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  های اطالعات مدیریت سیستم های بکارگیری نامه چالش عاملی اکتشافی پرسش سنجش
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 دار مکاتبات()عهده ، ایرانزابل، دانشگاه آزاد اسالمیواحد زابل،  ورزشی، گروه مدیریت استادیار، 1

 ایران زابل،، اسالمی، دانشگاه آزاد ورزشی، واحد زابل گروه مدیریتارشد،  یکارشناس 2
1398، پذیرش: تیر ماه 1398، اصالحیه: خرداد ماه 1398فروردین ماه تاریخ دریافت:   

 

 چكيده

اطالعات در ادارات ورزش و جوانان است.  نامه موانع پیاده سازی سیستم های اطالعات مدیریت هدف از این پژوهش، بررسی ساختار عامل اکتشاف پرسش

 فناوری اطالعات وکارشناسان اداره کل سازمان ورزش وجوانان استان خراسان رضوی و مدیر ارشد و  میانی و کارکنان بخش 156ژوهش از این پ

سوالی بود. در تحلیل داده ها و ارائه یافته ها از روش تحلیل 49نامه محقق ساخته  پرسش ابزارگرد آوری داده ها، های تابعه جمع آوری شد. شهرستان

یل اکتشافی برای دسته بندی و تبیین و تشریح موانع مورد بررسی و استخراج سازه های زیر بنایی بهره گرفته شده است. پس از جمع آوری و تحلاملی ع

ه علت بار سوال ب 31نامه،  سوال پرسش 80تعیین شد، بنابر این از  3/0نامه ها، حداقل بار عاملی مورد پذیرش برای هر متغیر عاملی اکتشافی پرسش

بدست آمد که نشان دهنده  83/0نامه با استفاده از آلفای کرونباخ  پایایی پرسش سوال باقی مانده طبقه بندی شدند. 49حذف  و 3/0عاملی کمتر از 

االیی برخوردار ب پایایی بنامه و هم تمام آزمون های فرعی از ضری نامه مورد استفاده است. همچنین مشخص شد که هم کل پرسش مناسب بودن پرسش

 نامه حاضر را ابزاری معتبر برای سنجش استقرار سیستم های اطالعات مدیریت در سازمان های ورزشی بکار برد. نتایج نشان داد می توان پرسشهستند. 

 

 نامه موانع بکارگیری، ادارات ورزش و جوانان  سیستم اطالعات مدیریت، پرسشتحلیل عاملی اکتشافی،  :های اصلی واژه

 مقدمه -1

دوره معاصر را عصر اطالعات  و دوره انفجار اطالعاتی نام نهادند که 

پیچیدگی های محیط  با محیط های متالطم و پیچیده عجین شده است.

های درون سازمانی و برون سازمانی، نیاز به اطالعات و به تبع آن سیستم 

 های اطالعات را افزایش داده است. مدیریت و تصمیم گیری در چنین

محیط های متالطمی بدون دستیابی مستمر به اطالعات مرتبط عمالً 

طراحی و استقرار سیستم های اطالعاتی مدیریت  امکان پذیر نیست.

نیادین عصر اطالعات بشمار می گویی به این نیاز ب تالشی در جهت پاسخ

، سیستم سازمان یافته و ابزار مناسبی 1سیستم اطالعات مدیریت .[8] رود

اطالعات صحیح و خالصه شده را در موقع مناسب به تصمیم است که 

گیرندگان سازمان ارایه داده و امکان تصمیم گیری صحیح و دقیق را برای 

 .[10]مدیران سازمان فراهم می سازد 

هدف نهایی از ایجاد این سیستم ها گرآوری، پاالیش، تجزیه و تحلیل، 

گذشته و حال سازمان و العات پردازش، فشرده تلخیص کردن و انتقال اط

ها در یک بانک اطالعاتی متمرکز یا امکان  های مرتبط با آنپدیده 

 بهره گیری از امکانات ناشی از  ها است. دسترسی سریع برای مدیران آن
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توسعه سیستم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه، برای تسریع در عملیات 

صوالت تولیدی اداری و عرضه سریع و مقرون به  صرفه خدمات و مح

سازمان ها باعث شده است که در کشور های توسعه یافته، این گونه 

در حال حاضر  سیستم ها در بیشتر رشته ها و زمینه ها بکار گرفته شوند.

بسیاری از کشور های در حال توسعه نیز به پیامد های بکارگیری سیستم 

خود به  های نوین رایانه ای آگاه شده و برای تبدیل روش های سنتی

  .[19]سیستم پیشرفته نوین، تمایل بیشتری پیدا نموده اند

کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و در این راستا در سال های 

اخیر سرمایه گذاری های زیادی در زمینه خرید تجهیزات سخت افزاری و 

ورود سیستم های  نرم افزاری در ادارات دولتی انجام گردیده است.

تی به سازمان های کشور ایران به ویژه سازمان های دولتی، همواره اطالعا

در بسیاری از موارد سیستم های  موفقیت آمیزو بدون دردسر نبوده است.

انتظارات به جا و نا بجای متقاضیان )به خصوص  ایجاد شده توانسته اند

مدیران( را برآورده سازند و همین عدم رضایت به هر حال باعث شده نه 

ها مشکالت قبلی حل نشود، بلکه سیستم و سازمان دچار اختالل تن

ها  گردیده و عالوه بر صرف هزینه و وقت زیادی از کیفیت و بازدهی آن

نیز کاسته شود. اگرچه این مشکل در کشور های پیشرفته نیز وجود دارد، 

ولیکن در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران که دانش و فناوری 
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ابقه طوالنی نداشته و سیاست ها و استاندارد های رسمی نیز اطالعات س

یا وجود ندارد و یا هنوز در مراحل اولیه و در حال شکل گیری می باشد، 

 .[10]حاد تر به نظر می رسد

سیستم های اطالعات مدیریت به مثابه یک سیستم رسمی در سازمان 

تلف سازمان گزارش های الزم را برای تصمیم گیری مدیران در سطوح مخ

با توسعه فناوری های الزم و بکار گیری آن در  لذا، فراهم می کند.

