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 چکیده
دانشگاه آزاد  يواحدها یبدن تیوري تربدر بهره )MIS( تیریاطالعات مد ستمیس استقرار یمدل اثربخشآزمون هدف از این پژوهش 

سنجی و با رویکرد مدلسازي همبستگی بود که به شکل پیمایشی و نگرش-بود. روش تحقیق حاضر توصیفیاستان اصفهان  یاسالم
 عضايا ،یبدنتیترب يهاگروه رانیمدو  هادانشکده يهارؤسا و معاونت معادالت ساختاري اجرا شد. جامعۀ آماري تحقیق شامل تمامی

 تیها و ادارات تربها، گروهدانشکده یمختلف ورزش يهاو کارشناسان بخش رانیسرپرستان، مد ،یبدن تیالتدریس تربو حق یعلم تیأه
شمار بود. در این نفر بود. شیوة انتخاب نمونه تمام 202به حجم اصفهان  اناست یآزاد اسالم يهااز دانشگاه یواحد دانشگاه 29 یبدن

دانشگاه  يواحدها یبدن تیتربوري طور اخص بهرهاستفاده شد که به MISوري سازمانی در بستر ساختۀ بهرهپژوهش از پرسشنامۀ محقق
کارگیري سیستم اطالعات مدیریت بود، ارزیابی کرد. هاي مرتبط با آن را که ناشی از استقرار و بهو مؤلفهاستان اصفهان  یآزاد اسالم

هاي موردنظر، ن مدل با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي مرتبۀ دوم بود که براساس شاخصهاي تحقیق در بخش استنباطی، آزمویافته
 AGFI 908/0=,GFI 002/1=,TLI 882/0=,NFI 1=,CFI,=868/0دار بود (معنا شدهارائهبرازش مدل مناسب گزارش شده و مدل 

664/0=,PNFI 752/0=,PCFI 0001/0=,RMSEA 988/0=CMIN/DFهاي مسئوالن در محیط دشویمپیشنهاد  هاافتهن ی). با توجه به ای
تحت مدیریت خود، نسبت به استقرار سیستم اطالعات مدیریت حساس باشند و ارزش کار را درك کنند تا از مزایاي وجود چنین نظامی 

 برخوردار شوند.
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 مقدمه

 ترویج هدف عنوان یک مؤسسه یا سازمان بابه دانشگاه

 هايزمینه در انسانی يروین تربیت و دانش يارتقا و

 ياجرا و پیشرفته آموزش ارائۀ به فنون و علوم مختلف

در تحقق  ی دانشنقش اساس ).1پردازد (می پژوهش

و  نقشی اساسی است هاسازمان و سایر هادانشگاه اهداف

عبارتی به حائز اهمیت است. یرقابت تیکسب مزدر 

در  هاهاي پنهان سازمانسرمایه تیریمد ،دانش تیریمد

کمک به  دانشگاه . در واقع رسالت)2( شودیمنظر گرفته 

 فرهنگ يغناتعالی و  دانش، توسعۀ انسان، تکامل و رشد

 جامعه نیاز مورد متخصص انسانی يروین پرورش و کشور

دنبال کسب ها بهسازمانو  هاجوامع و دانشگاه ).1( است

در دانش  تیریمنظور مد نیبه هم ،ندداریپا یرقابت تیمز

نقشی  یعملکرد سازمانافزایش و  تیخالق جهت رشد

 راتییبا تغ یمنظور همگامبه نیهمچن دوچندان دارد.

