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 چكيده
تر از  صورت هر چه اثربخش هايشان را به توانند وظايف و پروژه افزارهاي مرتبط ميهاي اطالعاتي، رايانه و نرمفناوري مديران ورزشي با كمك

تواند به پيشبرد اهداف  رسد و مي هاي فناوري اطالعات براي مديران ورزشي ضروري به نظر مي قبل انجام دهند. درنتيجه كسب توانمندي
هاي برنامه دانشگاه در بخش ورزشي فوق هاي مورد استفاده فناوري اطالعاتبندي شاخصاولويتمنظور  بنابراين به؛ سازمان كمك نماييد

هاي محقق ساخته با روايي و پايايي  عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه ها بهبرنامه دانشگاه مدير بخش ورزشي فوق 50تعداد سراسري كشور، 
و  AHP يمراتبهاي آماري توصيفي و روش تحليل سلسله ) مناسب پاسخ دادند. براي تحليل آماري نيز از آزمون1/0(نرخ ناسازگاري كمتر از 

) داراي اولويت اول و ميزان 522/0پرداز ورد با وزن (افزار واژهوزن نهايي نرمبر اساس نتايج تحقيق  استفاده شد. Expert choiceافزار نرم
طوركلي  هاي فناوري اطالعات بود. به) اهميت كمتري نسبت به ديگر شاخص041/0هاي گرافيكي با وزن نهايي (آشنايي و استفاده از برنامه

ها، مديران اين بخش ملزم به آشنايي و استفاده  برنامه، تنوع و پيچيدگي فعاليت توان گفت به دليل گستردگي وظايف بخش ورزشي فوق مي
 كمتري انجام گيرند.  ا فرآيندهاي سازمان با سرعت و دقت بيشتر و هزينههرچه بيشتر با فناوري اطالعات هستند ت

 برنامه. فناوري اطالعات، ميزان آشنايي، ميزان استفاده، مديران فوق هاي كليدي:واژه
 
  
 

 مقدمه
عنوان عصر اطالعات يا دانايي نام گرفته است.  عصر كنوني به    

عنوان يك راهبرد يا طرز تفكر  در اين عصر، فناوري اطالعات به
جديد، تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تأثير قرار داده است و 

طور شديدي تحت تأثير  ها نيز نهادهايي هستند كه بهسازمان
اي كه تصوير سازمان  گونه ند بهافناوري اطالعات قرار گرفته

 امروزي بدون فناوري اطالعات و كاربرد آن غيرممكن است 
  آوري اطالعات به فن ). همچنين1385(فاني و همكاران،
ترين محورهاي توسعه در جهان به شمار  عنوان يكي از مهم

 آوري اطالعات  آيد و بسياري از كشورهاي جهان، توسعه فن مي
هاي توسعه خود قرار  ترين زيرساخت از مهمعنوان يكي  را به

  در مهمي نقش آوريرو، فن ). ازاين1386 زاده، (صرافي ند ا ه داد
 

  
 تأثير اهميت و مردم از بسياري و ددارزندگي افراد و سازمانها 

 اندكرده درك خود روزمره زندگي در را فناوري اطالعات
امروزي به تـدوين هاي لذا سازمان ).1388(فتحيان و همكاران،

مديران و كاركنان خود هايي جهت بازنـگري و آشنايي برنامـه
پردازند. باوجود عمر نسبتاً كوتاه در زمينه فناوري اطالعات مي

هاي فناوري اطالعات و روند رو به رشد آن، تعاريف و برداشت
آوري اطالعات اولين بار از متفاوتي از آن وجود دارد. واژه فن

منظور بيان نقش رايانه در  ) به1958ن و اريك (لوريسوي 
ها و پردازش اطالعات در سازمان بكار گيريپشتياني از تصميم

 ،امروز دنياي در توان گفت كهنوعي مي گرفته شد. بنابراين به
  حساب به ابزار ترين اثربخشهاي نوين، از رايانه و فناوري استفاده
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 ...هاي فناوري اطالعات از نظر ميزان آشناييبندي شاخصاولويت
 و همكاران محمدي

با كمك آن، مديران  .)1387افشار لطف نژاد و همكاران،مي آيد (
تر از قبل  صورت اثربخش هايشان را به توانند وظايف و پروژه مي

انجام داده و به ارتقاء سطح عملكرد سازمان خود كمك نمايند. 
منظور موفق بودن  بهها بايد خود را  ن عالوه بر اين مديران سازما

