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هاي ورزشي با استفاده از  بندي موانع كاربرد فناوري اطالعات در سازمان اولويت
 AHPروش 

 
  2نرگس اسماعيلي  – 1سردار محمدي

 سنندج، ايران ديار، گروه تربيت بدني، دانشگاه كردستان،استا. 2و  1
  

  

 
  چكيده 

كاربرد فناوري  بندي موانع اولويتمنظور  بهرو  روست، ازاين هايي روبه امروزه استفاده از فناوري اطالعات با موانع و چالش
از طريق پاسخگويي به ا ه نفر از كارشناسان و مديران اين سازمان 71نظرهاي هاي ورزشي  اطالعات در سازمان

 سبب پرسشنامه توسط متخصصان و پايايي آنها به) صوري، محتوايي(روايي . آوري شدساخته جمعهاي محققپرسشنامه
منظور  روش تحقيق حاضر توصيفي ـ پيمايشي بود و به. بود، تأييد شد 1/0ها كه كمتر از نرخ ناسازگاري پرسشنامه

ها نشان داد كه موانع سازماني با وزن  يافته .استفاده شد Expert Choic11افزار مو نر AHPها از روش تحليل داده
 372/0ريزي با وزن نهايي  برنامهموانع سازماني، مانع همچنين در بين . ، اهميت بيشتري از ساير موانع دارد450/0نهايي

. ولويت اول را به خود اختصاص دادندا 481/0افزاري با وزن نهايي   مشكالت سختهاي موانع فني،  و در بين گزينه
قصور هاي موانع فرهنگي،  و در بين گزينه 347/0ضعيف انگيزه و رغبت با وزن نهايي موانع فردي، مانع همچنين در بين 

هاي با توجه به يافته .دادنداولويت اول را به خود اختصاص  387/0در ترويج و فرهنگ استفاده از فاوا با وزن نهايي 
هاي ورزشي ايران  كاربرد فناوري اطالعات در سازمان روي ترين موانع پيش توان گفت كه مانع سازماني از مهميتحقيق م

  . ناپذير است هاي مناسب براي رفع اين مانع ضروري و اجتناب رو تدوين برنامه است، ازاين
  
 

  هاي كليدي  واژه
 .ی، مانع فردی، مانع فرهنگی، مانع فنی، مانع سازمانفناوری اطالعاتهای ورزشی، ، سازمانAHPروش 
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   مقدمه
عنوان يك  در اين عصر، فناوري اطالعات به). 7(عصر كنوني، عصر اطالعات يا دانايي نام گرفته است 

ها نيز نهادهايي  راهبرد يا طرز تفكر جديد، تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تأثير قرار داده است و سازمان
اي كه تصوير سازمان امروزي بدون  گونه اند، به تأثير فناوري اطالعات قرار گرفته تحت شدت  هستند كه به

 فناوري كه است آن بيانگر مرتبط هاي پژوهش). 6(فناوري اطالعات و كاربرد آن غيرممكن است 
 از سازمان تا دهد مي اجازه و داده كاهش را اطالعات وتحليل  تجزيه و آوردن دست به هزينة اطالعات

 و كارايي بكاهد مديريت روية بي هاي هزينه همچنين و اطالعات توزيع و آوري جمع به مربوط هاي ههزين

هاي ورزشي  توسعه و كاربرد فناوري اطالعات در سازمان. )11،2(كند  دگرگون را سازمان خشك ساختار
  ). 3(اي دارد  ها اهميت ويژه همانند ديگر سازمان

هاي  اهميت رايانه و فناوري اطالعات در انجام وظايف و پروژه هاي زيادي به بررسي نقش و پژوهش
هاي دارد،  اند و همگي بر اين مسئله كه رايانه تأثير چشمگيري بر بهبود عملكرد سازمانورزشي پرداخته

هاي اطالعاتي و عملياتي موجب  اند استفاده از رايانه و سيستم و اذعان كرده) 15،5(  تأكيد داشته
عنوان عاملي پرقدرت در  هميت و نقش فناوري اطالعات بها. شود هاي سازمان مي داده مند شدن نظام

. هاي زيادي براي توسعة آن صورت گيرد گذاري  سرمايهاست  دهش موجب تغييرات اقتصادي و اجتماعي
اي  هاي توسعه برنامه در اطالعات و محور قرار دادن آن فناوري صحيح كارگيري به تالش مناسبي براي اگر

