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  چكيده
هدف از اين پژوهش بررسي رابطة بين فناوري اطالعات و ساختار سازماني در وزارت ورزش و جوانان بود كه به روش توصيفي 

فر از مديران ستادي وزارت ورزش و جوانان بودند، كه ن 42جامعة آماري تحقيق . همبستگي و به شكل ميداني انجام گرفت –
 18شامل ) 1987(آوري اطالعات از پرسشنامة ساختار سازماني رابينز براي جمع. عنوان نمونة آماري انتخاب شدندتمامي آنها به

نفر از استادان صاحب  7ها را روايي اين پرسشنامه. سؤال استفاده شد 9ساختة فناوري اطالعات شامل سؤال و پرسشنامة محقق
  . دست آمدبه 82/0و  81/0ترتيب ها با آلفاي كرونباخ بههمچنين پايايي پرسشنامه. نظر رشتة مديريت ورزشي تأييد كردند

نتايج نشان داد كه بين فناوري . وتحليل شدآمده با استفاده از آمار توصيفي و آزمون همبستگي اسپيرمن تجزيهدستهاي بهداده
همچنين رابطة بين فناوري ). P=  001/0(ات و ساختار سازماني در وزارت ورزش و جوانان رابطة معناداري وجود دارد اطالع

، )P=  023/0(دست آمد كه بين فناوري اطالعات با سه بعد پيچيدگي اطالعات و ابعاد ساختار سازماني آزمون شد و اين نتيجه به
نتايج نشان داد كه با . در وزارت ورزش و جوانان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد) P=  007/0(و تمركز ) P=  014/0(رسميت 

كارگيري فناوري اطالعات در وزارت ورزش و جوانان، رسميت، پيچيدگي و تمركز افزايش يافته و اين مسئله موجب كاهش به
  .خالقيت كاركنا و كندي ارتباطات شده است

  
  هاي كليديواژه

  .عات، ساختار سازماني، پيچيدگي، رسميت، تمركزفناوري اطال
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  مقدمه

مدير سازمان براي رسيدن به اهداف سازماني . عصر كنوني دورة تغيير و تحوالت شتابان و دور از انتظار است
در اين دنياي پررقابت و در حال تغيير، بايد ساختار نهاد مربوط را با شرايط محيطي تطبيق دهد و اطالعات الزم 

فناوري مورد استفادة . طور پيوسته در حال تغيير و دگرگوني استيكي از اين عوامل كه به. دست آوردهرا ب
آوري، انباشتن، پردازش و توزيع ، فناوري است كه امكانات الزم را براي جمع1فناوري اطالعات. سازمان است

زماني در عصر ارتباطات انكارناپذير ضرورت فناوري براي رسيدن به اهداف هر سا). 6(كند اطالعات فراهم مي
اي از اين ابزار كمك بگيرند كه هرچه هاي مختلف بر مبناي ماهيت و اهداف خود بايد به گونهاست سازمان

كارگيري اين ابزار را براي ادامة بقاي از سويي ديگر سرعت تغيير و تحوالت، به. تر اهدافشان دست يابندسريع
كار گيرند، در غير هاي امروز مجبورند فناوري اطالعات را بهعبارتي ديگر سازمانبه. سازمان ضروري ساخته است
  ).8(ها در آن فزاينده است، حذف خواهند شد ها در محيطي كه شتاب تغيير و تحولاين صورت از عرصة فعاليت

منظور كسب به هامديران در سازمان. ها، ساختار سازماني آنهاستيكي از مباحث مطرح در مورد سازمان
توان گفت ساختار سازماني كنند تا به آنها كمك كنند، در واقع مياهداف و مقاصد ساختار خاصي را طراحي مي

گيري داشتن ساختاري متناسب با محيط و بهره. كندي ميرايابزاري است كه مديران را در رسيدن به اهداف 
ها بايد در پي ايجاد ترين ابزار و مقدماتي است كه سازمانمناسب از فناوري اطالعات و ساختار سازماني از مهم

كنندة چگونگي تخصيص وظايف و سازوكارهاي هماهنگي ساختار سازماني مطابق نظر رابينز بيان). 6(آنها باشند 
ند دارابينز ساختار سازماني را يكي از اجزاي سازمان مي. كندو الگوهاي تعاملي است كه سازمان از آن پيروي مي

