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فناوری اطالعات بهعنوان یک زیرساخت جدید توجه زیادی را به تأثیر خود در سازمانهای ورزشی جلب کرده است .امروزه ورزش و سازمانهای ورزشی
برای حضور کارا و مؤثر در عرصههای مختلف ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی باید زیرساختهای فناوری را توسعه دهند .این پژوهش با هدف طراحی مدل
زیرساخت فناوری اطالعات از دید خبرگان در سازمان های ورزشی انجام گرفت .پژوهش حاضر به لحاظ روش کیفی و به لحاظ جمعآوری اطالعات با
استراتژی پدیدارشناسی و شیوه مصاحبه عمیق ساختار نیافته انجام شد .جامعه آماری پژوهش را گروه آشنا به موضوع شامل خبرگان ورزشی (فعاالن حوزه
فناوری اطالعات ورزش ،اساتید دانشگاه ،نقش آفرینان فناوری و زیرساخت سازمانهای ورزشی) بودند که به لحاظ شیوه جمعآوری اطالعات روش گلوله
برفی با دیدگاه  51خبره به اشباع نظری رسید ،یافتههای حاصل مصاحبه عمیق با کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به مدل زیرساخت فناوری از دید خبرگان
ورزشی رسیده که دانش فناوری ،ارتباطات شبکهای ،معماری و خدمات داده ،مدیریت فناوری ،بنیادهای فناوری ،سازگاری و سرعت فناوری جزء محورهای
اصلی این زیرساخت قلمداد شدند ،برای اطمینان بیشتر از عوامل کدگذاریها با نرمافزار مکس کیو دی ای نسخه  51و توسط دو کدگذار آشنا صورت گرفت
و ضریب توافق  15درصد حاصل شد ،مدل مربوطه احتماالً میتواند زیر ساخت راهاندازی فناوری در ورزش را تسهیل نماید.
کلید واژهها :فناوری اطالعات ،سازمانهای ورزشی ،زیرساخت فناوری اطالعات.
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مقدمه
قرن حاضر عصر جدیدی از انقالب فناوری است و در این میان فناوری اطالعات ،به نحوی گوی سبقت را از سایر صنایع ربوده
و در واقع جلوتر از همه وارد قرن  15شده است (لطفی یامچی و همکاران .)5333 ،طی دهههای اخیر ،فناوری اطالعات
تحوالت وسیعی در حیات بشر ایجاد نموده است .بهگونهای که عمالً تمامی ابعاد زندگی انسانها را در برگرفته و متأثر ساخته
است (جعفرزاده زرندی .)5337 ،از آنجا که در عصر حاضر مسائلی مطرح است که دیگر با راهکارهای گذشته حل شدنی نیستند.
ویژگی عمدة مسائل امروزی در بزرگی و وسعت مقدار دادهها و اطالعاتی است که باید جمعآوری ،نگهداری ،تولید ،پردازش،
بازیابی و تحلیل شوند .این ویژگی که مولد بخش اعظم پیچیدگیهای سازمانی است ،حرکت به سوی توسعهی فناروی نوینی
به نام فناروی اطالعات را موجب میشود که به کمک آن کار با دادهها و اطالعات فراوان تسهیل شود (سبحانی و همکاران،
.)5331
فناوری اطالعات یک استراتژی ،اندیشه ،فکر و ابزار در حوزهی انسان همراه با نوآوری است .با شناخت فرصتها و امکاناتی
که از طریق فناوری اطالعات ایجاد شده آن را به یک استراتژی شبیه کرده تا یک فرمول و نسخهی عملی (تنها.)5331 ،
فناوری اطالعات نه تنها خود موجب تولید موقعیتهای جدید شغلی شده ،بلکه زمینهساز تغییرات بنیادی در بسیاری از مشاغل
دیگر هم بوده است (باقری و همکاران.)5335 ،
با توجه به اهمیت فناوری اطالعات ،صاحبنظران تعاریف گوناگونی از این مفاهیم ارائه کردهاند که به برخی از اهم آن اشاره
میکنیم ،فناوری اطالعات به فناوریهایی اطالق میشود که امکانات الزم را برای جمعآوری ،انباشت ،پردازش و توزیع
اطالعات فراهم میکنند ،محور این فناوری ،فناوریهای چند رسانهای از جمله رایانه ،نرمافزار ،اینترنت ،تلفن ،تلویزیون و
همچنین پروژههای کاری اینترنتی ،پست الکترونیک ،وبالگ ،ماهواره و  ،...است (درودی 5311 ،و هیسماناوغلو،)1155 ،5
مانتل فناوری اطالعات را گردآوری ،ذخیره سازی ،سازماندهی ،پردازش و نشر اطالعات اعم از صوت ،تصویر و متن ،یا عدد
که با استفاده از ابزار رایانهای و مخابراتی صورت میپذیرد تعریف میکند (مانتل .)1112 ،از دیدگاه دیکا و هامیتی 1فناوری
اطالعات ترکیبی از تجهیزات ارتباطی و رایانهای است .در واقع فناوری اطالعات پدیدهای است که از بکارگیری وسیع
سیستمهای کامپیوتری در سازمانها و جامعه و تحول ناشی از آن بهوجود آمده است (دیکا و هامیتی.)1155 ،
فناوری اطالعات که تا چندین سال قبل بهعنوان یک برتری رقابتی و یک سالح استراتژیک مورد توجه سازمانها بود،
امروزه بهعنوان یک نیاز رقابتی برای سازمان و مدیران مطرح میباشد ،لذا مشاهده میشود فناوری جدید اطالعاتی و ارتباطی
بهصورت موجی فراگیر ،تغییراتی را در کلیه جوانب زندگی بشر از جمله در عرصه مدیریت بهوجود آورده است و وسایل ارتباط
جمعی ،ارتباطات راه دور ،سیستمهای اطالعاتی و ...روش انجام کارها را دگرگون ساخته است (کیانفر .)5317 ،همچنین با توجه
به تغییرات سریع تکنولوژیکی ،افزایش فوق العاده در حجم اطالعات ،تخصصی شدن فعالیتها و سلطه فناوری اطالعات در
مدیریت سازمانها ،مدیران به این نتیجه رسیدهاند که هر چه فضای اطالعات یک سازمان دقیقتر ،سیستماتیکتر ،شفافتر و
منسجمتر باشد ،سازمان بهتر میتواند به اهدافش برسد (ویگ.)5337 ،
امروزه در عصری به سر میبریم که فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی بشر در حال نهادینه شدن است (مددی و
همکاران .)1151 ،سازمانهای بزرگ  11درصد از سرمایهگذاریهای اصلی خود یعنی پول را برای خرید داراییهای ثابت ،در
فناوری اطالعات سرمایهگذاری میکنند (سایمونسون و جانسون .)1111 ،موضوعی که امروزه سازمانها بهطور عام و
سازمانهای ورزشی بهطور خاص با آن مواجه هستند ،این است که مدیران برای حل مسئله انتشار فناوری اطالعات نیاز به
درك عوامل مرتبط با انتشار و تعیین علل پیدایش آنها دارند (محمدی و همکاران .)5335 ،تحقیقات نشان داده که انتشار فناوری
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اطالعات در سازمان باعث صرفهجویی در زمان ،افزایش بهرهوری و بازدهی ،باال بردن راندمان کار ،اجرای کاملتر کارها و
غیره میشود (رس.)1115 ،
فناوریهای جدید اطالعاتی ،تأثیر عظیمی بر ورزش و فعالیتهای تفریحی دارند .این فناوریها در اینکه چگونه برنامههای
ورزشی و تفریحی را مدیریت و تجزیه و تحلیل کنیم و چگونه با مشتریان و همکاران خود ارتباط برقرار کنیم ،تأثیر بسیاری
