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Review   
      Background and purpose: Today, many organizations and 

companies use human resource management information systems to 

be effective in achieving their goals. Therefore, it can be seen that 

most of them try to improve and improve the performance of 

employees by using these types of systems. The main goal of this 

research is to investigate the impact of the human resource 

management information system on the performance of the employees 

of the General Directorate of Sports and Youth of Alborz province. 

Methodology: The current research is considered "applied" and 

"quantitative" in terms of the nature of the data, and its research 

method is "descriptive survey". In order to analyze the data, 

descriptive and inferential statistics were used using SPSS and PLS3 

software package.The statistical population of the current research is 

the employees of the General Directorate of Sports and Youth of 

Alborz province, who were collected by using the questionnaire tool, 

and the necessary data and information were collected, and 47 

questionnaires were returned. 

Findings: Based on the obtained findings, all four hypotheses were 

confirmed and with the analyzes performed, the conceptual model of 

the research has a suitable fit. According to the analysis of the 

structural equation model, among the variables, the decision-making 

variable ranks first in terms of its impact on the performance of 

employees. 

Conclusion: One of the important results of the current research is 

emphasizing the strategic role of the human resource management 

information system in the performance of employees, which has 

transformed the old processes and procedures from traditional to 

modern and effective.Also, according to the performed analysis, in 

general, it can be said that one of the ways to improve the 

performance of employees is to strengthen the components of 

"organizational support, decision-making, saving time, saving money" 

in the workplace, which shows the direct and meaningful impact of 

the human resource management information system on The 

performance of employees. 
Keywords: human resources, human resources management 
information system, employee performance, Alborz province 
general sports and youth department. 
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 چکیده :

کنناد تاا در اطالعات مدیریت منااب  اسسااسی اساتهاده می  هایسیستمهای بسیاری از  و شرکت  هاسازمانامروزه    زمینه و هدف:
ها، مسعی دارسد تا با اساتهاده از ایان ساوی سیسات هاآنشود که اکثر راستای سیل به اهدافشان، مؤثر باشند. از همین رو مالحظه می

بر عملکارد   یمناب  اسساس  تیریاطالعات مد  ستمیس  تأثیر  یبررسند. هدف اصلی تحقیق حاضر،  عملکرد کارکنان را بهبود و ارتقا ده
 است.   اداره کل ورزش و جواسان استان البرز کارکنان
آن  قیاوش تحقشاود کاه ریمحساو  م "یکم ا"هاا  داده  تیاماه  سظار  ازو    "یکاربرد"پژوهش حاضر از سوی    شناسی:روش

و   SPSSافازاری  توصیهی و استنباطی باا اساتهاده از بساته سر ها از آمار  وتحلیل دادهمنظور تجزیهاست. به  "یش یمایپ-یهیتوص"
PLS3    .با استهاده از ابازار  پژوهش حاضر کارکنان اداره کل ورزش و جواسان استان البرز است که  یآمار  جامعهاستهاده شده است

   . دیپرسشنامه مسترد گرد 47تعداد و اطالعات الز  گردآوری شدسد که ها دادهپرسشنامه  
مههاومی ماد  ، آمادهعملبههاای واق  شادسد و باا تحلیل  تأیید، هر چهار فرضیه مورد  آمدهدستبههای  بر اساس یافته  ها:یافته

 ازسظار تصمیم گیاری ریمتغاز بین متغیرها،  های مد  معادالت ساختاری،  مطابق با تحلیل  . برخوردار استبرازش مناسب  تحقیق از  
 بر عملکرد کارکنان در مرتبه او  قرار دارد.  تأثیر

در عملکارد  یمنااب  اسسااس  تیریاطالعاات ماد  ستمیس  کیبر سقش استراتژ  تأکیدحاضر،    قیمهم تحق  جیاز ستا  یکی  گیری:نتیجه
طاابق باا . همچناین، مساخته اسات لیصورت مدرن و مؤثر تبدبه ،یرا از حالت سنت یمیقد یهاهیو رو ندهایکارکنان است که فرآ

 ،یساازماس  تیاحما"های  مؤلهاه  تیابهبود عملکرد کارکنان، تقو  هایراهاز    یکیتوان گهت  یطورکلی مبه،  آمدهعملبههای  تحلیل
 ساتمیسمستقیم و معنادار    تأثیردهنده  که این سشان  کار است  طیدر مح  "نهیدر هز  ییجودر زمان، صرفه  ییجوهصرف  ،یریگمیتصم

 است.  بر عملکرد کارکنان  یمناب  اسساس تیریاطالعات مد
عملکرد کارکنان، اداره کاال ورزش و جواسااان اسااتان   ،یمناب  اسساس  تیریاطالعات مد  ستمیس  ،یمناب  اسساس  کلیدی :واژگان  

 البرز.

 

 

 

 

بر عملکرد کارکنان اداره کل   ی منابع انسان تی ریاطالعات مد ستم ی س ر یتأث یبررس 

 ورزش و جوانان استان البرز 
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 مقدمه : 

 هاییساازمانویژگی آن اسات، تنهاا    تریناصلیمداو     هایسوآوریو    پیدرپیدر وضعیت رقابتی موجود و در محیطی که تغییرات  

، محورداسشموفق به کسب سرآمدی خواهند شد که سقش استراتژیک مناب  اسساسی خود را درك سموده و دارای مناب  اسساسی ماهر،  

  های ساازمان   ت یاعرصاه فعال   لی اصا  های مشخصاه از    ی کای (.  1400،  1حسینی مطلق و همکاران)  شایسته، سخبه و تواسمند باشند

  ترین مهم   ازجمله هستند که    ل ی امر دخ   ن ی در ا   ی اد ی ز   ار ی و عوامل بس  ل ی . دال هاست آن   تغییرات مستمر شدن و    تر رقابتی ،  امروزی 

،  2سان ماارتین -پانال و رز -، کارباالو آلکاادا )   اسات   اطالعات  های سیستم مدرسیزاسیون مبتنی بر  ،  ها آن در قبا     ی اقدامات اساس 

  عنوان باه اطالعات مدیریت به یاک ضارورت تبادیل شاده اسات. منااب  اسسااسی    های سیستم از    سازی پیاده استهاده و    .( 2022

. چراکه تغییرات گسترده در محیط کنوسی بسایار زیااد  هاست سیستم   گوسه این ، سیازمند وفق پذیری با  ها سازمان رکن    ترین اصلی 

باشند. این موارد، روسد آینده سازمان را مشخص    محور داسش ، سری ، و  پذیر طاف اسع   ها سازمان است و مهم است که مناب  اسساسی  

  های سیساتم (.  329:  2015،  3)شوکت، اشرف و غهاور   دهند می سازمان را افزایش    های تواسمندی   توجهی قابل   طور به و    سازسد می 

  گیری تصامیم سی از  همای در پشاتیبا است کاه سقاش م   اطالعات مدیریت   های سیستم   ترین مهم اطالعات مناب  اسساسی یکی از  

اطالعاات    های سیستم .  ( 131، ص 1394)کشته گر و شکوهی،    مات و وظایف مدیریت مناب  اسساسی دارد ا مدیران و اثربخشی اقد 

اطالعاتی را فراهم سمایند    تواسند می یک سقش استراتژیک برای بهبود عملکرد سازمان و عملکرد مناب  اسساسی دارسد که    ت ی ر ی مد 

