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 چكيده

 آمـاري در   ةجامعـ . ست در سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران ا        ICT مدل پيشنهادي  ي طراح ،هدف از پژوهش حاضر   
د كـه از ايـن      ومدرك كارشناسي و باالتر  ب     ا  ن  و مديران سازمان تربيت بدني ب       ا و متخصص   نفر متشكل از كارشناسان    630 ةبرگيرند
توزيـع  ،  )α%= 97( پس از تاييد روايـي و پايـايي          و پرسشنامه   عنوان نمونه انتخاب شدند      جدول مورگان به  براساس   نفر   235تعداد  

هاي آمـاري از آزمـون ناپارامتريـك ويـل كاكسـن بـراي               فرضآزمون   براي   بندي و  در اين پژوهش از آزمون فريدمن براي رتبه       . دش
 ةانداز مطلوب توسع   هاي آماري نشان داد كه وضعيت بانك اطالعاتي ،چشم         آزمون فرض . ها استفاده شد   تعيين اختالف بين ميانگين   

ICT  ة، راهبردهاي توسع ICT،   و تحليلSWOTـ  آناليز و تفسير مجموعـه  .ست در سازمان ورزش كشور مشخص ني ه  اطالعـات ب
 و در مـاتريس     3 ضـعف  ة در منطقـ   SWOT در سازمان ورزش ايران بر روي محور مختصات          ICTدست آمده نشان داد كه جايگاه       

هـا پرهيـز     از تهديـد  ها   موجود استفاده و با كاهش ضعف      يتحفظ وضع راهبرد   از   ددر اين وضعيت باي   .  قرار دارد  WTآن در جايگاه    
راهبـردي  ريـزي    و مدل برنامـه ICT ةتوسعراهبردهاي و خبرگان، ادان حقيق و بررسي منابع و نظر است  هاي ت  با توجه به يافته   . دكر

 .دشارائه 
 
 هاي كليدي  واژه

 .ديويد، سواتراهبردي  مدل ،فناوري اطالعات و ارتباطات 
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 مقدمه 

ه ند توسعه و بيا راهي است براي شناخت و حركت به سوي وضعيت مطلوب در آينده و بيانگر فر             ،تدوين مدل 
هـاي    يك نظام معـين بـراي مطالعـه و ارزيـابي فعاليـت             ، تدوين مدل  .استها براي نيل به اهداف       كارگيري برنامه 
 و اسـت هاي آتي سازمان  گيري براي روند منطقي فعاليت سازي و تصميم يند تصميمارفسازي آنها و   جاري و بهينه  

هـاي اساسـي سـازمان را        ترين مسيرهاي آينده و اولويـت      صرفه ا ب ،هاي بالقوه  ها و تهديد   ضمن آشكار كردن فرصت   
  بـراي همـاهنگي     يثرؤ همچنين ضمن ايجاد تعاريف و زبان واحد ، بستر و كانـال ارتبـاطي مـ                .مشخص مي سازد  

سازد و   هاي گويا و عملي براي نظارت بر عملكرد سازمان را فراهم مي            آورد و شاخص   ميوجود   در سطح سازمان به   
نظريه ها  ).8( آورد وجود مي ه   يك نظام هدفمند ، فرصت طاليي براي شكوفايي خالقيت افراد مستعد سازمان  ب              به عنوان 
اي، ملي  هق تربيت بدني و ورزش منطةهاي توسع  نظريهرناظر باغلب  راهبردي ورزش ةهاي مربوط به مطالع    و مدل 

 ورزش با مباحـث عمـومي توسـعه بـه معنـاي             ةتوان دريافت كه مباحث نظري توسع       مداقه مي  با  . و فراملي است  
 ).6(همريختي داردگاهي وسيع كلمه، اعم از بخشي  يا ملي، تناظر و 

هـاي   هاي گسترده و گونـاگون در فعاليـت    گام عمده و آغازين براي سامان و سازمان دادن تالش،تدوين مدل 
 مسـاعد بـراي   ة و ايجاد زمينICTيفي ي و ك سطح كمي توسعه و ارتقابرايدر اين تحقيق    .  است ICTمرتبط با   

 از نظـر    ICTالمللي در ابتـدا وضـع موجـود           در سازمان ورزش ايران با سطوح بين       ICTهمسطح كردن وضعيت    
ـ  دار ICTبا توجه به اينكه منابع نقـش مهمـي در توسـعه و پيشـرفت                بررسي و   هاي آن    امكانات و توانمندي   د ،  ن

 ضرورت .دشو  تدوين و ارائه ميICT ةگيري از الگوهاي مبنا ،مدل توسع    رهبااستفاده از نظركارشناسان داخلي و به     
رود و براي هيچ كشوري درنگ جايز نيست، زيـرا           فناوري اطالعات شتابان به پيش مي      . بديهي است  ،ICT ةتوسع

ي  تـا جايگـاه    انـد   رقابت جهاني كشورها در تـالش      ة جهاني قطعيت يافته و در صحن      ة ايجاد دهكد  ICT ةبا توسع 
اي پيشگام    فناوري اطالعات و ارتباطات خود،جامعه     ةدست آورند و با توسع     شايسته و سهمي مناسب براي خود به      

 ة توسـع  راهبردتواند    مي ،كشور ورزش  در سازمان تربيت بدني و     ICT ةمدل توسع  ).10(در عصر اطالعات باشند     
هاي توسعه و     برنامه ةاند با ارائ    سعي كرده  ،ندا داشتهپيشرفت  كشورهايي كه در ورزش     . ورزش كشور را تبيين كند    
 ة اطالعـات در زمينـ  ة با ارائ، در تحقيق حاضر.)6(جهت گسترش آن گام بردارند   راستاي  ايجاد ساختار مناسب در     
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ICT  هـاي   و تهديـدها و فرصـت  هـا   قوتها،   تا نقاط ضعف بررسي مي شود   وضعيت فعلي آن     ، ورزش كشورICT 
 .دشو تدوين ICTآمده ، مدل توسعه براي  دست هات بنمايان و بر اساس اطالع

هـاي مختلـف در پخـش          تاكنون، از ارتباطات راه دور و فنـاوري        1896هاي المپيك در سال       از نخستين بازي  
را در آتن   ) جديد(هاي مدرن     اولين بازي . خبر براي آگاه كردن مردم جهان از جريان مسابقات، استفاده شده است           

هـاي خـود گـزارش     تفصيل و نتايج مسابقات را از طريق دستگاه تلگراف به روزنامهدادند و  ميخبرنگاراني پوشش  
زيـادي   فنـاوري اطالعـاتي و ارتباطـاتي    ةهاي اخير، مسابقات ورزشـي از پشـتيباني توسـع    در سال ). 3(كردند   مي

