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 چکیده

وش تحقیق ي کشور بود. رهااستاني ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان هاشاخصي بندتیاولوپژوهش حاضر شناسایی و  هدف
رت ستاد توصیفی است و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماري مطالعه شامل کارشناسان دفاتر ارزیابی عملکرد و بازرسی و نظا

ین حجم ي در این مطالعه، روش تصادفی ساده بود و براي تعیریگنمونهنفر) بود. روش  439ان سراسر کشور (و ادارات کل ورزش و جوان
بعد  7مه داراي ي شد. پرسشناآورجمع) از جدول مورگان استفاده شد. اطالعات مورد نیاز نیز با ابزارهاي مصاحبه و پرسشنامه 205نمونه (

یب آلفاي سنجش پایایی آن از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضر منظوربه. از طرفی شد دییتأبود و روایی آن توسط محققان 
راي ارزیابی عملکرد ي تحلیل مسیر و فریدمن استفاده شد. با توجه به نتایج تحقیق، بهاآزموناز  هادادهبود و براي تحلیل  819/0کرونباخ 

استفاده کرد.  هرمانی، همگانی، بانوان، جوانان، مالی، منابع انسانی و فناوري اطالعاتادارات کل ورزش و جوانان باید از هفت بعد ورزش ق
در اولویت قرار دارد. از  شدهکسبي هاممقاعلت ملموس بودن نتایج آن مانند همچنین نشان داد که ورزش قهرمانی به هادادهتحلیل 

عد از بهم نیاز زیادي به منابع مالی دارد و بر همین اساس بعد مالی  باشد و درآمدزا تواندیمطرفی ورزش موضوعی است که هم خودش 
گانی، ساماندهی بعد ورزش قهرمانی و قبل از ابعاد ورزش همگانی، ورزش بانوان و حتی امور جوانان در اولویت دوم قرار دارد. ابعاد ورزش هم

 ي بعدي این فهرست قرار دارند.هارتبهامور جوانان، ورزش بانوان، منابع انسانی و فناوري اطالعات در 
 

 هاي کلیديواژه

مگانی، ورزش ارزیابی عملکرد، بعد ورزش قهرمانی، پول و منابع مالی، منابع انسانی و فناوري اطالعات و تحول اداري، جوانان، ورزش ه
 بانوان.
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 مقدمه

قدرت مؤثر در توسعۀ اجتماعی و  عنوانبهورزش 

نقش مهمی در  میرمستقیغتقیم و مس راتیتأثاقتصادي، با 

). عملکرد ورزشی 5اقتصاد و سیاست کشورها دارد (

ي است مرتبط با تحلیل مدیریت که براي عملکرد ادهیپد

ۀ مثاببهبهتر ورزشی و برتري مدیریت در آن، ورزش را باید 

یک  عنوانبهیک سیستم نگریست و به عناصر کلیدي آن 

ارزیابی عملکرد در ). 11سیستم یکپارچه توجه کرد (

ي مهم مورد توجه هامقولهي ورزشی یکی از هاسازمان

بوده است  هاسازمانبسیاري از کارشناسان و مدیران این 

نیازمند شناسایی وضع  هاسازماناین  چراکه)، 8، 11(

ي بهبود در راستاي هابرنامهتوسعۀ  منظوربهموجود خود 

رزیابی عملکرد ). ا8دستیابی به وضع مطلوب خود هستند (

و میزان دسترسی به اهداف، از جمله نیازهاي محسوس در 

منظور آگاهی از میزان ). هر سازمانی به4( استهر سازمانی 

هاي خود، باألخص در مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت

ي پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. هاطیمح

به معناي عدم نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم 

سازمانی تلقی سازمانی و برونبرقراري ارتباط با محیط درون

و در نهایت مرگ سازمان  کهولت، که پیامدهاي آن دشویم

) و از دست رفتن اعتماد 6در بخش خصوصی و انتفاعی (

در بخش دولتی  هادولتترین سرمایۀ عنوان مهمعمومی به

ي هاسازمانلکرد بررسی وضعیت ارزیابی عم منظوربهاست. 

، ادارات هادانشگاهمتولی ورزش اعم از ادارات تربیت بدنی 

ي ورزشی، هاتیأه، هااستانکل ورزش و جوانان 

ي صورت اگستردهي ورزشی و ... مطالعات هاونیفدراس

) در پژوهشی نشان داد 1390گرفته است. حسینی (

را بر عملکرد  ریتأثي مالی و اقتصادي بیشترین هاشاخص

براي بهبود  هاباشگاهبراي بهبود عملکرد داشتند و  هاباشگاه

ي درآمد بیشتر هاراهعملکرد، نیاز به مدیریت هزینه و ایجاد 

دارند، ضمن اینکه ثبات در بازیکنان، مدیریت و مربیان 

ي دارد. میرفخرالدینی و همکاران اژهیواهمیت  باشگاه

کل تربیت بدنی  ي نشان دادند که ادارةامطالعه)، در 1392(

استان یزد در دو عامل فرایندهاي داخلی و رشد و یادگیري، 

عملکرد مطلوب داشته و در دو عامل مشتري و مالی (مناظر 

کارت امتیازي متوازن) عملکرد مطلوبی نداشته است. علیان 

ي هارساختیز) در پژوهشی نشان داد که عملکرد 1392(

ن براساس کارت درونی ادارة کل ورزش و جوانان اصفها

امتیازي متوازن و نیز عملکرد ادارة مربوطه از لحاظ تعیین 

ي داخلی، آموزش و ندهاایفرسیستم مالی، مشتریان،  ریتأث

یادگیري مستمر در استقرار ارزیابی براساس روش کارت 

ي کمتر از سطح متوسط بوده دارامعن طوربهامتیازي متوازن 

به این نتیجه رسید ) طی پژوهشی 2008ی (نیدليداست. 

که وقتی دانشگاه نظام ارزیابی عملکرد بخش ورزش را با 

هدف عوامل  3استفاده از کارت امتیازي متوازن اجرا کرد، 

هدف در فرایندهاي  4مالی، مشتري و رشد و یادگیري و 

داخلی را داشت که سودآوري این بخش و گرایش 

هرمانی ورزش ق ژهیوبهي ورزشی هاتیفعالدانشجویان به 

) در 2009افزایش یافت. آلونسو آنگل و فرناندز پاتریسیو (

کارت امتیازي متوازن براي «تحقیقی با عنوان 

ي هاشاخص، »ي دولتی در بخش ورزشگذارهیسرما

یی، مطلوبیت و دوام کاراعملکرد را اقتضا، درجۀ سودمندي، 

) در 2014. اکمکی (دانندیمي ریگمیتصمبر  مؤثراز عوامل 

کارت امتیازي متوازن براي وزارت «هشی با عنوان پژو

نشان داد که با روش کارت امتیازي » ورزش و جوانان ترکیه

ي مادي و هاییداراي ریگاندازهقادر به  مؤسساتمتوازن، 

اند. همچنین در مدیریت ي غیرمالیهاییداراهمچنین 

 طوربه افتهیتوسعهمعاصر، ورزش باید مانند کشورهاي 

) در پژوهشی بیان کرد 2015دیریت شود. ابویل (مستقل م

که عملکرد سازمانی به یک تابع مدیریت ضروري در زمینۀ 

 هاسازمانمنظور افزایش فشار بر این ورزش غیرانتفاعی به

ي اوهیشبراي ارائۀ خدمات باکیفیت به سهامداران به 
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پاسخگو و شفاف تبدیل شده است. گوهر رستمی و همکاران 

