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 خالصه 

هتای  سپاری سیستت  بندی عوامل موثر بر کیفیت برونهدف از مقاله حاضر شناسایي و اولویت مقدمه :

پاری در رای آن در جهت افزایش کیفیت، دقتت و بهتره وری بترون ست    اطالعاتي و ارائه راهبردهای اج

 هتای سیستت   ستپاری بته بترون   منجتر  کته  را عواملي ابتدا این تحقیق، سازمان تربیت بدني نزاجا است.در

سپاری برون نقش تا شودمي بررسي شوند،مي اطالعاتي برای مدیران ورزشي سازمان تربیت بدني نزاجا

ستپاری  زه برونعوامل مطرح در حو ادامه در. بندی گرددربیت بدني شناسایي و رتبهسازمان ت ارتقاء در

 رفتته گ ستپاری درنرتر  بترون  تصتمیما   در دقتت  فنتاوری،  اقتصتاد،  راهبرد، کیفیت، مدیریت،از جمله 

ستپاری  گیتری استتراتژیج جهتت بترون    خواهد شد تا معیتاری بترای ستنجش اثتربوش بتودن تصتمی       

 به ما ارائه دهد.  های اطالعاتي سیست 

یند تحلیل چندمعیاره با روش فرآ گیریتصمی  هایروش از استفاده با رویكرد تحقیق :کار روش

 نررا  در دموجو ابهاما  دلیل به گیریتصمی  مدل این. گرددشبكه ای و ویكور فازی انجام مي

 ات کندمي تولید یفاز عددی مقادیر هاگزینه و زیرمعیارها معیارها، مقایسه برای موتلف، کارشناسان

 بهتر نرر دمور اطالعاتي هایسیست  از یج هر برای سپاریبرون راهبرد مورد در بتوانند مدیران

  .نمایند گیریتصمی 

ره، عوامتل  های اطالعاتي مدیران، فناوری اطالعا  و غیهای مدیریت ورزشي، سیست در حوزه :نتایج

 يژیج، ویژگت استترات  جزیه و تحلیل شدند که عبارتند از : اهمیتبندی و تاصلي و مه  شناسایي، دسته

 کننده ،ریسج، کیفیت ، مالي، تحویل  و فناوری  تأمین های

 "ستپاری و عامتل  به عنوان تأثیرگتاارترین عامتل در بترون    "استراتژیج اهمیت"عامل  نتیجه گیری:

ازمان عتاتي متدیریت ورزشتي ست    هتای اطال سپاری سیستت  بعنوان تأثیرپایرترین عامل در برون "کیفیت

 تربیت بدني نزاجا شناخته شد.

 اطالعاتي، مدیریت ورزشي هایچندمعیاره، سیست  گیریسپاری، تصمی برون کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 تصمی  یج به سپاری،در شرایط کسب و کار کنوني برون

رد و حیاتي به منرور بقاء، توسعه و اعتالی عملك استراتژیج و

ایي ها تبدیل گشته است، شناسبود سیست  مدیریتي در سازمانبه

رون از های بیگیری از ظرفیتعوامل اساسي و تعیین کننده در بهره

ازمان ساستفاده بهتر از منابع بیرون از  عالوه بر فرصت سازمان

-دیانمنها و تو)توسعه دامنه کاری( منجر به رشد و توسعه قابلیت

-ه مياد یج نرام باز تبادل دانش و حرفسازمان و ایج های درون

های دروني خود را به گردد. سازماني که بوشي از فعالیت

ینه کند، عالوه بر کاهش هزمتوصصین خارج از سازمان محول مي

وری، موجب رشد دامنه علمي و افزایش سطح نفوذ و بهره

ن رداختگردد. از این رو پراهبردی و خلق ارزش برای سازماني مي

 در چنین موضوعاتي نه تنها در کشورهای درحال توسعه بلكهبه 

مری امیان کشورهای توسعه یافته و صنایع بزرگ و پیچیده دنیا 

 سپاری، تكنیج و طرزگردد. برونشایع و راهبردی محسوب مي

 های اطالعاتي به شد کار مدیریتي است که در نواحي سیست 

زیكي ع فیو مدیریت مناب مفهوم تأمین استقرار پیدا کرده است و به

مان یا انساني مربوط به فناوری و یا سیست  اطالعاتي یج ساز

-ی خارجي است. این وضعیت ميتوسط یج یا چند تأمین کننده

 ي راتواند به طور موقت یا نامحدود بوده و کل سیست  اطالعات

ج یهای اطالعاتي سپاری سیست (. برون1تحت تأثیر قرار دهد )

هداف تراز کردن فناوری و اژیج و راهبردی برای ه روش استرات

اهش کتوان رقابت سازمان و  کسب وکار و نیز راهي برای افزایش

. های عملیاتي در محیط پر تالط  و پیچیده امروز استهزینه

در جامعه مدیریت ورزشي  پرداختن به چنین موضوعا  مهمي

 گردد.مي یج تحول اساسي محسوب

ستگي های اطالعاتي عالوه بر توسعه شایسیست سپاری چراکه برون

 رتقاءو ا عملكرد مدیریتي منجر به ارائه راهكار اساسي برای بهبود

ه بنی عملكرد این سازمان در ابعاد موتلف خواهد شد. این سیست 

یت اصلي ایجاد نشاط ورزشي از طریق تصمی  های به موقع مدیر

 ایهای گوناگون بربدین ترتیب ایجاد انگیزهباشد. ورزشي مي

برای  سازمان سپاری در کنار توانمندسازیبرون پرداختن به

این  اصلي هدفبنابراین  باشد.مدیریت موفق آن ضروری مي

سپاری برون عوامل موثر بربندی شناسایي و رتبه پژوهش

 آن در توسعهایجاد و های اطالعاتي و نیز تعیین راهكارهای سیست 

  باشد.مي مان تربیت بدني نزاجابوش مدیریت ورزشي ساز

 سپاری بشد  رونق یافته است، بادر  ایران نیز صنعت برون

های مشتریان و های علمي و تنوع خواستتوصصي شدن حرفه

های داخل کشور به ویژه رقابت در سطح جهاني سازمان

 سپاری به عنوانهای صنعتي و یا حتي دولتي به برونسازمان

های اننگرند. که متاثر از آنها سازمزم ميراهبردی اساسي و ال

 نوعيهای متکوچج و متوسط نیز از این استراتژی اساسي به گونه

ماني سپاری در سطوح موتلف سازبرند. و از راهبرد برونسود مي

تیجه دست های کشور به این نگیرند. بنابراین اکثر سازمانبهره مي

ها، جهت توسعه شایستگيسپاری یج امر الزم در یافتند که برون

ز متیاافزایش بهره وری و اعتالی سازمان  مي باشد. بنابراین ا

 .سپاری متوجه ه  تأمین کننده است و ه  سرویس گیرندهبرون

ه در این پژوهش به دلیل ماهیت و ساختار جامعه مورد مطالع

و  ربیتت)سازمان تربیت بدني نزاجا( که از سویي اهداف مربوط به 

وشي از پرسنل محترم نیروی زمیني ارتش جمهوری سالمت ب

هنگي کند و از سوی دیگر به دلیل کاسالمي ایران را دنبال مي

 نجاماسیست  مدیریت ورزشي حاک ، سازمان تربیت بدني نزاجا به 

های اداری و کاری خود ای جهت نوسازی سیست تحقیق حرفه

ا بروابط  روی آورده است. در این خصوص این سازمان به توسعه

های های فناورانه و تبادال  دانشي جهت کسب مزیتسازمان

باشد. تمامي گوناگون ورزشي، تربیت بدني و مدیریتي نیازمند مي

سپاری موارد فوق دلیل روی آوردن این سازمان به برون

ي های اطالعاتي جهت ارزیابي دقیق موقعیت کنوني و سعسیست 

ربیت رفت پایدار است.سازمان تتر به سوی پیشدر حرکت عالمانه

کنند که  ها و یا تأمین کنندگاني مراجعهبدني نزاجا باید به شرکت

ر باشند بندی مناسبي برخوارداهای امنیت اطالعا  و طبقهاز سیست 

ق طری و همچنین از اعتبار قابل قبولي برخوردار باشند. از این

ز زمان نیشرایط همكاری مورد تایید بوش هماهنگ کننده آن سا

 قرار خواهد گرفت.

سپاری صرفا برای تهیه یج نرم افزار یا ورود در این پژوهش برون

سپاری یج سیست  اطالعاتي یكپارچه نیست بلكه سطح برون

های اطالعاتي همراه با فناوری اطالعا  ورزشي، مدیریت سیست 

ورزشي و نهادینه کردن یج سیست  بسیار کارامد تعریف شده 

های پشتیبان ین خصوص جریان اطالعاتي از سامانهاست. در ا

های تحلیل عملكرد و ارزیابي موقعیت، و تصمی  گرفته تا روش

پایر و ایجاد های پردازشمدیریت انگیزه و نشاط از طریق داده

باشد. البته ای منسج  و کاربردی امكان پایر ميهای رایانهشبكه

ری و بررسي مفاهی  الزم باکر است که با استفاده از بازنگ
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های اساسي همچنین مرز و خط مشي آن بدست سپاری مؤلفهبرون

 خواهد آمد.