مهم    ی از ابزارها   ی ک ی ، این سیستم درواق  .( 2021،  4)استریپ، پروفیلی و سامارا   باشند   مؤثر رای حهظ و توسعه مناب  اسساسی  که ب 

  ، دهی سازمان در سطوح مختلف سازمان، با تولید،    تواسد می که    است   بزرگ   های سازمان در    ویژه به   ی مناب  اسساس   ت ی ر ی در سظا  مد 

  .( 2014،  5دِشاااسد ساگندرا و  )   رد ی ارزشمند مورداستهاده قرار گ   ار ی ابزار بس  ک ی   عنوان به ی  اسساس   ی رو ی اطالعات س     ی و توز   ی سگهدار 

  عنوان به که ارتباط تنگاتنگی با آن دارد و سیاز است تا    هاست سیستم از این    تأثیرپذیر و    تأثیرگذار   عنصر   ترین اصلی ،  مناب  اسساسی 

  عملکارد ایان جواساب،    ترین مهم یکی از  را مورد سنجش قرار داد.    ها آن وی  حاصل از این سیستم بر ر   تأثیراتیک عنصر مهم،  

، در قالب  درمجموی که    دهند می متهاوتی را سشان    های واکنش   ها سیستم   گوسه ازاین کارکنان است. کارکنان در برخورد و استهاده  

اطالعاات در ماورد      یااصاالح و توز   ل، ی حل ت  ، بررسی   ره، ی ذخ   ، ی اب ی دست   ی را ب   تواسد می این سیستم  .  شود می تداعی    ها آن عملکرد  

منااب     ت ی ر ی اطالعاات ماد   های سیساتم اکثر اسدیشمندان حوزه مادیریت بار ایان باورساد کاه    کار رود.ه  سازمان ب   ی مناب  اسساس 

شوکت،    ؛ 2018،  8؛ سیلوا و لیما 2019،  7سیچ، پور و باچ باری دارسد )   تأثیر ( بر مهاهیمی چون عملکرد کارکنان  HRMIS) 6ی اسساس 
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  های ساازمان در ایان عرصاه،    (.1397،  2؛ آیبااغی اصاههاسی و همکااران 2015،  1یودیستیرا و کرتاهادی ؛  2015غهور،    اشرف و 

از طرفی سیز برخای از    .سمایند می   ها سیستم امروزی، استهاده بسیار زیادی از این    های سازمان   ترین مهم یکی از    عنوان به ورزشی  

اما متأساهاسه    کنند، ی م   ی مناب  اسساس   ی افزارها را صرف سر    ر ی پو  و ذخا   ی اد ی ز   ر ی مقاد   ، ها ن سازما   شتر ی ب اسدیشمندان معتقدسد که  

  ماؤثر و کارآماد   ی تا جهت سنجش عملکرد مناب  اسسااس   سد شو ی استهاده م   ی مناب  اسساس   ی اهداف ادار   ی فقط برا   ها آن از    ی ار ی بس

ابعاد مختلاف آن ماورد شناساایی و  و    قرارگرفته مورد سنجش    ثیر أ تسیاز است تا این    منظور   ن ی (. به هم 2014)ساگندرا و دِشااسد،  

ورزشی در کشور است که    های سازمان اسوای    ترین مهم یکی از    عنوان به   اداره کل ورزش و جواسان استان البرز تحلیل قرار گیرسد.  

مناب  اسسااسی  عملکرد  را بر    تأثیراتی این سیستم، در ابعاد مختلهی    و   سماید می ی استهاده  مناب  اسساس   ت ی ر ی تم اطالعات مد از سیس

  از طرفای،   .داد مورد بررسی قرار    را   تأثیرات  این   به این موضوی مهم توجه کرده و   تا این سازمان   از همین رو ضرورت دارد .  دارد 

  ور، بدیهی شک   پایدار   توسعه   و   محور   داسایی   های فعالیت   رشد   برای  الز    های زیرساخت   و  ها زمینه   سمودن   فراهم   اهمیت   به  توجه   با 

  تغییر   و   بشر   روز   باداسش   که بایستی   اداره کل ورزش و جواسان استان البرز همچون    ای تخصصی   های سازمان که    رسد می   به سظر 

  ساازمان ایان    تاا را بر عملکرد کارکنان ماورد بررسای قارار داده    ها سیستم ساشی از این    تأثیراتهمراه باشند؛    علمی   تحوالت  و 

  ستم ی س   تأثیر   ی بررس باشد. از همین رو، هدف اصلی تحقیق حاضر    مثمر ثمر بتواسد  ز،  و تحوالت داسشی رو مواجهه با تغییر   هنگا  

  .پذیرد می صورت    ره کل ورزش و جواسان استان البرز ادا  است که با محوریت   بر عملکرد کارکنان   ی مناب  اسساس   ت ی ر ی اطالعات مد 

پرداختاه  ی  ر ی گ جاه ی و ست   بحا  ،  پاژوهش   ی ها افتاه ، ی پاژوهش   ی شناساروش ،  پژوهش   ۀ ن ی شی پ بخش بعدی مقاله، به بررسی    در 

 .شود می 

 پیشینۀ نظری پژوهش 

 ی منابع انسان   ت ی ر ی اطالعات مد   ستم ی س 

منااب     ت ی ر ی ماد   ف ی است که به وظاا   ت ی ر ی اطالعات مد   های سیستم   ترین مهم از    ی ک ی   ( HRIS) 3ی اطالعات مناب  اسساس   ستم ی س 

هاا و  کارکناان، داده ،  افزار ساخت افازار،  شاامل سر    ایان سیساتم،   (.2014ااسد،  )ساگندرا و دِش   کند می سازمان کمک    ک ی   ی اسساس 

ساازمان را    ی و استشار اطالعاات در ماورد منااب  اسسااس   ی اب ی باز   ، وتحلیل تجزیه پردازش،    ره، ی کسب، ذخ اقدامات است که امکان  

  ی است که بارا   ی وتر ی کاما   ستم ی س   ک ی   ی اس اطالعات مناب  اسس  ستم ی س ،  درواق  (.  200:  2020،  4)عارفین و تاجدین   کند ی فراهم م 

عالوه بر    و   شود می استهاده    ی اطالعات مربوط به مناب  اسساس     ی و توز   ی اب ی باز   ، وتحلیل تجزیه   ، کاری دست   ره، ی به دست آوردن، ذخ 

  ستم ی س .  ( 2012،  5ون گ، ثیت و جاسسا کاواس )   .شود می   ز ی س   ها داده و    ها رویه ،  ها مشی خط ،  ها فر  ، شامل افراد،  افزار سر  و    افزار سخت 

ایان  .  ناد کماک ک   ها ساازمان به    ی مناب  اسساس   ی ز ی ر تواب  برسامه   شتر ی کردن ب   اتوماتیک با    تواسد ی مدرن م ی  اطالعات مناب  اسساس 
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و گازارش    ت ی ر ی ماد   ، آوری جما    گیری تصامیم   ی اطالعات را بارا   را ی ز   رود می بشمار  مهم    ک ی ابزار استراتژ   ک ی   عنوان به   ستم ی س 

   (.  2018لیما،    سیلوا و )   کند می 

روزاساه اسجاا  داد کاه    صاورتبه   ی اطالعاات منااب  اسسااس   ستم ی س با استهاده از    توان می را    ی مناب  اسساس   ی ندها ی تما  فرآ   با  ی تقر 

