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 چکیده

شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در اداره کل هدف از پژوهش حاضر  :هدف

 ی بود.شرق جانیآذربااستان ورزش و جوانان 

کارمند اداره کل ورزش و جوانان  99انجام شد.  یمایشیپ -توصیفیبه روش  هشوپژاین  :شناسيروش

 توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان، پرسشنامه موانع منظور شناسایی استان آذربایجان شرقی، به

 افزارنرمبا  49/4داری ، در سطح معنیANPها با استفاده از مدل داده را تکمیل نمودند. محقق ساخته

SPSS 22  وSuper Decisions مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

امل وترین عها، مهمها مشخص شد که بافت بیرونی و درونی نسبت به سایر عاملبا توجه به یافته :هایافته

باشند. همچنین در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی می

 وزن با نیات و ، در اولویت اول(921992/4)نهایی وزن با بیرونی بافتد که نشان دا ANPروش 

  . آخر قرار دارند در اولویت (471110/4)نهایی

عات در سازمان ورزش مانع توسعه فناوری اطالاهمیت عامل بافت بیرونی به عنوان  با توجه به :گیرینتیجه

 مناسبی تدوین هایریزیرفع این موانع، برنامه در جهت باید ورزشی هایسازمان مدیران کرد توان بیانمی

 .نمایند
 ای موانع، فناوری اطالعات، سازمان ورزشی، فرآیند تحلیل شبکه های کلیدی:واژه
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 قدمهم

یکی از  عنوانبه 2فناوری اطالعات و ارتباطات

رشد اقتصادی در  اصلی هایمحرک

هستند. حیاتی د کشورها بسیار اقتصا رونق برای

را  یابدون شک تحوالت گسترده ،ICTصنعت 

های اجتماعی و اقتصادی در تمامی عرصه

آن بر جوامع  یرثبشریت به دنبال داشته و تأ

سرعت است که جهان امروز به یاگونهبشری به

به یک جامعه اطالعاتی  شدنیلدر حال تبد

که در آن دانایی و میزان  یاجامعه است.

دارای نقشی ، دسترسی و استفاده مفید از دانش

)میشایل و  است کنندهیینمحوری و تع

یرات . گستره کاربرد و تأث(1،1420همکاران

در ابعاد مختلف  اطالعات و ارتباطاتفناوری 

به یکی از  ،زندگی امروزی و آینده جوامع بشری

مباحث روز جهان مبدل شده و توجه  ینترمهم

بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف 

کارگیری فناوری اطالعات در به .تکرده اس

ها تغییرات بنیادین را در کلیه زمینه ،هاسازمان

  (.7،1420الل و جاپک)ب دهدنوید می

هیسمان  ،در تعریف فناوری اطالعات

به فناوری را فناوری اطالعات ( 1422)0اوغلو

 ،اینترنت ،افزارنرم ،جمله رایانه از یاچندرسانه

کاری  یهاتلویزیون و همچنین پروژه ،تلفن

 ماهواره و ،وبالگ ،پست الکترونیک ،اینترنت

( 1441) 9داند. باقوت و شارماغیره مرتبط می

 عنوانبهفناوری اطالعات و ارتباطات را 

 کاربردی، هایبرنامه افزار،نرم افزار،سخت

                                                  
1. Information and communication 

technology (ICT) 

2. Michaels, Natraj & Van Reenen 

3. Bilal and Jopeck 

4. Hismanoglu 

5. Bhagwat & Sharma 

 پردازش که فنی تخصص و مخابراتی هایشبکه

 را در تمام ارتباطات هایفعالیت و اطالعات

 کند،شرکت یا سازمان حمایت می یک سطوح

بیان ( 1442) 9کردند. اهوجا و همکاران تعریف

تواند یمو ارتباطات  ناوری اطالعاتفدارند می

موجود در سازمان را به  اسناد در خطاها کاهش

 و ماندن زنده ها برایسازمان. یاوردرمغان با

 رقابتی بسیار وکارکسب محیط در رقابت

رقابتی  مزیت از سطحی به دستیابی منظوربه

 و اطالعات فناوری از استفاده و نیازمند اتخاذ

(. در 1،1421)آپولوؤثر هستند م طوربه ارتباطات

های ورزشی نیز مستثنا نیستند این میان سازمان

ها و در راستای دستیابی و همگام با سایر سازمان

گیری و استفاده از به مزیت رقابتی، نیازمند بهره

 این علم نوین است. 

به طرز  اطالعات فناوری کاربردهای مبتنی بر

حول کرده غیرقابل باوری مدیریت ورزش را مت

 اطالعات فناوری استفاده از به همین دلیلاست. 

ای ریزان ورزشی در هر ردهبرای مدیران و برنامه

در حال حاضر  .به امری الزامی تبدیل شده است

توانند ها میمدیران ورزشی با استفاده از شبکه

به اطالعات مفیدی جهت اتخاذ بهترین تصمیم 

و  هاکسانی که در محیط .دست یابند

های ورزشی مشغول فعالیت هستند بیش سازمان

نیازمند داشتن یک منبع  از هر زمان دیگری

 افزارنرمدانش گسترده مدیریتی مانند 

 هاآنکامپیوتری هستند تا این منبع بتواند به 

)احمدپور  رساندبیشتر در محیط کارشان کمک 

اما با این حال، موانع  (.2702، فتمه سری

                                                  
6. Ahuja, Yang & Shankar 

7. Apulu 
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سر راه استفاده از فناوری  بسیاری زیادی بر

های ورزشی وجود دارد که اطالعات در سازمان

مانع حرکت و پیشرفت در مسیر رو به رشد، 

بنابراین های مشابه خواهد شد. همگام با سازمان

مدیران باید راهکارهای مناسبی را برای رفع این 

های ورزشی نیز تا سازمان موانع پیدا کنند

یافته، قدم برداشته و  های رشدهمچون سازمان

ها را رفع کنند. فاصله ایجاد شده بین خود و آن

ی موانع ینهدر زمتحقیقات صورت گرفته 

 قابلیری فناوری اطالعات از چند دیدگاه کارگبه

ی است و محققان این موانع را در بررس

 2. مینگاینانددادههای گوناگونی قرار یبنددسته

کردند که ( بیان 2229)1( و چاو1427)