 ین وبا توجه به اهمیت ویژه بوش نزاجا در کشور ایران و قوان

 سپاری از یج سو و ارتقامحدودیت های موجود در جهت برون

ه توج هر چه بیشتر وضعیت فعلي سازمان تربیت بدني نزاجا و عدم

یگر دبه این موضوع در جهت شناسایي عوامل موثر  از سوی  کافي

 زاجاو همچنین اهمیت بر برون سپاری سیست  های اطالعاتي در ن

در جهت موفقیت هر چه بیشتر این امر، پژوهش حاضر صور  

مقاله حاضر به شناسایي عوامل موثر بر  پایرفته است که

گیری چند  های اطالعاتي با رویكرد تصمیسپاری سیست برون

  Vikorو ANPمعیاره مانند ، گیری چندهای تصمی معیاره روش

fuzzy نای هاست. و ارائه راهبردهای اجرای آن مي پردازد. فلسف 

تي سیست  اطالعا سپاریبرون بر موثر عوامل که است آن تحقیق

 دامک که معني به این گردد، بندیدهي و اولویتوزن شناسایي،

 انجام و سازمان تربیت بدني نزاجا داخل در ایدب هافعالیت از یج

ون تأمین و ها از طریق منابع بیرفعالیت از یج کدام و یابند توسعه

ر عمل تتر و موفقشوند، تا سیست  کلي سازمان منعطف سپاریبرون

 شود.  منتقل نیز حاصله ضمني دانش آن خالل در و نماید

 و ضرور  روزام وکار کسب دنیای در تغییرا  سریع روند

 و تارساخ در اساسي موجب تغییرا  روند این با هاسازمان همگامي

 ایهفرصت از گیریبهره در سریع واکنش منرور به هاآن عملكرد

 ژیاسترات و تعیین ریزیبرنامه میان این در. است زودگار شده

ری پایافزایش انعطاف و بشری تحوال  جوامع با مناسب، همگام

 ،ن شرایطي بر هر سازماني الزم و ضروری استسازمان در چنی

 که. رندبر این باو گران صنعت مدرنتحلیل و دانشمندان از بسیاری

میان  افتراق وجه که داشته باشد وجود عامل یج تنها اگر

 ریزیبرنامه عامل آن نماید، مشوص را ناموفق و موفق هایسازمان

 ت.اس سازمان رد صحیح بر مبنای اطالعا  درست و قابل اعتماد

ها نیازمند بكارگیری های ورزشي همانند دیگر سازمانسازمان

های باشند. سیست و برترساز مي های کلیدیها و ممیزهسیست 

اطالعاتي بر پایه مهندسي فناوری داده به عنوان یج سیست  پویا و 

منحصربفرد بهترین روش برای توسعه مفهوم اطالعا  و ایجاد 

های تصمی  در تمام سطوح مدیریتي سازمانسیست  پشتیبان 

ها و مراکز های اطالعاتي سازمانبا توسعه سیست  .باشدورزشي مي

گیری موثر و کارامد از اطالعا  و تشریج ورزشي عالوه بر بهره

افزارهای گیری هوشمندانه از نرمدانش دروني سازمان، بهره

مت، طراحي های گوناگون تربیت بدني و سالکاربردی در حوزه

ها و یار، ردیابي و تحلیل دادهساز و تصمی های تصمی سیست 

های فناورانه ورزشي و تأمین اطالعا  مربوط به نیازمندی

ورزشي، تهیه و بكارگیری موثر سوت  تجهیزا  مربوط به محیط

توانند مدیریت و تمام افراد سازمان گری و غیره ميافزارهای مربي

وشمندانه نسبت به آینده مورد نرر قرار دهند را در مسیر هدایت ه

های دروني ها و افزایش توانمندیو منجر به استفاده بهتر از فرصت

 سازمان گردند. 

 الملل،بین اقتصاد یتوسعه دنبالبه میالدی و 1970از دهه 

 را ها استراتژیشرکت این. شدند تشكیل ملیتي چند هایشرکت

آن . شودمي یاد سپاریبرون عنوانب آن از امروزه که برگزیدند

 کشورهای از کار کردن مفهوم واگاار به سپاریروزها برون

-توسعه قلمداد مي حال در و ارزانتر کشورهای به پیشرفته و گرانتر

فعالیت و خدما   تمام یا و بوش هاسپاری، شرکتبرون در. شد

ه ک( مقصد) دیگر کشور در و خارج( مبدأ) خود کشور از را خود

 و کردندمي مستقر است( ارزانتر و بیشتر منابع) ارزانتر نیروی دارای

 در موضوع این. گویندمي ه  کار صادرا  بدان جهت این از

 چش  به بسیار خودروسازی و نساجي آهن، مانند صنعتي عیصنا

است  گسترش به رو IS1زمینه  در نیز بشد  اکنون و خوردمي

(2.) 

هایي هستند که اطالعا  را برای ت سیس :های اطالعاتیسیستم

سازی، تجزیه و تحلیل و گردآوری، پردازش، ذخیره اهدافي خاص

-هر سیست  اطالعاتي مرکب از سوت افزار، نرم د.کننتوزیع مي

 ستمیس کیبخش در  سه. باشدافراد میافزار، داده، رویه و 

وجود دارند که با همکاری هم اطالعات الزم  یاطالعات

 -2    2ورودی -1کنند: یم دیسازمان تولرا برای 

 4یخروج -3    3پردازش

داخل و  طیمح های خام را ازبوش ورودی، داده 2باتوجه به شكل 

های خام کند. بوش پردازش، دادهيخارج گرفته و جمع آوری م

 دیآورد )توليدار درميرا از ورودی گرفته و به شكل معن

دازش شده را به افرادی که اطالعا  پر ،ياطالعا (. بوش خروج
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که قرار است از آن اطالعا   یيهافعالیت ایدارند،  ازین آن به

به  يهای اطالعاتسیست  نیکند. همچنيمنتقل م ،استفاده کنند

را جهت  يدارند که اطالعات اجیاحت 5به نام بازخورد گرییبوش د

را بررسي،  کند.يم دیتول ست یبوش ورودی س اصالح و يابیارز

ایش و ارزیابي نماید و درصور  انحراف و  بروز خطا، ضعف پ

عملكردی به واحد مربوطه موابره گردد. این امر قدر  عملكرد 

سیست  اطالعاتي را افزایش مي دهد و اعتبار اطالعا  سیست  را نیز 

 دهد.به واسطه کنترل خروجي آن افزایش مي

 
 اجزای سیستم اطالعاتی -2شکل 

 

ور  ص  های اطالعاتي نیز به گونه های موتلف تقسی  بندی سیست

 یكي از این موارد مي باشد: 3مي گیرد که دسته بندی شكل 

 
 تقسیم بندی سیستم های اطالعاتی -3شکل 
اطالعا   هااین سیست ( :MIS6) های اطالعاتي مدیریتسیست 

ریزی، سازماندهي و کنترل ارائه را جهت برنامه و معمول روتین

سیستمي منسج  برای تهیه اطالعا  به منرور حمایت از دهند. مي

ق ارائه یعملكرد سازمان است که از طر ریزی، کنترل وبرنامه

وظایف مدیریت میاني را پوشش  ،های خاص مدیریتيگزارش

 .دهدمي

 ونیاتوماس ست یس جی( :OAS 7) های اتوماسیون اداریسیست 

شده است. امروزه  لیتشك يموتلف یهاها و ماژولاز بوش یادار

از  يعیوس فیو ط اندافتهیتكامل  یادار ونیهای اتوماسسیست 

 نیو به هم دهنديرا پوشش م يو برون سازمان يسازمان یهافعالیت
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از  یيهاکه هر کدام بوش باشندمي يمتنوع یهاشامل ماژول لیدل

این . رندیگ يم سازمان را در بر جی یهافعالیت ای هاندیفرا

 .دهندافزایش مي بشد  بهره وری کارکنان اداری راها سیست 

)مصرف  کارکنان و مشتریان :های ارتباطي و همكاریسیست 

م انجا مل ورا قادر به برقراری تعا کننده اطالعا  خارج از سازمان(

ز سابطاین سیست  یج سیست  تعاملي را سازند؛کار با یكدیگر مي

ها یتحدوداز سازمان البته با م است، که افراد را در درون و خارج

یاز ورد نمدهند و اطالعا  و مجوزهایي در تعامل و ارتباط قرار مي

 نمایند.خود را از طریق این سیست  تبادل مي

های های اطالعاتي و قابلیتهای عمده قابلیتتفاو و مقایسه 

های سیست  های اطالعاتي مدیریت وپشتیباني تصمی  برای سیست 

 (10) آورده شده است. 7و6و   5در جدول  ني تصمی پشتیبا

توان به سپاری را ميبنابراین سابقه شروع تحقیقا  در حوزه برون

اقدام به  2006در سال  8نسبت داد. جیانگ و کورشي 1990دهه 

های تحقیق در مورد تحقیقا  انجام شده در گاشته و زمینه

ها از طریق آن سپاری کردند.تحقیقا  در آینده درباره برون

 ,SIENC, EMERALDقبیل) موتورهای جستجو از

PROQUST, (DIRECT, 168 های مقاله مرتبط را که طي سال

منتشر شده بود یافتند و هر یج از مقاال  را از  2003تا  1990

لحاظ نوع متدولوژی و حوزه تحقیق مورد بررسي قرار دادند. در 

یي شده در طي این دوره های شناسانتیجه این مطالعا  متدولوژی

 بندی شد:دسته تقسی  5به 

 .مطالعه موردی )شامل بررسي میداني و مصاحبه(1

 یابي.زمینه 2

 .چارچوب مفهومي3

 سازی ریاضي .مدل4

 های مالي .تجزیه و تحلیل داده5

ته های شناسایي شده در این دوره نیز به سه دسهمچنین حوزه

 بندی گردیدند:تقسی 

 سپارییین کننده برون. عوامل تع1

 سپاری. فرآیند برون2

 سپاری. نتایج برون3

توان گفت عوامل تعیین کننده ها ميدر توضیح این حوزه

سپاری یعني ها بر برونسپاری به موارد تأثیرگاار و محرکبرون

پردازد، مطالعا  در حوزه مي "چراها"همان مباحث مرتبط به 
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ون مااکرا  راردادها، انتواب سپاری به مباحثي چفرآیند برون

کننده،به کاگیری،کنترل و نرار  و... یعني به مباحث مربوط تأمین

پردازد و در نهایت مطالعا  در حوزه نتایج مي "چگونه"به 

سپاری و فواید آن در سپاری نیز به نتایج حاصله از انجام برونبرون

 پردازد.شرکت مي

با  هاها و حوزهتدولوژیجیانگ و کورشي بر اساس تلفیق این م

ر هدیگر جدولي تهیه کردند. که در آن تناوب استفاده از یج

ي، متدولوژی در هر حوزه نشان داده شده است.) جیانگ و کورش

2006) 

ا  سپاری به مطالعهمچنین محقق دریافتن تحقیق در مبحث برون

ر دسپاری اقدام نمود. که در ادامه وکتب توصصي درباره برون

عدادی از مقاال  که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیكي ت -جدول

ب داشته به صور  خالصه آورده شده است و سایر مقاال  و کت

ه بوجه مطالعه شده در بوش مربوط به منابع آورده شده است. با ت

جدید بودن موضوع در کشور و اطالعا  ک  مدیران از این 

یند فرآ رگاار بر اینرسد شناسایي عوامل تأثیمتدولوژی به نرر مي

های اطالعاتي دارای اهمیت زیادی برای سپاری سیست برون

 مدیران اجرایي ارشد کشورمان باشد.

پژوهشي تحت ( در13( )1391کن )کوه و در تحقیق مدهوشي

های نعملكرد سازما بر سپاریبرون استراتژی نقش عنوان ))تبیین

های نسپاری در سازماتربیت بدني(( میزان تأثیر استراتژی برون

 ازمانسهای اصلي و بهبود عملكرد ورزشي و تربیت بدني بر مؤلفه

ست دایج مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. محققین به این نت

ي واقعي سپاری نیازمند تفكری سیستمي و نگرشیافتند که اوال برون

 وردهای مبه فضای حاک  بر سازمان و محیط پیراموني و فناوری

های مانسپاری در سازهای ورزشي دارد. بنابراین بروننیاز سازمان

یج بر گیری استراتژها نیازمند تصمی ورزشي همانند دیگر سازمان

ت شد که باشد. همچنین ثابگرایانه و بلند مد  ميپایه دیدی واقع

ری از ها در درون سازمان صور  گرفته شود بسیااگر تمام فعالیت

نیز  های جدی شده و عملكرد سازمانيار نارسایيمنابع کاری دچ

ت در سطح بسیار ضعیفي قرار خواهد گرفت از این رو الزم اس

طي جهت دستیابي به آینده مطلوب و استفاده از فرصت های محی

   شود.  سپاری بعنوان یج استراتژی هوشمندانه بهره گرفتهاز برون

 ا عنوان ))راهبرد( در پژوهشي ب14( )1389خداوردی و بجنوردی )

 و سپاری سیست  اطالعا  مدیریت و بررسي فواید مشكال برون

های سپاری سیست برون موضوع بررسي ها اجرای آن(( بهچالش

فناورانه مورد نیاز و  هایزیرساخت بیان و تعریف اطالعاتي،

 پس از بیان مزایا همچنین،. های هوشمندسازی آن پرداختندروش

 برای چارچوبي های اطالعاتي،سیست  پاریسبرون و مشكال 

 ارائه این سیست  و نحوه انتواب بهترین تأمین کننده سپاریبرون

های سپاری سیست داشتند، که پس از برون اذعان آنها. کردند

سازی این اطالعاتي سازمان عملكرد بهتری خواهد داشت، و پیاده

ها یاری از اتالفسامانه منجر به تحوال  اداری و از بین رفتن بس

  شده است.