 گرید دیجد يهايسازمان با نوآور قیو تطب جدید

بنابراین  .اکتفا کرد سنتی يهاو روش هاوهیبه ش توانینم

در هاي متنوع شیوهکارگیري ریزي منظم و بهبرنامه لزوم

 ). 3جهت نیل به اهداف سازمانی ضروري است (

 در فناوري و علم سریع تحوالت و با عنایت به تغییر

حوزة تخصصی تربیت بدنی و ورزش نیز با این  جهان،

 رویکردها کارگیريتحوالت همگام بوده است، بنابراین به

 ).2( است ناپذیرخالقانه در این حیطه اجتناب هايروش و

به تواند می منابع انسانی تیریمد یچگونگاز آنجا که 

و  یحذف بروکراس منجر شود، سازمان کی یرقابت يبرتر

ها و به توانایی در راستاي نیلنامناسب  يهاي اداررویه

ي هافرصت ضروري است. یکی ازافراد  ةبالقو ياستعدادها

 یمدتر کردن متخصصان منابع انساناکار منظورمناسب به

 افراد واسطۀ آنکه به است یاطالعات يهاستمیس تیریمد

و قادر  شوندیمخالص روزمره  يکارها حجم باالياز 

شغلشان  راهبرديابعاد  يرومرکزشان را تخواهند شد 

 ).4قرار دهند (

 اریاخت درکه  اندابزار مناسبی یاطالعات هايسیستم

 نیکمک ا به توانندیها مو سازمان دارند قرار هاسازمان

و  ییکارا شیافزا و اهداف به یابیدست جهت در ابزار

 دهدمی رخ یزمان يوربهره. ندکن استفاده خود يوربهره

ی اثربخش داد. انجام کار بیشتري بتوانکمتر  منابع باکه 

در تحقق اهداف اشاره دارد. منظور  سازمان ییتوانا به نیز

طور صحیح هاز کارایی نیز انجام دادن وظایف و کارها ب

در جهت  تواندیم اطالعات هايبنابراین سیستم است.

وري بهره ترقیو دق ترآسان تر،صورت سریعانجام کارها به

 یبررس در رانیمد سازمان را افزایش دهند و همچنین به

بهتر و انجام شیوة صحیح  يهانهیگز انتخاب و طیشرا

کارایی ی و اثربخش قیطر نیاز ا وکمک کنند  کارها

  )5بهبود بخشند ( را سازمان

که  دارند وجود یمختلف یاطالعات هايسیستم 

 ستمیس انواع نیی. در تعرندیگیم بهره آن از هاسازمان

وجود  یمتفاوت يهادگاهید آنها يبندو دسته یاطالعات

 اطالعات سیستم، هاستمیسدارد. یک مورد از این نوع 

مدیریت سیستمی است سیستم اطالعات مدیریت است. 

 يهامیکه امکان مدیریت اطالعات روزمره را براي تصم

 هاسیستم نیا جادیاز ا ییهدف نها د.سازیروزمره فراهم م

سازي، وتحلیل، پردازش، فشرده، تجزیهشی، پااليگردآور

کردن و انتقال اطالعات گذشته و حال سازمان و  صیتلخ

متمرکز با  یبانک اطالعات کیهاي مرتبط با آنها در پدیده

(رابین، امکان دسترسی سریع براي مدیران آنهاست 

 براي الزم يهاگزارش این سیستم ).6به نقل از) ( 1991

 مدیریتی مختلف سطوح در مدیران گیريتصمیم فرایند

 چه که کندمی تعیین سازد، همچنینمی فراهم را

 داده قرار مدیر اختیار در باید زمانی چه در و اطالعاتی

  ).7( شود
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 در مهمی بسیار نقش مدیریت اطالعات هايسیستم

 مواقع در ،هاستمیس این واقع در دارند. هاسازمان زندگی

 يهاتیفعال از حمایت براي را مناسب اطالعات لزوم

درونداد سیستم اطالعات ). 8کنند (می فراهم مدیریتی

 نظام ةدیچک ي،ورود يهاداده مدیریت شامل انبوه

صورت است که به ستاده يهاهینما الگوهاو ی،اتیعمل

. در سیستم اطالعات شودیمپردازش  کنواختی گزارش

سازمان  نییپا سطوح اطالعات در وتحلیلتجزیه مدیریت

 مدیریتی يهاگزارش برونداد آن شامل و ردیگیمصورت 

رود. در کار میی بهانیو م یاتیعمل رانیمد است که توسط

 یتیریمد يهاکیکاربرد تکن ازبا استفاده  ستمیس نیاواقع 

 توانمندسازي منظوربه اطالعات آوري و تهیۀجمع يبرا

کاربرد دارد  ترسریع و بهتر گیريتصمیم در جهت رانیمد

)5(. 

