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 چکیده
هدف از اجرای این تحقیق بررسی ارتباط فناوری اطالعات با ساختار سازمانی و مدیریت 

بود. روش  دیدگاه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایرانمشارکتی از 
همبستگی بود و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان ـ   پژوهش از نوع توصیفی

غربی و اردبیل( شرقی، آذربایجان)آذربایجان غرب ایرانشمال ادارات کل ورزش و جوانان 
نفر با  335باشد. برای نمونه تحقیق هم نفر می 563دهند که تعداد کل آنها  تشکیل می

آوری اطالعات از ای انتخاب شدند. جهت جمع گیری تصادفی خوشه استفاده از روش نمونه
( و 3334) (، ساختار سازمانی رابینز3131) پرسشنامه استاندارد فناوری اطالعات کارگر 1

ها ( استفاده گردید. برای تحلیل داده3185) پرسشنامه مدیریت مشارکتی نظری کمیشانی
های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و مدل معادالت ساختاری استفاده نیز از آزمون

و مدیریت مشارکتی شد. نتایج تحقیق نشان داد: بین فناوری اطالعات با ساختار سازمانی 
داری  رابطه مثبت و معنیشمال غرب ایران کل ورزش و جوانان ادارات از دیدگاه کارکنان 

وجود دارد. همچنین فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی و مدیریت مشارکتی کارکنان 
دارد. نتایج آزمون مدل سازی  تأثیرشمال غرب ایران کل ورزش و جوانان ادارات 

تاری نشان داد که ارائه مدل رابطه بین فناوری اطالعات با ساختار سازمانی معادالت ساخ
گیری کلی اینکه و مدیریت مشارکتی از نیکویی برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه

استفاده از فناوری اطالعات و ساختار متناسب و دارای پیچیدگی، رسمیت و تمرکز مناسب 
 کند. ها را ایجاد میکنان و شکوفایی خالقیتتر کار زمینه مشارکت بیشتر و فعال
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Abstract 
The aim of this research was study of the the relation of information 

technology with organizational structure and participative management 

from the viewpoints of employees of the department of sport and youth 

in northwest of Iran. The research method was correlative-descriptive 

and the statistical population included all the employees of department of 

sport and youth in northwest of Iran (East Azerbaijan, West Azerbaijan 

and Ardabil) that total number of them were 462 persons. For sample, 

214 persons were selected by using clustered and random sampling 

method. for collect information were used from three standard 

questionnaires from workers' information technology (1393), Robbins' 

organizational structure (1995) and theoretical-participative management 

questionnaire for Komishani (1384). for analyze data were used from 

Pearson correlation coefficient and regression tests. The results showed: 

there is meaningful and positive relation between information 

technology with organizational structure and participative management 

from the viewpoints of employees of the department of sport and youth 

in northwest of Iran. also, information technology has affect on 

organizational structure and participatory management from the 

viewpoints of employees of the department of sport and youth in 

northwest of Iran. the results of structural equation modeling showed that 

the model of the relationship between information technology, 

organizational structure and corporate governance of the goodness of fit 

is good. The total result is that using Information Technology and 

appropriate structure with complexity, formality and right concentration 

makes more active participation of staff and flourishing creativity. 
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 مقدمه

ش دانی کارگیربه اساسی عامل و ابزار اطالعات، امروزه فناوری
ی نیاد در اطالعات فناوری از استفاده است. حاضر عصر در

ن بدو و است سازمان های فعالیت تداوم و بقا ضامن امروز،
ر د نو های روش از استفاده امکان تنها نه آن از مندی بهره

ی ها با سازمان رقابت امکان بلکه شود، نمی فراهم سازمان
ی ا گونهبه باید را سازمان پس رفت. خواهد میان از نیز دیگر
ن مدیرا به صحیح و کافی اطالعات بتوان تا کرد ریزیطرح
3نوربرت وینز که طورهمان داد. ارائه

د موجو هر کند: می عنوان 
، اکتساب جهت ابزاری نیازمند خود بقای ادامه برای ای زنده

 )محمدی و است اطالعات انتشار و ضبط، انتقال استفاده،
 (.3133همکاران، 

ه توسع محورهای مهمترین از یکی عنوانبه اطالعات فناوری
ه توسع جهان، کشورهای از بسیاری و آید می شماربه جهان در

ی هازیرساخت مهمترین از یکی عنوانبه را اطالعات فناوری
ر د مهمی نقش فناوری رو، اند. ازاین داده قرار خود توسعه
ر تأثی و اهمیت مردم از بسیاری و دارد ها سازمان و افراد زندگی
ا لذ اند. کرده درک خود روزمره زندگی در را اطالعات فناوری
و  بازنگری جهت هایی برنامه تدوین به امروزی های سازمان
ت اطالعا فناوری زمینه در خود کارکنان و مدیران آشنایی

 (. 3133)محمدی و اسمعیلی،  پردازند می
ر عص وارد را اطالعاتی نیز جهان جامعه سوی به جوامع حرکت

و  اجتماعی ،یاقتصاد هایجنبه از بسیاری و ساخته اطالعات
ت اس نموده عمیق تحولی دستخوش را بشر حیات فرهنگی

ت ارتباطا و اطالعات (. فناوری3133)نقوی و همکاران، 
ی فناور یا تکنولوژی و ارتباطات اطالعات، کلمات از ترکیبی

ز ا اطالعات به دسترسی تسریع و تسهیل آن هدف که است
ت اطالعا فناوری است. در واقع ارتباطات فنون و ابزارها طریق

، آنها از استفاده با افراد که است تجهیزاتی و فرآیندها معنی به
، سازماندهی تولید، صدا یا تصویر متن، قالب در را اطالعات

ن آ در که است فرآیندی انتشارو  کنند می منتشر یا ارائه
ر د زمان طول در معینی های کانال طریق از اطالعات وریافن

ش گستر ورزشی هایسازمان اجتماعی نظام اعضای میان
ر د اطالعات فناوری از استفاده (.3331، 3)روگرز یابد می

ن ای که داده نشان مختلف هایسازمان آن تبع به و کشورها
 انتشار لذا دارد. توسعه و گسترش برای باالیی پتانسیل مقوله

                                                                            
1. Norbert Winze 

2. Rogers 

ر کاردستو در ها سازمان و کشورها اغلب در نیز آن مناسب
ه توان گفت ک است. پس می گرفته قرار سازمان توسعه برنامه

ر عص در سازمانی هر اهداف به رسیدن برای فناوری ضرورت
ی مبنا بر مختلف های و سازمان است انکارناپذیر ارتباطات

د بگیرن کمک ابزار این از ای گونه به باید خود اهداف و ماهیت
ر دیگ سویی از یابند. دست شان اهداف ترسریع هرچه که

