
 

 

 

 

 

  ی نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد

 1398 تابستان، 25 شمارة، 7دورة 

 9 –22 ص ص :
  

 

 

نی در خالقیت سازمانی با اثربخشی منابع انسا ۀمدیریت الکترونیک منابع انسانی و توسع ۀابطر

 الگو ۀوزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران و ارائ
 

  3مجید جاللی فراهانی – 2رضوان دادخواه – 1 دوست قهفرخی ابراهیم علی
گاه آزاد . دکتری مدیریت ورزشی، دانش2ایران تهران، تهران، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه یار، دانش .3و1

 اصفهان، ایران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اسالمی، واحد خوراسگان اصفهان، 

 (1396 / 11 / 18، تاریخ تصویب :   1396/ 07/  27)تاریخ دریافت :  

 

 

 چکیده

رزش وخالقیت سازمانی با اثربخشی منابع انسانی در وزارت  ۀمدیریت الکترونیک منابع انسانی و توسع ۀابطر هدف پژوهش حاضر بررسی

 . جامعۀوداین تحقیق ازلحاظ روش توصیفی/ همبستگی و از نظر هدف تحقیقی کاربردی ب بود. الگو ۀو جوانان جمهوری اسالمی ایران و ارائ

 ر بود. روشنف 901برابر با  آنها تعداد که بودند 1395 سال در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران کلیۀ پژوهش،آماری 

آوری جمع منظوربه .شد در نظر گرفته نفر 269 کرجسی و مورگانتحقیق براساس جدول  نمونۀ آماری .استفاده شد تصادفی گیرینمونه

 ۀسشنامپر و (1390)پور نیک ۀ اثربخشی منابع انسانی، پرسشنام(1392مدیریت الکترونیک منابع انسانی جمالی ) ۀپرسشناماز  هاداده

، 88/0ترتیب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد و به ازپایایی پرسشنامه با استفاده  .شد ( استفاده1389) حسن بیگیسازمانی  خالقیت

و تحلیل  ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملیکولموگروف اسمیرنوف و  آزمون ی تحقیقهادادهآمد. روش تحلیل  دستبه 81/0و  72/0

. وجود دارد نیبشیپی بین متغیر مالک و متغیرهای دارامعنمستقیم و  ۀکه رابط دهدیمنتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان  بود.مسیر 

 توانیمبیشتری دارد و  ریتأثی نسبت به توسعۀ خالقیت سازمانی بر اثربخشی منابع انسانی همچنین مدیریت الکترونیک منابع انسان

توان نتیجه گرفت که مدیران وزارت ی در تبیین اثربخشی سازمانی دارد. میترمهمنتیجه گرفت که مدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش 

 توانندیمفزایش دهند، بلکه ادراک کارکنان از اثربخشی را ا توانندیم تنهانه انسانیمدیریت الکترونیک منابع ی ریکارگبه با جوانان وورزش 

 است، افزایش دهند. مؤثری سازمانی اثربخشکارکنان را که خود در  تیخالق بروز

 

  های کلیدیواژه

 ، وزارت ورزش.مدیریت الکترونیک منابع انسانیاثربخشی منابع انسانی، توسعۀ خالقیت سازمانی، 
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 مقدمه

ترین منابع اصلی هر ترین و حساسنیروی انسانی مهم

تواند هم عامل موفقیت سازمان و هم سازمان است که می

توانند انتظار نتایج موجب شکست سازمان شود. مدیران نمی

های آنکه زمینه عالی از کارکنان خود داشته باشند، مگر

ایجاد چنین نتایجی را در کارکنان خود ایجاد کنند. مدیران 

ت خود را ها هستند که نتایج و تأثیراهمواره درگیر برنامه

(. امروزه 14گذارد )منابع انسانی می طور مستقیم بربه

توانند با تعداد اندکی افراد خالق یا اجرای ها نمیسازمان

هزینه چند طرح بر رقبای کوچک، چابک و فرصت گرا و کم

فائق آیند، آنها باید شرایطی را فراهم سازند تا همۀ کارکنان 

راحتی، مستمر و ند بهروحیۀ خالقانه پیدا کنند و بتوان

های کارآفرینانۀ خود را به طور فردی یا گروهی فعالیتبه

ها برای به کند سازمانبیان می 1(. هایتون8اجرا درآورند )

کارگیری خالقیت سازمانی ابتدا باید اجرا درآوردن و به

معنی که سازمانی خود را تنظیم کنند، بدینفرهنگ 

ر میان کارکنان خود رواج دهند ها باید فرهنگی را دسازمان

که به خالقیت، درستی و صداقت، احترام بگذارند و آنها را 

(. بنابراین اغلب این عقیده وجود دارد که 22تقویت کنند )

توانند های مورد استفاده در مدیریت منابع انسانی میروش

 (. 21از عوامل مهم موفقیت در خالقیت سازمانی باشند )

با مشکالت اقتصادی مانند اشتغال و  در کشورهایی که

هایی برای رهایی از این حلاند، راهنرخ باالی تورم مواجه

مسائل، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی وجود 

افراد خالق و نوآور و  کارگیریها بهحلدارد، یکی از این راه

پذیر است تا در راستای رشد و توسعۀ سازمان و ریسک

ها به کار شوند و طرحی نو به سازمان جامعۀ خود دست

پیشنهاد دهند. در این زمینه بسترسازی برای تربیت 

توسعه مانند ایران از  نوآوران سازمانی برای جوامع در حال

                                                           

1.  Hayton J C 

2. Katz 

(. توسعۀ 8اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است )

