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Abstract
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 M organ
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 M anagers
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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چکيده

، طراح ی مدل ارتباط ی محیط قانون ی،هدف از انجام پژوهش حاضر
نظامهای اطالعات ی مدیریت ی و بهرهوری فدراسیونهای ورزش ی کشور
همبستگ ی- تحقیق حاضر از نظر روش اجرا به صورت توصیف ی.بود
، جامعه آمار ی تحقیق حاضر شامل رؤسا ی فدراسیونهای ورزش ی.بود
 اساتید مدیریت ورزش ی دانشگاههای،دبیران فدراسیونهای ورزش ی
کشور و دانشجویان دکتر ی مدیریت ورزش ی م یباشد که تعداد آنان
 نفر بود که بر اساس روش تصادف ی طبقه ا ی و با استفاده811 شامل
 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص860 از جدول مورگان تعداد
 ابزار گردآور ی تحقیق حاضر شامل پرسشنا مههای بهرهوری. گردیدند
 پرسشنامه محیط قانون ی،)8318(منابع انسان ی هرس ی و گلداسمیت
) و همچنین پرسشنامه نظامهای اطالعات ی مدیران8931( نیک نژاد
 روایی و پایایی این پرسشنامهها با استفاده از روش.) بود8911( مقیم ی
 همچنین به منظور آزمون.های رایج مورد بررس ی قرار گرفته بود
 استفادهSmart PLS فرضیهها از روش معادالت ساختار ی نرم افزار
 نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ضریب مسیر برا ی محیط قانون ی.شد
 نتایج همچنین.  م ی اشد04511  برابر با،بر نظامهای اطالعات ی مدیریت ی
مشخص نمود که ضریب مسیر برا ی محیط قانون ی بر بهره ور ی منابع
 نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که.  م یباشد04831  برابر با،انسان ی
ضریب مسیر برا ی نظامهای اطالعات ی مدیریت ی بر بهره ور ی منابع
 با این توجه م ی توان مشخص گردید. م ی باشد04151  برابر با،انسان ی
که محیط قانون ی به عنوان مسائل ی مهم در فدراسیونهای ورزش ی م ی
تواند به خوب ی بر شکلگیر ی نظامهای اطالعات ی مدیریت ی و همچنین
.بهبود بهرهوری منابع انسان ی به خوب ی تاثیرگذار باشد
واژه هاي کليدي

 فدراسیون، بهره ور ی، نظام ها ی اطالعات ی مدیریت ی،محیط قانون ی
ها ی ورزش ی
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هماهنگی با تغییرات و شرایط محیط یکی از مهمترین عوامل
برای حفظ وجودی سازمانها میباشد .یکی از مهمترین
دستاوردهای هماهنگی و آمادگی در برابر تغییرات محیطی برای
سازمانها تعامل مستمر با محیط برای به حداقل رساندن
پیچیدگیهای ناشی از تغییر میباشد؛ بنابراین ،ساختار و
ویژگیهای محیطی که سازمان در آن قرار دارد برای هر سازمانی
بسیار مهم است ( .)89در ادبیات سازمان ،مطالعه محیط یکی از
اساسیترین مباحث میباشد .محیطی که خود دارای ویژگیهای
زیادی است که یکی از بخشهای آن به محیط قانونی معروف
میباشد (.) 81
محیط قانونی عبارت است از فضای سیاسی و قانونی که هر
سازمان در آن به فعالیت میپردازد .قوانین دولتی و دولت ،نتایج
انتخابات ،روابط دولت و احزاب ،توازن قدرت ،ثبات یا بیثباتی
سیاسی ،میزان اثربخشی روابط با سازمانهای رسمی ،حقوق
قانونی سازمان ،میزان اجازهی دولت برای دخالت در
کسبوکارها ،قدرتهای سیاسی حاکم بر کشور و بخش
خصوصی و اتحادیهها میتوانند بر محیط قانونی تأثیر بگذارند.
این مؤلفهها به نوبه خود تحت تأثیر عملکردهای قانون و مقررات،
تصمیمات حقوقی ،نظرات تصمیمگیرندگان و تفسیر قوانین قرار
میگیرند ( .)25محیط قانونی در هر کشوری با گذر زمان و در
طول روند تاریخی یک کشور تغییر میکند .اثرات محیط قانونی
در تحقیقات گذشته معموالً به دو صورت ایستا و پویا موردمطالعه
قرار گرفته است .بااینحال امروزه محیط قانونی بهصورت یک
متغیر پویا در نظر گرفته میشود ( .) 80در مورد تأثیر محیط قانونی
بر راهبردها و استراتژیها باید به این واقعیت مهم توجه کرد که
سازمانها نیازمند قدرت و منابع الزم برای اثرگذاری بر محیط و
انجام تغییرات مورد انتظار هستند ( .)85بر اساس این نظریه
قانون برای یک سری از سازمانها ابزار تشویق و برای یک سری
ابزار تنبیه در نظر گرفته است .به مرور سازمان درمییابد که
چگونه خود را با شرایط محیط قانونی وفق دهد تا از مضرات آن
در امان مانده و از مزایای آن بهره ببرد .در حقیقت این عامل را
نظریه وابستگی به منابع مینامند؛ ی عنی میزان سرعت و دقت
پاسخگویی سازمان به محیط قانونی و تغییرات آن وابسته به
قدرت منابع آن سازمان است (.)1
به نظر میرسد که محیط قانونی می تواند بر بهره وری در
سازمان ها تأثیرگذار باشد هرچند تأثیر آن بر بهره وری آن ها
کمتر موردتوجه قرار گرفته است .چرا که راستگو( ) 8939در
پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی

در فدراسیون های ورزشی پرداخت و مشخص نمود که از بین
عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی ،اثر عوامل مدیریتی،
اقتصادی و محیطی ،سازمانی و روانی بر بهره وری تأیید شد و
عوامل فرهنگی و اجتماعی و فردی مورد تأیید قرار نگرفتند.
بنابراین مشخص شد که عوامل محیطی به صورت کلی از عوامل
اثرگذار بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی
می باشد (.) 21
در تاریخچه بهره وری ،ابتدا توجه کمی به بهره وری نیروی
انسانی می شد و بیشتر پیشرفت ها در زمینه ای از بهره وری بود
که آن را بهره وری سرمایه می خواندند .تغییر رویکرد به منابع
انسانی و اهمیت قائل شدن برای آن ،ناشی از تغییر رویکرد از
مدیریت سنتی منابع انسانی به مدیریت استراتژیک منابع انسانی
است به گونه ای که در رویکرد اخیر ،بر شناسایی نقش راهبردی
که منابع انسانی می تواند در افزایش بهره وری سازمان ها ایفا
کند ،تأکید می شود( .) 22بنابراین می توان گفت مدیران منابع
انسانی وظیفه دارند با تأکید بر جامعه پذیری ،آموزش قبل خدمت،
آموزش ضمن خدمت و بالندگی منابع انسانی ،موجب بهره وری
در سازمان شوند .آموزش در سطح کارشناسی به عنوان موتور
محرکه ی جامعه که باید دربرگیرنده ی ناب ترین آموزش ها ،با
جدیدترین نظریات و نیز آموزش های عمومی و کمتر کاربردی
است ،فرایندی برای نظام آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت
باشد و طراحی چنین آموزش هایی برای تأمین نیروی کار
سازمان ها در نظر گرفته می شود (.) 1
از دیدگاه سازمان ملی بهره وری ایران و انجمن ملی بهره وری
ایران ،علل ناکارآمدی مدیریت درارتقای بهره وری کارکنان و در
بررسی موانع حرکت ملی بهره وری در دستگاه های اجرایی
کشور بررسی شده که نتایج آن شامل آشنا نبودن مدیریت با
مفاهیم و علم مدیریت نوین ،عدم تعهد مدیریت به لزوم ارتقای
بهره وری ،عدم توجه جدی به کارسنجی و اصالح شغلی و مش غله
ی فراوان مدیران ،عدم بهره برداری بهینه از نظرات و
پیشنهادهای سودمند کارکنان ،عدم انطباق ساختار مدیریت با
فناوری های جدید ،عدم تناسب قوانین و مقررات و نظارم اداری،
ناکارآمدی برخی مدیران و نهادینه نشدن فرهنگ بهره وری و
نیز ساختار نامناسب دستگاه های اجرایی است .در تحقیق دیگری
به مواردی مانند اینکه ساختار اقتصادی کشور به علت اتکا به
نفت به تالش و خالقیت کارکنان توجه ندارد و اینکه شایسته
ساالری در مدیریت از جایگاه مناسبی برخوردار نیست اشاره شده
است (.)9
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لذا برای اجرای نظام ها و سیاست های بهره وری منابع انسانی
در کشور ،الزم است مدیران منابع انسانی هر سازمان از طریق
جذب و گزینش نیروی انسانی متناسب با قانون ارتقای بهره وری
در آیین نامه ی اداری و استخدامی و نیز سایر فعالیت ها سطح
بهره وری را تعیین و پیش بینی نمایند .همچنین باید به بهره
وری منابع انسانی به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل در
افزایش بهره وری همت گمارند(.)29
نظام ،مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته و متعادل است که با
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
گونه ای است که درونداد به برونداد ،تبدیل می شود .بازخورد،
داده هایی درباره عملکرد نظام است و کنترل شامل نظارت و
ارزشیابی بازخوردهاست ( ) 83به طوری که حلقه بازخورد
اطالعات را از برونداد نظام کسب می کند و آن را برای سازوکار
کنترل قابل دسترسی قرار می دهد .سازوکار کنترل ،عالئم
بازخورد را با اهداف تطبیق داده و منجر به انتقال عالئمی به
عنصر درونداد می شود تا وقتی که الزم است ،نظام عملیاتش را
تغییر دهد (.)89
به زعم پاول  « ،)2001( 1نظام اطالعاتی از کاربرد نظام انتقال
فناوری به وسیله کاربران ناشی می شود؛ و از دو قسمت عمده
تش کیل می شود؛ اطالعات نخست فرآیندهای رسمی که فرض
می شود قابل تعیین با تصمیماتی درباره چرایی استفاده از فناوری
اطالعات باشد؛ و دوم فرآیندهای غیر رسمی ،مبنی بر اینکه چرا
نوع بشر از فنآوری اطالعاتی استفاده می کند و فرآیندهای رسمی
که به منظور تضمین اینکه کار مفید انجام شود ،خلق می شوند».
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
می توانند به صورت دستی یا رایانه ای یا ترکیبی از دستی و
رایانه ای اجرا شوند .انواع معمول نظام های اطالعات سازمانی
به دو طبقه اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :نظام های
پشتیبانی از عملیات های و نظام های پشتیبانی از مدیریت که
اولی برای پشتیبانی از تصمیم گیری های مدیریتی و دومی برای

