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مقدمه

عصر کنونی به عنوان عصر اطالعات یا دانایی نام گرفته است .در این عصدر ،فنداوری اطالعدات بده
عنوان یک راهبرد یا طرز تفكدر جدیدد ،تمدام ابعداد زنددگی بشدر را تحدت تدرایر قدرار داده اسدت.
سازمانها نیز نهادهایی هستند که به طور شددیدی تحدت تدرایر فنداوری اطالعدات قدرار گرفتدهاندد،
بهگونده ای کده تصدویر سدازمان امدروزی بددون فنداوری اطالعدات و کداربرد آن ایدرممكن اسدت.
همچنین ،فنداوری اطالعات به عنوان یكی از مهمترین محورهای توسعه در جهان به شمار میآید و
بسیاری از کشورهای جهان ،توسعه فناوری اطالعات را به عنوان یكی از مهمترین زیرسداتتهدای
توسعه تود قرار دادهاند ( .)Al-gahtani, 2003لذا ،سازمانهدای امدروزی بده تددوین برنامدههدایی
جهت بازنگری و آشنایی مدیران و کارکنان تود در زمینه فناوری اطالعات مدیپردازندد .بندابراین،
به نوعی میتوان گفت که در دنیای امروز استفاده از رایانه و فناوریهای نوین ،ااربخشتدرین ابدزار
به یساب مدیآیدد کده بدا کمدک آن مددیران مدیتوانندد وادایف و پدرو ههایشدان را بده صدورت
ااربخشتر از قبآ انجام د اده و به ارتقدا سد ع عملكدرد سدازمان تدود کمدک نمایندد (Atashak,
).2010, Moafi, 2009

امروزه در ایران ،دانشافزایدی و تغییدر و جهدتدهدی بده فنداوری در سدازمان از طریدق فنداوری
اطالعات به سهولت انجام نمیپذیرد تا دانش کارکنان یک سازمان و یا جامعه را در ابعداد مختلدف
توسعه دهد .فناوریاطالعات در توسعه مهارت یرفهای ،کمک به نهادینه شددن تغییدر و ندوآوری،
تقویددت مهددارت ادراکددی ،تقویددت مهددارت تصددمیمگیددری ،بدده وجددود آوردن روییدده پژوهشددی در
کارکنان و کمک به شكآگیری تفكر استاندارد ،تقویدت سدهولت کداربردی نقدش مدؤاری دارد و
میتواند موجب ایجاد توسعه متوازن و چندجانبه در سازمان ها گدردد .در واقدع ،فنداوریاطالعدات
به عنوان مجموعه افكار تولید شدده کده بده وسدیله مكانیسدم هدای سدخت افدزاری در اتتیدار افدراد و
سازمان ها قرار می گیرد و نقدش عمدده ای را در توسدعه ااربخشدی سدازمانی تصوصداً سدازمان هدای
ورزشی ایفا میکند.
یندههدای
سدازمانهدای تدود را در معدر تغییدر و توسدعه در زم 

یران امروزی بدا آگداهیکامدآ
مد 
تطمشی ،ساتتار و رفتارهای انسدانی و مهدمتدرین آن فنداوریاطالعدات قدرار مدیدهندد .یكدی از
مهمترین جنبههای تغییر ،تغییر در بهکارگیری فناوری به ویژه فناوری اطالعات است (Alidousti,
).2006
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یتواندد
تغییر در فناوریاطالعات مدیریت تاص تود را میطلبد .زیرا ،اینگونه تغییدر ،هدم مد 
یشبینی بوده و معموالً واضع و آشدكار اسدت و
ماهیت تكنولو یک داشته باشد که به آسانی قابآ پ 
یشبیندی و تشدخیص نیسدت .عالوه بر این ،مدیران
به آسانی قابدآ پد 
ی که معموالً 
هم ماهیت اجتماع 
سازمانها باید تود را به منظور موفقبودن در جهانی هر چده پیجیددهتدر و دایمداً در یدال تغییدر که
فناوریها است ،آمادهکنند ( .)Asrafganjouei, 2010به منظدور دنبدال نمدودن

شامآ تكامآ انواع
چنین تغییری ،الزم است که مدیران مرتبداً داندش و مهدارتهدای تدود را نسدبت بده گذشدته مدورد
بازنگری قرار داده و به روز نمایند ،اما برای آن که این سازمانها عملكدرد مددیران تدود را از نظدر
س ع آموزشی و تخصصی ،کاراتر و ااربخشتر کنند ،باید هدمتدراز بدا سدرعت تغییدرات فنداوری،
مدیران و کارمندان تود را در استفاده از فناوری ،ترایب و تشویق و س ع آگاهی و آشدنایی آنهدا
با فناوری اطالعات را نیز باال ببرند .ضمن اینکه هنگام اعمال تغییرات در زمینده فنداوریاطالعدات
یشدود برتدی از افدراد
یگیرد و در بسیاری از مدوارد مشداهده مد 
همواره مقاومتهایی نیز صورت م 
یکنند .اجرای یدک تغییدر
یرسند نیز مقاومت م 
یتی در مقابآ تغییراتی که توب و من قی به نظر م 
سازمانی آن هم با موفقیت مستلزم تعهد مددیریت ،برنامده اجرایدی مناسدب و موافقدت و یمایدت از
سوی تمام کارکنان میباشد و مدیریت تغییر ،مدیریتی است که با استفاده از ترکیبی از سدبکهدای
درآماده نگه داشتن کارکنانو سدازمان بدرای یدادگیری و رشدد مسدتمر دارد (Oreg,

رهبری سعی

) .2013در واقع ،یک مدیر کارآمد در شرایط متفاوت از سبکها و مهارتهدای متفداوت اسدتفاده
میکند .وقتی سرعت تغییر افزایش مییابد و بیشتر بر سازمان ترایر میگذارد؛ در آن صورت اسدت
که مدیریتتغییر و مهارتهای آن برای هدایت سازمان در جریان تغییر به صورت فزایندهای مهدم
میشود .در نهایت ،مدیریت تغییر نیازمند شناسایی نقاط مناسب و موارد اشدتباه در سدازمان تدود و
دیگر سازمان ها می باشدو براینیآبهاینهددف ،بده روز رسدانیفنداوریاطالعدات ،سیسدتم هدای
اطالعاتیو دانش نیروی انسانی در این زمینه از مهدمتدرین مدوارد پدیش روی مدیباشدد (Ziemba,
).2015

مقوله فناوری اطالعات و مدیریت تغییر در یی ه تربیت بدنی و علوم ورزشی و به تصوص در
بخشکالن ورزشی کشدور دارای اهمیت ویژهای است؛ زیرا به علت گستردگی عملیات و واایف
در بخش ورزشی کالن کشور و تنوع زیرمجموعه آن (فدراسیونهای ورزشدی) االباً جمعآوری و
پردازش اطالعات با دشواریهای فراوانی و مقاومتهایی همراه است .در یالی که بر اسداس نتدایج

فنآوریاطالعاتوارتباطاتدرعلومتربيتي/سالهشتم/شمارهاول/پاييز337
/67فصلنامه 



م العات زیادی که انجام پذیرفته استفاده از فناوری اطالعات باعه تسریع و دقدت بیشدتر در انجدام
کار میشود که همین امدر منجدر بده رواس گسدتردهتدر از اسدتفاده از رایانده و فنداوری اطالعدات در
سازمانها گردیده است و باعه گردیده سازمانها بده تددوین برنامدههدایی جهدت آشدناییسدازی و
اسددتفاده از فندداوری اطالعددات توسددط مدددیران ب ردازنددد ( .)Sahragardjahromi, 2005یافتههای
محققان این نكته مهم را گوشزد مینماید کده مهارتهای رایانه برای کارکنان ضروری و استفاده و
آشنایی با این مهارتها برای مدیران الزامی است ( .)DuPlooy, 1998در واقع ،استفاده از فنداوری
اطالعات در سازمان هایورزشی باعه میشود تا سازمان سریعتر به محدیط تدود و اربداب رجدوع
پاسخ دهد و افراد را قادر میسازد تا دور از محیط فیزیكی سدازمان بده انجدام وادایف شدغلی تدود
تصدمیمگیرنددگان و مددیران سدازمان هدای