تر و دائماً در حال تغيير كه شامل تكامل   در جهاني هر چه پيچيده
منظور دنبال نمودن  چنين  ها است، آماده كنند. به انواع فناوري

هاي خود مرتباً دانش و مهارت تغييري،  الزم  است  كه مديران
اما ؛ نمايند روز بهرا نسبت به گذشته مورد بازنگري قرار داده و 

ها  عملكرد  مديران  خود را  از نظر اين  سازمان كه آنبراي 
تراز  تر كنند بايد همسطح آموزشي و تخصصي، كاراتر و اثربخش

آوري، فن آوري، مديران خود را در استفاده ازبا سرعت تغييرات فن
آوري فن ها با ترغيب و تشويق و سطح آگاهي و آشنايي آن

 ند. اطالعات را نيز باال ببر

خصوص  بدني و علوم ورزشي و به اين موضوع در حيطه تربيت
اي  ها داراي اهميت ويژهبرنامه ورزشي دانشگاه در بخش فوق

زيرا به علت گستردگي عمليات و وظايف در بخش ورزشي ؛ است
آوري و پردازش ها غالباً جمع برنامه دانشگاه و تنوع فعاليت فوق

كه بر اساس  همراه است. درحاليهاي فراواني  اطالعات با دشواري
گردد استفاده از فناوري نتايج مطالعات زيادي كه ادامه ذكر مي

شود كه اطالعات باعث تسريع و دقت بيشتر در انجام كار مي
تر استفاده از رايانه و فناوري  همين امر منجر به رواج گسترده

به  هاها گرديده است و باعث گرديده سازماناطالعات در سازمان
سازي و استفاده از فناوري هايي جهت آشناييتدوين برنامه

هاي محققيني چون  اطالعات توسط مديران بپردازند. ازجمله يافته
55Fدانكن

56F) و دياني1999( 1

) مبتني بر اين بود كه آگاهي از 2001( 2
هاي رايانه براي كاركنان بخش مديريت ورزشي ضروري و  مهارت

 باشد. ها براي مديران ضروري ميهارتاستفاده و آشنايي با اين م

پيمايشي با هدف  -پژوهش توصيفي) در 1390قاسمي (
كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات  ثر بر بهؤبررسي عوامل م

 راجامعه آماري آن  كهتوسط كارگزاران ترويج كشاورزي 
-مي تشكيلكارگزاران ترويج كشاورزي استان خراسان رضوي 

متغيرهاي ميزان تسلط به زبان انگليسي، نشان داد كه  دادند

                                                           
1. Duncan  
2. Dianne 

متوسط ساعات استفاده از رايانه، سن و سابقه خدمت، درمجموع 
57Fكنند.كوكاكميدرصد از واريانس متغير وابسته را تبيين  1/54

3 
) در پژوهشي كه انجام داد به اين نتيجه رسيد كه نگرش 2003(

ني نسبت بد مديران ورزشي، معلمين، مربيان و دانشجويان تربيت
كارگيري فناوري و  اي مثبت و به هاي رايانه به رايانه و مهارت

 دانند. رايانه را جهت توسعه ورزش ضروري مي

58Fهاي چنبررسي

اي يكي ) نشان داد كه مهارت رايانه2004( 4
59Fاز نه مهارت مورد نياز مديران در تايوان است. پنگ

) در 2002( 5
ان رويدادهاي ورزشي را مديرپژوهش خود كه جامعه آماري آن 

آشنايي  كهدادند بيان داشت متحده آمريكا تشكيل مي اياالت
ها براي  كارگيري آن اي و بههاي رايانهمديران ورزشي با مهارت

60Fمانينگاس و بانسبو مديران يك ضرورت است.

) جنسيت 2002( 6
كاربران، سطح تحصيالت، شغل، ميزان درآمد، منبع درآمد، 

ها نسبت به استفاده از فناوري  آگاهي، دانش و نگرش آن
ذكر نمود.  كارگيري اين فناوري اطالعات را از عوامل مؤثر بر به
61Fهمچنين نتايج تحقيق چيزري

) نشان داد كه نگرش 2003( 7
شود كه  ري اطالعات باعث ميآو مثبت و آشنايي مديران به فن

كاركنان و كارمندان سازمان بيشتر به سمت استفاده و انتشار اين 
وري و  آوري ترغيب شوند كه درنهايت باعث افزايش بهره فن