سازمان های ورزشی مانند ادارات ورزش استان ها، مدیران این سازمان با 

استفاده از این قابلیت ها خواهند توانست عالوه بر نظارت بر فعالیت های 

سازمان ایجاد و بخش های مختلف سازمان، یکپارچگی الزم را بین دوایر 

  .[20]در نتیجه موجب کارایی بیشتر سازمان خواهد شد 

تم اطالعات پژوهش های داخلی و خارجی مختلفی در زمینه سیس

ها اشاره  می گردد.  که در ادامه به برخی از آنمدیریت انجام شده است 

( که با هدف شناسایی موانع موجود بر 1393پژوهش عیدی و همکاران )

استقرار و به کار گیری سیستم اطالعات مدیریت در اداره  حی،سر راه طرا

ق آنها نشان یکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه صورت گرفت.نتایج تحق

داد که، نه عامل به مثابه موانع و به کارگیری سیستم اطالعات مدیریت  

موانع محیطی،  لویت بندی شد که شامل موانع مدیریتی،وشناسایی و ا

، موانع آموزشی، موانع اقتصادی، موانع ساختاری، موانع فردی، موانع فنی

موانع فرهنگی، و موانع مدیریت تغییر بود. که در آن موانع آموزشی دارای 

 باالترین اهمیت و موانع مدیریت دارای کمترین میزان اهمیت بودند.

( با عنوان تعیین روایی و پایایی 1393) تحقیق جعفرزاده و همکاران

نامه نقش فناوری اطالعات در توسعه فرصت های  یرانی پرسشنسخه ا

کارآفرینی در ورزش نشان داد که همه سواالت پژوهش رابطه با عامل 

نامه نقش فناوری اطالعات در توسعه فرصت های  پرسش خود داشتند.

که می  کارآفرینی در ورزش از اطمینان مناسب و معتبری برخوردار است

ی مناسب برای تحقیقات مرتبط با حوزۀ کارآفرینی تواند به عنوان ابزار

 ورزشی به کار رود.

 ( در تحقیقی به بررسی موانع استقرار سیستم1392مهرآرا و مرزبان )

در استانداری استان کهگیلویه و بویر  (MIS)های اطالعات مدیریت 

احمد انجام دادند. نتایج نشان داد که کمبود آشنایی مدیران با سیستم 

ی مدیریت، کمبود سطح آموزش و اطالعات کارکنان، مقاومت اطالعت

کارکنان در مقابل تغییر، بر عدم استقرار سیستم های اطالعاتی مدیریت 

 تاثیر دارد.

( با عنوان مقایسه تطبیقی موانع 1392نتایج تحقیق مرزبان و همکاران )

 در استانداری کهگیلویه و (MIS)استقرار نظام های اطالعاتی مدیریت 

بین استانداری کهگیلویه و بویر احمد  بویر احمد و مازندران نشان داد که،

و مازندران از نظر متغیر کمبود آشنایی مدیران، کمبود نیروی انسانی 

متخصص، کمبود سطح آموزش و اطالعات کارکنان، مقاومت کارکنان در 

 د.مقابل تغییر با سیستم اطالعاتی مدیریت، تفاوت معنی داری وجود دار

( نیز در تحقیقی با عنوان  بررسی وضعیت 1396اکبری و عاصمی )

سیستم های اطالعاتی مدیریت در کتابخانه مرکزی دانشگاه های شهر 

کدام از کتابخانه های  تهران از دیدگاه مدیران، نشان دادند که در هیچ

مورد بررسی سیستم های اطالعات مدیریت به صورت کامل استقرار پیدا 

ت. میزان برآورده شدن نیاز های اطالعاتی مدیران کتابخانه ها نکرده اس

 توسط نرم افزار جامع کتابخانه ای بیش از حد متوسط بوده است.

با عنوان الزامات و چالش های بکارگیری سیستم  مقاله( در 1396بدرقه )

اطالعات مدیریت در نظام ترویج و آموزش کشاورزی ایران به بررسی 

کارگیری نظام اطالعات مدیریت در سازمان ترویج و عوامل موثر بر ب

آموزش کشاورزی پرداخته و و آنها را رتبه بندی نموده که به ترتیب 

عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگ سازمانی، عوامل آموزشی یادگیری، عوامل 

 فنی، عوامل انسانی و عوامل اقتصادی رتبه اول تا ششم را کسب کرده اند.

( در بررسی و شناسایی 1397نژاد و حسین زاده ) در تحقیق ابراهیمی

موانع و مشکالت استقرار نظام های اطالعاتی مدیریتی از دیدگاه مدیران 

 :ه رفسنجان به نتایج زیر دست یافتدر مجتمع مس سرچشم

بین کمبود آشنایی مدیران با نظام اطالعاتی مدیریت و استقرار  -

 آن رابطه معناداری وجود ندارد.

د نیروی انسانی متخصص برای پشتیبانی اجرایی و بین کمبو -

 استقرار آن رابطه معنا داری وجود ندارد.

رابطه  MISبین کمبود سطح آموزش و اطالعات کارکنان و  -

 معنا دای وجود ندارد.

