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 اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزیعدم عوامل موثر بر  اولویت بندی
 

 3هدی مهنانی، 2حسين عيدی،  1قاسم مهرابی

 

  * دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران  -1

 استادیار مدیریت ورزش دانشگاه رازی کرمانشاه -2

  شهرستان بجنورد بدنی، تربيت ، معلمبدنی کارشناس تربيت -3
 

  32/01/32  تاریخ پذیرش:                                                                        01/02/32ریخ دریافت:  تا

 چکيده
 ورزشاثربخشی عدم موثر بر و اولویت بندی عوامل شناسایی از انجام این پژوهش،  هدف

-ها و شرکتت بدنی سازمانتربي مسئولينرا پژوهش . جامعه آماری بودوزارت جهادکشاورزی 

نفر بودند. روش پژوهش  82که در مجموع، دادند میکشاورزی تشکيل های تابع وزارت جهاد

ای نامه محقق ساختهابزار گرداوری اطالعات، پرسشتوصيفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. 

رفت. برای بود که روایی صوری و محتوی آن توسط صاحب نظران مورد بررسی و تائيد قرار گ

(. برای تجزیه و تحليل =83/0αمحاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد )

 اثربخشیعدم عوامل موثر بر یافته ها نشان داد، آزمون فریدمن استفاده شد. ها از داده

تيب سياست و تصميمات دولت، رویه های کاری، اهداف و ورزش وزارت جهاد کشاورزی به تر

باشد و در هر یک از این می ریزی، فناوری اطالعات، ساختار سازمانی و برنامهها تماموری

به منظور توسعه ورزش کارکنان و افزایش  .ستا مختلفی روبرو هایمحدودیتها نيز با حوزه

کارکنان باید در جهت مرتفع کردن ورزش  استراتژیهای ورزشی، مشارکت افراد در برنامه

های کاری، اهداف و ماموریت، فناوری اطالعات، ساختار گذاری، رویهسياست هایمحدودیت

 ریزی تدوین شود. سازمانی و برنامه

 ورزش، کارکنان، وزارت جهادکشاورزیاثربخشی، عدم  :واژگان کليدی

 Email:Gh_m1814@yahoo.com                                                     *نویسنده مسئول 
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 دمهمق
 که نيست شكی و است انسانی نيروی اهداف، به نيل در عامل ترینمهم سازمانی، هر در

 بن یمختلف دارد. تحقيقات بستگی آنها انسانی نيروی به هاسازمان پيشرفت موفقيت و

 همبستگی( 2112) 1لرفانرو  (2112) اتریج (،2112) (، پوليتس2111) (، کریستين1991)

افزایش  سازمانی سالمت اندازه هر انديد و نشان دادهیأکارکنان را ت وریبهره و سازمانی سالمت

 گرانپژوهش(. 1329، و همكاران یشعبان) یافت خواهد افزایش سازمان، آن در وریبهره ،یابد

 شود،می انرژی تخلية موجب که این دليل به بدنی فعاليت و ورزش در شرکت که باورند اینبر 

 نيز نچياتماشا در بلكه ورزشكاران در فقط نه را پرخاشگرانه اجتماعی یرفتارها بروز زمينة

بيماری به شدن مبتال ورزش، حذف بيرونی پيامدهای از (. یكی2112، 2گایو) دهدمی کاهش

 توانمی کرد، ترپررنگ خانوار مصرفی سبد در را ورزش بتوان نقش اگر و است گوناگون های

، 3لووسایندرسن و او) داشت خانواده درمان و بهداشت بخشدر  ایمالحظه قابل جوییرفهص

 جوییصرفه دالر 32 باعث ورزش، در گذاریسرمایه دالر دهد یكها نشان می(. بررسی2112

های در حوزه ورزش برای ریزی(. لذا برنامه1999، 4مينپس) شد خواهد شكیزپ هایهزینه در

-دولت به دستگاه تيبا مصوبه هئما در کشور است،  شده هادولت اصلی هایدغدغه مختلف از

 ميخود را به منظور گسترس و تعم ییاز اعتبارت تملك و دارا %1اجازه داده شد  ییاجرا یها

های اجرایی مثل وزارت نفت و دستگاه(. 1321ی، بيحب) نمایندان خود منظور کنورزش کار

از بودجه ساليانه خود به امور  %1با اختصاص  ونانطول اجرای این قوزارت جهادکشاورزی در 

ها و تجهيز و تعمير اماکن در جهت توسعه زیر ساخت را به ویژهموثری  هایگامورزش کارکنان 

برنامه پنجم قانون ( 13) ماده یاجرا )افزایش سرانه اماکن ورزشی( خود برداشتند. با ورزشی

بينی پيشاخير  یهاجه سالکشور در بود ییاجرا یها% اعتبار ساالنه ورزش دستگاه1 ،توسعه

با  ییاجرا یهاامور ورزش کارکنان دولت را در دستگاه یريگي(. امر فوق پ1391الریجانی، ) نشد

به تمامی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی  1391در سال عالوه بر آن، . روبرو ساخت محدودیت

خود گردان خت و تنخواهاعم از پرداهای خودگردان تمام حساب ،های دولتی ابالغ شددستگاه

-هکه بی دولتی اهن امر مدیریت اماکن ورزشی دستگاهای ،را مسدود نمایندمعين نزد خزانه 

امين رفتاری، ) مواجه ساخت مشكلرا با شد اداره میهزینه( -)درآمد صورت خودگرادن

                                                 
1. ben, Kirsten, polits, attridge   & lrfaner 

2. Gau 

3. Endersen & Olweus 

4. Mineps 
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ری بيشتبررسی اثربخشی مدیریت ورزش کارکنان نيازمند ، دهد(. مقدمه فوق نشان می1391

 از و های موثرتری برداشته شودگامآن عملياتی  هایبرنامه و اهدافتدوین  است تا در جهت

بدین منظور . شود اجتناب اطالعاتی و فيزیكی انسانی، مالی، منابع دادن هدر به و رفتن بيراهه

پژوهش حاضر سعی دارد تا عواملی را که اثرات منفی بر روی اثربخشی ورزش وزارت 

ریزی برای توسعه ورزش در گذاری و برنامهتا سياستایی نماید سی دارند را شناجهادکشاورز

حوزه اثربخشی و در مرور تحقيقاتی که . و اثربخشی آن بهبود یابد شودتر این وزاتخانه آسان

تر مطلب مورد بحث را روشنها صورت گرفته در سازمانآن عوامل موثر بر تضعيف و ارتقاء 

 .شودمیکه در ادامه بطور مختصر به آن اشاره  یدنمایرا فراهم م يقتحق ینظر یمبانو  ساخته

اثربخشی سازمانی یك مفهوم واحد و منفرد نيست بلكه موضوعی بسيار پيچيده و مشتمل بر 

ها، چگونگی تحقق موفقيت روشی است که سازمان در واقع ترجيحات و انتظارات متفاوت است.