  ساتم ی س (  2003) 2کسون ی به گهته هندر   (.474:  2013،  1ابورتی و منصور ر )چاک   باشد   د ی سازمان مه   ی روش برا   ن ی به چند   تواسد می 

  ن، ی . بناابرا رسااسد می خاود ساود    ی منااب  اسسااس   ی نادها ی به سازمان در فرآ   ی و اثربخش  یی کارا   ش ی با افزا   ی سساس اطالعات مناب  ا 

  ناه ی در زماان و هز   جویی صارفه و    هاا داده   شاتر ی دقت ب   جاد ی کنند که باع  ا   روز به وارد و    تنهایی به را    ها داده   تواسند می کارکنان  

و مناب     ت ی ر ی مد   بخش به    تنها سه   ی اطالعات مناب  اسساس   ستم ی س ( اشاره کردسد که  1220) 3آگاروا  و کاپور   ن، ی . عالوه بر ا شود می 

  ی کلا  یی قادر اسات کاارا   ی اطالعات مناب  اسساس   ستم ی س .  کند می روش به کارکنان کمک    ن ی ، بلکه به چند کند می کمک    ی اسساس 

قاادر باه  ی  اطالعاات منااب  اسسااس   ساتم ی س   (.2012،  آگاروا  و کااپور )   دهد   ش ی سازمان افزا   ک ی   ت ی ر ی مد   ی را برا   گیری تصمیم 

  ساتم ی و صادور گازارش اسات. س   ی رقاابت   های ساازمان   ر ی با ساا   زمان سا   سه ی ، مقا ها هزینه   ت ی ر ی و مد   ی اب ی روسدها، ارز   یی شناسا 

حقاو  و    ت ی ر ی . ماد شاود می   بنادی طبقه   " ده یاچ ی پ " و    " غیر پیچیده " به دو سوی    ها آن با توجه به کاربرد  ی  اطالعات مناب  اسساس 

اسد.  فهرسات شاده   " غیر پیچیاده " عنوان  به   شوسد ی م   ی سگهدار   ی ک ی الکتروس   صورتبه کارکنان که    بت ی سوابق غ   ا، ی زد و مزا دستم 

  عنوان باه عملکارد،    ی اب یاو ارز   ی منااب  اسسااس   ریزی برسامه در استخدا  و استخا ، آموزش و توسعه،    سیستم اطالعاتی استهاده از  

 (.202:  2020تاجدین،  )عارفین و    شود می   بندی طبقه   " ده ی چ ی پ " 

 عملکرد کارکنان 

(.  2021،  4المطاری اِمگمال و  )   کناد می را ایهاا    ای اساسای ، سقاش  ها سازمان است که در    چندبعدی یک پدیده  عملکرد کارکنان  

  ی رفتاار فارد   عنوان باه آن را    تاوان می   کاه   سازمان است   و   ت ی ر ی در مد   موردمطالعه   مهاهیم   ترین مهم یکی از    کارکنان، عملکرد  

به اهداف ساازمان    یجاد کرده و سازمان ارزش ا   ی که برا   -است مشاهده    قابل و    دهند می اسجا     کارکنان که    ی کار -کرد    ف ی تعر 

   (.  2015  ، 6ک ی رس ی کمابل و و ؛  2017  ، 5ن ی ه ی پارکر و گر   ، ی ن ی )کارپ   کند می کمک  

  صاورتبه ،  متمرکاز و    ی سانت   حالات از    و   اسات   شاده متهااوت    ی توجه قابل   طور به   کارکنان عملکرد    مههو  گذشته،    ی ها در دهه 

کاه در    گاردد برمی   ی و جهااس   ی ت رقاب   ار ی بس  ی کار   ط ی مح به    ، تمرکز   ر یی تغ   ن ای   اساسی   ل ی دل آمده است.  مههومی پویا و منعطف در 

  ن ی ا   (.2014،  7)بارد، رِسچ و کوزولوفسکی   کنند   گیری جهت   ، ر ی و متغ   ا ی پو   های موقعیت به    یی پاسخگو   ی برا   د ی با   ها سازمان   همه آن 

  ی اب ی مثبت به دست   طور به را که    ای بالقوه   ی است که تما  رفتارها   ی از عملکرد شغل   تری گسترده   سازی مههو  مستلز     د ی جد   نه ی زم 
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کاه عملکارد    اسدیشمندان معتقدساد برخی از  (.  2007،  1و پارکر   ل ی س   ن، ی ه ی )گر   آورد می هم  ، گرد کنند می کمک    ی سازماس   هداف به ا 

در مقابل، عملکارد  (.  2012،  2)بِوان   گذارد می   تأثیر سازمان    ک ی   ی و بر سودآور   شود می   سازمان   ت ی منجر به موفق   کارکنان   نه ی به 

 (.2013،  3)اوکیو و اِزجیهور   همراه است   تر ن یی پا   ی سازماس   ی و اثربخش  ی سودآور   ، ی ور معموال  با بهره آسان    ساکارآمد 

را در قالاب    ی کاه منااب  اطالعااتاسات    خسارتعملکرد و جبران    ت ی ر ی مد مناب  اسساسی، عملکرد کارکنان جزئی از سظا     ر ازسظ 

باه  .  ( 2014،  4وِرگای -، دِمروتی، ساسز )باکر   دهند ی و استقا  م   ی آور بهبود مستمر جم    باهدف بازخورد در مورد عملکرد کارکنان،  

  ی ا بار   را   هاا ورودی از    ی کارکنان ممکن اسات اساوای مختلها  را ی است، ز   چندبعدی   کارکنان، یک مههو  عملکرد  ،  تر کلی   عبارتی 

(.  1991،  5و اسدرساون   امز یال ی باشد )و   ی و برون سقش  ی خاص، عملکرد ممکن است درون سقش  طور به ارائه دهند.    ی اهداف سازماس 

هساته    ی نادها ی باا فرآ   ی م ی ارتبااط مساتق   ن یااشااره دارد. ا   ل ماسند موارد مندرج در شرح شاغ   ، ل شغ   ی مورد او  به الزامات رسم 

)کاا  و    مارتبط اسات   ی پااداش رسام   های سیساتم توساط    شاده مشخص به اهاداف    دن ی رس سازمان دارد و معموال  با    عملیاتی 

  شاود، ی ارائاه م   ی ار یااخت   صورتبه اشاره دارد که توسط کارکنان    ی کمتر   ی رسم   ی ها ی مورد دو  به ورود (. و  2020،  6پلوهارت

ساازمان را باا    ی و رواس   ی اجتماع   نه ی زم   ، ی فرا سقش  ی ها ی ورود و    بگذارد   م ی مستق   تأثیر   ها آن هدف    ی ور لزوما  بر بهره   نکه ی ا   دون ب 

محافظت از منااب     ا ی کمک به همکاران    در قالب   ها ورودی   ن ی از ا   ی . برخ بخشد ی آن بهبود م   ی اصل   اتی بر عمل   م ی رمستق ی غ   تأثیر 

ساد و  ر گ ی کد ی و وابساته باه    ا ی کار مدرن پو   ط ی (. هر دو سوی عملکرد از کارکنان در مح 1991و اسدرسون،    امز ی ل ی )و   هستند   سازمان 