بطه ار MISبین مقاومت کارکنان در مقابل تغییر و استقرار، -

 معنا داری وجود دارد.

در   MISآزمون ها این نتیجه حاصل شد که عالوه بر این، با استفاده از

سطح تحصیالت، رشته تحصیلی و میزان  سن، بین دو جنس، سابقه کار،

در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان با استقرار آن  MISاطالع مدیران از 

( در پژوهشی تحت 1397رابطۀ معنا داری وجود ندارد.کاظمی و همکاران)

ترونیک در سازمان های دولتی ایران قرار دولت الکتعنوان بررسی موانع اس

به بررسی شش دسته از موانع شامل موانع مدیریتی، سازمانی، فنی، 

نتایج این پژوهش نشان داده که به جز  انسانی، مالی و محیطی پرداختند.

عوامل طبقه بندی مالی و فنی سایر عوامل به عنوان موانع استقرار دولت 

 یران مطرح می باشد.الکترونیک در سازمان های دولتی ا

( در پژوهش خود با عنوان طراحی و تبیین الگوی 1395) قاضی زاده فرد

بکارگیری سیستم اطالعاتی  بررسی و تحلیل موانع انسانی در استقرار و

، برای نخستین بار به بررسی، شناسایی و تحلیل موانع انسانی مدیریت

خته و سپس الگویی در سازمان ها پردا (MIS)موجود بر سر راه استقرار 

نتایج محقق حاکی از آن است که بیشترین  در این زمینه ارائه کرده است.

 (MIS)تعداد موانع انسانی که بر سر راه فرایند طراحی، استقرار و ایجاد 

در سازمان های دولتی بروز می کند، مرتبط به رهبران این نظام و ویژگی 

عوامل مرتبط با ویژگی  هاست.پس از آن نیز های سازمانی و فردی آن

های فردی مدیران بیشترین موانع انسانی را در این سازمان ایجاد می 

 نماید.

( در پژوهشی به بررسی عوامل مرتبط با 1395حمیدی، خبیری و فالح )
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استقرار سیستم اطالعات مدیریت در فدراسیون های ورزشی جمهوری 

دیران فدراسیون ورزشی یافته ها نشان داد که م اسالمی ایران پرداختند.

با فواید استقرار سیستم های مدیریت اطالعات آشنایی دارند. همچنین، 

مدیران فدراسیون ورزشی با فواید استقرار سیستم های اطالعاتی مدیریت 

در سازمان های فوق آشنایی ندارند. پدیده مقاومت مدیران و کارکنان در 

فدراسیون ورزشی وجود  مقابل استقرار سیستم های مدیریت اطاعات در

دارد. از نظر مدیران استقرار سیستم های مدیریت اطالعات در فدراسیون 

پر هزینه است، هر چند مشکالت ساختاری در فدراسیون ها نیز مانعی بر 

 راه استقرار این سیستم است.

موفقیت  ر( در پژوهش خود به بررسی عوامل موثر ب1396) خسرو پور

مان پرداخت که دانش مدیران و کاربران در این نظام اطالعاتی در ساز

 زمینه به عنوان یک عامل مهم دست یافت.

( در پژوهشی با عنوان شناسایی موانع مرتبط با 1395) استاد محمدی

استقرار سیستم اطالعاتی مدیریت  در حوزه ستادی وزارت کشاورزی 

سیستم  انجام داد. نتایج نشان داد که آشنایی مدیران با قابلیت های

اطالعات مدیریت با استقرار نظام اطالعات مدیریت  مرتبط است، استفاده 

از روش های سنتی تامین اطالعات مورد نیاز با استقرار نظام اطالعات 

مقاومت پرسنل وزارت کشاورزی با استقرار نظام  مدیریت ارتباط دارد،

مورد  اطالعات مدیریت مرتبط است، اعتقاد مدیران وزارت کشاورزی در

مقرون به صرفه نبودن بکارگیری نظام اطالعات مدیریت با استقرار آن 

مرتبط است، ریسک پذیری مدیران وزارت کشاورزی با استقرار نظام 

 اطالعات مدیریت ارتباط دارد.

طراحی و » ( نیز در رساله دکتری خود با عنوان 1395) قاضی زاده فرد

ی در استقرار و بکارگیری نظام تبیین الگوی بررسی و تحلیل موانع انسان

این موانع را در « اطالعات مدیریت با تمرکز بر سازمان های دولتی ایران

قالب چهار بخش عبارتند از نیروی انسانی، عدم ارتباط نظام های 

 اطالعاتی با یکدیگر، نظام های بدون محتوی و مدیریت.

گی های فردی ( در پژوهش خود در رابطه با ویژ2015آگاروال و پرساد )

موثر در موفقیت نظام اطالعات مدیریت به سه نوع از متغیر های جمعیت 

شناختی، متغیر های شناختی و متغیر های شخصیتی دست یافتند. 

( طی پژوهشی فقدان نیروی انسانی ماهر نظام اطالعات  و 2015)1باتانگار

ی متخصصان مدیریتی حرفه ای را به عنوان یک چالش بحرانی نظام ها

 اطالعات مدیریت در کشور های در حال توسعه دانست.

یازده دلیل را به عنوان دالیل ترس از  2(2016) موردیک و مانسون

بکارگیری نظام اطالعات مدیریت در یک سازمان برشمردند که از این 

یازده مورد دلیل چند دلیل آن مربوط به مدیران می شود که عبارتند از 

 تهدید مقام و تهدید شخصیت. ط قدرت،تغییر  در رواب انزوا،

مرور تحقیقات گذشته نشان داد که با وجود مزایای و بکارگیری نظام 

اطالعات مدیریت در سازمان ها، متاسفانه در کشورمان موانع متنوعی 
                                                           
1.Bhatnagar 
2.Murdick,Robert G,and john C.Munson 

وجود دارد که مانع بکارگیری این ابزاز مفید در سازمان می گردد. لذا 

ین موانع بکارگیری نظام ضرورت ساخت ابزاری برای سنجش مهمتر

اطاعات مدیریت در کشور و بخصوص سازمان های ورزشی  بیش از پیش 

 اهمیت می یابند.

