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 نیسامانه وزارت ورزش و جوانان بر اساس مدل دلون و مکلـ  تیموفق زانیم یابیارز ،حاضر پژوهشهدف 

و و بـه صـورت میـدانی     بـوده و از نظـر هـدف، کـاربردي     یمایشـی پ -ایـن تحقیـق از نـوع توصـیفی    . بود

انگشتی جهت تحلیل معادالت ساختاري حداقل حجم  با استفاده از قانون سر. انجام گرفته است يا پرسشنامه

پرسشنامه عودت  329پرسشنامه در میان کارمندان و مدیران توزیع و در نهایت  350لذا  .نفر بود 320نمونه 

براي سنجش پایـایی از  . استفاده شد )2003(لین  دلون  و مک  پرسشنامهها از  آوري داده براي جمع. داده شد

بـه   90/0و  82/0که بـه ترتیـب    استفاده شد کرونباخي آزمون و ضریب آلفا پس -ضریب همبستگی آزمون

بـراي تجزیـه و   . گردیـد براي سنجش روایی پرسشنامه نیز از روش صوري و محتـواي اسـتفاده   . آمد دست

ـ ت یعامل لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیاز ضرها  تحلیل داده ـ ت و جهـت ارائـه   يدأیی در محـیط   مـدل  دأیی

 درصـد،  99/0 معنـاداري  سـطح  در که نشان داد همبستگی نتایج. استفاده شد   SPSSو Amos 20 افزار نرم

نتایج نشـان  . کند می فراهم را بیشتر هاي تحلیل امکان امر این که وجود دارد اصلی همبستگی متغیرهاي میان

اطالعات، کیفیت اطالعـات و کیفیـت خـدمات وزارت ورزش  بـا اسـتفاده کـاربر از          داد که کیفیت سامانه

و کیفیـت   داردبـا مزایـاي خـالص ارتبـاط       همچنـین کیفیـت سـامانه    .استسیستم و رضایت کاربر مرتبط 

تـأثیر    مزایاي خالص از طریـق اسـتفاده کـاربر و رضـایت کـاربر از سـامانه        اطالعات و کیفیت خدمات بر
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لـین   اطالعات مدیریت بر اساس مدل دلون و مـک   موفقیت سامانهگرفت که  جهیتوان نت یم نیبنابرا. گذارند

  .تواند بر تسریع در امور و باال بردن راندمان مؤثر باشد می

  

  لین مدل دلون و مک و وزارت ورزش و جوانان ،اطالعات مدیریت  سامانه :واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

 داشـته  وجـود  دوران تمـام  در تحول این چه اگر. است تحول حال در انگیز شگفت سرعتی با معاصر جهان

 عنـوان  به ها سازمان. است سابقه بی سرعت لحاظ به چه و محتوا  لحاظ به چه تحول این امروزه ولی ،است

 نقـش  و هسـتند  تحـول  و تغییـر  حـال  در سـرعت  بـه  نیـز  امـروزي  جوامع هاي مشخصه بارزترین از یکی

  تیریاطالعـات مـد   يهـا  ستمیس نقش. است انکار قابل غیر تحوالت این در هاي اطالعات مدیریت سیستم

در  ت سـازمان یریمـد  ،اطالعات يها ستمیس بدون که چرا ،است سازمان متشکله ياجزا سایر نقش از فراتر

کـار   کسـب و  یو رقابت ایمتحول، پو طیمح درکه  طوريه ب ؛شود انجام وظیفه خود دچار سختی و فشار می

 گسـترده مـورد   اریبه صـورت بسـ    شرفتهیمدرن و پ یها اطالعات ها، توسـعه و استقرار سامانه سازمان یکنون

بـر جـاي    تیریمـد  نـد یفرآ لیرا در تسـه  یشـگرف  راتیثأها ت سامانه نیقرار گرفته و کاربرد ا رانیتوجه مد

سطوح مختلـف،   رانیاطالعـات بـه مد ـعیپردازش و توز د،یارائه ابزارهاي تول به بیان دیگر،. گذاشته است

حرکت اطالعات در  انیبتوانند بـر جري شتریآنها فراهم نموده است که با اتکا به دانش ب يامکان را برا نیا

 و نـد یتـري بـر آن اعمـال نما    یو فنـ دهیسـنج تیریمـدباشند، داشـته  شترینظارت و کنترل ب سازمان خود،

هـاي در   هاي اطالعات نیاز همیشه سـازمان   سامانه). 1391 همکاران، رئوف و( اتخاذ کنند یمات درستیتصم

ه مدیران صرف دریافت اطالعات، برقراري ارتباط بیش از هشتاد درصد کار روزان. باشد حال رشد و پویا می

هاي  که اطالعات مبناي تمام فعالیت از آنجا. شود از امور مختلف می و استفاده از اطالعات در طیف وسیعی