ها بدون توجه به عامل انسانی های خالقانه در سازمانبرنامه

ایی برای توانمندسازی منابع انسانی منتج هو تدوین برنامه

نظران عمیقاً بر این باورند که به شکست خواهد شد. صاحب

های افراد خالق ها ایدههای سازمانرمز برتری در رقابت

ترین عامل اساسی تولید در عنوان اصلیاست که به

قدر کافی ها باید بهشود. سازمانها مطرح میسازمان

بتوانند پاسخگوی تمام شرایط ممکن منعطف باشند تا 

کند تا این ها کمک میباشند. ایجاد جو خالقانه در سازمان

دست آورد و سازمان برای هر وضعیتی پذیری را بهانعطاف

یک ایده داشته باشد و خالقیت در سازمان نهادینه شود. در 

 در نوآوری»عنوان  با تحقیقی در (2004) 2این زمینه، کاتز

 نتیجه این به« آینده برای کاربردی مفهومی عنوانبه ورزش

 تأثیر تحت را نوآوری از وسیع استفاده اصلی عامل سه رسید

 پایداری و کاربرد، اطمینان دهد: هزینه، سهولتمی قرار

 استفاده دریافت وی همچنین .فناوری یا فرایندها ها،روش

 باال تخصص با انسانی نیروی پیشرفته و تجهیزات و ابزار از

 رضایت بر افزایشعالوه ورزشی مسابقات و رویدادها در

 جریان رویدادها، در کنندگانشرکت و کنندگاناستفاده

 .(23) دهدمی افزایش آنها به مربوط امور انجام در را نوآوری

 ارزیابی زمینۀ در تحقیقی ( طی2007) 3شریدان

 که رسید نتیجه این به ورزش در فناورانه و فنی هاینوآوری

 جذب در بیشتری تأثیر مراتبفنی به هاینوآوری نقش

 داشته تکنولوژیکی هاینوآوری به نسبت ورزش به افراد

 فنی هاینوآوری در انتشار که کندمی بیان ادامه در و است

 جوامع ارزشی و فرهنگی تنوع باید همیشه تکنولوژیکی و

 مربوطه ورزش تشکیالت و نوع ساختار همراهبه را مختلف

 .(30) گرفت نظر در

3. Sheridan 
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در حال  هاسازماندیگری که در  دیموضوع جد 

است ی مدیریت الکترونیک منابع انسان یریکارگبهاجراست، 

در مورد لزوم  مدیریتینظران صاحب ریاخ دهۀ یکه ط

 فادهت، اساندکرده بحثو کاربرد آن در سازمان  یسازادهیپ

موجب ایجاد دگرگونی و تغییر  هاسازماناز فناوری نوین در 

خدام و تحول در نظام مدیریت منابع انسانی از جذب و است

شده  یمنابع انسان ۀعملکرد، بهبود و توسع تیریگرفته تا مد

منابع  کیکترونال تیریمد ۀزوآن را در ح توانیاست که م

 طیدر مح تیتحوال نترنتیا یریکارگبه د.کرمطرح  یانسان

بتواند  دیراه با نیدر ا یمنابع انسان تیریدو م شده جادیکار ا

کند.  جادیرا ا نهیزم نیالزم در ا یهاها و آموزشمهارت

شده است و  ینترنتیا ،یاز اقدامات منابع انسان یاریبس

 یایسازمان )پورتال( مزا تیبا ورود به سا توانندیکارکنان م

 یفناور گسترشد را انتخاب کنند. وخ طیمناسب با شرا

شده است که مدیریت الکترونیک منابع  سبباطالعات 

امروزه با (. 13کند ) دایپ م بیشتریروز تداوانسانی روزبه

مدیران ستادی  1مدیریت الکترونیک منابع انسانی

اند در ارزیابی کارکنان خود نقش مؤثرتری را ایفا توانسته

های های کارکنان خود را تخمین بزنند؛ گزارشکنند؛ هزینه

جایی، اخراج و نرخ جابه)مومی منابع انسانی را تهیه کنند ع

(؛ نیازهای آموزشی را پردازش کنند و در مدیریت استعداد ...

 و شایستگی کارکنان سهم داشته باشند. 

دارد کارکنان نیز به همین طریق اذعان می ،2ماچادو

توانند به اطالعاتی که موردنیاز آنها باشد، بر پایۀ این می

م دسترسی پیدا کنند، اطالعات شخصی خود را سیست

مدیریت کنند، مسیر حرکت شغلی خود را مشاهده و برای 

ها و نیازهای جدید خود ریزی کنند و درخواستخود برنامه

 (2015) 3دشول(. 24های جدید ارائه دهند )را برای شغل

نشان داد که استفاده از مدیریت الکترونیک منابع انسانی 

                                                           

1.  Electronic Human Resource Management 

2.  Machado.C 

یر مثبت معناداری بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی تأث

 (.18دارد )

( اثربخشی مدیریت منابع 2015) 4به نظر اوبیدات

ها در مباحث مدیریتی است. انسانی یکی از بهترین ضرورت

ها و توانایی آنها برای رقابت با کسب مزیت رقابتی سازمان

نسانی ها در گرو کارایی و اثربخشی منابع ادیگر سازمان

(. اثربخشی نقش فراوانی در بهبود عملکرد 27) است

سازمانی و رسیدن به اهداف سازمانی دارد. بنابراین هر 

ابزاری که بتواند در این مسیر نقش اثربخشی مدیریت منابع 

(. مزایا و 5انسانی ایجاد کند، باید شناسایی و تقویت شود )

 بع انسانیمدیریت الکترونیک منا بهبودهای حاصل از اجرای

شود که ها موجب اثربخشی منابع انسانی میدر سازمان

تر و تر، سریعپیامدهایی همچون ارائۀ خدمات کیفی

بر اینکه موجب بهبود سطح تر را دارد که عالوههزینهکم

شود، زمینۀ رضایت های کشورمان میعملکردهای سازمان

 ارد.عنوان یک پیامد نهایی در پی دبهتر شهروندان را به

که مدیریت الکترونیک منابع  ها بیانگر این استژوهشپ

 تأثیر دارد.  انسانی بر اثربخشی منابع انسانی

( در مطالعۀ خود در مورد شناسایی و 1392) جمالی

بررسی کارکردهای مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر 

اثربخشی منابع انسانی دریافت که مدیریت الکترونیک منابع 

شود و نتیجۀ گرفته می کارها بهامروزه در سازمانانسانی 

اجرای آن اثربخشی مدیریت منابع انسانی همچون کاهش 

ها و ایجاد فضای مثبت برای منابع انسانی در سازمان هزینه

است تا کمک کند یک شریک استراتژیک سازمانی تلقی 

( در تحقیقی با عنوان 1394نیا و همکاران )(. طالب4) شود

عۀ رابطۀ بین مدیریت الکترونیک منابع انسانی با مطال»