همچنین بررسی مسایل و مشکالت مربوط به فرایند طراحی، استقرار، 

بهره برداری و توسعه سیستم های اطالعات مدیریت در کشور می تواند 

ن دولتی و خصوصی حایز در چنین فضایی در تصمیم گیری کلی ارکا

اهمیت باشد؛ چرا که استفاده سنجیده  و آگاهانه از فناوری اطالعاتی 

در کشور می تواند راه توسعه و پیشرفت و ترقی  (MIS)مدرن بویژه 

 ها بیشتر نماید. کشور را هموارتر نماید و کارآیی و اثربخشی آن

نسانی موجود لذا محققین در این تحقیق درصدد هستند که صرفا موانع ا

موانع نرم افزاری، موانع سخت افزاری، موانع  از بین موانع انسانی،) را

رفتاری و موانع ارتباطی و ...( در طراحی و بکارگیری سیستم های 

اطالعاتی مدیریت در اداره ورزش و جوانان که شامل سه مانع عمده 

و محیطی و فردی در سازمان می شود از دیدگاه کارکنان  سازمانی،

از این رو در این  مدیران این سازمان مورد بررسی و آزمون قرار دهند.

بررسی پس از ارزیابی ابزارهای معتبر و به کارگیری مفاهیم، پرسش ها و 

گویه های موجود از دیدگاه اساتید،کارشناسان و ... پرسش نامه ای چند 

ه بعدی برای سنجش موانع بکارگیری سیستم اطالعات مدیریت در ادار

 ورزش و جوانان در کشور طراحی گردید.

 روش تحقیق  -2

 به لحاظ روش شناسی، و باشد، کاربردی می هدف، نظر از حاضر تحقیق

 و مدیران ارشد رجامعه آماری پژوهش حاض  .است پیمایشیتوصیفی 

کارشناسان اداره کل سازمان  کارکنان بخش فناوری اطالعات و میانی و

جهت  باشند، می ها شهرستان ن رضوی وورزش جوانان استان خراسا

مرحله ای خوشه  روش نمونه گیری چند این تحقیق از نمونه گیری در

اداره دولتی که  سازمان و14 صورت که ابتدا به این ای استفاده گردید،

طریق اداره کل ورزش وجوانان استان خراسان رضوی  از ها لیست آن

اداره حتی المقدورکلیه  هر گاه در آن .تهیه گردیده انتخاب شده اند

کارشناسان واحدهای فناوری اطالعات  مسئوالن و میانی و مدیران عالی،

 .شدندادارات به عنوان نمونه آماری انتخاب 

روش نمونه گیری خوشه ای  که در توجه به این الزم به ذکراست که با

 و نظر سعی گردیده تا لذا کرد، برآورد قبل حجم جامعه را توان از نمی

این تحقیق بررسی  مسئوالن منتخب سازمان در دیدگاه تمام مدیران و

 نهایت تعداد در نامه توزیع و پرسش 156 ترتیب تعداد به این .شود

به . تحلیل نهایی قرارگرفت تجزیه و مورد و نامه جمع آوری پرسش151

مدیران اداره کل  دسته بندی توسط کارشناسان و شناسایی و منظور

 سیستم توجه به موانع کاربرد با استان خراسان رضوی ابتداورزش جوانان 

الهام  همچنین با تجربی مرتبط و سوابق نظری و های اطالعات مدیریت،
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 صاحب نظرخواهی از و ها سازمان های نوین در فن آوری موانع کاربرد از

مانع شناسایی  102 مقدماتی تعداد انجام مطالعات اکتشافی و نظران و

 متخصصان فن از نفر شامل چند) نخبگان نظر استفاده از باسپس  گردید،

کمیته راهنمایی  متخصصان مدیریت ورزشی و از نفر چند آوری اطالعات،

 سرانجام همه این موانع در مشابه دسته بندی و موانع تکراری و( تحقیق

طیف  نامه مبتنی بر قالب یک پرسش سپس در خالصه گردید، مورد 49

چه اندازه  تا اعالم کنند تا گویان خواسته شد ازپاسخپنج ارزشی لیکرت 

توسط  ها سازمان آن در MIS بازدارنده کاربرد ها آن نظر عامل از آن

تحلیل عامل اکتشافی موانع دسته  استفاده از گاه با آن .باشد می او خود

 شاخص آماری کایزرمایرو استفاده از با ابتدا به این منظور بندی گردید،

برای تحلیل عامل اکتشافی مناسب تشخیص داده  تلت داده هاآزمون بار

چرخشی  تحلیل مولفه های کانونی و استفاده از سپس با شدند،

جوانان  اداره کل ورزش و در MIS موانع بازدارنده کاربرد واریماکس،

 موانع محیطی ،(گویه 11) نه عامل مدیریتی استان خراسان رضوی در

 موانع اقتصادی ،(گویه3) موانع آموزشی ،(گویه4) موانع فنی ،(گویه6)

 موانع فرهنگی ،(گویه7) موانع فردی ،(گویه5) موانع ساختاری ،(گویه5)

پایایی  همچنین، .گزارش شد( گویه4) موانع مدیریت تغییر ،(گویه4)

