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مطالعات مدیریت ورزشی

درسازمانهایورزشیبا AHP

اولویتبندیموانعفنیـ سازمانیکاربردIT

سردارمحمدی،1نرگساسمعیلی،2نسیمصالحی 3
 -1استادیار مدیریت ورزشی و استادیار دانشگاه کردستان
 -1دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 -3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

تاریخ پذیرش31/30/12 :

تاریخ دریافت32/21/21 :

چکیده 
امروزه ،استفاده از فناوری اطالعات برای کلیۀ سازمانها ضروری و اجتنابناپذیر است.
ازطرفی ،استفاده از فناوری اطالعات با موانع و چالشهایی همراه است؛ لذا ،بهمنظور

اولویتبندی موانع سازمانی و فنی کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی ایران،
نظرات  12نفر از کارشناسان و مدیران سازمانهای ورزشی از طریق پاسخگویی به پرسشنامه-
های محققساخته جمعآوری شد .روایی (صوری ،محتوایی)پرسشنامه توسط متخصصانتأیید و
پایایی آنها به خاطر نرخ ناسازگاری پرسشنامهها که کمتر از ( )3/2بود ،تایید گردید .یافتهها

نشان داد موانع سازمانی ،اهمیت بیشتری از سایر موانع دارد .همچنین ،مانع برنامهریزی در
بین موانع سازمانی ،و مشکالت سختافزاری در میان گزینههای موانع فنی ،اولویت اول را
بهخود اختصاص دادهاند .درمجموع ،در میان موانع سازمانی و موانع فنی ،مانع برنامهریزی
بیشترین اهمیت را دارد .با توجه به یافتههای پژوهش میتوان گفت مانع سازمانی ،از
مهمترین موانع پیش روی کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی ایران است؛ لذا،
تدوین و توسعۀ برنامههای مناسب جهت رفع این مانع ،ضروری و اجتنابناپذیر میباشد.
واژگانکلیدی :اولویتبندی ،فناوری اطالعات ،سازمانهای ورزشی
*نویسنده مسئول :

