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چکیده 
مدیر ستادي 176،هاي ورزشیسازماندروري اطالعات فناعوامل مرتبط با کاربردارزیابی براي

عنوان نمونه به،جدول کرجسايگیري تصادفی و براساسهاي ورزشی با استفاده از نمونهسازمان
ساخته در این زمینه پاسخ دادند. براي تعیین روایی صوري و محققنامۀو به پرسششدند خاب انت

یدي وازه، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأیروایی سبراي تعیین ن و ایی، از نظرهاي متخصصامحتو
(رگرسیوناستنباطیوتوصیفیآمار، از آلفاي کرونباخ استفاده شد. پایاییبراي تعیین

با استفاده از مناسبو تحلیل واریانس چندمتغیري)راههغیري، تحلیل واریانس یکچندمت
ها نشان داد که سن، کار برده شد. یافتهبه21نسخۀ اس.پی.اس.اسو 52/8نسخۀلیزرلافزارنرم

زبان انگلیسی، عوامل فنی، و اینترنت، مهارت دررایانهشغلی، مهارت در استفاده از سابقۀ
نتایج آزمون داري دارد. استفاده از فناوري اطالعات رابطۀ معنامیزان با اقتصادي و نگرش ، محیطی

نشان داد. داري راتفاوت معناهاي ورزشی موردنظر پژوهش در سازمانهاي مقیاسبین خردهمانوا
ريدامعناهايکنندهبینیپیشهامقیاسخردهتمامیکه داد نشاننیزمتغیرهارگرسیونتحلیل

ترین یکی از مهمکه فناوري اطالعات باید گفت ،نهایتدرهستند. کاربرد فناوري اطالعاتبراي
آن آوردن شرایط مطلوب کاربردفراهمبنابراین،رود وشمار میبههاهاي پیشرفت سازمانشاخص
ها قرار گیرد.هاي سازماناولویتوباید جز

یهاي ورزش، سازمانرایانهاینترنت، دي،عوامل فنی، عوامل اقتصا:واژگان کلیدي

:Emailنویسندة مسئول* sardarmohammadii@gmail.com
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مقدمه
محسـوب معیارهاي توسعه و پیشرفت اقتصادي و صنعتی تریناصلییکی از فناوري اطالعات،امروزه

وقوع انقالب که اختراع ماشین بخار و گونههمان،نظرانبه اعتقاد صاحب.)2007زاده، رافص(شودمی
در زندگی کاري و شخصی افراد شد و اساسـاً علـم الت عظیمی تحوصنعتی در گذشته موجب ایجاد 

هـایی را در گرگـونیدطورمشابه انقالب فناوري حال، به، درزماندانندآن دوران میمدیریت را زاییدة
).1383بیگ و هاشمی، شاهی(دهمراه داشته و دارزندگی آدمی به

،ا بـا توجـه بـه رشـد و گسـترش سـریع آنامـدارد،فناوري اطالعاتی کهوجود عمر نسبتاً کوتاهبا
عبـارت. نخستین بـار، )2002، 1باستو بنسومتی(هاي متفاوتی از آن وجود داردتعاریف و برداشت

ها گیريبیان نقش رایانه در پشتیانی از تصمیم) براي1958(2سوي لویت و وایزلرازوري اطالعات فنا
معنـاي اصـطالح ،. امـروزه)1997، 3لورین و اریـک(کار گرفته شدهپردازش اطالعات در سازمان بو
،دانند که به مطالعـهمیفنون و ابزارهایی تر شده است و آن را مجموعۀوري اطالعات بسیار وسیعافن

ویژه بـه،بـر رایانـههـاي اطالعـاتی مبتنیپشتیبانی یا مدیریت سیسـتم،سازيپیاده،توسعه،طراحی
).1385زاده، رافص(پردازدرایانه میيفزاراافزاري و سختهاي نرمبرنامه

توجه جدي قرار گرفـت. در ایـن برهـه از یالدي موردم1980فناوري اطالعات از سال،به شکل نوین
ی در عامـل بسـیار مهمـاوري اطالعات فنرها به این نتیجه رسیدند که توسعۀبسیاري از کشو،زمان

این فناوري با افزایش فرایند مبادلۀ.)2008، 4اینایز(شودمحسوب میهاتوسعه و رشد اقتصادي آن
ایی، انگیـزة وري، کـارافـزایش بهـرهدرراسـتايايوسیلهعنوانادوستد، بهدنۀیاطالعات و کاهش هز

. )2002، 5و کریستینسـوننـزكک(اسـتفعالیت بشري مطـرح هايو رشد در تمامی حیطهرقابت
کـه ايگونهبه؛ثیر قرار داده اسـتتأدگی بشر را تحتهاي زنتمامی عرصهفناوري اطالعات ،همچنین

وري فناتوجه بهمطالعه کرد.فناوري اطالعاتتوان بدون توجه به کمتر موضوعی را میتوان گفتمی
بـاالیی بـراي ظرفیـتدر کشورهاي مختلف نشان داده است که این مقوله و استفاده از آن اطالعات 

به عقیـدة . اندرا براي فناوري اطالعات ذکر کردههاي فراوانی یتمزمحققان و داردگسترش و توسعه 
باعـث کـاهش و حـذف،بودن اغلب خدمات فنـاوري اطالعـاتمجازيدیجیتال وبعضی از محققان،
بیـان دیگـر . برخی)1998، 6، باگوزي و ورشویویسد(شودمییهشهاي سربار و حابسیاري از هزینه
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الت اطالعـات از قیـد محـل رهـا شـود و انتقـال دتبـاشـودکه عث میه فناوري اطالعات باکندداشت
شـودمیوري نیـروي کـارافـزایش بهـرهمنجـر بـهاین مطلـب، که یار سریع انجام شوداطالعات بس

کاهش ها،پیشرفت شبکهدلیلترویج کار از راه دور بهتوان بهاز دیگر مزایاي آن می.)2008ایزاین، (
تـر کـاال و تر و ارزانسـریععرضۀوآوري اطالعاتکسب و جمعدرسهولت،راز راه دوآن هاي هزینه

.)1997لورین و اریک، (نام بردخدمات
کارگیري هبـکهاندها اکنون دریافتهبیشتر سازمان،فناوري اطالعاتشده براي با توجه به مزایاي ذکر

ایـزاین، (اسـتيناپـذیرنابهاي اقتصادي و اجتمـاعی ضـرورت اجتدر همۀ عرصهري اطالعاتفناو
هایی که بـراي عرصهیکی از ،بنابراینند؛نیستاز این قاعده مستثنانیزتربیت بدنی و ورزش . )2008