  هام بار   ، کارکناان عملکارد    مههاو    ن، ی برا بنا   (.2021و سامارا،    ی ل ی پروف   پ، ی )استر   تأثیرگذارسد عالوه بر کارکنان، بر سازمان سیز  

دو  در ایان تحقیاق، از    .بر سازمان سیز همین رویکرد را داشته باشند   تواسند می که    تأثیرپذیر است و هم    تأثیرگذار   ی عوامل مختله 

 (.  2021،  7و تورتورال   ی اسامورتی سارا )   اسجا  خدماتو    کار   ت ی ه ی ک   :شود می استهاده    کارکنان رد  لک عم مهم برای    ار ی مع 

 ی و عملکرد کارکنان منابع انسان   ت ی ر ی اطالعات مد   ستم ی س 

  ق یاسازمان از طر   ک ی   های فعالیت و کنتر     ی کارکنان، رهبر   ، دهی سازمان   ، ریزی برسامه   ند ی فرآ   توان می را    مدیریت مناب  اسساسی 

باه اهاداف    ی اب ی دسات   ی ا بر زمان کارکناان و ساا   ن ی و حهظ روابط ب   جاد ی ا   ی و جبران خدمات کارکنان برا   ی اب ی جذ ، آموزش، ارز 

  ی برا   ی افزار افزار و سخت سر    ، ت ی ر ی مد اطالعات    ستم ی س   ن، ی بر ا   وه (. عال 2016،  8کرد. استظارات کارکنان )دسلر   ف ی شرکت توص 

بهبود سازمان    ی برا   یی ها برسامه   ک ی استراتژ   ن ی و تدو   ی ر ی گ م ی سازمان، تصم   ت ی وضع   ر ی تهس  ق ی سازمان از طر   ک ی کارآمد    مدیریت 

  ( MIS)   2ت ی ر ی اطالعاات ماد   ساتم ی س   و   ( HRM) 1مادیریت منااب  اسسااسی   ب یا، ترک رو ازایان (.  2019،  9)لودان و لودان   است 
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  ت ی ر ی اطالعاات ماد   ساتم ی س   ، دیگر عبارتباه .  شاود می   ف ی توص   ( HRIS) 3ی مناب  اسساس   ت ی ر ی اطالعات مد   ستم ی س   ک ی   عنوان به 

تاا    کناد می با سازمان کمک    ها آن و کنتر  کارکنان با همسو کردن    ریزی برسامه است که به    کاارچه ی   ستم ی س   ک ی ی  مناب  اسساس 

 .  ( 2021،  4، بای، میرجلیلی، واسگ )ایساسگبدو   سازمان کار کنند   ی برا   مؤثر   طور به   ها آن 

، رضاایت و تمایال  هاا آن دارسد و در صورت وجود کیهیات در    ها سازمان افراد و  بسزایی بر    تأثیر اطالعات مدیریت،    های سیستم 

  ت ی ر ی اطالعات ماد   ستم ی س   سازی پیاده ،  به عبارتی   (.1393)بهرامیان و رهنوردآهن،    میسر خواهد شد   ها آن کاربران به استهاده از  

،  هاا آن روتاین    اتیاو عمل   ی عملکرد مناب  اسسااس   ف ی کردن وظا   اتوماتیک :  ازجمله دارد  را    ی ار ی بس  د ی فوا   سازمان در    ی مناب  اسساس 

)الوا  و    ی خادمات منااب  اسسااس   ت یاه ی بهباود ک   ، ساازماسی   های عملیات  یی کارا   ش ی افزا   ، خدماتدرخواست    ی کاهش زمان اجرا 

  ره، یاذخ   ، آوری جما  قاادر باه    د یابا ی  مناب  اسسااس   ت ی ر ی اطالعات مد   ستم ی س   ک ی در درجه او ،    .( 2009  ، 6ک ی ؛ رد 2007  ، 5الو ی د 

  سااسگبدو، ی ا )   افراد و سازمان استهاده شود   ی برا   د ی مه   های گیری تصمیم در    تواسد می باشد که    ی العاتا اطی   ها داده     ی ازش و توز رد پ 

 (.  2021واسگ،    ، ی ل ی رجل ی م   ، ی با 

، کارکناان قاادر  ی منااب  اسسااس   ت ی ر ی اطالعات ماد   ستم ی س که به دسبا  استهاده از    کنند می ( استدال   2010و رمضان )   ی حسنو 

اطالعاات    ساتم ی س .  ( 2010،  7)حسنوی و رمضان   از دقت، دقت و سرعت اسجا  دهند   یی خود را با سطح باال   ف ی واهند بود وظا خ 

هاا  و  -ک یالنگن (.  2009،  8و تریاااثی   مادوچاسادا ) اسات    ی اتیاح   ی عملکارد منااب  اسسااس   ت یاموفق   ی برا   ی مناب  اسساس   ت ی ر ی مد 

آسان به اطالعات،    ی دسترس   ، یی سرعت پاسخگو   ی مناب  اسساس   ت ی ر ی ات مد اطالع   ستم ی س   ی ا ی کردسد که مزا   ره ( اشا 2003) 9و ی است 

عملکارد    ش ی افازا   منظور باه .  ( 2003،  و ی هاا  و اسات -ک یالنگن )   است   ی ر ی گ م ی و تصم   گزارش دهی بهبود    ، ی ادار   یی کارا   ش ی افزا 

از مطالعاات سقاش    ی ار ی ند. بسداشته باش   ار ی را در اخت   ی ک ی تکنولوژ  های سیستم و    زاتی تجه   ترین پیچیده   د ی با   ها سازمان   ن، کارکنا 

 (.2013و منصور،    ی )چاکرابورت  است   ی فرد   وری بهره را در بهبود عملکرد و    ی اطالعات مناب  اسساس   های سیستم عمده  

  ی نادها ی ، فرآ رده ک   پذیر امکان کار را    ی رو ی س   ق ی دق   ریزی برسامه   ی مناب  اسساس   ت ی ر ی اطالعات مد   ستم ی س   سازی پیاده   رود می استظار    

این    (.2011  ، 10اداره خدمات عمومی مالزی بدون کاغذ را ارتقا دهد )   ی ط ی کند، و مح   اتوماتیک را    ی مناب  اسساس   ت ی ر ی مد   اتی عمل 

)لودان و لاودان،    گیرد می قرار    مورداستهاده   ی کاهش بوروکراس   درستیجه و    یی کار و کارا   ند ی به فرآ   دن ی سرعت بخش  ی برا   سیستم، 

  اعتماادتری قابل تر و  تا از اطالعاات منساجم   دهند ی اجازه م   ها سازمان   و   ها شرکت به    کاارچه ی   های سیستم   ن ی ، ا درواق  (.  2018

، به اشاتراك گذاشاتن  دهند می که ارائه  ی  امکان بهبود خدمات مختله ی،  ارتقاء عملکرد مناب  اسساس همچنین، موجب    بهره ببرسد.
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ن موسای و  بِا)   کناد می فاراهم    کارکناان را   د در کل عملکار   ک ی بعد سسبتا  استراتژ   ک ی   جاد ی در سراسر سازمان و ا   ی داسش ضمن 

 (.  19:  2020،  1العربی 

 پیشینه تجربی

و عملکارد کارکناان ارائاه  اطالعاات مادیریت منااب  اسسااسی  هایسیساتمدر خصوص    شدهاسجا از مطالعات    ایخالصهدر ادامه،  