  ).7(تشكيل شده است  4و تمركز 3، رسميت2كه از سه عنصر پيچيدگي

ساختار سازماني از جمله . دهدها وجوه مختلف آنها را تحت تأثير قرار ميورود فناوري اطالعات به سازمان
ند تواپذيرد بررسي ابعاد مختلف اين تأثيرگذاري، كمك شاياني است كه ميهايي است كه تأثير بسياري ميبخش

موضوع تبيين رابطة بين فناوري اطالعات و ). 8(كند كارگيري اين ابزار كمك ها را در بهمسئوالن سازمان

                                                           
1 . Information technology 
2 . Complexity 
3 . Formalization 
4 . Centralization 
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فناوري . گرددپردازان ديگري از نگرش اقتضايي برميساختار سازماني به مطالعات ودوارد چارلز پرو و نظريه
گذارد، بنابراين از جمله ساختار سازماني تأثير ميها بر عوامل مختلف سازماني و اطالعات نيز چون ساير فناوري

  ).4(بايست ساختارهاي سازماني متناسب با آن تغيير كند و تطابق يابند مي

به . تامسون در تحقيقي اعالم كرد كه فناوري با ساختار ارتباط دارد، ولي اين ارتباط ساده و مستقيم نيست
  كند و اندازة سازمان بر رابطة بين فناوري و ساختار اثر ينظر وي نوع صنعتي كه سازمان در آن فعاليت م

از . كندبه صراحت به تأثير فناوري اطالعات در طراحي سازمان ايفا مي) 2002( 1ديبرل و ميلر). 12(گذارد مي
فيفر ). 22(دهد كند و سطوح سازماني را كاهش ميطرف ديگر، فناوري اطالعات پيچيدگي سازماني را حذف مي

شود و گيري ميدر پژوهشي اعالم كردند كه فناوري اطالعات سبب عدم تمركز در تصميم) 2002( 2بلباسو ل
تر و داراي تفكيك بيشتر افزايش توانايي مدير را در پردازش اطالعات كنترل و هماهنگي ساختارهاي پيچيده

  ).16(دهد، اين امر يعني تسهيل تفويض اختيار به سطوح مي

در تحقيقي اعالم كردند كه فناوري اطالعات با عدم تمركز، رسميت كمتر و ) 2002( 3هورتآكرمن و واندر 
دهد و بازخوردهاي سريع و تفكيك بيشتر ارتباط دارد و توانايي مدير را بر ادارة پيچيدگي سازمان افزايش مي

شود تر ميسطوح پايينكند و اين امر سبب تسهيل تفويض اختيار به منسجمي در ارتباط با عملكرد فراهم مي
طور مستقيم با تعامل ميان كارگيري فناوري اطالعات بهدر تحقيقي اعالم كرد ميزان به) 2007(چانگ ). 16(

كه ساختار سازماني بسيار غيرمتمركز و رسميت پايين است، تعامل ميان كاركرد تيمي مرتبط است و زماني
معتقدند كه فناوري اطالعات بيشترين اثر را بر ) 2001( 4يزلروايت و وا). 19(كاركرد تيمي بسيار مطلوب است 

شود و گيري ميهمچنين بيان كردند كه فناوري اطالعات سبب تمركز در تصميم. مديريت مياني خواهد داشت
كند، اين يعني تر سازماندهي ميصورت سادههاي كامپيوتري تمركز را ساده كرده و اطالعات بيشتري را بهبرنامه

كارگيري فناوري اطالعات را يكي ، به)2007( 5، سي كاك چي)20(ترسي سطوح باال به سطوح پايين سازمان دس
- مي) 1993 – 2003(هاي ناشي از اجزاي اولين برنامة راهبردي انجمن المپيك مالزي از دستاوردها و موفقيت

                                                           
1 . Dibrell and Miller 
2 . Fefer and Verlebeibase 
3 . Akkermans and Vanderhorest 
4 . Whaite and Whaizler 
5 . Seih Kok, Chi 
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ز اجراي موفق راهبردهايش، يكي از براي حمايت ا) 2007( 1همچنين كميتة ملي المپيك كانادا). 23(نامد  مي
نيز ) 2007( 2كيمي و رابينسون). 18(هاي مهم خود را فعاليت در زمينة فناوري اطالعات ذكر كرده است برنامه

