
 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

 88-22، صص: 8931 تابستان(، 81 یاپی)پ 2شماره ، پنجمدوره 

Organizational Behavior Management in Sport Studies 

Vol. 5, No.2(18), Summer 2018, Pp: 11-20 

 

 

 
 نادیا حمزه لو نویسنده مسئول: *

*Corresponding Author: Nadia Hamzeloo                                                                                          E-mail: nadiahamzeloo@yahoo.com 

 ،یقانون طیمح یمدل ارتباط یهدف از انجام پژوهش حاضر، طراح
کشور  یورزش هایونیفدراس وریو بهره یتیریمد یاطالعات هاینظام

 یهمبستگ-یفیحاضر از نظر روش اجرا به صورت توص قیبود. تحق
  ،یورزش هایونیفدراس یحاضر شامل رؤسا قیتحق یبود. جامعه آمار

 هایدانشگاه یورزش تیریمد دیاسات ،یورزش هایونیفدراس رانیدب
که تعداد آنان  باشدیم یورزش تیریمد یدکتر انیکشور و  دانشجو

فاده و با است یطبقه ا ینفر بود که بر اساس  روش تصادف 811شامل 
مشخص  قینفر به عنوان نمونه تحق 862از جدول مورگان تعداد 

 وریبهره هایمهحاضر شامل پرسشنا قیتحق ی.  ابزار گردآوردندیگرد
 یقانون طی(، پرسشنامه مح8318)تیو گلداسم یهرس یمنابع انسان

 رانیمد یاطالعات هایپرسشنامه نظام نی( و همچن8931نژاد ) کین
 روش از استفاده با هاپرسشنامه نیا ییایو پا یی( بود. روا8911) یمیمق

به منظور آزمون  نیقرار گرفته بود. همچن یمورد بررس جیرا های
استفاده  Smart PLSنرم افزار  یاز روش معادالت ساختار هاهیفرض

 یقانون طیمح یبرا ریمس بیحاضر نشان داد که ضر قیتحق جیشد. نتا
 نیهمچن جنتای. اشد یم 24511برابر با  ،یتیریمد یاطالعات هایبر نظام

نابع م یبر بهره ور یقانون طیمح یبرا ریمس بیمشخص نمود که ضر
حاضر مشخص نمود که  قیتحق جی. نتاباشدیم 24831برابر با  ،یانسان
منابع  یبر بهره ور یتیریمد یاطالعات هاینظام یبرا ریمس بیضر

 دیتوان مشخص گرد یتوجه م نیباشد. با ا یم 24151برابر با  ،یانسان
یم یورزش هایونیمهم در فدراس یبه عنوان مسائل یقانون طیکه مح

 نیو همچن یتیریمد یاطالعات هاینظام یرگیلبر شک یبه خوب تواند
 باشد.  رگذاریتاث یبه خوب یمنابع انسان وریبهبود بهره

 

 هاي کليديواژه

 نویفدراس ،یبهره ور ،یتیریمد یاطالعات ینظام ها ،یقانون طیمح
 یورزش یها

 
 

     The purpose of this study was to design a 

communication model for the legal environment, 

managerial information systems and the efficiency of 

sports federations of the country. The present study was a 

descriptive-correlation. The statistical population of the 

study consisted of heads of sports federations, sport 

federations, sports management professors of the 

universities of the country and Ph.D. students of sport 

management. The number of them included 178 people. 

Based on Stratified Sampling method and using Morgan 

table, 160 people The title of the research was 

determined. The instruments for collecting this research 

were Hersati and Goldsmith's Human Resources 

Productivity Questionnaire (1981), Niknejad's Legal 

Environment Questionnaire (1394), and the Managers 

Intelligence Intelligence Questionnaire (2009). Validity 

and reliability of these questionnaires were investigated 

using common methods. In order to test the hypotheses, 

structural equation method (Smart PLS software) was 

used. The results of this study showed that the path 

coefficient for legal environment on management 

information systems is 0.547. The results also revealed 

that the path coefficient for the legal environment on 

human resource productivity is 0.197. The results of this 

study showed that the path coefficient for managerial 

information systems on human resource productivity is 

0.758. With this in mind, it can be seen that the legal 

environment as important issues in sports federations can 

well influence the formation of managerial information 

systems and improve human resource efficiency. 
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 مقدمه
مل عوا نیتراز مهم یکی طیمح طیو شرا راتییبا تغ یهماهنگ

 نیتراز مهم یکی. باشدیها مسازمان یحفظ وجود یبرا
 یراب یطیمح راتییدر برابر تغ یو آمادگ یهماهنگ یدستاوردها

به حداقل رساندن  یبرا طیها تعامل مستمر با محسازمان
و  رساختا ن،یبنابرا باشد؛یم رییاز تغ یناش یهایدگیچیپ
 یهر سازمان یکه سازمان در آن قرار دارد برا یطیمح یهایژگیو

از  یکی طیسازمان، مطالعه مح اتیادب. در (89) مهم است اریبس
 یهایژگیو یکه خود دارا یطی. محباشدیمباحث م نیتریاساس

 معروف یقانون طیآن به مح یهااز بخش یکیاست که  یادیز
 (.81) باشدیم

ر که ه یو قانون یاسیس یعبارت است از فضا یقانون طیمح
 جیاو دولت، نت یدولت نی. قوانپردازدیم تیسازمان در آن به فعال

 یاتثبیب ایانتخابات، روابط دولت و احزاب، توازن قدرت، ثبات 
 حقوق ،یرسم یهاروابط با سازمان یاثربخش زانیم ،یاسیس

دخالت در  یدولت برا یاجازه زانیسازمان، م یقانون
حاکم بر کشور و بخش  یاسیس یهاوکارها، قدرتکسب