اي    تنها نمونه  ، الكترونيكي هاي صوتي و انتقال     كاربري فناوري ديجيتال در توليد سيگنال، سيستم      . برخوردار است 
هاي المپيك زمستاني در ناگـانو   بازي. هاي مربوط به ورزش است       زمينه ةهاي كاربري فناوري اوليه در كلي      از شيوه 

كـار   هاي ورزشـي بـه      ها را در تعدادي از حوزه       داد تا آخرين فناوري    دهندگان ژاپني قرار    فرصتي در اختيار سازمان   
 ).3(گيرند 

وري منابع انساني در  در تحقيقي با عنوان طراحي و تبيين مدل نظام اطالعاتي و سيستم بهره         )1382(هنري  
 بـه   ،وري هاي ورزشي منتخب و كميته ملي المپيك  بر اساس نتايج حاصل از بهره              فدراسيون بدني، سازمان تربيت 

در اين پـژوهش     .رداخته است هاي مديران پ   گيري  تصميم زمينةهاي اطالعاتي الزم در       مدل مفهومي سيستم   ةارائ
 موقـع بـه اطالعـات،      دسترسي به  : اطالعاتي به ترتيب عبارت بودند از        هاي سيستمداليل مديران براي استفاده از      

تحليـل منـابع     يند چـرخش كـار،    افر بخشي ،افزايش سرعت و دقت كار،      افزايش اثر  روز، برخورداري از اطالعات به   
در ايـن تحقيـق      .هاي سـتادي    و كاهش هزينه   كاركناننظارت و كنترل     ،ها ت و قو  ها شناسايي نقاط ضعف   انساني،

 امـا  ، منـابع انسـاني ديـده نشـد    ةداري در نگرش مديران ستادي در ايجاد سيستم هاي اطالعاتي ويژ    تفاوت معني 
  درصـد  85 ملـي المپيـك      ةو كميتـ   درصـد    82هاي ورزشـي ،    فدراسيون ، درصد 92مديران سازمان تربيت بدني     

هـاي    ميزان اطالعات مديران سازمانةرسي رابطردر ب . منابع انساني بودندة اطالعاتي ويژهاي سيستم ايجاد  موافق
اين ارتبـاط مثبـت      . مشاهده شد  %) 68(دار به ميزان      ارتباط معني  ،ورزشي مورد پژوهش و اثربخشي عملكرد آنها      

تـأثير   شـان  عملكرد ،تـر باشـد    موقـع و دقيـق     بـه در اختيار مديران    كه   يمديران هر چه اطالعات   ي به نظر    نع ي ،بود
 وتوضـيح داده    هـاي ورزشـي      هاي سـازمان   رسالت وظايف و  مورد    در )2008 (1كاين).13(اشت  بيشتري خواهد د  

                                                           
1- kine  
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رابطه صنعت  همچنين  . بررسي كرده است  هاي ورزشي را      سازمان ةدار ا هاي مورد نياز مديران ورزشي در      صالحيت
ـ     بيان كرده    هاي ورزشي را   سازمان ورزشي و   صـالحيت مـديران ورزشـي در         زمينـة   مـدلي در   ةو در نهايت به ارائ

 و  آثـار  اي در مقالـه   )2008(1شـاو  .)14 (پرداختـه اسـت    اطالعاتي مديريت    هاي سيستممديريت سازمان ازطريق    
در خـود را    هـاي پيشـنهادي      بيان و مـدل    هاي ورزشي  گيري در سازمان   در تصميم را   اطالعاتي   هاي سيستمفوايد  
چگـونگي  زمينـة  هـايي در    اي مـدل   در مقالـه   )2002(2روستروكر ).17( است    كرده هاي ورزشي ارائه    سازمان ةادار

 را مطـرح  SMISو فوايـد  ارائـه  هاي ورزشي از سيستم هاي اطالعاتي مـديران  تيم هاي ورزشي و  سازمان ةاستفاد
  .)16( است كرده

دهـد كـه در       نشـان مـي    در پنج شـهر بـزرگ دنيـا       ي  هاي ورزش  در سازمان  ICTبررسي مراحل تدوين مدل     
 منـابع فنـاوري اطالعـات و        ة نظـارت و همـاهنگي بـر كليـ          به  مدل جامع فناوري اطالعات و ارتباطات      ،3نيويورك

 و هـاي تابعـه   هاي ورزش آمريكا و بخـش  راهبردها و  نامه ، موافقتفناوريمشي  ارتباطات و بازنگري سياست و خط    
هاي امنيـت اطالعـات و        افزار و سيستم    افزار، سخت   در قالب نرم  فناوري   و استانداردهاي    مشي  توسعه و هدايت خط   

هاي تأمين فناوري اطالعـات و        نظارت و هماهنگي بر فعاليت     عالوه براين . مي كند  تاكيد   يندهاامهندسي مجدد فر  
هـاي     بهبود توانايي مهـارت     مناسب براي  راهبردكارگيري   ه ب  و هاي تابعه   ارتباطات در زمينة ورزش آمريكا و بخش      

هـاي مختلـف       نظارت و هماهنگي و تسهيل در اشتراك اطالعات ورزشي در بخش            ، كاري موجود در زمينة ورزش    
 هـاي ورزشـي   كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات براي بهبود سرويس  منظور به  هاي تابعه به    ر بخش گيدايالت و   

ـ    بـه     مدل جامع فناوري اطالعات و ارتباطات      4 واشينگتن ر د ).15 ( قرار داده است   درا در راس كار خو      ةبهبـود ارائ
ا ب دسترسي بيشتر به اطالعات ورزشي  واطالعات و خدمات ورزشي به مردم از طريق فناوري اطالعات و ارتباطات     

عات اشتراك گذاشتن اطال  به  استفاده از زيرساخت وسيع فناوري اطالعات و ارتباطات و تأمين بستر مناسب براي              
هـاي   براي پاسخگويي سريع به تغييرات نيازمنـدي را استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات  و   رد تاكيد دا  ورزشي
 مدل جامع فناوري اطالعـات و ارتباطـات    مراحل    5تورنتودر   ).19(داند هاي خود مي   ترين برنامه   را از مهم   ،ورزشي
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ن كـرد  مشخص    و هاي بخش ورزش    زها، راهبردها و سياست   اندا  تعريف چشم شامل  ريزي    برنامه :استبه اين شرح    
وارد كـردن   و ينـدها ابازنگري و مهندسي مجدد ساختار و فر      شامل    تجزيه و تحليل    ، هاي كاربردي قابل اجرا     طرح

  طراحـي  ،هـا    مدل جريان و پايگاه داده     ة و تهي  يندهاي اجرايي مديريت ورزشي   افناوري اطالعات و ارتباطات در فر     
واحد بـراي  پايگاه اينترنتي ايجاد  شامل   سازي  پياده ،    اطالعات ة ذخير ةها و نحو    ها و خروجي     ورودي  طراحي شامل

