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 چکیده

آوری اطالعات و ارتباطات و اثربخشی ساازمانی در ساازما    کارگیری فنی بهرابطه حاضر، تعیین هدف تحقیق: اهداف

 غربی است.ورزش و جوانا  استا  آذربایجا 

آوری روش کلی پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است و به شکل میدانی اجرا شده است. برای جمع: روش تحقیق

ی اثربخشی ساختهی محققآوری اطالعات و ارتباطات و پرسشنامهکارگیری فنبهی ساختهی محققها از پرسشنامهداده

غربی ی ورزش و جوانا  استا  آذربایجا ی کارکنا  ادارهکلیه ی آماری تحقیق،جامعهاستفاده شد. سازمانی حمیدی 

سؤال و در  64ی مورد استفاده حاوی نامهپرسش نفر( برآورد شد. 64کل افراد جامعه )ی آماری برابر با بود. حجم نمونه

کارگیری ی بهشناختی؛ بخش دوم شامل پرسشنامهسؤال مربوط به اطالعات جمعیت 8بخش بود. بخش اول شامل  3قالب 

افزارهای نوع و میزا  استفاده از کامپیوتر، استفاده از نرممؤلفه )شامل:  6آوری اطالعات و ارتباطات در قالب فن

ی پرسشنامه؛ و بخش سوم شامل های اینترنتی(ی، نوع و میزا  استفاده از اینترنت، میزا  استفاده از سرویسکامپیوتر

 تغییرات، میزا  مقاومت منفی در برابر انگیزش کاری،) مؤلفه 6سئوال و  22 ی اثربخشی سازمانی در قالبساختهمحقق

ای مورد استفاده نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هپایایی پرسشنامه ( بود.بهبود کیفیت و تعهد سازمانی

دست آمد که نشا  از به 66/2ی اثربخشی سازمانی برابر ، و برای پرسشنامه64/2آوری اطالعات برابر ی فنپرسشنامه

با  استنباطی به عمل آمد.ها با استفاده از آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل داده ی مورد استفاده است.پایایی باالی پرسشنامه

های جمعیت شناختی پرداخته شد؛ و در بخش آمار استنباطی استفاده از جداول فراوانی و نمودارها به تجزیه و تحلیل داده

بستگی و های همی آماری و از آزمو اسمیرنف جهت مشخص کرد  نرمال بود  جامعه –از آزمو  کلموگروف 

 وهش استفاده شد. رگرسیو  برای بررسی سئواالت پژ

آوری اطالعات و ارتباطات و اثربخشی سازمانی در سازما  کارگیری فنبین بهنشا  داد که، های حاصل : یافتههایافته

آوری اطالعات و کارگیری فنداری وجود دارد. بین میزا  بهی معنیغربی رابطهورزش و جوانا  استا  آذربایجا 

های کیفیت و بهبود در بخش کارکنا مقاومت منفی در برابر تغییرات ، تعهد سازمانی، ی شغلیارتباطات با سن، سابقه

ی کار آوری اطالعات و ارتباطات با وضعیت استخدامی و انگیزهکارگیری فنسازما  رابطه وجود دارد؛ اما بین میزا  به

 کارکنا  رابطه وجود ندارد. 
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