  ، 2008تا  2002هاي در پژوهشي در زمينة تدوين برنامة راهبردي كميتة ملي المپيك زيمبابوه براي سال
هاي عمدة آن عات، از جمله نداشتن پايگاه اطالعاتي و وب سايت را از ضعفگيري ناكافي از فناوري اطالبهره

  ).17(كميته ذكر كردند 

در پژوهشي اعالم كرد كه بين فناوري اطالعات و ساختار سازماني در شركت ملي ) 1383(سعادتمندي 
سي تأثيرات فناوري در تحقيقي در مورد برر) 1378(دسترنج ). 8(فوالد ايران رابطة معناداري وجود دارد 
هاي ايراني اعالم كرد كه بين فناوري اطالعات و ابعاد ساختار سازماني اطالعات بر ساختار سازماني در سازمان

در تحقيقي با عنوان بررسي رابطة تكنولوژي با ساختار ) 1379(ابراهيمي نسب ). 6(رابطة معناداري وجود ندارد 
به اين نتيجه رسيد كه بين فناوري اطالعات با تمركز و فناوري سازماني در شركت ملي صنايع مس ايران 

اطالعات با رسميت، رابطة معناداري وجود ندارد، اما بين فناوري اطالعات و پيچيدگي رابطة معناداري وجود دارد 
)1.(  

عنوان يكي از در تحقيقي بخش فناوري اطالعات كميتة ملي المپيك ايران را به) 1387(خسروي زاده 
درصد  88در تحقيقي اعالم كرد كه حدود ) 1382(هنري ). 5(هاي اين كميته مورد اشاره قرار داده است عفض

  هاي ورزشي و كميتة ملي المپيك، نسبت به وجود مديران ورزشي در سازمان تربيت بدني، فدراسيون
هاي كه مديران فدراسيون در پژوهشي اعالم كرد) 1384(فالح ). 15(هاي اطالعاتي نگرش مثبتي دارند سيستم

هاي سنتي تأمين اطالعات در هاي اطالعات مديريت، روشهاي سيستمورزشي ضمن آشنايي با فوايد و ويژگي
كمبود منابع اطالعاتي را از داليل عدم گسترش ) 1385(بدري آذرين ). 10(دانند ها را ناكارامد ميفدراسيون

در پژوهشي اعالم كرد كه كميتة ملي المپيك ) 1388(راللهي نص). 2(كند ورزش ژيمناستيك كشور ذكر مي
هاي اطالعاتي را به خدمت بگيرد و در اين بخش در موقعيت ايران، نتوانسته آنطور كه شايسته است فناوري

بيان كردند كه ) 3) (1383(و حميدي ) 14) (1375(نژاد هايي ديگر همتيدر پژوهش). 13(ضعف قرار دارد 
در ) 1388(مصطفايي . ساختار سازماني سازمان تربيت بدني ايران در سطح متوسط قرار دارد معدل پيچيدگي

                                                           
1 . Canadian Olympic committee 
2 . Camy, J., Robinson, L. 
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پژوهشي اعالم كرد كه بين فناوري اطالعات و ساختار سازماني در ادارات كل تربيت بدني ايران رابطة معناداري 
طة مثبت و معناداري مشاهده همچنين بين فناوري اطالعات و رسميت، تمركز، انسجام و استقالل راب. وجود دارد

  ).11(شد، ولي بين فناوري اطالعات و پيچيدگي رابطة معناداري مشاهده نشد 

اي چه رابطه فن آوريها با آن مواجهند، درك اين موضوع است كه تغييرات مسئلة مهمي كه مديران سازمان
طراحي كنند كه بتوانند در اين دنياي  توجه به تغييرات فن آوري سازمان را چگونهبا ساختار سازماني دارد؟ با 

