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چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی موانع استفاده از فناوري اطالعات در ادارات 

هدف از نوع واسطهبه. این پژوهش استورزش و جوانان استان اردبیل 
بودهتحلیلی–توصیفیتحقیق،يهادادهيآورجمعنوعازنظرکاربردي و

است. جامعه آماري این پژوهش کلیه مدیران، اجراشدهمیدانیروشبهکه
که با استفاده از ورزش و جوانان استان اردبیلاداراتمعاونان و کارکنان 

آماري ينمونهعنوانبهنفر 115، تصادفییريگنمونهو جدول مورگان
که بودساختهمحققيپرسشنامه،یريگاندازهابزارتحقیق انتخاب شدند.

و پایایی آن با استفاده از ضریب نظرصاحبروایی آن، توسط اساتید 
وتحلیلیهتجزد. برايشیدتائ= آلفا) 89/0(همبستگی آلفاي کرونباخ 

برايعاملیتحلیلازاستنباطی،آماربخشدرتوصیفی وآمارازهاداده
) يندبرتبهو آزمون فریدمن (براي عواملازهریکاهمیتمیزانتعیین

- استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موانع فرهنگی
و سازمانییزيربرنامهآموزشی، موانع فردي، موانع فنی، موانع مدیریت و 

از استفادهيدرزمینهتأثیر را موانع اقتصادي به ترتیب بیشترین تا کمترین 
. باشندیمفناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل دارا 

، جذب نیروهاي متخصص مدیریت ورزشی داراي دانش هایشهمابرگزاري 
استفاده از فناوري اطالعات و تشویق کارکنان يدرزمینهو مهارت الزم 

ایی است راهبردهازجملهات سازمان به یادگیري و استفاده از فناوري اطالع
شدهمطرحتوسعه فناوري اطالعات در سطح ادارات مذکور منظوربهکه 

است.

فناوري اطالعات، موانع، ادارات ورزش و جوانان، کلیدي:يهاواژه
استان اردبیل.

Abstract
The aim of this research was recognition of
some obstacles in using information technology for
youth and sports offices in Ardabil Province. The
purpose of the research was an applied one and in
terms of data collection, descriptive - analytical
method conducted in the field type. The statistical
population was all of the managers, deputies and
Employees at the Youth and Sport offices of Ardabil
Province, that Morgan sample table and using a
random sampling, 115 persons were selected as
sample. The instrument which had been used for
measuring data was researcher- made questionnaire
that the validity of questionnaire was verified by
using comments of experts in sport management and
the reliability of the total questionnaire was found to
be (α = 0.89) according to Chronbach’s alpha.
in order to analyze the data, Descriptive statistics
were used for data analysis; and factor analysis
was used to determine the importance of each
factor and Friedman Test (for rating) are used. The
results of the research show that cultural-educational
obstacles, individual obstacles, technical obstacles,
organizational management and planning obstacles
and economical obstacles respectively have the most
effect on using IT in youth and sport offices in
Ardabil. Holding meetings, attracting experts of
sport management with full knowledge about
using IT and encourage personals to learn and
use information technology are some strategies to
improve information technology in the alleged
offices level.

Keyword: Information Technology, Obstacles,
Youth and Sport Offices, Ardabil Province
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مقدمه
مسائلی مطرح است که دیگر با،در عصر حاضر
مسائلهنیستند. ویژگی عمدیشدنحلراهکارهاي گذشته 

و اطالعاتی است که هادادهامروزي در بزرگی و وسعت مقدار 
تحلیل بازیابی و، نگهداري، تولید، پردازش، يآورجمعباید 

هايیچیدگیپشوند. این ویژگی که مولد بخش اعظم 
به نام نوینیيآورفنتوسعۀ يسوبهسازمانی است، حرکت 

که به کمک آن کار با شودیماطالعات را موجب يآورفن
,Bozorgzad(و اطالعات فراوان تسهیل شودهاداده

Ketabi & Noormohammadi, 2006: ). امروزه در 82
شاهرگ بیشتر عنوانبهاطالعات يآورفنجوامع پیشرفته، 

و براي ارتباطاتی شودیمو مراکز تجاري محسوب هاسازمان
نقش اساسی دارند کندیمکه جامعۀ مدرن را پشتیبانی 

(Ismail Pour; Khodadad Hosseini & Elahi, 2006:
دانندیماطالعات را امروزه ابزاري يآورفنهاسازمان). (36

عملکرد افراد خود را باال ببرند و با تغییرات ،که به کمک آن
عملکرد کارکنان خود ،هاسازماناما براي آنکه این ؛ وفق دهند

کنند تراثربخشو کاراتر؛ سطح آموزشی و تخصصیازنظررا 
، کارکنان خود را در يآورفنسرعت تغییرات باترازهمباید 

,Duft(ترغیب و تشویق نماینديآورفناستفاده از  2005:

مدیریتدرمهمیبسیارنقشاطالعاتفناورياز طرفی.)53
درمختلفیاطالعاتیهايیستمسکهيطوربهداردورزشی

درسودآوريودقت،يوربهرهبهبودبرايگیريیمتصم
باورزشیرویدادهايبرگزاريدروکنندیمکمکورزش
نامثبترویداد،مدیریتبراييافزارنرمابزارهايازاستفاده

مالی،گزارشتیم،مدیریتعملکرد،گزارشوهايباز
مسابقات،مدیریتویزيربرنامه،یتساوبتوسعهبازاریابی،

فروشییتبلسیستمهمچنینوهاتیم،هاسالن،هاینزم
,Brousell)گیرندیمقرارمورداستفاده بنابراین با(2014

امروزه در ارتباطات،واطالعاتفناوريعصرظهوربهتوجه
اطالعات مطرح است. يآورفنیريکارگبههر سازمان، بحث 

سخن از سودمندي یا ضروري بودن استفاده از جاهمه
ضرورت فناوري براي کامپیوتر بوده است؛ به همین خاطر 

رسیدن به اهداف هر سازمانی در عصر ارتباطات انکارناپذیر
مختلف بر مبناي ماهیت و اهداف خود باید يهاسازمان.است

بهتریعسراز این ابزار کمک بگیرند که هرچهياگونهبه
& Baghban, Hallaj Dehghani)افشان دست یابنداهد

Moghyan, 2012).

ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیستند يهاسازمان
آن این است کهدارند ومشابهیک ایدهعلموورزشچراکه

بروند. این وابستگی فراترمرزهاي انسانازمداومطوربه
و تريقو، تریعسر(1کوبرتناعتقاداتبین(ورزش و علم)،

توسطدقیقطوربهگسترده يآورفنعلومباالتر) و
کهگرفت و مشخص شدقراروتحلیلیهتجزمورد2گیوتمن
ارتباطيآورفنوعلمبامستقیمطوربهمدرنورزشتوسعه

ورزشدرتکنولوژیکی و پیشرفتههايينوآوردارد و معرفی
اتفاق بیفتد تواندیممشکلیگونهیچهبدوننخبه

(Guttmann, وقوانینازيامجموعهشامل ورزش.(2008
رشد و .استدر ورزش)شدهيجاساز(تجهیزات يآورفن

در ورزش ومشارکتافزایشدلیلبهورزشتوسعه
رختکنولوژيتغییراتدلیلبهقوانین در ورزشتغییرات

کهشودیمییهاشرکتشاملورزشصنعت. دهدیم
مربوطبازارهايوکنندگانمصرف،کنندگانشرکتتجهیزات،

يهاشرکتبنابراین رقابت بین کنندیمتأمینراهاآنبه
تواندیمعلم و فناوري است که یريکارگبهورزشی در 

مشارکت در ورزش، قیمت و کیفیت تجهیزات و ... یشبرافزا
,Potts & Thomasاثرگذار باشد ( 2015.(

در رابطه با استفاده از فناوري اطالعات و موانع پیش روي 
مختلف يهاسازمانمختلفی در يهاپژوهشتاکنونآن 

به موارد زیر اشاره توانیمرفته است که از آن جمله گصورت 
نمود:

هنري در تحقیقی با عنوان فناوري اطالعات در 
که تغییریافتدست، به این نتیجه ياحرفهيهاورزش
. استبسیاريعواملتأثیرتحتپیشرفتهبهسنتیسیستم

يآورفندرتجربهداشتنمدیریت،تعهدتواندیمعواملاین
باشد محیطیتغییراتمیزانوکاربررضایتاطالعات،

)2011Honari, .(3میندونسا) در 2008و همکارانش ،(
در کشور يوربهرهتحقیقی با عنوان فناوري اطالعات و 

يوربهرهبرزیل، به بررسی تأثیر فناوري اطالعات بر روي 
کارکنان بخش تأسیسات پرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

کارکنان يوربهرهفناوري اطالعات تأثیر مثبت و معناداري بر 
4ویلکینسون,Mendonca & et al)2008(.داشته است

) در پژوهش خود عوامل مؤثر در عدم استفاده از 2008(

1. Coubertin
2. Guttmann
3. Mendonca
4. Willkinson
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ع مالی و فناوري اطالعات را عواملی نظیر موانع قانونی، موان
، موانع تغییر در فناوري، موانع زیرساختی، مباحث يابودجه

مشارکت سیاسی و قانونی، توسعه منابع انسانی، مدیریت تغییر،
و همکاري، نقش رهبري سازمانی، تأثیرات فنی، تأثیرات 

- سیاسی، تأثیرات فرهنگی، تأثیرات قانونی، مباحث فنی
وري اطالعات و اجتماعی، ایجاد زیرساخت فنا-اقتصادي

مرتبط با هايیسکرارتباطات، محیط مطمئن، استراتژي، 
اجراي دولت الکترونیک، مدیریت اطالعات، موانع سازمانی و 

)، 2007(1). چانگ,2008Willkinson(برشمردنظایر آن را 
فناوري اطالعات یريکارگبهدر تحقیقی اعالم کرد میزان 

مستقیم با تعامل میان کارکرد تیمی مرتبط است و طوربه
زمانی که ساختار سازمانی بسیار غیرمتمرکز و رسمیت پایین 

,Chang)است است، تعامل میان کارکرد تیمی بسیار مطلوب

)، به بررسی کاربرد 2007(2حنیفاورزشیيهاسازمان.2007(
تخصصی کروالي هند يهاکتابخانهفناوري اطالعات در 

است که بیشتر یافتهدسترداخته و به این نتیجه پ
بودجه و دارا بودن ازنظر، موردپژوهشيهاکتابخانه

فناوري اطالعات و منابع يدرزمینهمناسب هايیرساختز
انسانی متخصص از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند

)2007Haneefa,(3. لیم) در پژوهشی به 2005و همکاران ،(
که فرهنگ استفاده مدیران از فناوري اندیافتهدستاین نتیجه 

به استفاده از هاآناطالعات، ترغیب کارکنان و درگیر کردن 
فناوري اطالعات، تشویق به بررسی و خالقیت در خصوص 
استفاده از فناوري اطالعات، موجب افزایش کارایی و 

شودیمفناوري اطالعات يهابرنامهه از اثربخشی استفاد
)Lim & et al, . سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات )2005

، یزيربرنامه)، موانع سازمانی (2004(4آموزشی انگلیس
، مدیریت و رهبري، کنترل و نظارت، ارتباطات، یدهسازمان

، بودجه)، خالقیت (پویایی، نوآوري و کارآفرینی)، گیريیمتصم
هایژگیو(رسمیت، تمرکز، پیچیدگی) و نیروي انسانی (تارساخ

و خصوصیات) را جزء موانع استفاده از فناوري اطالعات 
,Becta(داندیم 2004(.