دریافتند که بین عوامل مدیریت الکترونیک « اثربخشی

اثربخشی مدیریت منابع انسانی رابطۀ  منابع انسانی و

3. Deshwal 
4. Obeidat 
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پور در تحقیق دیگری خانی (.10) معناداری وجود دارد

کارگیری فناوری اطالعات ( به بررسی رابطۀ بین به1395)

ریت انسانی پرداخت و به این نتیجه رسید که و عملکرد مدی

کارگیری فناوری اطالعات و ابعاد مختلف مدیریت بین به

تسهیل و  بهبود اطالعات و ارائۀ خدمات) منابع انسانی

مثبت و معناداری وجود  ۀ( رابطاثرات اجتماعیو  شرایط

( در 1391در همین زمینه محرابی و همکاران )(. 7) دارد

بررسی رابطۀ بین خالقیت کارکنان و »ان با عنو تحقیقی

 نشان دادند بین خالقیت کارکنان و« اثربخشی سازمانی

و  یشرق جانیآذربا هایاستان وپرورشآموزش یاثربخش

عامری و همکاران  (.15) داردوجود  داریمعنی ۀرابط لیاردب

 هایسبک ۀتبیین رابط»تحقیقی با عنوان  ( در1391)

مدیران ورزشی  اثربخشیرهبری و خالقیت با میزان 

 هایسبکمدیران با  بین اثربخشی دریافتند که« هادانشگاه

رهبری انتخابی و خالقیت مدیران ارتباط دارد و نیز ارتباط 

 شددر تعامل بین متغیرهای تحقیق مشاهده  داریمعنی

(11.) 

ارتباط بین »( در پژوهشی با عنوان 1394)تهذیبی 

 بدنیتربیت قیت، اثربخشی و رضایت شغلی مدیران خال

مدل  ۀاستان خوزستان و ارائ جوانان وسازمان ورزش 

تایج آزمون دریافت که ن« مفهومی معادالت ساختاری

 هایویژگیعدم ارتباط مستقیم و معنادار بین  دهندۀنشان

براساس آزمون است. شناختی و رضایت شغلی جمعیت

بین خالقیت و رضایت  یو معنادار اسپیرمن ارتباط معکوس

سازمان ورزش و جوانان استان  بدنیتربیت شغلی مدیران 

خوزستان و ارتباط مستقیم و معنادار بین اثربخشی و 

سازمان ورزش و جوانان  بدنیتربیت رضایت شغلی مدیران 

بین عامل  یاما ارتباط معنادار، استان خوزستان وجود دارد

سازمان ورزش و  بدنیتربیت خالقیت و اثربخشی مدیران 

 .(3) نداردجوانان استان خوزستان وجود 

بین  ۀبررسی رابط»ی با عنوان امقاله( در 1388ملکی )

آزاد  یهادر دانشگاه یبدنتیترباساتید خالقیت با اثربخشی 

دریافت که « (مغان یهاموردی: شهرستان ۀاسالمی )مطالع

 ۀرابط آنهاو اثربخشی  یبدن تیترباساتید ن خالقیت بی

اساتید مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اثربخشی 

 (.16) استمغان متفاوت  هایشهرستان یبدن تیترب

ی در زمینۀ بررسی امطالعه( در 1991فریسبی )

ی در ادارات ورزشی دولتی کانادا به این نتیجه رسید اثربخش

توانند متمم هم باشند، یمی سیستمی هامدلکه اهداف و 

(. 20) شوندیمجایگزین هم استفاده  عنوانبهینها ااگرچه 

ادراک کارکنان از »( پژوهشی با عنوان 2015اوبیدات )

استفاده از مدیریت الکترونیک منابع انسانی: شواهدی از 

نفر از  121انجام داد. در این تحقیق « گروه تلکام در اردن

ن شرکت کردند و نتایج حاکی از آن بود که استفاده کارکنا

از مدیریت الکترونیک منابع انسانی تأثیر مثبت معناداری بر 

(. همچنین دشول 27دارد )اثربخشی مدیریت منابع انسانی 

نقش مدیریت الکترونیک »( در پژوهشی با عنوان 2015)

نشان داد که « منابع انسانی در اثربخشی سازمانی و ثبات

مثبت معنادار بر  یریت الکترونیک منابع انسانی تأثیرمد

( در 2017مازن و همکاران )(. 18دارد )اثربخشی سازمانی 

سیستم مدیریت منابع انسانی دانشگاه و »تحقیقی با عنوان 

سازی و استفاده از ریزی و پیادهبرنامه تأثیر آنها بر روی

نشان « (مدیریت الکترونیک منابع انسانیفناوری اطالعات )

سیستم مدیریت منابع انسانی هر دانشگاه در  دادند که

و تأثیر  سطوح متفاوت با دانشگاه دیگر متفاوت است

 (.25) بسیاری بر روی مدیریت الکترونیک منابع انسانی دارد

ای با عنوان ( در مقاله2017در نهایت مازن و همکاران )

منابع مدیریت الکترونیک تأثیر فناوری اطالعات و نقش »

نشان دادند که « های فلسطینیدر دانشگاه انسانی

هایی که در این های فناوری اطالعات در دانشگاهزیرساخت

طور معقول برای انتقال به مدیریت مطالعه حضور داشتند، به
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الکترونیک کافی است و محققان آنها دلیلی بر وابستگی 

های ینههای مدرن در تمامی زمروزافزون استفاده از فناوری

 (.26) دانندکاری می

در بیشتر تحقیقات پژوهشگران همچنان که اظهار شد، 

اند، لیکن در این پژوهش سعی به بررسی دو مؤلفه پرداخته

شده است که به سه مؤلفۀ مدیریت الکترونیک منابع انسانی 

و خالقیت سازمانی و اثربخشی منابع انسانی پرداخته شود. 

