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 چکیده
ه ورزش و امروز .است کرده جلب ورزشی يهاسازمان در خود ریتأث به را زیادي توجه جدید رساختیز یکعنوان به اطالعات فناوري
توسعه دهند.  ي فناوري راهارساختیزي مختلف ورزشی، اقتصادي و اجتماعی باید هاعرصهدر  مؤثري ورزشی براي حضور کارا و هاسازمان

ت بدنی و ي ورزشی از دیدگاه خبرگان تربیهاسازمانبنابراین هدف از تحقیق حاضر، ارائۀ مدل درختی توسعۀ زیرساخت فناوري اطالعات 
فته است. راتژي پدیدارشناسی و شیوة مصاحبۀ عمیق ساختارنیاي اطالعات با استآورجمع. روش انجام تحقیق کیفی و به لحاظ استورزش 

فناوري  نانیآفرنقش، گروه آشنا به موضوع خبرگان ورزشی (فعاالن حوزة فناوري اطالعات ورزش، استادان دانشگاه، تحقیقجامعۀ آماري 
تا رسیدن به اشباع  یی که با آنهاهانمونهتعداد  برفی انتخاب شدند واز طریق روش گلوله هانمونهي ورزشی) بودند، هاسازمانو زیرساخت 

ت فناوري ي حاصل از مصاحبۀ عمیق با کدگذاري باز، محوري و انتخابی به مدل درختی زیرساخهاافتهنفر بودند. ی 15نظري مصاحبه شد، 
نوین بودن  ي، امکانات وبندبخش ي ورزشی رسیده که شایستگی کارکنان، قابلیت تنظیم، سازگاري، اتصال، سرعت،هاسازماناطالعات در 

ي اي نسخۀ دمکس کیو  افزارنرمبا  هايکدگذارفناوري جزء محورهاي اصلی این زیرساخت قلمداد شدند، براي اطمینان بیشتر از عوامل 
 رساختیزمدل توسعۀ  تواندیمدرصد حاصل شد. مدل مربوطه احتماالً  81و توسط دو کدگذار آشنا صورت گرفت و ضریب توافق  12

 ي ورزشی را تسهیل کند.هاسازمانفناوري در ورزش و 
 

 يدیکل يهاواژه
 ي ورزشی، فناوري اطالعات.هاسازمانزیرساخت فناوري اطالعات، 
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 مقدمه

در عصر حاضر مسائلی مطرح است که دیگر با 

ی نیستند. ویژگی عمدة مسائل شدنحلراهکارهاي گذشته 

و اطالعاتی است  هادادهامروزي در بزرگی و وسعت مقدار 

ي، نگهداري، تولید، پردازش، بازیابی و آورجمعکه باید 

تحلیل شوند. این ویژگی که مولد بخش اعظم 

ي توسعۀ فناوري سوبهي سازمانی است، حرکت هایدگیچیپ

که به کمک  شودیمي اطالعات را موجب فناورنوینی به نام 

. فناوري )1( و اطالعات فراوان تسهیل شود هادادهآن کار با 

رقابتی و  برتري عنوانبهاطالعات که تا چندین سال قبل 

 عنوانبهبود، امروزه  هاسازمانسالح راهبردي مورد توجه 

رو ، ازایناستنیاز رقابتی براي سازمان و مدیران مطرح 

فناوري جدید اطالعاتی و ارتباطی  شودیممشاهده 

موجی فراگیر، تغییراتی را در تمامی جوانب زندگی  صورتبه

و وسایل آورده  وجودبهبشر از جمله در عرصۀ مدیریت 

ي اطالعاتی و هاستمیسی، ارتباطات راه دور، جمعارتباط

با  همچنین. )2(روش انجام کارها را دگرگون ساخته است 

العاده در توجه به تغییرات سریع تکنولوژیکی، افزایش فوق

فناوري  ۀسلطو  هاتیتخصصی شدن فعال، حجم اطالعات

ها، مدیران به این نتیجه اطالعات در مدیریت سازمان

، ترقیکه هرچه فضاي اطالعات سازمان دق انددهیرس

تر باشد، سازمان بهتر تر و منسجمتر، شفافیافتهنظام

امروزه فناوري اطالعات و . )3( به اهدافش برسد تواندیم

و  )4(ر حال نهادینه شدن است ارتباطات در زندگی بشر د

 هاسازماني اساسی براي توسعه و پیشرفت هايفناوراز 

درصد از  50ي بزرگ هاسازمان. )5(است 

ي اصلی خود یعنی پول را براي خرید هايگذارهیسرما

ي گذارهیسرماري اطالعات ي ثابت، در فناوهاییدارا

ي است که از ادهیپدفناوري اطالعات  .)6( کنندیم

                                                           
1. Hismanoglu, M 
2. Mantle, P 

و  هاسازماني کامپیوتري در هاستمیسي وسیع ریکارگبه

آمده  وجودبهي آن ریکارگبهعمیق ناشی از  و تحولجامعه 

. تحقیقات نشان داده که انتشار فناوري اطالعات )7(است 

ي و وربهرهیی در زمان، افزایش جوصرفهدر سازمان موجب 

کارها و غیره  ترکاملبازدهی، باال بردن بازده کار، اجراي 

 .)8( شودیم

نظران صاحببا توجه به اهمیت فناوري اطالعات، 

اشاره  هااند که به اهم آنارائه کرده مختلفی از آنتعاریف 

) 2011( 1) و هیسمانغلو1384درودي ( زعمبه .شودیم

که امکانات  شودیاطالق م ییهايفناوري اطالعات به فناور

، انباشت، پردازش و توزیع اطالعات يآوربراي جمع الزم را

 ياچندرسانه يهايفناور، محور این فناوري، کنندیفراهم م

و همچنین  افزار، اینترنت، تلفن، تلویزیوناز جمله رایانه، نرم

کاري اینترنتی، پست الکترونیک، وبالگ، ماهواره  يهاپروژه

) فناوري 2006( 2از دیدگاه مانتل، )9 ،10( و ... است

ي، سازرهیذخاطالعات عبارت است از گردآوري، 

سازماندهی، پردازش و نشر اطالعات اعم از صوت، تصویر و 

ي و مخابراتی صورت اانهیرامتن یا عدد که با استفاده از ابزار 

) فناوري 2011( 3. از دیدگاه دیکا و هامیتی)11( ردیپذیم

. )12(اطالعات ترکیبی از تجهیزات ارتباطی و رایانه است 

) فناوري اطالعات، به معناي 2000( 4به نظر ونکتاش

فرایندها و تجهیزاتی است که افراد با استفاده از آنها، 

اطالعات را در قالب متن، صدا و تصویر تولید، سازماندهی 

 . )13( کنندیمو ارائه یا منتشر 

 ةارتباطات در حوز لزوم گسترش فناوري اطالعات و

تربیت بدنی استفاده  . دررسدینظر متربیت بدنی ضروري به

تسهیل در یادگیري  از فناوري اطالعات و ارتباطات جهت

با توجه به ماهیت رشتۀ تربیت  .)14( امري ضروري است

بدنی و علوم ورزشی، اهمیت فناوري اطالعات در این حوزه 

3. Dika, A. and M. Hamiti 
4. Venkatesh  
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. )15(است  دوچندانسروکار دارد،  انسانکه با جسم و روح 