ی هاشرکتمالی در  های عمدهیتمحدود

کوچک و متوسط برای اتخاذ فناوری اطالعات و 

های باالی ابزارهای ینههزارتباطات مربوط به 

های آن یرساختزفناوری اطالعات و ارتباطات و 

ترین مانع گسترش و به عنوان مهم است

کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در این به

باشد. از دیدگاه مدیسون ها مطرح میماننوع ساز

بر موفقیت و یا  مؤثر(، عوامل 2229)7و دارنتون

های اطالعاتی به عوامل فردی، یستمسشکست 

شوند. سازمانی، محیطی و فنی تقسیم می

عواملی چون شخصیت افراد، نحوه آموزش، 

عنوان به، الگوهای رفتاری و فرهنگ هامهارت

نوع و ماهیت سازمان،  ، اندازه،«عوامل فردی»

عوامل » عنوانبهنوع محصول، و خدمات تولیدی 

حاکم، فشارهای  مقررات، قوانین و «سازمانی

عنوان بهمحیطی و نحوه دسترسی به منابع 

ی و افزارسخت، و امکانات «عوامل محیطی»

                                                  
1. Mingaine 
2. Chau 

3. Maddison,R. & Darnton,G 

عوامل فنی و »عنوان بهی و ارتباطی افزارنرم

های یستمسدر موفقیت و شکست « فنّاورانه

. نوردین و یرگذارندتأثاطالعاتی 

( موانع سازمانی را عدم 1422)0همکاران

 رهبران کم مشارکت شهروندان و کاربران، تعهد

 میان همکاری یا مشارکت کارکنان، عدم و دولت

 میان در و هاگروه بین محلی، هایدولت

 دولت، رهبران پذیریمسئولیت کارکنان، عدم

ارتباطات،  و طالعاتا فناوری مدیریت و مقامات

 مدیریت، عدم در استراتژی ناکافی تغییر

 کارکنان بین اعتماد مدیریت، فقدان شفافیت در

 اندازچشم و مأموریت نهادهای دولتی، و

بودن اهداف،  نامشخص یا و نامشخص، تعارض

مقررات، ساختار سازمانی و  و قانون محدودیت

مراتب پایدار، و غیره عنوان کردند. سلسله

عوامل بررسی در ( 2709میدی و همکاران )ح

مرتبط با استقرار سیستم اطالعات مدیریت در 

های ورزشی جمهوری اسالمی ایران فدراسیون

های که مدیران فدراسیون به این نتیجه رسیدند

 هایسیستم هایویژگیورزشی با فواید و 

ورزشی  هایسازماناطالعاتی مدیریت رایج در 

. پدیده مقاومت ندارند کافی شناییآموفق، 

 هاینظامکارگیری کارکنان در برابر استقرار و به

. داردوجود  هافدراسیوناطالعات مدیریت 

همچنین مدیران معتقد بودند استقرار و 

اطالعات مدیریت در  هاینظام کارگیریبه

ورزشی پرهزینه است. از طرفی  هایفدراسیون

ازمانی مدیران، عوامل نامناسب س از نظردیگر، 

اطالعات  هایسیستم کارگیریبهمانع استقرار و 

 .استورزشی  هایفدراسیونمدیریت در 

بندی ( با اولویت2721محمدی و همکاران )

                                                  
4. Nurdin, Stockdale & Scheepers, 
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های در سازمان ITسازمانی کاربرد  -موانع فنی

 سازمانی، موانعبه این نتیجه رسید که  ورزشی

 همچنین،. دارد موانع سایر از بیشتری اهمیت

 و سازمانی، موانع بین در ریزینامهبر مانع

 موانع هایگزینه میان در افزاریسخت مشکالت

 در. دادند اختصاص خود به را اول اولویت فنی،

 فنی، موانع و سازمانی موانع میان در مجموع،

. دارد را اهمیت بیشترین ریزیبرنامه مانع

در تحقیقی با عنوان  (2727صنایعی و همکاران )