ورزش و جوانان جمهوری اسالمی نکتۀ دیگر اینکه وزارت 

عنوان سازمانی با عنوان متولی ورزش کشور و بهایران به

منابع انسانی وسیع مستلزم مدیریتی بهینه است. به لحاظ 

از نتایج این پژوهش بر آموزش مهارت  توانیمعملی 

مدیریت الکترونیک منابع انسانی به مدیران برای بهبود 

ی هانگرشارکنان و مواجهه با عملکرد آنان در رفتار با ک

آنان در جهت ارتقای عملکرد استفاده کرد. به لحاظ تئوری 

و  هانگرشفهمید که چگونه  توانیمنیز حداقل اکنون 

رفتارهای کاری کارکنان )توسعۀ خالقیت سازمانی و 

رفتارهای مدیریت  ریتأثاثربخشی منابع انسانی( تحت 

با توجه به مطالب . ردیگیمالکترونیک منابع انسانی قرار 

بین طراحی مدل بین در پی، پژوهش حاضر ذکرشده

مدیریت الکترونیک منابع انسانی با توسعۀ خالقیت سازمانی 

و اثربخشی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری 

 اسالمی ایران است.

و مرور ادبیات پژوهش و  ایکتابخانهس از مطالعات پ

در مطالعات  کاررفتهبه هایمدل و هاروشهمچنین بررسی 

برای این پژوهش در نظر ، 1پیشین، مدل مفهومی در شکل 

و در پژوهش  زمینهگرفته شد و محقق بر آن شد، در این 

مدیریت الکترونیک منابع  ۀد آیا توسعکنحاضر مشخص 

با نقش میانجیگری  اثربخشی منابع انسانیبر میزان  انسانی

 .نقش دارد ورزش و جوانانوزارت  خالقیت سازمانی

 
 . چارچوب نظری پژوهش1شکل        

 

 شناسی پژوهشروش

روش  از نظرهدف کاربردی و  از نظراین پژوهش 

ت اتحقیق تۀو در دس است، توصیفی هادادهگردآوری 

 .میدانی اجرا شد صورتبهکه  گیردمی رارق بستگیهم

کارکنان وزارت ورزش و  کلیۀ حاضر، پژوهشآماری  جامعۀ

 که بودند 1395 سال در جوانان جمهوری اسالمی ایران



 1398، تابستان 2 شمارة ،7 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                            14

 

از روش  269 هد نمونداتعنفر بود که  901برابر با  آنها تعداد

طوری که با  ،انتخاب شدند ایطبقه -تصادفی گیرینمونه

 ۀموجود در جامعه از تعداد نمون هاینسبتتوجه به 

 7/42، مردرا پرسنل  هاآزمودنیدرصد  6/57برآوردشده 

دادند. همچنین وضعیت ، تشکیل زندرصد را پرسنل 

ابزار . تحصیلی نمونۀ تحقیق از دیپلم تا دکتری تخصصی بود

های زیر پرسشنامه ین پژوهش شاملدر اها گردآوری داده

پرسشنامۀ مدیریت الکترونیک منابع انسانی جمالی  بود:

بعد بهبود  5و  پاسخ بسته سؤال 27 که دارای (1392)

بهبود ، بهبود عملکرد کارکنان، اطالعات و ارائۀ خدمات

 طیف تسهیل شرایط با، اثرات اجتماعی، انتظارات

 سازمانی خالقیت لیکرت است؛ پرسشنامۀ ایگزینهپنج

 5پاسخ و  بسته سؤال 32 دارای که (1389) بیگی حسن

ابعاد ساختاری برای ، بعد اعتقادات و فضای سازمان

صالحیت ، استراتژی و خالقیت، ساختار سازمانی، خالقیت

پور اثربخشی سازمانی نیک منابع انسانی است؛ پرسشنامۀ

 3بسته پاسخ و  سؤال 26شامل پرسشنامه  که این (1390)

 طیف رابطۀ متقابل، ارتباطات قوی با یۀ همکاریبعد روح

کامالً )لیکرت بود. پرسشنامه پنج گزینه  ایگزینهپنج

 داشت (موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کامالً مخالفم

ای سنجش گرفت. بر تعلق آنها به 1تا  5 نمرۀ ترتیببه که

یی محتوا و روایی سازه روایی سؤاالت در این پژوهش، روا

 هایپرسشنامهکه روایی محتوا برای  قرار گرفتمدنظر 

و خالقیت سازمانی ، مدیریت الکترونیک منابع انسانی

 نظرانصاحبتوسط جمعی از اثربخشی منابع انسانی 

دانشگاهی تعیین و تأیید شد و روایی سازه نیز با استفاده از 

 منظوربهن تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت. همچنی

و برای بیان همبستگی  KMO تأیید کفایت نمونه، از آزمون

استفاده شد  و بارتلت بین متغیرها از آزمون کیزر مایراکلین

 .آورده شده است، 1که نتایج آن در جدول 

 

 و بارتلت کیزر مایراکلین . نتایج آزمون1جدول 

 آزمون بارتلت KMO متغیر

 001/0 89/0 الکترونیک منابع انسانیمدیریت 

 001/0 90/0 یخالقیت سازمان

 001/0 87/0 اثربخشی منابع انسانی

 

 برای کفایت حجم نمونه نیز از مقیاس کیزر مایراکلین

 توانیمبیشتر بود،  80/0استفاده شد که با توجه به اینکه از 

گفت حجم نمونه کفایت الزم را داشت. همچنین آزمون 

را در سطح  هادادهبارتلت مناسب بودن و  کیزر مایراکلین

001/ P< نشان داد. 