دهند. به عبارت راهبردهای سازمانی مورد ارزیابی قرار می طریقرا از  خود هایآميز ماموریت

ازمان به اهدافش در نظر یابی یك سعنوان ميزان دستهاثربخشی سازمانی معموالً ب ،ترساده

کننده دهنده علت وجودی و در واقع ترسيمبایست نشانشود که این اهداف میگرفته می

-اجرا )برنامه شاخص، هفتگران پژوهش (.2112، 1وایس) وضعيت مطلوب آینده سازمان باشد

-هب حد چه تا شود(، رهبری )مدیریتمی اجرا سازمان ءاعضا توسط اندازه چه تا مدیریت، های

-می انتقال ءاعضا به را سازمان و استراتژی اندازچشم و کندمی برقرار ارتباط اثربخش صورت

 اندازه چه )تا سرمایه نماید(، بازگشتمی اگذارو را تكاليف مدیریت، ميزان چه دهد(، تفویض )تا

 تعارض )مدیریت گيرد(، مدیریتمی کارهرا ب انسانی و فيزیكی مالی، منابع سازمان، مدیریت

 تالش چگونه )مدیریت مشابه است(، انگيزش و متفاوت هایمهارت بكارگيری به قادر چقدر

 درك برای چگونه )مدیریت نماید(، پاداش هبرآورد آن را و بفهمد را دیگران نيازهای که کندمی

 اندارائه داده اثربخشی مدیران سنجش کند( را برایمی تالش دیگران هایارزیابی ارزش و

(، ایجاد انگيزه در کارکنان برای بهبود 1322) (. طبرسا و غفوری2112، 2جامراگ و اورهولت)

زایا و پاداش بر اساس نتایج ارزیابی، عمكرد، افزایش تعهد و کارایی کارکنان، پرداخت حقوق، م

های مرتبط با شغل، ارائه بازخورد به کارکنان، کارهای مناسب در جهت آموزشو  ایجاد ساز

های صحيح را از عوامل موثر بر گيریبر همكاری متقابل و کمك به تصميمایجاد رابطه مبتنی

نداز و وحدت ا(، ایجاد چشم2112) 3دانند. از نظر دنج و گيبسوناثربخشی عمكرد کارکنان می

                                                 
1. Vays 

2. Jomrog & Overholt 

3. Deng & Gibson 
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کردن تصویری روشن از آینده، مشی و فرهنگ سازمانی، فراهمبخشيدن به اهداف، خط

ترین عوامل موثر سازی از مهمریزی مبتنی بر هدف، مدیریت خوب و توانمندارتباطات و برنامه

 و شارکت، احساساتاثربخشی را اهداف، م عوامل موثر بر دیگری ةمطالع باشد.بر اثربخشی می

 داندمی رشد کارکنان و مشكالت، خالقيت شناسایی اعتماد، عواطف، رهبری، تصميمات،

ت کارکنان، توجه عالی، مشارکانداز، اهداف، چشم2کانری (. براساس مدل2111، 1پالكاسكات، )

قدامات های بحرانی، تدوین و اجرای برنامه، نظارت و ارزیابی، بازنگری و او تمرکز به حوزه

و  ویچر) ریزی استترین عوامل اثربخشی برنامهاصالحی و همچنين توجه به نياز مشتریان مهم

های گزینی و برنامه، معموالً رفتارهای رهبری، هدف(2112) 4یوکلاز نظر  (.1992، 3همكاران

گذار اثرها بر عملكرد سازمان استفاده از آن ساختاری، ابتكارات بيرونی و نحوة مدیریت، اشكال

ترین تاثير برخوردار است. ریزی و سيستم مدیریت از بيشباشد که در ميان این موارد، برنامهمی

 تا 21 با داد، کارکنانتحقيقات خود نشان در 5جيمز ویليام(، 1322) و همكاران به نقل از متانی

 برانگيخته تهشایس طوربه ببينند و آموزش هاآن و چنانچه کنندمی کار خود توانایی % 31

منظور ارتقاء اثربخشی،  لذا به .دهندیمبروز را خود هایصالحيت و هاتوانایی %91 تا 21شوند

و  السچينگر ةببيند. به عقيد کارکنان تدارك مستمر آموزش برای را هاییفرصت ها بایدسازمان

یادگيری، رضایت (، رفتارهای توانمندکننده موجب ارتقاء تعهدسازمانی، فرصت2111) 6همكاران

نفس، گيری، خودکفایی، احساس استقالل، اعتمادبهوری، مشارکت در تصميمشغلی، بهره

 .شودو کاهش تنش شغلی در بين پرسنل میپذیری و نهایتاً افزایش اثربخشی سازمان مسئوليت

ند در ارا با فناوری اطالعات تطبيق دادههای که خود مطالعات دیگر موید این امر است، سيستم

ارتقاء  یبخشی سازمانهای سازمانی بهتر محقق شده و اثرها دستيابی به اهداف توسط راهبردآن

، دهدمی نشان( 2112) 8و همكاران وپتاگ(. نتایج بررسی 2112،  7و همكاران الگبوداست )یافته

از  بهبود عملكرد شغلی، افزایش رضایت شغلی، پشتيبانی ،اثربخشی سازمانی حاصل از فناوری

 .گيری آنها و توسعه اشكال جدید ساختار سازمانی استمدیران از طریق تاثير در روند تصميم

                                                 
1. Scott & Pollok 

2. Kanri 

3 . Witcher et al 

6. Yukl 

7. William james 

8. Laschinger et al 

7. Olugbode et al 

9. Gupta et al 
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به این نتيجه رسيدند که بين فاکتورهای معنی در پژوهش ( 2111) 1و همكاران گرالسچن

ها، اطمينان بخشی، تسهيل دستيابی به اهداف،  گيریکار، مشارکت در تصميمبخشيدن به

-یافته .سی با درك باالی اثربخشی افراد از کارشان ارتباط معناداری وجود داردکاهش بوروکرا

ة )توسع نشان داد، بين ابعاد فرهنگ سازمانی، مشارکت (1322) و همكارانهای تحقيق قربانی 

)یادگيری سازمانی، مشتری مداری و ایجاد  سازی(، سازگاری گرایی و توانمندها، تيمقابليت

)انسجام،  پارچگیانداز، اهداف و مقاصد، نيت و جهت استراتژی( و یك)چشم تغيير(، ماموریت

 .بدنی کشور ارتباط معناداری وجوددارد بنيادی( با اثربخشی سازمان تربيتهای شتوافق و ارز

این نتيجه رسيدند که بين عملكرد روسای  هدر مطالعه خود ب (1329) و همكاران نوربخش

( 2112) 2ماتيز .ها ارتباط معناداری وجوددارداثربخشی آن هيات های ورزشی بانوان وهيات

و در نهایت  شدهباعث افزایش هزینه موثر اشاره به این دارد که نبود مجراهای ارتباطی 

-(، نقصان در هر یك از مهارت2112) 3اسميت ةبه عقيد .دهدرا کاهش میسازمانی اثربخشی 

همسویی راهبردی، سازگاری با محيط، هدایت هوشياری نسبت به مشتری،  ةگانهای هفت

-یندی عامل کاهش بهرهآگيری فرانداز کار تيمی و جهت، چشمیافتگی درونی، هوش ابتكاری

 شبكه ارتباطیضعف دهد، نشان می مطالعه دیگری .استها در سازمانوری و اثربخشی 

منابع مالی، قوانين ت محدودیهای دولت، های مدیریتی، سياست)اینترنت(، عدم کفایت مهارت

ها در جامعه و ضعف ارتباط تعاملی سازنده با دولت به و مقررات ضعيف، نهادینه نشدن تشكل