یابی معادالت ساختاري مدل«پژوهشی با عنوان  ) در2016(

ي ارزیابی عملکرد ادارة کل ورزش و جوانان هاشاخص

نشان دادند که در ارزیابی عملکرد سازمان، » استان گیالن

ي هاشاخصبه چهار منظر مورد مطالعه و ابعاد آن و 

ی اولویت بار عاملي شود که براساس اژهیوتوجه  دشدهییتأ

ابی به فرایندهاي داخلی، مشتري و نتایج فعالیت و ارزی

و  پورطالبورزشی، رشد و یادگیري و مالی داده شود. 

طراحی مدل «) در پژوهشی با عنوان 2017همکاران (

و  BCSمدیریت عملکرد ورزشی دانشگاهی با ترکیب مدل 

EFQM  با استفاده از تکنیکQFD« اهداف راهبردي و ،

مدل برتري پس از  معیارهاي ارزیابی را با رویکرد

ارتقاي «ي کردند که اهداف بندتیاولو هاداده لیوتحلهیتجز

افزایش سطح «، »سطح علمی و تجربی مربیان و کارشناسان

در » سالمت جسمی و روحی، شادي و توانایی دانشجویان

ي، زیربرنامهبهبود فرایند «نفع، اهداف میان اهداف ذي

و » رزش دانشگاهیي وهاتیفعالسازماندهی و نظارت بر 

در برگزاري کلیۀ  هادانشگاهعدم تمرکز در اجرا و جذب «

در میان اهداف فرایند » ي ورزش دانشگاهیهاتیفعال

افزایش انگیزة دانشجویان و تعهد ملی از «داخلی، اهداف 

ترویج تبادل اطالعات و «و » ي ورزشیهابرنامهطریق 

ه تربیت ي وابسته بهاسازمانورزش و همکاري علمی با 

در میان اهداف رشد و یادگیر، اهداف » بدنی و امور ورزشی

ي ورزشی و حمایت و تشویق هاانجمنتوسعۀ دانشجویان «

ایجاد کمیتۀ هماهنگی «، »مربیان و دانشجویان فعال

ترتیب در میان اهداف مالی و بودجه به» ورزشی دانشجویی

در  که دهدیمتعیین شده است. بررسی این مطالعات نشان 

تمام آنها از یک مدل استفاده شده است یا با ترکیب چند 

 یحال. این در اندداشتهمدل سعی در جامع کردن نگاه خود 

ي اثبات امطالعهدر هیچ  هامدلکه اثربخشی ترکیب  است

نشده و وجه مشترك تمام مطالعات این است که از 

ی و متناسب با بخش خصوصی استفاده ربومیغي هامدل

نظران عرصۀ ورزش و ت. در نگاه بسیاري از صاحبشده اس

بدنی، مشکالت ساختاري و انسانی و مدیریتی  تربیت

اي وجود دارد که توسعه و ترقی ورزش را تقریباً عقیم عدیده

بدنی در هاي کالن ورزش و تربیت . شاخصسازدیم

ي اعمدهي جدي و هايناهنجاري کمی و کیفی با هابخش

ي نامناسب و نداشتن طرح و برنامۀ زیرمهبرنامواجه است. 

اجرا عدم امکان کنترل و نظارت و اصالح مدیریت و قابل 

عملکرد آنان، جریان مدیریتی ناکارامد و غیرمتعهد، 

صورت و علوم ورزشی به هاپژوهشتوجهی به استفاده از بی

کارگیري ي و بهساالرستهیشاتوجهی به مستمر و اصولی، بی

ي مختلف از هابخشق و متعهد ورزشی در نیروهاي الی

یی هستند که همواره پیکر جامعۀ ورزش هايناهنجارجمله 

). رصد 5را با آفات متعددي مواجه ساخته است ( کشورها

در مسیر اهداف  آنهاي این ادارات و هدایت هابرنامهکردن 

بخشی از این ایرادات را مرتفع سازد. از  تواندیممدون 

ایت کردن و رصد کردن مستلزم وجود ابزار طرفی افعال هد

کنترلی قوي است که دو موضوع رو مشخص کند: اوالً؛ 

صالح از ي ذيهامقامانتظارات جامعۀ ورزش و جوانان و 

ادارات کل استانی، ثانیاً؛ میزان موفقیت مدیران کل در 

برآوردن این انتظارات. این ابزار کنترلی در علوم مدیریت 

 .شودیمنامیده  ارزیابی عملکرد

ي متعدد ارزیابی عملکرد سازمانی هامدلاز طرفی تعدد 

شمول، چارچوب از جمله الگوي مدیریت عملکرد جهان

، منشور عملکرد، EFQM ،BSCها، کنندهنتایج، تعیین

ي، وربهرهالماس سازمانی، چارچوب مدیریت عملکرد، پنل 

مدل عملکرد سازمان دولتی، مدل مدیریت عملکرد 

ی، مدل سنجش مشخطزمانی، مدیریت عملکرد در بافت سا

و... گویاي عدم اجماع روي یک مدل خاص است. از طرفی 

با هدف سنجش عملکرد ادارات کل  هامدلاستفاده از این 

 هامدلورزش و جوانان داراي نواقصی از جمله بومی نبودن 



 1400ار ، به32 شمارة ،9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          124

 

