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 چکیده

بدنی واحدهاي دانشگاه آزاد وري تربیت) در بهرهMISبندي عوامل مؤثر بر سیستم اطالعات مدیریت (هدف از انجام این پژوهش، اولویت
ست و با هاي کاربردي اتوصیفی و مبتنی بر هدف از نوع پژوهش هانحوه گردآوري داده تحقیق مبتنی براسالمی استان اصفهان بود. روش 

بدنی، اساتید هاي تربیتها و مدیران گروههاي دانشکدهرویکرد پیمایشی اجرا شد. جامعۀ آماري این تحقیق شامل تمامی رؤسا و معاونت
ها و  ادارات ها، گروههاي مختلف ورزشی دانشکدهان، مدیران و کارشناسان بخشبدنی، سرپرستالتدریس تربیتعلمی و حقهیئت
هاي محقق ساخته داراي نفر بود که پرسشنامه 202هاي آزاد اسالمی استان اصفهان به حجم واحد دانشگاهی از دانشگاه 29بدنی تربیت

وتحلیل دریافت شد. پس از بررسی صورت کامل جهت تجزیهبه پرسشنامه 180روایی و پایایی مناسب به همه اعضاء جامعه ارسال شد،  
همچنین براي  وها از آزمون تی تک نمونه منظور تحلیل دادهبهها، لموگروف و تأیید فرض نرمال بودن توزیع دادهک-نتایج آزمون اسمیرنوف

ها نشان داد که سیستم اطالعات مدیریت بر افتهیکنندگان از آزمون فریدمن استفاده شد. ها از نظر شرکتبندي مؤلفهبررسی اولویت
طورکلی کارایی  تأثیر مثبت و معناداري دارد. همچنین تأثیر مثبت و دقت در انجام کار و به ،هزینه انجام کار ،هاي سرعت انجام کارمؤلفه

بدنی طورکلی اثربخشی تربیتري و بهگیبهبود وضعیت تصمیم ،ریزيبهبود وضعیت برنامه ،معناداري بر بهبود وضعیت کنترل و نظارت
هاي تأثیر مثبت و معناداري دارد. یافته وريبر بهره ها، سیستم اطالعات مدیریتدارد. همچنین مبتنی بر این یافتهواحدهاي دانشگاه آزاد 

ستقرار نظام اطالعات مدیریت وري در حوزه تأثیرپذیري از اهاي بهرهحاصل از آزمون فریدمن نشان داد که تفاوت معناداري بین مؤلفه
گیري، ها به ترتیب متعلق به بهبود وضعیت کنترل و نظارت، بهبود وضعیت تصمیموجود دارد؛ به این صورت که بیشترین میانگین رتبه

کارگیري سیستم بهتایج این پژوهش ازآنجاکه طبق ن ریزي و دقت در انجام کار بود.سرعت انجام کار، هزینه انجام کار، بهبود وضعیت برنامه
وري سازمانی مؤثر است، فلذا هاي بهرهبدنی واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان بر مؤلفههاي تربیتاطالعات مدیریت در حوزه

ود یب به عوامل بهبریزي خود جهت استقرار سیستم اطالعات مدیریت به ترتشود در برنامهبه مدیران و متصدیان مربوطه پیشنهاد می
ریزي  و دقت در انجام کار گیري، سرعت انجام کار، هزینه انجام کار، بهبود وضعیت برنامهوضعیت کنترل و نظارت، بهبود وضعیت تصمیم

 ي اشاره شده را در نظر بگیرند.هاتوجه نمایند و اولویت
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 مقدمه

ها را در نقش دانشگاهتوسعه همواره  درحال يکشورها

 يروین تیآموزش و ترب .دهندیموردتوجه قرار م یمل ۀتوسع

منظور حل به یعلم يهامتخصص  و انجام پژوهش یانسان

ها به مهم دانشگاه يهاتیو مسئول فیمسائل جامعه از وظا

 میاز نهاد تعل یبخش مهم یآموزش عال). 14( رودیشمار م

 هانیز مانند سایر سازمان هادانشگاه). 6(است تیو ترب

 رشد و افزایش عملکرد سازمانی خود به دنبال منظوربه

 نکهیا يها برادانشگاه .هستند داریپا یرقابت تمزی کسب

همواره  ندیاتخاذ نما حیو صح خردمندانه ماتیبتوانند تصم

  ).3دارند( ازین قیدق بروز و یبه اطالعات

در مؤسسات  يو فناور انهیدر گذشته استفاده از را

 اطالعات دانش آموزان رهیذخ يعمدتاً برا یآموزش

 . )26و کارکنان بود ( (دانشجویان)

 يو ارتقا ،انیافراد و متقاض تیرضا شتریجلب ب

 ياستفاده از فناور يازجمله کاربردها ییو کارا يوربهره

  ).18(ها استاطالعات در سازمان

 يهااز فرصت یکی یاطالعات يهاستمیس تیریمد

ی متخصصان منابع انسان ي بیشترمناسب جهت کارآمد

حجم کارهاي روزمره  هااز طریق این سیستم چراکهاست 

و  تمرکز  کند و کارکنان قادر خواهند بودکاهش پیدا می

  ).10( شغلشان قرار دهند راهبرديابعاد  يبر رو انرژي خود را

با در نظر گرفتن منابع  تیریاطالعات مد يهاستمیس

به مدیران در جهت  ،اطالعات مختلف و هماهنگ کردن

 ).17کند (هاي مدیریتی بهتر کمک میاتخاذ تصمیم

یی مطرح ندهایعنوان مجموعه فرآبهی اطالعات يهاستمیس

 ازیاطالعات موردن نیو تأمدقیق  يزیربرنامه  که به اندشده

 1991. رابین )8( شودمنجر می يریگمیتصمجهت در 

کند: زیر تعریف می صورتبهرا  تیریاطالعات مد ستمیس

است که امکان  یستمیس تیریاطالعات مد ستمیس"

