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٢٦/١١/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
٢٩/١٢/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

 واست  داشته دنبال به مختلف هاي عرصه تحوالت گسترده اي را در 3فناوري اطالعات و ارتباطات ،امروزه

 ،هدف محقق از ایـن پـژوهش   .باشد می ناپذیر انکار مهم وو سازمان هاي دولتی  ر آن بر جوامع بشريتاثی

شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در وزارت ورزش و جوانـان     

جامعه آماري این پـژوهش،  . باشداي میاین پژوهش، از منظر روش شناسی، توصیفی از نوع رابطه. باشدمی

گیري به صورت تصادفی انجام گرفت و حجـم نمونـه   باشند؛ نمونهنان میکارشناسان وزارت ورزش و جوا

در  Amos-20و  SPSS-20جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار . نفر بوده است 116مورد مطالعه 

بـه  نتایج این پژوهش نشان داد کـه  . سطح توصیفی، استنباطی و الگویابی معادالت ساختاري استفاده گردید

عوامل موثر بر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات شامل چشم انداز و راهبردها، منابع مـالی،   صورت کلی،

نتـایج  . باشـند هاي فنی، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی و وضعیت موجـود فـاوا در سـازمان مـی    زیرساخت

اطات بر شـاخص  حاصل از بررسی همزمان این متغیرها نشان داد که عوامل موثر بر فناوري اطالعات و ارتب

درصـد   2/88ضریب استاندارد نشان دهنده این است که این ارتباط به میـزان  . توسعه فاوا اثر معناداري دارد

  .می باشد که بسیار زیاد است

هـاي  توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، چشم انداز و راهبردها، منابع مـالی، زیرسـاخت   :واژگان کلیدي

  انسانی منابع فرهنگ سازمانی وفنی، 
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  مقدمه

که کشورها  تا آنجایی نقش مستقیم فناوري اطالعات و ارتباطات در زندگی انسان ها بر کسی پوشیده نیست

هاي نوین ارتباطی و در کلیه زمینه هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی از فناوري براي ارتقا

ها در  دولت. این رقابت از هم پیشی بگیرنداطالعاتی به عنوان ابزار، بهره جسته و تالش می کنند در 

ترین حالت ممکن خدمات  صددند با الکترونیکی کردن فرآیندهاي خود، در کوتاهترین بازه زمانی و ساده

ها همسو با نیاز جامعه در حوزه فناوري اطالعات برخی از سازمان ،در این میان. خود را به مردم ارائه دهند

به کارگیري  ،شکبی. و انتظارات محیط پیرامون خود را برآورده نمی سازند اند و ارتباطات رشد نکرده

هاي هاي اطالعات و ارتباطات در انتقال دانش و اطالعات و همچنین تحقق اهداف و رسالتفناوري

با مطرح شدن نظریه موج سوم توسط تافلر با عنوان ). 1384عارفی، (آموزش عالی، نقش حیاتی ایفا می کند 

 "ب فناوري و آشکارشدن فرایند توسعه چند بعدي با تکیه بر ارتباطات و اطالعات در عصر جدیدانقال"

هایی اقدام به یادگیري، بسط، ، مجامع جهانی با دسته بندي، تعریف و تبیین مولفه ها و حوزه)2014، 1جین(

وانند در حوزه هاي کالن تا از این طریق بت ندانتقال تجارب و اطالعات و حوزه بندي ارتباطات خود نمود

 ،اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که به صورت مستقیم با فرایند جهانی شدن در ارتباط می باشد

این مسئله در حالی ). 2014، 2هدگهم، لمبرت و النو(و تحوالت را به نفع خود رقم بزنند  نندنقش آفرینی ک

هاي طالعات و ارتباطات براي پیوند و همراهی مولفهریزي راهبردي فناوري ااست که امروزه حتی برنامه

آنچه در ). 1390اخوان، (پذیري در جریان جهانی سازي و عصر ارتباطات نیز مطرح گردیده است توسعه

باشد، آن است که کشورهاي در حال توسعه در دستیابی به دستاوردها پیشرفت ناچیزي اینجا قابل تامل می

و  4، شکاف فناوري3هایی به نام شکاف دیجیتالیامر سبب به وجود آمدن شکاف این). 1385امانی، (دارند 

 ،دغدغه اصلی پژوهشگر در این تحقیق). 1385جهانگرد، (میان کشورهاي جهان شده است  5شکاف دانایی

عدم توسعه متناسب وزارت ورزش و جوانان، به عنوان یکی از ارکان دولت جمهوري اسالمی ایران در 

، آن است بررسیاساسی که محقق در صدد  مسئله ،ازین رو. باشدحوزه فناوري اطالعات و ارتباطات می

                                                 
1 Jain 
2 Heddeghem, Lambert & Lanno  
3 Digital divide  
4 Technology Gap  
5  Knowledge Gap  
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گرفتن محیط واقعی و عوامل مؤثر بر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت مذکور با در نظر  یافتن

  . باشدشرایط فعلی دستگاه می

انجام پژوهش با عنوان شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسعه فناوري اطالعات در وزارت ورزش و 

مطالعاتی که تاکنون به بررسی وضعیت  بیشترچرا که  ،هاي مختلفی داراي اهمیت می باشد از جنبهجوانان، 