، کندیمي را برداربهرهعرصۀ ورزش از این فناوري بیشترین 

عوامل متعددي در افزایش محبوبیت ورزش در سراسر 

ۀ لیوسبهی رساناطالع. از آن جمله اندگذاشته ریتأثجهان 

ي که اماهوارهي اینترنتی و هاشبکهي گروهی، هارسانه

. طی (16) کنندیمورزشی را گزارش رویدادها و مسابقات 

ي ورزشی نیز فناوري اطالعات هاسازماني اخیر، در هاسال

ي پیدا کرده و به بخش اندهیفزاو ارتباطات (فاوا) اهمیت 

از آموزش و برنامۀ درسی و حتی امور روزمرة  ریناپذییداج

. )17(مدرسان، مربیان و مدیران ورزشی تبدیل شده است 

با  اندکرده، سعی اندکردهکشورهایی که در ورزش پیشرفت 

ي توسعه و ایجاد ساختار مناسب در راستاي هابرنامهارائۀ 

. از )18(گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات گام بردارند 

تاکنون، از راه  1986ي المپیک در سال هايبازنخستین 

ي مختلف در پخش خبر هايفناورارتباطات از راه دور و 

ابقات، استفاده براي آگاه کردن مردم جهان از جریان مس

ي مدرن (جدید)، در آتن را هايبازشده است. اولین 

خبرنگارانی پوشش دادند و تفصیل و نتایج مسابقات را از 

 دادندیمي خود گزارش هاروزنامهطریق دستگاه تلگراف به 

ي اخیر، مسابقات ورزشی از پشتیبانی توسعۀ هاسالو در 

ردار شده است فناوري اطالعاتی و ارتباطاتی زیادي برخو

)19(. 

عظیمی بر ورزش و  ریتأثي جدید اطالعاتی هايفناور

به اینکه چگونه  هايفناوري تفریحی دارند. این هاتیفعال

 لیوتحلهیتجزي ورزشی و تفریحی را مدیریت و هابرنامه

کرده و چگونه با مشتریان و همکاران خود ارتباط برقرار 

در  هابرنامهي و اثربخشی وربهرهبسیاري دارند.  ریتأثکنیم، 

ي اطالعاتی و هايفناوري ریکارگبهآینده به آگاهی و 

ي وکارهاکسبو  هاسازمانارتباطی وابسته است، بنابراین 

ي خود، باید هاتیفعالورزشی و تفریحی براي موفقیت در 

                                                           
1. Canadian olympic committee 

، خدمات و نیروي انسانی خود را هابرنامهتمامی ارتباطات، 

. فناوري اطالعات و )20(با این فناوري هماهنگ سازند 

ي آموزشی در تربیت بدنی هاتیفعالارتباطات به بهبود 

گفت که ضرورت فناوري  توانیم. پس )21( کندیمکمک 

است و  ریانکارناپذبراي هر سازمانی در عصر ارتباطات 

ي مختلف بر مبناي ماهیت و اهداف خود باید هاسازمان

به  ترعیسري از این ابزار کمک بگیرند که هرچه اهگونبه

ي امروز مجبورند فناوري هاسازماناهدافشان دست یابند. 

کار گیرند، در غیر این صورت از عرصۀ اطالعات را به

در آن  هاتحولدر محیطی که شتاب تغییر و  هاتیفعال

. پیشرفت سریع )22(فزاینده است، حذف خواهند شد 

فناوري اطالعات، عمومیت یافتن بیشتر و در دسترس بودن 

رزان بودن و یادگیري آسان فناوري اطالعات از یک طرف، ا

آن از طرفی سبب شده است که مدیران و کارکنان 

ي ورزشی از فناوري اطالعات هاسازماني مختلف هابخش

ابزاري مهم و قوي براي حل مشکالت ناشی از  عنوانبه

و  ترعیسرپیچیدگی سازمان، برقراري ارتباطات، انجام 

ر سازمان استفاده ي بیشتر دوربهره، بازدهی و تر کارهاآسان

ي ورزشی با استفاده از هاسازمانکلی،  طوربه. )23(کنند 

فناوري اطالعات در پی ایجاد ارزش افزودة بیشتر جلب 

ي و وربهرهبیشتر رضایت مشتري و شهروندان، ارتقاي 

 .)13(کارایی سازمان هستند 

ي هايفناور)، توسعۀ 2007( 1کمیتۀ ملی کانادا

عملکردهاي  نیترمهماطالعات و ارتباطات در ورزش را از 

مثبت خود بیان کرد که اجراي آن کمک بسزایی به توسعۀ 

ورزش کرد. این کمیته اعالم کرد براي توسعۀ ورزش و 

 . این)24(را گسترش داد  هايفناورین موفقیت آن باید ا

سایر  مانند نیز ورزشی يهاسازمان که است حالی در

 قرار هایدگیچیپ تغییرات و این تأثیر ، تحتهاسازمان

دهند  ادامه خود را قدیمی يهابرنامه توانندینم و اندگرفته
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نبوده و در این  مستثنا. کشور ایران نیز از این امر )25(

ي زیادي در هايگذارهیسرماي اخیر هاسالخصوص در 

ي در ادارات افزارنرمي و افزارسختزمینۀ خرید تجهیزات 

ي اطالعاتی به هاستمیسدولتی انجام گرفته است. ورود 

ي دولتی، همواره هاسازمان ژهیوبهي کشور ایران هاسازمان

و بدون دردسر نبوده است. در بسیاري از موارد  زیآمتیموفق

و نابجاي  جاانتظارات ب اندنتوانسته جادشدهیاي هاستمیس

ورده سازند و همین مدیران را برآ خصوصبهمتقاضیان 

مشکالت قبلی حل  تنهانهنارضایتی به هر حال سبب شده 

بر نشود، بلکه سیستم و سازمان دچار اختالل شده و عالوه

صرف هزینه و وقت زیاد از کیفیت و بازدهی آنها کاسته 

این مشکل در کشورهاي پیشرفته نیز وجود  اگرچهشود. 

