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  ایران ورزشیهاي  مدیران سازمان گیري تصمیمنقش فن آوري اطالعات و ارتباطات در فرآیند 

 1کارگر غالمعلیدکتر 

  چکیده 

  . استورزشی ایران هاي  سازمان مدیران گیري تصمیم فرآیند ارتباطات در و اطالعات آوري فن بررسی نقش :هدف

ورزشی و هاي  در سازمان ICT، میزان کاربرد هاي جمعیت شناختی پرسشنامه ویژگیسه . بود یستگبروش تحقیق از نوع هم :روش شناسی

و مدیران ستادي وزارت ) =150N( 1391- 92در سال  ورزشیهاي  شامل مدیران ستادي فدراسیون ،جامعه آماري. شد بکار گرفته گیري تصمیم

به روش ) n =14(و مدیران ستادي وزارت ورزش و جوانان ) n =108(ورزشی هاي  نمونه آماري مدیران فدراسیون. است) =15N(ورزش و جوانان 

پایایی پرسشنامه میزان کاربرد  .شد دییتا ورزشی مدیریت نانفر از متخصص 15اعمال نظرات  باها  پرسشنامهیی روا. تصادفی ساده انتخاب گردیدند

ICT 89/0(به ترتیب  گیري تصمیمورزشی و پرسشنامه هاي  در سازمان= α ( و)93/0= α (از  يمدل ساختارو  ها در آزمون فرضیه. بدست آمد

  .گردیداستفاده  PLS و SPSS يافزارها نرم

براساس  گیري تصمیمبین . مشاهده شدرابطه معنی داري و مدیران  گیري تصمیمورزشی با هاي  سازمان در ICT کاربرد میزانبین  :یافته ها

ورزشی با هاي  سازمان در ICT کاربرد ضرایب همبستگی میزانبین . مشاهده شدتفاوت معنی داري  ورزشیهاي  جنسیت مدیران سازمان

مدل طبق نتایج . مشاهده شدورزشی و مدیران ستادي وزارت ورزش و جوانان اختالف معنی داري هاي  براساس مدیران فدراسیون گیري تصمیم

  .داردتاثیر کمی  مدیران گیري تصمیم برورزشی هاي  در سازمان ICT کاربرد ، میزانيساختار

  . سازمانی استفاده کنندهاي  گیري تصمیمبه عنوان ابزار کمکی در فرآیند  ICTپیشنهاد می شود مدیران ورزشی از  :بحث

  

  ورزشیهاي  سازمان ،، مدیرانگیري تصمیمارتباطات،  و اطالعات آوري فن :کلیديهاي  واژه
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  مقدمه 

 آوريفن ). 1(به سرعت جهان را در نوردیده است و بر بسیاري از ابعاد زندگی بشر تاثیر گذاشته است  1فن آوري اطالعات و ارتباطات ،در هزاره جدید

فن آوري اطالعات و ارتباطات ترکیبی از کلمات  ).2(و منبع تقویت کننده تمایز رقابتی شده است ها  اطالعات، عامل حیاتی پیشرفت سازمان

فن . ي است که هدف آن تسهیل و تسریع دسترسی به اطالعات از طریق ابزارها و فنون ارتباطات استاطالعات، ارتباطات و تکنولوژي یا فن آور

بخش کامپیوتر سخت افزار و تامین کننده تجهیزات و . آوري اطالعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطالعات، کامپیوتر و ارتباطات پدید آمده است

است که  ارتباطات بخش سوم و است به عنوان خمیرمایه و مواد اولیه در درون شبکه ارتباطات مخابراتیاطالعات  بخش. ستها  ادوات الزم، داده

اطالع رسانی نامیده می شود که در  ،آنچه از تلفیق این سه حوزه بدست می آید. وظیفه برقراي ارتباطات بین دو بخش دیگر را برعهده دارد

فن آوري اطالعات و . ماشین کار تلقی می شود و ارتباطات محصول آن استفن آوري اطالعات ). 1(گیرد مختلف مورد استفاده قرار می هاي  حوزه

مرکز جامع . بدون فن آوري اطالعات و ارتباطات، ارتباط در سطح بین المللی و بین افراد غیر ممکن خواهد بود. ارتباطات به یکدیگر پیوسته اند

رشد اطالعات و ارتباطات این چنین توضیح می دهد که فن آوري اطالعات و ارتباطات با تاکید بر روند رو به اطالعاتی درباره فن آوري هاي  سیستم

فن آوري اطالعات و ارتباطات عبارتی «: بنابراین می توان گفت. نونی مانند اینترنی ناشی شده استاستفاده از کامپیوترها براي ارتباطات از رشد ف

ا و فرآیندها به منظور دسترسی، بازیافت، ذخیره، سازماندهی، کنترل، تولید، ارائه و تغییر اطالعات به وسیله ابزار است که براي توصیف ابزاره

امروزه فن آوري اطالعات و ارتباطات رشد چشم گیري در میان کشورهاي مختلف داشته و مزایاي ). 1(و اتوماتیک به کار می رود  الکترونیکی

اثرگذاري آن در تمام شئونات زندگی انسان، هاي  سریع فن آوري اطالعات و گسترش حوزهرشد ). 3(ایجاد کرده است فراوانی را براي کشورها 

غربی نیز متحیرانه به آن سرعت تحوالت به گونه اي بوده است که متفکران . فضاي ابهام آمیزي را پیش روي متفکران علوم انسانی قرار داده است

تاثیرات فن آوري اطالعات اهمیت بدیهی است که در چنین موقعیتی، شناخت ). 4( ارزیابی و دیدبانی حدود اثرگذاري آن دارندمی نگرند و سعی در 

 ،اطالعات به عنوان منبع اصلی قدرت و تسلط بر دیگران. امروزه اهمیت اطالعات و ارتباطات بر کسی پوشیده نیست). 5(فزآینده اي یافته است 

یکی از کاربردهاي مهم اطالعات را می . استعنصر اطالعات مشخصه یک جامعه قدرتمند اولویت دادن به می کند و مهمترین  نقش مهمی را ایفا