دارند (احسانی و همکاران .)5313 ،لزوم گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه تربیتبدنی ضروری به نظر میرسد .در
تربیت بدنی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات جهت تسهیل در یادگیری امری ضروری میباشد (استنسیسکو 5و همکاران،
 .) 1155با توجه به ماهیت رشته تربیتبدنی ،اهمیت فناوری اطالعات در این حوزه که با جسم و روح انسانها سروکار دارد دو
چندان است (نقوی .)5311 ،عرصه ورزش از این فناوری بیشترین بهرهبرداری را میکند ،عوامل متعددی در افزایش محبوبیت
ورزش در سراسر جهان تأثیر گذاشتهاند .از آن جمله اطالع رسانی بهوسیله رسانههای گروهی ،شبکههای اینترنتی و ماهوارهای
که رویدادها و مسابقات ورزشی را گزارش میکنند (وان .)1111 ،طی سالهای اخیر ،در تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز فناوری
اطالعات و ارتباطات (فاوا) اهمیت فزایندهای پیدا کرده است و تبدیل به بخش جدایی ناپذیر از آموزش و برنامه درسی و حتی
امور روزمره مدرسان ،مربیان و مدیران ورزشی شده است (کوکاك.)1113 ،1
کشورهایی که در ورزش پیشرفت کردهاند ،سعی کردهاند با ارائه برنامههای توسعه و ایجاد ساختار مناسب در راستای گسترش
فناوری اطالعات و ارتباطات گام بردارند (سازمان تربیتبدنی .)5311 ،بهرهوری و اثربخشی برنامههای حرفهای در آینده ،به
آگاهی و بکارگیری فناوریهای اطالعاتی وابسته است؛ بنابراین ،سازمانها و کسب و کارهای ورزشی و تفریحی برای موفقیت
در فعالیتهای خود ،باید تمامی ارتباطات ،برنامهها ،خدمات و نیروی انسانی خود را با این فناوری هماهنگ سازند (رزاقی،
 .)1151امکانات و تسهیالتی که انتشار فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی فراهم میکند عبارتاند از :ایجاد تماسهای
آنی و متقابل بین کارشناسان و مدیران ،محققان و دیگر افراد در داخل و خارج سازمان از طریق پست الکترونیک (چیزاری و
همکاران)1113 ،3؛ فراهم نمودن جدیدترین اخبار و اطالعات در زمینه مسائل مربوط به ورزش در ایران و دنیا؛ فراهم کردن
خدمات پرسش و پاسخ در زمینه موضوعات تخصصی؛ تهیه و ارائه روزنامهها و مجالت ورزشی (دسلر 5312 ،1و جعفرزاده،
 ،)1153فیلمهای آموزشی و ویدئویی یا فایلهای صوتی بهصورت آنالین ،باال بردن قدرت تصمیمگیری مدیران در سازمان،
افزایش بهرهوری و کارآیی (جعفرزاده زرندی .)5337 ،در واقع فناوری اطالعات تنها وسیلهای است که به سازمانهای ورزشی
کمک میکند تا بهینهی برنامهریزی تفریحی ورزشی خود را طوری گسترش دهند که جذب بیشترین تعداد شرکت کننده را
امکان پذیر سازد.
سازمانهای ورزشی نوین در محیط رقابتی پیچدهای قرار گرفتهاند که ناشی از تغییرات محیطی ،سازمانی و فناوری است.
در واقع در این محیط رقابتی و مجازی شدن سازمانها ،مدیران ورزشی نیازمند انجام تعدیالت متنوع در سازمانها هستند و
شاید بیشتر آنها نیازمند به یک بازبینی کلی و طراحی مجدد ساختار سازمانهای خود باشند .استفاده از فناوری اطالعات افراد
را قادر میسازد تا دور از محیط فیزیکی سازمان به انجام وظایف شغلی خود بپردازند (مصطفایی .)5311 ،پس میتوان گفت که
ضرورت فناوری برای رسیدن به اهداف هر سازمانی در عصر ارتباطات انکار ناپذیر است و سازمانهای مختلف بر مبنای ماهیت
و اهداف خود باید بهگونهای از این ابزار کمک بگیرند که هر چه سریعتر به اهدافشان دست یابند .از سویی دیگر سرعت تغییر
و تحوالت ،بکارگیری این ابزار را برای ادامه بقای سازمان ضروری ساخته است .به عبارت دیگر سازمانهای امروز مجبورند
فناوری اطالعات را بهکار گیرند ،در غیر اینصورت از عرصهی فعالیتها در محیطی که شتاب تغییر و تحولها در آن فزاینده
است ،حذف خواهند شد (عزیزی و همکاران.)5331 ،
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دنیای متغیر امروز ایجاب میکند که ادارات ورزش و جوانان برای کسب موفقیت و بقا به دنبال ابزارهای نوین باشند یکی از
ابزارهایی که سازمانها را در تأمین این اهداف یاری میدهد بکارگیری فناوری اطالعات است ،فناوری اطالعات گسترهای از
ویژگیهای عملکرد سازمان را بهبود میبخشد (مصطفیپور و همکاران .)5333 ،فناوری اطالعات بهعنوان یک زیرساخت جدید
توجه زیادی را به تأثیر خود در سازمانهای ورزشی جلب کرده است و امروزه در اکثر سازمانهای ورزشی ،ارتباط اینترنتی وجود
دارد و از وب سایتهای سازمانی با مقاصد مختلفی نگهداری میشود و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات از مهمترین
نیازهای سازمانهای ورزشی محسوب میشود (قاسمی و همکاران .)5331 ،اما مشکلی که سازمانهای امروزی با آن مواجه
هستند ،اعتقاد نداشتن مدیران به فناوری اطالعات ،عدم حمایت مدیران از نحوه استفاده و انتشار ،ترس از هر گونه تغییر ،ایجاد
فضای بسته و داشتن دیدی سنتی و بیتوجهی به یافتن راههایی برای اجرا و استفاده از ابزار فناوری اطالعات در سازمان است
(زمود.)5331 ،5
سکوهای استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات زیرساخت فناوریهای اطالعات و ارتباطات نامیده میشود .این
زیرساختها شامل سختافزارهای رایانهای ،نرم افزارها ،ذخیره سازی درون دادهها ،شبکهها و منابع انسانی مورد نیاز برای اجرا
و استفاده ،مدیریت تجهیزات و زیرساختها است (مؤمنی .)5331 ،زیرساخت فناوری اطالعات ،زیربنای الزم را برای برنامههای
فناوری اطالعات در سازمان فراهم میسازد .ایجاد و آماده سازی زیرساخت مناسب ممکن است زمان زیادی به طول انجامد و
معموالً به سرمایهگذاریها در ابعاد مختلف و زمان کافی ،با توجه به شرایط خاص یک سازمان و محیط کسب و کار ،نیاز دارد
(تاج مهر .)5331 ،هزینههای زیاد امروز در زمینه فناوری اطالعات نشان میدهد که مدیران تجاری بهطور کامل به اهمیت
زیرساختهای فناوری اطالعات پی بردهاند (جعفرزاده زرندی و همکاران.)1152 ،
امروزه با نگرش به روند فزاینده اثرگذاری و نقش فضای مجازی در جوامع مختلف ،توجه به زیرساختهای فناوری حوزه
ارتباطات و اطالعات بهعنوان یکی از پیشروترین زمینههای دانش و فناوری دارای اهمیت زیادی است (عمرانی و همکاران،