وم از جمله دارد، ولیکن در کشورهاي پیشرفتۀ جهان س

ایران که دانش و فناوري اطالعات سابقۀ طوالنی نداشته و 

و استانداردهاي رسمی نیز یا وجود ندارد یا هنوز  هااستیس

نظر ، حادتر بهاستي ریگشکلدر مراحل اولیه و در حال 

 . )26( رسدیم

که با )27() 1390نتایج پژوهش عبدوي و همکاران (

هدف طراحی و تبیین مدل راهبردي فناوري اطالعات، در 

، ICTسازمان تربیت بدنی انجام گرفته بود، کمبود بودجۀ 

نبود نظم و سریع کار در امور ارباب رجوع و صداقت کاري، 

، ICTي ویژة تخصصی افزارهانرممشکالت مربوط به 

ي هاشبکهی و رساناطالعخابراتی و ي مهاشبکهمشکالت 

ي عمومی و هاستمیساینترنتی و اینترانتی، مشکالت 

، ICTمشکالت مدیریتی و کمبود نیروهاي متخصص 

آموزش ناکافی و نبود بانک اطالعاتی مناسب در سازمان 

ي داخلی سازمان شناسایی هاضعفورزش کشور را جزء 

ده از فناوري ي با استفاافزارسختکردند و ایجاد شبکۀ 

ي هاکانالموجود و  افزارسختاطالعات مناسب، ارتقاي 

ارتباطی، ایجاد اینترنت در سازمان، استفادة بهینه از 

ي کاربردي افزارهانرمی، طراحی رساناطالعي هاشبکه

در  ITبدون کاغذ، استفادة بهینه از  حد امکانیکپارچه تا 

ستر مناسب ، ایجاد بهانهیهززمینۀ آموزش براي کاهش 

ي سازکسانتبادل اطالعات، ایجاد هماهنگی و ی منظوربه

ي عملیاتی در سطح سازمان تربیت بدنی، ایجاد هاستمیس

براي مدیران  MIS-TPSو  DSSسطوح مناسب اطالعاتی 

ي کاري براي تبیین مدل راهبردي هابرنامهو کارکنان را از 

فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان تربیت بدنی معرفی 

، در طرح تفصیلی )18() 1384کردند. عالمی و همکاران (

و » ام جامع توسعۀ تربیت بدنی و ورزش کشورنظ«با عنوان 

در حوزة مطالعۀ تفصیلی فناوري اطالعات و ارتباطات بیان 

داشتند که فناوري اطالعات و ارتباطات در ایران چندان 

نیست و در مورد دسترسی به امکانات ارتباطی  افتهیتوسعه

ي زیادي وجود هایکاستمانند تلفن ثابت، همراه و اینترنت 

ي در ایران رونق افزارنرمهمچنین تولید محصوالت  دارد.

چندانی ندارد و توسعۀ فناوري اطالعات و ارتباطات در 

در کشور است. آنها  ICTاز وضعیت عمومی  متأثرورزش 

بیان داشتند که وضعیت کیفی  افزارسختدر بخش 

ي موجود در سازمان تربیت بدنی و در بخش افزارسخت

 هااستان، نیمی از هااستانو در مورد ستادي قابل قبول بوده 

و در  استرایانۀ غیر روزآمد دارند که این توزیع ناهمگون 

در ستاد سازمان تربیت بدنی و برخی  افزارنرمبخش 

 شودیمعمومی استفاده  افزارنرماز چند  صرفاً هاونیفدراس

ي اداري و مالی هاحوزهمربوط به  افزارهانرمکه عمدة این 

ر بخش شبکۀ ارتباطی بیان کردند که شبکۀ است و د

ملی ورزش (اینترنت) در کشور وجود ندارد که این درون

ورزش  اندرکاردستموضوع ارتباط اطالعاتی بین نهادهاي 

) بیان کرد 1388رو کرده است. نصراللهی (را با مشکل روبه

 شایسته نحوبه المپیک ایران، نتوانسته ملی که کمیتۀ

 در بخش این در و بگیرد خدمت به را اطالعاتی يهايفناور

) 1392. سبحانی و همکاران ()28(موقعیت ضعف قرار دارد 

 جمهوري ورزشی يهاونیفدراسدادند،  در پژوهشی نشان
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 سطح تا اطالعات فناوري از استفاده ایران، در زمینۀ اسالمی

