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 چکیده 
زمانی کارکنان در رضایت ارتباطی و یادگیری سا رفناوری اطالعات ب تأثیر ،هدف پژوهش حاضر

، نظر هدفو ازهمبستگی  -توصیفی ،بود. نوع پژوهش و علوم ورزشی بدنیپژوهشگاه تربیت
کارکنان پژوهشگاه  همةپژوهش  یآمار جامعةمیدانی اجرا شده است.  صورتبهکه  کاربردی بود

ی اطالعات از آورجمعبرای  .(73ایران بودند )تعداد =  اسالمی بدنی جمهوریتربیت
و فناوری  (2001) یادگیری سازمانی نیفه (،1997) رضایت ارتباطی دون و هازن هاینامهپرسش

فر از ن 10 ها به تأییدنامهرسشپ ییاروایی صوری و محتو ( استفاده شد.1389) اطالعات احمدپور
و  97/0 ،97/0 ترتیب برابر با، بهاساس ضریب آلفای کرونباخها برنامهپایایی پرسشرسید و اساتید 

 .انجام شد آموسو  اس.پی.اس.اس. افزارنرمبا استفاده از ها وتحلیل دادهتجزیه دست آمد.هب 85/0
همچنین، و  رضایت ارتباطی کارکنان ات ونتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین فناوری اطالع

ژوهش نتایج مدل پ .وجود داشتمثبتی  رابطة یادگیری سازمانی کارکنان بین فناوری اطالعات و
 یثیر مثبتتأ و فناوری اطالعات بر یادگیری سازمانی نشان داد فناوری اطالعات بر رضایت ارتباطی

و  میزان تأثیر فناوری اطالعات بر رضایت ارتباطی کارکنان ،ساس مقادیر بارهای عاملیداشت. برا
مدل فرضی  ،برازشهای اساس شاخصبود. همچنین، بر تأثیر فناوری اطالعات بر یادگیری سازمانی

عنوان ری اطالعات بهتوجه به عامل فناو بود؛ بنابراین،متغیرهای پژوهش از برازش الزم برخوردار 
های موفقیت و بهبود وضعیت یادگیری سازمانی و رضایت ارتباطی کارکنان یکی از شاخص

  است. برخوردارپژوهشگاه از اهمیت زیادی 

 

بدنی و علوم نی، تفکر سیستمی، پژوهشگاه تربیتتعامل سازما، جو اطالعات: واژگان کلیدی
 ورزشی

                                                           
 yahoo.com2006Email: S_manavi@                          نويسندة مسئول                                       * 



 1397، بهمن و اسفند  52مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                      162
 

 قدمهم
اند که ناشی از تغییرات محیطی سازمان ای قرار گرفتهها در محیط رقابتی پیچیده، سازمانامروزه

ترين که کوچکدهند بینی روی میپیشچنان سريع و غیرقابلآن یفناوری است. تغییرات محیط

های رصتهای ديگر را با فتواند سازمان را از برتری رقابتی محروم کند و سازمانها میغفلت از آن

های اطالعاتی و کارگیری فناوریهبا بکنند ها همواره سعی می، سازمانروايناز خاص مواجه کند؛

بهبود ها را تاحدممکن های خود و رضايت شغلی آنها بتوانند عملکرد نیروکارآمد از آن استفادة

و عامل  کاالی باارزش، راهبردی عنوان يک، در عصر حاضر، فناوری اطالعات بهبنابراين دهند؛

عنوان مرور زمان خود را بهابزارهای قدرت کسب کرده است و بهمیان ، نقش بسیار مهمی درتوسعه

ت بسیار اطالعات با سرع فناوری ،صورتدر سازمان مطرح کرده است. درهر ندترين عامل قدرتممهم

 خود قرار داده است ها را در سیطرةسانتمام شئون زندگی ان گسترش است و تقريباًزيادی روبه

 بستر آوردنفراهم ازطريق تواندمی اطالعات فناوری امروزه کهطوریبه (؛1395 )مهدوی و حسومی،

 يادگیری فرايندهای بر مستقیم طوربه بین افراد،ذخیره، توزيع دانش و يادگیری در برای بمناس

 ضبط، ازطريق يادگیری کنندةتسهیل نوعی اطالعات عبارتی، فناوریبه. بگذارد تأثیر هاسازمان

، ترتیباينها و اطالعات درسراسر سازمان است؛ بهانتشار الکترونیکی داده و سازیمرتب تنظیم،

 خود را به ابزارهايی مجهز کنند دهند ياخود را تغییر ساختار ناچارند  های امروزی برای بقاسازمان

کردن فرايند يادگیری ترين ابزارها، نهادينهوالت جهانی داشته باشند. يکی از مهمتا توان مقابله با تح

فايول و نظر (. از1394 )عماداالسالمی اسکوئی و همکاران، سازمانی و ايجاد سازمان يادگیرنده است

تدريج از يادگیری فردی به است که به (، يادگیری مفهومی پويا1993) 2جسونداو  (1985) 1اليلز

یرات محیطی مفهوم یها به سازگاری با تغدلیل نیاز سازمانيابد. بهمی سازمانی تغییر يادگیری

که يادگیری برای رشد افراد طورهمان کند.طور روزافزونی شهرت پیدا میيادگیرنده به سازمان

يادگیری سازمانی بیش از مجموع توان يادگیری  است، برای سازمان نیز اهمیت دارد؛ زيرا،اساسی 

صورت فرايندی تعريف به( يادگیری سازمانی را 2002) 3مارکوارت (.1396 ،محمدیافراد است )

های ی هرگونه تغییر در مدلانمعگیرد و اين يادگرفتن بهکند که سازمان ازطريق آن ياد میمی

شود. او براساس تعريف قابلیت منجر میبه بهبود يا حفظ عملکرد سازمان سازمانی است که 

های ملموس و ای از منابع يا مهارتعنوان مجموعهبه قابلیت يادگیری سازمانی را يادگیری،

های جديد رقابتی استفاده ها برای رسیدن به مزيتد که سازمان از آنکنغیرملموس تعريف می
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 دو (، فناوری اطالعات و يادگیری سازمانی2000) 1روبی ، میتیج و بیرولکند. براساس مطالعة می

به مفهوم يادگیری سازمانی در  اولین جريان مربوط لی پژوهش هستند.های اصجريان از جريان

