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پژوهش حاضر . ها را دچار تغيير و تحوالت اساسي كرده است اهميت و كاركردهاي متعدد و متنوع فناوري اطالعات، تمامي سازمان
كارگيري فناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان و با استفاده از روش تاپسيس فازي  بندي موانع به با هدف شناسايي و اولويت

هاي پژوهش با استفاده از  است و داده پيمايشي -با توجه به هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي پژوهشاين  .انجام گرفته است
) هفت نفر(و مديريت ) پنج نفر(آوري شد كه روايي آن با استفاده از نظرهاي استادان تربيت بدني  ساخته جمع قپرسشنامة محق

رؤسا، معاونان و كارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان فارس  نفر از 92جامعة آماري اين پژوهش . بررسي و تأييد شده بود
كارگيري فناوري  ويك مانع در به نظر، بيست رهاي خبرگان و كارشناسان صاحبدر اين پژوهش ابتدا با استفاده از نظ. بودند

هاي مربوط،  در نهايت با توجه به نظرهاي پاسخگويان، اين موانع و مؤلفه .بندي شد اطالعات، شناسايي و در چهار دستة كلي طبقه
ترتيب موانع فني، مالي، رفتاري و در آخر موانع  ه بهشد نتايج نشان داد كه از موانع شناسايي. بندي شد با روش تاپسيس فازي رتبه

شده موانع  هاي شناسايي با توجه به اولويت. اهميت بيشتري دارند 433/0و  458/0.،558/0،464/0ترتيب با مقادير  سازماني به
در ادارات ورزش و جوانان كارگيري و توسعة فناوري اطالعات  تواند يكي از راهكارهاي بهبود به كارگيري فناوري اطالعات مي به
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   مقدمه
ده ش موجبعنوان عاملي پرقدرت در تغييرات اقتصادي و اجتماعي  اهميت و نقش فناوري اطالعات به

 ي فناوري اطالعات و ارتباطات وها برنامه ييشكوفا). 13( گيرد  يادي براي توسعة آن صورتهاي ز گذاري سرمايه
هاي  يدگرگون ران،يا يجمهوري اسالم دولت توسط يشمس 80 ةده ليدر اوا مزبور، ةبه حوز ژهيو توجه
 نيبارز ا ةمونن. آورد ديپد يياجرا رييگ ميمدت و بلندمدت در سطح تصم انيي مها برنامه در اي را ندهيفزا
د كه در كرمشاهده  يشمس هجري1404در افق  رانيا يانداز جمهوري اسالم سند چشم در توان يرا م راتييتغ

و  ياسالم تيمنطقه، داراي هو سطح و فناوري در ياول اقتصادي، علم گاهيبا جا افتهي توسعه ن كشوريرايآن ا
پيشرفت  ).1( شده است ميترس الملل نيه و مؤثر در روابط بجهان اسالم و با تعامل سازند در بخش و الهام يانقالب

ها شده، و دسترسي  افزايش رقابت سازمانموجب در دهة اخير و گسترش روزافزون فناوري اطالعات و ارتباطات 
امروزه در هر سازماني ). 11( محيط رقابتي تبديل شده است به فناوري اطالعات به عامل اصلي بقا در اين

براي رسيدن به اين . شود ترين رسالت سازماني محسوب مي اهداف با حداكثر كارايي و اثربخشي، مهم دستيابي به
هاي سازمان براساس برنامة خاصي انجام گيرد و با ديدگاه وسيع كلية مشكالت پيش  مقصود بايد تمامي فعاليت

ر كاربرد فناوري اطالعات به دو دستة عوامل مؤثر ب. )10(روي آن شناسايي و راهكارهايي براي رفع آن ارائه شود 
موانع كاربرد فناوري اطالعات، عواملي هستند كه . شوند تقسيم مي) موفقيت( برنده  و پيش) موانع( بازدارنده 

موانع . انجامند شوند يا پس از كاربرد، به رها شدن يا ايستايي آن مي موجب شكست كامل كاربرد اين فناوري مي
در مقابل، عوامل موفقيت، عواملي . ها يا ايجاد پيامدهاي ناخواسته شوند يافتن به هدفممكن است موجب دست ن

شوند يا از ايجاد پيامدهاي ناخواستة آن  هستند كه موجب موفقيت كامل كاربرد فناوري اطالعات و تداوم آن مي
  ).6(كنند  جلوگيري مي

طالعات از چند ديدگاه قابل بررسي است و كارگيري فناوري ا گرفته در زمينة موانع به تحقيقات صورت  
عوامل مؤثر بر موفقيت و  1خانم و آقاي الودن. اند هاي گوناگوني قرار داده بندي محققان اين موانع را در دسته

عوامل فني . كنند ها را به سه دستة فني، مديريتي و سازماني تقسيم مي هاي اطالعاتي در سازمان شكست پروژه
طور كلي مسائل مربوط  نقص فني در طراحي، عدم توانايي در تشخيص نيازهاي كاربران و بهدر طراحي مسائل، 