 برای تجزیه و. بدست آمد 83/0 طریق آلفای کرونباخ نامه از پرسش

انحراف  شامل میانگین،) توصیفی های آماری روش از تحلیل یافته ها

 برای رتبه بندی شاخص( آزمون فریدمن) استنباطی آمار و ...(و استاندارد

 اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرآزمون کلموگروف از ها،

سطح  در SPSS20افزار نرم کلیات محاسبات با. استفاده شد

 .انجام گرفته است P≤0/05معناداری

 یافته ها -3

 که تعداد دهد های جمعیت شناختی تحقیق نشان می ویژگیبررسی 

نفر  17 تعداد مردان و گویان را پاسخ از درصد 7/88 معادل نفر 134

. دهند زنان تشکیل می گویان تحقیق را پاسخ از درصد 3/11 معادل

 51 حداکثر سال و 24 گویان به تحقیق بین حداقل دامنه سنی پاسخ

بیشترین فراوانی مربوط . باشد سال می 86/37 میانگین سنی آنان سال و

کمترین فراوانی مربوط به  و درصد 1/31 اب سال39 تا 35  به گروه سنی

جوان بودن  که نشان از.باشد می درصد 3/7 سال با 60 تا 45 گروه سنی

براساس نتایج به دست آمده بیشترین فراوانی  .نمونه های تحقیق دارد

 معادل نفر 65 ی لیسانس به تعدادمربوط به دارندگان مدرک تحصیل

  فوق لیسانس به تعداد درصد، 24 نفرمعادل 36 فوق دیپلم درصد، 1/43

کمترین فراوانی مربوط به دارندگان مدرک  و درصد2/15معادل نفر 23

کل پاسخگویان می  از درصد 9/9 معادل نفر 15 تحصیلی دیپلم به تعداد

 حداکثر و سال سابقه کار 2 قلدامنه سابقه کارپاسخگویان بین حدا .باشد

سال  15 تا 11 بیشترین فراوانی مربوط به گروه. است سال سابقه کار 29

وکمترین فراوانی مربوط به  درصد 8/29 معادل نفر 45 به تعداد سابقه کار

درصد از کل  5/12معادل نفر 19 به تعداد سال سابقه کار 30 تا 21 گروه

آمده از داده های تحقیق نیز نشان  اطالعات بدست پاسخگویان می باشد.

درصد از پاسخ گویان دوره آموزشی  2/25نفر معادل 38داد که تعداد 

 8/74نفر معادل  13مرتبط با سیستم اطالعات مدیریت را گذرانده و تعداد

گونه که توضیح داده شد  درصد دوره های آموزشی را نگذرانده اند. همان

انع کاربرد سیستم اطالعات مدیریت به منظور شناسایی و دسته بندی مو

توسط کارشناسان و مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان 

رضوی ابتدا با توجه به سوابق نظری و تجربی مرتبط و همچنین با الهام از 

موانع کاربرد فن آوری های نوین در سازمان ها و نظرخواهی از اساتید و 

گویه شناسایی  49و مقدماتی تعداد  خبرگان و انجام مطالعات اکتشافی

نامه مبتنی بر طیف پنج ارزشی  گردید، سپس در قالب یک پرسش

گویان خواسته شد تا اعالم کنند تا چه اندازه آن عامل از  لیکرت از پاسخ

گاه  در ادرات ورزش و جوانان باشد. آن MISها بازدارنده کاربرد  نظر آن

به این  با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی موانع دسته بندی گردید،

( و آزمون 863/0منظور ابتدا با استفاده از شاخص آماری کایزرمایر )

داده ها برای تحلیل عامل  (K2=59444,dg=1176,sig=0/001بارتلت )

طور که در جدول  اکتشافی مناسب تشخیص داده شده است. سپس همان

اده شده است با استفاده از تحلیل مولفه های کانونی و چرخشی نشان د 1

ها بیشتر از یک می  واریماکس و با در نظر گرفتن عواملی که بار ویژه آن

در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان  MISموانع کاربرد  باشند،

رضوی در نه عامل جمع بندی گردیدند، در نهایت این عامل با هم فکری 

راهنمای تحقیق نامگذاری شدند که در این بخش از تحقیق به کمیته 

 معرفی عوامل و موارد ذیل هر عامل پرداخته می شود.

مقدار ویژه،درصد واریانس واریانس تراکمی عوامل شناسایی (: 1)جدول

 شده پس از چرخش واریماکس

 نام عامل ردیف

 مجموع مجذورات عاملی چرخش یافته

 سدرصدواریان مقدارویژه
درصدواریانس 

 تراکمی

 126/16 164/16 9111/7 عوامل مدیریتی 1

 102/27 956/10 369/5 عوامل محیطی 2

 429/35 327/8 080/4 عوامل فنی 3

 791/42 363/7 607/3 عوامل آموزشی 4

 060/48 269/5 582/2 عوامل اقتصادی 5
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 097/53 307/5 468/2 عوامل ساختاری 6

 525/57 428/4 170/2 عوامل فردی  7

 455/61 930/2 926/1 عوامل فرهنگی 8

9 
عوامل مدیریت 

 تغییر
619/1 305/3 760/64 

 هر وقت آزمون یا وسیله اندازه گیری، طوری ساخته شده باشد که در

برگیرنده تمامی مطالب و محتوای مورد نظر باشد و آن چیزی را بسنجد 

ه دارای روایی است. که  به آن منظور طراحی شده است، گفته می شود ک

نامه این تحقیق، از روش کیفی، یعنی  جهت اطمینان از روایی پرسش

استفاده از نظرات خبرگان مدیریت استفاده گردید. در این تحقیق از روش 

آلفای کرونباخ جهت سنجش پایائی اندازه گیری استفاده شده است، که 

، برای مولفه SPSSنرم افزار  نشان داده شده است. 2در جدول شماره 

نامه فوق  می توان گفت که پرسش 2های مختلف به شرح جدول شماره 

 از پایائی کافی برخوردار می باشد.

