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چکيده
هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش
وزارت جهادکشاورزی بود .جامعه آماری پژوهش را مسئولين تربيت بدنی سازمانها و شرکت-
های تابع وزارت جهادکشاورزی تشکيل میدادند که در مجموع 82 ،نفر بودند .روش پژوهش
توصيفی و از لحاظ هدف ،کاربردی است .ابزار گرداوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساختهای
بود که روایی صوری و محتوی آن توسط صاحب نظران مورد بررسی و تائيد قرار گرفت .برای
محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ( .)α=0/83برای تجزیه و تحليل
دادهها از آزمون فریدمن استفاده شد .یافته ها نشان داد ،عوامل موثر بر عدم اثربخشی
ورزش وزارت جهاد کشاورزی به ترتيب سياست و تصميمات دولت ،رویه های کاری ،اهداف و
ماموریت ها ،فناوری اطالعات ،ساختار سازمانی و برنامهریزی میباشد و در هر یک از این
حوزهها نيز با محدودیتهای مختلفی روبرو است .به منظور توسعه ورزش کارکنان و افزایش
مشارکت افراد در برنامههای ورزشی ،استراتژی ورزش کارکنان باید در جهت مرتفع کردن
محدودیتهای سياستگذاری ،رویههای کاری ،اهداف و ماموریت ،فناوری اطالعات ،ساختار
سازمانی و برنامهریزی تدوین شود.
واژگان کليدی :عدم اثربخشی ،ورزش ،کارکنان ،وزارت جهادکشاورزی
*نویسنده مسئول

Email:Gh_m1814@yahoo.com
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مقدمه
در هر سازمانی ،مهمترین عامل در نيل به اهداف ،نيروی انسانی است و شكی نيست که
موفقيت و پيشرفت سازمانها به نيروی انسانی آنها بستگی دارد .تحقيقات مختلفی بن
( ،)1991کریستين ( ،)2111پوليتس ( ،)2112اتریج ( )2112و لرفانر )2112( 1همبستگی
سالمت سازمانی و بهرهوری کارکنان را تأیيد و نشان دادهاند هر اندازه سالمت سازمانی افزایش
یابد ،بهرهوری در آن سازمان ،افزایش خواهد یافت (شعبانی و همكاران .)1329 ،پژوهشگران
بر این باورند که شرکت در ورزش و فعاليت بدنی به دليل این که موجب تخلية انرژی میشود،
زمينة بروز رفتارهای اجتماعی پرخاشگرانه را نه فقط در ورزشكاران بلكه در تماشاچيان نيز
کاهش میدهد (گایو .)2112 ،2یكی از پيامدهای بيرونی حذف ورزش ،مبتال شدن به بيماری
های گوناگون است و اگر بتوان نقش ورزش را در سبد مصرفی خانوار پررنگتر کرد ،میتوان
صرفهجویی قابل مالحظهای در بخش بهداشت و درمان خانواده داشت (ایندرسن و اولووس ،
3