روزمره فراهم  يهامیتصم ياطالعات روزمره را برا تیریمد

گردآوري،  هاستمیهدف نهایی از ایجاد این س .سازدیم

 ، تلخیصيساز، پردازش، فشردهلیوتحلهیپاالیش، تجز

هاي کردن و انتقال اطالعات گذشته و حال سازمان و پدیده

ها در یک بانک اطالعاتی متمرکز با امکان مرتبط با آن

. ))12به نقل از (( ".هاستآن رانیمد يبرا عیسر یدسترس

توسط  دشدهیاطالعات تول یتیریاطالعات مد يهاستمیس

ها را در پردازش مبادالت را پردازش کرده و آن يهاستمیس

جهت کمک به فرایند  ریبه مد داریمعن دیشکل جد

مهم  ارینقش بس هاستمیس نی. اکندیارائه م گیريتصمیم

 دکننیم فایا یبه اهداف سازمان لیدر جهت ن يدیو کل

ی طورکلبهاز سیستم مدیریت اطالعات  درواقع ).17(

 یابیارزشي، گذاراستیس ،مشکالت يبندتیمنظور اولوبه

-نهیهز ی،اثربخش نییتع ،مختلف يهاتحقق اهداف از جنبه

خاص  طوربهو  هامجدد برنامه يهایها و طراحبرنامه ییکارا

و  به شواهد گیري، کهکمک در فرایند تصمیم منظوربه

 ).2شود(دارد، استفاده می ازیاعتماد ناطالعات قابل

اطالعاتی منجر به  يهاستمیسبیان شده است که 

 رخ زمانی يوربهره .شد خواهدها سازمان يورافزایش بهره

). 10داد( انجام يشتریکار ب بتوان کمتر منابع با که دهدیم

 یاثربخش رایز ی است،و اثربخش ییاز کارا یبیترک يوربهره

 از منابع دیبا استفاده مف ییمرتبط است و کارا عملکردبا 

 يهاروش ،مناسب یوجود ساختار سازمان. )1( اشاره دارد

کار  يفضا ،و ابزار کار سالم زاتیتجه ،کارآمد ییاجرا

ازجمله عوامل  تیواجد صالح یانسان يروینو  ،متعادل

 یستیمطلوب با يوربه بهره یابیدست ياست که برا یمهم

 )).9( به نقل از یمینس( .ردیقرار گ یورزش رانیمورد توجه مد

 شیو افزا یمنابع انسان ،يفناور راتییامروزه تغ

. قدرت شودیم یعنوان عوامل رشد و توسعه تلقبه يوربهره

از  نهیموجب استفاده به ،يورکردن بهره دیتول ییو توانا

و ) 1شود (می هاسازمان يو معنو يامکانات ماد تمامی

 ایباشند  دانشگاهی هاسازمان نیندارد که ا یتفاوت
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 ستمیکاربرد استفاده از س ریاخ هايسالدر ی. ردانشگاهیغ