62Fنتايج پژوهش مودي شود.كارايي سازمان مي

) نشان داد 2002( 8
 اي دومين مهارت مهم دركه سواد رايانه و آشنايي با مهارت رايانه

هايي است كه براي احراز يك شغل مورد نياز است.  ميان مهارت
63Fعالوه بر اين پالم

) اذعان داشت براي توسعه سواد و 2003( 9
هاي ويژه سازمان هاي اطالعاتي كاركنان دولتي (بهتوانمندي

ويندوز و  عامل ستميسورزشي) آشنايي با كامپيوتر، آشنايي با 
ورپوينت، استفاده از اينترنت و مباني كامپيوتر، پردازش كلمه، پا

هاي  كه مهارت اي از ملزومات است. ضمن اينمنابع چندرسانه
ديگري همچون مديريت استفاده از كامپيوتر در سازمان، كاربرد 

اي مانند دوربين ديجيتال، پويشگر و دوربين وسايل چندرسانه
 ويدئو نيز مدنظر قرار گرفته است.

                                                           
3. Kocak 
4. Chen 
5. Peng 
6. Maningas 
7. Chizari 
8. Moody 
9. Plaum 
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 هاي ورزشيمديريت ارتباطات در رسانه  
 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 

 مؤثر عوامل در خصوص اي مطالعه ضمن )2004( سانگهي 
آموزشگران دريافت كه  اطالعات توسط آوري پذيرش فن بر

و  تحت تأثير عوامل فردي آوري اطالعات مستقيماً كاربرد فن
آوري اطالعات قرار دارد. احساس سهولت  فن مفيد بودن احساس

 احساس داري با معني يآوري اطالعات رابطه در استفاده از فن
داشت. همچنين، نگرش  و استفاده از فناوري اطالعات مفيد بودن
ي داري با استفادهي معنيبه فناوري اطالعات رابطه آموزشگران

اي و عالوه بر اين، مهارت رايانه اطالعات داشت. ها از فناوري آن
آموزشگران  اطالعات توسط كاربرد فناوري در شرايط محيطي

 داشت. تأثير

 دانشگاه تگزاس ) در2004( همكاران و گارسيا نتايج پژوهش
اينترنت  علمي از استفاده اعضاي هيئت عنوان بررسي ميزان با

 تر ازجوان علمي استفاده اعضاى هيئت نشان داد كه ميزان
 آورىفن از برخى از اساتيد است. همچنين اينترنت بيشتر

كه  بعضي از آنان معتقد بودند زيرا كردند،استفاده نمي اطالعات
 بهترى ايي بيشتر وآموزش، تأثير و كار و سنتى هاى قديمىروش
 اينترنت زمان يادگيرى براى خواستندديگر نمى و بعضي دارند

بين  دارىمعنى و اين تحقيق همبستگى منفى در صرف كنند.
استفاده از اينترنت و ميزان استفاده مسير  در ميزان موانع موجود

 شاهده شد.اعضاي هيئت علمي از اين فن آوري م

64Fو آتيلدان اوزلم

 عنوان ميزان ) پژوهشي را تحت2006( 1
فناوري اطالعات  آنكارا از علمي دانشگاه هيئت اعضاي استفاده

 علمي هيئت اعضاي اكثر آمده دست بهنتايج  اساس دادند. بر انجام
وجود با فناوري اطالعات آشنايي  از يموردبررسدانشكده  26

-اطالعاتي استفاده مي هايپايگاه از از آنان بسياري داشته و
 به تشويق منظور داد كه به نشان اين پژوهش همچنين كردند.
بيشتري  تالش صرف بهفناوري اطالعات نياز  از بيشتر استفاده

است. اين در حالي است كه در كشور ما تا كنوني تحقيقي در اين 
 زمينه انجام نشده است؛ لذا اين تحقيق به دنبال يافتن اين مسئله 

هاي فناوري اطالعات ازنظر ميزان بندي شاخصاست كه اولويت
ها برنامه دانشگاه آشنايي و استفاده در بخش فوق ورزشي فوق

 چگونه است.