پشتیبانی از عملیات روزمره سازمان است .هر کدام از این دو
طبقه به سه زیر طبقه تقسیم می شوند (.)20
در برخی تحقیقات به بررسی اثرات محیط قانونی و نظام
های اطالعاتی پرداخته شده است .جمالی و علیزاده ( ) 8932در
تحقیق خود اشاره داشتند که محیط قانونی می تواند به خوبی در
مسیر توسعه و بهبود سازمان عمل نماید ( .) 82همچنین دبیری
و همکاران ( ) 8913در تحقیق خود اشاره داشتند که محیط قانونی
سبب می گردد تا شرایط در جهت کسب اطالعات مورد نیاز به
وجود آید .از این رو چنین انتظار می رود که محیط قانونی با
ایجاد مجموعه ای استانداردها و ایجاد فضایی مناسب در سازمان
می تواند به کمک سازمان های ورزشی آید ( .) 1دازاگادو و بلو 2
( ) 2081در تحقیق خود اشاره داشتند که محیط قانونی به واسطه
ایجاد استانداردهای مناسب در سازمان به بهره وری سازمانی
منجر خواهد شد ( .)6پورتیزی  3و همکاران ( ) 2081این مبحث
را از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار دادند و اعالم داشتند که
محیط قانونی ضمن کاهش فساد اقتصادی در سازمان ها سبب
بهره وری کلی در سازمان ها می گردد ( . ) 28چاتاین و م یردویلی 4
( ) 2081در تحقیق خود اشاره داشتند که محیط قانونی به بهبود
بهره وری سازمانی منجر می گردد اما این بهره وری تنها به
دلیل بهبود وضعیت منابع انسانی سازمان ها می باشد .آنان اشاره
داشتند که محیط قانونی از طریق بهره وری منابع انسانی منجر
به بهره وری سازمان در تمامی حوزه ها می گردد (.)5
نیک نژاد و همکاران ( ) 8935در تحقیق خود ضمن اشاره به
نامناسب بودن وضعیت محیط قانونی وزارت کشور ،اشاره داشتند
که این محیط می تواند به خوبی مسیر سازمان در جهت بهبود
مسائل مدیریتی خود را هموار نماید ( .) 81از طرفی جیائو  5و
همکاران ( ) 2085در تحقیق خود اشاره داشتند که محیط قانونی
سبب می گردیده است تا کشور چین با کسب اطالعات مورد نیاز
در مسیر بهبود نظام های اطالعاتی مدیریتی به خوبی عمل نماید
و این سبب سود شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی در این
کشور شده است ( .) 81همچنین هاورث  ) 2081( 6در تحقی ق خود
اعالم داشت که محیط قانونی سازمان ها می تواند مسیر رشد و
بهبود نظام های اطالعاتی را شامل گردد (.) 88
جوهانسون و توالندر  ) 2081( 7اشاره داشتند که نظام های
اطالعاتی به بهره وری منابع انسانی در سازمان ها منجر می