کارگیری فناوری اطالعات در بهتحلیل موانع 

اداره ورزش و جوانان استان فارس با استفاده از 

مانع  12گیری چند معیار فازی، رویکرد تصمیم

 و شناسایی اطالعات، فناوری کارگیریدر به را

نمودند. در  بندیطبقه کلی دسته چهار در

 تاپسیس روش با چهار دسته موانع، این ، نهایت

 موانع دند که بر اساس آنش بندیرتبه فازی

سازمانی به ترتیب با  و رفتاری مالی، فنی،

 077/4و  090/4، 090/4، 990/4ضرایب 

دادند.  بیشترین اهمیت را به خود اختصاص

موانع  (2721آبادی و همکاران )عشرتمحجوب 

در دانشگاه  فناوری اطالعات و ارتباطات توسعه

 به ترتیب موانع آموزشی )موانعرا  تهران

 (ایزمینه)موانع  فنّاوری -پدگوژیکی(، موانع فنی

اساس  ای عنوان کردند. بربودجهموانع و 

 (2702فرهنگی و همکاران ) پژوهش، هاییافته

، ساختاری زیرموانع اجتماعی،  هایمؤلفه

دیجیتالی و قانونی، بیشترین مانع، و  یفاصله

 عنوانبهموانع امنیت اطالعات و مدیریت تغییر، 

کارآمد فناوری  کارگیریبهرین مانع در کمت

اطالعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام 

دولتی صنایع معدنی های شرکت گوییپاسخ

 اند.کرده ایران ایجاد

نیز مانند  های ورزشیو سازمان در عرصه ورزش

 هایتصمیم، مدیران نیازمند اتخاذ هاعرصهسایر 

 هارنامهبهستند؛ زیرا جهت پیشبرد  ویژه کارآمد

باید تدابیری اندیشیده  هاآنو اجرای صحیح 

شود و راهکارهایی انتخاب گردد تا نیل به اهداف 

با حداقل استفاده از منابع مادی و  ،شدهتعیین

گردد. همچنین به علت  پذیرامکان خوبیبهزمان 

متغیر پویا و ماهیت ورزش و محیط بسیار 

، مدیران همواره با های ورزشیسازمان

مختلف  هایزمینهگوناگون در  هایگیریصمیمت

، نوع اطالعات و تصمیمات روازاینسروکار دارند، 

در  در نتیجهمتفاوت است،  در موارد مختلف

باید نسبت به نوع اطالعات  گیریتصمیمفرآیند 

 هاآنتوجه خاص مبذول داشت تا با توجه به 

 (. 2،1449)گونزالز تصمیم بهینه اتخاذ شود

 فناوری ناشی از منافعق بخشیدن به جهت تحق

فناوری اطالعات و  باید ها، سازماناطالعات

ساختار، فرهنگ و استراتژی ارتباطات را در 

و جایگاه بخش  سازمانی خویش جاسازی نمایند

مشخص  طوربهرا در سازمان  اطالعات فناوری

د )مرکز پژوهش مجلس شورای تعریف کنن

که فناوری اطالعات  ی. از آنجائ(92اسالمی ج.ا.ا:

ها مطرح به عنوان محور توسعه جوامع و سازمان

و رفع موانع  است، بنابراین طراحی ساختار

و تأمل، همراه با  یشیاندآن نیازمند ژرف توسعه

های موجود در ارائه مدل مناسب و بررسی مدل

 مالحظات به توجه با است. ورزشیهای سازمان

 که موضوع این گرفتن نظر در همچنین و فوق

 در ارتباطات و فناوری اطالعات کارگیریبه

 به شمار ضرورت یک ورزشی هایسازمان

آید، با این حال بر اساس مطالعات گذشته،می

                                                  
1. Gonzalez 
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شود که موانع بسیار زیادی بر سر مشخص می

کارگیری فناوری اطالعات در اجرایی شدن و به

سؤالی  های ورزشی وجود دارد. بنابراینسازمان

 درک با وجود این است که شودح میمطر که

موانع توسعه فناوری  ترینمهم ضرورت، این

اطالعات و ارتباطات در اداره کل ورزش و جوانان 

 و است؟ کدام استان آذربایجان شرقی

صورت  چه به موانع از کدام هر بندیاولویت

رسد انجام این پژوهش و به نظر می  باشد؟می

زی در راستای رفع ریشناسایی موانع و برنامه

های ها، بتواند مسیر رو به رشد سازمانآن

ورزشی و به ویژه ادارات کل ورزش و جوانان را 

 .یهموارتر نما

 

 شناسي پژوهشروش

 عنو از ،هشوپژ افهدا اساس حاضر بر هشوپژ

 و پیمایشی -توصیفی آن منجاا روش دی؛بررکا

 -یاکتابخانهبه صورت  هاآوری دادهجمع روش

جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه . بود نیامید

کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان 

تشکیل  2729آذربایجان شرقی در سال 

و  شناسایینفر(. جهت  19دادند )می

توسعه فناوری اطالعات و  نعاموبندی اولویت

 ن،ستاا ننااجو و اداره کل ورزش در ارتباطات

و  صورییی روا کهمحقق ساخته  مهپرسشنا

 مدیریتاساتید  نظرات از دهستفاا با آن محتوایی

، در اختیار شد تأیید وسی ربر شیورز

قرار گرفت. پرسشنامه بعد از  دهندگانپاسخ

ای و اینترنتی تهیه شد. مطالعه منابع کتابخانه

 9با عنوان نیت ) مؤلفه 9پرسشنامه شامل 

گویه(، بافت  1گویه(، محتوا ) 0گویه(، فرآیند )

گویه(  9گویه( و بافت بیرونی ) 2)درونی 

 دهستفاا با پرسشنامه ینا درونیپایایی باشد. می

ضریب  نموآز طریق از و SPSS افزاراز نرم

از . محاسبه شد 099/4 خنباوکر یلفاآ

 99پرسشنامه(،  19های توزیع شده )پرسشنامه

پرسشنامه تکمیل و بدون ایراد، مورد بررسی و 

ضرایب و ارزش ت. تجزیه و تحلیل قرار گرف

عوامل مرتبط با مانع توسعه فناوری اطالعات و 

فرآیند تحلیل  ارتباطات با استفاده از مدل

  محاسبه شد. در 2(ANPای )شبکه

ANPمانند  به نسبی اهمیت مقادیر گیریاندازه

AHP 2 طیف کمک به و های زوجیمقایسه با 

 اهمیت دهنده نشان 2 عدد شود.می انجام 2 تا

 دهنده نشان 2 عدد و دو عامل بین نیکسا

 دیگر عامل به نسبت عامل یک اهمیت شدید

 برای محاسبه ها،نامهپرسش تحلیل از است. پس

توجه به  زیرمعیار )با و معیار هر های نهاییوزن

 Superافزار نرم از درونی( ارتباطات

Decisions  برای مدلANP استفاده شد .