ه ادام برای را ابزار این کارگیری به تحوالت، و تغییر سرعت
ی ها سازمان دیگر عبارتیبه است. ساخته ضروری سازمان بقای
ن ای غیر در گیرند، کاربه را اطالعات فناوری مجبورند امروز

و  تغییر شتاب که محیطی در ها فعالیت عرصة از صورت
 )عزیزی و شد خواهند حذف است، فزاینده آن در ها تحول

 (.3133همکاران، 
 آنها سازمانی ساختار ها، سازمان مورد در مطرح مباحث از یکی

د مقاص و اهداف کسب به منظور ها سازمان در مدیران ست.ا
ر د کنند، کمک آنها به تا کنند می طراحی را خاصی ساختار

ا ر مدیران که است ابزاری سازمانی ساختار گفت توان می واقع
ا ب متناسب ساختاری داشتن کند. می یاری اهداف به رسیدن در

ر ساختا و اطالعات فناوری از مناسب گیری بهره و محیط
د بای ها سازمان که است مقدماتی و ابزار مهمترین سازمانی از

ت اطالعا فناوری (. ورود3183)رابینز،  باشند آنها ایجاد پی در
. دهد می قرار تأثیر تحت را آنها مختلف وجوه ها سازمان به

ی بسیار تأثیر که است هایی بخش جمله از سازمانی ساختار
ی شایان کمک تأثیرگذاری، این مختلف ابعاد بررسی پذیرد می

ن ای کارگیریبه در را ها سازمان مسئوالن تواند می که است
ن بی رابطة تبیین (. موضوع3181)سعادتمندی،  کند کمک ابزار

 چارلز ودوارد مطالعات به سازمانی و ساختار اطالعات فناوری
1پرو

د. گرد برمی اقتضایی نگرش از دیگری پردازاننظریه و 
ف مختل عوامل بر ها فناوری سایر چون نیز اطالعات فناوری

 بنابراین گذارد، می تأثیر سازمانی ساختار جمله از و سازمانی
و  کند تغییر آن با متناسب سازمانی ساختارهای بایست می

 (.3181)خانلری،  یابند تطابق
ت است و عبارت اسرآیند سازماندهی ساختار سازمانی حاصل ف
 طور غیررسمی شکل گرفته و به طور از: سیستم روابطی که به

 های افرادی است که اکم بر فعالیترسمی تصویب شده و ح
(. 3183رضائیان، ) اند برای کسب اهداف مشترک به هم وابسته

 گیری، ننده نحوه ارتباطات، تصمیمکساختار سازمانی تعیین
له مراتب اختیارات است وگیری و سلس دهی، گزارشگزارش

                                                                            
3. Wedvard Charles Perrow 
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باشد. با  کننده شمای کلی سازمان میشناسایی آن منعکس
توجه به شورایی بودن امور و حمایت از نوعی جلب مشارکت 

ها، محقق به بررسی رابطه مدیریت  افراد در تصمیم گیری
مشارکتی و ساختار سازمانی خواهد پرداخت. با توجه به مواردی 

د، وجود ساختاری مناسب با اهداف و کن که ساختار تعیین می
چرا که در  ،نیازهای اداره کل ورزش و جوانان ضرورت دارد

ریزی، سازماندهی،  ها در زمینه برنامه نهایت همه تصمیم
شود و ساختار باید  هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده می

ای دارا  قدرت تحقق این تصمیمات را به نحو شایسته و بایسته
این جاست که طراحی ساختار بهینه و  .(3183ائیان، رض) باشد

یابد و محقق در صدد است، رابطه فناوری  مناسب ضرورت می
)پیچیدگی، رسمیت و  اطالعات با ارکان اساسی ساختار سازمانی

ارکنان ادارات کل کتمرکز( و مدیریت مشارکتی از دیدگاه 
 ورزش و جوانان شمال غرب ایران را تعیین نماید.

ارکان ساختار سازمانی، پیچیدگی به میزان تفکیکی که در از 
کند. تفکیک افقی به میزان تفکیک  سازمان وجود دارد اشاره می

بین واحدهای سازمانی براساس موقعیت اعضاء سازمان، ماهیت 
اند،  هایی که فرا گرفته وظایف آنها و میزان تحصیالت و آموزش

ی در سازمان وجود دارند های متعددنماید. وقتی حرفه اشاره می
که به دانش تخصصی و مهارت علمی نیاز دارند، سازمان از 

ها، ایجاد پیچیدگی بیشتری برخوردار است. افزایش پیچیدگی
کند. پیچیدگی  ها و الزامات مختلفی برای مدیر ایجاد میخواسته

ای به مسائل مربوط به خیلی زیاد مستلزم توجه قابل مالحظه
رسمیت (.  3185، 3)رابینز هنگی و کنترل استارتباطات، هما

دهی رفتار نیز حدی است که یک سازمان برای جهت
هایی متکی است. به  کارکنانش به قوانین، مقررات و رویه

عبارت دیگر رسمی بودن، به میزان اسناد رسمی و مدارکی 
ها،  شود که در سازمان وجود دارد. در این اسناد، روش اطالق می

هایی را که سازمان باید رعایت  ، مقررات و سیاستشرح وظایف
رسمیت همچنین  (.3133)آذری،  و اجرا نماید نوشته شده است

اند اشاره  به میزان یا حدی که مشاغل سازمانی استاندارد شده
کند. اگر شغل از میزان رسمیت باالیی برخوردار باشد،  می

و اینکه  های مربوط به آن شغل متصدی آن برای انجام فعالیت
چه موقعی انجام شود و چگونه باید انجام شود از حداقل آزادی 
عمل برخوردار است، ولی زمانی که رسمیت کم است رفتار 

)رابینز، تر نشده باشدریزی تواند برنامه کارکنان به طور نسبی می
باشد. تمرکز  از دیگر ارکان ساختار سازمانی تمرکز می(.  3185

                                                                            
1. Robbins 

یری در یک نقطه واحد در سازمان گ به میزانی که تصمیم
متمرکز شده اشاره دارد. تراکم قدرت در یک نقطه داللت بر 
تمرکز داشته و عدم تمرکز یا تراکم کم، نشانه عدم تمرکز 

گیری  است. تمرکز به مسئله میزان پراکندگی اختیارات تصمیم
که تصمیم   گردد و نه تفکیک جغرافیایی سازمان. هنگامی برمی
گویند که  تر سازمان تفویض گردد، می به سطوح پائینها  گیری

سازمان غیرمتمرکز است. اگر کارکنان رده پائین سازمان 
تصمیمات متعددی را اتخاذ نمایند و این تصمیمات بوسیله 

ریزی شده باشند این امر خود  های سازمان برنامه مشیخطی
 .(3336، 3)ریچارد دهدمیزان باالیی از تمرکز را نشان می

ه مواج آن با عام طور به ها سازمان امروزه که موضوع دیگری
ت اطالعای فناور مسئله حل برای مدیران که است این هستند،