تحلیل عاملی  از طریق، آمدهدستبهدر ادامه نتایج 

لیزرل برازش شد و نتایج  افزارنرمتأییدی و با استفاده از 

یی با متغیر مکنون همبستگی باال هاسؤال همۀنشان داد 

بوده  7/0)بار عاملی در تمامی موارد باالتر از  خود دارند

مدیریت  هایپرسشنامهاست(. پایایی درونی نیز برای 

 اثربخشیسازمانی و  خالقیت، الکترونیک منابع انسانی

ترتیب سازمانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به

ر عاملی و ضریب محاسبه شد. میزان با  81/0و  88/0،72/0

، 2در جدول  هامؤلفهآلفای کرونباخ مربوط به هر یک از 

 است. شده گزارش
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 پژوهش هایمؤلفهعاملی و ضریب آلفای کرونباخ  بار. 2جدول 

 آلفای کرونباخ بار عاملی هامؤلفه متغیر

مدیریت الکترونیک 
 منابع انسانی

 896/0 75/0 خدماتبهبود اطالعات و ارائۀ 

 711/0 73/0 بهبود عملکرد کارکنان

 790/0 74/0 بهبود انتظارات

 618/0 64/0 تسهیل شرایط

 670/0 59/0 اثرات اجتماعی

 انسانی منابع اثربخشی

 810/0 70/0 ارتباطات قوی

 756/0 73/0 ابطۀ متقابل ر

 889/0 89/0 روحیۀ همکاری

 خالقیت سازمانی

 593/0 75/0 فضای سازمان اعتقادات و

 610/0 90/0 ابعاد ساختاری برای خالقیت

 678/0 67/0 ساختار سازمانی

 817/0 80/0 استراتژی و خالقیت

 768/0 78/0 صالحیت منابع انسانی

 

از  هاداده وتحلیلتجزیهدر این پژوهش برای 

ر آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. د هایتکنیک

ه میانگین و انحراف معیار ب محاسبۀسطح توصیفی از طریق 

 هاپرسشپاسخ به  منظوربهو  شدهپرداخته توصیف اطالعات 

ابتدا آزمون همبستگی پیرسون و برای تعیین جهت و شدت 

 است.  شده استفاده Spss افزارنرمرابطۀ بین متغیرها، از 

 افزارنرم وسیلۀبهدامه از مدل معادالت ساختاری در ا

Lisrel  مدیریتترتیب که تأثیر است، بدین شده استفاده 

 سازمانی با تأکید بر اثربخشیبر  منابع انسانی الکترونیک

 سازمانی از طریق ضریب استاندارد و خالقیتنقش واسط 

 هایپرسشآن به  براساسعدد معناداری سنجش شده و 

 .است شده دادهپاسخ پژوهش 

 

 ی تحقیقهاافتهی

 داد نشان  3جدول  توصیفی هاییافته از حاصل نتایج

 زن درصد 7/42 و مرد تحقیق هاینمونه از درصد 6/57که

وضعیت  در تحقیق هاینمونه بیشتر همچنین .بودند

 بیشتر داد نشان صورت قراردادی بودند. نتایجاستخدامی به

 کارشناسی بودند. مدرک دارای تحقیق هاینمونه

 
 تحقیق هاینمونه دموگرافیک های. ویژگی3جدول 

 فراوانی درصد فراوانی  

 6/57 155 مرد جنسیت
 7/42 114 زن

 تحصیالت

 5/11 31 دیپلمدیپلم و فوق
 6/47 128 لیسانس

 7/35 96 لیسانسفوق
 2/5 14 دکتری

 وضعیت استخدامی

 8/42 115 رسمی
 3/9 25 پیمانی

 9/25 122 قراردادی
 6/2 7 سایر
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و تعیین نوع  هاداده عی توزیگونگبررسی چ منظوربه

ف ولموگروف اسمیرنو، از آزمون کمورد استفادهآزمون 

از این آزمون که  آمدهدستبهنتایج  سبراسا. استفاده شد

 هامؤلفهاست، چون سطح معناداری  شده ارائه 4در جدول 

به شکل  هاداده ۀکلی عبود، بنابراین، توزی 05/0بیشتر از 

از  آنهاآماری مربوط به  هایفرضیهنرمال بوده، برای بررسی 

 .پارامتریک استفاده شد هایآزمون

 

 نمرات توزیع طبیعی بودنبرای آزمون  آزمون کولموگروف اسمیرنوف. نتایج 4جدول 

 یداریمعن Z نمرة متغیر

 140/0 254/1 بهبود اطالعات و ارائۀ خدمات

 178/0 220/1 بهبود عملکرد کارکنان

 187/0 021/1 بهبود انتظارات

 155/0 211/1 اثرات اجتماعی

 200/0 022/1 تسهیل شرایط

 090/0 200/1 مدیریت منابع انسانی الکترونیک

 099/0 369/1 سازماناعتقادات و فضای 

 087/0 42/1 ابعاد ساختاری برای خالقیت

 200/0 179/1 صالحیت منابع انسانی

 089/0 360/1 استراتژی و خالقیت

 190/0 229/1 ساختار سازمانی

 159/0 100/1 خالقیت سازمانی

 240/0 133/1 ارتباطات قوی

 322/0 100/0 رابطه متقابل

 179/0 311/1 روحیۀ همکاری

930/0 اثربخشی منابع انسانی  600/0  

 

 بررسی ارتباط بین متغیرها

مدیریت منابع بین متغیرهای مدل ) رابطۀبرای بررسی 

سازمانی( از مدل و خالقیت  انسانی الکترونیک و اثربخشی

ساختاری  هایمدلمشخص، از  طوربهمعادالت ساختاری و 

است برای پاسخ به  ذکرشایان )تحلیل مسیر( استفاده شد. 