(. 1322معمارزاده و اقبال پور، ) باشدمیها عامل موثر بر عدم اثربخشی سازمانترین ترتيب مهم

نبودن فرایندهای انداز، صحيح مشخص نبودن چشم(، 2113) 4و همكاران ابراهيم ةبه عقيد

ترین عامل موثر بر عدم اثربخشی انجام کار و روشن نبودن وظایف کاری مدیران و کارکنان مهم

انتخاب یك معيار  ،دهدمرور تحقيات انجام شده نشان می .باشدهای ورزش عراق میفدراسيون

الگوی نظری ای نيست چرا که یك منظور ارزیابی اثربخشی سازمانی کار چندان سادهمناسب به

براین باورند که محقيقن باشد و تنها معيار را معرفی کند در دسترس نمیعمومی که بهترین 

 ها،دهيم )فعاليتمی انجام که آنچه بين برای اثربخش نمودن یك سيستم نياز به تحليل روابط

-می (هاارزش و آوریم )اهداف دستبه یا بشویم خواهيممی که و آنچه )تمهيدات و تصميمات

انحراف از این  کهباشد می این امور انجامگی ها در گرو چگونباشد و اساساً موفقيت سيستم

                                                 
1. Lascheger  
2. Mathis 

3. Smith 

4. Ibrhim 
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با لذا  .(2112وایس، ) شد خواهد آن اضمحالل نهایتاً و سيستم نظم خوردن هم بر باعث مسير،

سالم  ةنقش مهمی در پرورش نيروی جسمانی و تقویت روحي ورزش کارکنانتوجه به اینكه 

و  مشكالت موانع،شناسایی  ،داردکارایی سازمانی ارتقاء و در نهایت ها آن ةن و خانوادکارکنا

-آنل و برطرف نمودن کند با کنترمدیریت کمك میاین حوزه به عدم اثربخشی بر عوامل موثر 

 حاضر پژوهش ،بنابراین نمایند.ریزی برنامهتر صورت عملیهبدر جهت رشد و توسعه ورزش  ها

ورزش اثربخشی عدم )درونی( موثر بر  )بيرونی( و سازمانی محيطیعوامل شناسایی به دنبال 

  .است وزارت جهادکشاورزی
 

 

 روش شناسی
 به تحقيق اولية اطالعات است. یو از لحاظ هدف، کاربرد یپيمایش -توصيفی پژوهشروش 

 با نامهپرسش .شد آوری جمع ایگویه 11 ةساخت محقق نامةپرسش از طریق و ميدانی شكل

 1با تاکيد بر مباحث موجود در کتاب اداره سازمان های ورزشی المپيك ،تحقيق ادبيات به توجه

 )بيرونی( و سازمانی ( و براساس مدل وینر که عوامل محيطی2112، 2کامی و رابينسون)

چارچوب  ةاز آن به مثابپژوهش در این  ودهد )درونی( مختلفی اثربخشی را تحت تاثير قرارمی

علت اینكه جزئی از . براین اساس، ورزش کارکنان بهطراحی گردید ،استری استفاده شدهنظ

باشد و از سوی دیگر فناوری نيز بدنه دولت است متاثر از تصميمات سياست های کلی دولت می

د. سازتاثر میمعنوان عوامل محيطی اثربخشی را یندهای کاری بهآن فردبا تحت تاثير قراردا

ریزی( )اهداف و ماموریت، برنامه کاری( و اعمال مدیریتی)ساختار و رویه سازمانیهای ویژگی

نامه، (. پرسش1دهد )شكل تاثير قرار میعنوان عوامل داخلی اثربخشی سازمان را تحتهب

و  یكطوری که کامالً مخالفم رتبه  شدطراحی )ترتيبی( يكرتل یبراساس شاخص پنج ارزش

صورت مثبت بيان ها بهمحتوای تمامی گویه .دادمیرا به خود اختصاص  جپنکامالً موافقم رتبه 

-در نظر گرفته عدم اثربخشیموثر بر عامل عنوان گویان به هر گویه بهشد و نظر مخالف پاسخ

بدین معنی که فرض شد اگر ميانگين هر گویه  شدانتخاب  3عنوان نقطه مرزیبه سهشد. عدد 

عنوان هب سهو مساوی یا باالتر از  موثر بر عدم اثربخشیعاملوان عنهباشد ب سهتر از کوچك

 و مرتبط متخصصان و اساتيد از نظرسنجی با نامهپرسش روایی. شددر نظرگرفته عامل اثربخشی

 ةجامع .رفتگقرار تأیيد مورد 21/1ضریب  با و کرونباخ آلفای از استفاده با نامهپرسش پایایی

                                                 
1. Managing Olympic Sport Organizations 
2. Kami & Rabinson  
3. Cut Point 
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های )آقایان و بانوان( سازمان جهادکشاورزی استان بدنیلين تربيتمسو ةآماری تحقيق را کلي

سازمان دامپزشكی،  های تابع وزارت جهادکشاورزی شاملها و شرکتمختلف کشور و سازمان

، سازمان امور کشاورزی سازمان تعاون روستائی، سازمان حفظ نباتات، سازمان آموزش تحقيقات

ها و مراتع، شرکت مادر تخصصی، شرکت خدمات ل، سازمان شيالت، سازمان جنگیعشایر

و  صورت تمام شمارهنمونه آماری ب .(N=22) دادندحمایتی و شرکت هواپيمائی ویژه تشكيل می

قرار  يلو تحل یهو مورد تجز یآورنامه جمعپرسش 19 نهایت برابر جامعه آماری انتخاب و در

 فریدمن و از آزمونها دادهبودن توزیع اسميرنوف برای نرمال – از آزمون کولموگروفگرفت. 

  1اس. پی. اس. اس ها با نرم افزاردادهشد. ها استفادهفرضيهعوامل و آزمون  بندیبرای اولویت

 .مورد تجزیه و تحليل قرارگرفت
 
 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 
  

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

 نتایج
از کل دادند و نمونه مورد بررسی را مردان تشكيل می%  13/21های تحقيق نشان داد. یافته

نان را پيگيری کنمونه مورد بررسی با اینكه امور ورزش کار%  3/29متاهل بودند. %  9/29نمونه 

قه سال ساب 12باالی  نمونه%  1/23بدنی نبود و ولی پست سازمانی آنها تربيت ؛کردندمی

 خدمت داشتند.
 

 

 

 

                                                 
1. SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                                              

 

 عوامل محيطی

سياستتتتت و تصتتتتميمات 

 و ... دولت، فناوری

 عوامل سازمانی

 ویژگیهای سازمانی:      اعمال مدیریتی:
 ساختار،                         برنامه ریزی

و ...     تدوین اهداف    رویه های کاری            
       بازخورد                       ماموریت  و ...