کاربرد اطالعات صحیح، دقیق و به موقع در وظایف مدیریت می تواند گامی موثر . توان در مدیریت سازمان و رسیدن به اهداف سازمان مشاهده کرد

  ). 6( ز مشکالت سازمانی باشددر جهت حل بسیاري ا

بزرگان علم مدیریت در اولویت  .است گیري تصمیمیکی از موضوعاتی که در مدیریت جایگاه قابل مالحظه اي دارد، بحث تفاوت مدیران در      

 ،درست در زمان حیاتی، اساسی ترین وظیفه مدیر است گیري تصمیمگذاري کارهاي با اهمیت مدیران، تفاوت نظرهایی دارند اما تمام آنها در این که 

مدیران همواره در ). 7(از اجزاي جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوي جلو گر است گیري تصمیم. تردید ندارند

همین امر نفوذ و جایگاه بسیار مهم وظیفه . را می طلبد انجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجه می شوند که لزوم اتخاذ تصمیم از جانب آنها

 وظیفه گیري تصمیممدیران گاهی اوقات مالحظه می کنند که ). 8(را در تمامی وظایف مدیران و فرآیندهاي سازمانی نشان می دهد  گیري تصمیم

جام شود، چه کسی آن را باید انجام دهد، چه زمانی، در کجا و زیرا به طور مداوم باید انتخاب کنند چه کاري باید ان ؛را تشکیل می دهدها  اصلی آن

گیري صحیح  در واقع رمز موفقیت مدیریت، در تصمیم. ، به موقع و صحیح بودن آن استگیري تصمیماز مسائل مهم ). 9(حتی چطور باید انجام شود 

حتی االمکان بر  دو قضاوت شخصی افراد متکی باشد، بلکه تصمیمات بایدر دنیاي امروز اداره امور سازمانی نمی تواند صرفاً بر نبوغ ). 10(آن است 

در دنیاي امروز مدیریت، یکی از ). 11(خاصی صورت پذیرد هاي  علمی، آمار و اطالعات دقیق و به موقع و بر طبق اصول و روشهاي  پایه بررسی

نیست، بلکه مربوط به کیفیت اطالعات است و سبب می شود  تطالعامشکالت کمبود اطالعات مدیران است که البته این کمبود مربوط به کمیت ا

این مساله نیاز به اطالعات به موقع، صحیح و قابل اعتماد را به روشنی . استفاده کنند گیري تصمیمکه مدیران قادر نباشند از اطالعات در فرآیند 

  ).  13(ضعیف جبران ناپذیر است  هاي نشان کرد که خسارات ناشی از تصمیم رباید خاط). 12(نشان می دهد 

و ها  زیرا جهت پیشبرد برنامه ؛موثر و کارآمد هستندهاي  مانند سایر عرصه ها، مدیران نیازمند اتخاذ تصمیم نیز در عرصه تربیت بدنی و ورزش     

با حداقل استفاده از منابع مادي و زمان به تدابیري اندیشیده شود و راهکارهایی انتخاب گردد تا نیل به اهداف تعیین شده،  دبایاجراي صحیح آنها 

هاي مختلف  گوناگون در زمینههاي  گیري تصمیمهمچنین به علت ماهیت ورزش و محیط بسیار متغیر آن، مدیران همواره با . خوبی امکان پذیر گردد

باید نسبت به نوع  گیري تصمیمنوع اطالعات و تصمیمات از موردي به موردي دیگر متفاوت است، در نتیجه در فرآیند  ي،، از این روسروکار دارند

ادارك اطالعات و منابع مرتبط در اتخاذ تصمیمات صحیح بسیار . تصمیم بهینه اتخاذ شودها  اطالعات توجه خاص مبذول داشت تا با توجه به آن

نادرست منجر می شود و مانع رسیدن سازمان به اهداف  گیري تصمیمنادیده گرفتن اطالعات و انتظارات غیر منطقی و نادرست، به  .اهمیت دارد

گام به کند  تالش میها  ورزشی نیز مانند دیگر حرفههاي  تکنولوژي مهمی به وجود آمده و سازمانهاي  در سالهاي اخیر پیشرفت .می گردداصلی اش 

آنچه مدیران به آن نیازمندند، ابزار راحت، مطمئن و علمی براي یاري آنان در اتخاذ ). 14(تا سودبخش باقی بمانند  یافتهشرفت، رشد گام این پی

د باید اذعان نمو ).15(کنند  گیري تصمیمتصمیمات است که پیوسته یا گهگاه با آن مواجه می شوند، تا بتوانند به آسانی و سریع و با اطمینان بیشتر 

 اما،سازمانی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی انجام شده است هاي  بر شماري از شاخص IT 2 یا ICTبسیاري پیرامون تاثیر یا ارتباط هاي  پژوهش
 

1 . Information and Communication Technology (ICT) 
2 . Information Technology (IT) 



  113 هاي ورزشی ایران گیري مدیران سازمان نقش فن آوري اطالعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم

را مشابه با پژوهش حاضر در حیطه تربیت بدنی و ورزش هاي  از جمله پژوهش. آنها به موضوعی مشابه به پژوهش حاضر پرداخته اندتعداد کمی از 

، وزارت ورزش و جوانانري منابع انسانی در وحی و تبیین مدل نظام اطالعاتی و سیستم بهرهابا عنوان طر) 1382( می توان به پژوهش هنري

اطالعاتی می تواند به مدیران   نظام هاياز نگاه استراتژیک،  کهبیان می کند وي . ورزشی و کمیته ملی المپیک اشاره نمودهاي  فدراسیون

اطالعات صحیح، دقیق . ورزشی کمک نماید تا شناخت واقعی تري از وضعیت به دست آورده و با تغییرات سریع محیطی هماهنگ شوندهاي  سازمان

اطالعات در فرآیند در پژوهشی به اهمیت وجود ) 1375(مهرانی . )16( و جامع به اخذ تصمیم در مسائل منابع انسانی کمک شایانی می کند