رسميت، (را بر ابعاد اجتماعي ساختار سازماني متغير به رشد و بقاي خود ادامه دهند و آثار فن آوري اطالعات 
كارگيري فناوري اطالعات، لزوم توجه هرچه بيشتر نياز ورزش كشور براي به. درك كنند) پيچيدگي و تمركز

جانبة ورزش كشور را هاي نو در جهت ارتقا و رشد همهور براي دستيابي به فناوريهاي ورزشي كشتمامي ارگان
دليل ارتباط با اقشار مختلف مردم از يك سو باتوجه به اهميت، نقش و جايگاه وزارت ورزش و جوانان به. طلبدمي

ورزش و جوانان خود را هاي مختلف ورزشي از سوي ديگر، بسيار حائز اهميت است كه وزارت و ارتباط با سازمان
منظور هاي روز دنيا هماهنگ كند و فناوري اطالعات را همانند فرصتي ارزشمند، بهبا فناوري و ضرورت

با در نظر گرفتن نقش وزارت ورزش و جوانان . كار گيردپاسخگويي به تحوالت سريع محيطي و افزايش كارايي به
مچنين باتوجه به قدمت ساختار آن، محققان بر آن شدند تا در در توسعه و تعميم تربيت بدني و ورزش ايران، ه

راستاي بررسي اهميت موضوع به بررسي تأثيرات فناوري اطالعات بر ساختار وزارت ورزش و جوانان ايران 
  :هاي زير انجام گرفتبه همين دليل پژوهش حاضر با هدف پاسخ به پرسش. بپردازد

اي سازماني در وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمي ايران رابطه آيا بين فناوري اطالعات و ساختار. 1
  وجود دارد؟

اي وجود آيا بين فناوري اطالعات و پيچيدگي در وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمي ايران رابطه. 2
  دارد؟

  وجود دارد؟ ايآيا بين فناوري اطالعات و رسميت در وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمي ايران رابطه. 3

گيري مديران وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمي ايران آيا بين فناوري اطالعات و تمركز در تصميم. 4
  اي وجود دارد؟رابطه
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  روش تحقيق

  .همبستگي بود و به شكل ميداني اجرا شد –روش اين تحقيق از نوع توصيفي 

  جامعه و نمونة آماري

منظور از مديران ستادي . دي وزارت ورزش و جوانان ايران بودندجامعة آماري اين پژوهش مديران ستا
 42نفر بود و  42مديراني هستند كه در ساختمان مركزي اين وزارتخانه مشغول فعاليت هستند و تعداد آنها 

پرسشنامة تكميلي مورد بررسي و ارزشيابي نهايي قرار  36پرسشنامه تهيه و بين مديران توزيع شد كه در نهايت 
  .عنوان نمونة آماري تحقيق در نظر گرفته شدندنفر به 36اين . فتگر

  آوري اطالعاتابزار و روش جمع

سؤاالت . سؤال استفاده شد 18شامل ) 1987(آوري اطالعات از پرسشنامة ساختار سازماني رابينز براي جمع
 18تا  14سازمان و سؤاالت  مربوط به رسميت در 13تا  7مربوط به پيچيدگي ساختار سازمان، سؤاالت  6تا  1

همچنين براي سنجش ميزان استفاده از انواع فناوري از . گيري مديران بودندمربوط به تمركز در تصميم
در ضمن برخي مشخصات فردي شامل . سؤال استفاده شد 9ساختة فناوري اطالعات شامل پرسشنامة محقق

اين پرسشنامه در بررسي ابتدايي و . آوري شدسن، رشتة تحصيلي، سطح تحصيالت و سابقة خدمت نيز جمع
نفر از استادان صاحب نظر رشتة مديريت ورزشي تأييد  7ها توسط روايي اين پرسشنامه. مقدماتي اعتباريابي شد

و براي پرسشنامة  81/0ها با آلفاي كرونباخ براي پرسشنامة ساختار سازماني همچنين پايايي پرسشنامه. شد
  .دست آمدبه 82/0فناوري اطالعات 

  هاوتحليل دادهروش تجزيه

هايي چون فراواني، درصد و جدول استفاده ها از آمار توصيفي براي تعيين شاخصوتحليل دادهبراي تجزيه
منظور بررسي وجود يا نبود رابطة معنادار همچنين در بخش آمار استنباطي از آزمون همبستگي اسپيرمن به. شد

