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ABSTRACT
The purpose of the present study was to evaluate the performance of Isfahan
Municipality Cultural and Social Sports Organization based on the CIpp model
with the approach of citizenship sports.The research method was descriptive in
nature and applied in terms of purpose. In the qualitative stage of the research,
first the preliminary questions of the interview were created by studying the
sources related to the research, collecting information and reviewing the
research.The interviewees at this stage were experts in the field of civic sports
who were purposefully selected.Then, Delphi method was used in four stages to
correct and improve the interview questions. In the quantitative stage of the
research, the questions of the questionnaire were extracted after evaluating the
themes, in the form of 94 questions, and were implemented among 113 citizen
sports experts. The results showed that all four dimensions of context, input,
output and process in the evaluation of the performance of this organization are
higher than the average level, but need to be improved and increased. Also,
evaluation and feedback on the developed programs is necessary both during
and after the implementation of the program, because performance evaluation
was relatively effective in achieving the goals of this program.
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ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بر اساس الگوی
سیپ با رویکرد ورزش شهروندی
علی حالجیان، 1مینا مستحفظیان، * 2حمیدرضا میرصفیان، 3حمید

زاهدي4

 .1دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
 .2استادیار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
 .3استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان  ،ایران.
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مقاله پژوهشی

 .4استادیار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
اطالعات مقاله:

دریافت مقاله بهمن 1398
پذیرش مقاله اردیبهشت 1399

هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان بر

*نویسنده مسئول:

اساس الگوي سیپ با رویکرد ورزش شهروندي بود .روش پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و به

dr.mostahfezian@gmail.com
واژه های کلیدی:

لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي بود .در مرحله کیفی پژوهش در ابتدا پرسش هاي مقدماتی
مصاحبه با استفاده از مطالعه منابع مربوط به پژوهش ،جمع آوري اطالعات و بررسی تحقیقات

ارزیابی عملکرد،
سازمان ورزشی ،الگوي سیپ،

ایجاد شد .مصاحبه شوندگان در این مرحله افراد خبره در حوزه ورزش شهروندي بودند که به

ورزش شهروندي

صورت هدفمند انتخاب شدند .سپس به منظور اصالح و ارتقاء پرسش هاي مصاحبه از روش

ارجاع:

دلفی در چهار مرحله استفاده گردید .در مرحله کمی پژوهش ،سواالت پرسشنامه پس از ارزیابی

حالجیان،

مستحفظیان،

میرصفیان،

زاهدی .ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی

مضامین بدست آمده ،در قالب  94سوال استخراج شده و بین  113نفر از کارشناسان ورزش
شهروندي اجرا شد .نتایج پژوهش نشان داد هر چهار بعد زمینه ،درون داد ،برون داد و فرآیند در

اساس الگوی سیپ با رویکرد ورزش

ارزیابی عملکرد این سازمان باالتر از سطح متوسط قرار داشته اما نیاز به ارتقاء و افزایش دارد.

شهروندی .پژوهش در مدیریت ورزشی

همچنین  ،ارزیابی و بازخورد در مورد برنامه هاي تدوین شده هم در طول و هم بعد از اجراي

و رفتار حرکتی:)20(10 :1399 ،
203-227

برنامه الزم است ،چرا که ارزیابی عملکرد در دستیابی به تحقق آن اهداف به طور نسبی موثر بود.
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اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بر
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چکیده
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مقدمه
ورزش نوعى بازى سااازمان یافته و هدفمند اساات که در آن حرکت ها به منظور تقویت قواى جساامانى ،افزایش
روحیه و کسااب مهارت اجرا مى شااود ( .)1اهداف تربیت بدنی و ورزش با تجارب و عالیق افراد در ارتباطند و تعیین
به رده هاي جمعیتی خاصاای نیساات ،بلکه به تمام رده هاي جمعیتی گسااترش یافته اساات ( .)2بنابراین نقش ورزش و
فعالیت بدنی به عنوان راهبردي که توانایی بالقوه اي در یاري رساااندن به اهداف سااالمتی ،اجتماعی و اقتصااادي دارد،
بساایار حا ز اهمیت می باشااد ( .)3ورزش همگانی اهدافی چون حفظ ساالمت ،تعمیم بهداشاات ،رشااد و تقویت قواي
ج سمی ،آمادگی براي فعالیت هاي دفاعی ،ک سب شادابی و ن شاط و ک سب موفقیت شغلی و حرفه اي را دنبال می کند.
این اهداف با تغییرات اندکی در نزد اکثریت جوامع بشااري ترویج می شااود و برحسااب ضاارورت بر ی

یا چند هدف

تأکید بی شتري به عمل می آید .با صنعتی شدن جوامع و افزایش اوقات فراغت ،ورزش همگانی با اهداف سرگرمی و
ایجاد نشااط و ساالمتی دنبال می شاود ( .)4با توجه به اهمیت و نقش تحرک و فعالیت هاي بدنی در زندگی روزمره و
سااالمت افراد جامعه ،باید محیطی را فراهم ساااخت و خدماتی را ارا ه داد که افراد بتوانند ساااعاتی را با عالقه و تمایل
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کننده مقاصد و جهت برنامه ها هستند و با توجه به اهمیت و توسعه حیطه علم تربیت بدنی و ورزش اهداف آن محدود

وافر و به دور از م سا ل اجتماعی و خانوادگی به ورزش و فعالیت هاي بدنی بپردازند ( .)5تو سعة ورزش همگانی زمینه
را براي رشاااد ورزش قهرمانی فراهم می کند و الزام اسااات ورزش همگانی پیش از ورزش قهرمانی توساااعه یابد (.)6
و فرهنگی می با شد .امروزه حدود  25ورزش در جهان ،به عنوان ورزش همگانی شناخته شده و طیفی از دویدن هاي
آرام تا بازي هاي المپی

را شامل می شوند .برخی دیگر از صاحب نظران ،ورزش همگانی را ورزشی می دانند که بطور

عمومی و در هر شاارایط قابل اجرا بوده و نیاز به تأساایسااات و امکانات تخصااصاای خاصاای نداشااته و براي سااالمتی و
گذراندن اوقات فراغت به اجرا در می آید (.)7
شهرداري به عنوان یکی از سازمانهاي مهمی که خدمات وسیعی در زمینههاي مختلف به شهروندان ارا ه میدهد،
نمیتواند وظیفهي خود را صااارفاه به ارا هي خدمات ساااختافزاري (نظیر توساااعه و تجهیز پارکها و اماکن عمومی به
و سایل ورز شی) محدود کند .این نوع خدمات به رغم ضرورتی که دارند نه تنها شرط الزم براي تو سعهي ورزشهاي
همگانی و ارتقاي سااالمت عمومی نیساات ،کافی هم محسااوب نمیشااوند ،بلکه الزم اساات به آگاهی و نگرشها و نیز

] [ DOR: 20.1001.1.22520716.1399.10.20.11.0

ورزش همگانی در واقع کوششی جهت رواج دادن ورزش بین تمام اقشار جامعه بوده و داراي اثرات بهداشتی ،اجتماعی

نیازهاي شهروندان در زمینهي ورزش همگانی توجه شود ،چه ب سا امکانات ب سیار ارز شمندي که به سبب پایین بودن
باشند .این بخش از حقیقت ورزشهاي همگانی امري نی ست که بتوان با توسل به تجربههاي شخ صی یا حدس و گمان
به بوتهي آزمایش و خطا سپرد ،لذا انجام پژوهشهاي هوشمند در این زمینه امري ضروري و اجتنابناپذیر است (.)8
سااالیان زیادي در حوزه ورزش شااهروندي مدیران مختلف به اصااطالح برنامه هاي عملیاتی درعرصااه ورزش
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سطح آگاهی مردم یا نامناسببودن نگرشهاي آنان و یا عدم تناسب با نیازهاي ذهنی شهروندان ،اثربخشی الزم را نداشته
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شهروندي اصفهان پا گذاشته ،ولیکن تاکنون به خاطر صرفا" ارا ه گزارش هاي کمی ،کیفیت انجام برنامه ها بسیار پایین
بوده و هست ،به همین دلیل این پژوهش می تواند گام هاي استواري در خصوص الگو سازي براي مدیران و متخصصین
امر ورزش فراهم آورده تا از اتالف بودجه ،زمان و عدم اسااتقبال عمومی شااهروندان نساابت به حضااور در برنامه هاي
ورزش شهروندي جلوگیري به عمل آورد.
راهبردهاي کالن را داشااته باشااد .وجود نظام ارزیابی اثربخش که با توجه به تنوع ماموریت ،راهبرد ،ساااختار و نیروي
ان سانی قادر با شد تا برنامه ها را منطبق بر نیازمندي هاي دان شی و با دقت قابل قبولی ارزیابی نماید ،ب سیار حا ز اهمیت
اساات .به همین منظور ادبیات موضااوع و جامعه آماري پژوهش حاضاار ،مورد مطالعه قرار گرفت و نهایتا به شااناسااایی
الگوي سااایپ (زمینه،درونداد،فرایند،برونداد) 1منجر گردید که می تواند چارچوبی جامع براي ارزیابی عملکرد ساااازمان
فرهنگی اجتماعی ورز شی شهرداري ا صفهان ایجاد نماید و اطالعات صحیح و قابل اتکایی را براي اتخاذ ت صمیم هاي
راهبردي مدیران حوزه ورزش فراهم آورد .در این راسااتا در پژوهش حاضاار اعتبار الگوي ساایپ و میزان تاثیر گذاري
مولفه هاي آن شامل زمینه ،درون داد ،فرآیند و برونداد براي ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري
ا صفهان مورد برر سی قرار گرفت .به نظر می ر سد با ا ستفاده از نتایج تحقیق حا ضر ،برنامه ریزان و م سئولین شهرداري
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سازمان هاي ورز شی نیازمند نوعی نظام ارزیابی عملکرد ه ستند که قابلیت اثر بخ شی در سیا ست گذاري ها و

