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 چکیده
ي ورزشی و ارائۀ مدل انجام گرفت. هاسازمانبا تأکید بر  پژوهی زیرساخت فناوري اطالعاتاین پژوهش با هدف آینده

صاحبۀ عمیق ي اطالعات با استراتژي پدیدارشناسی و شیوة مآورجمعپژوهش حاضر به لحاظ روش آمیخته و به لحاظ 
انش، استادان انجام گرفت. جامعۀ آماري پژوهش گروه آشنا به موضوع خبرگان ورزشی (فعاالن حوزة فناوري و مدیریت د

 ي اطالعات روشآورجمعه لحاظ شیوة بي ورزشی) بودند که هاسازمانآفرینان فناوري و زیرساخت دانشگاه، نقش
ي حاصل از مصاحبۀ عمیق، با کدگذاري باز، محوري و انتخابی هاافتهی خبره به اشباع نظري رسید. 15برفی با دیدگاه گلوله

 اي،بکهش ي ورزشی مشخص شد که دانش فناوري، ارتباطاتهاسازمانصورت گرفت و عوامل مدل زیرساخت فناوري در 
 زیرساخت ینا اصلی محورهاي جزء فناوري سرعت و سازگاري فناوري، بنیادهاي فناوري، مدیریت داده، خدمات و معماري

دو کدگذار آشنا صورت  و توسط 12مکس کیو دي اي نسخۀ  افزارنرمبا  هايکدگذاربودند. براي اطمینان بیشتر از عوامل 
جه به متغیرهاي ي ورزشی باید در آینده ضمن توهاسازمان رسدیمنظر درصد حاصل شد. به 81گرفت و ضریب توافق 

اندازي فناوري زیرساخت راه تواندیمرو مدل مربوط یرساخت فناوري را مدنظر قرار دهند. ازاینزشده مسیر بهینۀ شناسایی
 در ورزش را تسهیل کند.

 
 يدیکل يهاواژه

 ي ورزشی، مدیریت فناوري.هاسازمانپژوهی، دانش فناوري، آینده
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 مقدمه
نحوي گوي سبقت را قرن حاضر عصر جدیدي از انقالب فناوري است و در این میان فناوري اطالعات، به

ی مسائل). در عصر حاضر 1( ویکم شده استاز سایر صنایع ربوده و در واقع جلوتر از همه وارد قرن بیست

ی و بزرگي در امروزی عمدة مسائل ژگیو. ستندینی شدنحلي گذشته راهکارهابا  گرید کهمطرح است 

شوند.  لیتحلی و ابیباز، پردازش، دیتولي، نگهداري، آورجمع دیبا کهی است اطالعاتو  هادادهوسعت مقدار 

ی به نام نینوي فناوري توسعۀ سوبه حرکتی است، سازماني هایدگیچیپمولد بخش اعظم  کهی ژگیو نیا

. )2( شودمی لیتسهو اطالعات فراوان  هادادهبا  کارآن  کمکبه  که شودیمي اطالعات را موجب فناور

ي که عمالً اگونهبهایجاد کرده است،  ي اخیر، فناوري اطالعات تحوالت وسیعی را در حیات بشرهادههطی 

 اندیشه، استراتژي، یک اطالعات ). فناوري3را در برگرفته و متأثر ساخته است ( انسانتمامی ابعاد زندگی 

 اطالعات فناوري طریق از که امکاناتی و هافرصت شناخت با است. نوآوري با همراه انسان ةحوز در ابزار و فکر

نسخۀ عملی، در واقع فناوري اطالعات به  و فرمول یک تا کرده شبیه استراتژي یک به را آن ،شده جادیا

 پردازدیمدر تولید، توزیع، ذخیره و ادارة اطالعات و دانش اطالعات  شدهاستفادهتوصیف ابزار متنوع و منابع 

تغییرات بنیادي  سازنهیزمي جدید شغلی شده، بلکه هاتیموقعموجب تولید  تنهانه). فناوري اطالعات 4(

با توجه به تغییرات سریع تکنولوژیکی، افزایش  همچنین ).5( در بسیاري از مشاغل دیگر هم بوده است

ها، مدیران فناوري اطالعات در مدیریت سازمان ۀسلطو  هاتیتخصصی شدن فعال، العاده حجم اطالعاتفوق

تر تر و منسجم، شفافترمندنظام، ترقیقکه هرچه فضاي اطالعات یک سازمان د انددهیبه این نتیجه رس

امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات در زندگی بشر در . )6( به اهدافش برسد تواندیباشد، سازمان بهتر م

 .)8(ست هاسازماني اساسی براي توسعه و پیشرفت هايفناورو یکی از  )7(حال نهادینه شدن است 

ي ثابت، هاییداراي اصلی خود یعنی پول را براي خرید هايگذارهیسرمادرصد از  50ي بزرگ هاازمانس

ه انتشار فناوري اطالعات در سازمان . تحقیقات نشان داده ک)9( کنندیمي گذارهیسرمادر فناوري اطالعات 

کارها و غیره  ترکاملي و بازدهی، باال بردن بازده کار، اجراي وربهرهیی در زمان، افزایش جوصرفهموجب 

 يهابرداشتو نسبتاً کوتاه فناوري اطالعات و رشد و گسترش سریع آن، تعاریف با وجود عمر . )10( شودیم

. شودینیز بین آنها مشاهده م ییهايآن ارائه شده است که با نگاهی دقیق و عمیق، ناسازگار ازمتفاوتی 

براي  که امکانات الزم را شودیاطالق م ییهايفناوري اطالعات به فناور) 2011( 1اوغلوسمانیه زعمبه

                                                           
1. Hismanoglu 
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 ياچندرسانه يهايمحور این فناوري، فناور .کنندی، انباشت، پردازش و توزیع اطالعات فراهم ميآورجمع

کاري اینترنتی، پست الکترونیک،  يهاو همچنین پروژه افزار، اینترنت، تلفن، تلویزیوناز جمله رایانه، نرم

) فناوري اطالعات عبارت است از گردآوري، 2006( 1از دیدگاه مانتل .)11( وبالگ، ماهواره و ... است

ی، پردازش و نشر اطالعات اعم از صوت، تصویر و متن یا عدد که با استفاده از دهسازماني، سازرهیذخ

) فناوري اطالعات ترکیبی 13( 2. از دیدگاه دیکا و هامیتی)21( ردیپذیمي و مخابراتی صورت اانهیراابزار 

فناوري اطالعات، به معناي فرایندها  کندیم) بیان 2000( 3ي است. ونکتاشاانهیرااز تجهیزات ارتباطی و 

ی و دهسازمانست که افراد با استفاده از آنها، اطالعات را در قالب متن، صدا و تصویر تولید، و تجهیزاتی ا

ي از علما و دانشمندان ریکثي اطالعات که تعداد فناور فیتعر نیدتریجد. )14( کنندیمارائه یا منتشر 

 8لدسترمیو)، 1999( 7)، شوبر1999)، گرام (1999( 6)، ادواردز1999( 5)، کمپل1999(4اندولسن رینظ

ی عیوسي اطالعات شامل محدودة هايفناورشده است:  انیب نیچننیادارند،  نظراتفاق) و ... بر آن 1999(

، کنندیممرتبط  گریهمدی و افراد را به اطالعاتي هاستمیسی است که ارتباطي هارسانهاز اختراعات و 

، افزارهانرم، نترنتیا، 12ییدئویو، کنفرانس 11یصوت، کنفرانس 10یکیالکترون، پست 9شامل پست صدا

 ). 15و مانند آن ( افزارهاسخت

 هاسازماني کامپیوتري در هاستمیسي وسیع ریکارگبهي است که از ادهیپددر واقع فناوري اطالعات 