 .)2112بررسیها نشان میدهد یك دالر سرمایهگذاری در ورزش ،باعث  32دالر صرفهجویی
در هزینههای پزشكی خواهد شد (مينپس .)1999 ،4لذا برنامهریزی برای ورزش در حوزههای
مختلف از دغدغههای اصلی دولتها شده است ،در کشور ما با مصوبه هئيت دولت به دستگاه-
های اجرایی اجازه داده شد  %1از اعتبارت تملك و دارایی خود را به منظور گسترس و تعميم
ورزش کارکنان خود منظور نمایند (حبيبی .)1321 ،دستگاههای اجرایی مثل وزارت نفت و
وزارت جهادکشاورزی در طول اجرای این قانون با اختصاص  %1از بودجه ساليانه خود به امور
ورزش کارکنان گامهای موثری را به ویژه در جهت توسعه زیر ساختها و تجهيز و تعمير اماکن
ورزشی (افزایش سرانه اماکن ورزشی) خود برداشتند .با اجرای ماده ( )13قانون برنامه پنجم
توسعه %1 ،اعتبار ساالنه ورزش دستگاههای اجرایی کشور در بودجه سالهای اخير پيشبينی
نشد (الریجانی .)1391 ،امر فوق پيگيری امور ورزش کارکنان دولت را در دستگاههای اجرایی با
محدودیت روبرو ساخت .عالوه بر آن ،در سال  1391از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به تمامی
دستگاههای دولتی ابالغ شد ،تمام حسابهای خودگردان اعم از پرداخت و تنخواهگردان خود
نزد خزانه معين را مسدود نمایند ،این امر مدیریت اماکن ورزشی دستگاههای دولتی که به-
صورت خودگرادن (درآمد-هزینه) اداره میشد را با مشكل مواجه ساخت (امين رفتاری،
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 .)1391مقدمه فوق نشان میدهد ،اثربخشی مدیریت ورزش کارکنان نيازمند بررسی بيشتری
است تا در جهت تدوین اهداف و برنامههای عملياتی آن گامهای موثرتری برداشته شود و از
بيراهه رفتن و به هدر دادن منابع مالی ،انسانی ،فيزیكی و اطالعاتی اجتناب شود .بدین منظور
پژوهش حاضر سعی دارد تا عواملی را که اثرات منفی بر روی اثربخشی ورزش وزارت
جهادکشاورزی دارند را شناسایی نماید تا سياستگذاری و برنامهریزی برای توسعه ورزش در
این وزاتخانه آسانتر شود و اثربخشی آن بهبود یابد .مرور تحقيقاتی که در حوزه اثربخشی و
عوامل موثر بر تضعيف و ارتقاء آن در سازمانها صورت گرفته مطلب مورد بحث را روشنتر
ساخته و مبانی نظری تحقيق را فراهم مینماید که در ادامه بطور مختصر به آن اشاره میشود.
اثربخشی سازمانی یك مفهوم واحد و منفرد نيست بلكه موضوعی بسيار پيچيده و مشتمل بر
ترجيحات و انتظارات متفاوت است .در واقع روشی است که سازمانها ،چگونگی تحقق موفقيت
آميز ماموریتهای خود را از طریق راهبردهای سازمانی مورد ارزیابی قرار میدهند .به عبارت
سادهتر ،اثربخشی سازمانی معموالً بهعنوان ميزان دستیابی یك سازمان به اهدافش در نظر
گرفته میشود که این اهداف میبایست نشاندهنده علت وجودی و در واقع ترسيمکننده
وضعيت مطلوب آینده سازمان باشد (وایس .)2112 ،1پژوهشگران هفت شاخص ،اجرا (برنامه-
های مدیریت ،تا چه اندازه توسط اعضاء سازمان اجرا میشود) ،رهبری (مدیریت تا چه حد به-
صورت اثربخش ارتباط برقرار میکند و چشمانداز و استراتژی سازمان را به اعضاء انتقال می-
دهد) ،تفویض (تا چه ميزان مدیریت ،تكاليف را واگذار مینماید) ،بازگشت سرمایه (تا چه اندازه
مدیریت سازمان ،منابع مالی ،فيزیكی و انسانی را بهکار میگيرد) ،مدیریت تعارض (مدیریت
چقدر قادر به بكارگيری مهارتهای متفاوت و مشابه است) ،انگيزش (مدیریت چگونه تالش
میکند که نيازهای دیگران را بفهمد و آن را برآورده نماید) ،پاداش (مدیریت چگونه برای درك
و ارزیابی ارزشهای دیگران تالش میکند) را برای سنجش اثربخشی مدیران ارائه دادهاند
(جامراگ و اورهولت .)2112 ،2طبرسا و غفوری ( ،)1322ایجاد انگيزه در کارکنان برای بهبود
عمكرد ،افزایش تعهد و کارایی کارکنان ،پرداخت حقوق ،مزایا و پاداش بر اساس نتایج ارزیابی،
ایجاد ساز و کارهای مناسب در جهت آموزشهای مرتبط با شغل ،ارائه بازخورد به کارکنان،
ایجاد رابطه مبتنیبر همكاری متقابل و کمك به تصميمگيریهای صحيح را از عوامل موثر بر
اثربخشی عمكرد کارکنان میدانند .از نظر دنج و گيبسون ،)2112( 3ایجاد چشمانداز و وحدت
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بخشيدن به اهداف ،خطمشی و فرهنگ سازمانی ،فراهمکردن تصویری روشن از آینده،
ارتباطات و برنامهریزی مبتنی بر هدف ،مدیریت خوب و توانمندسازی از مهمترین عوامل موثر
بر اثربخشی میباشد .مطالعة دیگری عوامل موثر بر اثربخشی را اهداف ،مشارکت ،احساسات و
عواطف ،رهبری ،تصميمات ،اعتماد ،شناسایی مشكالت ،خالقيت و رشد کارکنان میداند
(اسكات ،پالك .)2111 ،1براساس مدل کانری ،2چشمانداز ،اهدافعالی ،مشارکت کارکنان ،توجه
و تمرکز به حوزه های بحرانی ،تدوین و اجرای برنامه ،نظارت و ارزیابی ،بازنگری و اقدامات
اصالحی و همچنين توجه به نياز مشتریان مهمترین عوامل اثربخشی برنامهریزی است (ویچر و
همكاران .)1992 ،3از نظر یوکل ،)2112( 4معموالً رفتارهای رهبری ،هدفگزینی و برنامههای
مدیریت ،اشكال ساختاری ،ابتكارات بيرونی و نحوة استفاده از آنها بر عملكرد سازمان اثرگذار
میباشد که در ميان این موارد ،برنامهریزی و سيستم مدیریت از بيشترین تاثير برخوردار است.
به نقل از متانی و همكاران ( ،)1322ویليام جيمز 5در تحقيقات خود نشانداد ،کارکنان با  21تا
 % 31توانایی خود کار میکنند و چنانچه آنها آموزش ببينند و بهطور شایسته برانگيخته
شوند 21تا  %91تواناییها و صالحيتهای خود را بروزمیدهند .لذا به منظور ارتقاء اثربخشی،
سازمانها باید فرصتهایی را برای آموزش مستمر کارکنان تدارك ببيند .به عقيدة السچينگر و
همكاران ،)2111( 6رفتارهای توانمندکننده موجب ارتقاء تعهدسازمانی ،فرصتیادگيری ،رضایت
شغلی ،بهرهوری ،مشارکت در تصميمگيری ،خودکفایی ،احساس استقالل ،اعتمادبهنفس،
مسئوليتپذیری و نهایتاً افزایش اثربخشی سازمان و کاهش تنش شغلی در بين پرسنل میشود.
مطالعات دیگر موید این امر است ،سيستمهای که خود را با فناوری اطالعات تطبيق دادهاند در
آنها دستيابی به اهداف توسط راهبردهای سازمانی بهتر محقق شده و اثربخشی سازمانی ارتقاء
یافتهاست (الگبود و همكاران .)2112 ، 7نتایج بررسی گوپتا و همكاران )2112( 8نشان میدهد،
اثربخشی سازمانی حاصل از فناوری ،بهبود عملكرد شغلی ،افزایش رضایت شغلی ،پشتيبانی از
مدیران از طریق تاثير در روند تصميمگيری آنها و توسعه اشكال جدید ساختار سازمانی است.
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السچنگر و همكاران )2111( 1در پژوهش به این نتيجه رسيدند که بين فاکتورهای معنی
بخشيدن بهکار ،مشارکت در تصميمگيری ها ،اطمينان بخشی ،تسهيل دستيابی به اهداف،
کاهش بوروکرا سی با درك باالی اثربخشی افراد از کارشان ارتباط معناداری وجود دارد .یافته-
های تحقيق قربانی و همكاران ( )1322نشان داد ،بين ابعاد فرهنگ سازمانی ،مشارکت (توسعة
قابليتها ،تيمگرایی و توانمند سازی) ،سازگاری (یادگيری سازمانی ،مشتری مداری و ایجاد
تغيير) ،ماموریت (چشمانداز ،اهداف و مقاصد ،نيت و جهت استراتژی) و یكپارچگی (انسجام،
توافق و ارزشهای بنيادی) با اثربخشی سازمان تربيت بدنی کشور ارتباط معناداری وجوددارد.
نوربخش و همكاران ( )1329در مطالعه خود به این نتيجه رسيدند که بين عملكرد روسای
هياتهای ورزشی بانوان و اثربخشی آن هياتها ارتباط معناداری وجوددارد .ماتيز)2112( 2
اشاره به این دارد که نبود مجراهای ارتباطی موثر باعث افزایش هزینه شده و در نهایت
اثربخشی سازمانی را کاهش میدهد .به عقيدة اسميت ،)2112( 3نقصان در هر یك از مهارت-
های هفتگانة هوشياری نسبت به مشتری ،همسویی راهبردی ،سازگاری با محيط ،هدایت
یافتگی درونی ،هوش ابتكاری ،چشمانداز کار تيمی و جهتگيری فرآیندی عامل کاهش بهره-
وری و اثربخشی در سازمانها است .مطالعه دیگری نشان میدهد ،ضعف شبكه ارتباطی
(اینترنت) ،عدم کفایت مهارتهای مدیریتی ،سياستهای دولت ،محدودیت منابع مالی ،قوانين
و مقررات ضعيف ،نهادینه نشدن تشكلها در جامعه و ضعف ارتباط تعاملی سازنده با دولت به
ترتيب مهمترین عامل موثر بر عدم اثربخشی سازمانها میباشد (معمارزاده و اقبال پور.)1322 ،
به عقيدة ابراهيم و همكاران ،)2113( 4مشخص نبودن چشمانداز ،صحيح نبودن فرایندهای
انجام کار و روشن نبودن وظایف کاری مدیران و کارکنان مهمترین عامل موثر بر عدم اثربخشی
فدراسيونهای ورزش عراق میباشد .مرور تحقيات انجام شده نشان میدهد ،انتخاب یك معيار
مناسب بهمنظور ارزیابی اثربخشی سازمانی کار چندان سادهای نيست چرا که یك الگوی نظری
عمومی که بهترین معيار را معرفی کند در دسترس نمیباشد و تنها محقيقن براین باورند که
برای اثربخش نمودن یك سيستم نياز به تحليل روابط بين آنچه که انجام میدهيم (فعاليتها،
تصميمات و تمهيدات( و آنچه که میخواهيم بشویم یا بهدست آوریم (اهداف و ارزشها) می-
باشد و اساساً موفقيت سيستمها در گرو چگونگی انجام این امور میباشد که انحراف از این
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مسير ،باعث بر هم خوردن نظم سيستم و نهایتاً اضمحالل آن خواهد شد (وایس .)2112 ،لذا با
توجه به اینكه ورزش کارکنان نقش مهمی در پرورش نيروی جسمانی و تقویت روحية سالم
کارکنان و خانوادة آنها و در نهایت ارتقاء کارایی سازمانی دارد ،شناسایی موانع ،مشكالت و
عوامل موثر بر عدم اثربخشی این حوزه به مدیریت کمك میکند با کنترل و برطرف نمودن آن-
ها در جهت رشد و توسعه ورزش بهصورت عملیتر برنامهریزی نمایند .بنابراین ،پژوهش حاضر
به دنبال شناسایی عوامل محيطی (بيرونی) و سازمانی (درونی) موثر بر عدم اثربخشی ورزش
وزارت جهادکشاورزی است.
روش شناسی
روش پژوهش توصيفی -پيمایشی و از لحاظ هدف ،کاربردی است .اطالعات اولية تحقيق به
شكل ميدانی و از طریق پرسشنامة محقق ساختة  11گویهای جمع آوری شد .پرسشنامه با
توجه به ادبيات تحقيق ،با تاکيد بر مباحث موجود در کتاب اداره سازمان های ورزشی المپيك