وري سازمانی در کنار و توجه به بهره  تیریاطالعات مد

ورزش موردتوجه قرار گرفته  طهیدر حفناوري اطالعات 

 . است

 که به )2014(و همکاران  باي مطالعهمثال در  طوربه

بزرگ  هاياطالعات ورزشگاه تیریمد ستمیس یطراح

اطالعات  ستمیاستفاده از س شدهی پرداختند گزارش ورزش

، قیدق يآمار لیوتحلهیتجز ،بزرگ يهادر ورزشگاه تیریمد

 اریاستاندارد را در اخت يهاو رابط يریگمیتصم یبانیپشت

را  یخوب یاجتماع يایمزا تواندیکه م دهدیقرار م رانیمد

در مطالعه آنان سیستم اطالعات مدیریت  کند. جادیا

 ،يورود تیساوب يها-ستمیس شامل خرده شدهیطراح

 اتیعمل ن،یاندام، تعامل آنالتناسب تیریمد ت،یفروش بل

 . )20( بود غاتیتبل تیریو مد يتجار

 )2014( یمطالعه ل مطالعات دیگر مانند درهمچنین 

 يسرا يهااطالعات ورزش تیریمد ستمیس یکه به طراح

به مطالعه ) که 2014و مطالعه ژانگ ( محله پرداخته شد

بر  یورزش يهادانشکده تیریاطالعات مد ستمیساخت س

ي ریکارگبهشد. بر اهمیت  پرداختهي کاواساس داده

 تیو قابل يسازگار منجر به کهسیستم اطالعات مدیریت 

خوب در سطح مدیریت ورزش و کاهش بار کاري کارکرد 

 ).28و22شود تأکید شده است (می

ي ریکارگبهسایر مطالعات صورت گرفته به اهمیت 

داوطلب  يروهایجذب نسیستم اطالعات مدیریت در 

 ی،عملکرد شغل ی،سازمان يوربهره شیدر افزا ی،ورزش

ی در ورزش، عملکرد سازمان ی مدیریت ورزشی،اثربخش

اند کاهش هزینه سازمانی و رشد ورزش قهرمانی اشاره کرده

 شود.ها اشاره میکه در ادامه به آن

در مطالعه خود که  )1397( همکارانطهماسبی پور و 

به طراحی سیستم اطالعات مدیریت جذب نیروهاي 

داوطلب ورزشی و الگوي کاربردي آن در وزارت ورزش و 

سیستم  يهايازمندیجوانان پرداختند اظهار نمودند ن

منابع  :اطالعات مدیریت جذب داوطلبان ورزشی شامل

آشناسازي مالی و  ،نام و پذیرشثبت ي،زیربرنامه ،انسانی

 .پاداش و حفظ بود ،ارزیابی ،آموزش و حمایت ،تدارکات

آنان همچنین بیان کردند که استفاده از سیستم اطالعات 

 مؤثررشد و موفقیت سازمان ورزشی داوطلبی  درمدیریت 

در مطالعه  )1399(و همکاران  يزاهد). همچنین 11( است

اطالعات  تیریمد يهاستمیخود اظهار داشتند توجه به س

 مطالعه آنان جینتا .مؤثر است یسازمان يوربهره شیدر افزا

ی نیبشیپاولویت اهمیت ابعاد سیستم اطالعات مدیریت در 

صحت و اعتبار در تبادل  شیافزا ي سازمانی راوربهره

سرعت  شیافزا ،سرعت پردازش و کنترل شیافزا ،اطالعات

حفظ  ی،سازمان يهانهیکاهش هز ،اطالعات یابیو باز رهیذخ

 ).7گزارش داد (ها را اطالعات و داده تیامن

در مطالعه خود با  ) نیز1397(و همکاران  یحسام

 کیالکترون تیریاطالعات مد ستمیس یعنوان طراح

 تیریمد ستمیاظهار داشتند س رانیا یداوطلبان ورزش

 يهانهیو انتخاب گز طیشرا یدر بررس رانیمدبه  ،اطالعات

را بهبود  یاثربخش قیطر نیو از ا کندیبهتر کمک م

در مطالعه  زین )1394( یکشته گر و شکوه). 4( بخشدیم

طور به یاطالعات يهاستمیخود گزارش دادند استفاده از س

 رگذاریتأث یمنابع انسان تیریمد یمثبت و معنادار بر اثربخش

 ).15( است

 یانجینقش م یدر بررس )1396( انیو حافظ این یعل

اطالعات و  يفناور تیفیک نیدر رابطه ب یمانهوش ساز

 يفناور تیفیک نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا یعملکرد شغل

اطالعات  يفناور یانجیبا نقش م یاطالعات و عملکرد شغل

 يفناور تیفیک نیب نیوجود دارد همچن داریرابطه معن

و معنادار وجود  میرابطه مستق یشغل کرداطالعات و عمل

 یکه به بررس زین )1394(و همکاران  يهنر). 13(دارد 

با  تیریاطالعات مد يهاستمیاطالعات و س يفناور نقش
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 یبدنتیتربکارشناسان مسئول  و رانیمد یعملکرد سازمان

پرداختند گزارش دادند که خراسان رضوي وپرورش آموزش

استفاده از  تیریاطالعات مد ستمیسهاي ارتباط با مؤلفهدر 

در نزد  يشتریب تیو اولو تیکارکنان از اهم یبانک اطالعات

ها نشان داد که مطالعه آن نیهمچن .برخوردار است رانیمد

ارتباط مثبت  یبا عملکرد سازمان تیریاطالعات مد ستمیس

 ).19( و معنادار دارد

در مطالعه خود  زین )1393(و همکاران  یامچی یلطف

 بااطالعات  يفناور ستمیزارش دادند استفاده از سگ

 جانیاستان آذربا یبدنتیاداره کل ترب یسازمان یاثربخش

 یو حقان يمحمد ).16دارد ( يداریرابطه معن یغرب

 يهاکارکنان دانشگاه يدر مطالعه خود که بر رو )1396(

اند که اند اظهار نمودهانجام داده المینور استان ا امیپ

 یموجب اثربخش تیریاطالعات مد ستمیاستفاده از س

 ).17( شودیدر دانشگاه م يریادگیش و آموز

در مطالعه خود که به  )2020(و همکاران  ییپاشا

عملکرد در  تیریاطالعات مد ستمینقش س یبررس

اند استفاده از گزارش داده دپرداختن یورزش يهاسازمان

منجر به ارتقاء عملکرد  تیریاطالعات مد ستمیس

وانگ  یل). همچنین 25( خواهد شد یورزش يهاسازمان

 يکاربرد فناور یدر مطالعه خود که به بررس )2011(

اند پرداختند اظهار نموده یورزش تیریاطالعات در حوزه مد

 یاطالعات موجب ارتقاء اثربخش يآورکه استفاده از فن

 ).21( خواهد شد یورزش تیریمد

در مطالعه خود با عنوان  )1397(و همکاران  حمزه لو

 یاطالعات يهانظام ی،قانون طیمح یمدل ارتباط یطراح

 یورزش يهاونیفدراس یمنابع انسان يورو بهره یتیریمد

 یتیریمد یاطالعات يهاستمیگزارش دادند که استفاده از س

لوکیتا  در مطالعه). 5( مؤثر است یمنابع انسان يوربر بهره

هاي ) که به بررسی نقش سیستم2020و همکاران (

ی ورزش اندونزي پرداختند اطالعات مدیریت در کمیته مل

منجر به  ی،اطالعات يهاستمیاستفاده از سگزارش دادند 

مربوط به  يهاو ساختارمند داده قیمؤثر، کارا، دق تیریمد

الو و همکاران ). 24شود (می یورزش  يهاتیفعال نهیهز

ها که به بررسی نقش سیستمدر مطالعه خود نیز  )2013(

پرداختند گزارش دادند  يوربهرهدر جهت بهبود ی اطالعات

 شود کهباعث میکه استفاده از سیستم اطالعات مدیریت 

متعاقباً  کاهش یابد و خطاهاي مربوط به ثبت اسناد

 پیدا کند تقلیلصورت چشمگیري سازمانی به يهانهیهز

)23.( 

) در 2015همچنین سونتورن ویبون و همکاران (

 تیریاطالعات مد تمسیتوسعه مدل سمطالعه خود با عنوان 

 گزارش دادند که لندیاداره ورزش تا یدر رشد ورزش قهرمان

 ستمیمربوط به س یورزش يافزارهاها و نرمشنیکیاپل توسعه

در  يریگمیتصم ندیاز فرآ تیحما يبرا ،تیریاطالعات مد

 ).27( در همه سطوح الزم استورزش قهرمانی  مورد

دهد که مطالعات اشاره شده نشان می طورهمان 

-ي سیستم اطالعات مدیریت در بخشریکارگبه ۀنیدرزم

هاي مختلف مدیریت ورزشی اکثر مطالعات از مزایاي 

 اند.هاي اطالعاتی حمایت کردهي از این سیستمریگبهره

با عنایت به مطالعات صورت گرفته و موارد  حال

ها در حیطه دانشگاهو با توجه به اهمیت رسالت  شدهمطرح

اطالعات  ستمیازآنجاکه سی و علوم ورزشی و بدنتیترب

 ياقتصاد و در صحت، دقت ییبسزا ریتأث تواندیم تیریمد

سؤال مطرح  نیا داشته باشد، رانیمد يریگمیبودن تصم

اطالعات  يهاستمیس يریکارگبه در صورتکه  شودیم

دانشگاه آزاد ی بدنتیترب يوربهره و تأثیر آن در  تیریمد

کدام عوامل از سیستم مدیریت  استان اصفهان یاسالم

 اطالعات اهمیت بیشتري دارد؟ 

عوامل مؤثر بر  يبندتیو اولو ییشناسا  گریدعبارتبه

 يواحدها یبدنتیترب يوردر بهره تیریاطالعات مد ستمیس

 یموجود که ناش يهاضعف  تواندیم  یدانشگاه آزاد اسالم
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اطالعات  ستمیناقص س يریکارگبه ای يریکارگبهاز عدم 