پژوهش از ضرایب استاندارد و اعداد معناداری  هایپرسش

مسیرها ضریب  کلیۀ. همچنین برای شودمیاستفاده 

درصد است. نتایج آزمون  5درصد و سطح خطا  95اطمینان 

است. این  شده، منعکس 5همبستگی پیرسون در جدول 

ان متغیرهای معناداری همبستگی می دهندۀنشانضرایب 

 .است 99/0پژوهش با یکدیگر و در فاصلۀ اطمینان 

 

 و اثربخشی مدیریت الکترونیک منابع انسانی و خالقیت سازمانیهمبستگی بین ضریب نتایج  .5جدول 

مدیریت الکترونیک  M SD رهایمتغ
 منابع انسانی

خالقیت 
 سازمانی

اثربخشی منابع 
 انسانی

   1 20/1 50/3 منابع انسانی کیالکترونمدیریت 

  1 58/0 99/0 98/3 خالقیت سازمانی

 1 68/0 59/0 10/1 80/3 اثربخشی منابع انسانی
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 شده داده، نتایج برازش مدل نشان 6در جدول 

 AGFI= 89/0و  RMSEA ،93/0 =GFI= 062/0است،

 مدل از برازش مناسبی برخوردار است. دهندیمکه نشان 

 

 . نتایج برازش مدل6جدول 

062/0 RMSEA (Root Mean Square Error Of 

Approximation) 
93/0 Comparative Fit Index (CFI) 

89/0 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

 
 میرمستقیغاثرات مستقیم و  توانیمبا توجه به مدل 

و کل متغیرهای مدیریت الکترونیک منابع انسانی و توسعۀ 

خالقیت سازمانی را بر اثربخشی منابع انسانی محاسبه کرد. 

، 7جدول  . نتایجدهدیماین اثرات را نشان  7نتایج جدول 

حاکی از این است که مدیریت الکترونیک منابع انسانی 

( نسبت به توسعۀ خالقیت 72/0بیشتری ) ریتأثضریب 

 توانیم( بر اثربخشی منابع انسانی دارد و 48/0سازمانی )

نتیجه گرفت که مدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش 

 ی در تبیین اثربخشی سازمانی دارد.ترمهم

 

 انی بر اثربخشی منابع انسانیمدیریت الکترونیک منابع انسانی و توسعۀ خالقیت سازم . برآورد ضرایب7جدول 

 کل مستقیم میرمستقیغ 

 72/0 39/0 61/0×48/0 مدیریت الکترونیک منابع انسانی

 48/0 48/0 - توسعۀ خالقیت سازمانی

 
ی معادالت مدلساز، نتایج آزمون به روش 8جدول 

 .دهدیمساختاری را نشان 

 

اثربخشی منابع انسانی و توسعۀ  اجرای مدل معادالت ساختاری میان مدیریت منابع انسانی الکترونیک و. نتایج 8جدول 

 خالقیت سازمانی

 2R t- value ضریب همبستگی مدل

 61/4 %33 39/0 توسعۀ خالقیت سازمانی -مدیریت الکترونیک منابع انسانی

 80/4 22/0 47/0 توسعۀ خالقیت سازمانی -اثربخشی منابع انسانی 

 21/6 34/0 58/0 اثربخشی منابع انسانی -مدیریت الکترونیک منابع انسانی 

 

 دل ساختاریم

 گیریاندازه هایمدلپس از اطمینان یافتن از صحت 

(، سؤاالت اصلی پژوهش هامؤلفهتحلیل عاملی تأییدی )

انسانی مدیریت منابع ، رابطۀ دیگرعبارت بهآزمون شدند، 

با  خالقیت سازمانیبا تأکید بر نقش  الکترونیک و اثربخشی

سنجیده شد که در ذیل مدل در حالت تخمین  هم

 شده دادهنشان ، 2استاندارد )ضرایب استاندارد( در شکل 

 .است

که در مدل مفهومی پژوهش مشاهده گونههمان

از طریق متغیر  الکترونیک منابع انسانی مدیریت شود،می
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اثربخشی بر  غیرمستقیم صورتبه جی خالقیت سازمانیمیان

عبارت به ؛تأثیرگذار بود وزارت ورزش و جوانان سازمانی

طریق  الکترونیک منابع انسانی از ، ابعاد مدیریتدیگر

افزایش میزان  موجب تواندمی خالقیت سازمانیافزایش 

پژوهشی در رابطه با  هایفرصت از آنجا کهد. وش اثربخشی

بود و در  شدهتدوینمستقیم متغیرهای پژوهشی  تأثیر

 مستقیمایب تأثیر رآزمون مدل مفهومی پژوهش نیز تنها ض

م است که ضرایب تأثیر انتیجه، الز ، درشوندمیبرآورد 

 صورتبهغیرمستقیم را از طریق رویکرد تحلیل مسیر 

این ضرایب  7جداگانه محاسبه و بررسی شوند. در جدول 

ضرایب تأثیر غیرمستقیم از  کهطوریبهاست.  شدهارائه 

نشان  هایافته شوند.میطریق ضرایب تأثیر مستقیم محاسبه 

با نقش  الکترونیک منابع انسانی مدیریت دهدمی

اثربخشی منابع به میزان بر متغیر  خالقیتمیانجیگری 

مدیریت الکترونیک منابع در این مدل  .تأثیر داشت انسانی

متغیر  عنواناثربخشی به، زادرونمتغیر  نعنوابه انسانی

متغیر میانجی در این  عنوانبه خالقیت سازمانیو  زابرون

 هستند.تحقیق 

 

 
 و اثربخشی منابع انسانی . خروجی مدل مدیریت الکترونیک منابع انسانی، توسعۀ خالقیت سازمانی2شکل 

 