ش پیدای علل تعیین و این مسئله با مرتبط عوامل درک به نیاز
ن اطالعات که در ای فناوری با مرتبط دیگر از عوامل دارند. آنها

ه توان ب می تحقیق نیز به بررسی آن پرداخته شده است،
های ورزشی  مدیریت مشارکتی اشاره نمود. ورزش و سازمان

که بتوانند به اهداف و مقاصد ها برای این  همانند دیگر سازمان
خود دست یابند نیاز به اجرای شیوه مدیریتی کارآمد و موفق 

ها  های آن همانند دیگر سازمان دارند. مدیریت ورزش و سازمان
از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که ضعف در شیوه 
مدیریتی و عدم تناسب این شیوه با ساختار سازمان موجبات 

ها در رسیدن به اهداف خود را فراهم  شکست این سازمان
سازد. در عین حال شیوه مدیریتی متناسب با ساختار و  می

تواند زمینه الزم را برای رشد و ترقی  ها می نیازهای این سازمان
سازمان و در نتیجه رشد و ترقی و بهبود ورزش کشور را فراهم 
سازد. کارکنان هر سازمان به دلیل داشتن نظرات، افکار، 

ها به های متنوع و متفاوت با ارزش ترین سرمایهالقیتخ
 توان گفت یکی از منظور میآیند به همین حساب می

متناسب با ارزش و تواند به سرمایه باهایی که میمدیریت
، هویت ببخشد مدیریت مشارکتی خصوصیات و روحیات آنها

. مدیریت مشارکتی از دیرباز با (3186مداری، )شریعتاست
زندگی انسان پیوند داشته و در سراسر روزگار راه فراگشتی را 

از دویست سال پیش (. 3136زادگان، عباس) پیموده است
مدیریت مشارکتی در نظام سیاسی کشورهای باختری راه یافت 
و آرام آرام تحول و دگرگونی کارسازی را پیمود. امروزه 

کردن عنوان یک عامل قدرتمند از شکل اداره مشارکت به
ای نیست. بشریت در باشد. البته این اندیشه تازه ها می سازمان

                                                                            
2. Richard 
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سراسر تاریخ همواره به مشارکت فزاینده روی آورده است. 
مشارکت موضوع جدیدی نیست، اما باید آن را با دیدی نو 
نگریست. این اصطالح، مترادف با همکاری گروهی به معنای 

ارآمد نیست، بلکه های ک دخالت دادن هر کس در کار یا حلقه
ای است از اداره امور، متناسب با نیروهای جدید قدرتمند  شیوه

ر در محیط کار نیز، فعال کنونی. گذر به شیوه مشارکتی اداره امو
این جهت که ظرفیت  ازناپذیر است. گریز ناپذیر ضروری و گریز

برای مشارکت گسترش یافته است و ضروری از این جهت که 
ا در محیط کار بسیار پیچیده و به هم مسائل رویاروی م

تر از آن هستند که توسط معدودی از مسئولین قابل حل  وابسته
ها،  باشند. امروزه جهت اجرای مدیریت مشارکتی در سازمان

ساختار سازمانی باید طوری طراحی شده باشد که انتظارات 
)نظری  جهت اجرای مدیریت مشارکتی را برآورده سازد

 .(3185کمیشانی، 
در رابطه با فناوری اطالعات و ارتباط آن با ساختار سازمانی و 
مدیریت مشارکتی و دیگر موضوعات مرتبط با ساختار سازمانی 

ددی انجام شده است. های متع و مدیریت مشارکتی پژوهش
( تحقیق با عنوان رابطه به 3134) فتحیعبدوی و فرید

ی سازمان کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات با اثربخش
ورزش و جوانان استان آذربایجانغربی انجام دادند و به این 
نتیجه رسیدند که بین به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات 
و اثربخشی سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان 
آذربایجانغربی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین میزان 

تباطات با تعهد سازمانی، به کارگیری فناوری اطالعات و ار
های  مقاومت منفی در برابر تغییرات کارکنان و بهبود در بخش

کارگیری کیفیت سازمان رابطه وجود دارد، اما بین میزان به
فناوری اطالعات و ارتباطات با انگیزه کار کارکنان رابطه وجود 

ی فناور رابطة ( به بررسی3133ندارد. عزیزی و همکاران )
 جوانان و ورزش وزارت در سازمانی ساختار و اطالعات
ن بی که داد نشان ایران پرداختند. نتایج اسالمی جمهوری

)پیچیدکی، تمرکز و  سازمانی ساختار و فناوری اطالعات
دارد.  وجود معناداری رابطة جوانان و ورزش وزارت در رسمیت(

ی فناور بین که کرد اعالم ( در پژوهشی3188) مصطفایی
ن ایرا بدنی تربیت کل ادارات در سازمانی ساختار و اطالعات

و  اطالعات فناوری بین همچنین .دارد وجود رابطة معناداری
ی معنادار و مثبت رابطة استقالل و انسجام تمرکز، رسمیت،

ه رابط پیچیدگی و اطالعات فناوری بین ولی مشاهد شد،
 با تحقیقی در (3133) نسب نشد. ابراهیمی مشاهده معناداری

ت شرک در سازمانی ساختار با تکنولوژی رابطة بررسی عنوان
ی فناور بین که رسید نتیجه این به ایران مس صنایع ملی

ه رابط رسمیت، با اطالعات فناوری و تمرکز با اطالعات
ی پیچیدگ و اطالعات فناوری بین اما ندارد، وجود معناداری

ر ب خود تحقیق ( در3338)3دارد. تسنگ وجود معناداری رابطة
ت و مدیری اطالعات فناوری رابطة تایوانی های شرکت روی

ی فناور بین که رسید نتیجه این به و کرد بررسی را دانش
. دارد وجود معناداری رابطة دانش مدیریت و اطالعات
 یتحقیقی با عنوان فناور (3338و همکارانش ) 3میندونسا

 بررسیدر کشور برزیل، تحقیقی جهت وری  اطالعات و بهره
 عات بر روی بهره وری کارکنان بخشفناوری اطال تأثیر

 و به این نتیجه رسیدند که فناوریتاسیسات انجام دادند 
 وری کارکنان داشته اداری بر بهرهمثبت و معن تأثیراطالعات 

1چانگاست. 
ی کارگیربه میزان کرد اعالم تحقیقی در (3333) 

 تیمی کارکرد میان تعامل با مستقیم به طور اطالعات فناوری
و  غیرمتمرکز بسیار سازمانی ساختار زمانی که و است مرتبط

ب مطلو بسیار تیمی میان کارکرد تعامل است، پایین رسمیت
 است.