 که سابقۀ ایران جمله از سوم جهان يکشورها در

 و هااستیس و طوالنی نیست ي در آنفناور و دانش

 حال در و اولیه مراحل در اغلب رسمی ياستانداردها

 رونق چندان سیستم این يریکارگبه هستند، يریگشکل

 ژهیوبه هاستمیسبنابراین استفاده از این نوع  است، نداشته

در دهۀ گذشته  .)9ی ضرورت دارد (ورزش يهادر سازمان

اند نتوانسته جادشدهیهاي ااز موارد سیستم ياریدر بس

به  تیعدم رضا نیرا برآورده سازند و هم رانیانتظارات مد

حل نشود، بلکه  یتنها مشکالت قبلشده نه سببهر حال 

بر صرف افزونو  شودو سازمان دچار اختالل  ستمیس

کاسته شود.  زیآنها ن یو بازده تیفیک از ادیو وقت ز نهیهز

وجود دارد،  زین شرفتهیپ يمشکل در کشورها نیاگرچه ا

نظر به ترانینما ،جهان سوم و در حال توسعه يدر کشورها

 ).10( رسدیم

ي اخیر کاربرد استفاده از سیستم اطالعات هاسالدر 

مدیریت در حیطۀ ورزش مورد توجه قرار گرفته است که 

گرفته در این زمینه در ادامه به برخی مطالعات صورت

 تحقیق در )1399( همکاران و راد . عالئیشودیماشاره 

 با اطالعات ستمیس استقرار رابطۀ یبررس ر زمینۀخود د

 و یآموزش رانیمد نیب در تعارض تیریمد يهاسبک

 نیب تهران، اظهار کردند که يشهردار ورزش ییاجرا

 تیریمد يهاسبکو  تیریمد اطالعات ستمیس استقرار

 روند وجود دارد و توجه به این رابطه دارامعنرابطۀ  تعارض

 خواهد یپ در را ی در ورزشتیریمد ماتیتصم رشد به رو

 ).6داشت (

خود نشان  تحقیقدر  )1397(لو و همکاران حمزه

اطالعاتی مدیریتی به بهبود  يهادادند که استفاده از نظام

ورزشی منجر  يهاونیوري منابع انسانی در فدراسبهره

اسکندري و باقري  ). در پژوهش دیگري11( شودیم

هاي اطالعاتی استفاده از سیستمدند که کراظهار  )1391(

). 12دارد (مدیران نقش بسزایی  يریگمیمدیریت در تصم

خود با  تحقیقدر نیز  )1393(لطفی یامچی و همکاران 

استفاده از فناوري اطالعات و  ریبررسی تأث«عنوان 

کل تربیت بدنی  ةاثربخشی آن در سازمان ورزشی ادار

استفاده از سیستم گزارش دادند  »استان آذربایجان غربی

وجود  دارامعن ۀفناوري اطالعات و اثربخشی سازمانی رابط

 ).13( دارد

 جمله ) نیز از2014الماماري و همکاران ( در تحقیق

 اطالعات هايسیستم استقرار جهت در مهم عوامل

 کیفیت اطالعات، کیفیت سیستم، کیفیت مدیریت:

 در خودکارامدي کاربر، آموزش مدیریتی، حمایت خدمات،

 به مربوط اضطراب و کاربر تجربه کامپیوتري، يهامهارت

 این آنان اعتقاد به کامپیوتري گزارش شد. يهامهارت

 و پذیرش به نسبت هاسازمان تا شودمی سبب عوامل

الو و ). 8کنند ( اقدام مدیریت اطالعات سیستم استقرار

خود نشان دادند که  تحقیقدر نیز  )2013(همکاران 

استفاده از سیستم اطالعات مدیریت ضمن کاهش 
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 يهانهیهز شودیم سببخطاهاي مربوط به ثبت اسناد 