اصفهان می توانند به رفع برخی از مشکالت و موانع حوزه ورزش شهروندي اقدام نمایند و با این کار به افزایش کارآیی
و اثربخ شی آنان کم

کنند .به همین دلیل انجام تحقیقی کاربردي که بتواند عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورز شی

اسااتفاده مناسااب از الگوهاي ارزیابی براي برقراري ارتباط و مدیریت فرآیندهاي تصاامیم گیري در مدیریت موثر
باشاااد .به کارگیري الگوهاي مختلف ارزیابی نیازمند اتخاذ دیدگاهی منتقدانه در مورد گزینه هایی اسااات که به مدیران
کم

می کند تا الگوهاي ارزیابی را به منظور بهبود تصاامیم گیري مورد توجه قرار دهند .هدف الگوي ارزیابی تسااهیل

تصاامیم گیري ،کنترل و برنامه ریزي در سااازمان اساات .الگوي ساایپ  ،الگوي مبتنی بر مدیریت معرفی کرده اند که به
مدیران و سرپر ستان در ت صمیم گیري کم

می کند .در الگوي ارزیابی سیپ نقش ارز شیابان ،تدارک اطالعات براي

تصاامیم گیري اساات و بر نقش ارزیابی در تصاامیم گیري تاکید دارد .این الگو با جهت گیري مدیریت محور ،س اعی در
فراهم کردن اطالعات صریح و معتبر براي ت صمیم گیري در موقعیت هاي مختلف مدیریتی دارد .دا شتن اطالعاتی با این
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شهرداري اصفهان را به طور دقیق تر مورد ارزیابی قرار دهد ،ضروري به نظر می رسید.

کیفیت و استفاده از آن در فرآیندهاي تصمیم گیري ،کیفیت تصمیم گیري را بهبود می دهد .سازمان ها همواره با موضوع
ارزیابی به عنوان ی

مساله چالش برانگیز روبرو بوده اند .استفاده از الگوي سیپ را براي شناسایی نقاط قوت و ضعف

(CIPP Model (context،input ،process،Product
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فرآیندهاي ،توصیه شده است و نتایج حاصل از آن را در بهبود عملکردها موثر بوده است (.)9
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کان ،مندل و وینبرگ ( ) 2014ا شاره بر این دا شتند که الگوي ارزیابی سیپ ی
ی

ساختاري را براي پیگیري اجزاي

برنامه فراهم آورده و رابطه اجزا و زمانب ندي و روش اجراي هر جزء را بررسااای میک ند( .)10از این رو ژنگ

،زلر،گریفت،مت کالف،ویلیامز،شاي و مایسولیس ( )2011بهکارگیري روش سیپ در موسسات آموزشی مفید و کاربردي
میباشاااد .همچنین آنها تأثیر هر ی

از اجزا در موفقیت پروژهها و بحث در مورد اینکه چگونه مدل بر کیفیت پروژهها

سازمان هاي صنعتی ک شور فنالند انجام داد به این نتیجه ر سید که م شارکت عنا صر فعال در فرآیندهاي ارزیابی موجب
بهبود فعالیت ها و موفقیت برنامه ها می شود .به زعم وي الگوي سیپ این امکان را در اختیار قرار می دهد(.)12
مطالعات متعدد در حوزه ارزیابی جامع عملکرد بر اساااس الگوي ساایپ انجام شااده که می توان به پژوهش هاي
هلساااین و التام ( ،)2017در تحقیقی با عنوان « تأثیر بازخورد رو به باال بر روي رفتار مدیریتی» که روي مدیران ی
شرکت خدماتی در ا سترالیا انجام دادند به ی

گروه از مدیران ،بازخورد دادند و گروه دیگر بازخورد ندا شتند ،م شاهده

کردند که هیچ بهبودي در مدیرانی که بازخورد دریافت نکردند ،حاصااال نشاااده اسااات( .)13ساااومه ( )2016در مورد
اثربخ شی ارزیابی اثربخ شی برنامه مطالعه درس از دیدگاه معلمان برا ساس الگوي سیپ در ا ستان تهران ،به این نتیجه
رسیدند که این طرح در ابعاد زمینه ،درون داد ،فرآیند و برون داد داراي کیفیت مطلوبی میباشد( .)14هج یاها،جان تان و
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تأثیر میگذارد؛ پرداختند( .)11رامساتاد  )2009در تحقیقی که به منظور یافتن روشای براي توساعه برنامه هاي آموزشای

هامدان ( ) 2016عنوان نمودند ،تفاوت قابل توجهی در اهداف برنامة درساای بر مبناي تجریة تدریس در مدرسااه وجود
نداشااات .در مورد بعد ورودي در ارزیابی و اعتبارسااانجی ،دانش محتوایی ،انتخاب منابع تدریس و یادگیري و مهارت
اعتبارساانجی بر مبناي تجربة درساای در مدرسااه و در بعد محصااول برنامة عملی بر مبناي تجربة تدریس در مدرسااه
هیچگونه تفاوتی وجود نداشااات( .)15فیرهارماوان ( ،)2018در پژوهش ارزیابی دروس علوم ورزشااای مبتنی بر الگوي
سیپ در برنامه تحصیلی دانشگاه کبومن مشاهده نمود ،سه عامل اصلی براي ضعف دروس علوم ورزشی وجود دارد:
 -1ناکارآمدي محتواي در سی  -2شیوه هاي تدریس نامنا سب  -3عدم کیفیت منا سب برنامه هاي در سی علوم
ورزش ای را عنوان نموده که مشااخش شااده این برنامه به هدف خود نرس ایده و متغیرهاي ورودي  ،متغیرهاي فرآیند و
محصول  ،به طور متقابل بر موفقیت تدریس براي ی

دوره آموزشی تأثیر می گذارد(.)16

سازمان هاي ورزشی مانند اکثر سازمان ها و نهادهاي سایر حوزه ها براي بقا و دوام در عرصه رقابت جهانی به
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آموزشی و پرورشی بر مبناي تجربة تدریس در مدرسه ،در فرآیند آموزش و پرورش ،دانش محتوایی و فرآیند ارزیابی و

سازمانی راهبرد محور تبدیل شدند ،چرا که تفکر راهبردي ،در جستجوي چرخه هاي زاینده و پاینده براي سازمان است
( .)17پژوهش هایی که در حوزه ارزیابی عملکرد در ورزش انجام شده می توان به پژوهش موسیوند و همکاران ()2015
آن مطلوبیتی در ابعاد محتوا و فرآیند ،زمینه و نتایج مشاهده نشد و می بایست در هر  4زمینه تغییرات اساسی در محتواي
آموزشی ،برگزاري دوره هاي آموزشی ،ارزیابی ساختار آموزشی و بکارگیري مدرسین متخصش بعمل آید( .)18باید توجه
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با عنوان ارزیابی دوره هاي ضمن خدمت دبیران تربیت بدنی بر اساس الگوي سیپ اشاره بر این دارد که نتایج حاکی از
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داشت که منظور از ارزیابی عملکرد ،فرآیندي است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معینی و بطور رسمی ،مورد ارزیابی
قرار میگیرند.نظري و همکاران ( ) 1396در پژوهش ارزیابی جامع عملکرد حوزه ورزش آموزش و پرورش اصفهان بر
اساس الگوي ارزیابی سیپ به این نتیجه رسیدند که هر چهار بعد زمینه ،درون داد ،برون داد و فرآیند در ارزیابی جامع
عملکرد حوزه ورزش آموزش و پرورش اصفهان باالتر از سطح متوسط قرار دارد ،لذا به طور کلی می توان اذعان نمود
عملکرد در دستیابی به تحقق اهداف حوزه ورزش آموزش و پرورش به طور نسبی شده است( .)19شهر اصفهان به عنوان
سومین کالن شهر کشور با داشتن پانزده منطقه و جمعیتی بالغ بر دو میلیون و دویست و چهل هزار نفر (آمارنامه شهر
اصفهان ،)1394،می بایست داراي باالترین سطح کیفی فعالیت هاي ورزشی شهروندي باشد ،لذا با انجام این پژوهش در
خصوص ارزیابی وضعیت عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان بر اساس الگوي سیپ با رویکرد
ورزش شهروندي بر آن بوده  ،بتوانیم از سلیقه هاي غیر تخصصی در مدیریت سازمان ورزش این کالن شهر دور شده و
نقشه راه جا مع نگر در ورزش شهر اصفهان ایجاد نماییم تا با نتایج بدست آمده به چشم انداز ((هر شهروند اصفهانی ،ی
ورزشکار همگانی)) دست پیدا کنیم.
روش شناسی
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ارزیابی و بازخورد در مورد برنامه هاي تدوین شده هم در طول و هم بعد از اجراي برنامه الزم است ،چرا که ارزیابی