از اهمیت وجود ها  این در حالی است که آن. وي نتیجه می گیرد که میزان استفاده مدیران از اطالعات بسیار کم است. اشاره می کند گیري تصمیم

مدیران بیان می . اطالعاتی در سازمان می داندهاي  محقق علت ضعف را سیستم. اندد باخبر هستند و به آن اشاره کرده خو گیري تصمیماطالعات در 

در  )1381(آقایی  .)17( ولی به علت دقیق و به موقع نبودن اطالعات، مدیران از آنها استفاده نمی کنند ،میزان کمی اطالعات زیاد است دارند

مدیران تربیت بدنی دانشگاهها بیان می نماید سطح آمادگی زیردستان به تنهایی به  گیري تصمیمپژوهشی با عنوان طراحی و تبیین الگوي مناسب 

معتقد وي . وي موثر است گیري تصمیممادگی خود مدیر نیز در تعیین سبک آمدیران نیست، سطح  گیري تصمیمن عامل تعیین کننده سبک عنوا

) 1384(فالح . )18( شان انتخاب می کنندخود را متناسب با سطح آمادگی زیردستان گیري تصمیماست که مدیران موفق در سازمان هایشان سبک 

ورزشی جمهوري اسالمی ایران نشان داد که مدیران هاي  نوان عوامل مرتبط با استقرار سیستم اطالعات مدیریت در فدراسیونبا عدر پژوهشی 

پدیده مقاومت . آشنایی نداشتند ،ورزشی موفقهاي  اطالعاتی مدیریت رایج در سازمانهاي  هاي سیستم ورزشی با فواید و ویژگیهاي  فدراسیون

همچنین مدیران معتقد بودند استقرار و بکارگیري . وجود داشتها  اطالعات مدیریت فدراسیونهاي  نظام قرار و بکارگیرينان در برابر استکارک

عوامل نامناسب سازمانی مانع استقرار و  ،از نظر مدیران از طرفی دیگر، .ورزشی پرهزینه استهاي  اطالعات مدیریت در فدراسیونهاي  نظام

نیز در تحقیقی به بررسی ارتباط فن آوري ) 1387(گودرزي و ابوترابی  .)19( است ورزشیهاي  اطالعات مدیریت در فدراسیونهاي  بکارگیري سیستم

با تولید دانش ارتباط  ICTهاي  اطالعات با مدیریت دانش در مدیران ستادي سازمان تربیت بدنی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین زیرساخت

در پژوهشی با عنوان ) 2012( 1ماهونی و هاوارد. )20( اما بین این زیرساخت با انتقال دانش رابطه معنی داري وجود داشت ،نداشت معناداري وجود

بقا، بهبود عملکرد و افزایش کارایی نیازمند استفاده براي حفظ، ها  ورزشی مانند دیگر سازمانهاي  تجارت ورزش در دهه آینده بیان کردند که سازمان

موالي و . )21( و سازمان هایی که خود را با این شرایط وفق ندهند از قافله عقب خواهند ماند. اطالعاتی هستندهاي  نظامنوین هاي  فن آوري از

استراتژیک بیان داشتند که فن آوري اطالعات که مبتنی بر  گیري تصمیمدر پژوهشی با عنوان تاثیرات فن آوري اطالعات بر ) 2011( 2شوانک

پژوهشی با عنوان در ) 2013( 3چن یو. )22( ولوژي کامپیوتر محور است، بر ذخیره سازي، بازیابی، پردازش و ارتباط اطالعات تاکید می کندتکن

مدیریت ورزشی شامل هاي  بیشترین قابلیتهاي کامپیوتر براي حرفه اينشان داد که  مدیریت ورزشیهاي  کامپیوتري مهم براي حرفه ايهاي  قابلیت

ورزشی در هاي  همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین سازمان. واژه پردازي، صفحه گستر و ارتباط از طریق اینترنت بودهاي  استفاده از برنامه

آیا همیشه اطالعات به هنگام بهتر است؟ «در پژوهشی با عنوان  )2012( 4کوین و وایت. )23( استفاده از کامپیوتر تفاوت معنی داري وجود داشت

اخیر در فن آوري اطالعات به طور شگرفی هم در رساندن اطالعات به هاي  بیان داشتند که پیشرفت» گیري تصمیمتاثیر بازخورد پی در پی بر 

همچنین تصمیم گیرندگان قادر هستند با استفاده . ده استتاثیر داشته و موجب افزایش سرعت آن ش گیري تصمیمتصمیم گیرندگان و هم در سرعت 

در کل می توان اذعان نمود پژوهش  .)24( سب کنندکفن آوري اطالعات، اطالعات را در زمان واقعی پیگیري نموده و بازخورد تصمیمات خود را  زا

ند که کاربرد فن آوري اطالعات و ارتباطات در نشان داد ،هایی که در گذشته در خصوص فن آوري اطالعات و ارتباطات انجام شده است

  دیگري به دست میهاي  خود را اغلب از روش گیري تصمیمو مدیران اطالعات مورد نیاز  همدیران با میزان مطلوب فاصله زیادي داشت گیري تصمیم

افزایش یافته و نگرش  گیري تصمیمدر ادامه با روند آشنایی بیشتر مدیران با فن آوري اطالعات و ارتباطات، سرعت و دقت مدیران در . )1( وردندآ

امروزه مدیران ورزشی معتقدند که حجم عظیم اطالعات باعث به اشتباه انداختن آنها در تصمیم . مدیران نیز نسبت به فن آوري تغییر پیدا نمود

ب و مناسهاي  دهند تا قادر به شناسایی بهتر مشکالت و ارائه راه حل هن می شود و به دنبال روش هایی هستند که بتوانند به این مسائل خاتمهایشا

مناسب این ابزار مشاهده می شود که در هاي  قابلیت  با عنایت به اهمیت فن آوري اطالعات و ارتباطات و . رسیدن به نتایج دلخواه شوند