)، در پژوهشی با عنوان تعیین1396حسینی و همکاران (
وسازمانیکارآفرینیباارتباطاتواطالعاتفناوريرابطه

1. Chang
2. Haneefa
3. Lim
4. British Educational Communications and
Technology Agency (Becta)

استانجوانانوورزشاداراتکارکناندیدگاهازتغییرمدیریت
: بین فناوري اطالعات کهاندیافتهدستنتایج کرمانشاه به این 

و ارتباطات با کارآفرینی سازمانی و مدیریت تغییر از دیدگاه 
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه رابطه مثبت 

العات و استفاده از فناوري اطد وو معناداري وجود دار
ارتباطات کارآفرینی سازمانی و مدیریت تغییرات جدید سازمان 

,hosseini & et al(بخشدرا بهبود می ). صنایعی و 2017
)، در پژوهشی با عنوان تحلیل موانع 1393همکاران (

فناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان استان یريکارگبه
چند معیاره فازي، گیريیمتصمفارس با استفاده از رویکرد 

، نظرصاحبخبرگان و کارشناسان يازنظرهاابتدا با استفاده 
فناوري اطالعات، شناسایی و در چهار یريکارگبهمانع در 21

ي دسته کلی طبقه بنده کرده، سپس با توجه به نظرها
مربوط، با روش تاپسیس يهامؤلفهپاسخگویان، این موانع و 

. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از اندشدهيبندرتبهفازي 
به ترتیب موانع فنی، مالی، رفتاري و در شدهییشناساموانع 

اند داشتهآخر موانع سازمانی به ترتیب اهمیت بیشتري 
)Sanayei & et al, و يبادآعشرت). محجوب 2014

)، در پژوهشی به بررسی موانع توسعه فناوري 1392همکاران (
و به این نتیجه اندپرداختهاطالعات در دانشگاه تهران 

که موانع توسعه فناوري اطالعات در دانشگاه اندیافتهدست
-از: موانع آموزشی، موانع فنیاندعبارتتهران، به ترتیب 
ع قانونی. همچنین در پایان و موانيابودجهتکنولوژیکی، موانع 

کردن این موانع، پیشنهادهایی ارائه برطرفمنظوربهپژوهش، 
,Mahjoob Eshrat Abadi & et al(اندکرده . فرید )2012

تحلیل پژوهشی به بررسی )، در 1391فتحی و شهالیی (
جامع در عاملی فناوري اطالعات و مدیریت کیفیت

اندیافتهدستو به این نتیجه اندپرداختهورزشیهايیونفدراس
ورزشیهايفدراسیوندرجامعکیفیتمدیریتهايکه مؤلفه

فناوري. هستنداطالعاتفناوريتأثیرتحتمعناداريطوربه
استراتژیک، ریزيبرنامه، رهبريهايمؤلفهبراطالعات

آموزشوتوانمندسازيکارکنان،یريکارگبهمشتري، رضایت
وکیفیتبهبودآن، نتایجوتحلیلیهتجزواطالعاتکارکنان،

معناداريومثبتخروجی تأثیرکیفیتتضمینوري وبهره
برراتأثیربیشتریناطالعات،فناوريداد کهنشاندارد و
جریاناتتسهیلبازیرا؛ استداشتهمشتريرضایتيمؤلفه

کهراکمبودهاییوحاصلمشتریان؛بیشتررضایتاطالعاتی،
شودمیبرطرفآید،میوجودبهنوعاینازهاییسازماندر
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(Farid Fathi & Shahlayee, )، در 1389راشد (.(2012
پژوهشی به بررسی میزان ارتباط استفاده از فناوري اطالعات 

هايیونفدراسبا درجه تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در 
اسالمی ایران پرداخته و به این نتیجه ورزشی جمهوري 

است که درجه تحقق هر یک از ابعاد سازمان یافتهدست
حد مطلوبی نیستورزشی درهايیونفدراسدر یادگیرنده

)Rashed, 2010(.
فناوري اطالعات در یريکارگبهادبیاتبررسی

کشورهايتمامیتقریباًکهدهدمینشانمختلفيهاسازمان
،هاسازمانفناوري اطالعات درجایگاهونقشضرورتبهدنیا

درسـت، در گیريیمتصمامروزه براي . اندقائلايویژهاهمیت
ضرورت دارد و در روزبهاختیـار داشـتن اطالعات دقیق و 

از چنین اطالعاتی برخوردار بود که دانـش و توانیمصورتی 
اطالعـاتی در دسـترس باشـد و يهادستگاههنـر اسـتفاده از 

گیريیمتصمزمـانی از کارکنـان یـک سـازمان جهـت 
داشت که دانش و فن انتظار تصمیم مؤثر و منطقی توانیم

. اداره کل اطالعـات براي آنان فراهم باشديآورفناستفاده از 
وزارت یرمجموعهزعنوانبههااستانورزش و جوانان در 

بدین هاآنکه برخی از استورزش و جوانان، داراي وظایفی 
هايیتفعال: نظارت و ایجاد هماهنگی در باشندیمشرح 

سازمان يهادستورالعملابط و ورزشی استان در چارچوب ضو
مصوب سازمان ورزش و يهابرنامهو هاطرحمتبوع، اجراي 

توسعه کمّی و کیفی يهابرنامهجوانان، تهیه و تنظیم 
و تعیین یزيربرنامه، هااستانو ورزش در سطح بدنییتترب

و امکانات هاورزشگاهحوزه استفاده صحیح عموم مردم از 
بانوان جهت شرکت يسازآمادهورزشی موجود، کوشش جهت 

در مسابقات ورزشی، بررسی امکانات و نیازهاي مربوط به 
با . ...و هارشتهاجراي مسابقات ورزشی در استان در کلیه 

اندکی که در ارتباط با موانع استفاده از يهاپژوهشتوجه به 
صورت هااستانجوانان فناوري اطالعات در ادارات ورزش و 

پذیرفته است، این پژوهش در نظر دارد تا به ارزیابی عملکرد 
یکی از عنوانبهادارات ورزش و جوانان استان اردبیل 

برجسته هايیتشخصمعرفی يدرزمینهکه ییهااستان
ورزش ملی همیشه مطرح بوده است، بپردازد و با شناسایی 

اطالعات، راهبردهایی موانع پیش روي استفاده از فناوري
براي توسعه آن در سطح ادارات ورزش و جوانان استان ارائه 

نماید.