 ).14( صورت چشمگیري کاهش پیدا کندسازمانی به

 تحقیق در )1397( زردشتیان و همچنین الماسی

 مدیریت اطالعات سیستم طراحی منظوربه خود

 گزارش جوانان و ورزش ادارات در ورزشی رویدادهاي

 ورزشی رویدادهاي و مسابقات برگزاري که آنجا کردند از

 از است، بسیار يهايریگمیتصم و هایهماهنگ نیازمند

 توانمی ورزشی رویداد مدیریت اطالعات سیستم طریق

 با برگزاري به ییجوصرفه زمان و هزینه ضمن کاهش

). 9کرد ( کمک ورزشی رویدادهاي و هارقابت کیفیت

 يفناور ارتباط بررسی به که نیز )1394( همکاران و هنري

 عملکرد با مدیریت اطالعات هايسیستم و اطالعات

 پرورش و آموزش بدنی تربیت مدیران در سازمانی

 مدیریت اطالعات سیستم بین که داشتند اظهار پرداختند،

 پرورش و آموزش بدنی تربیت در سازمانی عملکرد با

 ).15دارد ( وجود معناداري و مثبت ارتباط

و با توجه به اهمیت  شدهمطرحبا عنایت به موارد 

در حیطۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی  هادانشگاهرسالت 

 يهاستمیس يریکارگبا به ایکه آ شودیسؤال مطرح م نیا

 در دانشگاه يوربهره شیافزا ۀنی، زمتیریاطالعات مد

و صرف  يگذارهیهمه سرما نیا ایآ نکهیا ای؟ شودیم فراهم

 تیریاطالعات مد يهاستمیمخارج باال جهت استقرار س

 یها منجر خواهد شد؟ موضوع اصلدر سازمان يوربه بهره

 تیریهاي اطالعات مدسیستم ریتأث یبررس پژوهش نیا

)M.I.Sها و ادارات ها، گروهدر دانشکده يور) بر بهره

 یدانشگاه آزاد اسالم يواحدها یو علوم ورزش یبدن تیترب

 یلیوتحلهیتجز نیچن است. مدل ۀاستان اصفهان و ارائ

که  هادانشگاه ژهیوبهی ورزش يهاتاکنون در سازمان

رسالت مهمی در تربیت نیروي انسانی متخصص در زمینۀ 

صورت گرفته و  تربیت بدنی و علوم ورزشی دارند، کمتر

                                                           
1. Management Information System 

بوده و الزامات داده  گاهیدر حد پا ییهادر معدود سازمان

آزمون گرفته شده است.  دهیآن ناد یو سازمان یتیریمد

اطالعات  ستمیاستقرار س تیبا عامل يورمدل مناسب بهره

 یورزش يهاسطوح مختلف سازمان يبرا کپارچهی تیریمد

 .هدف اصلی این پژوهش است یاتیتا عمل راهبردي ةاز رد

بسزایی در  ریتأثتواند می 1سیستم اطالعات مدیریت

ي ریگمیتصمصحت، دقت، اقتصادي بودن و بهنگام بودن 

در این پژوهش  کهيطوربهمدیران ورزشی داشته باشد، 

تصمیم بر آن است تا با ارائۀ مدل مطلوب سیستم اطالعات 

ي آزاد اسالمی هادانشگاهي ورزشی هادانشکدهمدیریت در 

عۀ علم وري بیشتر این مراکز توساستان اصفهان به بهره

 ورزش کمک شود. 

 

 روش تحقیق

به ماهیت، روش تحقیق پیمایشی توأم با  با توجه

سنجی بود. به لحاظ هدف از نوع کاربردي رویکرد نگرش

است. در واقع پژوهش حاضر، تحقیق توصیفی همبستگی 

است که با رویکرد تحلیل عاملی تأییدي انجام گرفت. 

صورت پیمایشی ي آن بههادادهي آورجمعهمچنین 

تمامی رؤسا و آماري،  ۀجامعصورت پذیرفته است. 

هاي هاي تربیت بدنی، مدیران گروههاي دانشکدهمعاونت

التدریس تربیت بدنی، استادان هیأت علمی و حقتربیت 

هاي مختلف بدنی، سرپرستان، مدیران و کارشناسان بخش

واحد  29بدنی ها و ادارات تربیت ها، گروهورزشی دانشکده

هاي آزاد اسالمی استان اصفهان بود. دانشگاهدانشگاهی از 

نفر  202از تعداد شمار بود که ي تمامریگنمونهشیوة 

صورت کامل به محقق پرسشنامه به 180جامعۀ آماري، 

پژوهش حاضر را  2ارجاع شد که این تعداد نمونۀ آماري

لیت پرسشنامه قاب 22و به تعبیري،  انددادهتشکیل 

که یا به  صورتنیبدآماري را نداشتند؛  لیوتحلهیتجز

2. n=180 
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صورت ناقص به محقق واصل محقق ارجاع نشدند یا به

 شدند. 