Email: sardarmohammadii@gmail.com
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مقدمه 
عصر کنونی ،بهعنوان عصر اطالعات یا دانایی نام گرفته است .در این عصنر ،فنناوری اطالعنات
بهعنوان یک راهبرد یا طرز تفکر جدید ،تمام ابعاد زندگی بشر را تحنتتنأثیر قنرار داده اسنت و
سازمانها نیز نهادهایی هستند که بهطور شدیدی تحتتأثیر فناوری اطالعنات قنرار گرفتنهانند.
بهگونهای که تصویر سنازمان امنروزی بندون فنناوری اطالعنات و کناربرد آن مینرممک اسنت
(محمدی .)1331 ،همچنی  ،فناوری اطالعات بهعنوان یکی از مهمتنری محورهنای توسنعه در
جهان بهشمار می آید و بسیاری از کشورهای جهان ،توسعۀ فناوری اطالعات را بهعنوان یکنی از
مهمتری زیرساختهای توسعۀ خود قرار دادهاند (صرافیزاده)1331 ،؛ ازای رو ،فنناوری نقن
مهمی در زندگی افراد دارد و بسیاری از مردم ،اهمیت و تأثیر فنناوری اطالعنات را در زنندگی
روزمرۀ خود درك کردهاند .همچنی  ،استفاده از فناوری اطالعات در دنیای امروز ،ضنام بقنا و
تداوم فعالیتهای یک سازمان است و بدون بهرهمندی از آن ،نهتنها امکان استفاده از روشهنای
نوی در سازمان فراهم نمیشود ،بلکه امکان رقابت با سازمانهای دیگر نیز از میان خواهد رفنت
(محمدی.)1331 ،
لذا ،میتوان گفت در شرایط جدید و در آیندۀ نزدیک با شدتی بیشتر ،کمتر شغلی را میتوان
یافت که مبتنی بر فناوری اطالعات نباشد یا بتوان آن را بدون استفاده از ابزارهای فناوری
اطالعات انجام داد (اخوان .)1333 ،ازسویدیگر ،پاسخگویی به نیازها و انتظارات موجود در
زمینۀ فناوری اطالعات شرایطی را فراهم کرده است که سازمانها بهناچار برای ادامۀ حیات
خود میباید به فناوری اطالعات روی آورده و از آن بهمنظور ارتقای بهرهوری خود استفاده
کنند .درای میان ،توسعه و کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی نیز همانند دیگر
سازمانها از اهمیت ویژهای برخوردار است (سلمانی ،1333 ،محمدی .)1331 ،بهطورکلی،
سازمانهای ورزشی با استفاده از فناوری اطالعات بهدنبال ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر ،جلب
بیشتر رضایت مشتری و شهروندان ،ارتقای بهروری و کارایی سازمان (ونکتاش ،)0222 ،1ایجاد
تماسهای آنی و متقابل بی کارشناسان ،مدیران ،پژوهشگران و دیگر افراد در داخل و خارج
سازمان از طریق پست الکترونیک ،فراهمنمودن جدیدتری اخبار و اطالعات در زمینۀ مسائل
مربوط به ورزش در ایران و جهان ،فراهمنمودن خدمات پرس و پاسخ در زمینۀ موضوعات
تخصصی ،تهیه و ارائۀ روزنامهها و مجالت ورزشی (دسلر ،)1331 ،0فیلمهای آموزشی و ویدئویی
و یا فایلهای صوتی بهصورت آنالی  ،باالبردن قدرت تصمیمگیری مدیران در سازمان ،افزای
1. Venkatesh
2. Dessler
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بهرهوری و کارآیی (ادر )0221 ،1و میره هستند .با توجه به تأثیرات شگرف و انکارناپذیر فناوری
اطالعات که در باال ذکر گردید میتوان گفت که امروزه ،بهکارگیری فناوری اطالعات در
سازمانهای ورزشی به امری ضروری و اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
با وجود عمر نسبتاً کوتاه فناوری اطالعات و روند روبهرشد آن ،تعاریف و برداشتهای متفاوتی
3
از آن وجود دارد (داویس .)1333 ،0واژۀ فناوری اطالعات اولی بار از سوی لوی و اریک
( )1393بهمنظور بیان نق رایانه در پشتیانی از تصمیمگیریها و پردازش اطالعات در سازمان
بهکار گرفته شد.
امروزه ،مفهوم اصطالح فناوری اطالعات بسیار وسیعتر شده است و فناوری اطالعات را
مجموعۀ فنون و ابزارهایی میداند که به مطالعه ،طراحی ،توسعه ،پیادهسازی ،پشتیبانی و یا
مدیریت سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر رایانه ،بهویژه برنامههای نرمافزاری و سختافزار رایانه
میپردازد (صرافیزاده.)1331 ،
همچنی  ،روگرز ،4فناوری اطالعات را به معنی فرایندها و تجهیزاتی میداند که افراد با استفاده
از آنها ،اطالعات را در قالب مت  ،تصویر و صدا تولید ،سازماندهی ،ارائه و یا منتشر میکنند
(روگرز .)0223 ،9اهمیت و نق فناوری اطالعات بهعنوان عاملی پرقدرت در تغییرات اقتصادی
و اجتماعی باعث گردیده سرمایهگذاریهای زیادی برای توسعۀ آن صورت گیرد .اگر تالش
مناسبی برای بهکارگیری صحیح فناوری اطالعات و محور قراردادن آن در برنامههای توسعهای
سازمانهای ورزشی انجام شود ،میتواند فرصت بزرگی را برای رشد و توسعۀ ورزش کشور
فراهم کند .یکی از مهمتری گامها جهت پیشبرد ای امر ،شناسایی موانع کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات (فاوا) در سازمانهای ورزشی است .موانع گوناگونی بر سر راه اشاعۀ فاوا
وجود دارند که موجب کندی روند رشد و توسعۀ آن میشوند (اخوان .)1333 ،در ای پژوه
به بررسی دو مانع فنی و سازمانی که از جمله موانع کاربرد فناوری اطالعات در سازمانها
هستند پرداخته میشود.
موانع فنی :امروزه ،ارتباطات و مبادلۀ اطالعات در بستر مخابراتی شکل میگیرد و یکی از
ملزومات انکارناپذیر برای اتصال به شبکۀ جهانی اینترنت ،امکانات و تسهیالت مخابراتی می-
باشد .هرچند ،طی چند سال اخیر تالشهای زیادی در کشور در جهت گسترش مخابرات و