که فناوري اطالعات  میبریمسر ). امروزه در عصري به16( وجود آمده استو جامعه و تحول ناشی از آن به

ارتباطات  اطالعات و يلزوم گسترش فناور). 17( و ارتباطات در زندگی بشر در حال نهادینه شدن است

اطالعات و ارتباطات  يراستفاده از فناو یبدن تیترب . دررسدینظر مبه يضرور یبدن تیترب ةدر حوز

با توجه به ماهیت رشتۀ تربیت بدنی و علوم  .)18( است يضرور يامر يریادگیدر  لیتسهمنظور به

. )19(است  دوچندانسروکار دارد،  انسانورزشی، اهمیت فناوري اطالعات در این حوزه که با جسم و روح 

                                                           
1 . Mantl 
2. Dika & Hamiti 
3. Venkatesh  
4. Andolsen  
5. Campbell  
6. Edwards  
7. Schober  
8. Wildstrom  
9. Voice mail  
10. Electronic mail  
11. Voice conferencing  
12. Video conferencing  
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. عوامل متعددي در افزایش محبوبیت ورزش کندیمي را برداربهرهعرصۀ ورزش از این فناوري بیشترین 

ترنتی ي اینهاشبکهي گروهی، هارسانهۀ لیوسبهی رساناطالع. از آن جمله اندگذاشتهدر سراسر جهان تأثیر 

ي هاسازماني اخیر، در هاسال). طی 20( کنندیمي که رویدادها و مسابقات ورزشی را گزارش اماهوارهو 

از  ریناپذییجداي پیدا کرده و به بخش اندهیفزاورزشی نیز فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) اهمیت 

. )21(آموزش و برنامۀ درسی و حتی امور روزمرة مدرسان، مربیان و مدیران ورزشی تبدیل شده است 

ي توسعه و ایجاد ساختار مناسب هابرنامهارائۀ با  اندکرده، سعی اندکردهکشورهایی که در ورزش پیشرفت 

ي المپیک در سال هايباز. از نخستین )22(در راستاي گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات گام بردارند 

ي مختلف در پخش خبر براي آگاه کردن مردم جهان هايفناورتاکنون، از راه ارتباطات از راه دور و  1986

ي مدرن (جدید) در آتن را خبرنگاران پوشش دادند هايبازاز جریان مسابقات، استفاده شده است. اولین 

ي هاسالو در  دادندیمي خود گزارش هاروزنامهو تفصیل و نتایج مسابقات را از طریق دستگاه تلگراف به 

  .)23(اخیر، مسابقات ورزشی از پشتیبانی توسعۀ فناوري اطالعاتی و ارتباطاتی زیادي برخوردار شده است 

 که این است اند،مواجه آن با خاص طوربه ورزشی يهاسازمان و عام طوربه هاسازمان امروزه که موضوعی

 علل پیدایش تعیین و انتشار با مرتبط عوامل درك به نیاز اطالعات يفناور انتشار مسئلۀ حل يبرا مدیران

 نیای دارند. حیتفري هاتیفعالی بر ورزش و میعظ ریتأثی، اطالعات دیجدي هايفناور). 24دارند ( آنها

و چگونه با  میکن لیوتحلهیتجزو  تیریمدی را حیتفری و ورزشي هابرنامه چگونه نکهیادر  هايفناور

ي هابرنامهی اثربخشي و وربهره). 25ي دارند (اریبس ریتأث، میکنخود ارتباط برقرار  همکارانو  انیمشتر

و  هاسازمان، نیبنابرای وابسته است؛ اطالعاتي هايفناوري ریکارگبهی و آگاه، به ندهیآي در احرفه

، هابرنامهی ارتباطات، تمام دیباي خود، هاتیفعالدر  تیموفقي برای حیتفری و ورزشي وکارهاکسب

 يفناور انتشار که تسهیالتی و امکانات). 5ي هماهنگ سازند (فناور نیای خود را با انساني روینخدمات و 

 کارشناسان بین متقابل و آنی يهاتماسایجاد  از: اندعبارت کندیم فراهم ورزشی يهاسازمان در اطالعات

 ساختن فراهم )؛26( الکترونیک طریق پست از سازمان خارج و داخل در افراد دیگر و محققان مدیران، و

 پرسش خدمات کردن فراهم و دنیا؛ ایران در ورزش به مربوط مسائل زمینۀ در اطالعات و اخبار جدیدترین

 و آموزشی يهالمیف )؛27( مجالت ورزشی و هاروزنامهارائۀ  و تهیه تخصصی؛ موضوعات زمینۀ در پاسخ و

 افزایش سازمان، در مدیران يریگمیتصمقدرت  بردن باال )؛28آنالین ( صورتبه صوتی يهالیفا یا ویدئویی

ي آموزشی در تربیت بدنی کمک هاتیفعال). فناوري اطالعات و ارتباطات به بهبود 29( ییکارا و يوربهره

تا  کندیمي ورزشی کمک هاسازماني است که به الهیوس. در واقع فناوري اطالعات تنها )30( کندیم
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را  کنندهشرکتي تفریحی ورزشی خود را طوري گسترش دهند که جذب بیشترین تعداد زیربرنامهبهینۀ 

از تغییرات که ناشی  اندگرفتهي قرار ادهیچیپي ورزشی نوین در محیط رقابتی هاسازمانسازد.  ریپذامکان

، مدیران ورزشی هاسازمانمحیطی، سازمانی و فناوري است. در واقع در این محیط رقابتی و مجازي شدن 

هستند و شاید بیشتر آنها نیازمند بازبینی کلی و طراحی مجدد  هاسازماننیازمند انجام تعدیالت متنوع در 

تا دور از محیط فیزیکی  سازدیمافراد را قادر ي خود باشند. استفاده از فناوري اطالعات هاسازمانساختار 

گفت که ضرورت فناوري براي رسیدن به  توانیم). پس 31سازمان به انجام وظایف شغلی خود بپردازند (

ي مختلف بر مبناي ماهیت و اهداف هاسازماناست و  ریانکارناپذاهداف هر سازمانی در عصر ارتباطات 

به اهدافشان دست یابند. از سوي دیگر  ترعیسرار کمک بگیرند که هرچه ي از این ابزاگونهبهخود باید 

عبارت ي این ابزار را براي ادامۀ بقاي سازمان ضروري ساخته است. بهریکارگبهسرعت تغییر و تحوالت، 

 هاتیفعالاز عرصۀ  صورت نیاکار گیرند. در غیر ي امروز مجبورند فناوري اطالعات را بههاسازماندیگر، 

). پیشرفت سریع فناوري 32در آن فزاینده است، حذف خواهند شد ( هاتحولدر محیطی که شتاب تغییر و 

اطالعات، عمومیت یافتن بیشتر و در دسترس بودن فناوري اطالعات از یک طرف، ارزان بودن و یادگیري 

ورزشی از  يهاسازماني مختلف هابخشآسان آن از طرفی موجب شده است که مدیران و کارکنان 

منظور حل مشکالت ناشی از پیچیدگی سازمان، برقراري ابزاري مهم و قوي به عنوانبهفناوري اطالعات 

 طوربه. )24(ي بیشتر در سازمان استفاده کنند وربهره، بازدهی و تر کارهاآسانو  ترعیسرارتباطات، انجام 

جلب بیشتر  ي ورزشی با استفاده از فناوري اطالعات در پی ایجاد ارزش افزودة بیشترهاسازمانکلی، 

)، 2007( 1. کمیتۀ ملی کانادا)14(ي و کارایی سازمان هستند وربهرهرضایت مشتري و شهروندان، ارتقاي 

عملکردهاي مثبت خود بیان کرد که  نیترمهمي اطالعات و ارتباطات در ورزش را از هايفناورتوسعۀ 