طور عمده به مسائل انساني و  عوامل مديريتي و سازماني هم به. شود افزار و تهية طراحي آن را شامل مي به نرم
                                                           

1. Lavdn 



  ... گيري فناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با استفاده از تحليل موانع به كار

 

327

غيير و مقاومت در برابر آن، هاي اطالعاتي و مواردي همچون مسئلة ت كارگيرندة سيستم هاي به تشكيالتي سازمان
از نظر آنها براي . شود نفوذ و احاطة كاربران، فاصلة ارتباطي كاربر و راهبر با طراح سيستم اطالعاتي مربوط مي

هاي اطالعاتي آنها سطح باالي استفاده از سيستم، رضايت كاربران از  تعيين درجة موفقيت يا شكست سيستم
عنوان معيارهاي  شدة سيستم و آثار نتايج مالي را به قش سيستم، اهداف تأمينسيستم، طرز تلقي مساعد دربارة ن

، عوامل مؤثر بر موفقيت و شكست  1بندي مديسون و دارنتون در تقسيم ).9(كنند  موفقيت سيستم معرفي مي
صيت عواملي چون شخ. اند هاي اطالعاتي به عوامل فردي، سازماني، محيطي و فني تقسيم و معرفي شده سيستم

، اندازه، نوع و ماهيت سازمان، »عوامل فردي«عنوان  ها، الگوهاي رفتاري و فرهنگ به افراد، نحوة آموزش، مهارت
، قوانين و مقررات حاكم، فشارهاي محيطي و نحوة »عوامل سازماني«عنوان  نوع محصول و خدمات توليدي به

عوامل فني «عنوان  افزاري و ارتباطي به فزاري، نرما ، و امكانات سخت»عوامل محيطي«عنوان  دسترسي به منابع به
اين، موانع كاربرد فناوري  با وجود ).2(هاي اطالعاتي تأثير گذارند  در موفقيت يا شكست سيستم» و تكنولوژيكي

ها، عوامل مؤثر  برخي پژوهش. اند هاي گوناگوني بررسي شده ها و به شكل ها، تاكنون از جنبه اطالعات در سازمان
ها به اين عوامل در قلمرو موضوعي،  ديگر پژوهش. اند اي از كاربردهاي فناوري اطالعات را بررسي كرده پارهبر 

هايي را براي  ، مدلگرفته هاي انجام برخي نيز با مطالعة نتايج پژوهش. اند توجه داشته خاصيسازماني، يا محيطي 
هاي گوناگوني نيز به فراخور موضوع و زمينه  ها، روش در اين پژوهش. اند تركيب و تبيين اين عوامل ارائه كرده

هاي  با انجام پژوهشي كمي و با روش پيمايشي، داليل معمولِ شكست پروژه 2»ويتاكر« .اند كار گرفته شده به
سه عامل كليدي شامل   آمده، دست براساس نتايج به).  16(  فناوري اطالعات را در كشور كانادا بررسي كرد

ضعيف پروژه، ارتباط ضعيف پروژه با نيازهاي سازمان، و نبود حمايت و تعهد مديريت ارشد در  ريزي برنامه
هاي موجود، چهار مانع  با مطالعة نوشته 3»بروكس«و » كوندا« .اند هاي فناوري اطالعات نقش داشته شكست پروژه

 اين چهار عامل عبارت). 14(ند كن اساسي را براي كاربرد فناوري اطالعات در كشورهاي در حال توسعه مطرح مي
ها و كاربردهاي  در زيرساختهايي  كاستيوجود هاي اقتصادي،  كمبود منابع انساني ماهر، محدوديت: از بودند

در پژوهشي به بررسي برخي از مسائل مرتبط با فناوري اطالعات در  4»تياميو« .ها از اين فناوري نادرست و نابجا
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هاي  ها عواملي مانند هزينه در اين سازمانداد  نتايج اين پژوهش نشان). 16(داخت هاي فدرال نيجريه پر سازمان
 .روند شمار مي كاربرد فناوري اطالعات و خرابي مداوم تجهيزات، موانع كليدي كاربرد فناوري اطالعات به

باطات در براي كشف عوامل تأثيرگذار بر پذيرش و كاربرد فناوري اطالعات و ارت 1»واكر«و » پينسوپاپ«
اين در كار خود به  نيز اين پژوهشگران. هاي بزرگ ساختماني استراليا، پژوهشي كمي را به انجام رساندند سازمان

بندي موانع مؤثر بر عدم استفادة  عنوان شناسايي و رتبه"در ايران نيز پژوهشي با  .)15( انع دست يافتندوم
 انجام گرفت، نشان داد كه شهر تهران هاي رستانيمعلمان دب انيمكه در  "معلمان از فناوري اطالعات و ارتباطات