یی مانند هاسازمانآنان  از نظر فاصله دارند. خوب بسیار

ي ورزشی که پیوسته در حال رقابت با رقباي هاونیفدراس

خارجی خود هستند، ناچارند براي حفظ مزیت رقابتی خود 

. )1(ي به موضوع فناوري اطالعات داشته باشند اژهیوتوجه 

، در تحقیقی به بخش فناوري )29() 1387زاده (خسروي

یکی از  عنوانبهاطالعات کمیتۀ ملی المپیک ایران 

) 1385ین (ي این کمیته اشاره کرده است. بدري آذهاضعف

، کمبود منابع اطالعاتی را از دالیل عدم گسترش )30(

ورزش ژیمناستیک در ایران ذکر کرد. کاظمی و همکاران 

ي فناوري ریکارگبهدر پژوهشی موانع  )31() 1387(

اطالعات را ضعیف بودن شبکۀ ارتباطات، کمبود بودجه 

، فقدان پهناي باند افزارنرمو  افزارسختمنظور تجهیز به

ي اشبکهمناسب براي اینترنت، وجود مشکالت مخابراتی و 

ي، فقدان انگیزه و حمایت الزم، زیربرنامه، ضعف ضعیف

 .استفقدان دانش و تجربۀ الزم مدیران در ارتباط با رایانه 

زیرساخت جدید توجه زیادي  عنوانبهفناوري اطالعات 

ي ورزشی جلب کرده است و هاسازمانخود در  ریتأثرا به 

ي ورزشی، ارتباط اینترنتی وجود هاسازمانامروزه در بیشتر 

ي سازمانی با مقاصد مختلفی نگهداري هاتیساوبدارد و از 

و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات از  شودیم

 شودیمي ورزشی محسوب هاسازماننیازهاي  نیترمهم

ي، اعتقاد نداشتن ي امروزهاسازمان. اما مشکل )32(

مدیران به فناوري اطالعات، عدم حمایت مدیران از نحوة 

استفاده و انتشار، ترس از هرگونه تغییر، ایجاد فضاي بسته 

یی براي هاراهی به یافتن توجهیبو داشتن دیدي سنتی و 

اجرا و استفاده از ابزار فناوري اطالعات در سازمان است 

 يهاسازمان و عام طوربه هاسازمان که . موضوعی)33(

 مدیران که مواجهند، این است آن با خاص طوربه ورزشی

 مرتبط عوامل درك اطالعاته فناوري انتشار مسئلۀ حل براي

. )34(دارند  ب نیاز آنها علل پیدایش تعیین و انتشار با

اثرگذاري و نقش فضاي  ةامروزه با نگرش به روند فزایند

فناوري  يهارساختیمجازي در جوامع مختلف، توجه به ز

عنوان یکی از پیشروترین بهارتباطات و اطالعات  ةحوز

. )35( دانش و فناوري داراي اهمیت زیادي است يهانهیزم

 تواندیآنها م ۀفناوري اطالعات و روند توسع يهارساختیز

اطالعاتی را  يهايمستعد رشد در فناور ةبالقو يروندها

اصولی  تنهانهفناوري اطالعات  . زیرساخت)36(سازد آشکار 

، بلکه مزایاي کندیمرا براي مدیریت اطالعات مفید فراهم 

 کندیممحسوسی همراه با استمرار و دوام فعالیت پیشنهاد 

ي است اچندگانهت فناوري اطالعات مفهوم . زیرساخ)37(

جزء زیرساخت فنی فناوري اطالعات و  2که شامل 

. سکوهاي )38(انسانی فناوري اطالعات است  رساختیز

ي اطالعات و ارتباطات زیرساخت هايفناوراستفاده از 

. این شودیمي اطالعات و ارتباطات نامیده هايفناور

، افزارهانرمي، اانهیراي افزارهاسختشامل  هارساختیز

و منابع انسانی مورد نیاز  هاشبکه، هادادهي درون سازرهیذخ

ست هارساختیزبراي اجرا و استفاده و مدیریت تجهیزات و 

. زیرساخت فناوري اطالعات، زیربناي الزم را براي )39(

 ي فناوري اطالعات در سازمان فراهمهابرنامه

ي زیرساخت مناسب ممکن است سازآماده. ایجاد و سازدیم

در  هايگذارهیسرمازمان زیادي به طول انجامد و معموالً به 

ی، با توجه به شرایط خاص یک ابعاد مختلف و زمان کاف

. زیرساخت )40(، نیاز دارد وکارکسبسازمان و محیط 

تمام زیربناي الزم و  عنوانبه توانیمفناوري اطالعات را 

ي هاستمیسي ریکارگبهي و سازادهیپساختاري که براي 

 .)41(فناوري اطالعات الزم است، تعریف کرد 

 و ارتباطاتدر واشینگتن مدل جامع فناوري اطالعات 

به مردم از طریق  ورزشی و خدماتبه بهبود ارائۀ اطالعات 

ی بیشتر به اطالعات و دسترس و ارتباطاتفناوري اطالعات 

وسیع فناوري اطالعات و  رساختیزورزشی با استفاده از 

بستر مناسب براي به اشتراك گذاشتن  نیتأمارتباطات و 
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دارد و استفاده از فناوري اطالعات و  دیتأکاطالعات ورزشی 

ه تغییرات یی سریع بپاسخگوارتباطات را براي 

 داندیمي خود هابرنامه نیترمهمي ورزشی، از هايازمندین

ي هاسازماني ورزشی نسبت به بیشتر هاسازمان. )42(

ند و با مندبهرهي نوین هايفناورتولیدي و خدماتی کمتر از 

. در حوزة )43(ي آن آشنایی چندانی ندارند ریکارگبهیوة ش

ي در خصوص فناوري اگستردهتربیت بدنی تحقیقات 

. مدیران ورزشی باید )44(اطالعات انجام نگرفته است 

ي اطالعاتی در هاستمیسبدانند کاربرد فناوري اطالعات و 

 عبارتبهاست.  اثربخشسازمان ورزشی تا چه حد مفید و 

، فناوري اطالعات به کیفیت محصول، خدمت، بهبود گرید

خدمات به مشتریان و بهبود ارتباطات و اطالعات که همگی 

ي هاسازمانو شروط اولیۀ موفقیت براي  هاشاخصاز 

مرتبط است. با توجه به اهمیت  دیآیم حساببهورزشی 

فراوان هر دو مقولۀ فناوري اطالعات و ورزش و کمبود 

گرفته در این زمینه و از آنجا که ادبیات تحقیقات انجام

مرتبط با فناوري اطالعات بر اقتضایی بودن استفاده از این 

تأکید دارد  هاسازمانفناوري، با توجه به شرایط و وظایف 

 ورزش ادارات کـه کندیم ایجـاب امـروز متغیر . دنیاي)45(

 نـوین ابزارهاي دنبالبه بقا و موفقیت کسب براي جوانان و

 ایـن نیتأم در راها سازمان که ابزارهایی از یکی باشند.

اسـت  اطالعـات فناوري يریکارگبه ،دهدیم یاري اهداف

)46(. 

و پذیرفته ي صورتهامصاحبهبا توجه به مطالعات و 

که بیانگر نبود زیرساخت  شدهاشارهي هاپژوهشنتایج 

ي ورزشی هاسازمانمناسب در حوزة فناوري اطالعات در 

مختلف مانند وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و 

ي ورزشی، کمیتۀ ملی المپیک و دیگر هاونیفدراسجوانان، 

، ضرورت پژوهش در حوزة استي ورزشی ایران هاسازمان

ي آن در ورزش کشور هارساختیز ژهیوبهي اطالعات و فناور

امري ضروري است و با توجه به اهمیت مزایاي فراوان 

ي اطالعاتی براي هاستمیسي فناوري اطالعات و ریکارگبه

ي هاسازماني ورزشی، و اینکه براي مدیران هاسازمان

ي این ریکارگبهورزشی و ورزش اهمیت فراوانی دارد که با 

ابزارها، تا چه حد به آنها در تحقق اهداف سازمانی کمک 

از این فناوري توانمند  تواندیم؟ ورزش نیز کندیم

ي کند. در حوزة مدیریت ورزشی نیز همواره برداربهره

دغدغۀ مدیران و محققان این بوده است که چه عواملی 

 باشد؟ آیا رگذاریتأثبر بهبود اثربخشی سازمانی  تواندیم

و  کنندهعیتسردر این راه  توانندیمي هزارة سوم هايفناور

رو این پژوهش بر این اصل باشند؟ ازاین کنندهلیتسه

گر ي اجرایی تسهیلهارساختیزاستوار است که 

 اند؟ ي فناوري اطالعات در ورزش کدامریکارگبه

 

 یشناسروش

پژوهش حاضر از نوع کیفی با استراتژي پدیدارشناسی 

و تاکتیک تحلیل محتوا (کیفی) و به لحاظ اجرا از نوع 

میدانی است. این حوزه در رویکرد پژوهش استقرایی و 

اکتشافی است. براساس الزامات روش تحقیق پدیدارشناسی 

از طریق  هادادهدر خصوص یک فرایند اجتماعی خاص، 

ي شده و ریشۀ آورجمعه تحقیق مصاحبۀ مربوط ب

. همچنین براي دشویمي اصلی از آنها مشخص هانهیزم

گردآوري اطالعات در زمینۀ مبانی نظري و ادبیات تحقیق 

و همچنین  هاکتابي، مقاالت، اکتابخانهموضوع، از منابع 

ي آورجمعاز شبکۀ جهانی اطالعات (اینترنت) و براي 

ز مصاحبه استفاده شده است. ا لیوتحلهیتجزاطالعات براي 

جامعۀ آماري تحقیق گروه آشنا به موضوع و متخصص و 

خبرگان ورزشی (فعاالن حوزة فناوري در ورزش، استادان 

ي فناوري هارساختیزفناوري و  نانیآفرنقشدانشگاه، 

ي ورزشی) بودند که به لحاظ شیوة هاسازماناطالعات 

خبره به  15یدگاه برفی با دي اطالعات روش گلولهآورجمع

اشباع نظري رسید و با انجام مصاحبه با این تعداد، تشخیص 
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به نقطۀ اشباع  شدهيگردآورمحققان این بود که اطالعات 