. فراهم كند توسعة ورزش كشور و رشد براي فرصت بزرگي را تواند گيرد، مي هاي ورزشي انجام سازمان
هاي  در سازمان فناوري اطالعاتها براي پيشبرد اين امر، شناسايي موانع كاربرد  ترين گام يكي از مهم

  ).21(ورزشي است 
 توسعة و كندي روند رشد موجب ارند كهوجود د راه اشاعة فناوري اطالعات موانع گوناگوني بر سر

توان به موانع  شوند كه در تحقيقات مختلف به آنها اشاره شده است؛ از جملة اين موانع مي مي آن
ـ اجتماعي، موانع ساختاري ـ سازماني، موانع فني ـ   ، موانع فرهنگي)17(، انساني )13(مديريتي 

ترين موانع  اصلي ،در بيشتر اين تحقيقات. اشاره كرد )9(و محيطي ) 20،9،1(تكنولوژيكي، موانع فردي 
در اين تحقيق ). 10،4(اند  كاربرد فناوري اطالعات را موانع فني، سازماني، فردي و فرهنگي ذكر كرده

ها  كاربرد فناوري اطالعات در سازماناصلي چهار مانع سازماني، فني، فردي و فرهنگي كه از جمله موانع 
- اطالعات در سازمان هاي كارگيري فناوري موضوع كه به در نظر گرفتن اين با. دشو هستند، بررسي مي

 ترين مانع مهم ها، ضرورت درك اين شود كه با وجود مي مطرح اين سؤال هاي ورزشي ضروري است،
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هاي موانع  بندي گزينه كدام مانع است؟ اولويت هاي ورزشي در سازمانفناوري اطالعات  از استفاده
 و ها پرسش به اين پاسخگويي براي حاضر ردي، فرهنگي و فني به چه صورت است؟ تحقيقسازماني، ف

  . است گرفته انجام هاي ورزشي سازمان در ها فناوري اين از براي استفاده مؤثر شناسايي موانع
 

  ناسي تحقيقش روش
يم از مراتب تصم هاي درخت سلسلهميداني است و براي تعيين گزينه -روش اين پژوهش توصيفي

با توجه به موضوع . ها و مقاالت مرتبط در اين زمينه استفاده شدمصاحبه با خبرگان و بررسي كتاب
ترين روش  گيري مناسب مراتبي تصميم تحقيق و هدف اين تحقيق، روش فرايند تحليل سلسله

. شود از ميمراتب تصميم آغ آوردن درخت سلسله اين روش با فراهم . ها شناخته شد وتحليل داده تجزيه
هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان  مراتب تصميم عوامل مورد مقايسه و گزينه درخت سلسله

كه شرح داده شد، براي استفاده از  گونه همان .گيرد دهد، سپس يك رشته مقايسات زوجي انجام مي مي
ها و معيارهاي  ن گزينهبراي تعيي. مراتب تصميم را طراحي كرد در آغاز بايد درخت سلسله AHPروش 

  . مراتب تصميم در اين تحقيق از نظرهاي چند نفر از استادان استفاده شد درخت سلسله
بندي موانع كاربرد فناوري اطالعات در  ساختة اولويت آوري نظرها از پرسشنامة محقق براي جمع

تعداد AHP ا از طريق روشهوتحليل داده از آنجا كه براي تجزيه. هاي ورزشي ايران استفاده شد سازمان
هاي  نفر از كارشناسان و مديران سازمان 71افراد نمونه حائز اهميت نيست، براي انجام اين پژوهش 

با توجه به اينكه روش . صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه در ميان آنها توزيع شد ورزشي به
ي مقايسات زوجي هر پاسخگو كنترل شد و بود، در ابتدا نرخ ناسازگار AHPها براساس مدل تحليل داده

دهندگان تركيب شد و  نظرهاي پاسخ) 1/0كمتر از (پس از اطمينان از وجود نرخ ناسازگاري قابل قبول 
در سطح اول موانع سازماني، موانع فني، موانع فردي و . هاي زوجي گروه استخراج شد ماتريس مقايسه