1

(کامی و رابينسون )2112 ،2و براساس مدل وینر که عوامل محيطی (بيرونی) و سازمانی
(درونی) مختلفی اثربخشی را تحت تاثير قرارمیدهد و در این پژوهش از آن به مثابة چارچوب
نظری استفاده شدهاست ،طراحی گردید .براین اساس ،ورزش کارکنان بهعلت اینكه جزئی از
بدنه دولت است متاثر از تصميمات سياست های کلی دولت میباشد و از سوی دیگر فناوری نيز
با تحت تاثير قراردادن فرآیندهای کاری بهعنوان عوامل محيطی اثربخشی را متاثر میسازد.
ویژگیهای سازمانی (ساختار و رویهکاری) و اعمال مدیریتی (اهداف و ماموریت ،برنامهریزی)
بهعنوان عوامل داخلی اثربخشی سازمان را تحتتاثير قرار میدهد (شكل  .)1پرسشنامه،
براساس شاخص پنج ارزشی ليكرت (ترتيبی) طراحیشد طوری که کامالً مخالفم رتبه یك و
کامالً موافقم رتبه پنج را به خود اختصاص میداد .محتوای تمامی گویهها بهصورت مثبت بيان
شد و نظر مخالف پاسخگویان به هر گویه بهعنوان عامل موثر بر عدم اثربخشی در نظر گرفته-
شد .عدد سه بهعنوان نقطه مرزی 3انتخابشد بدین معنی که فرض شد اگر ميانگين هر گویه
کوچكتر از سه باشد بهعنوان عاملموثر بر عدم اثربخشی و مساوی یا باالتر از سه بهعنوان
عامل اثربخشی در نظرگرفتهشد .روایی پرسشنامه با نظرسنجی از اساتيد و متخصصان مرتبط و
پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و با ضریب  1/21مورد تأیيد قرارگرفت .جامعة
1. Managing Olympic Sport Organizations
2. Kami & Rabinson
3. Cut Point
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آماری تحقيق را کلية مسولين تربيتبدنی (آقایان و بانوان) سازمان جهادکشاورزی استانهای
مختلف کشور و سازمانها و شرکتهای تابع وزارت جهادکشاورزی شامل سازمان دامپزشكی،
سازمان تعاون روستائی ،سازمان حفظ نباتات ،سازمان آموزش تحقيقات کشاورزی ،سازمان امور
عشایری ،سازمان شيالت ،سازمان جنگلها و مراتع ،شرکت مادر تخصصی ،شرکت خدمات
حمایتی و شرکت هواپيمائی ویژه تشكيل میدادند ( .)N=22نمونه آماری بهصورت تمام شمار و
برابر جامعه آماری انتخاب و در نهایت  19پرسشنامه جمعآوری و مورد تجزیه و تحليل قرار
گرفت .از آزمون کولموگروف– اسميرنوف برای نرمال بودن توزیع دادهها و از آزمون فریدمن
1
برای اولویتبندی عوامل و آزمون فرضيهها استفادهشد .دادهها با نرم افزار اس .پی .اس .اس
مورد تجزیه و تحليل قرارگرفت.
اثربخشی

عوامل سازمانی

عوامل محيطی
سياستتتتت و تصتتتتميمات
دولت ،فناوری و ...

ویژگیهای سازمانی:
ساختار،
رویه های کاری

ماموریت و ...

اعمال مدیریتی:
برنامه ریزی
تدوین اهداف و ...
بازخورد

توليد
کارایی
رضایت مندی
سازگاری
بقاء

شكل  -1چارچوب نظری ارتباط عوامل محيطی و سازمانی موثر بر اثربخشی یك سازمان

نتایج
یافتههای تحقيق نشان داد % 21/13 .نمونه مورد بررسی را مردان تشكيل میدادند و از کل
نمونه  % 29/9متاهل بودند % 29/3 .نمونه مورد بررسی با اینكه امور ورزش کارکنان را پيگيری
میکردند؛ ولی پست سازمانی آنها تربيتبدنی نبود و  % 23/1نمونه باالی  12سال سابقه
خدمت داشتند.