ب ردازند ،میزان تحقق این اهداف از دادادههدای مهدم
ورزشی به یساب میآید که با توجه به اهمیت فراوان مقوله فنداوری اطالعدات و ورزش و کمبدود
تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه در نهایت ،ادبیات مرتبط بدا فنداوری اطالعدات بدر اقتضدایی
بودن استفاده آن در سازمانها اشاره دارد.
در سالهای اتیر رشد ،سریع فناوریهای اطالعات و ارتباطات تدرایر بسدیار مهمدی در زنددگی
بشر و کارکرد سازمانهایورزشی و مؤسساتدولتدی و تصوصدی در کشدورهای مختلدف داشدته
اسددت .رشددد تصدداعدی و اهمیددت ییدداتی اطالعددات و لددزوم صددرفهجددویی در وقددت و هزیندده
كههای گسترده به تصدوص از لحداس سدرعت ،لدزوم دسدتیابی
جستوجوکنندگان ،جوان بودن شب 
سریع و جامع بودن اطالعات تاص مورد نیاز از جمله مسایآ مهمی هستند که اهمیت یدک فرآیندد
یسازد ( .)Heeks, 2002بنابراین ،سازمانها،
ارزیابی یساب شده ،کنترل شده و کامآ را آشكار م 
به تصوص سازمانهایورزشی برای ادامه ییات در دنیای پیچیده و متغیر نیازمند کسب اطالعدات
صحیع و کافی در زمان مناسب هسدتند کده بددون آن ،سدازمان در دریدای عددم اطمیندان اوطدهور
تواهد بود و تنها چیزی که میتواندد ایدن عددم اطمیندان را کداهش دهدد کداربرد درسدت فنداوری
یمگیدری محدور
اطالعات است .فاینبرگ و توکیچ معتقد هستند که در سدازمانهدای بدزرگ تصدم 
یدهد که این محور بر اطالعات اسدتوار اسدت ،امدا تصدمیمگیدری نیدز بدا
اصلی فعالیت را تشكیآ م 
کثرت و کمبود اطالعات روبروست (.)Tokic & Feinberg, 2004
ی ورزشی را یاری نمایدد فنداوری اطالعدات اسدت
در این بازار آشفته ،آنچه میتواند سازمانها 
یتهدای
یرهسازی و پردازش و بازیابی و انتقدال اطالعدات قدادر اسدت بدر محددود 
که با ویژگی ذت 
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موجود فایق آید .در واقع ،فناوری اطالعات تنها وسیلهای است که به سازمانهدای ورزشدی کمدک
برنامهریزی گسترده ورزشی تود را در سازمان طدوری گسدترش دهندد کده جدذب

میکند تا بهینه
بیشترین میزان موفقیت درآن به دست آید .سازمانهایورزشی ندوین در محدیط رقدابتی و مجدازی
شدن سازمانها و مدیران ورزشی نیازمند انجام تعدیالت متنوع در سازمانهدا هسدتند و شداید بیشدتر
آنها نیازمند به یک بازبینی کلی و طرایی مجدد سداتتار فنداوری اطالعدات در سدازمانهدای تدود
باشند .یكی از مسایآ اساسی در سازمانهایورزشی این است که سدازمان بایدد بده دنبدال تغییدرات
بنیادین در فرآیندهایش باشد ،تا بتواند از مهلكه رقابت شدید جدان سدالم بددر بدرد کده نكتده یدایز
اهمیت در اینجا توجه به نقش مهم و ییاتی فناوری اطالعات میباشد (.)Sanayeyi, 2013
از زمان اهور فناوریهایاطالعاتی و ارتباطاتی محققان از دیدگاههای مختلف به بررسی آادار
و تبعات ناشی از این فناوریها پرداتتهاند .محققان مختلف سعی کردهاند عواملی را که در پذیرش
فناوری اطالعات ترایرگذار هستند و همچنین ،موانع کاربرد آن را شناسایی نمایند تا بتوانند استفاده
از فناوری اطالعات را افزایش دهند .در دو دهده گذشدته نظریده هدا و مددل هدای مختلفدی در زمینده
پذیرش فناوری پیشدنهاد ،آزمدایش ،اصدال و گسدترش یافتدهاندد کده منشدا اکثدر ایدن مددلهدا از
سیستم های اطالعاتی ،روان شناسی و جامعه شناسی است .این مدل ها به شدناتت از عوامدآ مدؤار در
پذیرش یا موانع پذیرش فنداوری توسدط مددیران و کارکندان و روابدط بدین آنهدا کمدک مدیکنندد
(.)Nafari, 2011
پذیرش فناوری ،یک پدیده چندبعددی اسدت و شدامآ مجموعده وسدیعی از متغیرهدای کلیددی
میباشد که برتی از آنها شامآ ادراکات ،اعتقادات ،نگرشها ،ویژگیهای افراد و میدزان درگیدری
با فناوری اطالعات است ( .)Malekinajfdar, 2012پذیرش کاربران بده عندوان عالقده مشدهود در
بین یک گروه برای اسدتفاده از فنداوری اطالعدات و ارتباطدات بده منظدور انجدام وادایفی کده ایدن
فناوریها برایپشتیبانیاز آن واایف طرایی شدهاند ،تعریف میشود & (Rezaee, 2010, Sun

) .Zhang, 2006در سوی دیگر مقوله پذیرش فناوری ،عوامآ مؤار بدر کداربرد فنداوریاطالعدات
وجود دارد که به دو دسته عوامآ بازدارنده یا موانع و عوامآ پیشبرنده یا موفقیت تقسیم میشدوند.
موانع کاربرد فنداوری اطالعدات ،عدواملی هسدتند کده باعده شكسدت کامدآ کداربرد ایدن فنداوری
میشوند یا پس از کاربرد ،باعه رها شدن یا توقف آن میگردند ،موانع ممكن است موجب دست
نیافتن به هدفها یا ایجاد پیامدهای ناتواسته نیز شوند .در مقابآ ،عوامآ موفقیدت ،عدواملی هسدتند
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که باعه موفقیت کامآ کداربرد فنداوری اطالعدات و تدداوم آن مدیشدوند ،یدا از ایجداد پیامددهای
ناتواسته آن جلوگیری میکنند (.)Davis, 1989
پژوهشهای پیشین نشان میدهند ،پارهای از عوامآ مؤار بر کاربرد فناوری اطالعات ترایری دو
سویه دارند؛ بدین معنا که وجود آنها باعه موفقیت و نبود آنها مانع کداربرد ایدن فنداوری بده شدمار
میرود .عواملی نیز هستند که بودن آنهدا بده موفقیدت در کداربرد ایدن فنداوری منجدر مدیشدود ،امدا
نبودنشان الزاماً باعه شكست آن نمیشود .عواملی نیز وجود دارند کده بدودنشدان بده شكسدت در
کاربرد این فنداوری منجدر مدی شدود ،امدا نبدودن آنهدا الزامد ًا باعده موفقیدتشدان نمدیشدود .نتدایج
پددژوهشهددای پیشددینگدداه بدده ایددن تفدداوتهددا اشدداره دارنددد و گدداهی نیددز آن را تصددریع نمددیکننددد
( .)Edwards, 2002با وجود این ،موانع کاربرد فناوریاطالعات در سازمانها ،تا کنون از جنبههدا
هایگوناگونی بررسی شدهاند .برتی از پژوهشها ،عوامآ مؤار بر پدارهای ازکاربردهدای
و به شكآ 
فناوری اطالعات را بررسیکردهاند و دیگر پژوهشها به این عوامآ در قلمرو موضوعی ،سدازمانی،

یا محی ی و انسانی توجه داشتهاند .برتی نیز با م العه نتایج پژوهشهای انجام شدده ،مددلهدایی را
برای ترکیب و تبیین این عوامآ ارایه کردهاند .کوندا و بروکس با م العه نوشتههای موجدود ،چهدار
مانع اساسی را برای کاربرد فناوری اطالعدات در سدازمانهدای کشدورهای در یدال توسدعه م در 

میسازند .این چهار عامآ عبارتند از :کمبود منابعانسانی ماهر ،محدودیتهدایاقتصدادی ،کاسدتی
در زیرساتتها ،و کاربردهاینادرست و نابجا (.)Kunda & Brooks, 2000
پژوهشدیکمدی بدا روشپیمایشدی بده بررسدی

سدوهالو همكداران ) (Sohal et al., 2001در
تفاوت سازمانهایتدماتیو تولیدی از ابعاد گوناگون مرتبط با فناوریاطالعات پرداتتند .یكدی
از ابعادی که در این کار بررسی شد ،عوامآ ترایرگذار بر کداربرد فنداوری در ایدن سدازمانهدا بدود.
تحلیآ یافتهها نشان داد هر دو دسته سازمان با موانع یكسانی در کداربرد فنداوریاطالعدات از جملده
مؤلفدههدای فنداوری اطالعدات از جملده سدهولتادراکدی و سدودمندی