اجراي آن کمک بسزایی به توسعۀ ورزش کرد. این کمیته اعالم کرد براي توسعۀ ورزش و موفقیت آن باید 

، هاسازمان ریسا مانند نیز شیورز يهاسازمان که است حالی در نیا. )33(را گسترش داد  هايفناوراین 

دهند  ادامه خود را یمیقد يهابرنامه توانندینم و اندگرفته قرار هایدگیچیپ تغییرات و نیا تحت تأثیر

ي هايگذارهیسرماي اخیر هاسالنبوده و در این خصوص در  مستثنا. کشور ایران نیز از این امر )34(

ي در ادارات دولتی انجام داده است. ورود افزارنرمي و افزارسختزیادي در زمینۀ خرید تجهیزات 

و بدون  زیآمتیموفقي دولتی، همواره هاسازمان ژهیوبهي کشور ایران هاسازماني اطالعاتی به هاستمیس

                                                           
1. Canadian olympic committee 
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و نابجاي  جابهانتظارات  اندنتوانسته جادشدهیاي هاستمیسدردسر نبوده است. در بسیاري از موارد 

مشکالت  تنهاهنسبب شده  هر حالمدیران را برآورده سازند و همین نارضایتی به  خصوصبهمتقاضیان 

بر صرف هزینه و وقت زیاد از کیفیت و قبلی حل نشود، بلکه سیستم و سازمان دچار اختالل شده و عالوه

این مشکل در کشورهاي پیشرفته نیز وجود دارد، ولیکن در کشورهاي  اگرچهبازدهی آنها کاسته شود. 

و  هااستیسۀ طوالنی نداشته و پیشرفتۀ جهان سوم از جمله ایران که دانش و فناوري اطالعات سابق

نظر ، حادتر بهاستي ریگشکلاستانداردهاي رسمی نیز یا وجود ندارد یا هنوز در مراحل اولیه و در حال 

 . )35( رسدیم

، در طرح تفصیلی با عنوان نظام جامع توسعۀ تربیت بدنی و ورزش )22() 1384عالمی و همکاران (

یان داشتند که فناوري اطالعات و ارتباطات کشور و در حوزة مطالعۀ تفصیلی فناوري اطالعات و ارتباطات ب

نیست و در مورد دسترسی به امکانات ارتباطی مانند تلفن ثابت، همراه و  افتهیتوسعهدر ایران چندان 

ي در ایران رونق چندانی ندارد افزارنرمي زیادي وجود دارد. همچنین تولید محصوالت هایکاستاینترنت 

در کشور است. آنها در بخش  ICTاطات در ورزش متأثر از وضعیت عمومی و توسعۀ فناوري اطالعات و ارتب

ي موجود در سازمان تربیت بدنی و در بخش ستادي افزارسختبیان داشتند که وضعیت کیفی  افزارسخت

 استرایانۀ غیر روزامد دارند که این توزیع ناهمگون  هااستاننیمی از  هااستاناست و در مورد  قبول قابل

عمومی استفاده  افزارنرمصرفاً از چند  هاونیفدراسدر ستاد سازمان تربیت بدنی و برخی  افزارنرمبخش  و در

ي اداري و مالی است. در بخش شبکۀ ارتباطی بیان هاحوزهمربوط به  افزارهانرمکه عمدة این  شودیم

ملی ورزش (اینترنت) در کشور وجود ندارد که این موضوع ارتباط اطالعاتی بین کردند که شبکۀ درون

 یمل تۀیکم)  بیان کرد که 1388رو کرده است. نصراللهی (ورزش را با مشکل روبه اندرکاردستنهادهاي 

 تیموقع در بخش نیا در و ردیبگ خدمت به را یاطالعات يهايفناور ستهیشا ونحبه ، نتوانستهرانیا کیالمپ

 ورزشی يهاونیفدراسدادند،  ) در پژوهشی نشان1392حانی و همکاران (. سب)36(ضعف قرار دارد 

آنان  از نظر فاصله دارند. خوب بسیار سطح تا اطالعات فناوري از استفاده ایران، در زمینۀ اسالمی جمهوري

ی خود هستند، ناچارند خارجي رقبادر حال رقابت با  وستهیپ کهی ورزشي هاونیفدراسیی مانند هاسازمان

زاده . خسروي)2(ي اطالعات داشته باشند فناوري به موضوع اژهیوی خود توجه رقابت تیمزي حفظ برا

ي هاضعفیکی از  عنوانبه، در تحقیقی بخش فناوري اطالعات کمیتۀ ملی المپیک ایران را )37() 1387(

، کمبود منابع اطالعاتی را از دالیل عدم گسترش )38() 1385این کمیته نام برده است. بدري آذین (

ي ریکارگبه، در پژوهشی موانع )39() 1387ورزش ژیمناستیک در ایران ذکر کرد. کاظمی و همکاران (
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، فقدان افزارنرمو  افزارسختات را ضعیف بودن شبکۀ ارتباطات، کمبود بودجه جهت تجهیز فناوري اطالع

ي، فقدان زیربرنامهي ضعیف، ضعف اشبکهپهناي باند مناسب براي اینترنت، وجود مشکالت مخابراتی و 

 عنوانبهاطالعات  . فناورياستانگیزه و حمایت الزم، فقدان دانش و تجربۀ الزم مدیران در ارتباط با رایانه 

ي ورزشی جلب کرده است و امروزه در هاسازمانیک زیرساخت جدید توجه زیادي را به تأثیر خود در 

ي سازمانی با مقاصد مختلفی هاتیساي ورزشی، ارتباط اینترنتی وجود دارد و از وبهاسازمانبیستر 

ي ورزشی هاسازماننیازهاي  نیترمهمو استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات از  شودیمنگهداري 

اند، اعتقاد نداشتن مدیران به ي امروزي با آن مواجههاسازمان. اما مشکلی که )40( شودیممحسوب 

تغییر، ایجاد فضاي بسته  هرگونهفناوري اطالعات، عدم حمایت مدیران از نحوة استفاده و انتشار، ترس از 

اجرا و استفاده از ابزار فناوري اطالعات در  یی برايهاراهی به یافتن توجهیبو داشتن دیدي سنتی و 

 بقا و موفقیت کسب يبرا و جوانان ورزش ادارات که کندیم ایجاب امروز متغیر يایدن. )41(سازمان است 

 يریکارگبه ،دهدیم ياری این اهداف تأمین در را هاسازمان که ابزارهایی از یکی نوین باشند. يابزارهادر پی 

). 42( بخشدیم بهبود سازمان را عملکرد يهایژگیو از ياگستره اطالعات يفناوراست.  اطالعات يفناور

 يهارساختیاثرگذاري و نقش فضاي مجازي در جوامع مختلف، توجه به ز ةامروزه با نگرش به روند فزایند

دانش و فناوري اهمیت زیادي  يهانهیعنوان یکی از پیشروترین زمارتباطات و اطالعات به ةفناوري حوز

مستعد رشد در  ةبالقو يتواند روندهایآنها م ۀفناوري اطالعات و روند توسع يهارساختیز. )43(دارد 

 دهدیمي زیاد امروز در زمینۀ فناوري اطالعات نشان اهنهیهز. )44(سازد اطالعاتی را آشکار  يهايفناور

). زیرساخت 45( اندبردهي فناوري اطالعات پی هارساختیزکامل به اهمیت  طوربهکه مدیران تجاري 

). زیرساخت فناوري اطالعات 46(فناوري اطالعات اساس تقسیم اطالعات، ذخایر و فرایند در سازمان است 

ي سازمان سو آني تجاري و ستون ارتباطات الکترونیکی درون سازمان و هاامهبرني براي توسعۀ اهیپا

