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 چکیده
انتصاب و عملکرد دانش  تیوضع لیهدف از انجام اين پژوهش تحل

نهم  یهاورزش کشور در دولت یتيريمد یهادر پست یبدن تیآموختگان ترب
و از نظر هدف  یلیتحل -یفیپژوهش توص نيا قیو دهم بود. روش تحق

ها از مصاحبه )به داده یجمع آور یپژوهش برا ني. در اباشدیم یکاربرد
 يیروا تیقابل یپژوهش برا نيپرسشنامه استفاده شد. در ا و( یدلفروش 

پرسشنامه از  يیايو خبرگان مشورت و جهت تعیین پا دیپرسشنامه با اسات

پژوهش  نيا یبه دست آمد. جامعه آمار 48/0کرونباخ ضريب  یآلفا قيطر
 و انیها، مرباستان یبدن تیکل ترب رانيوزارت ورزش، مد رانيمد هیشامل کل

ها از آزمون های کلموگروف داده لیو تحل هيبودند. جهت تجز ارانورزشک
استفاده گرديد. در اين پژوهش ويژگی  دمنيتی تك نمونه و فر رنف،یاسم

های فردی دانش آموختگان جهت انتصاب پست های مديريتی کشور بدست 
آمد و همچنین مشخص شد مهارت های فنی و انسانی در دانش آموختگان 

ورزش کشور در دولت نهم و دهم مورد  یتيريمد یهاپست در یبدن تیترب

تايید بوده و از طرفی دانش آموختگان فاقد مهارت ادارکی بوده اند. همچنین 
مولفه های تحصیالت، توان فیزيکی و توان ذهنی که از عوامل مربوط به 

ی دانش آموختگان می باشد، مورد تايید قرار گرفت و از طرف یهايیتوانا
 عامل تجربیات  مورد تايید قرار نگرفت.

 های کلیدیواژه
نهم و  یهاانتصاب، دانش آموختگان، تربیت بدنی، پست مديريت، دولت

 دهم

 

 
Abstract  

   The aim of this study is to analyze the status of the 

appointment and performance of graduates of physical 

education in sports management posts in the ninth and 

tenth governments. The research method is analytical and 
the practical purpose. In this study, to collect data from 

interviews (Delphi) questionnaires were used. In this 

study, the validity of professors and experts consulted to 

determine reliability through Cronbach's alpha coefficient 

was 84/0.  The statistical population consists of all the 
directors of the Research Department of physical 

education, sports administrators and coaches and athletes 

of the province in connection with the field of study, 

service administrators receive, in total, according to 

statistics that were 250 people who identified as all the 
myriad of they were sampling To analyze the data, 

descriptive statistics, and Kolmogorov-Smirnov, t-test 

and Friedman's analysis of variance was used. In this 

study, individual characteristics of the graduates for 

appointment of managerial post came as the country was 
characterized by technical and human skills of graduates 

of physical education in the country in the State sports 

administration posts ninth and tenth had been confirmed 

and recent graduates lack the skills have been Perceptual. 

Also, the component of education, physical and mental, 
that can be of factors related to the abilities of graduates 

was confirmed, and the experiences of the agent were 

confirmed. 

Keywords 

   Appointment, graduates, physical education, post 
management, ninth and tenth governments. 
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 همقدم

سازمان،  كي هيسرما نيتر به عنوان با ارزش یانسان یروین

انسان است که با  نيو ا شودیکشور محسوب م كيجامعه و 
سازمان  طیدر مح تيريمد ازمندیخاص خود ن یهای دگیچیپ

عامل  نيترمهم ت،يريعلم مد شمندانياست به اقرار تمام اند
د سازمانها، از عملکر یدر هر سطح تیشکست و موفق یراهبرد

که  میاستدالل کن نیحال اگر چن باشند؛یها مآن یانسان یروین

و اگر  شوندیبه کار گمارده م فيافراد بر اساس شرح وظا
و  یفن یهای ستگيو شا ها تیانتخاب آنان بر اساس صالح

 فيوظا یفايا يیکه توانا رودیباشد، قاعدتاً توقع م یتخصص
 یفن تیدانست که داشتن صالح ديبامحوله را داشته باشند. اما 

 ینبوده و به معن یکاف یاگر چه الزم است، ول یو تخصص
و  یبلکه عامل انسان ست،یباال ن یانجام کار با بهره ور

ی همواره در تعامل و مرتبط با توانائ یو رفتار یفرد یهایژگيو

 کندیم جاديا یمتقابل یو واکنشها ردیگیقرار م یتخصص یها
مرتبط به آن در  یازهایو ن یعامل انسان رکه اگ یبه نحو

و  يیباشد، کارآ یفن یهایستگيو شا یتخصص يیتوانا یراستا

صورت تضاد،  نيا ریبه دنبال خواهد داشت، در غ یاثر بخش
ی به بار خواهد آمد. م یاز کار و ناکارآمد یگانگیتعارض، ب

 یعبالقوه و عملکرد واق یها -يیافراد در مهارتها و توانا میدان
فراوان و انواع  یمتفاوتند. ما در سازمانها استعدادها شيخو

هدف  ديتناسب معقول و مطلوب با م،ياز مشاغل دار یاریبس
. موضوع اشتغال و دستیابی باشد تيريدوجانبه کارکنان و مد

ی جامعه محسوب ازهاین نيتریاساسافراد به شغل مورد نظر از 

مخرب اجتماعی، ی دهيپد. بیکاری به عنوان يك شودیم
و رفع آن همواره از جمله  مطرح بوده اقتصادی و فرهنگی

ی برنامه ريزان بوده است  اشتغال و بیکاری از جمله هادغدغه

ی که اگونهموضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است، به 
ی هاشاخصافزايش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان يکی از 