با توجه به اینکه در این پژوهش ،پژوهشگر درصدد ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري
 ،ارتقاي سطح سالمت و نشاط عمومی شهروندان ،توسعه و رونق ورزش شهروندي) بود  ،لذا بر اساس اهداف مذکور
و با استفاده از الگوي سیپ با رویکرد ورزش شهروندي ،ارزیابی عملکرد صورت پذیرفت .روش پژوهش حاضر از نظر
ماهیت توصیفی است ،که به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي انجام شد .با استفاده از تحلیل مضمون حاصل از منابع
مرتبط با موضوع و مصاحبه نیمه ساختاریافته با اساتید و صاحب نظران ،ابزار اندازهگیري تدوین و در مرحله کمی،
یافتههاي اولیه مورد آزمون قرار گرفت.
در بخش کیفی تحقیق به منظور تدوین پرسشنامه مرتبط با موضوع پژوهش در ابتدا مصاحبهاي نیمه ساختار یافته
انجام گرفت که مبناي آن بررسی منابع و مقاالت موجود در حوزه ورزش شهروندي ،ورزش همگانی و کیفیت برنامههاي
ورز شی بود .محدوده و حیطه م صاحبه بر ا ساس الگوي سیپ (زمینه ،درونداد ،فرایند ،برونداد) تعیین شده و سواالت
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اصفهان با توجه به اهداف این سازمان در حوزه ورزش شهروندي به شرح (احیاي فرهنگ ورزش پهلوانی و زورخانه اي

مصاحبه نیز در این چهار حیطه تنظیم شد.
بود که با طرح پر سشهاي بازبین  65تا  55دقیقه انجام شد ،که گاهی م صاحبهها به منظور به ا شتراکگذاري یافتههاي
مقدماتی ،تکمیل ،اصالح و جرح و تعدیل دادهها تکرار می شدند .از مشارکتکنندگان درباره تجاربشان ،مشاهداتشان از
مصادیق و راهبردها ،عوامل بازدارنده و مشکالت و پیامدهاي احتمالی فرایند عملکرد سازمان ورزش شهرداري اصفهان
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سؤاالت مصاحبه برگرفته از 20سؤال باز پاسخ و به صورت نیمه ساختاریافته بود ،مصاحبه ها رودررو و عمیق
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سؤال می شد .فرایند تمامی م صاحبهها ضبط و سپس پیاده شد .تمام م صاحبه شوندگان از قبل و به و سیله پ ست
الکترونیکی و اتوماسیون اداري در جریان هدف و سؤاالت مصاحبه قرار گرفته و پس از پیگیري تلفنی و اعالم موافقت
افراد و تعیین مکان و زمان مالقات ،مصاحبه برگزار شد.
فن دلفی ی

رویکرد پژوهشی براي بدست آوردن اجماع با استفاده از پرسش نامه و ارا ه بازخورد به شرکت

می شود .یکی از مهم ترین مراحل روش دلفی انتخاب اعضاي واجد شرایط براي گروه دلفی است ،به این دلیل که اعتبار
نتایج به شایستگی و دانش اعضاي گروه بستگی دارد.
جامعه آماري این پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه افراد خبره در حوزه ورزش شهروندي در شهرداري اصفهان
و همچنین اساتید علوم ورزشی با توجه به زمینه علمی مرتبط با مدیریت سازمان هاي ورزشی بود و مقرر گردید جامعه
آماري شهروندان به خاطر گستردگی باال و عدم آگاهی کافی از وضعیت مدیریت ورزش شهروندي شهر اصفهان و ماهیت
پژوهشی ویژه ،در پژوهش دیگر ارزیابی عملکرد به صورت جامع تر ،مورد بررسی قرار گیرند .با مراجعه حضوري به
خبرگان مذکور و معرفی خبرگان بعدي از سوي آنان ،سرانجام ،جمع اعضاي دلفی به  30نفر رسید و نظرات آنها در
دور اول دلفی دریافت شد .ترکیب اعضاي دلفی به شرح مندرج در جدول شماره ( )1شناسایی شد.
جدول .1ترکیب اعضاي دلفی

اول

اساتید علوم ورزشی

5

دوم

مدیران ستادی معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان

8

سوم

کارشناسان متخصص معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان

12

چهارم

مسئولین متخصص مراکز ورزشی معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان

5
30

جمع کل

بعد از اجراي دور اول دلفی،به منظور اصالح و ارتقاء پرسش هاي مصاحبه،از روش دلفی در سه مرحله دیگر
استفاده شد .بعد از انجام مصاحبه و کامل شدن نکات و عوامل مورد نیاز ،مضامین فراگیر (عوامل) شامل چهار مضمون(
زمینه ،درونداد ،فرایند و برونداد) ایجاد شدند و براي هرکدام از این چهار مضمون نیز مضامین سازمان دهنده (مالکها)
و مضامین پایه (نشانگرها) تدوین شد و در نتیجه چارچوب اولیه ابزار ارزیابی عملکرد مدیریت ورزش شهرداري اصفهان
بر اساس الگوي سیپ با رویکرد ورزش شهروندي شکل گرفت .
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گروه

شرح گروه

تعداد (نفر)
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کنندگانی است که در زمینه مورد بررسی متخصشاند  .این روش یکی ازپرکاربردترین روش هاي تحقیق کیفی محسوب

همانطور که در بخش کیفی توضیح داده شد ،براي گردآوري دادههاي مورد نیاز در خصوص ارزیابی عملکرد
طریق مصاحبه و با تکنی

دلفی تدوین شد و سپس براي بخش کمی از این پرسشنامه استفاده شد .تمامی سواالت بر

اساس مضامین پایه و سازمان دهنده استخراج شد .سواالت پرسشنامه براساس طیف پنج درجه اي لیکرت از (بسیار
ضعیف 1تا بسیار مطلوب نمره  )5تدوین شد.
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مدیریت ورزش شهرداري اصفهان بر اساس الگوي سیپ ،پرسشنامه مورد نظر با استفاده از روش جمع آوري اطالعات از
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به منظور بررسی روایی پرسشنامه مصاحبه در بخش کیفی از روش روایی محتوایی با استفاده از ضریب نسبی
روایی محتوا2و شاخش روایی محتوا3استفاده شد .روایی محتواي پرسشنامه در بخش کمی(ضریب نسبی روایی محتوا
برابر  )0/99و (شاخش روایی محتوا برابر با  )0/79بدست آمد.
جهت تعیین روایی محتوایی پرسشنامه در بخش کمی ،ابتدا با استفاده از منابع و تحقیقات انجام شده و مصاحبه
از سواالت در ی

خوب» طراحی گردیده بود ،به اعضاي هیات علمی ،مدیران و کارشناسان حوزه ورزش شهرداري که قبال در مصاحبه
شرکت کرده بودند ،داده شد تا سواالت را ارزیابی نمایند .با استفاده از آزمون  tت

نمونه اي کلیه این سؤاالت مورد

ارزیابی قرار گرفت.
سپس براي به دست آوردن روایی پرسشنامه نهایی در پژوهش ،از دو روش محاسبه همبستگی سؤاالت مقیاس با نمره
کلی مقیاس و بررسی روایی سازه به وسیله تحلیل عاملی استفاده شد .سؤاالت داراي ضریب همبستگی برابر با  r=0/3تا
 r=0/7بوده و در سطح  0/05معنادار بودند.
روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی انجام شد .روایی سازه بیان می کند نتایج به دست آمده از کاربرد ی

ابزار

اندازه گیري تا چه حد با نظریه هایی که آزمون بر محور آنها تدوین شده ا ست تنا سب دارد .در تحلیل عاملی شاخش
کفایت نمونه گیري 4و آزمون کرویت بارتلت5براي تایید میزان همب ستگی خطی متغیرها و تایید روایی ا ستفاده می شود.
اگر همبستگی خطی و قوي بین متغیرها وجود داشته باشد ،شاخش کفایت نمونه گیري نزدی
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انجام شده و مشورت با استاد راهنما و مشاور  105سوال که هر ی

طیف از «خیلی ضعیف تا خیلی

به  1خواهد بود .نتیجه

آزمون کرویت بارتلت نیز باید از لحاظ آماري معنادار باشد(.)21

شاخص کفایت نمونه گیری
آزمون کرویت بارتلت

0/822
مجذور خی

10349/728

سطح معنی داری

0/000

چنانکه در جدول ( )2دیده می شود ،مقدار شاخش کفایت نمونه گیري برابر با  0/822است که بی شتر از  0/7است.
نشان دهنده این است که همبستگی هاي موجود در بین داده ها براي تحلیل عاملی مناسب است .همچنین سطح معنادار
بودن م شخ صه آزمون کرویت بارتلت نیز صفر ا ست که کوچکتر از  0/05ا ست و ن شان می دهد از لحاظ آماري معنادار

] [ DOR: 20.1001.1.22520716.1399.10.20.11.0

جدول . 2اندازههاي شاخش کفایت نمونه گیري و نتایج آزمون کرویت بارتلت

است .بنابراین ،بر پایه هر دو مالک میتوان نتیجه گرفت که اجراي تحلیل عاملی براساس ماتریس همب ستگی حاصل در

2- Content validity index
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)- Kaiser-Meyer-Olkin (KMO

4

- Bartlett test of sphericity

5
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Relative coefficient of content validity

1-
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گروه نمونه مورد مطالعه ،قابل توجیه بود .خروجی دوم تحلیل عاملی اکتشاااافی جدول اشاااتراکات نامیده میشاااود که
ضرایب تعیین گویهها را نشان میدهد .چنانچه این عدد در متغیري کوچکتر از  0/4باشد بایستی آن متغیر (گویه) حذف
شود و مجدداه تحلیل عامل اکتشافی انجام شود .هرچه مقادیر اشتراک استخراجی بزرگتر باشد ،عاملهاي استخراج شده،
متغیرها را بهتر نشان می دهند (.)22
م سئولین و کار شنا سان حوزه ورزش شهرداري ا صفهان جمعا" به تعداد  160نفر بودند که به ا ستناد فرمول کوکران و با
استفاده از روش نمونه گیري در دسترس از میان اساتید ،کارشناسان ،مدیران حوزه ورزش شهروندي در مجموع  113نفر
انتخاب شدند.
تجزیه و تحلیل دادههاي حا صل از پر س شنامههاي پژوهش با ا ستفاده از نرمافزار آماري  SPSS-23در دو سطح
توصیفی و استنباطی و با استفاده از روشهاي آماري تحلیل عاملی اکتشافی ،آزمون کولموگروف -اسمیرنف و آزمون t
ت

متغیره انجام گردید.
نتایج
براي تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضاي شرکت کننده در روش دلفی از ضریب هماهنگی کندال  6استفاده شد.