در فناوري اطالعاتاستفاده از بخش ورزش کشور است. ،وري استاري این فنیکارگهتحول نیازمند ب
. )2006، 1یمبـرمن، کـاتز و سـورنتینول(شـودیی و اثربخشـی میانهادهاي ورزشی سبب افزایش کار

انجـام کمتـريو هزینـۀت و اطالعات به مخاطبان با سرعت و سـهولت بیشـتراخدم، ارائۀهمچنین
هـا و ش، تنـوع فعالیتگسـتردگی عملیـات بخـش ورزدلیلبـه. )2004، 2هـوگز و فرانـک(شودمی

رو فراوانی روبههاييبا دشواریورزشهاي آوري و پردازش دادهغالباً جمع،هاهنگام دادهتغییرات زود
ایـن هـاي بـالقوةظرفیتزبهینـه ادةبـراي اسـتفا،حالهربه.)2002کنزك و کریستینسون، (است

تري انجـامگذاري و تـالش گسـتردهایهزودتر سـرمهاي ورزشی ایران، باید هرچـهمانوري در سازافن
انجـام قبـل از ،امـا؛شـتوري گـام بردااین فنابیشتر ازد و با شناخت کافی در راه استفادة هرچهگیر

استفاده مورد. درپرداخت،گذارندثیر میی که بر این فناوري تأبه شناسایی عواملهرگونه اقدامی باید
ازجملـه اینکـه، چنـدین پـژوهش انجـام شـده اسـت؛آنبامرتبطو عوامل هاي اطالعاتورياز فنا

برداشت ذهنـی ازثیر تأمستقیم تحتطورري اطالعات بهبرد فناودریافت که کار) 2004(3هایسونگ
سبت به فناوري اطالعات با استفادةنمربیان. نگرش استو عوامل فردي بودن فناوري اطالعاتمفید

استفاده از فناوري اطالعات رابطۀ معناداري سهولت در،داشت. همچنینداريها از آن رابطۀ معناآن
رایانه براین، شرایط محیطی و مهارت ه از فناوري اطالعات داشت.افزوناستفادبودن و با احساس مفید

دیگري حـاکی از آن بـود کـهناقهاي محقیافتهثر بود.مؤمربیاندر کاربرد فناوري اطالعات توسط 
پـذیري و پیچیـدگی بودن، قابلیت مشاهده، آزمونمفیداز ها نگرش معلمان به اینترنت و برداشت آن

، سـابقۀو در ایـن مطالعـههاي آموزش تـأثیر داشـتد اینترنت در فعالیتش و کاربراینترنت بر پذیر
، محقـق دیگـرينتـایج عنوان یکـی از عوامـل مـؤثر شـناخته شـد. براسـاس ی معلمان نیـز بـهشغل

هـایی ان اسـتفاده از اینترنـت و ویژگیبـین میـزوبه اینترنت دارند نسبت گویان نگرش مثبتی پاسخ

1. Liebermann, Katz & Sorrentino
2. Hughes & Franks
3. Hyesung
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و هـاآنهاي پژوهشـیآثار علمی و فعالیتشغلی، تعدادزبان انگلیسی، سن، سابقۀدرهارتقبیل ماز
خـود،محقـق دیگـري در پـژوهش. )1386یعقـوبی و شـاکري، (وجـود داردرابطۀ مثبت و معنادار

هـا جنسیت کاربران، سطح تحصیالت، شغل، میزان درآمد، منبع درآمد، آگاهی، دانـش و نگـرش آن
مننگـز و (کارگیري این فناوري ذکر کردهر بفناوري اطالعات را از عوامل مؤثر دبه استفاده ازنسبت 
رایانه، مقطـع تحصـیلی، در میزان مهارت ، نیکی از محققابراساس نظر ، همچنین. )2002، 1منسیبو

د آثار علمی، فعالیت پژوهشی، رشتۀ تحصیلی از رایانه، تعدات در زبان انگلیسی، ساعات استفادهمهار
. )1380محمـدي، موحد(شخصـی ارتبـاط داردبا داشتن رایانۀهاي آموزشی رایانه رکت در دورهشو

و فناوري اطالعاتشنایی و مهارت در تهیه و تولید مواد مختلف آسه عامل میزان به ) 1383(رضائی
شـگرانپژوه. اشـاره کـردکار و سابقۀو ارتباطات فناوري اطالعاتان آشنایی و کاربرد ز، میارتباطات

وري بـر اسـتفاده از فنـاراهـاي سیسـتمهـاي سـازمانی و ویژگیثیر عوامل فـردي، ویژگیأتدیگري
. )1998، دیویس و همکاران(ندثر دانستمؤاطالعات 

و مهارت مهارت در زبان انگلیسی، آشنایی نشان داد که بین میزان آشنایی ودیگرهاينتایج پژوهش
یوتري، میزان درآمد ماهیانه از سایر موارد خارج از تدریس، هدف کامپاینترنتی، آشنایی و مهارت 

اي مختلفهدهندگان از فناوريآموزشت و عوامل محیطی با میزان استفادةاز اینترناستفاده
. )1385مشهدي، روانفر و یعقوبی، (وجود دارداطالعات و ارتباطات رابطۀ مثبت و معنادار

دسترسـی بـه اینترنـت، متوسـط تعـداد متغیرهاي سابقۀ،)1384(صدیقیو آذررسولیدر پژوهش 
ر وابسته را درصد از واریانس متغی3/54یالت، اینترنت و سطح تحص،رایانهساعات هفتگی استفاده از 

ط سـاعات میزان مهارت وآشنایی با مفاهیم فناوري اطالعات، متغیـر متوسـ،همچنین. کردندتبیین 
درصد از واریانس متغیر ذکرشـده3/95فاده از رایانه و سطح تحصیالت، استاستفاده از رایانه، سابقۀ

را تبیین کردند.
ابـرتبط مـعوامـلدرزمینۀشدهانجاممطالعات، مبانی نظري و درمجموع، با توجه به ادبیات پژوهش

واطالعـاتفنـاوريکـاربرددرمهـارتفردي،هايویژگیتوان گفت کهمیاطالعاتفناوريکاربرد
کارگیريهبـابنگرشیعواملواقتصاديعواملفنی،عواملمحیطی،عواملانگلیسی،زباندرارتمه

صـورتبـهو پژوهشنظريارچوبهچعنوان؛ بنابراین، همین عوامل بهرابطه دارنداطالعاتفناوري
شوند:میتدوینیکشکل شمارة 

1. Maningas & Mancebo
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 اطالعات فناوری کاربرد رد مؤثر لعوام نظری چارچوب -1 شکل

 

  پژوهششناسی روش
دیران جوانان، مونفر از مدیران ستادی وزارت ورزع 233نوع همبستگی بود. تعداد  پژوهش حاضر از

کوه بوا اسوتفاده از ند بوودآن  جامعوة آمواری بدنی مودارسکل تربیتهای ورزشی و ادارۀ فدراسیون

عنوان نمونوه نفور مودیر بوه176 تعوداد ،کرجسوای و مورگوانگیری تصادفی و براساس جدول نمونه

گوذاری کشوور در ایون گیری و سیاستدر تصمی  هادلیل مؤثربودن آنهاین انتخا  بانتخا  شدند. 