 .)5331زیرساختهای فناوری اطالعات و روند توسعه آنها میتواند روندهای بالقوه مستعد رشد در فناوریهای اطالعاتی را
آشکار نمایند (حکیم و همکاران .)5331 ،زیرساخت فناوری اطالعات اساس تقسیم اطالعات ،ذخایر و فرایند در سازمان است
(رزاقی و همکاران .)1152 ،زیرساخت فناوری اطالعات پایهای برای توسعه برنامههای تجاری و ستون ارتباطات الکترونیکی
درون سازمان و آنسوی سازمان است (پپارد .)5333 ،1هزینههای زیرساخت فناوری اطالعات بهطور میانگین  11درصد از بودجه
فناوری اطالعات سازمانی است و حدود  55درصد در سالهای اخیر رشد داشته است (برادونت و ویلی .)5337 ،3زیرساخت
فناوری اطالعات نه تنها اصولی را برای مدیریت اطالعات مفید فراهم میکند بلکه مزایای محسوسی همراه با استمرار و دوام
فعالیت پیشنهاد میکند (کتینگر و همکاران .)5331 ،1عناصر فیزیکی زیرساخت فناوری اطالعات شامل سختافزار و دانش
(شامل پرسنل) هستند این منابع باید در مسیری ادغام شوند تا مزایای رقابتی فراهم شود که برای سازمانهای ویژه بسیار
منحصر به فرد است .هر چه توانایی سازمان برای خلق منابع منحصر به فرد زیرساخت فناوری اطالعات بیشتر باشد مزایای
رقابتی بیشتری این سازمانها بدست میآورند (بارنی 5335 ،1و گرانت .)5335 ،2زیرساخت فناوری اطالعات یک مفهوم
چندگانهای است که شامل  1جزء زیرساخت فنی فناوری اطالعات و زیرساخت انسانی فناوری اطالعات است (بیرد و ترنر،7
 .)1111زیرساخت فنی فناوری اطالعات مربوط میشود به برنامههای کاربردی اطالعات و وضعیت تکنولوژی که معموالً زمانی
استفاده میشود که افراد شاغل و محققان درباره زیرساخت فناوری اطالعات بحث میکنند (دونکان .)5331 ،1زیرساخت انسانی
1. zmud
2. Peppard
3. Broadbent & Weili
4. Kettinger & et al
5. Barney
6. Grant
7. Byrd & Turner
8. Duncan
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فناوری اطالعات مربوط می شود به دانش و توانایی که برای مدیریت مؤثر منابع فناوری اطالعات درون سازمان نیاز است که
شامل مهارتهای سازمانی و انسانی ،شایستگی ،دانش ،تعهد ،ارزش و ساختار سازمانی است (بیرد و ترنر.)1111 ،
در واشینگتن مدل جامع فناوری اطالعات و ارتباطات به بهبود ارائه اطالعات و خدمات ورزشی به مردم از طریق فناوری
اطالعات و ارتباطات و دسترسی بیشتر به اطالعات ورزشی با استفاده از زیرساخت وسیع فناوری اطالعات و ارتباطات و تأمین
بستر مناسب برای به اشتراك گذاشتن اطالعات ورزشی تأکید دارد و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را برای پاسخگویی
سریع به تغییرات نیازمندیهای ورزشی ،را از مهمترین برنامههای خود میداند .کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و در
این راستا در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای زیادی در زمینه خرید تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری در ادارات دولتی انجام
گردیده است .ورود سیستمهای اطالعاتی به سازمانهای کشور ایران بهویژه سازمانهای دولتی ،همواره موفقیت آمیز و بدون
دردسر نبوده است .در بسیاری از موارد سیستمهای ایجاد شده نتوانستهاند انتظارات بجا و نابجای متقاضیان به خصوص مدیران
را برآورده سازند و همین عدم رضایت به هرحال باعث شده نه تنها مشکالت قبلی حل نشود ،بلکه سیستم و سازمان دچار
اختالل گردیده و عالوه بر صرف هزینه و وقت زیاد از کیفیت و بازدهی آنها کاسته شود .اگر چه این مشکل در کشورهای
پیشرفته نیز وجود دارد ،ولیکن در کشورهای پیشرفته جهان سوم از جمله کشور ایران که دانش و فناوری اطالعات سابقه
طوالنی نداشته و سیاستها و استانداردهای رسمی نیز یا وجود ندارد و یا هنوز در مراحل اولیه و در حال شکلگیری میباشد،
حادتر به نظر میرسد (قاضیزاده فرد.)5332 ،
نتایج پژوهش عبدوی و همکاران ( )5331که با هدف طراحی و تبیین مدل راهبردی فناوری اطالعات در سازمان تربیت
بدنی انجام شده بود نشان داد که ضعفهای داخلی سازمان ناشی از کمبود بودجه آی سی تی ،5نبود نظم و سرعت کار در امور
ارباب رجوع و صداقت کاری ،مشکالت مربوط به نرمافزارهای ویژه تخصصی آی سی تی ،مشکالت شبکههای مخابراتی و
اطالع رسانی و شبکههای اینترنتی و اینترانتی ،مشکالت سیستمهای عمومی و مشکالت مدیریتی و کمبود نیروهای متخصص
آی سی تی ،عدم آموزش کافی و نبود بانک اطالعاتی مناسب در سازمان ورزش کشور است و ایجاد شبکه سختافزاری با
استفاده از فناوری اطالعات مناسب ،ارتقای سختافزار موجود و کانالهای ارتباطی ،ایجاد اینترنت در سازمان ،استفاده بهینه از
شبکههای اطالع رسانی ،طراحی نرمافزارهای کاربردی یکپارچه تا حد امکان بدون کاغذ ،استفاده بهینه از آی سی تی در امر
آموزش برای کاهش هزینهها ،ایجاد بستر مناسب به منظور تبادل اطالعات ،ایجاد هماهنگی و یکسانسازی سیستمهای
عملیاتی در سطح سازمان تربیتبدنی ،ایجاد سطوح مناسب اطالعاتی دی اس اس 1و ام آی اس ،3تی پی اس 1برای مدیران و
و کارکنان در سازمان تربیتبدنی و ورزش کشور را از برنامههای کاری برای تبیین مدل راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات
سازمان تربیتبدنی معرفی کردند و همچنین عالمی و همکاران ( ،)5311در طرح تفصیلی با عنوان نظام جامع توسعه تربیت
بدنی و ورزش کشور در حوزه مطالعه تفصیلی فناوری اطالعات و ارتباطات چنین بیان داشتند که فناوری اطالعات و ارتباطات
در ایران چندان توسعه یافته نیست و در مورد دسترسی به امکانات ارتباطی مانند تلفن ثابت ،همراه و اینترنت کاستیهای قابل
توجهی وجود دارد و همچنین تولید محصوالت نرمافزاری در ایران رونق چندانی ندارد و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
در ورزش متأثر از وضعیت عمومی آی سی تی در کشور است ،آنها در بخش سختافزار بیان داشتند که وضعیت کیفی
سختافزاری موجود در سازمان تربیتبدنی و در بخش ستادی قابل قبول بوده و در مورد استانها نیمی از استانها رایانه غیر
روزآمد دارند که این توزیع ناهمگون میباشد و در بخش نرمافزار در ستاد سازمان تربیتبدنی و برخی فدراسیونها صرفاً از چند
نرمافزار عمومی استفاده میشود که عمده این نرمافزارها مربوط به حوزههای اداری و مالی است و در بخش شبکه ارتباطی