 بر مؤثر عوامل (درپژوهشي با عنوان ))بررسي15( )1396کریمي )

 های توزیع واستراتژی نگاه از سپاری مدیریت اطالعا برون

 الوهعدر شرکت تولیدی لوازم ورزشي افرا(( در این تحقیق  فروش

کننده موفقیت شناسایي و تحلیل عوامل اصلي و تعیین بر

ه ر آگاری سیست  مدیریت اطالعا  میزان اثرگااری آنها بسپابرون

 سازی و فروش مشتریان و مصرف کنندگان مورد ارزیابي قرار

ی مدیریت گرفت. نتایج تحقیق حاکي از این بود که سامانه

زا  اطالعا  یكپارچه عالوه بر مدیریت بهتر روند تولید تجهی

مندی ایتورزشي و بهبود عملكرد فرایندهای سازماني، رض

 بطهرا بررسي به (16مشتریان را ه  در پي خواهد داشت. طیبي )

 ي بودنکنترل و اطمینان، عدم بودن، ملموس پایری، استاندارد بین

ی ه: ذخدما  اطالعاتي پرداخته و به این نتایج دست یافته شد ک

 تیابيتبادال  اطالعا  درون و برون سازمان بدون روش دس نفعان

ر ین اماهای اشتباه شده که ا  درست، دچار تحلیلبهینه به اطالع

رین بهت موقعیت سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این رو

سپاری سازی این مشكل برونشیوه طبق مدل ارائه شده برای مرتفع

 یافتنددر آنها باشد.پایدار سیست  خدما  اطالعاتي و ارتباطي مي

و بهتر صور   ترملموس خدما  اطالعاتي سازمان هرچه که

  های سازمان بهتر عمل خواهند کرد.پایرد. فعالیت

 های اطالعاتی مدیریت ورزشیسپاری سیستمبرون -

های اطالعاتي در سپاری سیست ی استفاده از رویكرد بروندرباره 

های ورزشي، دالیل و علل موتلفي بیان شده است. مراکز و سازمان

گیری و بهرههای اطالعاتي ت سیس به دلیل ضرور  و اهمیت

های اطالعاتي های ورزشي از به روزترین فناوریراهبردی سازمان

های سپاری سیست برونو ارتباطي منجر به برگزیدن استراتژی 

های ورزشي همانند دیگر مراکز و شده است. سازمان اطالعاتي

های های صنعتي و تجاری نیازمند بكارگیری سیست سازمان

های مدیریتي بر پایه تي یكپارچه و استفاده از بهترین شیوهاطالعا

باشند. این فناوری نو به عناون یج اطالعا  دقیق و به روز مي
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راهبرد اساسي در تمام فرایند مدیریت و توسعه ورزشي از اداره 

محیط اداری سازمان گرفته تا مدیریت تجهیزا  و ایمني و غیره، 

جاد و توسعه سیست  اطالعاتي همه این موارد وابسته به ای

های فناوری محور و سپاری شده و پیشرفته است. .سیست برون

توصصي اطالعاتي برای مدیریت ورزشي به علل متفاوتي 

گردند، اول اینكه عموما توصص و دانش فني آن سپاری ميبرون

سپاری آن مقرون به باشد، دوم آنكه بروندر اختیار سازمان نمي

های اطالعاتي سپاری سیست د، سوم آنكه در برونباشصرفه مي

های پیشرفته جهاني و فراتر از حدود مدیریت ورزشي آیت 

شود، بنابراین از اطمینان عملكرد سازماني مدنرر قرار گرفته مي

باشند، چهارم آنكه در این حالت خدما  باالیي برخوردار مي

رویكرد پوششي از جمله آموزش و مدیریت دانش در سازمان 

های اطالعاتي سپاری سیست بهتری خواهد یافت، دیگر مه  برون

ایي با امكانا  پیشرفته اتوماسیون اداری پس از های لحرهخطایابي

های ورزشي قرار گرفته و اندازی در اختیار مدیریت سازمانراه

ها، تمهیداتي ویژه در نرر جهت اطمینان از عملكرد این سیست 

های اطالعاتي مدیریت ورزشي سپاری سیست رونشود. بگرفته مي

های ورزشي محسوب ابزار قدرتمندی پیشرفت و ترقي در سازمان

تواند کامیابي ی درست، ميگردد، که در صور  استفادهمي

ی رقابت تجاری به همراه داشته باشد. اما سازمان را در عرصه

کافي صور   چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تامل

نگیرد، نه تنها هیچ یج از منافع مورد انترار حاصل نوواهد شد، 

 -ها و خسارا  جبران ناپایری بر سازمان و منافع )بلندبلكه آسیب

توان این گونه بیان علت این امر را مي  شود.مد ( آن وارد مي

های اطالعاتي مدیریت ورزشي در سپاری سیست کرد که برون

تر های آگاهانهگیریام کار در سازمان، نیاز به تصمی مقایسه با انج

ای از دالیل مجموعه 9(. در جدول 9تری دارد )و هوشمندانه

سپاری طبق نرر های برونای از ریسجسپاری و مجموعهبرون

بندی و اند، طبقهمحققاني که در این زمینه به پژوهش پرداخته

 اند.آورده شده
 

 روش کار

حل یج  صددنرر هدف و از این جهت که در تحقیق حاضر از

توان به طور عملي استفاده کرد، باشد و از نتایج آن ميمشكل مي

از نرر نحوه  همچنین د.گردکاربردی محسوب ميتحقیقا  از نوع 

آید. از به حساب مي توصیفيگردآوری اطالعا  از نوع تحقیقا  

-ان ویژگيتوطرف دیگر از آنجایي که در تحقیقا  توصیفي مي

های جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش ارزیابي نمود و تحقیق 

به توصیف عوامل  نامه()پرسش حاضر با استفاده از ابزار پیمایش

 های اطالعاتيسیست سپاری برون گیری جهت اثرگاار در تصمی 

باشد. شكل مراحل انجام تحقیق ميپیمایشي  پردازد، از نوعمي

 مي باشد: حاضر مطابق زیر

 

 ابزار پژوهش

ز دل ادر این تحقیق به منرور انجام مقایسا  زوجي فاکتورهای م

که به منرور در نرر گرفتن مسائل ذهني و  (FUZZY)روش فازی

شود و از گیری به کار گرفته ميعدم قطعیت در حوزه تصمی 

ت. های مشابه برخوردار اسقابلیت باالتری نسبت به سایر روش

 یده است. استفاده گرد

در تحقیق حاضر ضمن تعریف و شناسایي معیارها، برای تجزیه و 

نامه، برای تعیین های گردآوری شده حاصل از پرسشتحلیل داده

روابط و چگونگي تأثیر معیارها و شد  اثر آن از روش 

( F. DEMATEL(9گیریآزمایشگاه ارزیابي و آزمون تصمی 

 شود. استفاده مي

ت بندی معیارها از روش فرآیند تحلیل شبكه همچنین برای اولوی

 .Fها از روش بندی گزینهو برای رتبه F.ANP(10(ای فازی 

VIKOR شود. استفاده مي 

 جامعه آماری تحقیق مدیران بوش سیست  اطالعاتي و مدیریت

ر این دباشد. از آن جایي که ورزشي سازمان تربیت بدني نزاجا مي

یز نماری شود در نتیجه نمونه آه ميتحقیق از گروه خبرگان استفاد

 باشد.غیرتصادفي و هدفمند مي

روه گردد: گالزم باکر است که گروه خبرگان شامل دو دسته مي 

گری و باشد که برای غربالنفر کارشناسان ارشد مي 15اول شامل 

 گردند.انتواب عوامل شناسایي شده انتواب مي

گویي به ای پاسخنفر از خبرگان مربوطه بر 5گروه دوم   

 و F.DEMATEL  ،F. ANPهای های مربوط به روشنامهپرسش

عداد ( ت2002باشند. بر طبق نرر ساعتي )مي  F. VIKORبندی رتبه

افي ده نفر از خبرگان برای مطالعا  مبتني بر مقایسه زوجي ک

 ( .18باشد )مي

 ( با اشاره به این نكته که تعداد19( )2008ریزا و وازیلیس ) 

 15الي  5خبرگان به عنوان مصاحبه شونده نباید زیاد باشد در کل 

کنند. در نتیجه به دلیل توصصي بودن موضوع و نفر را پیشنهاد مي

                                                           
9 Fuzzy Decision-Making Trial and Evaluation 

Laboratory  
1 0 Fuzzy Analytical Network Process  
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نرر، تعداد معدودی از خبرگان محدودیت شناسایي افراد صاحب

 اند،انتواب گردیده

ع در از خبرگان مرتبط با موضو در این پژوهش، تعداد پنج نفر 

گاني خبر ان تربیت بدني نزاجا شناسایي شده و به عنوان جامعهسازم

گیری قضاوتي و گردند و به روش نمونهتحقیق محسوب مي

 دردسترس از آنها بهره گرفته خواهد شد.

 آورده شده است: 6مدل مفهومي تحقیق حاضر نیز در شكل 

 مدل مفهومی پژوهش -6شکل 
 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 ضمن شناسایي و تعریف عوامل تأثیرگاار بردر پژوهش حاضر 

ر های اطالعاتي مدیریت ورزشي دسپاری هوشمندانه سیست برون

ها از سازمان تربیت بدني نزاجا، جهت تجزیه و تحلیل داده

 های زیر استفاده شده است. روش

جهت تعیین روابط و شد  اثرگااری و اثرپایری عوامل از  -1

 فته شده است.بهره گر DEMATEL 11.Fروش 

بندی عوامل از روش به منرور وزن دهي و اولویت بندی و رتبه -2

ANP12.F  .استفاده شده است 

های اطالعاتي مدیریت کنندگان سیست بندی تأمینجهت رتبه -3

ورزشي سازمان تربیت بدني نزاجا و انتواب بهترین گزینه تصمی  

 .F         ها و معیارهای تحقیق از تكنیج   برمبنای شاخص

VIKOR .استفاده شده است 

نوع و  های جمع آوری شده، بر مبنایبنابراین در این بوش داده

اند، و گیری چندمعیاره فازی(، تجزیه شدهروش تحقیق )تصمی 

ها نیز در زیر بیان شده است.جهت همچنین موتصری از نتایج آن

-و توسعه سپاریشناسایي و تعریف دقیق عوامل تأثیرگاار بر برون

های اطالعاتي مدیریت ورزشي در سازمان تربیت بدني ی سیست 

و مستندا    نزاجا، از ادبیا  تحقیق، بازنگری و مطالعه اسناد

                                                           

1 1 Decision Making Trial And Evaluation  

1 2 Analytical Network Process 

موجود و همچنین مصاحبه با کارشناسان استفاده شده است. 

