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ABSTRACT
The purpose of this study is to predict the management of change through the use of information
technology components in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran. To collect
data, a questionnaire was used to survey the acceptance and use of information technology in the
workplace (Davis, 1989) in four sections: perceived usefulness with 6 questions, perceptual ease with
6 questions, attitude towards the use of information technology with 5 questions, and The tendency
to use information technology with 4 questions and a total of 21 questions of five values (Likert
number 1 to 5, too many) were used and the AdCaracy FAQ changed the management to assess the
extent and the extent to which employees were exposed to changes in the workplace to measure The
components of knowledge, desire, knowledge, ability, and reinforcement (Likert Five Value
Questionnaire). The questionnaire from the translated translated article is a research article to
investigate the extent and staff resistance to change (Boehne, 2012). It is worth mentioning that the
questionnaire is a super standard and international, and with the confirmation of professors, Is. Its
reliability has been approved and certified at an international level of 96%. The methodology of this
research is descriptive-survey. The results of the research were descriptive and inferential statistics
such as Kalmogorov-Smirnov (to determine the normality of the data), single-sample t-test (to
determine the status of the main variables), Pearson correlation coefficient (to determine the
relationships between variables), multiple regression test (forward direction Nasal variables) were
analyzed using spss software. The results showed that there is a significant relationship between
"change management" and "application of information technology". Also, there is a significant positive
relationship between "perceived usefulness", "perceived ease", "attitude toward application" and
"tendency to use" with "change management" (p <0.05)., So it can be deduced that change
management can be predicted through the IT component. In this research, change management is
considered as a criterion variable and is predicted through the application of information technology
components.
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هدف از تحقیق حاضر پیشبینی مدیریت تغییر از طریق مؤلفههاي کاربرد فناوري اطالعات در وزارت ورزش و جوانان
جمهوري اسالمی ایران است .جهت گردآوري دادهها از پرسشنامه تم براي بررسی میزان پذیرش و استفاده از فناوري
اطالعات در محیط کار (دیویس )1313،در چهار بخش سودمندي ادراکی با  1سؤال ،سهولت ادراکی با  1سؤال ،نگرش
نسبت به کاربرد فناوري اطالعات با  5سؤال و تمایل به استفاده از فناوري اطالعات با  4سؤال و درمجموع  21سؤال پنج
ارزشی (لیکرت عدد  1خیلی کم تا عدد  5خیلی زیاد) مورداستفاده قرار گرفت و پرسشنامه ادکاریا مدیریت تغییر براي
بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر در محیط کار براي سنجش مؤلفههاي آگاهی ،تمایل ،دانش ،توانایی
و تقویت (پرسشنامه پنج ارزشی لیکرت) است .پرسشنامه موردنظر از برگرفته ترجمهشده مقاله پژوهشی براي بررسی
میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر میباشد (بوهنه )2112،الزم به ذکر است ،پرسشنامه فوق استاندارد و
بینالمللی میباشد و با تأیید استادان مجدداً روایی الزم را کسب کرده است .پایایی آن نیز در سطح بین المللی آلفاي 1/31
کسبکرده و مورد تأیید قرارگرفته است .روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است .نتایح پژوهش از طریق

اشرف گنجویی ،یارمحمدي ،زارعی.

تعیین وضعیت متغیرهاي اصلی) ،ضریب همبستگی پیرسون (براي تعیین روابط بین متغیرها) ،آزمون رگرسیون چندگانه

پیش بینی مدیریت تغییر از طریق

(جهت پیش بینی متغیرها) با استفاده از نرم افزار  spssمورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که ارتباط معنیداري بین

مولفه های کاربرد فناوری اطالعات

«مدیریت تغییر» و «کاربرد فناوري اطالعات» مشاهده میشود .همچنین ارتباط مثبت معنیداري بین «سودمندي ادراک شده»،

در وزارت ورزش و جوانان

«سهولت درک شده»« ،نگرش نسبت به کاربرد» و «تمایل به استفاده» با «مدیریت تغییر» مشاهده میشود ()P>1/15؛ بنابراین

جمهوری اسالمی ایران .پژوهش در

می توان اینگونه استنباط کرد که از طریق مؤلفه فناوري اطالعات می توان مدیریت تغییر را پیش بینی نمود .در این تحقیق

مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،

مدیریت تغییر به صورت متغیر مالک مد نظر قرار گرفته و از طریق مؤلفه هاي کاربرد فناوري اطالعات مورد پیش بینی

111-32 :1331

قرار گرفته است.
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مقدمه

امروزه مدیران با آگاهی کامل سازمانهاي خود را در معرض تغییر و توسعه درزمینه هاي خط مشی ،ساختار و رفتارهاي
انسانی و مهمترین آن فناوري اطالعات قرار میدهند یکی از مهمترین جنبههاي تغییر ،تغییر در بهکارگیري و استفاده از
فناوري بهویژه فناوري اطالعات است که در بیشتر مواقع با مقاومت در بهکارگیري توسط منابع انسانی مواجهه میشود
و پیادهسازي مدیریت تغییر در سازمانها را با اشکال روبرو مینماید ( .)1همچنین دردنیاي کنونی شاهد آن هستیم که
تغییرات سازمانی و اجتماعی بهسرعت در حال افزایش است بنابراین ضروري به نظر میرسد که سازمانهاي ورزشی
جهت حفظ بقاء در چنین محیطهاي پرتالطمی تغییراتی را در خود ایجاد کنند ()2؛ اما هنگام اعمال تغییرات در بسیاري
از سازمانها مقاومتهایی صورت می گیرد و در بسیاري از موارد مشاهده می شود برخی از افراد حتی در مقابل تغییراتی
که خوب و منطقی به نظر می رسند نیز مقاومت می کنند در نتیجه اجراي یک تغییر سازمانی آن هم با موفقیت مستلزم
تعهد مدیریت ،برنامه اجرایی مناسب و موافقت و حمایت از سوي تمام کارکنان در آن سازمان می باشد همچنین مدیریت
تغییر خط مشی است که نحوه آمادهسازي ،مجهز کردن و حمایت از افراد جهت سازگاري موفق با تغییرات را فراهم
میکند تا موفقیت سازمانی حاصل گردد ( .)21()21دو دلیل عمده وجود دارد که ضرورت تغییر در سازمانها را ایجاب
مینماید نخست نیاز به تغییرات درونی براي تطبیق با رخ دادهاي ایجاد شده در خارج از سازمان و در مرحله بعد عالقه
یکی از مهمترین مسائل سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي است زیرا آنها تغییر را نوعی تهدید براي خود میدانند و به
سادگی پذیراي تحوالت و تغییرات نمیشوند و غلبه بر این مقاومت و هدایت آن ،یکی از مشکلترین وظایف مدیران
است .بسیاري از پژوهشهاي حـوزة تغییـر سـازمانی اذعـان کـرده انـد کـه حـدود  11درصـد تغییـرات دربرآورده کردن
اهداف سازمانها با شکست مواجه مـیشـود ( .)31در دنیـاي کنـونی ماهیـت محـیط وتقاضاي بازار به طور اساسی
متفاوت است و به رویکرد منسجم و جدیـدي بـراي تغییـر نیـاز دارد (ورلی و مهرمن .1)2114 ،در گزارش  11ابزار
مدیریتی برتر شرکت بین و کمپانی ،مدیریت تغییـرنیز جز  11ابزار برتر معرفی شده است (11بین و کمپانی)2115 ،

2

(35ویلکوکس و لسیتی .3)2111 ،تغییر ،فرایند حرکت به سمت موقعیت جدید و متفاوت از قابلیت هاست و ضـرورتی
بـراي بقـا و رقـابتی بودن سازمان به شمار میرود (13عبدالقانی 4)2114 ،مطالعات گذشته ،مقاومت افراد در برابر تغییـر
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به پیشبینی توسعه در آینده و یافتن راه هاي تطبیق با آن به هنگام حادث شدن تغییر ( .)13مقاومت افراد در مقابل تغییر

را مانع اساسی درپیادهسازي تغییر بیان کردهانـد .مفهـوم مقاومـت در برابـر تغییـر ،از مـدل تغییـرسازمانی خروج از

1.