)1. ICT (information and communication technology

 .1سیستم پشتیبانی تصمیم
 .3سیستم مدیریت اطالعات
 .1سیستم پردازش عملیات
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بیان کردند که در حال حاضر شبکه درون ملی ورزش (اینترنت) در کشور وجود ندارد که این موضوع ارتباط اطالعاتی بین
نهادهای دستاندرکار ورزش را با مشکل روبهرو کرده است.
کمیته ملی کانادا ،)1117( 5توسعه فناوریهای اطالعات و ارتباطات در ورزش را یکی از مهمترین عملکردهای مثبت خود
بیان نمود که اجرای آن کمک بسزایی به توسعه ورزش کرد ،این کمیته اعالم کرد برای توسعه ورزش و موفقیت آن باید این
فناوریها را گسترش داد (عزیزی و همکاران .)5331 ،این در حالی است که سازمانهای ورزشی نیز مانند سایر سازمانها از
این امر مستثنی نیستند و تحت شعاع این تغییرات و پیچیدگیها قرار گرفتهاند ،و نمیتوانند برنامههای قدیمی خود را ادامه
دهند (سیاهپوش .)5331 ،سازمانهای ورزشی نسبت به بیشتر سازمانهای تولیدی و خدماتی کمتر از فناوریهای نوین بهرهمند
بوده و با شیوه بکارگیری آن آشنایی چندانی ندارند (مصطفایی.)5311 ،
در حوزه تربیتبدنی تحقیقات گستردهای در خصوص فناوری اطالعات انجام نشده است (جلیلوند و همکاران.)5331 ،
مدیران ورزشی باید بدانند کاربرد فناوری اطالعات و سیستمهای اطالعاتی در سازمان ورزشی به چه میزان مفید و اثر بخش
است .با توجه به اهمیت فراوان هر دو مقولة فناوری اطالعات و ورزش و کمبود تحقیقات انجام شده در این زمینه و از آنجا که
ادبیات مرتبط با فناوری اطالعات بر اقتضایی بودن استفاده از این فناوری ،با توجه به شرایط و وظایف سازمانها تأکید دارد
(مردیک و همکاران .)1115 ،1لذا با توجه به مطالعات و مصاحبههای صورت پذیرفته و نتایج پژوهشهای اشاره شده ،ضرورت
پژوهش در حوزه فناوری اطالعات و بهویژه زیرساختهای آن در ورزش کشور امری ضروری است با توجه به مزایای فراوان
بکارگیری فناوری اطالعات برای سازمانهای ورزشی و ابهام در زیرساختهای تسهیلگر اجرایی این روند ،با توجه به اینکه
برای مدیران سازمان های ورزشی و ورزش اهمیت فراوانی دارد که با بکارگیری این ابزارها ،به چه میزان به آنها در تحقق
اهداف سازمانی کمک میکند؟ ورزش نیز میتواند از این فناوری توانمند بهرهبرداری نماید.
در حوزه مدیریت ورزشی نیز همواره دغدغه مدیران و محققان این بوده است که چه عواملی میتواند بر بهبود اثربخشی
سازمانی تأثیرگذار باشد؟ آیا فناوریهای هزاره سوم میتوانند در این راه تسریع کننده و تسهیل کننده باشند؟ این پژوهش بر
این اصل استوار است و دغدغه دارد که زیرساختهای اجرایی تسهیلگر بکارگیری فناوری اطالعات در ورزش کدام هستند و
چگونگی ترکیب این عوامل در یک مدل درختی به کدام شکل میباشد؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کیفی با استراتژی پدیدارشناسی و تحلیل محتوا (کیفی) است ،این حوزه در رویکرد پژوهش استقرایی و
اکتشافی است ،براساس الزامات روش تحقیق پدیدارشناسی در خصوص یک فرایند اجتماعی خاص ،دادهها از طریق مصاحبه
مربوط به تحقیق جمعآوری شده و ریشه زمینههای اصلی از آنها مشخص میگردد .جامعه آماری پژوهش را گروه آشنا به
موضوع خبرگان ورزشی (فعاالن حوزه فناوری و مدیریت دانش ،اساتید دانشگاه ،نقش آفرینان فناوری و زیرساخت سازمانهای
ورزشی) بودند که به لحاظ شیوه جمعآوری اطالعات روش گلوله برفی با دیدگاه  51خبره به اشباع نظری رسید .در ابتدای
تجزیه و تحلیل دادهها اقدام به شناسایی واحدهای معنایی شد ،پس از شناسایی واحدهای معنایی ،کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و انتخابی و شکلگیری مدل زیرساخت فناوری اطالعات در ورزش صورت گرفت ،جهت تعیین روایی این پژوهش بر
اساس ادبیات یکی از راه ها درگیری طوالنی مدت پژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدات مداوم در محیط پژوهش بود که
خود باعث روایی سازی پژوهش شده است و در بعدی دیگر وجود داوران بیرونی با طرح سؤال اینکه آیا یافتهها ،تفاسیر و نتایج
توسط دادهها پشتیبانی میشود یا خیر؟ که در پژوهش حاضر هر دو مورد یعنی درگیری پژوهشگر با پژوهش و همچنین تفسیر
دادهها توسط  1نفر خبره در حوزه آمار و پژوهش صورت گرفت و یافتههای تحقیق دارای روایی مناسب ارزیابی شد ،به منظور
1. Canadian olympic committee
2. Mordick & et al
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پایایی این پژوهش کدگذاریها خصوصاً کدگذاری اولیه توسط  1نفر آشنا با مسأله پژوهش انجام شده و یافتهها به همراه نظر
پژوهشگر روی عدد  15درصد تشابه کدگذاری توافق نظر رسید و پایایی نیز مناسب بهدست آمده است ،به منظور تفسیر و ارائه
نتایج با خطای کمتر تمامی فعالیت پژوهش توسط نرمافزار مکس کیو دی ای  51صورت گرفت .همانطور که یافتههای جدول
( )5نشان میدهد ،تعداد مصاحبه شوندگان  51نفر بود که سطح تحصیالت همه دکتری ،رشته تحصیلی آنها تربیتبدنی،
مدیریت دولتی و فناوری اطالعات ،گرایش تحصیلی  51نفر مدیریت ورزشی 3 ،نفر فناوری اطالعات و  1نفر مدیریت دولتی
و همچنین  2نفر سابقه اجرایی در حوزه فناوری اطالعات سازمانهای ورزشی داشتند.
جدول  :1توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
تعداد