موارد انسانی و عدم تشریع
ادراکی روبرو هستند.
در پرو های ،به بررسی مقوله پذیرش فناوریاطالعات در کشور عربستان پرداتته شد .در ایدن
چارچوب ،الرافی ) (Alrafi, 2005با انجام پژوهشی کمی و با روش پیمایشی ،عوامآ فنی مؤار بدر
پذیرش فناوریاطالعات را در کشورهای در یال توسعه م العه کرد .هدف ایدن پدژوهش بررسدی
راب ه میان ویژگیهای نوآورانه این فناوری با پذیرش آن از سوی کاربران بود .بددین منظدور ،پدنج
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ویژگی نوآوری از کار راجرز اقتباس شد .نتایج این پژوهش نشان داد ،پنج ویژگی از جمله انسدانی
مؤلفههدای فنداوری

و مدیریتی و ساتتاری و اجتماعی و همچنین ،عدم دانشافزایی در بهکارگیری
با پذیرش فناوریاطالعات در این کشور راب ه دارند.
پینسوپاپ و واکر ) )Peansupap & Walker, 2005برای کشف عوامآ ترایرگذار بر پذیرش
و کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای بزرگ سداتتمانیاسدترالیا ،پژوهشدی کمدی را بده انجدام
رساندند .این پژوهشگران در کار تود به دو مانع مدیریتی و انسانی دست یافتند.
یستمها در سدازمانهدا،
با رشد نیاز به فناوری اطالعات در دهه هفتاد و افزایش شكست ت ابق س 
پیشبینی استفاده و پذیرش این فناوریها ،یكی از بخشهای مورد عالقده بسدیاری از محققدان شدد.
در واقع ،درک اینکه چرا مردم فناوری را میپذیرند یا آن را رد میکنند ،به یكی از چالشدیتدرین
یاطالعاتی تبدیآ شدده اسدت و امدروزه بدرای تحلیدآ چگدونگی
یستمها 
موضوعات در تحقیقات س 
مدلهدای
پذیرش و استقرار فناوریاطالعات ،از مدلهای استقرار فناوری استفاده میکنند .اگر چه 
یشبینی استفاده از یک فناوری ارایه شده است ،اما مدل پدذیرش فنداوری،1
بسیاری برای تشریع و پ 
یهایاطالعاتی را بده تدود
تنها مدلی بوده که مجموعه تحقیقات پیرامون تمایآ به استفاده از فناور 
یهدایاطالعدات ،طدی دو دهده
گونهای که بخش اعظم م العات تكنولو 

اتتصاص داده است ،به
اتیر با استفاده از این مدل صورت پذیرفته است .بنابراین ،ضروری است برای م العه موانع کداربرد
و نحوه پذیرش فناوری ،مدل پذیرش تكنولو ی را به توبی درک نمود (.)Chuttur, 2009
دو تئوری پایهای روانشناسی اجتماعی هستند که منجر به تلق مدل پذیرش فنداوری اطالعدات
دیویس 8شدند .بر اساس تئوری عمدآ مسدتدل ،عملكدرد فدرد در زمینده یدک رفتدار تداص توسدط
تصمیم رفتاری آن فرد برای مشغول شدن در آن فعالیت مشخص میشود .تئوری رفتار برنامهریدزی
شده بر این فر

داللت دارد که نیت رفتاری فرد به انجام رفتارهای مختلف را میتدوان بدا نگدرش

یشبینی کرد & (Dehning
فرد نسبت به آن رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده پ 

) .Richardson, 2002مدل پذیرش فناوری به عنوان یک مددل فشدرده ،پیشدگویانه و قددرتمندد
میمگیری و پذیرش استفاده از یک فناوری تاص تلدق
برای توضیع و پیشگویی رفتار در زمینه تص 
شده است .این مدل ادعا میکند که تصمیم یک فرد برای اسدتفاده از فنداوری بده دو بداور رفتداری

1. TAM: Technology Acceptance Model
2. Davis
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تاص شامآ سودمندیادراک شده و سهولتادراک شدده بسدتگی دارد .سدودمندیادراک شدده
عبارت است از انتظار ذهنی استفاده کننده یک تكنولو ی از این که استفاده از آن فنداوری تداص،
عملكرد وی را بهبود بخشد .سدهولتادراک شدده عبدارت اسدت از میدزان انتظدار فدرد از ایدن کده
استفاده از آن فناوری ،بدی زیمدت و آسدان باشدد .گذشدته از ایدن ،مددل فدوا ادعدا مدیکندد کده
سودمندیادراک شده یک فناوری ،تحت ترایر آسانی استفادهادراک شده آن قرار دارد ،چرا کده
هر چه قدر استفاده از یک فناوری برای یک فرد آسانتر باشد ،آن فناوری برای فرد سدودمندتر بده
نظر تواهد رسید ( .)Sharma, 2003در واقع ،ارزش مهارتها با رشد فنداوری اطالعدات افدزایش
یافته است و فناوری اطالعات پیشدرفته بده دنبدال تدود مهدارت پیشدرفته ایجداد مدیکندد و فنداوری
اطالعات دامنه مهارتی انسان را توسعه میدهد .فناوری اطالعات زمینههایی نظیدر مهدارت برقدراری
ارتباط کالمی ،مهارت ارتباطکتبی ،مهارت ارتباط نمایشی ،مهارت قانعسازی و مهارت اسدتفاده از
اطالعات را در کارکنان ایجاد و تقویت میکند .یكی از نشانههای توسعهیافتگی انسدانی ایدن اسدت
که دایماً افكار جدید را تولید و بهکار گیرد .به تعبیری ،تالا و نوآور بوده و دایماً بده دنبدال تغییدر
پویا و سازنده باشد .زمینه و محور تالقیدت وجدود اطالعداتکدافی اسدت تدا بتدوان اطالعدات را بدا
همدیگر ترکیدب و مجموعدههدای جدیددی را سداتت کده دارای ویژگدی و کاربردهدای جدیددی
هستند .نهادینه شدن تغییر و نوآوری بستگی به برتورد انسدان بدا اطالعدات تولیددی دارد .در یدک
فرآیند تعاملی ،فناوری اطالعات و انسان بر روی همدیگر اار گذاشته و اگر توب عمآ شود تغییدر
و نوآوری نهادینه میگردد .بدین ترتیب هنگام مواجهده بدا موضدوع تغییدر بایدد بدا اسدتفاده از یدک
راهبرد مناسب هم عوامآ تكنولو یک و هم عوامآ اجتماعی مددیریت شدوند .چدون همده تغییدرات
یی عدواملی اسدت کده
همیشه قابآ پیشبینی نیستند ،یدک راه مناسدب بدرای مددیریت تغییدر ،شناسدا 
آاازگر تغییر هستند (.)Sarayeh & Khodair, 2013
صرفنظر از اینکه اساس و شالوده تغییدرات سدازمانی و موتدور محرکده آن بده کددام یدک از
عوامآ منابع انسانی ،ساتتار ،اهداف سازمانی ،تكنولو ی و فناوری اطالعات یا فرهنگ نسدبت داده
شود ،تغییر اشاره به انتقال سازمان از وضدعیت موجدود بده وضدعیت دلخدواه دارد کده در نهایدت ،بدا
شتاب تغییرات و پیچیدگی آن از یک سو و در همدان یدال فرآینددهای آرام و تددریجی از سدوی
دیگر ،از سرعت واکنش و تشخیص جهت مناسب سازمانها برای ت بیق کاسته و بقدای آندان را بده
مخاطره اندازد .از این رو ،مدیران سازمانی به منظدور دسدتیابی بده اهدداف تدود ،ضدمن پدیشبیندی
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هایاطالعاتی سازمانی و دانشکارمندان تود در استفاده بهینده
تحوالت آتی و بهروزرسانی سیستم 
از فناوری اطالعات ،همواره باید در جهت تسهیآ تالقیت و نوآوری برای مواجهه با تغییرات الزم
یشتوانایی بهکدارگیری
گام برداشته و با تواناییهای اساسیسازمان در زمینه یادگیری از طریق افزا 
و پیادهسازی فناوری اطالعات موانع را شناتته و مرتفع سازند ).(Akhavan, 2006
فناوریهایاطالعات در تمام بخشهدای کشدور در یدال توسدعه و گسدترش اسدت و هدر روز
شاهد توجه بیشتر به این فناوریها در نهادها و سازمانهای مختلدف هسدتیم .نكتده یدایز اهمیدت در
این زمینه آن است که اگر چه در اکثر بخشها سرمایهگذاریهای کالنی در زمینه زیرسداتتهدا و
امكانددات فندداوری اطالعددات و ارتباطددات صددورت گرفتددهاسددت ،امددا ویژگددیهددا ،نیازهددا ،عالی دق
یاسدتگدذاریهدا و برنامدهریدزیهدای توسدعه فنداوری

