرمایۀ اجتماعی، ارتباطات، جامعه

ازمانی، آموزش و پذیري سي جامعههامؤلفهپذیري سازمانی بر سرمایۀ اجتماعی، بین در اثرگذاري جامعه

پذیري بیشترین نقش را دارد. همچنین در تأثیرپذیري سرمایۀ اجتماعی از جامعه 61/0تمرین با بار عاملی 

 .کندیمبیشترین نقش را ایفا  72/0هاي مشترك با بار عاملی سازمانی شبکه
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 بررسی روابط خطی بین متغیرها در مدل پژوهش .4جدول 
 دارامعناثرگذاري  tآمارة  ضریب مسیر متغیر

 تأیید 11/3 38/0 پذیري سازمانیجامعه ←کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات 
 تأیید 65/4 34/0 مدیریت سرمایۀ اجتماعی ←کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات 

 تأیید 99/2 59/0 مدیریت سرمایۀ اجتماعی ←پذیري سازمانی جامعه

 
 ي متغیرهاهامؤلفهبررسی روابط خطی بین  .5جدول 

ضریب  بر متغیرها هامؤلفهاثرگذاري 
 مسیر

 دارامعناثرگذاري  tآمارة 

 تأیید 78/2 61/0 پذیري سازمانیجامعه ← آموزش و تمرین
 تأیید 53/4 58/0 پذیري سازمانیجامعه ←ادراك

 تأیید 12/4 44/0 پذیري سازمانیجامعه ←حمایت همکاران
 تأیید 97/5 35/0 پذیري سازمانیجامعه ←انداز آینده چشم

 تأیید 82/4 23/0 مدیریت سرمایۀ اجتماعی ←اعتماد
 تأیید 63/4 72/0 مدیریت سرمایۀ اجتماعی ←و هنجارهاي مشترك  هاشبکه

 تأیید 38/2 38/0 مدیریت سرمایۀ اجتماعی ←تعاون و همکاري متقابل
 تأیید 64/4 35/0 مدیریت سرمایۀ اجتماعی ←انسجام و همبستگی جمعی 

 تأیید 14/4 29/0 مدیریت سرمایۀ اجتماعی ←همدلی و درك متقابل
 تأیید 53/3 54/0 مدیریت سرمایۀ اجتماعی ←هویت جمعی

 
از  تربزرگ هامؤلفه) براي هر اثرگذاري و اثرپذیري هریک از tبا توجه به اینکه عدد معناداري (آمارة 

خطی بین ي در روابط دارامعن صورتبه هامؤلفهاستنباط کرد که  گونهاین توانیماست،  -96/1+ یا 96/1

 معنادار است. آنهاکنند و هریک از ضرایب مسیر متغیرها نقش ایفا می

 

 يریگجهینتبحث و 

 یريپذاطالعات و ارتباطات با جامعه يکاربرد فناور يمدل روابط ساختار یطراح هدف پژوهش حاضر با

 یناهاي یافتهبراساس  ه است.گرفت انجام یورزش يهادر سازمان یاجتماع یۀسرما یریتو مد یسازمان

 و همبستگی ارتباط آن ابعاد ی و سرمایۀ اجتماعی وسازمان یريپذجامعهبا  اطالعات يفناور ینب یق،تحق

 براساسو  گذاردمی یرتأثی اجتماع یۀسرما یریتو مد یسازمان یريذپجامعهبر  اطالعات يفناور دارد. وجود

بر  38/0گفت که کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات با ضریب مسیر  توانیممدل تحلیل مسیر 

بر سرمایۀ اجتماعی اثرگذاري مستقیم دارد. همچنین  34/0پذیري سازمانی و با ضریب مسیر جامعه
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پذیري بر سرمایۀ اجتماعی اثر مستقیم دارد. در این مدل جامعه 59/0پذیري سازمانی با ضریب مسیر جامعه

اثرگذاري کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات بر سرمایۀ  تواندیمسازمانی نقش متغیر میانجی دارد و 

) 34/0×59/0=224/0ر آن (ي است که مقدااگونهبهاجتماعی را تعدیل کند. این اثرگذاري غیرمستقیم 

  کمتر از اثرگذاري مستقیم کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات بر سرمایۀ اجتماعی است.