گذارند. ب ریتأث یقانون طیبر مح توانندیم هاهیو اتحاد یخصوص
ررات، قانون و مق یعملکردها رینوبه خود تحت تأثها به مؤلفه نیا

قرار  نیوانق ریو تفس رندگانیگمینظرات تصم ،یحقوق ماتیتصم
با گذر زمان و در  یدر هر کشور یقانون طی(. مح25) رندیگیم

 یانونق طی. اثرات محکندیم رییکشور تغ کی یخیطول روند تار
دمطالعه مور ایو پو ستایگذشته معموالً به دو صورت ا قاتیدر تحق

 کیصورت به یقانون طیامروزه مح حالنیقرار گرفته است. باا
 یقانون طیمح ری(. در مورد تأث82شود )یدر نظر گرفته م ایپو ریمتغ

ه مهم توجه کرد ک تیواقع نیبه ا دیبا هایبر راهبردها و استراتژ
و  طیبر مح یاثرگذار یقدرت و منابع الزم برا ندازمیها نسازمان

 هینظر نی. بر اساس ا(85) مورد انتظار هستند راتییانجام تغ
 یرس کی یو برا قیابزار تشو هااز سازمان یسر کی یقانون برا
ه ک ابدییمرور سازمان درم در نظر گرفته است. به هیابزار تنب

وفق دهد تا از مضرات آن  یقانون طیمح طیچگونه خود را با شرا
عامل را  نیا قتیآن بهره ببرد. در حق یایدر امان مانده و از مزا

دقت  وسرعت  زانیم یعنی نامند؛یبه منابع  م یوابستگ هینظر
ه به آن وابست راتییو تغ یقانون طیسازمان به مح ییپاسخگو

 .(1قدرت منابع آن سازمان است )
در  یتواند بر بهره ور یم یقانون طیکه مح رسدینظر م به

ا آن ه یآن بر بهره ور ریباشد هرچند  تأث رگذاریسازمان ها تأث
( در 8939کمتر موردتوجه قرار گرفته است. چرا که راستگو)

 یانسان یروین یعوامل مؤثر بر بهره ور یپژوهش خود به بررس

 نیکه از ب نمودپرداخت و مشخص  یورزش یها ونیدر فدراس
 ،یتیریاثر عوامل مد ،یانسان یروین یره ورعوامل مؤثر بر به

د و ش دییتأ یبر بهره ور یو روان یسازمان ،یطیو مح یاقتصاد
قرار نگرفتند.  دییمورد تأ یو فرد یو اجتماع یعوامل فرهنگ

وامل از ع یبه صورت کل یطیمشخص شد که عوامل مح نیبنابرا
 یورزش یها ونیدر فدراس یانسان یروین یاثرگذار بر بهره ور

 (.21) باشد یم
 یروین یبه بهره ور یابتدا توجه کم ،یبهره ور خچهیتار در

بود  یراز بهره و یا نهیها در زم شرفتیپ شتریشد و ب یم یانسان
ابع به من کردیرو رییخواندند. تغ یم هیسرما یکه آن را بهره ور

از  ردکیرو رییاز تغ یآن، ناش یقائل شدن برا تیو اهم یانسان
 ینابع انسانم کیاستراتژ تیریبه مد یمنابع انسان یسنت تیریمد

 یبردنقش راه ییبر شناسا ر،یاخ کردیکه در رو یاست به گونه ا
 فایسازمان ها ا یبهره ور شیتواند در افزا یم یکه منابع انسان

 منابع رانیتوان گفت مد یم نی(. بنابرا22شود) یم دیکند، تأک
ل خدمت، قب آموزش ،یریجامعه پذبر  دیدارند با تأک فهیوظ یانسان

 یموجب بهره ور ،یمنابع انسان یآموزش ضمن خدمت و بالندگ
به عنوان موتور  یدر سازمان شوند. آموزش در سطح کارشناس

ا آموزش ها، ب نیناب تر ی رندهیدربرگ دیجامعه که با یمحرکه 
 یو کمتر کاربرد یعموم یآموزش ها زیو ن اتینظر نیدتریجد

 تیو ترب میتعل ایو پرورش  موزشنظام آ یبرا یندیاست، فرا
کار  یروین نیتأم یبرا ییآموزش ها نیچن یباشد و طراح

 (. 1شود ) یسازمان ها در نظر گرفته م
 یبهره ور یو انجمن مل رانیا یبهره ور یسازمان مل دگاهید از
 کارکنان و در یبهره ور یدرارتقا تیریمد یعلل ناکارآمد ران،یا

 ییاجرا یدر دستگاه ها یبهره ور یموانع حرکت مل یبررس
با  تیریآن شامل آشنا نبودن مد جیشده که نتا یکشور بررس

 یبه لزوم ارتقا تیریدعدم تعهد م ن،ینو تیریو علم مد میمفاه
غله و مش یو اصالح شغل یبه کارسنج یعدم توجه جد ،یبهره ور

ات و از نظر نهیبه یعدم بهره بردار ران،یفراوان مد ی
با  تیریسودمند کارکنان، عدم انطباق ساختار مد یشنهادهایپ

 ،یو مقررات و نظارم ادار نیعدم تناسب قوان د،یجد یها یفناور
 و ینشدن فرهنگ بهره ور نهیو نهاد رانیمد یبرخ یناکارآمد

 یگرید قیاست. در تحق ییاجرا یساختار نامناسب دستگاه ها زین
ه کشور به علت اتکا ب یساختار اقتصاد نکهیمانند ا یبه موارد

 ستهیشا نکهیکارکنان توجه ندارد و ا تینفت به تالش و خالق
شده  رهااش ستیبرخوردار ن یمناسب گاهیاز جا تیریدر مد یساالر
 (.9) است
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 یمنابع انسان یبهره ور یها استینظام ها و س یاجرا یبرا لذا
 قیهر سازمان از طر یمنابع انسان رانیدر کشور، الزم است مد