سطح تحصیالت

حوزه فعالیت

رشته تحصیلی

گرایش تحصیلی

سابقه اجرایی در حوزه
فناوری اطالعات
سازمانهای ورزشی

51

دکتری

دانشگاهها
سازمانهای ورزشی

تربیت بدنی
فناوری اطالعات
مدیریت

مدیریت ورزشی ()51
فناوری اطالعات ()3
مدیریت دولتی ()1

 2نفر

یافتههای تحقیق
یافتههای این پژوهش بهصورت خالصه پس از کدگذاریهای صورت گرفته باز ،محوری و انتخابی به زیرساختهای فناوری
اطالعات در ورزش رسیده است که در جدول ( )1بهصورت خالصه شرحی بر چگونگی کدها ارائه شده است.
جدول  :2خالصهای زیرساختهای فناوری اطالعات در ورزش
مؤلفه

مقوله

دانش فناوری

زیر ساختهای فناوری اطالعات
در ورزش

ارتباطات شبکهای

معماری و خدمات داده

مدیریت فناوری

کدها
کارتیمی و اجرای فناوری
مهارتهای فناوری
اشتیاق به یادگیری
آگاهی و همگام بودن به فناوری
تمایل مدیران
عدم مقاومت
تعهد مدیران
خودکار بودن فعالیت
وسعت شبکه ارتباطی
کیفیت ارتباط
قابلیت اعتماد
پایگاه داده
اشتراكگذاری داده
دسترسپذیری داده
شفافیت داده
زمان ارائه داده
پشتیبان داده
داشتن هدف و برنامهریزی فناوری
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سازگاری

سرعت فناوری

بازاریابی فناوری
اطالعات

منابع فناوری اطالعات
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مدیریت فناوریهای قدیمی
رهبران پروژه فناوری
اثربخشی فناوری
ماهیت شغلی و نیروی انسانی
فناوری و چالشهای آینده
اینترنت و اینترانت
ابزارهای چندرسانهای
نرمافزارهای مدیریت فناوری
سیستمهای اطالعاتی
مخزنهای دانش
سیستمهای پشتیبانی تصمیم
فناوری و کاهش هزینه
سازگاری فناوری و نیروی انسانی
تسهیل در پاسخگویی
تسهیل در آموزش
تسهیل در ساخت و تولید
تسهیل در اقتصاد و نوآوری
سرعت واکنش به رقبا
فناوری و انعطافپذیری
فناوری و سرعت پاسخگویی
فناوری و تجزیه و تحلیل اطالعات
فناوری و غنیسازی دانش
سرعت فناوری و عملکرد
درك نیاز
زنجیره تأمین نیاز
ارتباط با مشتری
تجارت الکترونیک
امنیت اطالعات
گردش مداوم منابع اطالعاتی بین کارکنان
بهروز بودن منابع اطالعاتی
تنوع منابع اطالعاتی
در دسترس بودن منابع اطالعاتی

یافتههای جدول حاکی از آن است که کار تیمی و اجرای فناوری ،مهارتهای فناوری ،اشتیاق به یادگیری ،آگاهی و همگام
بودن به فناوری ،تمایل مدیران ،عدم مقاومت و تعهد مدیران بهعنوان دانش فناوری در زیرساخت شناسایی شدهاند ،در مؤلفه
دیگر خودکار بودن فعالیت ،وسعت شبکه ارتباطی ،کیفیت ارتباط و قابلیت اعتماد بهعنوان زیرساخت ارتباطات شبکهای شناسایی
شده است .پایگاه داده ،اشتراكگذاری داده ،دسترسپذیری داده ،شفافیت داده ،زمان ارائه داده ،پشتیبان داده معماری و خدمات
داده معرفی شده است .داشتن هدف و برنامهریزی فناوری ،مدیریت فناوریهای قدیمی ،رهبران پروژه فناوری ،اثربخشی
فناوری ،ماهیت شغلی و نیروی انسانی و فناوری و چالشهای آینده بهعنوان مدیریت فناوری در زیرساخت شناسایی شده است.
اینترنت و اینترانت ،ابزارهای چندرسانهای ،نرمافزارهای مدیریت فناوری ،سیستمهای اطالعاتی ،مخزنهای دانش و سیستمهای
پشتیبانی تصمیم بهعنوان بنیادهای فناوری ذکر شده است .فناوری و کاهش هزینه ،سازگاری فناوری و نیروی انسانی ،تسهیل
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در پاسخ گویی ،تسهیل در آموزش ،تسهیل در ساخت و تولید و تسهیل در اقتصاد و نوآوری بهعنوان سیستم سازگاری در
زیرساخت نام گرفته است .سرعت واکنش به رقبا ،فناوری و انعطافپذیری ،فناوری و سرعت پاسخگویی ،فناوری و تجزیه و
تحلیل اطالعات ،فناوری و غنی سازی دانش و سرعت فناوری و عملکرد بهعنوان سرعت فناوری در زیرساخت شناسایی شده
است .درك نیاز ،زنجیره تأمین نیاز ،ارتباط با مشتری و تجارت الکترونیک بهعنوان بازاریابی فناوری اطالعات شناسایی شده
است .امنیت اطالعات ،گردش مداوم منابع اطالعاتی بین کارکنان ،به روز بودن منابع اطالعاتی ،تنوع منابع اطالعاتی و در
دسترس بودن منابع اطالعاتی بهعنوان منابع فناوری اطالعات در زیرساخت فناوری شناسایی شده است ،عاملهای اکتشاف
شده هر کدام با توجه به ادبیات پیشینه انتخاب شده و تمامی عوامل در زیرساخت فناوری اطالعات در ورزش شناسایی شدهاند.