 و هوای فوردیویژگی ساختةنامة محق پرسشگیری متغیرهای پژوهش، ابزارهای اندازه. بودها حوزه

برای تعیین روایی صووری و . ندوری اطالعات بودفنا کاربرد ط بامرتبعوامل  ساختةنامة محق پرسش

یودی ، از تحلیول عواملی اکتشوافی و تأیروایوی سوازهبرای تعیین ن و ، از نظرهای متخصصاییامحتو

 العاتوناوری اطوووول مورتبط بوا کواربرد فوووعوامنتایج تحلیل عاملی اکتشوافی بورای . استفاده شد

(923/0 = KMO ,532/2  =KB ,76  =df ,001/0 = Pو تحلیل عواملی تأی )( 0 /954یودی= AGFI   

, df = 63 ,001/0 = Pبرای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد کوه  ،دست آمد. همچنینه( ب

دست آمد. با توجه هب (α=  90/0) مل مرتبط با کاربرد فناوری اطالعاتاعو نامةنتایج آن برای پرسش

وری کاربرد فنا

 اطالعات

 عوامل نگرشی

 عوامل اقتصادی

 عوامل محیحی

 عوامل فنی

 

 های فردیویژگی
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قبولی آمده از میـزان قابـلدسـتهکه ضرایب آلفاي بتوان گفتلفاي کرونباخ میآبه نتایج حاصل از 
دادن، براي سازمانخوبی برخوردار هستند.گیري از سازگاري درونیهاي اندازهو ابزاراستبرخوردار 

عـاملی از تحلیـل،بندي نمرات خام از آمار توصیفی و در بخش آمار اسـتنباطیکردن و طبقهخالصه
رگرســیون همبســتگی چندگانــه، یــدي بــراي بررســی روایــی ســازه، فی و تحلیــل عــاملی تأیاکتشــا

افـزارها با استفاده از نرم، داده2و تحلیل واریانس چندمتغیري1چندمتغیري، تحلیل واریانس یک راهه
هـا تحلیل دادهو، از همبستگی بـراي تجزیـهو همچنین21نسخۀ4اس.پی.اسو52/8نسخۀ3لیزرل
ه شد.استفاد

نتایج
شغلی افراد در ی و سابقۀکه میانگین سندادنشانموردمطالعهافرادفرديهايویژگیبهمربوطآمار

ی و سابقۀ شغلی افراد میانگین سن،همچنین.است6/10و 66/39ترتیب ، بهوجوانانوزارت ورزش
5/14و 2/41دنی مدارس بو در ادارة کل تربیت5/9و 17/36ترتیب ، بههاي ورزشیدر فدراسیون

.)یکشمارة(جدولاست

وهاي ورزشی جوانان، فدراسیونوگویان در وزارت ورزشهاي فردي پاسخصیفی ویژگیآمار تو-1جدول
بدنی مدارسکل تربیتادارة

از سایر بیشترراتایپ متنگویان پاسخکهنشان داددوشمارة آمده در جدول دستهبهايیافته
گویان مهارت پاسخمیزان،همچنین.کنندکمتر از فرمول استفاده می،مقابلو دربرندکار میموارد به

1. ANOVA
2. MANOVA
3. LISREL
4. SPSS

سنجنسیتسازمان
انحراف استاندارد)±(میانگین

خدمتسابقۀ
انحراف استاندارد)±(میانگین رصددتعدادجنس

6/10±66/399/4±134/254/5زنجوانانووزارت ورزش 396/74مرد
هاي فدراسیون
ورزشی

5/9±17/362/4±4248/303/4زن 6952/69مرد
بدنیکل تربیتادارة 

مدارس
5/14±2/413/6±627/276/6زن 873/72مرد
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دیگراستفاده از فتوشاپ کمتر از مواردبیش از سایر موارد و هاي اینترنتی وجوي سایتدر جست
.بود

اطالعاتفناوريدراستفاده و میزان مهارتازنظر میزانگویانپاسخفراوانییعتوز-2جدول

میزان مهارت در فناوري اطالعاتمیزان استفاده از فناوري اطالعاتگویه
)ستاندارداانحراف±میانگین ()استانداردانحراف±میانگین (

2/4±9/489/0±89/0کار با فولدر
1/4±1/495/0±95/0جوي فولدروجست

4±495/0±95/0معرفی کاربر جدید
9/3±9/304/1±04/1مدیریت چاپ

1/4±2/397/0±97/0استفاده از فرمول
3/4±5/301/1±01/1فضاي درایوهامشاهدة

9/3±6/308/1±08/1ویرایش و قالب بندي
8/3±8/32/1±2/1ایجاد جدول

9/3±7/310/1±10/1پایگاه دادهایجاد 
9/3±519/1±19/1تایپ متن

1/4±1/486/0±86/0ایجاد چارت و نمودار آماري
1/4±1/474/0±74/0هاتحلیل دادهوتجزیه

1/4±1/491/0±91/0ایجاد و کار با اسالید
4±4/474/0±74/0کردن تصاویر و افکتاضافه

5/4±5/461/0±61/0هاي اینترنتییتسا
2/4±1/462/0±62/0جوي مقاالت علمیوجست
1/43±2/4٢١/٠±79/0الکترونیکپست

7/46±1/4٢٣/٠±83/1گروه در یاهو
5/44±2/4٢٨/٠±83/0فتوشاب

هاي سازمانمدیرانکهن داد نشاسهشمارةدر جدولانگلیسیزبانمهارتبهمربوطاطالعات
کردن به زبان در صحبترامهارتکمترینوانگلیسیزبانخواندندررامهارتبیشترینورزشی

.انگلیسی دارند
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انگلیسیزباندرمهارتازنظرگویانپاسخفراوانیتوزیع-3جدول

±میانگین خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادگویه

انحراف استاندارددرصدافصددرافدرصدافدرصدافدرصداف
28/1±304/22402/29277/19159/10174/123/3نوشتن
4/2±324/34441/32331/24213/15159/1029/1خواندن
21/1±213/15355/25363/26323/23135/91/3کردنصحبت