 ).23(هـا     هـا و برنامـه      بـازنگري مـنظم سياسـت      شـامل    پشتيبانيو   اطالعات و خدمات ورزشي      ةدسترسي به كلي  
عنوان ابزاري براي  عات و ارتباطات بهاستفاده از فناوري اطال به  مدل جامع فناوري اطالعات و ارتباطات1لويزيانادر
ها و تجهيزات فناوري اطالعـات و ارتباطـات در بخـش              ايجاد تمركز و ثبات در دارايي      و خدمات بهتر ورزشي     ةارائ

تغييـر وضـعيت فنـاوري      همچنـين   . كنـد  تاكيد مـي  ،  صورت پراكنده در سرتاسر ايالت وجود داشتند       ورزش كه به  
 بـه   ،ر ايالت از حالت موجود كه شامل مراكز اطالعاتي پراكنده و غيرمتمركـز اسـت              اطالعات و ارتباطات ورزشي د    

هاي مختلف ايالت بر اساس معماري سازماني و اشتراك           وضعيتي كه در آن فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش         
 دمات تمركـز بـر بهبـود خـ    بـراي   هـاي ورزشـي       توانمندسازي سـازمان   و اطالعات، يكپارچه و هماهنگ شده باشد     

 2مدل جامع فناوري اطالعات و ارتباطات ايالت فونتانـا ). 21 (.س كار خود قرار داده است أ را در ر    ورزشي ةشد ارائه
 ايجاد زيرساختاري مطمئن، مستحكم و حساس به نيازهاي تكنولوژيكي           ، هاي اطالعاتي ورزشي    ايجاد سرويس به  

 ايجـاد ارتبـاط    ،كننـدگان و كـاربران ورزشـي    اسـتفاده  ايجاد محيطي راحت و اثـربخش بـراي          ، كنندگان  استفاده
 ). 20(كند   تاكيد ميها  ر سازمانگيدآموزنده، تعاملي و جالب با كارمندان 

 ةهنگام در عرص  ورزش در كشورهاي مختلف اهميت دسترسي به اطالعات صحيح، دقيق و به   ةبا رشد و توسع   
 ورزش و نيـز  ة توسعةهاي بلند مدت در زمين  برنامهةتهياين اطالعات براي . شود ورزش بيش از پيش احساس مي   

 اطالعات  يهدسامان  ها پيش براي     هايي كه از مدت    رو فعاليت  ازاين. مديريت اطالعات دستخوش تحول شده است     
 اطالعـات   ةاي در زمين    المللي و منطقه   سسات بين ؤفعاليت م . ورزشي شكل گرفته بود، سرعت بيشتري يافته است       

 ةمراكز ويـژ ةانـدازي يـا توسـع    در سطح ملي نيز كشورها در حال راه. گيري پيدا كرده است     چشم ورزشي گسترش 
بـا در نظـر گـرفتن       و  شـده     با توجه به توضيحات ارائـه      .ستامستثنامر  ند كه كشور ما نيز از اين        ا اطالعات ورزشي 

عوامل اصلي  داخلي و      اينكه   است،ه در اين پژوهش مدنظر      ئلعنوان مس   آنچه به  ،تجارب كشورهاي در حال توسعه    

                                                           
1 -  Louisina 
2 -  Montana 
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پرسش خارجي تاثيرگذار بر فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان تربيت بدني و ورزش كشور چيست؟ پاسخ به  
 .دهد هدف اصلي اين پژوهش را تشكيل ميمذكور 

 روش تحقيق

 در ICT ة در توسعSWOTراهبردي تحليلي  است و هدف آن تبيين مدل  -توصيفي، از نوع اين تحقيق
  .استسازمان تربيت بدني و ورزش جمهوري اسالمي  ايران 

  آماريةجامعه و نمون

 كارشناسي و باالتر  مدركبدني با ن سازمان تربيتا نفر از مديران،كارشناسان و متخصص630 ، آماريةجامع
 انتخاب SWOT  تحليلةعنوان نمونه براي پرسشنام جدول مورگان بهبراساس  نفر 235 كه از اين تعداد بودند
 تكميل و عودت داده شد و در مطالعات آماري پرسشنامه 211 ، توزيع شدهة پرسشنام235در مجموع از . شدند

 .مورد استفاده قرار گرفت

 آوري اطالعات  گيري و روش جمع ابزار اندازه

هـاي   سشـنامه براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شدكه پس از مطالعه و بررسي مباني نظري و پر               
 ، ابتـدا پرسشـنامه پـژوهش توسـط گـروه            ICT و همچنين تعيين عامل هاي مورد نيـاز          ICTمختلف در زمينه    

بخـش اول  در   .دشـ  بررسي و بازنگري و در دو بخش طراحـي         ITن مديريت ورزشي و     امتخصص شامل متخصص  
 در سازمان ICT هاي  و فرصت هاد، تهدي ها ، ضعف ها  اطالعات فردي و  بخش دوم مربوط به بررسي قوت          ةبرگيرند

 براي تعيـين روايـي پرسشـنامه ، نظـر          .هاي آن از طيف ليكرت استفاده شد       تربيت بدني بود كه در طراحي گزينه      
شده، مورد توجه قـرار گرفـت و اصـالحات مـورد       طراحي ةنظران در مورد پرسشنام    ن و صاحب  ا، متخصص اداناست

 97/0 آن   مقـدار بررسي مقدماتي و آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شـد كـه            براي تعيين اعتبار ، از      . انجام شد نظر  
 .دبو
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 روش هاي آماري

هـاي   ها از آزمـون  براي تحليل اختالف ميان رتبهاست، اي  صورت رتبه ها به  نظر به اينكه در اين پژوهش داده 
آزمـون   براي و )Fridman( فريدمنثر از آزمون  ؤبندي عوامل م    براي امتيازبندي و رتبه   . ناپارامتريك استفاده شد  

، هـا  ، قوت ها براي شناسايي ضعف  . اي ويل كاكسن استفاده شد     رتبه - عالمت ةهاي آماري از آزمون جفت شد      فرض
شـده توسـط     هاي تكميـل    آمده از پرسشنامه   دست ه در ورزش با استفاده از اطالعات ب       ICT هاي و تهديد  ها فرصت

 ها ، فرصت ها ، قوت ها ضعفاي، نقاط     گزينه االت پنج ؤهي طيف ليكرت براي س     فرمت امتيازد   براساس نمونه آماري و  
 ورزش موجـود در     ICTاي    هاي توسـعه    در ادامه راهبرد  . آمده شناسايي شد   دست ه ب ياه براساس امتياز  هاو تهديد 
 . راهبردي ارائه شددر نهايت مدل بررسي و جهان 

 

 نتايج و يافته هاي تحقيق

تعداد كل كاركنان با مدرك كارشناسـي  : است ين شرح   ه ا بدني ب    انساني سازمان تربيت   اكنون آمار نيروي     هم
هـاي     بررسـي فراوانـي نمونـه      )ي نفر دكتـر   5ارشد و   نفر كارشناس  27 نفر كارشناس،    179(است   نفر 603و باالتر   