 یهره ورب یمتناسب با قانون ارتقا یانسان یروین نشیجذب و گز
ح ها سط تیفعال ریسا زیو ن یو استخدام یادار ینامه  نییدر آ

ه بهره ب دیبا نی. همچنندینما ینیب شیو پ نییرا تع یبهره ور
امل در ع نیرگذارتریو تأث نیبه عنوان مهم تر یمنابع انسان یور

 (.29همت گمارند) یبهره ور شیافزا
مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته و متعادل است که با  نظام،

هم یک کل واحدی را تشکیل می دهند و هدف مشترکی دارند. 
هر نظامی با پنج عنصر درونداد، برونداد، تبدیل، سازوکار بازخورد 
و کنترل در پی تحقق هدف یا اهدافی است و حرکت نظام به 

تبدیل می شود. بازخورد،  ،است که درونداد به برونداد گونه ای
داده هایی درباره عملکرد نظام است و کنترل شامل نظارت و 

( به طوری که حلقه بازخورد 83ارزشیابی بازخوردهاست )
اطالعات را از برونداد نظام کسب می کند و آن را برای سازوکار 

 مالئرل، عکنترل قابل دسترسی قرار می دهد. سازوکار کنت
بازخورد را با اهداف تطبیق داده و منجر به انتقال عالئمی به 
عنصر درونداد می شود تا وقتی که الزم است، نظام عملیاتش را 

 (.89)تغییر دهد 
نظام اطالعاتی از کاربرد نظام انتقال »(، 2221) 1زعم پاول به

فناوری به وسیله کاربران ناشی می شود؛ و از دو قسمت عمده 
کیل می شود؛ اطالعات نخست فرآیندهای رسمی که فرض تش

می شود قابل تعیین با تصمیماتی درباره چرایی استفاده از فناوری 
 مبنی بر اینکه چرا رسمی،اطالعات باشد؛ و دوم فرآیندهای غیر 

نوع بشر از فنآوری اطالعاتی استفاده می کند و فرآیندهای رسمی 
«. دد انجام شود، خلق می شونکه به منظور تضمین اینکه کار مفی

نظام اطالعات سازمانی یک نظام اطالعاتی برای کار بر روی 
اطالعاتی است که به خود سازمان مربوط می شوند. نظام های 
اطالعات سازمانی برای سه مورد انجام عملیات، کنترل عملیات 
و تصمیم گیری در سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند که 

به صورت دستی یا رایانه ای یا ترکیبی از دستی و  می توانند
رایانه ای اجرا شوند. انواع معمول نظام های اطالعات سازمانی 

ی از: نظام ها تندبه دو طبقه اصلی تقسیم می شوند که عبار
ه پشتیبانی از مدیریت ک یپشتیبانی از عملیات های و نظام ها

می برای یتی و دواولی برای پشتیبانی از تصمیم گیری های مدیر

                                                                                                                                                    
1 .Paul 

2 . DÃaz-Aguado &  Bello 

3 . Portuese 

4 . Chatain  &Meyer‐ Doyle 

پشتیبانی از عملیات روزمره سازمان است. هر کدام از این دو 
 .(22) طبقه به سه زیر طبقه تقسیم می شوند

در برخی تحقیقات به بررسی اثرات محیط قانونی و نظام 
( در 8932) زادهیو عل یجمالهای اطالعاتی پرداخته شده است. 

در  یتواند به خوب یم یقانون طیخود اشاره داشتند که مح قیتحق
 یریدب نی(. همچن82) دیتوسعه و بهبود سازمان عمل نما ریمس

 ینقانو طیخود اشاره داشتند که مح قی( در تحق8913و همکاران )
ه ب ازیدر جهت کسب اطالعات مورد ن طیگردد تا شرا یسبب م
ا ب یقانون طیرود که مح یانتظار م نیرو چن نید. از ایوجود آ

مناسب در سازمان  ییفضا جادیاستانداردها و ا یمجموعه ا جادیا
 2(. دازاگادو و بلو1) دیآ یورزش یتواند به کمک سازمان ها یم
طه به واس یقانون طیخود اشاره داشتند که مح قی( در تحق2281)
 یسازمان یمناسب در سازمان به بهره ور یاستانداردها جادیا

مبحث  نی( ا2281و همکاران ) 3یزی. پورت(6) منجر خواهد شد
قرار دادند و اعالم داشتند که  یمورد بررس یرا از منظر اقتصاد

در سازمان ها سبب  یاقتصاد فسادضمن کاهش  یقانون طیمح
 4یلیردویو م نی. چاتا(28) گردد یدر سازمان ها م یکل یبهره ور

هبود به ب یقانون طیخود اشاره داشتند که مح قی( در تحق2281)
تنها به  یبهره ور نیگردد اما ا یمنجر م یسازمان یه وربهر
اشاره  باشد. آنان یسازمان ها م یمنابع انسان تیبهبود وضع لیدل
منجر  یمنابع انسان یبهره ور قیاز طر یقانون طیکه مح اشتندد

 .(5) گردد یحوزه ها م یسازمان در تمام یبه بهره ور
خود ضمن اشاره به  قی( در تحق8935نژاد و همکاران ) کین

د وزارت کشور، اشاره داشتن یقانون طیمح تینامناسب بودن وضع
سازمان در جهت بهبود  ریمس یتواند به خوب یم طیمح نیکه ا

و   5ائویج ی(.  از طرف81) دیخود را هموار نما یتیریمسائل مد
 یقانون طیکه مح تندخود اشاره داش قی( در تحق2285همکاران )