فردي،  ،يفن - يرساختيو ارتباطات توسط معلمان، عوامل ز اطالعات موانع عدم استفاده از فناوري نيتر مهم
فناوري (منظور بررسي موانع كاربست فاوا  همچنين در پژوهشي كه به ).1( اند بوده يآموزش -ياقتصادي و فرهنگ

در مدارس متوسطة شهر اصفهان از نظر دبيران و مديران صورت گرفت، موانع كاربست فاوا ) العات و ارتباطاتاط
اي دبيران، عدم تلفيق رايانه در محتواي  ترتيب شامل عدم تسلط دبيران به زبان انگليسي، ضعف در دانش رايانه به

همچنين در تحقيقي با ). 5(ها گزارش شد  تانبرنامة درسي و كمبود وقت كار عملي نسبت به تئوري در دبيرس
كارگيري كارامد فناوري اطالعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخگويي به  بررسي موانع به"عنوان 

هاي دولتي صنايع معدني ايران انجام گرفت، محققان به اين نتيجه رسيدند كه  كه با تمركز بر شركت "نفعان ذي
ديجيتالي و قانوني، بيشترين مانع، و موانع امنيت اطالعات و ة فاصل ي، زيرساختاري،هاي موانع اجتماع مؤلفه

مد فناوري اطالعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام اكارگيري كار در به عنوان كمترين مانع مديريت تغيير، به
بررسي "با عنوان  دهداري در پژوهشي ).7(د ان صنايع معدني ايران ايجاد كرده هاي دولتي پاسخگويي شركت

هاي عمومي  نفر از كاركنان كتابخانه 103كه در بين  "هاي عمومي كارگيري فناوري اطالعات در كتابخانه موانع به
شهر شيراز انجام گرفت، به اين نتيجه دست يافت كه تفاوت معناداري ميان نگرش مديران و كارشناسان در 

كارگيري مؤثر فناوري اطالعاتي وجود ندارد  اجتماعي به -خصوص موانع مديريتي، فني و اقتصادي و فرهنگي
تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در  ةبا درج ITارتباط ميزان استفاده از منظور  در پژوهشي كه به ).3(

هاي ورزشي  وقت فدراسيون نفر از كارمندان تمام 260در بين هاي ورزشي جمهوري اسالمي ايران  فدراسيون
به اين نتيجه دست يافت كه درجة تحقق هر يك از ابعاد سازمان يادگيرنده در  انجام گرفت، محقق

طراحي و تبيين "فرد در تحقيقي با عنوان  زاده همچنين قاضي ).4(هاي ورزشي در حد مطلوبي نيست  فدراسيون
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هاي  مانبا تمركز بر ساز(هاي اطالعات مديريت  كارگيري سيستم الگوي بررسي و تحليل موانع استقرار و به
هاي اطالعاتي را در سه دستة موانع فردي، سازماني و محيطي  كارگيري سيستم ترين موانع به ، مهم")دولتي
عدم پذيرش مجريان سيستم و بروز پديدة تغيير؛ عدم درك : ترين آنها عبارت بودند از بندي كرد كه مهم طبقه

وتحليل نكردن  كاربران در طراحي سيستم؛ تجزيهها و نيازهاي كاربران؛ عدم مشاركت مديران و  صحيح خواسته
هاي موجود قبل از طراحي سيستم؛ عدم ارزيابي توان موجود؛ درك نامناسب مديران از  ها و روش سيستم
افزاري و اطالعاتي؛ وضعيت نامطلوب آموزش و تربيت نيروهاي متخصص؛ نبود نيروي انساني با  هاي نرم سيستم

هاي اطالعاتي موجود، نبود معيارهاي  ايانه؛ نبود معيار سنجش كيفيت سيستمدو زمينة تخصصي مديريت و ر
ها،  افزار؛ نبود رويه هاي اطالعاتي، نبود مشاوران مناسب براي طراحي سيستم و نرم مالي براي پروژة سيستم

م، سازي نامناسب و ناصحيح سيست شناسي و مراحل ايجاد سيستم، مستندسازي ناكافي و ناقص، پياده روش
منظور بررسي  معافي و همكاران به). 8(آموزش ناكافي كاربران، عدم بررسي جوانب محيطي در سيستم اطالعاتي 

اي مازندران به اين نتيجه دست  كارگيري فناوري اطالعات با تمركز بر شركت برق منطقه مشكالت و موانع به
با  ).10(ردي، محيطي و فني و تكنولوژيكي هستند ترتيب اولويت در چهار گروه موانع ف يافتند كه موانع موجود به
آميز  طور موفقيت هاي اطالعات به كارگيري فناوري اطالعات و سيستم توان گفت كه به توجه به موارد مذكور مي

گرفته،  بندي نتايج صورت با جمع. سازماني بستگي دارد اي از موانع درون و برون به شناسايي و رفع مجموعه
تري دارند، در چهار دستة كلي موانع فني و  كارگيري فناوري اطالعات نقش برجسته ي را كه در بهتوان موانع مي