بحث و نتیجهگیری
چارچوب و اجزاء فناوری اطالعات در ورزش دارای بخشهای متعددی است که پژوهشهای متعدد اشاره به این مقوله داشتند،
اما توجه به زیرساختهای اجرایی فناوری اطالعات حلقه گم شده فناوری اطالعات بود که این پژوهش به این مقوله پرداخته
است ،از آنجا که پژوهش حاضر یک روند اکتشافی بود و تفکر فناوری و ورزش نیاز به بررسی بهینه و تخصصی دارد ،روند
اکتشافی پدیدارشناسی و مصاحبه عمیق با خبرگان یکی از راهها و مسیر تحقق سؤال پژوهش بود ،یافتههای این پژوهش نشان
داده که کدهای کار تیمی و اجرای فناوری ،مهارتهای فناوری ،اشتیاق به یادگیری ،آگاهی و همگام بودن به فناوری ،تمایل
مدیران ،عدم مقاومت ،تعهد مدیران ،خودکار بودن فعالیت ،وسعت شبکه ارتباطی ،کیفیت ارتباط و قابلیت اعتماد ،پایگاه داده،
اشتراكگذاری داده ،دسترسپذیری داده ،شفافیت داده ،زمان ارائه داده ،پشتیبان داده ،داشتن هدف و برنامهریزی فناوری،
مدیریت فناوریهای قدیمی ،رهبران پروژه فناوری ،اثربخشی فناوری ،ماهیت شغلی و نیروی انسانی ،فناوری و چالشهای
آینده ،اینترنت و اینترانت ،ابزارهای چندرسانهای ،نرمافزارهای مدیریت فناوری ،سیستمهای اطالعاتی ،مخزنهای دانش،
سیستم های پشتیبانی تصمیم ،فناوری و کاهش هزینه ،سازگاری فناوری و نیروی انسانی ،تسهیل در پاسخگویی ،تسهیل در
آموزش ،تسهیل در ساخت و تولید ،تسهیل در اقتصاد و نوآوری ،سرعت واکنش به رقبا ،فناوری و انعطافپذیری ،فناوری و
سرعت پاسخگویی ،فناوری و تجزیه و تحلیل اطالعات ،فناوری و غنیسازی دانش ،سرعت فناوری و عملکرد ،درك نیاز،
زنجیره تأمین نیاز ،ارتباط با مشتری ،تجارت الکترونیک ،امنیت اطالعات ،گردش مداوم منابع اطالعاتی بین کارکنان ،به روز
بودن منابع اطالعاتی ،تنوع منابع اطالعاتی و در دسترس بودن منابع اطالعاتی بهعنوان کدهای مؤثر در زیرساخت فناوری در
ورزش شناخته شدهاند و بر اساس ادبیات پیشینه پژوهش این کدها طبقهبندی و در محورهای دانش فناوری ،ارتباطات شبکهای،
معماری و خدمات داده ،مدیریت فناوری ،بنیادهای فناوری ،سازگاری ،سرعت فناوری ،بازاریابی فناوری اطالعات و منابع فناوری
اطالعات قرار گرفتهاند و مجموعه محورها زیرساخت فناوری اطالعات در ورزش را میسازد .در باب بحث پیرامون پژوهشهای
اکتشافی صرفاً مروری بر پژوهشها انداخته و نیم نگاهی بر یافتههای این پژوهش خواهیم داشت .نتایج حاصل از پژوهشهای
مختلف از جمله نوآکووا ،)1151( 5قاسمی و همکارانش ( ،)1151خلعتبری و همکارانش ( ،)1151نظری و همکارانش (،)1151
نشان داد ،بین بکارگیری فناوری اطالعات (زیرساختهای فناوری) و اثربخشی در سازمانها رابطه معنیداری وجود دارد
مصطفایی ( ) 5311نیز در پژوهش خود اعالم کرد که بین فناوری اطالعات و ساختار سازمانی در ادارات کل تربیت بدنی ایران
رابطه معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق عبدوی و فرید فتحی ( )5331نیز حاکی از رابطه معنادار بین بکارگیری فناوری اطالعات
و اثربخشی سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی است .جعفرزاده کوچکی ( )5331به بررسی تأثیر فناوری
اطالعات بر ساختار سازمانی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی پرداخته و عنوان میکند بکارگیری فناوری اطالعات
موجب افزایش تمرکز و انسجام در ساختار سازمان میشود .نتایج پژوهش مددی و همکارانش ( )1151که به بررسی نقش
فناوری اطالعات در اثربخشی سازمانها پرداختند ،نشان داد بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود (ضرورت وجود فناوری
1. Nwaokwa
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جعفرزاده زرندی و همكاران

طراحی مدل زیرساخت فناوری ...