 مؤلفه های موانع استقرار اطالعات مدیریت(: 2)جدول 

 نام عامل
تعداد 

 سواالت
 در پرسشنامهشماره سواالت 

آلفای 

 کرونباخ

 790/0 11-1 11 عوامل مدیریتی

 775/0 17-12 6 عوامل محیطی

 892/0 21-18 4 عوامل فنی

 836/0 24-22 3 عوامل آموزشی

 840/0 29-25 5 عوامل اقتصادی

 776/0 34-30 5 عوامل ساختاری

 896/0 41-35 7 عوامل فردی 

 795/0 45-42 4 عوامل فرهنگی

 811/0 49-46 4 عوامل مدیریت تغییر

ادی از متغیر های وابسته تحلیل عاملی  تکنیکی است که کاهش تعداد زی

به هم را به صورت تعدادکوچکتری از ابعاد پنهان یا مکنون ) عامل ها( 

امکان پذیر می سازد؛ به طوری که در آن کمترین میزان گم شدن 

اطالعات وجود داشته باشد.  هدف اصلی آن، خالصه کردن داده ها است. 

تغیر ها می پردازد این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از م

ها را در قالب عامل های عمومی محدودی دسته بندی و  و در نهایت آن

تبیین می کند. بنابراین ارزش تحلیل عاملی این است که طرح سازمانی 

مفیدی به دست می دهد که می توان آن را برای تفسیر انبوهی از رفتار 

کار برد. تحلیل با بیشترین صرفه جویی در سازه های تبیین کننده، به 

تحلیل تشخیصی یا همبستگی  عاملی، برخالف رگرسیون چندگانه،

ها تعداد زیادی متغیر مستقل و یک یا چند متغیر  ) که در آن کانونی

وابسته وجود دارد( روشی هم وابسته است که درآن کلیه متغیر ها به 

همانطور که در  (.1391والئی،) صورت همزمان مد نظر قرار می گیرند

نشان داده شده است با استفاده از آزمون تحلیل عاملی و  3جدول شماره 

KMO)با استفاده از شاخص آماری کایزرمیر
1
داده ها  2و آزمون بارتلت  (

: مقدار آن  KMOبرای تحلیل عام اکتشافی مورد آزمون قرار گرفتند.

 5/0کمتر از  KMOهمواره بین صفرو یک در نوسان است در صورتی که 

داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین باشد 

 7/0باشد داده ها متوسط و اگر مقدار این شاخص، بزرگتر از  69/0تا  5/0

باشد همبستگی های موجود در بین داده ها برای تحلیل عاملی مناسب 

همانطور که در جداول مشاهده می شود در  .خواهند بود) همان منبع(

می باشند.یکی دیگر از روش های  5/0متغیر ها این ارقالم باالتر از تمامی 

تشخیص مناسب بودن داده ها می باشند آزمون بارتلت، این فرضیه را که 

ماتریس همبستگی مشاهده شده متعلق به جامعه ای با متغیر های 

نابسته است،می آزماید.  برای این که یک مدل عاملی، مفید و دارای معنا 

الزم است متغیر ها همبسته باشند.پس فرضیه آزمون بارتلت به این باشد 

،پس مطلوب آن است  H1، داده ها نا همبسته اند و  H0صورت است : 

اگر فرض صفر رد نشود مطلوبیت تحلیل عاملی زیر  فرض صفر رد شود.

سوال می رود. و باید درباره انجام آن تجدید نظر کرد که در تمامی متغیر 

همچنین برای تفسیر عامل ها بایدمشخص  .فر رد شده استها فرض ص

شود که کدامیک از بارهای عاملی باید به عنوان مقادیر معنی دار لحاظ 

بدین معنی که هر چه میزان بار عاملی بیشتر باشد سطح معنی  گردند؛

ها در تفسیر ماتریس عاملی افزایش می یابد. بار های عاملی که  داری آن

+  -5/0+ باشند معنی دار، بار های عاملی که بزرگتر از  -3/0بزرگتر از 

+  -7/0اری باال و بارهای عاملی که بزرگتر از دباشند دارای سطح معنی 

 3همانطور که در جدول شماره .شوند باشند بسیار معنی دار تلقی می

می باشند؛ که  3/0مشاهده می شود در تمامی متغیرها این ارقام باالتر از 

معنی دار بودن سواالت می باشند که نشان از مناسب بودن  به معنا

  نامه برای این پژوهش است. پرسش
                                                           

1
. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartltt's Test of Sphericity 
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آزمون تحلیل عامل، کیزرمایر و بارتلت برای هر یک ازمتغییرهای تحقیق(: 3)جدول  