با توجه به موارد بیان شده آنچه ارزش و اهمیت تحقیق حاضر 
دهد، این است که به دلیل پیچیدگی مسائل مربوط  را نشان می

اد با دانش، کند تا افر ایجاب می ،بدنی به امر ورزش و تربیت
های گوناگون با  های مختلف در عرصه متخصص و با نگرش

کارگیری سبک ه هم همکاری و همفکری نمایند. همچنین با ب
ها و ادارات ورزش کشور، افزایش مدیریتی مناسب در سازمان

پذیری و تعهد افراد سازمانی )اعم از  احساس تعلق، مسئولیت
بدنی( شکل گیرد، که  ربیتمدیران، کارکنان، مربیان و معلمین ت

رود این مهم در پرتو اعمال مدیریت مشارکتی ایجاد  انتظار می
شود. عالوه بر آن با اجرای صحیح مدیریت مشارکتی در ابعاد 
کارکردهای مدیریتی، تغییر و تحول، آموزش و توسعه روابط 
انسانی بتوان در جهت اهداف، انطباق و سازگاری، یگانگی و 

بخشی ی سازمانی یا به عبارت دیگر، اثرالگوها پایداری و حفظ
های مهمتری برداشت. همچنین از طریق به  سازمانی گام

    طالعات در سازمان بتوان نیازها وکارگیری فناوری ا
)اعم از نیاز به رشد شخصیت  های انسانی در محیط کارخواسته

های روحی و معنوی و شکوفایی انسانی و بالندگی جنبه

                                                                            
1. Tseng 

2. Mendonca 

3. Chang  
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)خلیفه سلطانی،  واالی انسانی( را فراهم ساخت های ارزش
بین (. لذا سواالت اصلی در این مقاله این است که آیا 3184

فناوری اطالعات با ساختار سازمانی و مدیریت مشارکتی از 
 ارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایراندیدگاه ک

اختار ارتباط معناداری وجود دارد؟ آیا فناوری اطالعات بر س
ارکنان ادارات کل ورزش و سازمانی و مدیریت مشارکتی ک

 دارد؟ تأثیر جوانان شمال غرب ایران
تواند با  از این رو پژوهشگر انتظار دارد که نتایج این تحقیق می

بکارگیری فناوری اطالعات در تدوین برنامه ساختار سازمانی 

و  به شأن تأکیدمناسب و توسعه مدیریت مشارکتی به منظور 
مقام انسانی در محیط کار و رشد کمی و کیفی امور مربوط به 

های روان  بدنی مؤثر واقع شود، چرا که بررسی ورزش و تربیت
های  دهد، هر گاه مردم فرصت بیان اندیشه شناختی نشان می

خود را بیابند و در اتخاذ تصمیمی که به سرنوشت آنها اثر 
بیشتری از خود گذارد شریک شوند، خالقیت و نوآوری  می

مداری، )شریعت پذیرند دهند و مسئولیت بیشتری می نشان می
. بدین منظور و با توجه به ادبیات تحقیق، مدل مفهومی (3186

 زیر مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق .3نمودار 

 

 شناسی تحقیقروش
همبستگی بوده و به صورت  ـاین پژوهش از نوع توصیفی 

میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر 
کلیه کارکنانی است که بصورت رسمی، پیمانی و قراردادی و 
حداقل با دو سال سابقه خدمت در استخدام ادارات کل ورزش و 

غربی و شرقی، آذربایجان)آذربایجان جوانان شمال غرب ایران
ی رسم )سایت باشد نفر می 563ند که تعدادشان ا اردبیل( بوده

، شرقی آذربایجان های استان جوانان و ورزش کل ادارات
نفر با  335اردبیل(. برای نمونه تحقیق هم  و غربی آذربایجان

 ای تصادفی انتخاب شدند گیری خوشه استفاده از روش نمونه
آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده  (. برای جمع3)جدول

ید. پرسشنامه شامل چهار بخش بود. بخش اول پرسشنامه گرد
شامل مشخصات فردی از جمله سن، جنسیت، وضعیت تأهل، 

برای تحصیلی بود. کاری، نوع استخدام و رشتهتحصیالت، سابقه
های آن  مؤلفههای مربوط به فناوری اطالعات و  آوری داده جمع

رب کشور در بین کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غ
سوال  38( استفاده گردید که شامل 3131از پرسشنامه کارگر )

، افزارنرم های مؤلفهاین پرسشنامه از چهار خرده مقیاس  .بود
 و  شبکه نظام اداری، های فعالیت کردن خودکار هایسیستم

 
برای اندازه گیری تشکیل شده بود.  مدیریت اطالعات های نظام

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن ساختار سازمانی از 
 1سوال و  35( استفاده گردید که شامل 3334) پی رابینز

مربوط به  3تا  3از  زیرمقیاس بود. سواالت پرسشنامه
 35تا  34مربوط به رسمیت و از سوال  35تا  8پیچیدگی، 

مربوط به زیرمقیاس تمرکز بود. این پرسشنامه در طیف پنج 
لیکرت امتیازبندی شده بود. پرسشنامه مربوط به ای گزینه

مدیریت مشارکتی نیز برگرفته از پرسشنامه مدیریت مشارکتی 
 3( بود. این پرسشنامه شامل 3185) استاندارد نظری کمیشانی

ای لیکرت امتیازبندی شده بود. گزینهسوال بود که در طیف پنج
ریت ورزشی تن از اساتید مدی 4ها توسط  روایی این پرسشنامه

پرسشنامه فناوری اطالعات از طریق  پایاییشد.  تأییددانشگاه 
همچنین پایایی پرسشنامه بدست آمد.  83/3آلفای کرونباخ 

های  و زیر مقیاس 84/3ساختار سازمانی رابینز با آلفای کرونباخ 
، 33/3نباخ ، تمرکز، به ترتیب با آلفای کروپیچیدگی، رسمیت

قرار گرفت. پایایی پرسشنامه مدیریت مورد تایید  85/3، 81/3
به دست آمد.  83/3مشارکتی کمیشانی نیز با آلفای کرونباخ، 

ای در مورد  ها به انضمام نامه پس از تهیه و تنظیم، پرسشنامه
دهندگان و ارائه اهداف تحقیق، ضرورت همکاری پاسخ

فناوری 

 اطالعات

ساختار 

 سازمانی

مدیریت 

 مشارکتی
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گویی به سواالت، از طریق خود مورد نحوه پاسخ دستورالعمل در
  ات کل شمال غرب ایرانگر به کارکنان ادارپژوهش

ال شد و غربی و اردبیل( ارسشرقی، آذربایجان)آذربایجان
آوری آنها به  خصوص پیگیری و جمعهای الزم در ریزی برنامه

پرسشنامه  333 ،پرسشنامه ارسالی 335عمل آمد. از تعداد 
 تحلیل را داشتند. دریافت شده قابلیت تجزیه و

 رخصوص هر یک از متغیرهای تحقیقفی نیز دهای توصی آماره
ارزیابی شدند. برای بررسی توزیع طبیعی متغیرها از آزمون 
کالموگراف اسمیرنوف استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل 

ها نیز از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و  داده
و لیزرل  SPSS20 افزار آماریرگرسیون ساده با کمک نرم

 استفاده گردید.
 