 یو اثربخش ییو کاهش کارا ياست و سبب کند تیریمد

استان اصفهان  ازآنجاکه درواقع. را جبران کند شودیم

سومین استان پرجمعیت ایران است و دانشگاه آزاد این 

هاي مهم کشور در جهت نیل به استان یکی از دانشگاه

 رودیمی و پژوهشی است فلذا انتظار اهداف آموزشی، تربیت

اطالعات  هاي عوامل مؤثر بر سیستمشناسایی اولویت

دانشگاه آزاد  يواحدها یبدنتیترب يوردر بهرهمدیریت 

ی این استان بتواند به مدیران دانشگاهی در جهت اسالم

 ي کمک نماید.وربهرهریزي و افزایش برنامه

 

 یشناسروش

بر  یو مبتن یفیتوص ،بر روش یمبتن قیروش تحق

 کردیاست و با رو يکاربرد يهااز نوع پژوهش ،هدف

تحقیق شامل تمامی  آماري يهجامع اجرا شد. یشیمایپ

ی، مدیران بدنتیتربهاي هاي دانشکدهرؤسا و معاونت

 سیالتدرحقی و علمئتیهبدنی، اساتید هاي تربیتگروه

هاي ناسان بخشی، سرپرستان، مدیران و کارشبدنتیترب

ی بدنتیتربها و  ادارات ها، گروهمختلف ورزشی دانشکده

آزاد اسالمی استان اصفهان  دانشگاهواحد دانشگاهی از  29

تمام شمار در  صورتبهگیري نفر بود. نمونه 202به تعداد 

نظر گرفته شد و پرسشنامۀ محقق ساخته بین همه اعضا 

 180تعداد  تیدرنهاآوري شد. که جامعه توزیع و جمع

 کامل به محقق ارجاع شد.  صورتبهپرسشنامه 

 يوربهرهنامه محقق ساخته در این پژوهش از پرسش

طور اخص استفاده شد که به MISدر بستر  یسازمان

استان  یدانشگاه آزاد اسالم يواحدها یبدنتیترب يوربهره

و  از استقرار یمرتبط با آن را که ناش يهااصفهان و مؤلفه

قرار  یابیبود، مورد ارز تیریاطالعات مد ستمیس يریکارگبه

دهد. این پرسشنامه با نظر اساتید مدیریت ورزشی و بر می
                                                           

1 . Pilot study 

طیف پنج  صورتبهاساس مبانی نظري و چارچوب علمی 

به این صورت  سؤاالتاي لیکرت ساخته شد. محتواي گزینه

مطرح شده است که عملیاتی نمودن سیستم اطالعات 

 يوربهرهکل  طوربهکارایی، اثربخشی و در مدیریت 

استان  یدانشگاه آزاد اسالم يواحدها یبدنتیتربي هاحوزه

تا چه میزان اثربخش بوده است. اقدامات الزم جهت  اصفهان

زمایشی بررسی پایایی درونی ابزار تحقیق در یک مطالعه آ

بررسی و پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه همسانی  1اولیه

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

کلموگروف  رنوفیآزمون اسم جینتا تحلیل عامل،پس از 

 لتحلیمنظور به ،هاداده عیفرض نرمال بودن توز دییو تأ

 یبررس يبرا نیتک نمونه و همچن تی آزمون ازها داده

کنندگان از آزمون ها ازنظر شرکتمؤلفه يبندتیاولو

 استفاده شد. دمنیفر

 

 هاافتهی

 سال 40تا  31ي تحقیق نشان داد که افراد هاافتهی

درصد) بیشترین نفرات از نمونه آماري پژوهش را  6/40(

با  سال 61دهند. همچنین افراد با سن باالتر از تشکیل می

درصد از  4/54درصد کمترین نفرات بودند. همچنین  6/0

را زنان  هاآندرصد از  6/45را مردان و  دهندگانپاسخ

تشکیل دادند. در بخش تحصیالت افراد داراي مدرك 

فراد درصد بیشترین ا 1/51و باالتر با  سانسیلفوقتحصیلی 

 ترنییپاو افراد داراي مدرك تحصیلی دیپلم و  جامعه آماري،

قه . در بخش سابدادنددرصد از جامعه آماري را تشکیل  6/0

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

و  درصد از جامعه آماري (بیشترین تعداد) را تشکیل دادند

 8/12سال بودند  20افرادي که داراي سابقه کار بیشتر از 

 از جامعه آماري را تشکیل دادند (کمترین تعداد).
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که در شکل شماره یک مشخص است با  گونههمان

ي متغیرهاي ریگاندازهاستفاده از روش تحلیل عاملی قابلیت 

 قرار گرفت.  موردسنجشپژوهش توسط سؤاالت پرسشنامه 

 
 . نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول1شکل

ي اطالعات مدیریت بر هاستمیسنتایج بررسی تأثیر 

ي آن  در جدول شماره یک قابل هامؤلفهي و وربهره

 مشاهده است.
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 ي آنهامؤلفهي و وربهرهسیستم اطالعات مدیریت و  ریتأث. آزمون 1جدول 

 tآماره  
درجه 
 آزادي

معناداري 
 دوطرفه

تفاوت 
 میانگین

 حد باال حد پائین

 7649/0 5663/0 66556/0 00001/0 179 226/13 سرعت انجام کار
 7538/0 5267/0 64028/0 00001/0 179 129/11 هزینه انجام کار