 ازیبا کسب اطالعات مورد ن نیاست تا کشور چ دهیگرد یسبب م
 دینما عمل یبه خوب یتیریمد یاطالعات یبهبود نظام ها ریدر مس

 نیدر ا یدولت یهابزرگ و سازمان یهاسبب سود شرکت نیو ا
خود  قی( در تحق2281) 6هاورث نی(. همچن81کشور شده است )

و  رشد ریتواند مس یسازمان ها م یقانون طیاعالم داشت که مح
 (.88) را شامل گردد یاطالعات یبهبود نظام ها

 ی( اشاره داشتند که نظام ها2281) 7جوهانسون و توالندر
 یدر سازمان ها منجر م یمنابع انسان یبه بهره ور یاطالعات

5 .JIao 

6 .Haworth 

7 . Johansson & Thollander 
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 زی( ن2281) 1یفوت و هاالو قیمساله در تحق نی. ا(86) گردد
که از نظام اطالعات  یاثبات شده بود و اشاره داشتند که دانش

.  (3) رددگ یم یمنابع انسان یسبب بهبود بهره ور ردیگ یشکل م
خود اشاره  قی( در تحق8939پور و همکاران ) یاحمد یاز طرف

 میضمن کمک به تصم تیریاطالعات مد ستمیداشتند که س
 شیآنان افزا یبهره ور زانیگردد تا م یسبب م رانیمد یریگ
خود  قی( در تحق8916) ینیو حس ایاشرق ن نی(.  همچن8) ابدی

ضمن بهبود مهارت  ند،توا یاشاره داشتند که نظام اطالعات م
ه ب یآنان به خوب یازهایدادن ن اریو در اخت یانسان یروین یها

 (.2منجر گردد ) یمنابع انسان یبهبود بهره ور
 و رانیدر ا یورزش یها ونیفدراس تیو اهم گاهیتوجه به جا با

ورزش  جیتوسعه و ترو یعنیو ارزشمند آن ها  ریخط اریبس فیوظا
و  یمسابقات در سطح محل یو نخبه، هماهنگ یدر سطح همگان

جهت حضور در  یمل یها میانتخاب، آموزش  و توسعه ت ،یمل
دولت  یبه منابع مال هاآن  یوابستگ یو از طرف یالملل نیب نیادیم

باشد در مقابل  یم خود یبرنامه ها یارائه خدمات و اجرا یبرا
از  یکیمهم  نیتحقق ا ی(. لذا برا1عملکرد خود پاسخگو باشند)

 یروین یبر بهره ور رگذاریعوامل تأث یمؤثر، بررس یراه ها
 باشد.  یآن ها م یانسان

 یبرا یتیریمد یاطالعات یها ستمیاستفاده از س یصورت کل به
امر  نیآورد. ا یسازمان ها به همراه م یبرا یدیاثرات مف رانیمد

دارد. چرا که  یشتریب تیاهم یورزش یها ونیدر مورد فدراس
 نیب یکه با سازمان ها یارتباطات لیبه دل یورزش یها ونیفدراس

بهره برند. وجود  یاطالعات یخود از نظام ها دیدارند، با یالملل
، کارکنان یبرا یو بهبود بهره ور شیافزا یالزم برا یها نهیزم

 تی. اهمدینما عیبه اهداف را تسر یابیتواند روند دست یخود م
 یعیبه صورت وس یمنابع انسان تیریدر مد یقانون طیدرک مح

 یها هینسبتا عقب مانده نظر تیشده است، با فرض ماه رفتهیپذ
 نیا شیمحققان جهت افزا یبرا یادیز یفرصت ها جود،مو

و  که سطوح یقاتیتحق یبرا یدیشد ازیدرک وجود دارد و هنوز ن
را مستند کند، وجود دارد. از  ازیمورد ن یها ریاز متغ یاریروند بس

وان به ت یم ردیقرار گ یتواند مورد بررس یکه م ییها ریمتغ نیب
 یها ونیفدراس یدر بهره ور یقانون طیمح تینقش و اهم

 یمهم همزمان با بررس نی، ا قیتحق نیاشاره کرد که در ا یورزش
قرار خواهد گرفت .  یمورد بررس یتیریمد یاطالعات ینظام ها

 یمدل ارتباط یرو، هدف از انجام پژوهش حاضر، طراح نیاز ا
 یو بهره ور یتیریمد یاطالعات ینظام ها ،یقانون طیمح

                                                                                                                                                    
1 . Foote & Halawi 

وهش پژ جیاست نتا دیباشد.ام یم ورکش یورزش یها ونیفدراس
 حیتا با درک صح دیکمک نما یورزش یها ونیحاضر به فدراس

و د نیو نقش ا ،یاطالعات یبا نظام ها یقانون طیاز ارتباط مح
هر  بردشیها را در پ ونیفدراس ،یانسان یروین یدر بهره ور ریمتغ

 یاریسازمان خود  یچه بهتر اهداف خود و در مجموع بهره ور
 .ابندیدست  یبازده نیشتریبه ب نهیهز نیتا بتوانند با کمتر ساندر

 روش تحقیق
باشد.  یم یحاضر روش از  نظر هدف، کاربرد قیدر تحق

 یهمبستگ-یفیحاضر از نظر روش اجرا به صورت توص قیتحق
 مورد در ها داده یصورت که محقق پس از گردآور نیاست. بد

 گریکدی بر ها آن ریتاث زانیروابط و م یبا بررس قیتحق یرهامتغی
 نیب هابطر یبه بررس یو استنباط یفیتوص وهیبا استفاده از ش

 پرداخت. قیتحق یرهایمتغ
به تعداد  یورزش های ونیفدراس یشامل رؤسا یآمار جامعه

 دینفر، اسات 51به تعداد  یورزش های ونیفدراس رانینفر، دب 51
ه تعداد بآگاه به حوزه تحقیق کشور  های دانشگاه یورزش تیریمد
آگاه به حوزه  یورزش تیریمد یدکتر انینفر و  دانشجو 12