وري بهرهساختۀ ۀ محققپرسشنامدر این پژوهش از 

طور اخص استفاده شد که به MISدر بستر  یسازمان

 یدانشگاه آزاد اسالم يواحدها یبدن تیوري ترببهره

از  یمرتبط با آن را که ناش يهااستان اصفهان و مؤلفه

بود،  تیریاطالعات مد ستمیکارگیري ساستقرار و به

با نظر استادان مدیریت  پرسشنامهکند. این می یابیارز

صورت ورزشی و براساس مبانی نظري و چارچوب علمی به

به  سؤاالتاي لیکرت ساخته شد. محتواي گزینهطیف پنج

مورد  گونهنیابود که اعضاي نمونۀ تحقیق  این صورت

نظام اطالعات مدیریت  استقرارکه  گرفتندیمپرسش قرار 

دانشگاه آزاد  يواحدها یبدن تیتربي هاوري حوزهدر بهره

تا چه حد اثربخش و کارا بوده  استان اصفهان یاسالم

ی به اعتبار محتوا، پرسشنامه با ابیدستمنظور است. به

ی در خصوص متغیرهاي تحقیق مقدماتۀ مطالعتوجه به 

منظور شد و به نیتدوی دانشگاهی و متون علماز مطالب 

تادان مدیریت ورزشی اسنفر از  30 اریاختیی در نهااصالح 

ی خود را در مورد اصالحدانشگاه قرار داده شد تا نظرهاي 

بر . افزونندکن انیب قیتحقسؤاالت و اهداف  نیبارتباط 

ی احتمالهاي منظور رفع ابهامنظرها به نیا نظر گرفتندر 

نفري از استادان و  30ۀ نمون کها و سؤاالت، از یدر واژه

ي آزاد و دولتی شهرکرد هادانشگاهتربیت بدنی  کارکنان

ی شیآزماۀ مطالعقرار داشتند،  قیتحقۀ نمونخارج از  که

نظرها و  ذکرعمل آمد و از آنها خواسته شد تا با به 1هیاول

ها، موارد ابهام ي خود در مورد سؤاالت و واژههاشنهادیپ

ي پرسشنامه انتهاشده در خود را در قسمت در نظر گرفته

. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبۀ همسانی نددرج کن

 ).=r 83/0شد ( دییتأدرونی با استفاده از آلفاي کرونباخ 

 
                                                           

1. Pilot study 

 قیتحق هايیافتهو  جینتا

تا  31 نشان داد که افرادهاي توصیفی تحقیق یافته

درصد) بیشترین نفرات نمونۀ آماري  6/40( سال 40

باالتر از . همچنین افراد با سن انددادهپژوهش را تشکیل 

درصد کمترین نفرات بودند. همچنین  6/0سال با  61

درصد از  6/45را مردان و  دهندگانپاسخدرصد از  4/54

حصیالت افراد . در بخش تانددادهآنها را زنان تشکیل 

درصد  1/51و باالتر با  سانسیلفوقداراي مدرك تحصیلی 

. از طرفی انددادهبیشترین افراد جامعۀ آماري را تشکیل 

درصد از  6/0 ترنییپاافراد داراي مدرك تحصیلی دیپلم و 

. در بخش سابقۀ کار انددادهجامعۀ آماري را تشکیل 

 8/27بودند،  سال 15تا  10افرادي که داراي سابقۀ کار 

درصد از جامعۀ آماري (بیشترین تعداد) را تشکیل دادند 

سال بودند،  20و افرادي که داراي سابقۀ کار بیشتر از 

 از جامعۀ آماري را تشکیل دادند (کمترین تعداد). 8/12

منظور آزمون مدل از تحلیل عاملی تأییدي مرتبۀ به

عاملی نهدوم استفاده شد. بنابراین در این پژوهش مدل 

 افزارنرم) زیر با استفاده از 2مرتبۀ دوم (مدل بازتابی

AMOS  عاملی مرتبۀ مدل نه 1آزمون شده است. شکل

 .دهدیمهمراه پارامترهاي آزاد آن نشان دوم را به

ها نشان داد که برخی پس از آزمون مدل مذکور، خروجی

موجب شد تا مدل مورد  مسئلهاند که این پارامترها نامشخص

منظور رفع این مسئله برخی از پارامترهاي آزمون قرار نگیرد. به

عنوان پارامتر ثابت فرض شدند (با قرار دادن وزن آزاد در مدل به

عنوان یک) تا مدل مشخص شده و امکان رگرسیونی مسیر به

همراه این مدل را به 2برآورد پارامترها فراهم شود. شکل 

 دهد. نشان می شدهثابتي پارامترها

2. Reflective Model 
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 عاملی تأییدي مرتبۀ دوم)(مدل نه. مدل پژوهش 1شکل 

 

 

 )شدهثابت. مدل پژوهش (با پارامترهاي 2شکل 
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 3ضرایب مسیر مدل پس از آزمون برازش آن در شکل 

 اند.نشان داده شده

 
 . ضرایب مسیر مدل پژوهش3شکل 

معناداري روابط بین اجزاي مدل و همچنین ضرایب 

 .اندشدهنشان داده  1مسیر آن در جدول 

. ضرایب مسیر مدل پژوهش1جدول   

 فرضیه 
ضریب 

 استاندارد

خطاي 
 استاندارد

S.E. 