آمد  دستبه نتیجه ی اینورزش يهادر سازمان یچیدگیاطالعات و پ يفناور ینارتباط ب یدر بررس

جوانان شده است و شدت وزارت ورزش و در  پیچیدگی افزایش موجب اطالعات فناوري کارگیريبه که

 اطالعات است. فناوري مستقیم طورارتباط به یناست و ا یاداطالعات ز يعامل از فناورین ا یرپذیريتأث

تر شود و سریع کاسته شود، ارتباطات یسازمان يها و واحدهاتعداد پستاز  حدودي تا شودمی سبب

از  خود این که شودمی سازمان سطح نشد ترتخت و یریت میانیبه سطح مد یازموجب کاهش ن ینهمچن

 یفتحهاي عبدوي و یافتهبا حاضر  پژوهش یجنتا .کاهدمی هاپست و مشاغل کاهش و سازمانی پیچیدگی

) 2012)، هو (1392)، عزیزي و همکاران (1394( يرضو)، نامور و 1394ي و عالویی (عطار )،1395(

 يفناور یريکارگبه ۀرابط«) با عنوان 1395( یو فتح يعبدوهاي پژوهش یافته ینهمچن .همسوست

 یدندرس یجهنت ینو به ا »یغرب یجانسازمان ورزش و جوانان استان آذربا یاطالعات و ارتباطات با اثربخش

در سازمان ورزش و جوانان استان  یسازمان یاطالعات و ارتباطات و اثربخش يفناور یريکارگبه ینکه ب

اطالعات  يفناور یريکارگبه یزانم ینبنشان دادند  ینوجود دارد. همچن يرمعنادا ۀرابط یغرب یجانآذربا

سازمان  یفیتک يهاکارکنان و بهبود در بخش ییراتدر برابر تغ یمقاومت منف ی،و ارتباطات با تعهد سازمان

به  ی) در پژوهش2012( ینوآکووا و اوکولی دارد. حاضر همخوان شپژوه یجبا نتاکه  رابطه وجود دارد

پژوهش آنها  یجها پرداختند. نتااطالعات و ارتباطات در عملکرد کارکنان وزارتخانه يفناور یرتأث یبررس

زمان ممکن و  ینتراطالعات در کوتاه یقپردازش دق سبباطالعات و ارتباطات  ينشان داد که فناور

 یارالعات و ارتباطات بساط يو عملکرد کارکنان با فناور شودیکارکنان م یو اثربخش ییکارا یشافزا

)، در پژوهشی 1396ي و همکاران (رمحمدیا گیرد. همچنینیصورت م ییباال ییمتفاوت و با دقت و کارا

 جوانان و ورزش وزارت در مدیریت تغییر نگاه از اطالعات فناوري کاربرد هايمؤلفه بندياولویت«با عنوان 

 اطالعات فناوري کاربرد هايمؤلفه بین داريمعنا مثبت ارتباط که دادند نشان» ایران اسالمی جمهوري

تغییر  مدیریت با استفاده به تمایل و کاربرد به نسبت نگرش شده،درك سهولت شده،ادراك شامل سودمندي

 ییرتغیریت اطالعات از نگاه مد يکاربرد فناورهاي مؤلفه بندياولویت در همچنین .شودیمشاهده م

 شدهدرك در نهایت، سهولت و کاربرد به نسبت ة نگرشبه استفادیل شده، تمادرك يسودمندیب ترتبه
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و همکاران  یزيعز دارد. یپژوه حاضر همخوان یجتوان گفت با نتامی روازاین چهارم را دارند.تا  اول اولویت

 يدر وزارت ورزش و جوانان جمهور یاطالعات و ساختار سازمان يفناور ۀرابط یبه بررس یز) ن1392(