1. Eder
2. Davis
3. Lorin and Erik
4. Rogers
5. Rogers

144

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،93مرداد 2934

ایجاد تأسیسات و امکانات الزم به عملآمده و موفقیتهای زیادی حاصل شده است؛ اما
گنجای و ظرفیت تجهیزات مخابراتی که هماکنون وجود دارد ،جوابگوی کامل نیازهای توسعۀ
فاوا نمیباشد (آتشک ،1333 ،فرهنگی .)1333 ،یکی از مشکالت ،کافینبودن پهنای باندهای
مخابراتی است که حجم بار خطوط را با ترافیک روبهرو میسازد .ای عوامل ،مشکالتی را در
برقراری ارتباط پدید میآورند .همچنی  ،در کشور ما بهدلیل موانع قانونی و محدودیتهایی که
بهلحاظ سیاسی ،فرهنگی و قضایی ایجاد شده است ،تعداد ارائهکنندگان خدمات اینترنتی
نسبت به درخواستکنندگان ای خدمات پایی است و همی امر ،سبب کمشدن امکان
دسترسی به اینترنت برای عموم میشود (فرهنگی)1333 ،؛ بنابرای  ،الزم است به ای موضوع
نیز توجه شود و بسترهای فنی و قانونی برای گسترش اینترنت و ارائهکنندگان خدمات اینترنتی
در سراسر کشور بهوجود آید .در سند راهبردی ورزش کشور ،بر اهمیت نق موانع فنی در
پیشرفت و توسعۀ ورزش کشور تأکید شده است و به مواردی همچون تعداد نسبتاً زیاد
رایانههای ناکارآمد ،فقدان تناسب و همگونی در میزان سختافزارهای ادارۀ کل استانها و
فقدان سیستم یکپارچۀ جامع عمومی و ویژۀ ورزش کشور اشاره شده است .آتشک (،)1333
موانع فنی را سرعت پایی اینترنت ،محدودبودن نرمافزارهای آموزشی ،کمبود مراکز ارائۀ
خدمات فاوا ،دسترسی محدود به کامپیوتر و تجهیزات جانبی آن ،نقص فنی در سختافزارها و
نرمافزارهای آموزشی و موارد دیگری از ای قبیل میداند (آتشک .)1333 ،همچنی  ،علیآبادی
( )1333موانع فنی و زیرساختی را نرمافزار نامناسب ،کیفیت ضعیف سختافزار ،فقدان سخت-
افزار و نداشت امکان دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات بهطور شخصی ذکر نمود
(نصیری علیآبادی.)1333 ،
همانطور که ذکر شد ،یکی دیگر از موانع کاربرد فناوری اطالعات که در ای پژوه مورد
بررسی قرار گرفته است ،مانع سازمانی میباشد که با مطالعۀ مبانی نظری و پیشینۀ پژوه ها،
زیرمؤلفههای موانع سازمانی جهت استفاده از فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی به موانع
برنامهریزی ،سازماندهی ،مدیریتی ،کنترل و نظارت و کمبود بودجه تقسیم گردید (آتشک،
 ،1333فرهنگی .)1333 ،در سند راهبری ورزش کشور نیز عدم تدوی ساختار و شرح وظایف
مشخص برای دفتر برنامهریزی فناوری اطالعات و ارتباطات ،ضعف سیستم ارتباطات در
جمعآوری و نگهداری اطالعات ورزشی ،کمبود نیروهای متخصص و پایی بودن سطح نسبی
آشنایی کارکنان با  ICTرا از جمله نقاط ضعف کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی
که از موانع سازمانی بهشمار میروند ذکر کردهاند .در یکی از پژوه های انجامشده در ای
ارتباط ،علیآبادی ( )1333موانع رهبری و مدیریت ،بودجه ،تصمیمگیری ،ارتباطات ،برنامهریزی
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و مدیریتی که از جمله موانع سازمانی هستند را بررسی کرده است (آتشک .)1333 ،گاتچالک
( )0220نیز به عوامل مدیریتی توجه کرد و نتیجه گرفت که درآمد سازمان ،اثر مثبتی برکاربرد
فناوری اطالعات در سازمانها دارد .تیامیو ) 0222( 0در پژوهشی به بررسی برخی از موانع
مرتبط با فناوری اطالعات در سازمانها پرداخت و موانع اصلی مؤثر در استفاده از فناوری
اطالعات را هزینهها و بودجۀ کاربرد فناوری اطالعات و خرابی مداوم تجهیزات دانست.
همچنی  ،یونسکو کمبودن کارکنان ناظر بر آموزشهای فناوری اطالعات و کمبودن نظارتهای
رسمی را عامل بسیار مهمی ( )%90در بهکارگیری فناوری اطالعات برشمرد .ویتاکر)1333( 3
دالیل معمول شکست پروژههای فناوری اطالعات در کانادا را شامل  3عامل کلیدی برنامهریزی
ضعیف ،ارتباط ضعیف پروژه با نیازهای سازمان و نبود حمایت ،پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد
دانست.
با توجه به مالحظات فوق و همچنی  ،درنظرگرفت ای موضوع که بهکارگیری فناوری
اطالعات و ارتباطات در سازمانهای ورزشی یک ضرورت بهشمار میآید ،ای سؤالها مطرح
میشود که باوجود درك ای ضرورتها ،مهمتری مانع استفادۀ مناسب از فناوری اطالعات در
سازمانهای ورزشی کدام مانع است؟ و اولویتبندی گزینههای هرکدام از موانع به چه صورت
میباشد؟ پژوه حاضر برای یافت پاسخ به ای سؤالها و شناسایی موانع مؤثر بر استفاده از
ای فناوریها در سازمانهای ورزشی انجام گرفته است.
روششناسی 