ي بیشتر نیست. در ابتداي هامصاحبهرسیده و نیازي به 

اقدام به شناسایی واحدهاي معنایی  هاداده لیوتحلهیتجز

ي باز، کدگذاریی، شد، پس از شناسایی واحدهاي معنا

ي مدل توسعۀ ریگشکلکدگذاري محوري و انتخابی و 

زیرساخت فناوري اطالعات در ورزش صورت گرفت، 

منظور تعیین روایی این پژوهش براساس ادبیات یکی از به

پژوهشگر با فضاي پژوهشی و  مدتیطوالندرگیري  هاراه

مشاهدات مداوم در محیط پژوهش بود که خود سبب 

سازي پژوهش شده است و در بعدي دیگر وجود روایی

، تفاسیر و هاافتهآیا ی که سؤالداوران بیرونی با طرح این 

یا خیر؟ که در  شودیمپشتیبانی  هادادهنتایج از طریق 

پژوهش حاضر هر دو مورد یعنی درگیري پژوهشگر با 

نفر خبره در  2توسط  هادادهپژوهش و همچنین تفسیر 

ي تحقیق داراي هاافتهش صورت گرفت و یحوزة آمار و پژوه

پایایی این پژوهش  منظوربهروایی مناسب ارزیابی شد. 

نفر آشنا با  2خصوص کدگذاري اولیه توسط به هايکدگذار

همراه نظر پژوهشگر به هاافتهۀ پژوهش انجام گرفت و یمسئل

درصد تشابه کدگذاري توافق نظر رسید و  81روي عدد 

تفسیر و ارائۀ نتایج  منظوربهآمد.  دستبه پایایی نیز مناسب

 افزارنرمبا خطاي کمتر تمامی فعالیت پژوهش از طریق 

 صورت گرفت.12مکس کیو دي اي

 

 ي تحقیقهاافتهی

، تعداد دهدیمنشان  1که جدول طورهمان

نفر بود که سطح تحصیالت همه  15 شوندگانمصاحبه

دکتري، رشتۀ تحصیلی آنها تربیت بدنی، مدیریت دولتی و 

نفر مدیریت ورزشی،  9فناوري اطالعات، گرایش تحصیلی 

نفر مدیریت دولتی بود. همچنین  2نفر فناوري اطالعات و  4

ي هاسازماننفر سابقۀ اجرایی در حوزه فناوري اطالعات  6

 ورزشی داشتند.

 شوندگانمصاحبهشناختی ي جمعیتهایژگیو. توصیف 1جدول 

 سطح تحصیالت تعداد
 ةحوز

 فعالیت
 گرایش تحصیلی تحصیلی ۀرشت

فناوري  ةاجرایی در حوز ۀسابق
 ورزشی يهاسازماناطالعات 

 دکتري  15
و  هادانشگاه
 يهاسازمان

 ورزشی

 تربیت بدنی
 و فناوري اطالعات 

 و مدیریت  

 )9مدیریت ورزشی (
 )4فناوري اطالعات (
 )2مدیریت دولتی (

 نفر  6

 
خالصه پس از  صورتبهي این پژوهش هاافتهی

گرفته باز، محوري و انتخابی به ي صورتهايکدگذار

ي فناوري اطالعات در ورزش رسیده است که هارساختیز

 خالصه شرحی بر چگونگی صورتبه 1و شکل  2در جدول 

کد  8که در مجموع یک کد انتخابی،  شده ارائهکدها 

 آمده است. دستبهکد باز  29محوري و 

 1و مدل اکتشافی  2ي جدول هاافتهکه در یطورهمان

حاکی از آن است که آگاهی از  هاافته، یدیکنیممشاهده 

ي فناوري، هامهارتي فناوري، اشتیاق به یادگیري هامهارت

و توانایی  هااستیسي، درك از اهداف و زیربرنامهتوانایی 

شایستگی کارکنان در  عنوانبه هادادهتفسیر  لیوتحلهیتجز

. در مؤلفۀ اندشدهزیرساخت فناوري اطالعات شناسایی 

در هر زمان، وابستگی  افزارهانرمیت دیگر قابلیت آپد

 افزارهاسختو  افزارهانرمبودن  روزبهکاربران به فناوري و 

. همچنین امکانات اندشدهنوین بودن شناسایی  عنوانبه

ي، امکانات کاربر آشنا و آموزش افزارنرمي و افزارسخت

امکانات در زیرساخت فناوري  عنوانبهي اچندرسانه

، سیستم هادادهشناسایی شده است. کاربرد همیشگی 

ي آن حمایت کرده و هااستیسفناوري را پذیرش و از 

ي در بندبخش عنوانبهکاربرد فناوري براي هریک از افراد 
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زیرساخت نام گرفته است. اتصال تمامی واحدها، حمایت از 

شبکۀ  عنوانبهو خارجی خانواده ورزشی و کاربران داخلی 

زیرساخت فناوري اطالعات شناسایی شده است. سرعت 

، داشتن ابعاد بیشتر فناوري در مقایسه بخشتیرضااتصال 

ي استاندارد افزارهانرمو  افزارهاسختو  هاسازمانبا دیگر 

سرعت در زیرساخت فناوري شناسایی شده است.  عنوانبه

ي اچندرسانهو فایل  همچنین سهولت در انتشار متن، صوت

ي نوشتاري و صوتی و دیداري، انسجام در هالیفاو دیگر 

سازگاري  عنوانبه، سهولت در اشتراك با ابزار مختلف هاداده

در زیرساخت فناوري اطالعات و استفادة زیاد کاربران از 

، تناسب نیازها با استانداردهاي فناوري، سهولت در هاداده

روز بودن ، امکان بهافزارنرمو  فزاراسختتنظیم و ارزیابی 

 عنوانبهو حمایت از رشد سازمان  افزارنرمو  افزارسخت

قابلیت تنظیم زیرساخت فناوري اطالعات معرفی شدند و 

شده هر کدام با توجه به ادبیات پیشینه ي اکتشافهاعامل

انتخاب شده و تمامی عوامل در زیرساخت فناوري اطالعات 

 ی شدند.در ورزش شناسای

 