 4448/0 2135/0 32917/0 00001/0 179 616/5 انجام کار دقت در
 6482/0 6404/0 55427/0 00001/0 179 650/11 کارایی

 0110/1 8279/0 91944/0 00001/0 179 821/19 بهبود وضعیت کنترل و نظارت
 6554/0 4612/0 55833/0 00001/0 179 347/11 ریزيبهبود وضعیت برنامه

 7701/0 5651/0 66759/0 00001/0 179 854/12 گیريتصمیمبهبود وضعیت 
 7952/0 6215/0 70833/0 00001/0 179 096/16 اثربخشی

 3169/1 1286/1 22273/1 00001/0 109 733/25 وريبهره

 يانمونهی حاصل از آزمون تی تک استنباط يهاافتهی

بر  تیریمد نشان داد که نظام اطالعات) 1(جدول 

)، Sig= 0001/0؛ t= 226/13سرعت انجام کار( يهامؤلفه

)، دقت در Sig= 0001/0؛ t= 129/11انجام کار ( نهیهز

 ییکارا یطورکل)، و بهSig= 0001/0؛ t= 616/5انجام کار (

)650/11 =t 0001/0؛ =Sigاردد يمثبت و معنادار ری) تأث .

کنترل  تیبر بهبود وضع يمثبت و معنادار ریتأث نیهمچن

 تی)، بهبود وضعSig= 0001/0؛ t= 821/19و نظارت (

 تی)،  بهبود وضعSig= 0001/0؛t= 347/11( يزیربرنامه

 یطورکل) و بهSig= 0001/0؛ t= 854/12(يریگمیتصم

 يها) در دانشکدهSig= 0,0001؛ t= 16,096(یاثربخش

 ستمی، سهاافتهی نیبر ا یمبتن نیدارد. همچن یبدنتیترب

 يمثبت و معنادار ریتأث  يوربر بهره تیریاطالعات مد

 ). Sig= 0001/0؛ t= 733/25دارد(
 

 هاي متغیرها). نتایج آزمون فریدمن (میانگین رتبه2جدول 

 مجذور کاي میانگین رتبه متغیرها
در جه 

يآزاد  
يمعنادار خطا زانیم   

 جهینت
 آزمون

 55/3 انجام کارسرعت 

931/120 5 001/0 05/0 
رد فرض 

 صفر

 54/3 هزینه انجام کار
 54/2 دقت در انجام کار

 55/4 بهبود وضعیت کنترل و نظارت
 16/3 ریزيبهبود وضعیت برنامه

 66/3 گیريبهبود وضعیت تصمیم

) 2ي حاصل از آزمون فریدمن (جدول هاافتههمچنین ی

نشان داد که تفاوت معناداري بین میزان تأثیر استقرار نظام 

وجود دارد؛ به  موردنظراطالعات مدیریت بر متغیرهاي 

صورتی که بیشترین تأثیرپذیري متعلق به بهبود وضعیت 

)  بوده است. 1=رتبه میانگین 55/4کنترل و نظارت(

                                                           
1. Mean Rank  

ي دیگري که بیشترین اثرپذیري را به هامؤلفههمچنین 

از: بهبود  اندعبارت، به ترتیب دهندیمخود اختصاص 

= رتبه میانگین)، سرعت انجام  66/3ي (ریگمیتصموضعیت 

= رتبه  54/3= رتبه میانگین) ، هزینه انجام کار( 55/3کار(
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= رتبه میانگین) 16/3(يزیربرنامهمیانگین)، بهبود وضعیت 

 = رتبه میانگین). 54/2م کار (و دقت در انجا

 