هـدف چنـین   . هایی باید وجود داشته باشند کـه اطالعـات را تولیـد و مـدیریت کننـد      سامانه ،سازمان است

اطالعات صحیح و قابل اطمینان در مواقع مـورد نیـاز و در شـکل قابـل       در ارائهایجاد تضمین  ،هایی سامانه

یکـی  ). 1385ریاحی و همکاران، (اند  هاي اطالعات نامگذاري شده سامانه ،هایی چنین سامانه. استفاده است

اطالعـات    سـامانه  ،گیرنـد  برداري قـرار مـی   ها مورد بهره هاي اطالعاتی که در سازمان ترین سامانه از عمومی

گـذرد و بـه    اطالعات مدیریت مفهومی است که تنها یک یا دو دهـه از عمـر آن مـی     سامانه .مدیریت است

هاي اطالعات  سامانه« ،»هاي اطالعاتی سامانه«عموما آن را به نام . اند هاي گوناگون آن را توصیف کرده روش

 به ویژگـی خطیـر   توجه با). 1380،ثاقب تهرانی(اسند شن می »اطالعات کامپیوتري  سامانه«و  »گیري و تصمیم

حقـوق    دامنـه . زیـادي برخوردارنـد   ارزش بسـیار  ازهـا   ایـن سـامانه  ان مدیر هاي اطالعات مدیریت، سامانه

 1و همکاران تیالنک ).2015، مومنی(دالراست  300000تا  100000 آمریکا سالیانه اختی به این افراد دردپر

                                                           
١  Al-Nakib Noofal Ahmed Mohsen Mohammed 



 را ارائه دادنـد  »ها وري شرکت باال بردن بهره يبرا یاطالعات يها  استفاده از سامانه«عنوان با  يا مقاله) 2015(

 .شده اسـت  دیکأست، تها وري در شرکت که موجب بهره یاطالعات يها سامانه تیپژوهش بر اهم نیدر اکه 

اطالعـات   يهـا  مانهسـا  . مطرح  کرده بودنـد )  وري بهره( نهیزم نیرا در ا ییها يمطالعات گذشته فقط تئور

ـ قابل ،نیـ عالوه بر ا. کنند یرا ثابت م یو نرخ خروج یاثربخش نده،یآ یاحتمال يدادهایرو ت،یریمد  يهـا  تی

 .نماینـد  یمـ  تیوري هدا بهره يها يباالتر از استراتژ يا تر ما را به درجه بزرگ یتیریاطالعات مد يها سامانه

 ریثأاست که ت  هاي اطالعاتی مدیریت سیتم یاتیح ياز اجزا ،هدش شنهادیاز عوامل پ ياریها و بس تیظرف نیا

 بـا را  پژوهشی ،)2015( 1و همکاران بونیو. ها دارند وري شرکت بهره يها يو استراتژ یبر موارد مال میمستق

 .انجـام دادنـد   »لنـد یمقامات تا نیورزش نخبگان در ب  توسعه يبرا یاطالعات يها ستمیمدل س  توسعه«عنوان 

 جینتـا . کـرد ها کمـک   در ورزش سازمان یاطالعات تیریمد يها ستمیمدل در س یلیتحل  مقاله به توسعه نیا

در تمـام سـطوح    يریگ میاز تصم ،افزارها با استفاده از نرم یتیریمد اطالعات يها ستمیس  نشان داد که توسعه

 يریسـازمان در جـذب و بکـارگ    ییها به توانا سازمان يبقا یو حت یینها تیموفق. کند یم یبانیپشت یتیریمد

لـذا   .کنـد  جـاد یدر سـازمان ا  تیـ مز یدارد تـا بتوانـد نـوع    یبستگ دیجد يها يورافن دانش و اطالعات و

و  انیرمضـان ( هسـتند  تیریهـاي  اطالعـات مـد     مناسـب  بـا سـامانه    تیریمـد  جـاد یها بـه دنبـال ا   سازمان

  ). 1390همکاران،

هـا در   موضـوع  نیو ارزشـمندتر  نیتر مهم از یکی ،یتیریمد یهاي  اطالعات سامانه تیموفق یابیارز ن،یبنابرا

مـد نظـر قـرار     یو خصوصـ  یها اعم از بخش عموم سازمان هیدر کل دیاست که با تیریاطالعات مد  سامانه

شـده  انجام  یالعاتاط يها سامانه تیثر بر موفقؤعوامل م ییپروژها با هدف شناسا یبرخ ،انیم نیدر ا .ردیگ

مطالعـات انجـام    ،یطور کلـ ه ب .اند پرداخته یاطالعات يها سامانه تیموفق زانیم یابیبه ارز زین یاست و برخ