ها در اغلب سازمان. (1) شودیمتوسعه يافتگی جوامع تلقی 

انتصاب بدواً جنبه موقت داشته و پس از اينکه مستخدمین 
جديد يك دوره معین را به عنوان دوره آزمايشی طی کرد در 

مندی او در حین کار اثبات شد صورتیکه شايستگی و عالقه
 از استفاده .عمل انتصاب قطعی و دائم او انجام خواهد پذيرفت

 ريزی برنامه و مديريت آگاه، و متخصص متعهد، مديران
 مديران توسط فعالیتها ضعف و قوت نقاط شناخت صحیح،

 خصوصاً سازمانها، راه سر بر موجود موانع تواندیم باتجربه

 خدمات، کیفیت بیشتر هرچه بهبود باعث و زده کنار را ورزش

 حال در اما( 3گردد ) آنان رضايتمندی افزايش و افراد جذب

 کشور ورزشی غیر و ورزشی یهاسازمان زا بسیاری در حاضر

 تعیین و... جنسیتی سیاسی، ارتباطی، مختلفی هایریسوگ

 .باشدیم هاسازمان مديران انتصاب شرايط کننده

 انسانی نیروی جذب بر سازمان فرهنگ تأثیر خصوص در

 جذب که رسید نتیجه اين به (4018) سورو جورجیو کارآمد

 و فرهنگ با متخصص افراد نکرد دلگرم و کارآمد نیروهای
 دارد مستقیمی رابطه فرماست، حکم آن در که سازمانی جو

 در آن نقش و مديران فردی ويژگیهای خصوص در (.14)

 مختلفی تحقیقات سازمانها مديريت پست به افراد انتصاب

 و احراز شرايط بررسی در( 1341. گلستانی )است گرفته صورت
 تحصیلی، مدرک رابطه بررسی به مديران کارايی با آن رابطه

 آنها کارايی با مديران کار سابقه مديران، تحصیلی رشته

 يك هیچ که است اين گويای حاصل نتايج که است، پرداخته

 به(. 14) ندارد وجود معناداری رابطه کارايی با باال متغیرهای از

 اهمیت شان توانايیهای با متناسب یهاپست در افراد کارگیری

 پست در توانمند فرد یریکارگبه صورت در .دارد دیزيا بسیار

 دست از را خود قابلیت فرد کوتاهی زمان مدت در اهمیت، کم

 ناراضی عضو عنوان به يا و شودیم کار ترک به مجبور و داده

 خواهد پايین بسیار افراد گونه اين کار بازدهی که دينمایم بروز

 پست در شرايط حداقل با فردی یریکارگبه صورت در .بود

 و خود زمان مرور به و نبوده کار انجام به قادر فرد مهم،
 بار نمودن تحمیل جمله از بسیاری مشکالت دچار را سیستم

 در موجود توانمند افراد دادن دست از و نشده تعريف مالی

 سر نیز سیستم کارآمد اعضای ديگر و کرد خواهد مجموعه

 نیاز مورد فرد از نظر مورد فرد تشخیص لذا شد خواهند خورده

 تبعیضات و هایریسوگ موضوع(. 18) .باشدیم مهم بسیار

 مانع جهان کشورهای از بسیاری در که است مهمی موضوع

 و دور تحقیقات. گرددیم افراد ذاتی یهايیتوانا از برداری بهره
 آمريکايی و آفريقايی نژاد که داد نشان (1991لوگان )

 کنندیم تحمل سايرين به نسبت را بیشتری سازمانی هایفشار

 نژاد اين افراد بین از سازمان مديران که افتد می اتفاق کمتر و

 در که افرادی برای الزم ويژگیهای و تخصص د.شون انتخاب
 مسئولیت غیرورزشی و ورزشی یهاسازمان مختلف یهاپست
 الزم شرط ،رندیگیم عهده بر را وظايفی انجام و افراد

 (1348) یاحمد (.4) است مربوطه سازمان يا و واحد اثربخشی
 نیروهای ترغیب بر مؤثر عوامل مورد در خود پژوهش در

 رسیده نتیجه اين به مديريتیی هاپست پذيرش به کارآمد

 بر شغلی رضايت و بهداشتی عوامل و فردی عوامل که است

 پست قبول به آنان کردن دلگرم و کارآمد نیروی جذب

 موفقیت و بهتر عملکرد آن حاصل و دارد یمثبت تأثیر مديريت
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 مهمترين از يکی شغلی عملکرد (. ارتقاء4) بود خواهد بیشتر
 که چرا هستند آن پی درها سازمان که مديران است اهدافی

 ارتقای باعث و ساخته فراهم در جامعه را بهره وری ارتقاء
 اهسازمان تولید و خدمات کیفیت طور ارتقا همین و ملی اقتصاد
 به محوله وظايف انجام از یادرجه عملکرد شغلی شد.  خواهد

 تعريف يیهاتیفعال را عملکرد باشدیموی  شغل در فرد
 فرد یهاتیفعال و شغل از بخشی طور معمول به که اندکرده
 عوامل را فرد تمايل و توان(. 40) انجام دهد را آن بايد و است

 فرد يعنیاند. کرده معرفی فرد وری بهره و عملکرد در اساسی
 انجام( شايستگی و تجربه مهارت، دانش،) توان اندازه چه تا

 و تعهد عالقه، انگیزش،) ليتما یااندازهچه  تا و داشته راکارها 
 عملکرد که است آن بر اعتقاد (.13دارد ) کار انجام به اعتماد(

 یافهیوظ عملکرد اول مؤلفه ،ردیگیم بر در را مؤلفه دو شغلی
 و کندیم منعکس را شغلی الزامات و هایازمندین که تاس

 نشده تعريف یهاتیفعال که است یانهیزم عملکرد دوم مؤلفه

 .ردیگیم بر در را حمايتی و تیمی کار نظیر، نامشخص و

 توانايی، انگیزش، جمله از بسیاری عوامل با شغلی عملکرد

 کانون مختلف، سازمانی و محیطی عوامل شغل، شناخت

نعامی  (.43است ) ارتباط در شخصیتی یهایژگيو و نترلک
 با توانمندسازی بین رابطه تعیین ( در پژوهشی به بررسی1398)