1. SPSS
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جدول  -1نتایج تحليل واریانس آزمون فریدمن ميانگين خرده مقياسهای عوامل موثر بر اثربخشی
H0
رتبه ميانگين خرده مقياسهای اهداف و ماموریت سازمانی با هم
برابر است
رتبه ميانگين خرده مقياسهای برنامه ریزی با هم برابر است
رتبه ميانگين خرده مقياسهای ساختار سازمانی با هم برابر است
رتبه ميانگين خرده مقياسهای رویههای کاری با هم برابر است
رتبه ميانگين خرده مقياسهای سياستهای دولت با هم برابر است
رتبه ميانگين خرده مقياسهای فناوری با هم برابر است

سطح

درجه

معنادری

آزادی

1/11

2

232/122

1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

11
2
11
2
11

222/129
212/231
192/229
31/221
132/221

خی دو

نتایج

رد
رد
رد
رد
رد
رد

همانطور که در جدول یك ،نشان میدهد .بين رتبه ميانگين خرده مقياسهای عوامل
سازمانی شامل اهداف و ماموریت ،برنامهریزی ،ساختار سازمانی ،رویههای کاری و عوامل
محيطی شامل سياستهای دولت و فناوری اطالعات از نظر آماری اختالف معناداری وجود
دارد (.)P<1/12
همانطور که در جدول دو ،نشان میدهد .گویههای «روشنی مسير آینده» و «مشخص بودن
اهداف» به ترتيب دارای کمترین ميانگين میباشد لذا بهعنوان اساسیترین عوامل موثر بر عدم
اثربخشی اهداف و ماموریت مطرح میباشد.
جدول  -2اولویت بندی خرده مقياسهای مربوط به اهداف و ماموریت (مقياس)1-2
گویه ها

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين
رتبه

اهميت

تعریف روشن مسير آینده

1/22

1/12

3/22

1

مشخص بودن اهداف

1/29

1/21

3/22

2

تاثير مطلوب ماموریت کنونی تشكيالت ورزشی در قلمور
فعاليت آن

1/93

1/12

2/11

3

وضوح ارزش های محوری

1/92

1/22

2/23

2

روشن بودن حوزههای کليدی عملكرد

2/11

1/22

2/39

2

مشخص بودن ماموریت و رسالت

2/11

1/92

2/22

1

بحث و توافق بر سر ارزشها و چشم انداز تشكيالت ورزشی
روشن بودن علت وجودی

2/12
* 3/92

1/12
1/22

2/12
2/12

2
2

اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش...

مشخص بودن سابقه و پيشينه

* 2/12
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1/29

9

2/11

همانطور که جدول سه ،نشان میدهد .گویههای «داشتن برنامهای روشن برای توسعه و
همگانی کردن ورزش» و «برخورداربودن از یك برنامة راهبردی برای بهرهبرداری و مدیریت
اماکن و تجهيزات ورزشی» به ترتيب دارای کمترین ميانگين میباشد لذا بهعنوان اساسی ترین
عوامل موثر بر عدم اثربخشی برنامهریزی مطرح میباشد.
جدول  -3اولویت بندی خرده مقياسهای مربوط به برنامهریزی (مقياس)1-2
انحراف
معيار
1/21

ميانگين
رتبه
3/22

1

1/21

1/19

12/11

2

1/21

1/22

2/22

3

2/12

1/13

2/12

2

2/22

1/22

2/29

2

2/22

11/11

2/11

1

2/23

1/21

1/33

2

2/29

1/22

1/11

2

2/92
* 3/99

1/23
1/39

1/13
2/11

9
11

* 2/32

1/22

2/91

11

گویه ها

ميانگين

داشتن برنامهای روشن برای توسعه و همگانی کردن ورزش
برخوردار بودن از یك برنامة راهبردی برای بهرهبرداری و مدیریت
اماکن و تجهيزات ورزشی
برگزاری دورههای آموزشی کمكهای اوليه ،داوری ،مربيگری و...
برای مسئولين ورزش
درگير کردن ورزشكاران در تصميمگيری در جهت تسهيل دسترسی
آنها به عملكرد باال
داشتن برنامة منظم برای جذب ،آموزش و حفظ داوطلبان ورزشی
برخورداری از برنامهای مدون در جهت جذب حاميان و اسپانسرهای
ورزشی
داشتن برنامهای مشخص برای مدیرت دانش و ثبت دانش و تجارب
مسئولين ورزش
مشارکت دادن مسئولين ورزش در پيش نویس و بازبينی قوانين و
مقررات
داشتن برنامة مشخص برای توسعة زیر ساخت ها و اماکن ورزشی
تدوین و توسعة برنامه عملياتی با همكاری اعضاء
فراهم کردن فرصت مشارکت بانوان و افراد کم توان(معلول) در
فعاليتهای ورزشی

1/23

اهميت

همانطور که جدول چهار نشان میدهد .گویههای «در دسترس بودن کتابچة راهنمای آنچه از
مسئولين ورزش انتظار میرود» و «شفاف بودن فرایند ثبت و مستند سازی جلسات ،گزارشات»
به ترتيب دارای کمترین ميانگين میباشد لذا بهعنوان اساسیترین عوامل موثر بر عدم اثربخشی
رویههای کاری مطرح میباشد.
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جدول  -2اولویت بندی خرده مقياسهای مربوط به رویههای کاری (مقياس)1-2
گویه ها
در دسترس بودن کتابچة راهنمای آنچه که از مسئولين ورزش انتظار
میرود
شفاف بودن فرایند ثبت و مستند سازی جلسات ،گزارشات
روشن و شفاف بودن کامل مسائل و صورتجلسه پنهانی نداشتن
مدیران
تدوین و ابالغ آئيننامة نحوة بهره برداری اثربخش از اماکن و تجهيزات
ورزشی
تدوین و ابالغ آئيننامة چگونگی عقد قرارداد با مربيان ،داوطلبان و نحوة
پرداخت حق الزحمة آنها
استفاده از الگوی مشخص برای توزیع جغرافيایی امكانات و توسعة
فضاهای ورزشی
آگاه بودن مسئولين از نحوه واکنش درست در مواقع بروز حوادث
اطالع رسانی در خصوص مخاطرات حوزة کاری و نحوة مدیریت آن
مشخص بودن روش ارزیابی عملكرد و متناظر بودن سيستم پاداش و
پرداخت با آن
مشخص بودن شرح وظایف ،اهداف و مسئوليتهای مسئولين ورزش،
مربيان و سرپرستان
به بحث گذاشتن سریح سياستها و خط مشیها
روشن بودن ساعت کار روزانه ،ماموریتها ،اضافه کاری و نحوة دریافت
مزایای آن

ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين
رتبه

اهميت

1/22

11/11

2/13

1

1/29

1/93

2/11

2

1/21

1/23

2/31

3

1/92

1/13

2/29

2

12/12

1/21

2/92

2

2/12

11/12

1/33

1

2/21
2/22

1/12
1/11

1/39
1/22

2
2

2/33

1/13

1/29

9

2/32

1/21

1/22

11

* 3/12

1/23

2/12

11

* 2/12

11/12

11/21

12

همانطور که جدول  2نشان میدهد .گویههای «تعریف پست مسئولين تربيت بدنی به-
صورت جذاب» و «ارتباط و استفاده از همكاری انجمنها جهت توسعه ورزش» بهترتيب
دارای کمترین ميانگين میباشد لذا بهعنوان اساسیترین عواملموثر بر عدم اثربخشی
ساختار سازمانی مطرح میباشد.
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جدول  -2اولویت بندی خرده مقياسهای مربوط به ساختار سازمانی (مقياس)1-2
گویه ها
تعریف پست مسئولين تربيت بدنی بصورت جذاب طوری که همواره
متقاضيانی برای تصاحب آن باشد
ارتباط و استفاده از همكاری انجمنها ،فدراسيونها و کميته ملی
المپيك در جهت توسعه ورزش
تفویض اختيار مشخص قدرت و واقف بودن اعضاء به وظایف و
مسئوليتهای خود
روشن بودن جایگاه دریافت کمك از مشاوران خارجی و سازمانهای
مشابه
ارتباط مشخص و تعریف شدة داوطلبان ،مربيان ،سرپرستان و مسئولين
تربيت بدنی
برخورداری از ساختاری واضح و هم تراز با خدمات
ارتباط روشن مسئولين وزارتخانه با مسئولين ورزش استانها ،سازمانها
و شرکتهای تابعه
مصوب بودن نقش و ميزان اختيار کميسيون و کميتهها

انحراف

میانگین

معیار

رتبه

1/32

1/21

2/91

1

1/22

1/21

13/12

2

1/22

1/21

3/21

3

1/91

1/23

12/11

2

12/12

11/11

2/22

2

12/11

11/11

2/32

1

* 3/12

1/21

11/12

2

* 2/12

1/22

2/33

2

میانگین

اهمیت

همانطور که در جدول شش ،نشان میدهد .گویههای «برخورداری مسئولين و تمامی دست
اندرکاران از سيستمی یكپارچه» و «آشنایی کافی مسئولين ،مربيان و ورزشكاران با زبان
انگليسی» به ترتيب دارای کمترین ميانگين میباشد لذا بهعنوان اساسیترین عوامل موثر بر
عدم اثربخشی فناوری اطالعات مطرح میباشد.
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جدول  -1اولویت بندی خرده مقياس های مربوط به فناوری اطالعات (مقياس)1-2
انحراف

میانگین

معیار

رتبه
2/22
2/22

1
2
3

اهمیت

گویه ها

میانگین

برخورداری مسئولين و تمامی دست اندرکاران از سيستمی یكپارچه
آشنایی کافی مسئولين ،مربيان و ورزشكاران با زبان انگليسی
دسترسی داوطلبان و افراد خارج از سازمان به سياستها ،مقررات و فرایندهای
کاری از طریق اینترنت
آشنایی کامل مسئولين ورزش با اینترنت ،سایت ،ویندوز و کامپيوتر
استفاده از فناوری در جهت تسریع در اطالع رسانی و ارسال گزارشات و آئين
نامهها
تشویق و حمایت مسئولين به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
به اشتراك گذاشتن اطالعات از طریق ایميل بين مسئولين ،داوطلبان ،مربيان
و ورزشكاران
قابليت پاسخ گو بودن نرم افزارهای موجود برای انجام امور کاری
دسترسی مسئولين از بيرون از سازمان به اطالعات شخصی از طریق وب
سایت
وجود قوانين حمایتی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
فراهم بودن زیر ساخت های سخت افزاری استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات

1/22
1/29

1/12
1/21

1/92

1/19

2/23

2/11

1/19

2/93

2

2/12

1/12

2/32

2

2/21

1/31

2/22

1

2/21

1/32

2/92

2

2/32

-11أفریل

1/22

2

2/21

1/12

1/12

9

*3/29

1/22

2/21

11

*3/22

1/22

2/21

11

همانطور که در جدول هفت ،نشان میدهد .گویههای «برخورداری ورزش کارکنان دولت از
ردیف بودجهای و تسهيالت مالی مناسب» و «برخورداری ورزش کارکنان دولت از یك
مدیریت واحد و قوانين و مقررات منسجم» به ترتيب دارای کمترین ميانگين میباشد لذا به-
عنوان اساسیترین عوامل موثر بر عدم اثربخشی سياست و تصميمات دولت مطرح میباشد.
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جدول  -2اولویت بندی خرده مقياسهای مربوط به عامل سياست و تصميمات دولت
میانگین

گویه ها
برخورداری ورزش کارکنان دولت از ردیف بودجهای و تسهيالت مالی
مناسب در بودجه کل کشور
برخورداری ورزش کارکنان دولت از یك مدیریت واحد و قوانين و
مقررات منسجم
برخورداری ورزشی کارکنان دولت از جایگاهی مطلوب در تشكيالت
ورزش کشور
بهاء دادن دولتمردان به سالمتی کارکنان دستگاههای اجرایی مختلف
حمایت دولت از سرمایهگذاری مناسب برای ورزش کارکنان در سطح
کشور
سعی در تشویق و ترویج ورزش بين کارکنان از طریق رسانههای
گروهی به عنوان بخشی از دولت
استخدام قهرمانان ملی در دستگاههای مختلف دولتی در جهت ترغيب
کارکنان به ورزش
برخورداری ورزش کارکنان دولت از ليگ منظم و برنامهریزی شده در
سطح کشور
اهميت دادن دولت به ورزش کارکنان و نمود پيدا کردن این امر در
سياستهای کشور

انحراف

میانگین رتبه

اهمیت

1/32

1/29

3/93

1

1/29

1/22

2/21

2

1/12

1/12

2/22

3

1/29

1/11

2/22

2

1/21

1/92

2/91

2

1/22

1/22

2/12

1

1/91

1/13

2/32

2

2/12

1/22

2/22

2

2/31

1/21

1/12

9

معیار

همانطور که جدول هشت ،نشان میدهد .بين ميانگين رتبه  1عوامل موثر بر اثربخشی
اختالف معناداری وجود دارد ( )P<1/12و اولویت بندی آنها همانطور که در جدول شماره
( )9ارائه شده است از نظر آماری منطقی به نظر میرسد.
جدول  -2نتایج تحليل واریانس فریدمن ميانگين  1عامل موثر بر اثربخشی
H0

سطح معناداری

درجه آزادی

خی دو

نتایج

رتبه ميانگين  1عوامل موثر بر اثربخشی ورزش با هم
برابر است

1/11

2

231/113

رد

همانطور که جدول نه ،نشان میدهد .عامل «سياست و تصميمات دولت» و «رویه های کاری»
به ترتيب مهمترین و عوامل ساختار سازمانی با و برنامهریزی از کم اهميتترین عوامل موثر بر
عدم اثربخشی ورزش وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
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جدول  -9اولویت بندی  1عامل موثر بر اثر بخشی
گویه ها