23/1±324/23284/20473/34174/12135/93/3دادنگوش

استفادةدربسیارياهمیتعواملتمامتقریباًکهدادنشاندر جدول شمارة چهار آمده دستبهآمار
نداشتن وجود خط مستقیم اینترنت در محیط کار، ویژهبهودنداراطالعاتفناوريازمدیران ورزشی
ازنظرشرایط محیطی مناسباز فناوري اطالعات در محیط کار، وجود استفاده ی درمحدودیت زمان

باگویانپاسخ،. همچنیند هستندموارترینمهمازاینترنتسرعتومحیطدرسکوتدما،نور،
علوم ورزشی بدنی و تربیتزمینۀدراینترنتیاطالعاتارزشمندبودناطالعات،فناوريمفیدبودن

. هستندموافقمواردسایرازبیش

ازاستفادهبراقتصادي و نگرشیوفنیمحیطی،تأثیرعواملازنظرویانگپاسخفراوانیتوزیع-4جدول
اطالعاتفناوري

استانداردانحراف±میانگین گویه

1/4	±86/0وري اطالعات در محیط کاربه فنادسترسی راحت 
3/4±	06/1وجود خط مستقیم اینترنت

2/4±	92/0استفاده از فناوري اطالعاتی درنداشتن محدودیت زمان
1/4±	99/0شرایط محیطی مناسب هنگام کار با فناوري اطالعات

6/3±	99/0هاي پولی مرتبط با ورزشسایتبودن هزینۀکم
6/3±	99/0بودن امکانات و تجهیزات جانبیفراهم

1/4±	1/8بودن سرعت اینترنت در محیط کارمناسب
8/3±	1/2ربودن دائم اینترنت در محیط کاوصل

7/3±	1/1مشکالت فنی کم در محیط کار
2/4±	9/0بودن فناوري اطالعات براي کار در سازمانمفید
1/4	±	86/0طریق اینترنت در کمترین زمانیابی به اطالعات ازدست

1/4±	91/0طریق اینترنتبودن هزینۀ دسترسی به اطالعات ازکم
3/4±	74/0ورزشینترنت درزمینۀارزشمندبودن اطالعات و منبع ا

2/4±	61/0بودن فناوري اطالعاتجذابجالب و
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استفادهبراقتصادي و نگرشیوفنیمحیطی،تأثیرعواملازنظرگویانپاسخفراوانیتوزیع-4جدولادامه 

اطالعاتفناورياز
استانداردانحراف±میانگین گویه

4±	8/0نتبودن ساختار اطالعات در اینترمنطقی
1/4±	83/0احساس آرامش هنگام کار با فناوري اطالعات

1/4±	78/0طریق اینترنتبودن در دریافت اطالعات ازموفق
2/4±	8/0طریق کار با فناوري اطالعاتبهبود عملکرد از

4/4	±	6/0بردن کیفیت پژوهش در اثر استفاده از فناوري اطالعاتباال
4	±8/0وهش در اثر استفاده از فناوري اطالعاتافزایش عالقه به پژ

4	±	85/0بودن اینترنت براي انتقال اطالعات و تکالیف کاريمناسب
1/4	±	8/0طریق اینترنتسازمان ازدسترسی بهتر افراد درون و برون

قل رهاي مستو متغی)وابستهمتغیر(اطالعاتفناوريازاستفادهمیزانبین بررسی رابطۀرايب
کهدادنشان پنجشمارة در جدول آمده دستهنتایج بهمبستگی استفاده شد. مطالعه از ضریبمورد

عوامل محیطی، در استفاده از اینترنت، مهارت در زبان انگلیسی، ، مهارترایانهمهارت در استفاده از 
اردمثبت و معناا میزان استفاده از اینترنت رابطۀ عوامل اقتصادي، عوامل فنی و عوامل نگرشی ب

.دارند
مستقلمتغیرهايواطالعاتفناوريازاستفادهمیزانبینرابطۀ-5جدول

P≥05/0٭

ی میزان استفاده از ینبپیشبراي متغیري با روش ورود همزمان نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند
درمهارتمهارت در اینترنت، کامپیوتر، ازاستفادهدرمهارتغیرهاياز روي مت،فناوري اطالعات

این کهدادنشان نگرشیفنی و عواملاقتصادي، عواملمحیطی، عواملانگلیسی، عواملزبان

عوامل مرتبط با استفاده از 
فناوري اطالعات

±میانگین 
استانداردانحراف

استفاده از فناوري 
سطح همبستگیاطالعات

داريمعنا
90/28±89/5سن

انحراف ±میانگین 
:استاندارد

22/3±03/69

021/0٭421/0
023/0٭86/30291/0±11/4شغلیسابقۀ

001/0٭02/51562/0±05/4کامپیوترازاستفادهدرمهارت
018/0٭58/45532/0±80/2اینترنتازاستفادهدرمهارت
005/0٭02/47512/0±42/3انگلیسیزباندرمهارت
038/0٭91/41013/0±07/6محیطیعوامل
034/0٭23/50316/0±92/2اقتصاديعوامل
008/0٭67/39274/0±77/1فنیعوامل
021/0٭43/41520/0±31/4نگرشیعوامل
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داري براي میزان استفاده از فناوري اطالعات باشندهاي معناکنندهبینیتوانند پیشمتغیرها می
)229/0=2r،001/0=P ،977/12=2,27=F(.بینی میزان توان پیش) میزان متغیر وابسته

) 6شمارة (تفکیک در جدولهاي ذکرشده، بهلفهبراساس هریک از مؤ)استفاده از فناوري اطالعات
.آمده است
، هاي ورزشیاستفاده از فناوري اطالعات در سازمانبینیضرایب رگرسیون مرتبط با پیش-6جدول

بینس متغیرهاي پیشبراسا
داريمعنامیزان تیضریب بتامیزان بتابینمتغیر پیش

056/0٭254/0142/0108/2کامپیوترازاستفادهدرمهارت
042/0٭233/0212/0146/3اینترنتازاستفادهدرمهارت
025/0٭412/0187/0536/2انگلیسیزباندرمهارت
018/0٭185/0236/0013/2محیطیعوامل
015/0٭091/1598/0238/4اقتصاديعوامل
011/0٭394/0599/0734/3فنیعوامل

008/0٭194/0299/0734/2عوامل نگرشی
α≥05/0٭

، میزان مهارت در رایانهدر میزان مهارت در نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیري 
4,686F(791/10≤, P=نی، اقتصادي، محیطی و نگرشیاینترنت، تسلط به زبان انگلیسی، عوامل ف