در جهت شناسایی اساتید و  نفر  بودند. 92تعداد، به تحقیق 
دانشجویان مدیریت ورزشی آگاه به حوزه تحقیق، ضمن شناسایی 
اساتید مدیریت ورزشی و دانشجویان دکتری و تهیه لیستی که 
در آن سعی گردیده بود، جامعیت کافی را داشته باشد، به ایجاد 

ن گردید و در ایارتباط با آنان از طریق پست الکترونیک اقدام 
ارتباط، میزان آگاهی و تسلط آنان به حوزه تحقیق حاضر مورد 

استاد مدیریت ورزشی  12کنکاش قرار گرفت و در نهایت تعداد 
دانشجوی دکتری آگاه به حوزه تحقیق مشخص گردیدند.  92و 
ز جدول ا فادهو با است ی طبقه ایاز روش تصادف یرگی نمونه یبرا

با توجه به اینکه در تحقیق حاضر گروه . دیمورگان استفاده گرد
های مختلفی شرکت داشته اند، با استفاده از جدول حجم نمونه 
مورگان تعداد نمونه های مربوط به هر طبقه مشخص و شناسایی 

و تعداد کل نمونه  811 ،یتعداد کل جامعه آمار نیبنابراگردید. س
پرسشنامه به  891تعداد،  نینفر بود. از ا 862برابر با  یآمار

 یآمار یها لیو تحل هیشد و تجز ادهعودت د حیصورت صح
 . دیتعداد داده، انجام گرد نیا یرو

 یدانیم های داده آوری حاضر به منظور جمع قیتحق در
پرسشنامه استفاده شد.  9از  قیتحق یرهایمتغ یمربوط به بررس

بود.  ابعاد  یمنابع انسان وری پرسشنامه، پرسشنامه بهره نینخست
 هیپرسشنامه، گرفته شده از نظر نیا وری بهره های و مؤلفه
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بعد  1و  السؤ 59( و مشتمل بر 8318)1تیو گلداسم یهرس
(، شناخت 1تا 8 های است. ابعاد آن شامل: توان)سؤال

تا  86 های )سؤالیسازمان تی(، حما85تا  3 های شغل)سؤال
 های (، بازخورد عملکرد)سؤال99تا  21 های )سؤالزشی(، انگ29
( و 11تا  11 های )سؤالیطیمح ی(، سازگار19تا  91

اساس پاسخ به صورت پنج  نی(. بر ا59تا  11 های اعتبار)سؤال
 .  باشد یم ادیز اریکم تا بس اریآن از بس فیاست که ط ای نهیگز

اد نژ کیاز پرسشنامه ن یقانون طیمح یمنظور بررس به
 یی(که جهت شناسا8931نژاد ) کی( استفاده شد. ن8931)

 نیشده است. ا نیتدو یمنابع انسان یقانون طیمح یشاخص ها
باشد که به صورت : ثبات  یم هیگو 1پرسشنامه مشتمل بر 

 ی(، اخالق محور5تا  9) سواالت یی(، شهروند گرا2و 8)سواالت 
) سواالت  یحرفه ا ریغ یاز رفتارها ی(، بازدارندگ1و  6) سواالت 

(، تجانس) سواالت 88و 82)سواالت یری(، انعطاف قانون پذ3و1
 86) سواالت  تی(، و جامع85و  81) سواالت  یدگیچی(،پ89و82
 ینظام ها یبه منظور بررس نیشده است. همچن نی( تدو81تا 

. دی( استفاده گرد8911) یمیاز پرسشنامه مق رانیمد یاطالعات
 81( که شامل 8911)یمیرگرفته از کتاب مقپرسسشنامه ب نیا

تا  ازیامت 5)کامال موافقم  کرتیل ای نهیپنج گز فیو در ط هیگو
 ،یفراوان یفی. در بخش آمار توصباشد ی( مازیامت8کامال مخالفم 

 و شاخص نیانگی)میمرکز شیگرا های شاخص ،یدرصد فراوان

)انحراف یپراکندگ های ( و شاخصیدگیو کش یچولگ های
 حاضر از روش قی( استفاده شد. به منظور آزمون روابط تحقاریمع

 استفاده شد. ( Smart PLS)نرم افزار  یمعادالت ساختار

 

 یافته های تحقیق
 یمارآ ینمونه ها یسن تیمربوط به وضع یفیتوص جینتا

درصد از  3/81است که  نیا انگریحاضر نشان داد که ب قیتحق
تا   98درصد   3/55سال ،  92سن کمتر از  یدارا ینمونه آمار

 58 یدرصد باال 2/1سال و   52تا  18درصد  1/22سال ،   12
ژوهش پ یارنمونه آم تیگفت اکثر دیبا نیسال هستند، بنابرا

ه مربوط ب یفیتوص جی. نتاباشند یسال م 12تا  98سن  یدارا
 3/88حاضر نشان داد که   قیسابقه خدمت نمونه تحق تیوضع

  5/93سال،  5سابقه کار کمتر از  یدارا یدرصد از نمونه آمار
 3/81سال،  85تا  88 نیدرصد ب 8/26سال،  82تا  6 نیدرصد ب
سال سابقه  28از  شتریب درصد 1/1سال و  22تا  86 نیدرصد ب

 قیمونه تحقن تیجنس تیمربوط به وضع یفیتوص جیداشتند. نتا
 8/15خانم و  یدرصد از نمونه آمار  3/81اد که حاضر نشان د