                                                
                                 

 اثربخشی

 توليد
 کارایی

 رضایت مندی
 سازگاری

 بقاء
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 های عوامل موثر بر اثربخشیميانگين خرده مقياسمن دیفر آزمون انسیوار ليتحل جیانت -1جدول 

H0 
سطح 

 معنادری

درجه 

 آزادی
 نتایج خی دو

های اهداف و ماموریت سازمانی با هم رتبه ميانگين خرده مقياس

 برابر است
 رد 122/232 2 11/1

 رد 129/222 11 11/1 های برنامه ریزی با هم برابر استقياسرتبه ميانگين خرده م

 رد 231/212 2 11/1 های ساختار سازمانی با هم برابر استرتبه ميانگين خرده مقياس

 رد 229/192 11 11/1 های کاری با هم برابر استهای رویهرتبه ميانگين خرده مقياس

 رد 221/31 2 11/1 با هم برابر استهای دولت های سياسترتبه ميانگين خرده مقياس

 رد 221/132 11 11/1 های فناوری با هم برابر استرتبه ميانگين خرده مقياس
 

 

های عوامل خرده مقياس نيانگيمبين رتبه  .دهدمی، نشان یكطور که در جدول مانه

عوامل  ی کاری وهاریزی، ساختار سازمانی، رویهسازمانی شامل اهداف و ماموریت، برنامه

های دولت و فناوری اطالعات از نظر آماری اختالف معناداری وجود محيطی شامل سياست

 (.>12/1Pدارد )
 

مشخص بودن »و « روشنی مسير آینده»های دهد. گویه، نشان میدوطور که در جدول همان

ثر بر عدم ترین عوامل موعنوان اساسیباشد لذا بهترین ميانگين میبه ترتيب دارای کم« اهداف

 باشد. می مطرح تیاهداف و ماموراثربخشی 
 

 (1-2)مقياس اهداف و ماموریت همربوط ب یهاياسخرده مقبندی  اولویت -2جدول 
 

 انحراف معيار ميانگين گویه ها
ميانگين 

 رتبه
 اهميت

 1 22/3 12/1 22/1 تعریف روشن مسير آینده

 2 22/3 21/1 29/1 مشخص بودن اهداف

ب ماموریت کنونی تشكيالت ورزشی در قلمور تاثير مطلو

 فعاليت آن
93/1 12/1 

11/2 

 
3 

 2 23/2 22/1 92/1 وضوح ارزش های محوری

 11/2 های کليدی عملكردروشن بودن حوزه
 

22/1 39/2 2 

 11/2 مشخص بودن ماموریت و رسالت
 

92/1 22/2 1 

 2 12/2 12/1 12/2 ها و چشم انداز تشكيالت ورزشیبحث و توافق بر سر ارزش

 2 12/2 22/1 * 92/3 روشن بودن علت وجودی
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 9 11/2 29/1 * 12/2 مشخص بودن سابقه و پيشينه
 

 

ای روشن برای توسعه و داشتن برنامه»های دهد. گویه، نشان میسهطور که جدول همان

دیریت برداری و مبرخورداربودن از یك برنامة راهبردی برای بهره»و « همگانی کردن ورزش

 نیتر یعنوان اساسباشد لذا بهیم نيانگيم نیترکمبه ترتيب دارای « اماکن و تجهيزات ورزشی

  باشد.یم ریزی مطرحعوامل موثر بر عدم اثربخشی برنامه
 

 (1-2)مقياس ریزیهای مربوط به برنامهخرده مقياساولویت بندی  -3جدول 

 ميانگين گویه ها
انحراف 

 معيار

ميانگين 
 رتبه

 هميتا

 1 22/3 21/1 23/1 ای روشن برای توسعه و همگانی کردن ورزشداشتن برنامه

برداری و مدیریت برخوردار بودن از یك برنامة راهبردی برای بهره
 اماکن و تجهيزات ورزشی

21/1 19/1 11/12 2 

های اوليه، داوری، مربيگری و... های آموزشی کمكبرگزاری دوره
 برای مسئولين ورزش

21/1 22/1 22/2 3 

گيری در جهت تسهيل دسترسی درگير کردن ورزشكاران در تصميم
 آنها به عملكرد باال

12/2 
 

13/1 12/2 
 

2 

 2 29/2 22/1 22/2 داشتن برنامة منظم برای جذب، آموزش و حفظ داوطلبان ورزشی

ای مدون در جهت جذب حاميان و اسپانسرهای برخورداری از برنامه
 ورزشی

22/2 11/11 11/2 1 

ای مشخص برای مدیرت دانش و ثبت دانش و تجارب داشتن برنامه
 مسئولين ورزش

23/2 21/1 33/1 2 

مشارکت دادن مسئولين ورزش در پيش نویس و بازبينی قوانين و 
 مقررات

29/2 22/1 11/1 2 

 9 13/1 23/1 92/2 داشتن برنامة مشخص برای توسعة زیر ساخت ها و اماکن ورزشی

 11 11/2 39/1 * 99/3 ین و توسعة برنامه عملياتی با همكاری اعضاءتدو

فراهم کردن فرصت مشارکت بانوان و افراد کم توان)معلول( در 
 های ورزشیفعاليت

32/2 * 22/1 91/2 11 

در دسترس بودن کتابچة راهنمای آنچه از »های دهد. گویهنشان می چهارطور که جدول همان

« جلسات، گزارشات شفاف بودن فرایند ثبت و مستند سازی»و « رودار میمسئولين ورزش انتظ

عوامل موثر بر عدم اثربخشی  نیتریعنوان اساسباشد لذا بهیم نيانگيم نیترکمبه ترتيب دارای 

 باشد.یم مطرح های کاریرویه
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 (1-2)مقياس های کاریهای مربوط به رویهخرده مقياست بندی اولوی -2جدول 
 

 ميانگين گویه ها
انحراف 

 معيار

ميانگين 
 رتبه

 اهميت

در دسترس بودن کتابچة راهنمای آنچه که از مسئولين ورزش انتظار 
 رودمی

22/1 11/11 13/2 1 

 2 11/2 93/1 29/1 جلسات، گزارشات شفاف بودن فرایند ثبت و مستند سازی

ن جلسه پنهانی نداشتروشن و شفاف بودن کامل مسائل و صورت
 مدیران

21/1 23/1 31/2 3 

نامة نحوة بهره برداری اثربخش از اماکن و تجهيزات تدوین و ابالغ آئين
 ورزشی

92/1 13/1 29/2 2 

نامة چگونگی عقد قرارداد با مربيان، داوطلبان و نحوة تدوین و ابالغ آئين
 پرداخت حق الزحمة آنها

12/12 21/1 92/2 2 

توزیع جغرافيایی امكانات و توسعة استفاده از الگوی مشخص برای 
 فضاهای ورزشی

12/2 12/11 33/1 1 

 2 39/1 12/1 21/2 آگاه بودن مسئولين از نحوه واکنش درست در مواقع بروز حوادث

 2 22/1 11/1 22/2 اطالع رسانی در خصوص مخاطرات حوزة کاری  و نحوة مدیریت آن

سيستم پاداش و مشخص بودن روش ارزیابی عملكرد و متناظر بودن 
 پرداخت با آن

33/2 13/1 29/1 9 

مسئولين ورزش،  هایمشخص بودن شرح وظایف، اهداف و مسئوليت
 مربيان و سرپرستان

32/2 21/1 22/1 11 

 11 12/2 23/1 * 12/3 هاها و خط مشیبه بحث گذاشتن سریح سياست

دریافت ة ها ،اضافه کاری و نحوروشن بودن ساعت کار روزانه، ماموریت
 مزایای آن

12/2 * 12/11 21/11 12 

 

 

 