 :هايمراتب تصميم به گزينه لهفرهنگي بررسي شدند و در سطح سوم درخت سلس

، مقاومت )10،9،1(، فقدان مهارت كافي در زبان انگليسي )9،1(ضعف انگيزه و رغبت : موانع فردي
و عدم مهارت در ) 22،9،1(، عدم مهارت در استفاده از كامپيوتر )22،18(در برابر تغيير و نگرش منفي 

 ؛)9،1(استفاده از اينترنت 



 1395مهر و آبان  ، 4شمارة ، 8دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

558

شده  هاي ارائه ، كاربردي نبودن آموزش)9،1(ترويج و فرهنگ استفاده از فاوا  قصور در :موانع فرهنگي
و نبودن سازوكار تشويقي براي ) 9،1(، كمبود همايش و كنفرانس در خصوص فاوا )14(در خصوص فاوا 
 ؛)20،9،5،1(استفاده از فاوا 

) 23،9،1(، كمبود بودجه )12،9(، مديريتي )9(سازماندهي ، )5،1(ريزي  موانع برنامه: موانع سازماني
  ؛ )9(و كنترل نظارت 
افزاري  ، مشكالت سخت)9،1(دسترسي محدود به اينترنت و تجهيزات جانبي  :موانع فني

 ).1شكل (شده است  اشاره) 9،5،1(و سرعت پايين اينترنت  )19،15،9،5(

 

 

 

 

  
  
  
  

  
  
  

  هازينهها و گمراتب تصميم همراه با وزن نهايي شاخص درخت سلسله. 1شكل 

  

  هاي پژوهشيافته
بيشترين اهميت و نظارت و  372/0ريزي با وزن نهايي  شود، برنامه مالحظه مي 1طوركه در جدول  همان

هاي موانع سازماني  همچنين نرخ ناسازگاري گزينه. كمترين اهميت را دارد 105/0كنترل با وزن نهايي 
افزاري با وزن نهايي  مشكالت سختيرساختي، هاي موانع فني ـ ز همچنين، در بين گزينه. است 09/0

اولويت نخست را به خود اختصاص داده است و دسترسي محدود به اينترنت و تجهيزات جانبي  481/0
 ضعف انگيزه و رغبت. است 04/0همچنين نرخ ناسازگاري . كمترين اهميت را دارد 211/0با وزن نهايي 
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كمترين اهميت را  127/0با وزن نهايي ستفاده از اينترنت نداشتن مهارت كافي در او ) 347/0(بيشترين 
، موانع فرهنگيهاي  در بين گزينه. است 05/0هاي موانع فردي  همچنين نرخ ناسازگاري گزينه. دارند

اولويت نخست را به خود اختصاص داده است و نبودن ) 387/0(قصور در ترويج و فرهنگ استفاده از فاوا 
همچنين نرخ . كمترين اهميت را دارد 140/0با وزن نهايي ستفاده از فاوا سازوكار تشويقي براي ا

  ).1جدول (است  06/0هاي موانع فرهنگي  ناسازگاري گزينه
  

  هاي موانع كاربرد فناوري اطالعاتشدة مقايسات زوجي و وزن نهايي گزينه ماتريس تلفيق. 1جدول 

  
  ).  2جدول (يشترين اهميت را دارد ب) 450/0(وزن نهايي مانع سازماني  2براساس جدول 
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  هاي موانع كاربرد فناوري اطالعات زن نهايي شاخصوشده و  ماتريس تلفيق. 2جدول 

  
و ) 130/0(در اولويت است و سازماندهي  170/0ريزي با وزن نهايي  ، برنامه3براساس نتايج جدول 