از جملـه  ). 2001 ، 2و همکاران انکس( اشاره دارند یهاي  اطالعات سامانه تیاز موفق یشده به ابعاد گوناگون

ن اهـاي اطالعـات مـدیریت توسـط محققـ      سیسـتم هاي مفهومی که در زمینه ارزیابی موفقیت  ترین مدل مهم

، مـدل  )1984(4، مدل موفقیـت ایـو و السـون   )1979( 3توان به مدل موفقیت زمود مختلف ارائه گردیده، می

لین  ت بروز شده دلون و مکو مدل موفقی) 1997(، مدل موفق سدرن )1992( 5لین موفقیت اولیه دلون و مک

لین از پایایی و اعتباري بیشتري  مدل بروز شده دلون و مک ،هاي مطرح شده در بین مدل. اشاره کرد )2003(

                                                           
١  Sounthorn wiboon 
٢ Anx  & et al 
٣  zemud 
٤  Ayo & allsun 
٥ Delone & Mclean 



از  اسـتفاده کـاربر  ، کیفیت خـدمات،   سامانه تیفیک، اطالعات تیفیکدر این مدل متغیرهاي . برخوردار است

هاي  گذار در ارزیابی سامانه ثیر و مزایاي خالص از جمله متغیرهاي مهم و تأ  ، رضایت کاربر از سامانه سامانه

  . اطالعات مدیریت هستند

تر در هر یک از ابعاد مدل  خود  هاي قبلی و تمایل به ارائه بینش عمیق لین با استفاده از پژوهش دلون و مک

هاي اطالعات موجود در مـدل ارائـه    هاي موفقیت سیستم تري از هر یک از ابعاد و زیر و بم توصیف مفصل

برخـی  . کنـد  هاي مورد نیاز یک سیستم اطالعاتی اشاره می ن، کیفیت سیستم به ویژگیاعقیده مؤلف به. کردند

پـذیري سیسـتم،    انعطـاف  سـهولت اسـتفاده،  : ند ازا ن ارائه کردند عبارتاهاي اندازه گیري که مؤلف از نمونه

طالعات نشـان دهنـده   کیفیت ا. کیفیت اطالعات است ،بعد بعدي. سهولت یادگیري بلیت اعتماد سیستم وقا

کامل بودن، به موقع بودن و قابل اسـتفاده   خروجی سیستم بر حسب چگونگی ارتباط، قابلیت فهم، صحت،

استفاده کاربر، استفاده دریافت کننده اطالعات در خروجی سیستم اطالعاتی . بودن خروجی تولید شده است

خروجی یک سیستم اطالعاتی معرفی شده است  باشد و رضایت کاربر، پاسخ دریافت کننده به استفاده از می

کـه در چهـارچوب کلـی     بعد جدید اضـافه شـده بـه سیسـتم، کیفیـت خـدمات اسـت       ). 2012، 1لی و یو(

. دارداشـاره    نل حـوزه فنـاوري اطالعـات خـود    هاي اطالعات، به پشتیبانی کاربران سیستم از پرسـ  سیستم

کـه نویسـندگان ایـن بعـد را بـه صـورت زیـر شـرح          طوريه ب ؛است »استفاده«همچنین وضوح بیشتر بعد 

ولی تجربه مثبت از استفاده، . باشد »رضایت استفاده کننده «استفاده در معناي فرایندي باید مقدم بر . دهند می

کنند کـه رضـایت بیشـتر اسـتفاده      ها بیان می آن رو، از این. منجر به رضایت بیشتر استفاده کننده خواهد شد

دهد و این امر به نوبه خود منجر به استفاده بیشـتر خواهـد شـد     به استفاده را افزایش می کننده، قصد و نیت

مطرح شد، دو مقیـاس  ) 1997(در نهایت بعد مزایاي خالص که توسط سدون ). 2010، 2گورال و همکاران(

ـ  را براي توسعه اثر سیستم )تاثیر فردي و تاثیر سازمانی(یر تاث هـا،   ت در گـروه هاي اطالعاتی بر اساس موقعی

هایی که از مدل دلون  از پژوهش. صنایع و جوامع به یک مقیاس واحد به نام مزایاي خالص نامگذاري کردند

ـ زاهـاي   توانیم به پـژوهش  اند می لین استفاده کرده و مک  سـتم یابعـاد س تحقیقـات خـود   در کـه   )2012( دی

 یبانیشـامل پشـت   گـر ید یبعد اضاف دوهمراه با  نیل مک و مدل دلون و ستمیبا مدل قابل قبول سی را اطالعات

 تیـ موفق بـر  ییمعنادار بـاال  ریثأاطالعات ت تیفیکه ک می دهدنشان  وقرار  یو آموزش مورد بررس یتیریمد