با محیط مدیریتی ایران  آنهاو ناهمخوانی و تناسب 

ي بودن آنها و بعدتکیریت در حوزة ورزش، خصوص مدبه

ست. از هامدلعدم اثبات مفید بودن استفادة ترکیبی از 

، بخشنامه و دستورالعملمنظر اجرایی نیز وجود قوانین، 

سو و ضعف عملکردي  ي اجرایی متعدد از یکهانامهنییآ

ها که تأثیر خود را در ادارات کل ورزش و جوانان استان

مرزي نشان ی و مسابقات برونابیستعداداي هابرنامه

، از سوي دیگر بر ضرورت انجام این مطالعه دهدیم

، چراکه عدم انجام این مطالعه سبب غفلت مدیران دیافزایم

شده و داراي دو تأثیر بسیار منفی است:  ریگمیتصمو مراجع 

شده به دو مقولۀ بسیار . هدر رفتن بودجۀ اختصاص داده1

 نیترعیشاعنوان ي و اجتماعی جامعه (بهمهم سالمت فرد

. 2ي ورزشی) و هاتالشو  هابرنامهنتیجۀ شکست 

 علت عدم ساماندهی امور آنها. سرخوردگی جوانان به

با توجه به موارد مذکور این سؤال در ذهن محقق ایجاد 

 :شودیم

هاي ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و شاخص -

 اند؟کدام ي سراسر کشورهااستانجوانان 

 به چه صورت است؟ هاشاخصي این بندتیولوا -

 
 روش

ی پیمایشی و از نظر فیتوصروش تحقیق این مطالعه 

هدف جزء مطالعات کاربردي است. جامعۀ آماري 

کارشناسان دفاتر نظارت و بازرسی ستاد و ادارات کل ورزش 

نفر است  439ي سراسر کشور به تعداد هااستانو جوانان 

ي تصادفی ساده و با استفاده از جدول ریگنمونهکه با روش 

نمونۀ آماري انتخاب  عنوانبهنفر  205 آنهامورگان از بین 

ساخته شدند. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامۀ محقق

شد و پایایی آن با  دییتأاست و روایی آن با نظر نخبگان 

 صورتبهاستفاده از آلفاي کرونباخ سنجیده شد و شرح آن 

 است:ذیل 

هامیزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه .1جدول    
 آلفاي کرونباخ متغیرها

837/0 بعد ورزش قهرمانی  
78/0 بعد ورزش همگانی  
742/0 بعد ورزش بانوان  

852/0 بعد جوانان  
92/0 بعد مالی  

841/0 بعد منابع انسانی  
812/0 بعد فناوري اطالعات و تحول اداري  

 هاافتهنتایج و ی
از جداول توزیع فراوانی و براي  هادادهمنظور توصیف به

آزمون کولموگروف  هاي پژوهش ازسؤال تحلیل آماري

ی ابیمدل ، برايآزمون تحلیل واریانس فریدمن اسمیرنوف،

از تحلیل عامل تأییدي و تحلیل مسیر و براي برازش مدل 

شده هاي برازندگی مانند مجذور کاي نرماز شاخص

)/df2χص برازندگی تطبیقی ()، شاخCFI شاخص ،(

 ) وAGFIشدة برازندگی ()، شاخص تعدیلGFIبرازندگی (

استفاده  RMSEA خطاي میانگین مجذورات تقریبۀ ریش

نسخۀ  LISRELو  21نسخۀ  SPSSافزار آماري نرم شد.

 استفاده شد. 7/8

در ابتدا به توصیف وضعیت متغیرهاي مرتبط با 

هاي ادامه به سؤال شناختی و درهاي جمعیتشاخص

 شده است. پژوهش پرداخته
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 شناختی. مشخصات جمعیت2جدول 

 فراوانی درصدي فراوانی سطح تحصیالت فراوانی درصدي فراوانی جنسیت
42/0 86 زن 8/65 135 کارشناسی ارشد   

58/0 119 مرد 2/34 70 دکتري   
 100 205 کل 100 205 کل

 وضعیت استخدام وضعیت تأهل
414 متأهل   2/70 1/38 78 رسمی    
8/29 61 مجرد  8/49 102 پیمانی   
1/12 25 قراردادي 100 205 کل   

 100 205 کل   
 

بررسی معیارهاي ارزیابی عملکرد ادارات کل  براي

استفاده شد.  1از روش تحلیل عامل تأییدي ورزش و جوانان

آمده از مرحلۀ کیفی مدنظر قرار گرفت و دستعوامل به

آمده مدل تدوین شد. سپس دستي بهبندتهدسبراساس 

هاي برازندگی محاسبه و ارزیابی شد. مقادیر شاخص

شده نشان داده  3در جدول  هاشاخصآمده براي دستبه

 است.

هاي برازندگی مدل. شاخص3جدول   

هاي برازندگیشاخص  2χ df df/2χ RMSEA GFI AGFI CFI 

هاشاخصمقادیر   58/155  71 19/2  061/0  95/0  91/0  96/0  

هاي برازندگی مورد بررسی ، شاخص3  جدولبراساس 

گیري در شده براي مدل اندازهنشان داد، مجذور کاي نرم

قبول کنندة برازندگی قابلبود که بیان 19/2این پژوهش 

) باالتر CFI( 2مدل با داده است. شاخص برازندگی تطبیقی

و شاخص  95/0 ) برابرGFI( 3و شاخص نکویی برازش 9/0از 

و همچنین  91/0) نیز AGFI( 4شده برازندگیتعدیل

 RMSEA 5خطاي میانگین مجذورات تقریب ۀریششاخص 

 توانیمآمده دستبود که براساس مقادیر به 061/0برابر با 

دارد. مدل  هادادهآمده برازش مناسبی با دستگفت مدل به

 به انضمام ضرایب مسیر به شکل زیر بود.

                                                           
1 . Confirmatory Factor Analysis, CFA 
2. Comparative fit index 
3. Goodness of fit index 

، عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان 1به نمودار   با توجه

. ضرایب در تمام شودیمبراساس هفت معیار سنجیده 

 اند از:مسیرها معنادار بود. ابعاد هر معیار عبارت

ابعاد معیار اول: تعداد ورزشکاران استانی که در  -

ي ملی هستند، تعداد ورزشکارانی که از این استان در هامیت

هاي تیمی در مسابقات حضور دارند، مقام مسابقات جهانی

هاي انفرادي در مسابقات داخلی، قهرمانی کشور، مقام

هاي انفرادي المللی، مقامهاي تیمی در مسابقات بینمقام

المللی، میزبانی مسابقات داخلی و در مسابقات بین

ي هاکالسو تعداد  شدهمهیبالمللی، تعداد ورزشکاران بین

ي که با حمایت ادارة کل استانی برگزار شده داوري و مربیگر

 ي شد.نامگذاراست، این ابعاد تحت عنوان ورزش قهرمانی 

4. Adjusted Goodness of fit index 
5. Root Mean Square Error of Approximation 
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 . مدل به انضمام ضرایب مسیر استاندارد1نمودار  

 
در  شدهمهیبابعاد معیار دوم: تعداد ورزشکاران  -

ي ورزشی هاشیهماي ورزش همگانی، تعداد هاتیفعال

تبلیغاتی در حوزة ورزش همگانی،  يهابرنامهبرگزارشده و 

المللی ورزش همگانی، داشتن ورزشکاران در مسابقات بین

المللی هاي بیني ورزش همگانی، مقامهابرنامهمشارکت در 

شده در مسابقات کشوري، این هاي کسبشده، مقامکسب

 ي شد.نامگذارابعاد تحت عنوان ورزش همگانی 

ی مانند جذب هاي مالابعاد معیار سوم: فعالیت -

ي ورزشی بانوان، برگزاري رویدادهاي هامیتاسپانسرها براي 

هاي زیرساختی، میزبانی ورزشی ویژة بانوان، فعالی

افزایی شده، اقدامات دانشو عناوین کسب هامدالمسابقات، 

ي نامگذارویژة بانوان، این ابعاد تحت عنوان ورزش بانوان 

 شد.