  .بندي كرد تكنولوژيكي، رفتاري، سازماني و مالي دسته
ترين عوامل بقاي  عنوان يكي از مهم رسد، با توجه به تأثيرگذاري فناوري اطالعات و ارتباطات به نظر مي به 

طور مستقيم به مردم مربوط  هايي كه نتيجة آنها به خصوص براي سازمان اين مسئلة مهم، به ها، توجه به سازمان
طور خاص ادارات  هاي ورزشي و به ها، سازمان از جملة اين سازمان. شود، اهميت بيشتري نيز داشته باشد مي

عنوان  جوانان به ادارات ورزش و. ها را بر عهده دارند ورزش و جوانان هستند كه مسئوليت ورزش استان
هاي مربوط به رويدادهاي ورزشي و برگزاري  هاي جغرافيايي وزارت ورزش و جوانان، تمام مسئوليت زيرمجموعه
با توجه به مطالبي كه گذشت و اينكه با مرور تحقيقات پيشين . ها را در استان مربوط دارا هستند اين رقابت

هاي ورزشي  اين موضوع كه بيشتر تحقيقات در سطح سازمان تحقيق مشابهي در اين زمينه صورت نگرفته بود و
گيرد، به اين داليل پژوهش حاضر در استان  خصوص ادارات ورزشي شهر تهران صورت مي در ادارات مركزي و به
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هاي ورزشي كشور كه تحقيقات كمتري در آن صورت گرفته انجام گرفته  ترين قطب عنوان يكي از بزرگ فارس به
كارگيري فناوري اطالعات ادارات  سؤال اساسي پژوهش حاضر اين است كه كدام موانع در مراحل به در واقع. است

بندي اين موانع چگونه است؟ تا با بررسي موانع  ورزش و جوانان استان فارس وجود دارد و اساسا اولويت و درجه
كردن اين موانع، به گسترش موجود در كاربرد فناوري اطالعات در جامعة آماري مورد مطالعه، ضمن مشخص 

  . هاي كاربرد فناوري اطالعات در اين ادارات نيز بپردازد راه
 

  شناسي پژوهش روش
آوري  روش جمع پيمايشي و -، از نوع كاربردي؛ روش انجام آن توصيفي پژوهشاين پژوهش براساس اهداف 

مرحلة اول،  ؛آوري شد مرحله جمع طي دو اطالعات مورد نياز براي اين پژوهش. ميداني است -اي ها كتابخانه داده
و تكميل كردن  هبر مصاحب و مرحلة دوم، مطالعات ميداني مشتمل نترنتيها و ا كتاب ،اي كتابخانه منابعشامل 

در اين پژوهش براي . است توسط رؤسا، معاونان و كارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان فارسها  پرسشنامه
 ساخته استفاده شد محقق از پرسشنامة، ادارات ورزش و جوانان استان فارسوهش در پژجراي شناسايي موانع ا

هاي مديريت و مديريت ورزشي بررسي  نظر در رشته كه روايي آن با استفاده از نظرهاي تعدادي از استادان صاحب
 و شناساييو  ادبيات نظري ، پس از بررسيپژوهش حاضربراي تهيه و طراحي پرسشنامة  .و تأييد شده بود

نظران،  صاحب توسطپرسشنامة اوليه پس از تنظيم، . ، پرسشنامة اوليه تدوين شدموانع مورد بررسياستخراج 
كه در نتيجة اين  شدبودند، بررسي  نظر صاحب پژوهشدر زمينة موضوع  كارشناسان و استادان دانشگاه كه

شده براي  پرسشنامة اصالح. سازي شد و بومي تنظيمپرسشنامه  هاي گويه ،با استفاده از روش دلفي  ها بررسي
كه در نهايت پايايي اين پرسشنامه با استفاده از  نفري از جامعة آماري اجرا شد 25نمونة  توسط بررسي مقدماتي

رؤسا، جامعة آماري اين پژوهش . احراز شد 86/0و از طريق آزمون آلفاي كرونباخ با مقدار  SPSSافزار  نرم
، )1391( آمار موجود در زمان پژوهشبراساس كه سان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بود معاونان و كارشنا

نفر برآورد شد كه  73 تعداد مورگان ةبا استفاده از جدول حجم نمونكه  نفر بود 92تعداد آنها در مجموع 
 موانع رسشنامةپ سازة روايي بررسي برايهمچنين . گيري تصادفي توزيع شد ها به روش نمونه پرسشنامه

  شد استفاده واريماكس چرخش طريق از هاي اصلي مؤلفه روش عاملي به تحليل از سازي فناوري اطالعات، پياده

 از درصد  625/78 مجموع، در عامل چهار اين .منجر شد اصلي عامل چهار استخراج به عاملي تحليل نتيجة.
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 نظرهاي از استفاده با شده استخراج عامل چهار ها،شمحتواي پرس به توجه با .كنند مي تبيين را كل واريانس