 . شودمی

 

 د کارکنان ملکرو ع یمناب  اسساس تیریاطالعات مد ستمیدر خصوص س یتجرب نهیشیپ. 1جدول 

 هایافته عنوان تحقیق  محقق 

مناااب    تیریدر مااد  یاطالعات  هایسیستمسقش   (2018سیلوا و لیما ) 

 ی اسساس

بر سحااوه   یقیعم  تأثیر  یاطالعات  هایسیستمگسترده از    دهاستها

تحااو  عمااده   نیاا در حا  حاضاار دارد. ا  مناب  اسساسی  تیریمد

کاارد،   تیتقو  هاسازمانرا در    یمناب  اسساس  هایشیوهو    ندهایفرآ

 گذاریاشااتراكاستهاده و به   ره،یذخ  ،آوریجم در مورد سحوه    و 

مناااب    تیریمااد  ناادیفرآ  نی. چناادبوده اساات  مؤثرسیز    اطالعات

بهبود سطح خدمات باعاا    نیا  تأثیرو    اسدشدهکارآمدتر    اسساسی

 نی. اشودیم  سازمان  یدر استراتژ  یمناب  اسساس  شتریمشارکت ب

را بااه  توجهیقاباال  راتییاا تغسااازمان،    یاستراتژر  د  دیسقش جد

 . کندمیو متخصصان آن اضافه  یعملکرد مناب  اسساس

باار   یمناااب  اسساااس  یاطالعااات  هایسیستم  تأثیر ( 2020بِن موسی و العربی )

 هایشاارکتدر    یفردو عملکرد    یسوآور  تیقابل

 توسس

کرد و توسعه عمل یبه سوساز  یاطالعات مناب  اسساس  هایسیستم

اطالعااات   سااتمیس  تااأثیر  ،درواقاا .  کندمیکمک    یساسمناب  اس

 یاتیعملدارد:  تأثیری دو سوی اسساس ناب بر عملکرد م  یمناب  اسساس

 شیآن در افاازا ییدر تواسااا توانمیرا   یاتیعمل  تأثیر.  ایبطهراو  

و  فیوظااا  ونیخالصه کرد. اتوماس  یمناب  اسساس  اتیعمل  ییکارا

 شیافاازا  درسهایااتو    ؛یمناااب  اسساااس  معمااو  عملکاارد  اتیعمل

 یبه معنااا  ،یارابطه  تأثیر  ی. برایکارکنان مناب  اسساس  وریبهره

 یاست. و ارتقااا  رجویاربا   یهادرخواست  یزمان اجرا  هشکا

توسااط  هاااآن رشیو پااذ یکارکنان مناااب  اسساااس تیسطح رضا

 
1. Ben Moussa & El Arbi 
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 هایافته عنوان تحقیق  محقق 

 سازمان.  یاعضا

اطالعااات مناااب    هایسیستماستهاده از    مزایای ( 2019باریسیچ، پور و باچ )

 یو عملکرد سازماس یاسساس

گسااترده در  طوربااه یاطالعااات مناااب  اسساااس هایسیسااتم

 تااأثیر  بساایاری  قاتی. تحقشوسدمیاستهاده    لفمخت  هایسازمان

 ،یرا باار عملکاارد سااازماسی  اطالعات مناااب  اسساااس  هایسیستم

ده پراکناا   صااورتبهبااا آن را    اما مزایااای ماارتبطکردسد.    یبررس

 تااأثیر  نیتریسشان داد که قو  قیتحقاین    جیستا.  اسدکردهسی  برر

 هایسیسااتماده از  شاادت اسااته  قیاا از طر  یبر عملکرد سااازماس

 یکه با تعداد عملکردهااا  شودیحاصل م  یاطالعات مناب  اسساس

. شااودیم یریگاساادازه یافزارسر  هایسیستممختلف موجود در  

و   یسااازماس  تیریمااد  یکل  سعهتو  جهیست  تواسدمی  نی، احا بااین

  آن بر عملکرد سازمان باشد. تأثیر

 1رحیمی، قربا و دهباشی 

(2015  ) 

باار   یمناااب  اسساااس  یاطالعااات  هایسیستم  تأثیر

بخااش   هایسااازماندر    یکااار  یزساادگ  تیهیک

 یدولت

اطالعااات مناااب   سااتمیپژوهش سشان داد کااه س  نیا  یهایافته

 یباارا  یقبولقاباال  در سااطوح  یکااار  یزساادگ  تیاا هیو ک  یاسساس

سشااان   یهمبسااتگ  بیضر  جیقرار دارد. ستا  موردمطالعهکارکنان  

 یزسدگ  تیهیو ک  یاطالعات مناب  اسساس  ستمیس  نیکه ب  دهدمی

 رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

ات مدیریت العاط  هایسیستمابعاد    تأثیربررسی   (1400و چورلی ) قزلسهلو

اسساااسی   مبتناای باار فناااوری مناااب   خالقیااتبر  

 ورزشیتهریحی هایمجموعه

یکاای   عنوانبهعاتی  الاط  هایسیستماز    وریبهرهو    سازیفعا 

امااروزی تلقاای  هایسازمانمعیارهای رشد و ترقی   ترینمهماز  

ورزشی تهریحی از طریق استقرار   هایمجموعهمدیران    .شودمی

فرایناادهای  کارگیریبااهو همچنااین عاااتی الاط هایسیسااتم

، شااودمیکه منجر به ارائه خاادمات متنااوی و جدیااد   ایسوآوراسه

آن موقعیاات و جایگاااه برتااری را در   تب بهتی ویژه و  مزیت رقاب

 د.بازار رقابت ایجاد کنن

  ، اسکندری و عرفاسیمنوریان

(1396) 

و عملکاارد   یمناب  اسساااس  تیریمد  ستمیرابطه س

  سازمان

ب  منااا تیریمااد  سااتمیرابطااه س  ی، بررساا مذکور  هدف پژوهش

 یاباار سقااش واسااطه تأکیاادبااا  یو عملکاارد سااازماس یسساااسا

 نیاساات. بااد ریمساا  لیاا بااه روش تحل  کیاسااتراتژ  گیریجهت

 
1. Rahimi, Ghoraba & Dehbashi 
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 هایافته عنوان تحقیق  محقق 

در پژوهش حاضر   رانیا  مهیسهر از  کارکنان دفاتر ب  168منظور،  

مناااب    زشیاا سشان داد که اسگ  ریمس  لیتحل  جیشرکت کردسد. ستا

بازار / محصو    زیبر تما  یمثبت و معنادار  میمستق  تأثیر  یاسساس

 تااأثیر یمناااب  اسساااس گذاریساارمایهدارد.  یو عملکاارد سااازماس

بااازار / محصااو  و عملکاارد  زیبر تما یمثبت و معنادار  میمستق

و معنااادار  یمنهاا  نااهیهز /یآن بر کارآمد  تأثیردارد اما    یسازماس

/   یبر کارآمد  یو معنادار  یمنه  تأثیر  یمناب  اسساس  یریبود. درگ

بازار / محصااو    زی)تما  کیاستراتژ  گیریجهتعاد  بادارد.    نهیهز

بر عملکرد   یمثبت و معنادار  میمستق  تأثیر(  نهی/ هز  یو کارآمد

و  یمناااب  اسساااس زشیاا اسگ میرمسااتقیغ تااأثیردارسااد.  یسااازماس

 قیاا از طر یباار عملکاارد سااازماس  یمناااب  اسساااس  گذاریسرمایه

 یدرمجمااواساات.    دارمعناایمثباات و     کیاسااتراتژ  گیریجهت

 گیریجهااتو    یمناب  اسساااس  تیریمد  هایسیستمسقش    هاافتهی

قاارار   تأکیاادرا مااورد    یباار بهبااود عملکاارد سااازماس  کیاستراتژ

  .دهندیم

اطالعااات مناااب    هایسیسااتم  نیرابطه ب  نییتب ( 1394کشته گر و شکوهی )