بنابراین عوامل بصور  کامال علمي و برمبنای رویكرد 

اند.جهت ج گردیدهگیری چند معیاره فازی استوراتصمی 

سازی معیارها، از نررا  ارزشمند اساتید محترم گری وبوميغربال

ها از حد راهنما بهره گرفته شده است. و تنها عواملي که وزن آن

از ضرب  45اند. )عدد بیشتر باشد انتواب شده (45)امتیازا  میانه 

( به 15دهندگان )( در تعداد پاسخ3حد متوسط طیف لیكر  )

  آورده شده است. 10آمده است. نتایج در جدول دست 
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 های اطالعاتي مدیریت ورزشيسپاری سیست سازی و غربالگری عوامل تاثیرگاار بر برونبومي -1جدول

 45 آستانه حد با رد ای دییتا ازاتیامت هاشاخص معیارها

 اهمیت

 استراتژیج

 1 62 يورزش تیریمد يو اثربوش هایتوسعه توانمند

 1 62 بلیت اطمینانقا

 0 37  ده کنن تأمینمیزان محرمانه بودن عملیا  

 1 69 سازمان آینده برایکننده تأمین اهمیت

 ویژگیهای

 کنندهتأمین

 1 62 کنندهتأمیناطمینان به  میزان

 0 32 تكنولوژیكي توانایي

 1 64 کنندهتأمینسازماني  هایقابلیت

 1 68 پایری انعطاف

 0 33 یيپاسوگو در سرعت و يچابك

 سجیر

 0 43 یمعنو تیمالك/  تیامن یبرا ينگران

 1 51 يدرون يفن دانش دانش دست از

 0 40 کنترل دادن دست از ترس

 1 58 عدم تطابق پایری

 1 69 ياصل يستگیشا دادن دست از

 تیفی

 1 54 يداخل MISخدما  بوش  تیفیک بهبود

 0 32 ینیپا عیب نرخ

 0 37 (افزار)نرم  کیفیت ینتضم

 1 62 کیفیت عملكرد سیست  مدیریت ورزشي

 0 42 اطالعا  گردش

 1 67 فروش از پس خدما 

 1 47 سیستمهای مربي گری ورزش کیفیت

 0 38 باالتر خدما  سطح

 مالي

 1 57 یباالسر های هزینه و عملیاتي های هزینه در یيجو صرفه

 0 39 اطالعا  از یارنگهد و توسعه نهیهز کاهش

 1 59 مطلوب عملكرد مالي

 1 69 متیق

 1 45 گردش در هیسرما

 0 41 يمال ثبا 

 تحویل

 1 58 موفع به لیتحو

 0 28 موقع به یيگو پاسخ

 1 56 لیتحو زمان

 0 28 سفارش افتیدر زمان

 1 62 پاسخ زمان

 فناوری

 0 44 افزار نرم تیریمد دیجد یهایآور فن یریادگی

 0 37 دیجد یفناور آوردن دست به

 1 61 های مدیریت ورزشيقابلیت های فناوری

 0 40 هایتكنولوژ نیدتریجد بودن دارا

 1 62 کاهش شكاف تكنولوژی تجهیزا  ورزشي

 1 58 سیست  اطالعاتي های فناوریقابلیت
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 ها و تعیین معیارهای تحقیق مجددا توسط خبرگان وترتیب وزن

 21اساتید محترم راهنما مورد بررسي قرار گرفته شد. و در نهایت 

عامل به عنوان عوامل با اهمیت و اصلي برای حل نهایي مدل 

 آورده شده است. 2انتواب شدند. نتایج آن نیز در جدول
 

 

 های اطالعاتی مدیریت ورزشیسپاری سیستمعوامل تأثیرگذار بر برون -2جدول

 کد معیارزیر  معیارهای اصلی

 اهمیت استراتژیک

1C 
 

 11C توسعه توانمندی و اثربوشي مدیریت ورزشي

 12C قابلیت اطمینان

 اهمیت تأمین کننده برای آینده سازمان
13C 

 کنندههای تأمینویژگی

2C 
 

 21C کنندهمیزان اطمینان به تأمین

 کنندههای سازماني تأمینقابلیت
22C 

 23C اطالعاتيدر سیست   انعطاف پایری

 ریسک

3C 

 از دست دادن دانش فني دروني
31C 

 32C عدم تطابق پایری

 کلیدیاز دست دادن شایستگي 
33C 

 کیفیت

4C 

 41C داخلي MISبهبود کیفیت خدما  بوش 

 کیفیت عملكرد سیست  مدیریت ورزشي
42C 

 43C خدما  پس از فروش

 مالی

5C 

 هزینه های باالسریهای عملیاتي و صرفه جویي در هزینه
51C 

 52C مطلوب عملكرد مالي

 قیمت
53C 

 تحویل

6C 

 61C عقتحویل به مو

 62C زمان تحویل

 زمان پاسخ
63C 

 فناوری

7C 

 های مدیریت ورزشيقابلیت های فناوری
71C 

 کاهش شكاف تكنولوژی تجهیزا  ورزشي
72C 

 73C سیست  اطالعاتي های فناوریقابلیت
 

  F.DEMATELروش 

 .Fهای بررسي روابط دروني بین عوامل با استفاده از روش گام

DEMATEL  باشد:به صور  زیر مي 

 12به منرور سنجش شد  تأثیر عوامل بر یكدیگر از جدول 

 استفاده شده است.

 های زباني و اعداد فازی برای سنجش شد  اثرا گزینه -3جدول 

 ی مثلثیاعداد فاز اعداد قطعی های زبانیگزینه
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 (75/0، 1، 1) 4 تأثیر خیلی زیاد

 (5/0، 75/0، 1) 3 تأثیر زیاد

 (25/0، /5، 75/0) 2 تأثیر کم

 (0، 25/0، 5/0) 1 تأثیر بسیار کم

 ، (0، 0، 25/0) 0 بدون تأثیر
 

 

ه خبر 5البته الزم باکر است که: جهت بررسي عوامل از نرر 

رائه ازوجي هر خبره استفاده شده است، در ادامه جداول مقایسه 

 داده شده است. 

باشد، و همچنین نرر هر خبره مي ها در این ماتریس

برابر صفر است. ) قطر اصلي صفر  

 است(.

 

 معیار
C1 C2 

L M U L M U 

C1 0 0 0 0.75 1 1 

C2 0.63 0.88 1 0 0 0 

C3 0.63 0.88 1 0.38 0.63 0.88 

C4 0.13 0.38 0.63 0.13 0.38 0.63 

C5 0.38 0.63 0.88 0.38 0.63 0.88 

C6 0.38 0.5 0.63 0.75 1 1 

C7 0.13 0.38 0.63 0 0.13 0.38 

 معیار
C3 C4 

L M U L M U 

C1 0.63 0.88 1 0.75 1 1 

C2 0.63 0.88 1 0.38 0.63 0.88 

C3 0 0 0 0.63 0.88 1 

C4 0.38 0.63 0.88 0 0 0 

C5 0.63 0.88 1 0.63 0.88 1 

C6 0.63 0.88 1 0.38 0.63 0.88 

C7 0.63 0.88 1 0.63 0.88 1 

 معیار
C5 C6 

L M U L M U 

C1 0.63 0.88 1 0.75 1 1 

C2 0.38 0.63 0.88 0.75 1 1 

C3 0.75 1 1 0.38 0.63 0.88 

C4 0.75 1 1 0.38 0.63 0.88 

C5 0 0 0 0.13 0.38 0.63 

C6 0.38 0.63 0.88 0 0 0 

C7 0.38 0.63 0.88 0.63 0.88 1 

 معیار
C7 

L M U 

C1 0.63 0.88 1 

C2 0.63 0.88 1 

C3 0.13 0.38 0.63 

C4 0 0.13 0.38 

C5 0.38 0.63 0.88 

C6 0 0.13 0.38 

C7 0 0 0 

 ،ماتریس های حد پایین روابط مستقی  فازی بین زیر عوامل 

 تریسبین زیر عوامل و ما ماتریس حد میاني روابط مستقی  فازی

ور  صحد باالی روابط مستقی  فازی بین زیر عوامل  نیز بهمین 

 فنررمحاسبه مي گردد که از آوردن این موارد در متن مقاله صر

ه ازی بهای نرمالیزه فشده است. سپس از طریق رابطه زیر ماتریس

صلي روابط نرمالیزه بین عوامل ا 13آید، که در جدول دست مي

 قالهده شده است و از آوردن جداول بین زیرعوامل در متن مآور

 صرفنرر شده است.

 محاسبه ماتریس نرمالیزه فازی : -

-  

- 
 

-        

 

 وابط نرمالیزه بین عوامل اصليماتریس ر -4جدول 

 معیار
C1 C2 

L M U L M U 

C1 0 0 0 0.18 0.18 0.17 
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C2 0.15 0.16 0.17 0 0 0 

C3 0.15 0.16 0.17 0.09 0.11 0.15 

C4 0.03 0.07 0.1 0.03 0.07 0.1 

C5 0.09 0.11 0.15 0.09 0.11 0.15 

C6 0.09 0.09 0.1 0.18 0.18 0.17 

C7 0.03 0.07 0.1 0 0.02 0.06 

 معیار
C3 C4 

L M U L M U 

C1 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 

C2 0.15 0.16 0.17 0.09 0.11 0.15 

C3 0 0 0 0.15 0.16 0.17 

C4 0.09 0.11 0.15 0 0 0 

C5 0.15 0.16 0.17 0.15 0.16 0.17 

C6 0.15 0.16 0.17 0.09 0.11 0.15 

C7 0.15 0.16 0.17 0.15 0.16 0.17 

 معیار
C5 C6 

L M U L M U 

C1 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 

C2 0.09 0.11 0.15 0.18 0.18 0.17 

C3 0.18 0.18 0.17 0.09 0.11 0.15 

C4 0.18 0.18 0.17 0.09 0.11 0.15 

C5 0 0 0 0.03 0.07 0.1 

C6 0.09 0.11 0.15 0 0 0 

C7 0.09 0.11 0.15 0.15 0.16 0.17 

 معیار

C7 

L M U 

C1 0.15 0.16 0.17 

C2 0.15 0.16 0.17 

C3 0.03 0.07 0.1 

C4 0 0.02 0.06 

C5 0.09 0.11 0.15 

C6 0 0.02 0.06 

C7 0 0 0 

 

 آید.دست مي ماتریس روابط کل فازی با توجه به رابطه زیر به

 
                                          

 محاسبه ماتریس روابط کل فازی -

 است. ماتریس یكه Iطه فوق در راب

 برای عوامل اصلي است و از آوردن جدول Tماتریس  14جدول 

 زیر عوامل  در متن مقاله صرفنرر شده است.