001/0, Wilks lambda =885/0, Eta هاي انان، فدراسیونجوووزارت ورزشسازمان در سه (87/0=
.دار بودتفاوت معنادهندة نشانبدنی مدارس ربیتکل تورزشی و ادارة 

هاي ، تفاوتاریانس یک راهه)(تحلیل ومتغیريهاي تعقیبی تحلیل واریانس چندوننتایج آزم
بدنی کل تربیتهاي ورزشی و ادارة وجوانان، فدراسیونبین این متغیرها در وزارت ورزشرا داري معنا

.مدارس نشان داد
تعقیبی شفه از آزمون،راههآمده در تحلیل واریانس یکدستههاي بتر تفاوتبررسی عمیقبراي

موارد زیر را نشان داد: ها نتایج این آزمون.استفاده شد
)، میزان مهارت در اینترنتP=069/0(هاي میزان مهارت در کامپیوترمقیاسبین خرده-1
)091/0=P23/3()، مهارت در زبان انگلیسی=P 13/2(اقتصادي)، عوامل=P فنی)، عوامل
)43/1=P ،( نگرشیعوامل)08/2=P (عوامل محیطی و)40/1=P( با نجواناووزارت ورزشدر

دست نیامد. هبداري، تفاوت معنابدنی مدارسکل تربیتادارة 
)، P=001/0(میزان مهارت در اینترنت )، P=009/0(میزان مهارت در کامپیوتر متغیرهاي-2

عوامل )، P=03/0(عوامل فنی )، P=03/0(عوامل اقتصادي )، P=03/0(مهارت در زبان انگلیسی 
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هاي با فدراسیونجوانانووزارت ورزشدر ) P=02/0(و عوامل محیطی) P=08/0(نگرشی 
داري را نشان دادند.ورزشی، تفاوت معنا

میزان مهارت در اینترنت )،P=001/0(میزان مهارت در کامپیوتر هاي مقیاسخرده-3
)002/0=P ،( مهارت در زبان انگلیسی)03/0=P ،( عوامل اقتصادي)006/0=P ،( عوامل فنی
)008/0=P ،( نگرشی عوامل)012/0=P (و عوامل محیطی)06/0=P(بدنی کل تربیتدر ادارة

داري را نشان دادند.، تفاوت معناهاي ورزشیمدارس با فدراسیون

متغیري مربوط به عوامل مرتبط با کاربرد فناوري هاي تعقیبی تحلیل واریانس چندوننتایج آزم-7جدول
هاي ورزشیاطالعات در سازمان

میانگین وانحراف خدمتمحلمتغیرها
Fآمارةاستاندارد

سطح 
داريمعنا

مجذور اتاي 
سهمی (اندازة

اثر)
درمهارت

ازاستفاده
کامپیوتر

49/25±70/2جوانانووزارت ورزش
31/0٭430/5005/0 24±22/2هاي ورزشیفدراسیون

17/25±74/1بدنی کل تربیتادارة
درمهارت

ازاستفاده
اینترنت

06/26±91/1جوانانووزارت ورزش
480/4008/028/0 96/27±38/2هاي ورزشیفدراسیون

80/25±78/1بدنی کل تربیتادارة

زباندرمهارت
انگلیسی

90/19±03/3جوانانووزارت ورزش
445/107/0027/0 81/17±90/2هاي ورزشیفدراسیون

07/19±48/2بدنی کل تربیتادارة

اقتصاديعوامل
93/21±40/2جوانانووزارت ورزش

741/3012/016/0 88/20±63/2هاي ورزشیفدراسیون
17/22±52/2بدنی کل تربیتادارة

فنیعوامل
68/16±93/1جوانانووزارت ورزش

451/13001/038/0 64/15±55/1هاي ورزشیفدراسیون
73/16±57/1بدنی کل تربیتادارة

عوامل نگرشی
86/38±11/3جوانانووزارت ورزش

638/21001/039/0 02/37±42/3هاي ورزشیفدراسیون
67/38±77/1بدنی کل تربیتادارة

عوامل محیطی
68/16±93/1جوانانووزارت ورزش

351/12001/035/0 64/15±55/1هاي ورزشیفدراسیون
73/16±57/1بدنی کل تربیتادارة
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گیري بحث و نتیجه
ها و سیسـتماز تقریباً هر سازمانی بخـش زیـادي از منـابع خـود را بـراي خریـد و نگهـداري ،امروزه

یی کـرد و کـاراآن بهبود اثربخشـی، عملکند که هدفابزارهاي مرتبط با فناوري اطالعات، هزینه می
و رایانـهاطالعـات نظیـر هاي ورزشـی نیـز از فنـاوريها، سازمانسازمان است. همانند دیگر سازمان

هـاي اطالعـاتر از فناوريکننـد. اگـاینترنت براي انجام تکالیف مرتبط بـا شـغل خـود اسـتفاده می
استفاده مرتبط باعوامل ،ینبنابراند؛روشده هدر میگذاريیه، منابع سرماکمتر استفاده شودسازمان

بط با کاربرد حاضر بر عوامل مرترو، تمرکز پژوهشند؛ ازاینباید شناسایی شوهاي اطالعاتاز فناوري
هاي ورزشی بود.در سازمانهاي اطالعاتفناوري

مهـارت در زبـان ، شـغلیسـن، سـابقۀناداري بین متغیرهاي مثبت و معکه رابطۀنشان دادهایافته
هـاي هـا از فناوريآندي و نگرش افراد با میزان استفادةاقتصا،سی، عوامل فنی، عوامل محیطیانگلی

و کریمـیو اسـدي)1381(محمـديموحد، )2004وجود دارد. در مطالعـات هایسـونگ (اطالعات
داري بـا شـرایط محیطـی رابطـۀ مثبـت و معنـاعاتاي اطالهبین میزان استفاده از فناوري)1386(
)1381(محمـديموحدو )8200(و شکوريیعقوبی)، 2004(1اماري-. در مطالعات المددست آهب

اشـاره هـاي اطالعـاتن استفاده از فناوريبا میزااي هاي رایانهمثبت میان مهارتنیز به وجود رابطۀ
شده است. 