ورزشی ایران به نحو شایسته از آن استفاده نمی شود و ابعاد گوناگون آن براي مدیران ناشناخته است و متاسفانه مدیران از پیامدهاي هاي  انسازم

طات ارتبا بنابراین پژوهش حاضر درصد است تا به بررسی نقش فن آوري اطالعات و. استفاده از آن در ایجاد تحوالت سازمانی چندان شناختی ندارند

  . فراهم آورد را الزم براي درك بهتر و عمیق تر این پدیدههاي  تا زمینه پرداختهورزشی هاي  مدیران سازمان گیري تصمیمدر فرآیند 

  تحقیق  شناسی روش

 روش. بود ایران ورزشیهاي  سازمان مدیران گیري تصمیم فرآیند رد) ICT( ارتباطات و اطالعات آوري فن بررسی نقش ،هدف از پژوهش حاضر

  . بود یستگیتحقیق حاضر از نوع هم شناسی

 

1 . Mahony & Howard 
2 . Molloy & Schwenk 
3 . Chen Y 
4. Kevin & whyte 
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مدرك سن، جنسیت، رشته تحصیلی و هاي  با مولفه(سوال  4هاي جمعیت شناختی شامل  بدین منظور از سه پرسشنامه ویژگی :ابزار اندازه گیري

نرم افزار، هاي  با مولفه( سوال 18ورزشی شامل هاي  در سازمان )ICT( ، پرسشنامه محقق ساخته میزان کاربرد ابعاد فن آوري اطالعات)تحصیلی

با ( سوال 35شامل  گیري تصمیممحقق ساخته پرسشنامه و ) اطالعات مدیریتهاي نظام شبکه و  نظاماداري، هاي  خودکار کردن فعالیتهاي  سیستم

هر هاي  گزینه. استفاده شد )انتخاب بهترین راه حلو ها  شناسایی مشکل، شناسایی فرصت، شناسایی و طراحی راه حل ها، تحلیل راه حلهاي  مولفه

داراي مقیاس پنج ارزشی لیکرتی شامل خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و و هر کدام از سواالت  بسته پاسخ نوع از گیري تصمیمو  ICTدو پرسشنامه 

و ) ICT(شامل میزان کاربرد ابعاد فن آوري اطالعات همچنین متغیرهاي اصلی تحقیق . ارزش گذاري شد 5تا  1بوده که به ترتیب از خیلی زیاد 

اداري، سیستم شبکه، هاي  خودکار کردن فعالیتهاي نظام نرم افزار، هاي  شامل مولفهنیز  تحقیق مدیران بوده و متغیرهاي فرعی گیري تصمیم

 به. و انتخاب بهترین راه حل بودها  حلیل راه حلاطالعات مدیریت، شناسایی مشکل، شناسایی فرصت، شناسایی و طراحی راه حل ها، تهاي  سیستم

مجوز توزیع ورزش و جوانان و مدیران وزارت ها  ورزشی از جمله ریاست فدراسیونهاي  رعایت مالحظات اخالقی از مراجع ذیصالح در سازمان منظور

  . تحقیق حاضر اخذ گردیدهاي  پرسشنامه

همچنین ضریب  .شد دییتا مدیریت ورزشی نانفر از متخصص 15 یاز اعمال نظرات اصالح پسها  یی پرسشنامهروا :روایی و پایایی پرسشنامه

 گیري تصمیمو پرسشنامه محقق ساخته ) α =89/0(ورزشی هاي  پایایی پرسشنامه محقق ساخته میزان کاربرد ابعاد فن آوري اطالعات در سازمان

)93/0= α (بدست آمد.  

 1391-92در سال  )و دبیران ونایبانشانروسا( ورزشیهاي  فدراسیونستادي  مدیرانشامل کلیه  ،حاضرپژوهش  امعه آماريج :روش نمونه گیري

)150N= ( مدیران ستادي وزارت ورزش و جواناننفر و )15N= ( با توجه ورزشی هاي  مدیران فدراسیوننمونه آماري پژوهش حاضر براي . هستندنفر

طرح . گردیدند نفر تعیین) n =14(با توجه به فرمول کوکران مدیران ستادي وزارت ورزش و جوانان نفر و ) n =108(به فرمول کوکران و شارپ 

در ها  ، از بین جامعه آماري، افرادي به صورت تصادفی به عنوان آزمودنی انتخاب و پرسشنامهياز این رو .استبه روش تصادفی ساده  نمونه گیري

   . اختیار آنها قرار گرفت

وضعیت  است تابا توجه به اینکه تحقیق حاضر درصدد . از شاخصهاي مرکزي و پراکندگی استفاده شدها  توصیف دادهبراي  :آماريهاي  روش

از مختلف مورد بررسی قرار دهد هاي  مدیران ورزشی از جنبه گیري تصمیمورزشی و نیز نحوه هاي  کاربرد ابعاد فن آوري اطالعات در سازمان

 ICT کاربرد میزان بین متغیر رابطهبراي بررسی ( رسونیپ یهمبستگ بیضرتعیین توزیع طبیعی داده ها،  جهتاسمیرونوف  - کلموگروفهاي  آزمون

براساس متغیر پیش بین ) مدیران گیري تصمیم(مالك  براي پیش بینی متغیر( خطی ونی، رگرس)مدیران گیري تصمیمورزشی با هاي  سازمان در

ورزشی و هاي  سازمان در ICT کاربرد میزانهاي  براي بررسی تفاوت میانگین(  مستقل t، آزمون ))ورزشیهاي  سازمان در ICT کاربرد میزان(

 کاربرد و در نهایت بررسی وضعیت میزانها  براي بررسی تفاوت بین میانگین(  اي تک نمونه tو ) براساس جنسیت مدیران گیري تصمیمهمچنین 

ICT مدیران گیري تصمیمورزشی و  هاي سازمان در ( وZ فیشر )کاربرد میزان براي مقایسه ضرایب همبستگی ICT ورزشی با هاي  سازمان در