 تعداد جامعه و نمونه آماری مناطق مورد پژوهش .3جدول

 آماره

 هااستان
 نمونه آماری جامعه آماری

 زن مرد تعداد کل زن مرد تعداد کل 

 33 61 34 33 318 364 آذربایجان شرقی

 35 44 63 13 333 341 آذربایجان غربی

 35 43 66 33 334 355 اردبیل

 

 شناختی پاسخگویان های جمعیتتوزیع فراوانی ویژگی .2جدول 

 توزیع فراوانی

 متغیرها
 درصد معتبر درصد فراوانی

 سن

 33 33 53 سال 33-13

 83/11 83/11 33 سال 13-53

 35/34 35/34 41 سال 53-43

 33/34 33/34 11 سال 43-63

 35/4 35/4 33 سال به باال 63

 جنس
 34/83 34/83 333 مرد

 34/33 34/33 53 زن

 وضعیت تاهل
 35/33 35/33 43 مجرد

 86/33 86/33 341 متاهل

 مدرک تحصیلی

 63/3 63/3 36 فوق دیپلمدیپلم و 

 84/33 84/33 341 لیسانس

 41/33 41/33 53 فوق لیسانس و باالتر

 سابقه شغلی

 33/35 33/35 43 سال 33کمتر از 

 63/13 63/13 33 سال 33تا  33

 63/36 63/36 46 سال 13تا  33

 53/33 53/33 35 سال 13بیشتر از 

 

 های تحقیقیافته
های جمعیت شناختی  ویژگیتوزیع فراوانی  3 شماره در جدول

برای بررسی نرمال  ها آورده شده است. پاسخگویان پرسشنامه
اسمیرنوف  ـبودن توزیع نمرات متغیرها از آزمون کولموگروف 

استفاده شده است و نتایج آن نشان داد که توزیع متغیرهای 
 باشد.  موردنظر طبیعی می

های آماری پارامتریک  ها از آزمون در نتیجه برای تحلیل داده
 استفاده شد.
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 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف  .1جدول

 مدیریت مشارکتی رسمیت تمرکز پیچیدگی ساختار سازمانی فناوری اطالعات متغیرها

 داریسطح معنی

(19/1p≤) 
368/3 885/3  353/3  648/3  853/3  531/3  

 
ارتباط فناوری اطالعات و ابعاد آن )پیچیدگی، به منظور بررسی 

ارکنان ادارات تمرکز و رسمیت( با ساختار سازمانی از دیدگاه ک
آزمون ضریب کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران، از 

 آمده است. 5در جدول  استفاده شد کههمبستگی پیرسون 
 

 و مدیریت مشارکتی و ابعاد آن )پیچیدگی، تمرکز و رسمیت( ارتباط فناوری اطالعات با ساختار سازمانی .4جدول 

  ساختار سازمانی پیچیدگی تمرکز رسمیت مدیریت مشارکتی

555/3 383/3 151/3 118/3 533/3 r 
 333/3* فناوری اطالعات

*333/3 
*333/3 

*333/3 
*333/3 p 

 دار است.معنی ≥P 34/3در سطح *    

 

دهد که بین  نشان می 5شماره  اطالعات مربوط به جدول
و ابعاد آن )پیچیدگی،  فناوری اطالعات با ساختار سازمانی

ادارات ارکنان کو مدیریت مشارکتی از دیدگاه  تمرکز و رسمیت(
کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران همبستگی مثبت و 

 داری وجود دارد. معنی

برای بررسی ارتباط بین سن و سطح تحصیالت با فناوری 
از دیدگاه  اختار سازمانی و مدیریت مشارکتیاطالعات، س

نیز از ارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران ک
گردید که نتایج آن در  ضریب همبستگی پیرسون استفاده

 درج شده است. 4شماره  جدول
 

 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها .9جدول 

  فناوری اطالعات ساختار سازمانی مدیریت مشارکتی

136/3- 133/3 158/3- R 
 3/3 33/3* سن

*33/3 P 

131/3 333/3- 536/3 R 
 333/3* سطح تحصیالت

*333/3 
*333/3 P 

 دار است.معنی ≥P 34/3در سطح *    
 

دهد که بین  نیز نشان می 4شماره  اطالعات مربوط به جدول
های سازمانی با فناوری اطالعات از دیدگاه  گیریسن در تصمیم

ارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران ک
سطح داری وجود دارد. اما بین  همبستگی منفی و معنی

های سازمانی با فناوری اطالعات از  گیری در تصمیم تحصیالت
ارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران کدیدگاه 

 داری وجود دارد. همچنین بین سن در همبستگی مثبت و معنی
ارکنان کهای سازمانی با ساختار سازمانی از دیدگاه  گیریتصمیم

ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران همبستگی 
های  گیری در تصمیم سطح تحصیالتمشاهده نگردید. اما بین 

ارکنان ادارات کل کسازمانی با ساختار سازمانی از دیدگاه 
ورزش و جوانان شمال غرب ایران همبستگی منفی و 

داری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون   معنی

     مشاهده شده بین ارتباط سن و سطح تحصیالت در 
از دیدگاه های سازمانی با مدیریت مشارکتی  گیریتصمیم

ز نی ارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایرانک
های سازمانی با  گیریدهد که بین سن در تصمیم نشان می

ارکنان ادارات کل ورزش و کمدیریت مشارکتی از دیدگاه 
داری وجود  جوانان شمال غرب ایران همبستگی منفی و معنی

های سازمانی با  گیریدارد و بین سطح تحصیالت در تصمیم
 ارکنان ادارات کل ورزش وکمدیریت مشارکتی از دیدگاه 

داری وجود  جوانان شمال غرب ایران همبستگی مثبت و معنی
بر ساختار  فناوری اطالعات تأثیردر ادامه برای بررسی  دارد.

ارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال کسازمانی از دیدگاه 
غرب ایران از آزمون رگرسیون ساده استفاده شد که نتایج آن 

 درج شده است. 6در جدول 
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 فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی تأثیرجدول رگرسیونی  .6جدول 

 شاخص
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

R
2

 t p 
B خطای معیار Beta 

 <333/3 53/4 18/3  338/3 531/3 ثابت

 353/3 33/6  453/3 3/3 466/3 فناوری اطالعات

 
و p =353/3)شود مقادیر  طور که مشاهده میهمان

61/33=Fدهد. (، وجود رابطه خطی بین دو متغیر را نشان می
(، =53/4tو  p=353/3همچنین با توجه به نتایج بدست آمده )

 تأییدبر ساختار سازمانی  فناوری اطالعاتدار معنی تأثیر
، ستون ضرایب استاندارد 6شماره شود. همچنین در جدول  می

بر ساختار  اوری اطالعاتفن تأثیردار  شده، سهم اثر معنی
واحد است. با توجه به  453/3دهد که نشان می سازمانی را

Rضریب تعیین بدست آمده )
شود که (، چنین استنباط می2

درصد از واریانس متغیر مالک  18ساختار سازمانی  تأثیرمیزان 
 کند.)ساختار سازمانی( را تبیین می

بر مدیریت  فناوری اطالعات تأثیرهمچنین برای بررسی 
ارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال کمشارکتی از دیدگاه 

غرب ایران نیز از آزمون رگرسیون ساده استفاده شد که نتایج 
 درج شده است. 3آن در جدول 

 

 فناوری اطالعات بر مدیریت مشارکتی تأثیرجدول رگرسیونی  .7جدول 

 شاخص
 ضرایب استاندارد شده استاندارد نشدهضرایب 

R
2

 t p 
B خطای معیار Beta 

 <333/3 11/6 53/3  361/3 564/3 ثابت

 313/3 45/3  453/3 1/3 553/3 فناوری اطالعات

 
(، F=83/31و p =313/3شود مقادیر ) همانطور که مشاهده می

دهد. همچنین با خطی بین دو متغیر را نشان می وجود رابطه
  تأثیر(، =11/6tو  p=313/3توجه به نتایج بدست آمده )

شود. می تأییدبر مدیریت مشارکتی  فناوری اطالعاتدار معنی
، ستون ضرایب استاندارد شده، 3شماره همچنین در جدول 

 بر مدیریت مشارکتی را فناوری اطالعات تأثیردار  سهم اثر معنی
واحد است. با توجه به ضریب تعیین  453/3دهد که نشان می

Rبدست آمده )
 تأثیرشود که میزان (، چنین استنباط می2

درصد از واریانس متغیر مالک )مدیریت  53 فناوری اطالعات
 کند.مشارکتی( را تبیین می

اساس آزمون مدل طراحی شده تحقیق که بردر آخر به منظور 
های قبلی در این زمینه طراحی شده بود، مطالعات و پژوهش

افزار لیزرل به آزمون مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم
 کار گرفته شد که نتایج آن در شکل زیر آورده شده است.

 

 
 افزار لیزرلمدل معادالت ساختاری تحقیق با استفاده از نرم .2نمودار  
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افزار لیزرل یک سری طور که آشکار است، نرمهمان
هایی برای سنجش نیکویی برازش مدل تدوین شده  شاخص
است.  GFIهایی نیکویی برازش دهد. یکی از شاخص ارائه می

نزدیکتر باشد، بیانگر برازش چه به عدد یک  این شاخص هر
است،  33/3بهتر مدل است که در مدل حاضر این شاخص 

توان گفت مدل دارای برازش خوبی است. شاخص  بنابراین می
است  GFIکه این شاخص شکل تصحیح شده  AGFIدیگر 

هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد بیانگر  GFIو همانند شاخص 
 88/3یزان این شاخص برازش بهتر مدل است. در مدل حاضر م

است. شاخص دیگری که در این مدل محاسبه شده است 
NFI ها برای  باشد. این شاخص نیز یکی دیگر از شاخص می

 ها سنجش میزان خوب بودن مدل به دست آمده با توجه به داده
باشد، حاکی از  3/3ست. چنانچه میزان این شاخص باالتر از ا

زان شاخص برای مدل مناسب بودن مدل استخراجی است. می
 باشد. می 36/3بدست آمده برابر با 

ویی برازش مدل، های بررسی نیک یکی از بهترین شاخص
کای دو بر درجه آزادی است. البته حد  بررسی نسبت آماره

استانداردی برای مناسب بودن میزان این شاخص وجود ندارد، 
اند که این شاخص باید  اما بسیاری از اندیشمندان بر این عقیده

 34/3باشد. در این تحقیق میزان نسبت برابر با  1کمتر از 
اساس که بر RMSEAبدست آمد. همچنین میزان شاخص 

 باشد. می 3633باشد، در این مدل برابر با  ل میخطاهای مد

 

 گیریبحث و نتیجه
هایی که امروزه نقش مهمی در توسعه و تعمیم  از جمله سازمان

ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد 
باشند. ورزش و  جامعه دارند ادارات ورزش و جوانان می

ها برای اینکه بتوانند  های ورزشی همانند دیگر سازمان سازمان
به اهداف و مقاصد خود دست یابند، نیاز به اجرای ساختار 
سازمانی مناسب و شیوه مدیریتی کارآمد و موفق دارند. مدیریت 

ها از اهمیت  های آن همانند دیگر سازمان ورزش و سازمان
خاصی برخوردار است. چرا که ضعف در شیوه مدیریتی و عدم 

اختار سازمان موجبات شکست این تناسب این شیوه با س
سازد. در عین  ها در رسیدن به اهداف خود را فراهم می سازمان

ها  حال شیوه مدیریتی متناسب با ساختار و نیازهای این سازمان
تواند زمینه الزم را برای رشد و ترقی سازمان و در نتیجه  می

زادگان، )عباس رشد و ترقی و بهبود ورزش کشور را فراهم سازد
3136.) 

ی فناور به کارگیری های پژوهش حاضر نشان داد که بین یافته
ا ورزش و جوانان شمال غرب ایران ب ادارات کل در اطالعات

و  دارد وجود همبستگی معناداری و ارتباط سازمانی ساختار
و  رسمیت )پیچیدگی، سازمانی ساختار بر اطالعات فناوری
ن ای بر متفاوتی اندازۀ و شدت با و گذارد می تأثیر تمرکز(
ی رو اطالعات فناوری به کارگیری است. گذاشته تأثیر عوامل
 اوالً دارد. متمایز ولی هم به وابسته اثر دو سازمانی ساختار
ن سازما سراسر در را سازمانی اعضای تعداد است ممکن
م دو و است سازمان اندازۀ کاهش آن نتیجة که دهد کاهش
ز ا ای ویژه سطح در را کارکنان استخدام است ممکن اینکه

ر ساختا معناداری به طور بنابراین دهد. توسعه یا سازمان کاهش
 .دگرگون خواهدکرد را سازمانی

ت ادارا در پیچیدگی و اطالعات فناوری بین ارتباط بررسی در
د آم به دست نتیجه کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران این

ر د پیچیدگی افزایش موجب فناوری اطالعات به کارگیری که
ن ای تأثیرپذیری شدت و است شده جوانان و ورزش وزارت
ر به طو ارتباط این و است زیاد اطالعات فناوری از عامل