از سـتفاده میـان میـزان امثبـت و معنـاداربعضی از محققان بـه رابطـۀهايدر پژوهشبراین،افزون
هاي کـه بـا یافتـهاشاره شده اسـتبا میزان آشنایی و مهارت در زبان انگلیسیهاي اطالعاتفناوري
، ، فـامی، رضـوانفر و قاسـمیکرانـی؛2008یعقـوبی و شـاکري، (دنـهمخوانی دارنیز حاضر پژوهش
که اغلب اطالعـات و او ازآنجکارگیري فناوريهعامل زبان انگلیسی در بتأثیر زیادبه با توجه . )1387

هاي تقویـت شود که بـا ایجـاد زمینـهپیشنهاد میشود،نتی به زبان انگلیسی انجام میمبادالت اینتر
،هاي تقویت زبان و تشویق به آشنایی بیشـتر بـا زبـان انگلیسـیکالسبرگزاري زبان انگلیسی مانند 

د.شوتسهیل در استفاده از فناوري اطالعات فراهم مینۀ الزم براي ز
و مـزدهخـواهتشآو ) 2008(ایزیـان،)2000(2و دیـویسونکتـاشهـاي، نتـایج پژوهشهمچنین

ند. هسـتگذارري فناوري اطالعات اثرکارگیهبر میزان بحاکی از آن بود که عوامل اقتصادي) 1389(
یـزان مها بـا در سـازمانهاي نوین داشتن فناوريعۀ اقتصادي و دراختیارمیان توستوان گفت که می

ی کارکنـان بـه و هرچـه میـزان دسترسـوجـود داردرابطـۀ مسـتقیماستفاده از فنـاوري اطالعـات

1. Al-Amarri
2. Venkatesh& davis
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افراد تمایل بیشتري بـراي اسـتفاده از ،شتر باشدیب، اینترنت و غیرهرایانههاي اطالعات نظیر فناوري
ها دارند.آن

جـۀ پـژوهش حاضـر همخـوانی ها با نتیبیشتر پژوهشمتغیر نگرش باید گفت که نتایجدر ارتباط با 
ر اســتفاده از ديثرمــؤعامــل )، نگــرش افــراد1387(و همکــاران کرانــیبــه عقیــدة جملــه دارد؛ از
برداشت ذهنی از فایـده بر اهمیتنیز )2006(1، کاتز و سورنتو یبرمانال.استهاي اطالعاتفناوري

3و وایلـداوبراینـ) و 2000(2اماولکـ.تأکید داشتو برداشت ذهنی از سهولت کاربرد فناوري اطالعات 

عوامـل اثرگـذار بـر پـذیرش و عنوان را بهبه فناوري اطالعات و معلمانهاي مدیریت) نگرش1996(
کـه ن داد انش) 1385(و علويشجاعیهاي پژوهش شیخیافته.مطرح کردندکاربرد فناوري اطالعات 

نـی از آسـانی اسـتفاده، نگـرش بودن و برداشـت ذه(برداشت ذهنی از مفیدمتغیرهاي مستقلهمۀ
درصـد اطمینـان بـر 99نسبت به آسانی استفاده و تصمیم نسبت به استفاده از فناوري اطالعات) با 

تـوان گفـت کـه می،بنـابراینگذارنـد؛اثر میر کاربرد فناوري اطالعات) (عوامل مؤثر دمتغیر وابسته 
عات است و افرادي کـه نگـرش مثبـت بـه مل بسیار اثرگذار بر کاربرد فناوري اطالانگرش یکی از عو

نحو بهتـري کننـد و آن را بـهاوري بیشـتر در سـازمان اسـتفاده میاز این فن،فناوري اطالعات دارند
حتی اگر مهارت اندکی کهسازدها را قادر مینگرش مثبت مدیران و کارشناسان آندهند.انتشار می

وري در سـازمان از ، براي استفاده از این فنـاه باشندوري اطالعات در سازمان داشتکارگیري فناهدر ب
دهند.خود عالقه نشان 

بنی میزان اسـتفاده از فنـاوري رگرسیون چند متغیره با روش ورود همزمان براي پیشتحلیل نتیجۀ
زبـاندرکـامپیوتر، مهـارت در اینترنـت، مهـارتازاسـتفادهدرمهـارتاطالعات از روي متغیرهاي

ایـن متغیرهـا نگرشی نشـان داد کـهفنی و عواملاقتصادي، عواملمحیطی، عواملاملانگلیسی، عو
و اسـديداري براي میزان اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات باشـند. هاي معناکنندهبینیتوانند پیشمی

، رایانـهآشـنایی درزمینـۀمتغیرهاي میزان مهارت وکه در پژوهش خود مطرح کرد) 1386(کریمی 
درصد از واریانس متغیر وابسته63حدود ، به زبان انگلیسیدهندگانایی و مهارت آموزشمیزان آشن

) و 1390فـالح و همکـاران(العـۀطدر مکننـد. میتبیـین میزان اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات)(را
درصـد از تغییـرات میـزان 71،نیز میزان آشنایی و مهارت در زبان انگلیسی)1381(محمديموحد

حاکی از آن ) 1385(فلکیبراین، نتیجۀ پژوهشعالوه. بینی کردپیشاز فناوري اطالعات رااستفاده
ا اینترنت و میزان استفاده از رایانه در هفته سه متغیر میزان آشنایی با رایانه، میزان آشنایی ببود که

1. Liebermann, Katz & Sorrentino
2. Holecomb
3. O’Brien& Wilde
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ت را تبیـین کارگیري فنـاوري اطالعـاهاز واریـانس میـزان بـدرصد 2/75، انجام وظایف شغلیبراي
. )2011(محمدي، ندنکمی

، میـزان مهـارت در رایانـهنتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیري در میـزان مهـارت در 
و نگرشـی در سـه سـازمان وزارت اینترنت، تسلط به زبان انگلیسی، عوامل فنی، اقتصادي، محیطـی 

داري را نشـان داد.، تفاوت معنانی مدارسبدکل تربیتهاي ورزشی و ادارة انان، فدراسیونجووورزش
مچـون ههاي مختلفیبا شیوهکه شود آمده از تحلیل رگرسیون پیشنهاد میدستهبا توجه به نتایج ب

ایی میزان آشـن،هاي آموزشیتهیه و توزیع بروشور و جزوهخدمت وهاي مختلف ضمنبرگزاري دوره
محل کـار خـود شرایطی فراهم شود که افراد در،ینهمچنهاي اطالعات بیشتر شود. افراد با فناوري

افزارهاي الزم را داشته باشند.دسترسی کافی به سخت
شـود کـه پیشنهاد میآشنایی با زبان انگلیسیشدن متغیره به نتایج تحلیل رگرسیون و واردبا توج

عنوان یکـی از هآشنایی بـا زبـان انگلیسـی بـ،هاي ورزشیبراي استخدام نیروي انسانی براي سازمان
طریـق برگـزاري ، تـالش شـود ازهمچنـیناصلی براي گزینش افراد مـدنظر قـرار گیـرد. هايمالك
یحد مناسـبزمینه تازبان انگلیسی و توانایی افراد دراینآشنایی کارکنان با ، زمینۀهاي آموزشیدوره