پژوهشیشناسروش
هدف، ازلحاظتحلیلی و -پژوهش حاضر توصیفی 

رؤسا، يآماري این تحقیق کلیهي. جامعهاستکاربردي 
معاونین و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل 

اردبیل، بیله سوار، گرمی، خلخال، کوثر، يهاشهرستان(شامل 
با توجه به و سرعین) که آبادپارسشهر، نمین، نیر، مشگین 

نفر) و محدودیت بررسی نظرات 200حجم جامعه آماري (
تصادفی یريگنهنمونفر بـه روش 115تمامی افراد، تعداد

کرجسی و مورگان جدول تعیین حجم نمونهبر اساسساده 
. در این پژوهش، ابزار انتخـاب شـدندآماري ينمونهعنوانبه

محقق ساخته براي شناسایی ياپرسشنامههادادهگردآوري 
موانع استفاده از فناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان 

باهدفاول از روش کیفی لهمرحدر استان اردبیل بود که
از موانع استفاده از تعابیر و تفاسیر گویا و بیانگر حقیقت ساخت

پژوهش کیفی هر نوع پژوهشیفناوري اطالعات استفاده شد. 
غیر از هايیوهشکه با دهدیمدست را بههایییافتهاست که 

بنابراین ،اندشدهکسبآماري یا هرگونه کمی کردن يهاروش
يهاول از طریق انجام مصاحبمرحلهدر این پژوهش در 

با افراد خبره و یافتهساختاراستاندارد یا نیمهعمیق نیمه
شناسایی موانع استفاده منظوربهاطالعات تکمیلی نظرصاحب

، این اطالعات ازآنپسو گردآورياز فناوري اطالعات 
عمیق يهامصاحبهشد. براي انجام وتحلیلیهتجزکدگذاري و 

ارجاعی يبردارنمونهروش وهدفمندیريگنمونهاز روش 
زمانی از این روش یا گلوله برفی استفاده شد.ايیرهزنج

که پژوهشگر قادر به تشخیص شودیماستفاده
در یراحتبهدهندگانیآگاهسودمند نباشد یا دهندگانیآگاه

را کنندهشرکتنباشند. در این روش، پژوهشگر، یک دسترس
جایی تایريگنمونهو کندیماز طریق شخص دیگري پیدا 

جدیدي يههیچ اندیشیريگنمونهيهکه با ادامیابدیمتداوم 
ري و کفایت نظپژوهش به اشباعاصطالحبهوجود نیاید و به

آماري جهت مصاحبه سعی شده يهنمونبرسد. در انتخاب 
دانشگاهی هم از افراد داراي تحصیالتنفر 14از است 

و هم از افراد داراي تجربیات مدیریتی )علمییئتهاعضاي (
. سرانجام برشوداستفاده، و نهادهاي ورزشیهاسازماندر 

رؤسا و باشدهیتهدانیمهمصاحبهپژوهش،يپیشینهمبناي
ازفهرستیاردبیل،استانجوانانوورزشاداراتمعاونین

مرتبط با شناسایی موانع استفاده از متغیرهايینترمهم
ورزش و جوانان استان اردبیل فناوري اطالعات در ادارات 
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ازنفر15تعداد. شدنهاییگویه31استخراجازپسوتهیه
محتواییوصوريرواییمورددرورزشیمدیریتمتخصصان

31پرسشنامهاصالحات،انجامازپس. کردنداظهارنظرآن
= 2= کامالً مخالفم، 1لیکرت (ارزشیپنجمقیاسباسؤالی

طی= کامالً موافقم)5= موافقم، 4= نظري ندارم، 3مخالفم، 
ازپسوتکمیلنفري50نمونهازراهنما،مطالعهیک
ضریبازاستفادهباپرسشنامهپایایی،هاآنوتحلیلیهتجز

یتدرنهاوشدبرآورد) α=89/0(کرونباخآلفايهمبستگی
بخش اول شامل مشخصات فردي و بخش؛دودرپرسشنامه

تحقیقيهانمونهبینپرسشنامهسؤاالتبخش دوم شامل
هايیژگیوبررسیبرايتوصیفیآماريهاروشاز.شدتوزیع

ومتغیرهااهمیتمیزانتعیینهمچنینوشناختیجمعیت
-کولموگروفآزمون،هادادهتوزیعبودننرمالآزمونبراي

شناسایی موانع استفاده از فناوري براي. شداستفادهاسمیرنوف
و روایی اطالعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

با 1ساختاري ابزار پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی
3/0با تعیین مبناي یتدرنهااستفاده شد که 2چرخش متمایل

5(یفندسته؛ موانع پنجمانع در 31درمجموع، سؤاالتبراي 
مانع)، موانع 6مانع)، موانع اقتصادي (11مانع)، موانع فردي (

یزيربرنامهمانع) و موانع مدیریت و 5فرهنگی (-آموزشی
.شدنديبنددستهمانع) 4سازمانی (

1. Exploratory Factor Analysis
2. Direct Oblimin Rotation

عاملیتحلیلبراي20نسخهاس پی اس اسافزارنرماز
بارهايآوردندستبه،هاعاملاستخراجمنظوربهاکتشافی

کرونباخآلفايازهمچنینوسؤاالتروایییدتائوعاملی
پرسشنامه و از آزمون فریدمن براي تعیین پایاییتعیینبراي
اطالعات استفاده هايیستمسموانع ینترمهميبندرتبه

تعیین) نیز برايP= 001/0بارتلت (آزمونازگردید.
استفادهدادنشاننتایجکهشداستفادهمتغیرهابینهمبستگی

اعتبارازشدهساختهيهاعاملوبودهمناسبعاملیتحلیلاز
.استبرخوردارالزم

پژوهشهايیافته
هادادهتوصیفیآمار

بیشتر ،شودیممالحظهیکجدول درکهطورهمان
سطح تحصیالت به لحاظ جنسیتی مرد بودند؛ هایآزمودن
-کارشناسی، کارشناسی، کاردانیدر چهار مقطع: هایآزمودن

متعلق به کمترین تعدادکهشودیمو دکتري مالحظه ارشد
همچنین .استکارشناسیدکتري و بیشترین تعداد مربوط به 

بودند سال31-40در دامنۀ سنی هایآزمودندرصد بیشتري از
سوابق کاري، بیشترین درصد متعلق به دامنۀ سنی ازنظرو 

.شودیمسال مالحظه 10-6

موردمطالعهيهدموگرافیک نمونهايیژگیووصیف ت-1جدول 
درصدتعدادویژگی

%4438زنجنسیت
%7161مرد

مدرك تحصیلی

%1063/8کاردانی
%6387/54کارشناسی
%3716/32ارشدکارشناسی

%534/4دکتري

سن
30-211243/10%
40-316104/53%

%4253/36سال به باال40

سابقه شغلی
%2213/19سال5-1

%5134/44سال10-6
%4253/36سال به باال10



.…شناسایی موانع استفاده از فناوري اطالعات در 56

هادادهآمار استنباطی 
مربوط به يهادادهاینکه آیا منظوربهدر این قسمت، 

ورزش و جوانان موانع استفاده از فناوري اطالعات در ادارات 
، از آزمون باشندیمبراي تحلیل عاملی مناسب استان اردبیل