 

 ماتریس روابط کلي دی فازی بین عوامل اصلي -14جدول 

 کد
معیاهای 

 تحقیق
C1 C2 C3 C4 

C1 
اهمیت 

 استراتژیج
0.49 0.65 0.75 0.752 

C2 
های ویژگي

 کنندهنتأمی
0.59 0.46 0.71 0.662 

C3 0.651 0.52 0.53 0.55 ریسج 

C4 0.395 0.505 0.394 0.387 کیفیت 

C5 0.622 0.628 0.499 0.496 مالي 

C6 0.561 0.605 0.536 0.466 تحویل 

C7 0.581 0.586 0.398 0.421 فناوری 

 کد
معیاهای 

 تحقیق
C5 C6 C7 

C1 
اهمیت 

 استراتژیج
0.733 0.702 0.544 

C2 
های ویژگي

 کنندهتأمین
0.654 0.664 0.518 

C3 0.417 0.571 0.661 ریسج 

C4 0.303 0.459 0.544 کیفیت 

C5 0.437 0.507 0.482 مالي 
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C6 0.349 0.422 0.559 تحویل 

C7 0.295 0.538 0.545 فناوری 

 

 Tهای ماتریس دست آوردن مجموع سطرها و ستونگام بعدی به 

دست ها با توجه به روابط زیر بهطرها و ستوناست. مجموع س

 آید.مي

 :Tرابطه  محاسبه سطر ماتریس  

 

 :Tرابطه محاسبه ستون ماتریس 

 
و  ماتریس )اثرپایری( به ترتیب )اثرگااری( و که 

ها شاخص هستند. در مرحله بعدی میزان اهمیت 

و رابطه میان عوامل یا میزان اثرگااری و اثرپایری  

گردد. اگر مشوص مي خالص با 

باشد عامل مربوطه اثرگاار و اگر  

و  15باشد عامل مربوطه اثرپایر است. جدول  

 دهد.ان ميرا نش و   ، مقدار 16

 

 مربوط به عوامل اصلی ، ،    ،  مقادیر -5جدول 

     عوامل/زیرعوامل

 1.216 8.01 3.397 4.613 اهمیت استراتژیک

 0.79 7.716 3.463 4.253 کنندهویژگی های تأمین

 0.4- 8.207 4.303 3.905 ریسک

 1.24- 7.212 4.225 2.987 کیفیت

 0.51- 7.849 4.178 3.671 مالی

 0.36- 7.362 3.863 3.498 تحویل

 0.502 6.225 2.862 3.364 فناوری

 به طور قطع دارند، مثبت -، 16عواملي که طبق جدول شماره 

 -دهد. و عواملي که بودن این عوامل را نشان ميتأثیرگاار 

قطعي این عوامل از سایر  تأثیرپایری دهنده منفي دارند نشان

 "اهمیت استراتژیج"عوامل است. بنابراین، در بین عوامل اصلي 

عامل در خصوص  تأثیرپایرترین "کیفیت"و  تأثیرگاارترین

های اطالعاتي مدیریت ورزشي در سازمان سپاری سیست برون

مثبت، عوامل علي   -باشد. به طور کلي ا ميتربیت بدني نزاج

 شود.منفي، عوامل معلول اثرپایر محسوب مي -و 

در نهایت روابط علت و معلول از طریق رس  نقاطي با موتصا   

عوامل بر  و میزان تأثیرگااری  بر اساس ماتریس -و  +

گردد. بر این ترسی  ميدر یج دستگاه موتصا  دکارتي  یكدیگر

عوامل در  ای شبكه روابط اساس، نمودار علت و معلولي و نقشه

  .نشان داده شده است 6شكل 
 

 مربوط به زیرعوامل ، ،    ،  مقادیر -6جدول 

     عوامل/زیرعوامل

 یورزش تیریمد یو اثربخش یتوسعه توانمند

0.515 0.541 1.056 -0.026 



 

 

 با  یاطالعات هاییستمس یسپارعوامل موثر بر برون ییشناسا -13

 همکاران رادیفرزاد میرزام                                                                           آن  یاجرا یو ارائه راهبردها یارهچند مع گیرییمتصم یکردرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.007- 1.164 0.585 0.578  نانیاطم تیقابل

 کننده برای آینده سازمان نیتأم اهمیت
0.594 0.562 1.156 0.033 

 کنندهنیاطمینان به تأم میزان
0.446 0.526 0.971 -0.08 

 کنندهنیسازمانی تأم های¬قابلیت
0.615 0.533 1.148 0.083 

 یاطالعات ستمیپذیری در س انعطاف
0.515 0.518 1.033 -0.003 

 یدرون یدست دادن دانش فن از
0.572 0.609 1.182 -0.037 

 0.116- 1.107 0.612 0.496 یریتطابق پذ عدم

 یدیکل یستگیدست دادن شا از
0.692 0.539 1.231 0.153 

 یداخل MIS خدمات بخش تیفیک بهبود
0.531 0.436 0.968 0.095 

 یورزش تیریمد ستمیعملکرد س تیفیک
0.587 0.648 1.235 -0.061 

 0.034- 1.283 0.658 0.625 پس از فروش خدمات

 هزینه و عملیاتی های¬در هزینه ییجو صرفه

 0.002 1.162 0.58 0.582 باالسری های

 0.026- 1.17 0.598 0.572 مطلوب یمال عملکرد

 0.024 1.165 0.571 0.595 متیق

 0.018 1.289 0.635 0.654 به موقع لیتحو

 0.063- 1.343 0.703 0.64 لیتحو زمان

 0.045 1.199 0.577 0.622 پاسخ زمان

 0.036- 1.072 0.554 0.518 یورزش تیریمد هاییفناور یها تیقابل

 0.015 1.019 0.502 0.517 یورزش زاتیتجه یکاف تکنولوژش کاهش

 0.021 0.987 0.483 0.504 یاطالعات ستمیس یفناور هایتیقابل

میزان اهمیت، تأثیرگااری و تأثیرپایری میان عوامل را  6شكل 

 دهد.نشان مي

 نقشه شبكه روابط بین عوامل اصلي -6شكل 

و محور عمودی،  محور افقي نمودار، میزان اهمیت عوامل 

توان دهد. لاا ميتأثیرگااری یا تأثیرپایری عوامل را نشان مي

یل طه ذنتیجه گرفت تأثیرگااری/ تأثیرپایری عوامل به ترتیب راب

 باشد:مي

کننده   (ویژگي های تأمین2اهمیت استراتژیج  (1

(مالي    6( ریسج  5(تحویل   4(فناوری   3

 (کیفیت7

به کمج  ANPبا استفاده از دست آوردن وزن عوامل  به -

DEMATEL فازی 

با استناد به عوامل و زیرعوامل اقدام به رس  مدل با استفاده از 

کنی . سپس با استفاده از ای فازی ميفرایند تحلیل شبكه
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DEMATEL سوپر ماتریس موزون و سوپر ماتریس حد دار 

همگرا شد.  7آید. سوپر ماتریس در توان به دست مي (20)جدول 

 . سپس وزن عوامل محاسبه شدند

دهد بیش ترین وزن مربوط به عامل گونه که نتایج  نشان ميهمان

باشد که اولویت اول را کسب کرد. مي "خدما  پس از فروش "

عملكرد  تیفیک "اولویت دوم،  " يدست دادن دانش فن از "عامل 

از دست  "اولویت چهارم و "عملكرد مالي"اولویت سوم، " ست یس

اولویت پنج  و در نهایت  "هاهای مه  و توانایيدن مهار دا

اولویت  "های باالسریهای عملیاتي و هزینهجویي در هزینهصرفه"

  عامل کسب کردند. 21در بین  شش 

 .ادنداز وزن کل عوامل را به خود اختصاص د  ٪93/34که تقریبا 

 

 

 مدیریت ورزشی های اطالعاتیی سیستمسپاروزن و اولویت عوامل تأثیرگذار بر برون -17جدول 

 وزن و اولویت نهایي زیر عوامل وزن و اولویت نسبي زیر عوامل کد وزن و اولویت عوامل اصلی

 1Cاهمیت استراتژیک 
 

0.129 
(6) 

11C 0.3231 2 0.0416 16 

12C 0.3491 1 0.045 12 

13C 0.3278 3 0.0422 14 

کننده ویژگی های تأمین

2C 
 

0.132 
(5) 

21C 0.3192 3 0.042 15 

22C 0.355 1 0.0467 11 

23C 0.3258 2 0.0428 13 

 ریسک

3C 
0.167 

(1) 

31C 0.3551 1 0.0592 2 

32C 0.3364 2 0.0561 5 

33C 0.3084 3 0.0514 9 

 کیفیت

4C 
0.162 

(3) 

41C 0.2465 3 0.0399 18 

42C 0.3637 2 0.0588 3 

43C 0.3898 1 0.063 1 

 مالی

5C 
0.164 

(2) 

51C 0.3316 2 0.0545 6 

52C 0.3509 1 0.0577 4 

53C 0.3176 3 0.0522 8 

 تحویل

5C 
0.145 

(4) 

61C 0.352 2 0.0512 10 

62C 0.3685 1 0.0536 7 

63C 0.2795 3 0.0406 17 

 فناوری

5C 
0.102 

(7) 

71C 0.355 1 0.036 19 

72C 0.3121 3 0.0317 21 

73C 0.3329 2 0.0338 20 
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نمودار اولویت  7شكل هاست.این نشان از اهمیت بسیار این زیرعوامل

نمودار اولویت نهایي زیرعوامل به  8عوامل اصلي و شكل 

 دهد. را نشان مي  F.ANPروش

شکل  
 نمودار اولویت نسبی عوامل اصلی  -7
 

 نمودار اولویت نهایي زیرعوامل -8شكل 

 فازی  VIKOR ها به روشندی گزینهبرتبه

بعد از انجام محاسبا  و به دست آوردن وزن متغیرها از طریق روش 

F. ANPکننده و های تامینها )شرکتبندی گزینه، جهت رتبه

 F. VIKORهای اطالعاتي( از روش دهنده اجرای سیست خدما 

گردد. در این پژوهش چهار شرکت برای مثلثي استفاده مي

 سپاری به عنوان گزینه داری  که عبارتند از:برون

ش .1

          (A2) 2.شرکت 2        (A1) 1رکت 

 (A4) 4.شرکت 4        (A3) 3.شرکت 3

 است: فازی به شرح زیر VIKOR مراحل رتبه بندی به روش

تشكیل ماتریس تصمی : جهت به دست آوردن اهمیت هر : 1مرحله 

یسا  ها از ماتریس مقابه گزینه)زیر عوامل( نسبت  یج از متغیرها

 نفر از خبرگان تكمیل گردیده است. 5زوجي استفاده شد، توسط 

همیت برای ارزیابي ا 17گیرندگان از متغیرهای زباني جدول تصمی 

 اند.عوامل  استفاده کرده

 