که  هايی هستندجريان پژوهش فرايند اجرا و استفاده از فناوری اطالعات در سازمان است و دومین

 د.ند تا يادگیری سازمانی را پشتیبانی کننالعات سروکار دارکارگیری فناوری اطهبا طرح ب

بین فناوری که نشان دادند  (1396ارشی )و ( 1394و همکاران ) عماداالسالمی اسکوئی ،راستادراين

خود  ( در پژوهش1387رهنورد )هرچند  ؛داری وجود داردامعن ةيادگیری سازمانی رابط واطالعات 

  يادگیری سازمانی وجود ندارد.و داری بین فناوری اطالعات که رابطة مثبت و معنانشان داد 

دهد و تأثیر قرار میتباطات در يک سازمان را تحتداری ارطور معنا، فناوری اطالعات بهطور مشابهبه

ارتباط خوب و (. 2017 ،، بیرول و روبی 2)میتیچ کندارتباط نقش مهمی در يک سازمان ايفا می

از دهد تا ين اجازه را میشود و به کارکنان اگرفتن میمؤثر موجب تقويت اعتماد، درک و الهام

شناخت قوانین و عوامل مرتبط با ارتباط، موانع بالقوه  ،روايناز ؛مديران و رهبران خود پیروی کنند

برای کارفرمايان )مديران( و کارمندان  ،کار رتباطی در محل، رضايت انتیجهبرای برقراری ارتباط و در

بین کل گردش ه است که يک کارمند درسطحی از رضايت تعريف شد 3رضايت ارتباطیالزامی است. 

عنوان يک رضايت د. رضايت ارتباطی بهای درون سازمانش داررابطهجريان ارتباطات و متغیرهای و 

شان را با ارتباط نداشتن کلیيا رضايت کارمندان در آنجا رضايتشود که بعدی تعريف میيک

صورت يت ارتباطی را بهرضا( 1997) 5دون و هازن (.2012 ،4)رامیرز کنندسازمانی بیان می

عنوان نگرش و گرايش رضايت ارتباطی را بهها عدی در سازمان تعريف کردند. آنچندب یساختار

وناگون رضايت ارتباطی را کشف های گمختلف ارتباط تعريف کردند و ويژگیهای کارکنان به ويژگی

، ارتباط غیررسمی 9ها، کیفیت رسانه8، تعامل سازمانی7ناظر ، ارتباط6ارتباط های جوکردند که مؤلفه

یان کردند که ب ها. آنکندمیبررسی  را 13و بازخورد 12، ارتباط فرعی11یديدگاه سازمانی کل، 10افقی
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بین کارمندان و ، رضايت ارتباطی درکلیطورکند. بهارتباط نقش معناداری در سازمان ايفا می

تنها شناخت اهمیت ارتباط، و کیفیت پايداری تبادل اطالعات مرتبط است. نهمديران به نحوة ارتباط 

ی را در موفقیت هر ری که ارتباط باکیفیت و مؤثهاياز راهبردبلکه توسعه و کسب شناخت کلیدی 

و همکاران  میتیج (.2012 )رامیرز، ای مديران و کارمندان مهم استبر ،ندنکتقويت میسازمان 

يت ارتباطی و يادگیری سازمانی دربین رضار پژوهش خود به تأثیر فناوری اطالعات بر ( د2017)

همبستگی بین ابعاد فناوری اطالعات و ابعاد  نتايج نشان داد که های صربستان پرداختند.شرکت

ازلحاظ  ،ابعاد يادگیری سازمانیو رضايت ارتباطی  طی و همچنین، همبستگی بینرضايتمندی ارتبا

یانگین رضايت ارتباطی کارکنان درحد ( نشان داد که م2014) 1بیرول .آماری معنادار و قوی است

 ( با2014) 2نیگئو. ثیر بگذاردتأبر رضايت شغلی کارکنان تواند متوسط است و رضايت ارتباطی می

امور ارتباطات دولتی در اياالت ارومیا نشان داد که میزان  ی رضايت ارتباطی سازمانی در ادارةبررس

 دارد رضايت ارتباطی از سازمان خود استیزان استانتری از مارکنان درحد پايینرضايت ارتباطی ک

رضايت ارتباطی و يادگیری اساس نتايج، دهد. برضعف رضايت ارتباطی را نشان می اين مطلب که

با توجه به اينکه . را در بعد ارتباط افقی داشترضايت  میزان بیشترينارتباطی  رضايت ،سازمانی

ر مهم يادگیری سازمانی بسیا هایطرفه، آزاد و صادقانه از مؤلفهکیفیت، دووجود ارتباط قوی، با

 مهم است بسیار رضايت ارتباطی و يادگیری سازمانی فناوری اطالعات بر تأثیر زمانکشف هم است،

های گذاری( اظهار کردند که باوجود سرمايه2012) 3ويلیامزو  میچل (.2017 )میتیچ و همکاران،

ها با شکست مواجه های فناوری در سازمانهای اطالعات، بسیاری از مداخلهناوریسنگین در ف

 کنند. ، کارمندان فناوری اطالعات را نپذيرفتند يا از آن استفاده نمیزيرا ند؛شد

عة جمله عوامل مهمی هستند که بايد در توسيت ارتباطی و يادگیری سازمانی ازرضا ،نتیجهدر

های ورزشی نیز از اين امر مستثنا نیستند. يکی از اين ود و سازمانها توجه شسازمانی به آن

بدنی بدنی در رأس آموزش و تربیتکارکنان پژوهشگاه تربیت .بدنی استها پژوهشگاه تربیتسازمان

طور روه بهشغلی و يادگیری سازمانی در اين گرضايت ارتباطی، ؛ بنابراين، ان قرار دارنددانشجوي

لی آنان را که همان توسعة ورزش و آموزش بهینه دربین فرهیختگان و بازده شغمستقیم 

راکز ها و م، آنچه امروزه در بیشتر سازمانواقعبدنی است، درپی خواهد داشت. درپژوهان تربیتدانش

، شودده میکارگیری فناوری اطالعات مشاههب بدنی و غیره درزمینةآموزش عالی، پژوهشگاه تربیت

کار بهکارگیری فناوری اطالعات بر رضايت ارتباطی و يادگیری افراد مشغولهبحد هاين است که تاچ