1 .Paul
2 . DÃaz-Aguado & Bello
3 . Portuese
4 . Chatain &Meyer‐ Doyle

5 .JIao
6 .Haworth
7 . Johansson & Thollander
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گردد ( .)86این مساله در تحقی ق فوت و هاالوی  ) 2081( 1نیز
اثبات شده بود و اشاره داشتند که دانشی که از نظام اطالعات
شکل می گیرد سبب بهبود بهره وری منابع انسانی می گردد (.)3
از طرفی احمدی پور و همکاران ( ) 8939در تحقیق خود اشاره
داشتند که سیستم اطالعات مدیریت ضمن کمک به تصمیم
گیری مدیران سبب می گردد تا میزان بهره وری آنان افزایش
یابد ( .) 8همچنین اشرق نیا و حسینی ( ) 8916در تحقیق خود
اشاره داشتند که نظام اطالعات می تواند ،ضمن بهبود مهارت
های نیروی انسانی و در اختیار دادن نیازهای آنان به خوبی به
بهبود بهره وری منابع انسانی منجر گردد (.)2
با توجه به جایگاه و اهمیت فدراسیون های ورزشی در ایران و
وظایف بسیار خطیر و ارزشمند آن ها ی عنی توسعه و ترویج ورزش
در سطح همگانی و نخبه ،هماهنگی مسابقات در سطح محلی و
ملی ،انتخاب ،آموزش و توسعه تیم های ملی جهت حضور در
میادین بین المللی و از طرفی وابستگی آن ها به منابع مالی دولت
برای ارائه خدمات و اجرای برنامه های خود می باشد در مقابل
عملکرد خود پاسخگو باشند( .) 1لذا برای تحقق این مهم یکی از
راه های مؤثر ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهره وری نیروی
انسانی آن ها می باشد.
به صورت کلی استفاده از سیستم های اطالعاتی مدیریتی برای
مدیران اثرات مفیدی برای سازمان ها به همراه می آورد .این امر
در مورد فدراسیون های ورزشی اهمیت بیشتری دارد .چرا که
فدراسیون های ورزشی به دلیل ارتباطاتی که با سازمان های بین
المللی دارند ،باید خود از نظام های اطالعاتی بهره برند .وجود
زمینه های الزم برای افزایش و بهبود بهره وری برای کارکنان،
خود می تواند روند دستیابی به اهداف را تسریع نماید .اهمیت
درک محیط قانونی در مدیریت منابع انسانی به صورت وسی عی
پذیرفته شده است ،با فرض ماهیت نسبتا عقب مانده نظریه های
موجود ،فرصت های زیادی برای محققان جهت افزایش این
درک وجود دارد و هنوز نیاز شدیدی برای تحقیقاتی که سطوح و
روند بسیاری از متغیر های مورد نیاز را مستند کند ،وجود دارد .از
بین متغیر هایی که می تواند مورد بررسی قرار گیرد می توان به
نقش و اهمیت محیط قانونی در بهره وری فدراسیون های
ورزشی اشاره کرد که در این تحقیق  ،این مهم همزمان با بررسی
نظام های اطالعاتی مدیریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
از این رو ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،طراحی مدل ارتباطی
محیط قانونی ،نظام های اطالعاتی مدیریتی و بهره وری
1 . Foote & Halawi