KMO استیکو صفراستفاده شد مقدار آزمون همواره بین
براي تحلیلهادادهباشد 50/0این مقدار کمتر از کهیدرصورت

70/0تا 50/0بود و اگر مقدار آن بین عاملی مناسب نخواهند
اما ؛ پرداختهاعاملبیشتر به تحلیل یاطبااحتتوانیمباشد 

بین هايیهمبستگباشد 70/0این مقدار باالي کهیدرصورت
KMOبراي تحلیل عاملی مناسب خواهند بود. مقدار هاداده

که است76/67هاي تحقیق حاضر برابر با دردادهاین آزمون 
.استهاعاملبودن قبولقابليهدهندنشان

اطالعاتهايیستمسموانع هايیاسمقخردهازیکهربرايKMOمیزان-2جدول 
KMOیموردبررسعوامل 

6/78آموزشی-عوامل ناشی از موانع فرهنگی 
4/72فرديعوامل ناشی از موانع
8/68ینفعوامل ناشی از موانع

6/62سازمانیيزیربرنامهعوامل ناشی از موانع مدیریت و 
4/56عوامل ناشی از موانع اقتصادي

ازناشیعواملگردد،یمجدول سه مالحظهدررکهطوهمان
ازناشیعواملو6/80عاملیبارآموزشی با- فرهنگیموانع

بهدومواولهايیفرددر4/76عاملی بارموانع فردي با
بارباموانع فنیازناشیعواملواند قرارگرفتهاهمیتترتیب

یزيربرنامهومدیریتموانعازناشیعواملو8/72عاملی
با عوامل ناشی از موانع اقتصاديو 6/68عاملیبارسازمانی با
به ترتیبو پنجم چهارمسوم،هايیفرددر5/64بار عاملی 

.اندقرارگرفتهاهمیت
به ترتیب اهمیتهایآزمودناطالعات از دیدگاه هايیستمسموانع هايیاسمقخردهازبار عاملی هریک-3جدول 

یبار عاملیموردبررسعوامل 
6/80آموزشی-عوامل ناشی از موانع فرهنگی 

4/76فرديعوامل ناشی از موانع
8/72ینفعوامل ناشی از موانع

6/68سازمانیيزیربرنامهعوامل ناشی از موانع مدیریت و 
5/64عوامل ناشی از موانع اقتصادي

ترینمهمشود،میمالحظهچهارجدولدرکهطورهمان
ضعفآموزشی؛-فرهنگیموانعازناشیعواملبینازعامل
باربا(اطالعاتفناوريتوسعهراستايدرایرانآموزشینظام

هاها، کنفرانسهمایشکمبودوتأثیربیشترین) 54/83عاملی

) 32/78عاملیباربا(اطالعاتفناوريبامرتبطسمینارهايو
اطالعاتفناوريازاستفادهموانعشناساییدرراتأثیرکمترین

اختصاصخودبهاردبیلاستانجوانانوورزشاداراتدر
.اندداده

عواملدهیوزنتعیینبراياکتشافیعاملیتحلیل-4جدول 
بار عاملیگویهموانع

گی 
رهن

ع ف
موان

 -
شی

موز
آ

32/78و سمینارهاي مرتبط با فناوري اطالعاتهاکنفرانسکمبود همایش ها، 
54/83ضعف نظام آموزشی ایران در راستاي توسعه فناوري اطالعات

26/82در راستاي ترویج استفاده از فناوري اطالعاتيارسانهضعف سیستم 
11/80کاربردهاي آن در اداراتضعف ادارات ورزش و جوانان استان در راستاي آموزش استفاده از فناوري اطالعات و 

61/78در سازمان در خصوص آموزش استفاده از فناوري اطالعاتتیباصالحنبود مدرسان 
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عواملدهیوزنتعیینبراياکتشافیعاملیتحلیل-4جدول ادامه 
بار عاملیگویهموانع

دي
ع فر

موان

44/73استفاده از فناوري اطالعات (کارکنان ادارات)يدرزمینهنداشتن دانش و مهارت الزم 
72/76استفاده از فناوري اطالعات (مراجعین به ادارات)يدرزمینهنداشتن دانش و مهارت الزم 

42/71ضعف انگیزه و رغبت در استفاده از فناوري اطالعات (کارکنان ادارات)
86/80فناوري اطالعات (مراجعین به ادارات)ضعف انگیزه و رغبت در استفاده از 

65/71باور و نگرش منفی نسبت به استفاده از فناوري اطالعات (کارکنان ادارات)
32/79باور و نگرش منفی نسبت به استفاده از فناوري اطالعات (مراجعین به ادارات)

46/80نیاز مبرم اطالعات اینترنتی به زبان انگلیسیعدم تسلط کارکنان سازمان به زبان انگلیسی با توجه به 
30/82عدم تسلط مراجعین سازمان به زبان انگلیسی با توجه به نیاز مبرم اطالعات اینترنتی به زبان انگلیسی

52/74کارکنان اداراتازنظرعدم ضرورت استفاده از فناوري اطالعات 
48/78مراجعین به اداراتازنظرعدم ضرورت استفاده از فناوري اطالعات 

برقراري ارتباط با ادارات نسبت به حضور مستقیم در منظوربهشرایط دشوارتر دسترسی به اینترنت براي جامعه محلی 
82/72ادارات ورزش و جوانان

فنی
انع 

مو

68/76اینترنت در سطح ملینییپاسرعت
64/72اینترنت در سطح ادارات ورزش و جواناننییپاسرعت

78/68دسترسی محدود به کامپیوتر و تجهیزات جانبی آن
86/74ارتباطی در سطح ملیيهاستمیسنبودن تجهیزات فناوري و روزبه
88/70ارتباطی ادارات ورزش و جوانانيهاستمیسنبودن تجهیزات فناوري و روزبه