سازمان و  تسهیل امور به بهبود عملکرد براست عالوه و توانستهاست ثیر گذاشته در پژوهشگاه تأ
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رضايت ارتباطی عات بر نتايج پژوهش دربارة اثر فناوری اطال ،مطالعة حاضر .شود افراد سازمان منجر

 شدهرهای ذکبررسی رابطه ويژهکند؛ بهمعرفی می را بدنیدر پژوهشگاه تربیتری سازمانی و يادگی

های سازمان ورزشی و يادگیری سازمانی تاحدزيادی به فناوری يک، ارتباط درون زيرامهم است؛ 

دلیل ها و بهبودن نتايج پژوهشضونقی، با توجه به ضدهمچنین .وابسته هستند جديدالعات اط

رسد انجام نظر میبهطی رضايت ارتبادرزمینة رابطة بین فناوری اطالعات و بودن پژوهش دودمح

يادگیری  ةهای بیشتر درزمینانجام پژوهش. ردار استاهمیت خاصی برخو چنین پژوهشی از

قوت اين نقاط و ضعفنقاطتواند می های اطالعاتها با فناوریآن رضايت ارتباطی و رابطةسازمانی و 

های بتواند الگويی برای انجام پژوهشکند و خوبی شناسايی به بدنیپژوهشگاه تربیتدر  را متغیرها

های زمانی سازماندانش سای باعث ارتقا ،همچنین و شود های ورزشی کشورمشابه در سازمان

شکل شمارة يک مدل مفهومی پژوهش را  شود. و علوم ورزشی بدنیاه تربیتپژوهشگ ويژهبهورزشی 

 دهد. نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1 شکل

 

 شناسی پژوهشروش
و ازلحاظ است  نوع همبستگیاز یشيمایپ -یفیها، توصداده ینظر روش گردآورپژوهش حاضر از

صورت میدانی هب نیز آوری اطالعات. روش گردشودیمحسوب م یکاربرد پژوهش،مسئله و هدف 

ايران اسالمیبدنی جمهوریاست. در پژوهش حاضر، جامعة آماری همة کارکنان پژوهشگاه تربیت

آماری  ، نمونةآماری . با توجه به محدودبودن جامعةبودند مرد( 54زن و  19نفر ) 73هستند که 

گیری دردسترس انتخاب شدند. صورت نمونهشمار است که بهصورت تمامبه برابر با جامعه و

 ،شوندگانتر به نظرهای پرسشبرای دسترسی سريع .نددآوری شنامه جمعپرسش 68، نهايتدر

فناوری 

 اطالعات

يادگیری 

 سازمانی

رضايت 

 ارتباطی
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گیری برای اندازه نظر گرفته شد.نامه درپرسشها در اين پژوهش آوری دادهش جمعبهترين رو

استفاده شده است که ( 1997دون و هازن ) «رضايت ارتباطی» نامةرضايت ارتباطی از پرسش

ها نامه يکی از بهترين ابزار. اين پرسشبررسی شده استارتباط بین رضايت ارتباطی و رضايت شغلی 

رامیرز (، 2009) 1مختلف همچون اوکای و اوکای هایدر پژوهش درزمینة رضايت ارتباطی است که

که در  سؤال بود 40نامة اصلی دارای . پرسشکار برده شده استنیز به( 2013) 2آی ژنو  (2010)

 نامه هشتال کاهش يافت. اين پرسشسؤ 38وهش متناسب با شرايط و جامعة موردبررسی به اين پژ

، ديدگاه ها، ارتباط غیررسمی افقیتعامل سازمانی، کیفیت رسانه مؤلفة جو ارتباط، ارتباط ناظر،

 ارزشی لیکرت برای، از طیف هفت. در اين ابزارسنجدرا میی، ارتباط فرعی و بازخورد سازمانی کل

 مخالف )يک( و بیشترين کامالً ه کمترين امتیاز مربوط به استفاده شده است ک هاگويی به سؤالپاسخ

دهندة میزان رضايت باالتر و  موافق )هفت( بود. امتیاز باالتر در هر بعد نشانکامالًامتیاز مربوط به 

اساس نامه برضريب اطمینان و پايايی اين پرسش(، 1997است. در پژوهش دون و هازن )برعکس 

تا  72/0ضريب آلفای کرونباخ بین  اساسنامه برو پايايی پرسش بود 94/0با آلفای کرونباخ برابر 

ساس ضريب آلفای انامه را بر( نیز پايايی پرسش2007) 3. زيگز کونینگ و دی جانگبود 96/0

متخصصان حوزة ذکر اين مطلب الزم است که ابتدا بیان کردند.  79/0-99/0 کرونباخ در محدودة

ها و . سپس، برای رفع اشکالکردند ترجمهرا به زبان فارسی نامه نسخة انگلیسی پرسششناسی زبان

شناسی رشتة روانزبان انگلیسی و  تطابق آن با نسخة اصلی و نیز تأيید آن، متخصصان رشتة

آوری نظرها، با کمک استاد راهنما پیشنهادها و بعد از جمعبررسی کردند. را شده نامة ترجمهپرسش

سازه از تحلیل عاملی روايی  ، برایهمچنین. ندنامه لحاظ شداستفاده در پرسشقابل نظرهای

 .استفاده شد که درنهايت، نتايج تأيید شد

را با هم ( 2001) 4نیفه( و 1385نامة يوسفی )پژوهشگر پرسش گیری يادگیری سازمانیاندازه برای

آماری  های جامعةکرد و با توجه به ويژگیترکیب شده را رنامة ذکپرسشپژوهشگر ترکیب کرد. 