 .رفتاريو  سازماني، مالي، موانع فنيترتيب  عبارتند از  به به خبره كارشناسان

هاي جبراني در  اين روش از جمله روش. بندي موانع از روش تاپسيس فازي استفاده شد منظور اولويت به
آل  نتخابي بايد كمترين و در عين حال بيشترين فاصله را از ايدهدر اين روش گزينة ا. هاي چندمعياره است روش

مراحل انجام روش  .توانند كمي يا كيفي باشند ها مي شايان ذكر است كه در اين روش داده. منفي داشته باشد
 :تاپسيس فازي عبارتند از

  :كه داريم طوري به. كنيم ه ميبراي اين منظور از روش خطي استفاد. كنيم زدايي مي ماتريس را مقياس: مرحلة اول
)1(  R+

ij=xij / Maxj(xij)                   

R-ij=Minj(xij) / xij                    
  :شود اگر معيارها مثبت باشند، از رابطة زير استفاده مي

)2(  Rij=(lij/um,mij/mm,uij/lm)                   
  .هستند Maxj(xij)به  مربوط) lm,mm,um(كه در آن 

  : شود اگر معيارها منفي باشند، از رابطة زير استفاده مي
   )3  (Rij=( lm/uij, mm/mij, um/lij)               

 .هستند Minj(xij)مربوط به ) lm,mm,um(كه در آن 

عناصر متناظر با هر معيار را در كنيم، بدين شكل كه  دار مي ماتريس حاصل از مرحلة قبل را وزن: مرحلة دوم
  :كنيم وزن آن معيار ضرب مي

   )4  (Vij=Rij*Wij                    
بدين منظور ابتدا بايد مقادير . آوريم دست مي آل مثبت و منفي را به هاي ايده در اين مرحله جواب: مرحلة سوم

 :با فرمول زير است BNPزدايي روش  هاي فازي از روشيكي . زدايي شوند تا قابل مقايسه باشند فازي

LL)]/-(ML)-[(UBNP +3+= 

ترين مقدار در همان ستون را  متناظر با بزرگ) دار در ماتريس نرمال وزن(، عدد فازي  jبه ازاي هر ستون 
  :گيريم نظر مي آل منفي در عنوان ايده آل مثبت و متناظر با كمترين مقدار در همان ستون را به عنوان ايده به

)5(  
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 :آل گزينة ايده

)6  (A+={(max vij| jЄJ ), (min vij| jЄJ)|i=1,……,m}={v+1,v+     ,……,v+n}  

  :آل منفي گزينة ايده

)7  (A-={(min vij| jЄJ ), (max vij| jЄJ)|i=1,……,m}={v-1,v-     ,……,v+n}  

 .آوريم دست مي آل مثبت و منفي به ها را از ايده فاصلة گزينه: مرحلة چهارم

 :شود از رابطة زير استفاده مي xijو  xijطور كل براي تعيين فاصلة بين  به

5/0
+

5/0

2++2++2+=
2+2+2=

))u-(u)m-(m)l-((lD

)uj)-(ukmj)-(mklj)-((lkD-

  

 :آل مثبت و منفي عبارت است از ام از ايدهiدر نهايت فاصلة گزينة 

)9(                 +
1=

+ = ij
n
j d∑

i
S  

               -
ij1=

-

i
=S d∑ n

j  

  :آل  به ايده aiمحاسبة نزديكي نسبي : گام پنجم

)10(                           m,...,,=i 21             1 0CL                      -
i

+
i

+
i+

i
D+D

D
=Cl  

  ). 12( ها  بندي گزينه رتبه: گام ششم

  
  ها يافته

كارگيري فناوري اطالعات و سپس عوامل فرعي هر يك از موانع اصلي به  تدا موانع اصلي بهدر اين پژوهش اب
نشان  2و  1نتيجة محاسبات موانع اصلي در جداول . اند بندي شده رتبه) تاپسيس فازي(كمك روش مورد نظر 

  .داده شده است
  
  

2

)8(  

2
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   انع اصلياول ماتريس تصميم فازي و نتايج محاسبات مربوط به مو ةمرحل .1جدول 