انجام  SPSS 16افزار وسيلة نرمشايان ذكر است كه كلية عمليات آماري به. فاده شدبين متغيرهاي تحقيق است
  .گرفت
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  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

  هاهاي فردي آزمودنيتوصيف ويژگي) الف

  .مشخصات فردي مديران وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمي ايران نشان داده شده است 1در جدول 

  ران ستادي وزارت ورزش و جوانانمشخصات فردي مدي – 1جدول 

  سن پاسخگويان
  درصد 8 سال34-25
  درصد 56 سال44-35
  درصد 36 سال54-45

  رشتة تحصيلي
  درصد5/30 تربيت بدني و  علوم ورزشي

  درصد 36 مديريت
  درصد5/33 غيره

  درصد 28 كارشناسي  سطح تحصيالت
  درصد 72 كارشناس ارشد و دكتري

  سابقة خدمت

  درصد 2 سال8-1
  درصد 22 سال16-9
  درصد48 سال24-17
  درصد 28 سال32-25

  
  هاهاي حاصل از پرسشنامهتوصيف يافته) ب

  .دهداسميرنوف را نشان مي –ها با استفاده از آزمون كلوموگروف ميزان توزيع طبيعي بودن داده 2جدول 

  اسميرنوف –نتايج آزمون كلوموگروف  – 2جدول 
  وضعيت متغيرها  Z P انحراف استاندارد ميانگين  هامتغير

  طبيعي  325/0  23/0  88/4  76/24  پيچيدگي
  طبيعي  256/0  45/0  76/6  66/28  رسميت
  طبيعي  419/0  78/0  12/5  87/21  تمركز

  طبيعي  183/0  88/0  35/7  23/25  فناوري اطالعات
  طبيعي  356/0  59/0  42/8  14/28  ساختار سازماني
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اسميرنوف در تمامي متغيرها  –و سطح معناداري در آزمون كلوموگروف  Zوجه به مقدار بات 2در جدول 
وتحليل بنابراين براي تجزيه. در نتيجه اين متغيرها داراي توزيع نرمال هستند. است 05/0تر از بزرگ Pمقدار 
  .ها از آزمون آماري اسپيرمن استفاده شدداده

 و و ساختار سازماني با استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن تجزيه رابطة بين فناوري اطالعات 3در جدول 
  .تحليل شده است

  ارتباط بين فناوري اطالعات و ساختار سازماني – 3جدول 
  ساختار سازماني شاخص ها معيار

  فناوري اطالعات
R 52/0  

Sig *001/0  
N 36  

  .معني دار است 05/0همبستگي در سطح *
  

، ضريب همبستگي بين فناوري اطالعات و ساختار 2تحليل اطالعات مندرج در جدول  و باتوجه به تجزيه
عبارت به. شودرو فرضية صفر رد ميازاين. است 001/0برابر  Pو ارزش  52/0سازماني در وزارت ورزش و جوانان 

  .وجود داردديگر، بين فناوري اطالعات و ساختار سازماني در وزارت ورزش و جوانان رابطة معناداري 

رابطة بين فناوري اطالعات و اجزاي اصلي ساختار سازماني با استفاده از آزمون همبستگي  4در جدول 
  .وتحليل شده استاسپيرمن تجزيه

  ارتباط بين فناوري اطالعات و اجزاي اصلي ساختار سازماني – 4جدول 
  تمركز  رسميت پيچيدگي شاخص ها  معيار

  فناوري اطالعات
R 343/0  312/0  429/0  

Sig 023/0  014/0  *007/0  
N 36  36  36  

 .معني دار است 05/0همبستگي در سطح *
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دهد كه بين فناوري اطالعات و پيچيدگي در نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن نشان مي 3باتوجه به جدول 
عات و رسميت در همچنين بين فناوري اطال). P=  023/0(وزارت ورزش و جوانان رابطة معناداري وجود دارد 

  بين فناوري اطالعات و تمركز در ). P=  014/0(وزارت ورزش و جوانان رابطة معناداري مشاهده شد 
بنباراين تمامي ). P=  007/0(گيري مديران وزارت ورزش و جوانان نيز رابطة معناداري مشاهده شد تصميم