ات مرتبط با ابعاد معیار چهارم: تعداد مصوب -

ي ساماندهی امور جوانان، میزان اعتباراتی که به هابرنامه

و  هاجشنواره، تعداد ردیگیمنهاد تعلق هاي مردمسازمان

ي مرتبط با حوزة جوانان، این ابعاد تحت عنوان هاشیهما

 ي شد.نامگذارحوزة جوانان 

برگزاري منظم جلسات ابعاد معیار پنجم:  -

د اماکن ورزشی واگذارشده در تعدا، 88کمیسیون مادة 

اماکن ورزشی واگذارشده در سطح ، مرکز استان

نسبت اعتبارات تخصیصی به ، ي استانهاشهرستان

میزان درآمد حاصل از محل واگذاري ، اعتبارات مصوب

شده از محل خیرین، میزان اعتبارات جذب و اماکن ورزشی

 اري شد.گذاین ابعاد تحت عنوان معیار مالی ام ،ارییورزش

منظور اقدامات الزم بهابعاد معیار ششم:  -

ي آموزشی، چرخش هادورهي (مانند تعداد پرورنیجانش

، میزان استفاده از نیروهاي داخلی در انتصابات، شغلی)

ي آموزشی و بهسازي (در سطوح هابرنامهمیزان اثربخشی 

میزان ارتقاي سطح جبران خدمات ، چهارگانۀ اثربخشی)
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منطقی بودن  و ان الکترونیک شدن دبیرخانهمیز، کارکنان

این ابعاد تحت عنوان منابع انسانی  ساختار سازمانی،

 نامگذاري شد.

، تعداد فرایندهاي احصاشدهابعاد معیار هفتم:  -

تعداد فرایندهاي ، شدهيمستندسازتعداد فرایندهاي 

 ي دولت الکترونیک،هااستیسمیزان اجراي ، شدهاصالح

وان فناوري اطالعات و تحول اداري این ابعاد تحت عن

 شد.نامگذاري 

بررسی روابط معیارهاي ارزیابی عملکرد ادارات کل  براي

استفاده شد. 1از روش تحلیل مسیر ورزش و جوانان

آمده از مرحلۀ تحلیل عامل دستمعیارهاي ارزیابی به

تأییدي مدنظر قرار گرفت و براساس ادبیات پژوهش و 

فته روابط بین آنها ترسیم شد. سپس گري انجامهامصاحبه

هاي برازندگی محاسبه و ارزیابی شد. مقادیر شاخص

شده  نشان داده 4در جدول  هاشاخصآمده براي دستبه

 است.

هاي برازندگی مدل. شاخص4جدول    
هاي برازندگیشاخص  2χ Df df/2χ RMSEA GFI AGFI CFI 

هاشاخصمقادیر   19/15  9 67/1  054/0  97/0  29/0  99/0  

 
هاي برازندگی مورد بررسی ، شاخص4براساس جدول  

ي در ریگاندازهشده براي مدل نشان داد، مجذور کاي نرم

قبول  کنندة برازندگی قابلبود که بیان 67/1این پژوهش 

) باالتر CFI( 2مدل با داده است. شاخص برازندگی تطبیقی

و  97/0) برابر  GFI( 3و شاخص نکویی برازش 9/0از 

و همچنین  AGFI (92/0( 4شدة برازندگیشاخص تعدیل

 5خطاي میانگین مجذورات تقریب ۀریششاخص 

RMSEA  آمده دستبود. بر اساس مقادیر به 054/0برابر با

 هادادهآمده برازش مناسبی با دستگفت مدل به توانیم

 دارد. مدل به انضمام ضرایب مسیر به شکل زیر بود.

مسیرها معنادار ، ضرایب در تمام 2ار  با توجه به نمود

 وبود. روابط معیارهاي ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش 

 اند از:جوانان عبارت

.بعد مالی بر بعد جوانان، ورزش بانوان ، ورزش 1

 همگانی، ورزش قهرمانی تأثیر معنادار دارد.

 .بعد فناوري اطالعات و تحول اداري بر حوزة جوانان2

 ار دارد.تأثیر معناد

                                                           
1 . Path Analysis 
2. Comparative fit index 
3. Goodness of fit index 

.بعد منابع انسانی بر ورزش بانوان، ورزش همگانی 3

 تأثیر معنادار دارد.

ار .حوزة جوانان با ورزش قهرمانی رابطۀ دوسویه معناد4

 دارد.

.ورزش بانوان با ورزش همگانی رابطۀ دوسویه معنادار 5

 دارد.

4. Adjusted Goodness of fit index 
5. Root Mean Square Error of Approximation 
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. مدل به انضمام ضرایب مسیر استاندارد2نمودار    

 
ي معیارهاي ارزیابی عملکرد بندتیاولوسؤال سوم: 

ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور به چه صورت 

 است؟

ابتدا چگونگی توزیع متغیرهاي مذکور و آلفاي کرونباخ 

و سپس براي پاسخ به پرسش مذکور از  شودیمبررسی 

. نتایج شودیمآزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده 

نشان  5رونباخ در جدول توزیع متغیرهاي مذکور و آلفاي ک

 شده است. داده

ي ابعاد عملکردي ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشوربندتیاولو. 5جدول    
 معناداري k-s آلفاي کرونباخ ابعاد عملکردي

894/0 بعد ورزش قهرمانی  207/1  104/0  
897/0 بعد ورزش همگانی  132/1  111/0  
871/0 بعد ورزش بانوان  129/1  131/0  
734/0 بعد حوزة جوانان  541/1  078/0  

749/0 بعد مالی  210/1  101/0  
801/0 بعد منابع انسانی  122/1  111/0  

794/0 بعد فناوري اطالعات و تحول اداري  854/1  054/0  

 

توزیع همۀ متغیرهاي  5با توجه به نتایج جدول  

عملکردي ادارات کل ورزش و جوانان با توزیع نرمال تفاوت 

 897/0تا  734/0از آلفاي کرونباخ نداشت. ضرایب  معنادار

ي عملکرد است. نتایج تحلیل هاطهیحبود که بیانگر پایایی 

 شده است.نشان داده  6واریانس فریدمن در جدول 
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نشان  6نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در جدول  

داد میانگین رتبۀ معیارهاي ارزیابی عملکرد ادارات کل 

 =P ،6df =001/0نان تفاوت معنادار داشت (ورزش و جوا

،731/63= 2χ  بعد ورزش قهرمانی بیشترین رتبه و بعد .(

 فناوري اطالعات و تحول اداري کمترین رتبه را داشت.

ي ابعاد عملکردي ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشوربندتیاولو .6جدول    
يارتبهمیانگین  ابعاد عملکردي  
یبعد ورزش قهرمان  96/46  

54/41 بعد ورزش همگانی  
58/35 بعد ورزش بانوان  
07/39 بعد حوزة جوانان  

58/42 بعد مالی  
46/34 بعد منابع انسانی  

81/28 بعد فناوري اطالعات و تحول اداري  
001/0 =P ،6df= ،731/63= 2χ 

 ي ابعاد ورزش قهرمانی دربندتیاولوسؤال چهارم: 

هاي سراسر کشور به چه استانادارات کل ورزش و جوانان 

 صورت است؟

براي پاسخ به پرسش مذکور از آزمون تحلیل واریانس 

شده  نشان داده 7فریدمن استفاده شد. نتایج در جدول 

 است.