آن پرداخته اند، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات را در سطح کشور مورد  توسعه فاوا و عوامل موثر بر

بنابراین  .بررسی قرار داده اند و به تفاوت ها در سطوح توسعه فاوا و عوامل موثر بر آن متمرکز شده اند

 انجام پژوهش در زمینه شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسعه فاوا در سطح سازمان ها داراي اهمیت

  با توجه به محدودیت مطالعات در این زمینه، نتایج حاصل از این پژوهش ،از سوي دیگر .می باشدویژه 

  .می تواند یافته هاي جدیدي را براي پژوهشگران در راستاي توسعه مطالعات در این زمینه فراهم نماید

  چارچوب مفهومی پژوهش 

توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وازرت این پژوهش با هدف کلی شناسایی عوامل مؤثر بر شاخص 

ورزش و جوانان، همچنین اهداف فرعی تعیین تأثیر این عوامل بر شاخص توسعه فاوا انجام شده است که 

مدل مفهومی پژوهش با شش عامل به عنوان متغیر پیش بین و  ،پس از بررسی مبانی نظري و پیشینه تحقیق

ترسیم  1شکل و ارتباطات به عنوان متغیر مالك در قالب مدل مسیر متغیر شاخص توسعه فناوري اطالعات 

  .گرددمی

  چارچوب مفهومی پژوهش: 1شکل

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع مالی

 و راهبردچشم انداز 

 زیرساخت هاي فنی

 فرهنگ سازمانی

 منابع انسانی

 اوضعیت موجود فاو

فناوري اطالعات و توسعه 

  ارتباطات در 

 وزارت ورزش و جوانان



 

4 

 

  پژوهش ه هايفرضی

با توجه به موضوع پژوهش که بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت 

  :گرددورزش و جوانان می باشد، فرضیه هاي پژوهش به صورت زیر مطرح می

  اطالعـات و ارتباطـات در وزارت   چشم انداز و راهبردهـاي سـازمان در توسـعه فنـاوري     : فرضیه اول

 .ورزش و جوانان تأثیر مثبت و معناداري دارد

  هاي فنی در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطـات در وزارت ورزش و جوانـان   زیرساخت: فرضیه دوم

  .تأثیر مثبت و معناداري دارد

  و جوانـان تـأثیر   منابع مالی در توسعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در وزارت ورزش    : فرضیه سوم

 .مثبت و معناداري دارد

 منابع انسانی در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانـان مـوثر   : فرضیه چهارم

  .باشدمی

  فرهنگ سازمانی در توسعه فناوري اطالعـات و ارتباطـات در وزارت ورزش و جوانـان    : فرضیه پنجم

 .تأثیر مثبت و معناداري دارد

 وضعیت موجود فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان در توسعه فناوري اطالعـات و  : م فرضیه شش

  .ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان تأثیر مثبت و معناداري دارد

 متغیرهاي پژوهش

  :ند ازا با توجه به مدل مفهومی پژوهش، متغیرهاي پژوهش عبارت

هاي فنی، منابع مالی، راهبردهاي سازمان، زیرساختدر این پژوهش چشم انداز و : متغیر مستقل. الف

فرهنگ سازمانی، وضعیت موجود فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان به عنوان متغیرهاي مستقل ایفاي 

  .نقش می کنند

در این پژوهش شاخص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان : متغیر وابسته. ب

  .متغیر وابسته است ایران جمهوري اسالمی

توضیح مختصر آنها       د که در ادامه به نفرعی تقسیم می شو یهر یک از این متغیرها، خود به متغیرهای

  .می پردازیم
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  چشم انداز و راهبردهاي سازمان

        چشم انداز یک وضعیت ایده آل و آینده نگر از جایگاهی است که یک سازمان  ،در تعریف مفهومی

رویکرد سیستم یا سازمان در تعیین اقدامات عملیاتی  :ست ازا خواهد به آن برسد و راهبرد عبارت می

گیري سیستم یا سازمان در حرکت  به عبارت دیگر، به جهت .جهت دستیابی به اهداف یا آرمان تعیین شده

و مقررات، فعالیت  اطالعات، استانداردها، قوانین د واز وضع موجود به سمت وضعیت آینده اطالق می شو

 ،هاي تجاري و فناوري هایی که به منظور انتقال و به اشتراك گذاري امن و مجاز اطالعات موردنیاز است

  . در برمی گیرد

  :عاد ذیل مورد بررسی قرار می گیرداز منظر عملیاتی در این پژوهش چشم انداز و راهبردهاي سازمان در اب

 ؛ی روشن در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطاتوجود چشم انداز و راهبردهاي سازمان 

 ؛همسویی برنامه هاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات با اهداف و چشم انداز سازمان 

 ؛ین نامه ها و دستورالعمل هاي داخلی در استقرار، توسعه و به کارگیري فناوري اطالعاتیآ 

 ؛طالعات و ارتباطاتقوانین و مقررات باالدستی در حمایت از توسعه فناوري ا 

 حمایت مدیریت در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات.  

