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چکیده
هدف از این تحقیق ،مطالعه ارتباط چندگانه بین سرمایه فکری ،فناوری اطالعات با توانمندسازهای روانشناختی از طریق یادگیری سازمانی کارکنان
ادارات کل ورزش و جوانان ایران بود .جامعه آماری این تحقیق ،کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران به تعداد  492نفر بودند ،که از این تعداد
 228نفر با روش نمونهگیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامههای استاندارد سرمایه فکری(بونتیس،
 ،)2002فناوری اطالعات (لورتز و همکاران ،)2004 ،توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر )1995 ،و یادگیری سازمانی (نیفه )2001 ،به ترتیب با
ضریب آلفای کرونباخ  0/86 ،0/81 ،0/71و  0/78انجام گرفت .برای توصیف دادهها از روشهای آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی دادهها از
روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد .نتایج نشان داد که سرمایه فکری و فناوری اطالعات رابطه مثبت و معناداری
با توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها داشتند( .)P≤0/01 ،r=0/34 ، 0/51همچنین نتایج نشان داد که سرمایه فکری و فناوری اطالعات قابلیت
پیش بینی توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها را داشتند(.)R square =0/12 ، 0/26

کلیدواژهها:

سرمايه فكري ،فناوري اطالعات ،توانمندسازهاي روانشناختی ،يادگیري سازمانی ،كاركنان ،ادارات كل ورزش و جوانان
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مقدمه
امروزه با توجه به این که این عصر ،عصر انفجار دانش و اطالعات میباشد ،توجه به سرمایههای فکری و فناوریهای اطالعاتی جهت
توانمندسازی کارکنان در سازمانهای امری ضروری و مهم میباشد و اهمیت این موضوعات نیز بر هیچ کس پوشیده نمیباشد .پس در
عصری که به انفجار دانش و اطالعات شهره دارد ،سازمانها باید همگام و همراه با تغییرات فنی ،علمی ،تکنولوژیکی ،سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و بویژه نهضت جهانی شدن پیوسته اقدامات الزم را به عمل آورند و دانش خود را به روز نگه دارند و نیروهای متخصص و توانمند
برای حل مشکالت و معضالت دنیای امروز در سازمانها تربیت و مدیریت کنند(مصلحی و سموعی .)1391 ،با توجه به اینکه امروزه ورزش
به عنوان یك صنعت مهم در عرصه رقابت جهان مطرح شده است و برای اینکه سازمانهای ورزشی ما بتوانند در این عرصه رقابت جهانی از
رقبای خود پیشی بگیرند ،نیازمند مدیران توانمند در عرصه مدیریت ورزشی میباشند تا بتوانند کارکنان خود را در زمینه دانش و فناوری،
توانمند سازند .لذا الزمه این توانمندسازی را میتوان در سرمایههای فکری و فناوریهای اطالعاتی این مدیران دانست .به طوری که اگر
مدیران سازمانهای ورزشی ما به سرمایههای فکری و فناوریهای اطالعاتی مسلح شوند و بتوانند زمینه و بستر الزم را برای توانمندسازی
در این زمینهها در کارکنان خود فراهم کنند از این طریق خواهند توانست در طراحی ،برنامه ریزی ،سیاستگذاری اهداف سازمانهای ورزشی
و پیاده سازی آنها موفق باشند .از آنجا که امروزه ،جهانی شدن تغییرات شدید در محیط ،رقابت و ترجیحات پویای مشتریان را به ارمغان
آورده است که سازمانها را وادار به انطباق با تغییرات برای بقاء و موفقیت کرده است .این تغییرات نه تنها در محیط خارجی مثل محصول،
خدمات ،فناوری بلکه در محیط داخلی مانند طرز فکر مردم ،نگرشها ،ارزشها ،اهداف و شیوه مدیریت نیز روی داده است .بنابراین در
سازمانهای رو به رشد نیاز به تجدید نظر و تعریف دوباره راهبردهای مقابلهای وجود دارد(میشرا و باهاسکار .)2010 ،1به منظور توانمندسازی
در مقابله با این تغییرات و ایجاد سازمانهای جدید متناسب با شرایط جدید سازمانها باید بدانند چطور یاد بگیرند و چگونه خود را با تغییرات
پی در پی محیط وفق دهند و تنها سازمانهایی که بر یادگیری سازمانی تاکید و تمرکز کنند قادر به پیش بینی و انطباق با این تغییرات هستند.
همچنین تجارب گذشته نشان میدهد که سازمانهایی موفق تر هستند که زودتر ،سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند(فرمانی و روانگرد.)1393 ،
لذا دالیل زیادی وجود دارد که چرا سازمانها باید توانمندی کارکنان خود را از طریق یادگیری سازمانی افزایش دهند .اول اینکه توانمندی
یك مفهوم نسبتا جدید بوده و به طورکلی با عالقمندی و رضایت شغلی متفاوت است .دوم اینکه با توجه به اینکه نیروی انسانی کارآمد ،پر
بهاترین و ارزندهترین ثروت و دارایی هر کشور و سازمان است .بسیاری از جوامع و سازمانها با وجود داشتن منابع طبیعی سرشار ،به دلیل
فقدان نیروی انسانی شایسته و الیق ،توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند .بعضی دیگراز ملتها ،به رغم کمبود منابع طبیعی ،در نتیجه
داشتن نیروی انسانی کار آزموده و مناسب ،به آسایش و رفاه رسیدهاند و با گامهای بلند و استوار مسیر پیشرفت و ترقی را طی میکنند .سوم
اینکه تحقق توانمندی کارکنان مستلزم توجه به یادگیری سازمانی کارکنان در همه سطوح سازمانی میباشد .از آنجا که نیروی انسانی مهمترین
و ارزشمندترین سرمایه هر سازمانی میباشد توانمندسازی با تربیت کارکنانی باانگیزه و توانا به مدیران این امکان را میدهد تا در برابر پویای
محیط رقابتی به سرعت و به طور مناسب عمل نموده و موجبات برتری رقابت سازمانشان را فراهم کنند(فیض و همکاران.)1396 ،
تحقق توانمندسازی روانشناختی کارکنان در همه سطوح و ردههای سازمانی مستلزم یادگیری سازمانی است و از آنجا که کارکنان مهمترین و
ارزشمندترین سرمایه یك سازمان می باشند توانمندسازی کارکنان از طریق یادگیری سازمانی به مدیران این امکان را خواهد داد تا در برابر
پویایی محیط رقابتی به طور مناسب و به سرعت عمل کنند و موجبات رشد و شکوفایی سازمانی را فراهم نمایند (فرمانی و روانگرد.)1393 ،
در واقع وظیفه اصلی یادگیری سازمانی فراهم آوردن دانش الزم جهت انجام وظایف کنونی سازمان است که از طریق آن میتوان با نگاه به
گذشته ،از رفتار خود درسهای بسیاری گرفت و بدین ترتیب این یادگیری مستمر میتواند از طریق رشد و توسعه سرمایههای فکری ،مدیریت
و تسهیم دانش و کاربرد فناوریهای نوین اطالعاتی منجر به توانمندی کارکنان و در نتیجه موفقیت هر سازمانی شود و متاسفانه در سازمانهای
ورزشی ما با توجه به بررسیهای انجام شده محقق ،این متغیرهای مهم کم یا به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته اند ،بنابراین این تحقیق انجام
میشود تا بتواند نقش تاثیر گذار سرمایههای فکری ،مدیریت دانش و فناوریهای اطالعاتی را در توانمندسازی روانشناختی کارکنان
سازمانهای ورزشی و بخصوص ادارات کل ورزش و جوانان ایران که نقش مهم و اساسی در سیاست گذاری ورزش کشور ایفا میکند را
بیشتر آشکار کند .امروزه تغییر در شیوههای توانمندسازی کارکنان با توجه به محیط رقابتی امری است اجتناب ناپذیر ،چرا که شیوههای سنتی
در شرایط متحول و پویای امروزی فاقد اثر بخشی الزم است .بنابراین برای اثربخشی و کارایی هر چه بیشتر سازمانهای ورزشی ،محقق در
پی پاسخ به این سوالهای می باشد :که کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران تا چه اندازه از نظر روانشناختی توانمند هستند؟آیا سرمایه
فکری و فناوری اطالعات میتواند با توانمندسازی روانشناختی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران رابطه داشته باشند؟ آیا سرمایه فکری
and Bhaskar
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و فناوری اطالعات قابلیت پیش بینی توانمندسازی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران را دارند؟آیا بین سرمایه فکری و فناوری اطالعات
با توانمندسازهای روانشناختی با توجه به نقش کنترلی یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد؟