 
                                                           

1.Ozlem & Atildan 

 حقيقت روش

تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي، پيمايشي است. 
وسيله پرسشنامه  صورت ميداني و به اطالعات اوليه اين تحقيق به

آوري شد. جامعه آماري شامل كليه مديران محقق ساخته جمع
  .)N= 70هاي كشور است ( برنامه دانشگاه بخش ورزشي فوق

 و تحقيقاتها نيز در سايت وزارت علوم، آدرس دانشگاه
 مجموع دانشگاه از 50 برابربا آماري ينمونه فناوري موجود است

 و فناوري تحقيقات تحت پوشش وزارت علوم، كه دانشگاهي 70
 است. باشند،مي ي ورزشيبرنامه فوق و داراي مدير

ها آوري دادهبا توجه به اهداف تحقيق، بهترين راه جمع
باشد. فناوري اطالعات مياستفاده از پرسشنامه محقق ساخته 

ها توسط نظرسنجي از اساتيد و متخصصان اين روايي پرسشنامه
رشته مورد بررسي و تأييد قرار گرفت. ازآنجاكه نرخ ناسازگاري 

توان گفت كه پايايي آن مورد تأييد بود مي 1/0پرسشنامه كمتر از 
هاي آماري توصيفي ها از آزمونوتحليل داده براي تجزيه است.

ميانگين و انحراف استاندارد)، روش تحليل سلسله مراتبي (
AHP افزار و نرمExpert choice .استفاده شد 

 هاي تحقيقيافته 

 آورده شده است. 1هاي تحقيق در جدول يافته
توان ) اسـت كه مي02/0هاي فنـاوري اطالعـات (شاخـص

اساس شود بر طور مشاهده ميهمان ها اعتماد كرد.به صحت داده
 ميزان استفاده و اينترنت نرخ ناسـازگـاري استفاده از 1جدول 
 شد. آورى مشاهدهفن اين از علمي هيئت اعضاى

نرخ  1شود بر اساس جدول طور مشاهده ميهمان
) است كه مي 02/0هاي فناوري اطالعات (شاخصناسـازگـاري 

 ها اعتماد كرد.توان به صحت داده
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 هاي فناوري اطالعات ازنظر ميزان آشنايي و ميزان استفاده.: وزن نسبي و اولويت شاخص2جدول 

وزن  اولويت نرخ سازگاري
 هاي فناوري اطالعاتشاخص نسبي

 Windowsعامل  سيستم با كار 144/0 2 

05/0 1 522/0 
 )Microsoft Word( پرداز افزار واژهنرم 

 )Microsoft Excel افزار صفحه گسترده (مانندنرم 131/0 3 

 Microsoft(مانند  كننده اطالعاتافزارهاي ارائهنرم 046/0 5 
PowerPoint( 

 وجو در وب ارتباطات الكترونيك و جست 115/0 4 

 هاي گرافيكيبرنامه 041/0 6 

 
 
 
 

 هاي فناوري اطالعات.: ماتريس تلفيق شده مقايسات زوجي شاخص1جدول 

نرخ 
 سازگاري

 ITهاي شاخص )1( )2( )3( )4( )5( )6(

سيستم عامل  با كار)1( 0/1 96447/2 4956/2 52689/2 13785/2 4917/2 
Windows 

 پرداز افزار واژهنرم)2( 329385/0 0/1 54121/2 41716/2 12965/2 13785/2 02/0
 (Microsoft Word) 

 افزار صفحه گستردهنرم)3( 277288/0 268077/0 0/1 41207/2 31508/2 52076/1 
 )Microsoft Excel( 

كننده نرم افزارهاي ارائه)4( 280765/0 277331/0 268077/0 0/1 36313/2 91812/1 
 )PowerPoint( اطالعات

ارتباطات الكترونيك و )5( 237538/0 168973/0 226531/0 25687/0 0/1 36816/2 
 جست و جو در وب

 هاي گرافيكيبرنامه)6( 65485/0 6428/0 15887/0 49381/0 12981/0 0/1 
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 هاي ورزشيمديريت ارتباطات در رسانه  
 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 

  
 

-برنامه ) داراي اولويت اول و ميزان آشنايي و استفاده از522/0(
) داري اهميت كمتري نسبت 041/0هاي گرافيكي با وزن نهايي (

طور كه باشد. همانميهاي فناوري اطالعات به ديگر شاخص
توان به ) است لذا مي05/0شود نرخ ناسازگاري نيز (مالحظه مي

 صحت اطالعات فوق اعتماد كرد.

ايجاد ، مؤلفه كار با فولدر، تايپ، 3بر اساس نتايج جدول 
پست  استفاده ازد، كار با اسالي ايجاد و ،چارت و نمودارهاي آماري

ي اطالعات داراي هاي مختلف فناورالكترونيك در شاخص
 بيشترين ميانگين ميزان استفاده و آشنايي بودند.