  زیرساخت هاي فنی

اطالعات، استانداردها، قوانین و مقررات، فعالیت هاي تجاري و زیرساخت هاي فنی،  ،در تعریف مفهومی

. می گیرد در بر ،فناوري هایی که به منظور انتقال و به اشتراك گذاري امن و مجاز اطالعات موردنیاز است

بانک جهانی زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی را به شبکه هاي اطالعاتی و مخابراتی اطالق می کند که از 

  .طریـق آنها اطـالعات منتـقل، ذخـیره و ارائه می شوند

  :بررسی قرار می گیرداز منظر عملیاتی در این پژوهش زیرساخت هاي فنی در ابعاد ذیل مورد 

  ؛جغرافیایی محدوده فعالیت وزارت خانهپراکندگی 

 ؛وجود زیرساخت هاي فنی در نواحی مختلف  

 ؛پشتیبانی فنی در هنگام بروز مشکل 

 ؛وجود زیرساخت هاي فنی براي روابط با سایر سازمان ها 

 ؛بهره مندي از تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري کافی 
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  افزاريبه روز نمودن مستمر تجهیزات سخت افزاري و نرم.  

  منابع مالی

منابع مالی به کلیه منابع پولی و غیرپولی اطالق می گردد که در راستاي نیل به اهداف  ،در تعریف مفهومی

  .سازمانی از آن بهره گرفته می شود

  :عاد ذیل مورد بررسی قرار می گیرداز منظر عملیاتی در این پژوهش منابع مالی در اب

 ؛ي سیستم هاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطاتبودجه مورد نیاز جهت راه انداز 

 ؛هزینه هاي نگهداري و پشتیبانی فناوري اطالعات و ارتباطات  

 مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات يمنابع مالی جهت به روز رسانی مستمر سیستم ها.  

  فرهنگ سازمانی

به مجموعه اي از ارزش ها، عادات، عقاید و سنت هاي مشترك در  ، فرهنگ سازمانیدر تعریف مفهومی

فرهنگ سازمانی به شیوه اي اطالق می شود که اعضاي سازمان درباره  .یک گروه یا جامعه گفته می شود

  .ویژگی هاي آن می اندیشند

  :عاد ذیل مورد بررسی قرار می گیرداز منظر عملیاتی در این پژوهش فرهنگ سازمانی در اب

 ؛اور کارکنان نسبت به اهمیت فناوري اطالعاتب 

    تمایل کارکنان به جایگزینی فرایندهاي سنتی انجام کار با فرایندهاي مبتنی بر فنـاوري اطالعـات و

 ؛ارتباطات

 ؛پذیرش فناوري اطالعات در سازمان 

 سازگاري کارکنان با ملزومات فناوري اطالعات. 

  منابع انسانی

به منظور  با عناوین مختلف شغلی در یک سازمانبه کلیه افرادي که  انی، منابع انسدر تعریف مفهومی

سرمایه انسانی به . دستیابی به اهداف و استراتژي هاي تعیین شده باهم همکاري می نمایند، اطالق می شود

کمک مهارت هاي سواد اطالعاتی، فرصت هاي خوبی را جهت توسعه هرچه بیشتر فناوري اطالعات و 
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اختیار سازمان ها قرار می دهد و به همین جهت، اهمیت شایانی در حرکت سازمان ها در  ارتباطات در

  .مسیر رشد و توسعه دارد

  :عاد ذیل مورد بررسی قرار می گیرداز منظر عملیاتی در این پژوهش منابع انسانی در اب

 ؛بهره گیري از نیروهاي متخصص در حوزه فناوري اطالعات 

  ؛نسبت به فناوري اطالعات و ارتباطاتمیزان دانش عمومی پرسنل 

 ؛برگزاري دوره هاي آموزشی مستمر با محوریت فناوري اطالعات و ارتباطات 

 ؛تناسب دوره هاي آموزشی با نیازهاي موجود 

 ؛وجود انگیزه باال در بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات 

 ؛اتبهره گیري از تیم هاي کاري با محوریت توسعه فناوري اطالع 

 حمایت از طرح هاي پژوهشی در حوزه توسعه فناوري اطالعات. 

  وضعیت موجود فاوا در سازمان

این متغیر از منظر عملیاتی در   با توجه به اهمیت وضعیت موجود فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان،

  :عاد ذیل مورد بررسی قرار می گیرداین پژوهش در اب

  ؛با بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطاتمیزان تامین نیازهاي سازمان 

 ؛سهولت در فرایندهاي انجام کاري با بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات 

 سرعت در فرایندهاي انجام کاري با بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات. 

  روش شناسی پژوهش

فناوري اطالعات توسط پژوهشگران جمع  روند پژوهش بدین صورت است که ابتدا ادبیات موجود توسعه

آوري و سپس مصاحبه هایی با سیاستگذاران و مدیران فناوري اطالعات در وزارت ورزش و جوانان 

مدل  ،با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوا  از محتواي مصاحبه هاي انجام شده،. صورت گرفته است

و شاخص هاي اندازه گیري مؤلفه ها و ابعاد پژوهش  مفاهیم ،در مرحله بعد. وهش استخراج شدژمفهومی پ

پرسشنامه اي براي  سپس. از ادبیات پژوهش و مصاحبه ها استخراج و مدل مفهومی پژوهش طراحی شد

  .طراحی شد و در جامعه آماري پژوهش مورد آزمون قرار گرفت ،آزمون مدل مفهومی پژوهش
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  گیريجامعه آماري و روش نمونه