مبانی نظری و چارچوب تحقیق
امروزه و در عصر نوین ،سازمانها در ابعاد و جنبههای مختلف به طور چشم گیر بر دانش ،اطالعات ،سرمایههای فکری و فناوریهای اطالعاتی
تاکید دارند .دانش و اطالعات قدرت است و هر کسی از آن برخوردار شود ،صاحب قدرت است .با توجه به این که سرمایههای فکری و
فناوریهای اطالعاتی در سراسر دنیا در حال رشد هستند و سازمانها نیز برای بقای خود نیازمند آنها میباشند ،بنابراین هر سازمانی که این
موضوع را نادیده انگارد ،دچار افول و زوال خواهد شد .بنابراین توجه به سرمایه فکری و فناوری اطالعات جهت رسیدن به اهداف سازمان از
طریق یادگیری سازمانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است( .عبداللهی.)1388 ،
بر اساس تحقیقات انجام شده اردالن ( ،)1390موسوی کوهپار و همکاران( )1392و فرمانی و روانگرد( )1393این احتمال وجود دارد که بین
سرمایه فکری و فناوری اطالعات با توانمندسازهای روانشناختی با تواجه به نقش میانجی گری یادگیری سازمانی در کارکنان ادارات کل
ورزش و جوانان ایران ارتباط وجود داشته باشد و از آنجا که در حیطه مدیریت ورزشی و در ادارات کل ورزش و جوانان ایران مطالعات کمی
در این زمینه و بر اساس بررسیهای انجام شده محقق ،صورت گرفته است .بنابراین ،ضرورت انجام چنین تحقیقی در سازمانهای ورزشی
کشور الزم است تا روابط بین این متغیرها را با توانمندسازی روانشناختی و همچنین با توجه به نقش کنترلی یادگیری سازمانی در حیطه
مدیریت ورزشی بررسی و روابط بین این متغیرها را بیش از بیش مشخص کند.