نشان داد که  یکل جینتاهمچنین  .شود یدنبال م و مشاهدهي رفتار میتوسط مفاه دارد و یاطالعات يها ستمیس

                                                           
١ SeuI K.L Le and lung-Ho  Yu 
٢ Gorla & et al 



 .اسـت  دیمف زیاطالعات ن ستمیس يساز ادهیپ یابیدر سازمان همراه با ارز يریگ میجهت تصم يشنهادیمدل پ

در پژوهشی جهـت انـدازگیري پـروژه دولـت الکترونیکـی مربـوط بـه         )2010( 1فلوروپلوس و همکارانش

هاي اطالعاتی مالی و خدمات امور مالی، مالیات یونان از منظر کارکنـان متخصـص کـه در سـازمان      سیستم

کیفیت خدمات، کیفیت اطالعـات و کیفیـت سیسـتم بـه      عمومی کار می کردند، نشان دادند که مالیات هاي

 ،شـد  که سیستم اطالعات مالیاتی استفاده می زمانی .اند طور قابل توجهی از سودمندي درك شده مشتق شده

به رضایت کاربر دهد تا آنجا که به طور کلی  تري از دو عامل دیگر کیفیت ارائه می کیفیت خدمات تاثیر قوي

کیفیت خدمات و کیفیت اطالعات از عوامل قابل توجه رضایت کاربر در زمـان اسـتفاده از   . شود مربوط می

تاثیر کیفیـت  . سودمندي درك شده شاخصی قویتر از رضایت کاربر است. باشند سیستم اطالعات مالیاتی می

اربر تـاثیر نداشـت وکیفیـت سیسـتم     ولی در رضایت کـ  ،سیستم روي سودمندي درك شده بسیار پایین بود

  .باشد فاکتوري بسیار مهم در تعیین احساس سودمندي و رضایت می

ـ آیـد   می برآنچه هاي انجام گرفته  پیشینه موضوع و تحقیق با توجه به مطالب ذکر شده و در اسـت کـه    نای

همچنـین در مـورد   . انـد  هـاي فـوق پرداختـه    هاي اندکی به بررسی متغیر هاي ورزشی پژوهش سازمان زمینه

هاي اطالعات مدیریت در وزارتخانه ورزش و جوانان تا به امروز تحقیقی جامع یافت نشـده   ارزیابی سامانه

 مدیریت اطالعات هاي سامانه ـتیموفق ـزانیم یـابیارز ،پژوهش نیدر ا یهـدف اصلبر همین اساس . است

لـذا محقـق   . ارائه شـده اسـت   نیل مک شده دلون و لیوزارت ورزش و جوانان است که بر اساس مدل تعد

وزارت ورزش و جوانان براساس مـدل دلـون    مدیریت اطالعات هاي سامانه تیموفق انیزم یابیدرصدد ارز

پـس ایـن مقالـه    . ده اسـت آورده شـ  1که مدل پژوهش و روابط بین متغیرهـاي آن در شـکل    است نیل مک

هـاي اطالعـات مـدیریت در وزارتخانـه ورزش و جوانـان       هاي مؤثري در جهت بهبود سـامانه  تواند گام می

  .و سرعت انجام کارها را تسریع بخشد ببردبردارد، و به تبع آن کارایی و راندمان سازمان را باال 

  

  

  

  

  

  

                                                           
١ Jordan Floropoulos et al. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چارچوب نظري پژوهش :1شکل 

  پژوهششناسی  روش

بـا   يا و پرسشنامهو به صورت میدانی  استو از نظر هدف، کاربردي  یمایشیپ -این تحقیق از نوع توصیفی

. انجـام گرفتـه اسـت    ایـران  اسالمی جمهوري جوانان و ورزش وزارت کامندان و مدیراناستفاده از نظرات 

گونه دخالت یا استنتاج ذهنی خـود،   محقق در این پژوهش سعی نموده است وضعیت موجود را بدون هیچ

وزارت ورزش و  منـدان کا مـدیران و  جامعه آماري این پژوهش را کلیه. به طور دقیق و کامل توصیف نماید

گیـري تصـادفی اسـتفاده     ش نمونـه گیري از رو براي نمونه. ادندد جمهوري اسالمی ایران  تشکیل می جوانان

بـا اسـتفاده از    بـودیم، به استفاده از تحلیل معادالت ساختاري  مجبورهاي خود  که ما در تحلیل از آنجا. شد

برابـر تعـداد متغیرهـاي     20تـا   5نمونـه بـین   انگشتی جهـت تحلیـل معـادالت سـاختاري حجـم       قانون سر

لـذا  ). 1394پهلوان شریف و همکـاران،  ( گردیدانتخاب  )شود شنامه میکه شامل سواالت پرس(پذیر  مشاهده