اطالعات و میزان موجود امکانات فناوری اطالعات) تفاوت معناداری وجود دارد .در واقع سازمانها با استفاده از فناوری اطالعات
قادرند وظایفشان را سادهتر انجام دهند و روش کار خود را متحول سازند .سازمانها با استفاده از فناوری اطالعات کمکم به
سمت مجازی شدن پیش میروند .با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان اظهار داشت که مدیران و کارکنان باید هر چه
بیشتر با مجهز شدن به دانشهای مدیریتی و آماری و همچنین استفاده از متخصصین و کارشناسان خبره در زمینهی مربوطه،
مهارت های ارتباطی و اطالعاتی خود را تقویت نموده ،و از طرفی بایستی با ایجاد و یا تقویت واحدهای مربوطه بتوانند
زیرساختهای الزم را برای تقویت این مهارتها ایجاد نمایند .که این زیرساختها با توجه به مدل درختی مطرح شده به خوبی
نشان داده شد .روساندیج )1151( 5در مقاله خود با عنوان تکنولوژی اطالعات برای مدیریت ورزشی بیان میکند با توجه به
اینکه بیش از  21درصد جمعیت امریکا از اینترنت و روزنامه استفاده میکنند و بیش از نیمی از آنها به مطالعه صفحات ورزشی
آن میپردازند و با توجه به محدودیتهایی که روزنامه در زمینه انتشار خبر دارند لذا تکنولوژی و فناوری اطالعات بسیار مهم
و تأثیر گذارتر است .یافتههای بعضی از محققان نشان داد که بین ساختار سازمانی خصوصاً زیرساختهای فناوری اطالعات و
انتشار فناوریهای اطالعات ارتباط معنیداری وجود دارد ،این مطالعات بر اهمیت ساختار سازمانی بهعنوان مؤلفه کلیدی در
پیاده سازی و انتشار فناوری اطالعات تأکید داشتند .به هرحال ،مسئله و مشکل فعلی سازمانهای ورزشی این است که به علت
نارساییها و ابهامات موجود در سیستمها ،فرآیندها و روشهای انجام کار ،غیرمدون بودن روابط و رفتارها ،غیرشفاف بودن
عملیات ،تنوع قوانین و مقررات سنتی و ناکارآمد ،همچنین حاکمیت عادات و سالیق مجریان بهگونهای است که ضرورت تدوین
و بهبود فرآیندها و روشهای انجام کار و خودکار کردن فعالیتها و بهرهگیری از فناوریهای مناسب را اجتناب ناپذیر میسازد
که مؤلفههای اکتشاف شده شاید بتواند راه حلی بر این مسأله داشته باشد .هر چند پژوهشهای پیشین نتایج متفاوتی را در ابعاد
فناوری مطرح کرده بودند؛ به طور مثال هنری ( )5311در تحقیقی اعالم کرد که حدود  11درصد مدیران ورزشی در سازمان
تربیت بدنی ،فدراسیونهای ورزشی و کمیتهی ملی المپیک ،نسبت به وجود سیستمهای اطالعاتی نگرش مثبتی دارند و
همچنین نصرالهی ( )5311در پژوهشی اعالم کرد که کمیتهی ملی المپیک ایران ،نتوانسته آن طور که شایسته است فناوریهای
اطالعاتی را به خدمت بگیرد و در این بخش در موقعیت ضعف قرار دارد .خسرویزاده ( )5317نیز در تحقیقی بخش فناوری
اطالعات کمیتهی ملی المپیک ایران را بهعنوان یکی از ضعفهای این کمیته مورد اشاره قرار داده است .با توجه به نتایج
پژوهشهای اشاره شده در حوزهها و سازمانهای مختلف تربیتبدنی میتوان گفت :بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات و
توسعه زیرساختهای فناوری یک ضرورت میباشد که در سازمانهای ورزشی ایران در این خصوص سرمایهگذاری و
برنامهریزیهای زیادی انجام نشده است ،اما یافتههای اکتشاف شده احتماالً میتواند بهعنوان زیرساختهای الزم در
سازمانهای ورزشی مورد استفاده قرار گیرند بر این اساس پیشنهاداتی به شرح زیر جهت توسعه و اجرای زیرساختهای فناوری
اطالعات مطرح میشود .با توجه به مزایای فراوان بکارگیری فناوری اطالعات برای سازمانهای ورزشی ،پیشنهاد میشود
تصمیمگیران سازمانی در بکارگیری این ابزارها و زیرساختهای آنها برای تحقق اهداف سازمانی تالش وافری داشته باشند
زیرا در سازمانهای ورزشی کمتر از فناوری اطالعات استفاده میشود شاید قبالً دقت انجام کارها کم بوده ولی با بکارگیری
فناوری اطالعات و به تبع آن زیرساختهای فناوری که در این تحقیق ارائه شده میتواند دقت انجام کارها را افزایش دهد و
در نتیجه موجب اثربخشی سازمان شود .نیاز ورزش کشور برای بکارگیری فناوری اطالعات ،لزوم توجه هر چه بیشتر تمامی
ارگانهای ورزشی کشور برای دستیابی به فناوریهای نوین در جهت ارتقا و رشد همه جانبهی ورزش کشور را میطلبد .با
اینکه وزارت ورزش و جوانان از سازمانهای پیشرو در بکارگیری فناوری اطالعات است و وجود دفتر آمار و فناوری اطالعات
در این سازمان و ارتباط آن با وزارت کل ورزش و جوانان استانها و فدراسیونهای ورزشی و کمیتهی ملی المپیک از طریق
فضای مجازی تا حدی وجود دارد ،هنوز در ابتدای بکارگیری و استفاده از فناوری اطالعات قرار دارد .بکارگیری فناوری اطالعات
با توجه به حساسیت اطالعات در سازمان و تأثیر مستقیم این اطالعات در مسائل و منابع مالی بهصورت آزمون خطا انجام
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میگیرد ،به همین دلیل قدرت و سرعت فناوری اطالعات کم است .همچنین با اینکه با بکارگیری فناوری اطالعات در وزارت
ورزش و جوانان میزان تمرکز سازمانی بهطور نامحسوس افزایش و میزان رسمیت در سازمان به شدت افزایش یافته است،
میتوان گفت که این مسئله موجب میشود قدرت خالقیت کارکنان کاهش یابد و ابتکارات و کندی ارتباطات در سازمان
سرکوب شود .زیرا با گرایش به سمت تمرکز سازمان از داشتن کارکنان خالق محروم خواهد شد .از طرف دیگر ،با بکارگیری
فناوری اطالعات در وزارت ورزش و جوانان میزان پیچیدگی افزایش یافته است که این مسئله نیازمند بکارگیری افراد متخصص
و حرفهای است .در نتیجه با توجه به اهمیت ،نقش و جایگاه وزارت ورزش و جوانان بدلیل ارتباط با اقشار مختلف مردم از یک
سو و ارتباط با سازمانهای مختلف ورزشی از سوی دیگر ،بسیار حائز اهمیت است که وزارت ورزش و جوانان خود را با فناوری
و ضرورت های روز دنیا هماهنگ کند و فناوری اطالعات را همانند فرصتی ارزشمند ،به منظور پاسخگویی به تحوالت سریع
محیطی و افزایش کارایی بکار گیرد .با توجه به اینکه فناوری اطالعات بهعنوان عاملی تأثیرگذار و غیرقابل انکار در سازمانهای
عصر حاضر میباشد و فواید ارزشمندی در راستای بهرهوری ،اثربخشی و  ،...در همه ابعاد ورزش از سطوح آموزشی و تربیتی تا
ورزش قهرمانی و حرفهای دارد باید مدیران و دستاندرکاران ورزش در حوزه زیرساختهای فناوری در تمامی حوزههای ورزشی
تدابیری توسعهنگر را مد نظر قرار دهند و برای توسعه زیرساخت فناوری در سازمانهای ورزشی باید بودجه تخصصی در نظر
گرفته شود .باتوجه به نتایج کدگذاری و مصاحبه باید تدابیری در ورزش صورت پذیرد تا شایستگی کارکنان (از قبیل توانایی
برنامهریزی با فناوریها ،توانایی تجزیه و تحلیل یافتهها و تفسیرشان و  )...از طریق برگزاری دورههای تخصصی آموزشی کار
با فناوریها و مهارتهای تخصصی توسعه یابد و برنامهریزیهایی در حوزههای مختلف ورزش کشور صورت پذیرد تا در زمینه
نرمافزارها و سختافزارها ،ضمن بومی سازی و حمایت از نسخههای ایرانی ،قابلیت بهروز رسانی داشته و کارمندان و دست
اندرکاران ورزش کشور کار با فناوری را اولویت برنامهریزیهای خود قرار دهند .همچنین عنایت به نتایج صورت پذیرفته ،توسعه
شبکهها و افزایش سرعت اتصال ستادها و واحدها ،برنامهریزی قابلیت تنظیم سختافزارها و نرمافزارها و فناوری سازمانهای
ورزشی در جهت استفاده کاربران باال و سرعت پاسخ دهی مناسب باید مدنظر قرار گیرد که این موارد محقق نخواهد شد مگر
با توسعه فنی ،علمی و عملی زیرساختهای فناوری اطالعات در تمامی حوزههای ورزش و سازمانهای ورزشی.