 بین که داد نشان کارکنان پرداخت، نتايج شغلی عملکرد
 داری معنی رابطه شغلی عملکرد با توانمندسازی یهامؤلفه
 یهامؤلفهبین ) پیش متغیرهای همچنین دارد وجود

 پیش شغلی( را مالک )عملکرد متغیر توانندیم وانمندسازی(ت
( در پژوهشی 1394فراهانی و قهفرخی ) .(11) کندیم بینی

 فارغ اشتغال بر اجتماعی عوامل اثر تحلیلتحت عنوان، 

 دانشگاههای بدنی رشته تربیت ارشد کارشناس التحصیالن

 موثر اجتماعی عامل 9 بین در دادند نشان دولتی غیر و دولتی

   روابط به توجه با افراد گیری بکار عامل ، اشتغال بر
 با دولتی غیر دانشگاههای التحصیالن فارغ نظر از خويشاوندی

 عامل و گرفت قرار انتخاب  اول اولويت ( در169/0عاملی) بار

 توسط ، دولتی دانشگاههای دانشجويان های هزينه پرداخت

 بار با دولتی دانشگاه التحصیالن فارغ  نظر از دولت

 گرفت. بطور کلی عوامل قرار اول اولويت ( در968/0عاملی)

 دانشگاهی التحصیالن فارغ اشتغال در بسزايی نقش اجتماعی

 (.9کند ) می بازی

طراحی الگوی ( تحت عنوان 1398پژوهش قاسمی و همکاران)

شايستگی های محوری برای انتصاب مديران میانی وزارت 

متغیر های اصلی شايستگی های  ادند؛نشان د ورزش و جوانان

چهارگانه شامل فراشايستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه ای، 

شاخص را دارند. با توجه به  84مولفه و  11توان دسته بندی به 

نتايج کلی تحقیق پیشنهاد می گردد تا از الگوی نهايی تحقیق 

و شاخص های شناسايی شده مانند اعتماد به نفس، پیش بینی 

آينده نگری، ارزيابی مديريت عملکرد و نظارت و گرايش به و 

خالقیت و نوآوری به عنوان معیارهای انتصاب مديران میانی 

وزارت ورزش استفاده گردد تا شايسته پروری و شايسته داری 

 .(11) در اين سطح صورت پذيرد

در  ورزش ضرورت و اهمیت و شده ذکر موارد به توجه با

 جايگاه در شايسته و تجربه با مديران از استفاده لزوم ،کشور

 انتخاب اگر شودیم مشخص روشنی بهکشور  ورزش مديريت
 شرايط براساس بدنی تربیت و ورزش امر در متخصص مديران

 و استعدادها براساس افراد و باشد معین و مشخص

 آنان وری بهره و عملکرد مسلماً شوند، انتخاب شانيهايیتوانا

 ورزش توسعه به بزرگی کمك موضوع اين و شد خواهد بیشتر

 دهدیم نشان را پژوهش انجام لزوم که کرد؛ خواهد کشور

که  گرديد انجام سؤال اين به پاسخ پی در حاضر تحقیق
ی هاپستوضعیت انتصاب دانش آموختگان تربیت بدنی در 

و عملکرد آنان به چه  باشدیممديريتی ورزشی به چه صورتی 

تحلیل وضعیت  هدف با پژوهش اين الذصورت بوده است؟ 
ی هاپستانتصاب و عملکرد دانش آموختگان تربیت بدنی در 

 .باشدیمی نهم و دهم هادولتمديريتی کشور در 

 روش تحقیق

کمی کیفی بود اين پژوهش  روش تحقیق اين پژوهش

 .باشدیمو از نظر هدف کاربردی  باشدیمتحلیلی  -توصیفی

ز طريق روش دلفی و به شیوه میدانی ا هادادهنحوه جمع آوری 

از پرسشنامه،  هادادهدر اين پژوهش برای جمع آوری  .باشدیم

ی استفاده شد که اکتابخانهمصاحبه )به روش دلفی( ومطالعات 

در ابتدا به وسیله اساتید خبره در مديريت ورزش و از تکنیك 

دلفی اطالعات جمع آوری و در نهايت به تدوين و طراحی 

اين  در.ی پژوهش پرداخته شدرهایمتغنامه در مورد پرسش

 خبرگان و اساتید با پرسشنامه روايی قابلیت برای پژوهش

 تغییرات و اصالحی پیشنهادات کلیه اعمال از بعد و مشورت

 مورد آماری جامعه ويژگی و شرايط با مطابقت جهت ضروری

 از پرسشنامه همچنین پايايی ت.قرار گرف استفاده مورد تحقیق،

که  در نظر گرفته شد 00/0 سطح در کرونباخ آلفای طريق
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 دهنده نشان  آمد که دست به 48/0پايايی در اين پرسشنامه 

جامعه اماری  .باشدیم پرسشنامه(پژوهش )ی ابزار باال پايايی

مديران میانی و عملیاتی وزارت ورزش  اين پژوهش شامل کلیه

رت ورزش، مديران و جوانان، کارشناسان ارشد و مشاوران وزا

و مربیان و ورزشکاران که در ارتباط با  هااستانکل تربیت بدنی 

که  باشندیم ندينمایمزمینه پژوهش از مديران خدمات دريافت 

جهت تجزيه و  .باشندیمنفر  400 آمارهادر مجموع طبق 

 آمار روش از آماری جامعه وضعیت توصیف برای هادادهتحلیل 

 آزمون کلموگروف اسمیرنفتنباطی از و در بخش اس توصیفی

آزمون از  هادادهجهت طبیعی بودن يا غیر طبیعی بودن توزيع 

اندازه يك صفت در مورد جهت  مقايسه میانگین يك جامعه

برای  تجزيه و تحلیل واريانس فريدمنو  جامعه برآورده  شده

اولويت و رتبه بندی کردن سؤاالت و اهداف تحقیق استفاده 

 گرديد.