نسبت 
 بحرانی
C.R. 

 معناداري
P 

 نتیجه

--->سرعت در انجام کار کارایی   H1 0٫836 --- --- ***  شودیمتأیید 
هزینۀ انجام کار  <--- کارایی   H2 1٫013 0٫514 5٫006 ***  شودیمتأیید 
دقت در انجام کار  <--- کارایی   H3 1٫135 0٫44 4٫392 ***  شودیمتأیید 

کارایی  <--- وريمدیریت بهره  H4 1٫425 --- --- ***  شودیمتأیید 
کنترل و نظارت  <--- اثربخشی   H5 0٫876 --- --- ***  شودیمتأیید 

ریزيبرنامه  <--- اثربخشی   H6 0٫938 --- --- ***  شودیمتأیید 
يریگمیتصم  <--- اثربخشی   H7 0٫973 0٫102 9٫416 ***  شودیمتأیید 



 1401بهار ، 1 ، شمارة14زش، دورة هاي فیزیولوژي و مدیریت در ور نشریۀ پژوهش                                                       76
 

 

اثربخشی  <--- وريمدیریت بهره  H8 0٫66 --- --- ***  شودیمتأیید 
 کمتر است 001/0از  Pکه مقدار  است نیا*** بیانگر 

که تمامی مسیرها در مدل  دهدیمنشان  1نتایج جدول 

هاي جدول پژوهش معنادارند (خالی بودن برخی از خانه

منظور مشخص شدن مدل دلیل ثابت کردن پارامترها بهبه

افزار وسیلۀ نرماست، به همین دلیل پارامترهاي مربوطه به

 قابل محاسبه نیستند).

 .دهدیمي برازش مدل را نشان هاشاخص 2جدول 

هاي برازش مدل. شاخص2جدول   
 مدل  شاخص نوع شاخص برازش

 NPAR 114 
DF 264 

P )05/0از  تربزرگ(   544/0  

 مطلق
CMIN (Chi Square) 781/260  
AGFI )8/0از  تربزرگ(   868/0  
 GFI )9/0از  تربزرگ(  908/0  

 تطبیقی یا نسبی
)9/0از  تربزرگ(  TLI 002/1  
)8/0از  تربزرگ(  NFI 882/0  

CFI )9/0از  تربزرگ(   1 

 مقتصد

 PNFI )5/0از  تربزرگ(  664/0  
PCFI )5/0از  تربزرگ(   752/0  

RMSEA )05/0از  ترکوچک(   000/0  
CMIN/DF )5از  ترکوچک(   988/0  

حکایت از برازش  2شده در جدول هاي گزارششاخص

بنابراین فرضیۀ پژوهش تأیید مناسب مدل پژوهش دارند. 

 معنادار است.  شدهارائهشود و مدل می

. 

