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چکيده
مدیران ورزشی با بهره گیری از رایانه و نرم افزارهای مرتبط ،میتوانند وظایف و پروژههای خود را بسیار اثربخش
تر از پیش انجام دهند .در نتیجه کسب توانمندیهای پایهای رایانه برای مدیران ورزشی ضروری به نظر میرسد و
میتواند به پیشبرد اهداف سازمان کمک کند؛ لذا به منظور بررسی میزان توانمندی و اهمیت مهارتهای رایانهای،
در سازمانهاي ورزشي ايران تعداد 137مدیر بهعنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامههای محققساخته با روايي
صوری و محتوايي (دیدگاه متخصصان) ،روايي سازه (تحليل عاملی اکتشافی و تأکيدی) و پايايي (از آلفای کرونباخ)
مناسب پاسخ دادند .برای تحليل آماری نيز از آمار توصيفي و استنباطي (مانوا ،آنوا) استفاده شد.
طبق یافتهها ،بين میزان توانمندی و میزان اهمیت مهارتهای رایانهای در سازمان تربيتبدني ،فدراسيونهاي
ورزشي و ادار ه کل تربيتبدني مدارس تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنين نتايج آزمونمانوا بين خرده مقياسهای
میزان اهمیت مهارتهای رایانهای برای انجام دادن وظایف و پروژههای مدیریت ورزشی تفاوت معنیداری را نشان داد.
به طورکلی میتوان گفت که به دلیل گستردگی عملیات بخش ورزش ،تنوع فعالیتها و تغییرات زود هنگام
دادهها ،مدیران ملزم هستند با توانمندی هرچه بیشتر از مهارتهای رایانهای بهره گیرند تا فرایندهای سازمان با
سرعت و دقت بیشتر و هزین ه کمتری انجام گیرند.
واژههای کليدی :کاربرد رایانه ،مهارت ،توانمندی ،سازمان
 - 1استاديار دانشگاه کردستان
 - 2کارشناس ارشد مديریت ورزش
 - 3کارشناس ارشد مديريت ورزشی دانشگاه علوم و تحقيقات واحد سنندج
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مقدمه
در دنیای امروز شاید بتوان رایانه را اثر بخشترین ابزار به شمار آورد ( .)1با
بهرهگیری از رایانه و برنامههای مرتبط با آن ،مدیران میتوانند وظایف و پروژههای
خود را به صورت اثر بخشتر از پیش انجام دهند و به ارتقای سطح عملکرد سازمان
خود کمک کنند ( .)2عالوه بر این ،مدیران سازمانها باید خود را به منظور موفق بودن
در جهانی هر چه پیچیدهتر (که در حین تغییر دائمی و شامل انواع فناوری هاست)
آماده کنند .به منظور پیگیری چنین تغییری ،الزم است که مدیران همواره دانش و
مهارتهای خود را نسبت به گذشته مورد بازنگری قرار دهند و به روز سازند.
این موضوع در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی اهمیت ویژهای دارد .زیرا به علت
گستردگی عملیات بخش ورزش ،تنوع فعالیتها و تغییرات زود هنگام دادهها ،اغلب
جمع آوری و پردازش دادههای ورزشی ،با دشواریهای فراوانی همراه است .همین امر
منجر به رواج گستردهتر استفاده از رایانه و سیستمهای اطالعاتی و عملیاتی در عرصه
ورزش شده است؛ به عنوان نمونه میتوان به نرم افزارهای نحوه مدیریت باشگاه و لیگ