سرمایه فکری

توانمندسازی
روانشناختی

یادگیری سازمانی

فناوری اطالعات

شكل  .1الگوي ارتباطی بین سرمايه فكري ،فناوري اطالعات با توانمندسازهاي روانشناختی از طريق يادگیري سازمانی كاركنان ادارات كل
ورزش و جوانان ايران

شکل  ، 1الگوی مفهومی تحقیق حاضر به همراه متغیرهای مورد بررسی و ارتباط میان آنها را نشان میدهد .متغیر سرمایه فکری که بر اساس
مدل بونتیس )2002(1ارائه شده است و شامل سه مولفه سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی یا مشتری است .متغیر فناوری
اطالعات که بر اساس مدل مارتینز لورتز و همکاران )2004(2ارائه شده است و شامل هفت مولفه سخت افزاری ،نرم افزاری ،شبکه ،امنیت،
پایگاه داده و سیستمهای اطالعاتی ،فرایندها و سیستمها و مدیریت اطالعات است .به عنوان متغیر پیشبین(پیش بینی کننده) در این تحقیق
در نظر گرفته شده است و متغیر توانمند سازی روانشناختی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران که بر اساس مدل اسپریتزر )1995(3ارائه
1. Bountis
2. Lovertz and Etal
3. Spritzer
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شده است و شامل چهار مولفه احساس شایستگی ،احساس معنیداری ،احساس آزادی عمل و احساس موثر بودن است .به عنوان متغیر
مالك(پیش بین شونده) در این تحقیق در نظر گرفته شده است و همچنین متغیر یادگیری سازمانی که بر اساس مدل نیفه( )2001ارائه شده
است و شامل هفت مولفه چشمانداز مشترك ،فرهنگ یادگیری سازمانی ،کار و یادگیری تیمی ،اشتراك دانش ،تفکر سیستمی ،رهبری
مشارکتی و توسعه شایستگیهای کارکنان میباشد به عنوان متغیر میانجی در این تحقیق در نظر گرفته شده است(صفری و همکاران.)1394 ،
که این متغیرها در قالب فرضیههای زیر مورد سنجش قرار گرفته است:
• بین متغیر سرمایه فکری و فناوری اطالعات با متغیر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها ارتباط معنادار وجود دارد.
• بین خرده مقیاسهای متغیر سرمایه فکری با خرده مقیاسهای متغیر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها ارتباط معنادار وجود
دارد.
• بین خرده مقیاسهای متغیر فناوری اطالعات با خرده مقیاسهای متغیر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها ارتباط معنادار وجود
دارد.
• متغیرهای سرمایه فکری و فناوری اطالعات قابلیت پیش بینی متغیر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها را دارد.
• خرده مقیاسهای متغیرهای سرمایه فکری و فناوری اطالعات قابلیت پیش بینی متغیر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها را
دارد.
• بین متغیر سرمایه فکری با متغیر توانمندسازهای روانشناختی(با توجه به نقش کنترلی یادگیری سازمانی) ارتباط معنادار وجود دارد.
• بین متغیر فناوری اطالعات با متغیر توانمندسازهای روانشناختی(با توجه به نقش کنترلی یادگیری سازمانی) ارتباط معنادار وجود
دارد.

روش شناسی
این پژوهش توصیفی – کاربردی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است .جامعه آماری این تحقیق ،تمامی کارکنان
ادارات کل ورزش و جوانان ایران به تعداد  492نفر بودند ،که از این تعداد  228نفر به عنوان نمونه تحقیق و به روش نمونهگیری در دسترس
از بخشهای مختلف آنها انتخاب شدند .در این پژوهش جمع آوری دادهها از طریق یك چك لیست اطالعات فردی و چهار پرسشنامه
استاندارد سرمایه فکری (بونتیس ،)2002 ،فناوری اطالعات (لورتز و همکاران  ،)2004 ،توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر )1995 ،و یادگیری
سازمانی(نیفه )2001 ،انجام گرفت .اعتبار این پرسشنامهها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی مورد بررسی و تایید قرار گرفته بود .پایایی
پرسشنامههای(ضریب آلفای کرونباخ) سرمایه فکری ،فناوری اطالعات ،توانمندسازی روانشناختی و یادگیری سازمانی در این تحقیق به ترتیب
0/81 ،0/71و 0 /86و 0/78گزارش شده است .در این پژوهش از روشهای آمار توصیفی برای توصیف دادهها و از آزمون کلموگروف –
اسمیرنوف برای طبیعی و نرمال بودن دادهها و همچنین از ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون و رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل
دادهها تحقیق استفاده شده است .کلیه تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزارهای  SPSSانجام شده است.