ت و 
دیری

ع م
موان

امه
برن

يزیر
انی

سازم

78/66توسعه فناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیلياندازهاچشممشخص و واضح نبودن راهبردها و 
فناوري اطالعات در جهت پیشرفت این فناوري در ادارات ورزش و جوانان يهایمشخطو هااستیسمؤثر نبودن 
82/70استان اردبیل

این فناوري در ادارات ورزش و جوانان فناوري اطالعات در جهت پیشرفت يدرزمینهمؤثر نبودن قوانین و مقررات 
46/72استان اردبیل

32/64توسعه فناوري اطالعاتيدرزمینهعدم پشتیبانی و حمایت مدیریت و اعضاي ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل 
دي

تصا
ع اق

موان
68/63کارکنان اداراتيآموزمهارتهزینه باالي 

78/64براي اداراتافزارهانرمو افزارهاسختهزینه باالي خرید 
84/62هزینه باالي استفاده از اینترنت براي کارکنان ادارات

30/62هزینه باالي استفاده از اینترنت براي مراجعین به ادارات
ملی براي توسعه فناوري يهااستیس(یسازمانبرونعدم پشتیبانی مالی در جهت توسعه فناوري اطالعات در سطح 

32/68اطالعات)

ادارات ورزش و جوانان يهااستیس(یسازماندرونعدم پشتیبانی مالی در جهت توسعه فناوري اطالعات در سطح 
16/65استان براي توسعه فناوري اطالعات)

در عوامل ناشی از موانع فردي؛ عدم تسلط مراجعین 
سازمان به زبان انگلیسی با توجه به نیاز مبرم اطالعات 

) بیشترین تأثیر 30/82اینترنتی به زبان انگلیسی (با بار عاملی 
و ضعف انگیزه و رغبت در استفاده از فناوري اطالعات 

) کمترین تأثیر را در 42/71یعاملا بار (کارکنان ادارات) (ب
وورزشاداراتدراطالعاتفناوريازاستفادهموانعشناسایی

. همچنین در انددادهاردبیل به خود اختصاص استانجوانان
اینترنت در سطح ملی یینپاسرعتعوامل ناشی از موانع فنی؛ 

محدود به ) بیشترین تأثیر و دسترسی 68/76یعامل(با بار 
) کمترین 78/68کامپیوتر و تجهیزات جانبی آن (با بار عاملی 

دراطالعاتفناوريازاستفادهموانعتأثیر را در شناسایی
اردبیل به خود اختصاص استانجوانانوورزشادارات
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یزيربرنامهعوامل ناشی از موانع مدیریت و . در اندداده
فناوري يدرزمینهمؤثر نبودن قوانین و مقررات سازمانی نیز؛ 

اطالعات در جهت پیشرفت این فناوري در ادارات ورزش و 
) بیشترین تأثیر و 46/72جوانان استان اردبیل (با بار عاملی 

عدم پشتیبانی و حمایت مدیریت و اعضاي ادارات ورزش و 
بار توسعه فناوري اطالعات (با يدرزمینهجوانان استان اردبیل 

ازاستفادهموانع) کمترین تأثیر را در شناسایی32/64یعامل
اردبیل به استانجوانانوورزشاداراتدراطالعاتفناوري

عوامل ناشی از موانع . سرانجام در انددادهخود اختصاص 
عدم پشتیبانی مالی در جهت توسعه فناوري اقتصادي؛

ملی براي هايیاستس(یسازمانبروناطالعات در سطح 
) بیشترین تأثیر 32/68یعاملتوسعه فناوري اطالعات) (با بار 

و هزینه باالي استفاده از اینترنت براي مراجعین به ادارات (با 
استفادهموانع) کمترین تأثیر را در شناسایی30/62یعاملبار 

اردبیل استانجوانانوورزشاداراتدراطالعاتفناورياز
.انددادهبه خود اختصاص 

فریدمنآماريآزموننتایججدول شماره پنج،بهتوجهبا
موانعشناساییدرمؤثرعواملاولویتبینکهدادنشان

استانجوانانوورزشاداراتدراطالعاتفناوريازاستفاده
اساسبرعواملاولویت. داردوجودمعناداريتفاوتاردبیل،

. استشدهارائه) 5(جدولدرعواملازیکهررتبۀمیانگین
شناساییدرعواملترینمهمشودمیمشاهدهکههمچنان

جوانانوورزشاداراتدراطالعاتفناوريازاستفادهموانع
موانعفردي،موانعآموزشی،–فرهنگیموانعاردبیل؛استان
اقتصاديموانعوسازمانیریزيبرنامهومدیریتموانعفنی،

.هستند

استانجوانانوورزشاداراتدراطالعاتفناوريازاستفادهموانعمؤثر در شناساییعواملبنديیتاولو-5جدول 
اردبیل

میانگین رتبهاردبیلاستانجوانانوورزشاداراتدراطالعاتفناوريازاستفادهموانعشناساییدرعوامل مؤثر
114/4آموزشی-عوامل ناشی از موانع فرهنگی 

984/3فرديموانععوامل ناشی از 
393/3ینفموانععوامل ناشی از 

338/3سازمانییزيربرنامهعوامل ناشی از موانع مدیریت و 
279/3عوامل ناشی از موانع اقتصادي

، نتایج آزمون بارتلت نشان ششبر اساس اطالعات جدول 
و عوامل استکه استفاده از تحلیل عاملی مناسب دهدیم

از متغیرها از اعتبار الزم برخوردار است. نتایج شدهساخته

استهاعاملبودن قبولقابلةدهندنشاننیز KMOآزمون 
)76/67(.