)Worley & Mohrman (2014
)& Company(2015
)3.Willcocks & Lacity(2016
4
).Abdelghani(2014
2.Bain
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انجماد ،انتقال و انجماد کرت لوین ( )1341ریشه گرفته است که بیان مـی کنـد نیروهاي محرکه اي وجود دارد که میتواند
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موجب تغییر یا مانعی براي آن باشند (21الینـزو همکاران  .5)2115مقاومت در برابر تغییر را هراس و بی میلی در مواجهه
بـا تغییـرمعرفی کرده اند وآمادگی تغییر عامل ضروري براي به حداقل رساندن مقاومـت در برابـر تغییـر اسـت(31روسلی
و همکاران .1)2112 ،مفهوم آمادگی تغییر به طور گسترده در ادبیات تغییر سازمانی مطالعه شده و در مطالعات پیشین به
عنوان باوري که واکنش نسبت به تغییر را در مراحل ابتدایی فراینـدمدیریت تغییر تحت تأثیر قرار میدهد ،مفهوم سازي
شده است .آمادگی تغییر نشـاندهنـدة حرکـت مثبت بسمت پیاده سازي تغییروشکل دهنده باورهاوقابلیتها براي اعمال
تغییراست(15 .آرمناکیس و همکاران 1)2111،معتقدند که یکی از پذیرفته شده ترین عوامل مؤثر بر واکنش کارکنان به
تغییر ،باور آنهاسـت کـه آمـادگی سـازمان براي تغییر را به همراه دارد .آنها دریافتند که پـنج عامـل کلیـدي بـراي
سـنجش میـزان تمایـل پذیرندگان تغییر سازمانی وجود دارد که عبارت اند از :اختالف (باور به ضـرورت تغییـر)،
تناسـب (باور به اینکه براي برطرف کردن اختالف بین وضع موجود و مطلوب ،تغییر خاصی مناسب است) کارآمدي
(قابلیت درک شده براي پیاده سازي تغییر) ،پشتیبانی اصولی) حمایت واحدهاي تغییـر ورهبران ایده تغییر و سودمندي
(جذابیت مرتبط با نتایج تغییـر بـراي پذیرنـدگان) .رامانتان  1)2113(23در مطالعة خود به شناسـایی ابعـاد سـازمانی و
سـایر مؤلفـه هـاي دخیـل در مدیریت تغییر اثـربخش پرداختـه اسـت .وي چهـار عنصـر کلیـدي را در فراینـد تغییـر
سازمانی مطرح می سازد که عبارت اند از  .1عوامل زمینه اي :شامل عوامل اجتماعی ،تجاري ،قـانونی ،زیرسـاخت فنـی
رویکرد اجراي تغییر ،یعنی هدفگذاري ،شناسایی وظایف کلیدي و منابع الزم براي اجراي تغییر است  .3اجرا :در سالهاي
اخیر در زمینة درگیر کردن افراد متأثر در برابر تغییـر ،در جنبـه هـاي برنامه ریزي و اجراي تغییـر ،تحقیقـاتی صـورت
گرفتـه اسـت و محققـان از طریق مشارکت دادن افراد ،سازمانها را براي غلبه بر مقاومت بـالقوه در برابـر تغییـر و ایجاد
نگرش مثبت نسبت به آن توانمند کرده اند .4،نهادینه کردن :نهادینه سازي تغییر ،به تغییراتی در سیستم و سـاختار نیـاز
دارد کـه ایـن تغییرات معموالً به اصالح کارکنان ،آموزش ،ارزیابی ،ارتباطات ،سیستم پـاداش و نیـز ،ارتباطات گزارشدهی
و نقشها مربوط میشود .علیرغم اهمیت مباحث مدیریت تغییـر در سازمانها ،تحقیقات موجود عمدت ًا مفهومی هستند.
تغییرات سازمانی عموما به نوعی مرتبط با فناوري اطالعات می باشند (ناشی از تغییرات فناوري می باشد) و می توانند
داراي اشکال مختلفی باشند ( .)1اگرچه تغییر در سطح افراد سازمان رخ میدهد ،اما اغلب اداره تغییر در تک تک افراد
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و اجتمـاعی سازمان ،سبک رهبري ،گروههاي کاري افراد و دیدگاه افراد است .2 ،شناسایی و برنامه ریزي :شامل توسعة

براي تیم کاري غیرممکن است .مدیریت تغییر با نگاهی به درون سازمان گامها و دستورالعملهایی را در سطح پروژه
در مرحله اول شامل شناسایی گروهها و افرادي است که به دلیل آغاز پروژه تغییر ،خود به تغییراتی نیاز دارند .در مرحله
5

).Lines et all (2015
)et all (2012

6.Rusley

7

).Armenakis et all (2007
8
).Ramanathan(2009
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ارائه میدهد که از صدها یا هزاران نفر از افرادي که تحت تاثیر پروژه هستند حمایت کند .مدیریت تغییر درون سازمانی

دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  -سال نهم ( هجدهم پیاپی) ،شماره 34(81پیاپی) ،پاییز و زمستان8331