در وزارت  یاطالعات و ساختار سازمان يفناور ینآنها نشان داد که ب هايیافتهپرداختند.  یرانا یاسالم

 یترسم یچیدگی،اطالعات با سه بعد پ يفناور ینب ینوجود دارد. همچن يمعنادار ۀورزش و جوانان رابط

دهد که نشان می یقتحق یجنتا مشاهده شد. يو تمرکز در وزارت ورزش و جوانان ارتباط مثبت و معنادار

 سرمایۀ بر یپذیري سازمانجامعهیر در مورد تأث .اثرگذار است سرمایۀ اجتماعیبر  یپذیري سازمانجامعه

کارکنان مدیریت اجتماعی  یتبه تقوی پذیري سازمانجامعه یشکه گسترش و افزا گفتتوان می یاجتماع

سازگاري با فضاي کاري و  هاي الزم برايآموزش ۀتوان گفت ارائمی یافته یندر تبیین ا  شود.منجر می

هاي سازمان ارزش اي نسبت به اهداف ونحو شایستهبه یزشود تا کارکنان نمی سببسازمان  یاجتماع

 احساس تعهد کنند. 

جدي خطاها و اشتباهات  طورتواند بهو سرپرستان در سازمان می یرانشدن از طرف مد یتدرك و حما

مدي باالتر اخودکار و احساس یترضا موجبرونده پیش ۀچرخ یکامر در  یندهد. ا کارکنان را کاهش

 .)، همسوست2012( یلستدف و ،)2002 ؛ چائو،2006 (آلن، یقاتتحق یجبا نتا یافته ینا شود.کارکنان می

مثبت و  اجتماعی یۀبا سرما یپذیري سازمانجامعه ینب ۀپژوهش نشان داد که رابط هايیافته ینهمچن

سازمان  بستري را در یپذیري سازمانکه جامعه گفتتوان می آمدهدستبه یجبراساس نتا .است ادارعنم

 یريگکارکنان و شکل یانم یتتفاهم و حمایش ها، افزاآموزش یافتدر یلکه به تسه آوردیفراهم م

توان شاهد بستر می ینا یجۀنت شود که درکارکنان ختم می یانسازمان در م یندةمشترك از آي اندازچشم

 یۀنسبت به سرما یاجتماع ةبود. سرما ي ورزشیهاکارکنان سازمانیان در م اجتماعی یۀسرما ۀتوسع

 ی،اجتماع یۀسرما غیابکند. در مییفا ها و جوامع ادر سازمان يترمهم یارنقش بس یو انسان یزیکیف

 منديیتر و شبکه سبب رضاهنجاماد، اعتین . همچندهندیخود را از دست م یاثربخش یگرد هايیهسرما

 توانیم .ستهمسو )1393( يکاشی و گودرز هايشد. نتایج تحقیق با یافتهسازمان خواهد  نفعانيذ

مطلوب، مشغول به خدمت  اجتماعی یۀسرما یتوضع يدارا يهاکارکنانی که در سازمانگفت 

 یادر استرال یسازمان ورزش یکدر  یاجتماع یۀسرماۀ توسع یبه بررس )2014( و همکارانی درس.هستند

در  یاجتماع ۀاز سرمای یتازه به توسعه، درك درست ینشکه بنشان داد آنها  هايیافتهپرداختند. 

خواهد  یجادا یهاي ورزشسازمان ياعضا ینب يقو یاربس یحس و آوردیوجود مبه یهاي ورزشسازمان

کند، یظهور م یو جمع يدر سطح فرد یورزش هايدر سازمان که قدرت و صالبت افراد آنجا کرد. از
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با  مطرح است که یاجتماع ۀبر سرمای یرگذارتأث یعنوان عاملبه یارتباطي هابه مهارت یژهتوجه ورو ازاین

تأثیر «عنوان  با یقیدر تحق یزن) 2013و همکاران ( ینگرال  نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.