و در سطح  ANPها با استفاده از مدل داده

 SPSSافزار با استفاده از نرم 49/4داری معنی

مورد تجزیه و  Super Decisionsو  22

 .تحلیل قرار گرفت

                                                  
1. Analytical Network Process  
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 ها(هدف                                         معیار اصلي                                      زیر معیار)شاخص
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومي پژوهش
 

 

 های فناوری اطالعات( ناآگاهی مدیران سازمان از کاربرد2

( نبود دید بلندمدت در مدیران سازمان نسبت به تأثیرات 1

 فناوری اطالعات

( محدود شدن هدف از کاربرد فناوری اطالعات به کاهش 7 

 هاهزینه

(تناسب نداشتن و همخوان نبودن کاربردهای فناوری اطالعات با 0

 نیازهای سازمان 

 اربرد فناوری اطالعاتهای سازمان در ک( نادیده گرفتن هدف9

 ریزی ضعیف برای کاربرد فناوری اطالعات( برنامه9

( نبود حمایت و پشتیبانیِ مدیریت ارشد سازمان از کاربرد 1

 فناوری اطالعات

 ( هزینه باالی کاربرد فناوری اطالعات در سازمان0

 های کاربرد فناوری اطالعات( دشواری توجیه هزینه2

 جای فناوری اطالعات در سازمان( کاربردهای نابه24

های عقالیی فناوری اطالعات، بدون توجه به ( کاربرد طرح22

 هاهای رفتاری ـ اجتماعی سازمانواقعیت

های ساخته شده برای بخش خصوصی در ( کاربرد دستگاه21

 های دولتیسازمان

های ساخته شده برای کشورهای دیگر در ( کاربرد دستگاه27

 ک کشور خاصهای یسازمان

 ( نو بودنِ کاربرد فناوری اطالعات در سازمان20

 ( پیچیدگی و دشواریِ درک و کاربرد فناوری اطالعات29

 ( احساس به خطر افتادن امنیت شغلی در کاربران29

نظر میان مدیران سازمان، متخصصان فناوری ( نبود اتفاق21

 طالعاتکاربرد فناوری ا نهیزماطالعات، و کاربران نهایی در 

( ناآشنایی افراد درگیر با کاربرد فناوری اطالعات با زبان 20

 انگلیسی

 ( وجود تعارض در گروه مجری کاربردهای فناوری اطالعات22

 ( نبود ثبات در گروه مجری کاربردهای فناوری اطالعات14

 های مالی( محدودیت12

 ( نبود تعهد به تغییر در سازمان11

 اربرد فناوری اطالعات در سازمان( احساس منفی نسبت به ک17

( احساس عجز و ناکامی در کاربرد فناوری اطالعات در میان 10

 کاربران

 ( وجود تمایل به ثبات در سازمان19

 ( کمبود نیروی انسانی واجد شرایط در زمینه فناوری اطالعات19

 فناوری اطالعات حوزهکنندگان واجد شرایط در ( کمبود عرضه11

 و مقررات نامناسب( قوانین 10

 های مناسبِ فناوری اطالعات( نبود زیرساخت12

 ( محدودیت تقاضا برای فناوری اطالعات74

 ( وضعیت نامناسب اقتصادی72

موانع 
توسعه 
فناوری 
اطالعات 

و 
 ارتباطات

 فرآیند
 

 محتوا
 

 نیت یا قصد
 

 بافت درونی
 

 بافت بیرونی
 

موانع 

توسعه 

فناوری 

ت و اطالعا

 ارتباطات
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 های پژوهشیافته

درصد( از  2/91نفر ) 02در پژوهش حاضر، 

درصد( زن  2/71نفر ) 19و  دهندگان مردپاسخ

دهندگان نفر( از پاسخ 9درصد ) 9/1بودند. 

نفر( دارای  1درصد ) 9/24دارای مدرک دیپلم، 

نفر( دارای  79درصد ) 9/90مدرک فوق دیپلم، 

نفر( دارای  21درصد ) 0/19مدرک لیسانس، 

نفر( دارای  2درصد ) 9/2مدرک فوق لیسانس و 

دهندگان  اسخمدرک دکتری بود. میانگین سنی پ

 92/2±20/1سال و سابقه کار  29/0±04/71

های توصیفی ، یافته2. در جدول باشدیمسال 

مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش گزارش شده 

 .است

 میانگین متغیرهای پژوهش. 1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 00/4 11/1 99 نیات

 00/4 11/1 99 فرآیند

 99/4 01/1 99 محتوا

 99/4 41/7 99 بافت دروني

 04/4 21/7 99 بافت بیروني

 

، بافت بیرونی 2های مندرج در جدول بر اساس داده

های نیات ( و عامل21/7±04/4بیشترین میانگین )

( به طور 11/1±00/4( و فرایند )00/4±11/1)

مشترک کمترین میانگین را به خود اختصاص 

 اند. داده

 

 
 هاای مؤلفهزوجی پرسشنامهی مقایسه .2جدول 

 
 

ی زوجی ی مقایسهای از پرسشنامهنمونه 1جدول 

کنندگان دهد که شرکتها را نشان میمؤلفه

ماتریس  7تحقیق آن را تکمیل نمودند. در جدول 

های اصلی پژوهش نشان ی زوجی مؤلفهمقایسه
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داده شده است که در این جدول هنگامی که رنگ 

ی باال لش رو به باالست گزینهقرمز بوده و جهت ف

برتری دارد و زمانی که رنگ آبی بوده و جهت فلش 

ی سمت چپ برتری به سمت چپ است،گزینه

دارد.

  
 های زوجی ماتریسی مؤلفهمقایسه .3جدول 

 
 

 

نهایی  وزن با بیرونی بافت 0مطابق جدول 

، در اولویت اول قرار گرفته و به (921992/4)

 مانع مطرح شد. در مقابل عاملترین عنوان مهم

آخر  در اولویت (471110/4)نهایی  وزن با نیات

ترین مانع قرار گرفته و به عنوان کم اهمیت

 شناسایی شد.
 