 فته های پژوهشیا

ی مديريتی ورزش هاپستی فردی دانش آموختگان در انتصاب هایژگيوتك نمونه، جهت مقايسه میانگین موارد مربوط  tنتايج آزمون  .4جدول 

 (3)با سطح متوسط  ی نهم و دهمهادولتکشور در 

ی فردی هایژگيو
 دانش آموختگان

انحراف  میانگین
 میانگین

 سطح معناداری tآماره 

 001/0 61/3 18/1 41/3 تعهد

 00/0 89/3 04/4 31/3 تخصص

 003/0 31/3 43/4 41/3  مقبولیت

 08/0 01/3 01/4 11/3 رهبری

 003/0 34/3 61/1 84/3 تاارتباط

 000/0 30/3 86/1 13/3 اطالعات

 00/0 09/3 41/1 09/3 پويائی

 08/0 11/3 11/4 11/3 یتخالق

 00/0 09/3 14/4 10/3 پاسخگو

 001/0 81/3 19/1 88/3 جو مشارکت

 001/0 39/3 81/1 38/3 پذيرريسك

 003/0 41/3 61/1 43/3 سازمانی پايبندی

 00/0 41/3 11/4 04/3 ارزشیاب

 03/0 38/3 11/4 14/3 مقتدر

 03/0 36/4 01/4 10/3 مستقل

 18/0 61/4 4/3 60/1 ینگر آينده

 10/0 69/4 11/3 90/1 ريز برنامه

 14/0 64/4 34/3 81/1 گر سامان

 01/0 01/3 09/3 14/4 گرا توسعه

 10/0 61/4 11/3 60/1 لعمط

 09/0 91/4 14/4 94/1 یهوشمند

 09/0 98/4 01/3 99/1 انظباط

 11/0 60/4 38/4 60/1 رناظ
 

ی فردی دانش آموختگان در انتصاب هایژگيو 1جدول 

ن می دهد که با توجه را نشا ی مديريتی ورزش کشورهاپست

، تخصص، مقبولیت، تعهد به سطح معناداری ويژگی های مانند

رهبری، ارتباطات و ... از ويژگی های فردی  مديران دولت نهم 

و دهم بوده است که توسط نمونه های پژوهش مورد تايید قرار 
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گرفته است و از طرفی ويژگی های مانند آينده نگری، برنامه 

وسعه گرا و غیره از نظر نمونه های پژوهش از ريز، سامان گر، ت

در پست های   ی فردی می باشد که دانش آموختگانهایژگيو

 مديريتی دولت نهم و دهم فاقد آن بوده اند.

ی مديريتی ورزش کشور در هاپستدانش آموختگان در انتصاب  هایمهارت تك نمونه، جهت مقايسه میانگین مربوط  tنتايج آزمون  .4جدول 

 (3)با سطح متوسط  ی نهم و دهمهادولت

 سطح معناداری tآماره  انحراف میانگین میانگین متغیر

دانش  مهارت فنی
 81/3 19/1 83/3 آموختگان

 

01/0 
 

دانش  انسانیمهارت 
 آموختگان

19/3 89/1 11/3 
 

08/0 

دانش  اداراکیمهارت 
 آموختگان

49/4 49/4 61/4 
09/0 

 

تك   tتوجه معنی داری آزمون  بانشان می دهد  4جدول 

 نمونه، فرض حکم در زمینه وجود مهارت های فنی و انسانی در

ی مديريتی ورزش هاپستدانش آموختگان تربیت بدنی در 

دولت نهم و دهم تايید می گردد و از طرفی فرض حکم کشور 

دانش آموختگان تربیت بدنی  در زمینه وجود مهارت ادراکی در

 .تايید نمی گردد

ی نهم و هادولتی مديريتی ورزش کشور در هاپستی دانش آموختگان در انتصاب هايیتوانابررسی تك نمونه، جهت مقايسه  tنتايج آزمون  .9جدول 

 (3)با سطح متوسط  دهم

  

انحراف  میانگین متغیر
 میانگین

سطح  tآماره 
 معناداری

عوامل مربوط به از  تحصیالت
 ی دانش آموختگانهايیتوانا

10/3 14/1 10/8 
01/0 

عوامل مربوط به از  تجربیات
 ی دانش آموختگانهايیتوانا

60/4 41/4 11/3 
04/0 

عوامل مربوط از  فیزيکی توان
 ی دانش آموختگانهايیتوانابه 

11/4 13/4 41/3 
08/0 

عوامل مربوط به از  ذهنی توان
 ی دانش آموختگانهايیتوانا

96/4 01/4 61/3 
03/0 

 

تك   tبا توجه معنی داری آزمون نشان می دهد  3جدول 

فیزيکی و  توان نمونه، فرض حکم در زمینه وجود تحصیالت،

دانش آموختگان  در یهايیتواناعوامل مربوط به از توان ذهنی 

دولت نهم و ی مديريتی ورزش کشور هاپستتربیت بدنی در 

فرض حکم در زمینه وجود و از طرفی  دهم تايید می گردد

دانش آموختگان  در یهايیتواناعوامل مربوط به از  یاتتجرب

دولت نهم و ی مديريتی ورزش کشور هاپستتربیت بدنی در 

 .دهم مورد تايید قرار نمی گیرد

 ورزش به ترتیب اولويت ی مديريتیهاپستنقاط قوت وضعیت انتصاب دانش آموختگان تربیت بدنی در  .1جدول 

 

عوامل 
 درونی

نگین رتبه ها میا متغیرها کد 
 )وزن دهی(

 S1  10/44افزايش مدال آوری در زمینه ورزش 
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قوت 