نفـر، علـوم     80بدني و علـوم ورزشـي          تربيت ة رشت دانش آموختگان    تحصيلي نشان داد كه      ةآماري برحسب رشت  
 سال و كمترين آن صفر 30 مديريت ة و بيشترين سابقاست نفر 114ها در مجموع    ر رشته گيد نفر و    17كامپيوتر  

 آماري ميزان آشنايي خود را با كامپيوتر در حد متوسط ارزيـابي كـرده               ة از افراد نمون    درصد 66حدود   .استسال  
.  دوره و حـداقل آن يـك دوره بـود   13 و مـديران سـازمان   شده توسط كاركنان   هاي گذرانده   بودند و حداكثر دوره   

در حد متوسط ارزيـابي  %) 50( تا بيشترين درصد ICTهاي آماري ميزان ارتباط شغل خود را با كامپيوتر و          نمونه
 .كرده بودند
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 )آزمون ويل كاكسن( هاي تحقيق آماري فرضايج آزمون  نت-1جدول 

 ميانگين متغير
انحراف 

 استاندارد
 نوع آزمون

Z 
مشاهده 

 شده

سطح معني 

 داري
 نتيجه كلي

بانك  140/16 36/42 وضعيت موجود

اطالعات 

 46/19 82/78 وضعيت مطلوب ورزشي

ويل 

 كاكسون
 وجود تفاوت 000/0 -694/11

تحليل  407/12 28/37 وضعيت موجود

SWOT 

عوامل 

اخلي و د

 خارجي

 30/19 23/76 وضعيت مطلوب

ويل 

 كاكسون

265/12

- 
 وجود تفاوت 000/0

چشم انداز  99/23 56/35 وضعيت موجود

 80/25 55/79 وضعيت مطلوب ICTتوسعه 

ويل 

 كاكسون
 وجود تفاوت 000/0 -808/6

راهبرد هاي  44/12 65/36 وضعيت موجود

 توسعه

 ICT 
 32/17 57/77 وضعيت مطلوب

ويل 

 كاكسون
 وجود تفاوت 000/0 -462/4

 

دهد كـه وضـعيت موجـود بانـك اطالعـاتي در سـازمان        نتايج حاصل از اجراي آزمون ويل كاكسون نشان مي      
وضـعيت  . نـدارد و وضـعيت مناسـبي       )Sig=000/0 (يسـت تربيت بدني در مقايسه با وضعيت مطلوب مشـخص ن         

 براي  SWOT و تحليل    ست در سازمان تربيت بدني كشور مشخص ني       ICTي و داخلي در گسترش      عوامل خارج 
ICT   000/0( در سازمان تربيت بدني وجود ندارد=Sig .( هـاي پـژوهش   دست آمده از يافتهه اطالعات ببراساس ، 

 سـت  در سـازمان تربيـت بـدني مشـخص ني          ICT ةانـداز مطلـوب توسـع       در مقايسه بـا وضـعيت موجـود، چشـم         
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)000/0=Sig  .( ة وضعيت موجود و مطلوب، راهبردهاي توسع      ةدر مقايس ICT       در سازمان تربيت بدني مشـخص 
 ).Sig=000/0 (ستني

ـ      هاي تكميل   دست آمده از پرسشنامه   ه   با استفاده از اطالعات ب      ، هـا   نقـاط ضـعف    ، آمـاري  ةشـده توسـط نمون
 امتيـازدهي طيـف   نحـوة بـر اسـاس   . اسايي شـد  در سازمان ورزش كشور شن  ICT هاي و تهديد  ها ، فرصت ها قوت

)  عـدد 211(هـاي آمـاري    هـاي برگشـتي از نمونـه      اي با توجه به تعداد پرسشنامه       االت پنج گزينه  ؤليكرت براي س  
 ةنمـر .  بـود  633ا  هـ  و ميـانگين امتياز    211 امتيـاز ممكـن      كمترين،  1055ن امتياز ممكن براي هر سوال       شتريبي

 و مـاتريس خـارجي در ارزيـابي    071/2 در سازمان تربيت بـدني      ICTكرد داخلي   ماتريس داخلي در ارزيابي عمل    
 . شدICT ،020/2عملكرد خارجي 

  در سازمان تربيـت  ICTفعلي موقعيت كه كرد مشخص خارجي و داخلي عوامل ارزيابي ماتريس نهايي ةنمر
  قـرار  ديويـد  مـدل  پـنج  وقعيـت م در نمره اين اينكه به توجه با .دارد   قرارWT ةدر منطق بدني و ورزش كشور

كنـد   اسـتفاده  ICTة حفظ و نگهـداري در زمينـ  راهبردهاي  از اغلب دباي سازمان تربيت بدنيازاين رو  ،گيرد مي
 ).4و3شكل (

تر از  هاي باالتر از ميانگين در عوامل داخلي به عنوان نقاط قوت و پايين آمده رتبه دست هبر اساس اطالعات ب
 ميانگين اط ضعف و در عوامل خارجي رتبه هاي باالتر از ميانگين به عنوان  فرصت و پايين تر ازميانگين به عنوان نق

راهبردهاي  ةادامدر ). 2 جدول(بندي شدند كه   در سازمان تربيت بدني كشور  دستهICTبه عنوان تهديدهاي 
  بر اساس SWOTراهبردبدني و ورزش كشور با در نظر گرفتن رويكرد تدوين   در سازمان تربيت ICTةتوسع

 .دشو مدل ديويد ارائه مي
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 SWOT ماتريس - 3شكل

 

 
 ) مدل ديويد( ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي- 4شكل 
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يين چشم اندازتع :گام اول   
فناوري اطالعات و ارتباطات سـازمان  تكيه گاه مطمئن، كارامد و اقتصادي براي    

ورزش كشور ؛ پيشگام در بهبود مستمر و ارتقاي سـطح فنـاوري اطالعـات و                
ارتباطات سازمان ورزش كشور ؛ توسعة استفاده صحيح از فناوري اطالعات در 

  سازمان ورزش كشور  

تعيين ماموريت ، رسالت : دومگام
 براي ارائة بهترين خدمات ورزشي؛ ICTده از   در خدمات تربيت بدني و ورزش ؛ استفا        ICTتعيين سياست هاي كالن به كارگيري       

 ؛ كاوش جديدترين فناوري ها و ICTتدوين و استفاده از خط مشي ها و استانداردها براي اولوليت بندي سرمايه گذاري در زمينة              
ر مناسـب بـه     ايجاد راهكارهاي جديد سازمان براي پاسخگويي به نياز جامعة ورزشي ؛ تامين، هماهنگي و به كارگيري زيرسـاختا                 