ز ا حدودی تا شود می سبب اطالعات فناوری است. مستقیم
ت ارتباطا شود، کاسته سازمانی واحدهای و ها پست تعداد

ت مدیری سطح به کاهش نیاز موجب همچنین و شود سریعتر
ز ا خود این شود که می سازمان سطح شدن تر تخت و میانی

. کاهد می ها پست و مشاغل کاهش و سازمانی پیچیدگی
ی برخ حذف و کردن یکی با تا است قادر اطالعات فناوری

د تعدا و نظارت حیطة افزایش یا کاهش طریق از ها شغل
ی امکانات آوردن فراهم با و عمودی تفکیک بر سازمانی سطوح

ی جغرافیای تفکیک بر مجازی سازمان ایجاد و اینترنت همچون
ت رسمی و اطالعات فناوری بین ارتباط بررسی بگذارد. در اثر
ه ب نتیجه ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران این در

ت رسمی اطالعات، فناوری به کارگیری افزایش با که آمد دست
ز ا سازمانی رسمیت عامل تأثیرپذیری شدت یابد. می افزایش
و  مستقیم به طور ارتباط این و است زیاد اطالعات فناوری
ن ناادارات کل ورزش و جوا در اطالعات فناوری از استفاده

ی بررس شود. در می رسمیت افزایش شمال غرب ایران باعث
 ادارات کل ورزش و در تمرکز و اطالعات فناوری بین ارتباط

 با آمد که به دست نتیجه جوانان شمال غرب ایران نیز این
ت به صور تمرکز میزان اطالعات فناوری کارگیریبه افزایش

 قابل تأثیر این میزان و شدت ولی افزایش یافت محسوس
به وابسته و مستقل متغیر دو بین ارتباط این و است اغماض
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ر د گیری تصمیم معمول است. به طور مستقیم صورت
ن و جواناادارات کل ورزش  همچون عمومی های سازمان
ی بیشتر اطالعات تمرکز عمومی های سازمان است. متمرکز

ن یا زمینه این در پیشرفت و اطالعات فناوری نفوذ یا و دارند
ن به عنوا ادارات کل ورزش و جوانان نیز است. شده تر ساده امر

ه نبود مستثنا امر این از ایران در عمومی های سازمان از نوعی
ر د بیشتری تمرکز دارای صنعتی های سازمان با مقایسه در و

ج نتای با نتایج این بخش از تحقیق .هستند گیری تصمیم امر
 (،3188) (، مصطفایی3133) تحقیقات عزیزی و همکاران

 های باشد و با یافته(  همسو می3333) (، تسنگ3338) چانگ
 باشد. از همسو می( غیر3138) ( و دسترنج3133) نسبابراهیمی

ه ک کرد بیان توان گونه میاین همسوییاحتمالی این غیر دالیل
ر ب جوانان و ورزش ادارات مانند عمومی های سازمان در

د شو می بیان تلویحاً و شود می زیادی تأکید مسئولیت پذیری
و  گیری تصمیم فرایندهای دارند گرایش ها سازمان اینگونه
د بتوانن مدیران هم تا باشند داشته تری رسمی مراتب سلسله

ع نو این در اینکه هم و کنند کنترل تر راحت را امور ادارۀ
ت مسئولی و وظایف شرح خواهند می کارکنان ها سازمان

ر د نوآوری و خالقیت معمول به طور و باشند داشته مشخصی
و  صنعتی های سازمان به نسبت دولتی های سازمان نوع این

 است. کمتر تجاری
ر د مدیریت مشارکتی و اطالعات فناوری بین ارتباط بررسی در

ه ب نتیجه ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران نیز این
ن میزا اطالعات فناوری کارگیریبه افزایش با آمد که دست

 ها به طور یابد. انسان افزایش میمشارکت کارکنان در سازمان 
 ایی که متعلق به آنهاست، حمایت وفطری و طبیعی از چیزه

کنند. لذا اگر کارکنان و مشتریان یک سازمان در  پشتیبانی می
ها و اجرای نظرات خود مشارکت گیری ادامه نظرات و تصمیم

داده شوند، این گونه نظرات از حمایت و پشتیبانی جدی و 
گیری  قویتری در سازمان برخوردار خواهد بود. همچنین تصمیم

عات دقیق و جامع در جهان پرتحول و تحرک امروز نیاز به اطال
دارد. با توجه به حجم گسترده اطالعات و تغییرات مربوط به 

های بزرگ به  آنها، امکان اشراف مدیریت، خصوصاً در سازمان
نیاز جهت اتخاذ صدها تصمیم در روز وجود ندارد، مورد اطالعات

ها از اطالعات کلیه کارکنان گیری لذا الزم است در تصمیم
( و نتایج این تحقیق نشان داد که 3133 ی،)جدید استفاده گردد

تواند موجب افزایش مشارکت  استفاده از فناوری اطالعات می

کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران در 
 های سازمانی شود. گیری تصمیم

اضر نشان داد که بین سن در نتایج بخش دوم تحقیق ح
های سازمانی با فناوری اطالعات از دیدگاه  گیریتصمیم

ل ورزش و جوانان شمال غرب ایران ارکنان ادارات کک
داری وجود دارد. این بدان معناست که  همبستگی منفی و معنی

با افزایش سن میزان استفاده از فناوری اطالعات در بین 
کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران کاهش 

یابد و کارکنان جوانتر استفاده بیشتری از فناوری اطالعات  می
های سازمانی  گیری در تصمیم سطح تحصیالتاما بین  کنند. می

ارکنان ادارات کل ورزش و کبا فناوری اطالعات از دیدگاه 
داری وجود  جوانان شمال غرب ایران همبستگی مثبت و معنی

دارد. یعنی هرچه سطح تحصیالت کارکنان بیشتر باشد میزان 
ایج دیگر استفاده آنها از فناوری اطالعات بیشتر خواهد بود. نت

این بخش از تحقیق حاضر بیانگر وجود همبستگی منفی و 
ارکنان کداری بین سن و مدیریت مشارکتی از دیدگاه  معنی

ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران می باشد. که این 
( همخوانی دارد. به عبارتی 3185) های کمیشانی نتیجه با یافته

در مسائل مختلف  با افزایش سن میزان مشارکت کارکنان
های جوان تمایل بیشتری به شود و نیروسازمان کمتر می

های دیگر نشان داد که بین سطح  مشارکت دارند. اما یافته
ارکنان ادارات کل کتحصیالت با مدیریت مشارکتی از دیدگاه 

ورزش و جوانان شمال غرب ایران همبستگی مثبت و 
 های داودی تهداری وجود دارد که این نتیجه با یاف معنی

(، 3186) خلیفه سلطانی (،3185) کمیشانی (، نظری3183)
( همخوانی دارد. این 3333) و بوزبورا (3188) محمدیان