پژوهش  ینمونه آمار تیگفت اکثر دیبا نیدرصد آقا هستند، بنابرا
سطح  تیمربوط به وضع یفیتوص جنتای. اند داده لیتشک انیرا آقا
درصد از نمونه  149حاضر نشان داد که قینمونه تحق التیتحص
و  یدرصد کارشناس 29/18 پلم،یفوق د التیتحص یدارا یآمار

 ارشد و باالتر بوند.  یدرصد کارشناس 2/55
 یگدیبردن نرمال بودن داده ها، از محاسبه کش یمنظور پ به

 نییتع ی(، برا2223) ری. بنابرگفته هدیاستفاده گرد یو چولگ
نشان  جیاستفاده شد. نتا یدگیو کش چولگی از ها داده تهینرمال

قرار دارد.  -5و  5 نیب یدگیو کش -9و  9 نیب یداد که چولگ
 زانیچرا که م ستندین رخوردارنرمال ب عتوزی از ها داده نیبنابرا
 ی. از سوباشد یم 5از  شتری)اعتبار( برهایاز متغ یکیدر  یدگیکش

باشد -ینفر م 222کمتر از  زیپژوهش ن های تعداد نمونه گرید
 نسایکوار افزارهای عدم استفاده از نرم یاست برا یکه خود عامل

 از نرم دیبا رو نیاز ا .AMOS ایو  Lisrelهمچون  یمحور

استفاده نمود. به  SmartPLSمحور مثل  انسیوار یزارهااف
 یحاضر از روش معادالت ساختار قیاهداف تحق یمنظور بررس
 8جدول شماره  نیو همچن 2و  8. شکل شماره دیاستفاده گرد

ته گذاش شیحاضر را به نما قیدر تحق یمعادالت ساختار جینتا
 است.

 

 و تاثیر tمقادیر  .8جدول 

 T تاثیر روابط

 924181 94126 تاثیر محیط قانونی بر بهره وری

 914128 24268 وری های اطالعاتی بر بهرهتاثیر نظام

 184912 84158 های اطالعاتینظامتاثیر محیط قانونی بر 

 

                                                                                                                                                    
1 .Hersi & Gooldsmith 
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میزان تاثیر بین متغیرها .8شکل   

 

 tضرایب معنی داری  .2شکل 
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 یقانون طیمح یبرا ریمس بینشان داد که ضر قیتحق جینتا
رابر با ب ،یتیریمد یاطالعات ینظام ها یبرا یمناسب نیب شیپ

 T-Valueمقدار مثبت است و مقدار  نیباشد که ا یم 24511
است و در  شتریب 8436مقدار از  نیباشد که ا یم 824122برابر با 

نظام  یراب یمناسب نیب شیپ یقانون طیمح یرگذاریتاث جهینت
 نیهمچن جی. نتاباشد یم دار یمعن یتیریمد یاطالعات یها

ر بهره ب یقانون طیمح یبرا ریمس بینشان داد که ضر قیتحق
مقدار مثبت  نیباشد که ا یم 24831برابر با  ،یمنابع انسان یور

مقدار  نیباشد که ا یم 24615برابر با  T-Valueاست و مقدار 
بر بهره  یقانون طیمح یرگذاریتاث جهیاست و در نت شتریب 8436از 
ان داد نش قیتحق جی.  نتاباشد یم دار یمعن یمنابع انسان یور

 یه وربر بهر یتیریمد یاطالعات ینظام ها یبرا ریمس بیکه ضر
مقدار مثبت است  نیباشد که ا یم 24151، برابر با  یمنابع انسان

مقدار از  نیاباشد که  یم 54913برابر با  T-Valueو مقدار 
بر  یتیریمد یاطالعات ینظام ها جهیاست و در نت شتریب 8436

 ی. به منظور بررسباشد یدار م-یمعن یمنابع انسان یبهره ور
 یآلفا ،یعامل یبارها بیاضر یاز شاخص ها قیبزارش مدل تحق

،  AVE رایمع  ،یدگیو کش  یچولگ ،یبیترک ییایکرونباخ، پا
 GOFو R2   ،Redundancy بی،  ضراt-values ریمقاد

 دیشاخص ها مشخص گرد نیا دییو تا ی. با بررسدیاستفاده گرد
ر برخوردا یحاضر از برازش مناسب قیکه مدل ارائه شده در تحق

 باشد. یم

 

 گیریبحث و نتیجه

 یبر نظام ها یقانون طینشان داد که مح قیتحق جینتا
 باشد.  یم رگذاریتاث یورزش یها ونیدر فدراس یتیریمد یاطالعات

 نیا ابنتایج تحقیق حاضر در این قسمت با نتایج تحقیقات 
 جیا نتاحاضر ب قیتحق جیاعالم داشت که نتا نیتوان چن یتوجه م

 نی( و همچن2285و همکاران ) ائویج، (2281هاورث ) قاتیتحق
 دارد ی( همخوان8935نژاد و همکاران ) کین قاتیتحق جیبا نتا

برد  یتوان پ یم قیتحق نهیشیپ ی.  اگر چه با بررس(81، 81، 88)
 یقانون طیمح یاز رو یتیریمد یاطالعات ینظام ها ینیب شیکه پ

 تیممورد اثبات قرار نگرفته است، اما اه یورزش یدر سازمان ها
 نیا زین قاتیتحق نیاست تا در ا دهیسبب گرد یقانون طیمح
سازمان ها و دولت ها را در جهت  ریمس یبتواند به خوب طیمح

واند ت ی. لذا مدیهموار نما یتیریمد یاطالعات یگسترش نظام ها
 یهمخوان نیبر بروز ا یلیرا دل یقانون طیو ضرورت مح تیاهم

و همکاران  ائویج، (2281)هاورث  قاتیحاضر و تحق قیتحق انیم
( 8935نژاد و همکاران ) کین قاتیتحق نی( و همچن2285)