استکه در س

هایکاربران موضوعی
اولویت 
اطالعات کمتر به آنها توجه شده است .پذیرش و استفاده از هر فناوری ،مسرلهای چندبعددی اسدت


که نیازمند توجه به جنبههای مختلف رواندی ،اقتصدادی ،اجتمداعی ،فرهنگدی و سیاسدی در افدراد و
جامعه است و این امر بدون استفاده از مبانی نظری رشتهها و یدوزههدای گونداگون علدوم ،موفقیدت
برنامههای فناوری اطالعات و ارتباطات را بدا مشدكآ مواجده مدیسدازد ( .)Lee & Kim, 2009در
یال یاضر ،بسیاری از سازمانها و نهادها با استفاده از الگوی تزریقدی تدالش مدیکنندد تدا فنداوری
یتود گسترش دهند ،با این تصور که آنان مشدتاا پدذیرش
اطالعات را در بین تودههای منابع انسان 
و اسددتفاده از ایددن فندداوریهددا مددیباشددند .ایددن در یددالی اسددت کدده تحقیقددات متعدددد در یددوزه
هایاطالعاتی یاکی از آن است که تصمیم برای پذیرش و استفاده از یدک فنداوری فرآیندد
سیستم 
پیچیدددهای اسددت کدده عوامددآ و متغیرهددای بسدیاری در آن دتیددآ مدیباشددند .از ایددن رو الزم اسددت
دستاندرکاران و برنامهریزان یوزه فناوری اطالعات و ارتباطدات بدا آگداهی کامدآ از نظریدههدا و
مدلهای م ر در این یوزه ،بنا به مقتضیات و شرایط سازمان و جامعه تود از این نظریدههدا بدرای
یند تا پرو ههای فناوری اطالعات و
تسهیآ و تسریع توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده نما 
ینگردند و سرمایهگذاریهای انجدام شدده در ایدن زمینده بده نتدایج م لدوب
ارتباطات با موفقیت قر 
منتهی گردد ).(Alrafi, 2005
رشد سریع فناوری اطالعات تصوصاً در دو دهه گذشته ،بده عندوان مهدم تدرین عامدآ تغییدر در
س ع سازمان و جامعه تلقی می شود .پیاده سازی فناوری اطالعات در سدازمان هدا عدالوه بدر تسدهیآ
اجرای مدیریت تغییر در سازمان ،ضمن صرفهجویی قابآ توجه در وقت و زمان و کداهش هزیندههدا
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به بهترین صورت ممكن ،ایجاد یس سدودمندی ،اعتمداد و سدازگاری نیدز در کارمنددان بده دنبدال
تواهد داشت.
در ارتبدداط بددا تغییددر در فندداوری اطالعددات ،یكددی از اساسددیتددرین چددالشهددا ،مواجدده شدددن بددا
ای امروزی در سازمانهاست .علدی رادم ایدنکده یدوزههدای اطالعداتی
سیستمهای اطالعاتی یرفه 
پاسخگوی چالشهای تغییر هستند؛ اما ،هنوز یک راهیآ جامعنگر مناسب ،جهت پاسدخگدویی بده
ارتباطات بینابینی تغییرات مختلف وجود ندارد ( .)Barbaroux, 2011مدیریت هر سدازمان عدالوه
بر یساس بودن نسبت به تغییدر بدالقوه بایدد قدادر باشدد در مقابدآ آن واکدنش مناسدب نشدان دهدد.
مدیریت باید از گامهای فرآیند تغییر به منظور افزایش امكانپذیری اجرای موفدق آن آگداه بدوده و
بتواندد یدک راهبدرد مناسدب بدرای مواجده شددن بدا تغییدر انتخداب نمایدد ( .)Prosci, 2003االدب
راهبردهای تغییر با استفاده از مدل کرت لوین برای تغییر سازماندهی شدهاند .او بر این بداور اسدت
که اگر سازمانی بخواهد به صورت موفقیتآمیز تغییراتی از جمله فنداوری را در تدود بدهدد ،بایدد
سه مریله را طی نماید :بر هم زدن وضع موجود و از بین بردن فشدارهایی کده بده صدورت فدردی و
گروهی در برابر پدیده تغییر مقاومت میکنند ،یرکت در جهت وضع جدیدد ،تثبیدت وضدع تغییدر
یریت راهبردی تغییر باید نیروهای مؤار بدر آن را

یافته و به یالت دایمی درآوردن آن .پس برای مد
شناسایی کرد و از آنجایی که تغییر در درون یک سازمان االب با مقاومت مواجه میشود ،میبایدد
روشهای مختلف برای البه بر این مقاومت از جمله ارتباطات ،مشدارکت و مدذاکره را شناسدایی و
مورد تحقیق قرار داد .روش یادگیری سازمانی با استفاده از بهکارگیری فناوری اطالعات است پس
توسعهدهندگان سیستمها و مدیران در سازمانها اگر بخواهند در اجدرای تغییدری در زمینده فنداوری
موفق باشند ،باید این مهارتها را کسب کنند (.)Sarayeh & Khodair, 2013
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 .1آیا وضعیت کاربرد فناوری اطالعات در وزارت ورزش و جوانان در ید م لوب است؟
 .8آیا وضعیت کاربرد مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان در ید م لوب است؟
 .9آیا بین مؤلفههای کاربرد فناوری اطالعات و مدیریت تغییر ارتباط مثبت وجود دارد؟
 .4اولویتبندی مؤلفههای کاربرد فناوری اطالعدات بدر اسداس کاربردشدان در وزارت ورزش و
جوانان چگونه است؟
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 .1آیا متغیرهای قابآ مشاهده؛ یعنی ،کاربرد فناوری اطالعات و مدیریت تغییر ،سدازهای پنهدان و
یا متغیری پنهان را اندازهگیری میکنند؟
روش

این تحقیق از لحاس روش ،همبستگی و از لحاس هدف ،کاربردی است .همچنین ،تحقیق یاضر بده
لحاس استدالل از نوع استقرایی و بیدانگر ایدن امدر اسدت کده از واقعیدتهدای جزیدی و انفدرادی بده
واقعیتهای کلی در این تحقیق دست یافته میشود .در واقع ،با مشاهده آنچه که بدرای جدز معدین
در وزارت ورزش وجود دارد نتیجه گرفته میشود کده بدرای همده کارکندان کده جدز در آن قدرار
میگیرد نیز وجود دارد و به لحاس نوع م العه با توجه به اینکه محقق به جمعآوری دادههای دسدته
اول در وزارت ورزش و جوانان میپردازد ،میدانی با استفاده از اطالعات دسته اول است.
جامعه آماری پژوهش ،کارمندان بخشهای معاونت امور بانوان و توسعه ورزش همگانی ،معاوندت
توسعه منابع و پشتیبانی ،معاونت توسعه ورزش قهرمانی و یرفهای و سدایر بخدشهدا و زیرمجموعده
آنها در وزارت ورزش و جوانان کشور میباشد .یجم جامعه  218نفر است .یجدم نمونده  861نفدر
است که با استفاده از فرمول کوکران محاسدبه گردیدد و ضدریب ت دا  %1مدیباشدد .الزم بده ذکدر
است ،در جمعآوری پرسشنامهها تعداد  886عدد پرسشنامه جمعآوری گردید.
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ويژگيهایدموگرافيکنمونهموردمطالعه

جدول .

آمارهمشخصاتفردی

فراواني درصد 

فراواني

درصد

آمارهمشخصاتفردی
کمتر از  93سال

61

86/33

بین  93تا  43سال

136

46/33

بیش از  43سال

13

86/11

کمتر از  1سال

11

88/16

بین  1تا  13سال

112

18/81

بیش از  13سال

15

81/88

تیلی کم

11

4/26

کم

41

12/14

21

91/24
81/62
13/45

دی لم

14/11

98

س ع

کاردانی

89

18

تحصیالت

کارشناسی

41/15

139

کارشناسی ارشد و باالتر 15/85

93

مرد

63/39

116

زن

93/35

53

تیلیکم

2/43

13

وضعیت

کم

12/12

48

وضعیت

آشنایی

در ید نیاز

94/31

53

آشنایی

در ید نیاز

با رایانه

زیاد

89/23

14

با اینترنت

زیاد

43

یرفهای

14/15

98

یرفهای

44

جنسیت

سن

سابقه
کاری

همانگونه که در جدول  ،1مشاهده میشود ،نموندهگیدری کدامالً تصدادفی در بخدشهدایاجرایدی
مختلف وزارتورزش و جوانان بدا سدن ،سدوابق کداری ،تحصدیالت و جنسدیت متفداوت صدورت
پذیرفته است.

جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه به شر زیر استفاده شد.
الف .پرسشنامه تم  :TAMبرای بررسی میزان پدذیرش و اسدتفاده از فنداوری اطالعدات در محدیط کدار
) (Davis, 1989در چهار بخش سودمندیادراکی با  6سؤال ،سهولت ادراکی با  6سدؤال ،نگدرش
نسبت بهکاربرد فناوری اطالعات با  1سؤال و تمایآ به استفاده از فناوری اطالعات بدا  4سدؤال و در
مجموع  81سؤال پنج ارزشی لیكرت (عدد  1تیلیکم تدا عددد  1تیلدیزیداد) مدورد اسدتفاده قدرار
گرفت .این پرسشنامه از پژوهش ریمانی ) (Rahmani, 2012اقتباس شدده اسدت .روایدی آن در
تحقیق وی بررسی و تریید شد و پایایی آن  3/32اعالم شد و مورد تریید قرار گرفت.
ب .پرسشنامه مدیریتتغییر یا ادكار  :برای بررسی میزان و موارد مقاومدت کارکندان در برابدر تغییدر در
محیط کار برای سنجش مؤلفههدای آگداهی ،تمایدآ ،داندش ،تواندایی و تقویدت (پرسدشنامده پدنج
1. ADKAR: Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement
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ارزشیلیكرت) است .پرسشنامه مورد نظر از برگرفته ترجمده شدده مقالده پژوهشدی بدرای بررسدی
میزان و موارد مقاومت کارکندان در برابدر تغییدر مدیباشدد .الزم بده ذکدر اسدت ،پرسدشنامده فدوا
یباشد و با تریید استادان مجدداً روایی الزم را کسب کرده است .پایدایی آن
استاندارد و بینالمللی م 
کسبکدرده و مدورد ترییدد قرارگرفتده اسدت (Bohene et al.,

نیز در س ع بینالمللی آلفای 3/36

).2012
در این تحقیق ،برای تجزیه و تحلیآ دادههدا از آمدار توصدیفی و اسدتنباطی اسدتفاده شدد .بده منظدور
سازمان دادن و تالصهکدردن نمدرات تدام و توصدیف انددازههدای نمونده از آمدار توصدیفی شدامآ
میانگین ،درصد ،فراواندی ،انحدراف معیدار و جدداول اسدتفاده شدد .در ایدن تحقیدق از آزمدونهدای
استنباطیکالموگروف -اسمیرنف (جهت تعیین نرمال بودن دادهها) ،آزمون  tتک نمونهای (جهت
تعیین وضعیت متغیرهای اصدلی) ،ضدریب همبسدتگی پیرسدون (بدرای تعیدین روابدط بدین متغیرهدا)،
آزمون رگرسیون چندگانه (جهت پیشبینی متغیرها) و از مدلسدازی معدادالت سداتتاری ()SEM
برای تعیین روابط ت ی همزمان بین متغیرها استفاده گردید .عملیات آمداری توسدط ندرمافزارهدای
 SPSS/16و  LISREL8.5انجام شد و دادهها در س ع معناداری  α≥3/31تجزیه و تحلیآ شدند.
یافتهها
شاخصهایآماریمرتبطبامتغيرکاربردفناوریاطالعاتوخردهمتغيرهایآن

جدول.8

شاخصهایگرايشمرکزی

عنوانمتغير
کاربرد فناوری
اطالعات

شاخصهایپراکندگي


شاخصهایتوزيع


انحراف خطای ضريب ضريب
دامنه
واريانس
نما ميانه ميانگين
معيار معيار کجي کشيدگي
تغييرات
9

9

سودمندی
درک شده
سهولت درک
9/94 9/61
شده
نگرش نسبت به
9
9
کاربرد
تمایآ به استفاده 9/41 9/13
9/19 9/89

9/31

1

1/512

1/986

3/933 3/549

3/439

9/68

4/51

1/456

1/811

3/121 3/811

3/141

9/56

1

1/363

1/394

-3/345 3/133

3/841

9/11

4/1

8/844

1/432

3/968 3/883

3/365

9/28

1

8/844

1/432

3/435 3/883

3/182
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با توجه به جدول  8و با ترکید بر اینکه تفداوت انددکی بدین نمدا ،میانده و میدانگین وجدود دارد و از
ضریبکشیدگی کمتر از رقم  3/5است ،میتوان م ر نمود کده

ضریبکجی و

آنجاییکه میزان
شاتص گدرایش

توزیع فوا ،مفروضه نرمال بودن را داراست و می توان از میانگین به عنوان معرف
مرکزی استفاده و از مدلهای آمار پارامتریک استفاده کرد.
شاخصهایآماریمرتبطبامتغيرمديريتتغييروخردهمتغيرهایآن

جدول.3

شاخصهایتوزيع

شاخصهایپراکندگي

شاخصهایگرايشمرکزی

انحراف خطای ضريب ضريب
دامنه
واريانس
نما ميانه ميانگين
عنوانمتغير
معيار معيار کجي کشيدگي
تغييرات
3/984
3/342 3/454 8/883 4/362
4
9/84
9
مدیریت تغییر 9/89
آگاهی از نیاز
3/894
3/818 3/981 8/164 6/154
1
9/54 9/44 9/13
برای تغییر
م لوبیت اجرای
3/998
3/189 3/869 1/149 8/923
4/51
9/11 9/14
9
تغییر
دانش درباره
3/826
3/949 3/189 1/189 1/861
1
9/16
9
9/11
چگونگی تغییر
توانایی اجرای
3/943
3/894 3/894 8/941 6/614
1
9/32
9
مهارت ها و رفتار 9
جدید
تقویت یفظ
-3/498 3/981 3/899 8/821 1/881
4/1
9/11
9
9
تغییر

با توجه به جدول  9و با ترکید بر اینکه تفداوت انددکی بدین نمدا ،میانده و میدانگین وجدود دارد و از
میتوان م در نمدود کده
کشیدگیکمتر از رقم  3/5است ،


ضریب
ضریبکجی و

آنجاییکه میزان
شداتصگدرایش

توزیع فوا ،مفروضه نرمال بودن را داراست و می توان از میانگین به عنوان معرف
مرکزی و از مدلهای آمار پارامتریک استفاده کرد.
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سؤال اول پژوهش :آیا وضعیت کاربرد فناوریاطالعات در وزارت ورزش و جوانان در ید م لوب
است؟
سؤال دوم پژوهش :آیا وضعیت کاربرد مدیریت تغییدر در وزارت ورزش و جواندان در یدد م لدوب
است؟
جدول.7نتايجآزمونtتکنمونهایبرایتعيينوضعيتکاربردفناوریاطالعاتومديريتتغيير
Test Value= 3
متغير

کاربرد فناوری
اطالعات
مدیریت تغییر

t

DF

sig

Mean
Difference

Confidence 95%
Interval of the
Difference
Upper
Lower

-1/324

153

3/823

-3/236

-8/8518

3/6131

8/394

891

3/349

3/36118

3/3934

1/3336

در این بخش ،به سؤاالت اول و دوم پژوهش در مورد م لوبیت یا عدم م لوبیدت کداربرد دو متغیدر
اصلی یعنی فناوری اطالعدات و مددیریت تغییدر در وزارت ورزش و جواندان پاسدخ داده مدیشدود.
همانگونه که در جدول  4مالیظه میشود ،با توجه به میزان  tو  P<3/31مدیتدوان بیدان کدرد کده
کدداربرد فندداوری اطالعددات در وزارت ورزش و جوانددان از وضددعیت م لددوب و ایدددهآل برتددوردار
نیست .به عبارت دیگر ،کاربرد فنداوری اطالعدات در وزارت ورزش و جواندان بدا توجده بده معیدار
تعیین شده (میانگین نمره  9از دیدگاه متخصصان برای وضعیت متوسدط) بدرای مقایسده بدا میدانگین
یاصآ از نمونههای تحقیق ،در ید متوسط است .همچنین ،با توجه به میزان  tو  P<3/31مدیتدوان
بیان کرد کده مددیریت تغییدر در وزارت ورزش و جواندان از وضدعیت تدا یددی بداالتر از متوسدط
برتوردار است .به عبارت دیگر ،مدیریت تغییر در وزارات ورزش و جوانان با توجه به معیار تعیدین
شده (میانگین نمره  9از دیدگاه متخصصان برای میزان متوسط) برای مقایسه بدا میدانگین یاصدآ از
نمونههای تحقیق ،تا یدودی از میانگین ( )9/84باالتر است .این مقددار از لحداس آمداری معندیدار
است.
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سؤال سوم پژوهش :آیا بین مؤلفههای کاربرد فناوریاطالعات و مدیریت تغییر ارتبداط مثبدت وجدود
دارد؟
مؤلفههایفناوریاطالتبامديريتتغيير
جدول.5نتايجضريبهمبستگيپيرسونبرایتعيينارتباط 