فدراسیون های ورزشی کشور می باشد.امید است نتایج پژوهش
حاضر به فدراسیون های ورزشی کمک نماید تا با درک صحیح
از ارتباط محیط قانونی با نظام های اطالعاتی ،و نقش این دو
متغیر در بهره وری نیروی انسانی ،فدراسیون ها را در پیشبرد هر
چه بهتر اهداف خود و در مجموع بهره وری سازمان خود یاری
رساند تا بتوانند با کمترین هزینه به بیشترین بازدهی دست یابند.
روش تحقیق
در تحقی ق حاضر روش از نظر هدف ،کاربردی می باشد.
تحقیق حاضر از نظر روش اجرا به صورت توصیفی-همبستگی
است .بدین صورت که محقق پس از گردآوری داده ها در مورد
متغیرهای تحقیق با بررسی روابط و میزان تاثیر آن ها بر یکدیگر
با استفاده از شیوه توصیفی و استنباطی به بررسی رابطه بین
متغیرهای تحقیق پرداخت.
جامعه آماری شامل رؤسای فدراسیون های ورزشی به تعداد
 51نفر ،دبیران فدراسیون های ورزشی به تعداد  51نفر ،اساتید
مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور آگاه به حوزه تحقیق به تعداد
 10نفر و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی آگاه به حوزه
تحقیق به تعداد 90 ،نفر بودند .در جهت شناسایی اساتید و
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
ارتباط با آنان از طریق پست الکترونیک اقدام گردید و در این
ارتباط ،میزان آگاهی و تسلط آنان به حوزه تحقیق حاضر مورد
کنکاش قرار گرفت و در نهایت تعداد  10استاد مدیریت ورزشی
و  90دانشجوی دکتری آگاه به حوزه تحقیق مشخص گردیدند.
برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول
مورگان استفاده گردید .با توجه به اینکه در تحقیق حاضر گروه
های مختلفی شرکت داشته اند ،با استفاده از جدول حجم نمونه
مورگان تعداد نمونه های مربوط به هر طبقه مشخص و شناسایی
گردید .سبنابراین تعداد کل جامعه آماری 811 ،و تعداد کل نمونه
آماری برابر با  860نفر بود .از این تعداد 891 ،پرسشنامه به
صورت صحیح عودت داده شد و تجزیه و تحلیل های آماری
روی این تعداد داده ،انجام گردید.
در تحقی ق حاضر به منظور جمع آوری داده های میدانی
مربوط به بررسی متغیرهای تحقیق از  9پرسشنامه استفاده شد.
نخستین پرسشنامه ،پرسشنامه بهره وری منابع انسانی بود .ابعاد
و مؤلفه های بهره وری این پرسشنامه ،گرفته شده از نظریه
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هرسی و گلداسمیت  ) 8318(1و مشتمل بر  59سؤال و  1بعد
است .ابعاد آن شامل :توان(سؤال های 8تا  ،) 1شناخت
شغل(سؤال های  3تا  ،) 85حمایت سازمانی(سؤال های  86تا
 ،) 29انگیزش(سؤال های  21تا  ،) 99بازخورد عملکرد(سؤال های
 91تا  ،) 19سازگاری محیطی(سؤال های  11تا  ) 11و
اعتبار(سؤال های  11تا  .) 59بر این اساس پاسخ به صورت پنج
گزینه ای است که طیف آن از بسیار کم تا بسیار زیاد می باشد.
به منظور بررسی محیط قانونی از پرسشنامه نیک نژاد
( ) 8931استفاده شد .نیک نژاد () 8931که جهت شناسایی
شاخص های محیط قانونی منابع انسانی تدوین شده است .این
پرسشنامه مشتمل بر  1گویه می باشد که به صورت  :ثبات
(سواالت 8و  ،) 2شهروند گرایی ( سواالت  9تا  ،) 5اخالق محوری
( سواالت  6و  ،) 1بازدارندگی از رفتارهای غیر حرفه ای ( سواالت
1و ،) 3انعطاف قانون پذیری(سواالت 80و  ،) 88تجانس( سواالت
82و،) 89پیچیدگی ( سواالت  81و  ،) 85و جامعیت ( سواالت 86
تا  ) 81تدوین شده است .همچنین به منظور بررسی نظام های
اطالعاتی مدیران از پرسشنامه مقیمی ( ) 8911استفاده گردید.
این پرسسشنامه برگرفته از کتاب مقیمی( ) 8911که شامل 81
گویه و در طیف پنج گزینه ای لیکرت (کامال موافقم  5امتیاز تا
کامال مخالفم 8امتیاز) می باشد .در بخش آمار توصیفی فراوانی،
درصد فراوانی ،شاخص های گرایش مرکزی(میانگین و شاخص
های چولگی و کشیدگی ) و شاخص های پراکندگی (انحراف
معیار ) استفاده شد .به منظور آزمون روابط تحقیق حاضر از روش
معادالت ساختاری (نرم افزار  )Smart PLSاستفاده شد.
یافته های تحقیق
نتایج توصیفی مربوط به وضعیت سنی نمونه های آماری
تحقیق حاضر نشان داد که بیانگر این است که  81/3درصد از
نمونه آماری دارای سن کمتر از  90سال  55/3 ،درصد  98تا

 10سال  20/1 ،درصد  18تا  50سال و  1/2درصد باالی 58
سال هستند ،بنابراین باید گفت اکثریت نمونه آماری پژوهش
دارای سن  98تا  10سال می باشند .نتایج توصیفی مربوط به
وضعیت سابقه خدمت نمونه تحقی ق حاضر نشان داد که 88/3
درصد از نمونه آماری دارای سابقه کار کمتر از  5سال93/5 ،
درصد بین  6تا  80سال 26/8 ،درصد بین  88تا  85سال81/3 ،
درصد بین  86تا  20سال و  1/1درصد بیشتر از  28سال سابقه
داشتند .نتایج توصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونه تحقیق
حاضر نشان داد که  81/3درصد از نمونه آماری خانم و 15/8
درصد آقا هستند ،بنابراین باید گفت اکثریت نمونه آماری پژوهش
را آقایان تشکیل داده اند .نتایج توصیفی مربوط به وضعیت سطح
تحصی الت نمونه تحقیق حاضر نشان داد که 149درصد از نمونه
آماری دارای تحصیالت فوق دیپلم 18/09 ،درصد کارشناسی و
 55/2درصد کارشناسی ارشد و باالتر بوند.
به منظور پی بردن نرمال بودن داده ها ،از محاسبه کشیدگی
و چولگی استفاده گردید  .بنابرگفته هیر ( ،) 2003برای تعیین
نرمالیته داده ها از چولگی و کشیدگی استفاده شد .نتایج نشان
داد که چولگی بین  9و  -9و کشیدگی بین  5و  -5قرار دارد.
بنابراین داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند چرا که میزان
کشیدگی در یکی از متغیرها (اعتبار) بیشتر از  5می باشد .از سوی
دیگر تعداد نمونه های پژوهش نیز کمتر از  200نفر می-باشد
که خود عاملی است برای عدم استفاده از نرم افزارهای کواریانس
محوری همچون  Lisrelو یا AMOS.از این رو باید از نرم
افزارهای واریانس محور مثل  SmartPLSاستفاده نمود .به
منظور بررسی اهداف تحقی ق حاضر از روش معادالت ساختاری
استفاده گردید  .شکل شماره  8و  2و همچنین جدول شماره 8
نتایج معادالت ساختاری در تحقیق حاضر را به نمایش گذاشته
است.