ن فناوري اطالعات و ابعاد ساختار سازماني يعني عبارت ديگر، بيبه. شوندفرضيات اين بخش از پژوهش تأييد مي
  .پيچيدگي، رسميت و تمركز در وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمي ايران رابطة معناداري وجود دارد

  

  گيريبحث و نتيجه

. هدف از اين پژوهش بررسي رابطة بين فناوري اطالعات و ساختار سازماني در وزارت ورزش و جوانان بود
كارگيري فناوري اطالعات در وزارت ورزش و جوانان با ساختار سازماني ارتباط و ي نشان داد كه بين بهبررسي كل

گذارد و با تأثير مي) پيچيدگي، رسميت و تمركز(همبستگي وجود دارد و فناوري اطالعات بر ساختار سازماني 
ناوري اطالعات روي ساختار سازماني دو كارگيري فبه. شدت و اندازة متفاوتي بر اين عوامل تأثير گذاشته است

اوالً ممكن است تعداد اعضاي سازماني را در سراسر سازمان كاهش دهد كه . اثر وابسته به هم ولي متمايز دارد
اي از سازمان نتيجة آن كاهش اندازة سازمان است و دوم اينكه ممكن است استخدام كاركنان را در سطح ويژه

نتيجة اين تحقيق با نتايج . زماني را دگرگون خواهدكرداطور معناداري ساختار ساين بهبنابر. كاش يا توسعه دهد
) 23) (2002(، ديبرل و ميلر )11) (1388(، مصطفايي )8) (1383(، سعادتمندي )9) (1381(تحقيق غالمزاده 

يفر و لبلباس ، ف)6) (1378(همخواني دارد، و با نتيجة تحقيق دسترنج ) 21) (2003(و ددريك و همكاران 
  .مغاير است) 16) (2002(و آگرمن و واندر هورت ) 16) (2002(

  دست آمد كه در بررسي رابطة بين فناوري اطالعات و پيچيدگي در وزارت ورزش و جوانان اين نتيجه به
زايش پيچيدگي در وزارت ورزش و جوانان شده است و شدت تأثيرپذيري فكارگيري فناوري اطالعات موجب ابه
شود فناوري اطالعات سبب مي. طور مستقيم استين عامل از فناوري اطالعات بسيار زياد است و اين ارتباط بها

تر شود و همچنين موجب كاهش ها و واحدهاي سازماني كاسته شود، ارتباطات سريعتا حدودي از تعداد پست
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خود از پيچيدگي سازماني و كاهش شود كه اين تر شدن سطح سازمان مينياز به سطح مديريت مياني و تخت
ها از طريق كاهش يا فناوري اطالعات قادر است تا با يكي كردن و حذف برخي شغل. كاهدها ميمشاغل و پست

افزايش حيطة نظارت و تعداد سطوح سازماني بر تفكيك عمودي و با فراهم آوردن امكاناتي همچون اينترنت و 
نتيجة اين بخش از پژوهش با نتايج تحقيقات سعادتمندي . يايي اثر بگذاردايجاد سازمان مجازي بر تفكيك جغراف

و آكرمن ) 22) (2002(، ديبرل و ميلر )16) (2002(، فيفر و لبلباس )1) (1379(، ابراهيمي نسب )8) (1383(
 )11) (1388(، مصطفايي )6) (1378(همخواني دارد و با نتايج تحقيق دسترنج ) 16) (2002(و اندر هورت 

  .مغاير است

دست آمد كه با در بررسي رابطة بين فناوري اطالعات و رسميت در وزارت ورزش و جوانان اين نتيجه به
شدت تأثيرپذيري عامل رسميت سازماني از . يابدكارگيري فناوري اطالعات، رسميت افزايش ميافزايش به

ه از فناوري اطالعات در وزارت ورزش و جوانان طور مستقيم و استفادفناوري اطالعات زياد است و اين ارتباط به
و فيفر و لبلباس ) 11) (1388(، مصطفايي )8) (1383(شود كه با نتايج سعادتمندي باعث افزايش رسميت مي