 با ديگر سازمان ها و شـركت        ICT؛ ايجاد ارتباط و مشاركت علمي در زمينة         ICTمنظور پشتيابي از خدمات ورزش با استفاده از         
هاي انفورماتيك؛ نگهداري و پردازش آمار و اطالعات مورد نياز در زمينة خدمات ورزشي از طريق بـه كـارگيري سيسـتم هـاي                         

 اطالعاتي 

تعيين اصول و ارزش ها:سومگام  
رعايت احترام، عدالت و قوانين در برخورد با كاركنان و ديگر مخاطبان ؛ بهبود              

مام فعاليت هاي سازمان ؛ ترغيب و تشويق نوآوري و توه           كيفيت بهره وري در ت    
ويژه به استعداد درخشان؛ پايبندي به اصـول اخـالق و صـنعت انفورماتيـك؛               

 پايبندي به شايسته ساالري در سازمان 

تعيين اهداف:چهارمگام  
رضايت مشتريان درون سازماني؛  رضايت مشـتريان بـرون سـازماني؛ بهبـود              

بهبـود روابـط بـا       ؛   ITفرايندهاي درون سازمان و برون سازماني با استفاده از          
ورزشكاران و سازمان ها؛ بهبود مديريت منابع انسـاني ؛ كـاهش هزينـه هـاي        

  سازمان تربيت بدنيICT، مديريت سرمايه هاي ITمديريت 

تعيين فرصت هاي خارج از : گام پنجم 
 سازمان 

عدم مقاومت در زمينة تغييرات گردش كار و لـزوم          
؛ كاربردهـاي الكترونيـك در      ICTفرهنگ سـازي    

ناسب و كـافي برخـوردار اسـت؛        كشور از توسعة م   
رشد مناسب روزافزون صنعت نرم افزار در كشـور؛         

  رشد مناسب و روزافزون سخت افزار در كشور   

تعيين قوت هاي داخل سازمان: گام پنجم   
 كافي و مناسـب سيسـتم       سيستم  مناسب سخت افزار؛ امنيت     

هاي اطالعاتي سازمان تربيت بدني؛ برخورداري همه بخش ها و          
معاونت هاي سازمان از پايگاه هـاي اطـالع رسـاني مناسـب ؛              
برخورداري از سازمان تربيت بـدني از سـايت اطـالع رسـاني             

 ICT عمومي مناسب و روزامد ؛ وجود سيستم جامع يكپارچه         
تاد سازمان ؛ عدم تغييرات نامناسب براي انجام امور اداري در س   

مديريت و اعمال ايده هاي مختلف در سازمان تربيت بدني ؛ نرم 
 ICTافزارهاي مناسب عمومي 
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تعيين راهبردها:  ششم گام   

گيري از قدرت و اختيارات باال در تصميمات؛ استفاده از تـوان             بهره
ICT            و قدرت مانور آن در تصميمات سازماني؛ ايجاد گروه هاي IT 

 و استفاده از توان آنهـا؛ ايجـاد فرهنـگ كـارگروهي و              در سازمان 
مشاركت در كلية مراحل تدوين، اجرا و نظارت ؛ ايجاد بستر مناسب    
 براي تبادل اطالعات در درون و برون سازمان؛ جلب و جذب حمايت

؛ اسـتفادة   ICTهاي بخش دولتي و خصوصي بـه منظـور توسـعة            
مال مـديريت علمـي     ؛ اع ITمناسب و بهينه در آموزش كاركنان از        

هاي ايجاد روحيه و انگيزش ؛ حمايت از     گيري از روش   مبتني بر بهره  
 ؛ بهـره  ICTهاي ايجاد شده در جهـت توسـعة          ها و خط مشي    رويه

آوري اطالعـات بـه      گيري از سازوكارها و روش هاي جديـد جمـع         
وسيلة ارتباط ؛ ايجاد ارتباط با مراكز اطـالع رسـاني ملـي و بـين                

 سـازمان بـا اسـتفاده از        ITت اصالح سـازوكارهاي     المللي در جه  
 ريـزي كوتـاه    تجربيات كشورهاي پيشرفته؛ طراحي و تدوين برنامه      

؛ جلب مشاركت منـابع مـالي و بـين    ICTمدت و بلندمدت توسعة   
 سـازمان؛ نگهـداري نيروهـاي       ITالمللي و افـزايش تـوان مـالي         

متخصص با حمايت مـادي و معنـوي و افـزايش كيفيـت خـدمات؛               
ح ها در جهـت      ممانعت از اجراي كارهاي موردي و همسو نمودن طر        

چشم انداز؛ جبران كمبود نيروي انساني با ايجاد سيسـتم مناسـب            
جذب و ارتقاي نيروي انساني با شرايط مناسب براي برون سـپاري            

 .ICTانجام كارهاي 

ضعف تعيين :  پنجمگام 
 هاي داخل سازمان

؛ نبود نظم و    ICTكمبود بودجه   
سريع كار در امور ارباب رجوع و       
روحيـــه و صـــداقت كـــاري؛ 
مشكالت مربوط به نرم افزارهاي     

؛ مشـكالت   ICTويژه تخصصي   
شبكه هاي مخـابراتي و اطـالع       
رساني و شبكه هاي اينترنتـي و       
اينترانتــي؛ مشــكالت سيســتم 

؛ مشـكالت   ICTهاي عمـومي    
؛  كمبود نيروهاي    ICT مديريت

ــة ICTمتخصــص  ــدم ارائ  و ع
آمـــوزش الزم؛ نبـــود بانـــك 
اطالعــات مناســب در ســازمان 

 ورزش كشور 

تعيين :  پنجمگام 
تهديدهاي خارج از  

 سازمان
 در سطح ملي؛    ICTبودجة    

ــاي متخصــص   ــود نيروه نب
كارامــد و كــافي در زمينــة 

ICT     ؛ عدم ارتباط مناسـب
سازمان بـا شـبكة جهـاني       
ــدم دسترســي   ورزش و ع
ــه    ــام ب ــه هنگ ــق  و ب دقي
ــود   ــي؛ نب ــات ورزش اطالع
پايگاه هاي اطـالع رسـاني      
مناسـب و كـافي در زمينــة   
ــالم؛   ــات س ورزش و تفريح
وضعيت نامناسب زيرساخت   

اطي ويـــژه و هـــاي ارتبـــ
تخصصي در بخش ارتباطات    
ديتا؛ نبود نظام جـامع ملـي       
براي جمع آوري، پردازش و     
توزيــع اطالعــات ورزشــي؛ 
عدم الگوبرداري از تجربيات    
جهاني كشورهاي پيشـرفته    
در توسعه فناوري اطالعـات     
ــة ورزش؛  در عرصـــــــ
ــت در  ــدادكاربران اينترن تع
ــافي   ــب و ك ــور  مناس كش