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2023-01-10

جامعه آماري بخش کمی این پژوهش ،شااامل  15نفر اساااتید دانشااگاه گرایش علوم ورزشاای و  145نفر مدیران،

ضریب هماهنگی کندال مقیاسی براي تعیین درجه هماهنگی و موافقت میان  Nشیی یا فرد است .ضریب توافق کندال در
دامنه صفر تا ی

قرار میگیرد که نشان دهنده درجه اجماعی است که از طریق گروه به دست آمده است (اجماع قوي
جدول . 3میزان اجماع نظر خبرگان با استفاده از ضریب هماهنگی کندال
مضامین

تعداد عاملها

ضریب کندال ()W

آمار کای دو

سطح معناداری

زمینه ای

6

0/707

141/886

0/055

درونداد

6

0/875

56/764

0/061

فرآیند

5

0/702

55/173

0/104

برونداد

5

0/798

34/429

0/224

نتایج جدول( ،)3بیانگر آن است که مقدار ضریب کندال براي همه عوامل مدنظر بیشتر از  0/7یا بسیار نزدی

به

آن است که داللت بر اجماع قوي خبرگان دارد .سطح معناداري براي ضریب هماهنگی کندال در همه عوامل نیز بیش از

] [ DOR: 20.1001.1.22520716.1399.10.20.11.0

در  ، W>0.7اجماع متوسط در  W= 0/5و اجماع ضعیف در

W= 0/3حاصل میشود (.)20

 0/05است که به معناي وجود توافق معنادار بین خبرگان است .بنابراین ،میتوان گفت که در همین مرحله بین خبرگان
بعد از اجراي دور اول دلفی و به دساات آوردن نتایج مورد قبول اجماع کلی بین خبرگان در جدول ( )3به منظور
. 1- Kendall Coefficient of Coordination
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اجماع کلی برقرار شده است.
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ارزیابی ت

ت

مضامین استخراج شده با پایه الگوي سیپ ،از آزمون  tت

نمونهاي استفاده شد و در این آزمون مقدار

آزمون برابر با  3قرار داده شد ،چنانچه میانگین پاسخ به مضامین پایه کمتر از عدد سه شده باشد آن مورد از بین مضامین
حذف شده.
همانگونه که نتایج جدول شااماره ( )4نشااان می دهد ،در بخش مضااامین پایه در قالب  105مضاامون به عنوان
درون داد ،فرایند و برون داد طبقه بندي شدند .درنتیجه چارچوب اولیه ابزار ارزیابی عملکرد مدیریت ورزش شهرداري
اصفهان بر اساس الگوي سیپ شکل گرفت.
با توجه به نتایج به د ست آمده پس از انجام آزمون  tت

نمونه اي جهت ارزیابی  105م ضمون ا ستخراج شده

براي تدوین سواالت نهایی پرسشنامه پژوهش  ،مضامین پایه با شمارههاي ( 9تناسب اهداف با نیازهاي ورزشی جامعه)،
( 16احترام به تفاوتهاي فرهنگی در برنامه هاي ارا ه شده در ورزش همگانی)( 24 ،تناسب برنامه هاي ورزشی با فرهنگ
و نیازهاي مردم در ق سمت هاي مختلف شهر)( 28 ،تجدیدنظر در قوانین و مقررات ورز شی)( 34 ،پا سخگویی محتواي
ورز شی به انتظارات و نیازهاي ورز شی)( 36 ،ا ستفاده از نیروي ان سانی شای سته در تدوین برنامه هاي ورز شی)( 37 ،به
کارگیري مدیران متخ صش ورز شی)(54 ،تقویت هو شمند سازي در مدیریت ورز شی شهرداري)( 57 ،وجود قوانین و

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2023-01-10

نشانگرهاي ارزشیابی ،در بخش مضامین سازمان دهنده در قالب  22مضمون و  4مضامین فراگیر در قالب عوامل زمینه،

مقررات مرتبط با تو سعه و بهبود برنامه هاي ورز شی)( 58 ،توجه مربیان به تنا سب مطالب نظري و عملی ورز شی)82 ،
(میزان تخ صش گرایی و شای سته ساالري در ارتباط با برنامه ریزي ،اجرا و تو سعه برنامه هاي ورزش شهرداري) و 95
با اطمینان  0/95از بین بقیه مضااامین مربوط به عملکرد مدیریت ورزش شااهرداري اصاافهان بر اساااس الگوي ساایپ با
رویکرد ورزش شهروندي حذف شدند و با حذف سواالت و ویراستاري سواالت دیگر ،ی
تایید به دست آمد.
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(تقویت نگرش مثبت به ورزش همگانی در بین اق شار مختلف جامعه) با مقدار  1/96و سطح معناداري بی شتر از ،0/05
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جدول شماره  .4چارچوب نهایی مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر در ارزیابی عملکرد مدیریت ورزش شهرداري اصفهان بر
اساس الگوي سیپ با رویکرد ورزش شهروندي
مضامین سازمان

مضامین پایه

مضامین فراگیر

دهنده

با نیازهاي ورزشی ،بررسی منظم نیازهاي ورزشی بصورت علمی متخصصین ،مشارکت همگانی در

نیازسنجی

سازمان جهت تعیین اولویتهاي ورزشی
قابل وصول بودن اهداف ورزشی ،تناسب اهداف ورزشی با پیشرفتهاي علمی ،بیان واضح و روشن
اهداف ورزشی ،تناسب اهداف با نیازهاي ورزشی جامعه ،متناسب بودن اهداف با امکانات ورزشی
موجود در شهر ،تناسب اهداف ورزشی با نیازهاي آینده شهروندان ،گنجاندن اهداف در سطوح

اهداف

مختلف ورزشی،
تناسب برنامه هاي ورزشی ارا ه شده با فرهنگ رایج جامعه اصفهان ،تقویت ارزشهاي ایرانی
بوسیله ورزش همگانی ،افزایش استقالل و خودباوري بوسیله ورزش همگانی ،احترام به تفاوتهاي

عوامل فرهنگی
زمینه

فرهنگی در برنامه هاي ارا ه شده در ورزش همگانی
تبادل تجربه ورزشی با سایر نهادها ،تقویت انسجام گروهی بوسیله ورزش همگانی ،افزایش
مسئولیت پذیري بوسیله ورزش همگانی ،اهمیت دادن به جایگاه ورزش در شهرداري ،ایجاد جو

عوامل اجتماعی
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نیاز به تدوین برنامه ورزشی شهروندي ،کفایت تحقیقات براي تدوین برنامه ورزشی ،تناسب برنامه

مثبت در شهر بوسیله ورزش همگانی
افزایش درآمدزایی بوسیله ورزش ،تقویت رویکرد کارآفرینی بوسیله ورزش ،تناسب برنامه هاي
ورزشی با فرهنگ و نیازهاي مردم در قسمت هاي مختلف شهر ،توجه به عوامل معیشتی مربیان

عوامل اقتصادی

تصویب قوانین و آیین نامه هاي تسهیل کننده ورزش همگانی ،انتخاب مدیران ورزشی بر اساس
ضوابط ،تجدیدنظر در قوانین و مقررات ورزشی ،تمرکززدایی و اعطاي اختیارات به مدیران ورزشی

قوانین و مقررات

انطباق محتواي ورزشی با اهداف برنامه ،وضوح و روشنی محتواي برنامه هاي ورزشی ،تناسب
محتواي ورزشی با تعداد مخاطبین ،هماهنگی محتواي برنامههاي ورزشی با نیازهاي شهروندان،
پاسخگویی محتواي ورزشی به انتظارات و نیازهاي ورزشی ،انعطاف پذیري محتواي ورزشی نسبت

محتوا

به خالقیت ورزشی
استفاده از نیروي انسانی شایسته در تدوین برنامه هاي ورزشی ،به کارگیري مدیران متخصش
ورزشی ،تعدیل مدیران ورزشی بیصالحیت
تناسب برنامه هاي ورزشی با تجهیزات و امکانات ورزشی شهرداري ،افزایش امکانات رایانه اي در
سازمان ورزش شهرداري ،تقویت امکانات و فضاي ورزشی تفریحی شهر

منابع انسانی
درونداد
منابع کالبدی

حق الزحمه ورزشی ،بودجه تشویق و ترغیب برنامه هاي ورزشی ،تسهیالت شرکت در همایشهاي
علمی ورزشی
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منابع مالی
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اعتبار جهت اجراي دوره هاي آموزشی ورزشی ،تناسب بودجه با نیازهاي ورزشی ،تناسب بودجه
پژوهشی با نیازهاي ورزشی ،تناسب بودجه با فعالیتهاي مکمل ورزشی ،رضایت مربیان از پرداخت
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ورزشی
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تناسب محتواي برنامه هاي ورزشی تدوین شده با زمان اجراي آنها ،تناسب زمان بندي بازدید از
تجهیزات و امکانات ورزشی ،فرصت اصالح و بازنگري برنامه هاي ورزشی