 ها

 قهرمانی)المپیك لندن(

S2  تبديل سازمان تربیت بدنی به وزارت

 ورزش و جوانان

88/40 

S3  افزايش میزان مشارکت مردم در ورزش
 های تفريحی و همگانی

11/19 

S4  افزايش ظرفیت استفاده از پژوهش های
کاربردی در زمینه مديريت سازمان های 

  ورزشی

04/14 

S5 رخورداری از نیروی انسانی با افزايش ب

 تجربه

19/14 

S6  افزايش دانشکده ها و گروه های تربیت

 بدنی

19/16 

S7 هبود نسبی ترکیب تحصیلی و آموزش ب
 ورزشی علمی کارکنان و مديران

39/16 

S8 گاهی افزايش از نخبگان علمی و دانش
 در زمینه پست های مديريتی

 44/10 

 S9  توانمندی در آموزش مديران و توسعه

 ورزش دانش نظری مديريت

49/18 

 

 مالحظه می گردد به ترتیب اهمیت؛ 8همانطور که در جدول 

، افزايش مدال آوری در زمینه ورزش قهرمانی)المپیك لندن(

ان و افزايش تبديل سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوان

میزان مشارکت مردم در ورزش های تفريحی و همگانی از 

وضعیت انتصاب دانش آموختگان تربیت مهمترين قوت های 

ورزش در دولت نهم و دهم می  ی مديريتیهاپستبدنی در 

 باشد.

 ورزش به ترتیب اولويت ی مديريتیهاپستنقاط ضعف انتصاب دانش آموختگان تربیت بدنی در  .1جدول 

 

 

 

 مالحظه می گردد به ترتیب اهمیت؛ 0همانطور که در جدول 

 به توجه عدم و انسانی منابع دیراهبر مديريت نظام فقدان

 مديران ورزشی از برخی استخدام، ناکارآمدی در ساالریشايسته

 و انتخاب به مربوط های گیریتصمیم در دولتی و تمرکز بخش

انتصاب دانش از مهمترين ضعف های  مديران  انتصاب

ورزش در دولت  ی مديريتیهاپستآموختگان تربیت بدنی در 

 د.نهم و دهم می باش

 

 ورزش به ترتیب اولويت ی مديريتیهاپستفرصت های انتصاب دانش آموختگان تربیت بدنی در  .1جدول 

عوامل 

 درونی

میانگین رتبه ها )وزن  متغیرها کد 

 دهی(

 
 
 

 ضعف ها

w1 03/19 …و استخدام در ساالریشايسته به توجه عدم و انسانی منابع راهبردی مديريت نظام فقدان 

w2  39/14 دولتی بخش مديران ورزشی از برخی ناکارآمدی 
w3 و بخشی بین زياد جابجايی به منجر که) مديران ابانتص و انتخاب به مربوط های گیریتصمیم در تمرکز 

 (شود می هامديريت عمر کوتاهی
11/14 

w4 64/11 شفاف غیر و ذهنی معیارهای براساس انتصابات 
w5 14/11 گذشته عملکرد ارزيابی نتايج به توجه عدم 

w6 63/16 (بالفعل و بالقوه) مديران سطح در کارآمد نیروهای اطالعاتی بانك نبود 
w7 40/16 دقیق و جامع ، منسجم عملکرد ارزيابی سیستم وجود عدم 
w8 64/10  عدم ثبات انتصابات در برخی فدراسیون های ورزشی 

 w9 41/18 بی عدالتی در برخی انتصابات مديران ورزشی 
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عوامل 
 بیرونی

میانگین رتبه  متغیرها کد 
 ها )وزن دهی(

 
 
 

O1 پرنشاط و جوان نیروی از برخورداری 
خدمت در پست های  به آماده

 مديريت ورزشی

86/40 

O2 به مومیع اشتیاق و فهم ارتقاء 
 ساالر شايسته نظام استقرار

06/40 

O3 زمینه در دينی فراوان منابع وجود 
در  شايستگان و صالحان هایويژگی

 زمینه مديريت

19/19 

 فرصت
 ها

O4 در رهبری رکن از گیریبهره امکان 
 عنوان به ساالر شايسته نظام استقرار
  پیگیر و ثبات با عامل

48/14 

O5  افزايش درامد کشور در اين دوران و
تاثیر ان در افزايش بودجه و مديريت 

 ورزش  

19/11 

O6 استفاده قابل هایتجربه وجود 
 نظام استقرار در ديگر کشورهای

 ساالر در مديريت ورزش شايسته

44/16 

 

 مالحظه می گردد به ترتیب اهمیت؛ 6همانطور که در جدول 

خدمت در پست  به آماده پرنشاط و جوان نیروی از برخورداری

 استقرار به عمومی اشتیاق و فهم های مديريت ورزشی و ارتقاء

انتصاب دانش از مهمترين فرصت های ساالر  شايسته نظام

ورزش در دولت  ی مديريتیهاپستآموختگان تربیت بدنی در 

 نهم و دهم می باشد.

 ورزش به ترتیب اولويت ی مديريتیهاپستدر  تهديد های انتصاب دانش آموختگان تربیت بدنی .1جدول 

عوامل 
 بیرونی

میانگین رتبه  متغیرها کد 
 ها )وزن دهی(

 
 
 
 تهديد

 ها

T1 و دينی هایآموزه به توجه عدم 
 زمینه در عملی و علمی هایبررسی
 شايسته ورزشی مديران

43/19 

T2  عزم و فرهنگی هایساخت زير نبود 
 الزم سیاسی

04/19 

T3 و ای حرفه اجرايی های سازمان ودنب 
 نظام پیگیری جهت متخصص

 ساالر شايسته

49/14 

T4  ورود افراد غیر  متخصص در زمینه
مديريت ورزش در پست های 

 سازمان های ورزشی

13/11 

T5 استقرار از سیاسی گروه های ممانعت 
 تهديد دلیل به ساالر شايسته نظام
 که الوصولی سهل منافع شدن