 .نيست

 تعيين برنامه هاي كاري :  هفتم گام 
ايجاد شبكه سخت افزاري با استفاده از فناوري اطالعات مناسـب؛ ارتقـاي سـخت افـزار                 
موجود و كانال هاي ارتباطي؛ ايجاد اينترنت در سازمان؛ استفادة بهينه از شبكه هاي اطالع            

هاي كاربردي بكپارچه تا حد امكـان؛ بـدون كاغـذ           رساني مثل اينترنت؛ طراحي نرم افزار     
 در امر   ITساختن عمليات تا حد امكان و استفادة بهينه از تله كنفرانس؛ استفادة بهينه از               
اسـناد و  (آموزش براي كاهش هزينه ها؛ ايجاد بستر مناسب بـه منظـور تبـادل اطالعـات      

كز اطالع رساني ملي و بين المللي       در درون و بيرون سازمان؛ ايجاد ارتباط با مرا        ...) مدارك  
ورزشي؛ ايجاد هماهنگي و يكسان سازي سيستم هاي عملياتي در سطح سـازمان تربيـت               

 بـراي مـديران و كاركنـان در         TPS-MIS و   DSSبدني؛ ايجاد سطوح مناسب اطالعـاتي       
 سازمان تربيت بدني و ورزش كشور 

 آيا توفيق حاصل شده است؟ :اجراي راهبردي:گام هشتم

كنترل و ارزيابي:گام نهم

خير بلي

 ادامة كار

بازگشت 
به گام 
 اول
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  در سازمان ورزش كشورICTو تهديدهاي ها ، فرصتها ، قوتها  ماتريس نقاط ضعف-2جدول 
 عوامل داخلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل خارجي

ـ نقاط   Sقوت ها 
  S1تناسب سخت و همگوني 

 افزارهاي سازمان 
 S2هاي  امنيت مناسب سيستم

 اطالعاتي 
 S3 برخورداري معاونت ها و بخش

 رساني هاي سازمان از پايگاه اطالع
 S4رساني مناسب   اطالعپايگاه

 سازمان 
S5هاي سازمان   روزآمدي رايانه 
 S6 سيستم جامع يكپارچه عمومي
IT  
 S7 عدم تغييرات نامناسب

 هاي مختلف  مديريت و اعمال ايده
S8افزار روزامد  تكنولوژي سخت 
 S9افزارهاي كاربردي عمومي نرم 

 

 :Wها ـ  ضعفنقاط 
W1 بودجه فناوري اطالعات و ارتباطات 
 W2نظم و تسريع كار ارباب رجوع 
 W3 امكان استفاده از اينترنت 
 W4افزار مناسب و روزامد  فناوري نرم 
 W5هاي محلي سازمان  شبكه 
 W6 ساختار و محتواي پايگاه هاي
 رساني  اطالع
 W7هاي اطالعاتي  زيرساخت 
 W8افزارهاي كاربردي ويژه  نرم 
 W9 روش مناسب و يكپارچه گردش كار 

 W10انايي بالقوه توICT در سازمان  
 W11هاي ورزشي در  ثبت مشخصات رسانه

 سيستم اطالعات ورزش كشور
 W12ريزي و  جايگاه مناسب دفتر برنامه

 فناوري اطالعات 
 W13 يكپارچگي و همخواني اطالعات

 ورزشي 
 W14هاي غيرمنطقي  چارچوب يا محدوديت

 در سيستم اطالعاتي 
 W15ي مناسبهاي ارتباط قالب و شيوه 
 W16 تدوين ساختار مشخص و شرح وظايف

 ريزي و فناوري اطالعات  معين براي دفتر برنامه
 

 W24 انگيزة كافي استفاده از امكاناتICT توسط 
 .كاركنان و مديران 

W25ها و  ثبت آمار و اطالعات مربوط به سخنراني
ـ ورزشي در سيستم اطالعات ورزش  مقاالت علمي 

 كشور 
 W26ح و مناسب در زمينه آموزش صحيICT به 

 كاركنان 
 W27 سياست مناسب كاري مديريت فناوري

 اطالعات و ارتباطات 
W28 هماهنگي الزم و كافي بين نيازهاي اطالعاتي و
 هاي انجام شده  فعاليت
W29ةاختيارات قانوني مصوب در حيط ICT  
 W30ها و امكانات  ثبت مشخصات زيرساخت

 اتي ورزشي كشور در سيستم اطالع
 W31 اهتمام مديران در جهت حل مشكالت فناوي

 اطالعات و ارتباطات 
 W32 نيروهاي متخصص كافي و مناسبICT در 
 سازمان
W33هاي ورزشي در  ثبت مشخصات سازمان

 سيستم اطالعات ورزش كشور
W34 ثبت مطالب آموزشي مفيد در سيستم

 اطالعات ورزش كشور 
W35ملي مناسب ورزشي ة وجود شبك 
W36هاي  ريزي وجه به شرايط بحراني در برنامهت

 موجود سازمان
 W37 آشنايي كافي كاركنان سازمان در زمينه
ICT  
W38مد در مراكز اصنعت ارتباطات مناسب و روز
 آوري و نگهداري اطالعات ورزشي  جمع

W39آوري آمار و اطالعات به روش مكانيزه و  جمع
 استاندارد 

W40يكي منظم در هاي فيز ثبت اطالعات فعاليت
 سيستم اطالعات ورزش كشور

W41 ثبت مشخصات كامل ورزشكاران در سيستم
 اطالعات ورزش كشور
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 O –ها  فرصت

1O  عدم وجود مقاومت در زمينه تغييرات
 ICTسازي  گردش كار و لزوم فرهنگ

2O كاربردهاي الكترونيك در كشور از توسعه 
 مناسب و كافي برخوردار است

3Oافزار  وز افزون صنعت نرم رشد مناسب و ر
 در كشور

 4O رشد مناسب و روز افزون صنعت
 افزار در كشور سخت

 STراهبردهاي 
قدرت و اختيارات باال در گيري از  بهره .1

تصميمات سازماني، ايجاد و استفاده بهينه از 
 )S3,S 1O,4(شبكه هاي اطالعاتي 

ده از توان فناوري اطالعات و استفا. 2 
ارتباطات و قدرت مانور آن در تصميمات 

ايجاد اليه هاي مناسب اطالعاتي (سازماني 
)9,S8,S 3O ،2O ،1O( 

 در سازمان تربيت ITايجاد گروه هاي . 3
بدني و استفاده از توان آنها جهت اجراي طرح 
هاي پژوهشي و فراهم ساختن زمينه براي 

 S,6( سازمان ITهاي ارتباط مناسب گروه 
2O( 
ايجاد فرهنگ كار گروهي و مشاركت در . 4

 S3,S,7(كليه مراحل تدوين، اجرا و نظارت 
2O ،1O( 
ايجاد بستر مناسب جهت تبادل اطالعات در . 5