درصد از بودجۀ فناوري اطالعات  58میانگین  طوربهي زیرساخت فناوري اطالعات هانهیهز). 47( است

). زیرساخت فناوري اطالعات 48(درصد رشد داشته است  11ي اخیر حدود هاسالسازمانی است و در 

، بلکه مزایاي محسوسی همراه با استمرار و کندیماصولی را براي مدیریت اطالعات مفید فراهم  تنهانه

و دانش  افزارسختفناوري اطالعات شامل  رساختیز).  عناصر فیزیکی 49( کندیمدوام فعالیت پیشنهاد 

هم شود که براي ( شامل پرسنل) هستند. این منابع باید در مسیري ادغام شوند تا مزایاي رقابتی فرا

 رساختیز فردمنحصربهاست. هرچه توانایی سازمان براي خلق منابع  فردمنحصربهي ویژه بسیار هاسازمان
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-). مؤلفه50-51( آورندیم دستبهمزایاي رقابتی را بیشتري  هاسازمانفناوري اطالعات بیشتر باشد، این 

ي اطالعات و ارتباطات نامیده هايفناورخت ي اطالعات و ارتباطات زیرساهايفناورهاي استفاده از 

و  هاشبکه، هادادهي درون سازرهیذخ، افزارهانرمي، اانهیراي افزارهاسختشامل  هارساختیز. این شودیم

. زیرساخت فناوري )52(ست هارساختیزمنابع انسانی مورد نیاز براي اجرا و استفاده و مدیریت تجهیزات و 

ي سازآماده. ایجاد و سازدیمي فناوري اطالعات در سازمان فراهم هابرنامهاطالعات، زیربناي الزم را براي 

در ابعاد مختلف  هايگذارهیسرمازیرساخت مناسب ممکن است زمان زیادي به طول انجامد و معموالً به 

. زیرساخت فناوري )53(، نیاز دارد وکارکسبو زمان کافی، با توجه به شرایط خاص یک سازمان و محیط 

ي هاستمیسي ریکارگبهي و سازادهیپتمام زیربناي الزم و ساختاري که براي  عنوانبه توانیماطالعات را 

و شامل دو  چندگانه. زیرساخت فناوري اطالعات مفهومی )54(فناوري اطالعات الزم است، تعریف کرد 

). زیرساخت فنی 55انسانی فناوري اطالعات است ( رساختیززیرساخت فنی فناوري اطالعات و  جزء

 زمانی ي کاربردي اطالعات و وضعیت تکنولوژي که معموالًهابرنامهبه  شودیمفناوري اطالعات مربوط 

). 56( کنندیمکه افراد شاغل و محققان دربارة زیرساخت فناوري اطالعات بحث  شودیماستفاده 

به دانش و توانایی که براي مدیریت مؤثر منابع فناوري  شودیمزیرساخت انسانی فناوري اطالعات مربوط 

ي سازمانی و انسانی، شایستگی، دانش، تعهد، ارزش هامهارتاطالعات درون سازمان نیاز است که شامل 

). در واشینگتن مدل جامع فناوري اطالعات و ارتباطات به بهبود ارائۀ اطالعات 57و ساختار سازمانی است (

و خدمات ورزشی به مردم از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات و دسترسی بیشتر به اطالعات ورزشی با 

ع فناوري اطالعات و ارتباطات و تأمین بستر مناسب براي به اشتراك گذاشتن وسی رساختیزاستفاده از 

یی سریع به تغییرات پاسخگواطالعات ورزشی تأکید دارد و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات را براي 

ي ورزشی نسبت به بیشتر هاسازمان. )58( داندیمي خود هابرنامه نیترمهمي ورزشی، از هايازمندین

ي آن آشنایی ریکارگبهند و با شیوة مندبهرهي نوین هايفناوري تولیدي و خدماتی کمتر از هاسازمان

ي در خصوص فناوري اطالعات انجام نگرفته اگسترده. در حوزة تربیت بدنی تحقیقات )31(چندانی ندارند 

ي اطالعاتی در سازمان ورزشی هاستمیس. مدیران ورزشی باید بدانند کاربرد فناوري اطالعات و )59(است 

عبارت دیگر فناوري اطالعات به کیفیت محصول، خدمت، بهبود خدمات است. به بخشاثرتا چه حد مفید و 

ي هاسازمانو شروط اولیۀ موفقیت براي  هاشاخصبه مشتریان و بهبود ارتباطات و اطالعات که همگی از 

و  انجامد. با توجه به اهمیت فراوان هر دو مقولۀ فناوري اطالعات و ورزش، میدینآیم حساببهورزشی 

کمبود تحقیقات در این زمینه و از آنجا که ادبیات مرتبط با فناوري اطالعات بر اقتضایی بودن استفاده از 
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، همچنین با وجود مطالعات و )60(تأکید دارد  هاسازماناین فناوري، با توجه به شرایط و وظایف 

که بیانگر نبود زیرساخت مناسب در حوزة  شدهاشارهي هاپژوهشپذیرفته و نتایج ي صورتهامصاحبه

ي ورزشی مختلف مانند وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان، هاسازمانفناوري اطالعات در 

ش در ، ضرورت پژوهاستي ورزشی ایران هاسازماني ورزشی، کمیتۀ ملی المپیک و دیگر هاونیفدراس

ي آن در ورزش کشور، امري ضروري است و با توجه به اهمیت هارساختیز ژهیوبهحوزة فناوري اطالعات و 

ي ورزشی، و اینکه براي هاسازماني اطالعاتی براي هاستمیسي فناوري اطالعات و ریکارگبهمزایاي فراوان 

ي این ابزار، تا چه حد به آنها در ریرگکابهي ورزشی و ورزش اهمیت فراوانی دارد که با هاسازمانمدیران 

ي فناوري اطالعات ریکارگبه؟ از سوي دیگر با توجه به مزایاي فراوان کندیمتحقق اهداف سازمانی کمک 

اجرایی این روند، این پژوهش بر این اصل  گرلیتسهي هارساختیزي ورزشی و ابهام در هاسازمانبراي 

ي فناوري اطالعات در ریکارگبه گرلیتسهي اجرایی هارساختیزاستوار است و دغدغه دارد پی ببرد که 

باشند؟  کنندهلیتسهو  کنندهعیتسردر این راه  توانندیمي هزارة سوم هايفناوراند؟ و چگونه ورزش کدام

ي کند. در حوزة مدیریت ورزشی نیز همواره دغدغۀة برداربهرهن فناوري توانمند از ای تواندیمآیا ورزش نیز 

 باشد؟ رگذاریتأثبر بهبود اثربخشی سازمانی  تواندیممدیران و محققان این بوده است که چه عواملی 

 

 ی تحقیقشناسروش

 منظوربه) یا روش کورس 61)(2002پیمایشی بود و از روش روسیتر ( -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ي تحقیق استفاده شد؛ در این روش ابتدا مبانی نظري در خصوص تحقیق بررسی و از هاشاخصشناسایی 

ت گرفت. صور هاسنجهي بر بنددستهشناسایی شدند و در نهایت  هاسنجهطریق مصاحبه با خبرگان 

فناوري و  نانیآفرنقشفعاالن حوزة فناوري در ورزش، استادان دانشگاه، متخصص ( 15رو ابتدا از ازاین

) خواسته شد تا تمام اجزاي ممکن تأثیرگذار بر ي ورزشهاسازماني فناوري اطالعات هارساختیز

ادبیات پیشینه، محقق به  گروه خبرگان و بررسی پاسخفناوري اطالعات را بیان کنند. براساس  رساختیز

با توجه به تداخل و  آن از پسفناوري اطالعات رسید.  رساختیزي هاجنبهشاخصی از  20فهرست اولیۀ 