 .اندداشته تاکنون

39/16 
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 T6  تداخل سازمان های تصمیم گیر در
 انتخاب پست های مديريت ورزش

14/10 

 مالحظه می گردد به ترتیب اهمیت؛ 1همانطور که در جدول 

 در عملی و علمی هایبررسی و دينی هایآموزه به توجه عدم

 و فرهنگی هایساخت زير نبود، شايسته مديران ورزشی زمینه

 و ای حرفه اجرايی های سازمان الزم و نبود سیاسی عزم

از مهمترين  ساالر  شايسته نظام پیگیری جهت متخصص

ی هاپستانتصاب دانش آموختگان تربیت بدنی در تهديد های 

 ورزش در دولت نهم و دهم می باشد. مديريتی

تك نمونه، جهت مقايسه میانگین موارد  tنتايج آزمون  . 1جدول 

د دانش آموختگان دولت نهم و دهم )با سطح مربوط وضعیت عملکر

 (3متوسط 

انحراف  میانگین متغیر کلی

 میانگین

سطح  tآماره 

 معناداری

وضعیت اشتغال دانش 

 دولت نهم و دهم آموختگان
60/3 11/1 61/8 

001/0 

 

نشان می دهد با توجه به معناداری مجموع سواالت  4جدول 

از  ت نهم و دهموضعیت عملکرد دانش اموختگان دولتحقیق 

 حد میانگین باالتر و در وضعیت مناسبی قرار دارد.

 

دولت ی مديريتی کشور در هاپستعملکرد دانش آموختگان تربیت بدنی در تك نمونه، جهت مقايسه میانگین موارد مربوط به  tنتايج آزمون  .3جدول 

 (3نهم و دهم )با سطح متوسط 

میان سواالت متغیرها
 گین

انحراف 
 ینمیانگ

آماره 

t 

سطح 
 معناداری

 001/0 03/8 13/1 01/3 انضباط و مقررات اداری را رعايت می کنم .1

که قبول کرده ام، احساس مسئولیت می نمايم و خود را مسئول عواقب  نسبت به کاری .4

 آن می دانم
86/3 01/1 11/8 

001/0 

 001/0 68/3 94/0 31/3  بدون نظارت مافوق صادقانه کار می کنم .3

 001/0 11/4 10/1 38/3  نمايم که آن را با کیفیت مطلوب ارائه دهم به کارم دلسوز هستم و سعی مینسبت  .8

 004/0 44/3 11/1 80/3 برای حصول نتیجه و دلگرمی پی گیری می کنم کاری را که بر عهده گرفته ام، .0

 001/0 84/0 18/1 10/3 می کنم و در رفع مشکالت کاری می کوشم در کارم جدی هستم، ارزش آن را حفظ .6

 001/0 49/0 19/1 10/3 رفتار می کنم و در رفع مشکالت آنان می کوشم با مراجعان و متقاضیان با احترام .1

يا مسائل انسانی مطرح شود، از خود فداکاری و ايثار  در مواقعی که فوريتی پیش آيد و .4

 نشان می دهم
14/3 13/1 66/0 

001/0 

 001/0 04/8 11/1 03/3 کوشممعلومات شغلی خود می  در افزايش .9

 001/0 00/8 48/1 06/3 اشتباهات خود را می پذيرم .10

 001/0 16/1 40/1 91/3 شغلی خود کوشش می کنم در حفظ اسرار .11

احترام می گذارم و نسبت به آنها حس  رعايت حال همکاران خود را نموده و به حقوق انها .14

 همکاری دارم
04/8 41/1 06/1 

001/0 

 001/0 96/6 14/1 94/3 خودم را به ديگران منتقل کنم طالعات شغلیسعی می کنم ا .13

 001/0 30/0 34/1 14/3 خودداری می کنم از اتالف وقت و انجام دادن کارهای بیهوده .18

 001/0 41/1 41/1 11/8 کنم از وسايل کار مواظبت نموده و در مصرف آنها صرفه جويی می .10

 

 
 

تك   tاری آزمون نشان می دهد با توجه معنی د 9جدول 

سوال جدول مذکور در زمینه  10نمونه، فرض حکم همه 

ی هاپستعملکرد دانش آموختگان تربیت بدنی در وضعیت 

 دولت نهم و دهم تايید می گردد.مديريتی ورزش کشور 
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 بحث و نتیجه گیری

ی هاپستی فردی دانش آموختگان در انتصاب هایژگيو

د که با توجه به سطح را نشان می دا مديريتی ورزش کشور

، تخصص، مقبولیت، رهبری، تعهد معناداری ويژگی های مانند

و خالقیت  از ويژگی های فردی   پويائیاطالعات، ارتباطات، 

مديران دولت نهم و دهم بوده است که توسط نمونه های 

پژوهش مورد تايید قرار گرفته است و از طرفی ويژگی های 

و  لعمطز، سامان گر، توسعه گرا، مانند آينده نگری، برنامه ري

از ويژگی هايی بوده که از نظر نمونه های پژوهش  یهوشمند

در پست   ی فردی می باشد که دانش آموختگانهایژگيواز 

همچنین  های مديريتی دولت نهم و دهم فاقد آن بوده اند.

دانش  وجود مهارت فنی و مهارت انسانی در نتايج نشان می داد

ی مديريتی ورزش کشور در هاپستیت بدنی در آموختگان ترب

دولت نهم و دهم مورد تايید بوده و از طرفی دانش آموختگان 

 فاقد مهارت ادارکی مورد تايید نمونه های پژوهش بوده اند.