دهد که در مشارکت کارکنان میزان  ها نشان میهمسویی یافته
با افزایش  .گذار استتأثیرتار سازمان دخیل و تحصیالت در ساخ

کارگیری سبک نها برای بهمیزان تحصیالت کارکنان، تمایل آ
یکی از وظایف اصلی و یابد. مدیریت مشارکتی افزایش می

حیاتی در هر سازمان، آموزش کارکنان است. داشتن کارکنان 
آگاه توانمند یکی از مهمترین عوامل مؤثر در میزان کارآیی 
نظام مشارکت است. کارکنان از طریق آموزش نه تنها با اهداف 

ن آشنا شده، مشکالت و موانع اجرایی های سازما و سیاست
ها را خواهند شناخت و در جهت رفع آنها تالش ها و برنامهطرح

های کاری و بلوغ فکری آنها نیز  خواهند کرد، بلکه مهارت
یابد، بدیهی است که کارکنان تحصیل کرده و سطح  افزایش می
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باالی سازمان در پی مشارکت بیشتر هستند، چرا که آنها 
 (. 3133)جدیدی،  کنند از این طریق مفیدتر هستندمی احساس

های دیگر این بخش از پژوهش حاضر نشان داد  همچنین یافته
های سازمانی با ساختار سازمانی از گیریکه بین سن در تصمیم

ارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران کدیدگاه 
آمده در بخش  داری وجود ندارد و نتیجه به دستارتباط معنی

دار بین سطح  دیگر تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنی
ارکنان ادارات کل کتحصیالت با ساختار سازمانی از دیدگاه 

 باشد.جوانان شمال غرب ایران می ورزش و
 (، نظری کمیشانی3183) های داودی با یافتهنتایج این تحقیق 

در مورد رابطه  (3333)ی والوی (،3188) محمدیان(، 3185)
سطح تحصیالت  مؤلفهمدیریت مشارکتی و ساختار سازمانی با 

های به  همخوانی دارد. این همخوانی نتیجه همسویی یافته
بیانگر این  نیز های قبلی دست آمده این پژوهش و پژوهش

باال بودن سطح دانش و معلومات کارکنان میزان و است که 
سازمان را افزایش  سطح مشارکت کارکنان در مسائل مختلف

( همخوانی ندارد. 3186) دهد. اما با پژوهش خلیفه سلطانی می
توان گفت در پژوهش حاضر  در مورد علت عدم همخوانی می

سطح  مؤلفهرابطه مدیریت مشارکتی و ساختار سازمانی با 
تحصیالت سنجیده شده، اما در پژوهش خلیفه سلطانی رابطه 

 ده شده بود.سطح تحصیالت با کارآفرینی سنجی
های بخش سوم تحقیق حاضر نشان داد که فناوری یافته

ادارات کل ورزش و جوانان شمال اطالعات بر ساختار سازمانی 
دارد. به عبارت دیگر فناوری اطالعات توان  تأثیرغرب ایران 

ادارات کل ورزش و جوانان شمال بینی ساختار سازمانی پیش
تغییرات  از درصد 18 اتفناوری اطالعرا دارد و غرب ایران 

ی نیرو اهمیت به توجه باکند. می توجیه را ساختار سازمانی
ر د و نقش آنها ادارات ورزش و جوانان در انسانی و کارکنان

ی فناور مبحث به اهداف سازمانی، پرداختن و تحقق رشد
ی ها دغدغه مهمترین از یکی اطالعات در کنار ساختار سازمانی

ن   بین ادارات ورزش و جوانا این در و است مدیران امروزی
و  ورزشکاران قهرمان و مربیان توانمند پرورش مرکز عنوانهب

ز نی مدیراناً طبیعت و بیشتری برخوردارند اهمیت متخصص از
 کارکنانی تا بگیرند بکار را مدیریتی ابزارهای تمام تا عالقمندند

 باشند. نتایج این بخش  با فناوری اطالعات قوی و باالیی داشته

( و 3183) (، سعادتمندی3183) های خانلری از تحقیق با یافته
ط ارتبا به مربوط های یافته باشد.( همسو می3333) چانگ
د دا نشان مدیریت مشارکتی نیز و بین فناوری اطالعات خطی

ه کنند بینیپیش از عوامل دیگر یکی شاید فناوری اطالعات که
ر ساختا که بود آن از حاکی نتایج این باشد. مدیریت مشارکتی

ه  توجی را تغییرات مدیریت مشارکتی از درصد 53 سازمانی
ی فناور نمرۀ از توانمی موجود معادالت براساس کند.می

و ارکنان ادارات کل ورزش ک مدیریت مشارکتی اطالعات،
ی زیربنا اساسبر بینی کرد.پیش را جوانان شمال غرب ایران

ن زیردستا با مشارکت راه از ارتباط وجوی جست تحقیق نظری
، مساعی تشریک بر مبتنی برقراری روابطی و رئیس توسط
ه ک شود می کارکنان در خاطر آرامش و امنیت احساس به منجر
ت افزایش مدیریت مشارکتی اس در اساسی عوامل بسیار از خود

ث استفاده از فناوری اطالعات باع که در این پژوهش نیز
ج نتای این افزایش مشارکت کارکنان در امور سازمان خواهد شد.

و فناوری اطالعات  اینکه بر ( مبنی3133) جدیدی های یافته با
و  دارند مدیریت مشارکتی رابطه خطی با ساختار سازمانی

 مدیریت کنندۀبینیپیش متغیر فناوری اطالعات بهترین
 .دارد همخوانی مشارکتی است،

 مدیران ادارات ورزش و جوانان شود که پیشنهاد میدر پایان 
 آن در ساختار تأثیرت را به دلیل استفاده از فناوری اطالعا

 ولویتسازمانی و افزایش مدیریت مشارکتی کارکنان در ا
 به منظور افزایش مشارکت های خود قرار دهند وبرنامه

 آنان سازی ازمانی به منظور آمادهکارکنان تغییراتی در ساختار س
 ریت مشارکتی در ادارات کل ورزش وجهت استفاده از مدی

 به وجود آید و این تغییرات شامل جوانان شمال غرب ایران
 و پاگیر( و )قوانین خشک و دست پیچیدگی، رسمیتکاهش 

 باشد که باعث خواهد شد تا کز( می)تمر عدم تفویض اختیار
 کارها را همدلی و مشارکت بیشتری کارکنان در کنار هم و با

 دار سطحمثبت و معنی همچنین با توجه به ارتباط انجام دهند.
 شود که به منظور می با مدیریت مشارکتی پیشنهادتحصیالت 

 دارات ورزش و جوانان از مدیران،در ا مشارکت کارکنان افزایش
 سطح تحصیالت باال استفاده شود و کارشناسان و کارکنانی با

 کل اداراتکارکنان  سطح تحصیالتیری اندیشیده شود تا تداب
 ارتقا یابد.ورزش و جوانان 
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