 هابندی گزینهمتغیرهای زباني برای رتبه -17جدول 

خیلي 

 زیاد
 تاهمی خیلي ک  کم مناسب زیاد

(9 ،9 ،7) (9 ،7 ،5) (7 ،5 ،3) (5 ،3 ،1) (3 ،1 ،1) 
عدد 

 فازی

 

ازی های اعداد فبا توجه به تجمیع نررا  تصمی  گیرندگان، مؤلفه

 آورده شده است. 18مربوط به هر گزینه در جدول 
 

 یفاز اعداد یهامؤلفه -18 جدول

 1C 2C 

 
L M U L M U 

1A 5.59 7.61 9 6.26 8.28 9 

2A 6.26 8.28 9 7 9 9 

3A 7 9 9 6.26 8.28 9 

4A 6.26 8.28 9 7 9 9 

 
3C 4C 

 
L M L M L M 

1A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

2A 5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

3A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

4A 5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 
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 19C 20C 

 
L M L M L M 

1A 2.47 3.27 2.47 3.27 2.47 3.27 

2A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

3A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

4A 5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

 
21C 

 
L L L 

1A 5.28 5.28 5.28 

2A 4.22 4.22 4.22 

3A 4.72 4.72 4.72 

4A 2.47 2.47 2.47 

 
 مقدار فازی بدترین و بهترین تعیین .3مرحله 

 

ت در این پژوهش معیارهای از دست دادن دانش فني دروني، از دس

، ليها، از دست دادن شایستگي اصهای مه  و توانایيدادن مهار 

 ر مدلدها زمان تحویل و زمان پاسخ از نوع هزینه )منفي( و سایر معیار

رمال نین از نوع معیارهای سود )مثبت( مي باشند. با استفاده از قوان

د. شسازی اعدا فازی، وزن نرمال فازی هر یج از متغیرها محاسبه 

ل بهترین و بدترین مقدار فازی برای عوامل موتلف به صور  جدو

 بود:خواهد  19

 

 یفاز مقدار نیبدتر و نیبهتر-19 جدول

 1C 2C 

 
L M U L M U 

 

7 9 9 7 9 9 

 

5.59 7.61 9 6.26 8.28 9 

 
C3 C4 

 
L M L M L M 

 

5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

 

4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

 
C5 C6 

 
L L L L M U 

 

5 6.26 6.26 6.26 8.28 9 

 

3.56 3.98 3.98 3.98 7 9 

 

 
C7 C8 

 
L M L M L M 

 
7C 8C 

 
L M L M L M 

1A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

2A 5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

3A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

4A 7 9 7 9 7 9 

 9C 10C 

 
L M L M L M 

1A 3.56 5.59 3.56 5.59 3.56 5.59 

2A 4.22 6.26 4.22 6.26 4.22 6.26 

3A 4.22 6.26 4.22 6.26 4.22 6.26 

4A 4.22 6.26 4.22 6.26 4.22 6.26 

 
11C 21C 

 
L M L M L M 

1A 3.27 5.74 3.27 5.74 3.27 5.74 

2A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

3A 4.22 6.26 4.22 6.26 4.22 6.26 

4A 2.47 4.72 2.47 4.72 2.47 4.72 

 
13C 14C 

 
L M L M L M 

1A 5.28 7.4 5.28 7.4 5.28 7.4 

2A 1.71 3.98 1.71 3.98 1.71 3.98 

3A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

4A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

 
15C 16C 

 
L L L L L M 

1A 4.72 3.98 3.98 3.98 3.27 5.74 

2A 5.28 5.59 5.59 5.59 4.72 6.8 

3A 3.56 3.98 3.98 3.98 4.22 6.26 

4A 6.26 3.56 3.56 3.56 2.47 4.72 

 
17C 18C 

 
L M L M L M 

1A 5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

2A 6.26 8.28 6.26 8.28 6.26 8.28 

3A 6.26 8.28 6.26 8.28 6.26 8.28 

4A 6.26 8.28 6.26 8.28 6.26 8.28 

: تعیین ماتریس 2مرحله 

 وزن عوامل 

وزن نرماالیزه عوامل با 

 F. ANPاستفاده از روش 

 محاسبه گردیده شده است. 
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4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

 

7 9 7 9 7 9 

 
C9 C10 

 
L M L M L M 

 

3.56 5.59 3.56 5.59 3.56 5.59 

 

4.22 6.26 4.22 6.26 4.22 6.26 

 
C11 C12 

 
L M L M L M 

 

4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

 

2.47 4.72 2.47 4.72 2.47 4.72 

 
C13 C14 

 
L M L M L M 

 

5.28 7.4 5.28 7.4 5.28 7.4 

 

1.71 3.98 1.71 3.98 1.71 3.98 

 
C15 C16 

 
L L L L L M 

 

6.26 5.59 5.59 5.59 5.59 7.61 

 

3.56 3.56 3.56 3.56 4.72 6.8 

 
C17 C18 

 
L M L M L M 

 

5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

 

6.26 8.28 6.26 8.28 6.26 8.28 

 
C19 C20 

 
L M L M L M 

 

5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

 

2.47 3.27 2.47 3.27 2.47 3.27 

 
C21 

 
L L L 

 

5.28 5.28 5.28 

 

2.47 2.47 2.47 

 

 : تشكیل ماتریس تصمی  فازی بي مقیاس شده 4مرحله 

ا  حاسبگیری، نتایج مهای ماتریس تصمی پس از نرمالیزه کردن درایه

 خواهد بود: 20به شرح جدول شماره 

 

 ماتریس تصمی  فازی بي مقیاس شده -20 جدول

 
C1 C2 

 
L M L M L M 

1A 5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

2A 6.26 8.28 6.26 8.28 6.26 8.28 

3A 7 9 7 9 7 9 

4A 6.26 8.28 6.26 8.28 6.26 8.28 

 
C3 C4 

 
L M L M L M 

1A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

2A 5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

3A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

4A 5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

 
C5 C6 

 
L L L L M U 

1A 3.56 4.72 4.72 4.72 8.28 9 

2A 5 3.98 3.98 3.98 9 9 

3A 3.56 4.22 4.22 4.22 8.28 9 

4A 3.56 6.26 6.26 6.26 9 9 

 
C7 C8 

 
L M L M L M 

1A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

2A 5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

3A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

4A 7 9 7 9 7 9 

 
C9 C10 

 
L M L M L M 

1A 3.56 5.59 3.56 5.59 3.56 5.59 

2A 4.22 6.26 4.22 6.26 4.22 6.26 

3A 4.22 6.26 4.22 6.26 4.22 6.26 

4A 4.22 6.26 4.22 6.26 4.22 6.26 

 
C11 C12 

 
L M L M L M 

1A 3.27 5.74 3.27 5.74 3.27 5.74 

2A 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

3A 4.22 6.26 4.22 6.26 4.22 6.26 

4A 2.47 4.72 2.47 4.72 2.47 4.72 
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 آل ایده حل راه از هاگزینه فاصله سبهمحا -

 سسپ و آل ایده حلراه از گزینه هر فاصله محاسبه مرحله در این

ت نهائي محاسبه مي شود، و در نهای ارزش برای هاآن جمع حاصل

 محاسبه مي گردد. و  مقادیر 

ها، بیشترین )سودمندی( برای هر یج از گزینه منرور از مقدار 

)تاسف( برای هر  ها و منرور از مقدارمقدار سطری هر یج از گزینه

هاست. این یر سطری هر یج از گزینهها، مجموع مقادیج از گزینه

 نشان داده شده است. 21محاسبا  در جدول 

 

 و  مقادیر  -21جدول 

 
  

1A -0.46 0.175 0.775 -7E-04 0.024 0.057 

2A -0.5 0.113 0.69 -0.003 0.028 0.057 

3A -0.45 0.174 0.751 -0.012 0.026 0.057 

4A -0.47 0.134 0.692 -0.008 0.03 0.057 

 هاو رتبه بندی گزینه محاسبه  -

به  و  ، بهترین و بدترین مقادیر و  با توجه به جدول مقادی

 است: 22صور  جدول 

 

 و  هترین و بد ترین مقادیر ب-22جدول

 -0.45 0.175 0.775 

 

-0.5 0.113 0.69 

 

-7E-04 0.03 0.057 

 

-0.012 0.024 0.057 

در سطح ها دی فازی برای هر یج از گزینه در ادامه، مقدیر نهایي 

 کرده وگردد و به صور  صعودی مرتبمحاسبه مي V=0.5اطمینان 

بندی   انجام شده و رتبهگیرد. محاسباها صور  ميبندی گزینهرتبه

 نشان داده شده است. 23ها در جدول گزینه

 هابندی گزینهبه ترتیب صعودی و رتبه و  ،  مقادیر  -23جدول 

 دی فازی شده

   رتبه

 

V=0.5 

1 A2 0.102 A3 0.024 A3 0.026 

2 A4 0.119 A4 0.026 A4 0.0313 

3 A3 0.159 A1 0.027 A2 0.0316 

4 A1 0.162 A2 0.027 A1 0.0503 

 

ها بر اساس نتایج مقایسا  دو به دو گزینه 26بر طبق جدول شماره 

 به صور  زیر خواهد بود: مقدار 

1< A2< A4< A3A 

 
C13 C14 

 
L M L M L M 

A1 5.28 7.4 5.28 7.4 5.28 7.4 

A2 1.71 3.98 1.71 3.98 1.71 3.98 

A3 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

A4 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

 
C15 C16 

 
L L L L L M 

A1 4.72 3.98 3.98 3.98 4.72 6.8 

A2 5.28 5.59 5.59 5.59 5.59 7.61 

A3 3.56 3.98 3.98 3.98 4.72 6.8 

A4 6.26 3.56 3.56 3.56 7 9 

 
C17 C18 

 
L M L M L M 

A1 5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

A2 6.26 8.28 6.26 8.28 6.26 8.28 

A3 6.26 8.28 6.26 8.28 6.26 8.28 

A4 6.26 8.28 6.26 8.28 6.26 8.28 

 
C19 C20 

 
L M L M L M 

A1 2.47 3.27 2.47 3.27 2.47 3.27 

A2 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

A3 4.72 6.8 4.72 6.8 4.72 6.8 

A4 5.59 7.61 5.59 7.61 5.59 7.61 

 
C21 

 
L L L 

A1 5.28 5.28 5.28 

A2 4.22 4.22 4.22 

A3 4.72 4.72 4.72 

A4 2.47 2.47 2.47 
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   از نرر شاخص  3Aبنابراین مي توان نتیجه گرفت که گزینه 

(V=.5) به عنوان گزینه برتر شناخته شده است. ه  چنین این گزینه در

R ها با ویكور بندی گزینهنیز رتبه اول را کسب کرد. نتیجه نهایي رتبه

 مي باشد. 27فازی به صور  جدول 

نشان داد که  F. DEMATELنتایج محاسباتي از طریق حل به روش 

 "کیفیت"ترین و تأثیرگاار "اهمیت استراتژیج"در بین عوامل اصلي 

های اطالعاتي مدیریت تأثیرپایرترین عامل در برون سپاری سیست 

-نشان داد که بیش F. ANPباشند. ه  چنین حل با روش ورزشي مي

باشد. بنابراین مي "خدما  پس از فروش"ترین وزن مربوط به عامل 

های خدما  پس از فروش که در حقیقت اعتبار و اعتماد به سیست 

ي را جهت عملكرد مناسب و توسعه پایری نرم افزاری و اطالعات

سوت افزاری تضمین مي نماید در اولویت اول در خصوص اهمیت 

ها نسبت به ه  قرار گرفته است. و در نهایت به منرور معرفي عامل

های اطالعاتي سازمان تربیت بدني کننده سیست بهترین شرکت تأمین

شرکت  F. VIKORگیری از تكنیج های تصمی ( با بهرهنزاجا )گزینه

 سوم رتبه اول را کسب نمود.