 در( 4013) 1پیدريت و بیلیموريا با نتايج اين پژوهشهمسو 

 مديره نظر هیئت تحت یهاتهیکم اعضای یهایژگيو بررسی

 همگی هاتهیکم اين مديران که شدند متوجه هاسازمان ایه

، پويائی ، خالقیت،تعهد) کافی فنی و شخصی یهایژگيو از

 به که افرادی و برخوردارندتخصص، مقبولیت و اطالعات( 

 الزم شرايط حائز بايد نیز شوندیم هاتهیکم اين وارد تازگی

 (.6) اشندب

ی دانش هايیتوانابررسی همچنین مشاهده گرديد در ارتباط با 

ی  مديريتی ورزش کشور در هاپستآموختگان در انتصاب 

 توانو  فیزيکی ، موارد تحصیالت، توانی نهم و دهمهادولت

بوده که  ی دانش آموختگانهايیتواناعوامل مربوط به از  ذهنی

 مورد تايید قرار گرفت و از طرفی عامل تجربیات از عوامل

در ارتباط  مورد تايید قرار نگرفت. ختگانی دانش آموهايیتوانا

با نقش تحصیالت دانش اموختگان در کسب پست های 

 داد نشان (1398پژوهش بیگدلی و همکاران ) نتايجمديريتی 

 ارتباط شغلی تناسب و اشتغال تحصیلی، رشته بین که

                                                                      
1 . peyderayt 

 مثل هايی رشته در که معنا بدين وجود دارد؛ معناداری

 استثنايی کودکان و کتابداری ه،مشاور بالینی، روانشناسی

 است ديگر های رشته از بهتر شغلی تناسب و وضعیت اشتغال

 مديريت آموزشی و تکنولوژی مثل رشته هايی خصوص در اما

 رابطه است. نامطلوب شغلی تناسب و اشتغال وضعیت آموزشی

 دار معنا تحصیلی رشته با نوع اشتغال و تحصیلی میانگین بین

توانايی مديران از مباحث اثبات شده علم عامل  .(0نبود )

مديريت در جهت رونق عملکرد در پست های مديريتی می 

 از يکی (4018) 2الواشین تحقیق اساس باشد، که بر اين 

 آگاهیمديران را  مؤثر و موفق انتصاب و انتخاب الزامات

 بررسی صحیح یهاروشز  توانايی مديران، ا داشتن

 از استفاده و استخدام صحیح روش فرد، آن یهانهیشیپ

 بی و در انتخاب تبعیض از که باشدیم تخصصی یهامصاحبه

 واصل کندیم جلوگیری متخصص افراد یریکارگبه در دقتی

عنوان  (1343(. جعفر نژاد )10) کندیم رعايت را گزينی شايسته

 توانايیهای با متناسب یهاپست در افراد کارگیری بهداشت 

 فرد یریکارگبه صورت در .دارد زيادی ربسیا اهمیت شان

 قابلیت فرد کوتاهی زمان مدت در اهمیت، کم پست در توانمند

 به يا و شودیم کار ترک به مجبور و داده دست از را خود

 گونه اين کار بازدهی که دينمایم بروز ناراضی عضو عنوان

 با فردی یریکارگبه صورت در .بود خواهد پايین بسیار افراد

 به و نبوده کار انجام به قادر فرد مهم، پست در شرايط داقلح

 جمله از بسیاری مشکالت دچار را سیستم و خود زمان مرور

 افراد دادن دست از و نشده تعريف مالی بار نمودن تحمیل

 کارآمد اعضای ديگر و کرد خواهد مجموعه در موجود توانمند

 نظر مورد فرد تشخیص لذا شد خواهند خورده سر نیز سیستم

 (.18) باشدیم مهم بسیار نیاز مورد فرد از

نتايج نقاط قوت وضعیت انتصاب دانش آموختگان تربیت بدنی 

کشور در دولت نهم و دهم نشان  ورزش ی مديريتیهاپستدر 

افزايش مدال آوری در زمینه ورزش  به ترتیب اهمیت؛می داد  

به وزارت  ، تبديل سازمان تربیت بدنیقهرمانی)المپیك لندن(

ورزش و جوانان، افزايش میزان مشارکت مردم در ورزش های 

                                                                      
2 . Lovashina 
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افزايش ظرفیت استفاده از پژوهش های و تفريحی و همگانی 

از مهمترين  کاربردی در زمینه مديريت سازمان های ورزشی

در اين حوزه می باشد. در ارتباط با افزايش مدال  قوت های

زينه برای ورزشکاران ارتباط با میزان هدر  آوری و اهمیت آن

به طور تقريبی عنوان شده است نخبه و مدالهای کسب شده 

.  ملیون دالر می باشد 31هزينه برای هر مدال طالی المپیك 

کشورهايی مانند ( نشان داده است 4009همچنین ويستون )

استرالیا و کانادا مبالغ هنگفتی را برای کسب مدال در ورزشهای 

تبديل سازمان تربیت بدنی ری کرده اند. بین المللی سرمايه گذا

و گسترده شده دامنه فعالیت آن در  به وزارت ورزش و جوانان

دولت می تواند خروجی افزايش و بهبود عملکرد، افزايش بودجه 

   (.44و خدمات رسانی به کشور را شاهد بود )

همچنین نتايج نقاط ضعف وضعیت انتصاب دانش آموختگان 

کشور در دولت نهم  ورزش ی مديريتیهاپستتربیت بدنی در 

 مديريت نظام فقدان به ترتیب اهمیت؛و دهم نشان می داد  

 در ساالریشايسته به توجه عدم و انسانی منابع راهبردی

دولتی و  بخش مديران ورزشی از برخی استخدام، ناکارآمدی

 انتصاب و انتخاب به مربوط های گیریتصمیم در تمرکز

در اين حوزه می باشد که با  رين ضعف هایاز مهمتمديران 

( که عنوان داشته 4010) تاولی و جايان زانجنتايج پژوهش 

ارتباطات و وجود پارتی عامل مهم در است ضعف مديريت، 

با  .(41، همخوانی دارد )باشدیم النیالتحصفارغعدم استخدام 

توجه به اهمیت مولفه های مديريتی از قبیل برنامه ريزی، 

ی مديريتی، و با اصالح و بهبود آنها در رد و نگرش هاراهب

مديريت ورزش کشور بسیاری از ضعف ها در رابطه با انتصابات 

در ورزش کشور می تواند اصالح و به نقاط قوت برای اين 

 بخش تبديل گردد.