پرداز ورد با وزنافزار واژهوزن نهايي نرم 2با توجه با جدول 
 

 توسط مديران  IT: ميانگين و انحراف معيار ميزان آشنايي و استفاده از 3جدول 
 هاي كشور.دانشگاهبرنامه  بخش ورزشي فوق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M ± S هاي فناوري اطالعاتشاخص 

 Windowsعامل  سيستم با كار -1
 IT با ميزان آشنايي Folder 51/6 ± 75/81كار با  IT از ميزان استفاده 70/83 ± 54/5
 IT با ميزان آشنايي 15/78 ± 12/4 وجوي فايل جست IT از ميزان استفاده 17/80 ± 22/4
 معرفي كاربر جديد IT از استفادهميزان  03/72 ± 98/5
 IT با ميزان آشنايي 03/70 ± 18/5
 مديريت چاپ IT از ميزان استفاده 73/80 ± 02/2
 IT با ميزان آشنايي 73/86 ± 02/3

 مشاهده فضاي درايوها IT از ميزان استفاده 79 ± 13/6
 IT با ميزان آشنايي 76 ± 13/5

 )Microsoft Wordپرداز (مانند افزار واژهنرم -2
 IT با ميزان آشنايي 76/82 ± 50/4 تايپ متن IT از ميزان استفاده 71/86 ± 50/3
 بندي ويرايش و قالب IT از ميزان استفاده 93/74 ± 89/2
 IT با ميزان آشنايي 90/70 ± 89/3
 IT با ميزان آشنايي 58/68 ± 81/4 ايجاد جدول IT از ميزان استفاده 58/70 ± 83/3

 )Microsoft Excel افزار صفحه گسترده (مانندنرم -3
 Databasesايجاد  IT از ميزان استفاده 23/53 ± 92/2
 IT با ميزان آشنايي 90/54 ± 55/4
 استفاده از فرمول IT از ميزان استفاده 90/54 ± 89/2
 IT با ميزان آشنايي 23/50 ± 92/4
 IT با ميزان آشنايي 90/56 ± 69/4 ايجاد چارت و نمودارهاي آماري IT از ميزان استفاده 57/66 ± 83/3
 IT با ميزان آشنايي 55/42 ± 83/5 هاوتحليل داده تجزيه IT از ميزان استفاده 43/53 ± 92/2
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 گيريبحث و نتيجه

هاي بندي شاخصاين پژوهش با هدف بررسي اولويت
فناوري اطالعات ازنظر ميزان آشنايي و ميزان استفاده در بخش 

 هاي كشور انجام شد.برنامه دانشگاه ورزشي فوق

پرداز ورد با وزن افزار واژه) نرم2بر اساس نتايج جدول (
-برنامه داراي اولويت اول و ميزان آشنايي و استفاده از) 522/0(

) داري اهميت كمتري 041/0هاي گرافيكي با وزن نهايي (
هاي فناوري اطالعات بود كه نتايج اين نسبت به ديگر شاخص
) 1386) و فلكي (1386اسدي (تحقيقات تحقيق با نتايج تحقيق 

برد زياد ورد توان به دليل كارو دليل آن را مي همخواني دارد
براي انجام وظايف شغلي و سهولت استفاده از آن دانست و 

هاي دولتي سازمان كه كاركنان ICDLعالوه بر اين در مهارت 

-گذرانند اين مهارت آموزش داده ميها را مياكثراً اين آموزش
هاي گرافيكي و مشكل شود ولي به دليل استفاده كمتر از برنامه

 ارهاي آن افراد كمتري با آن آشنايي دارند.افزبودن يادگيري نرم
ايجاد همچنين بر اساس نتايج تحقيق كار با فولدر، تايپ متن، 

پست  استفاده ازد و كار با اسالي ايجاد و، چارت و نمودار
در  Photoshopهاي الكترونيك و همچنين آشنايي با برنامه

هاي فناوري اطالعات داراي هاي شاخص بين زيرمجموعه
بيشترين ميزان آشنايي و ميزان استفاده توسط مديران بخش 

هاي كشور بودند. تحقيقات بسيار برنامه دانشگاه ورزشي فوق
كمي در اين زمينه انجام شده بود ولي همان اندك تحقيقاتي كه 

كند. ازجمله اين انجام شده نيز نتايج تحقيق حاضر را تأييد مي

توسط مديران  IT: ميانگين و انحراف معيار ميزان آشنايي و استفاده از 3جدول ادامه 
 هاي كشور.دانشگاهبرنامه  بخش ورزشي فوق