، دسترنج )1) (1379(ابراهيمي نسب   ،)9) (1381(همخواني دارد و با نتايج تحقيقات غالمزاده ) 16) (2002(
مغاير ) 16) (2002(و آكرمن و واندر هورت ) 19) (2007(، چانگ )22) (2002(ميلر ، ديبرل و )6) (1378(

  .است

هاي عمومي مانند وزارت ورزش گونه بيان كرد كه در سازمانتوان ايننتايج متناقض تحقيقات ذكرشده را مي
ها گرايش دارند انگونه سازمشود اينشود و تلويحاً بيان ميپذيري تأكيد زيادي ميو جوانان بر مسئوليت

تر تري داشته باشند تا هم مديران بتوانند ادارة امور را راحتگيري و سلسله مراتب رسميفرايندهاي تصميم
خواهند شرح وظايف و مسئوليت مشخصي داشته ها كاركنان ميكنترل كنند و هم اينكه در اين نوع سازمان

هاي صنعتي و تجاري هاي دولتي نسبت به سازمانع سازمانطور معمول خالقيت و نوآوري در اين نوباشند و به
  .كمتر است

دست آمدكه با در بررسي رابطة بين فناوري اطالعات و تمركز در وزارت ورزش و جوانان اين نتيجه به
صورت محسوس افزايش ولي شدت و ميزان اين تأثير قابل كارگيري فناوري اطالعات ميزان تمركز بهافزايش به
صورت مستقيم است كه با نتايج تحقيقات است و اين ارتباط بين دو متغير مستقل و وابسته بهاغماض 



  ... بررسي رابطة بين فناوري اطالعات و ساختار سازماني در وزارت ورزش و جوانان

 

171

، )1) (1379(، ابراهيمي نسب )6) (1378(همخواني دارد و با نتايج تحقيقات دسترنج ) 8) (1383(سعادتمندي 
و چانگ ) 21) (2002(، ددريك و همكاران )16) (2002(، آكرمن و واندر هورت )16) (2002(فيفر و لبلباس 

  . مغاير است) 19) (2007(

هاي عمومي مانند وزارت ورزش گونه بيان كرد كه در سازمانتوان ايننتايج متناقض تحقيقات ذكرشده را مي
ها گرايش دارند گونه سازمانشود اينشود و تلويحاً بيان ميپذيري تأكيد زيادي ميو جوانان بر مسئوليت

تر تري داشته باشند تا هم مديران بتوانند ادارة امور را راحتري و سلسله مراتب رسميگيفرايندهاي تصميم
خواهند شرح وظايف و مسئوليت مشخصي داشته ها، كاركنان ميكنترل كنند و هم اينكه در اين نوع سازمان

اي صنعتي و تجاري ههاي دولتي نسبت به سازمانطور معمول خالقيت و نوآوري در اين نوع سازمانباشند و به
  .كمتر است

دست آمد كه با در بررسي رابطة بين فناوري اطالعات و تمركز در وزارت ورزش و جوانان اين نتيجه به
صورت محسوس افزايش داشته ولي شدت و ميزان اين تأثير كارگيري فناوري اطالعات ميزان تمركز بهافزايش به

صورت مستقيم است كه با نتايج تحقيقات ر مستقل و وابسته بهقابل اغماض است و اين ارتباط بين دو متغي
، )1) (1379(، ابراهيمي نسب )6) (1378(همخواني دارد و با نتايج تحقيقات دسترنج ) 8) (1383(سعادتمندي 

و چانگ ) 31) (2003(، ددريك و همكاران )16) (2002(، آكرمن و واندر هورت )16) (2002(فيفر و لبلباس 
هاي عمومي همچون وزارت ورزش و جوانان گيري در سازمانطور معمول تصميمبه. مغاير است) 19) (2007(

هاي عمومي تمركز اطالعات بيشتري دارند و يا نفوذ فناوري اطالعات و پيشرفت در اين سازمان. متمركز است
هاي عمومي در ايران از اين مانعنوان نوعي از سازوزارت ورزش و جوانان نيز به. تر شده استزمينه اين امر ساده

  .گيري هستندهاي صنعتي داراي تمركز بيشتري در امر تصميمامر مستثنا نبوده و در مقايسه با سازمان