 گیرینتیجهبحث و 

هدف پژوهش حاضر ارائۀ الگوی مدل ارتباطی مدیریت 

الکترونیک منابع انسانی و توسعۀ خالقیت سازمانی با 

اثربخشی منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری 

مستقیم و  ۀکه رابط دهدینتایج نشان م اسالمی ایران بود

ود وج نیبشیپی بین متغیر مالک و متغیرهای داریمعن

. همچنین مدیریت الکترونیک منابع انسانی دارای دارد

نسبت به توسعۀ خالقیت سازمانی بر  ضریب اثر بیشتری

نتیجه گرفت که  توانیماثربخشی منابع انسانی است و 

ی در تبیین ترمهممدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش 

با نتایج  آمدهدستبهاثربخشی سازمانی دارد. نتیجۀ تحقیق 

( همخوانی دارد. این 19،9،1، 22، 29،28حقیقات )ت

ر این باورند که فناوری اطالعات در همۀ بمحققان 

ی سازمان رسوخ کرده است. فناوری اطالعات سبب هابخش
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منابع  خصوصنسبت به منابع خود به هاسازمانشده است تا 

انسانی دید جامع و کاملی داشته باشند. با استفاده از این 

بر میزان اختیارات کارکنان افزود و  توانیمسیستم 

داد تا بتوانند وظیفه یا  آنهارا به  ازین مورداطالعات کامل و 

کار سازمان را به بهترین نحو انجام دهند. از سوی دیگر، 

منابع  مدیران در قلمرو مدیریت فیوظاو  هاتیفعالگسترش 

و لزوم  هاتیفعالانسانی و تعامل مستمر بین این 

ی هماهنگ در جذب و بهسازی مؤثر منابع هایزیرطرح

منبع استراتژیک هر سازمان است.  نیترمهمانسانی  

( در پژوهشی با عنوان 1390نژاد )فارسیجانی و عارف

یافتۀ عوامل مؤثر بر پذیرش و اثربخشی الگوی بسط»

به این نتایج رسیدند که « مدیریت الکترونیک منابع انسانی

جذب افراد بااستعداد و انگیزۀ کارکنان برای عواملی مانند 

 دستیابی به اهداف سازمانی، امنیت شغلی و منابع سازمان

و اهمیت شغل از عوامل مؤثر بر پذیرش و اثربخشی مدیریت 

(. 12) ها هستندالکترونیک منابع انسانی در سازمان

نقش »( در تحقیقی با عنوان 1391پور و همکاران )ایمانی

دریافتند که « ترونیک منابع انسانی بر خالقیتمدیریت الک

های ارائۀ خدمات الکترونیک منابع انسانی تکامل سریع نظام

تری در اختیار سبب شده تا اطالعات بهتر و به فرمت مناسب

کارکنان و مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند از این اطالعات 

 و همکارانمحرابی  (.2) در راستای منابع انسانی بهره گیرند

بررسی رابطه بین خالقیت »با عنوان  ( در تحقیقی1391)

نشان دادند بین خالقیت « کارکنان و اثربخشی سازمانی

(. 15) داردوجود  داریمعنی ۀرابط یاثربخشکارکنان و 

در مطالعۀ خود در مورد شناسایی و بررسی ( 1392) جمالی

بخشی کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثر

منابع انسانی دریافت که مدیریت منابع انسانی الکترونیک 

شود و نتایج اجرای آن گرفته می کارها بهامروزه در سازمان

ها و ایجاد فضای مثبت برای منابع انسانی در کاهش هزینه

سازمان است و این موضوع موجب اثربخش شدن سازمان 

مدیریت ود که حاکی از آن ب هایافته در نهایت (.4) شودمی

اثربخشی بر ارتباط مستقیم با وهالع الکترونیک منابع انسانی

خالقیت غیرمستقیم و از طریق متغیر  صورتبه، سازمانی

با عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان  تواندسازمانی می

طور کلی نتایج بهمثبت و معناداری داشته باشد.  ۀرابط

تحقیق بیانگر آن است که مدیریت الکترونیک منابع انسانی 

که هم برای  کندیمکارکنان را به انجام رفتارهایی ترغیب 

سازمان و هم برای سایر کارکنان سودمندند؛ رفتارهایی که 

و رفتارهایی که سایر  بردیمسود  آنهاسازمان از  میمستق

گفت خالقیت  توانیم. شوندیم مندبهره آنهاکارکنان از 

مکانیسمی است که از طریق آن مدیریت  سازمانی

الکترونیک منابع انسانی، اثربخشی منابع انسانی را موجب 

مستقیم و  ۀرابطنتایج نشان داد که  حال نیا با. شودیم

ی بین اثربخشی سازمانی و مدیریت الکترونیک دارامعن

. همچنین ود داردوجمنابع انسانی و خالقیت سازمانی 

مدیریت الکترونیک منابع انسانی دارای ضریب اثر بیشتری 

نسبت به توسعۀ خالقیت سازمانی بر اثربخشی منابع انسانی 

نتیجه گرفت که مدیریت الکترونیک منابع  توانیماست و 

ی در تبیین اثربخشی سازمانی دارد. این ترمهمانسانی نقش 

 کارایی بهبود و فزایشممکن است به این دلیل باشد که ا

منابع  مدیران به فناوری گوناگون ابعاد از استفاده و اداری

 استفاده کمتری کارکنان از تا دهدمی را اجازه این انسانی

 ایفا سازمانشان در زای بیشتریارزش نقش و سهم و کرده

 و پیشرفته هایفناوری از گیریبهره با در واقع .کنند

مدیریت الکترونیک منابع  هایمطلوبیت داشتن همراهبه

است  انسانی منابع مدیریت پشتیبان و حامی انسانی بسیار،

ها کمک و از طریق این پشتیبانی به شکوفایی خالقیت

 انسانی الکترونیک منابع کند. از طرفی دیگر مدیریتمی

 برای یادگیری سازمانی زمینۀ ارتقای موجب توانندمی

بنابراین  ها را افزایش دهند؛خالقیتتبع باشند و به
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ی بیشتر مدیریت منابع انسانی ممکن است که به رگذاریتأث

 این دلیل بوده باشد.