متغير

شاخصهای

آماری

آگاهياز
نيازبرای
تغيير

مطلوبيت
اجرایتغيير

سودمندی

r

**3/56

**

ادراک شده
سهولت
ادراک شده
نگرش
نسبت به
کاربرد

3/68

دانشدرباره

تواناييبرای

تقويت

چگونگي

اجرایمهارتها


حفظ

تغيير

ورفتارجديد

تغيير

**

3/14

*

3/88

**

3/66

sig

3/331

3/331

3/331

3/311

3/331

r

**3/18

*3/81

**3/53

**3/93

**3/13

sig

3/331

3/389

3/331

3/331

3/331

*

-3/98

*

-3/15

**

**

**

3/381

3/398

3/331

r
sig

تمایآ به

r

استفاده

sig

**

3/41

3/11

3/331

3/358

**

3/61

3/99

3/331

3/13

3/331
**

3/331
*

-3/63

3/331

3/44

3/98

3/398

**در س ع  P<3/31معنیدار است؛ *در س ع  P<3/31معنیدار است.

همانگونه که در جدول  1مالیظه میگردد ،بین سدودمندی ادراک شدده ،سدهولت ادراک شدده؛
نگرش نسبت به کاربرد؛ و بین تمایآ به استفاده از یک سدو و مؤلفدههدای مددیریت تغییدر از سدویی
دیگر در وزارت ورزش و جوانان راب ه معنیداری وجود دارد (.)P<3/31
بین تمایآ به اسدتفاده بدا آگداهی از نیداز بدرای تغییدر ( ،)r=3/41بدا داندش دربداره چگدونگی تغییدر
( )r=3/99و با تقویت یفظ تغییر ( )r=3/98راب ه مثبت و معنیداری وجود دارد (.)P<3/31
تمایآ به استفاده با توانایی برای اجرای مهارت ها و رفتدار جدیدد ( )r=-3/63دارای راب ده منفدی و
معنیدار است ()P<3/31؛ اما تمایآ به استفاده با م لوبیت اجدرای تغییدر راب ده معندیداری نداشدت
(.)P>5/50
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سؤال چهارم پژوهش :اولویتبندی مؤلفدههدای کداربرد فنداوری اطالعدات بدر اسداس کاربردشدان در
وزارت ورزش و جوانان چگونه است؟
جدول.7نتايجآزمونرتبهبندیفريدمنبرایاولويتبندیمؤلفههایکاربردفناوریاطالعات

متغير

ميانگينرتبه

اولويت

سودمندی ادراک شده

9/69

1

سهولت ادراک شده

1/13

4

نگرش نسبت به تغییر

8/83

9

تمایآ به استفاده

9/14

8

X2

DF

132/318

9

Sig

3/331

همانگونه که در جدول  ،6مالیظه میشود ،بر اساس نتایج آزمون رتبه بنددی فریددمن (،P<3/31
 ،)X2=132/318 ،df=9در بین مؤلفههای کاربرد فناوری اطالعات در وزارت ورزش و جواندان ،بده
ترتیب سودمندی ادراک شده ،تمایآ به استفاده ،نگدرش نسدبت بده تغییدر ،تمایدآ بده اسدتفاده و در
نهایت سهولت ادراک شده اولویتهای اول تا چهارم را دارند (.)P<5/50
سؤال پنجم پژوهش :آیا متغیرهای قابآ مشاهده؛ یعندی ،کداربرد فنداوری اطالعدات و مددیریت تغییدر،
سازهای پنهان و یا متغیری پنهان را اندازهگیری میکنند؟
تحلیآ مسیر می تواند روابط علّی بین متغیرهدا را تعیدین کندد و بدا بیدان رسدمی یدک مددل از طریدق
گزارههای آماری به دنبال این است تا پارامترهایی را در یی ه راب ه بین سازههدا بدرآورد سدازد .در
این تحقیق پس از تعیین روابط بین متغیرهدای تحقیدق؛ متغیرهدای اصدلی در  LISREL8.8بررسدی
شدند و مفروضات آمار پارامتریک با ترکید بر نرمال بودن توزیع چندمتغیری به دست آمد .پدس از
اینکه مدل مذکور با ترکید بر تحلیدآ عامدآ و تحلیدآ مسدیر ،بده وسدیله دادههدای تجربدی طرایدی
گردید ،به بدرازش ایدن مددل پرداتتده شدد و شداتصهدای مدرتبط بدا نیكدویی بدرازش و ت اهدای
اندازهگیری به دست آمد که در این زمینه ،از سده شداتص متفداوت اسدتفاده گردیدد .بدا ترکیدد بدر
تمامی این سه شاتص ،مشخص گردید که مدل مزبور ،از برازش برتوردار است و کارایی بداالیی
در توصیف روابط بین متغیرها داراست .جدول  5معرف شاتصهای مرتبط بدا بدرازش مددل ارایده
شده توسط محقق است .مدل نهایی تحقیق نیز در شكآ  ،1نشان داده شده است.
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شاخصهایبرازشمدلتحقيق

جدول.6

شاخصبرازش
x2

م لق

ت بیقی

 196/311با درجه

-

برازش م لوب

P-value

3/3228

بیشتر از 3/31

برازش م لوب

شاتص نیكویی برازش ()GFI

3/33

بیش از 3/33

برازش م لوب

شاتص توکر -لویس ()TLI

3/36

بیش از3/33

برازش م لوب

3/31

بیش از 3/33

برازش م لوب

3/32

بیش از 3/33

برازش م لوب

3/33351

کمتر از 3/31

برازش م لوب

شاتص برازش بنتلر -بونت
()BBI
شاتص برازش ت بیقی ()CFI
ریشه میانگین مربعات ت ای

مقتصد

ميزان

مالک

 تفسير

برآورد ()RMSEA
شاتص برازش مقتصد هنجار
شده ()PNFI

آزادی 21

3/63

بیشتر از 3/31

برازش م لوب

همانگونه که قابآ مشاهده است مشخص گردید کده مددل مزبدور ،از بدرازش برتدوردار اسدت و
کارایی باالیی در توصیف روابط بین متغیرها داراست و دادههای گدردآوری شدده ،مددل مفهدومی
پژوهش را یمایت میکنند.
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شكل .تحليلمسيروضرايبمسيردرمدلنهاييتحقيق

در شكآ  ،1ضریب مسیر بیان کننده وجود راب ه علی ت ی و شدت و جهت این راب ه بدین دو
متغیر مكنون اسدت .در یقیقدت ،همدان ضدریب رگرسدیون در یالدت اسدتاندارد اسدت کده در
مدلهای سادهتر رگرسیون ساده و چندگانه مشاهده میگردد و عددی بین  -1تدا  ۱1اسدت کده
اگر برابر با صفر شوند ،نشاندهنده نبود راب ه علی ت ی بین دو متغیر پنهان است که در تحقیدق
یاضر با توجه به در محدوده استاندارد قرارگرفتن آن و سایر بارهدای عداملی بده دسدت آمدده،
نشان دهنده وجود راب ه علی ت ی بین دو متغیر تحقیق است.