آمده بايد با در نظر گرفتن مسائلي چون دستتوان گفت كه نتايج بهطور كلي باتوجه به نتايج تحقيق ميبه
نفعان در سازمان، نقش باالي دولت در دمت ساختار سازماني، قدرت ذيساختار دولتي وزارت ورزش و جوانان، ق

  با اينكه وزارت ورزش و جوانان از . ها نگريسته شودگيري در اين سازمان و فعاليتريزي و تصميمبرنامه
ن و كارگيري فناوري اطالعات است و وجود دفتر آمار و فناوري اطالعات در اين سازماهاي پيشرو در بهسازمان

هاي ورزشي و كميتة ملي المپيك از طريق فضاي ها و فدراسيونارتباط آن با وزارت كل ورزش و جوانان استان
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كارگيري به. كارگيري و استفاده از فناوري اطالعات قرار داردمجازي تا حدي وجود دارد، هنوز در ابتداي به
ثير مستقيم اين اطالعات در مسائل و منابع مالي فناوري اطالعات باتوجه به حساسيت اطالعات در سازمان و تأ

همچنين با اينكه . گيرد، به همين دليل قدرت و سرعت فناوري اطالعات كم استصورت آزمون خطا انجام ميبه
طور نامحسوس افزايش و ميزان كارگيري فناوري اطالعات در وزارت ورزش و جوانان ميزان تمركز سازماني بهبا به

توان گفت كه ارتباط بين فناوري اطالعات و رسميت و تمركز شدت افزايش يافته است، ميمان بهرسميت در ساز
شود طور مستقيم است كه به تبع آن اختيار كاركنان در انجام امور كاهش يافته است كه اين مسئله موجب ميبه

زيرا با گرايش به . وب شودقدرت خالقيت كاركنان كاهش يابد و ابتكارات و كندي ارتباطات در سازمان سرك
كارگيري فناوري اطالعات از طرف ديگر، با به. سمت تمركز سازمان از داشتن كاركنان خالق محروم خواهد شد

كارگيري افراد متخصص در وزارت ورزش و جوانان ميزان پيچيدگي افزايش يافته است كه اين مسئله نيازمند به
  .اي استو حرفه

ورزش و جوانان با اعتماد به فناوري اطالعات و كاركنان، تفويض اختيار را در  الزم است مديران وزارت
ها و سازمان گسترش دهند و به سمت عدم تمركز حركت كنند و ميزان رسميت را با حذف صدور بخشنامه

  .هاي مرتبط و غيرمرتبط كاهش دهندنامهآيين

  

  منابع و مĤخذ

تكنولوژي با ساختار سازماني در شركت ملي   سي رابطةبرر"). 1379( .ابراهيمي نسب، غالمرضا. 1
  .الف: ص .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانپايان ."صنايع مس ايران

بررسي وضعيت ورزش ژيمناستيك در ايران با رويكرد تدوين "). 1385( .بدري آذرين، يعقوب. 2
  .الف: ص  .رسالة دكتراي دانشگاه تهران ،"استيك ايراننظام جامع توسعة منابع انساني در ورزش ژيمن

هاي ارتباط بين ساختار سازماني، اثربخشي و تعهد سازماني در حوزه"). 1383(د .حميدي، مهرزا. 3
  .الف: ص .رسالة دكتري دانشگاه تهران ."هاي ورزشي ايرانستادي سازمان



  ... بررسي رابطة بين فناوري اطالعات و ساختار سازماني در وزارت ورزش و جوانان

 

173

 دومين كنفرانس  ."ساختار سازمانياثرات فناوري اطالعات بر "). 1383( .خانلري، امير. 4

  .8-10: صص  .، ساختار و سازمان8المللي مديريت، محور بين

مطالعه و طراحي برنامة استراتژيك كميتة ملي المپيك "). 1387( .خسروي زاده، اسفنديار. 5
  .الف: ص  .رسالة دكتراي دانشگاه تهران ."جمهوري اسالمي ايران

نامة پايان ."بررسي اثرات فناوري اطالعات بر ساختار سازماني". )1378( .اله دسترنج، حكمت. 6
  3: ص .ارشد، دانشگاه تربيت مدرسكارشناسي
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