حداقل  ،باشد می 32پذیر که  عدد  که با توجه به تعداد متغیرهاي مشاهده در نظر گرفتیم 10ا عدد حجم را م

 329عدد پرسشنامه در میـان کارمنـدان و مـدیران توزیـع و تعـداد       350لذا  .تعیین گردید 320حجم نمونه 

براي  ،با توجه به این اینکه پژوهش حاضر، یک پژوهش میدانی و کاربردي است. پرسشنامه برگشت گردید

 در روش میدانی براي .میدانی استفاده شد جمع آوري اطالعات از دو روش بررسی اسناد و مدارك و روش

هـاي الزم بـراي    هماهنگی وزارت ورزش و جوانان مدیریت با ابتدا ها، پرسشنامه طریق از ها داده آوري جمع

 مـدیران و در بین   ها شنامهپرس بعد از دریافت مجوز،. انجام شد وزارتخانهدریافت مجوز جهت حضور در 

 کیفیت اطالعات

 کیفیت سیستم

 کیفیت خدمات

  استفاده کاربر
  از سیستم

 رضابت کاربر

 از سیستم

 منابع خالص

  رضابت کاربر

  از سیستم
 



توضـیحات الزم در   ها، آنها در بین  بعد از پخش پرسشنامه. گردیدپخش  وزارت ورزش و جوانان مندانکا

ه پرسشـنام . شـد  جمـع آوري پر شـده   يها پرسشنامه سپسو  دادهها  آنها به  مورد نحوه پر کردن پرسشنامه

اي  پنج رتبه از نـوع مقیـاس) 2003( »لین دلون  و مک اسـتانداردپرسشنامه بومی سازي شده « ،مورد استفاده

. گـزارش شـده اسـت    89/0برابـر   )1391(ران همکـا رئـوف و   آن در پژوهشپایـایی  که بود طیف لیکرت

 16-10سـواالت   ،متغیـر کیفیـت اطالعـات    1-9عدد بود که سـواالت   32همچنین کل سواالت پرسشنامه 

-28سـواالت   ،متغیر منافع خالص 27-22سواالت  ،کیفیت خدمات 21-17سواالت  ،متغییر کیفیت سیستم

براي ارزیابی روایی پرسشنامه نیـز  . ندیدسنج متغیر رضایت کاربر را می 32-31سواالت  و متغیر استفاده 30

بدین صورت کـه پرسشـنامه همـراه بـا اهـداف پـژوهش در بـین         ؛از روایی صوري و محتواي استفاده شد

بـراي ارزیـابی   قابل ذکـر اسـت    ینمچنه. ها بر روي پرسشنامه اعمال گردید متخصصان پخش و نظرات آن

 -در روش آزمـون . آزمون و ضـریب آلفاکرونبـاخ اسـتفاده شـد     پس -ز دور روش آزمونپایایی پرسشنامه ا

از جامعـه آمـاري در دو مرحلـه بـا     نفـر   20توسط پرسشنامه  یشیمطالعه آزما یکدر   پرسشنامهآزمون  پس

. )1جـدول (ید محاسبه گرد یرها در بین دو مرحلهمتغضریب همبستگی و سپس  یلتکمروز  7زمانی   فاصله

  .)2 جدول(کرونباخ سواالت پرسشنامه محاسبه گردید ي ام بعدي نیز ضریب آلفادر گ

  آزمون پرسشنامه پس –ضریب همبستگی آزمون  :1جدول 

 همبستگی ضریب ها خرده مقیاس

 81/0 کیفیت اطالعات

  84/0  کیفیت سیستم

  82/0  کیفیت خدمات

  82/0  استفاده کاربر

  83/0  رضایت کاربر

  84/0  مزایاي خالص

  66/82  مجموع

  

هـاي پرسشـنامه، در دو    هـاي مقیـاس   این است که بین خـرده   ، نشان دهنده1آمده در جدول  به دستاعداد 

یعنی پرسشنامه از قابلیـت اعتمـاد و بـه عبـارت      ؛دارد آزمون همبستگی معناداري وجود پس –مرحله آزمون

  .دیگري از پایایی الزم برخوردار است

  



  آلفاکرونباخ پرسشنامهضریب : 2جدول 

 ضریب آلفاکرونباخ ها خرده مقیاس

 89/0 کیفیت اطالعات

  88/0  کیفیت سیستم

  94/0  کیفیت خدمات

  87/0  استفاده کاربر

  91/0  رضایت کاربر

  91/0  مزایاي خالص

  90/0  مجموع

  

 .اسـت  7/0دهد ضرایب آلفاي کرونباخ بزرگتر از مقدار استاندارد  ، نشان می2آمده از جدول  به دستنتایج 

آن اسـت    این مقدار نشان دهنده. ها از پایایی درونی مناسبی برخوردار هستند گیریم پرسشنامه پس نتیجه می