. ه شودباال برد
هـا بـا فنـاوري اطالعـات پیشـنهاد آنابطۀشدن رداره اهمیت عوامل محیطی و فنی و معناببا توجه

نبودن محل اد شرایط دمایی مناسب، نور و غیره، شلوغاعم از ایجیشرایط محیطی مطلوبکه شود می
هاي سـازمان، افزارو اینترنـت و سـایر سـخترایانهکار، عدم محدودیت مکانی و زمانی در استفاده از 

هاي مختلفی با هـدف ، سیاستهیا شود. همچنینرفع مشکل کاربران موجود نیروي متخصص براي
قطع و وصل مکرر شبکه اتخاذ شود تا کارکنان بتوانند بهبود عوامل فنی ازجمله سرعت شبکه و عدم 

به شکل مناسب استفاده کنند. هاي اطالعاتاز فناوري،نیازاز استرس و مجهز به امکانات مورددور 
هاي میزان مهارت در کامپیوتر، میزان مهـارت در مقیاسهبین خردکه آزمون تعقیبی شفه نشان داد 

عوامل محیطـی در نگرشی وعوامل ، مهارت در زبان انگلیسی، عوامل اقتصادي، عوامل فنی، اینترنت
است درحالیاین وجود ندارد.، تفاوت معناداريبدنی مدارسکل تربیتوجوانان با ادارةوزارت ورزش
هاي شی و فدراسـیونهاي ورزفدراسیونوجوانان، وزارت ورزشدر رشدههاي ذکمقیاسکه بین خرده

وجود دارد.تفاوت معناداري بدنی مدارس ورزشی با ادارة کل تربیت
هايیافتـهبـاحاضـرپـژوهشازآمـدهدسـتبـهنتـایجهمسـانیازحـاکیپـژوهشۀپیشـینبررسی

وري اطالعات و مربیـان زمینۀ فنا) در1390(و موتابسلمانینتایج مطالعۀ.استدیگرهايپژوهش
وري المللـی فنـابـا اسـتانداردهاي بینآمادگی جسمانی نشان داد بین فدراسیون آمـادگی جسـمانی

در حاضـر وردنظر پـژوهش هـاي مـمقیاسهکـه بـین خرد. ازآنجاوجود داردشکاف عمیقی، اطالعات
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هاي یافتـهتوان گفت که با می،داشتوجودتفاوت معنادارهاي ورزشی با دو سازمان دیگرفدراسیون
لحاظ میـزان نشان داد به) 1389(اسماعیلیمحمدي و پژوهشنتایج .هستندحاضر همسو پژوهش

بـدنی هاي ورزشی، تفاوت معنـاداري بـین ادارة کـل تربیتاي در سازمانهاي رایانهآشنایی با مهارت
مراتب در وضـعیتبـدنی مـدارس بـهکل تربیتمدارس با دو سازمان دیگر وجود دارد. درواقع، ادارة 

بهتري نسبت به دو سازمان دیگر قرار دارد.
یزان اطـالع کارکنـان به این نتیجه رسیدند که م) 1388(پورتقیآبادي و اي، نصیري علیدر مطالعه

در اي ابزارهـاي رایانـهرسـانی، دولـت الکترونیـک وهاي اطالعشبکهپرورش دربارةوشستادي آموز
و فـروش، حجخـوانی دارد. همچنـیناین یافته با نتایج پژوهش حاضـر همقبولی است که سطح قابل

احـث محتـواي بعـد پرورش بـراي مبو) در پژوهش خود بیان کرد که مدیران آمـوزش1383(اورنگ
در شـده گیريهـاي اندازهمقیاسخردهنظرازهستند.وري اطالعات ارزش زیادي قائلافزاري و فنانرم

نگرش مثبت مدیران آن رابدنی مدارس ري ادارة کل تربیتبرتتوان یکی از دالیلمی، حاضرپژوهش
زمینۀ آشنایی بیشتر کارکنان با کردنهمهاي آموزشی و فراوري اطالعات، برگزاري دورهنسبت به فنا

دانست.هاي اطالعاتفناوري
آمده از سایت دستهتوجه به اطالعات رسمی ببا رسند؛ زیرا،نظر میمنطقی بهپژوهش حاضر نتایج 

در (بکفا)،پرورشوسایت رسمی مخابرات و وزارت آموزشوري اطالعات و ارتباطات، پژوهشکدة فنا
وري اطالعات و افناز استفاده برتر در حوزةهاي سازمانایران، در کشور1387و1386هاي سال

وپرورش بودند و با توجه به برتربودن وزارت آموزشوپرورش دو سازمان مخابرات و آموزشارتباطات 
، پرورش استووزارت آموزشکلیکی از اداراتبدنی مدارس که کل تربیتانتظار بر این بود که ادارة 

این نیز هاي پژوهش حاضر یافتهباشد. نسبت به دو سازمان دیگر داشتهمراتب بهتريبهوضعیت 
و استفاده توانمندي نیز ازنظر جوانانووزارت ورزشاین است که همنکتۀ م،امایید کرد؛مطلب را تأ

بدنی مدارس است.کل تربیتردیف با ادارةهمرایانهاز 

منابع
1. Al-Ammari, J. A. (2004). Benefits and barriers to implementing computer use

in Qatari elementary schools as perceived by female teachers, an exploratory
study (Doctoral dissertation, Ohio University).

2. Asadi, A., & Karimi, A. (2007). An investigation of effective factors on the
application of information technology by teachers of academic-applied
scientific centers. Iranian Journal of Agricultural Science, 2(38), 277-89.
(Persian).

3. Atashkhah, M., & Mozzadeh, P. (2010). Identifying and ranking the barriers
affecting teachers' non-use of information and communication technology.
Journal of Educational Technology, 5(1), 115-22. (Persian).



1396مهر و آبان، 44مطالعات مدیریت ورزشی شماره240
4. Davis, F., Bagozzi, R., & Warshaw, P. (1998). User acceptance of computer

technology: A comparison of two theoretical models. Management Science,
35(8), 982-1003.

5. Ezziane, Z. (2008). Information technology literacy: Implications’ on teaching
and learning. Educational technology and society, 10(3), 175-91.

6. Fallah, M., Shaaban Ali Fami, H., Iravani, H., & Movahed Mohammadi, H.
(2006). Analysis of the effective factors on the application of information
technology by experts in the agricultural promotion system of Iran. Journal of
Agricultural Sciences of Iran, 2(2), 185-97. (Persian).

7. Hajj Sales, A., & Orange, A. H. (2004). Study of the results of application of
information and communication technology in high school personnel in Tehran.
Journal of Educational Innovation, 3(9), 11-31. (Persian).