در نهایت مدل تحلیلي پژوهش با توجه به نتایج حاصل شده بصور  

خواهد گردید که همانطور که مشهود است کیفیت بعنوان  9شكل 

تاثیرپایرترین عامل و اهمیت استراتژیج بعنوان تاثیرگاارترین عامل 

العاتي در سازمانهای تربیت بدني نزاجا در برون سپاری سیستمهای اط

 شناخته شده است.
 

 
 

 مدل تحلیلي پژوهش -9شكل 
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 بحث و نتیجه گیری

به منرور انجام تحقیق پس از تعیین موضوع و بررسي اهمیت و 

ضرور  آن در جامعه مورد نرر، اطالعا  و مباني نرری تحقیق 

ای رهه بعد معیاتجمیع و مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت، در مرحل

ا بهای اطالعاتي مدیریت ورزشي، سپاری موفق سیست موثر بر برون

ي عرفاستفاده از مباني نرری و نررخواهي از متوصصین شناسایي و م

امل سازی و تعدیل معیارها عوگری، بوميگشتند. به منرور غربال

 دنيبشناسایي شده به جامعه خبرگان تحقیق )مدیران سازمان تربیت 

س با معیار اصلي برگزیده شد. سپ 7اجا( ارائه گشت و در نهایت نز

 ان بهنامه تحقیق و توزیع آن، تمام معیارها توسط نوبگتدوین پرسش

  (F.DIMATEL) روشها به منرور تعیین روابط و شد  تأثیر آن

ش بندی معیارها از روامتیازدهي گشت و در نهایت جهت اولویت 

بندی از و جهت رتبه (F.ANP)ای فازی تحلیل شبكه

 استفاده گشت.  (F.VIKOR)روش

 ي وبنابراین طبق اطالعا  بدست آمده پیشنهادا  کاربردی و علم 

مده ست آهایي به محققین در آینده ارائه خواهد شد نتایج به دتوصیه

  باشد:به شرح زیر مي

های اطالعاتی سپاری سیستمبر برون موثر . عوامل1سوال

در سازمان تربیت بدنی نزاجا کدام  مدیریت ورزشی

 باشد؟می

 به موضوع پژوهش حاضر و توصصي بودن حوزه مطالعاتي توجه با 

گیری چند معیاری گیری از رویكرد تصمی تحقیق و همچنین بهره

و  رورمفازی معیارها و زیر معیارهای تحقیق بدست آمده است. پس از 

های مدیریت حوزهمطالعه مستندا  و منابع علمي و توصصي در 

 های اطالعاتي مدیران، فناوری اطالعا  و غیره،ورزشي، سیست 

 د.بابندی و تجزیه و تحلیل شدنعوامل اصلي و مه  شناسایي، دسته

ت دیریمهای اطالعاتي مدیریت با توجه به انطباق هرچه بیشتر سیست 

 های اصلي تحقیق در حوزههای تربیت بدني عاملورزشي سازمان

ني ی و تجهیزا  اطالعاتي و اجرای آن در سازمان تربیت بدفناور

ا، هنمنزاجا مي باشد. معیارهای زیر پس از تایید اساتید محترم را

 : اندگری و معرفي شدهشناسایي و سپس طبق نررا  خبرگان غربال

ریسج     -3  کننده تأمین های یژگيو -2استراتژیج    اهمیت -1

 فناوری -7         حویلت -6مالي   -5 کیفیت   -4

 باشد؟ . شدت اثر عوامل بر یکدیگر چگونه می2سوال 

و  گیری چندمعیاره فازیجهت دستیابي به این هدف از روش تصمی 

 فازی بهره گرفته شده است.که نتایج آن به DEMATELاز تكنیج 

 صور  زیر بیان شده است:

 و بررسي در خصوص تعیین تاثیرگاارترین و تاثیرپایرترین عامل

ه بوجه تها و معیارهای اصلي نسبت به ه  با میزان شد  تاثیر مقیاس

رائه م اماتریس تاثیرا  و همچنین نقشه تاثیر عوامل که در فصل چهار

 "کیفیت "توان اینگونه نتیجه گیری نمود که عاملشده است مي

های اطالعاتي سپاری سیست بعنوان تأثیرپایرترین عامل در برون

ین اباشد. به عبارتي ورزشي سازمان تربیت بدني نزاجا مي مدیریت

یریت مسئله توسعه سیست  اطالعاتي مد و گلوگاه اصلي  عامل، مشكل

یگر دباشد، که به شد  از ورزشي در سازمان تربیت بدني نزاجا مي

امي ز تمگیرد و در حقیقت نتیجه موفقیت بهره مندی اعوامل تاثیر مي

-یست باشد. کیفیت سیت اجرای دیگر عوامل ميها و ثمره موفقعامل

یجه نت های اطالعاتي مدیریت ورزشي از لحاظ عملكردی و اجرایي در

 طوربعملكرد عوامل تأثیرگاار به نمایش در خواهد آمد. در حقیقت 

امل عسپاری به این موفقیت برون عدم یا موتصر میتوان گفت موفقیت

 بستگي دارد. 

 وبار و نقشه شد  جریان و تاثیرا  شرط اعتبا توجه به مدل تحقیق 

ه توج های متمادیاطالعاتي در زماناعتماد به عملكرد مطلوب سیست 

ت به عوامل تاثیرگاار بر کیفیت عملكرد سیست  اطالعاتي مدیری

جه گرفت توان نتیباشد. بنابراین ميورزشي در سازمان مورد مطالعه مي

وان العاتي مدیریت ورزشي به عنهای اطسپاری سیست که کیفیت برون

تمي ی ارزیابي و بكارگیری سیستأثیرپایرترین عامل باید برپایه

های تاثیرگاار مورد تاکید و تمرکز مدیران سازمان و شاخص

د ( قرار گیرد.به عنوان پیشنهاITخصوصا متصدیان بوش )فاوا و 

راهبردی در خصوص اطمینان از کیفیت اجرای این سیست  در 

نه ت ورزشي سازمان تربیت بدني نزاجا توصیه میگردد: سامامدیری

ر ق بکنترل کیفیت و مدیریت عملكرد را در راه اندازی سیست  منطب

-كههای مانند هوش مصنوعي و شبنیازمندیهای آتي از طریق سیست 

ر د های کامپیوتری بر پایه فناوری اطالعا  بكارگیرند. همچنین 

میما  و عملكرد سیست  پشتیبان خصوص عوامل موثربر کیفیت تص

تصمی  مدیران ورزشي، واحدی وظیفه رصد هوشمندانه وضعیت 

ته بازخورد تصمیما  مدیران ورزشي پس از اجرای تصمیما  را داش

 تي وهای کیفیت برای سیست  اطالعاباشند. بدین منرور باید شاخص

ائما د اننحوه بازخورد از آن در اجرای آن تهیه و تنری  گردد و مدیر

ي ها در کیفیت عملكرد سیست  اطالعاتوضعیت عملكرد این شاخصه

 را کنترل و بازرسي نمایند.

بوش داخلي و استفاده از  MISبنابراین با بهبود کیفیت خدما  

استانداردهای ضروری و خدما  پس از فروش کیفیت ارائه خدما  
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 اهمیت"اطالعاتي و داده محور در سازمان نیز افزایش خواهد یافت.

باشد. به عبارتي، سپاری ميتأثیرگاارترین عامل در برون "استراتژیج

عاملي است که بیشترین اهمیت را دارد. لاا مشكل مورد نرر )کیفیت( 

 سپاریهای برونبهبود در فعالیت برای حقیقت کند. دررا حل مي

 و تأثیرگاارترین عامل سیست  های اطالعاتي مدیریت ورزشي این

 بر و دارد قرار شرایط تاثیر بهترین در که باشد،مي عامل نتریمه 

گیرندگان برون سپاری و  تصمی  نرر از که دارد نفوذ دیگر عوامل

توان نتیجه گرفت که مي. بگیرد قرار اولویت در باید اجرای سیست 

اهمیت استراتژیج درسازمان تربیت بدني نزاجا را در جهت 

-های اطالعاتي یاری ميی سیست سپارگیری و هدایت برونتصمی 

-های اطالعاتي در شرکت مينماید و موجب بهبود عملكرد سیست 

گردد. بنابراین باید دراین خصوص اهداف راهبردی سیست  های 

اطالعاتي مدیریت ورزشي در سازمان تربیت بدني نزاجا منطبق بر 

 اهداف میانمد  و بلند مد  آن سازمان به خوبي فهرست بندی و در

نرر گرفته شود. تا اهداف این سیست  منجر به اعتالی عملكرد آتي آن 

 سازمان نیز گردد.

گیری بر تصمیم تأثیرگذار عوامل بندی. اولویت3سوال 

های اطالعاتی چگونه سپاری سیستماستراتژیک جهت برون

 باشد؟می

 .Fبرای تحقق این هدف و با توجه به ارتباط بین عوامل از روش  

ANP فاده شد. نتیجه تحقیق و اولویت عوامل با توجه به نزدیكي است

 گردد:اوزان به صور  زیر بیان مي

اولویت اول را در سطح  17/0با وزن  "ریسج"در بین عوامل اصلي، 

سپاری دهد. که ریسج بروناستراتژیج دارد. این نتیجه نشان مي

دیریت های اطالعاتي مسپاری سیست دارای اولویت باال جهت برون

باشد بنابراین مدیران سازمان ورزشي سازمان تربیت بدني نزاجا مي

بایست توجه خاصي به ازدست رفتن اطالعا  و دانش فني در مي

اطالعاتي را به حداقل سپاری ریسج شكست عملكرد سیست برون

رساند. در این خصوص الزم است از تمامي راهكارهای الزم مي

دی اطالعا  سری، ایمن سازی جهت مدیریت دانش، طبقه بن

تراکنشا  درون سازماني، مدیریت مكاتبا  اداری و غیره از قبل برای 

مدیریت ورزشي یج طرح مه  و در اولویت قرار گرفته شده باشد. 