اشاره کرد ( .)3نرم افزار مدیریت باشگاه ،اطالعاتی همچون؛ بانک اطالعاتی اعضا ،بانک
اطالعات تجهیزات ،قابلیت ثبت و پردازش دادههای مربوط به روند عملکرد ورزشکاران
را در اختیار مدیران باشگاهها قرار میدهد .همچنین با استفاده از نرم افزارهای نحوه
مدیریت لیگ میتوان انواع لیگها را برنامهریزی ،کنترل و نظارت کرد.
با توجه به پژوهشهای صورت گرفته میتوان گفت که يكي از مهمترين داليل
تمايز سازمانها از يكديگر ،درجه بكارگيري و انتشار مناسب فناوري اطالعات آنان در
فعاليتهاي سازماني است .به اين ترتيب سازمانهایي كه از فناوري اطالعات به طور
گسترده و بهينه استفاده كردهاند ،داراي مزيت رقابتي پايداری هستند و از ديدگاه
سهامداران ،نسبت به ساير ( )2و اینکه به کارگیری رایانه باعث میشود که فرایندهای
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سازمان با سرعت و دقت بیشتر ،هزینه کمتر و با کیفیت باالتری انجام شود ( .)4فراهم
کردن به موقع اطالعات با کیفیت عالی برای مدیران میتواند به عنوان ابزاری ارزشمند،
به شمار میآید و در جهت بهبود عملکرد سازمان بکار گرفته شود تاکید داشتهاند.
پژوهشهای زيادی به بررسی نقش کامپیوتر و فناوری اطالعات در حوزه آموزشی
پرداختهاند و همگی بر این نکته که رایانه تاثیر چشمگیری بر بهبود عملکرد افراد دارد
(کوکاک2003 ،1؛ کاس2003 ،2؛ چن )7 ،6 ،5( )2004 ،3و همچنین بازگو کردهاند
که ،استفاده از رایانه و سیستمهای اطالعاتی و عملیاتی موجب نظاممند شدن دادههای
سازمان میشود .پژوهشهای ديویس )2000(4حاکی از آن است که  %83از مدیران،
قابلیتهای رایانه را برای تصمیمگيری در سازمان ،مهم یا خیلی مهم ارزیابی کردهاند()8
و پژوهشهای پژوهشگرانی همچونالمبرچ )1999(5و اوبراین )2003(6نشان میدهد
که هر چه نگرش مديران و کارشناسان ورزشی برای به استفاده از فناوری اطالعات
مثبتتر باشد ،آنها در تصميمشان برای استفاده از اين فناوری مصممتر هستند ،و هر
چه در تصميمشان برای استفاده از اين فناوری مصممتر باشند ،اين فناوری را بيشتر
مورد استفاده قرار میدهند( .)10 ،9همچنین نتایج پژوهش چیزری )2003(7نشان
داد که نگرش مثبت مدیران به فناوری اطالعات باعث میشود که کارکنان و کارمندان
سازمان بيشتر به سمت استفاده و انتشار اين فناوری ترغيب شوند که سرانجام باعث
افزايش بهرهوری و کارآيي سازمان میشود( .)11نتایج پژوهش مودی )2002( 8نشان
داد که سواد رایانه ،دومین مهارت مهم در میان مهارتهایی است که برای احراز یک
1- Kocak
2- Case
3- Chen
4- Davis
5- Lambrecht
6- O’Brien
7- Chizari
8- Moody
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شغل مورد نیاز است(.)12
یافتههای محققینی چون دانکن )1999(1و دیانی )2001(2مبتنی بر این بود که
آگاهی از مهارتهای رایانه برای کارکنان بخش مدیریت ورزشی ضروری و استفاده از