 .باشـد  ی خوبی برخوردار مـی که پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی خیل

عالوه بر آمار توصیفی از روش آمار استنباطی استفاده  ،آمده به دستهاي  همچنین براي تجزیه و تحلیل داده

 یعامل لیو از تحل رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر یابیکننده ارز نییتع يفاکتورها نیارتباط ببراي ارزیابی . شد

 ریـ و غ میآثار مسـتق  ریمس لیاز تحلبا استفاده  تیدر نها .شده استمدل استفاده  دأییت و جهت ارائه يدأییت

محاسـبه خواهد شد که حاصل جمع  ـزین یاثر کلـ ،نیعالوه بر ا. گرفت متغیرها مورد سنجش قرار میمستق

 Amos  افزار نرمدو  از  ،پژوهش نیدر ا يها داده لیو تحل هیتجز يبرا .است میمستق ریو غ میدو اثر مستق

 .استفاده شده است   SPSSو 20نسخه 

 پژوهشهاي  یافته

 در و  ارائه کنندگان در پژوهش شرکت جمعیت شناختیهاي  هاي تحقیق ابتدا ویژگی بخش نتایج و یافته در

   .شود میانجام تجزیه وتحلیل استنباطی پژوهش  ادامه

از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ سـن   براي متغیر سن حاکی از آن است کهآمده  به دستنتایج 

بـه  نتـایج  . باشند سال می 30درصد باالي  1/28سال و  35تا  24درصد بین  8/57، 24درصد کمتر از  1/14

کل نفرات شرکت کننده   از درصد 6/30 نفر معادل 97 براي متغیر جنسیت حاکی از آن است کهآمده  دست

نتایج .  کل نفرات شرکت کننده در پژوهش زن بوده است ازدرصد  4/69 نفر معادل 222در پژوهش مرد و 

دهندگان به پرسشنامه از لحاظ  از میان پاسخ میزان تحصیالت حاکی از آن است کهآمده براي متغیر  به دست



درصـد   7/4درصد در مقطع فوق لیسانس و  8/22درصد در مقطع لیسانس و پایین،  5/72سطح تحصیالت، 

استفاده از سیستم حـاکی از  آمده براي متغیر مدت تکرار  به دستهمچنین نتایج . باشند تري میدر مقطع دک

درصد  4/13بار در ماه،  4درصد  3/36بار در ماه،  1درصد  4/28درصد هیچ بار در ماه،  64/10 آن است که

هـا نیـز از    بـراي بررسـی توزیـع داده   . انـد  کرده بار در ماه استفاده می 1درصد بیش از  3/11بار در ماه و  30

مقـادیر سـطح    اسـت آمـده حـاکی از آن    به دسـت که نتایج  اسمیرنوف استفاده شد -آزمون کمولموگروف 

باشد؛ بنابراین همه  می دار براي کلیه متغیرهاي مستقل و وابسته بزرگتر از سطح آزمون یعنی  معنی

 .باشند متغیرها داراي توزیع نرمال می

  میانگین و انحراف معیار متغیرهاي مدل :3جدول 

  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  4/7  8/29  اطالعاتکیفیت 

  7/4  9/20  کیفیت سیستم

  1/4  9/15  کیفیت خدمات

  7/6  3/20  مزایاي خالص

  2/2  7/9  استفاده از سیستم

  1/2  4/6  رضایت کاربر

، متغیر کیفیت 8/29شود که متغیر کیفیت اطالعات داراي میانگین  گیري می ، چنین نتیجه3با توجه به جدول 

، متغیر مزایاي خالص داراي میانگین 9/15متغیر کیفیت خدمات داراي میانگین  ،9/20داراي میانگین   سامانه

. باشـد  مـی  4/6کـاربر داراي میـانگین   و متغیـر رضـایت    7/9، متغیر استفاده از سامانه داراي میـانگین  3/20

میــزان تغییرپــذیري متغیــر     همچنین در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسـون بـراي تعیـین   

  .از مدل برازش شده براي تأیید مدل در تحلیل عاملی استفاده شده است وبسـته وا

  نتایج آزمون ضریب همبستگی :4جدول 

  خالص مزایاي  خدمات کیفیت  رضایت کاربر  استفاده کاربر  کیفیت سیستم  کیفیت اطالعات  اطالعات   سامانه

             کیفیت اطالعات

  کیفیت سیستم
001/0=P  

53/0=R  
         

  استفاده کاربر
001/0=P  

45/0=R  

001/0=P  

32/0=R 
        

        P  001/0=P  001/0=P=001/0  رضایت کاربر

050/



=P  

=R  
   

=P  

=R  

001/0=P  

56/0=R 
  

 بیان توان می که است اي به گونه همبستگی

کـه نشـان از    وجـود دارد  همبسـتگی 

ـ   ون، از ابـزار  به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیـر مکن