 ). 3جدول (هاي بعدي قرار دارند  در مرتبه) 095/0(ضعف انگيزه و رغبت 

  
  هاي موانع كاربرد فناوري اطالعاتي گزينهوزن نهاي .3جدول

  اولويت  وزن نهايي  هاي موانع كاربرد فناوري اطالعات گزينه  رديف

  1  170/0 ريزيبرنامه  1
  2  130/0 سازماندهي  2
  3  095/0 ضعف انگيزه و رغبت  3
  4  077/0 موانع مديريتي  4
  IT 071/0  5قصور در ترويج و فرهنگ استفاده از  5
  6  059/0 دجهكمبود بو  6
  7  052/0 فقدان مهارت كافي در زبان انگليسي  7
  IT 052/0  7شده دربارةاي ارائهكاربردي نبودن آموزش  8
  8  048/0 موانع مربوط به كنترل و نظارت  9
  8  048/0 مقاومت در برابر تغيير و نگرش منفي  10
  9  044/0 نداشتن مهارت در استفاده از كامپيوتر 11
  10  043/0 افزاريسختمشكالت  12
  11  035/0 نداشتن مهارت كافي در استفاده از اينترنت  13
  IT 034/0  12كمبود همايش و كنفرانس در خصوص  14
  13  027/0 سرعت پايين اينترنت  15
  IT 026/0  14نبودن سازوكار تشويقي براي استفاده از  16
  15  019/0 دسترسي محدود به اينترنت و تجهيزات جانبي  17

وزن   )4(  )3(  )2( )1(  ها شاخص
 نهايي

نرخ 
 ناسازگاري

   450/0  288073/0  231778/0  288856/0  1  )1(سازماني 

  09/0  250/0  20839/2  99739/2  1  59971/2 )2(فني 
   187/0  27741/2  1 333043/0  08601/2  )3(فردي 

   113/0    245376/0  253045/0  59266/2  )4(فرهنگي
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  گيريبحث و نتيجه
 ها سازمان اين رو، است؛ ازاين داده قرار تأثير تحت ورزشي را هاي سازمان عملكرد وري اطالعاتافن امروزه

فناوري  كارگيري به توسعه و براي را مشخصي هاي برنامهبهتر است  فناوري، اين از استفاده منظور  به
 برنامة تدوين در گام فناوري اطالعات، اولين استفاده از عدم در مؤثر موانع شناسايي. كنند  دنبال اطالعات

  . شود مي محسوب اطالعات عصر به ورود براي ها  سازمان اطالعاتيفناوري  توسعة
 ريزي، سازماندهي و مديريتي هاي موانع سازماني، موانع برنامه براساس نتايج تحقيق در بين گزينه

سه عامل كليدي ، )1999( 1ويتاكرتحقيق براساس نتايج . ددست آوردن اهميت بيشتري از ساير موانع به
ريزي ضعيف پروژه، ارتباط ضعيف پروژه با نيازهاي سازمان و نبود حمايت و تعهد مديريت  شامل برنامه

). 22(كه با نتايج اين تحقيق همخواني دارد  اند هاي فناوري اطالعات نقش داشته ارشد در شكست پروژه
نشان داد از جمله عوامل كليدي مؤثر در موفقيت كاربرد فناوري اطالعات،  محققاننتايج تحقيق يكي از 
و از آنجا در تحقيق ) 2(است ) اطالعات فناوري و عملياتي جامع برنامة تدوين( ريزي توجه به عامل برنامه

  .داردتوان گفت با نتايج تحقيق همخواني  ريزي اشاره شده است، مي حاضر نيز به اهميت عامل برنامه
 ،ها در شكست پروژه و مديريتي را عوامل سازمانيخود  در پژوهش، )1991( و همكاران 2اوسي

توان گفت با نتايج تحقيق حاضر  رو مي ، ازاين)18(تر قلمداد كردند  مهم نسبت به عوامل اقتصادي و فني
  . همخواني دارد

جتماعي باالتر از موانع ، امتياز موانع مديريتي و ا)1389(در تحقيق فرهنگي و همكاران 
توجه به  دهد ، نشان مي)1388(پورظهير  آبادي و تقي تحقيق علي همچنين نتايج). 10(زيرساختاري بود 

 شمار به اطالعات و ارتباطات فناوري كارگيري به در مهم بسيار ريزي از عوامل عوامل مديريتي و برنامه

  ).5(كه با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد  رود، مي
ريزي، سازماندهي و هاي آن مانع برنامهداليل اهميت بيشتر موانع سازماني و در بين گزينه 

هاي ورزشي را شايد بتوان كمبود منابع انساني متخصص و مديريتي نسبت به ساير موانع در سازمان
فناوري اطالعات، چندان مطلوب آشنايي كاركنان اين سازمان با روزرساني وظايف و وضعيت نهعدم به