مهارتهای رایانه نیز یکی از مهارت مورد نیاز برای مدیران میباشد(.)14 ،13
کوکاک )2003(3در پژوهشی که انجام داد به این نتیجه رسید که نگرش مدیران
ورزشی ،معلمین ،مربیان و دانشجویان تربیت بدنی نسبت به رایانه و مهارتهای
رایانهای مثبت و بکارگیری فناوری و رایانه را جهت توسعه ورزش ضروری میدانند(.)5
بررسیهای چن )2004(4نشان داد که مهارت رایانهای یکی از نه مهارت مورد نیاز
مدیران در تایوان است( .)7پنگ )2002(5در پژوهش خود که جامعه آماری آنرا
مدیران رویدادهای ورزشی ایاالت متحده آمریکا تشکیل میدادند بیان داشت که،
توانمندی مدیران ورزشی با مهارتهای رایانهای را یکی از اساسی ترین مهارتهای
مورد نیاز برای آنان است(.)4
بر اساس نتایج پژوهشهای دیگری ،سازمانهای ورزشی به اهميت فنآوری
اطالعات و نقش موثر آن در افزايش بهرهوری سازمان ،افزايش کيفيت ارتباطات
اداری کارمندان ،کاهش ارتباطات چهره به چهره ،افزايش انجام کار در فضای خارج
از سازمان ،سرعت پاسخگويي به مشتريان ،سرعت پاسخگويي کارکنان به يکديگر،
صرفهجويي در زمان انجام کارها ،کاهش زمانبر بودن انجام فعاليتها پی برده و خود
و سازمان را مجاب به استفاده از اين فنآوری نمودهاند (افشار1387 ،؛ هاگز2007 ،6؛
لمبران.)16 ،15 ،1()2006 ،7
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به عبارت دیگر نتایج تحقیقات گذشته استفاده از رایانه را باعث صرفهجويي در
زمان ،افزايش بهرهوري و بازدهي ،باال بردن راندمان کار ،اجراي کاملتر کارها و و باال
بردن کیفیت انجام کار و همچنین جهت بهبود در انجام وظایف و پروژههای مدیریت
ورزشی موثر ارزیابی کردهاند(دپلی1998 ،1؛ المبریج1996 ،؛ کر،18 ،17()2002 ،2
 .)19بنابراین توانمندی مدیران با نحوه استفاده از آن در محيط کار ضروری است ،لذا
پژوهش حاضر در پی پاسخگويي به پرسشهای ذیل است :میزان توانمندی مدیران در
سه سازمان ورزشی(فدراسیون ورزشی ،اداره کل تربیت بدنی مدارس و سازمان تربیت
بدنی) چقدر است؟ میزان اهمیت مهارتهای رایانهای از نظر مدیران هر سه سازمان
چقدر است؟ آیا بين میزان اهمیت و میزان توانمندی مهارتهای مهم رایانهای درک
شده از جانب مدیران ورزشی تفاوت وجود دارد؟ میزان اهمیت مهارتهای رایانهای
برای انجام دادن وظایف و پروژههای مدیریت ورزشی چقدر است؟ آیا میان میزان
اهمیت مهارتهای رایانهای برای انجام دادن وظایف و پروژههای مدیریت ورزشی،
تفاوت وجود دارد؟
روششناسی تحقيق
پژوهش حاضر از نوع توصيفی است .جامعه آماری را  233نفر از مديران ستادي سازمان
تربيتبدني ،مديران فدراسيونهاي ورزشي و ادارهکل تربيتبدني مدارس تشکیل میدهد که
با استفاده از نمونهگيری تصادفی و براساس جدول کرجساي و مورگان تعداد137نفر مدير را
عنوان نمونه انتخاب کردند .ابزار اندازهگيری متغيرهای پژوهش بدین قرار بود  -1 :پرسشنامه
محقق ساخته ويژگیهای فردی  -2پرسشنامه محقق ساخته میزان توانمندی و استفاده از