جدول  .8مقادیر  tو تاثیر

روابط

تاثیر

T

تاثیر محیط قانونی بر بهره وری

94126

924181

تاثیر نظامهای اطالعاتی بر بهرهوری

24068

914108

تاثیر محیط قانونی بر نظامهای اطالعاتی

84158

184910

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

شکل  .2ضرایب معنی داری t
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نتایج تحقیق نشان داد که ضریب مسیر برای محیط قانونی
پیش بین مناسبی برای نظام های اطالعاتی مدیریتی ،برابر با
 04511می باشد که این مقدار مثبت است و مقدار T-Value
برابر با  804100می باشد که این مقدار از  8436بیشتر است و در
نتیجه تاثیرگذاری محیط قانونی پیش بین مناسبی برای نظام
های اطالعاتی مدیریتی معنی دار می باشد .نتایج همچنین
تحقیق نشان داد که ضریب مسیر برای محیط قانونی بر بهره
وری منابع انسانی ،برابر با  04831می باشد که این مقدار مثبت
است و مقدار  T-Valueبرابر با  24615می باشد که این مقدار
از  8436بیشتر است و در نتیجه تاثیرگذاری محیط قانونی بر بهره
وری منابع انسانی معنی دار می باشد .نتایج تحقی ق نشان داد
که ضریب مسیر برای نظام های اطالعاتی مدیریتی بر بهره وری
منابع انسانی  ،برابر با  04151می باشد که این مقدار مثبت است
و مقدار  T-Valueبرابر با  54913می باشد که این مقدار از
 8436بیشتر است و در نتیجه نظام های اطالعاتی مدیریتی بر
بهره وری منابع انسانی معنی-دار می باشد  .به منظور بررسی
بزارش مدل تحقیق از شاخص های ضرایب بارهای عاملی ،آلفای
کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،چولگی و کشیدگی ،معیار ،AVE
مقادیر  ،t-valuesضرایب Redundancy ،R2و GOF
استفاده گردید .با بررسی و تایید این شاخص ها مشخص گردید
که مدل ارائه شده در تحقیق حاضر از برازش مناسبی برخوردار
می باشد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد که محیط قانونی بر نظام های
اطالعاتی مدیریتی در فدراسیون های ورزشی تاثیرگذار می باشد.
نتایج تحقیق حاضر در این قسمت با نتایج تحقیقات با این
توجه می توان چنین اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج
تحقیقات هاورث ( ،)2081جیائو و همکاران ( ) 2085و همچنین
با نتایج تحقیقات نیک نژاد و همکاران ( ) 8935همخوانی دارد
( . )81 ،81 ،88اگر چه با بررسی پیشینه تحقی ق می توان پی برد
که پیش بینی نظام های اطالعاتی مدیریتی از روی محیط قانونی
در سازمان های ورزشی مورد اثبات قرار نگرفته است ،اما اهمیت
محیط قانونی سبب گردیده است تا در این تحقیقات نیز این
محیط بتواند به خوبی مسیر سازمان ها و دولت ها را در جهت
گسترش نظام های اطالعاتی مدیریتی هموار نماید .لذا می تواند
اهمیت و ضرورت محیط قانونی را دلیلی بر بروز این همخوانی
میان تحقیق حاضر و تحقیقات هاورث ( ،) 2081جیائو و همکاران
( ) 2085و همچنین تحقیقات نیک نژاد و همکاران ()8935
دانست (.) 81 ،81 ،88