منابع زمانی

توجیه علمی براي برنامه هاي ورزشی اجراء شده ،کیفیت منابع کتابخانهاي ورزشی در سازمان
استفاده بهینه از فناوري اطالعات در سازمان ورزش شهرداري  ،وجود امکانات مناسب سخت افزار
و نرم افزار در سازمان ورزش شهرداري درونداد ،وجود قوانین و مقررات مرتبط با توسعه و بهبود

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2023-01-10

فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان ،تقویت هوشمندسازي در مدیریت ورزشی شهرداري،

منابع اطالعاتی

برنامه هاي ورزشی ،کفایت قوانین و مقررات مرتبط با توسعه و بهبود برنامه هاي ورزشی

شایستگی علمی مربیان ورزش همگانی ،توجه مربیان به تناسب مطالب نظري و عملی ورزشی،
تغییر برنامه مدرسان بر اساس نیاز ورزشی شرکت کنندگان در ورزش همگانی ،کیفیت روشهاي
تدریس مربیان ورزشی به شرکت کنندگان در ورزش همگانی ،کیفیت کارگاه هاي آموزشی
ورزشی ،توانایی انتقال مفاهیم ورزشی توسط مربیان ،توانایی ایجاد انگیزه توسط مربیان در شرکت

یاددهی یادگیری

کنندگان در ورزش همگانی
میزان تخصش ارزیابان ورزشی در سازمان ورزشی شهرداري ،تناسب ارزیابی با مالکهاي برنامه
هاي ورزشی ،تناسب ارزیابی با امکانات و سطح برنامه هاي ورزشی ،بهبود نظام مستمر ارزیابی
عملکرد در سازمان ورزش شهرداري

نظارت

زمان اوقات فراغت افراد جامعه ،مفرح سازي برنامه هاي اجرایی ورزشی ،کیفیت فعالیتهاي مکمل
ورزش همگانی ،تقویت تشکل هاي ورزشی در بین شرکت کنندگان در ورزش همگانی

فعالیتهای مکمل

تقویت انگیزه هاي درونی مربیان ورزشی ،تقویت انگیزه هاي بیرونی مربیان ورزشی ،برگزاري

نظام انگیزش

کنفرانسها و کارگاه هاي ورزشی
تقویت قدرت ریس

پذیري در سازمان ورزش شهرداري  ،تقویت توانایی حل مسئله در سازمان

ورزش شهرداري  ،افزایش تولید ایده هاي نو در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري
اصفهان فرایند ،وجود فرهنگ کار تیمی در ارتباط با توسعه برنامه هاي ورزش شهرداري ،میزان
پایبندي کارکنان به قوانین و مقررات در راستاي برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي ورزشی ،میزان
پایبندي کارکنان به موازین اخالقی در راستاي برنامهریزي و اجراي برنامههاي ورزشی ،میزان
شهرداري
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تخصش گرایی و شایسته ساالري در ارتباط با برنامه ریزي ،اجرا و توسعه برنامه هاي ورزش

فرآیند
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برنامه ریزي مناسب ورزشی در زمان اوقات فراغت افراد جامعه ،ایجاد فضا و امکانات مناسب براي
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تولید دانش جدید در مدیریت ورزشی شهرداري برونداد ،تناسب نظام ارزیابی با مالکهاي برنامه
هاي ورزشی ،بهبود نظام ارزیابی عملکرد در سازمان ورزش شهرداري  ،تناسب نظام ارزیابی با
امکانات و سطح برنامه هاي ورزشی ،وجود نظام ارزیابی منظم ،تولید دست سازه در مدیریت
ورزش شهرداري ،ارتقاي نظام انتقادات و پیشنهادات در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

نوآوری سازمانی

شهرداري اصفهان  ،تقویت نگرش یادگیري مادامالعمر در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداري اصفهان  ،تقویت تفکر سیستمی
افزایش نرخ تمایل به ورزش همگانی در بین اقشار مختلف جامعه ،ایجاد انگیزه براي اقشار
مختلف جامعه جهت شرکت در ورزش همگانی ،تقویت نگرش مثبت به ورزش همگانی در بین

عملکرد تحصیلی

برونداد

اقشار مختلف جامعه
افزایش صالحیتهاي حرفه اي مدیران در مدیریت ورزش شهرداري ،تقویت مسئولیت پذیري افراد
در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان  ،تقویت پاسخگویی در بین کارکنان

ارتقای حرفهای

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان  ،وجود آموزش بهنگام
جذب کمکهاي مردمی براي توسعه ورزش همگانی ،افزایش مشارکت براي توسعه ورزش همگانی

توسعه مشارکت

کاهش ناهنجاريهاي رفتاري بواسطه توسعه ورزش همگانی ،تقویت مهارتهاي مقابله با استرس
در بین افراد بواسطه ورزش همگانی ،افزایش رعایت موازین بهداشتی در ورزش همگانی ،افزایش

سالمت روان

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2023-01-10

شهرداري اصفهان  ،افزایش تمایل به تغییر و توسعه شغلی در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

احساس امنیت روانی در ورزش همگانی

صورت سطر به سطر یا عبارت به عبارت بود ثبت شد )م ضامین پایه( ،سپس مقوله هاي ایجادشده در م ضامین پایه به
شبکه مرتبط به هم ایجاد گردید و مضامین فراگیر تدوین و درنتیجه ابزار اندازه گیري طراحی شد.

صورت ی

جهت دسته بندي سواالت پرسش نامه از تحلیل عاملی اکت شافی استفاده شد  ،که نتایج تحلیل عاملی اکت شافی صورت
گرفته در جداول ( )5و ( )6ارا ه شد.
جدول ( ،)5مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد تراکمی عاملهاي باقیمانده در تحلیل (عاملهایی که داراي مقدار ویژه
بزرگتر یا مساوي  1بودند) را پس از چرخش واریماکس نشان می دهد.
جدول  .5مقادیر ارزش ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تراکمی عامل هاي استخراج شده
عامل

مجموع مجذورات بعد از چرخش واریماکس

مقادیر ویژه

1

25/39

27/59

27/59

17/93

19/49

19/49

2

17/46

18/98

49/58

16/77

18/23

37/72

3

10/03

10/90

57/48

12/48

13/56

51/29

4

6/27

6/82

64/30

11/97

13/01

64/30
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مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی
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جهت تجزیه و تحلیل داده هاي کیفی از روش تحلیل مضاامون اسااتفاده شااد ،بدین صااورت که ابتدا واحد تحلیل به
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آنگونه که در جدول ( )5دیده می شود ،ارزشهاي ویژه  4عامل بزرگتر از ی

ا ست و در صد پو شش واریانس م شترک

بین گویهها براي این  4عامل بر روي هم  64/30درصد کل واریانس متغیرها را تبیین میکند .به عبارت دیگر ،چنانچه از
مجموعه گویهها بر پایه مطالب باال 4 ،عامل استخراج شود به اندازه  64/30درصد کل واریانس تبیین مىشود.
جدول . 6ترتیب سواالت پرسشنامه مربوط به ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان بعد از انجام
پرسشنامه

مولفه

شاخصها

عوامل عملکرد مدیریت

عوامل بروندادی

گویه های 94-74

ورزش شهرداری اصفهان

عوامل فرآیندی

گویه های 73-49

بر اساس الگوی سیپ
( )CI PPبا رویکرد

عوامل دروندادی

گویه های 48-26

ورزش شهروندی

عوامل زمینهای

گویه های 25-1

بر اساس نتایج جدول شماره ( ، )6ترتیب سواالت پرسشنامه مربوط به ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی
ورز شی شهرداري ا صفهان بعد از انجام تحلیل عاملی اکت شافی در خ صوص عوامل زمینه اي ،عوامل دروندادي ،عوامل
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تحلیل عاملی اکتشافی

فرایندي و عوامل بروندادي به دست آمد.
با توجه به مقدار آزمون کولموگروف و ساااطح معناداري بزرگتر از  ،0/05فرض صااافر مبنی بر نرمال بودن کلیه مؤلفههاي

نمونه اي اساتفاده گردید.پیش فرض نرمال بودن جامعه آماري پژوهش با آزمون کلموگروف ا سمیرنوف سنجیده شد که
نتایج آن در جدول شماره ( )7ارا ه گردید.
جدول .7نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنف
کولموگروف  -اسمیرنوف

متغیرها
عوامل زمینه ای

0/216

0/054

عوامل درونداد

0/061

0/200

عوامل فرآیند

0/059

0/200

عوامل برونداد

0/118

0/120

عملکرد مدیریت

0/105

0/141

به منظور تعیین و ضعیت سازمان فرهنگی اجتماعی ورز شی شهرداري ا صفهان در هر ی
همچنین ارزیابی وضااعیت کلی سااازمان مذکور از آزمون تی ت

از ابعاد چهارگانه الگوي سیپ و

متغیره اسااتفاده گردید ،که نتایج آن در جدول شااماره ( )8ارا ه
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آماره

سطح معناداری

] [ DOR: 20.1001.1.22520716.1399.10.20.11.0

مربوط به عامل ا صلی عملکرد سازمان رد نمی شود و میتوان نتیجه گرفت که این متغیرها نرمال ه ستند ،بنابراین از آزمون  tت
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گردید.
جدول  .8ارزیابی وضعیت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان بر اساس الگوي سیپ
متغیرها