نفر از نخبگان و خبرگان حوزه فناوري اطالعات و  30براي این منظور پرسشنامه طراحی شده بین 

انحراف . و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) نمونه اولیه(ارتباطات وزارت ورزش و جوانان توزیع شد 

قرار دادن آن در از  بود که 687/0اولیه معادل از نمونه  حاصلهآمده از تجمیع پاسخ هاي  به دستمعیار 

رد نفر برآو 145، حجم نمونه 05/0درصد و دقت برآورد  95فرمول نمونه گیري کوکران در سطح اطمینان 

پرسشنامه  116کارشناسان جامعه آماري توزیع گردید که در نهایت تعداد  پرسشنامه در میان  150. گردید

عه محدود بود و هیچ تفاوتی در انتخاب اعضاي با توجه به اینکه جام. معتبر مبناي تحلیل آماري قرار گرفت

 .، در توزیع پرسشنامه ها از روش نمونه گیري تصادفی ساده استفاده گردیده استشتجامعه وجود ندا

  روایی و پایایی پرسشنامه

متغیرهاي موجود در این پژوهش شش عامل چشم انداز و راهبرد، زیرساخت هاي : روایی پرسشنامه. الف

فرهنگ سازمانی و وضعیت موجود فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت   منابع انسانی،  مالی،فنی، منابع 

در پژوهش حاضر براي تعیین روایی پرسشنامه، . ورزش و جوانان را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد

این زمینه، بعد از بررسی ها و مطالعات انجام شده در مورد پرسشنامه و مقایسه با کارهاي قبلی در 

  .پرسشنامه به تصحیح و تأیید خبرگان و کارشناسان مرتبط رسیده است

. یکی از ویژگی هاي فنی ابزار اندازه گیري است ،قابلیت اعتماد: پرسشنامه ) قابلیت اعتماد( پایایی. ب

نتایج یکسانی  مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیري در شرایط یکسان تا چه اندازه

در این پژوهش از شیوه آلفاي کرونباخ براي سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه استفاده . به دست می دهد

و براي پرسشنامه  921/0با انجام محاسبات الزم، مقدار آلفاي کرونباخ در پرسشنامه اول برابر  . شده است

  .شنامه می باشدمحاسبه گردید که بیانگر پایایی باالي این پرس 789/0دوم  

  تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل شد و با ارائه تفسیر نتایج،  AMOSو   SPSSداده هاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزارهاي

در این تحقیق براي شناسایی عامل ها و نهایی کردن ابعاد . فرضیه هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند

سپس چارچوب . استفاده شده است) مرتبه اول و مرتبه دوم(افی و تأییدي و مؤلفه ها از تحلیل عاملی اکتش

این . هاي پیشنهادي با استفاده از مدل معادالت ساختاري و با استفاده از نرم افزار اموس تحلیل شده است

در مواقعی که محقق بخواهد از . و از شاخه همبستگی می باشد) غیر آزمایشی(تحقیق از توع توصیفی 
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خالصه کند یا خصیصه هاي اطالعات را در عامل هاي محدودتر   گی مجموعه اي از متغیرها،همبست

از روش آماري تحلیل عاملی  ،یین نمایدعیک مجموعه از داده ها را ت) متغیر مکنون یا سازه(زیربنایی 

به منظور پی بردن به  ، پس از تحلیل محتواي سؤاالتبا توجه به هدف تحقیق حاضر. استفاده می شود

متغیرهاي زیربنایی پرسشنامه طراحی شده از تحلیل عاملی و نیز براي بررسی روابط میان متغیرها در مدل 

  .تحقیق از مدل معادالت ساختاري استفاده شده است

  یافته هاي پژوهش

  مؤثر بر شاخص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطاتعوامل 

رهاي مرتبط با عوامل مؤثر بر شاخص توسعه در محیط وزارت ورزش و براي انجام تحلیل عاملی متغی

و آزمون کرویت بارتلت ) KMO(اولکین  - مایر -جوانان ابتدا از آماره اندازه کفایت نمونه گیري کایسر

لذا تعداد  .)7/0بیشتراز (است  861/0برابر  KMOباتوجه به این بررسی، مقدار شاخص . استفاده شده است

آزمون بارتلت،  sigهمچنین مقدار . باشدبراي تحلیل عاملی کافی می) دهندگانتعداد پاسخ(نمونه 

  .دهد تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب استکه نشان می است 05/0کوچکتراز 

ا و بار عاملی هر یک از به همراه عامل ه رد سنجش و سواالت مربوط به هر یک ي مو، متغیرها1در جدول 

  .سواالت درج شده است

  وضعیت متغیرهاي مورد سنجش :1جدول 

  سنجه ها  نام عامل
بار 

  عاملی

درصد واریانس 

  تبیین شده

درصد تجمعی واریانس 

  تبیین شده

چشم انداز 

  و راهبرد

وجود چشم انداز و راهبردهـاي سـازمانی روشـن در توسـعه     

 فناوري اطالعات و ارتباطات
640/0  

16/10  58/49  

همسویی برنامه هاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطـات بـا   

 اهداف و چشم انداز سازمان
537/0  

آئین نامه ها و دستورالعمل هاي داخلی در استقرار، توسـعه و  

 به کارگیري فناوري اطالعات
857/0  

قــوانین و مقــررات باالدســتی در حمایــت از توســعه فنــاوري 

 ارتباطاتاطالعات و 
507/0  

  661/0 حمایت مدیریت در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات

  منابع مالی
بودجه مورد نیاز جهـت راه انـدازي سیسـتم هـاي مـرتبط بـا       

 فناوري اطالعات و ارتباطات
865/0  43/13  74/27  
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  866/0 هزینه هاي نگهداري و پشتیبانی فناوري اطالعات و ارتباطات