میانگین

انحراف معیار

میانگین رتبه

اهمیت

سياست و تصميمات
دولت

11/21

3/11

1/33

1

رویه های کاری

12/92

2/12

1/23

2

22/91

2/32

3/93

3

اهداف و ماموریت
استفاده از
اطالعات
ساختار

22/92

1/12

2/12

2

برنامه ریزی

22/22

2/31

2/92

1

فناوری

21/22

1/12

2/22

2

بحث و نتيجه گيری
این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهاد-
کشاورزی پرداختهاست .براساس یافتههای پژوهش ،مهمترین خرده مقياسهای اثرگذار بر عدم
اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزی در عامل اهداف و ماموریتها روشن نبودن مسير آینده،
واضح و مشخص نبودن اهداف ،عدم وضوح ارزشهای محوری ،روشن نبودن حوزههای کليدی
عملكرد و مشخص نبودن ماموریت و رسالت میباشد که با یافتههای اسميت ( ،)2112ابراهيم و
همكاران ( )2112همخوانی دارد .یافتههای السچنگر و همكاران ( )2111نشان داد که تسهيل
دسترسی به اهداف سازمانی درك باالی اثربخشی افراد از کارشان را به همراه دارد که خود
1
باعث افزایش رضایت شغلی ،کاهش غيبت و ترك خدمت میشود .از نظر دنج و گيبسون
( )2112نيز ایجاد چشمانداز ،وحدت بخشيدن به اهداف و فراهم کردن تصویری روشن از آینده
از مهمترین عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی است .سازمانهای انتفاعی بيشتر بر سنجش
کارایی تأکيد دارند ،در حاليكه سازمانهای دولتی بر اثربخشی تأکيد بيشتری دارند و برای
سنجش اثربخشی باید بازدههای طوالنی مدت مورد بررسی قرار گيرد که این بازدهها اهداف
نهایی سازمان میباشد (وایس .)2112 ،2لذا مشخص کردن اهدافی معقول ،منطقی و قابل
دسترسی برای هر سيستمی از ضروریات است که میبایست باتوجه به محيط بيرونی و
پتانسيلهای درونی تعيين گردد .برنامههای تدوین شده از سوی سازمانهای مختلف ورزشی
نشان میدهد تحقق چشم اندازهای تعيين شده در برنامه های ورزشی منوط به تدوین اهداف
1. Denj & Gibson
2. Vays
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است که دقيقاً در راستای چشم انداز باشد .بنابراین ورزش وزارت جهادکشاورزی نيازمند تدوین
چشمانداز ،اهداف ،ماموریت و روشن نمودن مسير آینده است تا راهبرد و برنامههای عملياتی
متناظری ایجاد شود و از بيراهه رفتن ،دوباره کاری و هدر دادن منابع (مالی ،انسانی ،فيزیكی و
اطالعاتی) مبراگردد و گامی در جهت اثربخشی آن برداشته شود .افزایش مشارکت دائمی گروه-
های مختلف در فعاليت ورزشی ،بهبود عملكرد ورزشكاران ،توسعه هرچه بيشتر ورزش به وسيله
حمایت از رویداد های ورزشی ،تقویت و گسترش همكاری برنامهای و سياستی بين دولت و
سازمانهای ورزشی ،فراهم نمودن شرایط علمی و تحقيقی برای توسعه و تعميم ورزش بين
کارکنان و خانوادههای آنها از جمله اهدافی است که برای اثربخش نمودن ورزش این وزارتخانه
پيشنهاد میشود .مهمترین خرده مقياسهای موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت
جهادکشاورزی در عامل برنامهریزی نداشتن برنامهای برای توسعه و همگانی کردن ورزش،
توسعه زیر ساختها و مدیریت اماکن ورزشی ،دورههای داوری ،مربيگری ،جذب و حفظ
داوطلبان ،جذب اسپانسر و مدیرت دانش میباشد که با یافتههای ویليام جيمز همخوانی دارد.
بررسیها نشان میدهد ،تنها عامل برنامههای آموزشی و توانمند سازی کارکنان موجب ارتقاء
تعهد سازمانی ،فرصت یادگيری ،افزایش بهرهوری ،خودکفایی ،احساس استقالل ،اعتماد بهنفس،
مسئوليت پذیری و نهایتاً افزایش اثربخشی سازمان و کاهش تنش شغلی در بين پرسنل می-
شود (السچينگر و همكاران .)2111 ،از سوی دیگر یوکل ( )2112معتقد است ،مهمترین عاملی
که بر عملكرد یك سازمان اثرگذار میباشد برنامهریزی و سيستم مدیریت میباشد .بنابراین
ورزش کارکنان نيازمند تدوین یك برنامه جامع جهت توسعه و تعميم ورزش در حوزههای
مختلف و تدوین برنامهای راهبردی برای بهرهبرداری و مدیریت اماکن و تجهيزات ورزشی و ...
است .آئيننامه ابالغ شده هئيت وزیران ( )1321به دستگاه های اجرایی در این خصوص نيز در
سالهای اخير نه تنها نقاط ضعف آن برطرف نشده بلكه پيگيری آن با تنگناهای مختلفی مواجه
شد است .مهمترین خرده مقياسهای موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزی در
عامل ساختار سازمانی جذاب تعریف نشدن پست مسئولين تربيتبدنی ،ارتباط نداشتن با
انجمنها ،فدراسيونها و کميته ملی المپيك ،تفویض اختيار نامشخص ،واقف نبودن اعضاء به
وظایف و مسئوليتها خود و روشن نبودن جایگاه دریافت کمك از مشاوران خارجی و سازمان-
های مشابه میباشد که با یافته های ماتيز ،)2112( 1معمارزاده و اقبال پور ( ،)1322ابراهيم و
همكاران ( )2113همخوانی دارد .هر سيستمی میبایست با توجه به هدفها ،شرایط محيطی
حاکم و ماهيت خدمات خود بهترین و مناسبترین الگوی ساختار سازمانی را طراحی نماید.
الگوی که بتواند از طریق سازماندهی ،مساعی فردی و جمعی کارکنان را بگونهای تنظيم و
1. Matiz
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هماهنگ نماید که موجب نيل به اهداف سازمانی گردد (کامی و رابينسون .)2112 ،طی سال-
های گذشته به لحاظ نبود یك نهاد یا مرکز ملی در جهت توسعه ورزش کارکنان کشور ،شاهد
اختالف و تعارضات ساختاری در دستگاههای مختلف دولتی بودهایم که این اختالفات اثر خود
را در ناهماهنگی و انسجام ،تداخل وظایف و انجام فعاليتهای مشابه و موازی ،نشان داده است.
نگاه دقيقتر به یافتههای توصيفی تحقيق نيز از این امر حمایت میکند چون  %29/3افراد
نمونه مورد بررسی با اینكه امور ورزش را پيگيری میکنند ولی پست سازمانی آنها تربيت بدنی
نمیباشد و این خود نشان میدهد پست مسئولين تربيت بدنی بهصورت جذاب تعریف نشده و
مسئولين ترجيح می دهند از حقوق و مزایای پست دیگری غير از تربيت بدنی استفاده نمایند.
بدیهی است که با طراحی و اجرای الگوی بهينه در ساختار ورزش کارکنان ،روند رشد و توسعه
این حوزه ورزش هرچه بيشتر تسهيل شده و اثربخشی آن بهبود مییابد .مهمترین خرده
مقياسهای موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزی در عامل رویههای کاری نبودن
کتابچة راهنمای برای مسئولين ورزش ،شفاف نبودن فرایند مستند سازی و گزارشات ،صورت-