 ی مناب  اسساس تیریمد یو اثربخش یاسساس

 ی، باارامناسااب  یعاااتاطال  هایسیسااتم  کارگیریبااهاستهاده و  

 ترینمهماز  یکیاست.  ساپذیراجتنا و  یضرور یامر  هاسازمان

اساات کااه   یاطالعات مناااب  اسساااس  هایسیستم،  هاسیستم  نیا

 یو اثربخشاا  رانیمااد گیریتصاامیماز   یباسیدر پشت  یسقش مهم

مطااابق بااا دارد.  یسساااسمناااب  ا تیریمااد فیمات و وظاااااقااد

با دو   اطالعات مناب  اسساسی  هایسیستمی این تحقیق،  هایافته

 ،ی)کااارکرد  یاطالعااات مناااب  اسساااس  هایسیسااتمبعد اثاارات  

 یاطالعات مناب  اسساس  هایسیستم  فی( و وظایو تحول  یارتباط

و  یداسااش، توسااعه پرساانل تیریمااد ک،یاسااتراتژ یکاااارچگی)

 تیریمااد یباار اثربخشاا  تثباا م طوربه(، ریزیبرسامهو    بینیپیش

آن را   راتییاا از تغ  یادیاا است و بخااش ز  تأثیرگذار  یمناب  اسساس

 .کندمی بینیپیش
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از ماد    -یمنااب  اسسااس  تیریاطالعات ماد  ستمیس-سنجش فرضیات تحقیق، برای متغیر مستقل    منظوربهمطابق با موارد فو ،   

( اساتهاده شاده اسات. 2014)1مکارانوابسته عملکرد کارکنان از مد  موهدساید و ه( و برای متغیر 2021)و تورتورال    یاسامورت یسارا

 .  گرددمیبه شرح ذیل ارائه    مد  مههومی تحقیق

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 مد  مههومی تحقیق  :  1شکل  
 (Narayanamurthy & Tortorella, 2021; Mohd Said et al, 2014 ) 

 

 تحقیق  هایفرضیه
 . گردسدمیذیل ارائه  به شرحتحقیق حاضر  هایفرضیهمطابق با موارد فو ، 

 فرضیه اصلی:
 د.  دار تأثیر اداره کل ورزش و جواسان استان البرز بر عملکرد کارکنان یمناب  اسساس تیریاطالعات مد ستمیس

 فرعی:  هایفرضیه
 دارد.   تأثیر اداره کل ورزش و جواسان استان البرز بر عملکرد کارکنانی سازماس تیحما

 دارد.  تأثیر البرزسان استان اداره کل ورزش و جوا بر عملکرد کارکنان گیریتصمیم
 دارد. تأثیر اداره کل ورزش و جواسان استان البرز عملکرد کارکنان برزماندر  جوییصرفه
 دارد. تأثیر اداره کل ورزش و جواسان استان البرز عملکرد کارکنان برهزینهدر  جوییصرفه

 

 شناسی پژوهشروش 
 "پیمایشای-توصایهی"کاه روش تحقیاق آن،  شودمیمحسو   "کم ی" هادهداماهیت  ازسظرو  "کاربردی"از سوی  حاضر پژوهش

هاای افزارسر اساتهاده شاده اسات کاه ایان محاسابات در بساتر   استنباطی  و  توصیهی  آمار  از  هاداده  وتحلیلتجزیه  منظوربهاست.  

SPSS    وPLS3    پژوهش متغیرهای بین  یهمبستگ  وجود  بررسی  برای  و  خطی  رگرسیون  از  تاب   برآورد  جهت.  پذیرسدمیصورت 

پاژوهش، ابتادا باه امار از روش  هایفرضایهدر ایان تحقیاق جهات پاسا  باه   است.   شده  استهاده  اسایرمن  همبستگی  ضریب  از

 
1. Mohd Said et al 

حمایت  

 سازمانی 

 تصمیم گیری  

صرفه جویی در 

 زمان 

صرفه جویی در 

 هزینه 

سیست

اطالعات   م

 تی ریمد

منابع 

 ی  انسان

 

عمل

کرد 

 کارکنان 

انجام  

 خدمات 

 کیفیت کار
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اطالعاات الز    و  هااداده  و  پاذیردمیصاورت    موردسظراستهاده شده است که عمدتا  با مرور ادبیات و پیشینه تحقیقات    ایکتابخاسه

استهاده خواهاد شاد کاه در آن رسشنامه پابزار از  ؛موردمطالعه جامعه گردآوری اطالعات از منظوربه، . همچنینسدگردمی آوریجم 

 از جامعه را سظرمورد اطالعات  تواسندمیهستند که  ایگوسهبه سؤاالت در مورد متغیرهای مورد سنجش است که این  سؤا  تعدادی 

 اساتاداره کل ورزش و جواسان اساتان البارز پژوهش حاضر کارکنان  یجامعه آمار. یندو تحلیل سما گردآوری موردمطالعه سموسه یا

مستقیم،  طوربهداشته و الز  را    یو آگاه  ییآشنا  نه،یزم  نیاستهاده خواهد شد که در ا  یاز افراد  صرفا   ق،یکه مطابق با موضوی تحق

در جامعه آماری موردمطالعه، از سوساه گیاری ن تعداد افراد شاغل  باتوجه به محدود بود.  است  تأثیرگذار  هاآناین سیستم بر عملکرد  

 . دیمسترد گرد  پرسشنامه 47، تعداد شدهتوزی   هایپرسشنامه انیاز م که شد  سیستماتیک استهاده

در ادامه برای تحلیل فرضیات تحقیق، با استهاده از مد  معادالت ساختاری بررسای و الگاوی پیشانهادی تحقیاق ماورد کنکااش 

بارازش  دهناد. مقاادیرعدد معناداری و ضرایب استاسدارد ماد  تحقیاق حاضار را سشاان می(  2( و )1)  سمودارهایاست.    گرفتهقرار

یشه میاسگین تاوان و ر سیکویی برازش، شاخص سیکویی برازش، شدهتعدیلشاخص    ،ایمقایسهشاخص برازش  "مناسب مد  شامل  

 باشد. می "ماسدهباقیدو  
 

 هش های پژویافته 

 توصیفی هایوتحلیلتجزیه 
سهر زن و    16  ،دهندهپاس   48از میان  .  باشندمیذیل    به شرح توصیهی    هایوتحلیلتجزیه،  آمدهعملبه  هایبررسیمطابق با  

که  32 بودسد  مرد  دکتر  یدارا  دهندگانپاس درصد    3.1  سهر  ل  44.3  ؛لیساسسفو درصد    48.49  ؛ یمدرك    4.11  ساسس؛یدرصد 
   . باشندمی دیالمفو و  المیدرصد د
 

