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 چکیده

 جهاني و محيطي تحوالت، تغيير و معرض در ورزشى هاى فدراسيون جمله از ورزشي هاي سازمان امروزه،

 و علم، فناوري خارجي از طريق و داخلي رويدادهاي بر دائم طور ناگزيرند به دليل همين به و دارند قرار

 تغييرات با را خود ضرورت حسب بر و زمان مناسب در بتوانند تا كنند نظارت راهبردي به روز، مديريت

سازمان  با توجه به اهميت و ضرورت تحقيق، در پژوهش حاضر محقق بر آن است كه نگرش دهند. وفق

 پژوهش ورزش را مورد بررسي قرار دهد. روش در اطالعات فناوري كاربرد به نسبت ايران هاي ورزشي

فدراسيون،  عمومي مجمع خبرگان تحقيق اعضا و آماري است. جامعه استراتژيك مطالعات نوع از حاضر

آنها بدليل نامحدود بودن  بين از كه و كاركنان سازمانهاي ورزشي شهرستان تهران مي باشند متخصصين

 تاييد مورد آن روايي پرسشنامه تکميل و دريافت شد كه 483گان جامعه آماري براساس جدول مور

 براي .رسيد تاييد به ٪88ضريب  با كرونباخ  آلفاي آزمون نيز با پرسشنامه پايايي گرفت و قرار متخصصين

 شد. با توجه به يافته ها مجذوركاي خي دو استفاده آزمون از  شده آوري جمع اطالعات تحليل تجزيه و

 نتيجه ٪59اطمينان  با توان مى دارد؛ بنابراين وجود مولفه ها بين (α=%5)درحد دارى معنى آمارى تفاوت

 9مالى،  منظر در استراتژى 4 گرفت كه سازمان هاي ورزشي براي پياده سازي مديريت فناوري اطالعات

رشد  و منظر يادگيرى در استراتژى 4و داخلى فرآيندهاى منظر در استراتژى 4مشترى،  در منظر استراتژى

 و چشم انداز بين ارتباط بدليل ابتکارات و كمي ها، اهداف منظرها، سنجه كه گرفت نتيجه مي توان .دارند

ايجاد اجراي  قابليت مختلف، منظرهاي در فدراسيون استراتژيك سازمان ها و اهداف ها با استراتژي

 .ارندد براي پياده سازي فناوري اطالعات را استراتژيهاي نوين

 سازمان هاي ورزشي، مديريت فناوري اطالعات، ورزش واژگان کلیدی:

 
Abstract: 

Today, the sports organizations, including sports federations are subject to change, the environment and 

globalization, and that is why they have permanently on internal and external matters through the Science, 

Technology and Strategic Management of the day, so that they can monitor the the right time and in terms of the 

need to adapt to the changes. Given the importance and necessity of research, the study of sports scientist 

believes that Iran's approach to the application of information technology in sports examine. The study of 

strategic studies. The population of the investigation by the General Assembly of the Federation members and 

experts, specialists and employees have Tehran city sports organizations, among them indefinitely because of 

the population, according to Morgan received 384 completed questionnaires and whose validity was confirmed 

by experts, and reliability with Cronbach's alpha coefficient of 86% was confirmed. To analyze the data, chi-
square test were collected. The findings are significant differences at the level of (α =% 5) between components 

are thus be concluded with 95% confidence that the sports organizations to implement IT management strategy 
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in terms of financial, four, five strategies in customer perspective, three-four strategy in terms of internal 

processes in terms of learning and growth strategy. It can be concluded that perspective, measures, targets and 

initiatives because of the relationship between vision and strategy with the organization's strategic goals and 

federations in different perspectives, ability to implement new strategies for their implementation of information 

technology. 
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 سازماني مختلف را درفرآيندهاي اطالعاتي نوين هاي تکنولوژي نقش كه است كمتركسي ديگر، امروزه

 روند به با توجه كشور ما نيز سازمانهاي كه شود مي احساس بگيرد. اين نياز و ضرورت واجتماعي ناديده