ای پژوه  ،بهروش توصیفی ن میدانی انجام گرفت و برای تعیی گزینههای درخت
سلسلهمراتب تصمیم ،از مصاحبه با خبرگان و بررسی کتابها و مقاالت مرتبط در ای زمینه
استفاده شد .برای جمعآوری نظرات نیز از پرس نامۀ پژوهشگرساختۀ اولویتبندی موانع
کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی استفاده گردید .ازآنجاکه برای تجزیه و تحلیل
دادهها از طریق روش ،AHPتعداد افراد نمونه حائز اهمیت نیست (اسمعیلی)1333 ،؛ بنابرای ،
برای انجام ای پژوه  11نفر از کارشناسان و مدیران سازمانهای ورزشی بهصورت تصادفی
انتخاب شدند و پرس نامه در میان آنها توزیع گردید .با توجه به موضوع و هدفی که ای
پژوه دنبال میکند ،روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی تصمیمگیری ،مناسبتری روش
تجزیه وتحلیل دادهها شناخته شد .با توجه به ای که روش تحلیل دادهها براساس مدل AHP
1. Gatchalk
2. Tiamiyu
3. Wittaker
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بود ،در ابتدا نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی هر پاسخگو موردکنترل قرار گرفت و پس از
اطمینان از وجود نرخ ناسازگاری قابلقبول (کمتر از  ،)2/1نظرات پاسخدهندگان ترکیب گردید
و ماتریس مقایسههای زوجی گروه استخراج شد .در سطح اول موانع سازمانی ،موانع فنی
زیرساختی ،موانع فردی و فرهنگی (در ای تحقیق به دو مورد آخر پرداخته نمیشود) مورد
بررسی قرار گرفتند و در سطح سوم درخت سلسلهمراتب تصمیم ،به گزینههای موانع سازمانی
(موانع برنامهریزی (نصیری علیآبادی ،)1333 ،سازماندهی (نصیری علیآبادی،)1333 ،
مدیریتی(نصیری علیآبادی ،1333 ،کاندا ،)0222 ،1کمبود بودجه (آتشک ،)1333 ،کنترل
نظارت (نصیری علیآبادی ،)1333 ،موانع فنی (دسترسی محدود به اینترنت و تجهیزات جانبی
(فرهنگی ،))1333 ،مشکالت سختافزاری (کاندا ،0222 ،0نصیری علیآبادی )1333 ،و سرعت
پایی اینترنت (نصیری علیآبادی ،1333 ،آتشک )1333 ،اشاره گردید (شکل .)1
اولویتبندی موانع کاربرد فناوری اطالعات در سازمان های ورزشی ایران