هاي ورزشي و نبود ساختار سازماني هاي عملياتي و راهبردي فناوري اطالعات در سازماننبود برنامه
  . هاي ورزشي دانست هاي فناوري اطالعات در سازمان ريزي پروژهمناسب در كلية سطوح براي برنامه

                                                           
1 . Whittaker 
2 . Ewusi 
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ريزي،  برنامه(هاي آن  نهبا توجه به نتايج تحقيق حاضر و تأثير كليدي مانع سازماني و گزي
شود  هاي ورزشي، پيشنهاد مي بر ميزان كاربرد فناوري اطالعات در سازمان) سازماندهي و مديريتي

هاي عملياتي و راهبردي فناوري  مديران براي رفع اين مانع اقدام كنند و به تدوين و توسعة برنامه
سازماني مناسب براي مديريت فناوري  بيني و ايجاد ساختار اطالعات در تمام سطوح سازماني، پيش

اطالعات، صدور مجوز استخدام براي جذب نيروهاي متخصص فناوري اطالعات و همچنين اعمال 
عنوان معياري عملكردي براي ارزيابي  كارگيري و تسلط به فناوري اطالعات در سازمان به شاخص به

  . مديران بپردازند
زاد  مانع فني شناخته شدند كه با نتايج تحقيق آتشك و ماهترين  عنوان مهم افزاري به مشكالت سخت

هاي  رايانه، دستگاه فاوا را تعداد ناكافي از معلمان عدم استفادة بر مؤثر فني ترين موانع كه مهم، )1389(
 ). 1(مخابراتي بيان كردند، همخواني دارد  ضعف ارتباطات و افزاري نرم ناكافي، مشكالت جنبي

يق مانع فردي اهميت بيشتري نسبت به مانع فرهنگي دارد كه با نتايج تحقيق براساس نتايج تحق
  .ساير محققان همخوان است

مهم قلمداد كردند،  ها در شكست پروژه فردي راعوامل  در پژوهشي، )1991(و همكاران اوسي  
 )1997( نو همكارا 1سلگهمچنين ). 18(خواني دارد هم توان گفت با نتايج تحقيق حاضر رو مي ازاين

تر از عوامل  مهمكيفي، نقش عوامل انساني و سازماني را در موفقيت كاربرد فناوري اطالعات  در پژوهشي
از طرفي، در تحقيق فرهنگي و همكاران ). 14(ديگر برشمردند كه با نتايج اين تحقيق همخواني دارد 

آبادي و  تحقيق علي هاي يافته). 4( قرار گرفته است فرهنگي، امتياز موانع فردي باالتر از موانع )1388(
بسيار مهم در  توجه به عوامل فردي از عوامل دهد ، نشان مي)2004( 2و بكتا) 1388(پورظهير  تقي
  ).12،5(است كه با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد  اطالعات كارگيري فناوري به

هاي آن بر ميزان كاربرد فناوري  با توجه به نتايج تحقيق حاضر و تأثير كليدي مانع فردي و گزينه
هاي  شود مديران به رفع اين مانع  و تدوين و توسعة برنامه هاي ورزشي، پيشنهاد مي اطالعات در سازمان

  . در تمام سطوح سازماني بپردازند
در سطح سوم در بين گزينة موانع فردي، ضعف انگيزه و رغبت و فقدان مهارت در استفاده از زبان 

بر اين، يعقوبي و   عالوه. دست آوردند هاي موانع فردي به يت بيشتري از ساير گزينهانگليسي اهم

                                                           
1 . Clegg 
2 . British Educational communications and Technology Agency (Becta) 
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داري بين استفاده از فناوري اطالعات  ، در تحقيقي بيان كردند كه رابطة مثبت و معنا)2004( 1شمسائي
ديگر،  از سوي ).23(و مهارت در زبان انگليسي وجود دارد كه با نتايج اين تحقيق نيز همخواني دارد 

، در تحقيقي اعالم كرد كه تشويق و ترغيب افراد از عوامل مؤثر و تأثيرگذار بر استفاده )1996( 2حكيمي
  ).19(از فناوري اطالعات است كه نتايج اين تحقيق نيز با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد 

وامل انساني در بهبود شناسايي موانع فردي مؤثر بر كاربرد فناوري اطالعات، با توجه به نقش مهم ع
رو الزم است  ازاين .تواند بسيار مؤثر باشد وري و پيشرفت سازماني مي كارايي و در نتيجه تأثير آن بر بهره