 يریگجهینتبحث و 

متخصص و انجام  یانسان يروین تیآموزش و ترب

و  فیمنظور حل مسائل جامعه از وظابه یعلم يهاپژوهش

هدف از  .رودیها به شمار ممهم دانشگاه يهاتیمسئول

 ستمیعوامل مؤثر بر س بنديانجام این پژوهش، اولویت

 يواحدها بدنیتربیت يور) در بهرهMIS( تیریاطالعات مد

 بود. استان اصفهان یدانشگاه آزاد اسالم

 يرهایمتغ يریگاندازه تیقابل یعامل لیتحل نتایج

-را تأیید کرد و همچنین نتایج آزمون تی تک نمونه پژوهش

نقطه میانگین مبنا،  عنوانبه 3اي با در نظر گرفتن مقدار 

سرعت  يهابر مؤلفه تیریاطالعات مد ستمینشان داد که س

انجام کار  نهی)، هزSig= 0001/0؛ t= 226/13( انجام کار

)129/11 =t0001/0؛ =Sig) 616/5)، دقت در انجام کار =

t 0001/0؛ =Sigیبدنتیتربیی کارا یطورکل)، و به 

)650/11 =t 0001/0؛ =Sig (ستمیس نی. همچنمؤثر است 

کنترل و  تیبهبود وضع يهابر مؤلفه تیریاطالعات مد

 تی)، بهبود وضعSig= 0001/0؛ t= 8221/19نظارت (

 تی)، بهبود وضعSig= 0001/0؛ t= 347/11( يزیربرنامه

 یطورکل) و بهSig= 0001/0؛ t= 854/12(ي ریگمیتصم

) Sig= 0001/0؛ t= 096/16( یبدنتیترب یاثربخش

 نیبر ا یمبتن یطورکلبه .دانشگاه آزاد مؤثر است يواحدها

 یبدنتیتربي وربر بهره تیریاطالعات مد ستمی، سهاافتهی

استان اصفهان مؤثر است و موجب دانشگاه آزاد  يواحدها

این  ).Sig= 0001/0؛t= 733/25(شود وري میارتقا بهره

) 1397هاي حسامی و همکاران (ها با نتایج پژوهشیافته

)، لطفی یامچی و 15) (1394گر و شکوهی ()، کشته4(

) 17) (1396)، و محمدي و حقانی (16) (1393همکاران (

استفاده از سیستم  جهیدرنتمبنی بر افزایش اثربخشی 

هاي زاهدي و همکاران اطالعات مدیریت و همچنین یافته

)، لوکیتا و 25) (2020)، پاشایی و همکاران (7) (1399(

) 23) (2013و الو و همکاران ()، 24) (2020همکاران (

وري و عملکرد سازمانی در ورزش مبنی بر افزایش بهره

استفاده از سیستم اطالعات مدیریت همسو است.  جهیدرنت

از  یبیترک يورازآنجاکه بهرهتوان گفت که در تبیین آن می

با  ییبا عملکرد و کارا یاثربخش واست  یو اثربخش ییکارا

ي کارها فلذا براي اینکه .رتباط داردا از منابع دیاستفاده مف

با سرعت و دقت  ی واحدهاي دانشگاه آزادبدنتیتربمرتبط با 

تفکر سیستمی  ینوع ازمندین انجام شود  نییپا نهیباال و هز

به عبارتی در تفکر  است. یسازمان در سطح مدیریت

مرتبط به  ياز اجزا ياصورت مجموعهبه ستمیسسیستمی، 

 شود.داراي حدود مشخص است در نظر گرفته می هم که

 ندیفرا کی قیاز طر ،درونداددر تفکر سیستمی  درواقع

توجه  نیبنابرا). 11شود (یم لیتبد به برونداد افتهیسازمان

 ازآنجاکهاست.  ریناپذاجتناببه هماهنگی درون سازمان 

با در نظر گرفتن منابع مختلف و سیستم اطاعات مدیریت 

به انسجام درونی سازمان  )17کردن اطالعات (هماهنگ 

 دبخشیرا بهبود م یی و اثربخشیکارا ینوعبهکند کمک می

وري در سطح سازمان (دانشگاه) که نهایتاً منجر به بهره

 خواهد شد.

ي عوامل مؤثر بر سیستم اطالعات بندتیاولو منظوربه

ی واحدهاي دانشگاه آزاد بدنتیتربي وربهرهمدیریت در 

نشان داد  دمنیحاصل از آزمون فر يهاافتهاستان اصفهان ی

در حوزه  يوربهره يهامؤلفه نیب يکه تفاوت معنادار

وجود  تیریاز استقرار نظام اطالعات مد يریرپذیتأث

صورت که  نی)؛ به اsig= 001/0؛ X2= 931/120دارد(

 تیمتعلق به بهبود وضع بیها به ترترتبه نیانگیم نیشتریب

 يریگمیتصم تی، بهبود وضع)55/4( کنترل و نظارت

)، 55/3انجام کار( نهی)، هز55/3)، سرعت انجام کار(66/3(

و دقت در انجام   )16/3(يزیربرنامه تیبهبود وضع
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ي عوامل مؤثر بر سیستم بندتیاولواهمیت  بود. )54/2کار(

 رانیمد یعملکرد سازماندر ارتباط با  اطالعات مدیریت

و همکاران  يهنر در پژوهش وپرورشآموزش یبدنتیترب

گزارش دادند که در ارتباط با ) بررسی شد. آنان 1394(

استفاده از بانک  تیریاطالعات مد ستمیس هايمؤلفه

برخوردار  يشتریب تیو اولو تیکارکنان از اهم یاطالعات

پور و همکاران  یطهماسبهمچنین در مطالعۀ . )19( است

جذب  تیریاطالعات مد ستمیسهاي اولویت )1397(

نام ثبت ،يزیربرنامه ،یشامل: منابع انسان یداوطلبان ورزش

 ت،یو تدارکات، آموزش و حما یمال يآشناساز رش،یپذ و

 مطالعه جینتا ).11گزارش شد (پاداش و حفظ  ،یابیارز

 ستمیابعاد س تیاهم تیاولو  ) نیز1399زاهدي و همکاران (

 ؛را یسازمان يوربهره ینیبشیدر پ تیریاطالعات مد

سرعت  شیصحت و اعتبار در تبادل اطالعات، افزا شیافزا

اطالعات،  یابیو باز رهیسرعت ذخ شیپردازش و کنترل، افزا

ها اطالعات و داده تیحفظ امن ،یسازمان يهانهیکاهش هز

با  شدهاشاره). برخی از نتایج مطالعات 7د (را گزارش دا

مطالعه همسو و برخی دیگر از نتایج هاي این اولویت

هاي این مطالعه ناهمسو است هاي فوق با اولویتپژوهش

 يازهاین ییاازآنجاکه شناساتوان گفت که در تبیین آن می

 ی استاطالعات ستمیس تیریاساس مد یه وپا ی،اطالعات

 کدر ی دشدهیاطالعات تول زانینوع و مو همچنین  )10(

 ،به سطح توسعه یبستگ انشگاهیدانشگاهی یا غیردسازمان 

بنابراین در هر  .آن دارد يهاتیو نوع فعال یدگیچیپ

هاي آن سازمانی با توجه به وضعیت کنونی سازمان، اولویت

به لحاظ استفاده از سیستم اطالعات مدیریت متفاوت 

 خواهد بود.

منابع  يهانهیباعث کاهش هزنظارت و کنترل  درواقع

. مطالعات شودیمشکالت م دقیق لیوتحلهیتجز ی وانسان

 ازجملهکه  اسنادمربوط به ثبت يکاهش خطاها نشان داده

باعث  هاي استفاده از سیستم اطالعات مدیریت استثمره

کاهش  يریصورت چشمگبه یسازمان يهانهیهز شودیم

با کاهش هزینه و تحلیل مشکالت  درواقع). 23( کند دایپ

 ).15بند (ایدست  یرقابت ياهتیبه مز توانندیها مسازمان

 نهی، سرعت انجام کار، هزيریگمیتصم تیبهبود وضع

 و دقت در انجام کار يزیربرنامه تیانجام کار، بهبود وضع

ي سیستم ریکارگبههاي مربوط به دیگر اولویت ازجمله

ی واحدهاي بدنتیتربي وربهرهاطالعات مدیریت در 

واحدهاي  ازآنجاکه دانشگاه آزاد استان اصفهان بود.