ي ابعاد ورزش قهرمانیبندتیاولو .7جدول    

 ايمیانگین رتبه ورزش قهرمانی
 90/19 هاي ملی مشارکت در تیم

 35/15 ت جهانیمشارکت در مسابقا
 47/17 ي داخلیهاتورنمنتهاي تیمی در مقام
 93/18 ي داخلیهاتورنمنتهاي انفرادي در مقام
 17/14 المللیهاي بینهاي تیمی در تورنمنتمقام
 36/18 المللیي بینهاتورنمنتهاي انفرادي در مقام

 40/12 المللی میزبانی مسابقات داخلی و بین
 40/14 یافتهن سازمانتعداد ورزشکارا

 83/13 افزاهاي دانشفعالیت

001/0= P ،8df= ،631/45= 2χ 

 نشان 7نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در جدول  

و  داد میانگین رتبۀ ابعاد ورزش قهرمانی ادارات کل ورزش

 ،=P ،8df =001/0جوانان تفاوت معنادار داشت (

631/45= 2χه و لی بیشترین رتبهاي م). مشارکت در تیم

 به را داشت.افزا کمترین رتهاي دانشبعد فعالیت

رد ي معیارهاي ارزیابی عملکبندتیاولوسؤال چهارم: 

ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور در بعد ورزش 

 همگانی به چه صورت است؟
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مذکور از آزمون تحلیل واریانس براي پاسخ به پرسش 

شده  نشان داده 8ر جدول فریدمن استفاده شد. نتایج د

 است.

 ي ابعاد ورزش همگانیبندتیاولو .8جدول  
 ايمیانگین رتبه ورزش همگانی

 96/26  افتهیسازمانتعداد ورزشکاران 
 54/21 هاي ترویجیفعالیت

 58/19 المللی ورزش همگانیي بینهاتورنمنتمشارکت در 
 07/29 ي ورزش همگانیهابرنامهمشارکت در 

 58/18 شدهالمللی کسبهاي بینمقام
 46/30 شده در مسابقات کشوريهاي کسبمقام

001/0 =P ،5df= ،615/57= 2χ 

 نشان 8نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در جدول  

 وداد میانگین رتبۀ ابعاد ورزش همگانی ادارات کل ورزش 

 ،=P ،5df =001/0جوانان تفاوت معنادار داشت (

615/57= 2χ(شده در مسابقات کشوري هاي کسب. مقام

شده کمترین المللی کسبهاي بینبیشترین رتبه و بعد مقام

 رتبه را داشت.

بندي معیارهاي ارزیابی عملکرد سؤال پنجم: اولویت

ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور در بعد ورزش 

 به چه صورت است؟ بانوان

لیل واریانس براي پاسخ به پرسش مذکور از آزمون تح

شده  نشان داده 9فریدمن استفاده شد. نتایج در جدول 

 است.

ي ابعاد ورزش بانوانبندتیاولو .9جدول    
ايمیانگین رتبه بعد ورزش بانوان  

ي و مالیابودجههاي فعالیت  96/16  
54/21 برگزاري رویدادهاي ورزشی ویژة بانوان  

هاي زیرساختیفعالیت  58/19  
قاتمیزبانی مساب  07/15  

شدهو عناوین کسب هامدال  58/18  
افزا ویژة بانواناقدامات دانش  46/15  

001/0= P ،5df= ،125/33= 2χ 

نشان  9نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در جدول  

داد میانگین رتبۀ ابعاد ورزش بانوان ادارات کل ورزش و 

 ،=P ،5df =001/0جوانان تفاوت معنادار داشت (

125/33= 2χ برگزاري رویدادهاي ورزشی ویژة بانوان .(

بیشترین رتبه و بعد میزبانی مسابقات کمترین رتبه را 

 داشت.

ي معیارهاي ارزیابی عملکرد بندتیاولوسؤال هفتم: 

ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور در بعد ساماندهی 

 امور جوانان به چه صورت است؟

زمون تحلیل واریانس براي پاسخ به پرسش مذکور از آ

شده  نشان داده 10فریدمن استفاده شد. نتایج در جدول 

 است.
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ي ابعاد حوزة جوانانبندتیاولو. 10جدول    

ايمیانگین رتبه حوزة جوانان  
96/14 گذارانهاستیساقدامات   

54/12 نهادهاي مردمتوانمندسازي سازمان  
58/16 اقدامات تبلیغی و ترویجی  
011/0= P ،2df= ،911/23= 2χ 

 10نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در جدول  

ل کنشان داد میانگین رتبۀ ابعاد حوزة جوانان در ادارات 

 ،P =011/0ورزش و جوانان تفاوت معنادار داشت (

2df=،911/23= 2χ اقدامات تبلیغی و ترویجی بیشترین .(

نهاد کمترین هاي مردمرتبه و بعد توانمندسازي سازمان

 رتبه را داشت.

ي معیارهاي ارزیابی عملکرد بندتیاولوسؤال هشتم: 

ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور در بعد مالی به چه 

 صورت است؟

براي پاسخ به پرسش مذکوراز آزمون تحلیل واریانس 

شده  نشان داده 11فریدمن استفاده شد. نتایج در جدول 

 است.

 بعد مالی بندياولویت .11جدول  
 يارتبهمیانگین  بعد مالی

 95/33 برگزاري منظم جلسات کمیسیون 
 28/27 تعداد اماکن ورزشی واگذارشده در مرکز استان

 62/30 ي استانهاشهرستاناماکن ورزشی واگذارشده در سطح 
 30/24 اعتبارات تخصیصی به اعتبارات مصوب نسبت

 93/27 میزان درآمد حاصل از محل واگذاري اماکن ورزشی
 91/18 ارییورزششده از محل خیرین میزان اعتبارات جذب

031/0= P ،5df= ،967/29= 2χ 

 11آزمون تحلیل واریانس فریدمن در جدول   جینتا

ات ی عملکرد ادارنشان داد میانگین رتبۀ معیارهاي ارزیاب

، P =031/0کل ورزش و جوانان تفاوت معنادار داشت (

5df=، 967/29= 2χ .( برگزاري منظم جلسات کمیسیون

شده از میزان اعتبارات جذببیشترین رتبه و بعد  88مادة 

 کمترین رتبه را داشت. محل خیرین ورزشی یار

ي معیارهاي ارزیابی عملکرد بندتیاولوسؤال نهم: 

کل ورزش و جوانان سراسر کشور در بعد منابع ادارات 

 انسانی به چه صورت است؟

براي پاسخ به پرسش مذکور از آزمون تحلیل واریانس 

شده  نشان داده 12فریدمن استفاده شد. نتایج در جدول 

 است.