بعد برنامهاي تنظیم میکند تا از اطالعرسانی ،رهبري ،مربیگري و آموزش افراد تحت تاثیر پروژه تغییر اطمینان حاصل
نمایند .تحوالت فردي موفق باید مهمترین نقطه تمرکز فعالیتها در مدیریت تغییر با نگاهی به درون سازمان باشد.
مدیریت تغییر با نگاهی به درون سازمان مکملی براي مدیریت پروژه شماست ( .)11مدیریت تغییر با نگاه برونسازمانی
یک شایستگی محوري سازمانی است که تمایز رقابتی و توانایی سازگاري اثربخش با دنیاي دائم در حال تغییر را فراهم
میکند .یک قابلیت مدیریت تغییر با نگاه برونسازمانی در نقشها ،ساختارها ،فرایندها ،پروژهها و شایستگیهاي رهبري
سازمان نهادینه شده است.نتیجه نهایی قابلیت مدیریت تغییر با دیدگاه برونسازمانی این است که افراد هرچه سریعتر و
بهتر تغییر را پذیرفته و سازمانها قادرند به سرعت به تغییرات بازار پاسخ داده ،راهکارهاي استراتژیک را پذیرفته و سریعاً
با فناوريهاي جدید منطبق شوند .بهگونهاي که کمترین اثر را بر بهرهوري آنها داشته باشد .این قابلیت اتفاقی بدست
نیامده و مستلزم یک رویکرد استراتژیک براي نهادینهسازي مدیریت تغییر در سراسر سازمان است ( .)21حال با شناخت
انوع مقاومت هایی که در برابر تغییر تکنولوژي صورت می گیرد ،بایستی بر این مقاومت ها غلبه کرد .جهت غلبه بر
مقاومت در برابر تغییر بایستی به جنبه هاي انسانی برنامه تغییر توجه شود .اغلب مدیران تمرکزشان بر ابعاد تجاري تغییر،
دامنه پروژه ،فرآیندهایی که نیاز به مهندس مجدد دارند و اجراي راه حل ها می باشد اما منظور از توجه به بعد انسانی
تغییر آنست که به نحوه واکنش کارکنان نسبت به پدیده تغییر پی ببریم ،براي این منظور می توان از مدل ADKAR
مورد نیاز را ایجاد کرد ADKAR .مخفف کلمات آگاهی ،تمایل ،دانش ،توانایی و تقویت می باشد به کمک این مدل می
تواند میزان آمادگی کارکنان براي پذیرش تغییر در هر مرحله را تعیین کرده و آنگاه مدیران قادر می شوند برنامه مورد
نیاز براي ایجاد تغییر را ایجاد کنند (.)21اهمیت پذیرش فناوري اطالعات از طرف استفاده کنندگان آن بیش از پیش
مشخص شده و بایستی در تدوین راهبرد هاي زیر ساخت  ITاین مورد در نظر گرفته شود .مدل اولیه پذیرش تکنولوژي،
توسط دیویس عرضه شد .دو ادراک اصلی بر مبناي مطالعات قبلی پایه پذیرش تکنولوژي را تشکیل می دهد .این دو
ادراک به ترتیب عبارت از سودمندي ادراکی ( )PUو سهولت ادراکی (  )PEOUمی باشند ( .)11()4سودمندي ادراکی
به عنوان درجه اي که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص عملکرد وي را ارتقاء می بخشد تعریف شده
است .این تعریف از تعریف سودمندي پیروي می کند که قابلیت استفاده با مزیت تعریف می شود .در یک سازمان ،افراد

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2023-01-10

استفاده کرد .به کمک این مدل می توان پی به مقاومت کارکنان برده و براي غلبه بر آن برنامه ها و اقدامات اصالحی

اغلب بوسیله افزایش حقوق ،ارتقاء ،کارانه وسایر پاداشها تقویت می شوند .در مقابل سهولت استفاده ادراکی به درجه
از تعریف سهولت پیروي می کند که عبارتست از :بدون تالش یا سختی زیاد .تالش یک منبع محدود است که یک فرد
ممکن است به فعالیتهاي مختلف که مسئول آنهاست ،تخصیص دهد ( .)22()21در سویی دیگر این مقاومتها مدل پذیرش
فناوري یا تم وجود دارد که هدفش فراهم کردن یک توصیف از پارامترهاي پذیرش کامپیوترو فناوري هاي اطالعاتی
است که عمومی بوده ،قابلیت توصیف رفتار کاربران از یک دامنه وسیع از تکنولوژیهاي محاسباتی را داشته و کاربران آن
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اي که یک فرد معتقد است استفاده از سیستم خاص بدون نیاز به تالش زیاد ممکن است تعریف شده است .این تعریف
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از انواع مختلف می باشد .مدل عالوه بر جنبه پیش بینی رویکرد توصیفی هم دارد؛ بنابراین محققان و مدیران می توانند
تشخیص دهند چرا یک سیستم خاص ممکن است مورد پذیرش واقع نشود تا گامهاي اصالح مناسب را دنبال کنند .یک
هدف کلیدي تم فراهم کردن مبنایی براي پیگیري اثر عوامل خارجی بر باورهاي داخلی ،طرز تلقی ها و تمایالت است
(.)34()31فناوري اطالعات توانایی سازمان را براي بقا در محیط رقابتی افزایش می دهد و مدیریت اثربخش؛ آن تأثیر
بسزایی در ارزش آفرینی سرمایه گذاري هاي این حوزه دارد (31وئو ،استراب و لیانگ(3 3)2115 ،خوانساري زاده و
شیرمحمدي1334 ،؛ موسی خانی ،مانیان ،محمودي و کارگر .3)1331 ،در مطالعه اي که شرکت هاي تحقیقاتی بین و
کمپانی  2در سالهاي  2111تا  2115درزمینة  11ابزارهاي مدیریتی برتر انجام دادند ،مشخص شد کاربرد علمی وبروزاز
فناوري اطالعات در تمام سال ها جزء  11ابزار مدیریتی برتر بوده است (11بین و کمپیانی )2115 ،البته باید بیان کرد
کاربرد فناوري اطالعات با چالشهاي چندي همراه است (3خوانساري زاده و شیرمحمدي )1334 ،که می توان به مواردي
از قبیل تهدیدهاي دسترسی ،یکپارچگی سامانه ها و منابع ،محرمانه بودن اطالعات ،از دست دادن کنترل بر عملکرد و
رعایت مقررات اشاره کرد .این تهدیدها می تواند به از دست رفتن مزایاي رقابتی و حس شهرت سازمان منجر شود و
زیان هاي مالی (مانند مخارج انجام دعاوي حقوقی و پرداخت جرایم) را براي سازمانها حتی سازمانهاي ورزشی به دنبال
داشته باشد (24گروور و همکاران(23 11)1333 ،دیبرن ،گولزو همکاران 11)2114 ،ناگفته پیدا است که اتخاذ راهبرد بکاربري
اگر به خوبی مدیریت نشوند ،زمینه ساز شکست پیاده سازي مدیریت تغییرو ناوري اطالعات خواهند شد .براساس مسئلة
یاد شده ،مدیریت تغییردر پروژه هاي سازمانی ،الزام جدي براي اثربخش نمودن آن تلقی می شود (14اکرم 12)2115 ،تغییر
سازمانی چالشی است که تمام سازمان ها با آن مواجه می شوند؛ جنبه هاي مختلف سازمان اعم از جنبه هاي راهبردي،
مدل کسب وکار ،کارکنان و شیوة به کارگیري فناوري را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و نیازمند به کارگیري رویکرد مؤثر
مدیریت تغییر است (31وو و همکاران )2115 ،آمادگی سازمانی پیش نیاز حیاتی براي موفقیت سازمان در مواجهه با
چالش هاي نشات گرفته تغییر است .در موقعیتی که سازمان آمادگیزیادي براي تغییرداشته باشد ،پیادهسازي تغییر
باموفقیت همراهخواهدبود (25کواکولی)2111،

13

(31روسلی و همکاران(32 )2112 ،اشنایدر و سونوایی  14)2111با ارزیابی آمادگی تغییر ،واحدهاي تغییر ،مدیران منابع
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فناوري اطالعات ،تصمیم مستقل و مجزایی ازسایر مؤلفه هاي سازمانی نیست و تغییراتی را در سازمان به دنبال دارد که

انسانی و مشاوران توسعة سازمانی می توانند شکاف هاي موجود بین انتظاراتی که از تالش هاي تغییر و کارکنان سازمانی