 .(81، 81، 88) دانست

اعالم داشت که  نیتوان چن یمساله م نیا ریتفس در
خود به طور حتم  فیدر جهت انجام وظا یورزش یها ونیفدراس

 جادیبا ا یقانون طیمواجه خواهند شد. مح یبا مخاطرات
 یفضا یمتناسب ساز نیدر سازمان و همچن ییاستانداردها

 یها ونیگردد تا فدراس یسازمان سبب م یو قانون یاسیس
 طیبپردازند. در کشور ما مح تیمطمن تر به فعال طیمح رد یورزش
 یم یاریبس راتییدستخوش تغ یورزش یها ونیفدراس یقانون

 ،یاریبس یزهایشود افت و خ یمساله سبب م نیگردد که ا
 یانونق طیمح تیریرو مد نیسازمان ها گردد. از ا نیا ریگ بانیگر

 ونیفدراس رمناسب د یها یگردد تا اطالعات و فن آور یسبب م
رو  نی. از اردیقرار گ یریمورد استفاده و بهره گ یورزش یها

 یام هانظ زانیم یبتواند به خوب یقانون طیرود که مح یانتظار م
 . دینما ینیب شیرا پ یتیریمد یاطالعات

 طیمورد توجه قرار داد که مح یستیبا یم زیمساله را ن نیا
 یتواند سازمان را دچار مشکالت عمده ا یم یاز طرف یقانون
 ونیگردد تا فدراس یسبب م یقانون طی. عدم کنترل محدینما
 نیکه ا ابندیخود تسلط  طیبر شرا ینتوانند به خوب یورزش یها

دد گر یم یورزش یاه ونیمساله سبب بروز هرج و مرج در فدراس
قت و شتریسازمان ها، ب نیا رانیشود تا مد یخود باعث م نیکه ا

فاده رو است نیتسلط بر سازمان خود بگذارند. از ا ریخود را در مس
 تیدر اولو طیشرا نیدر ا یتیریمد یاطالعات یاز نظام ها

قرار نخواهد گرفت. به منظور استفاده از  یورزش یها ونیفدراس
 یم یورزش یها ونیدر فدراس یقانون طیمح یاه لیپتانس

 یقانون طیسازمان ها بر مح نیا رانیتسلط مد شیبا افزا یستیبا
ظام ن شیدر جهت بهبود و افزا ریمس یخود، و کنترل آن به خوب

هموار  یورزش یها ونیدر فدراس یتیریو مد یاطالعات یها
  سازند.

بهره  بر یقانون طینشان داد که مح قیتحق نیهمچن جینتا
باشد.   یم رگذاریتاث یورزش یها ونیدر فدراس یمنابع انسان یور

و  نیچاتامساله اشاره شده است.  نیبه ا یمختلف قاتیدر تحق
دبیری و همکاران  (،2281دازاگادو و بلو )، (2281) یلیردویم
 ( و  2285(، جیائو و همکاران )8932(، جمالی و علیزاده )8913)

حقیق خود اشاره داشتند که محیط قانونی در ت (8939راستگو )
، 82، 1، 6، 5به نوعی بر میزان بهره وری تاثیرگذار می باشد )

 یتواند بر بهره ور یم یقانون طیکه مح رسدینظر م به(. 21، 81
ن آ یآن بر بهره ور ریباشد هرچند  تأث رگذاریدر سازمان ها تأث

 نیتوان چن یتوجه م نیبا ا ها کمتر موردتوجه قرار گرفته است.
و  نیاتاچ قاتیتحق جیحاضر با نتا قیتحق جیداشت که نتا اعالم

دبیری و همکاران  (،2281دازاگادو و بلو )، (2281) یلیردویم
 ( و  2285(، جیائو و همکاران )8932(، جمالی و علیزاده )8913)
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. به (21، 81، 82، 1، 6، 5) باشد یهمخوان م (8939راستگو )
بر  طیمح نیکه ا یو اثرگذار یقانون طیمح تیرسد اهم ینظر م

بر  یقانون طیمح که یرگذاریسازمان ها دارد و تاث یکل یفضا
گذارد، سبب  یها و عملکرد ها در سازمان ها برجا م تیروند فعال

منابع  یسبب بهبود بهره ور یبه خوب طیمح نیاست تا ا دهیگرد
ضر با حا قیتحق جینتا یتوان همخوان یرو م نیگردد. از ا یانسان

دازاگادو و بلو ، (2281) یلیردویو م نیچاتا قاتیتحق جینتا
(، 8932(، جمالی و علیزاده )8913دبیری و همکاران ) (،2281)

 یها تیرا به قابل  (8939راستگو ) ( و  2285جیائو و همکاران )
 در سازمان ها ارتباط دارد یقانون طیفراوان مح یریباال و نفوذ پذ

(5 ،6 ،1 ،82 ،81 ،21). 
 یالشچ نیمساله الزم به ذکر است که  مهمتر نیا ریتفس در

 جادیا یمطرح است، چگونگ یمنابع انسان تیریکه امروزه در مد
بع منا یها ستمیرسیز نیو انسجام ب یپارچگ کی ،یهماهنگ

آزمون و استخدام،  ،یابیو کارمند یزیمانند برنامه ر یانسان
روابط با  ات،عملکرد، جبران خدم یابیآموزش و توسعه، ارز
 و یهماهنگ یسو و برقرار کیاز  یمنیکارکنان و سالمت و ا

 یاتیعمل یاه ستمیس ریبا سا یمنابع انسان ستمیس نیانسجام ب
ناسب، م طیشرا جادیبا ا یقانون یباشد. فضا یم گرید یآن از سو