-تعریف پست مسئولين تربيت بدنی به»های دهد. گویهنشان می 2طور که جدول همان

ترتيب به« ها جهت توسعه ورزشارتباط و استفاده از همكاری انجمن»و « صورت جذاب

بر عدم اثربخشی موثر عوامل نیتریعنوان اساسباشد لذا بهیم نيانگيم نیکمتردارای 

 باشد. یم سازمانی مطرح ساختار
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 (1-2های مربوط به ساختار سازمانی )مقياساولویت بندی خرده مقياس -2جدول 

 میانگین گویه ها
انحراف 

 معیار

میانگین 

 رتبه
 اهمیت

تعریف پست مسئولين تربيت بدنی بصورت جذاب طوری که همواره 

 شدمتقاضيانی برای تصاحب آن با
32/1 21/1 91/2 1 

ها و کميته ملی ها، فدراسيونارتباط و استفاده از همكاری انجمن

 در جهت توسعه ورزش المپيك
22/1 21/1 12/13 2 

تفویض اختيار مشخص قدرت و واقف بودن اعضاء به وظایف و 

 های خودمسئوليت
22/1 21/1 21/3 3 

های و سازمان روشن بودن جایگاه دریافت کمك از مشاوران خارجی

 مشابه
91/1 23/1 11/12 2 

ارتباط مشخص و تعریف شدة داوطلبان، مربيان، سرپرستان و مسئولين 

 تربيت بدنی
12/12 11/11 22/2 2 

 1 32/2 11/11 11/12 برخورداری از ساختاری واضح و هم تراز با خدمات

ها انها، سازمارتباط روشن مسئولين وزارتخانه با مسئولين ورزش استان

 های تابعهو شرکت
12/3 * 21/1 12/11 2 

 2 33/2 22/1 * 12/2 هامصوب بودن نقش و ميزان اختيار کميسيون و کميته

 
 

 

دست  یو تمام نيمسئول یبرخوردار» یهاهی. گوددهمی، نشان ششطور که در جدول همان

رزشكاران با زبان و و انيمرب ن،يمسئول یکاف ییآشنا»و « پارچهكی یستمياندرکاران از س

عوامل موثر بر  نیتریعنوان اساسباشد لذا بهیم نيانگيم نیترکم یدارا بيبه ترت« یسيانگل

 باشد. یم مطرح عدم اثربخشی فناوری اطالعات
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 (1-2)مقياس اولویت بندی خرده مقياس های مربوط به فناوری اطالعات -1جدول 
 

 میانگین گویه ها
انحراف 

 ارمعی

میانگین 

 رتبه
 اهمیت

 1 22/2 12/1 22/1 برخورداری مسئولين و تمامی دست اندرکاران از سيستمی یكپارچه

 2 22/2 21/1 29/1 آشنایی کافی مسئولين، مربيان و ورزشكاران با زبان انگليسی

ها، مقررات و فرایندهای دسترسی داوطلبان و افراد خارج از سازمان به سياست

 ق اینترنتاز طری  کاری
92/1 19/1 23/2 3 

 2 93/2 19/1 11/2 آشنایی کامل مسئولين ورزش با اینترنت، سایت، ویندوز و کامپيوتر

استفاده از فناوری در جهت تسریع در اطالع رسانی و ارسال گزارشات و آئين 

 هانامه
12/2 12/1 32/2 2 

 1 22/2 31/1 21/2 رتباطاتتشویق و حمایت مسئولين به استفاده از فناوری اطالعات و ا

به اشتراك گذاشتن اطالعات از طریق ایميل بين مسئولين، داوطلبان، مربيان 

 و ورزشكاران
21/2 32/1 92/2 2 

 2 22/1 أفریل-11 32/2 قابليت پاسخ گو بودن نرم افزارهای موجود برای انجام امور کاری

از طریق وب  دسترسی مسئولين از بيرون از سازمان به اطالعات شخصی

 سایت
21/2 12/1 12/1 9 

 11 21/2 22/1 *29/3 وجود قوانين حمایتی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

فراهم بودن زیر ساخت های سخت افزاری استفاده از فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
22/3* 22/1 21/2 11 

 
 

ورداری ورزش کارکنان دولت از برخ»های دهد. گویه، نشان میهفتطور که در جدول همان

برخورداری ورزش کارکنان دولت از یك »و « ای و تسهيالت مالی مناسبردیف بودجه

-باشد لذا بهیم نيانگيم نیترکمبه ترتيب دارای « مدیریت واحد و قوانين و مقررات منسجم

 باشد.یم مطرح عوامل موثر بر عدم اثربخشی سياست و تصميمات دولت نیتریعنوان اساس
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 دولتسياست و تصميمات  های مربوط به عاملاولویت بندی خرده مقياس -2جدول 
 

 میانگین گویه ها
انحراف 

 معیار
 اهمیت میانگین رتبه

ای و تسهيالت مالی برخورداری ورزش کارکنان دولت از ردیف بودجه

 مناسب در بودجه کل کشور
32/1 29/1 93/3 1 

کارکنان دولت از یك مدیریت واحد و قوانين و برخورداری ورزش 

 مقررات منسجم
29/1 22/1 21/2 2 

برخورداری ورزشی کارکنان دولت از جایگاهی مطلوب در تشكيالت 

 ورزش کشور
12/1 12/1 22/2 3 

 2 22/2 11/1 29/1 های اجرایی مختلفبهاء دادن دولتمردان به سالمتی کارکنان دستگاه

گذاری مناسب برای ورزش کارکنان در سطح یهحمایت دولت از سرما

 کشور
21/1 92/1 91/2 2 

های سعی در تشویق و ترویج  ورزش بين کارکنان از طریق رسانه

 گروهی به عنوان بخشی از دولت
22/1 22/1 12/2 1 

های مختلف دولتی در جهت ترغيب استخدام قهرمانان ملی در دستگاه

 کارکنان به ورزش
91/1 13/1 32/2 2 

ریزی شده در برخورداری ورزش کارکنان دولت از ليگ منظم و برنامه

 سطح کشور
12/2 22/1 22/2 2 

اهميت دادن دولت به ورزش کارکنان و نمود پيدا کردن این امر در 

 های کشورسياست
31/2 21/1 12/1 9 

 
 

عوامل موثر بر اثربخشی  1رتبه  نيانگيم ني. بددهمی، نشان هشتطور که جدول همان

طور که در جدول شماره بندی آنها همان ( و اولویت>12/1Pاختالف معناداری وجود دارد )

 رسد. ( ارائه شده است از نظر آماری منطقی به نظر می9)
 

 عامل موثر بر اثربخشی 1ميانگين من دیفر انسیوار ليتحل جیانت -2جدول 
H0 جینتا ود یخ یدرجه آزاد یراسطح معناد 

با هم عوامل موثر بر اثربخشی ورزش  1 نيانگيرتبه م

 برابر است
11/1  2 113/231  رد 

 
 

 «های کاریرویه »و  «سياست و تصميمات دولت»عامل . ددهمی، نشان نهطور که جدول همان

بر ترین عوامل موثر ریزی از کم اهميتترین و عوامل ساختار سازمانی با و برنامهمهم بيترت به

 باشد.عدم اثربخشی ورزش وزارت جهاد کشاورزی می
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 بر اثر بخشی موثرل معا 1اولویت بندی  -9جدول 