ای است که نحوة گزينهسؤال پنج 36نامة حاصل دارای . پرسشندحاضر اصالح و بازنگری شد

پاسخ بستهالی سؤ 36 نامةسش. اين پرلیکرتی استها براساس مقیاس لیکرت پنجگزينه یبندامتیاز

با  ذهنیهای مدلال، بعد فردی با شش سؤتسلط  بعد و از مجموع پنج عامل تشکیل شده است:

گروهی با هشت سؤال، بعد بینش مشترک با هفت سؤال و بعد تفکر يادگیری ال، بعد هفت سؤ

                                                           
1. Okay & Okay 

2. Ai Zhen 

3. Zwijze-Koning & De Jong 

4. Neefe 
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ها )ابعاد( با های منتخب آزمودنی در تمام مقیاسيک از موقعیتسیستمی با هشت سؤال. نمرات هر

میزان يادگیری سازمانی هر فرد  ،ترتیبشود؛ بدينگیری می، معدلو سپسشود میهم جمع 

 عملکرد و ینوآور بر سازمانی يادگیری ثیرتأ» با عنوان (1396در پژوهش محمدی ). آيددست میهب

نفر از  10تأيید  بهنامه روايی پرسش ،«وجوانان استان مازندرانادارة کل ورزش کارکنان سازمانی

دست هب 804/0 برابر با يب آلفای کرونباخطريق ضرنامه ازو پايايی پرسش بدنی رسیداساتید تربیت

 (.1396)محمدی، آمد

. ( استفاده شد1389ت احمدپور )فناوری اطالعا نامةگیری فناوری اطالعات از پرسشبرای اندازه 

شامل پنج  افزارافزار است که مؤلفة نرمافزار، اينترنت و سختنامه دارای سه بعد نرماين پرسش

گويی پاسخ افزار شامل چهار سؤال است. نحوةشامل سه سؤال و مؤلفة سخت سؤال، مؤلفة اينترنت

احمدپور  در پژوهشاست. )يک( هیچ  ارزشی لیکرت از خیلی زياد )پنج( تاآن براساس طیف پنج

 7/0طريق آلفای کرونباخ باالی از و پايايی آن نیزشد يید نامة يادشده تأپرسشروايی ( 1391)

شد و پايايی آن يید نامه تأروايی اين پرسش ،(1395هاشمی )همچنین، در پژوهش گزارش شد. 

 گزارش شد. 82/0 برابر با اساس ضريب آلفای کرونباخبر

 توزيعو اساتید  نامتخصص ،خبرگان از فرن 10 بین نامهپرسش و محتوايی، روايی صوریتعیین  برای

 پژوهش توزيع شد. آماری ةجامع در نامهپرسش آمده،دستهب نتايج از اطمینان پس از و شد

، بخش منظورآلفای کرونباخ استفاده شد. بدينگیری قابلیت پايايی، از روش ، برای اندازههمچنین

در  1مقدماتی صورت مطالعةها بهنامهو پرسششدند نفر( انتخاب  30)آماری  کوچکی از جامعة

برای اين مقدار  ،طريق آلفای کرونباخاز آمدهدستهای بهاساس داده. برجامعه توزيع شدند

 و = α 97/0 برابر با يادگیری سازمانی نامةپرسش ،= α 85/0 برابر با فناوری اطالعات نامةپرسش

ز ا نامة مورد استفادهپرسش دهدمیاست که نشان = α 97/0برابر با  باطیرضايت ارت نامةپرسش

باطی نتتوصیفی و اسهای آماری ها از روشتحلیل دادهوهتجزي برای. پايايی الزم برخوردار است

 -از آزمون کلموگروف های پژوهشهای استنباطی و آزمون فرضیهاستفاده شد. برای تحلیل داده

 هایافزارنرمو مدل معادالت ساختاری ازطريق ی پیرسون همبستگ، آزمون 2اسمیرنف

 .استفاده شد 23نسخة  4آموسو  3اس.پی.اس.اس.

 

                                                           
1. Pilot Study 

2. Kolmogorov–Smirnov Test 

3. SPSS 

4. Amos  

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=253320
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=253320
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=253320
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=253320
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 نتایج
نفر  45کننده در پژوهش حاضر، نفر نمونة کارکنان پژوهشگاه شرکت 68، از مجموع اساس نتايجبر

 40تا  31سنی  در دامنة نمونة کارکناندرصد( زن بودند. بیشتر  34نفر ) 23درصد( مرد و  66)

 10ای بین يک تا دارای سابقهدرصد(  3/57)ها نفر از آن 39درصد( بودند.  9/55نفر،  38سال )

 9/27نفر ) 19درصد( کمتر از پنج سال و  4/29نفر ) 20، سال در امور اجرايی بودند. از اين تعداد

در درصد(  5/73نفر ) 50تحصیالت،  نظراز ی داشتند.اجراي سال سابقة 10درصد( بین شش تا 

درصد(  8/11نفر ) هشت، ارشد يا دکتری(. همچنینتحصیالت تکمیلی بودند )کارشناسی سطح

درصد( نیز  9/5نفر ) دارای مدرک کاردانی و چهاردرصد(  8/8نفر ) دارای مدرک کارشناسی، شش

 تر از ديپلم بودند.ديپلم يا پايین

نکردن از استفادهيا  برای استفاده فرضیشپدلیل ی آماری و بههاآزمونجام پیش از ان ،در اين بخش

، نتايجاساس وف استفاده شد؛ براسمیرن -لموگروفآزمون کاز  ،يا ناپارامتریهای پارامتری آزمون

 . (يک )جدول شمارة بودند طبیعیتغیرهای پژوهش دارای توزيعی م

 
 فواسمیرن -کلموگروفهای آزمون آماره -1 جدول

 متغیرهای پژوهش
 هاآماره

Z P نوع توزیع 

 ابعاد فناوری اطالعات

 طبیعی 200/0 054/0 افزارسخت

 طبیعی 200/0 083/0 افزارنرم

 طبیعی 066/0 115/0 اينترنت

 طبیعی 053/0 124/0 فناوری اطالعات

 ابعاد يادگیری سازمانی

 طبیعی 200/0 091/0 تسلط فردی

 طبیعی 200/0 097/0 های ذهنیمدل

 طبیعی 200/0 094/0 يادگیری گروهی

 طبیعی 200/0 080/0 بینش مشترک

 طبیعی 200/0 069/0 يادگیری سازمانی

 

ارتباط بررسی  اتريس همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است. برایابتدا م ،راستادراين

از  يادگیری سازمانیاطالعات و نیز ارتباط بین فناوری و  ارتباطیبین فناوری اطالعات و رضايت 

 نشان داده شده است.های شمارة دو و شمارة سه نتايج در جدولکه  آزمون پیرسون استفاده شد
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دهندة ارتباط مثبت و معنادار بین های حاصل از آزمون ضريب همبستگی پیرسون نشانيافته

    ، > 01/0Pبدنی و علوم ورزشی است )در پژوهشگاه تربیتفناوری اطالعات و رضايت ارتباط 

415/0  =r01/0افزار )های نرم( است. همچنین، باالترين ضريب همبستگی بین مؤلفه P < ،   

468/0 = r( و اينترنت )01/0P <  ،468/0 =r ترين شود و پايینها مشاهده می( با کیفیت رسانه