مهارتهای رایانه  -3پرسشنامه محقق ساخته میزان اهمیت مهارتهای رایانه  -4پرسشنامه
محقق ساخته میزان اهمیت مهارتهای رایانهای برای انجام دادن وظایف و پروژههای مدیریت
1- Deply
2- Kerr
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ورزشی .برای تعيين روايي صوری و محتويي از آرای متخصصان و برای روايي سازه از تحليل
عاملی اکتشافی و تأئيدی استفاده شد.
نتايج تحليل عاملی اکتشافی با چرخش واريماکس برای مقياسهای میزان توانمندی
با مهارتهای رایانه (KB =3/512 ،KMO= 0/956؛ df = 76؛  )P = 0/004میزان اهمیت
مهارتهای رایانه (KB =2/476 ،KMO = 0/787؛ df = 125؛ )P = 0/021؛ میــزان
اهمیت مـهارتهای رایانهای برای انجـام دادن وظایف و پـروژههای مدیریـت ورزشــی
(KB =56/447 ،KMO =0/784؛ df = 263؛  )P = 0/008معنیدار بود .مقادير تحليل
عاملی تأئيدی برای مقياسهای میزان توانمندی با مهارتهای رایانه (،AGFI= 0/912
)P=0/005 ،df = 48؛ میزان اهمیت مهارتهای رایانه (،df = 188 ،AGFI= 0/919
 )P=0/001و میزان اهمیت مهارتهای رایانهای برای انجام دادن وظایف و پروژههای
مدیریت ورزشی ( )P=0/013 ،df = 173 ،AGFI= 0/931به دست آمد.
همچنين برای تعيين پايايي از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتايج آن برای هر
کدام از پرسشنامهها به شرح ذیل بوده  :پرسشنامه میزان توانمندی با مهارتهای
رایانهای ( ،)α = 0/91میزان اهمیت مهارتهای رایانهای ( )α =0/78و پرسشنامه میزان
اهمیت مهارتهای رایانهای برای انجام دادن وظایف و پروژههای مدیریت ورزشی
( .)α =0/93با توجه به نتايج حاصل از آلفای کرونباخ میتوان بیان کرد که ضرايب
آلفای به دست آمده از ميزان قابل قبولی برخوردار است و ابزارهای اندازه گيری
نیز سازگاری داخلی خوبی دارند .به منظور سازمان دادن و خالصه کردن دادهها از
آمار توصيفي و در بخش آمار استنباطي نيز از تحليل عاملی اکتشافی ،تحليل عاملی
تأئيدی ،تحليل واريانس چندمتغيري ( )MANOVAو  ANOVAو آزمون تعقیبی شفه
استفاده شد .دادهها با استفاده از نرم افزار« »LISRELنسخه  8/52و « »SPSSنسخه
 18مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
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يافتههای تحقيق
جدول( )1آمار توصيفی ويژگیهای فردی پاسخدهندگان درسازمان تربيتبدنی ،فدراسيونهای ورزشی و
ادارهکل تربيتبدنی مدارس
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جدول( )1توصيف ويژگیهای فردی پاسخدهندگان در سه سازمان تربيتبدنی،
فدراسيونهای ورزشی و ادارهکل تربيتبدنی مدارس را نشان میدهد .همچنین
يافتهها نشان دادند که بين مولفههای میزان توانمندی و میزان اهمیت مهارتهای
رایانه در سازمان تربيتبدني ،فدراسيونهاي ورزشي و اداره کل تربيتبدني مدارس
تفاوت وجود دارد جدول(.)2
¿¼ÉZ»MÄ¿Â
½Z»Z