همچنین در این بخش یا استفاده از تحلیل عـاملی تاییـدي، معـادالت    

  .شوند

  

مدیریت اطالعات وزارت ورزش و جوانان

وزارت ورزش و جوانان به طور  

وزارت ورزش و جوانان بر  تیر

خدمات وزارت ورزش و جوانان به طور مثبت بر 

؛ بر مزایاي خالص اثر دارد تیریاطالعات مد

گذارد؛ کیفیت  انان به طور مثبت بر رضایت کاربر تأثیر  می

گذارد؛ استفاده کاربر از سیستم  خدمات وزارت ورزش و جوانان به طور مثبت بر رضایت کاربر تأثیر می

=R  55/0=R  41/0=R  

=P  

=R  

001/0=P  

48/0=R  

001/0=P  

55/0=R  

001/0=

68/0=

=P  

=R  

001/0=P  

46/0=R  

001/0=P  

40/0=R  

001/0=

41/0=

همبستگی دهد، نتایج نشان می 4گونه که اطالعات حاصل از جدول 

همبسـتگی  اصلی موجـود  متغیرهاي میان درصد 99/0 معناداري

  .کند می فراهم را بیشتر هاي تحلیل امکان امر این 

ـ   به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیـر مکن

همچنین در این بخش یا استفاده از تحلیل عـاملی تاییـدي، معـادالت    . شود استفاده می

شوند فسیر می، استخراج و ت)متغیر مکنون(گیري شده مربوط به هر سازه 

مدیریت اطالعات وزارت ورزش و جوانان  سامانه مدل تاییدي عاملی تحلیل :2شکل

  دهد، کیفیت سامانه نشان می 2گونه که اطالعات حاصل از شکل 

ریاطالعات مد  سامانه تیفیکگذارد؛  تأثیر  می  مثبت بر استفاده از سامانه

خدمات وزارت ورزش و جوانان به طور مثبت بر  تیفیک؛ اثر دارد تیریاطالعات مد  کاربر از سامانه

اطالعات مد  استفاده کاربر از سامانه؛ گذارد می رضایت استفاده کاربر اثر

انان به طور مثبت بر رضایت کاربر تأثیر  میکیفیت سیستم اطالعات وزارت ورزش و جو

خدمات وزارت ورزش و جوانان به طور مثبت بر رضایت کاربر تأثیر می

67/0=

  کیفیت خدمات
001/0=

50/0=

  مزایاي خالص
001/0=

61/0=

گونه که اطالعات حاصل از جدول  همان

معناداري سطح در که کرد

 که است مناسبی سطح

ـ   به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیـر مکن

استفاده می تحلیل عاملی تاییدي

گیري شده مربوط به هر سازه  اندازه

 شکل

گونه که اطالعات حاصل از شکل  همان

مثبت بر استفاده از سامانه

کاربر از سامانه  استفاده

رضایت استفاده کاربر اثر

کیفیت سیستم اطالعات وزارت ورزش و جو

خدمات وزارت ورزش و جوانان به طور مثبت بر رضایت کاربر تأثیر می



گذارد؛ رضایت کاربر  اطالعات مدیریت وزارت ورزش و جوانان به طور مثبت بر مزایاي خالص تأثیر  می

گذارد؛ مزایاي خالص وزارت ورزش و  ن به طور مثبت بر مزایاي خالص تأثیر میوزارت ورزش و جوانا

گذارد؛ مزایاي خالص وزارت ورزش و جوانان به طور مثبت  جوانان به طور مثبت بر استفاده کاربر تأثیر  می

زایاي گذارد؛ کیفیت اطالعات مدیریت وزارت ورزش و جوانان به طور مثبت بر م بر رضایت کاربر تأثیر  می

بر مزایاي  گذارد؛ کیفیت سیستم  اطالعات مدیریت وزارت ورزش و جوانان به طور مثبت خالص تأثیر  می

خالص تأثیر   و کیفیت خدمات  وزارت ورزش و جوانان به طور مثبت بر مزایاي گذارد خالص تأثیر  می

  .گذارد می

  گیري  بحث و نتیجه

 مدل اساس بر جوانان و ورزش وزارت مدیریت اطالعات   سامانه موفقیت ارزیابی ،هدف پژوهش حاضر

دهد  که نتایج ارزیابی عوامل موجود در مدل بر حسب میانگین امتیاز داده شده نشان می لین بود مک و دلون

که عامل کیفیت سیستم توسط افراد متوسط، کیفیت خدمات، کیفیت اطالعات، رضایت کاربر، استفاده از 

در نتیجه میزان موفقیت سیستم وزارت  .سطح باالتر از متوسط ارزیابی شده است سیستم و مزایاي شبکه در