مقدار آزمون= 3

عوامل زمینه ای

3/13

0/046

2/829

0/132

0/006

عوامل درونداد

3/14

0/047

2/678

0/124

0/009

عوامل فرآیند

3/21

0/061

3/496

0/213

0/001

عوامل برونداد

3/53

0/055

9/641

0/533

0/000

عملکرد مدیریت

3/25

0/034

7/362

0/256

0/000

با توجه به نتایج جدول ( ،)8براي مؤلفه عوامل زمینهاي با توجه به مقدار میانگین آن برابر با  3/13و اختالف
میانگین مثبت برابر با  0/132با مقدار آزمون  tبرابر با  2/829بی شتر از قدر مطلق  1/96و سطح معناداري برابر با 0/006
کمتر از  0/05می توان چنین نتیجه گرفت که عملکرد سااازمان فرهنگی اجتماعی ورزشاای شااهرداري اصاافهان در حوزه
ورزش شهروندي در حوزه عوامل زمینه اي در حد متوسط رو به مطلوب میباشد چون میانگین این مؤلفه باالتر از حد
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میانگین

انحراف استاندارد خطا

آزمون t

اختالف میانگین از عدد 3

سطح معناداری

متوسط برابر با  3میباشد.
براي مؤلفه عوامل درونداد با توجه به مقدار میانگین آن برابر با  3/14و اختالف میانگین مثبت برابر با  0/124با
نتیجه گرفت که عملکرد سازمان ورزش شهرداري ا صفهان در حوزه ورزش شهروندي در حوزه عوامل درونداد در حد
متوسط رو به مطلوب میباشد چون میانگین این مؤلفه باالتر از حد متوسط برابر با  3میباشد.
براي مؤلفه عوامل فرآیند توجه به مقدار میانگین آن برابر با  3/21و اختالف میانگین مثبت برابر با  0/213با مقدار
آزمون  tبرابر با  3/496بیشاااتر از قدر مطلق  1/96و ساااطح معناداري برابر با  0/001کمتر از  0/05میتوان چنین نتیجه
گرفت که عملکرد سازمان ورزش شهرداري اصفهان در حوزه ورزش شهروندي در حوزه عوامل فرآیند در حد متوسط
رو به مطلوب می باشد چون میانگین این مؤلفه باالتر از حد متوسط برابر با  3میباشد.
براي مؤلفه عوامل برونداد توجه به مقدار میانگین آن برابر با  3/53و اختالف میانگین مثبت برابر با  0/533با
مقدار آزمون  tبرابر با  9/461بیشتر از قدر مطلق  1/96و سطح معناداري برابر با صفر کمتر از  0/05میتوان چنین نتیجه
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مقدار آزمون  tبرابر با  2/678بیشاااتر از قدر مطلق  1/96و ساااطح معناداري برابر با  0/009کمتر از  0/05میتوان چنین

گرفت که عملکرد سازمان ورزش شهرداري اصفهان در حوزه ورزش شهروندي در حوزه عوامل برونداد در حد مطلوب
براي عملکرد کلی ساااازمان با توجه به مقدار میانگین آن برابر با  3/25و اختالف میانگین مثبت برابر با  0/256با
مقدار آزمون  tبرابر با  7/362بیشتر از قدر مطلق  1/96و سطح معناداري برابر با صفر کمتر از  0/05میتوان چنین نتیجه
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میباشد چون میانگین این مؤلفه باالتر از حد متوسط برابر با  3و در تقریبا در حد  4میباشد.
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گرفت که عملکرد سااازمان فرهنگی اجتماعی ورزشاای شااهرداري اصاافهان بر اساااس الگوي ساایپ با رویکرد ورزش
شهروندي در حد مطلوب رو به متوسط میباشد چون میانگین این مؤلفه باالتر از حد متوسط برابر با  3میباشد.
بحث و نتیجه گیری
شاااهروندي در حوزه عوامل زمی نه اي (در حد متوساااط رو به مطلوب) با ن تایج تحقیق مرادي و همکاران ()1394
() 23ناهمخوان و با نتایج تحقیق خدابنده و همکاران ( ،)24()1394اخالقی و همکاران ( ، )22()1390علیمحمدي و
همکاران ( ،)25()1392محمديآریا و همکاران ( ،)26()1390عبدي شه شهانی و همکاران ( )27()1393و یارمحمدیان
و محبی ( )28()1393و سااومه ()14( )2016همخوان میباشااد .عبديشااهشااهانی و همکاران ( )27()2015دوره دکتري
تخ ص صی بهدا شت باروري در ایران را در ابعاد درونداد ،فرآیند و برونداد ،نیمه مطلوب و در بعد زمینه ،مطلوب ارزیابی
کردند و درکل به این نتیجه ر سیدند که این دوره در ایران منا سب ا ست .خدابنده و همکاران ()24( )1394در مقاله خود
نتیجه گرفتند که و ضعیت دان شکده پز شکی کرمان از لحاظ و ضعیت زمینه ،درونداد و فرآیند کامال مطلوب و در بخش
برونداد ،وضعیت آن نسبتا مطلوب بوده است.سومه ()14( )2016در مطالعه خود در مورد اثربخشی طرح مطالعه درس به
این نتیجه ر سیدند که این طرح در ابعاد زمینه ،درونداد ،فرآیند و برونداد داراي کیفیت مطلوبی میبا شد.با توجه به اینکه
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بر ا ساس مقای سه نتایج حا صله عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورز شی شهرداري ا صفهان در حوزه ورزش

در ارز یابی زمینه به ارز یابی ن یازها ،عالیق و مساااا ل محیطی می پردازد ،به این ترت یب ن یازها ،مشاااکالت ،دارایی ها و
فر صت ها به صورت گ سترده در ی

محیط ارزیابی می گردد .ارزیابی زمینه ممکن ا ست قبل ،در طول و حتی بعد از

محدود در نظر گرفته اند .هنگامی که سازمان ها ارزیابی را در طی یا بعد از برنامه به کار برند ارزیابی زمینه در ترکیب با
درون داد ،فرآیند و برون داد تفسیر می شود .هدف اصلی این ارزیابی فراهم سازي اطالعات مورد نیاز براي برنامه ریزي
است .محور اساسی اقدامات و فعالیت ها در اینجا بررسی نیازها یا نیاز سنجی است.
با توجه به نتایج متوسط رو به مطلوب تحقیق در حوزه عوامل زمینه اي  ،می بایست تدوین برنامه هاي ورزشی براساس
نیاز شهروندان،کفایت تحقیقات براي تدوین برنامه هاي ورز شی ،تنا سب برنامه با نیازهاي ورز شی شهروندان ،برر سی
منظم نیازهاي ورزشای بصااورت علمی توسااط متخصااصاین ،مشااارکت همگانی در سااازمان جهت تعیین اولویت هاي
ورزشی ،قابل وصول بودن اهداف ورزشی ،تناسب اهداف ورزشی با پیشرفت هاي علمی آینده شهروندان ،بیان واضح و
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اجراي برنامه انجام شود .اگر سازمان ها ،ارزیابی زمینه را قبل از برنامه انجام دهند ،ارز شیابی را با مطالعه اي با قلمروي

رو شن اهداف با نیازهاي ورز شی جامعه ،متنا سب بودن اهداف با امکانات ورز شی موجود در شهر ،گنجاندن اهداف در
سطوح مختلف ورزشی ،تناسب برنامه هاي ورزشی ارا ه شده با فرهنگ رایج جامعه اصفهان ،تقویت ارزشهاي فرهنگ
تجربه ورز شی با سایر نهادها ،تقویت ان سجام گروهی بو سیله ورزش همگانی ،افزایش م سئولیت پذیري بو سیله ورزش
همگانی ،اهم یت دادن به جای گاه ورزش در شاااهرداري ،ای جاد جو مثبت در شاااهر بوسااای له ورزش همگانی ،افزایش
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ایرانی بوسایله ورزش همگانی در مناطق مختلف شاهري ،افزایش اساتقالل و خودباوري بوسایله ورزش همگانی ،تبادل

دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  -سال دهم ( بیستم پیاپی) ،شماره 36(20پیاپی) ،پاییز و زمستان1399

درآمدزایی بوساایله ورزش ،تقویت رویکرد کارآفرینی بوساایله ورزش ،توجه الزم به عوامل معیشااتی مربیان ورزشاای،
تصویب قوانین و آیین نامه هاي تسهیل کننده ورزش همگانی ،انتخاب مدیران ورزشی بر اساس ضوابط و تمرکززدایی و
اعطاي اختیارات به مدیران ورز شی را در سطوح ایجاد ماموریت ا صلی حوزه مدیریت ورزش شهرداري تدوین نمود و
برنامه ریزي ا ستراتژی

جهت ر سیدن به و ضعییت ب سیار مطلوب عملکردي را ایجاد نموده تا بتوان بر ا ساس سنجش

بر ا ساس مقای سه نتایج حا صله عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورز شی شهرداري ا صفهان در حوزه ورزش
شااهروندي در حوزه عوامل درونداد (در حد متوسااط رو به مطلوب) با نتایج پاکدامن ( ،)29()1390اخوتی و همکاران
( )30()1393و سلطانیان و همکاران ( )31()1392ناهمخوان و با نتایج زندوانیان ( ،)32()1385علی محمدي و همکاران
( ،)25()1392مرادي و هم کاران ( ، )23()1394خداب نده و هم کاران ( ،)24()1394اخالقی و هم کاران (،)22()1390
محمديآریا و همکاران ( ،)26()1390عبدي شهشهانی ( ،)27()1393سومه ( )14()2016و یارمحمدیان و محبی ()1393
()28همخوان ا ست .اخوتی و همکاران ( )30()1393نتیجه گرفتند که در بعد درونداد برنامه آموز شی ر شته کار شنا سی
ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی وضعیت نسبتا مطلوب دارد و با وضعیت کامال مطلوب فاصله دارد که احتماال
دلیل ناهمخوان بودن در نتایج تحقیقات با نتیجه این تحقیق در متفاوت بودن جامعه و نمونه آماري می باشاااد(.)30

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2023-01-10

شاخش هاي از پیش تدوین شده ،توسعه ورزش شهروندي را تحقق بخشید.