 يریگجهینتبحث و 

 تکامل و سازمان به رشد یا مؤسسه یک عنوانبه دانشگاه

 پرورش و کشور فرهنگ يغناتعالی و  دانش، توسعۀ انسان،

کند. با جامعه کمک می نیاز مورد متخصص انسانی يروین

توجه به تخصصی شدن تربیت بدنی و علوم ورزشی و عنایت 

منابع  تیریمد یچگونگبه تغییرات سریع علم و فناوري، 

یک دانشگاه منجر شود.  یرقابت يبرتربه تواند می انسانی

مدتر کردن اکار منظوري مناسب بههافرصت یکی از

 یاطالعات يهاستمیس تیریمد یمتخصصان منابع انسان

 استقرار یمدل اثربخش. هدف از این پژوهش آزمون است

 یبدن تیوري تربدر بهره )MIS( تیریاطالعات مد ستمیس

 بود.استان اصفهان  یدانشگاه آزاد اسالم يواحدها

مشخص است،  1که در شکل گونههماندر آزمون مدل 

آزمون  از مدل عاملی تأییدي مرتبۀ دوم استفاده شد. پس از

ها نشان داد که برخی پارامترها مدل مذکور خروجی

اند که سبب شد که مدل مورد آزمون قرار نگیرد. نامشخص

منظور رفع این مسئله برخی از پارامترهاي آزاد در مدل به

عنوان پارامتر ثابت فرض شدند (با قرار دادن وزن به

عنوان یک) تا مدل مشخص شده و رگرسیونی مسیر به

این مدل با  2ن برآورد پارامترها فراهم شود. شکل امکا

دهد. ضرایب مسیر مدل را نشان می شدهثابتپارامترهاي 

است. معناداري  شدهنشان داده  3پس از آزمون آن در شکل 

روابط بین اجزاي مدل و همچنین ضرایب مسیر آن در 

نشان داده شده است. نتایج جدول مذکور نشان  1جدول 

امی مسیرها در مدل پژوهش معنادارند (خالی که تم دهدیم
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دلیل ثابت کردن هاي جدول مذکور بهبودن برخی از خانه

منظور مشخص شدن مدل است که به همین پارامترها به

افزار قابل محاسبه دلیل پارامترهاي مربوطه توسط نرم

سرعت انجام کار، هزینۀ  1نیستند). براساس نتایج جدول 

دارد. این  ریتأثر بر کارایی در انجام کادقت انجام کار، و 

) 14( )2013الو و همکاران ( با بخشی از نتایج تحقیق یافته

دلیل استفاده از سیستم مبنی بر کاهش هزینۀ چشمگیر به

هنري و  اطالعات مدیریت و با بخشی از نتیجۀ پژوهش

افزایش « دهندیم) آنجا که گزارش 15( )1394(همکاران 

در کنار افزایش دانش تخصصی  یسازمانارتباطات درون

حوزه کاري به افزایش انسجام ساختار سازمان منتهی 

گفت از آنجا که  توانیمهمسوست. در تبیین آن » شودمی

انجام کارها با سرعت و دقت باال و هزینۀ پایین نیازمند 

 نشانی است، بنابراین این موضوع سازماندروننوعی انسجام 

ه با افزایش دانش تخصصی منابع انسانی دهد سازمانی کمی

ی کارایی نوعبه، بردیماز سیستم اطالعات مدیریت بهره 

 . بخشدیمخود را بهبود 

هاي ورزشی به اطالعات مختلفی از از آنجا که سازمان 

هاي بنابراین نقش سیستم ،منابع گوناگون نیاز دارند

 ،توجه است شایانها اطالعات مدیریت در این سازمان

امکان پاسخگویی به اهداف متفاوت را  هاستمیچراکه این س

 ).4( کندصورت کارا و اقتصادي فراهم میبه

ي بین کارایی و دارامعنۀ علی رابطضرایب مسیر  

 جوهانسن و ثوالندر قاتیتحق وري نشان داد که با نتایجبهره

 )11( )1397(لو و همکاران حمزه قی) و تحق16( )2018(

اطالعات مدیریت  يهاستمیس رسدینظر مهب. همسوست

ها و نیازهاي منابع انسانی در تا ضرورت شودیم سبب

تقویت  موجب هاستمیهمچنین این س شود. نیسازمان تأم

شود و در واقع با برخوردار منابع انسانی می يهامهارت

 یخوبکردن مدیران از اطالعات مناسب در زمان مناسب به

وري منابع انسانی سازمان را افزایش میزان کارایی و بهره

هاي سیستم يهایژگیکه و گفتتوان می رونیااز ،دهدیم

وري تا میزان کارایی و بهره شودیم سبباطالعات مدیریت 

 ).11( منابع انسانی در سازمان بهبود یابد

  

. دهدیمي برازش مدل را نشان هاشاخص 2جدول 

که تمامی مسیرها در مدل  دهدیمنشان  2نتایج جدول 

هاي جدول پژوهش معنادارند (خالی بودن برخی از خانه

منظور مشخص شدن مدل دلیل ثابت کردن پارامترها بهبه

افزار است که به همین دلیل پارامترهاي مربوطه توسط نرم

ي برازش مدل در این هاشاخصقابل محاسبه نیستند). 