یافته ها
یافتههای عمومی پژوهش نشان داد که 37/4درصد نمونههای مورد مطالعه مرد و 62/6درصد آن زن بودند84/3 .درصد آنها متاهل و
15/7درصد آنها مجرد بودند و از نظر سنی بیشتر نمونههای مورد مطالعه با 30/4درصد در دامنه سنی 31تا 35سال قرار داشت .وضعیت
استخدامی 33/9درصد نمونههای مورد مطالعه قراردادی37 ،درصد رسمی و 29/1درصد پیمانی بود .همچنین87درصد نمونهها دارای مدرك
کارشناسی بودند.
نتایج حاصل از جدول .1نشان میدهد که بین سرمایه فکری با توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها (  r=0/34و )p= 0/001و همچنین
بین فناوری اطالعات با توانمندسازهای روانشناختی آزمودنی ها(  r=0/51و )p= 0/001ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت(.)P≤ 0/01
جدول .1نتايج ضريب همبستگی سرمايه فكري و فناوري اطالعات با توانمندسازهاي روانشناختی آزمودنی ها
متغیرها

r

R2

Sig

سرمایه فکری با توانمندسازهای روانشناختی

0/34

0/12

0/001

فناوری اطالعات با توانمندسازهای روانشناختی

0/51

0/26

0/001
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نتایج حاصل از جدول .2نشان میدهد که بین همه خرده مقیا سهای متغیر سرمایه فکری با همه خرده مقیاسهای متغیر توانمندسازهای
روانشناختی آزمودنیها ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت(.)P≤ 0/01
جدول  .2نتايج ضريب همبستگی خرده مقیاسهاي سرمايه فكري با خرده مقیاسهاي توانمندسازهاي روانشناختی آزمودنیها
مولفههاي توانمندسازهاي

رديف

روانشناختی

احساس

احساس

احساس

احساس

معنیداري

شايستگی

آزادي عمل

موثر بودن

مولفههاي سرمايه فكري
1

سرمایه انسانی

2

سرمایه ساختاری

3

سرمایه ارتباطی

r
Sig
r
Sig
r
Sig

0/25
0/001
0/19
0/004
0/23
0/001

0/31
0/001
0/23
0/001
0/24
0/001

0/34
0/001
0/27
0/005
0/31
0/001

0/23
0/001
0/19
0/003
0/20
0/002

نتایج حاصل از جدول .3نشان میدهد که بین همه خرده مقیاسهای متغیر فناوری اطالعات با همه خرده مقیاسهای متغیر توانمندسازهای
روانشناختی آزمودنیها ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت(.)P≤ 0/01
جدول .3نتايج ضريب همبستگی خرده مقیاسهاي فناوري اطالعات با خرده مقیاسهاي توانمندسازهاي روانشناختی آزمودنی ها
مولفههاي توانمندسازهاي

رديف

روانشناختی

احساس معنیداري

احساس شايستگی

احساس آزادي عمل

0/22
0/001
0/30
0/001
0/29
0/001
0/30
0/001
0/43
0/001
0/50
0/001
0/43
0/001

0/18
0/005
0/26
0/001
0/18
0/005
0/22
0/001
0/46
0/001
0/49
0/001
0/49
0/001

0/27
0/001
0/26
0/001
0/23
0/001
0/19
0/005
0/43
0/001
0/49
0/001
0/56
0/001

احساس
موثر بودن

مولفههاي سرمايه فكري
1

سخت افزار

2

نرم افزار

3

شبکه

4

امنیت

5

پایگاه داده و سیستمهای اطالعاتی

6

فرایندها و سیستم ها

7

مدیریت

r
Sig
r
Sig
r
Sig
r
Sig
r
Sig
r
Sig
r
Sig

0/17
0/009
0/18
0/007
0/16
0/018
0/17
0/008
0/26
0/001
0/28
0/001
0/34
0/001

نتایج حاصل از جدول .4نشان میدهد که متغیرهای سرمایه فکری و فناوری اطالعات قابلیت پیش بینی متغیر توانمندسازهای روانشناختی
آزمودنیها را داشتند(.)R square =0/12 ، 0/26
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جدول .4تحلیل رگرسیونی قابلیت پیش بینی متغیر توانمندسازهاي روانشناختی از طريق متغیرهاي سرمايه فكري و فنآوري اطالعات
شاخص آماري

ضريب
همبستگ

مدل رگرسیون
سرمایه فکری
فناوری اطالعات

ضريب تعیین

ضريب تعیین تعديل شده

F

سطح معناداري

0/12
0/26

0/11
0/26

29/67
80/40

0/001
0/0001

0/34
0/51

نتایج حاصل از جدول .5نشان میدهد که خرده مقیاسهای متغیر سرمایه فکری و خرده مقیاسهای متغیر فناوری اطالعات قابلیت پیش
بینی متغیر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها را داشتند(.)R square =0/14 ، 0/44
جدول  .5تحلیل رگرسیونی قابلیت پیش بینی متغیر توانمندسازهاي روانشناختی از طريق خرده مقیاسهاي متغیرهاي سرمايه فكري و
فناوري اطالعات
شاخص آماري