، کیفیت خدمات، ستمیس تیفیک، اطالعات تیفیکشش متغیر . باشد ورزش و جوانان باالتر از حد متوسط می

ذار در گ هاي مهم و تأثیر  ، رضایت کاربر از سیستم و مزایاي خالص از جمله متغیرستمیاز س کاربر  استفاده

  هاي اطالعات مدیریت هستند و در مدل تأیید شده با استفاده از مدل برازش نکویی نحوه ارزیابی سامانه

تري بر منابع  رضایت تاثیر مستقیم و قوي دهد می ط متغیرها در شکل نمایان شده است که نتایج نشان ارتبا

بدین  ؛ستها منابع خالص از دیدگاه آنایش بیانگر اهمیت رضایت کارمندان در افز و دهد خالص نشان می

معنا که براي افزایش موفقیت سیستم وزارت ورزش و جوانان، مدیران باید رضایت کارمندان  از این سیستم 

همچنین کیفیت خدمات و نیز . افزایش دهند) سیستم، اطالعات و خدمات(گانه کیفیت  را با بهبود سه

یشتري بر رضایت کاربر، استفاده از سیستم و مزایاي خالص کیفیت اطالعات داراي همبستگی و تاثیر ب

تاثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطالعات بر رضایت کاربر و استفاده از سیستم اساساً بیشتر از کیفیت . دارند

هاي کیفیت  شاخص يبنابراین، مدیران باید توجه بیشتري بر بهبود و ارتقا .آمده است به دستسیستم 

 و دلون شده مدل اصالح کارگیري به نیز با )1392(و همکاران  گر کشته. خدمات و کیفیت اطالعات نمایند

 از کاربر رضایت و استفاده بر خدمات سیستم و کیفیت اطالعات، کیفیت لین نشان دادند که کیفیت مک

 سیستم از کاربر و رضایت اطالعاتی سیستم از استفاده این که در نهایت ودارد  مثبت تأثیر اطالعاتی سیستم



آمده در این تحقیق  به دستدارند و این نتایج با موارد  مثبتی رابطه شده درك خالص مزایاي با اطالعاتی

اطالعات  ستمیس یسنجش اثربخش«عنوان  با یقیدر تحق) 1392(وفا و احمدي همچنین. مطابقت دارد

اطالعات  ستمینشان دادند که س »نیل دلون و مک تیمجتمع فوالد مبارکه بر اساس مدل موفق تیریمد

را باالتر از  ستمیس تیفیابعاد مدل به جز ک یبخش است و تمام موفق و اثر فوالد کامالً جتمعم تیریمد

  . باشد دهنده ارزیابی موفق همسو با نتایج تحقیق می که باز هم نشان کرده است یابیارز نیانگیم

دهد که براي افزایش منابع خالص، مدیران وزارتخانه باید این  آمده از این پژوهش نشان می به دستنتایج 

ها را با کیفیت اطالعات، کیفیت خدمات و کیفیت سیستم خوب که به نوبه خود بر استفاده و  سیستم

بنابراین با در نظر گرفتن این مدل و بکارگیري آن . گذارند، توسعه دهند ارمندان از سیستم تاثیر میرضایت ک

در زمانی کوتاه  را اي و مدیران تصمیمات بهینه بدها امید است که راندمان و بازدهی افزایش یا در سازمان

  .بگیرند
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The study is to evaluate the success rate of Management Information System in 
the Ministry of Sports and Youth based on the basis of Delon and McLean 
model. This research is descriptive-survey and it is applied in terms of purpose 
and is done in a field and questionnaire. Using the rule of thumb for the analysis 
of structural equations, the minimum sample size was ٣٢٠. So, ٣٥٠ 
questionnaires were distributed among employees and managers and finally ٣٢٩ 
questionnaires were returned. A Delun and McLean (٢٠٠٣) questionnaire was 
used to collect data. To test reliability, the correlation coefficient of test-post 
test and Alpha-Cronbach's coefficient were obtained ٠/٨٢ and ٠/٩٠, 
respectively. To assess the validity of the questionnaire, formal and content 
method was used. For data analysis, Pearson correlation coefficient and 
confirmatory factor analysis were used to present and validate the model in 
Amos ٢٠ and SPSS software. Correlation results showed that there is a 
significant correlation of  ٩٩/٩٩٪ between the main correlation variables, which 
allows for further analysis. The results showed that the quality of the 
information system, the quality of information and the quality of the services of 
the Ministry of Sport were related to the user's use of the system and user 
satisfaction and the quality of the system is related to net benefits, and the 
quality of information and service quality with net benefits through user's use 
and satisfaction Users are affected by the system. Therefore, it can be concluded 



that the success of the management information system based on the Delon and 
McLean model can be effective in expediting and improving efficiency. 
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