8C 7C  6C  5C  4C  3C  2C  1C  
  معيارها

  موانع

)44/0،31/0 ،

23/0(  

)68/0،51/0،

35/0(  

)42/0،37/

0،28/0(  

)45/0،34/،

23/0(  

)36/0،22/0

 ،12/0(  

)51/0،37/0 ،

23/0(  

)68/0 ،

51/0 ،35/0(  

)51/0 ،37/0 ،

23/0(  
  فني

)58/0،37/0 ،

13/0(  

)44/0،31/0،

23/0(  

)51/0،37/

0،33/0(  

)52/0،45/،

29/0(  

)51/0،37/0،

26/0(  

)56/0،40/0 ،

29/0(  

)68/0،58/0 ،

25/0(  

)48/0،32/0 ،

28/0(  
  مالي

)49/0،35/0 ،

18/0(  

)56/0،42/0،

22/0(  

)51/0،32/0،

13/0(  

)48/0،32/،

19/0(  

)51/0،29/0،

28/0(  

)49/0،39/0 ،

15/0(  

)46/0،32/0 ،

22/0(  

)48/0،32/0 ،

28/0(  
  سازماني

)51/0،37/0 ،

33/0(  

)57/0،43/0،

29/0(  

)36/0،28/0،

13/0(  

)48/0،39/،

29/0(  

)36/0،22/0،

12/0(  

)57/0،42/0 ،

23/0(  

)36/0،22/0 ،

12/0(  

)48/0،32/0 ،

28/0(  
  رفتاري

58/0  68/0 51/0 52/0 51/0 57/0 68/0  51/0  FPIS(A’) 

13/0  22/0 13/0 19/0 12/0 15/0 12/0  23/0  FNIS(A) 

  
  ريس تصميم فازي و نتايج محاسبات مربوط به موانع اصليدوم مات ةمرحل .2جدول 

8C 7C  6C  5C  4C  3C  2C  1C  
  معيارها

  موانع
  فني  658/4  621/4  234/5  211/5  325/4  127/5  227/5  337/5

d v
(A

i,A
* )

  

  مالي  598/4  069/5  006/4  115/4  124/5  323/4  353/5  423/5

  سازماني  964/3  989/3  557/4  642/5  767/4  267/5  223/4  357/4

  رفتاري  012/5  432/5  998/3  898/3  874/4  756/5  625/4  542/4

  فني  123/4  322/3  327/3  568/4  492/3  985/4  557/4  958/3

d v
(A

i,A
* )

 

  مالي  114/3  005/4  541/4  238/3  621/4  212/4  998/3  367/4
  سازماني  112/4  774/4  221/4  332/4  124/4  527/4  327/5  541/5
  رفتاري  985/4  382/5  481/5  211/6  242/5  018/5  541/4  221/4
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نشان  TOPSISهاي مربوط به موانع اجراي پژوهش با روش  بندي مؤلفه همچنين نتايج حاصل از اولويت
بيشترين تأثير را بر عدم كاربست فناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان استان "موانع فني  "دهد كه  مي

هاي  بندي هر يك از مؤلفه در ادامه به تعيين درجه و اهميت و رتبه). 3جدول ( دارد  فارس نسبت به ساير موانع
  . مربوط به اجراي پژوهش پرداخته شده است

 

  سوم ماتريس تصميم فازي و نتايج محاسبات مربوط به موانع اصلي ةمرحل .3جدول 
  موانع رفتاري  موانع سازماني  موانع مالي  موانع فني موانع

d* 156/25 245/28 924/32 156/26 

d- 823/31 531/24 229/25 119/22 

CCi 558/0 464/0 433/0 458/0 

 3 4 2 1 رتبه

  
كارگيري فناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان از  هاي هر يك از موانع چهارگانة به بندي مؤلفه رتبه

 1فازي در شكل  TOPSISرس، با روش ديدگاه رؤسا، معاونان و كارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان فا
  .شود مالحظه مي
 با شده، شناسايي چهارگانة موانع بندي رتبه از حاصل هاي شود، يافته مشاهده مي 1طوركه در شكل  همان

مالي، رفتاري و سازماني از بيشترين اولويت  فني،ترتيب چهار مانع  روش تاپسيس فازي حاكي از اين است كه به
همچنين اولويت زيرمعيارهاي . اند در ادارات ورزش و جوانان برخوردار بودهسازي فناوري اطالعات  منظور پياده به

  .شود در اين شكل مشاهده مي) C(با در نظر گرفتن معيارهاي ارزيابي ) Fو  B  ،O،T(موانع چهارگانه 
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  اطالعاتكارگيري فناوري  هب ةهاي هر يك از موانع چهارگان فهؤلبندي م بهرت . 1شكل
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  گيري بحث و نتيجه 
ها،  رو، برخي سازمان ها را تحت تأثير قرار داده است؛ ازاين امروزه استفاده از فناوري اطالعات عملكرد سازمان

شناسايي موانع مؤثر در عدم . كنند كارگيري فناوري اطالعات دنبال مي هاي مشخصي را براي توسعه و به برنامه
تواند  فناوري اطالعات مي. شود ين گام در تدوين برنامة توسعة اطالعاتي محسوب مياستفاده از اين فناوري اول

. خورد اما در اين زمينه موانعي نيز به چشم مي. ها داشته باشد وري و كارايي سازمان نقش مهمي در ارتقاي بهره
در ادامه موانع . يان شدها ب در اين تحقيق ابتدا تعاريف مختصري از فناوري اطالعات و مزاياي آن در سازمان

 هاي مربوط به آن در كارگيري فناوري اطالعات در چهار دستة مالي، فني، سازماني، رفتاري و گزينه به
آنها پرداخته  بندي تاپسيس فازي به رتبه استفاده از روش با سپس و و مطرح شد شناسايي ورزشي هاي سازمان