منابع
 احسانی ،محمد؛ شریفیان ،اسماعیل؛ کوزهچیان ،هاشم؛ خدادادحسینی ،حمید (« ،)5313تعیین مؤلفههای فناوری اطالعات و ارتباطات
در دانشکدههای تربیت بدنی و ارتباط آن با انگیزه کارآفرینی دانشجویان ایران» ،پژوهش در علوم ورزشی ،شماره .53-31 ،11
 باقری ،زهرا؛ شیاسی ،فاطمه؛ مالکی ،مسلم (« .)5335بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه فرصتهای کارآفرینی از
دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد و پیام نور» ،کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.
 تاج مهر ،امیر هوشنگ ( .)5331مبانی فناوری اطالعات ،تهران ،انتشارات آتی نگر ،چاپ اول.
 تنها ،اکرم ( .)5331ارزیابی تأثیر به کارگیری فناوری اطالعات بر چابکی سازمان به روش فازی مطالعه موردی تأمین اجتماعی استان
البرز ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطالعات ،دانشگاه پیام نور تهران.
 جعفرزاده زرندی ،محبوبه ( .)5337ارائه مدل چابکی سازمانی بر مبنای فناوری اطالعات در ادارات کل ورزش و جوانان کشور ،رساله
دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی کرمان ،چاپ نشده.
 جعفرزاده زرندی ،محبوبه ( .)5331نقش فناوریهای نوین (اینترنت ،کامپیوتر و موبایل) در توسعه فرصتهای کارآفرینی در ورزش،
پایان نامه ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی.
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 جعفرزاده کوچکی ،زهرا؛ عباسی ،فریبا؛ حاتمنژاد ،یعقوب؛ خلیلی ،حامد (« .)5331تأثیر فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی اداره کل
ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی» ،اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران،
دانشگاه عالمه طباطبایی.
 جلیلوند ،جمشید؛ شریفیان ،اسماعیل (« .)5331فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) و سیستمهای اطالعات مدیریت ) (MISو کاربردهای
آن در ورزش» ،دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ،چابهار ،دانشگاه بینالمللی.
 حکیم ،امین؛ ربیعی ،آرش؛ قبادی ،احسان؛ سخا ،بهناز (« ،)5331روند توسعه فناوری اطالعات و زیرساختهای آن» ،سومین همایش
ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران ،تهران ،مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر.
 خسرویزاده ،اسفندیار ( .)5317مطالعه و طراحی برنامهی استراتژیک کمیتهی ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران ،رساله دکترای
دانشگاه تهران ،ص :الف.
 سازمان تربیت بدنی اسالمی ایران ( .)5311سند تفصیلی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور ،توسعه  ،ICTمرکز ملی مدیریت
و توسعه ورزش کشور ،چاپ اول.
 سبحانی ،یزدان؛ هنری ،حبیب؛ شهالیی ،جواد؛ احمدی ،علیرضا (« .)5331رابطه فناوری اطالعات و مدیریت دانش در فدراسیونهای
ورزشی» ،مدیریت ورزشی ،شماره .11-73 ،57
 سیاهپوش ،س ( .)5331بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و مدیریت دانش کاربردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ،پایاننامه
مدیریت کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران ،دانشکده مدیریت.
 عبدوی ،فاطمه؛ فریدفتحی ،مریم (« .)5331رابطه بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات با اثربخشی سازمانی در سازمان ورزش و
جوانان استان آذربایجان غربی» ،مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی ،سال سوم ،شماره پیاپی .22-72 ،55
 عبدوی ،فاطمه؛ گودرزی ،محمود؛ فراهانی ،ابوالفضل و اسدی ،حسن (« .)5331طراحی و تبیین مدل راهبردی فناوری اطالعات و
ارتباطات ( )ICTدر سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران» ،مدیریت ورزشی ،شماره .11-21 ،3
 عزیزی ،بیستون؛ کوشکی مهرابی ،علی؛ جاللی فراهانی ،مجید (« .)5331بررسی رابطه فناوری اطالعات و ساختار سازمانی در وزارت
ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران» ،مدیریت ورزشی ،دوره  ،1شماره .525-571 ،3
 عمرانی ،مهدی؛ بهرامی ،محسن؛ شفیعی ،مسعود (« ،)5331آینده نگاری توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات کشور در
فضای مجازی با تأکید بر روش سناریو» ،چشمانداز مدیریت دولتی ،شماره .533-517 ،15
 عالمی ،ف؛ نوایی ،ن ( .)5331مطالعات توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران ،مرکز ملی
مدیریت و توسعه ورزش ملی ،چاپ اول ،سردبیر ،تهران ،سیب سبز.53-51 ،
 کیانفر ،فرهاد (« .)5317نقش سیستمهای اطالعاتی مدیریت استراتژیک در فرایند تصمیمگیری راهبردی سازمان» ،مدیریت فردا،
شماره .21-71 ،53
 لطفی یامچی ،سعید؛ سیدعامری ،میرحسن؛ لطفی یامچی ،خدیجه (« .)5333بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطالعات و اثربخشی آن
در سازمانهای ورزشی (اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی)» ،مطالعات مبانی در ورزش ،سال اول ،شماره .13-21 ،1
 محمدی ،سردار؛ مشرف جوادی ،بتول؛ مظفری ،سید امیراحمد (« .)5335ارتباط بین نگرش ،ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار
فناوری اطالعات در سازمانهای منتخب ورزشی ایران» ،دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ،سال دوم ،شماره ،3
.52-31
 مصطفایی ،حکیم ( .)5311رابطه فناوری اطالعات و ساختار سازمانی ادارات کل تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دلنشگاه گیالن ،ص :الف.
 مصطفیپور ،مصطفی؛ کاشف سید ،محمد؛ مظاهر اسماعیلپور ،حبیب و اکبرزاده ،وحید (« .)5333رابطه بین مدیریت دانش با بهکارگیری
فناوری اطالعات در سازمانهای ورزشی مرتبط با تربیت بدنی آموزش و پرورش» ،نشریه آموزش تربیت بدنی ،جلد  ،1شماره -31 ،5
.13
 مؤمنی ،هوشنگ ( .)5331سیستمهای اطالعات مدیریت پیشرفته ،انتشارات ستاره سپهر ،چاپ سوم ،تهران.
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