مرادي( )1393در پژوهشی به ارزشیابی اثربخشی دوره هاي آموزش ضمن خدمت شرکت ملی گاز ایران بر اساس سه
الگوي پاتری  ،فیلیپس و سیپ پرداخت .نتایج پژوهش حاکی از این است که دوره هاي آموزشی شرکت ملی گاز ایران
درونداد و سودآوري اثربخشی الزم را دارا بوده است (.)23پاکدامن ( )1390در تحقیق با عنوان بررسی میزان دستیابی به
اهداف آموزشی گروههاي آموزشی پریودانتیکس و سالمت دهان بر اساس الگوي ارزشیابی سیپ .ارزیابی میزان دستیابی
به اهداف آموز شی دو گروه سالمت دهان و پریودنتولوژي با ا ستفاده از الگوي سیپ ن شان داد که در دو حیطه محتوا و
فرآیند بین دو گروه آموزشای تفاوت آماري معنیداري وجود دارد .بازنگري عناوین فرعی در حیطههاي مذکور که میزان
د ستیابی به آنها ضعیف بوده ا ست در ارتقا برنامه آموز شی تو صیه می شود(.)29علی محمدي و همکاران ( )1389در
نتایج تحقیق خود نشااان داد از دیدگاه شاارکتکنندگان در پژوهش وضااعیت زمینه ،درونداد ،فرآیند و کلیت دانشااکده
پز شکی کاماله مطلوب و برونداد دان شکده ن سبتاه مطلوب میبا شد(.)25با توجه به اینکه هدف از ارزیابی درون داد برنامه
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در عامل هاي واکنش ،یادگیري ،رفتار ،نتایج ،زمینه ،فرایند و برونداد فاقد اثربخشاای الزم بوده و فقط در دو عامل

پی شنهادي و بودجه اجرایی آن می با شد ،باید رویکردهاي مرتبط را م شخش و ارزیابی نمود به ت صمیم گیرندگان کم
کند تا رویکردي مناسب را براي اقدام انتخاب کنند.
برنامه ،وضاوح و روشانی محتواي برنامه هاي ورزشای ،تناساب محتواي ورزشای با تعداد مخاطبین ،هماهنگی محتواي
برنامه هاي ورز شی با نیازهاي شهروندان ،انعطاف پذیري محتواي ورز شی ن سبت به خالقیت ورز شی ،تعدیل مدیران
https://jrsm.khu.ac.ir/
219

] [ DOI: 10.29252/JRSM.10.20.203

با توجه به نتایج متوسااط رو به مطلوب تحقیق در حوزه عوامل درونداد ،می بایساات انطباق محتواي ورزشاای با اهداف
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ورز شی بی صالحیت ،تنا سب برنامه هاي ورز شی با تجهیزات و امکانات ورز شی شهرداري ،افزایش امکانات رایانه اي
در سازمان ورزش شهرداري ،تقویت امکانات و ف ضاي ورز شی تفریحی شهر ،اعتبار جهت اجراي دوره هاي آموز شی
ورزشی ،تناسب بودجه با نیازهاي ورزشی ،تناسب بین بودجه پژوهشی با نیازهاي ورزشی ،تناسب بودجه با فعالیت هاي
مکمل ورزشی ،رضایت مربیان از پرداخت حق الزحمه ورزشی ،بودجه تشویق و ترغیب برنامه هاي ورزشی ،تسهیالت
بندي بازدید از تجهیزات و امکانات ورز شی ،فر صت ا صالح و بازنگري برنامه هاي ورز شی ،توجیه علمی براي برنامه
هاي ورزشاای اجراء شااده ،کیفیت منابع کتابخانه اي ورزشاای در سااازمان ورزش شااهرداري ،اسااتفاده بهینه از فناوري
اطالعات در سازمان فرهنگی اجتماعی ورز شی شهرداري ا صفهان  ،وجود امکانات منا سب سخت افزار و نرم افزار در
سازمان را با علم محور نمودن فعالیت هاي مربوطه در حوزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان ارتقاء
عملکردي ایجاد نموده و راهبردهاي کاربردي را پیاده سازي نمود.
بر اساس مقایسه نتایج حاصله عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان در حوزه ورزش شهروندي
در حوزه عوامل فرایند (در حد متوساااط رو به مطلوب) با نتایج مرادي و همکاران ( ،)23()1393سااالطانیان و همکاران
( )31()1392و پاکدامن ()29( )1390ناهمخوان و با نتایج خدابنده و همکاران ( ،)24()1394علیمحمدي و همکاران
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شرکت در همایش هاي علمی ورزشی ،تناسب محتواي برنامه هاي ورزشی تدوین شده با زمان اجراي آنها ،تناسب زمان

( ،)25()1392اخالقی و همکاران ( ،)22()1390زندوانیان ( ،)32()1385اخوتی و همکاران ( ،)30()1393محمديآریا و
هم کاران ( ،)26()1390ع بديشاااهشااا هانی و هم کاران ( ،)27()1393ساااو مه ( )14()2016و یارمح مد یان و محبی
در دانشگاه هاي علوم پزشکی نشان دادند که ابعاد زمینه ،ورودي ،فرآیند و خروجی این دوره در وضعیت نسبتا قابلقبول
قرار دارد( .)28اخالقی و همکاران ( )1390نتیجه گرفتند در بخش عوامل زمینهاي ،درونداد ،فرآیند و برونداد ،کیفیت
برنامههاي آموزشاای در آموزش عالی ،در وضااعیت نساابتا مطلوب قرار داشاات( .)22ارزیابی فرآیند به کنترل و ارزیابی
فعالیت هاي سازمان ورزش شهرداري ا صفهان می پردازد .ارز شیابی فرآیند ارزیابی مدام روند اجراي برنامه هاي تدوین
شده ورزش شهروندي می باشد و به عالوه تغییراتی در طرح ریزي برنامه هاي تدوین شده انجام می دهد .این تغییرات
از جمله شامل حذف فعالیت هایی ا ست که ضعیف اجرا می شوند .با توجه به اینکه هدف ا صلی ارزیابی فرآیند فراهم
سااازي اطالعات الزم درباره روش ها و اجراي برنامه هاي تدوین شااده سااازمان فرهنگی اجتماعی ورزشاای شااهرداري
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( )28()2015همخوان میباشد.یارمحمدیان و محبی ( )1393در بررسی دوره کارشناسی ارشد فناوري اطالعات سالمت

اصفهان می باشد بدین سبب براي اتخاد تصمیمات الزم است.
با توجه به نتایج متوسااط رو به مطلوب تحقیق در حوزه عوامل فرایند ،می بایساات شااایسااتگی علمی مربیان ورزش
مربیان ورز شی به شرکت کنندگان در ورزش همگانی ،کیفیت کارگاه هاي آموز شی ورز شی ،بکارگیري نیروي ان سانی
شای سته در تدوین برنامه هاي ورز شی ،به کارگیري مدیران شای سته در سطوح مختلف سازمانی ،توانایی ایجاد انگیزه
https://jrsm.khu.ac.ir/
220

] [ DOI: 10.29252/JRSM.10.20.203

همگانی ،تغییر برنامه مدرسااان بر اساااس نیاز ورزش ای شاارکت کنندگان در ورزش همگانی ،کیفیت روش هاي تدریس
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تو سط مربیان در شرکت کنندگان در ورزش همگانی ،میزان تخ صش ارزیابان ورز شی در مدیریت ورز شی شهرداري،
تناسب ارزیابی با مالکهاي برنامه هاي ورزشی ،تناسب ارزیابی با امکانات و سطح برنامه هاي ورزشی ،بهبود نظام مستمر
ارزیابی عملکرد در مدیریت ورز شی شهرداري ،برنامه ریزي منا سب ورز شی در زمان اوقات فراغت افراد جامعه ،ایجاد
ف ضا و امکانات منا سب براي زمان اوقات فراغت افراد جامعه ،مفرح سازي برنامه هاي اجرایی ورز شی ،کیفیت فعالیت
درونی مربیان ورز شی ،تقویت انگیزه هاي بیرونی مربیان ورز شی ،برگزاري کنفرانس ها و کارگاه هاي ورز شی ،تقویت
قدرت ری س

پذیري در مدیریت ورزشی شهرداري ،تقویت توانایی حل م سئله در مدیریت ورزشی شهرداري ،افزایش

تولید ایده هاي نو در مدیریت ورزشااای شاااهرداري ،وجود فرهنگ کار تیمی در ارتباط با توساااعه برنامه هاي ورزش
شاااهرداري ،میزان پایبندي کارکنان به قوانین و مقررات در راساااتاي برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي ورزشااای ،میزان
پایبندي کارکنان به موازین اخالقی در راساتاي برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي ورزشای را با تدوین و تصاویب فرایند
هاي نظارتی و ایجاد آیین نامه هاي مربوطه وضعیت رو به رشدي را متصور نمود.
بر اساس مقایسه نتایج حاصله عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان در حوزه ورزش شهروندي
در حوزه عوامل برونداد (در حد متوسط رو به مطلوب ) با نتایج مرادي و همکاران ( )23()1393و سلطانیان و همکاران
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هاي مکمل ورزش همگانی ،تقویت تشکل هاي ورزشی در بین شرکت کنندگان در ورزش همگانی ،تقویت انگیزه هاي