 

 هاهای نسبی مؤلفهاولویت. 4جدول 

 
 

 
شود مالحظه می 9که در جدول  طورهمان

(، 921992/4بافت بیرونی با وزن نهایی )

ات با وزن بیشترین اهمیت و نی

( کمترین اهمیت را دارا 471110/4نهایی)

هستند. همچنین نرخ ناسازگاری موانع توسعه 

( می 4992/4فناوری اطالعات و ارتباطات )

 باشد.
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 ورزشی هایسازمان در اطالعات و ارتباطات توسعه فناوری موانع نهایی وزن و شده تلفیق ماتریس .5جدول 

 

 
 (5) (4) (3) (2) (1) هامؤلفه

وزن 

 نهایي

نرخ 

 ناسازگاری

 موانع

 توسعه

 فناوری

 و اطالعات

 ارتباطات

 47/4 47/4 49/4 49/4 49/4 2 (2نیات)

49/4 

 49/4 49/4 49/4 40/4 2 49/4 (1فرآیند)

 22/4 49/4 40/4 2 40/4 40/4 (7محتوا)

 11/4 47/4 2 47/4 49/4 49/4 (0بافت درونی)

 92/4 2 40/4 49/4 49/4 47/4 (9بافت بیرونی)

 
 

جدول  در "نیات"های مقایسه زوجی مؤلفه

محدود شدن هدف از کاربرد "دهد نشان می 9

 وزن با "هافناوری اطالعات به کاهش هزینه

 و اهمیت ، بیشترین(947142/4)نهایی 

ناآگاهی مدیران از کاربرد فناوری اطالعات در "

 کمترین (471110/4)نهایی  وزن با "سازمان

 ناسازگاری نرخ همچنین .هستند دارا را اهمیت

 اطالعات فناوری توسعه موانع در نیات یهامؤلفه

 .باشدیم (4124/4) ارتباطات و

 
 ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه ی نیات در موانعهامؤلفهنهایی  وزن و شده تلفیق ماتریس .6 جدول

 
ی هامؤلفه

 نیات
(1) (2) (3) (4) (5) 

وزن 

 ينهای

نرخ 

 ناسازگاری

 نیات در مؤلفه

 توسعه موانع

 فناوری

 و اطالعات

 ارتباطات

(2) 2 41/4 42/4 42/4 47/4 49/4 

41/4 

(1) 41/4 2 42/4 42/4 42/4 17/4 

(7) 42/4 42/4 2 41/4 41/4 94/4 

(0) 42/4 42/4 41/4 2 41/4 419/4 

(9) 42/4 42/4 41/4 41/4 2 27/4 

 
یز نتایج مقایسه زوجی ن 1جدول  در

های فرآیند ارائه شده و بر اساس آن مؤلفه

ی باالی کاربرد فناوری اطالعات هزینه"ی مؤلفه

، (900711/4)نهایی  وزن با "در سازمان

های دشواری توجیه هزینه"اهمیت و  بیشترین

 وزن با "کاربرد فناوری اطالعات در سازمان

 اراد اهمیت را کمترین (491792/4)نهایی 

 در فرایند یهامؤلفه ناسازگاری نرخ .هستند

 ارتباطات نیز و اطالعات ی فناوریتوسعه موانع

 باشد.می (4242/4)
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 ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه ی فرآیند در موانعهامؤلفهنهایی  وزن و شده تلفیق ماتریس .7 جدول

 
ی هامؤلفه

 فرآیند
(6) (7) (8) (9) 

وزن 

 نهایي

نرخ 

 اسازگارین

 یهامؤلفه

 موانع در فرآیند

 فناوری توسعه

 و اطالعات

 ارتباطات

(9) 2 49/4 40/4 49/4 24/4 

42/4 

(1) 40/4 2 40/4 42/4 19/4 

(0) 40/4 47/4 2 49/4 90/4 

(2) 49/4 42/4 49/4 2 49/4 

 
 های محتوا درنتایج مقایسه زوجی مؤلفه

ربرد کا"ی مؤلفه دهدنشان می 0جدول 

های ساخته شده برای کشورهای دیگر سیستم

نهایی  وزن با "های یک کشور خاصدر سازمان

ی مؤلفهو  اهمیت ، بیشترین(722929/4)

 با "کاربرد نابجای فناوری اطالعات در سازمان"

 دارا را اهمیت کمترین (410100/4)نهایی وزن

 یهامؤلفه ناسازگاری نرخ همچنین .هستند

 و اطالعات فناوری یتوسعه موانع در محتوا

 .باشدمی (4902/4) ارتباطات

 
 ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه موانع در محتوا یهامؤلفه نهایی وزن و شده تلفیق ماتریس .8 جدول

 
های مؤلفه

 محتوا
(11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

وزن 

 نهایي

نرخ 

 ناسازگاری

های مؤلفه

 در محتوا

 موانع

 توسعه

 فناوری

 و اطالعات

 ارتباطات

(24) 2 49/4 49/4 49/4 49/4 49/4 49/4 41/4 

49/4 

(22) 49/4 2 40/4 49/4 49/4 49/4 49/4 20/4 

(21) 49/4 40/4 2 49/4 49/4 49/4 49/4 10/4 

(27) 49/4 49/4 49/4 2 49/4 49/4 49/4 72/4 

(20) 49/4 49/4 49/4 49/4 2 49/4 49/4 40/4 

(29) 49/4 49/4 49/4 49/4 49/4 2 49/4 49/4 

(29) 49/4 49/4 49/4 49/4 49/4 49/4 2 40/4 

 
 مؤلفه شودمی نیز مالحظه 2جدول  در

ناآشنایی افراد درگیر با فناوری اطالعات و "

 بیشترین (712909/4)نهایی  با وزن "ارتباطات

احساس منفی نسبت به "ی و مؤلفه اهمیت

 وزن با "ری اطالعات و ارتباطاتکاربرد فناو

 دارا را اهمیت کمترین (411294/4)نهایی 

 هایمؤلفه ناسازگاری نرخ همچنین .هستند

 و اطالعات فناوری یتوسعه موانع در محتوا

.باشدمی (4210/4) ارتباطات
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 ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه موانع در بافت درونی هایمؤلفه  نهایی وزن و شده تلفیق ماتریس .9 جدول

 

 

های مؤلفه

 محتوا
(17) (18) (19) (21) (21) (22) (23) (24) (25) 