ابعاد منابع انسانی يبندتیاولو .12جدول    

ايمیانگین رتبه بعد منابع انسانی  
92/15 يپرورنیجانشمنظور بهاقدامات الزم   

15/18 میزان استفاده از نیروهاي داخلی در انتصابات  
33/24 هاي آموزشی و بهسازيمیزان اثربخشی برنامه  

92/19 میزان ارتقاي سطح جبران خدمات کارکنان  
34/12 میزان الکترونیک شدن دبیرخانه  

33/16 منطقی بودن ساختار سازمانی  
022/0= P  ،5 df=  ،857/35=  2χ 
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 12نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در جدول  

نشان داد میانگین رتبۀ ابعاد منابع انسانی عملکرد ادارات 

، P =022/0کل ورزش و جوانان تفاوت معنادار داشت (

5df=، 857/35= 2χ .( ي آموزشی هابرنامهمیزان اثربخشی

دن میزان الکترونیک شبیشترین رتبه و بعد  و بهسازي

 کمترین رتبه را داشت. دبیرخانه

ي معیارهاي بعد فناوري اطالعات بندتیاولوسؤال دهم: 

و تحول اداري در ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان 

 سراسر کشور به چه صورت است؟

براي پاسخ به پرسش مذکور از آزمون تحلیل واریانس 

شده  هنشان داد 13فریدمن استفاده شد. نتایج در جدول 

 است.

بعد فناوري اطالعات و تحول اداري يبندتیاولو .13جدول    
 يارتبهمیانگین  بعد فناوري اطالعات و تحول اداري

 26/18 تعداد فرایندهاي احصاشده
 59/25 شدهتعداد فرایندهاي مستندسازي

 68/16 شدهتعداد فرایندهاي اصالح
 04/21 ي دولت الکترونیکهااستیسمیزان اجراي 

008/0= P ،5df= ،142/42= 2χ 

 13نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در جدول  

نشان داد میانگین رتبۀ ابعاد فناوري اطالعات و تحول اداري 

 =008/0ادارات کل ورزش و جوانان تفاوت معنادار داشت (

P 56df=،142/42= 2χ .( تعداد فرایندهاي مستندسازي

کمترین  شدهد فرایندهاي اصالحتعدابیشترین رتبه و  شده

 رتبه را داشت.

 
 يریگجهینتبحث و 

قانون اساسی جمهوري اسالمی  3اصل  3با توجه به بند 

بدنی رایگان، یکی از وظایف  ایران و تأکید آن بر تربیت

بدنی رایگان است. بر همین اساس اصلی دولت تأمین تربیت 

ی و وزارت بدن تیترباز جنبۀ قانونی، قانون تأسیس سازمان 

ورزش تدوین و تصویب شد و از نظر ساختاري در رأس هرم 

بدنی در ادامۀ وزارت ورزش و جوانان ایجاد سازمان تربیت 

ادارات کل ورزش و جوانان  ترنییپاشد و در سطوح 

وجود آمدند. هاي سراسر کشور و ادارات شهرستان بهاستان

ظایف وزارت ورزش با توجه به اینکه هدایت این ادارات از و

منظور هدایت است، کنترل و نظارت بر عملکرد آنها به

درست و منطقی هم موضوع مهمی است که باید به آن 

توجه داشت. اولین گام در کنترل و نظارت و همچنین 

ارزیابی داشتن شاخص و در واقع مدل ارزیابی است که در 

ول عنوان کسی که در بدنۀ ورزش مشغاین مطالعه محقق به

به خدمت است و از نزدیک با مشکالت و مسائل آگاه است، 

اقدام به مطالعه و تدوین شاخص و طراحی مدل ارزیابی 

عملکرد کرده است. نتایج نشان داد که در بعد ورزش 

هاي ملی، مشارکت در مسابقات قهرمانی مشارکت در تیم

هاي ي داخلی، مقامهاتورنمنتهاي تیمی در جهانی، مقام

هاي تیمی در ي داخلی، مقامهاتورنمنتدي در انفرا

ي هاتورنمنتهاي انفرادي در المللی، مقامي بینهاتورنمنت

المللی، تعداد المللی، میزبانی مسابقات داخلی و بینبین

افزا، معیارهاي هاي دانشیافته و فعالیتورزشکاران سازمان

مه نتایج اند. در ادااند، ورزش قهرمانیکنندهاصلی و تعیین

نشان داد که در بعد ورزش همگانی تعداد ورزشکاران 

هاي ترویجی مانند همایش و فعالیت، یافتهسازمان

ي تبلیغاتی در حوزة ورزش همگانی، مشارکت در هابرنامه

المللی ورزش همگانی، مشارکت در ي بینهاتورنمنت

شده، المللی کسبهاي بیني ورزش همگانی، مقامهابرنامه

شده در مسابقات کشوري، معیارهاي هاي کسبمقام
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هاي مالی مانند جذب اند. در بعد ورزش بانوان فعالیتاصلی