برنامهریزی

سازماندهی

مدیریتی

کمبود بودجه

کنترل و نظارت

دسترسی محدود به

اینترنت

مشکالت سختافزاری

موانع سازمانی

سرعت پایی اینترنت

موانع فنی و زیرساختی

شکل 1ن درخت سلسلهمراتب تصمیم همراه با وزن نهایی شاخصها و گزینهها




1. Kunda
2. Kunda
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نتایج 
یافتههای پژوه در جداول  1تا  4ارائه شده است.
همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،موانع سازمانی با وزن نهایی ( ،)2/492بیشتری
اهمیت و موانع فنی و زیرساختی با وزن نهایی ( ،)2/113کمتری اهمیت را دارا هستند.
همچنی  ،نرخ ناسازگاری موانع فناوری اطالعات ( )2/23میباشد.
جدول 1ن ماتریس تلفیقشده و وزن نهایی موانع فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی

موانع کاربرد
فناوری اطالعات
در سازمانهای
ورزشی

موانع
فناوری
اطالعات
موانع فنی
()1
موانع
سازمانی ()0
موانع فردی
()3
موانع
فرهنگی ()4

()1

()0

()3

()4

وزن
نهایی

1

2/334193

2/413394

2/413334

2/113

0/93311

1

0/02339

0/33133

2/492

0/23121

2/490301

1

0/01141

2/092

0/93011

2/333103

2/333239

1

2/131

نرخ
ناسازگاری

2/23

براساس یافتههای جدول  ،0برنامهریزی با وزن نهایی ( )2/310دارای بیشتری اهمیت و نظارت
و کنترل با وزن نهایی (  )2/129دارای کمتری اهمیت هستند .همچنی  ،نرخ ناسازگاری
گزینههای موانع سازمانی ( )2/23میباشد.
جدول 0ن ماتریس تلفیقشدۀ مقایسات زوجی و وزن نهایی گزینههای موانع سازمانی کاربرد فناوری اطالعات
موانع
سازمانی

موانع سازمانی

()1

()0

()3

()4

()9

وزن
نهایی

1

0/31441

0/4391

0/90133

0/13139

2/310

2/303339

1

0/41021

0/31923

1/90211

2/009

2/011033

2/013211

1

0/31313

1/31310

2/112

کمبود
بودجه ()4

2/032119

2/011331

2/01013

1

0/31311

2/103

نظارت و
کنترل ()9

2/031933

2/113313

2/033134

2/013103

1

2/129

برنامهریزی
()1
سازماندهی
()0
مدیریتی
()3

نرخ
ناسازگاری

2/23

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،مشکالت سختافزاری با وزن نهایی ()2/431
اولویت نخست و دسترسی محدود به اینترنت و تجهیزات جانبی با وزن نهایی ( )2/011کمتری
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اهمیت را در میان گزینههای موانع فنی ن زیرساختی بهخود اختصاص داده است دارد.
همچنی  ،نرخ ناسازگاری ( )2/24میباشد.
جدول 3ن ماتریس تلفیقشدۀ مقایسات زوجی و وزن نهایی گزینههای موانع فنی ن زیرساختی کاربرد فناوری
اطالعات
موانع فنی و زیرساختی

موانع فنی ن زیرساختی

()1

()0

()3

وزن
نهایی

مشکالت سختافزاری ()1

1

/30321
1

1/3411

2/431

سرعت پایی اینترنت ()0

2/014334

1

/32391
1

2/323

دسترسی محدود به اینترنت و
تجهیزات جانبی

2/029033

/021210
2

1

2/011

نرخ
ناسازگاری

2/4

براساس یافتههای جدول  ،4در میان همۀ گزینههای موانع کاربرد فناوری اطالعات در
سازمانهای ورزشی ،برنامهریزی با وزن نهایی ( )2/139بیشتری اهمیت و دسترسی محدود به
اینترنت و تجهیزات جانبی با وزن نهایی ( )2/13کمتری اهمیت را دارند.
جدول 4ن وزن نهایی گزینههای موانع کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی
ردیف