با  (01/0P <  ،320/0 = r( و اينترنت )01/0P <  ،322/0 = rافزار )های نرممؤلفههمبستگی نیز بین 

 (.شمارة دو )جدول شودمؤلفة ارتباط ناظر مشاهده می

 
 ماتریس همبستگی پیرسون بین فناوری اطالعات و رضایت ارتباطی -2 جدول

 P ≤ 01/0معناداری در سطح  **  P≤ 05/0معناداری در سطح  *

 

دهندة ارتباط مثبت و معنادار بین نشانهای حاصل از آزمون ضريب همبستگی پیرسون يافته

 ، > 01/0Pبدنی و علوم ورزشی است )در پژوهشگاه تربیت فناوری اطالعات و يادگیری سازمانی

529/0 = r )افزار و اينترنت با يادگیری های نرماساس نتايج مشخص شد که بین مؤلفهاست. بر

تفکر  ذهنی، يادگیری گروهی، بینش مشترک وهای های آن )تسلط فردی، مدلسازمانی و مؤلفه

توان گفت اساس مقادير ضرايب همبستگی نیز میو معناداری وجود دارد. برسیستمی( ارتباط مثبت 

های آن وجود افزار با يادگیری سازمانی و مؤلفهنرم يب همبستگی بین مؤلفةمقدار ضرا که باالترين

 (.شمارة سه)جدول  دارد

 

 

 

 

 فناوری اطالعات اینترنت افزارنرم افزارسخت متغیرها

 381/0** 429/0** 408/0** 147/0 ارتباطجو 

 262/0* 320/0** 322/0** 037/0 ارتباط ناظر

 383/0** 435/0** 442/0** 109/0 تعامل سازمانی

 443/0** 468/0** 468/0** 202/0 هاکیفیت رسانه

 398/0** 427/0** 419/0** 178/0 ارتباط غیررسمی افقی

 417/0** 419/0** 461/0** 179/0 ديدگاه سازمانی کلی

 382/0** 461/0** 404/0** 132/0 ارتباط فرعی

 310/0* 421/0** 367/0** 030/0 بازخورد

 415/0** 470/0** 459/0** 142/0 رضايت ارتباطی
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 ماتریس همبستگی پیرسون بین فناوری اطالعات و یادگیری سازمانی -3جدول 

 فناوری اطالعات اینترنت افزارنرم افزارسخت متغیرها

 600/0** 473/0** 598/0** 425/0** تسلط فردی

 512/0* 432/0** 583/0** 259/0* های ذهنیمدل

 468/0** 321/0** 569/0** 247/0* يادگیری گروهی

 461/0** 419/0** 525/0** 212/0 بینش مشترک

 428/0** 392/0** 528/0** 150/0 تفکر سیستمی

 529/0** 436/0** 605/0** 272/0* يادگیری سازمانی

  P≤ 01/0معناداری در سطح  ؛ ** P≤ 05/0معناداری در سطح  *
 

 ،که در اين فرضصورتينبداز مدل معادالت ساختاری استفاده شد.  برای بررسی مدل پژوهش

بین و رضايت ارتباطی و يادگیری سازمانی متغیرهای مالک متغیر پیش عنوانبهفناوری اطالعات 

 بودند.
 مدل ارتباطی پژوهش مقادیر آمارة تیبارهای عاملی و  -4 جدول

 سطح معناداری تی مقدار بارعاملی  مسیر 

 فناوری اطالعات

 - - 228/0 افزارسخت --->

 001/0 024/3 580/0 افزارنرم --->

 001/0 704/2 467/0 اينترنت --->

 رضايت ارتباطی

 - - 897/0 جو ارتباط --->

 001/0 529/10 863/0 ارتباط ناظر --->

 001/0 687/13 853/0 تعامل سازمانی --->

 001/0 226/12 917/0 هاکیفیت رسانه --->

 001/0 464/9 821/0 ارتباط غیررسمی افقی --->

 001/0 543/10 864/0 ديدگاه سازمانی کلی --->

 001/0 173/9 809/0 ارتباط فرعی --->

 001/0 715/11 902/0 بازخورد --->

 يادگیری سازمانی

 - - 799/0 تسلط فردی --->

 001/0 373/11 873/0 های ذهنیمدل --->

 001/0 101/9 908/0 يادگیری گروهی --->

 001/0 062/10 969/0 بینش مشترک --->

 001/0 497/9 933/0 تفکر سیستمی --->
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 پژوهششده( مدل استانداردضرایب رگرسیونی بارهای عاملی ) -2 شکل

 

مربوط به متغیرهای  آمدهدستبه تی تمامی بارهای عاملی و مقاديرکه توان گفت اساس نتايج میبر

 هابرخوردار هستند. اين شاخص 05/0داری کمتر از قبولی در سطح معنا، از مقادير قابلشدهمشاهده

ی انعکاسی از متغیرهای پنهان خوببهشده گیریای اندازههدهدهند که متغیرهای مشانشان می

شمارة و جدول  شمارة دو)شکل  ( هستنديادگیری سازمانی فناوری اطالعات، رضايت ارتباطی و)

 (.چهار

 007/0اطالعات بر رضايت ارتباطی ) یتوان گفت که فناوریمهای مدل پژوهش براساس يافته

=Sig ،840/2  =tو فناوری ) ( 005/0اطالعات بر يادگیری سازمانی =Sig  ،824/2 = tک ) ارکنان

 ،اساس مقادير بارهای عاملیبرمعناداری دارند. و و علوم ورزشی اثر مثبت بدنی پژوهشگاه تربیت

وری تأثیر فنامیزان و  β = 911/0کارکنان برابر با فناوری اطالعات بر رضايت ارتباطی میزان تأثیر 

 است. β = 976/0اطالعات بر يادگیری سازمانی برابر با 

 
مدل روابط متغیرهای تی  و مقادیر آمارة( شدهضرایب رگرسیونی استاندارد)بارهای عاملی  -5 جدول

 پژوهش

 سطح معناداری تی مقدار بارعاملی مسیرهای مدل

 007/0 840/2 911/0 رضايت ارتباطی ˂---فناوری اطالعات 

 005/0 824/2 976/0 يادگیری سازمانی ˂---فناوری اطالعات 
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ی نیکويی برازش و شاخص برازش هاشاخصدهد که مقادير یمنتايج جدول شمارة شش نشان 

دهندة برازش مطلوب مدل است. همچنین، براساس مقادير هستند که نشان 9/0تطبیقی باالتر از 

ها در مدل پژوهش قبول اين شاخصدهندة مقادير قابلها نشانبرازش، يافتههای مطلوب شاخص

 است.
 