برگزاري رویدادهاي ، اسپانسرها براي این حوزة خاص

هاي زیرساختی، میزبانی ورزشی ویژة بانوان، فعالیت

افزا شده، اقدامات دانشو عناوین کسب هامدالمسابقات، 

اند. در بعد جوانان اقدامات عیارهاي اصلیویژة بانوان م

نهاد، اقدامات هاي مردمي سازمانتوانمندساز، استگذارانهیس

برگزاري اند. در بعد مالی تبلیغی و ترویجی معیارهاي اصلی

تعداد اماکن ورزشی ، 88منظم جلسات کمیسیون مادة 

اماکن ورزشی واگذارشده در ، واگذارشده در مرکز استان

نسبت اعتبارات تخصیصی به ، ي استانهاانشهرستسطح 

میزان درآمد حاصل از محل واگذاري ، اعتبارات مصوب

شده از محل خیرین، میزان اعتبارات جذب و اماکن ورزشی

اقدامات اند. در بعد منابع انسانی معیارهاي اصلی ارییورزش

میزان استفاده از نیروهاي ، يپرورنیجانشالزم در جهت 

ي آموزشی و هابرنامهمیزان اثربخشی ، صاباتداخلی در انت

، میزان ارتقاي سطح جبران خدمات کارکنان، بهسازي

منطقی بودن ساختار  و میزان الکترونیک شدن دبیرخانه

اند. در بعد فناوري اطالعات و معیارهاي اصلیسازمانی 

تعداد فرایندهاي ، تعداد فرایندهاي احصاشدهتحول اداري 

میزان ، شدهداد فرایندهاي اصالحتع، شدهيمستندساز

اند. معیارهاي اصلی ي دولت الکترونیکهااستیساجراي 

شوندگان بر نکتۀ امیدبخش در این مطالعه تمرکز مصاحبه

تمام ابعاد اعم از ابعاد صفی و پشتیبانی مانند بعد مالی، 

منابع انسانی و تحول اداري و فناوري اطالعات بود. نتایج 

هاي اسکندري و همکاران تایج پژوهشاین مطالعه با ن

) همخوانی دارد. آنها نیز در مطالعۀ خود به این 1397(

هاي نتیجه رسیدند که براي ارزیابی عملکرد فدراسیون

عواملی مانند منابع انسانی، ساختار  ستیبایمورزشی 

سازمانی، معیار مالی، نوآوري، مدیریت و فرهنگ سازمان را 

ین مطالعه در بخش مالی و اعتباري و در نظر گرفت. نتایج ا

) 1396همچنین فرایندهاي کاري با نتایج مطالعۀ کشاورز (

همخوانی دارد، چراکه او نیز در مطالعۀ خود به این نتیجه 

هاي رسید که براي ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراسیون

ترتیب عواملی توانمندي، حامیان، مشتریان، ورزشی باید به

ي نامحسوس، هاییداراریزي، مالی، خالقیت، برنامهفرایند، 

اثربخشی و پیشبرد نقش را در نظر گرفت. نتایج این مطالعه 

) همخوانی 2011با نتایج مطالعات مارکوس و همکاران (

دارد. آنان نیز در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که 

معیار فرایندها، نتایج مشتري، رهبري بیشترین تأثیر و 

، نتایج هایارهاي شرکا و منابع، نتایج کارکنان، راهبردمع

کلیدي عملکرد و نتایج جامعه کمترین سهم را در کیفیت 

هاي تمرینی داشتند. بین نتایج این مطالعه و برنامه

) نیز 2014دستاوردهاي کارستاسیس و همکاران (

همخوانی وجود داشت، چراکه آنان نیز در مطالعۀ خود به 

یدند که معیار نتایج کلیدي عملکرد باالترین این نتیجه رس

ترین میانگین را دارد. میانگین و معیار نتایج کارکنان پایین

توجه اهمیت پایین منابع انسانی در تمام این نکتۀ جالب 

تواند گویایی موضوعی بسیار مهم مطالعات است و این می

باشد، چراکه در سراسر جهان و در تمام صنایع نیروي 

 شده است. ترین منبع شناختهعنوان مهمنی بهانسا

منظور ارزیابی عملکرد ادارات کل و رزش نتیجه اینکه به

و جوانان و تعیین انتظارات از مدیران کل این ادارات باید 

ابعاد ورزش قهرمانی شامل: کسب سکوهاي قهرمانی جهانی 

ها المللی، المپیک و آسیایی، میزبانی مسابقات، اعزام تیمبین

سازي آنها، بعد مالی کسب اعتبارات الزم از محل و آماده

هاي ترویج مواد قانونی، و بعد ورزش همگانی شامل: برنامه

، ساماندهی هاجشنوارهورزش همگانی، میزبانی همایش و 

امور جوانان، آموزش و توسعۀ توانمندي آنان، امور ورزش 

اماکن بانوان، اختصاص اعتبارات خاص این حوزه، تأسیس 

پروري ورزشی ویژة بانوان، بعد منابع انسانی شامل: جانشین

و تأمین نیرو از داخل و بعد فناوري اطالعات و تحول اداري: 

شناسایی، مستندسازي و اصالح فرایندهاي کاري را در نظر 
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با کمک خبرگان  هاشاخصگرفت. با توجه به اینکه این 

ین وزارتخانه علمی و اجرایی و همچنین بدنۀ کارشناسی ا

منظور مدیران سازمان به دشویماند، پیشنهاد احصا شده

و تشخیص مدیران قوي از  هایابیارزافزایش اثربخشی در 

جانبه به موضوع داشته باشند و مدیران ضعیف، نگاه همه

براساس آنها مدیران ضعیف از قوي تشخیص داده شوند و 

ه، به آنها با توجه به نقش این ابعاد در سرزندگی جامع

اهمیت داده شود. از طرفی مدیران ادارات کل ورزش و 

بندي این هاي سراسر کشور به اولویتجوانان استان

ها حساس بوده و بر آنها متمرکز شوند و با توجه به شاخص

جامعیت آن تمام موارد غیر از آن را نادیده بگیرند تا بتوانند 

ی و بانوان و نقش مؤثري بر توسعۀ ورزش قهرمانی، همگان

همچنین ساماندهی امور جوانان داشته باشند. از طرفی با 

توجه به نقش حمایتی ابعاد مالی، منابع انسانی و فناوري 

اطالعات و همچنین اولویت باالي بعد مالی، مدیران کل باید 

کار بگیرند ها بهبخش زیادي از تالش خود را در این بخش

یفا کرده و در جهت اهداف تا بتوانند نقش حمایتی خود را ا

مدون حرکت کنند. اهمیت بعد مالی و برتري آن بر ابعاد 

ورزش همگانی، ورزش بانوان و همچنین ساماندهی امور 

قانون  3اصل  3جوانان نشان داد که پیشنهاد اصالح بند 

اساسی مبنی بر تربیت بدنی رایگان نیاز به بازبینی دارد. بر 

یا این بند از قانون حذف  ،دشویمهمین اساس پیشنهاد 

سازي ورزش با موانع شود تا متولیان ورزش در اقتصادي

کمتري مواجه شوند یا این بند حفظ شود و دولت بودجۀ 

کند. از طرفی با  نیتأممورد نیاز ورزش را تمام و کمال 

سالمت فردي و  نیتأمتوجه به نقش اساسی ورزش در 

ي بهداشتی و اهنهیهزاجتماعی جامعه و همچنین کاهش 

نظام نگاه  رندگانیگمیتصمدولت و  دشویمقضایی پیشنهاد 

، شوندیمخود به ورزش و اعتباراتی که در این حوزه هزینه 

ي را جایگزین آن کنند. با گذارهیسرماتغییر دهند و نگاه 

، استتوجه به اینکه ورزش قهرمانی داراي اولویت اول 

ا فراهم آورند که مدیران کل شرایطی ر شودیمپیشنهاد 

ورزشکاران استانی توان رقابت خود را باال ببرند و بتوانند به 

تیم ملی راه یابند، با حمایت از میزبانی مسابقات و همچنین 

و ورزشکاران  هامیتو ورزشکاران سبب شرکت  هامیتاعزام 

ی شوند و عناوین و افتخارات المللنیبدر مسابقات داخلی و 

تا در انتها به تشویق سایر استعدادها و  الزم را کسب کنند

استان کمک کنند. با گرد هم  نفساعتمادبهارتقاي سطح 

ي تعاونی، خصوصی در کنار بخش دولتی از هابخشآوردن 

میزبانی مسابقات داخلی و خارجی حمایت کنند و همچنین 

ي آموزشی در هادورهمشکالت موجود بر سر راه برگزاري 

گان داوري و مربیگري را مرتفع سازند. با استان یا اعزام نخب

برگزاري جلسات شوراي ورزش استان و همچنین اجراي 

مصوبات آن گام بزرگی در راه توسعۀ ورزش استان بردارند. 