و بارتلتKMOآزمون -6جدول 
76/67براي سنجش کفایت نمونهKMOآزمون 

آزمون بارتلت
278/304میزان تقریبی خی دو

29آزادييدرجه
001/0سطح معناداري

گیريیجهنتبحث و 
که دهدیمنشانپژوهشاینازآمدهدستبهنتایج
موانعشناساییبامرتبطمتغیرهايینترمهمازفهرستی
استانجوانانوورزشاداراتدراطالعاتفناوريازاستفاده
رؤسا،ياز کلیهنظرسنجیاساسبرتوانیمرا اردبیل

اردبیلاستانجوانانوورزشاداراتکارکنانومعاونین
کوثر،خلخال،گرمی،سوار،بیلهاردبیل،يهاشهرستانشامل(

31صورتبه) سرعینوآبادپارسنیر،نمین،شهر،مشگین
11(فرديموانع،)مانع5(فنیموانعدستهپنجقالبدرمانع
5(فرهنگی-آموزشیموانع،)مانع6(اقتصاديموانع،)مانع
) مانع4(سازمانییزيربرنامهومدیریتموانعو) مانع

پژوهش نشان داد که هايیافتهکرد. بر این اساس، يبنددسته
راتأثیربیشترین6/80عاملیبارآموزشی با-فرهنگیموانع

وورزشاداراتدراطالعاتفناوريازاستفادهموانعبیندر
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همچنین از استدادهاختصاصخوداردبیل بهاستانجوانان
نظامآموزشی؛ ضعف-فرهنگیناشی از موانعبین عوامل

باربا(اطالعاتفناوريتوسعهراستايدرایرانآموزشی
هاکنفرانس،هایشهماکمبودوتأثیربیشترین)54/83عاملی

)32/78یبار عاملبا(اطالعاتفناوريبامرتبطسمینارهايو
اطالعاتفناوريازاستفادهموانعشناساییدرراتأثیرکمترین

اختصاصخودبهاردبیلاستانجوانانوورزشاداراتدر
، در مواردي )2011(هنريتحقیقاتنتایجبایافته. ایناندداده

پیشرفته در راستاي توسعه فناوري بهسنتیسیستمتغییرمانند 
اطالعات در ورزش همخوانی دارد. با توجه به اهمیت 

هايگذاريیهسرمافناوري اطالعات و ارتباطات و روزافزون
که در عرصه جهانی در این زمینه صورت ياگسترده

دولتی و خصوصی يهاسازمان؛ ضرورت دارد که پذیردیم
بیشتري با فناوري اطالعات ایران قابلیت انعطاف و سازگاري 

در سطح را داشته باشند. در این میان، ادارات ورزش و جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، یرمجموعهزعنوانبههااستان

هايیتفعالهماهنگی در مسئول نظارت و ایجادعنوانبه
مصوب وزارتيهابرنامهو هاطرحورزشی استان، مجري 
توسعه کمّی و يهابرنامهکنندهیمتنظورزش و جوانان، تهیه و 

و ...، نیاز مبرم و هااستانو ورزش در سطح بدنییتتربکیفی 
خود يه از فناوري اطالعات در سطح ادارهاساسی به استفاد

خواهد داشت.
شناساییاثر معناداري در4/76موانع فردي با بار عاملی 

جوانانوورزشاداراتدراطالعاتفناوريازاستفادهموانع
موانعاز بین عوامل ناشی از کهيطوربهدارد. اردبیلاستان
، عدم تسلط مراجعین ادارات به زبان انگلیسی با توجه به فردي

نیاز مبرم اطالعات اینترنتی به زبان انگلیسی (با بار عاملی 
تفاده از ) بیشترین تأثیر و ضعف انگیزه و رغبت در اس30/82

) 42/71یعاملفناوري اطالعات (کارکنان ادارات) (با بار 
اطالعاتفناوريازاستفادهموانعکمترین تأثیر را در شناسایی

اردبیل به خود اختصاص استانجوانانوورزشاداراتدر
، در )2005(لیم و همکارانتحقیقاتنتایجبایافتهاین. اندداده

فرهنگ استفاده مدیران از فناوري اطالعات، مواردي مانند 
به استفاده از فناوري هاآنترغیب کارکنان و درگیر کردن 

ارتباطاتوتأثیراتتمامبهتوجهاطالعات، همخوانی دارد. با
مدیرانبهکمکجهتمتعدديالگوهاي،شدهیفتعر

باالکترونیکیفرهنگتوسعهوهمگامیجهتدرهاسازمان
اینازیکی. دارندوجودسازمانیمثبتدگرگونیيوسوسمت

سایهدرمحلیهايينوآوروفوريپیروزهايبرمبتنیالگوها
استمشتركدیدگاهداشتنعیندروهمگانیزمینهایجاد

:پردازیمیمآنبررسیبهذیلدرکه
آشنایی و آشتی دادن مدیران، خصوصاً مدیران میانی با .1

هايیستمس، سمینارها، هادورهتکنولوژي روز از طریق 
روز.يافزارسختو يافزارنرم

آشنایی نیروي انسانی متخصص و جوان با مباحث .2
مدیریتی (آشتی متخصصان و افراد فنی با مقوله مدیریت 

ویژه.يهادورهدر سازمان) در قالب 
برقراري ارتباط تنگاتنگ بین مدیریت منابع انسانی و .3

در قالب جلسات همکاري.ITمدیریت 
بازبینی مجدد طرح و محتواي مشاغل..4

، توجه به دو گروه موانع آمدهدستبهبا توجه به نتایج
آموزشی و فردي که قسمتی از موانع فردي نیز خود -فرهنگی

آموزشی است، ضرورتی است که -وابسته به موانع فرهنگی
بدون توجه به آن، نیل به توسعه فناوري اطالعات در سطح 

ادارات ورزش و جوانان استان ازجملهکشوري و يهاسازمان
اثر 8/72موانع فنی با بار عاملی نخواهد شد. اردبیل محقق 

دراطالعاتفناوريازاستفادهموانعشناساییمعناداري در
از بین کهيطوربهدارد. اردبیلاستانجوانانوورزشادارات

اینترنت در سطح ملی یینپاسرعت، ینفموانععوامل ناشی از 
دسترسی محدود به ) بیشترین تأثیر و 68/76یعامل(با بار 

) کمترین 78/68کامپیوتر و تجهیزات جانبی آن (با بار عاملی 
دراطالعاتفناوريازاستفادهموانعتأثیر را در شناسایی

اردبیل به خود اختصاص استانجوانانوورزشادارات
مشخص است که موانع آمدهدستبه. بر اساس نتایج اندداده

نعی کمرنگ در استفاده از فنی در شرایط کنونی کشور موا
نتایج. همچنینباشندیمفناوري اطالعات در سطح ادارات 

دستبهنتایجبازیاديهمخوانیپژوهش،اینازآمدهدستبه
)1392(همکارانويآبادعشرتمحجوباز پژوهشآمده
6/68عاملیبارباسازمانییزيربرنامهموانع مدیریت و دارد
دراطالعاتفناوريازاستفادهموانعشناساییدرمعنادارياثر