9

).Wu et all (2015
).Grover et all (1993
11
).Dibbern & Goles et all (2004
12
)Akram (2005
13
).Kuwahk & Lee (2008
14
).Schneider&Sunyaev(2016
10
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دارند راشناسایی کنند .اگر ارزیابی انجام شده داللت بر فاصلة زیاد میان دو سطح یاد شده داشته باشد واقدامی براي از
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بین بردن آن صورت نگیرد ،باید انتظار مقاومت زیادي را داشت که همگی عامل تهدیدکنندة موفقیت تغییر هستند (.)13
در واقع باید گفت ،تغییراتی که پروژه هاي برون سپاري به همراه دارند ،نیازمند قابلیت هاي جدید افراد و سازمان است
(13بروان و ویلسون 15)2115،و هنگامی که سازمان ها به طور فزاینده به راهبردهاي برون سپاري روي می آورند تا کارایی
عملیاتی و عملکرد کسب وکار را بهبود بخشند ،به درک شدید مؤلفه هایی نیاز دارند که به موفقیت مدیریت تغییر منجر
خواهد شد .ادبیات مدیریت تغییر ،بر دشواري و پیچیدگی ماهیت پیاده سازي تغییر و درصد باالي شکست آنها تأکید
می کند .یکی از دالیل اصلی شکست تالش هاي تغییر ،مقاومت کارکنان سازمان است ( .)21استفاده از فناوري اطالعات
و پیاده سازي مدیریت تغییردر سازمانهاي ورزشی باعث می شود تا سازمان سریعتر به محیط خود و ارباب رجوع پاسخ
دهد و افراد را قادر می سازد تا دور از محیط فیزیکی سازمان به انجام وظایف شغلی خود بپردازند .میزان تحقق این
اهداف از دغدغه هاي مهم تصمیم گیرندگان و مدیران سازمانهاي ورزشی به حساب می آید که باتوجه به اهمیت فراوان
مقوله فناوري اطالعات و ورزش و کمبود تحقیقات صورت پذیرفته دراین زمینه در نهایت ادبیات مرتبط با فناوري
اطالعات بر اقتضایی بودن استفاده آن در سازمانها اشاره دارد؛ بنابراین سازمانها ،بخصوص سازمانهاي ورزشی براي ادامه
حیات در دنیاي پیچیده و متغیر نیازمند کسب اطالعات صحیح و کافی توسط منابع انسانی خود در زمان مناسب هستند
که بدون آن سازمان در دریاي عدم اطمینان غوطه ور خواهد بود و تنها چیزي که میتواند این عدم اطمینان را کاهش دهد
روش شناسی پژوهش
این تحقیق ازلحاظ روش ،توصیفی -همبستگی و ازلحاظ هدف ،کاربردي است ...جامعهي آماري در این پژوهش کارمندان
وزارت ورزش و جوانان کشور میباشد .تعداد حجم جامعه  112نفر و حجم نمونه  211نفر با استفاده ازفرمول کوکران و
ضریب خطاي  %5می باشد .الزم بذکر است در جمع آوري پرسشنامه ها  221عدد پرسشنامه جمع آوري گردید .جهت
گردآوري دادهها از پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد.
الف .پرسشنامه تم :16براي بررسی میزان پذیرش و استفاده از فناوري اطالعات در محیط کار ( 21دیویس 11)1313،در
چهار بخش سودمندي ادراکی با  1سؤال ،سهولت ادراکی با  1سؤال ،نگرش نسبت بهکاربرد فناوري اطالعات با  5سؤال
و تمایل به استفاده از فناوري اطالعات با  4سؤال و در مجموع  21سؤال پنج ارزشی (لیکرت عدد  1خیلیکم تا عدد 5
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پیاده سازي مدیرت تغییروکاربرد درست از فناوري اطالعات توسط کارکنان آن سازمان است (.)1()2

خیلیزیاد) مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه از پژوهش رحمانی اقتباس شده است .روایی آن در تحقیق وي بررسی

)(2005

15.Brown&Wilson

16

.Technology Acceptance

)17.Davis(1989
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و تأیید شد و پایایی آن  1/31اعالم شد پایایی مجدد نیز  1/31اعالم و مورد تأیید قرارگرفت.
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ب .پرسشنامه مدیریت تغییر یا ادکار :18براي بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر در محیط کار براي
سنجش مؤلفههاي آگاهی ،تمایل ،دانش ،توانایی و تقویت (پرسشنامه پنج ارزشی لیکرت) است .پرسشنامه مورد نظر از
برگرفته ترجمه شده مقاله پژوهشی براي بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر میباشد ( 11بوهنه)2112 ،

13

الزم به ذکر است ،پرسشنامه فوق استاندارد و بینالمللی میباشد و با تأیید استادان مجدداً روایی الزم را کسب کرده است.
پایایی آن نیز در سطح بین المللی آلفاي  1/31کسبکرده و مورد تأیید قرارگرفته است .در این تحقیق براي تجزیه و تحلیل
دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .به منظور سازمان دادن و خالصه کردن نمرات خام و توصیف اندازههاي
نمونه از آمار توصیفی (میانگین ،درصدها ،فراوانی ،انحرافمعیار ،رسم نمودارها و جداول) استفاده شد .در این تحقیق از
آزمونهاي استنباطی کالموگروف -اسمیرنف (جهت تعیین نرمال بودن دادهها) ،آزمون  tتک نمونه اي (جهت تعیین
وضعیت متغیرهاي اصلی) ،ضریب همبستگی پیرسون (براي تعیین روابط بین متغیرها) ،آزمون رگرسیون چندگانه (جهت
پیش بینی متغیرها) و از مدل سازي معادالت ساختاري ( )SEMبراي تعیین روابط خطی همزمان بین متغیرها استفاده
گردید .درعملیات آماري از نرم افزارهاي  SPSS/16و  LISREL 8.5استفاده شد و دادهها در سطح معنا داري (α 1/15
≤) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها ی پژوهش
همانگونه که در جدول  ،1م شاهده می شود ،نمونه گیري کامالً ت صادفی در بخشهاي اجرایی مختلف وزارت ورزش و
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جوانان با سن ،سوابق کاري ،تحصیالت و جنسیت متفاوت صورت پذیرفته است.
جدول  .1مشخصات فردي
آماره مشخصات فردی
جنسیت

سن

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

آماره مشخصات فردی

مرد

116

66/73

32

11/11

دیپلم

زن

07

37/60

12

23

کاردانی

173

11/10

کارشناسی

36

10/20

کارشناسی ارشد و باالتر

کمتر از  37سال

61

26/66

16

8/17

خیلی کم

بیش از  17سال

16

26/11

06

31/61

11

23/86

زیاد

32

11/10

حرفه ای

کمتر از  1سال

11

22/16

11

1/86

خیلی کم

سابقه

بین  1تا  17سال

118

12/21

11

18/11

کم

کاری

بیش از  17سال

10

21/22

81

31/81

در حد نیاز

16

21/68

زیاد

11

16/10

حرفه ای

وضعیت آشنایی با رایانه

وضعیت آشنایی با اینترنت

18.ADKAR

19

).Bohene (2012
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بین  37تا  17سال