فنآوریاطالعاتوارتباطاتدرعلومتربيتي/سالهشتم/شمارهاول/پاييز337
/27فصلنامه 



شكل.8نمراتtدرتحليلمسير

در شكآ  8نمرات  tدر تحلیآ مسیر مشاهده میشود .از آنجایی که تمدامی نمدرات  tبدزرگتدر از
 ۱1/36و  -1/36است ،معنیداری آماری ضرایب مسیر در مدل تحلیآ مسیر ترییدد مدیشدود .بدرای
آزمون اینکه مدل پژوهش از برازش مناسبی برتوردار است؛ از شاتصهای برازش مددل اسدتفاده
شد .بر اساس زیرنویس مدل ،مقدار آماره  x2برابر با  196/311با درجه آزادی  21است .این مقددار
از مقدار بحرانی  x2با درجه آزادی  21کمتر است که نشاندهنده تریید مدل تواهد شد .هدمچندین،
 P-valueمتناار با آن  3/3228است که با توجه به اینکه بیشتر از  3/31اسدت؛ قابدآ قبدول بدوده و
تریید میشود .شاتص نیكویی برازش ( 3/33 )GFIاست که نشان دهنده قابآ قبول بودناینمیدزان
میانگین مربعدات ت دای بدرآورد 1کده شداتص دیگدر

برای برازشم لوبمدل است .مقدار ریشه
نیكویی برازش است نیز  3/33351میباشد که با توجه به اینکده کمتدر از  3/31اسدت ،قابدآ قبدول
بوده و نشان دهنده تریید مدل پژوهش میباشد .دیگر شاتصهای نیكدویی بدرازش بدرای معدادالت
ساتتاری بدین صورت است که مقدار شاتص توکر -لویس (3/36 )TLI8؛ شاتص برازش بنتلر-
بونت (3/31 )BBI9؛ شاتص برازش ت بیقی ( 3/32 )CFI4و شاتص بدرازش مقتصدد هنجدار شدده
1. RMSEA: Root Mean Squared Error Of Approximation
2. Tucker- Lewis Index
3. Bentler- Bonett Index
4. Comparative Fit Index
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( 3/63 )PNFI1است که همگی نشان دهنده برازش م لوب و تریید مدل پژوهش میباشدد .عدالوه
بر اینکه مدل نظری برازش در یی ه تحلیآ مسیر ،از مفروضات تجربی -نظری مناسدبی برتدوردار
بوده ،میتوان اینگونه تفسیر کرد که کداربرد فنداوری اطالعدات بدا ضدریب مسدیر ( )Pc=3/52بدر
مدیریت تغییر اار مستقیم است .در اارگذاری کاربرد فناوری اطالعات بر مدیریت دانش به ترتیدب
سهولت درک شده با بار عداملی  ، 3/24نگدرش نسدبت بده کداربرد بدا بدار عداملی  ،3/53سدودمندی
ادارک شده با بار عاملی  3/41و در نهایت ،تمایآ به استفاده با بار عاملی  3/98نقدش دارندد .عدالوه
بر این در میزان ترایر پذیری مدیریت دانش از کاربرد فنداوری اطالعدات ،بده ترتیدب داندش دربداره
چگونگی تغییر با بار عاملی  ،3/21توانایی برای اجرای مهارتها و رفتار جدید با بدار عداملی ،3/66
م لوبیت اجرای تغییر با بار عاملی  ،3/19تقویت یفظ تغییر با بار عاملی  3/93و در نهایت ،آگداهی
از نیاز برای تغییر با بار عاملی  3/82نقش دارند.
بحث و نتیجهگیري

سازمانها ،تصوصاً سازمانهای ورزشی در چند دهه گذشته فشارهای اجتماعی بیشتری را ایساس
کردهاند که این فشارها به مرور ،نقش تعیینکنندهای در بقا و ادامه ییات آنهدا ایفدا مدیکنندد .اگدر
محیط سازمانها اابت و بدون تغییر بماند ،سازمان نیز تواهدکوشید تا در یالدت تعدادل بده فعالیدت
تود ادامه دهد .اما همانگونه که مشاهده میشود ،محدیط سدازمانهدای ندوین پویاسدت و تغییدرات
گستردهای دارد .بنابراین ،آنها نیز باید با این تغییرات هماهنگ باشدد و عناصدر تدود را بدهگوندهای
انع افپذیر طرایی کنند تا از فرصتها بهرهبرداری کرده و تهدیدات را به یداقآ برسانند.
نتددایج تحقیددق نشددان داد ،نكته قابآ توجدده ترایر و نقددش نیروی انسانی و کارکنان سازمانهددا
میباشند که در یكم یكی از مهددمتددرین منابع ییاتی سازمانی در پیددادهسددازی و کدداربرد فندداوری
اطالعددات و مدددیریت تغییددر هستند .در واقع ،یكی از اهرمهددای جانبی تعالی سازمان در رسیدن به
اهداف تود و در کنار سایر اهرمها مثآ فناوری اطالعات نیروی انسدانی اسدت .لدذا ،جهدت ت دابق
ساتتاری با تحوالت عصر اطالعات و یصول به نتایج ارزنده و مفید در این یوزه ،پیشدرفت مندابع
انسددانی نیددز بدده جهددت آمددادگی در سازگاری بیشتر با پیامدهای این عصر ضروری است .نیروهای
توانمند ،کار آزموده ،دانشمند ،ترایرگذار و متخصص از نیازمندیها رویدا رویدی بدا چندین عصدری

1. Parsimonious Normed Fit Index
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است .بدون شک تربیت و سنجش توانایی نیروهدای انسدانی نیدز بدر سدرعت دسدتیابی بده نتایج قابآ
انتظار از به کارگیری فناوریهای اطالعاتی تواهد افزود که با تحقیقات پیشدین (Sun & Zhang,

) 2006, Asrafganjouei, 2010, Moafi, 2009همتوانی دارد.
پژوهشهای زیادی به بررسی موانع کاربرد فناوری اطالعات و مؤلفههای آن در انجام وادایف
و پرو ههای سازمانی و ورزشی پرداتتدهاندد و بدر ایدن مسدرله کده کداربرد فنداوری و بدهکدارگیری
مؤلفههای آن ترایر چشمگیری بر بهبدود عملكدرد سدازمان دارد؛ ترکیدد داشدته و اذعدان مدیدارندد،
استفاده از رایانه و فناوری اطالعات موجب نظاممند شدن دادههای سازمان میشود .اهمیت و نقدش
فناوری اطالعات به عنوان عاملی پر قدرت در تغییدرات اقتصدادی و اجتمداعی موجدب شدده اسدت
سرمایهگذاریهای زیادی برای توسعه آن صدورت گیدرد .اگدر تدالش مناسدبی بدرای بدهکدارگیری
صحیع فناوری اطالعات و محور قرار دادن آن در برنامههای توسعهای سازمانهدای ورزشدی انجدام
گیرد .همچنین ،شناسایی موانع کاربرد که عموماً در دل مؤلفههای کاربرد فناوری اطالعدات پنهدان
است میتواند فرصت بزرگی را برای رشد و توسعه سازمانی کشور از جملده ورزش کشدور فدراهم
کند کده بدا نتدایج کلدی پدژوهشهدای دیگدر (Alidousti, 2006, Atashak, 2010, Sanayeyi,

) 2013که بر نقش پررنگ فناوری اطالعات در جهت دهی سازمانی و اقتصادی و اجتماعی اذعدان
دارند و کاربرد آن را موجب تسهیآ سرعت امور در سازمان می دانند همتوانی دارد.
یكی از مهمترین گامها برای پیشبرد و پیشرفت در سازمانهای ورزشی ،شناسایی موانع کداربرد
و میزان ترایرگذاری فناوری اطالعات در آنها میباشد .موانع گوناگونی بدر سدر راه اشداعه فنداوری
اطالعات وجود دارند که موجب کندی روند رشد و توسعه آن میشوند که در تحقیقدات مختلدف
به آنها اشاره شده است؛ از جمله این موانع میتدوان بده مواندع مددیریتی ،انسدانی ،مواندع فرهنگدی و
اجتماعی ،موانع ساتتاری -سازمانی ،موانع فردی و محی دی اشداره کدرد کده همگدی در ردهبنددی
مؤلفههای کاربرد فناوری اطالعات گنجیده و با نتایج تحقیقات دیگر محققان (Akhavan, 2006,