هاي . شاخصندباالتر قبول وردمجدول همگی از آستانۀ 

شده در جدول مذکور حکایت از برازش مناسب مدل گزارش

پژوهش دارند. بنابراین فرضیۀ برازش مدل پژوهش تأیید 

 معنادار است. شدهارائهشود و مدل می

ي بهبود وضعیت هامؤلفهبراساس نتایج تحقیق، 

 ریزي و کنترل و نظارت بر اثربخشیگیري و برنامهتصمیم

لطفی یامچی و همکاران ي هاپژوهشبوده که با  مؤثر

) 12) (1391) و اسکندري و باقري (13) (1393(

 همسوست.

از آنجا که استفاده از گفت  توانیمدر تبیین این یافته 

کاهش پیچیدگی در سازمان  سببفناوري اطالعات 

ها و واحدهاي بنابراین تا حدودي تعداد پست ،شودیم

 ترعیبه ارتباطات سرمسئله شود که این سازمانی کاسته می

از طرفی این مقوله موجب افزایش سرعت  .منجر خواهد شد

 ترنهیو به ترحیصح يریگمیانجام کار و همچنین تصم

. دشومی سازمان یدنبال آن سبب اثربخشکه به شودیم

 و رقابتی مزیت به در نیل اطالعات يناورفاستفاده از 

 هاسازمان يبرا حیاتی يابزار عنوانبه سازمانی ينوآور

و  شدن یجهانبه روند  توجه قلمداد شده است. با

از  هاسازمان يمندبهره ي روزافزون دانش،هاشرفتیپ

 ویژة يهاتیمز به تا سازمان شودیم فناوري اطالعات سبب
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). 9یابد ( دستوکار کسب ةزکنندیمتما يهاتیقابل و رقابتی

 ي، کاراییوربهره اطالعات ستمیس از استفاده باکه  یسازمان

 خواهد تیظرف نیا يدارا ،دهدیم بهبودخود را  یاثربخش و

دهد و به بهترین  رییتغ را سازمان یرقابت روش بتواندکه  بود

 ).5نحو به اهدافش دست یابد (

داري اثر استقرار سیستم اطالعات با توجه به معنا

وري در مدل پژوهش پیشنهاد ي بهرههامؤلفهمدیریت بر 

هاي آزاد اندرکاران تربیت بدنی دانشگاهشود دستمی

اسالمی استان اصفهان بیش از پیش به برقراري سیستم 

هاي خود از آن ریزياطالعات مدیریت بها دهند و در برنامه

با استقرار  هامؤلفهداري این باشند. با توجه به معنا دمنبهره

تا مدیران،  دشویمسیستم اطالعات مدیریت پیشنهاد 

ي آموزشی مرتبط با هاکارگاهکارشناسان و استادان در 

شرکت کنند و همچنین از  M.I.Sاستقرار و استفاده از 

و استادان با سابقۀ کار متفاوت در  کارکنانهاي دیدگاه

ي مرتبط با تربیت هايریگمیتصمریزي تربیت بدنی و برنامه

هاي آزاد اسالمی استان اصفهان، استفاده بدنی در دانشگاه

 شود.
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Abstract 
The purpose of this study was to test the effectiveness model of MIS deployment in the 
physical education productivity of Islamic Azad University of Isfahan. The research  
method  was descriptive-correlational, which has been implemented in the form of 
survey and attitude measurement.  The statistical population of this study included all 
heads and deputies of faculties and directors of physical education departments, 
physical education faculty members, supervisors, managers and experts of different 
sports departments of faculties, groups and departments of physical education from 29 
sections of Islamic Azad universities in Isfahan. The sample population was 202 people.  
The sample selection method was equal to the population (census sampling method). 
The instrument of this research was a researcher-made questionnaire that had two 
sections: demographic (demographic) and the main questions of the research, which 
specifically address the productivity of physical education units of the Islamic Azad 
University of Isfahan and its related components resulting from the establishment and 
operation of the management information system will be evaluated.Findings of the 
inferential part of the model test using the second-order confirmatory factor model 
report the appropriate fit of the model and show the proposed model was significant 
(AGFI=0.868, GFI=0.908, TLI=1.002, NFI=0.882, CFI=1, PNFI=0.664, PCFI=0.752, 
RMSEA=0.0001, CMIN/DF=0.988). According to these findings, it is suggested that 
officials in the statistical community under study should evaluate the establishment of 
a management information system and benefit from it in their planning. 
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