 SPSS ياز نرم افزارها يمدل ساختار تمیالگور و نیز ها در بررسی آزمون فرضیه. استفاده شدها تجزیه و تحلیل داده جهت )گیري مدیران تصمیم

  .استفاده گردید) P≥05/0( سطح معنی داريدر  Partial Least Square (PLS)و

  

  تحقیقهاي  یافته

  . تحقیق حاضر را نشان می دهدهاي  هاي جمعیت شناختی سن و جنسیت آزمودنی ، ویژگی)1(شمارهجدول 

  

  تحقیق حاضرهاي  هاي جمعیت شناختی آزمودنی ، ویژگی)1(شمارهجدول 

  شاخص               

  

  متغیر

  M±SD  حداکثر  حداقل  مجموع

  98/5 ±91/43  58  29  122  سن

  جنسیت
  درصد زن  درصد مرد  زن  مرد  مجموع

122  98  24  81  19  

  

، 44، 7، 4، درصدهاي فراوانی مربوط به مدارك تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتري به ترتیب برابر با  )2(شمارهطبق جدول 

  .بود 14و  31
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  مدرك تحصیلی

 درصد

4 

7 

44 

31  

14  

100  

  .  دیگر بودهاي  درصد رشته 61

  
  ، توزیع درصد فراوانی رشته تحصیلی آزمودنی ها

 ورزشیهاي  در سازمان ICTمیزان کاربرد هاي 

  گیري تصمیمورزشی با هاي  سازمان

  گیري تصمیم

120  

48/0  

*001/0  

0≤P  ،48/0= r ( مشاهده شدرابطه معنی داري.  

  ورزشیهاي  مدیران سازمان گیري تصمیمفرضی 

df t  P  

119  97/3 *001/0 

) t)119(=97/3و  ≥01/0P( ورزشیهاي  مدیران سازمان

Mobs (از میانگین فرضی    )3= Mcri ( می توان

گیري مدیران سازمان نقش فن آوري اطالعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم

مدرك تحصیلی و درصدي توزیع فراوانی) 2(شماره جدول

  شاخص                                           
 فراوانی

5 

8 

54 

38  

17  

122  

61علوم ورزشی و تربیت بدنی و ها  درصد آزمودنی 39نشان می دهد رشته تحصیلی 

، توزیع درصد فراوانی رشته تحصیلی آزمودنی ها)1(نمودار

  

هاي  که توزیع داده داد نشانها  داده طبیعی توزیع خصوص در اسمیرنوف

  .بودبه طور طبیعی ) =P=74/0Z,59/0( گیري

سازمان در ICT کاربرد نتایج آزمون پیرسون در مورد رابطه بین میزان) 

  شاخص  

  ورزشیهاي  سازمان

N 

R 

P  

P (دار است معنی.  

01/0(گیري تصمیمورزشی با هاي  سازمان در ICT کاربرد میزان، بین

فرضی  شده با میانگین مشاهده تک نمونه اي در خصوص تفاوت میانگین

  شاخص
Mcri  M±SDobs  df

3  34/0 ± 42/4 119

  .معنی دار است

مدیران سازمان گیري تصمیمفرضی  شده با میانگین مشاهده میانگین نشان می دهد بین

Mobs =42/4(به طور کلی با توجه به باالتر بودن میانگین مشاهده شده

  .ورزشی در حد قابل قبولی بودهاي  مدیران سازمان 

                                           

 مدرك تحصیلی

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

  دکتري

  مجموع

نشان می دهد رشته تحصیلی ) 1(نتایج نمودار 

  

اسمیرنوف کلموگروف آزموننتایج 

)25/0P= ,04/1Z= (گیري تصمیم و

  

) 3(شمارهجدول 

  متغیر

سازمان در ICT کاربرد میزان

P≥01/0(در سطح *                

  

، بین)3(شماره بر اساس نتایج جدول

  

تک نمونه اي در خصوص تفاوت میانگین t، آزمون )4(شمارهجدول 

شاخص                               

  متغیر

 گیري تصمیم

معنی دار است  )≥ 01/0P(در سطح *

نشان می دهد بین) 4(نتایج جدول 

به طور کلی با توجه به باالتر بودن میانگین مشاهده شده. مشاهده شدتفاوت معنی داري 

 گیري تصمیمگفت میانگین مولفه 
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   ICT کاربرد فرضی میزان شده با میانگین مشاهده تک نمونه اي در خصوص تفاوت میانگین t، آزمون )5(شمارهجدول 

  ورزشیهاي  سازمان در

  شاخص                            

  متغیر
Mcri  M±SDobs  df t  P  

هاي  سازمان در ICT کاربرد میزان

 ورزشی
3  21/0 ± 46/2 119  54/2 - *03/0 

  .معنی دار است  )≥ 05/0P(در سطح *

  

- 54/2و  ≥05/0P( ورزشیهاي  سازمان در ICT کاربرد میزانفرضی  شده با میانگین مشاهده میانگین نشان می دهد بین) 5(شمارهنتایج جدول

=)119(t ( بودن میانگین مشاهده شده  پایینتربه طور کلی با توجه به  .مشاهده شدتفاوت معنی داري)46/2= Mobs (از میانگین فرضی        )3= 

Mcri (کاربرد می توان گفت میانگین مولفه میزان ICT نبودورزشی در حد قابل قبولی هاي  سازمان در .  