شاخصی با جنبۀ متمایز ایجاد شد. در ادامه  15حذف و مجموعۀ  هاشاخصبرخی  هاشاخصهمپوشانی 

ست شد که نظر خود را براساس یک مقیاس این فهرست مجدد به پانل متخصصان ارائه شد و از آنها درخوا

= ممکن است 2)، (کندینمي ورزشی کمک هاسازمانفناوري اطالعات در  رساختیزبه  قطعاً= 1ي (انقطه

فناوري  رساختیز= به ایجاد 3ي ورزشی کمک کند) و (هاسازمانفناوري اطالعات در  رساختیزبه 
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) ارائه دهند. براساس پاسخ گروه پانل میانگین نمره براي کندیمي ورزشی کمک هاسازماناطالعات در 

شاخص اثربخش  9ي با میانگین پایین حذف شدند و در نهایت هاشاخصمحاسبه و  هاشاخصهریک از 

ي ورزشی مشخص شد که براساس نوع کدگذاري محورهاي هاسازماندر زیرساخت فناوري اطالعات در 

ي، معماري و خدمات اشبکهشرح محورهاي دانش فناوري، ارتباطات  مربوطه با توجه به ادبیات پژوهش به

داده، مدیریت فناوري، بنیادهاي فناوري، سازگاري و سرعت فناوري و بازاریابی فناوري اطالعات و منابع 

آمد و در نهایت براساس آن کد انتخابی به زیرساخت فناوري اطالعات در  دستبهفناوري اطالعات 

ی به پژوهندهیآمنظور بررسی به شدهییشناسای ایجاد شد. در گام بعد، عوامل اصلی ي ورزشهاسازمان

ي و اثرگذاري ریرپذیتأثو مجدد از همان خبرگان درخواست شد که براساس  درآمد 9×9شکل ماتریس 

= تأثیر قوي 3= تأثیر متوسط و عدد2= تأثیر ضعیف، عدد 1براساس سنجه عدد صفر= بدون تأثیر ، عدد 

و تمامی  10 1مکس کیو دي اي افزارنرمبا  هالیوتحلهیتجزگی هر متغیر را مشخص سازند. تمامی ویژ

 صورت گرفت. 2میک مک افزارنرمی با پژوهندهیآي هالیوتحلهیتجز

ر بود که سطح نف 15 شوندگانمصاحبه، تعداد دهدیمنشان  1ي جدول هاافتهکه ی طورهمان

ایش تحصیالت همه دکتري، رشتۀ تحصیلی آنها تربیت بدنی، مدیریت دولتی و فناوري اطالعات، گر

نفر  6ن نفر مدیریت دولتی بود. همچنی 2نفر فناوري اطالعات  و  3نفر مدیریت ورزشی،  10تحصیلی 

 ي ورزشی داشتند.هاسازمانسابقۀ اجرایی در حوزة فناوري اطالعات 

 

                                                           
1. Maxqda  
2. Mic mac 
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شوندگانمصاحبهشناختی ي جمعیتهایژگیو. توصیف 1جدول   

سطح  تعداد
رشتۀ  حوزة فعالیت تحصیالت

 تحصیلی
گرایش 
 تحصیلی

سابقۀ اجرایی در حوزة 
فناوري اطالعات 

ي ورزشیهاسازمان  

 دکتري 15
  هادانشگاه

ي هاسازمان 
 ورزشی

تربیت 
 بدنی

فناوري 
 اطالعات
 مدیریت

مدیریت 
)10ورزشی (  

فناوري 
)3اطالعات (  

مدیریت دولتی 
)2(  

نفر 6  

 
 ي تحقیقهاافتهی

) به 62گرفتۀ باز، محوري و انتخابی (ي صورتهايکدگذارخالصه پس از  صورتبهي پژوهش هاافتهی

خالصه شرحی  صورتبه 1و نمودار  2ي فناوري اطالعات در ورزش رسیده است که در جدول هارساختیز

آمده  دستبهکد باز  50کد محوري و  9بر چگونگی کدها ارائه شده است که در مجموع یک کد انتخابی، 

 است.

 ي فناوري اطالعات در ورزشهارساختیزي از اخالصه. 2جدول 
 کدها مقوله مؤلفه

یز
ت

اخ
رس

ها
ش

رز
ر و

ت د
عا

طال
ي ا

ور
فنا

ي 
 

 دانش فناوري

 کار تیمی و اجراي فناوري
ي فناوريهامهارت  

 اشتیاق به یادگیري
 آگاهی و همگام بودن به فناوري

 تمایل مدیران
 عدم مقاومت
 تعهد مدیران

 اي ارتباطات شبکه

 خودکار بودن فعالیت
 وسعت شبکه ارتباطی

 کیفیت ارتباط
 قابلیت اعتماد

 ها معماري و  خدمات داده

 پایگاه داده
ي دادهگذاراشتراك  
ي دادهریپذدسترس  

 شفافیت داده
 زمان ارائۀ داده
 پشتیبان داده
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 ي فناوري اطالعات در ورزشهارساختیزي از اخالصه. 2جدول ادامۀ 
 کدها مقوله مؤلفه

یز
ت

اخ
رس

ها
ش

رز
ر و

ت د
عا

طال
ي ا

ور
فنا

ي 
 

 مدیریت فناوري

ي فناوريزیربرنامهداشتن هدف و   
ي قدیمیهايفناورمدیریت   

 رهبران پروژه فناوري
 اثربخشی فناوري

 ماهیت شغلی و نیروي انسانی
ي آیندههاچالشفناوري و   

 بنیادهاي فناوري

 اینترنت و اینترانت
ياچندرسانهابزار   

ي مدیریت فناوريافزارهانرم  
ي اطالعاتیهاستمیس  

ي دانشهامخزن  
ي پشتیبانی تصمیمهاستمیس  

 سازگاري

 فناوري و کاهش هزینه
 سازگاري فناوري و نیروي انسانی

 تسهیل در پاسخگویی
 تسهیل در آموزش

 تسهیل در ساخت و تولید
 تسهیل در اقتصاد و نوآوري

 سرعت فناوري

 سرعت واکنش به رقبا
يریپذانعطاففناوري و   

پاسخگوییفناوري و سرعت   
اطالعات لیوتحلهیتجزفناوري و   

ي دانشسازیغنفناوري و   
 سرعت فناوري و عملکرد

 بازاریابی فناوري اطالعات

 درك نیاز
نیاز  نیتأمزنجیرة   

 ارتباط با مشتري
 تجارت الکترونیک

 منابع فناوري اطالعات

 امنیت اطالعات
 گردش مداوم منابع اطالعاتی بین کارکنان 

بودن منابع اطالعاتی روزبه  
 تنوع منابع اطالعاتی

 در دسترس بودن منابع اطالعاتی
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 . زیرساخت فناوري اطالعات در ورزش1نمودار 
 

ي هامهارت) حاکی از آن است که کار تیمی و اجراي فناوري، 1ي جدول و مدل اکتشافی (هاافتهی

فناوري، اشتیاق به یادگیري، آگاهی و همگام بودن به فناوري، تمایل مدیران، عدم مقاومت و تعهد مدیران 

. در اندشدهدانش فناوري (کد محوري) در زیرساخت (کد انتخابی) شناسایی  عنوانبهي باز) هايکدگذار(

ي هايکدگذارابلیت اعتماد (مؤلفۀ دیگر خودکار بودن فعالیت، وسعت شبکۀ ارتباطی، کیفیت ارتباط و ق

ي گذاراشتراكي (کد محوري) شناسایی شده است. پایگاه داده، اشبکهزیرساخت ارتباطات  عنوانبهباز) 