 
 ي فناوري اطالعات در ورزشهارساختیزي اخالصه. 2جدول 

 کدگذاري باز کدگذاري محوري کد انتخابی

یز
ت

اخ
رس

 
ش

رز
ر و

ت د
عا

طال
ي ا

ور
فنا

 
 

شایستگی 
 کارکنان

فناوري يهامهارتآگاهی از   
 اشتیاق به یادگیري

يزیربرنامهتوانایی   
هااستیسدرك از اهداف و   

هاافتهیو تفسیر  لیوتحلهیتجزتوانایی   

 نوین بودن
در هر زمان افزارهانرمقابلیت آپدیت   

 کاربران وابسته به فناوري هستند
هستند روزبه افزارهانرمو  افزارهاسخت  

 امکانات
يافزارنرمو  يافزارسختامکانات   

 امکانات کاربر آشنا
ياچندرسانهآموزش   

يبندبخش  
 کاربرد فناوري براي هر یک از افراد

گذاري داشته باشندفناوري پذیرش و سیاست حمایت يهاستمیس  
هادادهکاربري و کاربرد همیشگی   

 اتصال
 تمامی واحدها به هم متصل باشند

 کاربران خارجی و داخلی
 حامی خانواده ورزشی

 سرعت
باشد بخشتیرضاسرعت اتصال   
افزارهانرمو  افزارسختاستاندارد در ابعاد   

هاسازماندیگر  با داشتن ابعاد بیشتر فناوري در مقایسه  

 سازگاري
هادادهانسجام در   

و .... ياچندرسانهسهولت در انتشار متن، صوت، فایل   
 سهولت در اشتراك با ابزارهاي مختلف

 قابلیت تنظیم

هادادهزیاد کاربران در  ةاستفاد  
 تناسب نیازها با استانداردهاي فناوري

افزارنرمو  افزارسختسهولت در تنظیم و ارزیابی   
افزارنرمو  افزارسختامکان بروز بودن   

 حمایت از رشد سازمان
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 ي ورزشیهاسازمان. مدل درختی توسعۀ زیرساخت فناوري اطالعات 1شکل 

 
 يریگجهینتبحث و 

 زیادي توجه جدید یرساختیعنوان زبه اطالعات فناوري

. است کرده جلب ورزشی يهاسازمان در خود ریتأث به را

 نیترتا بزرگ يافزارشرکت نرم یکاز  يامؤسسه هر باًیتقر

 ITکوچک، به  يهافروشگاه یو حت یادن یباشگاه ورزش

چارچوب و  .)44( یابدرونق  یخوبتا تجارتشان به نیازمندند

و  هابخشاجزاي فناوري اطالعات در ورزش داراي 

ي متعدد به این هاپژوهشي متعددي است که هاحوزه

ي اجرایی هارساختیزاند، اما توجه به مقوله اشاره داشته

ة فناوري اطالعات بود و در گمشدفناوري اطالعات حلقۀ 

حوزة ورزش در ایران کمتر پژوهش بررسی شده که این 

پژوهش با این هدف انجام گرفته است و از آنجا که پژوهش 

حاضر یک روند اکتشافی بود و تفکر فناوري و ورزش به 

بررسی بهینه و تخصصی نیاز دارد، روند اکتشافی 

و  هاراهی از پدیدارشناسی و مصاحبۀ عمیق با خبرگان یک

ي این پژوهش نشان هاافتهپژوهش بود. ی سؤالمسیر تحقق 

ي فناوري، اشتیاق به هامهارتداد که کدهاي آگاهی از 

ي، درك زیربرنامهي فناوري، توانایی هامهارتیادگیري 

 هادادهتفسیر  لیوتحلهیتجزو توانایی  هااستیساهداف و 

فناوري اطالعات شایستگی کارکنان در زیرساخت  عنوانبه

 افزارهانرم، در مؤلفۀ دیگر قابلیت آپدیت اندشدهشناسایی 

بودن  روزبهدر هر زمان، وابستگی کاربران به فناوري و 

نوین بودن شناسایی  عنوانبه افزارهاسختو  افزارهانرم

ي، افزارنرمي و افزارسخت. همچنین امکانات اندشده

امکانات  عنوانبهي اسانهچندرامکانات کاربر آشنا و آموزش 

در زیرساخت فناوري شناسایی شده است. کاربرد همیشگی 

ي آن هااستیس، سیستم فناوري را پذیرش و از هاداده

کند و کاربرد فناوري براي هریک از افراد حمایت می

ي در زیرساخت نام گرفته است. اتصال بندبخش عنوانبه

ی و کاربران داخلی تمامی واحدها، حمایت از خانوادة ورزش

شبکۀ زیرساخت فناوري اطالعات  عنوانبهو خارجی 

، داشتن بخشتیرضاشناسایی شده است. سرعت اتصال 

و  هاسازمانابعاد بیشتر فناوري در مقایسه با دیگر 

سرعت در  عنوانبهي استاندارد افزارهانرمو  افزارهاسخت

زیرساخت فناوري شناسایی شده است. همچنین سهولت 

ي هالیفاي و دیگر اچندرسانهدر انتشار متن، صوت و فایل 

، سهولت در هادادهنوشتاري و صوتی و دیداري، انسجام در 

سازگاري در زیرساخت  عنوانبهاشتراك با ابزارهاي مختلف 

، تناسب هادادهفناوري اطالعات و استفادة زیاد کاربران از 

نیازها با استانداردهاي فناوري، سهولت در تنظیم و ارزیابی 
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و  افزارسختروز بودن ، امکان بهافزارنرمو  افزارسخت

قابلیت تنظیم  عنوانبهو حمایت از رشد سازمان  افزارنرم

کدهاي مؤثر در زیرساخت  عنوانبهزیرساخت فناوري 

 . اندشدهفناوري در ورزش شناخته 

ي و بندطبقهادبیات پیشینۀ پژوهش این کدها براساس 

 ۀ اصلی قرار گرفتند و مجموعۀ محورهامؤلفدر هشت محور 

. در سازدیمزیرساخت فناوري اطالعات در ورزش را 

 ي اکتشافی صرفاً مروري برهاپژوهشخصوص بحث دربارة 

ي این هاافتهی بر ینگاهمیناندازیم و می هاپژوهش

 . خواهیم داشت هاپژوهش

)، در پژوهشی در زمینۀ 2007( 1کیمی و همکاران

تدوین برنامۀ راهبردي کمیتۀ ملی المپیک زیمباوه براي 

ي ناکافی از فناوري ریگبهره، 2008تا  2002ي هاسال

را از  تیساوباطالعات، از جمله نداشتن پایگاه اطالعاتی و 

 (2003)کواك. )47(ي عمدة آن کمیته ذکر کردند هاضعف

در تحقیقی به افول جـایگـاه تربیـت بدنی بر اثر  ،)48( 2

و  کندیاطالعاتی اشـاره م يهايفناورنگرفتن  کاربه

د کرده ضرورت تحقیقات بیشتر را در این باره پیشنها

در تحقیقات ، )49() 1388( مکارانهفراهانی و  اســـت.