وزن 

 نهایي

نرخ 

 ناسازگاری

های مؤلفه

بافت 

 در يدرون

 موانع

 توسعه

 فناوری

 اطالعات

(21) 2 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 

42/4 

(20) 41/4 2 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 71/4 

(22) 41/4 41/4 2 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 27/4 

(14) 41/4 41/4 41/4 2 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 49/4 

(12) 41/4 41/4 41/4 41/4 2 41/4 41/4 41/4 41/4 14/4 

(11) 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 2 41/4 41/4 41/4 47/4 

(17) 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 2 41/4 41/4 41/4 

(10) 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 2 41/4 47/4 

(19) 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 2 22/4 

 
 نیز مالحظه 24جدول  در کهطور همان

کمبود نیروی انسانی واجد "مؤلفه  شودمی

 بیشترین (721400/4)با وزن نهایی  "شرایط

محدودیت تقاضا برای فناوری "ی و مؤلفه اهمیت

نهایی  وزن با "اطالعات و ارتباطات

 .هستند دارا را اهمیت کمترین (401011/4)

 موانع در یرونیبافت ب هایمؤلفه ناسازگاری نرخ

نیز برابر با  ارتباطات و اطالعات فناوری یتوسعه

 .باشدمی 4274/4

 
 ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه موانع در بافت بیرونی هایمؤلفه نهایی وزن و شده تلفیق ماتریس .11 جدول

 
های مؤلفه

 محتوا
(26) (27) (28) (29) (31) (31) 

وزن 

 نهایي

نرخ 

 ناسازگاری

 هایفهمؤل

بافت دروني 

 موانع در

 فناوری توسعه

 و اطالعات

 ارتباطات

(19) 2 42/4 42/4 42/4 42/4 44/4 72/4 

42/4 

(11) 42/4 2 42/4 42/4 42/4 42/4 17/4 

(10) 42/4 42/4 2 42/4 42/4 42/4 49/4 

(12) 42/4 42/4 42/4 2 42/4 42/4 42/4 

(74) 42/4 42/4 42/4 42/4 2 42/4 40/ 

(72) 42/4 42/4 42/4 42/4 42/4 2 21/4 

 

 گیرینتیجهبحث و 
هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل موانع 

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در اداره کل 

 درورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود. 

 فناوری یریکارگبهپژوهش حاضر موانع 

محتوا،  در پنج دسته نیات، فرآیند، اطالعات

 هایبافت درونی و بافت بیرونی و زیرمجموعه

 و شناسایی ورزشی هایدر سازمان آن به مربوط

ها نشان داد که اداره کل شدند. بررسی مطرح

ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با 
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رو است که نتایج حاصل از این موانعی روبه

پژوهش گویای آن است که بیشترین موانع به 

ربوط به بافت بیرونی، بافت درونی، ترتیب م

محتوا، فرایند و نیات است. با توجه به اینکه 

مدیران ورزشی نقش کلیدی در سازمان دارند 

ها باید تمهیداتی اتخاذ کنند که این لذا آن

موانع به ترتیب اولویت حذف شوند. در بررسی 

نتیجه حاصله « نیات»های نتایج مربوط به مؤلفه

هدف از  محدود شدن"که  بیانگر این است

 "هاکاربرد فناوری اطالعات به کاهش هزینه

ناآگاهی مدیران از کاربرد " و اهمیت بیشترین

 را اهمیت کمترین "فناوری اطالعات در سازمان

و  2آمده با نتایج کلگ به دستهستند نتایج  دارا

( همسو بود که دلیل همسویی 2221همکاران )

مانی باشد. در تواند مشابهت ساختار سازمی

( 2222) 1حالی که با نتیجه هیکز و همکاران

سویی احتماالً به باشد که دلیل ناهمسو میناهم

گردد. نوع ابزار استفاده شده در تحقیق برمی

بنابراین مدیران باید تالش کنند تا از کاربرد 

فناوری اطالعات به طور صحیح و درست آگاهی 

های ف هزینهبه منظور جلوگیری از صریابند و 

های پروژه اجرای درمجدد و موازی و تأخیر 

 ها ابتدا بایددر سازمان IT بزرگ توسعه

استراتژی توسعه با ذکر در اجرای جزئیات، 

های موجود ابزارهای دستیابی و راه ،بندیزمان

باید از  هابرنامه تدوین و تصویب شود.

های مدیر محور به برنامه محور در استراتژی

هایی و فناوری ی نوین تغییر وضعیت دهندفناور

سازی های خود انتخاب و پیادهرا برای سازمان

کنند که بیشترین بازده را داشته باشد و برای 

هایشان کاربرد باشد. در بررسی سازمان

                                                  
1. Clegg 
2. Heeks et al 

نتیجه حاصله بیانگر این « فرآیند»های مؤلفه

ی باالی کاربرد فناوری اطالعات در هزینه“است 

دشواری توجیه “اهمیت و  بیشترین ”سازمان

 ”های کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهزینه

ها با هستند که این یافته دارا را اهمیت کمترین

( همسو 1444) 0( و تیامیو2222) 7نتایج ویتاکر

( و 1447) 9های ال.گهتانیباشد و با یافتهمی

باشد که می سوناهم( 1449) 9پینسوپاپ و والکر

تواند به اهداف و سویی میمسویی و ناهمدلیل ه

استراتژی سازمان مرتبط باشد. لذا مدیران باید 

تصمیمات مقتضی برای تأمین منابع مالی الزم 

را برای استفاده از فناوری اطالعات را بگیرند 

الزم حمایت و پشتیبانیِ همچنین مدیران باید 

انجام دهد و  از کاربرد فناوری اطالعاترا 

های مشخص و منسجم را برای ریزیبرنامه

کاربرد فناوری اطالعات داشته باشد. در بررسی 

نتیجه حاصله بیانگر این است « محتوا»مؤلفه 

های ساخته شده برای کاربرد سیستم"

های یک کشور کشورهای دیگر در سازمان

ی )کاربرد و مؤلفه اهمیت بیشترین "خاص

 دارا ار اهمیت نابجای فناوری اطالعات( کمترین

 1های هیکز و بهاتانگارهستند این نتایج با یافته

( 2222) 0(، هیکز، ماندی و ساالزار1444)