 عنوانبهي باز) هايکدگذاري داده، شفافیت داده، زمان ارائۀ داده، پشتیبان داده (ریپذدسترسداده، 

ي فناوري، مدیریت زیربرنامهت. داشتن هدف و معماري و خدمات داده (کد محوري) معرفی شده اس

ي قدیمی، رهبران پروژة فناوري، اثربخشی فناوري، ماهیت شغلی و نیروي انسانی و فناوري و هايفناور

مدیریت فناوري (کد محوري) در زیرساخت (کد انتخابی)  عنوانبهي باز) هايکدگذاري آینده (هاچالش

ي هاستمیسي مدیریت فناوري، افزارهانرمي، اچندرسانهرانت، ابزاره شناسایی شده است. اینترنت و اینت



 1399، زمستان 4، شمارة 12یت ورزشی، دورة مدیر                                                                                    1106
 

 

بنیادهاي فناوري  عنوانبهي باز) هايکدگذاري پشتیبانی تصمیم (هاستمیسي دانش و هامخزناطالعاتی، 

(کد محوري) ذکر شده است. فناوري و کاهش هزینه، سازگاري فناوري و نیروي انسانی، تسهیل در 

ي هايکدگذاریل در آموزش، تسهیل در ساخت و تولید و تسهیل در اقتصاد و نوآوري (پاسخگویی، تسه

سیستم سازگاري (کد محوري) در زیرساخت نام گرفته است. سرعت واکنش به رقبا، فناوري  عنوانبهباز) 

دانش ي سازیغناطالعات، فناوري و  لیوتحلهیتجزي، فناوري و سرعت پاسخگویی، فناوري و ریپذانعطافو 

سرعت فناوري (کد محوري) در زیرساخت  عنوانبهي باز) هايکدگذارو سرعت فناوري و عملکرد (

ي هايکدگذارنیاز، ارتباط با مشتري و تجارت الکترونیک ( نیتأمشناسایی شده است. درك نیاز، زنجیرة 

اطالعات، گردش مداوم  بازاریابی فناوري اطالعات (کد محوري)  شناسایی شده است. امنیت عنوانبهباز)، 

بودن منابع اطالعاتی، تنوع منابع اطالعاتی و در دسترس بودن منابع  روزبهمنابع اطالعاتی بین کارکنان، 

منابع فناوري اطالعات (کد محوري) در زیرساخت فناوري شناسایی  عنوانبهي باز) هايکدگذاراطالعاتی (

ه به ادبیات پیشینه انتخاب شده و تمامی عوامل در شده هر کدام با توجي اکتشافهاعاملشده است، 

 .اندشدهزیرساخت فناوري اطالعات در ورزش شناسایی 

 ي عوامل ریاثرپذتحلیل میزان اثرگذاري و 

دهندة میزان اثرگذاري و جمع براساس ماتریس تأثیرات مستقیم، جمع سطرهاي ماتریس نشان

نشان از اولویت  3ي جدول هاافتهیري یک عامل از سایر عوامل است. یدهندة میزان اثرپذنشان هاستون

 عوامل اثرگذار و اثرپذیر دارد.

 . میزان اثرگذاري و اثرپذیري مستقیم عوامل3جدول 
)هاشاخصمتغیرها ( ردیف  اثرپذیر اثرگذار 

يدانش فناور 1  18 17 
ياارتباطات شبکه 2  19 22 
و خدمات داده يمعمار 3  20 19 
يفناور تیریمد 4  21 18 
يفناور يادهایبن 5  23 20 
يسازگار 6  18 21 
يسرعت فناور 7  18 17 
يفناور یابیبازار 8  17 16 
اطالعات يمنابع فناور 9  19 23 
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خدمات  و يمعماري و فناور تیریمدي، فناور يادهایبننشان از اثرگذاري متغیرهاي  3نتایج جدول 

ي سه و سازگار ياارتباطات شبکه، اطالعات يمنابع فناورسه اولویت اصلی را داشتند و سه متغیر  داده

 اولویت اثرپذیر را داشتند.

 وضعیت متغیرها روي نواحی پالن اثرگذاري و اثرپذیري

یستم پایدار سدر تحلیل پالن براساس پراکنش متغیرها دو سیستم پایدار و ناپایدار وجود دارد که در 

تأثیرپذیري باالیی  و، به این معنی که متغیرها تأثیرگذاري شودیمانگلیسی نشان داده  L صورتبهپراکنش 

 دهندة وضعیت پراکنش متغیرهاست.نشان 2دارند. نمودار 

 
 . پراکندگی عوامل زیرساخت فناوري اطالعات2نمودار 

 
دود زیادي حکه با توجه به قرارگیري متغیرها، وضعیت متغیرها در سیستم تا  دهدیمنشان  2نمودار 

 يفناورع و مناب و خدمات داده يمعمارپایدار است و در خصوص اهمیت راهبردي متغیرها سرعت فناوري، 

 متغیرهایی راهبردي هستند. اطالعات

بر همدیگر است. این گراف در گراف اثرگذاري بیانگر روابط بین متغیرها و چگونگی اثرگذاري آنها 

دهندة اثرگذاري شدید و خطوط آبی بیانگر قالب خطوط قرمز و آبی نشان داده است و خطوط قرمز نشان
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بیانگر روابط بسیار قوي در منابع فناوري اطالعات، مدیریت فناوري،  3روابط متوسط و ضعیف است. نمودار 

 معماري و خدمات داده و بنیادهاي فناوري است.

 
 . وضعیت روابط بین متغیرها3نمودار 

 

 . جایگاه هریک از عوامل در ماتریس4جدول 
يبندطبقه ردیف  عوامل 

اریا تأثیرگذ کنندهنییتععوامل  1  بنیادهاي فناوري 

 عوامل دووجهی (ریسک و هدف) 2
ت بنیادهاي فناوري، مدیریت فناوري، معماري و خدما

 داده، منابع فناوري اطالعات
ریرپذیتأثعوامل  3 ي، سازگارياشبکهارتباطات    
 دانش فناوري، سرعت فناوري، بازاریابی فناوري عوامل مستقل 4

 

 يریگجهینتبحث و 

از آنجا که پژوهش حاضر یک روند اکتشافی بود و تفکر فناوري و ورزش به بررسی بهینه و تخصصی نیاز 

پژوهش  سؤالو مسیر تحقق  هاراهدارد، روند اکتشافی پدیدارشناسی و مصاحبۀ عمیق با خبرگان یکی از 
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ی بر نگاهمینه و انداخت هاپژوهشي اکتشافی صرفاً مروري بر هاپژوهشبود. در خصوص بحث در مورد 

ي متعددي هابخشي این پژوهش خواهیم داشت. چارچوب و اجزاي فناوري اطالعات در ورزش هاافتهی

ي اجرایی فناوري اطالعات هارساختیزاند، اما توجه به ي متعدد به این مقوله اشاره کردههاپژوهشدارد که 

 يفناور رسـاختیزمنـابع له پرداخته است. ة فناوري اطالعات بود که این پژوهش به این مقوشدگمحلقۀ 

بودن و جامع بودن  هنگـاماز صـحت، بـه نـانیاطم منظوربهسازمان  کی يفناورو اساس  هیپااطالعات، 

 يفنـاورمهارت  تیریمدو  کیتکنبه  اطالعـات يفناور یانسانارتباط است. منابع  يبرقراراطالعات هنگام 

اطالعـات  يفنـاور نیبـ ۀاطالعات به رابطـ يفناورمنابع مرتبط با  سـازمان و ـکیدر  کارمنـداناطالعـات 

و  سکیر زانیمو  اشتراك يبرا لیتماسطح اعتماد،  ةدهندنشان کهاشاره دارد  وکارکسب يواحـدهاو 