ضريب

ضريب

ضريب تعیین

دوربین

سطح

همبستگی

تعیین

تعديل شده

واتسون

F

معناداري

خرده مقیاسهای سرمایه فکری

0/37

0/14

0/13

1/66

12/11

0/001

خرده مقیاسهای فناوری اطالعات

0/67

0/44

0/43

1/81

25/09

0/001

مدل رگرسیون

نتایج حاصل از جدول .6نشان میدهد که از بین همه خرده مقیاسهای متغیر سرمایه فکری ،تنها خرده مقیاس سرمایه انسانی قابلیت پیش
بینی متغیر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها را داشت.
جدول .6ضرايب رگرسیونی قابلیت پیش بینی متغیر توانمندسازهاي روانشناختی از طريق خرده مقیاسهاي متغیر سرمايه فكري
مدل

ضرايب غیر استاندارد

ضرايب استاندارد
t

B

خطاي استاندارد

مقدار ثابت

2/88

0/17

P

بتا
17/42

0/001

مولفه سرمایه انسانی

0/29

0/09

0/39

3/14

0/002

مولفه سرمایه ساختاری

-0/09

0/09

-0/14

-0/99

0/33

مولفه سرمایه ارتباطی

0/08

0/10

0/11

0/80

0/43

نتایج حاصل از جدول .7نشان میدهد که از بین همه خرده مقیاسهای فناوری اطالعات ،تنها خرده مقیاس مدیریت (  β=0/40و0/001
= )pقابلیت پیش بینی توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها را داشت (.)P≤ 0/01
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جدول .7ضرايب رگرسیونی قابلیت پیش بینی متغیر توانمندسازهاي روانشناختی از طريق خرده مقیاسهاي متغیر فناوري اطالعات
مدل

ضرايب غیر استاندارد

ضرايب استاندارد
بتا

t

P

7/24
0/39
0/23

0/0001
0/70
0/82
0/64
0/36
0/08

مقدار ثابت
سخت افزار
نرم افزار

B
1/42
0/02
0/02

خطاي استاندارد
0/20
0/06
0/07

0/03
0/02

شبکه
امنیت
پایگاه داده و سیستمهای اطالعاتی

-0/04
0/05
0/13

0/08
0/06
0/07

-0/06
0/08
0/17

-0/46
0/91
1/74

فرایندها و سیستم ها

0/15

0/07

0/18

1/99

0/051

مدیریت

0/32

0/05

0/40

6/59

0/001

نتایج جدول  .8بین متغیر سرمایه فکری با متغیر توانمندسازهای روانشناختی در مرتبه صفر رابطه معناداری ( ،)r=0/358 ، P>0/01وجود
دارد .با اعمال متغیر کنترلی یادگیری سازمانی میزان رابطه همچنان معنادار ( )r=0/357 ، P>0/01بود .این موضوع داللت بر واقعی بودن
رابطه بین سرمایه فکری با توانمندسازهای روانشناختی(بدون نقش یادگیری سازمانی) دارد.
جدول  .8نتايج آزمون پیرسون رابطه سرمايه فكري با توانمندسازهاي روانشناختی(با توجه به نقش كنترلی يادگیري سازمانی)
متغیرها
سرمایه فکری با توانمندسازهای روانشناختی

مرتبه صفر

مرتبه تفكیكی(نقش كنترلی يادگیري سازمانی)

r

Sig

R

Sig

0/358

0/001

0/357

0/001

نتایج جدول  ، .9بین متغیر فناوری اطالعات با متغیر توانمندسازهای روانشناختی در مرتبه صفر رابطه معناداری ( ،)r=0/518 ، P>0/01وجود
دارد .با اعمال متغیر کنترلی یادگیری سازمانی میزان رابطه همچنان معنادار ( )r=0/517 ، P>0/01بود .این موضوع داللت بر واقعی بودن
رابطه بین فناوری اطالعات با توانمندسازهای روانشناختی(بدون نقش یادگیری سازمانی) دارد.
جدول  .9نتايج آزمون پیرسون رابطه فناوري اطالعات با توانمندسازهاي روانشناختی(با توجه به نقش كنترلی يادگیري سازمانی)
متغیرها
فناوری اطالعات با توانمندسازهای روانشناختی

مرتبه صفر

مرتبه تفكیكی(نقش كنترلی يادگیري سازمانی)

r

Sig

R

Sig

0/518

0/001

0/517

0/001

بحث و نتیجه گیری
امروزه ،درکشورهای مختلف توجه خاصی به مسئله توانمندسازهای روانشناختی در سازمانها و بویژه سازمانهای ورزشی میشود .توسعه
توانمندسازهای روانشناختی و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه آن از ابزارهای رشد و پیشرفت هر سازمانی و بویژه سازمانهای در حال
توسعه میباشد( .مصلحی و سموعی .)1391 ،توانمندسازهای روانشناختی از درجه اهمیت بسزایی در سازمانهای ورزشی ما برخوردار میباشد
به طوری که نقش و اهمیت آن در تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده است و بدون شك باید گفت که توانمندسازهای روانشناختی سهم
چشم گیری در توفیق و تعالی سازمانها دارد(رحمانی تبار .)1393 ،بسیاری از سیاستهای سازمانها که برای توسعه توانمندسازهای
روانشناختی تدوین میگردد با فناوریهای اطالعاتی مرتبط است .از سوی دیگر تالشهای موجود برای توانمندسازهای روانشناختی در
سازمان ،با سرمایه فکری اثربخش تر گشته و میتواند مزیت رقابتی را افزایش داده و عملکرد کلی سازمان را بهبود ببخشد .بنابراین ،ا ین
تحقیق در تالش بود تا مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری ،فناوری اطالعات با توا مند سازهای روانشناختی را از طریق یادگیری سازمانی در
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صفری و همکاران

کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران را مورد سنجش قرار دهد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که با توجه به
همبستگی میان متغیرهای تحقیق ،مشخص شد که متغیرهای سرمایه فکری ،فناوری اطالعات با متغیر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها
همبستگی مثبت و معناداری داشت .اما شدت این همبستگی بین متغیر سرمایه فکری با متغیر توانمندسازهای روانشناختی کمتر از شدت
همبستگی بین متغیر فناوری اطالعات با متغیر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها بود .این یافتهها با یافتههای تحقیقات براتی کشه(،)1388
دعایی و همکاران ( ،)1391اردالن ( )1390و رحمانی تبار( )1393همسو و مشابه است و با تحقیق فراهانی و همکاران()1388غیر همسویی
میباشد .بنابراین سازمانهای امروزی در تالش دامنهدار برای ایجاد توسعه مزیتهای راهبردی و پیشی گرفتن از رقیبان خود ،موضوع توسعه
ظرفیتهای انسانی و ارتقای توانمندسازی روانشناختی کارکنان را در دستور کار خود قرار داده و در این مسیر از تمامی سازوکارهای ممکن
بهره میجویند .در این میان سرمایههای فکری و فناوریهای اطالعاتی به مثابه یکی از قویترین عوامل ،درجه اثربخشی خود را به اثبات
رسانیده است .به طوری که نتایج حاصل از تحلیل دادهها تحقیق حاکی از این واقعیت بود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ارتباط بین خرده مقیاسهای سرمایه فکری با خرده مقیاسهای توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها نشان
داد که میزان همبستگی بین سرمایه انسانی از خرده مقیاسهای سرمایه فکری با خرده مقیاسهای توانمندسازهای روانشناختی(احساس
معنیداری ،احساس شایستگی ،احساس آزادی عمل و احساس موثربودن) همگی مثبت و معنادار بود .با توجه به این نتایج ،انتظار میرود که
مدیران این سازمان ورزشی برای توانمندسازی روانشناختی کارکنان خود به شکل مطلوبی از تمامی سرمایههای انسانی خود استفاده نمایند.
به طوری که بتوانند کارهای گروهی ،تیمی و همچنین رضایت مندی را در بین نیروهای انسانی خود رشد و گسترش دهند .میزان همبستگی
بین سرمایه ساختاری از خرده مقیاسهای سرمایه فکری با خرده مقیاسهای توانمندسازهای روانشناختی(احساس معنیداری ،احساس
شایستگی ،احساس آزادی عمل و احساس موثربودن) همگی مثبت و معنادار بود .با توجه به این نتایج ،انتظار میرود که مدیران این سازمان
ورزشی برای توانمندسازی روانشناختی کارکنان خود از ساختارهای مناسبی استفاده نمایند .میزان همبستگی بین سرمایه ارتباطی از خرده
مقیاسهای سرمایه فکری با خرده مقیاسهای توانمندسازهای روانشناختی(احساس معنیداری ،احساس شایستگی ،احساس آزادی عمل و
احساس موثربودن) همگی مثبت و معنادار بود .با توجه به این نتایج ،انتظار میرود که مدیران این سازمانهای ورزشی نه تنها باید به مسائل
و مشکالت مشتریان و ارباب رجوعان سازمان توجه کنند ،بلکه باید به مسائل و مشکالت نیروی انسانی خود نیز توجه ویژه نمایند تا بتوانند
هر چه بیشتر باعث رضایتمندی و در نتیجه آزاد شدن نیروی فکر و اندیشه آنها به منظور توانمند کردن آنها از نظر روانشناختی و باال بردن
عملکرد فردی و سازمانی شوند .این یافتهها با یافتههای تحقیقات پور کیانی( ،)1393کوهپار و همکاران( ،)1392نبی و همکاران()1391و
شجاعی و همکاران( )1388مطابقت دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ارتباط بین مولفههای فناوری اطالعات با مولفههای توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها نشان داد که میزان
همبستگی بین فناوری سخت افزاری از خرده مقیاسهای فناوری اطالعات با خرده مقیاسهای توانمندسازهای روانشناختی(احساس
معنیداری ،احساس شایستگی ،احساس آزادی عمل و احساس موثربودن) همگی مثبت و معنادار بود .با توجه به این نتایج ،انتظار میرود که
مدیران این سازمانهای ورزشی تالش کنند تا سازمان خود را مجهز به تجهیزات فنی و سخت افزاری مناسب از نظر کمی و کیفی نمایند تا
نیروهای انسانی آنها سخت افزارهای مناسب و به تعدا کافی جهت استفاده بهینه و مطلوب داشته باشند .میزان همبستگی بین فناوری نرم
افزاری از خرده مقیاسهای فناوری اطالعات با خرده مقیاسهای توانمندسازهای روانشناختی(احساس معنیداری ،احساس شایستگی ،احساس