  

  ورزشیهاي  مدیران سازمان جنسیتبراساس  گیري تصمیممستقل در خصوص تفاوت  tآزمون  ،)6(شمارهجدول 

  شاخص                     

 متغیر

 آزمون لوین
 M±SD t df P جنسیت

P F 

 23/1 27/0 گیري تصمیم
 96/2 ±46/0 مرد

17/2 120 *02/0  

 23/2 ± 31/0 زن

  .معنی دار است) P≥05/0(در سطح *     

  

تفاوت معنی ) t)120(= 17/2و  P≥05/0( ورزشیهاي  مدیران سازمان جنسیتبراساس  گیري تصمیم، نشان می دهد بین )6(شماره نتایج جدول

  .بود) M=23/2(باالتر از میانگین زنان ) M=96/2(مردان  در بین گیري تصمیمبه عبارت دیگر میانگین متغیر . مشاهده شدداري 

  

  گیري تصمیمورزشی با هاي  سازمان در ICT کاربرد ، مقایسه ضرایب همبستگی میزان)7(شماره جدول

 مدیران متغیرها
ضریب 

  همبستگی
  تعداد

Z  فیشر

  محاسبه شده

مالك 

 بررسی
 نتیجه

 در ICT کاربرد میزان

ورزشی با هاي  سازمان

 گیري تصمیم

هاي  فدراسیون

 ورزشی
48/0 108 

73/2 96/1± 
بین دو ضریب همبستگی اختالف 

وزارت ورزش و  استمعناداري 

 جوانان
61/0 14 

براساس مدیران  گیري تصمیمورزشی با هاي  سازمان در ICT کاربرد میزان، مشخص می شود که ضرایب همبستگی )7(شمارهبا توجه به جدول 

  . داشتندداري با هم وزارت ورزش و جوانان اختالف معنی  ورزشی و مدیران ستاديهاي  فدراسیون
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  . از آزمون رگرسیون خطی استفاده شدورزشی هاي  سازمان در ICT کاربرد میزانبراساس  گیري تصمیمجهت بررسی پیشگویی 

  

  ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون  )8(شمارهجدول 

 1دوربین واتسون برآورد انحراف معیار تعدیل شده Rمجذور  Rمجذور مقدار همبستگی مدل

1 48/0 36/0 32/0 51/0 66/1 

و انحراف ) M =00/0(میانگین را همچنین نمودار هیستوگرام . به دست آمد) 66/1(، نتیجه آزمون دوربین واتسون )8( شماره با توجه به نتایج جدول

 .نشان داد که انجام آزمون رگرسیون را تأیید می کند) SD =98/0(معیار را 

  

  رگرسیون خطی ضرایب) 9(شمارهجدول 

 مدل
 استانداردضرایب  استانداردضرایب غیر 

t P 
B بتا خطاي استاندارد 

 001/0 85/11  163/0 35/2 مقدار ثابت

  ICT 23/0 005/0 29/0 74/7 *001/0 کاربرد میزان

  .معنی دار است  )≥ 01/0P(در سطح *  

  

توانایی پیش ) ≥01/0Pو t= 74/7(ورزشیهاي  در سازمان ICT کاربرد میزان که تحلیل رگرسیون نشان می دهد ،)9(شمارهبا توجه به جدول      

افزایش می ) ICT )29/0=βکاربرد میزان  ،گیري تصمیمبر اساس نتایج ضریب بتا، به ازاي یک واحد افزایش در . را داردمدیران  گیري تصمیمبینی 

   :عبارت است از ICT کاربرد میزانبر اساس  گیري تصمیمهمچنین معادله رگرسیون براي پیش بینی  .یابد

  

  گیري تصمیم= ICT( 23/0+35/2 کاربرد میزان(

  

2شاخص  ،)10(شماره جدول     
AVE دهد می نشان را پرسشنامههاي  سازه 3ترکیبی پایایی و. . AVE به . واریانس مستخرج براي هر سازه است

  .نشان می دهد مجموعه سواالت هر سازه چقدر توانسته است واریانس هر سازه را پوشش دهد AVEعبارتی 

  

  پرسشنامههاي  سازه ترکیبی پایاییو AVE شاخص، )10(شمارهجدول 

  پایایی ترکیبی  AVE  سازه  ردیف

  52/0  33/0  نرم افزار  1

  67/0  42/0  اداريهاي  خودکار کردن فعالیتهاي  سیستم  2

  64/0  40/0  سیستم شبکه  3

  66/0  38/0  اطالعات مدیریتهاي  سیستم  4

  91/0  55/0  شناسایی مشکل  5

  92/0  49/0  شناسایی فرصت  6

  72/0  57/0  شناسایی و طراحی راه حل ها  7

  86/0  46/0  تحلیل راه حل ها  8

  95/0  47/0  انتخاب بهترین راه حل  9

  ICT  77/0  89/0کاربرد میزان   10

  93/0  84/0  گیري تصمیم  11

  

   

 

1 . Durbin-Watson 
2. Average Variance Extracted   
3 . Composite Reliability 
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  .دهد می نشان راها  عامل بین ساختاري مدل الگوریتم ،)11(شمارهجدول 

  ، الگوریتم مدل ساختاري)12(شمارهجدول 

  میانگین مولفه ها  مقدار برآورد  شاخص
خطاي انحراف 

  استاندارد
T-Statistic  نتیجه  

  * تایید  ICT(  75/0  35/0  86/0  17/20کاربرد میزان (نرم افزار 

هاي  خودکار کردن فعالیتهاي  سیستم

  )ICTکاربرد میزان (اداري 
  *تایید   73/18  08/0  25/0  72/0

  *تایید   ICT(  77/0  33/0  07/0  55/27کاربرد میزان (سیستم شبکه 

میزان (اطالعات مدیریت هاي  سیستم

  )ICTکاربرد 
  *تایید   99/23  06/0  25/0  77/0

  *تایید   76/32  04/0  46/0  78/0  )گیري تصمیم(شناسایی مشکل 

  *تایید   42/47  03/0  50/0  86/0  )گیري تصمیم(شناسایی فرصت 

ها  شناسایی و طراحی راه حل

  )گیري تصمیم(
  *تایید   48/20  13/0  43/0  74/0

  *تایید   57/31  12/0  42/0  79/0  )گیري تصمیم(ها  تحلیل راه حل

  *تایید   43/3  14/0  45/0  20/0  )گیري تصمیم(انتخاب بهترین راه حل 

  *تایید   57/5  11/0  47/0  29/0  )گیري تصمیم( ICTکاربرد میزان 

  .است) ±96/1(از  T-Statisticباالتر بودن ها  مالك تایید عامل*

  