 عوامل مهمترين باشند. ازجمله داشته ها توجه اين تکنولوژي به جهاني بازارهاي سمت به تدريجي حركت

 مي مختلف سازمانها ازجمله بازاريابي هايو واحد بخشها در اطالعاتي هاي سيستم سازمانها وجود موفقيت

 هاي و ازكانال نموده گردآوري مختلف هاي شيوه را به مورد نياز مديران ها، اطالعات سيستم اين .باشد

 جمله از ورزشي هاي سازمان از طرفي (.1قرارميدهند) سازمان عالي و غيررسمي در اختيارمديران رسمي

ناگزيرند  دليل همين به و دارند قرار جهاني و محيطي تحوالت، و تغيير معرض در ورزشى هاى فدراسيون

 ضرورت حسب بر و زمان مناسب در بتوانند تا كنند، نظارت خارجي و داخلي رويدادهاي بر دائم طور به

 از توان نمي ديگر است تغيير حال در آور سرسام سرعتي كه با كنوني دنياي در دهند. وفق تغييرات با را خود

 موفق سازمان هايي امروزه كرد. استفاده تجربي و شهودي قضاوتهاي بر مبتني و هاي يکباره گيري تصميم

 اهميت بسياري محققان .كنند استفاده راهبردي به روز مديريت و علم، فناوري از بتوانند كه بود خواهند

 برنامه ريزي همبستگي روي همگي و اند كرده مختلف بررسي هاي جنبه از را استراتژيك ريزي برنامه

(. با توجه به اهميت و ضرورت 4و2دارند) نظر توافق سازمان عملکرد مطلوب فناوري اطالعات با  راهبردي

 فناوري كاربرد به نسبت ايران سازمان هاي ورزشي تحقيق، در پژوهش حاضر محقق بر آن است كه نگرش

 ورزش را مورد بررسي قرار دهد. در اطالالعات

 تحقيقات رديف در اهداف تحقيق مبناى بر كه است استراتژيك مطالعات نوع از حاضر پژوهش روش

و كاركنان سازمان  فدراسيون، متخصصين عمومي مجمع خبرگان آماري اعضا و جامعه .دارد قرار كاربردى

اساس جدول آنها بدليل نامحدود بودن جامعه آماري بر بين از كه هاي ورزشي شهرستان تهران مي باشند

تصادفي انتخاب و توزيع شد -پرسشنامه به طور هدفمند، به عنوان نمونه به شيوه ي خوشه اي 483مورگان 

 ساخته محقق پرسشنامه از نياز مورد اطالعت گردآوري پرسشنامه تکميل شده، دريافت شد. براي 481كه 

كرونباخ  آلفاي آزمون نيز با پرسشنامه پايايي گرفت و قرار متخصصين تاييد مورد آن روايي كه شد استفاده

 آزمون از  شده آوري جمع اطالعات تحليل تجزيه و براي .رسيد تاييد به ٪88ضريب  با محاسبه و

 شد.  استفاده مجذوركاي خي دو
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 يافته ها:

   فدراسيونها و سازمانهای ورزشی منظرهاى تعيين براى دو خى كاى مجذور آزمون نتايج (:1جدول)

 نتیجه گیری:

 داخلي، مالي، مشتري، فرآيندهاي منظر چهار داراي با استفاده از تحقيقات مشابه، سازمانهاي ورزشي

 اهداف برخي و منظرها بين معلولي و علت روابط استراتژيك است. همچنين هدف 16 و رشد و يادگيري

 بين(α=%5 درحد) دارى معنى آمارى تفاوت دهد مى نشان (1)جدول كه همانطور .دارد وجود استراتژيك

 براي ورزشي سازمانهاي كه گرفت نتيجه ٪59 اطمينان با توان مى بنابراين دارد؛ وجود مختلف هاى گزينه

 استراتژى 4مشترى، منظر در استراتژى 9 مالى، منظر در استراتژى 3 اطالعات فناوري مديريت سازي پياده