بینازکهيطوربه. دارداردبیلاستانجوانانوورزشادارات
مؤثر سازمانی،یزيربرنامهمدیریت و موانعازناشیعوامل

فناوري اطالعات در جهت يدرزمینهنبودن قوانین و مقررات 
پیشرفت این فناوري در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل 

) بیشترین تأثیر و عدم پشتیبانی و حمایت 46/72(با بار عاملی 
مدیریت و اعضاي سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل 
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) 32/64یعاملتوسعه فناوري اطالعات (با بار يدرزمینه
اطالعاتفناوريازاستفادهموانعدر شناساییکمترین تأثیر را 

اردبیل به خود اختصاص استانجوانانوورزشاداراتدر
نیز باید یسازمانبرنامه. در ارتباط با موانع مدیریت و اندداده

بیان نمود که گرایش مدیریت ادارات ورزش و جوانان استان 
اردبیل به توسعه فناوري اطالعات با توجه به نتایج

پژوهش وجود دارد، لیکن يهاپرسشنامهاز آمدهدستبه
و تحقق یريگشکلآموزشی و فردي مانع از هايیتمحدود

استفاده از فناوري اطالعات و يدرزمینهکامل اهداف ادارات 
از این پژوهش آمدهدستبهارتباطات شده است. نتایج 

) که عامل زیرساختی را عامل 2007پژوهش حنیفا (برخالف
يهاکتابخانهکلیدي در عدم توسعه فناوري اطالعات در 

که نمایدیم، مشخص شمردیبرمتخصصی کروالي هند 
بیش از عامل زیرساختی، توجه به عامل فرهنگ و آموزش، 
نقش کلیدي در عدم توسعه فناوري اطالعات در سازمان 

ت. همچنین نتایج این پژوهش همسویی داشته اسیموردبررس
است.) داشته 2005باالیی با نتایج پژوهش لیم و همکاران (

اثر معناداري در5/64با بار عاملی موانع اقتصادي نیز
وورزشاداراتدراطالعاتفناوريازاستفادهموانعشناسایی

از بین عوامل ناشی از کهيطوربهدارد. اردبیلاستانجوانان
فناوريتوسعهجهتدرمالیپشتیبانیموانع اقتصادي، عدم

برايملیهايیاستس(یسازمانبرونسطحدراطالعات
تأثیربیشترین) 32/68یعاملباربا) (اطالعاتفناوريتوسعه

با(اداراتبهمراجعینبراياینترنتازاستفادهبااليهزینهو
استفادهموانعشناساییدرراتأثیرکمترین) 30/62یعاملبار
اردبیلاستانجوانانوورزشاداراتدراطالعاتفناورياز
با توجه به اینکه موانع اقتصادي نیز .انددادهاختصاصخودبه

در ارتباط با جزبهبا موانع فنی دارد، ياگستردهکه ارتباط 
در جهت یسازمانبرونو یسازماندرونمالی هايیبانیپشت

عدم ینۀدرزمتوسعه فناوري اطالعات چندان نقش پررنگی 
استفاده از فناوري اطالعات در سطح ادارات ورزش و جوانان 

هاسازماندرکارآفرینانواستان اردبیل نداشته است. مدیران
وروزالگوهايبهنیازو موفق،واقعیحضوربرايجامعهو
موفقیتدرعنصرینترمهمشکیب. دارندآیندهینیبیشپ

امروز جهاندرهاحوزهسایرواقتصاديحوزهدرهاسازمان
است."تکنولوژي"

. کنندیمیاد"توسعهموتور"عنوانبهتکنولوژي،ازبرخی
حتیوهاشرکتبینرقابتدربرتريعاملیکبهيفنّاور

سرانهتولیدبرعالوهامروزهکهيطوربهاست،شدهکشورها
محوریتبایافتگیتوسعهبانامدیگرياستانداردهايکشورها،

.اندیافتهنقشکشوريبندگروهدرنیزتکنولوژي
براي مدیران ادارات ورزش و هایییشنهادپدر پایان، 

استفاده از فناوري اطالعات در سطح ادارات منظوربهجوانان، 
ساختار سازمانی و افزایش مدیریت به دلیل تأثیر آن در 

:گرددیممشارکتی کارکنان به شرح ذیل ارائه 
و سمینارهاي مرتبط با هاکنفرانس، هایشهمابرگزاري .1

بهینه از آن در يبرداربهرهفناوري اطالعات و نحوه 
توسعه ورزش کشور؛

در نظر گرفتن واحدهاي آموزشی مرتبط با نقش فناوري .2
اطالعات و ارتباطات در مدیریت ورزشی کشور و حمایت 

پژوهشی در این زمینه؛هايیدهااز 
جذب نیروهاي متخصص مدیریت ورزشی که داراي .3

استفاده از فناوري يدرزمینهدانش و مهارت الزم 
؛باشندیماطالعات و ارتباطات 

ن سازمان به استفاده از فناوري اطالعات تشویق کارکنا.4
يهادورهبراي گذراندن ییهاپاداشو در نظر گرفتن 

آموزشی الزم در این زمینه؛
براي ایجاد یسازماندرونيهاآموزشتهیه بروشورها و .5

باور و نگرش مثبت نسبت به استفاده از فناوري 
اطالعات در سطح سازمان؛

آن و الزام هايیرمجموعهزتقویت سایت ادارات و .6
نمودن مراجعین ادارات به سایت براي انجام امور 
سازمانی خود و پیگیري امور و کاهش مراجعات حضوري 
به ادارات. این امر پس از مدت کوتاهی، اعضاي ادارات 

يدرزمینهرا بر آن خواهد داشت تا دانش و مهارت الزم 
اطالعات را کسب نمایند. البته نظارت استفاده از فناوري 

در باالترردهسازمانی يهاسمتبر عملکرد اعضا توسط 
این شیوه نسبت به شیوه مراجعه حضوري اهمیت 

.یابدیمبیشتري 
برگزاري دوره آموزش زبان براي کارکنان ادارات و .7

استفاده بهینه از منظوربهبه یادگیري زبان هاآنتشویق 
تجارب ورزشی و مدیریتی سایر ادارات و نیز مشارکت 

.المللیینبهايیشهمابیشتر اعضاي ادارات در 
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