Ê¿|]dÌ]e½Z»Z

§|ÊÁÉZÅ½ÂÌY

Y|» Ê¿|]dÌ]e¶¯ÃY{Y

dÌÀm
Àm

{Y| e

{|

½

10

4/25

»{

34

6/74

½

25

48/30

»{

57

52/69

½

3

27/27

»{

8

73/72

¾

d»|yÄ¬]Z

()M± SD

()M± SD

39/66 ± 5/4

36/17± 4/3

41/2±6/6

10/6 ±4/9

9/5±4/2

14/5±6/3

33

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال ششم ،شماره سیزدهم ،بهار 1393

جدول( .)2مقايسه میزان اهمیت ،توانمندیها و اهمیت مهارتهای رایانهای برای انجام دادن وظایف و
پروژههای مدیریت ورزشی
در سازمان تربيتبدني ،فدراسيونهاي ورزشي و اداره کل تربيتبدني مدارس
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0/012 ٭٭ بر اساس تصحيح بنفروني معني داري در سطح
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آزمون تعقیبی شفه موارد ذیل را در مورد متغيرها نشان داد:
تفاوت در میزان توانمندی با مهارتهای رایانهای سه سازمان در نتيجه تفاوت
بين سازمان تربيت بدني و فدراسيونهاي ورزشي( )P=0/022و اداره کل تربیت بدنی
مدارس و فدراسیون ورزشی( )P =0/016است .همین طور تفاوت معنیداری بین
سازمان تربيتبدني وادارهکل تربيتبدني مدارس ( )P=0/069نشان داده نشد (بر
اساس تصحيح بنفروني معني داري در سطح .(0/025
تفاوت در میزان اهمیت مهارتهای رایانهای سه سازمان در نتيجه تفاوت بين
سازمان تربيتبدني و فدراسيونهاي ورزشي()P=0/010؛ ادارهکل تربيتبدني مدارس
و فدراسيونهاي ورزشي( )P=0/013است و تفاوت معنیداری بین ادارهکل تربيتبدني
مدارس و سازمان تربیت بدنی ( )P = 0/121مشاهده نشد )بر اساس تصحيح بنفروني
معني داري در سطح .(0/025
تفاوت در میزان اهمیت مهارتهای رایانهای برای انجام دادن وظایف و پروژههای
مدیریت ورزشی سه سازمان به شرح ذیل بود  :تفاوت معنیداری در میزان اهمیت نرم
افزار واژه پرداز مایکروسافت ورد برای انجام دادن وظایف و پروژههای مدیریت ورزشی
شامل (تهی ه متنهای عمومی ،تنظیم خبرنامه ،بروشور ،گواهینامه ،نمودار ،دیاگرام،
امور مالی و حسابداری و اعالمیهها) بين دو سازمان تربيتبدني و فدراسيونهاي
ورزشي()P=0/022؛ فدراسیون ورزشی و اداره کل تربيتبدني مدارس ()P= 0/000
مشاهده شد ،ولی تفاوت معنیداری بین سازمان تربيتبدني و اداره کل تربیت بدنی
مدارس ( )P= 0/153مشاهده نشد؛
در میزان اهمیت نرم افزار واژه پرداز اکسل برای انجام دادن وظایف و پروژههای
مدیریت ورزشی شامل(آموزش ،اداره تاسیسات ،خرید ،فروش و درآمد ،بلیت فروشی،
استخدام و ارزیابی ،بودجه و محاسبات) بين سازمان تربيتبدني و فدراسيونهاي
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ورزشي()P=0/012؛ فدراسیون ورزشی و اداره کل تربيتبدني مدارس ()P= 0/024
تفاوت وجود داشت؛ ولی بین سازمان تربيتبدني و اداره کل تربیت بدنی مدارس (0/096
= )Pتفاوت معنیداری مشاهده نشد .تفاوت در میزان اهمیت برنامههای گرافیکی برای
انجام دادن وظایف و پروژههای مدیریت ورزشی شامل (تهیه بروشور و صفحات وب،
تقویم ،پوستر و انیمیشن) بين سازمان تربيتبدني و فدراسيونهاي ورزشي ()P=0/006؛
فدراسیون ورزشی و اداره کل تربيتبدني مدارس ( )P= 0/028معنیدار است؛ اما بین
سازمان تربيتبدني و اداره کل تربیت بدنی مدارس ( )P= 0/089تفاوت معنیداری
مشاهده نشد .تفاوت معنیداری در میزان اهمیت ارتباطهای الکترونیک و جستجو در وب
سایتها برای انجام دادن وظایف و پروژههای مدیریت ورزشی شامل (ساخت وب ،تجارت،
بررسی آنالین و ثبت نام) بين سازمان تربيتبدني و فدراسيونهاي ورزشي()P= 0/078؛
فدراسیون ورزشی و اداره کل تربيتبدني مدارس ()P= 0/130؛ سازمان تربيتبدني و
اداره کل تربیت بدنی مدارس ( )P= 0/181مشاهده نشد .برای بررسی بيشتر تفاوتها،
نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس چندمتغيري در دو مقياس میزان توانمندی و میزان
اهمیت مهارتهای رایانهای ()F2.266=6/866 P= 0.000, Wilks lambda= 0.822, Eta=0/094؛
در سه سازمان تربيتبدني ،فدراسيونهاي ورزشي و ادارهکل تربيتبدني مدارس تفاوت
معنیداری را نشان داد .برای بررسی بيشتر تفاوتها ،نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس
چندمتغيري در خرده مقیاسهای میزان اهمیت مهارتهای رایانهای برای انجام وظایف و
پروژههای ورزشی ()F2/262= 3.585, P= 0.000, Wilks lambda=0/822, Eta= 0/094؛
در سه سازمان تربيتبدني ،فدراسيونهاي ورزشي و ادارهکل تربيتبدني مدارس تفاوت
معنیداری را نشان داد.
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بحث و نتيجهگيری
با توجه به يافتههای پژوهش مشخص شد که بين مولفههای میزان اهمیت
مهارتهای رایانهای از نظر مدیران در سازمان تربيتبدني ،فدراسيونهاي ورزشي
و اداره کل تربيتبدني مدارس تفاوت وجود دارد .آزمون تعقيبي شفه نشان داد که
تفاوت در میزان اهمیت مهارتهای رایانهای در سه سازمان به دلیل تفاوت بين سازمان
تربيتبدني و فدراسيونهاي ورزشي؛ اداره کل تربيتبدني مدارس و فدراسيونهاي
ورزشي معنیدار است؛ ولی تفاوت معنیداری بین سازمان تربيتبدني و اداره کل
تربيتبدني مدارس وجود نداشت.
اين موضوع نشان دهنده آن است که مديران سازمانهای مذکور و بویژه اداره
کل تربیت بدنی مدارس نگرش مثبتی نسبت به اهمیت مهارتهای رایانه دارند .پس
میتوان گفت که هر چه نگرش مديران جامعه پژوهش نسبت به اهمیت مهارتهای
رایانه مثبتتر باشد ،آنها در تصميمشان برای استفاده از اين فناوری مصممتر هستند
و یکی از دالیل پیشرفت فناوری در اداره کل تربیت بدنی مدارس و سازمان تربیت
بدنی نگرش مثبت مدیران آنها نسبت به میزان اهمیت مهارتهای رایانهای است.
پژوهشهای گوناگون یکی از دالیل پیشرفت سازمانهای امروزی را ،میزان دسترسی
و فراهم بودن امکانات رایانهای و فناوری در آن سازمان دانستهاند(چیرز2003 ،؛
دپلی1998 ،؛ دانکن )2000 ،بدین ترتیب میتوان گفت که این امکانات در نتیجه
نگرش مثبت مدیران آن سازمان نسبت به پیشرفت فناوری و میزان اهمیت آن فراهم
میشود(.)17 ،13 ،11
يافتههای کوکاک ( )2003در مورد استفاده از رايانه در ميان معلمان ورزش،
مديران ورزش و دانش آموزان نشان داد که همه کاربران نگرش مثبتی نسبت به
رايانه دارند .محمدی و همکاران (زیرچاپ) بيان کردند که نگرش کارکنان و کارمندان
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بخشهای ستادی سازمانهای ورزشی نسبت به فناوری اطالعات و استفاده از آن در
اين سازمانها مثبت بوده و رابطه نگرش با انتشار فناوری اطالعات را مورد تأييد قرار
دادند(.)5
اوبراين و وايلد )2003( 1در پژوهشی به بررسی نگرش مديران استراليا نسبت به
استفاده از فناوری اطالعات پرداختند .نتايج نشان داد که تغيير در نگرش مديران در
مورد برنامههای آموزشی ،مديريت و رايانه مطلوب و مثبت است .همچنين درک و
نگرش مديران نیز در مورد استفاده از فناوری اطالعات مثبت بوده و آنان تمايل جدی
به دريافت اطالعات جديد و انتشار آن در ميان ديگر کارکنان دارند(.)10
يافتههای لیبرمان 2و همکاران ( )2006در پژوهشی در مورد مربيان با تجربه ،نشان
دادند که مربيان نخبه نسبت به اهميت کلي علوم ورزشی آگاهی دارند و نگرش آنان در
مورد استفاده از فناوريهاي ورزشی ،نگرشی مثبت است .با توجه به فوائد بسیار زیادی
که برای مهارتهای رایانهای ذکر شد ،به نظر میرسد که مدیران سازمانهای ورزشی
بویژه مدیران فدارسیونهای ورزشی که از نظر میزان اهمیت مهارتهای رایانهای با
سازمانهای دیگر تفاوت معناداری داشتند ،باید در نگرش خود پیرامون میزان اهمیت
مهارتهای رایانهای تجدید نظر کنند (.)16