 . دارند رشد و يادگيرى منظر در استراتژى 3و داخلى فرآيندهاى منظر در

استراتژيك به سوي  برنامه هاي تدوين براي كشور ورزشي هاي سازمان از بسياري آوردن روي به توجه با

اجرايي فناوري اطالعات برنامه  هاي مدل نداشتن برنامه استراتژيك بدليل اجراي عدم فناوري اطالعات، بيم

 كار مدلهاي از لذا ميشد، تربيت بدني احساس سازمان راهبردي عدم اجراي برنامه همچون هاي استراتژيك

 گرفته بکار مختلف سازمانهاي موفق در يهاي مديريت فناوري اطالعات سازمانياستراتژ پياده سازي آمد

پياده سازي فناوري اطالعات براى  مديريتي ابزار اين از برخوردار بوده اند، موفقيت چشمگيري از شده كه

 ،اهداف ها سنجه ، منظرها، اهداف كه گرفت نتيجه مي توان چنين گرديد. درنهايت استراتژيها استفاده اجراي

 اهداف ها با استراتژي و چشم انداز بين ارتباط دليل به آمده، دست به اقدامات و ابتکارات و كمي

 مجذور استراتژى منظر

 كاى

 درجه

 آزادى

 سطح

 معنادارى

 

 مالى

 001/0 3 35/56 ومالى مادى منابع توسعه و دولت از مالى استقالل 1-

 001/0 4 16/85 اسپانسرها مشارکت توسعه 2-

 001/0 4 53/38 ورزش توسعه براى تبلیغات الکترونیکی حق از استفاده درجهت تالش 3-

 001/0 4 48 بازاریابى الکترونیکی ورزشی توسعه 4-

 

 

 مشترى

 001/0 4 119/23 کشور درسراسر های ورزشی الکترونیکی سازمان ها و فدراسیون هاى فعالیت گسترش 1-

 001/0 4 121/54 رقبا  شناسایى -2  

 001/0 2 70/28 نظرسنجی الکترونیکی از مردم 3-

 001/0 3 31/68 ورزشی با استفاده از سبك های نوین هاىسازمان های سبك توسعه و ارتقاء 4-

 001/0 4 16/85 های الکترونیکی انجمن توسعه و افزایش 5-

 فرآيندهاى

 داخلى

 001/0 3 117/95  المللى بین هاى کرسى کسب و الکترونیکی موثر ارتباطات توسعه 1-

 001/0 1 15/69 کشور سراسر فدراسیون های ورزشی بین کار تقسیم افزایش 2-

 001/0 3 112/29 سازمان های ورزشی جهت مدیریت درست فناوری اطالعات  استقالل تقویت 3-

 

 يادگيرى

 ورشد

 001/0 1 40/015 آن از طریق اطالع رسانی الکترونیکی با اى ریشه و قاطع برخورد و دوپینگ از جلوگیرى 1-

 001/0 4 53/38 مستمر بهبود و کیفیت ارتقاء و سازمانى ساختار اصالح 2-

 001/0 3 84/454  انسانى سازمانی منابع سطح ارتقاء 3-

سازمان  فناوری های بکار گرفته شده در جدیدترین از گیرى بهره و ورزش نمودن بروز و علمى 4-
 بدنى تربیت های

178/6 3 001/0 
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ايجاد اجراي  قابليت مختلف، منظرهاي در فدراسيون ابتکارات سازمان ها و و ها سنجه استراتژيك،

 .دارند براي پياده سازي فناوري اطالعات را هاي نوين استراتژي
 اجرايی:پیام 

، كاهش هزينه ها، تنظيم چرخه توليد و برقراري ارتباطي ITبه طور كلي هدف از اجراي مديريت پروژه هاي

مناسب بين استراتژي سازمان و نحوه پياده سازي و ارزش سازماني آن است كه فاكتور بسيار مهم براي 

 ايجاد مزيت رقابت در آن دارد. است و تأثيري مستقيم بر نتيجه نهايي سازمان و ITموفقيت پروژه هاي 
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