( 2222) 2همسو و با نتایج دی بوئر و والبیک

سویی که دلیل همسویی و ناهم باشدسو میناهم

تواند استفاده یا عدم استفاده سازمان از می

عدم های کشور خود یا کشورهای دیگر و فناوری

توجه به ساختار سازمان خود با توجه به نقش 

                                                  
3. Whittaker 

4. Tiamiyu 

5. Al-Gahtani 

6. Peansupap and Walker 

7. Heeks and Bhatnagar 

8. Heeks, Mundy, and Salazar 

9. De Boer and Walbeek 
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فناوری در این سازمان اشاره کرد و بنابراین 

مدیران باید برای استفاده از فناوری اطالعات و 

هایی ارتباطات موردنیاز سازمان از سیستم

استفاده کنند که متناسب با ساختار و تکنولوژی 

ند سازمان است و باید این مطلب را در نظر بگیر

که یک سیستم طراحی شده برای یک سازمان 

فقط پاسخگوی نیاز آن سازمان است البته این 

های مشابه را هم باید در نظر داشت که سازمان

کنند های مشابه استفاده میاحتماالً از سیستم

های بنابراین مدیران قبل از پیاده کردن سیستم

های کشورهای دیگر، سازمان خود را با سازمان

زمان کشور موردنظر مقایسه کنند و در سا

صورت مشابهت از سیستم سازمان آن کشور 

های استفاده کند. همچنین، در بررسی مؤلفه

نتیجه حاصله بیانگر این «  بافت درونی»مانع 

مؤلفه ناآشنایی افراد درگیر با فناوری "است 

و  اهمیت بیشترین "اطالعات و ارتباطات

به کاربرد احساس منفی نسبت "ی مؤلفه

 را اهمیت کمترین "فناوری اطالعات و ارتباطات

 2ها با نتایج سوهایهستند. این یافته دارا

( همسو 2222( و دی بوئر و والبیک )1442)

 1باشد و با نتایج ایگباریا، زیتانلی و کاوایمی

باشد که دالیل همسو غیرهمسو می  (2220)

گیر با توان ساختار سازمان و افراد دربودن را می

سویی را سطح باالی افراد سازمان دانست و ناهم

در استفاده از فناوری توصیف کرد. لذا مدیران 

باید تمهیداتی را اتخاذ نمایند تا همه افراد 

درگیر با فناوری اطالعات و ارتباطات 

های الزم برای استفاده از این فناوری را آموزش

وجود های مبیاموزند. مدیریان ارشد باید تعارض

بین افراد درگیر با فناوری اطالعات را رفع کرده 

                                                  
1. Sohal, Moss 

2. Igbaria, Zinatelli, and Cavaye 

ها و ریزیو سعی نمایند با برنامه

های مناسب محدودیت مالی گذاریسرمایه

سازمان خود را به حداقل برسانند و بین همه 

ذینفعان سازمان و کاربران فناوری اطالعات به 

نظر ایجاد کنند تا سازمان طور مطلوب اتفاق

س منفی که نسبت به فناوری بتواند احسا

اطالعات است را از بین ببرد. در نتیجه در 

نتیجه حاصله « بافت بیرونی»های بررسی مؤلفه

کمبود نیروی انسانی "بیانگر این است مؤلفه 

ی و مؤلفه اهمیت بیشترین "واجد شرایط

محدودیت تقاضا برای فناوری اطالعات و "

د که هستن دارا را اهمیت کمترین "ارتباطات

(، کاندا و 1442) 7ها با نتایج تئو و آنگاین یافته

(، ایگباریا، زیناتلی و کاوای 1444) 0بروکز

و همکاران  9( همسو و با نتایج یتون2220)

باشد که دالیل همسویی همسو می( غیر1444)

سویی نوع گیری و دلیل ناهمتواند ابزار اندازهمی

ران در  و جنسیت و تعداد نمونه باشد لذا مدی

های باید کارگیری نیروی انسانی در سازمانبه

خود تخصص افراد درگیر با فناوری اطالعات رو 

به تعهد ترجیح دهند، و نیروی انسانی را جذب 

سازمان خود کنند که دارای مهارت و قدرت 

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را 

هایی رسد سازماننظر می بنابراین بهداراست 

و ادارات ورزش و های ورزشی انند فدراسیونم

که پیوسته در ها ها و شهرستانجوانان استان

هستند،  حال رقابت با رقبای خارجی خود

ناچارند برای حفظ مزیت رقابتی خود توجه 

ای به موضوع فناوری اطالعات داشته باشند. ویژه

                                                  
3. Teo and Ang 

4. Kunda and Brooks 

5. Yetton  et al 
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برای پیشرفت در این زمینه های ورزشی سازمان

 رکنان و کارشناسان خود را بهکلیه کاباید 

های سازمان با فناوری یهمحرک عنوان نیروی

 یهموجود در دنیا آشنا کرده و با ارائ

 ها، موجبات پیشرفت وهای الزم به آنآموزش

د خارجی را فراهم کنن با نیروهای رقابت

همچنین با تغییر قوانین و مقررات و حذف 

به بهبود برخی قوانین دست و پاگیر در سازمان 

کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات کمک به

 که فناوری اطالعات و ارتباطاتاز آنجاییکنند. 