مالی جهت به روز رسانی مستمر سیسـتم هـا مـرتبط بـا     منابع 

 فناوري اطالعات و ارتباطات
785/0  

زیرساخت 

  هاي فنی

  511/0 وجود زیرساخت هاي فنی در نواحی مختلف

81/9  39/59  

  605/0 پشتیبانی فنی در هنگام بروز مشکل

  747/0 وجود زیرساخت هاي فنی براي روابط با سایر سازمان ها

  867/0 بهره مندي از تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري کافی

  782/0 به روز نمودن مستمر تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري

فرهنگ 

  سازمانی

  458/0 باور کارکنان نسبت به اهمیت فناوري اطالعات

67/11  41/39  

تمایل کارکنان به جایگزینی فراینـدهاي سـنتی انجـام کـار بـا      

 فرایندهاي مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات
345/0  

  690/0 پذیرش فناوري اطالعات در سازمان

  853/0 سازگاري کارکنان با ملزومات فناوري اطالعات

منابع 

  انسانی

  697/0 بهره گیري از نیروهاي متخصص در حوزه فناوري اطالعات

31/14  74/27  

نسـبت بـه فنـاوري اطالعـات و     میزان دانش عمـومی پرسـنل   

 ارتباطات
789/0  

برگزاري دوره هـاي آموزشـی مسـتمر بـا محوریـت فنـاوري       

 اطالعات و ارتباطات
799/0  

  932/0 تناسب دوره هاي آموزشی با نیازهاي موجود

ــاوري اطالعــات و   ــاال در بهــره گیــري از فن ــزه ب وجــود انگی

 ارتباطات
649/0  

هـاي کـاري بـا محوریـت توسـعه فنـاوري       بهره گیري از تیم 

 اطالعات
518/0  

حمایـت از طـرح هـاي پژوهشـی در حـوزه توسـعه فنــاوري       

 اطالعات
586/0  

وضعیت 

موجود 

فاوا در 

  سازمان

میزان تامین نیازهاي سازمان با بهره گیري از فناوري اطالعات 

 و ارتباطات
787/0  

84/5  23/65  
بـا بهـره گیـري از فنـاوري      سهولت در فرایندهاي انجام کاري

 اطالعات و ارتباطات
792/0  

سرعت در فرایندهاي انجام کاري بـا بهـره گیـري از فنـاوري     

 اطالعات و ارتباطات
868/0  
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        آزمون فرضیه هاي پژوهش را نشان 2نتایج ناشی از آزمون مدل مفهومی پژوهش و جدول  2شکل 

  .می دهد

  

  )مدل در حالت تخمین استاندارد(نتایج ناشی از آزمون مدل مفهومی پژوهش  :2شکل 

  

  



 

12 

 

  

و  08/0کمتر از  RMSEAشاخص . هستند 9/0باالي  بیشتر ،شاخص هاي برازش تطبیقی مدل تدوین شده

لذا در کل با  .می باشد 3میزان کاي دو به درجه آزادي نیز کمتر از . می باشد که مناسب است 063/0برابر 

  .مدل از برازش مناسبی برخوردار است ،توجه به کلیه شاخص ها

رهاي مشخص می شود تمامی متغی 05/0با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داري، بارهاي عاملی از میزان 

هر چه مقدار تخمین . مشاهده شده به صورت معنی داري متغیر پنهان مربوط به خود را تبیین می کنند

در نتیجه با توجه به ضرایب . نشان دهنده اهمیت و قویتر بودن رابطه است ،استاندارد به یک نزدیکتر باشد

 ، زیرساخت)816/0(ع انسانی ، مناب)986/0(همبستگی چندگانه می توان گفت به ترتیب فرهنگ سازمانی 

) 591/0(و منابع مالی )  617/0(،  وضعیت موجود فاوا )659/0(، چشم انداز و راهبرد )744/0(هاي فنی 

  .توانسته اند تغییرات عوامل موثر بر فاوا را تبیین نمایند

منظر پاسخ  رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان از

شامل میانگین رتبه هاي هر یک از شاخص  SPSSدهندگان و استناد بر آزمون فریدمن و خروجی نرم افزار 

  : می باشد زیرها و آماره کاي دو مربع متغیرهاي مربوطه به شرح 

  رتبه بندي عوامل موثر بر فاوا :3جدول 

 اولویت میانگین رتبه ها عوامل موثر بر فاوا ردیف

 اول 10/4  سازمانیفرهنگ  1

 دوم 73/3  چشم انداز و راهبرد 2

 سوم 40/3  وضعیت موجود فاوا 3

 چهارم 34/3  زیرساخت هاي فنی 4

 پنجم 30/3  منابع انسانی  5

 ششم 13/3  منابع مالی  6

 000/0=سطح معناداري    5= درجه آزادي    165/22= کاي دوم ربع    116=تعداد

  