8. Holecombe, M. (2000). Factors influencing teacher acceptance of the internet
as a teaching tools: A study of Texas schools receaving a TIF or TIF grant.
Texas: The University of Baylor.

9. Hughes, M., & Franks, I. M. (Eds.). (2004). Notational analysis of sport
London. New York: Capital press.

10. Hyesung, P. (2004). Factors that affect information technology adoption by
teachers. vhttp. digitalcommons. unl. edu/dissertations/AAI3126960.)

11. Kerani, Z., Fami, H., Razavanfar, A., & Ghasemi, J. (2009). Studying the
attitudes of campus students of agriculture and natural resources of Tehran
University about the use of information technology in agriculture. Iranian
Journal of Agricultural Economics and Development, 2(3), 167-77. (Persian).

12. Knezek, G., & CHristanson, R. (2002). Impact of new information technologies
on teachers and student education. Education and information technologies,
7(4), 369-76.

13. Liebermann, D. G., Katz, L., & Sorrentino, R. M. (2006). Experienced coaches’
attitudes towards science and technology. International Journal of Computer
Science in Sport, 4(1), 21-8.

14. Lorin, M., & Erik, B. (1997). Information technology and internet firm
organization: An exploratory analysis. Journal of Management Information
System, 4(2), 81-4.

15. Maningas, R. V., & Mancebo, S. T. (2002). Utilization of IT-based Services
and communication Technology Media by End-Users of Agricultural Research
and Extension Network in the Philippines. In AFITA/WCCA joint Congress on
IT Agriculture.

16. Mashhadi, M., Ravvanfar, A., & Yaghobi, J. (2007). Effective factors on
information technology use by faculty members of pardis of agricultural and
natural resources of Tehran University. Quarterly Journal of Research and
Planning in Higher Education, 13(2), 151 -71. (Persian).

17. Matthews, G. C., & Benbasat, I. (2002). Development of an instrument to
measure the perceptions of adopting an information technology. Information
Systems Research, 2(3), 192-222.

18. Mohammadi, S. (2011). Investigate the attitude of elite coaches of the team and
individual sports towards the role and importance of information technology in
sport. Sport Management International Journal, 7(2), 19 – 26. (Persian).



241...اطالعاتفناوريکاربردمرتبط باارزیابی عوامل
19. Mohammadi, S., & Esmaeili, N. (2010). A survey of familiarity and computer

importance in Iranian sports organizations. International Conference on
Physical Fitness and Aerobics, Tehran. (Persian).

20. Movahed Mohammadi, H. (2002). Internet usage pattern by students of
agricultural colleges of Iran. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 33(4),
717-27. (Persian).

21. Nassiri Aliabadi, R., & Taghipour Zahir, A. (2009). Examining barriers to using
information and communication technology in education and providing an
optimal model in this regard. Quarterly Journal of Educational Innovations,
31(54), (Persian).

22. O’Brien, G. J., & Wilde, W. D. (1996). Australian managers’ perceptions,
attitudes and use of information technology. Information and Software
Technology, 38(5), 783-9.

23. Rasouli azar, S., & Sadeghi, H. (2006). Technical expert’s perception toward
information technology. Iranian Journal of Agricultural Science, 37-2(2), 168-
73. (Persian).

24. Rezaei, R. (2004). Investigating the factors affecting the use of experts on
information and communication technologies by agricultural promotion
experts. (Master's thesis). Tehran University, Iran. (Persian).

25. Salmani, B., & Motab, A. (2010). Information technology and physical fitness
coaches. International Conference on Physical Fitness and Aerobics, Tehran.
(Persian).

26. Sarrafizadeh, A. (2007). Information technology in organization (concepts and
applications). Tehran: Amir Publishing. (Persian).

27. Shahi Beyk, A., & Hashemi, L. (2005). Human resources reengineering via
information technology. Tadbir Journal, 163(2), (Persian).

28. Sheikh Shojaee, F., & Alavi, T. (2007). Investigating the factors affecting
information technology acceptance by librarians of technical schools of Tehran
State Universities. Journal of Library and Information Science, 19(3), 9-34.
(Persian).

29. Venkatesh, V., & Davis, D. (2000). A theoretical extension of the technology
acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2),
186- 204.

30. Yaghoobi, N. M., & Shaqueri, R. (2008). Comparison of analysis of acceptance
models of information technology with emphasis on internet banking
acceptance. Journal of Management Science of Iran, 3(11), 21-4. (Persian).



1396مهر و آبان، 44مطالعات مدیریت ورزشی شماره242

استناد به مقاله

Mohammadi, S., Esmaili, N., & Salehi, N. (2017). Assess Factors
Relating the Use of Information Technology in Sport
Organizations. Sport Management Studies, 9(44), 223-42.
(Persian). Doi: 10.22089/smrj.2017.2023.1430

).1396. (، نسیمصالحیو ، ، نرگس.اسمعیلی،، سردار.محمدي
هاي در سازماناطالعاتفناورياربردکمرتبط باارزیابی عوامل

. 223ـ42، )44(9مطالعات مدیریت ورزشی، .ورزشی
smrj.2017.2023.1430/10.22089:شناسۀ دیجیتال



243...اطالعاتفناوريکاربردمرتبط باارزیابی عوامل

Assess Factors Relating the Use of Information Technology
in Sport Organizations

S. Mohammadi1, N. Esmaili2, N. Salehi3

1. Associate Professor of Sport Management, University of Kurdistan*

2. Ph.D. of Sport Management, Islamic Azad University Central Tehran
Branch
3. Ph.D. Student of Sport Management, Islamic Azad University,
Sanandag

Received: 2012/07/28 Accepted: 2013/01/23

Abstract
In order to assess factors relating the use of information technology in sport
organizations, 176 experts of sport organizations were randomly selected as
sample of the study and responded to the self-made questioner. To measure the
face and content validity (panel of expert), construct validity (exploratory and
confirmatory factor analysis), and reliability (Alphacronbax) was used.
Descriptive and inferential statistical (ANOVA-MANOVA- multiple
regressions) were used also using (LISREL) software (Version 8/52) and SPSS
(Version 18). The results revealed that age, job experience, computer and
internet skills, English language knowledge, technical, environmental, economic
factors and attitude, had a significant relation with the level of using information
technology. The result of MANOVA showed significant difference between
micro scales indented in this study in the sport organizations. Multiple
regression analysis revealed that all micro scales taken into consideration in this
study, were significant forecasts of utilization of information technology. And
finally, it should be said that information technology is considered as one of the
most important criteria of assessment of organization development and therefore
it should be one of the first priorities of organizations.

Keywords: Technical Factor, Economical Factor, Computer and Internet, Sport
Organizations
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