بار  سواالت

 عاملی
KMO BT DF Sig 

 موانع مدیریتی

اف سازی اطالعات سازمان پس از پیاده ترس مدیران از به خطر افتادن موقعیت شغلی با شف

 MISسازی 
841/0 

714/0 657/417 55 001/0 

 MIS 745/0 عدم حمایت کامل  مدیریت سازمان از پیاده سازی 

 MIS 296/0 عدم آشنایی مدیران با کاربردها و فواید 

اه بودن طول نبود دید بلند مدت درمدیران  سازمان به دلیل جابجایی زیاد مدیران و کوت

 مدت دوره های مدیریت

604/0 

 617/0 وجود تمایل به ثبات در سازمان و مقاومت در برابر تغییر از طرف مدیران سازمان

 609/0 ازجانب مدیران سازمان MIS عدم وجوداحساس ضرورت والزام به پیاده سازی 

 815/0 انهفقدان دانش و تجربه الزم در مدیران در ارتباط با رای

 MIS 264/0 نگرانی مدیران از کاهش امنیت اطالعات  سازمان با پیاده سازی 

 MIS 591/0 کمبود تجربه مدیران در زمینه کاربرد های 

 MIS 285/0 کم بودن میزان اختیارات مدیران سازمان های دولتی در پیاده سازی

 /MIS 780 ی فقدان انگیزه درمدیران برای پیاده ساز

 موانع محیطی
بار 

 یلعام
KMO BT DF Sig 

به عنوان MIS عدم وجود فضای رقابت برای سازمان ها و مدیران به طوری که استفاده از 

 یک مزیت رقابتی ضرورت یابد
832/0 

701/0 585/256 15 001/ 

وپیاده  کمبود عرضه کنندگان واجد شرایط خدمات در حوزه های مرتبط با موضوع طراحی

 MIS سازی 

693/0 

 705/0 عدم وجود نظام ارزشیابی مناسب جهت ارزیابی عملکردسازمان ها

 708/0 در مرحله انتخاب مدیرانMISعدم توجه به توانایی کاربرد 

 عدم وجود سیستم های ارزیابی و نظارتی و مناسب جهت ایجاد فضای رقابت بین سازمان

 ها
815/0 

و عدم الزام سازمان ها به پیاده MIS وجه جدی و کافی دولت در خصوص استقرارعدم ت

 سازی آن
875/0 

 KMO BT DF Sigبار  موانع فنی



 291-300 (1398نامه ) ویژهمجله مدیریت توسعه و تحول 

297 

 یلعام

ناتوانی سازمانها در پشتیبانی فنی از سخت افزار ها و نرم افزار ها از نظر رفع خرابی و بروز 

 رسانی

451/

0000 

 758/0 ود شبکه یکپارچه کشوری در وزارتخانهعدم وج 001/0 6 443/110 702/0

 841/0 کیفیت پایین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزری

 769/0 عدم وجود زیر ساختهای فنی در سازمان)سخت افزاری،نرم افزاری،شبکه...(

 موانع آموزشی
بار 

 عاملی
KMO BT DF Sig 

 MIS 710/0اسب و مرتبط با موضوع عدم برگزاری و یا کمبود دوره های آموزشی من

 MIS 760/0کیفیت پایین دوره های آموزشی برگزارشده در زمینه  001/0 3 652/47 635/0

 MIS 776/0عدم برگزاری سمینارهاو کارگاه های آموزشی جهت آشنایی با

 موانع اقتصادی
بار 

 عاملی
KMO BT DF Sig 

 805/0 و نرم افزاریباال بودن قیمت تجهیزات سخت افزاری 

545/0 090/116 10 001/0 

 667/0 باال بودن هزینه اتصال به شبکه اینترنت

 MIS 893/0نا مشخص بودن وضعیت بازده سرمایه گذاری در 

 MIS 796/0کمبود اعتبارات سازمانها جهت پیاده سازی 

 MIS 650/0باال بودن هزینه های پیاده سازی در سازمان 

 موانع ساختاری
بار 

 عاملی
KMO BT DF Sig 

 724/0 در ادارات MISعدم وجو یک واحد مستقل به عنوان متولی جهت طراحی و و استقرار 

554/0 218/74 10 001/0 

 MIS 646/0کمبود نیروی انسانی ماهر در زمینه های مرتبط با موضوع 

 853/0 کمبود نیروی انسانی با دو تخصص مدیریت و رایانه

 805/0 عدم انطباق ساختار سازمان با نیاز های سیستم اطالعات مدیریت

 637/0 ساختار غیر قابل انعطاف سازمان

 موانع فردی
بار 

 عاملی
KMO BT DF Sig 

 700/0 عدم آشنایی کارکنان با سیستم های اطالعات مدیریت و فواید استاده از آن

 467/0 به دلیل عدم وجود عوامل انگیزشیMIS دم وجود انگیزه در کارکنان جهت کاربرد ع 001/0 21 243/149 699/0

 730/0 در سازمان از طرف کارکنانMIS احساس به خطر افتادن امنیت شغلی در اثر بکارگیری 
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نشان داد که از نظر پاسخگویان موانع  4یافته های جدول شماره 

 داری باالترین اهمیت و موانع تغییر  5از  50/3آموزشی با میانگین 

 

 

 دارای کمترین میزان اهمیت می باشند. 16/3مدیریت با میانگین 

زان اهمیت در جدول مذکور نشان همچنین سایر موانع به ترتیب می

 داده شده اند.