176

16/67

12

18/18

کم
در حد نیاز

سطح تحصیالت
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نتایج تحقیق نشان میدهد تعداد نمونه هاي تحقیق ( 151نفر) یعنی  13/13درصد از نظر جنسیت مرد هستند و تعداد 11
نفر یعنی  31/31درصد از نظر جنسیت زن می باشند .در مورد دامنه سنی نمونه هاي تحقیق ( 111نفر) یعنی  41/31درصد
در دامنه سنی بین  31تا  41سال قرار دارند و کمترین میزان ( 53نفر) یعنی  21/11درصد در دامنه سنی بیش از  41سال
قرار دارند و تعداد  11نفر با میزان  21/33درصد کمتر از  31سال سن و  53نفر با میزان  21/11درصد بیش از  41سال
سن را دارا می باشند.
در جدول شماره  2نیز به تعیین وضعیت مدیریت تغییر و کاربرد فناوري اطالعات با استفاده از آزمون تی در وزارت ورزش
و جوانان پرداخته شده است.
جدول شماره  .2نتایج آزمون  tتک نمونهاي براي تعیین وضعیت مدیریت تغییر و کاربرد فناوري اطالعات در وزارت ورزش
Test Value = 3
سطح

فاصله اطمینان از درجه آزادي
تفاوت میانگین
باال ترین

پایین ترین

معنی
داري

درجه
آزادي

آزمون تی

1/3111

1/1314

1/31552

1/143

231

2/134

1/1531

-2/2112

-1/111

1/211

113

-1/114

متغیر

مدیریت تغییر
کاربرد فناوری

همانگونه که در جدول باال مالحظه میشود ،با توجه به میزان  tو  p <1/15میتوانیم به این نتیجه رسید که که مدیریت
تغییر در وزارت ورزش و جوانان از وضعیت تا حدي باالتر از متوسط برخوردار است؛ به عبارت دیگر مدیریت تغییر در
وزارات ورزش و جوانان با توجه به معیار تعیین شده (میانگین نمره  3از دیدگاه متخصصان براي میزان متوسط) براي
مقایسه با میانگین حاصل از نمونه هاي تحقیق تا حدودي از میانگین ( )3/24باالتر است .این مقدار از لحاظ آماري معنی
دار است؛ ولی مقدار آن زیاد نیست .همچنین با توجه به میزان  tو  p>1/15کاربرد فناوري اطالعات در وزارت ورزش و
جوانان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛ به عبارت دیگر کاربرد فناوري اطالعات در وزارت ورزش و جوانان با توجه
به معیار تعیین شده (میانگین نمره  3از دیدگاه متخصصان براي وضعیت متوسط) براي مقایسه با میانگین حاصل از نمونه
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اطالعات

هاي تحقیق ،از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و تا حدودي کمتر از حد متوسط است.

خالصه کردن مجموعه ي داده ها و توضیح چگونگی توزیع مقادیرمتغیرکاربرد فناوري اطالعات و خرده متغیرهاي آن
پرداخته شده است.
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در جدول شماره  3به بررسی و تعیین شاخصهاي آماري از جمله گرایش مرکزي ،پراکندگی و شاخص توزیع جهت
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جدول شماره  .3شاخصهاي آماري مرتبط با بررسی متغیر «کاربرد فناوري اطالعات و خرده متغیرهاي آن»
شاخصهای گرایش مرکزی

شاخصهای پراکندگی

عنوان متغیر

نما

میانه

میانگین

کاربرد فناوری

3

3

3/71

واریانس

دامنة

انحراف

خطای

ضریب

ضریب

معیار

معیار

کجی

کشیدگی

1/326

7/013

7/376

7/163

تغییرات
1

شاخصهای توزیع

1/018

اطالعات
سودمندی درک شده

3/23

3/13

3/62

1/01

1/106

1/211

7/211

7/181

7/111

سهولت درک شده

3/61

3/31

3/06

1

1/766

1/731

7/166

-7/710

7/211

نگرش نسبت به

3

3

3/11

1/ 1

2/211

1/168

7/226

7/362

7/760

کاربرد
3/16

تمایل به استفاده

3/82

3/11

2/211

1

7/226

1/168

7/160

7/128

با توجه به شاخصهاي آماري بدست آمده و با تأکید بر اینکه تفاوت اندکی بین نما ،میانه و میانگین وجود دارد و از
آنجایی که میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کمتر از رقم  1/1است ،توزیع فوق ،مفروضه نرمال بودن را داراست و
میتوان از میانگین بعنوان معرف شاخص گرایش مرکزي استفاده و از مدلهاي آمار پارامتریک استفاده کرد.
در جدول شماره  4به بررسی و تعیین شاخصهاي آماري از جمله گرایش مرکزي ،پراکندگی و شاخص توزیع جهت
است.
جدول شماره  .4شاخصهاي آماري مرتبط با بررسی متغیر «مدیریت تغییر و خرده متغیرهاي آن»
شاخصهی گرایش مرکزی

شاخصهای پراکندگی

مدیریت تغییر

3/23

3

آگاهی از نیاز برای تغییر

3/51

3/44

3/14

مطلوبیت اجرای تغییر

3

3/14

3/15

4/15

دانش دربارۀ چگونگی تغییر

3/11

3

3/11

5

1/211

3

3

3/11

5

1/154

2/345

3

3

3/11

4 /5

5/221

2/215

رفتار جدید

تقویت حفظ تغییر

انحراف

خطای

ضریب

ضریب

معیار

معیار

کجی

کشیدگی

2/223

1/414

1/141

1/324

1/321

1/212

1/234

1/123

1/332
1/211

خطای

خطای

خطای

معیار

معیار

معیار

3/24

4

4/311

5

1/514

2/514

2/311

1/543

1/213

1/123

1/123

1/343

1/234

1/234

1/343

1/233

1/321

-1/432
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عنوان متغیر

نما

توانایی اجرای مهارت ها و

واریانس

شاخصهای توزیع
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خالصه کردن مجموعه ي داده ها و توضیح چگونگی توزیع مقادیرمتغیرمدیریت تغییرو خرده متغیرهاي آن پرداخته شده
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با توجه به یافته ها و با تأکید بر اینکه تفاوت اندکی بین نما ،میانه و میانگین وجود دارد و از آنجائیکه میزان ضریب کجی
و ضریب کشیدگی کمتر از رقم  1/1است ،توزیع فوق ،مفروضه نرمال بودن را داراست و میتوان از میانگین بهعنوان
معرف شاخص گرایش مرکزي و از مدلهاي آمار پارامتریک استفاده کرد.
در جدول شماره  5از ضریب همبستگی پیرسون براي تعیین ارتباط بین خرده متغیرهاي فناوري اطالعات و خرده متغیرهاي
مدیریت تغییر استفاده شده است.
جدول شماره  .5نتایج ضریب همبستگی پیرسون براي تعیین ارتباط «مولفه هاي فناوري اطالت» با «مؤلفه هاي مدیریت تغییر»