عات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با موانعي مواجه ها نشان داد كه استقرار فناوري اطال بررسي. شد
 مالي، رفتاري و سازماني فني، عامل دهد كه چهار است كه بر اين اساس نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي

در بخش عوامل . شوند ترتيب بيشترين و كمترين موانع در دستيابي ادارات ورزشي استان فارس محسوب مي به
فقدان "، "اطالعات فناوري كاربرد و درك دشواريِ و پيچيدگي"، "سرعت كم اينترنت"تيب موانع تر فني به

كارگيري  منظور به ترين موانع معيار فني به مهم "هاي مختلف قابليت اتصال به سيستم"و  "كاركنان واجد شرايط
ترتيب  بخش عوامل مالي نيز به در. رفتند شمار مي فناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس به

، "باال بودن هزينة آموزش و كارآموزي كاركنان"، "گذاري مناسب ناتواني مالي در ايجاد بازده سرمايه "عوامل 
اعتبار در "، "گذاري باال بودن ريسك سرمايه"، "هاي نگهداري مداوم اندازي و هزينه هاي راه باال بودن هزينه"

ترين موانع  مهم "يت و پشتيبانيِ مديريت ارشد سازمان از كاربرد فناوري اطالعاتنبود حما"و "دسترس سازمان
در بخش . روند شمار مي كارگيري فناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس به معيار مالي براي به

شناخته شد، عوامل رفتاري كه سومين مانع در كاربست فناوري اطالعات در جامعة تحقيقي مورد مطالعه 
 يا كمبودنبودن "، "فعلي فرايندهاي تغيير مقابل در مقاومت"، "سازمان در تغيير به تعهد نبود "ترتيب موانع  به

تر در بخش عوامل رفتاري در  موانع جزئي "وجود تمايل به ثبات در سازمان"و  فعاليت در بين كاركنان ةانگيز
در بخش عوامل سازماني كه . جوانان استان فارس شناخته شدند كارگيري فناوري اطالعات در ادارات ورزش و به

ريزي و  ضعف برنامه"ترتيب موانع  جزء آخرين مانع از سوي جامعة آماري مورد مطالعه شناخته شد، به
 و تجهيزات كمبود"، "مناطق و شعبات با اطالعات و آمار مركزي ادارة بين الزم هماهنگي نبود"، "دهي سازمان
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فقدان دانش كافي در "، "متخصص نيروهاي تربيت و آموزش نامطلوب وضعيت"، "كافي مقدار به كار وسايل
ترين موانع  از مهم "موجود دستي هاي سيستم بودن پيچيده و تناسب عدم"و  "كاركنان و فقدان زيرساختار

. روند شمار مي رس بهكارگيري فناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان استان فا منظور به معيار سازماني به
نسبت به موانع ديگر مانع مهمي جهت كاربست  "اطالعات  فناوري به نياز عدم احساس"همچنين در اين بخش 

نتايج ساير تحقيقات نيز با . رفت شمار نمي ها و ادارات ورزش استان فارس به فناوري اطالعات در سازمان
ها،  ر يكي از اين عوامل به نوعي موانع اصلي دستيابي شركتهاي اين تحقيق همراستاست كه در آنها نيز ه يافته

با توجه به اينكه عوامل فني جزء ). 1، 3، 8، 10( شدند  ها به فناوري اطالعات محسوب مي ادارات و سازمان
 سرعت بودن هايي بود كه باالترين اولويت را در بين عوامل ديگر پژوهش كسب كرده بود، و در اين بين كم مؤلفه

 كردن فراهم با امر فناوري اطالعات بود، الزم است تا متوليان كارگيري به در مشكالت ترين بزرگ از يكي نترنتاي
 حذف و مخابراتي تجهيزات كردن روز به هاي ورزشي، ادارات و سازمان براي اينترنت باند پهناي باالي ظرفيت

كارگيري فناوري اطالعات در  گيري از به هبهر براي اينترنت كيفيت و سرعت افزايش به فعلي هاي محدوديت
گذاري  همچنين مديران ورزشي ادارات ورزشي در راستاي آموزش و سرمايه. ها و ادارات ورزشي بپردازند سازمان

با توجه به اينكه عوامل مالي نيز يكي از . كارگيري فناوري اطالعات همت گمارند در توسعة منابع انساني براي به
تواند در  شدند كه دقت نظر در رفع آنها مي اربست فناوري اطالعات در ادارات ورزشي محسوب ميموانع مهم در ك

هاي اطالعاتي در ادارات ورزش و جوانان استان فارس باشد و براي اين مهم  كارگيري مؤثر فناوري بردارندة به
ين موضوع داشته باشند و خصوص وزارت ورزش و جوانان توجه بيشتري به ا شايسته است كه متوليان امر به