 ــتیفیک کــه افتنــدیدر) 2010(مشــابه بهــات و گــروور  طوربه). 63(است  ییپاسـخگو

 تیفیک، گریداز طرف ). 64دارد(ن شرکت تیمزدر  يمعناداراطالعات اثر مثبت و  يفناور يهارساختیز

اطالعـات و منـابع مـرتبط بـا  يفنـاور یانسـان اطالعـات، منـابع يفنـاور يهـارسـاختیزمنابع  يباال

ي و همکاران 1کیم). 65( شودیم وکارکسبدر  هاسازمان ییتوانـا شیافـزااطالعـات، موجـب  يفنـاور

 2002ي هاسال) در پژوهشی در زمینۀ تدوین برنامۀ راهبردي کمیتۀ ملی المپیک زیمباوه براي 2007(

ي هاضعفرا از  تیساوبي ناکافی از فناوري اطالعات، از جمله نداشتن پایگاه اطالعاتی و ریگبهره، 2008تا 

در تحقیقی به افول جـایگـاه تربیـت بدنی بر اثر  ،)67( 2)2003 (کواك. )66(عمدة آن کمیته ذکر کردند 

و ضرورت تحقیقات بیشتر را در این باره پیشنهاد کرده  کندیاطالعاتی اشـاره م يهايفناور رفتنگن کاربه

فنـاوري اطالعات که حوزة در تحقیقات خود خاطرنشان کردند ، )68() 1388( مکارانهفراهانی و  اســـت.

 طور خاص، کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته اســـت.تربیت بدنی به ۀطور عام و رشـــتو ارتباطات، به

ي ناشی از اجراي هاتیموفقي فناوري اطالعات را از دستاوردها و ریکارگبه، )69() 2007( 3سی کاك چی

اي بـا عنـوان ، در مقاله)70() 2002( 4رتیهالبی و تـوهبرنامۀ راهبردي انجمن المپیک مالزي بیان کرد. 

هاي ی اطالعات و مستندات طرحبرخی از کلییی شما، بـه »کیالمپهاي اطالعـات و اسـناد در بازي«

ی جهان) اشاره کردند. ورزش(تأثیرگذارترین اتفاق  ـکیالمپناپذیر نظـام هاي جداییمربوط به جنبه

مطالعه  دیبا کهوجود دارد  ـکیالمپهاي از اطالعات و مستندات در بازي گریدهمچنین هـزاران جنبۀ 

                                                           
1. Camy 
2. Kocak 
3. Seih, Kok, Chi 
4. Toohey, K. and S. Halbwirth 
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مسئلۀ مهم است  قتیحق. در کـرد هیتهرا  کیالمپهاي ی موجود در بازياساسهاي شود تا بتـوان درس

هاي و نظام بازي خیتارمـا از  درك، دانش و کیالمپآوري اطالعات و مستندات بدون جمع کهاست  نیا

ي براي شتریبهاي کنند، فرصتمی دایپها توسعه نبـوده است. هرچه فناوري اکنونبه وسعت  کیالمپ

شود. فراهم می ـکیالمپاطالعـات  دركسازي، انتشـار و آوري، ذخیرهدهی، جمعسازمان شرفتیپبه  کمک

، پس از نظرخواهی از کارشناسان خبرة مدیریت ورزش، ساختار فناوري )71() 2013رزاقی و همکاران (

هاي فناوري اطالعات، پایگاه داده و بهبود تکنولوژي تجارت الکترونیک)، را براي اطالعات (زیرساخت

مرادي چالشتري و  یی کردند.شناساي ورزشی هاسازمانسازي مدیریت دانش موفق و مؤثر در پیاده

 يهااطالعات در دانشکده يفناور رساختیز تیوضع، در پژوهشی بیان کردند که )72() 1394همکاران (

ضرورت  هاپژوهشکه نتایج این  قرار ندارد یمناسب در حـد یدانشـگاه آزاد اسالم یبـدن ـتیترب

 دوچنداني ورزشی را هاسازمانو توسعۀ فناوري اطالعات در ورزش و  هارساختیزي در بخش گذارهیسرما

) به بررسی تأثیر فناوري اطالعات بر ساختار سازمانی ادارة کل ورزش 1394. جعفرزاده کوچکی (کندیم

ي فناوري اطالعات موجب افزایش تمرکز و ریکارگبهو جوانان آذربایجان شرقی پرداخت و عنوان کرد 

) در زمینۀ بررسی نقش 2010). نتایج پژوهش مددي و همکاران (73( شودیمانسجام در ساختار سازمان 

، نشان داد بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود (ضرورت وجود هاسازمانفناوري اطالعات در اثربخشی 

). در واقع 17فناوري اطالعات و میزان موجود امکانات فناوري اطالعات) تفاوت معناداري وجود دارد (

انجام دهند و روش کار خود را متحول  ترسادهفاده از فناوري اطالعات قادرند وظایفشان را با است هاسازمان

. با توجه به روندیمبه سمت مجازي شدن پیش  کمکمبا استفاده از فناوري اطالعات  هاسازمانسازند. 

ي هادانشبه  گفت که مدیران و کارکنان باید هرچه بیشتر با مجهز شدن توانیمي این پژوهش هاافتهی

ي هامهارتمدیریتی و آماري و همچنین استفاده از متخصصان و کارشناسان خبره در زمینۀ مربوط، 

ارتباطی و اطالعاتی خود را تقویت کنند، از طرفی باید با ایجاد و یا تقویت واحدهاي مربوط بتوانند 

 شدهمطرحبا توجه به مدل  هارساختیزایجاد کنند که این  هامهارتي الزم را براي تقویت این هارساختیز

تکنولوژي اطالعات براي مدیریت «) در مقالۀ خود با عنوان 2010( 1ی نشان داده شد. روساندیجخوببه

درصد جمعیت آمریکا از اینترنت و روزنامه استفاده  60با توجه به اینکه بیش از  کندیمبیان » ورزشی

یی که هاتیمحدودو با توجه به  پردازندیمۀ صفحات ورزشی آن و بیش از نیمی از آنها به مطالع کنندیم

                                                           
1. Rosandich 
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است  رگذارتریتأثرو تکنولوژي و فناوري اطالعات بسیار مهم و روزنامه در زمینۀ انتشار خبر دارد، ازاین

ي فناوري هارساختیزخصوص ي بعضی محققان نشان داد که بین ساختار سازمانی بههاافته). ی75(

ي وجود دارد. این مطالعات بر اهمیت ساختار دارامعني اطالعات ارتباط هايفناوراطالعات و انتشار 

، هر حال). به 33ي اطالعات تأکید داشتند (انتشار فناوري و سازادهیپي در دیکلمؤلفۀ  عنوانبهسازمانی 

، هاستمیسو ابهامات موجود در  هایینارساعلت ی این است که بهورزشي هاسازمانمسئله و مشکل فعلی 

ي انجام کار، غیرمدون بودن روابط و رفتارها، غیرشفاف بودن عملیات، تنوع قوانین و هاروشفرایندها و 

ي است که ضرورت تدوین اگونهبهمقررات سنتی و ناکارامد، همچنین حاکمیت عادات و سالیق مجریان 

ي مناسب را هايفناوري از ریگبهرهو  هاتیفعالو خودکار کردن  ي انجام کار،هاروشو بهبود فرایندها و 

هر داشته باشد. به  مسئلهی براي این حلراهشده شاید بتواند ي کشفهامؤلفهکه  سازدیم ریناپذاجتناب

گفت  توانیمي مختلف تربیت بدنی هاسازمانو  هاحوزهدر  شدهاشارهي هاپژوهش، با توجه به نتایج حال