 پژوهششاخص برازش مدل  -6 جدول

 تفسیر هامقادیر شاخص مقدار مطلوب های برازششاخص

 - 067/227 - (1اسکوئر )کای دوکای
 - 100 - 2درجة آزادی
 مطلوب 271/2 5کمتر از  3اسکوئر به درجة آزادی نسبت کای

 مطلوب 905/0 9/0بیشتر از   4شاخص نیکويی برازش
 مطلوب 864/0 8/0بیشتر از   5شدهشاخص نیکويی برازش تعديل

 مطلوب 083/0 1/0کمتر از   6ريشة دوم میانگین خطای برآورد
 مطلوب 041/0 05/0کمتر از   7ماندهباقیريشة دوم میانگین مجذورات 

 مطلوب 936/0 9/0بیشتر از   8شاخص برازش تطبیقی
 مطلوب 917/0 9/0بیشتر از   9شاخص برازش هنجارشده

 مطلوب 083/0 1/0کمتر از   10ريشة دوم میانگین خطای برآورد

 

 گیرینتیجهبحث و 
بین  وجود رابطة مثبت و معنادار دهندةنشانهای حاصل از آزمون ضريب همبستگی پیرسون يافته

نتايج  ،همچنینبدنی و علوم ورزشی است. فناوری اطالعات و رضايت ارتباط در پژوهشگاه تربیت

ارتباط ناظر، تعامل سازمانی، کیفیت ، جو ارتباط فناوری اطالعات با مؤلفةدهد که بین نشان می

و ارتباط مثبت انی کلی، ارتباط فرعی و بازخورد، ارتباط غیررسمی افقی، ديدگاه سازم ،هارسانه

نشان داد که  ( است1395ی وجود دارد. نتايج همسو با يافتة پژوهش مهدوی و حسومی )معنادار

                                                           
1. Chi-Square 

2. Degrees of Freedom (df) 

3. χ2/df 

4. Goodness of Fit (GFI) 

5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

7. Root Mean Squared Residuals (RMR) 

8. Comparative Fit Index (CFI) 

9. Normed of Fit Index (NFI) 

10. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 ةعلمی دانشگاه رابطتئارتباطات و رضايت شغلی اعضای هی وری اطالعات واکارگیری فنبین به

که  خود نشان دادند( در پژوهش 2017میتیج و همکاران ) ،همچنینمستقیم و مثبت وجود دارد. 

ارتباط ناظر، تعامل ، جو ارتباطو  همبستگی بین ابعاد فناوری اطالعات و رضايتمندی ارتباطی

 ارتباط غیررسمی افقی، ديدگاه سازمانی کلی، ارتباط فرعی و بازخورد ،هاسازمانی، کیفیت رسانه

رضايت ار و قوی است و همچنین، فناوری اطالعات تأثیر مثبتی بر دازلحاظ آماری معنا ،ارتباط

های جديدی را برای فرصت فناوری اطالعات دارد.خوانی های پژوهش همبا يافتهارتباطی دارد که 

امکانات  منابع واز  ،تر برقرار کنندها فراهم آورده است تا بتوانند با يکديگر ارتباطی نزديکنسازما

 فناوری اطالعات ابزار قدرتمندی وکار را تجربه کنند.های جديد کسبمشترک بهره جويند و مدل

ا و مردم جهان ارتباط برقرار کند و نقش هتواند میان سازماناست که در کمترين زمان ممکن می

ای است که از امور حرفه ای و شغلی ايفا کند. رضايت ارتباطی يکیجهی در بهبود امور حرفهتوقابل

هبود شرايط ارتباطی ب و بتواند برایای رضايت داشته باشد شود فرد نسبت به کار و حرفهسبب می

که يک  شودعنوان سطحی از رضايت تعريف می. رضايت ارتباطی بهسازمان گام مؤثری بردارد

دارد. طبق ، درون سازمانش ایکل گردش و جريان ارتباطات و متغیرهای رابطهبین کارمند در

يا  داشتنرضايت سازمانشود که کارمندان در بعدی تعريف میها، رضايت ارتباطی رضايتی يکگفته

ها نقش مهمی اين يافته (.2012 )رامیرز، کنندشان را از ارتباط سازمانی بیان مینداشتن کلیرضايت

، نشان کندعملکرد کلی شغل ايفا می به شغل ورا که ارتباط سازمانی در شناخت و درک راجع

هايی را درزمینة ارتباط و تأثیر انجام پژوهشارتباطی و فناوری،  مثبت بین رضايت د. رابطةدهنمی

کنند که ارتباطات مؤثر و پژوهشگران فرض می .کندخته میفناوری و رضايت را بیشتر برانگیوارد بر 

نظر به .تمايل مشتری در سازمان کمک کند وری، عملکرد وبخش ممکن است به بهرهرضايت

های متعدد مانند میزان دريافت ورند که رضايت ارتباطی شامل سازهبر اين با رسد پژوهشگرانمی

باال و فراوانی تعامل کارکنان است اطالعات کارکنان، محیط ارتباطی سازمان، پذيرش ارتباطات 

در بهبود  تواندهايش میاستا توجه به فناوری اطالعات و مؤلفهر(، که دراين2009 )اوکای و اوکای،

 ثر باشد.وضعیت رضايت ارتباطی مؤ

بین  دهندة ارتباط مثبت و معنادارآزمون ضريب همبستگی پیرسون نشانهای حاصل از يافته

بدنی و علوم ورزشی است. نتايج نشان فناوری اطالعات و يادگیری سازمانی در پژوهشگاه تربیت

های ذهنی، يادگیری گروهی، بینش تسلط فردی، مدل د که بین فناوری اطالعات با مؤلفةدهمی

(، 2006)1ريال، لیل و رولدان. معناداری وجود داردو ارتباط مثبت  ،مشترک و تفکر سیستمی

مهدی چوگان و و ( 1394)محمدی و  عماداالسالمی اسکوئی(، 1393معصومی و مقیمی خراسانی )