آزادی عمل و احساس موثربودن) همگی مثبت و معنادار بود .با توجه به این نتایج ،انتظار میرود که مدیران این سازمانهای ورزشی تالش
کنند تا سازمان قابلیت اجرا ،پشتیبانی ،تولید و توسعه هر گونه نرمافزاری را جهت استفاده بهینه و مطلوب داشته باشد تا نیروی انسانی سازمان
بتوانند از این فناوریهای روز نرمافزاری برای کارایی و اثر بخشی هر چه بیشتر سازمان استفاده کنند .میزان همبستگی بین شبکه اینترنتی از
خرده مقیاسهای فناوری اطالعات با خرده مقیاسهای توانمندسازهای روانشناختی(احساس معنیداری ،احساس شایستگی ،احساس آزادی
عمل و احساس موثربودن) همگی مثبت و معنادار بود .با توجه به این نتایج ،انتظار میرود که مدیران این سازمانهای ورزشی تالش کنند تا
سازمان از پهنای باند شبکه اینترنت کافی ،سرعت دسترسی به اینترنت و تعدا کافی کامپیوتر مجهز به اینترنت برخوردار باشد .تا نیروی انسانی
سازمان بتوانند همیشه از اطالعات به روز ،دقیق و کافی جهت پیشبرد اهداف فردی و سازمانی استفاده کنند .میزان همبستگی بین امنیت از
خرده مقیاسهای فناوری اطالعات با خرده مقیاسهای توانمندسازهای روانشناختی(احساس معنیداری ،احساس شایستگی ،احساس آزادی
عمل و احساس موثربودن) همگی مثبت و معنادار بود .با توجه به این نتایج ،انتظار میرود که مدیران این سازمانهای ورزشی تالش کنند تا
استانداردها و خط مشیهای امنیتی مورد نیاز سازمان را شناسایی و تدوین نمایند و همجنین زیر ساختهای امنیتی الزم را برای امنیت
اطالعات در سازمان ایجاد کنند تا مسائل محرمانه و امنیتی نیروی انسانی و سازمان محفوظ بماند و این باعث احساس رضایت مندی و
انگیزش درونی نیروی انسانی نسبت به سازمان میشود و در نتیجه نیروی انسانی عالقمند به سازمان سعی خواهد کرد تا از تمامی پتانسیل و
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ظرفیت هایش در سازمان استفاده کند .میزان همبستگی بین پایگاه داده و سیستمهای اطالعاتی از خرده مقیاسهای فناوری اطالعات با
خرده مقیاسهای توانمندسازهای روانشناختی(احساس معنیداری ،احساس شایستگی ،احساس آزادی عمل و احساس موثربودن) همگی مثبت
و معنادار بود .با توجه به این نتایج ،انتظار میرود که مدیران این سازمانهای ورزشی تالش کنند تا دادههای ثبت شده در بانكهای اطالعاتی
از شفافیت الزم برخوردار باشند ،عمل بروز رسانی بانكهای اطالعاتی به موقع انجام گیرد و دوباره کاریهای اطالعاتی بین واحدها و
بخشهای سازمان به حداقل خود برسد تا نیرویهای انسانی سازمان بتوانند از توانمندیهای خود در جهت استفاده از این دادهها و اطالعات
حداکثر استفاده را ببرند .میزان همبستگی بین فرایندها و سیستمها از خرده مقیاسهای فناوری اطالعات با خرده مقیاسهای توانمندسازهای
روانشناختی(احساس معنیداری ،احساس شایستگی ،احساس آزادی عمل و احساس موثربودن) همگی مثبت و معنادار بود .با توجه به این
نتایج ،انتظار میرود که مدیران این سازمانهای ورزشی تالش کنند تا فرایندها و سیستمهای اطالعاتی مناسب جهت ثبت دادههای استفاده
کنند .نتایج همچنین نشان داد که میزان همبستگی بین مدیریت از خرده مقیاسهای فناوری اطالعات با خرده مقیاسهای توانمندسازهای
روانشناختی(احساس معنیداری ،احساس شایستگی ،احساس آزادی عمل و احساس موثربودن) همگی مثبت و معنادار بود .با توجه به این
نتایج ،انتظار میرود که مدیران این سازمانهای ورزشی با توجه به ظرفیتها و تواناییهای نیروی انسانی خود از سبكهای مدیریتی مناسب
جهت توانمندکردن آنها استفاده نمایند .تا بتوانند از حداکثر پتانسیل آنها به منظور کارایی و اثربخشی فردی و سازمانی استفاده کرد .این یافتهها
با یافتههای تحقیقات فالحی( ،)1388سبحانی و همکاران( ،)1390عظیمی()1392و ذبیحی و رویین تن ()1393مطابقت دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ،قابلیت پیشبینی توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها از طریق سرمایه فکری و فناوری اطالعات نشان داد
که ،سرمایه فکری و فناوری اطالعات پیش بین توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها است به طوری که  12درصدی واریانس (تغییرات)
متغیر توانمندسازهای روانشناختی توسط متغیر پیش بین سرمایه فکری و  26درصد واریانس (تغییرات) متغیر توانمندسازهای روانشناختی توسط
فناوری اطالعات آزمودنیها تبیین میشود که این نشان دهنده قدرت پیش بین بیشتر متغیر فناوری اطالعات نسبت به متغیر سرمایه فکری