آماری

برای تغییر

اجرای تغییر

چگونگی تغییر

ها و رفتار جدید

تغییر

سودمندی ادراک

R

**7/06

**7/62

**7/11

*7/22

**7/66

شده

Sig

7/771

7/771

7/771

7/711

7/771

R

**7/12

*7/21

**7/06

**7/36

**7/17

Sig

7/771

7/723

7/771

7/771

7/771

R

*-7/32

*-7/10

**7/61

**7/16

**7/11

Sig

7/721

7/732

7/771

7/771

7/771

R

**7/11

7/11

**7/33

**7-/66

*7/32

Sig

7/771

7/702

7/771

7/771

7/732

متغیر

سهولت ادراک
شده
نگرش نسبت به
کاربرد
تمایل به استفاده

** در سطح  p<1/11معنی دار است؛ * در سطح  p<1/15معنی دار است.

با توجه به یافته هاي جدول شماره  ،5بین سودمندي ادراک شده و مؤلفه هاي مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان
رابطه معنی داري وجود دارد ( .)p<1/15بین سهولت ادراک شده و مؤلفه هاي مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان
رابطه معنی داري وجود دارد ( .)p<1/15بین نگرش نسبت به کاربرد و مؤلفه هاي مدیریت تغییر در وزارت ورزش و
جوانان رابطه معنی داري وجود دارد ( .) p<1/15بین تمایل به استفاده و مؤلفه هاي مدیریت تغییر در وزارت ورزش و
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شاخص های

آگاهی از نیاز

مطلوبیت

دانش دربارۀ

توانایی برای اجرای مهارت

تقویت حفظ

جوانان رابطه معنی داري وجود دارد ( .)p<1/15بدین صورت که تمایل به استفاده با آگاهی از نیاز براي تغییر (،)r=1/41
دانش درباره چگونگی تغییر ( )r=1/33و تقویت حفظ تغییر ( )r=1/32رابطه مثبت و معنی داري دارد ( )p<1/15و
()p<1/15؛ اما تمایل به استفاده با مطلوبیت اجراي تغییر رابطه معنی داري نداشت (.)p>1/15
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همچنین تمایل به استفاده با توانایی براي اجراي مهارت ها و رفتار جدید ( )r=-1/13داراي رابطه منفی و معنی دار است
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آزمون برازش مدل تحقیق

تحلیل مسیر 21می تواند روابط علّی بین متغیرها را تعیین کند و با بیان رسمی یک مدل از طریق گزارههاي آماري بدنبال
این است تا پارامترهایی را در حیطة رابطة بین سازه ها برآورد سازد .اینگونه برآوردها ،معادالت ریاضی بوده و میتواند
معادالت ساختاري را براي یک سازه ایجاد کند .در روند تحلیل مسیر ،همواره براساس اندازهگیريهاي روانشناختی ،با
دو متغیر سروکار داشته که اینگونه متغیرها را بعنوان متغیرهاي آشکار و اندازهگیري شده و متغیرهاي پنهان ،یا مکنون و
یا استنباط شده تعریف میکنند .در این تحقیق پس از تعیین روابط بین متغیرهاي تحقیق؛ متغیرهاي اصلی در LISREL
 8.8بررسی شدند و مفروضات آمار پارامتریک با تأکید بر نرمال بودن توزیع چندمتغیري بدست آمد .پس از اینکه مدل
مذکور با تأکید بر تحلیل عامل و تحلیل مسیر ،به وسیله دادههاي تجربی طراحی گردید ،به برازش این مدل پرداخته شد
و شاخصهاي مرتبط با نیکویی برازش و خطاهاي اندازه گیري بدست آمد که در این زمینه ،از سه شاخص متفاوت
استفاده گردید .با تأکید بر تمامی این سه شاخص ،مشخص گردید که مدل مزبور ،از برازش برخوردار است و کارایی
باالیی در توصیف روابط بین متغیرها داراست.
در جدول شماره  1شاخص هاي برازش مدل تحقیق از جمله شاخص برازش مطلق که از ا ساسی ترین و اصلی ترین
معیارها براي صحت و سقم برازش داده ها بر اساس مدل یا فرضیات پیشنهاد شده می باشند که بر مبناي تفاوت میان
واریانس ها و کوواریانس هاي دو مدل مشاهده شده و تدوین شده اندازه گیري می شود؛ هرچه تعداد پارامترهاي مدل
شاخص تطبیقی گامی در جهت تکمیل شاخص برازش مطلق می باشد و در شاخص مقتصد مهمترین نقطه ضعف شاخص
برازش مطلق یعنی بهبود مقدار شاخصهاي برازش با افزایش پارامتر به مدل جبران می شود.
جدول شماره  1شاخص هاي برازش مدل تحقیق
شاخص برازش

مطلق

تطبیقی

x2

 131/111با درجه آزادي 11

-

برازش مطلوب

p value

1/1112

بیشتر از 1/15

برازش مطلوب

شاخص نیکویی برازش ()GFI

1/33

بیش از 1/31

برازش مطلوب

شاخص توکر -لویس ()TLI

1/31

بیش از 1/31

برازش مطلوب

شاخص برازش بنتلر -بونت ()BBI

1/31

بیش از 1/31

برازش مطلوب

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

1/31

بیش از 1/31

برازش مطلوب

ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد ()RMSEA

1/11111

کمتر از 1/15

برازش مطلوب

شاخص برازش مقتصد هنجار شده ()PNFI

1/13

بیشتر از 1/15

برازش مطلوب

20

. Path analysis
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مقتصد

میزان

مالک

تفسیر
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بیشتر باشد ،شاخص هاي برازش مطلق بهبود خواهند یافت و به سمت مدل اشباع شده (برازش کامل) نزدیکتر می شود.

دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  -سال نهم ( هجدهم پیاپی) ،شماره 34(81پیاپی) ،پاییز و زمستان8331

مدل نهایی تحقیق به شکل زیر است:
شکل شماره  :1مدل نهایی تحقیق

نمودار تحلیل مسیر و ضرایب مسیر در مدل نهایی تحقیق

در زیر نمودار مربوط به نمرات  tدر تحلیل مسیر مشاهده می شود .از آنجایی که تمامی نمرات  tبزرگتر از  +1/31و
 -1/31است ،معنی داري آماري ضرایب مسیر در مدل تحلیل مسیر تأیید می شود.