                                                           
1. Real 

http://journals.ssrc.ac.ir/?_action=article&au=10430&_au=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87++%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C
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 و داری وجود داردامعن ةيادگیری سازمانی رابط وبین فناوری اطالعات که نشان دادند  (1395) زاده

های در سازمانرا توان يادگیری سازمانی کارگیری فناوری اطالعات میبا تقويت، گسترش و به

( در مطالعات خود 1389( و توربان )1387رهنورد ) اما ؛توسعه داد و بهبود بخشیدورزشی ايران 

که  يادگیری سازمانی وجود ندارد و داری بین فناوری اطالعاتنشان دادند که رابطة مثبت و معنا

بر تأثیر بر ، تکنولوژی و فناوری اطالعات عالوهامروزه. همسو نیستپژوهش حاضر  اين يافته با يافتة

ها عملکرد آناند. می از زندگی روزمره تبديل شدهای و فردی به بخش مهزندگی حرفه

اند.  بردهعات و ارتباطات را نیز باالالاند و سرعت گردش اطگذاری معلومات را بهبود دادهاشتراکبه

 کند؛های جديدی را برای مردم مطرح می، توسعة مستمر فناوری اطالعات چالشهمچنین

 با شرايط وفق دهند. فناوری اطالعاتد يابند، ياد بگیرند و خود را توانند بهبومی مردمکه طوریبه

 (.2017 و همکاران، )میتیج کارشناسان را تغییر داده است ها و روش کارطور معناداری سازمانبه

توان يادگیری کارگیری فناوری اطالعات میبا تقويت، گسترش و بهکه توان نتیجه گرفت می

است که از اين نتايج حاکی . داد و بهبود بخشید توسعهورزشی ايران  پژوهشگاهدر را سازمانی 

تا يادگیری سازمانی بهتر  اندپژوهشگاه تبديل به فرصتی شده های فناوری اطالعات درزيرساخت

افزاری های سختبتواند در سطح سازمان پیاده شود. تغییر در ابزار فناوری اطالعات شامل زيرساخت

اند روز با دانش روز عجین شدهروزبه ،زندگی ماشینی افزاری از مواردی هستند که با رشدو نرم

يت ها نیاز به مديروجود اين زيرساخت ،(2005) 1وانک و اسپین وال ژوهشنتايج پ که طبقتاجايی

تواند کارگیری مؤثر اينترنت میبه دانند.مبرم میخود  کنندةدانش را در خود و کارکنان کنترل

دربردارندة و  سازی فرايندهای فیزيکی سازمان شودزی و مجازیساموجب تقويت روند خودکار

اگر زمینه و  .صوالت و کاهش هزينه استخدمات و مح در ارائةسرعت عمل و کیفیت  افزايش دقت،

افزار و های اطالعاتی و نرماز توسعة اينترنت و سیستمشرايط برای فناوری موجود در سازمان اعم 

 گیرد،منابع انسانی صورت میسازی فرايند به ،آشنايی بیشتر کارکنان با اين موارد فراهم شودنیز 

دربین  به روز بودن دانششوند و میراحتی منتقل نش و اطالعات موجود در سازمان بهداحتی 

( 1396کناری )که حاجطوری؛ بهثر استشود و در توسعة يادگیری سازمانی مؤکارکنان تسهیم می

افزار با اثربخشی مديريت بین پذيرش اينترنت و بین پذيرش نرمدر فدراسیون کشتی نشان داد 

 فناوری از استفاده گفت توانمی کلی ایگیرینتیجه در ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. ،دانش

پژوهشگاه  ،کند؛ بنابراين ايفا مؤثری نقش سازمانی يادگیری تقويت و در توسعه تواندمی اطالعات

در  طريقبدين تا دکار گیربه سازمان خود در تاحدممکن را اطالعات فناوری بدنیتربیت

                                                           
1. Wong & Aspinwal 
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به  يادگیری سازمانی، توسعة با و شود موفق سازمانی هایدهیسازمان و هاسازیبرنامه ها،ريزیبرنامه

  .يابد دست سازمان در خود موردنظر اهداف

وری و فنا ،توان گفت که فناوری اطالعات بر رضايت ارتباطییم های مدل پژوهشبراساس يافته

معناداری و و علوم ورزشی اثر مثبت بدنی ارکنان پژوهشگاه تربیتکاطالعات بر يادگیری سازمانی 

برابر  کارکنانفناوری اطالعات بر رضايت ارتباطی میزان تأثیر  ،اساس مقادير بارهای عاملیبردارند. 

نتايج برازش  است. β = 976/0برابر با  و تأثیر فناوری اطالعات بر يادگیری سازمانی β = 911/0با 

ی نیکويی برازش و شاخص برازش تطبیقی هاشاخصمقادير که دهد یمنشان  مدل ارتباطی پژوهش

اساس مقادير مطلوب ، بربرازش مطلوب مدل است. همچنین دهندةکه نشان هستند 9/0از  باالتر

. مدل پژوهش استها در اين شاخص قبولمقادير قابل دهندةها نشانهای برازش، يافتهشاخص

های فناوری تأثیر مهارت( در پژوهش خود به 1395)حاجی هاشمی و سعدی عقوبی فرانی، ي

 يابی معادالت ساختاریمدلپرداختند. نتايج گیرنده و ارتباطات مديران بر ابعاد سازمان ياد اطالعات

های فناوری برای بررسی رابطة بین میزان مهارت پژوهشنظر مبین برازش مطلوب مدل مفهومی مد

( در پژوهش خود به تأثیر فناوری 2017میتیج و همکاران ) .اطالعات و ابعاد سازمان يادگیرنده بود

ج نشان نتاي های صربستان پرداختند.يت ارتباطی و يادگیری سازمانی دربین شرکترضا اطالعات بر

، ابعاد يادگیری سازمانیی و همبستگی بین ابعاد فناوری اطالعات و ابعاد رضايتمندی ارتباطداد که 

مدل که خود نشان داد  ( نیز در پژوهش1396کناری )ازلحاظ آماری معنادار و قوی بود. حاج

از برازش  ،ر اثربخشی مديريت دانش در فدراسیون کشتیتباطی بین پذيرش فناوری اطالعات دار

اند که ناشی از گرفته ای قرارسازمان ها در محیط رقابتی پیچیده ،امروزهالزم برخوردار است. 