شوند و  هاي ورزشي كه نهادهاي دولتي نيز محسوب مي هاي بيشتري را براي اين امر در اختيار سازمان بودجه
در اين تحقيق عوامل رفتاري نيز مانعي براي كاربست فناوري . منبع درآمدزايي ديگري ندارند، قرار دهند

شد كه در اين زمينه الزم است دانش مديران ارشد  محسوب مياطالعات در ادارات ورزشي جامعة مورد بررسي 
هاي مختلف از جمله آموزش،  در زمينة فناوري اطالعات ارتقا يابد و نيز مقاومت كاركنان در برابر تغيير به روش

 توانند با جذب نيروهاي متخصص مديران ادارات ورزشي نيز مي. رساني و ديگر اقدامات آموزشي كاهش يابد اطالع
كارگيري فناوري اطالعات كاهش  هاي فناوري اطالعات در ادارات ورزشي تأثير اين موانع را در به كافي در زمينه

هاي سياستي، به افزايش انگيزة كارمندان در مورد استفاده و پذيرش فناوري  كارگيري بسته دهند و نيز با به
هاي آموزش  در كالس بايدميت عوامل رفتاري، با توجه به اههمچنين . اطالعات در ادارات ورزشي كمك كنند
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ي فعلي و موجود در ادارات ها افزاري سيستم افزاري و نرم هاي سخت ، بر محدوديتو مديران ورزشي راهبران
نتايج پژوهش همچنين  .اين ابزارها كاهش يابد استفاده از آنها نسبت به بدين وسيله ترغيبتأكيد شود تا  ورزشي

عنوان آخرين عامل مانعي بر سر راه كاربست فناوري اطالعات در  تواند به ه عوامل سازماني نيز ميبيانگر اين بود ك
كارگيري و استفاده از  هطرح جامع براي ب ةتهيبه اين منظور . ادارات ورزشي جامعة مورد مطالعه باشد

ضروري و الزم  اين فناوري ده ازقبل از شروع به استفا و ادارات ورزشي ها اطالعات در سازمان فناوري هاي سيستم
ها و  سيستمتري را در امر ايجاد  تر و كليدي با توجه به آنكه مديران نسبت به طراحان و راهبران نقش اصلي. است

هاي  سيستمو  تغيير نگرش و باور آنها نسبت به رايانه ،عهده دارند ها به ن در سازما كارگيري فناوري اطالعات به
بيني تمهيدات الزم، اين  با پيش دباي ورزشيهاي  دولت و مديران سازمان همچنين ).7(شود  اطالعاتي توصيه مي
 و راهبران فناوري اطالعات كاربر سيستم مديران. وجود آورند كوتاهي در مديران خود به مدتتغيير نگرش را در 

تركيبي از طراحان،  ،طراحي ، دخالت و مشاركت داده شوند و تيماين فناوري ةسيستم در طول فرايند توسع اين
همچنين مديران ارشد ورزشي و در رأس آن وزارت ورزش و جوانان در تدوين  .كاربران و راهبران باشند

هاي مقتضي در زمينة استفادة ادارات ورزش از فناوري اطالعات همت گمارند و  ها و برنامه ها و خط مشي سياست
در زمينة رايانه، ) كاركنان(هاي آموزشي به نيروهاي انساني  ائة برنامهنيز مديران ورزش ادارات شايسته است با ار

كار بستن فناوري  منظور استفاده و به اينترنت و فناوري اطالعات زمينه را براي تمامي كاركنان اين ادارات به
 گرفتتوان نتيجه  هاي پژوهش مي براساس يافته. اطالعات و در نتيجه افزايش كارايي و اثربخشي آنها فراهم آورند

كه بهبود و  ،كارگيري فناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با موانع جدي مواجه است بهكه 
شناسايي . استقوانين  و ها روش جديد، از قواعداي  مستلزم ايجاد مجموعهكارگيري اين فناوري  توسعة به

فناوري اطالعات در ادارات ورزش و جوانان، اختصاص درصد  كارگيري راهكارهايي براي تأمين منابع مالي در به
ها با هدف توسعة  مشخصي از بودجة وزارت ورزش و جوانان به ادارات ورزش و جوانان اين استان يا ديگر استان

منظور روشن كردن  صورت هماهنگ و مداوم به هاي آموزشي به هاي اطالعات، برگزاري سمينارها و كارگاه فناوري
هاي  گيرندگان بخش ورزش براي ورود به عرصة فناوري اطالعات، فراهم آوردن دوره ديران و تصميمذهن م

توسط وزارت ورزش و جوانان يا ادارات ورزش و جوانان )   ICDLطور مثال دورة  به(آموزشي فناوري اطالعات 
جمله پيشنهادهايي است كه  منظور افزايش دانش و آگاهي كاركنان ادارات ورزش و جوانان، از استان فارس به
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كارگيري و توسعة فناوري اطالعات در  منظور به توانند مورد توجه و پيگيري مديران و مسئوالن ورزشي به مي
 .ادارات ورزش و جوانان استان فارس قرار گيرند
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