 دهندگان پاس  توزی  فراواسی و درصدی سوابق خدمتی . 2جدول 

 درصد تجمعی  درصد معتبر  فراوانی  سابقه خدمت 

 92/22 92/22 11 سا  10تا  0

 58/89 66/66 32 سا    20تا   11

 100 42/10 5 سا    30تا   21

  0/100 48 جم  

 
  20تا    11درصد   66.66و    باشدمیسا     10تا   0بین    خدمتشانسابقه    دهندگانپاس درصد   22.9  2که  دهد میجدو  باال سشان  

 . سا  سابقه خدمت دارسد 30تا  21درصد  10.42سا  و 

 استنباطی  هایوتحلیلتجزیه 
  ب ی پرسشنامه، ضر  ییای سنجش پا  یقرار گرفت. ساس برا  سظرصاحبچند تن از استادان    اریپرسشنامه در اخت  ،یی روا  نییتع  یبرا
 بود.  یمقدار مناسبدرصد به دست آمد که  76/0محاسبه شد که برابر  spss افزارسر کروسباخ توسط  یآلها
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 ضرایب همبستگی اسایرمن میان متغیرهای تحقیق. 3جدول 

عملکرد  

 کارکنان

جویی  صرفه

 نه یدر هز

جویی  صرفه

 در زمان
 گیری تصمیم 

 تیحما

 یسازمان
 

 یسازمان تیحما 1    

 گیری تصمیم  482/0 1   

 جویی در زمان صرفه 152/0 517/0 1  

 نه یجویی در هزصرفه 328/0 220/0 154/0 1 

 عملکرد کارکنان  267/0 342/0 383/0 354/0 1

 
 .هستند معنادار %99 اطمینان سطح در ضرایب تما 
 سظر  در   %1  خطا  سطح  فرضیات،   آزمون  یبرا.  است  شده  گرفته  بهره  PLS3  و  SPSS  افزارهایسر   از  هاداده  وتحلیلتجزیه  در

  شده استهاده  رگرسیون  آزمون  ازبر عملکرد کارکنان    یمناب  اسساس  تیریاطالعات مد  ستمی س  تأثیر  بررسی  منظوربه.  است  شده  گرفته
 .است

  یا   و  هستند  سرما    هاداده   آیا   شود  مشخص  که   گرفت  اسجا   بودن  سرما    آزمون  مناسب  آماری  آزمون  تشخیص  جهت  ابتدا  در
استهاده شد که ستایج آن از قرار   هادادهاسمیرسوف جهت اطمینان از سرما  بودن توزی   -فخیر؟. از همین رو، از آزمون کولموگرو

 (.  4زیر است )جدو  
 

 اسمیرسوف(-ف)کولموگرو هادادهآزمون سرما  بودن توزی   . 4جدول 

انحراف   میانگین  متغیر 

 استاندارد 

آماره 

-کولموگروف

 وف اسمیرن

سطح 

 معناداری 

 000/0 222/0 5601/0 98/1 یسازمان تیحما

 000/0 155/0 6378/0 05/2 گیری تصمیم 

 000/0 232/0 9215/0 95/1 زمان  جویی درصرفه

 000/0 207/0 7989/0 2 نه یجویی در هزصرفه

 052/0 127/0 5803/0 09/2 عملکرد کارکنان 

 پژوهش  یهایافته: منب 
 

آزمون،   توزی     ورمنظبهاین  بودن  سرما   از  به    گیردمی اسجا     هادادهاطمینان  توجه  با  اینکه 4ی جدو   هایافته که  دلیل  به   ،
  وتحلیل تجزیه  منظوربه  توانمیسرما  بوده و    هادادهتوزی     درستیجهاست،    0.05تمامی متغیرها بیشتر از    شدهحاصلسطح معناداری  

 . کردتهاده آماری پارامتریک اس هایروشاز  هاداده
از آزمون رگرسیون استهاده شده    بر عملکرد کارکنان  یمناب  اسساس  تیریاطالعات مد  ستمیس  تأثیردر این تحقیق، جهت بررسی  

 است.
 



                                         
1140 تابستان، 2، شماره 2دوره  ، یانسان هیمنابع و سرما یه علم فصلنام  

ISSN : 2783-3984 

 بر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز  یمنابع انسان تی ریاطالعات مد ستمی س ریتأث  یبررس

   HRC-2208-1059کدمقاله: 

 
 

 توصیف مد  . 5جدول 

Std. Error of 

the Estimate 
 همبستگی ضریب
 شده تعدیل

 ضریب  مقدار مجذور
 همبستگی

 ضریب
 همبستگی

م

 دل 

9021/5 617/. 569/0 723/0 1 

 ی پژوهش هایافتهمنب : 
 

از تغییرات   %61که حاصل شده است و بدین معناست  617/0 -یهمبستگ بیضرمجذور -در جدو  فو ، مقدار ضریب تعیین  
مد  ستمیس اسساس  تیریاطالعات  کارکنان  هایمؤلههبا    توانمیرا    یمناب   کار    عملکرد  محیط  هرچقدردر  کرد.  این  مقدار    تبیین 

  توان میهمچنین، با استهاده از این ضریب  برخوردار است.    تریمناسبباشد، رگرسیون از برازش    ترسزدیک   1شتر و به  بیضریب  
 .گیردمیدر متغیرهای مستقل چه مقدار تغییر در متغیر وابسته صورت  هر تغییربه ازای کرد که  گیریستیجه

 سیون ضرایب رگر. 6جدول 

 مد  

تغییرات  
 غیراستاسداردشده 

ییرات  تغ
 استاسداردشده 

T 
Si

g. 
B 

Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 
6.
457 

4.605  
3
24/1 

00
1/0 

 ی سازماس تیحما
43

1/0 
360/0 679/0 

5
21/1 

00
0/0 

 گیری تصمیم
1.
871 

376/0 437/0 
6
41/4 

00
0/0 

 زمان جویی درصرفه 
40

2/0 
513/0 407/0 

3
32/4 

00
2/0 

 نهیجویی در هزصرفه 
43

7/0 
452/0 501/0 

2
03/3 

00
0/0 

 عملکرد کارکنان 
22

1/1 
431/0 613/0 

2
91/1 

00
1/0 

 
. 05تمامی متغیرها از     sig،  شودمیکه مشاهده    طورهماناست.    شدهارائهداری هریک از متغیرها  در جدو  باال ضرایب و معنا

. گیرسد میقرار    تأییدفرضیه تحقیق مورد    چهار؛ هر  درستیجهداری دارسد،  معنا  تأثیرگهت تمامی متغیرها    توانمیکمتر است. بنابراین  
 .معناداری دارسد تأثیربر عملکرد کارکنان  یمناب  اسساس تیریاطالعات مد ستمی س هایمؤلههیعنی 

( و 1زیر صورت گرفتند. سمودارهای )  هایتحلیل، آزمون و  PLS3  افزارسر   ساختاری، با استهاده از  معادالت   مد    تحلیل  برای
برازش مناسب   هایشاخصآماری،    هایتحلیل. مطابق با  دهندمیتاسدارد و معناداری مد  پژوهش حاضر را سشان  ( ضرایب اس2)

 .شوسد تأیید، موردسظر  هایمؤلههتا و معناداری باشند  قبو  قابلمد  باید دارای مقادیر 
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  یمد  در حالت معنادار. 1نمودار 

 

 مد  در حالت استاسدارد. 2نمودار 
 

توج  مالحظه    گوسه همان و    آمده عمل به   های تحلیل به    ه با  فو   سمودارهای  در  سیکویی شود می که  ر  مقدا  ،  
بر    مد    برازش  )   سیکویی   شده تعدیل و مقدار شاخص    0.041برا با  df( به درجه آزادی ) X2برازش  بر    1.69( برا

مقدار   با    GFIو    CFI  ،AGFI  های شاخص است.  بر  برا ترتیب  از  ا   0.94و    0.93،  0.96به  سشان  که  ست 
 برازش مناسب مد  ساختاری دارسد. 