ی نیست و بدنتیتربی تنها مختص دانشجویان بدنتیترب

ها و عالیق مختلف را نیز شامل سایر دانشجویان با رشته

 ي نیازمندریگمیتصمشود بنابراین بهبود وضعیت می

ستفاده ا یطورکلبهن است. اطالعات مختلف از منابع گوناگو

به اهداف  ییسخگوامکان پا ي اطالعات مدیریتهاستمیس از

 ).10( کندیفراهم م يصورت کارا و اقتصادمتفاوت را به

هبود در باطالعات باعث  يفناور يریکارگبه درواقع

با بهبود مهارت و  شودیافراد م يکار يهامهارت

انجام  و دقت سرعت جهیدرنت ابدییتوسعه م يخودکارآمد

و کارها با  دکنیم دایکاهش پ هانهیو هزرود می کارها باال

 ).1برنامه پیش خواهد رفت (

تا  شودیسبب م یتیریمد یاطالعات هايسیستم

ی بدنتیتربی که در حوزه منابع انسان يازهایها و نخواسته

 نیگردد. همچن نیتأم گیردطیف وسیعی از افراد را در برمی

از  ي مدیرانبرخوردار با شودیسبب م هاسیستم نیا

 زانیم یخوبحساس به يهااطالعات مناسب در زمان

اظهار داشت که  توانیم رونید. ازایاب شیافزا يوربهره

 شودیسبب م یتیریمد یاطالعات يهاستمیس يکارکردها

 ).5افزایش یابد ( يوربهره زانیتا م

اطالعات  ستمیاثر استقرار س يداریبا توجه به معن

در مدیران  شودیم شنهادیپ يوربهره يهابر مؤلفه تیریمد

به  تیریاطالعات مد ستمیخود جهت استقرار س يزریبرنامه

کنترل و نظارت، بهبود  تیعوامل بهبود وضعبه  بیترت
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انجام کار،  نهیسرعت انجام کار، هز ،يریگمیتصم تیوضع

 ندیو دقت در انجام کار توجه نما  يزیربرنامه تیبهبود وضع

 .رندیاشاره شده را در نظر بگ يهاتیو اولو

با توجه به امتیاز میانگین بهبود وضعیت نظارت و 

تا در ارتقا  گرددیمپیشنهاد  دهندگانپاسخکنترل از منظر 

ي سیستم سنجش و نظارت هایابیارزشو اعطاي مزایا به 

دانشگاه آزاد اسالمی در استان اصفهان بهاي بیشتري داده 

ي استان هادانشگاهو با آموزش مسئولین این بخش از بدنه 

ی بدنتیتربوري مجموعۀ شاهد افزایش در میزان بهره

ي آزاد اسالمی استان اصفهان باشیم. در خصوص هادانشگاه

تا  گرددیمرل پیشنهاد مؤلفه بهبود وضعیت نظارت و کنت

ي هاستمیسیک سازمان خاص جهت نظارت بر طراحی 

اطالعات مدیریت تشکیل شود و بر حسن اجراي استقرار 

ي ورزشی دانشگاهی نظارت نماید. هاسازماناین سیستم در 

ي کار باسابقهو اساتید  کارکناننظرات همچنین از نقطه

یی که هايریگمیتصمی و بدنتیتربریزي متفاوت در برنامه

هاي آزاد اسالمی استان بدنی در دانشگاه تیباتربمرتبط 

 ، استفاده گردد.تاساصفهان 

 منابع و مآخذ

 اطالعات فناوري میانجیگري با وريبهره بر سازمانی هوش تأثیر ).1398( عباس. خدایاري، علیمحمد؛ صفانیا، حسن؛ آذرنیا،.1

 .146-129 ،)44(18 جوانان، و ورزش راهبردي مطالعات. جوانان و ورزش کل ادارات در

 آمار رویکرد با بیمارستان مدیریت اطالعات سیستم توسعه ).1398( .عافیه پنق، محمد؛ خاریکی، فالح آزیتا؛ باالغفاري،.2

 .108-102)، 3( 16سالمت،  اطالعات مدیریت. Delphi مطالعه یک: بیمارستانی

عوامل مدیریت  تأثیر). بررسی 1399اسماعیل. ( ،کاظم پور ؛زهره ،شکیبایی ؛علی ،خلخالی ؛حیدر ،تورانی ؛محمد ،ارديبایرامی .3

 .160-129). 44( 12. وره شغلی و سازمانیاي. مشاحرفهدانش بر بهبود یادگیري در واحدهاي آموزشی فنی و 

). طراحی سیستم اطالعات مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی 1397علی. ( ،زارعی ؛فریده ،اشرف گنجویی ؛شادي ،حسامی.4

 .494-473)؛ 3( 10. شریه مدیریت ورزشی. نایران

 و مدیریتی اطالعاتی هاينظام قانونی، محیط ارتباطی مدل طراحی). 1397. (سارا کشکر، محمد؛ سید کاشف، نادیا؛ لو، حمزه.5

 ،)2(5, ورزش در سازمانی رفتار مدیریت مطالعات پژوهشی - علمی فصلنامه. ورزشی هايفدراسیون انسانی منابع وريبهره

11-20. 

. مازندران دانشگاه ورزش توسعه عوامل بنديرتبه و شناسایی). 1398. (علی فر، محسنی ابوالفضل؛ درویشی، مرتضی؛ دوستی،.6

 . 831-809 ؛)4(11 ورزشی، مدیریت نشریه

 افزایش بر اطالعات مدیریت سیستم ابعاد کنندهبینیپیش ). نقش1399کیا، میثم. ( امیري حاجیلو، مینا؛ محمدرضا؛زاهدي، .7

 .34-25)؛ 65( 17 فناوري، رشد الکترونیک، فصلنامه و برق تجهیزات مهندسی هايشرکت وريبهره

 در اطالعاتی هايسیستم مؤثر عوامل گیرياندازه مدل طراحی ).1398( .محسن طیبی، امیرحسام؛ رحیمی، مهدي؛ سلیمی،.8

 .79-67) :25( 17. ورزشی مدیریت در نوین رویکردهاي. ورزشی لوازم بازاریابی

 و ورزش وزارت کارکنان وريبهره توسعه در دانشگاهی هايآموزش نقش). 1397. (اکبر غالمرضا؛ فریدفتحی، بهار، شعبانی.9