که  یدندرس یجهنت ین، به ا»تعهد و عملکرد کارکنان ماعی براجت یۀسازمان در سرما گذاريیهسرما

، دهدیکارکنان را تحت تأثیر قرار م اجتماعی، تعهد و عملکرد شغلی یۀسازمانی در سرما گذاريیهسرما

و با بررسی نتایج پژوهش حاضر و تحقیقات گذشته،  یکل طورهمخوانی دارد. بهکه با نتایج تحقیق حاضر 

 تواندیم ي ورزشیهادر پژوهش حاضر در سازمان یژهودر کارکنان و به اجتماعی یۀکه سرما رسدینظر مبه

رفتگی شغلی و حتی کاهش آن داشته باشد و مدیران جلوگیري از ایجاد تحلیل در ياتأثیر مثبت و سازنده

نحو باشند تا بهداشته  ايیژهورزشی و غیرورزشی باید به این نکته توجه خاص و وي هاادارات و سازمان

کارکنان خود استفاده  اجتماعی در راستاي بهبود کارکردهاي روانی یدةکارکردهاي این پد احسن بتوانند از

اجتماعی  یۀسرما ۀمراحل مدیریت منابع انسانی به پیشنهادهاي توسع تمامیدر  بایدترتیب بدین کنند.

ي کارکنان وزارت ورزش هاکارپوشهي در ادوره صورتبه شودیمنتایج تحقیق پیشنهاد  براساستوجه شود. 

و مقاالت مرتبط با سرمایۀ اجتماعی اختصاص یابد که از طریق آن بتوان دانش کارکنان  هاکتابچهو جوانان 

هاي بهبود آن در سطح محیط کاري افزایش یابد. یوهشاین وزارت در خصوص مفهوم سرمایۀ اجتماعی و 

ارتباطی کاربردي در  -هاي اطالعاتیيفناوراي آموزشی در مورد شود ویدئوهیمهمچنین پیشنهاد 

بر شود و در اختیار کارکنان قرار گیرد. عالوه یهتعبیت وزارت ورزش و جوانان ساوبهاي کاري در یطمح

شود که یمیري سازمانی و نقش آن در مدیریت سرمایۀ اجتماعی، توصیه پذجامعهاین، با توجه به اهمیت 

هاي تعامل در یوهشبا  آنهاآشنایی  منظوربهي آموزشی براي کارکنان وزارت ورزش و جوانان هاکارگاه

ی روزرسانبهآنها در پیشبرد اهداف وزارت، و  نقش، اهمیت رجوعاربابساختار مدیریتی وزارت، برخورد با 

سازي یهشبي هارهدوهاي جدید برگزار شود. در کنار این موارد، برگزاري نامهیینآاطالعات در خصوص 

 شود.یمیري سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان توصیه پذجامعهي مختلف شغلی براي بهبود هانقش
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Abstract 
The aim of this study was to test a model of structural relationships of 
information technology-communication (ITC) with organizational socialization 
and social capital management in sport organizations. This study was applied in 
terms of objectives and descriptive-survey in terms of data collection, 
correlation and based on structural equation modeling. The statistical population 
consisted of all the employees of Sport and Youth Ministry. 174 employees of 
this ministry were selected as the sample using Morgan table. In order to collect 
data, information technology-communication (ITC) questionnaire, 
organizational socialization questionnaire (OSQ) by Taormina (2004) and social 
capital management questionnaire (SCQ) by Sayyadi (2008) were used. 
Descriptive methods were used to analyze the data and fit indices by SPSS16 
and Lisrel8.2 were used to determine linear relationships of variables and their 
components and also the model fit. The results showed that information 
technology-communication had a direct effect on organizational socialization 
(pc=0.38) and social capital (pc=0.34). Organizational socialization had a direct 
effect on social capital (pc=0.59). Considering these results, if ITC is optimally 
applied, high socialization and social capital in sport organizations will be 
formed which can have positive and constructive effects on preventing negative 
job consequences.  
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