  بحث و نتیجه گیري

عوامل موثر بر فناوري اطالعات و ارتباطات بر شاخص توسعه فناوري بررسی فرضیه اصلی پژوهش، 

سطح معناداري اثر عوامل موثر بر فناوري . اطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان می باشد
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یعنی  ؛می باشد 05/0و کمتر از سطح خطاي  000/0اطالعات و ارتباطات بر شاخص توسعه فاوا برابر 

ضریب استاندارد . عوامل موثر بر فناوري اطالعات و ارتباطات بر شاخص توسعه فاوا اثر معناداري دارد

این فرضیه  ،بنابراین. درصد می باشد که بسیار زیاد است 2/88نشان دهنده این است که این ارتباط به میزان 

  .تایید می گردد

و راهبردها در توسعه فاوا در وزارت ورزش و جوانان در فرضیات فرعی پژوهش، فرضیه اول، چشم انداز 

موثر بود که سطح معناداري چشم انداز و راهبردهاي سازمان در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات برابر 

یعنی چشم انداز و راهبردهاي سازمان بر توسعه فناوري  ؛می باشد 05/0و بیشتر از سطح خطاي  338/0

نتایج حاصل شده در زمینه این فرضیه، . و این فرضیه رد می شود معناداري نداردت و ارتباطات اثر اطالعا

دیدگاه مدیریتی جدید در زمینه ارتباط چشم انداز و راهبردهاي سازمان با فناوري اطالعات و ارتباطات را 

غالب  چرا که در گذشته وجه ،تایید و بر منسوخ شدن دیدگاه هاي پیشین در این زمینه تاکید می نماید

نگرش به منابع انسانی و فناوري اطالعات و ارتباطات نگرش پشتیبان بوده است؛ بدین معنا که مدیران، 

هاي خودشان تلقی  ها و استراتژي فناوري اطالعات و ارتباطات و منابع انسانی را به عنوان پشتیبان سیاست

و بعد از این که استراتژي ها طرح ریزي  اختار سازمانی مرتبه پایینی داشتلذا این مقوالت در س. می کردند

. می شد، مدیران موظف بودند نیروي انسانی و فناوري اطالعات و ارتباطات را در پشتیبانی آنها تجهیز کنند

  .بنابراین نگرش به فاوا، نگرش پشتیبانی بوده است

زش و جوانان موثر هاي فنی در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت ورفرضیه دوم، زیرساخت

و کمتر  013/0هاي فنی بر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات برابر بود که سطح معناداري اثر زیرساخت

هاي فنی بر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات اثر یعنی زیرساخت ؛نتیجه شد 05/0از سطح خطاي 

درصد می باشد که  8/30تباط به میزان ضریب استاندارد نشان دهنده این است که این ار. معناداري دارد

اذعان ) 1388(همراستا با نتایج حاصل شده در زمینه این فرضیه، رحمان پور و همکاران .متوسط است

نموده اند که زیرساخت ها، یکی از عوامل بسیار مهم و به نوعی تعیین کننده میزان آمادگی الکترونیکی 

بنابراین بر مبناي نتایج حاصل شده در  .ارتباطات می باشددولت ها در جهت توسعه فناوري اطالعات و 

که توسط سازمان ملل براي   UNDP این پژوهش و سایر پژوهش ها در این زمینه و با استناد بر مدل 

که  توسعه زیر ساخت و تجهیزاتتوسعه فناوري اطالعات در کشورهاي در حال توسعه ارائه شده است، 

دسترسی  ی امن، تأمینارتباطاتشبکه هاي  ور و سایر سخت افزارهاي جانبی، تأمینسردر ابعاد تأمین رایانه، 
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به بستر مناسب دریافت و ارائه خدمات الکترونیکی قابل برآورد است، از عوامل مهم موثر بر همگانی 

  .در این راستا مورد توجه جدي قرار گیرند دتوسعه فناوري اطالعات و ارتباطات می باشند و بای

سوم نیز بیان نمود که منابع مالی در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان  فرضیه

موثر است که سطح معناداري اثر منابع مالی در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و 

ر توسعه فناوري یعنی اثر منابع مالی ب ،حاصل شد 05/0و بیشتر از سطح خطاي  392/0جوانان برابر 

اگرچه همراستا با نتایج این پژوهش، .  اطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان معنادار نمی باشد

فناوري اطالعات و ارتباطات پرداخته  بکارگیري روي بر ها قیمت تجربی تأثیر تحلیل به )1993(استونمن

اطالعات و ارتباطات  يدر توسعه فناورسازمان  يچشم انداز و راهبردهاپیشنهاد می گردد که . است

اطالعات و  يمرتبط با فناور ،ها ستمیمستمر س یجهت به روز رسان یمنابع مالو واضح باشد و مشخص 

  .تامین گردد ارتباطات

فرضیه چهارم بیان می دارد که منابع انسانی در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و 

اثر منابع انسانی در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در  ،با بررسی سطح معناداري. باشدجوانان موثر می

یعنی اثر منابع انسانی بر  ؛می باشد 05/0و کمتر از سطح خطاي  003/0وزارت ورزش و جوانان برابر 

نشان  ضریب استاندارد. توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان معنادار است