در تفسیر این مساله می توان چنین اعالم داشت که
فدراسیون های ورزشی در جهت انجام وظایف خود به طور حتم
با مخاطراتی مواجه خواهند شد .محیط قانونی با ایجاد
استانداردهایی در سازمان و همچنین متناسب سازی فضای
سیاسی و قانونی سازمان سبب می گردد تا فدراسیون های
ورزشی در محیط مطمن تر به فعالیت بپردازند .در کشور ما محیط
قانونی فدراسیون های ورزشی دستخوش تغییرات بسیاری می
گردد که این مساله سبب می شود افت و خیزهای بسیاری،
گریبان گیر این سازمان ها گردد .از این رو مدیریت محیط قانونی
سبب می گردد تا اطالعات و فن آوری های مناسب در فدراسیون
های ورزشی مورد استفاده و بهره گیری قرار گیرد .از این رو
انتظار می رود که محیط قانونی بتواند به خوبی میزان نظام های
اطالعاتی مدیریتی را پیش بینی نماید.
این مساله را نیز می بایستی مورد توجه قرار داد که محیط
قانونی از طرفی می تواند سازمان را دچار مشکالت عمده ای
نماید  .عدم کنترل محیط قانونی سبب می گردد تا فدراسیون
های ورزشی نتوانند به خوبی بر شرایط خود تسلط یابند که این
مساله سبب بروز هرج و مرج در فدراسیون های ورزشی می گردد
که این خود باعث می شود تا مدیران این سازمان ها ،بیشتر وقت
خود را در مسیر تسلط بر سازمان خود بگذارند .از این رو استفاده
از نظام های اطالعاتی مدیریتی در این شرایط در اولویت
فدراسیون های ورزشی قرار نخواهد گرفت .به منظور استفاده از
پتانسیل های محیط قانونی در فدراسیون های ورزشی می
بایستی با افزایش تسلط مدیران این سازمان ها بر محیط قانونی
خود ،و کنترل آن به خوبی مسیر در جهت بهبود و افزایش نظام
های اطالعاتی و مدیریتی در فدراسیون های ورزشی هموار
سازند.
نتایج همچنین تحقیق نشان داد که محیط قانونی بر بهره
وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی تاثیرگذار می باشد.
در تحقیقات مختلفی به این مساله اشاره شده است .چاتاین و
میردویلی ( ،)2081دازاگادو و بلو ( ،)2081دبیری و همکاران
( ،) 8913جمالی و علیزاده ( ،) 8932جیائو و همکاران ( ) 2085و
راستگو ( )8939در تحقیق خود اشاره داشتند که محیط قانونی
به نوعی بر میزان بهره وری تاثیرگذار می باشد (،82 ،1 ،6 ،5
 .)21 ،81به نظر میرسد که محیط قانونی می تواند بر بهره وری
در سازمان ها تأثیرگذار باشد هرچند تأثیر آن بر بهره وری آن
ها کمتر موردتوجه قرار گرفته است .با این توجه می توان چنین
اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات چاتاین و
میردویلی ( ،)2081دازاگادو و بلو ( ،)2081دبیری و همکاران
( ،) 8913جمالی و علیزاده ( ،) 8932جیائو و همکاران ( ) 2085و
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راستگو ( )8939همخوان می باشد ( .)21 ،81 ،82 ،1 ،6 ،5به
نظر می رسد اهمیت محیط قانونی و اثرگذاری که این محیط بر
فضای کلی سازمان ها دارد و تاثیرگذاری که محیط قانونی بر
روند فعالیت ها و عملکرد ها در سازمان ها برجا می گذارد ،سبب
گردیده است تا این محیط به خوبی سبب بهبود بهره وری منابع
انسانی گردد .از این رو می توان همخوانی نتایج تحقیق حاضر با
نتایج تحقیقات چاتاین و میردویلی ( ،)2081دازاگادو و بلو
( ،)2081دبیری و همکاران ( ،) 8913جمالی و علیزاده (،)8932
جیائو و همکاران ( ) 2085و راستگو ( )8939را به قابلیت های
باال و نفوذ پذیری فراوان محیط قانونی در سازمان ها ارتباط دارد
(.)21 ،81 ،82 ،1 ،6 ،5
در تفسیر این مساله الزم به ذکر است که مهمترین چالشی
که امروزه در مدیریت منابع انسانی مطرح است ،چگونگی ایجاد
هماهنگی ،یک پارچگی و انسجام بین زیرسیستم های منابع
انسانی مانند برنامه ریزی و کارمندیابی ،آزمون و استخدام،
آموزش و توسعه ،ارزیابی عملکرد ،جبران خدمات ،روابط با
کارکنان و سالمت و ایمنی از یک سو و برقراری هماهنگی و
انسجام بین سیستم منابع انسانی با سایر سیستم های عملیاتی
آن از سوی دیگر می باشد .فضای قانونی با ایجاد شرایط مناسب،
می تواند مسیر را در جهت بهبود بهره وری منابع انسانی به وجود
آورد .مدیران فدراسیون های ورزشی با شناسایی محیط قانونی
خود ،می تواند الزامات و رویه ها را در سازمان خود به خوبی
شناسایی نمایند .محیط قانونی می تواند تمامی حوزه ها و اب عاد
مدیریتی در فدراسیون های ورزشی را تحت شعاع خود قرار دهد.
از این رو گسترش آگاهی نسبت به محیط قانونی و بهبود
کارکردهای آن سبب می گردد تا استانداردها و شرایط ویژه ای
بر فدراسیون های ورزشی به وجود آید .همچنین این محیط می
تواند به خوبی مسیر ارتقای بهره وری منابع انسانی را به واسطه
تاثیرگذاری بر نیروهای انسانی و ایجاد شرایطی در جهت بهبود
فعالیت ها و عملکرد آنان به وجود آورد.
نتایج تحقیق نشان داد که نظام های اطالعاتی مدیریتی بر
بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی تاثیرگذار می
باشد .در تحقیقات مختلفی به بررسی میزان پیش بینی بهره وری
منابع انسانی از روی نظام های اطالعاتی مدیریتی پرداخته اند.
احمدی پور و همکاران ( ،) 8939اشرق نیا و حسینی (،)8916
فوت و هاالوی ( ،)2081جوهانسون و توالندر ( )2081در تحقیق
خود اشاره داشتند که نظام اطالعاتی مدیریتی می تواند بر میزان
بهره وری منابع انسانی تاثیرگذار باشد.)86 ،3 ،2 ،8( .
با این توجه می توان چنین اعالم داشت که نتایج تحقیق
حاضر با نتایج تحقیقات احمدی پور و همکاران ( ،) 8939اشرق
نیا و حسینی ( ،)8916فوت و هاالوی ( ،)2081جوهانسون و