باید توجه داشت مالك تایید . را نشان می دهد مدیران گیري تصمیمو فرآیند  ICTمیزان کاربرد هاي  شاخص ساختاريالگوریتم مدل ) 1(شکل 

  . است) ±96/1(از  T-Statisticشاخصها باالتر بودن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  .است) ±96/1(از  T-Statisticباالتر بودن ها  مالك تایید عامل*

  

  تحقیق حاضرعوامل ي مدل ساختار، )1(شکل 

 شناسایی مشکل

 شناسایی فرصت

 طراحی راه حل

 تحلیل راه حل

 بهترین راه حل

 ICTمیزان کاربرد 
 تصمیم گیري

 نرم افزار

 خودکار کردن

 سیستم شبکه

 سیستم اطالعات

299/0=β  

575/5=t 

787/0=β  

768/32=t 

863/0=β  

425/47=t 

748/0=β  

484/20=t 
791/0=β  

574/31=t 

203/0=β  

436/3=t 

759/0=β  

173/20=t 

721/0=β  

734/18=t 

773/0=β  

559/27=t 

770/0=β  

999/23=t 
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به عبارت دیگر، میزان کاربرد . مورد تایید و در حد قابل قبولی قرار گرفتها  نشان می دهد الگوریتم مدل ساختاري در تمامی شاخص) 1(نتایج شکل 

ICT  299/0(مدیران  گیري تصمیمفرآیند بر=β  575/5و=t ( بدست آمده تنها  اما با توجه به ضریب تعیین است،تاثیرگذار)09/0=R2( تغییرات 

  . شود می تبیین ICT میزان کاربرد به وسیله گیري مدیران، تصمیم

  

  بحث و نتیجه گیري

با توجه به ضریب هرچند  .مشاهده شدرابطه معنی داري  گیري تصمیمورزشی با هاي  سازمان در ICT کاربرد نتایج تحقیق حاضر بین میزانطبق 

تحقیق حاضر با  که نتایج  ییاز آنجا. تعیین بدست آمده که مقدار پایینی را نشان می دهد، می توان بیان کرد که رابطه مذکور چندان قوي نیست

اذعان نمود در فرآیند می توان  دارد، یهمخوان) 2007(و ویلیامز و همکاران ) 2009(، اسپانوس و همکاران )1388(، همافر )1384(تحقیقات قنبري 

موجب ممکن است تا حدودي از ، تولید و دسترسی به موقع اطالعات سیاسی، اقتصادي، علمی، ورزشی و سایر اطالعات مورد نیمدیران گیري تصمیم

برنامه ریزي شده رابطه مثبت و معنی داري هاي  گیري تصمیمنشان داد که بین فن آوري اطالعات و ) 1384(کفایی  .شودخردمندانه  گیري تصمیم

و نادرست به علت ضعف  بسیار اهمیت دارد و اطالعات ناقص گیري تصمیممعتقد است که وجود اطالعات در فرآیند ) 1385(مهرانی . وجود دارد

که با توجه به تغییرات سریع برون بیان می کند ) 1384(خسروي . اطالعاتی، آسیبی جبران ناپذیر براي سازمان به همراه خواهد داشتهاي  سیستم

را براي مدیران تسهیل  گیري تصمیمسازمانی، نیاز مدیران به اطالعات افزایش یافته است و ارائه اطالعات به موقع، صحیح، مناسب، مختصر و مفید 

واقف باشند و با  ،جوانب و وظایف مدیریت ورزشی ایفا می کند برخیدر  ICTکه امروزه باید به نقشی  ایران ورزشیهاي  ان سازمانمدیر. می کند

موضوعات فراروي سازمان و در ادامه در گسترش ادراك بهتر خود نسبت به  ،مورد نیاز در این زمینههاي  الزم و کسب مهارتهاي  توسعه زیرساخت

به طور مسلم اگر مدیران دانش و شناخت الزم، کافی و به موقع را نسبت به موضوعات و مسائل داشته . مناسب تالش نمایندهاي  گیري تصمیمبه 

ورزشی هاي  سازمانمی تواند مدیران ي تاحدود ICTداشتن تخصص و قابلیت در . باشند، می توانند وظایف خود را بهتر و موثرتر از قبل انجام دهند

و استفاده از آن براي  ICTامروزه داشتن مهارت در زمینه  ،در نتیجه. نمایدرا در کسب شناخت و دانش نسبت به موضوعات و مسائل کمک ایران 

  . به نظر می رسد حائز اهمیت يامر ایران ورزشیهاي  مدیران سازمان

از سویی . ردقرار داورزشی در حد قابل قبولی هاي  در بین مدیران سازمان گیري تصمیممیانگین مولفه  که دهدمی نشان  نتایج تحقیق حاضر     

، مهرانی )1384(نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات قنبري  .نیستورزشی در حد قابل قبولی هاي  سازمان در ICT کاربرد دیگر، میانگین مولفه میزان

مهرانی  .نیستهمخوان ) 1384(فالح و ) 1384(و با تحقیق حسن پور  استهمخوان ) 2013(و چن  )1388(همافر  ،)1384(، زند رحیمی )1375(

 گیري تصمیماین در حالی است که آنان به اهمیت وجود اطالعات در . یران از اطالعات بسیار کم استدبیان می دارد که میزان استفاده م) 1375(

مدیران هنوز با میزان مطلوب فاصله زیادي  گیري تصمیمدر تحقیقی نشان داد که کاربرد فن آوري اطالعات در ) 1384(زند رحیمی . خود اذعان دارند

ر بین د گیري تصمیممراحل  ،حاضر با توجه به نتایج تحقیق .دیگري بدست می آورندهاي  دارد و مدیران اطالعات مورد نیاز خود را اغلب از روش

در حد ) و انتخاب بهترین راه حلها  شناسایی مشکل، شناسایی فرصت، شناسایی و طراحی راه حل ها، تحلیل راه حل( ورزشیهاي  مدیران سازمان