فنـاوري اطالعات و که حوزة خود خاطرنشان کردند 

طور خاص، تربیت بدنی به ۀطور عام و رشـــتارتباطات، به

سی کاك  توجه محققان قرار گرفته اســـت. کمتر مورد

ي فناوري اطالعات را از ریکارگبه، )50() 2007( 3چی

ي ناشی از اجراي برنامۀ راهبردي هاتیموفقدستاوردها و 

انجمن المپیک مالزي بیان کرد. کریسـتین تـوهی و 

اطالعـات «اي بـا نام ، در مقاله)51() 2002( 4هالبیرت سو

ی ، بـه شماي کلی از برخ»هاي المپیکو اسـناد در بازي

هاي هاي مربوط به جنبهاطالعات و مستندات طرح

                                                           
1. Camy 
2. Kocak 
3. Seih, Kok, Chi 
4 Toohey, K. and S. Halbwirth 

ناپذیر نظـام المپیـک (تأثیرگذارترین اتفاق ورزشی جدایی

جهان) اشاره کردند. همچنین هـزاران جنبۀ دیگر از 

هاي المپیـک وجود دارد که اطالعات و مستندات در بازي

هاي اساسی موجود در باید مطالعه شود تا بتـوان درس

المپیک را تهیه کـرد. در حقیقت مسئلۀ مهم این هاي بازي

آوري اطالعات و مستندات المپیک، است که بدون جمع

هاي المپیک به دانش و درك مـا از تاریخ و نظام بازي

ها توسعه پیدا وسعت اکنون نبـوده است. هرچه فناوري

هاي بیشتري براي کمک به پیشرفت کنند، فرصتمی

سازي، انتشـار و درك خیرهآوري، ذسازماندهی، جمع

 هاپژوهششود که نتایج این اطالعـات المپیـک فراهم می

و توسعۀ  هارساختیزي در بخش گذارهیسرماضرورت 

ي ورزشی را هاسازمانفناوري اطالعات در ورزش و 

ي مختلف هاپژوهشي هاافته. همچنین یکندیم دوچندان

و همکاران  )، قاسمی2012( 5از جمله نوآکووا و همکاران

)، نظري و همکاران 2010)، خلعتبري و همکاران (2012(

) و لطفی یامچی و همکاران 2010( 6)، روساندیچ2012(

ي فناوري اطالعات ریکارگبه) نشان داد، بین 1393(

رابطۀ  هاسازماني فناوري) و اثربخشی در هارساختیز(

) 1395خادمی و همکاران (. )52-57(ي وجود دارد دارامعن

، در پژوهشی در ادارات ورزش و جوانان آذربایجان )58(

غربی به این نتیجه رسیدند که کاربست فناوري اطالعات و 

ي هایژگیوارتباطات در ادارات ورزشی و جوانان با تمام 

 ۀ مثبت و معناداري دارد.رابطسازمان یادگیرنده 

، بیان )59() 1394عماداالسالمی اسکوئی و همکاران (

د که بین فناوري اطالعات و یادگیري سازمانی در کردن

ي ورزشی ایران (وزارت ورزش و جوانان، هاسازمان

ي ورزشی، ادارة کل تربیت بدنی مدارس)، هاونیفدراس

5. Nwaokwa & al 
6. Rosandich, T.J 
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زاده و همکاران رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد. تقی

نیز نشان دادند که استفاده از فناوري  )60() 1386(

، سبب افزایش سرعت انجام کارها و هاسازماناطالعات در 

) 2013ی سازمان شد. رزاقی و همکاران (اثربخشدر نهایت 

، پس از نظرخواهی از کارشناسان خبرة مدیریت )61(

هاي فناوري ش، ساختار فناوري اطالعات (زیرساختورز

اطالعات، پایگاه داده و بهبود تکنولوژي تجارت الکترونیک)، 

سازي مدیریت دانش موفق و مؤثر در را براي پیاده

 1یی کردند. هالویرث و همکارانشناساي ورزشی هاسازمان

، بیان کردند که مدیریت دانش در المپیک )62() 2001(

 در گرفته شد و کاربهي و سازادهیپچین با موفقیت  2008

 داشت بسزایی تأثیر سازمانی اثربخشی و دانایی سطح بهبود

نتیجه گرفتند که مدیریت  )63( 2)2011ژن ( ون هوي و.