جلسه پنهانی داشتن مدیران و روشن نبودن مسائل ،نبودن آئيننامه نحوة بهرهبرداری موثر از
اماکن و تجهيزات ورزشی ،چگونگی عقد قرارداد با مربيان ،داوطلبان و نحوة پرداخت حق
الزحمة آنها ،برخوردار نبودن از الگوی مشخصی برای توزیع جغرافيایی امكانات و توسعة
فضاهای ورزشی ،مشخص نبودن روش ارزیابی عملكرد میباشد که با یافتههای ماتيز (،)2112
اسميت ( ،)2112معمارزاده و اقبال پور ( ،)1322ابراهيم و همكاران ( )2113همخوانی دارد.
رویهها نحوة انجام فعاليت و فرایندهای کاری را برای پرسنل مشخص و بهصورت دستورالعمل
مكتوب آن را استاندارد مینماید طوری که در آن مراحل و گامهای جزئی و دقيق و متوالی
فعاليت مشخص میشود که این استاندارد سازی استفاده بهينه از زمان و منابع را بههمراه دارد
و باعث کارایی یك سيستم میگردد (السچنگر و همكاران .)2111 ،رئيس کميته بين المللی
المپيك ،در سخنرانی خود در افتتاحيه اولين کنفرانس اروپا در مورد «نظارت در ورزش»
( ،)2111تاکيد نمود ویژگیهای مشترکی که باید زمينه ساز بدنه یك ورزش باشد شامل
دموکراسی ،شفاف سازی و تشریك مساعی است .استدالل ایشان این بود که اگر سازمانهای
ورزشی این اصول را رعایت کنند موقعيتشان محكمتر میشود ،در اولين سمينار «خودگردانی
جنبش المپيك و ورزش» ( ،)2111نيز تاکيد دوباره بر شفاف سازی داشت و اظهارکرد ،این
مسئوليت سازمانهای ورزشی است که با شفافيت کامل کارکنند (کامی و رابينسون.)2112 ،
بنابراین اتخاذ تدابير و راهکارهای جهت استاندارد نمودن رویههای کاری در حوزة ورزش
کارکنان نه تنها کارایی را ارتقاء میدهد بلكه رضایتمندی مسئولين ورزش و کاهش فساد
اداری را نيز بههمراه خواهدداشت .مهمترین خرده مقياسهای موثر بر عدم اثربخشی ورزش
وزارت جهادکشاورزی در عامل سياست و تصميمات دولت برخوردار نبودن ورزش کارمندان از
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ردیف بودجهای مناسب در بودجه کل کشور ،برخورداری نبودن ورزش کارکنان از یك مدیریت
واحد و قوانين و مقررات منسجم ،برخورداری نبودن از جایگاهی مطلوب در تشكيالت ورزش
کشور ،بها ندادن دولتمردان به سالمت کارمندان ،عدم حمایت دولت از سرمایهگذاری مناسب
و نپرداختن رسانههای گروهی به ورزش کارکنان میباشد که با یافتههای معمارزاده و اقبالپور
( )1322همخوانی دارد .از نظر دولتها ورزش وسيلهای برای ترویج احساسات ميهن پرستانه و
توسعه اجتماعی -اقتصادی است و به همين دليل میکوشند ورزش را بخشی از حوزههای تحت
سلطه خود قرار دهند و این کار را از طریق قوانين ،سياستها ،تخصيص بودجه و امكانات به
انجام رسانند .در حوزه ورزش کارکنان ،دولت با ابالغ سياست متناقضی در برهههای مختلف
زمانی آن را با چالشهای مختلفی مواجه ساختهاست .ایجاد بستر مشارکت ،شفافيت و حاکميت
قانون برعهده دولتها است .به سخن دیگر دولتها موظفند که به اعمال اقتدار به مدیریت
مشارکت ،مدیریت شفافيت و مدیریت قانون بپردازند (دنج و گيبسون .)2112 ،لذا تدوین
الگویی نظاممند و برنامه ای استراتژیك شامل تدوین چشمانداز ،اهداف کالن ،استراتژیها،
برنامهها ،جدول زمانی اجرای برنامهها ،تخصيص منابع مورد نياز ،مشخص نمودن سازمانهای
مجری برنامهها و رفع قوانين و سياستهای دست و پاگير از سوی دولت در حوزة ورزش
کارکنان به شدت احساس میشود .مهمترین خرده مقياسهای موثر بر عدم اثربخشی ورزش
وزارت جهادکشاورزی در عامل فناوری اطالعات شامل برخوردار نبودن مسئولين و دست-
اندرکاران از سيستمی یكپارچه ،آشنایی کافی نداشتن مسئولين ،مربيان و ورزشكاران با زبان
انگليسی ،دسترسی نداشتن داوطلبان و افراد خارج از سازمان به سياستها و مقررات از طریق
اینترنت ،آشنای کافی نداشتن مسئولين ورزش با اینترنت ،سایت ،ویندوز و کامپيوتر ،استفاده
نكردن از فناوری در جهت تسریع در اطالع رسانی و ارسال گزارشات و آئيننامه ها و قابليت
پاسخگوی نبودن نرم افزارهای موجود برای انجام امور کاری میباشد که با یافتههای معمارزاده
و اقبال پور ( )1322همخوانی دارد .بررسیها نشان میدهد ،سيستمهای که خود را با فناوری
اطالعات تطبيق داده اند در دستيابی به اهداف توسط راهبردهای سازمانی موفق تر بودهاند
(الگبود و همكاران .)2112 ،فناوری امكان توزیع اطالعات را در سطحی بسيار وسيع ،در حداقل
زمان ،بصورت مستقيم و به هنگام فراهم میسازد و این امكان فراهم میشود تا دادهها به هر
شكل و با هر قالبی ميان اعضا مبادله شود .بهبود فعاليت جستجو ،جداسازی ویژگیهای مهم از
غير مهم ،حل مسائل پيچيده ،افزایش سرعت و دقت کارمندان ،ایجاد تعامل بيشتر درون
سازمانی و برون سازمانی از دیگر اثرات مثبت بهرهمندی از این فناوری است (گوپتا و همكاران،
 .)2112سازمانهای ورزشی نيز مانند سایر سازمانهای خدماتی با تنوع و تغييرات محيطی
روبرو هستند ،از این رو اثربخشی سازمانهای ورزشی بدون دانش و مدیریت فناوری دور از
انتظار میباشد .لذا استفاده از فناوری اطالعات در ورزش باتوجه به مقتضيات و وظایف خاص
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سازمانی جهت بهرهگيری موثر از منابع انسانی شاغل و مرتبط با سازمان که طيف وسيعی را
شامل میشود نمایان میباشد .حرکت در راستای اثربخشی ورزش کارکنان دولت را باید یك
فرایند بلند مدت دانست ،در اولين قدم باید سياستهای دولت با یك رویكرد استراتژیك توسط
مدیران ارشد دولتی دگرگون شود و ردیف بودجهای و تسهيالت مالی مناسبی برای این حوزة
ورزش در نظر گرفته شود ،مدیریت واحدی به برنامهریزی بپردازد و قوانين و مقررات منسجمی
برای ورزش کارکنان تدوین شود .همچنين بسترسازی و فراهم کردن ابزارهای سرمایهگذاری
مناسب ،برنامهریزی جهت برگزاری ليگهای منظم و استخدام قهرمانان ملی و بين المللی در
دستگاههای اجرایی جهت ترغيب کارکنان به ورزش و پرداختن رسانههای گروهی به این حوزه
ورزش کشور از دیگر راهکارهای پيشنهادی برای غلبه بر این نقطه ضعفها است .براساس این
یافتهها ،استراتژی ورزش کارکنان باید به گونهای تدوین شود که مشارکت کارکنان در ورزش را
تضمين نماید.
جدول  -11اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثر بخش ورزش وزارت جهادکشاورزی
عوامل