براي آزمون اینکه مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است؛ از شاخصهاي برازش مدل استفاده شد .براساس زیر
نویس مدل ،مقدار آماره  x2برابر با  131/111با درجه آزادي  11است .این مقدار از مقدار بحرانی  x2با درجه آزادي 11
کمتر است که نشان دهنده تأیید مدل خواهد شد .همچنین  p valueمتناظر با آن  1/1112است که با توجه به اینکه
بیشتر از  1/15است؛ قابل قبول بوده و تأیید میشود .شاخص نیکویی برازش ( 1/33 )GFIاست که نشان دهنده قابل
https://jrsm.khu.ac.ir/
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مقادیر  tدر ضرایب مسیر مدل نهایی تحقیق
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شکل شماره  :2نمودار تحلیل مسیر و ضرایب مسیر در مدل نهایی تحقیق
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قبول بودن این میزان براي برازش مطلوب مدل است .مقدار ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد ( 21)RMSEAکه
شاخص دیگر نیکویی برازش است نیز  1/11111میباشد که با توجه به اینکه کمتر از  1/15است ،قابل قبول بوده و
نشان دهنده تأیید مدل پژوهش میباشد .دیگر شاخصهاي نیکویی برازش براي معادالت ساختاري بدین صورت است
که مقدار شاخص توکر -لویس (1/31 22)TLI؛ شاخص برازش بنتلر -بونت (1/31 23)BBI؛ شاخص برازش تطبیقی
( 1/31 24)CFIو شاخص برازش مقتصد هنجار شده ( 1/13 25)PNFIاست که همگی نشان دهنده برازش مطلوب و
تأیید مدل پژوهش میباشد .عالوه بر اینکه مدل نظري برازش در حیطه تحلیل مسیر ،از مفروضات تجربی -نظري مناسبی
برخوردار بوده ،میتوان اینگونه تفسیر کرد که کاربرد فناوري اطالعات با ضریب مسیر ( )pc=1/11بر مدیریت تغییر اثر
مستقیم است .در اثرگذاري کاربرد فناوري اطالعات بر مدیریت دانش به ترتیب سهولت درک شده با بار عاملی ،1/14
نگرش نسبت به کاربرد با بار عاملی  ، 1/13سودمندي ادارک شده با بار عاملی  1/41و در نهایت تمایل به استفاده با بار
عاملی  1/32نقش دارند .عالوه بر این در میزا ن تأثیرپذیري مدیریت دانش از کاربرد فناوري اطالعات ،به ترتیب دانش
دربارة چگونگی تغییر با بار عاملی  ، 1/11توانایی براي اجراي مهارت ها و رفتار جدید با بار عاملی  ،1/11مطلوبیت
اجراي تغییر با بار عاملی  ،1/53تقویت حفظ تغییر با بار عاملی  1/33و در نهایت آگاهی از نیاز براي تغییر با بار عاملی
 1/21نقش دارند.
بحث و نتیجه گیری
اینگونه تفسیر کرد که کاربرد فناوري اطالعات با ضریب مسیر ( )pc=1/11بر مدیریت تغییر اثر مستقیم است .در
اثرگذاري کاربرد فناوري اطالعات بر مدیریت تغییر به ترتیب سهولت درک شده با بار عاملی  ،1/14نگرش نسبت به
کاربرد با بار عاملی  ،1/13سودمندي ادارک شده با بار عاملی  1/41و در نهایت تمایل به استفاده با بار عاملی  1/32نقش
دارند .عالوه بر این در میزان تأثیرپذیري مدیریت تغییر از کاربرد فناوري اطالعات ،به ترتیب دانش دربارة چگونگی تغییر
با بار عاملی  ،1/11توانایی براي اجراي مهارت ها و رفتار جدید با بار عاملی  ،1/11مطلوبیت اجراي تغییر با بار عاملی
 ،1/53تقویت حفظ تغییر با بار عاملی  1/33و در نهایت آگاهی از نیاز براي تغییر با بار عاملی  1/21نقش دارند و دلیلی
بر قابل پیش بین بودن مدیریت تغییر از طریق مولفه هاي کاربرد فناوري اطالعات می باشد .از سوي دیگرکاربرد فناوري
اطالعات بر مدیریت تغییر اثرگذار است؛ یعنی هرچه قدر کاربرد فناوري اطالعات بیشتر باشد ،میزان تأثیرپذیري مدیریت
تغییر از آن بیشتر است .حال که هم کاربرد فناوري اطالعات و مدیریت تغییر داراي مؤلفه هایی هستند؛ براساس میزان
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عالوه بر اینکه مدل نظري برازش در حیطه تحلیل مسیر ،از مفروضات تجربی -نظري مناسبی برخوردار بوده ،میتوان

بار عاملی (میزان تعیین کنندگی این نقش اثر گذاري) اهمیت آنها مشخص می شود .دراثرگذاري کاربرد فناوري اطالعات،

21

. Root Mean Squared Error of Approximation
. Tucker- Lewis Index
23
. Bentler- Bonett Index
24
. Comparative Fit Index
25
. Parsimonious Normed Fit Index
22
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بیشترین نقش را سهولت ادراکی داردیعنی میزان بار عاملی آن بیشتر از سایر مؤلفه هاست ،بنابر این نتیجه می توان اینگونه
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استنباط کرد که هرچه درکاربرد فناوري اطالعات به مسئله سهولت استفاده از فناوري ورایانه توجه شود ،می توان امیدوار
بود که مدیریت تغییر بهتر صورت گیرد .بعد از سهولت ادراکی ،مؤلفه بعدي که بیشترین میزان بار عاملی را دارد نگرش
نسبت به کاربرد میباشد واین بدین معنی است مسئوالن وزارت ورزش و جوانان باید این امر را به کاربران القا کنند که
تغییر نگرش نسبت بکاربرد فناوري اطالعات و داشتن نگرشی مثبت میتواند یک روند مثبت و سازنده مدیریت تغییر در
سازمان امیدوار بود .پس از نگرش نسبت به کاربرد ،مؤلفه بعدي که بیشترین میزان بار عاملی را دارد ،سودمندي ادراکی
است و ازآنجا که کاربرد فناوري اطالعات داراي سودمندي هاي زیادي است که می توان از آن در جهت بهبود عملکرد
وزارت ورزش و جوانان بهره برد .در مرحل ه بعدي تمایل به استفاده قرار دارد که بیانگر این موضوع است که هرچه
کاربران در وزارت ورزش و جوانان تمایل بیشتري به استفاده از فناوري اطالعات داشته باشند کمک بیشتري در روند
پیاده سازي آسان و بی دغدغه مدیریت تغییر در سازمان خود داشته باشند .در تقسیم بندي کلی این مولفه ها در دسته
بندي موانع مدیریتی ،انسانی ،موانع فرهنگی ـ اجتماعی ،موانع ساختاري ـ سازمانی ،موانع فنی ـ تکنولوژیکی ،موانع
فردي و محیطی قرا می گیرند.
اما در جهت دیگر ،مدیریت تغییر قرار دارد .در مدیریت تغییر که متغیري است که متأثر از متغیر دیگر (کاربرد فناوري
اطالعات) است ،میزان نقش گذاري مهم است .در میان مؤلفه هاي مدیریت تغییر بیشترین نقش با مؤلفه دانش دربارة
چگونگی تغییر است؛ زیرا بیشترین بار عاملی داردو اینگونه استنباط میگردد که براي ایجاد یک مدیریت تغییر مطلوب
در وزارت ورزش و جوانان باید دانش کافی در مورد تغییر وجود داشته باشد .در واقع دانشی که متأثر از کاربرد فناوري
تغییر مطلوب در وزارت ورزش و جوانان باید تغییر بوجود امده را پشتیبانی و تقویت نمود و میتوان این موضوع را با
کاربرد بهینه و موثر از فناوري اطالعات پیاده سازي نمود .پس از تقویت حفظ تغییر ،توانایی اجراي مهارت و رفتار جدید
در تغییر در مرحله بعدي قرار میگردد و این نشاندهنده آنست که باال بردن کیفیت و کمیت تواناییها براي اجراي مهارت
و رفتار جدید در محیط تغییر تنها با کاربرد موثر و سازنده فناوري اطالعات امکانپذیر میباشد.
در مرحله بعدي مطلوبیت حفظ تغییر قرار دارد واین اطالع از این موضوع است که بدانیم تغییر بوجود آمده در جهت
رشد وشکوفایی سازمان است و این موضوع که این تغییر مطلوب و سازنده خواهد بود و نتایج مثبتی براي سازمان
خواهد داشت و این مطلوبیت رخ نخواهد داد مگر با استفاده و کاربرد مناسب و متناسب فناوري اطالعات در سازمان؛
و آخرین مورد آگاهی از نیاز براي تغییر است که کمترین بار عاملی را بدست آورده و این مبین این موضوع است که
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اطالعات است .در مرحله بعدي تقویت حفظ تغییر قراردارد داردو اینگونه استنباط میگردد که براي ایجاد یک مدیریت