 نیترنینورویدادهاي ورزشی براساس مدیریت دانش از 

ي هاسازماني پیشرفت کارایی و ادراك مدیریتی در هاوهیش

ورزشی در سازماندهی و برگزاري رویدادهاي مختلف 

)، مرادي و همکاران 1396نی و همکاران (ورزشی است. دوا

) و خاوري خراسانی 1395)، جعفري و همکاران (1395(

 يهارساختیز) استفاده از فناوري اطالعات و وجود 1394(

 مدیریت استقرار ي درمؤثراطالعاتی را عامل  يهاستمیس

ترتیب در معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش، دانش به

ن، معلمان تربیت بدنی و کمیتۀ ملی ادارات ورزش و جوانا

مرادي چالشتري و  .)64-67(المپیک ایران بیان کردند 

وضعیت در پژوهشی بیان کردند که  )68() 1394همکاران (

تربیـت بـدنی  يهاوري اطالعات در دانشکدهفنازیرساخت 

که  قرار ندارد. از آنجا یدر حد مناسب یدانشـگاه آزاد اسالم

افزار کاربردي نیست، مدیریت دانش یک نرم يهاتیفعال

کـه  شودیرا شامل م هاتیها و فعالاز جنبه يابلکه مجموعه

بـه ، اطالعات است فناوريتأثیر زیرساخت  شدت تحتبه

 منظور گسـترشبه يگذارهیهمـین دلیـل، افـزایش سرما

                                                           
1. Sue Halbwirth & al 

موسیوند و  کردند.اطالعات پیشنهاد  فناوريزیرساخت 

بیان کردند فراهم کردن  )69() 1394همکاران (

 مندبهرهي فناوري اطالعات و ارتباطات، ضمن هارساختیز

ي شغلی وربهرهساختن کارکنان از دانش سبب ارتقاي 

شود و زمینۀ بهبود کارکنان سازمان ورزشی و جوانان می

) 1390دارابی و همکاران ( .سازدرا فراهم میمدیریت دانش 

و کیفیت و سرعت  IT يهارساختیزتکنولوژي و  )70(

دسترسی به اطالعات و دانش جدید و وجود کامپیوترهاي 

ي از امکانات مندبهرهاختصاصی در دفاتر استادان، همچنین 

ي تکنولوژي؛ توانمندي اعضاي هارساختیزشبکۀ اینترنت و 

 Word يافزارهانرمهیأت علمی در انجام کار با کامپیوتر و 

 منظوربهي ارتباطی هارساختیز، ایجاد  PowerPoint و

سرعت تبادل اطالعات و انتقال دانش، دسترسی به کامپیوتر 

ي از تکنولوژي و استفادة مندبهرهدر زمان مناسب، 

و مناسب از شبکۀ اینترنت و توانایی  موقعبههوشمندانه و 

 Word و Windows يافزارهانرمانجام کار با کامپیوتر و 

ي علمی و نظري هايتوانمندرداري از و همچنین برخو

ي تربیت هادانشکدهحرفۀ مربوط براي اعضاي هیأت علمی 

بیان کردند. به هر حال، با  مؤثربدنی را در مدیریت دانش 

و  هاحوزهدر  شدهاشارهي هاپژوهشتوجه به نتایج 

ي ریکارگبهگفت  توانیمي مختلف تربیت بدنی هاسازمان

ي فناوري هارساختیزباطات و توسعۀ فناوري اطالعات و ارت

ي ورزشی ایران در این هاسازمانکه در  استیک ضرورت 

ي زیادي انجام هايزیربرنامهي و گذارهیسرماخصوص 

 تواندیمي این تحقیق هاافتهنگرفته است. همچنین ی

ي ورزشی هاسازماني فناوري الزم در هارساختیز عنوانبه

ي و توسعۀ ریکارگبهگفت با  توانیمکار رود، البته به

یندهاي سازمان با سرعت و افرزیرساخت فناوري اطالعات، 

. بنابراین آینده از دگیریکمتر انجام م ۀدقت بیشتر و هزین

خواهد بود که خود را با واقعیات و الزامات  ییهاآن سازمان

2. Wenhui, H. Zhen, ZH 
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 هاستمیو س هايفناوري اطالعات هماهنگ کنند. این فناور

ابعاد آن  ۀو کیفی ورزش در هم کمی ۀتوسع سبب

و ضروري است که تمامی  شودی(مدیریت، تجهیزات و...) م

اطالعات و  يهاياندرکاران ورزش از فناوردست

 ةاطالعات مدیریت متناسب با حیطه و حوز يهاستمیس

استفاده از مزایاي آنها در ارتقاي فعالیت  منظوربهکاري خود 

و باید تمهیداتی در ورزش کشور صورت  دکننخود استفاده 

ي فناوري اطالعات و ارتباطات در هارساختیزگیرد تا 

ي ورزش و تربیت بدنی توسعه یابد، هاحوزهتمامی ابعاد 

 ذکرشدهي این پژوهش و تحقیقات هاافتهرو براساس یازاین

، با توجه به اینکه فناوري اطالعات، عاملی شودیمپیشنهاد 

و  استي عصر حاضر هاسازمانکارناپذیر در و ان رگذاریتأث

ي، اثربخشی و ...، در وربهرهفواید ارزشمندي در راستاي 

همۀ ابعاد ورزش از سطوح آموزشی و تربیتی تا ورزش 

 اندرکاراندستي دارد، باید مدیران و احرفهقهرمانی و 

ي هاحوزهي فناوري در تمامی هارساختیزورزش در حوزة 

قرار دهند و براي  مدنظرنگر را وسعهورزشی تدابیري ت

ي ورزشی باید بودجۀ هاسازمانتوسعۀ زیرساخت فناوري در 

 تخصصی درنظر گرفته شود. 

باید تدابیري  هايکدگذارو  هامصاحبهبه نتایج  با توجه

در ورزش صورت پذیرد تا شایستگی کارکنان (مانند توانایی 

و  هاافتهی لیوتحلهیتجز، توانایی هايفناوري با زیربرنامه

ي فناوري و ...) از طریق هامهارتتفسیرشان و آگاهی از 

 برگزاري

و  هايفناوري تخصصی آموزشی کار با هاکارگاهو  هادوره

یی در هايزیربرنامهي تخصصی توسعه یابد و هامهارت

ي مختلف ورزش کشور صورت پذیرد تا در زمینۀ هاحوزه

ي و حمایت از سازیبوم، ضمن افزارهاسختو  افزارهانرم

ی داشته باشند و روزرسانبهي ایرانی، قابلیت هانسخه

ورزش کشور کار با فناوري را  اندرکاراندستکارمندان و 

 افزارهانرمي خود قرار دهند و تمامی هايزیربرنامهاولویت 

ی روزرسانبهي ورزشی قابلیت هاسازماني افزارهاسختو 

 داشته باشند.

 پذیرفته، بایدي صورتهايکدگذاربا عنایت به  همچنین

ي هاسازماني افزارنرمي و افزارسختضمن توسعۀ امکانات 

 هاهشبکورزشی، کاربران را با این مقوله آشنا کرد. همچنین 

ي زیربرنامهو افزایش سرعت اتصال ستادها و واحدها، 

و فناوري  افزارهانرمو  افزارهاسختقابلیت تنظیم 

ي ورزشی باید در جهت استفادة تعداد کاربران هاسازمان

ه باید ی مناسب مدنظر قرار گیرد، البتدهپاسخزیاد و سرعت 

ي فناوري هاحوزهي ورزشی و هاسازمانتدابیري در 

ي افزارهانرمو  افزارهاسختاطالعات آنها اندیشیده شود تا 

موجود در سازمان در انتشار متن و فایل و صوت کاربري 

گر مزیادي داشته باشند. البته این موارد محقق نخواهد شد 

ي هايفناوري هارساختیزبا توسعۀ فنی، علمی و عملی 

 ي ورزشی. هاسازماني ورزش و هاحوزهاطالعات در تمامی 
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Abstract 
Information Technology as a new infrastructure has attracted much attention to its 
impact on sports organizations. Today, sports and sports organizations need to 
develop technology infrastructure for effective participation in fields of sport, 
economics, and society. Therefore, the aim of this study was to introduce a Tree 
model for information technology development of sports organizations from physical 
education and sports expertise's point of view. The research method was qualitative 
and in terms of data collection, it was phenomenological which was carried out in-
depth interview approaches. The study population consisted of a group that has a good 
command of the issue, including sports experts (active individuals in the sports 
information technology field, university professors, technology contributors and 
entrepreneurs, and sports infrastructure organizations); data was collected using the 
snowball sampling method and it achieved theoretical saturation using the viewpoints 
of 15 experts. The results of the in-depth interviews were converted into the tree 
model of information infrastructure in sport organizations using the open, axial, and 
selective coding methods. findings show that IT personnel competency, Scalability 
Continuity, adaptability, connectivity, technology speed, Modularity, Facility and 
technology Modernity are the main pillars of these infrastructures, to ensure the 
consistency of the encoding factors, MAXQDA Software (Version 12) was used with 
two expert codifiers and the coefficient of agreement of 81 % was obtained. It seems 
the relevant model may be able to develop the technology infrastructure in sports and 
sports organizations. 
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