) Malekinajafdar, 2012, Nafari, 2011که بروجود موانعی ازجمله موانع مددیریتی ،انسدانی و
زیر ساتتی اشاره صریع دارد .همچنین موانع فردی را ازمهمترین مواندع کداربرد فنداوری مدیدانندد
همتوانی دارد .دالیآ اهمیت بیشتر موانع سدازمانی و فدردی و سداتتاری در بدین گزیندههدای کلدی
همانند موانع برنامهریزی ،سازماندهی و مدیریتی نسبت بده سدایر مواندع در سدازمانهدای بدزرگ را
شاید بتوان کمبود منابع انسانی متخصص و عدم به روزرسانی واایف و وضعیت نه چندان م لدوب
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آشنایی کارکنان این سازمان با فنداوری اطالعدات ،نبدود برنامدههدای عملیداتی و راهبدردی فنداوری
اطالعات در سازمانهای بزرگ و نبود ساتتار سازمانی مناسب در کلیه سد و بدرای برنامدهریدزی
پرو ههای فناوری اطالعات در سازمانهای بزرگ دانست که با نتدایج کلدی چندد تحقیدق صدورت
پذیرفته ) (Sahragardjahromi, 2005, Heeks, 2002هدمتدوانی دارد .ایدن تحقیقدات بدر عددم
تخصص منابع انسانی و کمبود دوره های نوان افزایی منابع انسانی توسط مدیریت و و نبدود سداتتار
سازمانی مناسب در سازمانها اشاره دارند.
یآموزد چگونه به تغییر در سازمان پرداتت .چگونده در ارتبداط بدا
فناوری اطالعات در واقع ،م 
محیط و رقابت با سایر سازمانها نوآوری آفرید تدا بتدوان در تقابدآ بدا سدازمانهدای ندوین ،اقددامی
هوشمندانه داشت .اما ،هرگاه سازمانی درصدد اجرای یک تغییر با کمک فنداوری درآیدد بده دلیدآ
استفاده روزافزون سدازمانهدا از سیسدتمهدای اطالعداتی ،فنداوری اطالعدات بده یكدی از مهدمتدرین
جنبههای تغییر تبدیآ میشود .وقتی سیستمهای اطالعاتی جدید توسعه مییابندد ،اسدتفادهکننددگان
آن مجبور به استفاده از فرآیندهای جدید میشوند .لذا ،مقاومدت در برابدر ایدن تغییدر امدری عدادی
است .در ارتباط با تغییدر در فنداوری اطالعدات ،یكدی از اساسدیتدرین چدالشهدا ،مواجده شددن بدا
سیستمهای اطالعاتی یرفهای امروزی است .علیرادم ایدنکده یدوزههدای اطالعداتی پاسدخگدوی
چالشهای تغییر هستند ،اما هنوز یک راهیآ جامعنگر مناسدب ،جهدت پاسدخگدویی بده ارتباطدات
بینابینی تغییرات مختلف وجود ندارد .برطبق دیدگاههای مدیریت تغییر سنتی کده از یدک رهیافدت
ماشینی برای اجرای فرآیند تغییر بهره میبرد ،مجریان تغییدر نیازمندد درک عوامدآ و موقعیدتهدای
مختلف جهت اجرای تغییر هستند .اما ،از آنجایی که سیستمهای اطالعاتی هم شامآ زیرسیستمهای
ق عی (نرمافزار یا سختافزار) و هم ایتمالی (فرد افزار) میباشند ،اجرای تكنولدو ی جدیدد منجدر
به بروز تغییراتی با هر دو ماهیت ق عی و ایتمالی میشود .بدین ترتیب مد نظدر قدرار دادن رهیافدت
ماشینی به تنهایی برای مدیریت تغییر مبتنی بر فناوری اطالعات مناسب به نظر نمدیرسدد .در برتدی
از تحقیقات محققان از جمله موانع اصلی و مؤلفههای کاربرد فناوری اطالعات به مواردی از جملده
موانع فنی و تكنولو یكی و همچنین ،عدم سدرمایهگدذاری مناسدب ،قدوانین و مقدررات نامناسدب و
محدودیت تقاضا برای فناوری اطالعدات و کاربردهدای نابدهجدای فنداوری اطالعدات در سدازمان و
وضعیت نامناسب اقتصادی سازمانها نام بردهاند که به طور کآ با نتایج بعضی پدژوهشهدا (Tokic
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) & Feinberg, 2004, Chuttur, 2009همتوانی ندارد .در این تحقیقات ،محققان مواندع اصدلی
را شیوه نامناسب مدیریتی و پیادهسازی ایر اصولی فناوری اطالعات در سازمانها می دانند.
افزایش سرعت تغییر فناوری اطالعات در یوزه سیسدتمهدای اطالعداتی باعده شدده اسدت کده
دیدگاههای کوتاه مدت هر چند که جامع و سازماننگر باشدند ،کدارآیی الزم را بدرای بهدرهگیدری
مناسب از فناوری اطالعات نداشته باشند .ایجاد سیستمهای اطالعاتی با اسدتفاده از متددولو یهدای
برنامهریزی سیستمهای اطالعاتی گاه تا چنددین سدال طدول مدیکشدد .در طدول ایدن دوره ،محدیط
سازمانها در یال تغییر و تحول هستند ،فناوری نیز بده سدرعت تغییدر مدیکندد .در چندین اوضداع و
ایوالی ،وجود یک برنامه کامالً کدالن و بده دور از جزییدات بدرای مشدخص کدردن سدیر یرکدت
سازمان در مسیر توسعه سیستمهای اطالعاتی ضروری است .چنین مشكلی برای پرو ههای فنداوری
اطالعات با تدوین طر برنامهریزی راهبردی سیستمهای اطالعاتی در قالب طدر هدای جدامع رفدع
میگردد .فناوری اطالعات توانایی سازمانها را افزایش میدهد و نیدز سدبب تسدهیآ روندد اداری و
افددزایش بددازده نیددروی انسددانی و مدددیریت م دیشددود .یكددی از نتددایج عمددده تكنولددو ی اطالعددات،
تمرکززدایی در عین تمرکزگرایی است .بددین معندی کده مدیتدوان کارهدا را از راه دور انجدام داد
بدون آنکه الزم باشد تا در محآ یضور فیزیكی و مستمر وجود داشدته باشدد کده ایدن ویژگدی بدر
کوتاه شدن فواصآ زمانی و مكانی به عنوان یک ابر شداهراه ترکیدد دارد .کمبدود داندش مددیران و
منابع انسانی ،عدم تمایآ به اسدتفاده ،عددم درک سدهولت ادراکدی و سدودمندی ادراکدی در زمینده
تكنولو ی اطالعات ،مانع پذیرش این تكنولو ی در سازمانهاسدت .اکثدر مددیران عدالی بده انددازه
کافی نقش فناوری اطالعدات را درک نمدیکنندد .ایدن افدراد رویكدرد یدکپارچدهسدازی را آاداز
نمیکنند و در مقابآ یکپارچهسازی پیشنهاد شده به دلیآ ترس از عدم توانایی در درک فرآیند یدا
کنترل آن مقاومت میکنند .در صورتی که اگدر علمدی در زمینده فنداوری اطالعدات داشدته باشدند،
ممكن است ذهنیت جدیدی داشته باشند .اما به هدیچ وجده دورنمدای آنهدا از سدازمان و یدا شدرکت
من بق بر عصر اطالعات نیست .کمبود دانش مدیران و منابع انسانی در زمینه فناوری اطالعات مدانع
پذیرش این تكنولو ی در سازمانها است .در نتیجه ،قبآ از آن که فناوری اطالعات بتواند بده نحدو
مؤاری در س ع سازمان به تدمت گرفته شود ،مدیران و کارکنان باید در زمیندههدای مختلدف ایدن
تكنولددو ی آمددوزش داده شددوند .آمددوزش منددابع انسددانی تصوصدداً در وزارت ورزش و جوانددان
جمهوری اسالمی میتواند به تعامآپذیری ،امنیت ،انع افپذیری ،مقیداسپدذیری سدازمان کمدک
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مینماید .در اتتیار داشتن نیروی انسدانی مسدتعد و بدا تجربده و تحصدیآکدرده در زمینده اسدتفاده از
فناوری اطالعات برای اجدرای طدر جدامع سدازمانی در االدب سدازمانهدا تصوصداً سدازمانهدای
ورزشی و توجه جهانی به ضرورت امر و کسب رتبه قابآ قبول در س ع جهان برای کشورها از نظر
روند استفاده کارا و ااربخش از انواع فناوری اطالعات و استقبال تدوب مددیران از بدهکدارگیری و
پیادهسازی فناوری اطالعات سازمانها از موارد قابآ ترملی است که بایدد مسدؤوالن وزارت ورزش
و جوانان آنها را مورد توجه قرار دهند .وقتی که استفاده از یدک فنداوری جدیدد تصوصدا فنداوری
اطالعات توسط مدیران بخش ورزشی با توجه به ارزشهدای موجدود و نیازهدای یرفدهای یمایدت
گردد ،منابع انسانی آن سازمان نه تنها اعتماد بده نفدس بیشدتری در اسدتفاده از فنداوری اطالعدات را
تواهند داشت ،بلكه درجه باالتری از ادراک و مزایای سیستم را نشان میدهند و به ایتمال زیداد از
این فناوری استفاده بهینهتری تواهند کرد ،لذا پیشنهادهایی در ادامه ارایه میشود.
 مدیران ارشد و دست اندرکاران ورزش و به جنبههدای فدردی افدراد مشدغول در سدازمان توجده
بیشتری کرده ،آموزشهای الزم قبآ پیاده سازی سیستمهای اطالعداتی را بده تدوبی در اتتیدار
افراد قرار دهند و آنها را با مزایا و قابلیتهای فناوریهای جدید آشنا کنند.
 همچنین ،آنها را در تصمیماتی که برای استفاده از این گونه تكنولو یها گرفته میشود دتیدآ
کنند تا انجام امور در زمان کمتری یا تسهیآ روند کاری صورت پذیرد.
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