ه وجود ب یمنابع انسان یرا در جهت بهبود بهره ور ریتواند مس یم
 یقانون طیمح ییبا شناسا یورزش یها ونیاسفدر رانیآورد. مد
 یها را در سازمان خود به خوب هیتواند الزامات و رو یخود، م
عاد حوزه ها و اب یتواند تمام یم یقانون طی. محندینما ییشناسا

را تحت شعاع خود قرار دهد.  یورزش یها ونیدر فدراس یتیریمد
 هبودو ب یقانون طینسبت به مح یرو گسترش آگاه نیاز ا

 یا ژهیو طیگردد تا استانداردها و شرا یآن سبب م یکارکردها
 یم طیمح نیا نی. همچندیبه وجود آ یورزش یها ونیبر فدراس

واسطه  را به یمنابع انسان یبهره ور یارتقا ریمس یتواند به خوب
بود در جهت به یطیشرا جادیو ا یانسان یروهایبر ن یرگذاریتاث

 وجود آورد. بهها و عملکرد آنان  تیفعال
بر  یتیریمد یاطالعات ینشان داد که نظام ها قیتحق جینتا

 یم اررگذیتاث یورزش یها ونیدر فدراس یمنابع انسان یبهره ور
 یبهره ور ینیب شیپ زانیم یبه بررس یمختلف قاتیباشد. در تحق

 د.پرداخته ان یتیریمد یاطالعات ینظام ها یاز رو یمنابع انسان
، (8916) ینیو حس ایاشرق ن، (8939پور و همکاران ) یاحمد

 قیدر تحق (2281جوهانسون و توالندر )، (2281) یفوت و هاالو
 ی مدیریتی می تواند بر میزانخود اشاره داشتند که نظام اطالعات

 (.86، 3، 2، 8تاثیرگذار باشد. )بهره وری منابع انسانی 
 قیتحق جیاعالم داشت که نتا نیتوان چن یتوجه م نیبا ا

اشرق ، (8939پور و همکاران ) یاحمد قاتیتحق جیتاحاضر با ن
جوهانسون و ، (2281) یفوت و هاالو، (8916) ینیو حس این

 یبه نظر م(. 86، 3، 2، 8) باشد یهمخوان م  (2281توالندر )
 گردد تا خواسته ها یسبب م یتیریمد یاطالعات یرسد نظام ها

ردد. گ نیتام یورزش یها ونیدر فدراس یمنابع انسان یازهایو ن
افراد  نیا یگردد تا مهارت ها ینظام ها سبب م نیا نیهمچن

 یاز اطالعات مناسب در زمان ها یگردد و با برخوردار تیتقو
 نیدهند. از ا شیخود را افزا یبهره ور زانیم یحساس به خوب

 یاطالعات ینظام ها یتوان اظهار داشت که کارکردها یرو م
در  یمنابع انسان یبهره ور زانیگردد تا م یسبب م یتیریمد

 جینتا یرو همخوان نی. از اابدیبهبود  یورزش یها ونیفدراس
، (8939پور و همکاران ) یاحمد قاتیتحق جیحاضر با نتا قیتحق

جوهانسون ، (2281) یفوت و هاالو، (8916) ینیو حس ایاشرق ن
نظام  یها تیتوان به کارکردها و قابل یرا م  (2281و توالندر )

 نویدر سازمان ها به خصوص در فدراس یتیریمد یاطالعات یها
 (.86، 3، 2، 8) ارتباط داد یورزش یها

که  الزم به ذکر است قیتحق نیا جینتا یو بررس ریتفس در
 تیدر فعال یبه شکل گسترده ا یوتریکامپ یها یامروزه فناور

ه مراود یاز پردازش ها یبازه ا توانندینفوذ کرده و م رانیمد یها
را پوشش دهند  لیو حل مسا لیوتحل هیو تجز یتا بررس یا

به  یریگ میتصم یعنی ریمد کی فهیوظ نیدر مهمتر یوبطور کل
 تمسیس کی رانیمد یبرا یمختلف فی. وظاندیایب یکمک و
ارشد اطالعات  رانیها مدوجود دارد که در رأس آن یاطالعات

سازمان  کی یکل یفناور یها استراتژآن فهیقرار دارند و وظ
 نییسازمان را تع کیو اطالعات  یاست. درواقع، اهداف فناور

اهداف  نیشدن ا ییجهت اجرا الزم یزیرو از برنامه کنندیم
و رصد مستمر  ی.  ضرورت بازنگرکنندیحاصل م نانیاطم
به منظور  یورزش یها ونیدر طول چرخه عمر فدراس ندهایفرا

 میمو تص یتیریمد یها ستمیس یو روان ساز ندهایفرا لیتسه
 ستمیاز س ران،یکند تا مد یم جابیها ا ونیفدراس نیدر ا یریگ

ادر ق رانی. مدندیراستا استفاده نما نیدر ا تیریاطالعات مد یها
در هر مرحله از  ت،یریاطالعات مد یها ستمیهستند با کمک س

را به دقت  یو رشد سازمان یبهره ور زانیچرخه عمر سازمان، م
اطالعات  یها ستمیتحت نظارت و کنترل داشته باشند. کاربرد س

 ها و داده یو کم یفیدر سازمان موجب ارتقاء سطح ک تیریمد
 بهبود تیداده به اطالعات و در نها لیتبد ندیدر فرا لیتسه

 میمدر تص یدانش و به حداکثر رساندن بهره ور تیریاستقرار مد
 یرو وجود نظام ها نیگردد. از ا یم یسازمان یها یریگ

 رانیمد یها یریگ میگردد تا تصم یسبب م یتیریمد یاطالعات
 نیکه ا ردیانجام گ یشتریبا دقت ب یورزش یها ونیدر فدراس

در  یمنابع انسان یبهره ور زانیم شیسبب افزا یمساله به خوب
 .دیخواهد گرد یورزش یها ونیفدراس
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