 توان می  طورکلیبهقرار دارد.  او   ، در مرتبه  کارکنان  عملکردبر    تأثیر  ازسظر  تصمیم گیریمتغیر    شودمیکه مشاهده    طورهمان
  جویی صرفه  ،ر زماند  جوییصرفه  ،گیریتصمیم  ی،سازماس   تیحما  هایمؤلهه، تقویت  عملکرد کارکنان  بهبود  هایراهگهت یکی از  

 .شودمیپرداخته  بارهدراین گیریستیجهدر محیط کار است. در ادامه به بح  و  نهیدر هز
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 گیری بحث و نتیجه 
اسات   بر عملکرد کارکناان  یمناب  اسساس  تیریاطالعات مد  ستمیس  تأثیر  یبررسشد، هدف اصلی تحقیق حاضر    گهتهکه    طورهمان

قبلی سیاز  هایبخشکه در  طورهمانپرداخته شد.  هاآنیا رد  تأییدیمایشی، به بررسی فرضیات و پ-که با استهاده از روش توصیهی

فرآیندها و موارد مرتبط باا آن شاده اسات.   شدن  یتالیجیدافزایش    منجر به  ی،مناب  اسساس  تیریدر مداخیر    هایپیشرفتبیان شد،  

 تیعملکارد و رضاا  یابیاستخدا ، ارز  یکیتاکت  یهاهیرو  هستند که  یاسمناب  اسس   تیریمد  هایسیستماین موارد،    ترینمهمیکی از  

آماوزش و   هایسیساتمسظام و اسضاباط، و    و کنتار    تیریمد  وه،یش  نیبهتر  وتحلیلتجزیه  ا،یپاداش و مزا  وتحلیلتجزیهکارکنان،  

 تیریاطالعاات ماد  ساتمیسی مربوطاه،  هافتهیاو    آمدهعملبه  هایتحلیلمطابق با  .  اسددادهقرار    تأثیرو... را تحت  توسعه کارکنان  

ی ورزشای هاساازمانکه  داردمیدارد. این مقوله بیان   تأثیر  اداره کل ورزش و جواسان استان البرز  بر عملکرد کارکنان  یمناب  اسساس

کارکناان را در حالات  با توجه ویژه به این مقوله، عملکارد تواسندمی، دهندمیبه فعالیت ادامه  -عصر دیجیتا  -که در عصر کنوسی 

و  لوایسای تحقیقاات هایافتهی تحقیق با ستایج و هایافتهباشند.  ثمرمثمر، اهدافشانتا در راستا سیل به   دارسدسگه  موردقبو  آ  و  ایده

 یو قاسام ایس یجعهر؛ (1396) یو عرفاس یاسکندر ان،یمنور؛ (2019پور و باچ )  چ،یس یبار(؛  2020)  یو العرب  یموس  بِن؛  (2018)  مایل

 است.  (1394) یگر و شکوه کشته؛ (1395سسب )

باا اتکاا بایستی  هاسازمانکارایی و اثربخشی داشته باشد. به همین منظور،   تواسدمیس  هاسیستماین    کارگیریبهو    سازیپیادهصرف  

در راستای بهباود عملکارد کارکناان  هاسیستممناب  اسساسی و مناب  سازمان، تمهیداتی را در رابطه با استهاده از این   هایظرفیتبه  

 کیادر  یمناب  اسسااس تیریسشود، مد  کارگیریبه  درستیبه  سیستم اطالعات مدیریت مناب  اسساسیاگر  اتخاذ سمایند، از سوی دیگر،  

خود پاسخگو   یطیمح  ،یفناور  ،یسازماسبر فشارهای    تواسدمیعد  مدیریت صحیح، سو عالوه بر    ندکار ک  خوبیبه  تواسدمیسازمان س

 .  شوسدمیباشد و این مضرات، متوجه عملکرد مناب  اسساسی سیز 

ی در عملکرد کارکناان اسات کاه مناب  اسساس تیریاطالعات مد ستمیساستراتژیک  سقشبر  تأکیدیکی از ستایج مهم تحقیق حاضر، 

پاو  و  یادیاز رمقاادی هاساازمان شتریبست. تبدیل ساخته ا  مؤثرمدرن و    صورت بهی قدیمی را از حالت سنتی،  هارویهفرآیندها و  

اساتهاده  یمنااب  اسسااس یاهاداف ادار یفقاط بارا هاآناز    یاریاما متأسهاسه بس   کنند،یم  یمناب  اسساسهای  افزاررا صرف سر   ریذخا

 عنوانباه تواسنادیمی  مناب  اسسااس  تیریاطالعات مد  ستمیس،  درواق   مؤثر و کارآمد.   یمناب  اسساس  جهت سنجش عملکردتا    کنندیم

پیشانهادهای ذیال ارائاه  در ادامه، مثبت خود قرار دهند.  تأثیرات ، عملکرد کارکنان را تحت  هاسازمانیک رویکرد و بستر جام  در  

 .  گردسدمی

و آورد. از هماین ر باه دسات  هامؤلهاهو سمره بیشتری سسبت باه ساایر    مقادیر  "تصمیم گیری"  مؤلههی تحقیق،  هایافتهمطابق با  

 طورباهموجود را برطارف سااخته و  هایشکافسیازها و ه، سازمان؛ با توجه ویژه به این مقولتا مدیران و مسئوالن   شودمیپیشنهاد  

 در راستای ارتقا و بهبود عملکرد مناب  اسساسی اقدا  سمایند.   هاسیستمو دقیق، از این   جاسبههمه

 تواسنادمی هاساازمانبهبود عملکرد کارکنان است. در راستای  هاسیستمتهاده از این و اس سازیپیادهپیشنهاد دیگر در راستای سحوه 

و   ییدر کاارا  بسازاییساهم  اطالعاات مادیریت(،    هایسیساتم)  اطالعات   یو فناور  یمناب  اسساس  تیریمد  نیب  یکاارچگی  با ایجاد
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، عملکارد درسهایاتشده و  هاسیستمصحیح این  سازیهپیادی داشته باشند که متعاقب آن، موجب مناب  اسساس  ریزیبرسامه  یاثربخش 

 کارکنان را ارتقا و بهبود دهند. 

عدی در رابطه با ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان، تحات بساتر سیساتم اطالعاات مادیریت منااب  اسسااسی اسات. پیشنهاد ب

 یهااتیقابل و، کاردههمساو  را یمنااب  اسسااس یاطالعاات  ساتمیس هایاساتراتژیبا ایجااد چناین سیساتمی،   تواسندمی  هاسازمان

 . داشته باشند  یمناب  اسساس عملکرد  یاثربخش   شیافزا  یبرا  یترهوشمنداسه
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