استفاده از روش هاي (درون و برون سازمان 
Paper lessو تله كنفرانس در حد امكان  )(

4,S 2O( 

 WOراهبردهاي 
جذب حمايت هاي بخش دولتي و خصوصي به جلب  و .1

 () در سازمان ورزش كشور ICTمنظور توسعه 
 كه منجر ITاستفاده مناسب و بهينه در آموزش كاركنان از . 2

 ()به كاهش هزينه هاي آموزش مي گردد 
اعمال مديريت علمي مبتني بر بهره گيري از روش هاي . 3

 ()ايجاد روحيه و انگيزش مادي و معنوي 
حمايت از رويه ها و خط مشي هاي ايجاد شده با اعمال . 4

سياست هاي تشويقي در جهت توسعه فناوري اطالعات و 
 ()ارتباطات 

 :Tها ـ  تهديد
 1T  عدم اختصاص بودجه مناسب و كافي در

  در سطح مليICTجهت توسعه 
2T  تعداد كاربران اينترنت در كشور مناسب و

 كافي نيست
3T تانداردهاي مناسب عدم استفاده از اس

 هاي اطالعاتي مختلف در طراحي سيستم
4T نيروهاي متخصص كارآمد و كافي در 

  وجود نداردICTزمينه 
5T بدني ارتباط مناسب و  سازمان تربيت

 كافي با شبكه جهاني ورزش ندارد
6T رساني كافي  هاي اطالع عدم وجود سايت

 در زمينه ورزش و تفريحات سالم
7T ن و مقررات الزم در عدم وجود قواني

  در كشورICTجهت توسعه 
8T گيري در  هاي مناسب تصميم نظام

گيري از تكنولوژي اطالعات در كشور  بهره
 وجود ندارد

9T  عدم توجه كافي و مناسب به نواقص و
 ICTمشكالت موجود در زمينه 

10T  عدم استفاده مناسب از منابع ويژه
 ICTبودجه در زمينه 

11T ان عالي كشور به توسعه عدم توجه مدير
ICT 

12T رساني موجود در كشور  هاي اطالع سايت
در زمينه ورزش و تفريحات سالم از ساختار و 

 محتوي مناسب برخوردار نيستند

 STاستراتژيهاي 
كانيزم ها و روشهاي جديد بهره گيري از م.1

جمع آوري اطالعات به وسيله ارتباط و 
استفاده از توان فني محققين بيروني و 
مشاركت در تدوين استراتژيهاي فناوري و 

، 18T ،15T ،13T(بهره جستن از حمايت دولت 
12T، 5S ،4S ،3S( 
ايجاد ارتباط با مراكز اطالع رساني ملي و .2

 ITكانيزم هاي بين المللي در جهت اصالح م
سازمان تربيت بدني با استفاده از تجربيات 

،  20T ،19T ،18T ،6T ،5T(كشورهاي پيشرفته 
9S ،8S،4S( 
 

 :WTراهبردهاي 
طراحي و تدوين برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت .1

، 17T ،16T، 14T(شورك  در سازمان ورزشICTتوسعه 
13T، 11T ،10T، 9T ،8T، 7T ،4T ،36W ،
29W،28W ،20W ،16W ،9W( 
جلب مشاركت منابع مالي و بين المللي و .2

مصرف منابع مالي ( سازمان ITافزايش توان مالي 
 ، 16T ،14T ،13T) (در جهت تحقق چشم انداز

10T ،1T، 1W( 
نگهداري نيروهاي متخصص با حمايت مادي و .3

ايجاد سيستم مناسب (معنوي و افزايش كيفيت خدمات 
، 10T) (انساني و شايسته ساالريجذب،آموزش نيروي 

4T ،37W ،34W ،32W ،24W ،17W ،10W( 
ممانعت از اجراي كارهاي موردي و همسو نمودن . 4

، 20T ،19T(برنامه ها و طرح ها در جهت چشم انداز 
18T، 37W ،38W ،31W،23W ،22W ،20W ،
16W ،15W،14W ،9W( 
 جبران كمبود نيروي انساني با ايجاد سيستم مناسب. 5

جذب و ارتقاي نيروي انساني يا شرايط مناسب براي 
برون سپاري انجام كارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات 

)13T ،4T ،26W ،10W( 
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13T برداري مناسب و بهينه از  عدم بهره
 ICTهاي مختلف  امكانات و نيروها در حوزه

14T  نظام كنترلي مناسب در جهت مقايسه
هاي انجام  ص يافته و فعاليتبودجه تخصي

 شده در سازمان وجود ندارد
15T هاي ارتباطي ويژه و تخصصي  زيرساخت

در بخش ارتباطات ديتا از وضعيت مناسب 
 برخوردار نيست

16T ريزي مناسب و بهينه  عدم وجود برنامه
ها در زمينه  جهت بهبود روند كار و هزينه

ICT 
17T ي از رسان عدم برخورداري قوانين اطالع

 شفافيت الزم
18T  عدم وجود نظام جامع ملي براي

 آوري، پردازش و توزيع اطالعات ورزشي جمع
19T  عدم الگوبرداري از تجربيات جهاني

كشورهاي پيشرفته در توسعه فناوري 
 اطالعات در عرصه ورزش

20T  عدم دسترسي دقيق و به هنگام به
 اطالعات ورزشي

 

 

 بحث و نتيجه گيري

ريزي، هماهنگي و اتخاذ تصميمات مقتضي در زمان  با عنايت به اينكه از وظايف مديران ارشد سازمان، برنامه
هاي  و با توجه به يافتهاست  طرفي پايه و اساس اين تصميمات نيازمند آمار و اطالعات و ازاست و مكان مناسب 

 ، ازاين رو بايدهاي اطالعاتي در سازمان ورزش كشور مناسب نيست دهد وضعيت بانك تحقيق كه نشان مي
 براي مصرف سازي آمادهبه منظور آوري اين اطالعات و تركيب و تحليل آن  عنوان متولي جمع مركزي مشخص به

آوري برخي از آمار  اي فقط به جمع  چون در حال حاضر دفتر آمار و اطالعات و خدمات رايانه،دشومديران ايجاد 
بدني ارتباط  ده و چون با مديران ارشد سازمان تربيتكرصورت گسسته اقدام  ها و به و اطالعات از مناطق و استان

از طرفي . دسازگيري مديران فراهم  دمات تحليلي اطالعات براي تصميمبنابراين نتوانسته خندارد، پايدار و مستمر 
 آمار و اطالعات داشته ةآوري و ارائ  نقش مرجعيت در جمعدچون دفتر آمار و اطالعات و خدمات كامپيوتري باي

زمان جايگاه اصلي اين مركز در داخل سا. تواند نقش اساسي در تحليل اطالعات داشته باشد باشد، بنابراين مي
گيري مديريت  صورت توانمند، بازوي تصميم تواند به  رياست سازمان ميةهاي ويژ  كه با حمايتاستبدني  تربيت