گزینههای موانع کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای
ورزشی

وزن نهایی

اولویت

1
0
3
4

برنامهریزی
سازماندهی
مدیریتی
کمبود بودجه

2/139
2/192
2/139
2/132

1
0
3
4

9

نظارت و کنترل

2/113

9

1
1
3

مشکالت سختافزاری
سرعت پایی اینترنت
دسترسی محدود به اینترنت و تجهیزات جانبی

2/112
2/32
2/13

1
1
3

بحثونتیجهگیری 

امروزه ،فاوا عملکرد سازمانهای ورزشی را تحت تأثیر قرار داده است؛ ازای رو بهتر است ای
سازمانها بهمنظور استفاده از ای فناوری ،برنامههای مشخصی را جهت توسعه و بهکارگیری
فاوا دنبال کنند .شناسایی موانع مؤثر در عدماستفاده از فاوا ،بهعنوان اولی گام در تدوی
برنامۀ توسعۀ فناوری اطالعاتی سازمانها برای ورود به عصر اطالعات محسوب میشود .نتایج
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ای پژوه حاکی از آن است که در سطح اول ،موانع سازمانی با وزن نهایی ( )2/492اهمیت
بیشتری از سایر موانع کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی دارد.
همچنی در بی گزینههای موانع سازمانی ،موانع برنامهریزی ( ،)2/310سازماندهی ( )2/009و
مدیریتی ( )2/112اهمیت بیشتری از سایر موانع بهدست آوردند .براساس نتایج بهدستآمده از
ویتاکر ( 3 ،)1333عامل کلیدی شامل :برنامهریزی ضعیف پروژه ،ارتباط ضعیف پروژه با
نیازهای سازمان و نبود حمایت و تعهد مدیریت ارشد در شکست پروژههای فناوری اطالعات
نق داشتهاند که با نتایج ای پژوه همخوانی دارد .نتایج پژوه یکی از پژوهشگران نشان
داد از جمله عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت کاربرد فناوری اطالعات ،توجه به عامل برنامهریزی
(تدوی برنامۀ جامع و عملیاتی فناوری اطالعات) میباشد (آتشک )1333 ،و ازآنجاییکه در
پژوه حاضر نیز به اهمیت عامل برنامهریزی اشاره شده است میتوان گفت با نتایج پژوه
حاضر همخوانی دارد .اوسی ن منسا و پرزانسیسکی )1331( 1در پژوه خود عوامل سازمانی و
مدیریتی را نسبت به عوامل اقتصادی و فنی در شکست پروژهها مهمتر قلمداد کردند؛ لذا،
میتوان گفت با نتایج پژوه حاضر همخوانی دارد .همچنی  ،سلگ 0و همکاران ( )1331در
پژوهشی کیفی ،نق عوامل انسانی و سازمانی را در موفقیت کاربرد فناوری اطالعات ،مهمتر از
عوامل دیگر برشمردند که با نتایج ای پژوه همخوانی دارد (سلگ .)1331 ،ازطرفدیگر ،در
پژوه فرهنگی و همکاران ( ،)1333امتیاز موانع مدیریتی و اجتماعی باالتر از موانع
زیرساختاری قرار گرفت (فرهنگی .)1333 ،همچنی  ،یافتههای پژوه علیآبادی ( )1333و
بکتا ( )0224نشان میدهد توجه به عوامل مدیریتی و برنامهریزی ،از عوامل بسیار مهم در
بهکارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات بهشمار میرود که با نتایج پژوه حاضر همخوانی
دارد (بکتا ،0224 ،3نصیری علیآبادی.)1333 ،
دالیل اهمیت بیشتر موانع سازمانی ،بهویژه مانع برنامهریزی ،سازماندهی و مدیریتی در میان
گزینههای آن نسبت به سایر موانع در سازمانهای ورزشی را شاید بتوان بهعلت کمبود منابع
انسانی متخصص و عدم بهروزرسانی وظایف (طرح جامع ورزش کشور ،)1331 ،وضعیت
نهچندان مطلوب آشنایی کارکنان ای سازمان با فناوری اطالعات (محمدی ،)1331 ،عدم وجود
برنامههای عملیاتی و استراتژیک فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی و نبودن ساختار
سازمانی مناسب در کلیۀ سطوح جهت برنامهریزی پروژههای فناوری اطالعات در سازمانهای
ورزشی دانست.
1. Ewusi-Mensah
2. Clegg
3. Becta
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با توجه به نتایج پژوه حاضر و تأثیر کلیدی مانع سازمانی و گزینههای آن (برنامهریزی،