در این راستا، بهره گیري . درصد می باشد که نسبتاً قوي است 5/52دهنده این است که این ارتباط به میزان 

از نیروهاي متخصص در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات، دانش عمومی پرسنل در زمینه فناوري 

اسب دوره هاي آموزشی با اطالعات و ارتباطات، برگزاري دوره هاي آموزشی مستمر با این محوریت، تن

نیازهاي موجود، وجود انگیزه باال در بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات، بهره گیري از تیم هاي 

کاري با محوریت توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و در نهایت حمایت از طرح هاي پژوهشی در حوزه 

ر بر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در بعد منابع توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات از عوامل اثرگذا

  .انسانی می باشند

ین دارد که فرهنگ سازمانی در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت ا فرضیه پنجم حکایت از

سطح معناداري فرهنگ سازمانی در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات . باشدورزش و جوانان موثر می

یعنی اثر فرهنگ سازمانی بر توسعه فناوري اطالعات و  ؛می باشد 05/0و کمتر از سطح خطاي  039/0برابر 

است که این ارتباط به  آنضریب استاندارد نشان دهنده . ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان معنادار است
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، عقاید و به صورت کلی، فرهنگ سازمانی مجموعه اي از باورها، عادات. درصد می باشد 20میزان 

مجموعه هاي ذهنی مشترك می باشد که توسط اعضاي سازمان پذیرفته شده و مورد توافق قرار گرفته 

نشان داده است که فرهنگ سازمانی نقش مهمی در پذیرش یا رد  زمینهمطالعات مختلف در این  .است

وهش، ژغم نتایج این پهمچنین علی ر). 1388رحمانی پور و همکاران، (فناوري اطالعات و ارتباطات دارد

 به فناوري نسبت کارکنان هاي نگرش و ها نشان داد که برداشت) 2006(و لراس) 2007(مطالعات الکرانی 

. می گذارند فاوا تأثیر از کارکنان استفاده و پذیرش میزان بر که هستند عواملی جمله ارتباطات از  و اطالعات

زمینه، باور کارکنان نسبت به اهمیت فناوري اطالعات و بنابراین، بر مبناي نتایج حاصل شده در این 

ارتباطات، تمایل کارکنان به جایگزینی فرایندهاي سنتی انجام کار با فرایندهاي مبتنی بر فناوري اطالعات و 

ارتباطات، پذیرش فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان و همچنین سازگاري کارکنان با ملزومات 

ارتباطات از عوامل اثرگذار بر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در بعد فرهنگ فناوري اطالعات و 

  .سازمانی می باشند

فرضیه ششم بیان می دارد که وضعیت موجود فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان در توسعه فناوري 

ضعیت موجود فاوا در سطح معناداري اثر و. باشداطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان موثر می

 05/0و کمتر از سطح خطاي  002/0توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان برابر 

یعنی اثر وضعیت موجود فاوا بر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان  ؛می باشد

درصد می باشد که  6/52ارتباط به میزان  ضریب استاندارد نشان دهنده این است که این. معنادار است

در این راستا، نتایج این پژوهش نشان داد که میزان تامین نیازهاي سازمان، سهولت و . نسبتا قوي است

سرعت در فرایندهاي انجام کاري با بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات از عوامل موثر بر توسعه 

همراستا با نتایج حاصل از این فرضیه، ماکولیت و گایل سارکان . باشندفاوا در وزارت ورزش و جوانان می 

نشان دادند که محصوالت فناوري اطالعات و ارتباطات مورد استفاده از عوامل موثر بر توسعه ) 2014(

در تبیین نتایج حاصل شده در زمینه این فرضیه می توان بیان نمود . فناوري اطالعات و ارتباطات می باشند

چرا که توسعه اولیه  ،توسعه مستمر فناوري اطالعات و ارتباطات را می توان در یک چرخه تشریح نمودکه 

در فاوا در صورتی می تواند انگیزه و تمایل بیشتر به استفاده از آن را ایجاد نماید که این توسعه و وضعیت 

بنابراین تجربه نتایج مثبت . دموجود در سهولت و سرعت در فرایندهاي انجام کاري نقش مثبتی داشته باش

اولیه براساس توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات از یک سو، توجه بیشتر مدیران و دولت ها را به تدوین 



 

16 

 

راهبردها در این حوزه، توسعه زیرساخت ها و فراهم نمودن منابع مالی در این زمینه جلب می نماید و از 

  .ري با این فناوري افزایش می دهدسوي دیگر، آمادگی کارکنان را جهت سازگا

  پیشنهادها

در پایان برخی پیشنهادهاي الزم با استناد به نتایج حاصل از متغیرهاي موجود در مدل مفهومی پژوهش 

  :براي بهبود توسعه فناوري اطالعات ارائه می شود

وري اطالعات مشخص گردید چشم انداز و راهبردهاي سازمان در توسعه فنا پژوهشبر اساس فرضیه اول 

  .باشدو ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان موثر نمی

  و اطالعات و ارتباطات مشـخص   يسازمان در توسعه فناور يچشم انداز و راهبردهاپیشنهاد می گردد

 .واضح باشد

  يفنـاور  يریدر استقرار، توسـعه و بـه کـارگ    یداخل ينامه ها و دستورالعمل ها نییآپیشنهاد می گردد 

 .باشد شده فیاطالعات تعر

  اطالعات و ارتباطـات بـا اهـداف و چشـم انـداز سـازمان        يتوسعه فناور يبرنامه هاپیشنهاد می گردد

 .همسو باشد

  لحـاظ  اطالعات و ارتباطات  ياز توسعه فناور تیدر حما یو مقررات باالدست نیقوانپیشنهاد می گردد

 .گردید

  کند تیاطالعات و ارتباطات در سازمان حما ياز توسعه فناور تیریمدپیشنهاد می گردد. 