 . باشدبدني  ارشد سازمان تربيت
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به توليد گاهي  آمار و اطالعات كه ةآوري و تهي كاري در جمع جلوگيري از پراكندگي و دوبارهبه منظور 
وجود مركزي متمركز براي جوابگويي به نيازهاي آماري و اطالعاتي . دشو يجر مناطالعات نابهنگام و ناصحيح م
 ورزش كشور ةريزي براي توسع  چرا كه برنامه،رسد نظر مي بدني امري ضروري به به مديران ارشد سازمان تربيت

دهد  شان ميهاي تحقيقات ديگر ن بررسي يافته. هنگام و صحيح است  هاي دقيق، به مستلزم در دست بودن داده
شود و  ها توسط چندين مرجع اعالم مي اين داده. روز و يكپارچه نيستند هاي گردآوري شده به كه اغلب داده

 . اول تحقيق حاضر همخواني داردةكه با نتايج حاصل از فرضيتناقض دارند هاي اعالم شده با يكديگر  دادهگاهي 

توان به هنري   مي،در داخل كشورراهبردي ريزي  مه و برناICT ةدر زمين انجام گرفته از جمله تحقيقات
در تر  موقع و دقيق چه اطالعات مفيد به هنري در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه هر. اشاره كرد)1382(

داليل مديران براي استفاده از او . تحت تأثير قرار خواهد دادبيشتر آنها را عملكرد اختيار مديران قرار گيرد، 
روز، افزايش اثربخشي، افزايش  موقع به اطالعات، برخورداري از اطالعات به اطالعاتي را دسترسي بههاي  سيستم

 و ها ، فرصتها و ضعفها  يند چرخش كار، تحليل منابع انساني، شناسايي نقاط قوتاسرعت و دقت كار، فر
. همراستاستيج تحقيق حاضر نتابا هاي ستادي ذكر كرده كه  و كاهش هزينهكاركنان ، نظارت و كنترل هاتهديد

در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه شهرداري تهران در وضعيتي قرار گرفته ) 1384(زارع كارگري و خادمي
 شهرداري ICTسازمان راهبردي  غلبه دارد و جايگاه ها  بر نقاط قوتها ا و نقاط ضعفهها بر تهديد كه فرصت

 .ا نتايج تحقيق حاضر مغايرت داردكه ب) 10(  قرار داردWO ةتهران در منطق

جامع مدل ، )2002(، روستروكر )2008(، شاو )2008(توان به تحقيقات كاين  مي در تحقيقات خارجي
 . و فونتانا اشاره كرد  تورنتو، لويزيانافناوري اطالعات و ارتباطات

ريت سازمان از طريق صالحيت مديران ورزشي در مديزمينة  مدل توسعه در ةكاين در تحقيق خود با ارائ
شاو به ). 14(ها در بهبود اثربخشي مديريت تأكيد كرده است  هاي اطالعاتي مديريت به نقش اين سيستم سيستم

 ةهاي ورزشي تأكيد كرده و مدل پيشنهادي توسع گيري در سازمان هاي اطالعاتي در تصميم  و فوايد سيستمآثار
 ة چگونگي استفادزمينةهايي در  روستروكر در تحقيق خود مدل). 17(خود را در اين زمينه ارائه كرده است 

در . )16( ارائه كرده است SMISهاي اطالعاتي مديران و فوايد  هاي ورزشي از سيستم هاي ورزشي و تيم سازمان
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هاي متعددي  تحقيق حاضر نيز ،محقق به نتايجي مشابه نتايج پيشين پژوهشگران دست يافت ، چرا كه پرسش
 . توان در آن مشاهده كرد  را به تفصيل ميICTهاي مختلف  ده است كه جنبهشمه مطرح در پرسشنا

 ICT ة توسعراهبرداز جمله ،  ورزش كه در كشورهاي خارجي انجام شدهة توسعراهبرديهاي   برنامهةدر هم
و مأموريت مطلوب انداز  ين صورت است كه ابتدا چشمه ا ب،ورزش نيويورك، واشينگتن، تورنتو، لويزيانا، فونتانا

در تحقيق حاضر نيز اين . شود انداز و مأموريت تدوين مي مناسب با اين چشمراهبردهاي تدوين و بعد اهداف و 
رويكرد در نظر گرفته شده است، به اين صورت كه جلساتي با مديران و خبرگان سازمان ورزش كشور تشكيل و 

 شد و بعد از تجزيه و تحليل محيط ICTبدني در زمينه  تانداز و مأموريت سازمان تربي اقدام به تدوين چشم
 .  شدراهبردها  اقدام به تدوين اهداف بلندمدت و ،داخلي و خارجي

 خبره و ذيتادان گيري از نظر اس  پژوهش و بهرهةهاي پژوهش و مطالعات گسترده در حيط با توجه به يافته
 ةتوسعراهبردي ريزي  كشورهاي پيشرفته، مدل برنامههاي مورد استفاده در  ر مدلگيبه كمك دربط و همچنين 

ICT ةمدل توسع ).5( بر اساس مدل ديويد ارائه شده است5 در سازمان ورزش كشور در شكل ICT در سازمان 
 ،اند داشتهپيشرفت  كشورهايي كه در ورزش . ورزش كشور را تبيين كندةتوسعراهبرد تواند  ورزش كشور مي

 . گسترش آن گام بردارندراستاي هاي توسعه و ايجاد ساختار مناسب در  امه برنةاند ارائ سعي كرده

هاي  ده و انعكاس برنامهشهاي پژوهش تعيين  هاي حاصل از يافته هاي متعدد اين مدل بر اساس اولويت گام
از و هدفمند راهبردي توان با نگاهي  با استفاده از مدل پيشنهادي ارائه شده مي. استن اپيشنهادي متخصص

ها و مقابله با تهديدها  به عمل آورد و به رفع ضعف در ورزش كشور حسن استفاده را ICT هاي ها و قوت فرصت
 . همت گماشت

   :گام اساسي پيشنهاد شده استهشت ريزي   در اين مدل برنامه،دشو گونه كه مالحظه مي همان

 ؛ ICT ة توسعةبدني در زمين انداز سازمان تربيت تعيين چشم: گام اول

 ؛ICT ة توسعةتعيين ماموريت و رسالت سازمان در زمين: گام دوم

 ؛ICT ة توسعةتعيين اصول و ارزشهاي حاكم بر سازمان در زمين: گام سوم
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 ؛ICT ة توسعةمدت سازمان در زمين تعيين اهداف بلندمدت و كوتاه: گام چهارم

 ؛بدني  سازمان تربيت در ICTها و تهديدهاي  ، فرصتها ، ضعفها تعيين قوت: گام پنجم

 راهبردها؛تعيين : گام ششم

 تعيين برنامه هاي كاري؛: گام هفتم 

 . اجراي راهبرد، آيا توفيق حاصل شده است: گام هشتم 
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