با توجه به جایگاه منابع و اعتبارات مالی در توسعۀ ورزش و 

مدیران کل ورزش  دشویمساماندهی امور جوانان پیشنهاد 

ي قانونی هاتیظرفي سراسر کشور از هاتاناسو جوانان 

موجود نهایت استفاده را ببرند و با برگزاري منظم جلسات 

و واگذاري اماکن ورزشی در مرکز استان  88کمیسیون مادة 

ي اطراف به تقویت بنیۀ مالی و توزیع متوازن هاشهرستانو 

این اعتبارات اقدام کرده و از این محل بخشی از اعتبارات 

ي هاتیظرفکنند. یکی دیگر از این  نیتأمنیاز را  مورد

ي هاتیظرفاز  دشویماست. پیشنهاد  قانونی خیرین ورزشی

موجود در ورزش استفاده کنند و نسبت به جذب و درگیر 

و همچنین اماکن  هاباشگاه، هاتیأهکردن خیرین در 

آورند. همچنین با  عملبهورزشی اقدامات الزم و کافی را 

ات درست و شایسته در حوزة بودجه و معاونت توسعۀ انتصاب

مدیریت و منابع میزان اعتبارات تخصیصی را باال ببرند. 

بستر ورزش قهرمانی نقش زیادي  عنوانبهورزش همگانی 

در سالمت فردي و اجتماعی دارد. بر همین اساس پیشنهاد 

مدیران کل استانی تبلیغ هرچه بیشتر این حوزة  دشویم

در دستور کار خود قرار دهند و به برگزاري  ورزشی را
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و مسابقات حوزة ورزش همگانی  هاشیهما، هاجشنواره

و  هامیتی از اعزام ردولتیغي هابخشاقدام کنند. با کمک 

ي همگانی اقدام کنند و با هاورزشورزشکاران به مسابقات 

ي همگانی حس رقابت را هاورزشحوزة  آورانمدالتشویق 

یجاد کنند و باعث تشویق آحاد جامعه به ورزش در جامعه ا

شوند. با هماهنگی فدراسیون پزشکی و ورزشی شرایط بیمۀ 

بتوانند از  ترراحتورزشی را تسهیل کنند تا ورزشکاران 

بیمۀ ورزشی استفاده کنند. با توجه به اینکه جوانان 

 د،نیآیمشمار ي اصلی و مهم جامعه و حکومت بههاهیسرما

مدیران کل مشکالت جوانان استان را  شودیم شنهادیپ

شناسایی و آنها را در جلسات استانی مطرح کنند.  دقتبه

همچنین مصوبات این جلسات را اجرایی کنند. با توجه به 

ي هاتیحما، نهادمردمي هاسازماننقش مهم و انکارناپذیر 

ی رمالیغالزم از جمله تسهیل صدور مجوز، حمایت مالی و 

 آنهاا در دستور کار خود قرار دهند و با کمک ر آنهااز 

ساماندهی امور جوانان را تسهیل کنند. حمایت از برگزاري 

ي گردشگري هویتی و اردوهای نخبگان، شیاندهمجلسات 

ي حوزة جوانان را در دستور کار خود قرار دهند. هاجشنواره

و این  دهندیمبانوان بخش مهمی از جامعۀ ایران را تشکیل 

 دشویمهم در ورزش وجود دارد. بنابراین پیشنهاد  مهم

ي سراسر کشور شرایط هااستانمدیران کل ورزش و جوانان 

الزم را براي برگزاري میزبانی مسابقات ورزش بانوان مهیا 

ي ورزش بانوان را توسعه دهند و هارساختیزسازند و 

تقویت کنند، و با حمایت از استعدادهاي بانوان و تشویق و 

دیر و تشکر ویژه از بانوان قهرمان زمینۀ ورود سایر بانوان تق

به حوزة ورزش قهرمانی را مهیا سازند. یکی از نکات جالب 

این مطالعه جایگاه منابع انسانی در حوزة ورزش است. این 

در حالی است که منابع انسانی و توسعۀ آن در تمام صنایع 

دارد. با وجود و در تمام جهان در اولویت اول مدیران قرار 

تقویت تعهد و دلگرمی کارکنان ورزش و  منظوربه این

ي سراسر کشور از نیروهاي داخل در هااستانجوانان 

انتصابات و ارتقاها استفاده کنند و با توجه به اهمیت 

بهسازي و توسعۀ منابع انسانی بعد از انجام نیازسنجی 

را به  ي آموزشی، اثربخشی آنهاهادورهآموزشی و برگزاري 

بوتۀ آزمایش و ارزیابی بگذارند و موجب تقویت نقش 

آموزش در توسعۀ منابع انسانی و نقش منابع انسانی در 

دستیابی به اهداف سازمانی شوند. با توجه به ضعیف بودن 

ي زندگی هانهیهزسطح جبران خدمات کارکنان نسبت به 

 کارکنانو با هدف حفظ تمرکز  ختهیافسارگسو تورم 

منابع مالی مورد نیاز براي جبران این  شودیمد پیشنها

عمل آید. و اقدامات الزم در این حوزه به نیتأمی ماندگعقب

تغییرات تکنولوژیک و نقش مفید و  آورسرسامسرعت 

آن در انجام کارها سبب شده است که بعد  ریانکارناپذ

فناوري اطالعات، ارتباطات و تحول اداري در فهرست ابعاد 

ي براي ارزیابی ادارات کل قرار گیرد بر همین پیشنهاد

فرایندهاي انجام کار احصا، مستند  شودیماساس پیشنهاد 

ي مالی و زمانی و هانهیهزو اصالح شوند و با هدف کاهش 

 شودیمپیشنهاد  رجوعاربابهمچنین افزایش سطح رضایت 

 دولت الکترونیک کامل اجرا شود.
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Abstract 
The aim of this study was to identify and prioritize performance evaluation indicators 
in Sport and Youth general departments of Iran provinces. The methodology was 
descriptive and the study was conducted by field method. The statistical population 
included the experts of the offices of performance evaluation and inspection and 
supervision of the general departments of Sport and Youth across the country (N=439) 
and 205 subjects were selected as the research sample by simple random sampling 
method using Morgan table. The required data were collected by both interview and 
questionnaire. The questionnaire had 7 dimensions and its validity was confirmed by 
researchers. Cronbach alpha test was used to test the reliability of the questionnaire 
(α=0.819). Path analysis and Friedman test were used to analyze the data. According to 
the research results, seven dimensions: championship sport, public, women, youth, 
finance, human resources and information technology should be used to evaluate the 
performance of the Sport and Youth general departments. Data analysis also showed 
that championship sport was a priority because of their tangible results such as gained 
titles. On the other hand, sport is an issue that can be both lucrative and requires a lot 
of financial resources, and accordingly, the financial dimension was the second priority 
after the championship sport dimension and before the dimensions of sport for all, 
women sport and even youth affairs. Dimensions of sport for all, organizing youth 
affairs, women sport, human resources and information technology were the next 
priorities. 
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