توالندر ( )2081همخوان می باشد ( .) 86 ،3 ،2 ،8به نظر می
رسد نظام های اطالعاتی مدیریتی سبب می گردد تا خواسته ها
و نیازهای منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی تامین گردد.
همچنین این نظام ها سبب می گردد تا مهارت های این افراد
تقویت گردد و با برخورداری از اطالعات مناسب در زمان های
حساس به خوبی میزان بهره وری خود را افزایش دهند .از این
رو می توان اظهار داشت که کارکردهای نظام های اطالعاتی
مدیریتی سبب می گردد تا میزان بهره وری منابع انسانی در
فدراسیون های ورزشی بهبود یابد .از این رو همخوانی نتایج
تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات احمدی پور و همکاران (،) 8939
اشرق نیا و حسینی ( ،)8916فوت و هاالوی ( ،)2081جوهانسون
و توالندر ( )2081را می توان به کارکردها و قابلیت های نظام
های اطالعاتی مدیریتی در سازمان ها به خصوص در فدراسیون
های ورزشی ارتباط داد (.)86 ،3 ،2 ،8
در تفسیر و بررسی نتایج این تحقیق الزم به ذکر است که
امروزه فناوری های کامپیوتری به شکل گسترده ای در فعالیت
های مدیران نفوذ کرده و میتوانند بازه ای از پردازش های مراوده
ای تا بررسی و تجزیه وتحلیل و حل مسایل را پوشش دهند
وبطور کلی در مهمترین وظیفه یک مدیر ی عنی تصمیم گیری به
کمک وی بیایند .وظایف مختلفی برای مدیران یک سیستم
اطالعاتی وجود دارد که در رأس آنها مدیران ارشد اطالعات
قرار دارند و وظیفه آنها استراتژی فناوری کلی یک سازمان
است .درواقع ،اهداف فناوری و اطالعات یک سازمان را تعیین
میکنند و از برنامهریزی الزم جهت اجرایی شدن این اهداف
اطمینان حاصل میکنند  .ضرورت بازنگری و رصد مستمر
فرایندها در طول چرخه عمر فدراسیون های ورزشی به منظور
تسهیل فرایندها و روان سازی سیستم های مدیریتی و تصمیم
گیری در این فدراسیون ها ایجاب می کند تا مدیران ،از سیستم
های اطالعات مدیریت در این راستا استفاده نمایند .مدیران قادر
هستند با کمک سیستم های اطالعات مدیریت ،در هر مرحله از
چرخه عمر سازمان ،میزان بهره وری و رشد سازمانی را به دقت
تحت نظارت و کنترل داشته باشند .کاربرد سیستم های اطالعات
مدیریت در سازمان موجب ارتقاء سطح کیفی و کمی داده ها و
تسهیل در فرایند تبدیل داده به اطالعات و در نهایت بهبود
استقرار مدیریت دانش و به حداکثر رساندن بهره وری در تصمیم
گیری های سازمانی می گردد .از این رو وجود نظام های
اطالعاتی مدیریتی سبب می گردد تا تصمیم گیری های مدیران
در فدراسیون های ورزشی با دقت بیشتری انجام گیرد که این
مساله به خوبی سبب افزایش میزان بهره وری منابع انسانی در
فدراسیون های ورزشی خواهد گردید.
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