 از نتایج این تحقیق به لحاظ عملی توانیم تینها در

بر آموزش مهارت مدیریت الکترونیک منابع انسانی به 

 ومدیران برای بهبود عملکرد آنان در رفتار با کارکنان 

فاده ی آنان در جهت ارتقای عملکرد استهانگرشمواجهه با 

و  هانگرشبه چگونه  توانیمکرد. به لحاظ تئوری نیز 

رفتارهای کاری کارکنان )توسعۀ خالقیت سازمانی و 

رفتارهای مدیریت  ریتأثاثربخشی منابع انسانی( تحت 

 .افتی دستالکترونیک منابع انسانی 

بیانگر این است که ی کلی این پژوهش ریگجهینت

دنبال مدیریت الکترونیک منابع به سازمان یک کهیزمان

ی آن است، مدیریت و کارکنان باید سوبهانسانی و حرکت 

ی منابع انسانی داشته هاتیفعالنقش پویایی در اجرای 

مجموعه  عنوانبهباشند. مدیریت الکترونیک منابع انسانی 

ی در افزارسختی هاسمیمکانۀ لیوسبه دشدهیتولافکار 

ی را در اعمدهو نقش  ردیگیمقرار  هاسازماناختیار افراد و 

. امروزه، ایجاد و گسترش کندیمتوسعۀ منابع انسانی ایفا 

تغییرات نوآوری در منابع انسانی از طریق مدیریت 

و سبب  ردیگیمسهولت انجام الکترونیک منابع انسانی به

. فناوری اطالعات و شودیمتوسعۀ کارکنان یک سازمان 

ی، احرفهمدیریت الکترونیک منابع انسانی در توسعۀ 

نهادینه شدن خالقیت و تغییر و نوآوری، افزایش تعهد، 

و انسجام  هانهیهزافزایش شایستگی و قابلیت، اثربخشی 

موجب ایجاد توسعۀ انسانی  تواندیمی دارد و مؤثرنقش 

نابع انسانی هنوز به حفظ که دپارتمان مگردد البته تا زمانی

انتظار  توانیمی سختبهی سنتی خود ادامه دهد، هاروش

تغییر و تحولی بنیادین در آن داشت. شایان ذکر است 

یعنی باید  ؛روند شیپبه گامبهگامباید  هاشرکتو  هاسازمان

مراحل عملیانی و ارتباطی را که جزء مراحل مدیریت 

طی کنند و آن را با توجه به  الکترونیک منابع انسانی است

و فرهنگ خود در نظر بگیرند و  نوع رویکرد، دیدگاه

ی درست زیربرنامهو برای این کار از فرایند  ی کنندسازیبوم

 حاصل هاییافته به توجه با در نهایت و دقیق سود ببرند.

و موانع  هاچالشمدیران شود می مدل پیشنهاد این از

سـایی و از طریـق آمـوزش منابع را شنا موجود در این راه

موجود این  امکانات دیگر ارتقایانسانی سازمان و تأمین و 

 ازو حمایت  این مهـم توجه ۀکنند. الزم رفع راموانع 

مشابه در این سازمان و استفاده از نتایج آن در  هایپژوهش

به  پیشنهادهایی. در این زمینه استآتی  هایریزیبرنامه

کافی در جهت رشد  گذاریشود: سرمایهمی ارائهاین شرح 

اطالعـات و  فناوری کارگیریبه منظوربهکارکنان  ایحرفه

 هایسیستمایجاد ، وظایف محوله ارتباطات در انجام

در تبادل اطالعات واحدهای مختلف  منظوربهالکترونیکی 

اطالعات و  فناوری هایزیرساختارتقای ، شغلیزمینۀ 

اینترنت و اینترانـت و ایجاد  از جملهارتباطات در سازمان 

افزایش توانایی  ،اطالعاتی با تعیین سطح دسترسی هاینظام

کارکنان در جهت توانمندسازی آنـان در  مورد نیازو مهارت 

اطالعات و ارتباطات در  هاینظامو استفاده از  کارگیریبه

 آموزشی وعلمی، فرهنگی  بسترسازی له،انجام امور محو

و کارکنان در خصوص مزایـای این  مسئوالنهی برای آگا

نو  هایایده ارائۀتشویق کارکنان به بروز خالقیت و فناوری، 

 .کاری ۀدر حوز فناوریایـن  کارگیریبهدر خصوص 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship of electronic human resource 

management and organizational creativity development with the effectiveness of HR 

in Sport and Youth Ministry of I.R. Iran and to design a model. The method of this 

study was descriptive / correlation and applied in terms of aims. The population 

included all staff of Sport and Youth Ministry in Iran in 2016 (N=901). Random 

sampling method was used. The sample consisted of 269 subjects by Morgan and 

Krejcie Table. Electronic human resources management questionnaire (Jamali, 2013), 

effectiveness of human resources questionnaire (Nick Pour, 2011) and organizational 

creativity questionnaire (Hasan Beigi, 2010) were used. The reliability of the 

questionnaire was calculated by Cronbach's alpha (0.88, 0.72 and 0.81 respectively). 

For data analysis, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, factor 

analysis and path analysis were used. The results of multiple correlation coefficient 

showed a direct and significant relationship between the criterion variable and 

predictor variables. Also, human resource management had more effect on the 

effectiveness of human resources than the development of organizational creativity, 

and it can be concluded that electronic human resource management plays more 

important role in explaining organizational effectiveness. The managers of Sport and 

Youth Ministry can not only increase staff’s perception of effectiveness but also 

increase staff’s creativity which influences organizational effectiveness using 

electronic human resource management. 
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