که در  استي فناوري یک ضرورت هارساختیزي فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعۀ ریکارگبه

ي زیادي انجام نگرفته است. هايزیربرنامهي و گذارهیسرماي ورزشی ایران در این خصوص هاسازمان

زم در ي فناوري الهارساختیز عنوانبه تواندیمشدة این تحقیق احتماالً ي کشفهاافتههمچنین ی

ي و توسعۀ زیرساخت فناوري اطالعات، ریکارگبهگفت با  توانیمي ورزشی استفاده شود، البته هاسازمان

 ییهااز آن سازمان ندهیآ نی. بنابرادگیریکمتر انجام م ۀنیو هز شتریسازمان با سرعت و دقت ب يندهاایفر

 هاستمیو س هايفناور نیاهنگ کنند. ااطالعات هم يو الزامات فناور اتیخواهد بود که خود را با واقع

است که  يو ضرور شودیو...) م زاتی، تجهتیریابعاد آن (مد ۀورزش در هم یفیو ک یکم ۀتوسع سبب

و  طهیمتناسب با ح تیریاطالعات مد يهاستمیاطالعات و س يهاياندرکاران ورزش از فناوردست یتمام

و باید تمهیداتی در  ندکنخود استفاده  تیفعال يآنها در ارتقا يایاستفاده از مزا منظوربهخود  يکار ةحوز

ي ورزش و هاحوزهي فناوري اطالعات و ارتباطات در همۀ ابعاد هارساختیزورزش کشور صورت گیرد تا 

، با شودیمي این پژوهش و تحقیقات ذکرشده پیشنهاد هاافتهرو براساس یتربیت بدنی توسعه یاند، ازاین

و فواید  استي عصر حاضر هاسازمانو انکارناپذیر در  رگذاریتأثتوجه به اینکه فناوري اطالعات عاملی 

ي، اثربخشی و ...، در همۀ ابعاد ورزش از سطوح آموزشی و تربیتی تا ورزش وربهرهارزشمندي در راستاي 

ي فناوري در تمامی هارساختیزة ورزش در حوز اندرکاراندستي دارد، باید مدیران و احرفهقهرمانی و 

ي هاسازمانقرار دهند و براي توسعۀ زیرساخت فناوري در  مدنظرنگر را ي ورزشی تدابیري توسعههاحوزه

 ورزشی بودجۀ تخصصی درنظر گرفته شود. 
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 کمردم از ی ارتباط با اقشار مختلف لیدلبهبا توجه به اهمیت، نقش و جایگاه وزارت ورزش و جوانان 

ت ورزش و ي مختلف ورزشی از سوي دیگر، بسیار حائز اهمیت است که وزارهاسازمانو ارتباط با  سو

نند فرصتی ي روز دنیا هماهنگ کند و فناوري اطالعات را هماهاضرورتجوانان خود را با فناوري و 

شده ي کشفهاافتهکار گیرد. یپاسخگویی به تحوالت سریع محیطی و افزایش کارایی به منظوربهارزشمند، 

ود. بر این اساس پیشنهاد شي ورزشی استفاده هاسازماني الزم در هارساختیز عنوانبه تواندیماحتماالً 

ي آنها براي تحقق اهداف سازمانی هارساختیزي این ابزار و ریکارگبهگیران سازمانی در تصمیم شودیم

ي فناوري اطالعات و ریکارگبهتالش وافري داشته باشند. شاید قبالً دقت انجام کارها کم بوده، ولی با 

م کارها را افزایش دقت انجا تواندیمي فناوري که در این تحقیق ارائه شده است، هارساختیزآن  تبعبه

طالعات، لزوم اي فناوري ریکارگبهشود. نیاز ورزش کشور براي دهد و در نتیجه موجب اثربخشی سازمان 

ت ارتقا و ي نوین در جههايفناوري ورزشی کشور براي دستیابی به هاارگانتوجه هرچه بیشتر تمامی 

 در شرویپ يهاسازماناز  جوانان و ورزش وزارت نکهیا . باطلبدیمۀ ورزش کشور را جانبهمهرشد 

 وزارت با آن رتباطو ا سازمان نیا در اطالعات يفناور و آمار دفتر وجود و است عاتاطال يفناور يریکارگبه

 يحد تا يجازمي فضا قیطر از کیالمپ یمل تۀیکم و یورزش يهاونیفدراس و هااستاندر  جوانان و ورزش

 اطالعات يفناوري ریکارگبه دارد. قرار اطالعات يفناور از استفاده و يریکارگبه يابتدا در هنوز دارد، وجود

 صورتهبی مال منابع و مسائل در اطالعات نیا میمستق ریتأث و سازمان در اطالعات تیحساس به با توجه

  است. کم اطالعات يفناور سرعت و قدرت لیدل نیهم به ،ردیگیم انجام خطا آزمون و

یستگی کارکنان باید تدابیري در ورزش صورت پذیرد تا شا هايکدگذارو  هامصاحبهبه نتایج  با توجه

ي هامهارتو تفسیرشان و آگاهی از  هاافتهی لیوتحلهیتجز، توانایی هايفناوري با زیربرنامه(مانند توانایی 

ي هامهارتو  هايفناوري تخصصی آموزشی کار با هاکارگاهو  هادوره فناوري و ...) از طریق برگزاري

ر زمینۀ دي مختلف ورزش کشور صورت پذیرد تا هاحوزهیی در هايزیربرنامهتخصصی توسعه یابد و 

ی داشته باشند روزرسانبهي ایرانی، قابلیت هانسخهي و حمایت از سازیبوم، ضمن افزارهاسختو  افزارهانرم

ي خود قرار دهند و تمامی هايزیربرنامهورزش کشور کار با فناوري را اولویت  اندرکاراندستو کارمندان و 

 ی داشته باشند.روزرسانبهي ورزشی قابلیت هاسازماني افزارهاسختو  افزارهانرم

 افزارهانرمو  افزارهاسختي قابلیت تنظیم زیربرنامهو افزایش سرعت اتصال ستادها و واحدها،  هاشبکه

ی مناسب باید مدنظر دهپاسخان زیاد و سرعت ي ورزشی در جهت استفادة تعداد کاربرهاسازمانو فناوري 

ي فناوري اطالعات آنها صورت پذیرد تا هاحوزهي ورزشی و در هاسازمانقرار گیرد، البته باید تدابیري در 
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ي موجود در سازمان در انتشار متن و فایل و صوت کاربري باالیی داشته باشند، افزارهانرمو  افزارهاسخت

ي اطالعات هايفناوري هارساختیزالبته این موارد محقق نخواهد شد مگر با توسعۀ فنی، علمی و عملی 

 ي ورزشی. هاسازماني ورزش و هاحوزهدر تمامی 
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Abstract 
The aim of this study was IT infrastructure futurology with an emphasis on 
sport organizations and to provide a model. The present study was conducted 
in a mixed method with a phenomenological strategy and in-depth 
interviews in terms of data collection. The statistical population of the study 
consisted of sport experts (technology and knowledge management experts, 
university professors, role creators of technology and infrastructure of sport 
organizations) who were familiar with the topic of the study. The data were 
collected by 15 experts’ viewpoints until theoretical saturation with snowball 
method. The findings of in-depth interviews were analyzed by open, axial 
and selective coding and the components of technology infrastructure model 
in sport organizations were identified; technology knowledge, network 
communications, data architecture and services, technology management, 
technology foundations, technology adaptation and speed were the key 
components of this infrastructure. These coding components were further 
analyzed by two familiar coders using Max QDA12 software and a 
contingency coefficient of 81% was achieved. It seems that sport 
organizations should consider not only the identified variables but also the 
optimal path of technology infrastructure in the future; so, this model can 
facilitate the infrastructure of technology startups in sport. 
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