هاي  عالیتخودکار کردن فهاي  نرم افزار، سیستم(اما میزان به کارگیري ابعاد فن آوري اطالعات در بین مدیران سازمانهاي ورزشی  است،قابل قبولی 

از سوي مدیران  گیري تصمیمیکی از موارد با اهمیت در . نیستدر حد قابل قبولی ) اطالعات مدیریتهاي  شبکه و سیستمهاي  اداري، سیستم

با در ارتباط ها  بسیاري از فرصت. صحیح آن است گیري تصمیمرمز موفقیت مدیریت در  ،به عبارت دیگر. ورزشی، به موقع و صحیح بودن آن است

است  گیري تصمیمکه اطالعات، اساس  ییاز آنجا. و اگر فرصتی از دست برود امکان جبران آن وجود نداردشدنی نیستند و تربیت بدنی تکرار  ورزش

با دانش و  مدیران .باید اطالعات کافی، درست و مستمر را فراهم نمود تا مدیر سازمان ورزشی بهینه ترین تصمیم را اتخاذ نماید گیري تصمیمو براي 

خود در زمینه هاي  به صورت کارآمدتر و موثرتر عمل نموده و با توسعه مهارت گیري تصمیمدر فرآیند می توانند  ICTشناخت کافی با استفاده از 

ICTجنسیتبراساس  گیري تصمیماز دیگر نتایج تحقیق حاضر، وجود تفاوت معنی دار . ، سازمان ورزشی را در رسیدن اهداف تعیین شده یاري رسانند 

نتایج تحقیق . در سازمان خود داراي میانگین باالتري نسبت به زنان بودندها  گیري تصمیممردان در به عبارت دیگر، . بود ورزشیهاي  مدیران سازمان

همخوان  )2013(چن و ) 2012(دجاسبی و لویاکانو همخوان بوده و با تحقیق ) 2012(و اندرسون ) 1388(حاضر با تحقیق محمود زاده و امین زاده 

. دارددر صحت تصمیم مردان و زنان تاثیر  گیري تصمیمپشتیبانی هاي  طی تحقیقی نشان دادند که سیستم )2012(دجاسبی و لویاکانو . نیست

جمله دالیل عدم همخوانی تحقیق حاضر با از . استدر مقایسه با همتایان مرد باالتر در صحت تصمیم زنان  گیري تصمیمپشتیبانی هاي  سیستم

حضور مردان و زنان مدیر با دانش و . می توان به جامعه آماري متفاوت و ویژگیهاي شخصیتی افراد اشاره کرد) 2012(تحقیق دجاسبی و لویاکانو 

اطالعات و ارتباطات در سازمان ورزشی توسعه فن آوري . ترین ابزارها در جهت کسب موفقیت است اطالعات به روز در سازمان ورزشی از اساسی

در  ICT کاربرد که میزانمی دهدنتایج تحقیق حاضر نشان . می تواند در توانمند ساختن مدیران مرد و زن در انجام امور کمک شایانی نماید

 ،)1388(محمود زاده و امین زاده ، )1387(تحقیق حاضر با تحقیق میرکنی  .را داردمدیران  گیري تصمیمتوانایی پیش بینی  ورزشیهاي  سازمان

ورزش به دلیل ماهیت و محیط بسیار در باید توجه داشت . استهمخوان ) 2012(، و لوري سوامیتنان )2012(اندرسون  ،)2010(والهوس و همکاران 

مختلف سروکار دارند و نادیده گرفتن اطالعات و انتظارات غیر منطقی و هاي  گوناگون در زمینههاي  گیري تصمیممتغیر آن، مدیران همواره با 
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در صورتی که بتوان از طریق . مانع رسیدن سازمان به اهداف اصلی اش شود ممکن است و گرددنادرست منجر  گیري تصمیمبه می تواند نادرست، 

آینده اي روشن پیش  ،ورزشی قرار داد می توان انتظار داشت سازمان فن آوري اطالعات و ارتباطات، اطالعات مناسب و مفیدي در اختیار مدیران

می دهد،  روي در ورزش که در فن آوري اطالعات و ارتباطاتو تغییرات سریعی ها  با وجود پیچیدگی: گفتدر کل می توان . روي خود خواهد داشت

فن آوري اطالعات و . استفاده شود اخذ تصمیم مدیران برايب جمع آوري و پردازش اطالعات مطلو جهت دراز آن می توان به عنوان ابزاري 

دنیاي کنونی دنیاي فن آوري . ارتباطات صرف نظر از ابزار و اسباب کار، شبیه یک فکر، اندیشه و حتی مشاوره براي انجام بهینه و موثر کارهاست

با توجه به نتایج بدست . ارمغان دیگري به همراه نخواهد داشتها  ناست و عقب ماندن از قافله فن آوري به جز وابستگی و واپس گرایی براي سازما

مدیران به همچنین . سازمانی خود استفاده کنندهاي  گیري تصمیمبه عنوان ابزار کمکی در فرآیند  ICTآمده پیشنهاد می شود مدیران ورزشی از 

فن آوري اطالعات و به کار گیري موانع  زمینه را جهت برطرف نمودنآموزشی، هاي  با برگزاري دوره پیشنهاد می شود ورزشی ایرانهاي  سازمان

ها  همچنین پیشنهاد می شود در تحقیقی به بررسی نقش فن آوري اطالعات و ارتباطات در بهره وري سازمان .فراهم آورندایران ارتباطات در ورزش 

یشنهاد می شود در مطالعه اي تطبیقی به مقایسه کاربرد فن آوري اطالعات از سویی دیگر، به محققان آینده پ. ورزشی پرداخته شودهاي  و فدراسیون

  . کشورهاي جهان با کشور ایران بپردازند یورزشهاي  سازمان و ارتباطات در

همکاري ن محترم وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمی ایران به خاطر ورزشی و نیز مسئوالهاي  ن محترم فدراسیوندر پایان از مسئوال     

  .پژوهش حاضر کمال سپاسگزاري را داریم انجام صمیمانه در خصوص
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