 
 )Microsoft PowerPoint مانندكننده اطالعات (افزارهاي ارائهنرم -4

 IT 89/2 ± 89/54 از ميزان استفاده ايجاد و كار با اساليد
 IT 89/6 ± 89/50 با ميزان آشنايي

 هاي خاصاضافه كردن تصاوير و افكت
 IT 83/3 ± 55/51 از ميزان استفاده
 IT 83/5 ± 55/42 با ميزان آشنايي

 وجو در وب ارتباطات الكترونيك و جست -5

 IT 89/2 ± 90/70 از ميزان استفاده وجوگر هاي جستشنايي با سايتآ
 IT 89/2 ± 90/65 با ميزان آشنايي

 IT 83/3 ± 57/71 از ميزان استفاده مقاالت علمي در مجالت جستجوي
 IT 83/4 ± 57/65 با ميزان آشنايي

 IT 92/2 ± 43/83 از ميزان استفاده )Email( استفاده از پست الكترونيك
 IT 92/5 ± 43/73 با ميزان آشنايي

 IT 89/2 ± 89/64 از ميزان استفاده هاي گروهياستفاده از بحث
 IT 89/4 ± 89/56 با ميزان آشنايي

 هاي گرافيكيبرنامه -6

 Photoshopميزان آشنايي با 
 IT 52/2 ± 43/43 از ميزان استفاده
 IT 52/5 ± 43/38 با ميزان آشنايي

 IT 39/2 ± 89/44 از ميزان استفاده هاايجاد و حركت انيميشن
 IT 39/4 ± 89/32 با ميزان آشنايي
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) 1386) و فلكي (1386(اسدي توان به تحقيقات تحقيقات مي 
اشاره كرد كه با نتايج تحقيق حاضر همخواني داشتند. دليل 

يي با موارد فوق ازجمله تايپ متن و ايجاد و آشناميزان استفاده 
ها براي انجام  توان به دليل كاربرد زياد آننمودار و جداول را مي

 ها دانست. وظايف شغلي روزانه و سهولت كار با آن

استفاده و آشنايي زياد مديران با پست دليل  همچنين
توان به دليل نياز و ضرورتي دانست كه مديران الكترونيك را مي

برنامه به تعامل و برقراري ارتباط با افراد (دانشجويان،  فوق
ها و همكاران) دارند، لذا كاركنان دانشگاه، اساتيد، ساير سازمان

ت الكترونيك هستند مجبور به استفاده و آشنايي بيشتر كار با پس
) همخواني 1386كه نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق اسدي (

 دارد.

منظور موفق شدن در اين  توان گفت مديران بايد بهمي
هاي آوريجهان پيچيده و دائماً در حال تغيير كه تكامل فن

منظور همراه  شود، خود را آماده كنند بهورزشي را نيز شامل مي
خصوص مديران،  يري، الزم است تا افراد و بهشدن با چنين تغي

 روز بهطور مداوم  هاي خود را نسبت به گذشته بهدانش و مهارت
 نمايند.

خصوص مديران بخش ورزشي  لذا به مديران ورزشي به
شود در استخدام هاي كشور پيشنهاد ميبرنامه دانشگاه فوق

اطالعات را انساني براي اين سازمان، آشنايي با فناوري نيروي 
عنوان يكي از معيار اصلي و مهم در انتخاب افراد در نظر  به

گيرند و زمينه آشنايي و استفاده هر چه بيشتر را براي پرسنل اين 
 بخش با فناوري اطالعات را فراهم كنند.
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Abstract

Athletic directors with the help of information technology, computers and related software
can do tasks and projects anything more effective than before.Sothe acquisition of IT skills is
essential for athletic directors and can help to advance the organizational goals. Therefore, in
order to assess the knowledge and use of information technology in university intramural
department, 50 managers selected as sample, and responded to the researcher made
questionnaire with the appropriatevalidity and reliability (Inconsistency rate of less than 0.1).
For statistical analysis, descriptive statistical analysis and Analytical Hierarchy Process AHP
and Expert choice software were used. Based on results, Word processing software based on
AHP weighted (0.522) has priority Understanding and using the rate of graphics applications
with final weight (0.041) were significantly less important than other indicators of IT.
Overall, one can say due to the large athletic extracurricular duties, the directors are required
to understand the diversity and complexity of activities and make greater use of information
technology to organizational processes with speed and accuracy are more and less expensive
to do.

Keywords: Information technology, Knowledge of IT, Usage of IT, Intramural manager.
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