آکاهی از این موضوع که سازمان در شرایطی قراردارد که براي رشد و شکوفایی و سازندگی و حتی در موارد ضروري
قرار می گیرند.
پژوهشهاي زیادي به بررسی نقش واهمیت وتاثیر مولفه هاي کاربرد فناوري اطالعات در مدیریت تغییر وانجام وظایف
و پروژه هاي سازمانی همراه با پیاده سازي مدیریت تغییر پرداخته اند و بر این مسئله که کاربرد فناوري تأثیر چشمگیري
بر بهبود عملکرد مدیریت تغییردر سازمان دارد تأکید داشته و اذعان میدارند استفاده از رایانه و فناوري اطالعات موجب
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رقابت با سایر سازمانها نیاز به تغییر دارد در تقسیم بندي کلی این مولفه ها در دسته بندي موانع فردي و محیطی و انسانی
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نظام مند شدن داده هاي سازمان میشود در واقعااگر تالش مناسبی براي بکارگیري صحیح فناورياطالعات ومحور
قراردادن آن دربرنامههاي توسعهاي سازمانهاي ورزشی انجامگیرد ،میتواندفرصتبزرگیرابرايرشدوتوسعة
ورزشکشوروهمچنینکاهش مقاومت دربرابرمدیریت تغییر توسط منابعانسانی فراهم کند در واقع یافته هاي تحقیقات
همخوان بر باال بردن سطح سواد فناوري کاربران که این موضوع خود به باال رفتن دانش و آگاهی از تغییر مورد نیاز
سازمان و سودمندي ادارکی و سهولت ادراکی کاربران شاره میکند اذعان می نماید که با نتایج پژوهش که درآن بر باال
بردن آگاهی از نیاز براي تغییرو همچنین نقش مهم دو مولفه سودمندي ادارکی و سهولت ادراکی در کاربران براي تسهیل
روند تغییر در فناوري تاکید می نماید نیز همخوانی دارد (.)1()2()31()4()1
یکی از مهمترین گامها براي پیشبرد ییشرفت و پاده سازي موفق مدیریت تغییر درسازمانهاي ورزشی شناسایی مولفه هاي
کاربرد فناوري اطالعات و تاثیرگذاري آنها بر روي مدیریت تغییر می باشد ،موانع گوناگونی بر سر راه اشاعة فناوري
اطالعات وجود دارند که موجب کندي روند رشد آن در پیاده سازي مدیریت تغییر در سازمان میشوند از جملة این مولفه
ها که بیشترین تاثیر را دارا می باشند میتوان به سهولت ادراکی و نگرش نسبت به کاربرد اشاره کرد که در هردو در رده
بندي مولفه هاي کاربرد فناوري اطالعات گنجیده و با نتایج تحقیق که یه این موارد اشاره نموده و عالوه برآن بر باال
بردن میزان آگاهی از مطلوبیت اجراي تعییر اصرار می نماید همخوانی دارد (.)33()1()11()5
در میان مؤلفه هاي مدیریت تغییر بیشترین نقش با مؤلفه دانش دربارة چگونگی تغییر است و مولفه هاي دیگر همانند
بتوان در کمبود منابع انسانی متخصص و عدم به روزرسانی وظایف و وضعیت نه چندان مطلوب آشنایی کارکنان این
سازمان با فناوري اطالعات و مدیریت تغییر ،نبود برنامه هاي عملیاتی و راهبردي فناوري اطالعات در سازمانهاي ورزشی
و نبود ساختار سازمانی مناسب در کلیة سطوح مدیریتی ر سازمانها دانست که با نتایج تحقیق در خصوص وضعیت نه
چندان مطلوب آشنایی کارکنان این سازمان با فناوري اطالعات و مدیریت تغییر در سازمان و کمبود دانش دربارة چگونگی
تغییردر سازمان همخوانی دارد (.)31()21()21()13
در برخی از تحقیقات محققین از جمله موارد متاثر از فناوري اطالعات به مواردي از جمله موارد فنی و تکنولوژیکی و
همچنین عدم سرمایه گذاري مناسب ،قوانین و مقررات نامناسب و محدودیت تقاضا براي فناوري اطالعات و کاربردهاي
نابهجاي فناوري اطالعات در سازمان و وضعیت نامناسب اقتصادي سازمانها نام برده اند که بطور کل یا نتایج تحقیق
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تقویت حفظ تغییر ،توانایی اجراي مهارت و رفتار جدید در تغییر و مطلوبیت حفظ تغییر در سازمانهاي ورزشی را شاید

همخوانی ندارد (.)32()31( )11
انعطافپذیري ،مقیاسپذیري سازمان کمک مینماید .در اختیار داشتن نیروي انسانی مستعد و با تجربه و تحصیلکرده
در زمینه استفاده از فناوري اطالعات براي اجراي طرح جامع سازمانی در اغلب سازمانها خصوص ًا سازمانهاي ورزشی
و توجه جهانی به ضرورت امر و کسب رتبه قابل قبول در سطح جهان براي کشورها از نظر روند استفاده کارا و اثربخش
از انواع فناوري اطالعات و استقبال خوب مدیران از بهکارگیري و پیادهسازي فناوري اطالعات سازمانها از موارد قابل
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آموزش منابع انسانی خصوصاً در وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمی میتواند به تعاملپذیري ،امنیت،
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تأملی است که باید مسؤوالن وزارت ورزش و جوانان آنها را مورد توجه قرار دهند .وقتی که استفاده از یک فناوري
جدید خصوصا فناوري اطالعات توسط مدیران بخش ورزشی با توجه به ارزشهاي موجود و نیازهاي حرفهاي حمایت
گردد ،منابع انسانی آن سازمان نه تنها اعتماد به نفس بیشتري در استفاده از فناوري اطالعات را خواهند داشت ،بلکه
درجه باالتري از ادراک و مزایاي سیستم را نشان میدهند و به احتمال زیاد از این فناوري استفاده بهینهتري خواهند کرد،
لذا پیشنهادهایی در ادامه ارایه شده است:
 مدیران ارشد و دست اندرکاران ورزش و به جنبههاي فردي افراد مشغول در سازمان توجه بیشتري کرده،
آموزشهاي الزم قبل پیاده سازي سیستمهاي اطالعاتی را به خوبی در اختیار افراد قرار دهند و آنها را با مزایا
و قابلیتهاي فناوريهاي جدید آشنا کنند متاسفانه عدم توجه به جنبه هاي فردي منابع سازمانی و عدم آموزش
کاربران از مواردي است که نادیده گرفته شده است.
 همچنین ،آنها را در تصمیماتی که براي استفاده از این گونه تکنولوژيها گرفته میشود دخیل کنند تا انجام امور
در زمان کمتري یا تسهیل روند کاري صورت پذیرد این مورد در کاهش میزان مفاومت کاربران براي استفاده از
فناوري هاي تازه در پیاده سازي مدیریت تغییر از موانعی است که توجه به آن کامال ضروري بنظر می رسد.
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