سازد می متأثرسازمان را  هایفعالیتتمامی 

های پیشرفته وظایف فناوری عموماً در سازمان

سازمان و واحدهای  هابخشدر کلیه اطالعات 

ری داخلی به خاطر ناشناخته بودن مسائل فناو

صورت کارگیری آن بهاطالعات و ارتباطات، به

ها و یافته در درون سازمان، مقاومتگسترش

کند که ممکن است مشکالت حادی رو ایجاد می

سازمان را در رسیدن به اهداف اجرایی فناوری 

. لذا اطالعات و ارتباطات با مشکل مواجه کند

 های ناشی ازجهت تحقق بخشیدن به منفعت

با باید  ی ورزشیهاطالعات سازمانتکنولوژی ا

فناوری اطالعات را در داخل رفع موانع موجود، 

ساختار، فرهنگ و استراتژی سازمانی خویش 

و جایگاه بخش تکنولوژی  جاسازی نمایند

اطالعات را در سازمان به طور مشخص تعریف 

 .کنند

 

 های کاربردی برای مدیران پیشنهاد
ری اطالعات و سازی مناسب کاربرد فناومفهوم

 ارتباطات در سازمان

جذب منابع مالی خارج از سازمان برای 

 سازی فناوری اطالعات و ارتباطاتپیاده

های کشور مادر به عنوان استفاده از سیستم

 سیستم غالب در سازمان

آموزش کارکنان برای استفاده از فناوری 

 اطالعات و ارتباطات در سازمان

رایط برای استفاده پرورش نیروی انسانی واجد ش

 از فناوری اطالعات و ارتباطات

 

 منابع

 نقــش (. 2702) احمــدپور فتمــه ســری، مولــود
در فراینــد  ICTفنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 

 ،هــای ورزشــیگیــری مــدیران ســازمانتصــمیم
دانشــگاه عالمــه ، نامــه کارشناســی ارشــدپایــان

 طباطبایی.
  نـائینی، رضـا   نـوری  قاضـی  توکل، محمـدعلی؛ 

 کـارگیری بـه  موانـع  و انتشار (. وضعیت2702)

ایـران:   صـنعت  در ارتباطـات  و اطالعات فناوری
-علمـی  منتخـب. فصـلنامه   هـای بخـش  مطالعه

   .02-72(: 1)7فناوری،  و علم پژوهشی سیاست

     ،ــالح ــد؛ ف ــری، محم ــرزاد؛ خبی ــدی، مه حمی
بررسی عوامل مـرتبط بـا   (. 2709العابدین )زین

ــدی   ــاتی مـ ــتم اطالعـ ــتقرار سیسـ ریت در اسـ
. های ورزشی جمهوری اسالمی ایـران فدراسیون

-22: 12پژوهشــی حرکــت،  -فصــلنامه علمــی
242. 

    پـول، جـواد؛ شمسـی،     صـنایعی، علـی؛ خزائـی
 (.2727) عبدالحمید؛ حسینی، محمـد سـلطان  

 در اطالعـات  فنـاوری  کارگیریبه موانع تحلیل

 اسـتفاده  با فارس جوانان استان و ورزش ادارات

. نشریه فازی معیار چند گیرییمتصم رویکرد از
 .702-719(: 1)9ورزشی،  مدیریت

 ( .2701علیدوســتی، ســیروس.)  موانــع کــاربرد
. کتابـداری و  فناوری اطالعات از دیدگاه مدیریت

 .111-129 :(2)22 ،رسانیاطالع
  ــی ــی، عل ــین؛  فرهنگ ــین زاده، حس ــر؛ حس اکب

 کارگیریبه موانع بررسی(. 2702) صالحی، علی

 جهـت  ارتباطـات در  و اطالعات اوریفن کارآمد

 یبه ذینفعـان )مطالعـه   پاسخگویی نظام بهبود
 ایران(. معدنی صنایع دولتی هایموردی: شرکت
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-271(: 0)1 اطالعـات،  فنـاوری  مدیریت نشریه
299. 

  ( .2707الودن، کنت سی. چین پـریس الودن .)
. های اطالعـات مـدیریت سـازمان فنـاوری    نظام

نژاد، چاپ ششـم، نشـر   یترجمه: عبدالرضا رضای
 .09رسا، ص

  مجموعـه  (، 2707.)مجلس شورای اسـالمی ج.ا.ا
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و 

 .فرهنگى

 ــوب ــرت محج ــادعش ــالی،   ی،آب ــن؛ میرکم حس
منـاپ، شـریفه؛ مهـری،     سـیدمحمد؛ اسـماعیل  

 فنـاوری  توسـعه  موانع بررسی(. 2721داریوش)

جـامع   هـای گاهدانشـ  در ارتباطـات  و اطالعـات 
 راهکارهـای مناسـب: پیمایشـی    ارائـه  و دولتی

. فصــلنامه مــدیریت تهــران دانشــگاه پیرامــون
  .272-294(: 0)9فناوری اطالعات، 

     ،محمـدی، سـردار؛ نــرگس، اسـمعیلی؛ صــالحی
ــیم ) ــت(. 2721نس ــی  اولوی ــع فن ــدی موان  -بن

هـای ورزشـی بـا    ندر سازما ITسازمانی کاربرد 
 .192-102: 74، شیفصلنامه مطالعات ورز

 اکبـر؛ مـؤمنی،   مشایخی، علینقی؛ فرهنگی، علی
 بررسـی (. 2700) منصور؛ علیدوستی، سیروس

 اطالعـات  فنـاوری  کاربرد بر مؤثر کلیدی عوامل
 .روش دلفی کاربرد:ایران دولتی هایسازمان در

 .  172-222: 01، مجله مدرس علوم انسانی
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Abstract 
 

Objective: The aim of this study was to identify and analyze the obstacles in 

communications and information technology development in Sports & Youth 

office of East Azarbaijan province. 
Methodology: The present study was done with descriptive-survey method. In 

order to prioritize the obstacles in information and communications technology 

development in the organization, the questioners of the researchers was 

designed and completed by 66 employee of Sports & Youth office of East 

Azarbaijan province. The data were analyzed by ANP, in significance level of 

0.05 with using of SPSS 22 software and Super Decisions. 

Results: According to the findings, it was determined that inner and outer 

context were of the most important factors in information and communications 

technology development in Sports & Youth office of East Azarbaijan Province 

compared to the others; and ANP method determined that the outer context with 

the final weight of (0.517661) is in priority and intent with the final weight of 

(0.037778) was at the end of priority. 
Conclusion: Due to the importance of outer context factor in obstacles of 

information technology development in sport organizations, it can be stated that 

the managers of sports organizations should design a suitable plan in order to 

eliminate the obstacles. 
Keywords: obstacles, information technology, Sport Organization, Analytical 

Network Process. 
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