ریسج سیست  اطالعاتي در سازمان تربیت بدني نزاجا دراثر 

های دوره ایي و تامین خدما  فناوری اطالعا  توسط آموزش

سازی مي باشد. های معتبر و قابل اعتماد قابل کنترل و حداقلنسازا

دراین خصوص پیشنهاد میگردد جهت بازخورد و ارزیابي عملكرد 

ترین تجهیزا  )سوت افزار سیست  اطالعاتي مدریت ورزشي از مدرن

 از پس خدما "و نرم افزار( ، بهره گرفته شود. در بین زیر عوامل نیز 

-رصد بیشترین اهمیت را کسب کرد. نتیجه ميد 3/6با وزن  "فروش

های های اجرای سیست گیری  خدما  پس از فروش و ضمانت

ایي برخوردار است سپاری از اهمیت ویژهاطالعاتي جهت برون

ترین بنابراین خدما  پس از فروش به عنوان یكي از اساسي

های اطالعاتي مدیریت زیرمعیارهای جهت برون سپاری سیست 

سازی باشد. جهت برآوردهدر سازمان تربیت بدني نزاجا مي ورزشي

این شاخص در برون سپاری الزم است تمهیدا  الزم صور  پایرد و 

های زماني مشوصي را جهت بازبیني و کنترل این سیست  توسط دوره

 شرکت تامین کننده مشوص گردد.

 92/5با وزن  "دروني فني دانش دادن دست از"ه  چنین زیرعامل 

 دندا دست توان نتیجه گرفت که ازدرصد اولویت دوم را داشت. مي

های اطالعاتي مدیریت سپاری سیست دروني در برون فني دانش

 رانورزشي سازمان تربیت بدني نزاجا اگر به خوبي مورد توجه مدی

وط امربنتواند موجب انتشار اطالعا  و دانش فني به مراکز نگردد مي

 گردد 

گر د، اگیرنسازمان جریان ارزشي سازمان را در بر مياطالعا  درون  

ت دس اطالعا  دانش فني از دست رود ارزش و ممیزه برتر سازمان از

 خواهد رفت و صدما  جبران ناپایری را به بار خواهد آورد .

سپاری چگونه ها برای برونبندی شرکت. رتبه4سوال 

 باشد؟می

 استفاده فازی صور  به و VIKOR روش از پاسخ به این سوال برای

نشان داد که شرکت سوم رتبه اول را کسب کرد.  بندیرتبه نتایج. شد

سپاری توان نتیجه گرفت که شرکت شماره سوم جهت برونمي

ایي برخوردار است و باید در های اطالعاتي از امتیازا  ویژهسیست 

گیری اولویت قرار گیرد چراکه اکثر معیارهای اساسي تصمی 

های اطالعاتي مدیریت ورزشي سپاری سیست تراتژیج جهت بروناس

-باشد، بنابراین پیشنهاد ميرا در سازمان تربیت بدني نزاجا را دارا مي

کننده برای سازمان تربیت بدني نزاجا در اولویت قرار گردد این تأمین

 گیرد. 

در حقیقت یج سازمان پیشرو و نرامي بوده و زیر  3شرکت شماره 

های نرامي کشور نیز اداره میگردد. شرکت فناوری رگاننرر ا

سال سابقه اجرای موفق  10اطالعا  و ارتباطا  امین با بیش از 

های سوت افزاری اطالعاتي با بهره گیری از مجهزترین فناوریسیست 

های سازمان تربیت بدني و نرم افزاری قادر است. تمامي نیازمندی

ده و همچنین نرم افزارهای تحت شبكه و نزاجا را به خوبي برطرف نمو

های مطرح شده در تعامل تراکنشي را برای سازمان با توجه به ممیزه
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های اطالعاتي مدریت ورزشي سازمان این پژوهش )در حوزه سیست 

 ریزی و اجرا و پشتیباني نماید.تربیت بدني نزاجا( طرح

یت مدیرحل پیشنهادی در خصوص به چند راهپژوهش حاضر در 

 .شودپرداخته ميسپاری  بهتر برون

 عالوه بر پیشنهادا  ارائه شده در بوشهای قبل، بصور  خالصه

 گردد:پیشنهادا  و راهبردهای اجرایي شامل موارد زیر مي

 .Fدر بین عوامل اصلي و بر اساس نتیجه حل به روش  .1

DEMATEL تأثیر پایرترین و مسئله اصلي در  "کیفیت"عامل

ری سیست  اطالعاتي مدیریت ورزشي میباشد در سپاخصوص برون

 این خصوص پیشنهادا  زیر مطرح مي باشد:

کیفیت سیست  مدیریت ورزشي نتیجه طرح ریزی و اجرای  -1

عامل اصلي دیگر است. از این رو غفلت و 5دقیق تمامي 

 عدم توجه به هر کدام از معیارها منجر به

  درخصوص کنترل و مدیریت کیفیت و اثربوشي سیست -2

مدیریت اطالعا  مدیریت ورزشي سازمان تربیت بدني 

رح طنزاجا مي بایست یج واحد متمرکز و پویا در این مرکز 

ریزی و اجرا گردد، که عالوه بر رصد وضعیت عملكرد 

 وسیست  اطالعاتي مدیران ورزشي وظیفه رصد فناوری های 

تجهیزا  به روزتر و مدرن تر جهت حداکثر سازی کیفیت 

 خروجي سیست  اطالعاتي مدیریت ورزشي را نیز عملكرد و

 داشته باشد.

 از پس خدما "، در بین زیر عواملF. ANPبر اساس نتایج  -3

 شود:اولویت اول را کسب کرد. پیشنهاد مي "فروش

خدما  پس از فروش به عنوان یج عاملي جهت بازخورد گرفتن از 

د،  خدما  های اطالعاتي مورد توجه قرار گیرکیفیت عملكرد سیست 

پس از فروش به معني حمایت ها و سرویس های مربوط به پیاده سازی 

های اطالعاتي مدیریت ورزشي در سازمان تربیت بدني نیروی سیست 

زمیني نزاجا و توسعه هوشمندانه تمامي سوت افزارها و نرم افزارهای 

باشد. در این خصوص پیشنهاد کاربردی در سیست  اطالعاتي مي

سازی سیست  یارهای مه  خدما  و تعامل پس از پیادهمیگردد مع

اطالعاتي مدیریت ورزشي را با سازمان تامین کننده به خوبي و با دقت 

تعیین و معرفي گردد و در قراردادهای همكاری مورد تاکید و تطبیق 

 قرار گیرد. 

ا راولویت دوم  "دروني فني دانش دادن دست از"در بین زیر عوامل

 شود:نهاد ميکسب کرد. پیش

 ریسج عملكرد سیست  اطالعاتي سازمان با طراحي وضعیت مناسبي

دروني کنترل و  فني دانش دادن جهت حفظ و حراست از، ازدست

 کاهش یابد این امر مستلزم تفكیج اطالعا  و جلوگیری از نشر

-ن ميباشد. واحد انفورماتیج سازمااطالعا  مربوط به دانش فني مي

ا نین محدودکننده جریان تبادال  اطالعاتي رتواند با وضع قوا

ت مدیریت و امنیت بوشد و نگراني انتشار اطالعا  و ریسج ازدس

 رفتن اطالعا  و داده های مربوط به دانش فني و توصصي را به

 حداقل ممكن برساند.

رتبه اول  F. VIKORو در نهایت شرکت سوم بر اساس حل به روش 

 که:شود را کسب کرد. پیشنهاد مي

و  باشدشرکت سوم که دهكده فناوری اطالعا  و ارتباطا  امین مي

-ير ممربوط به سازمان فناوری اطالعا  نیروی ارگانهای نرامي کشو

های سپاری توصصترین گزینه جهت برونباشد. و بهترین و کامل

-يا ممربوط به تجهیز سیست  اطالعاتي در سازمان تربیت بدني نزاج

یق از جوانب گوناگون منطبق بر معیارهای تحق باشد. این سازمان

 دارا بر دارای باالترین اولویت و اهمیت مي باشد. این سازمان عالوه

و  لميبودن معیارهای و استانداردهای الزم و حیاتي، با پشتوانه ع

های های سیست توصصي که در زمینه ارائه خدما  و سرویس

و  دهد ساسي تدوین و ارائهتواند راهكارهای ااطالعاتي که دارد مي

های ست سازمان تربیت بدني نزاجا را در اجرا و هدایت هوشمندانه سی

 اطالعاتي مدیرتي ورزشي به خوبي راهنمایي نماید.

در تحقیا  آتي، محققین مي توانند معیارهای بیشتری را جهت 

های اطالعاتي شناسایي نمایند تا نتایج تحقیق سپاری سیست برون

گیری های بیشتری از نتایج تحقیق بهرهتر گردد و سازمانگسترده

سپاری ی با تأثیر برونگردد تحقیقي در رابطهنمایند.پیشنهاد مي

وری سازمان صور  پایرد و میزان های اطالعاتي بر بهرهسیست 

های اطالعاتي بر کیفیت رشد و ارتقاء عملكرد سپاری سیست برون

 .علمي و پژوهشي واقع گرددسازمان مورد تجزیه و تحلیل 
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 Abstract 
Introduction: The purpose of this article is to identify and prioritize 

the factors affecting the quality of outsourcing of information systems 

and to present its implementation strategies to increase the quality, 

accuracy and productivity of outsourcing in Nezaja Physical Education 

Organization. In this research, first factors Which lead to outsourcing 

of information systems for sports managers of the Nezaja Physical 

Education Organization, is examined to identify and rank the role of 

outsourcing in the promotion of the Physical Education Organization. 

The following factors in the field of outsourcing, including quality, 

management, strategy, economics, technology, accuracy in outsourcing 

decisions will be considered as a criterion for measuring the 

effectiveness of strategic decisions to outsource information systems to 

us Offer.  

Material and Method: The research approach is done using multi-

criteria decision making methods with network analysis process 

method and fuzzy vicor. This decision model, due to the ambiguities in 

the opinions of different experts, produces fuzzy numerical values to 

compare criteria, sub-criteria and options so that managers can better 

outsource the strategy for each of the desired information systems. 

Make decisions. 

Results: In the fields of sports management, managers' information 

systems, information technology, etc, the main and important factors 

were identified, categorized and analyzed, which are: strategic 

importance, supplier characteristics, risk, quality, financial , Delivery 

and technology. 

 Conclusion: The factor of "strategic importance" was recognized as 

the most influential factor in outsourcing and the factor of "quality" 

was recognized as the most influential factor in the outsourcing of 

sports management information systems of Nezaja Physical Education 

Organization. 

   Keywords: Outsourcing, Multi-Criteria Decision Making, 

Information Systems, Sports Management 

  

 

 