بود .بنابراین نتایج این تحقیق و نتایج تحقیقات دیگر مانند نفری و امید فر( ،)1388فالح و بهارستان( ،)1393اسمیتسون و همکاران،)1997(1
سلیمان و همکاران )2012(2و اجمی و عرب چادگانی )2014(3نشان داد که سرمایه فکری و فناوری اطالعات میتواند تاثیرگذار بر
توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها باشد .پس الزم است که سازمانها و مدیران به منظور بهرهبرداری موثر از سرمایههای فکری و
فناوریهای اطالعاتی و استفاده از قابلیتهای آنها به منظور توانمندسازی روانشناختی کارشناسان و در نهایت کل سازمان ،برنامههای مناسبی
تدوین ،راهبردی درست را نسبت به بهره گیری از آنها تدارك ببینند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه  ،قابلیت پیش بینی توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها از طریق مولفههای سرمایه فکری نشان داد که تنها
مولفه سرمایه انسانی قابلیت پیش بینی توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها را دارد .یا فتههای این تحقیق با یافتههای تحقیقات نیك رفتار
()1394و کفاش پور و نوابی ( )1393مطابقت دارد .همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ،قابلیت پیش بینی توانمندسازهای روانشناختی
آزمودنیها از طریق مولفههای فناوری اطالعات نشان داد که تنها مولفه مدیریت قابلیت پیشبینی توانمندسازهای روانشناختی آزمودنیها را
دارد .یافتههای این تحقیق با یافتههای تحقیقات قواد و ملحم( ،)20114اویلود و بامیگوال )2012(5و ناصر و منصور )2013(6مطابقت دارد.
بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش و به منظور کمك به ارتقاء سطح توانمندسازی روانشناختی از طریق سرمایه فکری،
مدیریت دانش و فناوری اطالعات در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
• با توجه به این که تنها مولفه سرمایه انسانی از مولفههای سرمایه فکری قابلیت پیش بینی و تاثیر گذاری بر توانمندسازی روانشناختی
آزمودنیها را داشته است .بنابراین به مدیران این سازمانهای ورزشی پیشنهاد میشود که به منظور بیشتر شدن توانمندسازی
روانشناختی به مولفهها سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی از مولفههای سرمایه فکری که تاثیر گذاری کمتری بر توانمندسازی
روانشناختی داشته است ،توجه بیشتری شود.
• با توجه به این که تنها مولفه مدیریت از مولفههای فناوری اطالعات قابلیت پیش بینی و تاثیرگذاری بر توانمندسازی روانشناختی
آزمودنیها را داشته است .بنابراین به مدیران این سازمانهای ورزشی پیشنهاد میشود که به منظور بیشتر شدن توانمندسازی
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روانشناختی به سایر مولفههای دیگر فناوری اطالعات(سختافزار ،نرم افزار ،شبکه ،امینت ،فرایندها و سیستمها و پایگاه داده و
سیستمهای اطالعاتی) که تاثیرگذاری کمتری بر توانمندسازی روانشناختی داشته است ،توجه بیشتری شود.
با توجه به عدم پیش بینی توانمندسازی روانشناختی توسط بعضی از مولفههای سرمایه فکری(سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی)
و مولفههای فناوری اطالعات (سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه ،امنیت  ،پایگاه داده و سیستمهای اطالعاتی و فرایندها و سیستم ها)
و همچنین تاثیر پذیری توانمندسازی روانشناختی از طریق بعضی از مولفههای سرمایه فکری (سرمایه انسانی ) با ضریب رگرسیونی
 Betaپایین تر از  50درصد که نشاندهنده تاثیر گذاری در حد متوسط این متغیرها است .بنابراین پیشنهاد میشود با ایجاد محیطی
مناسب ،فرصتهایی را برای توانمندسازی کارکنان به همراه آورند و در این محیط مناسب ،به ایجاد فرصتهایی برای نفوذ بر
نتایج و ماهیت حمایتی سازمانی ،اعتماد و تعهد بر بافت سازمانی و محیط کاری توجه نمایند.
این سازمانهای ورزشی میتواند با توجه به منظور باال بردن سطح توانمندسازی روانشناختی و نیز یادگیری سازمانی به موارد زیر
توجه نمایند:
➢ تشخیص و پاداش دادن به یادگیری فردی و تیمی.
➢ بوجود آوردن یك جو مشارکتی برای یادگیری مداوم.
➢ غنی سازی شغلی.
➢ به روز کردن دانش و اطالعات کارکنان.
➢ فراهم کردن زمینه مساعد برای خالقیت و نوآوری در کارکنان.
➢ ایجاد تعهد بیشتر در کارکنان.
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