بینی است پیشچنان سريع و غیرقابلآن یتغییرات محیطی سازمان فناوری است. تغییرات محیط

های ديگر ازمانرتری رقابتی محروم کند و ستواند سازمان را از يک بترين غفلت از آن میکه کوچک

 برای بمناس بستر آوردنفراهم ازطريق تواندمی اطالعات فناوری. های خاص مواجه کندرا با فرصت

 هاانـازمـس يادگیری دهایـفراينبر  مستقیم طوربه بین افراد،ذخیره، توزيع دانش و يادگیری در

تأثیر ارتباطات در يک سازمان را تحتری داطور معنا، فناوری اطالعات بهطور مشابهبه. بگذارد تأثیر

يت ارتباطی و يادگیری رضا ،نتیجهکند؛ دردر يک سازمان ايفا میدهد و ارتباط نقش مهمی قرار می

به . با توجه ها توجه شودبه آنوامل مهمی هستند که در توسعة سازمانی بايد جمله عسازمانی از

، بدنی دانشجويان قرار دارندآموزش و تربیتبدنی در رأس امر اينکه کارکنان پژوهشگاه تربیت

بازده شغلی آنان را که طور مستقیم يادگیری سازمانی در اين گروه، به رضايت ارتباطی و شغلی و

پی بدنی است، درپژوهان تربیتهمان توسعة ورزش و آموزش بهینه دربین فرهیختگان و دانش

درون يک سازمان ورزشی و ، ارتباط در زيرا است؛شده مهم رهای ذکبررسی رابطه خواهد داشت.
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اگر شرايط و بنابراين  ؛وابسته است جديدالعات های اطحدزيادی به فناوریتا سازمانی،يادگیری 

شرايطی مهیا  ،ذخیره شود ،آمده در سازماندستهفرهنگ استفاده از فناوری اطالعات و دانش ب

های مختلف شغلی ارتقا دهند و با دريافت در زمینهن دانش اطالعاتی خود را شود تا کارکنامی

ندگی ضعف خود را با استفاده از اين ابعاد و فناوری نوين به بالردهای مثبت و منفی نقاطبازخو

و دانش و خالقیت آن باشد ن مناسب روز باشد و فرهنگ استفاده از آشغلی برسند. اگر اطالعات به

 شود وصورت منظم انجام میو رضايت ارتباطی دربین کارکنان بهگیری سازمانی ياد ،نیز افزايش يابد

 ،ها و همچنینهای موجود درخصوص کاربرد اين فناوریکارگیری تمامی تجربههبا ب يابد.توسعه می

بیشتر يادگیری توان به تقويت و بازدهی هرچهنع و مشکالت موجود در اين راه میتشخیص موا

افراد باعث تغییر در مهارت کاری  استفاده از فناوری اطالعات. ک کردسازمانی و رضايت ارتباطی کم

، براينافزونشود. نان از اهمیت بیشتری برخوردار میآموزش کارک ،اين حالت شود؛ بنابراين، درمی

و نیز  ارتباطی و شغلیای از فناوری اطالعات استفاده کرد که کارايی، خالقیت، رضايت گونهبايد به

 بايد از فناوری اطالعات برای تکمیل وظايف و ،منظوربدين .پذيری به حداکثر برسدانعطاف

  .ها استفاده کردبخشیدن آنبهبود

 با وشود  ايجاد اطالعات، فناوری نام به بدنی واحدیپژوهشگاه تربیت در که دشومی پیشنهاد

 اطالعات آوریجمع بهد اين واح ،کارکنان ترغیب و تشويق نیز و الزم اختیارات و امکانات واگذاری

 ،طور صحیحهب را شدهکسب دانش و اطالعات ندبتوان کارکنان تا بپردازد نوين هایدانش کسب و روز

بین مديران و  ارتباطات همچنین، سعی شود .کنند استفاده رقابتی مزيت در هاآن از و کار گیرندهب

، روشن، کامل و دقیق باشند تا اين ارتباطات مؤثر شدههماهنگ بدنیپژوهشگاه تربیت کارمندان

یری د و در کاهش عملکرد و يادگناز هم پاشیده شو اتصورت شايد ارتباطاينواقع شوند؛ درغیر

با ناظران و رؤسای های ارتباطی کارکنان پژوهشگاه در آن سبکی که روش د.نثیر بگذارپژوهشگاه تأ

و  طی اثر دارد. ناظران بايد از سبک ارتباطی خود آگاه باشندارتبا ، بر رضايتکنندخود را درک می

انداردهای شان ارائه دهند تا اطمینان يابند که استارهايی را برای کارمندان برای خودارزيابیراهک

ارتباط سازمانی،  تنها بررسی نحوة، نهنياهستند؛ بنابر شدنطی درحال محققمثبت رضايت ارتبا

 کار بسیار مهم است. بلکه سنجش کیفیت چنین ارتباطی و منبع آن، در محل

 

 تشکر و قدردانی
 ،با ما همکاری کردند که در اجرای پژوهشو علوم ورزشی بدنی از تمامی کارکنان پژوهشگاه تربیت

  کنیم.تشکر و قدردانی می
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Abstract 

The aim of the present research was to assess the effect of information technology 

on communication satisfaction and organizational learning in Sport Sciences 

Research Institute staff. A descriptive- correlative study has been performed in 

the field. Statistical population of the research is including of all the staff of Sport 

Sciences Research Institute of Iran (N=n=73). Duon Hazen (1997), Nife 

organizational learning (2001), and information technology Ahmadpour (2011) 

questionnaires were used to assess the relationship satisfaction. Face validity and 

the content of the questionnaires have been validated by 10 lecturers and 

Cronbach ∝ was reported as 0.97, 0.97, 0.85 respectively. SPSS and AMOS were 

used to perform the statistics. Correlation test showed a positive correlation 

between relationship satisfaction and information technology of the staff. The 

results out of the modeling of the study showed a significant positive effect of 

relationship satisfaction and information technology on organizational learning. 

Based on factorial loading values the effect of information technology on 

relationship satisfaction of the staff (β =0.91) and the effect of information 

technology on organizational learning (β =0.97). Finally based on the hypothetical 

fitting model of the study, the variables of the research were fitted enough. Paying 

attention to the information technology was then concluded to be one of the 

succeeding and improvement factors of organizational learning and relationship 

satisfaction of the staff in the Sport Science Institute of Iran. 
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Physical Education Research Institute 
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