 اهمیت میانگین رتبه انحراف معیار میانگین گویه ها

سياست و تصميمات 

 دولت
21/11 11/3 33/1 1 

 2 23/1 12/2 92/12 رویه های کاری

 3 93/3 32/2 91/22 اهداف و ماموریت

فاده از فناوری است

 اطالعات
22/21 12/1 22/2 2 

 2 12/2 12/1 92/22 ساختار

 1 92/2 31/2 22/22 برنامه ریزی
 

 
 

 یريگ جهيبحث و نت
-بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهاد این پژوهش به شناسایی و اولویت

بر عدم  های اثرگذارمقياسخرده  نیترمهم ،پژوهش یهاافتهی براساساست. کشاورزی پرداخته
 نده،یآ ريروشن نبودن مس هاتیاهداف و مامور عاملدر  وزارت جهادکشاورزیورزش اثربخشی 
 یديکل یها، روشن نبودن حوزهمحوری یهامشخص نبودن اهداف، عدم وضوح ارزشواضح و 

ابراهيم و (، 2112اسميت ) یهاافتهیباشد که با یو رسالت م تیعملكرد و مشخص نبودن مامور
( نشان داد که تسهيل 2111های السچنگر و همكاران )یافتهدارد.  یخوانهم( 2112) همكاران

همراه دارد که خود  دسترسی به اهداف سازمانی درك باالی اثربخشی افراد از کارشان را به
 1شود. از نظر دنج و گيبسونباعث افزایش رضایت شغلی، کاهش غيبت و ترك خدمت می

 و فراهم کردن تصویری روشن از آینده انداز، وحدت بخشيدن به اهدافنيز ایجاد چشم (2112)
 شبر سنج بيشتر انتفاعی های. سازمانامل موثر بر اثربخشی سازمانی استترین عواز مهم
 برای و دارند بيشتری تأکيد اثربخشی بر دولتی هایسازمان در حاليكه دارند، تأکيد کارایی

 اهداف هااین بازده مورد بررسی قرار گيرد که مدت طوالنی هایبازده یدبا اثربخشی سنجش

و قابل  یمعقول، منطق یاهداف مشخص کردنلذا  (.2112، 2وایسباشد )سازمان می نهایی

و  یرونيب طيباتوجه به مح ستیبایاست که م اتیاز ضرور یستميهر س یبرا یدسترس
 یشمختلف ورز یهاسازمان یشده از سو نیتدو یهابرنامه. گردد نييتع یدرون یهاليپتانس

اهداف  نیمنوط به تدو یورزش یشده در برنامه ها نييتع هایتحقق چشم انداز دهدینشان م

                                                 
1. Denj & Gibson  

2. Vays  
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نيازمند تدوین وزارت جهادکشاورزی بنابراین ورزش  .چشم انداز باشد یدر راستا قاًياست که دق
های عملياتی است تا راهبرد و برنامه هندیآ ريو روشن نمودن مس تیاهداف، مامورانداز، چشم

مالی، انسانی، فيزیكی و ) از بيراهه رفتن، دوباره کاری و هدر دادن منابع شود و جادیا یمتناظر
-گروه یمشارکت دائم شیافزا آن برداشته شود. یدر جهت اثربخش یو گام ردداطالعاتی( مبراگ

 لهيورزش به وس شتريب هرچهن، توسعه بهبود عملكرد ورزشكارا ،یورزشفعاليت مختلف در  یها
دولت و  نيب یاستيو س یابرنامه یو گسترش همكار تی، تقوورزشی یها دادیاز رو تیحما

توسعه و تعميم ورزش بين  یبرا یقيو تحق یعلم طیمودن شرانفراهم  ،یورزش یهاسازمان
ن ورزش این وزارتخانه ها از جمله اهدافی است که برای اثربخش نمودهای آنکارکنان و خانواده

بر عدم اثربخشی ورزش وزارت  های موثرخرده مقياس نیتر. مهمشودپيشنهاد می
، و همگانی کردن ورزشتوسعه  یبرا یانداشتن برنامهی زیربرنامه عاملدر جهادکشاورزی 

جذب و حفظ  ،یگريمرب ،یداور یهادوره ،یاماکن ورزش تیریها و مدساخت ریتوسعه ز
دارد.  یهمخوان جيمز ویليام یهاافتهیباشد که با یدانش م رتیجذب اسپانسر و مد داوطلبان،

موجب ارتقاء کارکنان های آموزشی و توانمند سازی برنامهعامل تنها دهد، ها نشان میبررسی
نفس، وری، خودکفایی، احساس استقالل، اعتماد بهتعهد سازمانی، فرصت یادگيری، افزایش بهره

-و کاهش تنش شغلی در بين پرسنل مییری و نهایتاً افزایش اثربخشی سازمان مسئوليت پذ

ترین عاملی ( معتقد است، مهم2112از سوی دیگر یوکل ). (2111السچينگر و همكاران، شود )
 نیبنابرا باشد.ریزی و سيستم مدیریت میباشد برنامهکه بر عملكرد یك سازمان اثرگذار می

 یهاهورزش در حوز ميبرنامه جامع جهت توسعه و تعم كی نیدوت ازمندينکارکنان ورزش 
برداری و مدیریت اماکن و تجهيزات ورزشی و ... ای راهبردی برای بهرهتدوین برنامه ومختلف 

در  نيزخصوص  نیدر ا ییاجرا یبه دستگاه ها (1321) رانیوز تيهئابالغ شده نامه نيآئاست. 
مواجه  یمختلف یآن با تنگناها یريگيبلكه پ شدهن برطرف نتنها نقاط ضعف آه ن رياخ یهاسال
در بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزی  های موثرخرده مقياس نیتر. مهماست شد

، ارتباط نداشتن با یبدنتيترب نينشدن پست مسئول فیتعرجذاب سازمانی ساختار عامل 
نامشخص، واقف نبودن اعضاء به  ارياخت ضیتفو ك،يالمپ یمل تهيها و کمونيها، فدراسانجمن

-و سازمان یکمك از مشاوران خارج افتیدر گاهیها خود و روشن نبودن جاتيو مسئول فیوظا

و ابراهيم ، (1322(، معمارزاده و اقبال پور )2112) 1ماتيز یها افتهیباشد که با یمهای مشابه 

 یطيمح طیها، شراتوجه به هدفبا  ستیبایم یستميدارد. هر س یخوانهم( 2113)همكاران 
. دینما یرا طراح یساختار سازمان یالگو نیترو مناسب نیخدمات خود بهتر تيحاکم و ماه

و  ميتنظ یارا بگونه رکنانکا یو جمع یفرد یمساع ی،سازمانده قیکه بتواند از طر یالگو

                                                 
1. Matiz  
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-سال یط(. 2112کامی و رابينسون، ) گردد یبه اهداف سازمان ليکه موجب ن دیهماهنگ نما

در جهت توسعه ورزش کارکنان کشور، شاهد  یملیا مرکز نهاد  كیگذشته به لحاظ نبود  یها
اختالفات اثر خود  نیکه ا میابوده یمختلف دولت یهادر دستگاه یاختالف و تعارضات ساختار

ه است. نشان داد ،یمشابه و مواز یهاتيو انجام فعال فیو انسجام، تداخل وظا یرا در ناهماهنگ
افراد  %3/29کند چون های توصيفی تحقيق نيز از این امر حمایت میتر به یافتهنگاه دقيق