 رتبه بندی موانع استقرارسیستم اطالعات مدیریت در اداره ورزش و جوانان(: 4)جدول 

 انحراف معیار برآورد میانگین 5میانگین از  موانع ردیف

 897/0 50/3 عوامل مدیریتی 1

 786/0 47/3 عوامل محیطی 2

 882/0 44/3 عوامل فنی 3

 MIS 809/0 ترس کارکنان از سخت شدن فرآیند های کاری با استقرار 

 568/0 نه توسط کارکنانتجربه کم کار با رایا

 627/0 عدم تسلط کارکنان در زبان انگلیسی

 768/0 پایین بودن میزان رضایت شغلی کارکنان

 موانع فرهنگی
بار 

 عاملی
KMO BT DF Sig 

 611/0 در سازمانMIS عدم وجود فرهنگ مناسب در زمینه استفاده از کامپیوتر و 

650/0 622/45 6 001/0 

 678/0 مدیران بر تجربه شخصی به جای اطالعات سازماندهی شده در هنگام تصمیمتاکید 

 545/0 فقدان دیدگاه برنامه ریزی مستند و علمی در کشور

عدم فرهنگ سازی مناسب از طریق برگزاری همایش ها و نمایشگا های علمی تخصصی 

 MIS مرتبط با موضوع 
764/0 

 موانع مدیریت تغیر
 بار

 عاملی
KMO BT DF Sig 

 MIS 717/0 عدم ارائه چشم اندازی روشن از وضعیت سازمان در صورت پیاده سازی

643/0 884/53 6 001/0 

 684/0 مقاومت مدیران در برابر تغییر

 709/0 مقاومت کارکنان در برابر تغییر

ش های بهتری عدم آگاهی از مشکالت روش های سنتی موجود در سازمان و این که رو

 جهت انجام وجود دارند
534/0 



 291-300 (1398نامه ) ویژهمجله مدیریت توسعه و تحول 

299 

 692/0 43/3 امل آموزشیعو 4

 825/0 41/3 عوامل اقتصادی 5

 695/0 28/3 عوامل ساختاری 6

 706/0 27/3 عوامل فردی 7

 662/0 19/3 عوامل فرهنگی 8

 837/0 16/3 عوامل مدیریت تغییر 9

 گیری نتیجه  -4

نامه ای برای سنجش  این پژوهش با هدف طراحی و گردآوری پرسش

( در ادارات ورزش MISهای اطالعات مدیریت )موانع استقرار سیستم 

و جوانان صورت گرفته است. یافته ها نشان داد که نه عامل به مثابه 

لویت وموانع استقرار و بکارگیری سیستم اطالعات مدیریت شناسایی و ا

بندی شد که شامل موانع مدیریتی، موانع محیطی، موانع فنی، موانع 

ساختاری، موانع فردی، موانع فرهنگی و آموزشی، موانع اقتصادی، موانع 

 موانع مدیریت تغییر بود.

دارای باالترین اهمیت و موانع  5از  50/3موانع آموزشی با میانگین 

دارای کمترین میزان اهمیت بودند.  16/3تغییر مدیریت با میانگین 

نتیجه گیری می شود که مقوله آموزش مدیران و کارکنان ادارات 

ابه راهکار اصلی برای پیاده سازی سیستم های ورزش باید به مث

 طبق رتبه بندی صورت گرفته اطالعات مدیریت مورد توجه قرار گیرد.

میزان توانایی مدیران و کارکنان بر اساس نتایج از آزمون فریدمن متغیر 

ترین عامل تاثیر  در استفاده از سیستم اطالعات مدیریت به عنوان مهم

طالعات مدیریت در اداره کل ورزش و جوانان گزار در کاربرد سیستم ا

بر این اساس پیشنهاد می گردد تا با  استان خراسان رضوی گردید.

وزشی تئوری و انجام تمهیدات الزم از جمله برگزاری دوره های آم

ی فردی کارکنان از جمله سن و سطح اگی هعملی متناسب با ویژ

نان ادارات در جهت  تحصیالت در زمینه توانمند سازی مدیران و کارک

استفاده از سیستم اطالعات مدیریت اقدامات موثری انجام پذیرد. با 

که بر اساس نتایج تحقیق، موانع آموزشی باالترین رتبه را  توجه به این

در میان موانع نه گانه شناسایی شده پیش روی استقرار و بکارگیری 

ستان به دست سیستم اطالعات مدیریت در اداره کل ورزش و جوانان ا

آورده، پیشنهاد می گردد تا بیشترین تالش ها در خصوص برگزاری 

، باال بردن دوره MISدوره های آموزشی مناسب و مرتبط با موضوع 

و توسعه فرهنگ برنامه ریزی  MIS های آموزشی برگزار شده در زمینه

مستند و علمی در کشور و استفاده از فن آوری های نوین اطالعاتی در 

یم گیری به جای تجربه شخصی توسط مدیران و کارکنان از طریق تصم

برگزاری همایش ها و کارگاه های علمی و تخصصی و مرتبط با موضوع 

سیستم اطالعات مدیریت در جهت آشنایی با مزایا و فواید استفاده از  

سیستم اطالعات مدیریت به عمل آید. در مجموع، تاثیر فرهنگ سازی 

یر دیگر فعالیت های مرتبط با جلوگیری از مقاومت در مقایسه با تاث

های بالقوه درسازمان، عمیق تر و مؤثر تر بوده، دامنه و پایداری 

توجه به فرهنگ سازی برای سازگاری کارکنان و مدیران  بیشتری دارد.

ترین و مؤثرترین راه حل در پیشگیری  در برابر تغییرات، به عنوان مهم

ده سازی نظام های اطالعاتی است. مقاومت از از مقاومت در برابر پیا

جانب کاربر ها را می توان به وسیله آموزش مدیران در زمینۀ ارزش 

ها و در دسترس قرار دادن  نظام های اطالعاتی در امور مربوط به آن

ستاد پشتیبانی کاهش داد و مدیران را برای استفاده از این نظام ها 

ای پژوهش حاضر می توان انتظار داشت تشویق کرد. با توجه به یافته ه

نامه موانع بکارگیری سیستم های اطالعات مدیریت بتواند  که پرسش

به طور مؤثری در پژوهش های آتی برای جمع آوری داده های مرتبط 

با موانع بکارگیری سیستم های اطالعات مدیریت در استان های کشور 

 به کار گرفته شود.
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