رتبه عوامل

سياست و تصميمات دولت

1

رویه های کاری

2

ماموریت و اهداف

3

گویه ها
 برخوردار نبودن ورزش کارکنان از ردیف بودجه و تسهيالت مالی مناسب برخوردار نبودن ورزش کارکنان از مدیریتی واحد و قوانين منسجم برخوردار نبودن ورزش کارکنان از جایگاهی مطلوب در تشكيالت ورزش کشور بها ندادان دولتمردان به سالمت کارکنان دستگاه های اجرایی حمایت نكردن از سرمایه گذاری مناسب برای ورزش کارکنان نپرداختن رسانه های گروهی به ورزش کارکنان ترغيب نكردن کارکنان به ورزش از طریق استخدام قهرمانان برخوردار نبودن ورزش کارکنان از ليگ منظم و برنامه ریزی شده نمود پيدا نكردن اهميت دولت به ورزش کارکنان در سياست ها در دسترس نبودن کتابچة راهنمای مسئولين ورزش شفاف نبودن فرایند ثبت و مستند سازی جلسات عدم شفافيت و صورتجلسه پنهانی داشتن مدیران نبودن آئيننامه نحوه بهرهبرداری اثربخش از اماکن ورزشی نبودن آئيننامه چگونگی عقد قرارداد با مربيان ،داوطلبان نبودن الگویی مشخص برای توزیع جغرافيایی اماکن ورزشی آگاه نبودن مسئولين ورزش از واکنش درست در مواقع بروز حادثه عدم اطالع رسانی از مخاطرات حوزة کاری و روش مدیریت آن مشخص نبودن روش ارزیابی عملكرد و ارائة پاداش متناظر مشخص نبودن شرح وظایف ،و مسئوليت های مسئولين ورزش روشن نبودن مسير آینده مشخص نبودن اهداف موثر نبودن ماموریت کنونی در قلمور فعاليت واضح نبودن ارزشهای حاکم روشن نبودن حوزههای کليدی عملكرد مشخص نبودن ماموریت و رسالت -توافق نداشتن بر سر ارزشها و چشم انداز

رتبه گویه ها
1
2
3
2
2
1
2
2
9
1
2
3
2
2
1
2
2
9
11
1
2
3
2
2
1
2
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عوامل

رتبه عوامل

گویه ها

استفاده از فناوری

2

 برخوردار نبودن دست اندرکاران از سيستمی یكپارچه آشنایی کم مسئولين ،مربيان و ورزشكاران با زبان انگليسی عدم دسترسی افراد خارج از سازمان به سياستها ،مقررات و فرایندهای کاریاز طریق اینترنت
 آشنا نبودن مسئولين با اینترنت ،سایت ،ویندوز استفاده نكردن از فناوری در جهت تسریع در اطالع رسانی تشویق نكردن مسئولين به استفاده از فناوری اطالعات به اشتراك نگذاشتن اطالعات از طریق ایميل پاسخ گوی نبودن نرم افزارهای موجود برای انجام امور کاری عدم دسترسی مسئولين از بيرون از سازمان به اطالعات شخصی از طریقسایت

ساختار سازمانی

2

 جذاب نبودن پست مسئولين تربيت بدنی ارتباط نداشتن با انجمنها ،فدراسيونها و  ...جهت کمك به توسعه ورزش مشخص نبودن روش تفيض اختيار قدرت و اختيار روشن نبودن جایگاه دریافت کمك از مشاوران خارجی مشخص نبودن نحوه ارتباط داوطلبان ،مربيان ،سرپرستان با مسئولين ورزش -برخوردار نبودن از ساختاری واضح و هم تراز با خدمات

1
2
3
2
2
1

برنامه ریزی

رتبه گویه ها

1

 نداشتن برنامه ،برای توسعه و همگانی کردن ورزش نداشتن برنامه ،برای بهرهبرداری و مدیریت اماکن ورزشی نداشتن برنامه ،برای دانش افزایی مسئولين ورزش درگير نكردن ورزشكاران در تصميم گيریها نداشتن برنامه ،برای جذب ،آموزش و حفظ داوطلبان نداشتن برنامه ،برای جذب حاميان و اسپانسرهای ورزشی نداشتن برنامه ،برای مدیرت دانش مسئولين ورزش مشارکت ندادن مسئولين ورزش در پيش نویس قوانين -نداشتن برنامه ،برای توسعة زیر ساختها و اماکن ورزشی

1
2
3
2
2
1
2
2
9

1
2
3
2
2
1
2
2
9

همانطور که در پيشينه تحقيق نيز بيان شد ،عوامل مختلفی میتواند بر اثربخشی برنامه
ها موثر باشد و انتخاب یك معيار مناسب بهمنظور ارزیابی اثربخشی سازمانی کار چندان
سادهای نيست چرا که یك الگوی نظری عمومی که پژوهشگران بر روی آن توافق داشته در
دسترس نمیباشد و صاحب نظران از زاویه های متفاوتی به موضوع نگاه کردهاند .یافتههای
پژوهش حاضر نشان داد ،عوامل موثر بر اثربخش نبودن ورزش وزارت جهادکشاورزی به ترتيب
شامل ،سياست و تصميمات دولت با ميانگين رتبة ( ،)1/33رویههای کاری با ميانگين رتبة
( ،)1/23اهداف و ماموریت با ميانگين رتبة ( ،)3/93استفاده از فناوری اطالعات با ميانگين رتبة
( ،)2/22ساختار سازمانی با ميانگين رتبة ( )2/12و برنامهریزی با ميانگين رتبة ( )2/92می-
باشد.
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