بدنی  کنند ولی پست سازمانی آنها تربيتنمونه مورد بررسی با اینكه امور ورزش را پيگيری می
 تعریف نشده و صورت جذابهب یبدن تيترب نيپست مسئولدهد باشد و این خود نشان مینمی

 .دهند از حقوق و مزایای پست دیگری غير از تربيت بدنی استفاده نمایندمسئولين ترجيح می
نان، روند رشد و توسعه کدر ساختار ورزش کار نهيبه یالگو یو اجرا یاست که با طراح یهیبد
خرده  نیتر. مهمابدییآن بهبود م یشده و اثربخش ليتسه شتريحوزه ورزش هرچه ب نیا

نبودن های کاری عامل رویهدر کشاورزی خشی ورزش وزارت جهادبر عدم اثرب ثرهای مومقياس
-و گزارشات، صورت یمستند ساز ندیورزش، شفاف نبودن فرا نيمسئولبرای  یراهنما ةکتابچ

موثر از  یبرداربهره ةنامه نحونينبودن آئ ،مسائل نروشن نبود و رانیداشتن مد یجلسه پنهان
پرداخت حق  ةداوطلبان و نحو ان،يعقد قرارداد با مرب یچگونگ ،یورزش زاتياماکن و تجه

 ةامكانات و توسع ییايجغراف عیتوز یبرا یمشخص یآنها، برخوردار نبودن از الگو ةالزحم
(، 2112) ی ماتيزهاافتهیباشد که با یعملكرد م یابینبودن روش ارز شخصم ،یورزش یفضاها

. ددار یهمخوان (2113) و همكاران ابراهيم ،(1322)(، معمارزاده و اقبال پور 2112) اسميت
صورت دستورالعمل هپرسنل مشخص و ب یرا برا یکار یندهایو فرا تيانجام فعال ةها نحوهیرو

 یو متوال قيو دق یجزئ یهاکه در آن مراحل و گام یطور دینمایمكتوب آن را استاندارد م
همراه دارد از زمان و منابع را به نهيفاده بهاست یاستاندارد ساز نیشود که ایمشخص م تيفعال

رئيس کميته بين المللی (. 2111السچنگر و همكاران، ) گرددیم ستميس كی ییو باعث کارا
« نظارت در ورزش»المپيك، در سخنرانی خود در افتتاحيه اولين کنفرانس اروپا در مورد 

بدنه یك ورزش باشد شامل  های مشترکی که باید زمينه سازویژگی نمود(، تاکيد 2111)
های است. استدالل ایشان این بود که اگر سازمان ساعیم تشریكدموکراسی، شفاف سازی و 

خودگردانی »شود، در اولين سمينار می ترمحكمشان ورزشی این اصول را رعایت کنند موقعيت
این  ،کرد(، نيز تاکيد دوباره بر شفاف سازی داشت و اظهار2111)« جنبش المپيك و ورزش

(. 2112کامی و رابينسون، د )نهای ورزشی است که با شفافيت کامل کارکنمسئوليت سازمان
ورزش  ةدر حوز یکارهای هیجهت استاندارد نمودن رو یکارهاو راه رياتخاذ تداب نیبنابرا

ورزش و کاهش فساد  نيمسئول یمندتیبلكه رضا دهدیرا ارتقاء م ییاها کارنته کارکنان ن
بر عدم اثربخشی ورزش  های موثرخرده مقياس نیتر. مهمخواهدداشتهمراه به زيرا ن یادار

نبودن ورزش کارمندان از  برخوردار دولت ماتيو تصم استيسعامل در وزارت جهادکشاورزی 
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 تیریمد كینبودن ورزش کارکنان از  یمناسب در بودجه کل کشور، برخوردار یابودجه فیرد
ورزش  التيمطلوب در تشك یگاهینبودن از جا یرات منسجم، برخوردارو مقر نيواحد و قوان

مناسب  یگذارهیدولت از سرما تیحما دممردان به سالمت کارمندان، عکشور، بها ندادن دولت
پور معمارزاده و اقبال یهاافتهیباشد که با یبه ورزش کارکنان م ی گروهیهاو نپرداختن رسانه

پرستانه و  هنياحساسات م جیترو یبرا یالهيها ورزش وسنظر دولت دارد. از یخوانهم( 1322)
تحت  یهااز حوزه یکوشند ورزش را بخشیم ليدل نيهم است و به یاقتصاد -یتوسعه اجتماع

بودجه و امكانات به  صيها، تخصاستيس ن،ينقوا قیکار را از طر نیسلطه خود قرار دهند و ا
مختلف  یهادر برهه یمتناقض استينان، دولت با ابالغ سدر حوزه ورزش کارک. دنانجام رسان

 حاکميت و شفافيت مشارکت، بستر ایجاداست. مواجه ساخته یمختلف یهاآن را با چالش یزمان

 مدیریت به اقتدار اعمال به که موظفند هادیگر دولت سخن به ها است.دولت برعهده قانون

 نیتدو لذا .(2112دنج و گيبسون، ) دازندقانون بپر مدیریت و شفافيت مدیریت مشارکت،
ها، یاهداف کالن، استراتژ انداز،چشم نیشامل تدو كیاستراتژ یمند و برنامه انظام ییالگو

 یهامشخص نمودن سازمان از،يمنابع مورد ن صيها، تخصبرنامه یاجرا یها، جدول زمانبرنامه
ورزش  ةدولت در حوز یاز سو ريدست و پاگ یهااستيو س نيها و رفع قوانبرنامه یمجر
بر عدم اثربخشی ورزش  های موثرخرده مقياس نیترشود. مهمیان به شدت احساس مکنکار

-و دست نيبرخوردار نبودن مسئولشامل  عاتاطال یفناورعامل در کشاورزی وزارت جهاد

با زبان  و ورزشكاران انيمرب ن،ينداشتن مسئول یکاف ییپارچه، آشناكی یستمياندرکاران از س
 قیها  و مقررات از طراستينداشتن داوطلبان و افراد خارج از سازمان به س یدسترس ،یسيانگل

استفاده  وتر،يو کامپ ویندوز ت،یسا نترنت،یورزش با ا نيمسئول اشتنند یکاف یآشنا نترنت،یا
 تيقابلنامه ها و نيو ارسال گزارشات و آئ یدر اطالع رسان عیدر جهت تسر ینكردن از فناور

معمارزاده  یهاافتهیباشد که با یم یانجام امور کار یموجود برا ینبودن نرم افزارها یگوپاسخ
های که خود را با فناوری سيستمدهد، ها نشان میبررسی دارد. یخوانهم( 1322و اقبال پور )

اند بودهاند در دستيابی به اهداف توسط راهبردهای سازمانی موفق تر اطالعات تطبيق داده
در حداقل  وسيع، بسيار سطحی در را اطالعات توزیع (. فناوری امكان2112الگبود و همكاران، )

 هر به هاشود تا دادهو این امكان فراهم میسازد فراهم می به هنگام و مستقيمبصورت  ،زمان

 از مهم یهاویژگی جستجو، جداسازی فعاليت بهبود .مبادله شود اعضا ميان هر قالبی با و شكل