هاي هاي زبان انگليسي براي كاركنان و مديران سازمانتا با برگزاري و توسعة كمي و كيفي كالس
شود  با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي .اهم شودوري و پيشرفت سازماني فر ورزشي زمينة افزايش بهره

منظور استفاده و  هاي وررزشي تمهيدات الزم را براي تشويق و ترغيب كاركنان به كه مديران سازمان
قصور در هاي موانع فرهنگي،  از سوي ديگر، در بين گزينه. كاربرد بيشتر فناروي اطالعات در نظر گيرند

شده در خصوص فاوا،  هاي ارائه فناوري اطالعات و كاربردي نبودن آموزشترويج و فرهنگ استفاده از 
تحقيق با نتايج  توان گفت نتايج اين مي. ترين موانع فرهنگي استفاده از فاوا بودند ترتيب از مهم به

  : تحقيقات زير همخواني دارد
فادة صحيح از كه توسعة فرهنگي در است ند، در تحقيق خود نشان داد)1384(كاظمي و همكاران 

فناوري اطالعات، آشناسازي كاركنان و مسئوالن با ساختار، عملكرد و مزاياي فناوري اطالعات، ايجاد 
انگيزه و تمايل براي استفادة گسترده از فناوري اطالعات، از عوامل بسيار اثرگذار در كاربرد و استفاده از 

آبادي و  تحقيق علي بر اين، نتايج وهعال). 9(آن هستند كه با نتايج اين تحقيق همخواني دارد 
سازي نياز دارد و فرهنگ از  به بسترسازي و فرهنگ ICTنشان داد كه استفاده از ، )1388(پورظهير  تقي

، به )2000( 3همچنين كوليز). 5(رود  شمار مي كارگيري فناوري اطالعات در هر سازمان به جمله موانع به
ها اشاره كرد كه با نتايج اين تحقيق  از فناوري اطالعات در سازمانسازي استفاده  سازي و ظرفيت فرهنگ

  ). 15(همخواني دارد 
سازي و ترغيب و  كند كه فرهنگ نيز اين حقيقت را بيان مي) 1390(تحقيق عنايتي و همكاران 

موجب افزايش كارايي و  ICTو ترغيب جهت خالقيت در خصوص استفاده از  ICTتشويق به استفاده از 
). 6(شود كه با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد  بخشي استفاده از فناوري اطالعات در سازمان مياثر

                                                           
1. Yaghoubi & Shamsayi 
2. Hakimi 
3. Collis 
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كارگيري فناوري اطالعات در  عدم به موانع ديگر از يكي فرهنگي موانعتوان گفت كه  رو مي ازاين
 و ي مخاطبانبرا مستمر مناسب و رساني اطالع بايد مانع رفع اين كه براي شود مي ها محسوب  سازمان

 و افزايش آگاهي سبب استفاده از فاوا، كاربرد و رساني در خصوص صورت گيرد؛ زيرا اطالع امر مسئوالن
زمينة استفاده و پذيرش  شود و بينش مي افزايش دانش سبب افزايش اين .مخاطبان خواهد شد دانش

  . كند مي طبيعي فراهم طور به بهتر آن را
 مناسب اي زمينه تحقيقات، و ، مطالعاتها دستاوردها، اقدام ارائة آخرين با هدف ها كنفرانس برگزاري 
سازوكارهاي  ايجاد بر اين،  عالوه .شود مي فناوري اطالعات محسوب هاي گسترش آگاهي و بسط براي

 كاربردي هاي آموزش ارائة و فاوا آموزش امر در باصالحيت مدرسان از استفاده مناسب و ترغيبي، تشويقي

  . است مانع اين رفع براي مناسب زمينه، راهي اين در
در كل با توجه به اينكه بهبود و توجه به فناوري اطالعات از نيازهاي ضروري عصر حاضر براي 

هاي ورزشي است، همچنين با در نظر گرفتن نتايج تحقيق مبني بر  ويژه براي سازمان ها به سازمان
هاي ورزشي براي رفع اين موانع  د كه مديران سازمانشو اهميت موانع فردي و فرهنگي، پيشنهاد مي

  .اقدام كنند
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