يافتههای پژوهش نشان دادند که بين میزان توانمندی مدیران در سازمان
تربيتبدني ،فدراسيونهاي ورزشي و ادارهکل تربيتبدني مدارس تفاوت معنیداری
وجود دارد .آزمون تعقيبي شفه نشان داد که تفاوت در میزان توانمندی مدیران سه
سازمان در نتيجه تفاوت معنیدار بين سازمان تربيتبدني و فدراسيونهاي ورزشي،
ادارهکل تربيتبدني مدارس و فدراسيونهاي ورزشي حاصل میآید؛ اما آزمون تعقيبي
شفه هيچ گونه تفاوت معنيداري را بين سازمان تربيت بدني و ادارهکل تربيتبدني
1- O’Brien &, Wilde
2- Liebermann
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مدارس نشان نداد.
البته اين نتايج منطقی به نظر میرسد با توجه به اطالعات رسمی به دست آمده از
سايت پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات ،سايت رسمی مخابرات و وزارت آموزش
و پرورش(بکفا) که اظهار داشتند سازمانهای برتر در حوزه استفاده فناوری اطالعات
و ارتباطات در سال1386و 1387در کشور(ايران) دو سازمان مخابرات و آموزش و
پرورش بودند و با توجه به برتر بودن وزارت آموزش و پرورش انتظار بر اين بود که
ادارهکل تربيتبدنی مدارس که يکی از ادارهکلهای وزارت آموزش و پرورش است
از نظر توانمندی استفاده از رایانه نسبت به دو سازمان ورزشی ديگر نيز در وضعيت
مناسب تری باشدکه يافتههای پژوهش حاضر نیز اين امر را تأئيد کرد؛ اما نکته حائز
اهميت اين است که سازمان تربيتبدنی نيز از نظر توانمندی استفاده از رایانه همرديف
با ادارهکل تربيتبدنی مدارس است.
تالش پژوهشگران در چند سال گذشته حاکی از رشد میزان توانمندی استفاده از
فناوریهای اطالعاتی است و افراد سازمان را تشویق به استفاده و بهبود مهارتهای
کامپیوتری و فناوری کردهاند ( .)7 ،19نتایج مطالعه بهادرانی ( )1382که میزان
توانمندی و سواد اعضای هیات علمی را برای کار با رایانه و اینترنت میسنجید ،نشان
داد که درصد قابل توجهی از اعضای هیات علمی از دانش و مهارت کافی در کار با
رایانهای برخودار نیستند و ضرورت دارد برای ارتقای سطح دانش و مهارت آنان در
راستای استفاده بهینه از رایانه و اینترنت تدابیری اتخاذ شود (.)20
افشار و همکاران( )1387در پژوهشی که به بررسی میزان توانمندی و سواد رایانهای
دانشجویان میپرداختند اذعان داشتند که ضعفهای آشکاری در سواد اطالعاتی و
رایانهای دانشجویان وجود دارد ( )1و یافتههای پژوهشگران دیگر نیز نشان میدهد
که یک بخش ضروری و مهم از یک برنامه آموزش خوب باید مشتمل بر توانمندی و
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استفاده از علوم و فنون کامپیوتری باشد(هاگز .)11()2007 ،1در مورد میزان توانمندی
و استفاده از مهارتهای رایانهای برای مدیران ورزشی با تاکید بر نتایج پژوهشهای
به دست آمده میتوان گفت که استفاده از فناوري اطالعات و رایانه در ارتقای سطح
عملکرد افراد نقش مهمی را ایفا میکند (دیانی2001 ،؛ کاس .)6 ،14()2003 ،عالوه
براين ،مدیران بايد به منظور موفق شدن در اين جهان پيچيده و دائماً در حال تغيير که
تکامل فناوريهای ورزشي را نيز شامل میشود ،خود را آماده سازند (ونکتاش2000 ،؛
مودی .)2002 ،به منظور همراه شدن با چنين تغييري ،الزم است که افراد و بویژه
مدیران همواره دانش و مهارتهاي خود را نسبت به گذشته به روز کنند (.)21 ،12
يافتهها در خرده مقیاسهای میزان اهمیت مهارتهای رایانهای برای انجام دادن
وظایف و پروژههای ورزشی در سه سازمان تربيتبدني ،فدراسيونهاي ورزشي و ادارهکل
تربيتبدني مدارس تفاوت معنیداری را نشان دادند؛ بنابراین هر چه نگرش مدیران
نسبت به استفاده از مهارتهای رایانهای برای انجام دادن وظایف و پروژههای مدیریت
ورزشی مثبت تر باشد؛ این فناوری را بیشتر مورد استفاده قرار میدهند و کارکنان و
کارمندان سازمان را بيشتر به سوی استفاده از آن سوق میدهند که سرانجام با افزايش
بهرهوری و کارآيي سازمان همراه خواهد بود .در يک نتيجهگيری کلی میتوان گفت
که میزان توانمندی و ارزش گذاری مدیران ورزشی به مهارتهای رایانهای و بکارگیری
آنها برای انجام دادن وظایف و پروژههای مدیریت ورزشی ميتواند باعث صرفهجویی در
زمان انجام دادن کارها ،افزايش کارآيي و نوآوري شود و به دنبال آن افزایش بهروری
و پیشرفت سازمان رادر پی داشته باشد؛ پس به مدیران سازمانهای ورزشی توصيه
میشود که برای توانمندی هر چه بیشتر و استفاده مناسبتر از رایانه در سازمانهای
ورزشی اقدامات الزم و شایسته را انجام دهند.
Hughes
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