درون  بيشتر تعامل ایجاد ،کارمندان دقت و افزایش سرعت ،پيچيده مسائل غير مهم، حل
گوپتا و همكاران، مندی از این فناوری است )اثرات مثبت بهرهدیگر از  سازمانی برون و سازمانی

 یطيمح راتييبا تنوع و تغ یخدمات یهاسازمان ریمانند سا زين یورزش یهاسازمان .(2112
دور از  یفناور تیریبدون دانش و مد یورزش یهاسازمان اثربخشیرو  نیاز ا ،وبرو هستندر

خاص  فیو وظا اتياطالعات در ورزش باتوجه به مقتض یاز فناور دهاستفا باشد. لذاانتظار می
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را  یعيوس فيشاغل و مرتبط با سازمان که ط یموثر از منابع انسان یريگجهت بهره یسازمان
را باید یك ورزش کارکنان دولت حرکت در راستای اثربخشی  باشد.یم انید نماشویشامل م

های دولت با یك رویكرد استراتژیك توسط فرایند بلند مدت دانست، در اولين قدم باید سياست
برای این حوزة  یمناسب یمال التيو تسه یابودجه فیردمدیران ارشد دولتی دگرگون شود و 

ی و مقررات منسجم نيو قوان ریزی بپردازدهی به برنامواحد تیریمد، ورزش در نظر گرفته شود
گذاری برای ورزش کارکنان تدوین شود. همچنين بسترسازی و فراهم کردن ابزارهای سرمایه

ملی و بين المللی در منظم و استخدام قهرمانان  هایيگلجهت برگزاری  یزیربرنامهمناسب، 
های گروهی به این حوزه و پرداختن رسانهرکنان به ورزش کا يبترغهای اجرایی جهت دستگاه

ها است. براساس این کارهای پيشنهادی برای غلبه بر این نقطه ضعفورزش کشور از دیگر راه
را در ورزش کارکنان شود که مشارکت  نیتدو یابه گونه دیبا ارکنانورزش ک یاستراتژ ،هایافته

 .تضمين نماید
 

 عوامل موثر بر عدم اثر بخش ورزش وزارت جهادکشاورزی اولویت بندی -11جدول 
 

 ه هایوگرتبه  ها یهوگ رتبه عوامل عوامل

ت
دول

ت 
ما

مي
ص

و ت
ت 

اس
سي

 
1 

 از ردیف بودجه و تسهيالت مالی مناسبورزش کارکنان برخوردار نبودن  -
 از مدیریتی واحد و قوانين منسجمورزش کارکنان برخوردار نبودن  -

 از جایگاهی مطلوب در تشكيالت ورزش کشورورزش کارکنان برخوردار نبودن  -
 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  -
 مانانترغيب نكردن کارکنان به ورزش از طریق استخدام قهر -

 از ليگ منظم و برنامه ریزی شدهورزش کارکنان  برخوردار نبودن -
 ها نمود پيدا نكردن اهميت دولت به ورزش کارکنان در سياست -

1 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
9 

ی
کار

ی 
ها

ه 
روی

 

2 

 در دسترس نبودن کتابچة راهنمای مسئولين ورزش -
 جلسات شفاف نبودن فرایند ثبت و مستند سازی -
 جلسه پنهانی داشتن مدیرانفيت و صورتعدم شفا  -

 برداری اثربخش از اماکن ورزشینامه نحوه بهرهنبودن آئين -
 نامه چگونگی عقد قرارداد با مربيان، داوطلباننبودن آئين -

 نبودن الگویی مشخص برای توزیع جغرافيایی اماکن ورزشی  -
 ز حادثهاز واکنش درست در مواقع بروورزش آگاه نبودن مسئولين  -

 عدم اطالع رسانی از مخاطرات حوزة کاری و روش مدیریت آن -
 مشخص نبودن روش ارزیابی عملكرد و ارائة پاداش متناظر -

 مسئولين ورزش های مشخص نبودن شرح وظایف، و مسئوليت -

1 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
9 
11 

ف
دا

 اه
ت و

وری
مام

 

3 

 روشن نبودن مسير آینده -
 مشخص نبودن اهداف -

 نبودن ماموریت کنونی در قلمور فعاليت موثر -
 های حاکمواضح نبودن ارزش -

 های کليدی عملكردروشن نبودن حوزه -
 مشخص نبودن ماموریت و رسالت -

 ها و چشم اندازتوافق نداشتن بر سر ارزش -

1 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
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 رتبه گویه ها گویه ها رتبه عوامل عوامل

ی
ور

فنا
از 

ده 
تفا

اس
 

2 

 ودن دست اندرکاران از سيستمی یكپارچهبرخوردار نب -
 آشنایی کم مسئولين، مربيان و ورزشكاران با زبان انگليسی -

ها، مقررات و فرایندهای کاری عدم دسترسی افراد خارج از سازمان به سياست -
 از طریق اینترنت

 آشنا نبودن مسئولين با اینترنت، سایت، ویندوز -
 ت تسریع در اطالع رسانیاستفاده نكردن از فناوری در جه -

 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 طریق  -

 سایت

1 
2 
3 
 
2 
2 
1 
2 
2 
9 

ی
مان

ساز
ار 

خت
سا

 

2 

 جذاب نبودن پست مسئولين تربيت بدنی -
 ها و ... جهت کمك به توسعه ورزشها، فدراسيونانجمنارتباط نداشتن با  -

 مشخص نبودن روش تفيض اختيار قدرت و اختيار -
 روشن نبودن جایگاه دریافت کمك از مشاوران خارجی -

 با مسئولين ورزشمربيان، سرپرستان ارتباط داوطلبان، نحوه مشخص نبودن  -
 برخوردار نبودن از ساختاری واضح و هم تراز با خدمات  -

1 
2 
3 
2 
2 
1 

ی
یز

ه ر
نام

بر
 

1 

 نداشتن برنامه، برای توسعه و همگانی کردن ورزش -
 برداری و مدیریت اماکن ورزشینداشتن برنامه، برای بهره -

 ورزش نداشتن برنامه، برای دانش افزایی مسئولين -
 هادرگير نكردن ورزشكاران در تصميم گيری -

 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 -
 ها و اماکن ورزشی، برای توسعة زیر ساختنداشتن برنامه -

1 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
9 

 

تواند بر اثربخشی برنامه عوامل مختلفی می ،همانطور که در پيشينه تحقيق نيز بيان شد

منظور ارزیابی اثربخشی سازمانی کار چندان انتخاب یك معيار مناسب بهو  ها موثر باشد

می که پژوهشگران بر روی آن توافق داشته در ای نيست چرا که یك الگوی نظری عموساده

های یافته اند.و صاحب نظران از زاویه های متفاوتی به موضوع نگاه کرده باشددسترس نمی

 بيبه ترت وزارت جهادکشاورزیورزش اثربخش نبودن  ، عوامل موثر بردادپژوهش حاضر نشان 

ة رتب نيانگيبا م یکار یهاهیو(، ر33/1)با ميانگين رتبة  دولت ماتيو تصم استيسشامل، 

ة رتب نيانگياطالعات با م ی(، استفاده از فناور93/3)ة رتب نيانگيبا م تی(، اهداف و مامور23/1)

-ی( م92/2)ة رتب نيانگيبا م یزیر( و برنامه12/2)ة رتب نيانگيبا م ی(، ساختار سازمان22/2)

 . باشد
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