نتايج فرصت ها در زمینه وضعیت انتصاب دانش آموختگان 

کشور در دولت نهم  ورزش ی مديريتیهاپستتربیت بدنی در 

 نیروی از برخورداری به ترتیب اهمیت؛و دهم نشان می داد  

خدمت در پست های مديريت ورزشی  به آماده پرنشاط و جوان

از ساالر   شايسته نظام استقرار به عمومی اشتیاق و فهم و ارتقاء

در اين حوزه می باشد. وجود  مهمترين فرصت ها مشخص شده

ورزش که به مثابه نیروی محرکه  جوانان تحصیل کرده در

جامعه ورزش می باشند از فرصت های استثنايی در اين زمینه 

( نیروی انسانی اموزش ديده را موتور 1346می باشند الوانی)

غفوری و  (.8محرک و عامل پیشرفت جوامع می داند )

ورزش کشور نیاز به وجود ( عنوان می دارد 1346همکاران )

ت مديران، مربی و کادر های اجرايی نسلی جوان که در کسو

فعالیت نمايد از اين رو می باشد که نمونه های اين پژوهش 

جمعیت جوان کشور را مستعد فرصتی مناسب برای توسعه 

ورزش در کشور می داند و مهمتر از آن عالقه اين نسل جوان 

به ورزش می باشد که نمونه های آن را از استقبال جوانان 

سوتیريادو و (. 10ت ورزشی می توان ديد )کشور از مسابقا

( توسعه ورزش را در استرالیا مورد تجزيه و 4009همکاران )

تحلیل قرار دادند  نتايج حاکی از آن بود که يکی از عوامل 

توسعه ورزش  وجود جوانان متخصص و  گروهها و افراد 

 (.19به آن می باشد ) عالقمند

عیت انتصاب دانش ها در زمینه وضهمچنین نتايج تهديد

کشور در  ورزش ی مديريتیهاپستآموختگان تربیت بدنی در 

 به توجه عدم به ترتیب اهمیت؛دولت نهم و دهم نشان می داد  

مديران  زمینه در عملی و علمی هایبررسی و دينی هایآموزه

 سیاسی عزم و فرهنگی هایساخت زير نبود، شايسته ورزشی

 جهت متخصص و ای حرفه ايیاجر های سازمان الزم و نبود

از مهمترين تهديد ها مشخص  ساالر  شايسته نظام پیگیری

که اين تهديدهای شناخته شده با  در اين حوزه می باشد شده

( که عنوان نموده بود؛ فرهنگ، 1999نتايج پژوهش مکلند  )

مذهب و ساختار اجتماعی بر روی سطح پیشرفت و توسعه 

 .(16نی دارد )می باشد، همخوا مؤثراشتغال 

تحلیل وضعیت عملکرد دانش آموختگان تربیت بدنی در پست 

وضعیت عملکرد نشان می داد  دولت نهم و دهم های مديريتی

از حد میانگین باالتر بوده و در وضعیت دانش اموختگان 

مناسبی در اين دوران قرار داشته است و اين عامل می تواند از 

های ورزشی کشور باشد و  در سازمانمهمترين عوامل موفقیت 

شاخصی است که توسعه کمی و کیفی ورزش در اين دوران را 

 از يکی را شغلی  عملکرد افزايش (4010کونر) نشان دهد. 

 آن پی در ها سازمان مديران که می داند اهدافی مهمترين

 جمله از بسیاری عوامل با شغلی عملکرد هستند افزايش

 سازمانی و محیطی واملع شغل، شناخت توانايی، انگیزش،

 ارتباط در شخصیتی های ويژگی و کنترل کانون مختلف،
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 مديران که اهدافی است مهمترين از يکی شغلی عملکرد .است

هستند. از سوی با توجه به اهمیت  آن پی در ها سازمان

 عملکرد شغلی افزايش عملکرد مديران در سازمان ها و بهبود

شغل،  شناخت توانايی، یزش،انگ جمله از بسیاری عوامل با که

 ويژگی و کنترل کانون مختلف، سازمانی و محیطی عوامل

 شده، انجام تحقیقات است طبق ارتباط در های شخصیتی

 در يا وجدان شغلی، عملکرد در شخصیتی مؤثرترين عامل

که بايد در مديران  است کاری وجدان کاری آن، اصطالح

 (.1ورزشی کشور نهادينه شود )

نتايج اين پژوهش مبنی  با توجه بهپیشنهاد می گردد  در نهايت

 ويژگی های فردی، مهارت فنی و مهارت انسانی دربر وجود 

ی مديريتی ورزش هاپستدانش آموختگان تربیت بدنی در 

کشور از اين مقوله ها استفاده الزم گردد و با تدوين استراتژی 

ديريتی های از اين خصوصیات برتر در اداره بهتر پست های م

همچنین با توجه به نتايج اين پژوهش ورزش استفاده گردد 

ذهنی دانش آموختگان رشته  فیزيکی و توان مبنی بر  توان

 و موفق انتصاب و انتخاب الزامات از يکیتربیت بدنی و اينکه 

ز توانايی مديران می باشد ا داشتن آگاهیمديران را  مؤثر

ی نهیشیپ رسیبر برای صحیح یهاروشمسوولین مربوطه 

 از استفاده و استخدام صحیح روش ،مديران انتصابی

 در انتخاب تبعیض از که استفاده نمايند تخصصی یهامصاحبه

 شود جلوگیری متخصصغیر  افراد یریکارگ به در دقتی بی و

 گردد. رعايت گزينی شايسته اصل و
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