سازماندهی و مدیریتی) بر میزان کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی پیشنهاد
میشود که مدیران جهت رفع ای مانع ،اقدام نموده و به تدوی و توسعۀ برنامههای عملیاتی و
استراتژیک فناوری اطالعات در تمام سطوح سازمانی ،پی بینی و ایجاد ساختار سازمانی
مناسب برای مدیریت فناوری اطالعات ،صدور مجوز استخدام و جذب نیروهای متخصص
فناوری اطالعات و همچنی  ،اعمال شاخص بهکارگیری و تسلط بر فناوری اطالعات در سازمان
بهعنوان یک معیار عملکردی جهت ارزیابی مدیران پرداخته شود.
همچنی  ،مشکالت سختافزاری با وزن نهایی ( )2/431بهعنوان مهمتری مانع فنی شناخته
شدند که با بررسیهای طرح جامع ورزش کشور که در سال ( )1331توسط شرکت رادسامانه
انجام شد همخوانی دارد .همچنی  ،با نتایج پژوه آتشک ( )1333که مهمتری موانع فنی
مؤثر بر عدم استفادۀ معلمان از فاوا را تعداد ناکافی کامپیوتر ،دستگاههای جانبی ناکافی،
مشکالت نرمافزاری و ضعف ارتباطات مخابراتی دانست همخوانی دارد .ای امر را میتوان نتیجۀ
فقدان برنامۀ جامعی برای تهیه و توسعۀ تجهیزات سختافزاری و وجود نسبتاً زیاد
سختافزارهای میرروزآمد در ای سازمانها دانست؛ لذا ،پیشنهاد میشود برنامههایی مناسب
برای توسعۀ سختافزار تهیه شود که نیازها ،وضعیت و شرایط روز ورزش در آن درنظر گرفته
شود.
در پایان ،باید گفت که همۀ ما بدونشک تاکنون به اهمیت و ضرورت بهبود و توجه به فناوری
اطالعات که از نیازهای ضروری عصر حاضر برای سازمانها ،بهویژه برای سازمانهای ورزشی
است واقف هستیم .همچنی  ،در پژوه حاضر و با درنظرگرفت نتایج آن به اهمیت موانع
سازمانی ،مانع برنامهریزی (از گزینههای موانع سازمانی) و مانع سختافزاری (از موانع فنی ن
زیرساختی) پی بردیم؛ لذا ،پیشنهاد میشود که مدیران سازمانهای ورزشی برنامههای مناسبی
جهت رفع ای موانع تدوی نمایند.
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Abstract
Today, information technology is indispensable for all organizations; on the
other hand, the use of information technology is associated with barriers and
challenges so In order to prioritize organizational and technical barriers to
use of the information technology in sport organizations, 71 comments from
experts and managers of sports organizations were collected by selfquestioners of technical and Organizational barriers to the use of information
technology in sports organizations. Validity (face & content) has been
proved by experts and its reliability as due to the inconsistency ratio of
questionnaires which is less than (0.1) can be proved. For data analysis, AHP
method and Expert Choice 11 software were used. Based on findings,
organizational barriers with the final weight (0/450) are more important than
other barriers also among the organizational barriers, planning barrier with
the final weight of (0372) and among the technical barriers, Hardware
Problems with final weight (481/0) were important priority. Overall, among
the organizational barriers and technical barriers, planning barrier with the
final weight of (0/195) had important priority. According to Research
findings can be said an organizational barrier is the most important barriers
to the use of information technology in the organization of sports. So the
design and development of appropriate programs to overcome this barrier is
an essential.
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