 . 185-163 ،)2(5 ورزش، در انسانی منابع مدیریت. جوانان

سیستم اطالعات  هاينیازمنديارائه الگوي تحلیل  ).1397( حمید. ،سجادي ؛فریده ،اشرف گنجویی ؛محسن ،طهماسبی پور.10

 .151-139) :16( 8مدیریت جذب نیروهاي داوطلبی ورزشی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 
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 نیروهاي جذب مدیریت اطالعات سیستم طراحی). 1397. (حمید سجادي، فریده؛ گنجویی، اشرف محسن؛ پور، طهماسبی.11

 . 204-187 ،)51(10 ورزشی، مدیریت مطالعات. وجوانانورزش وزارت در آن کاربردي الگوي و ورزشی داوطلب

) MIS( مدیریت اطالعات سیستم استقرار ارتباط ).1399( .حمید هزاوه، سجادي فریده؛ گنجوئی، اشرف محسن؛ راد، عالئی.12

 در نوین رویکردهاي) . تهران شهرداري: موردي مطالعه( ورزش اجرایی و آموزشی مدیران تعارض مدیریت هايسبک با

 .130-119) :28( 8. ورزشی مدیریت

آوري اطالعات و عملکرد ). نقش میانجی هوش سازمانی در رابطه بین کیفیت فن1396مریم. ( ،حافظیان ؛محمد ،علی نیا.13

 .139-119 )،1( 8ی اطالعات و ارتباطات در علوم تربیت آوريفنفصلنامه  .شغلی کارکنان

با پیشرفت تحصیلی دانشجویان  علمیهیئت). بررسی رابطۀ سرمایۀ انسانی اعضاي 1400داریوش. ( ،مالک پور ؛عباس ،فخرانی.14

 .371-357)؛ 2( 13، نشریه مدیریت ورزشی بدنی. تربیت

اطالعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع  هايسیستم). تبیین رابطه بین 1394جواد. ( ،شکوهی ؛عبدالعلی ،کشته گر.15

 .152-131)؛ 29( 8، مدیریت عمومی هاي،پژوهش .انسانی

). بررسی تأثیر استفاده از فناوري اطالعات و 1393خدیجه. ( ،لطفی یامچی ؛میرحسن ،سیدعامري ؛سعید ،لطفی یامچی.16

پژوهشی مطالعات مدیریت  -فصلنامه علمی  .(غربیبدنی استان آذربایجاني کل تربیتاثربخشی آن در سازمان ورزشی (اداره

 .62-53)؛ 2( 1. رفتار سازمانی در ورزش

 ايرایانه دانش هايمهارت از استفاده با) MIS( مدیریت اطالعات هايسیستم نقش). 1396. (قانی، محمودح عباس؛ محمدي،.17

)ICDL (در ریزيبرنامه و مدیریت. ایالم استان نور پیام هايدانشگاه کارکنان یادگیري و آموزش اثربخشی افزایش در 

 .86-61), 2(10, آموزشی هاينظام

 با) ITC( ارتباطات– اطالعات فناوري کاربرد ساختاري روابط مدل). 1399. (مراد رومیانی، رسول؛ حسینی، سید نوروزي.18

 . 1052-1035 ،)4(12 ورزشی، مدیریت نشریه. ورزشی هايسازمان در اجتماعی سرمایۀ مدیریت و سازمانی پذیريجامعه

و  (IT) ). ارتباط بین فناوري اطالعات1394محمدحسن. ( ،متقی شهري ؛ایوب ،اسالمی ؛احمد ،محمودي ؛حبیب ،هنري.19

پژوهشی  -فصلنامه علمی  .وپرورشآموزش بدنیتربیتبا عملکرد سازمانی در مدیران  (MIS) هاي اطالعات مدیریتسیستم

 .102-89)؛ 3( 2ش. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورز
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Abstract 
The purpose of this study was to prioritize the factors affecting the management 
information system (MIS) in the productivity of the physical education department of 
the Islamic Azad University of Isfahan. The research method was descriptive in terms 
of the depth of scope, and was applied according to the purpose and conducted with a 
survey approach. The statistical population of this study included all heads, principals 
and directors of physical education departments, faculty and physical education faculty 
members, supervisors, managers and experts of different sports departments of 
faculties, departments and physical education departments of 29 academic units of 
Islamic Azad universities in Isfahan. The statistical sample included 180  people who 
participated in the survey.  The researcher-made questionnaires with appropriate 
validity and reliability were used for this study. From 202 people which received  
questionnaires, 180 questionnaires were  analyzed. After reviewing the results of the 
Smirnov-Kolmogorov test and confirming the hypothesis of normality of data 
distribution, the one-sample t-test was used to analyze the data and the Friedman test 
was used to examine the prioritization of components from the participants' point of 
view. The results showed that the management information system on the components 
of work speed , work cost , work accuracy , and in general efficiency , has a positive 
and significant effect. This variable also has a positive and significant effect on 
improving control and monitoring status , improving planning status, improving 
decision making status  and, in general, the effectiveness of physical education units of 
Azad university. Also, based on these findings, MIS has a positive and significant effect 
on productivity. Findings derived from the Friedman test showed that there is a 
significant difference between the components of productivity in the area of 
effectiveness of the establishment of management information system, so that the 
highest average ranks belong to the improvement of control and supervision, 
improvement of decision-making, speed of work, cost of work, improvement of 
planning and accuracy in the work, respectively. According to the results of this study, 
it is possible to influence the components of organizational productivity through the use 
of a management information system in the field of physical education of Islamic Azad 
University of Isfahan, so it is recommended to managers and relevant stakeholders in 
their planning to establish management information systems should pay attention to the 
factors of improving control and supervision status, improving decision-making status, 
speed of work, cost of work, improving planning status and accuracy in doing work, 
respectively, and consider the mentioned priorities. 
 
Keywords 

 Effectiveness, Efficiency, Productivity, Management Information System, Physical 
education unit.  
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