هاي فنی در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات مشخص گردید زیرساخت پژوهشبر اساس فرضیه دوم 

  .باشددر وزارت ورزش و جوانان موثر می

  اطالعـات و ارتباطـات    يتوسـعه فنـاور   يمختلف برا یدر نواح یفن يها رساختیزپیشنهاد می گردد

 .داشته باشدوجود 

 داشته باشددر هنگام بروز مشکل وجود  یفن یبانیپشت پیشنهاد می گردد. 

 سازمان ها فراهم باشد ریروابط با سا يبرا یفن يها رساختیز پیشنهاد می گردد. 

 موجود باشد یکاف زانیبه م يو نرم افزار يسخت افزار زاتیتجه پیشنهاد می گردد. 
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 اطالعـات نگـرش و بـاور     يکارکنان نسبت به فنـاور تمهیداتی در نظر گرفته شود تا  می گردد پیشنهاد

 .ی داشته باشندمثبت

مشخص گردید منابع مالی در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در  پژوهشبر اساس فرضیه سوم 

  .باشدوزارت ورزش و جوانان موثر می

 اطالعات و ارتباطات  يمرتبط با فناور يها ستمیس يجهت راه انداز ازیبودجه مورد ن پیشنهاد می گردد

 .شود فراهم

 شود نیاطالعات و ارتباطات در سازمان تام يفناور یبانیو پشت ينگهدار يها نهیهز پیشنهاد می گردد. 

 اطالعـات و   يمـرتبط بـا فنـاور    ،هـا  سـتم یمستمر س یجهت به روز رسان یمنابع مال پیشنهاد می گردد

 .تامین گردد اتارتباط

مشخص گردید منابع انسانی در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات  پژوهشبر اساس فرضیه چهارم 

  .باشددر وزارت ورزش و جوانان موثر می

 وداطالعات بهره گرفته ش يمتخصص در حوزه فناور يروهایاز ن پیشنهاد می گردد. 

 فناوري اطالعات و ارتباطات بهبود یابدمیزان دانش عمومی پرسنل نسبت به  پیشنهاد می گردد. 

         برگزاري دوره هاي آموزشی مستمر بـا محوریـت فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در توسـعه فنـاوري

بنابراین پیشنهاد می گردد به این مهـم   .باشداطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان موثر می

 .توجه ویژه اي شود

 گردد تیاطالعات و ارتباطات حما يدر حوزه توسعه فناور یپژوهش ياز کارها پیشنهاد می گردد. 

مشخص گردید فرهنگ سازمانی در توسعه فناوري اطالعات و  پژوهشبر اساس فرضیه پنجم 

  .باشدارتباطات در وزارت ورزش و جوانان موثر نمی

  فرایندهاي مبتنی بر فنـاوري  پیشنهاد می گردد تمایل کارکنان به جایگزینی فرایندهاي سنتی انجام کار با

 .اطالعات و ارتباطات جایگزین گردد

 پیشنهاد می گردد سازگاري کارکنان با ملزومات فناوري اطالعات مورد توجه قرار گیرد. 

مشخص گردید وضعیت موجود فناوري اطالعات و ارتباطات در  پژوهشبر اساس فرضیه ششم 

  .باشددر وزارت ورزش و جوانان موثر نمیسازمان در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات 
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  پیشنهاد می گردد میزان تامین نیازهاي سازمان با بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات مورد توجه

 .مدیران قرار گیرد

  پیشنهاد می گردد سهولت در فرایندهاي انجام کاري با بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات مورد

 .قرار گیردتوجه مدیران 

  پیشنهاد می گردد سرعت در فرایندهاي انجام کاري با بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات مورد

 .توجه مدیران قرار گیرد
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Nowadays, ICT has led to extensive development in various fields and its 
impact on societies and government agencies is important and unavoidable. The 
research is to study, identify and examine the factors influencing the 
development of ICT in the Iranian Ministry of Sports and Youth respectively. 
This study, in terms of methodology is descriptive and co-relational. The 
population was the experts of the Ministry of Sports and Youth and 116 people 
were chosen through random sampling. The software SPSS-20 and Amos-20 
were used to data analysis in descriptive, analytical and equation structural 
modeling. The results showed that in general, vision and strategy, financial 
resources, technical infrastructure, organizational culture, human resources and 
the current status of ICT in the organization are the factors affecting the 
development of information and communication technology. The results of 
review simultaneous on the both of these variables showed that the factors 
affecting the information and communication technology (ICT) has a 
meaningful effect on the ICT Development Index. Standard coefficient indicates 
that the relationships between these are of the rate 88.2 percentage, which is 
very high. 
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Organizational Culture and Human Resources 

 