()31( )1392ناهمخوان و با نتایج خدابنده و همکاران ( ،)24()1394اخالقی و همکاران ( ،)22()1390اخوتی و همکاران
( ،)30()1393مح مديآر یا و هم کاران ( ، )26()1390ز ندوان یان ( ،)32()1385علیمح مدي و هم کاران (،)25()1392
طرح شهاب ( شنا سایی و هدایت ا ستعدادهاي برتر دبیر ستان) برا ساس مدل سیپ نتیجه گرفتند که این طرح ازلحاظ
اهمیت در سااطح باالیی قرار دارد ولی در بعد وروديهاي خود و عناصااري مانند اسااتراتژيها ،امکانات ،راهنماییها و
مشاااورهها داراي ضااعف می باشااد و از وضااعیت مطلوب فاصااله دارد و در ابعاد فرآیند (مانند نظارت و کنترل طرح) و
محصااول (میزان موفقیت این طرح) در وضااعیت متوسااط قرار داردو فاصااله زیادي تا حد مطلوب دارند(.)31خدابنده و
همکاران ( )1394در مقاله خود نتیجه گرفتند که وضاعیت دانشاکده پزشاکی کرمان از لحاظ وضاعیت زمینه ،درونداد و
فرآیند کامال مطلوب و در بخش برونداد ،وضعیت آن نسبتا مطلوب بوده است(.)24ارزیابی برون داد به ارزیابی برنامه ها
می پردازد .و هدف اساااساای آن معین کردن میزانی اساات که نیازهاي همه ي ذینفعان حقیقی مورد ارزیابی واقعی قرار
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عبدي شهشهانی و همکاران ( )27()1393و سومه ()14( )2016همخوان است .سلطانیان و همکاران ( )2014در ارزیابی

گرفته است و از سوي دیگر ،به تفسیر ارزش و شایستگی نتایج می پردازد ( .)33بازخورد در مورد برنامه هم در طول و
هم بعد از اجراي برنامه الزم است .نقش ارزیابی برون داد این است که تعیین کند به چه میزان اهداف برنامه تحقق یافته
با توجه به نتایج متوساااط رو به مطلوب تحقیق در حوزه عوامل برونداد ،می بایسااات تول ید دانش جد ید در مدیر یت
ورز شی شهرداري ،بهبود نظام ارزیابی عملکرد در مدیریت ورز شی شهرداري ،تنا سب نظام ارزیابی با امکانات و سطح
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است .لذا رعایت تمامی این موارد در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان مهم و قابل تامل است.
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برنامه هاي ورزشی ،وجود نظام ارزیابی منظم ،تولید دست سازه در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان
 ،ارتقاي نظام انتقادات و پی شنهادات در سازمان فرهنگی اجتماعی ورز شی شهرداري ا صفهان  ،تقویت نگرش یادگیري
مادام العمر در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان  ،افزایش تمایل به تغییر و توسعه شغلی در سازمان
ورزش شهرداري ،تقویت تفکر سی ستمی در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان  ،افزایش نرخ تمایل به
افزایش صالحیت هاي حرفه اي مدیران در مدیریت ورزش شهرداري ،تقویت مسئولیت پذیري افراد در سازمان فرهنگی
اجتماعی ورز شی شهرداري ا صفهان  ،تقویت پا سخگویی در بین کارکنان سازمان  ،وجود آموزش بهنگام در سازمان ،
جذب کم

هاي مردمی براي توسعه ورزش همگانی ،افزایش م شارکت براي توسعه ورزش همگانی ،کاهش ناهنجاري

هاي رفتاري بواسطه توسعه ورزش همگانی ،تقویت مهارت هاي مقابله با استرس در بین افراد بواسطه ورزش همگانی،
افزایش رعایت موازین بهداشاااتی در ورزش همگانی ،افزایش احسااااس امنیت روانی در ورزش همگانی را با توجه به
ارزیابی صااورت گرفته در تحقیق مذکور تقویت نموده و در جهت رساایدن به حد بهینه عملکردي ،با ایجاد نقشااه راه
ورزش شهرداري اصفهان با نگاه اصفهان  1405توانسته گام هاي استوار و به دور از جریانات سلیقه اي مدیریت شهري
برداشت.

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2023-01-10

ورزش همگانی در بین اق شار مختلف جامعه ،ایجاد انگیزه براي اق شار مختلف جامعه جهت شرکت در ورزش همگانی،

شاااناخت کارکنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از این طریق ،ایجاد انگیزه براي بهبود عملکرد آنان و ساااایر
کارکنان ،از جمله علل ا صلی ارزیابی عملکرد ا ست .مدیران باید درک در ستی از راه هاي ارزیابی عملکرد که می توانند
ارز شیابی اع ضاي سازمان ها بر مبناي مقای سه اي براي ت صمیمات مدیریت ا ست ،مثل افزایش حقوق و ترفیعات ،هدف
دوم یعنی هدف تو سعه اي ،به اع ضا کم

می کند تا مهارت ها و قابلیت هاي خود شان را افزایش دهند .هر شغلی به

و سیله عنا صر ا صلی و فرعی م شخش می شود .براي موثر بودن ارزیابی عملکرد همه عنا صر درونی نیازمند ارز شیابی
ه ستند ،از این رو در مدیریت راهبردي همواره بر ارزیابی سازمانی به جاي سنجش عملکردهاي فردي تاکید می شود
(.)19
ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورز شی شهرداري ا صفهان از ی

طرف باعث بهبود و ا صالح کیفیت

برنامه ورزش شهروندي می شود و از طرف دیگر شنا سایی عوامل مدل سیپ در ارزیابی عملکرد سازمان مورد مطالعه
باعث می شود تا اهمیت هر ی
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به سازمان کم

کنند ،دا شته با شند .دو هدف مهم ارزیابی عملکرد شامل مدیریتی و تو سعهاي ه ستند .هدف مدیریتی،

از شاخش هاي این مدل در بهبود کیفیت برنامه هاي ورزش شهروندي مشخش شود

و کیفیت برنامه از نظر زمینه ،درون داد ،فرایند و برون دادها بهبود یابد .در این راستا از مهم ترین عوامل مؤثر در ارزیابی
است .لذا در این پژوهش به شناسایی این عوامل در ارزیابی عملکرد این سازمان پرداخته شد.
به طور کلی می توان اذعان نمود هر ساااازمانی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهاي خود
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عملکرد سااازمان فرهنگی اجتماعی ورزشاای شااهرداري ،عوامل زمینه ها ،درون داد ،فرایند و برون دادهاي مربوط به آن
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باالخش در محیطهاي پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارند .ساااازمان فرهنگی اجتماعی ورزشااای شاااهرداري
ا صفهان بهعنوان بارزترین جایگاه ورزش همگانی شهر ا صفهان ،نقش ا صلی را در افزایش سطح سالمت اجتماعی را بر
عهده دارند .این حوزه ها نقش تعیینکنندهاي را در ابعاد گوناگون فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا میکنند ،از این رو
اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آنها به منظور جلوگیري از هدر رفتن بخش عمدهاي از سااارمایههاي اجتماعی و نیز
انکارناپذیر میباشد.
ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان هم ،بهمنظور دستیابی به وضعیت موجود این
حوزه ،نخستین گام در راه تعالی سطح کیفی و کمی فعالیتهاي این حوزه بوده است .نتایج این مطالعه نشان داد که این
سازمان در ابعاد زمینه ،درونداد ،فرآیند و برونداد در وضعیت باالتر از متوسط و تا مطلوب ایده آل فاصله دارد ،لذا توجه
به مواردي همچون؛ اجراي دسااتورالعمل ها ،اهداف آموزشاای براساااس ساایاسااتها و برنامه هاي آتی سااازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشاای شااهرداري اصاافهان  ،تعریف شاارح وظایف افراد ،دانش و مهارت مورد انتظار مربیان ورزش براي
عملکرد مطلوب و متناسااب با آن نیازهاي آموزش شااهروندان ،وجود فهرسااتی از دانش و تخصااش هاي فعلی مربیان
ورزش ،بازنگري سطح دانش و تخصش مورد انتظار کارکنان با توجه به تغییرات سازمانی ،برگزاري دوره هاي خاص بر
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داشااتن توانایی رقابت در دنیاي آینده که در آن کیفیت مهمترین مولفه براي ادامه حیات هر سااازمان اساات ،ضاارورتی

ا ساس نیاز سنجی آموز شی کارکنان ،تدوین شای ستگی مربیان با توجه به نیاز ورزش آموزان ،تطبیق نیازهاي آموز شی
کارکنان بطور مرتب و مکرر با اهداف شغل و سازمان ،توجه به راه حل ها براي کاستن فواصل مربوط به سطح تخصش
شایستگی هاي مطلوب و موجود ،اطالع رسانی به کارکنان در مورد نیازسنجی توسط اداره منابع انسانی ،همچنین توجه
به الزامات قانونی سازمان در فرایند برنامه ریزي ورزش شهروندي ،توجه به الزامات زمانبندي سازمان در فرایند برنامه
ریزي ورزشاای ،توجه به عوامل مربوط به تدارکات و پشااتیبانی در فرایند برنامه ریزي ورزشاای ،طراحی و برنامه ریزي
ورز شی و اهداف سازمان متناسب با نیازهاي شهروندان ،استفاده سازمان از اهداف ،ارزیابی و انتخاب مربیان ورز شی با
توجه به ویژگی هاي آموزشی و محدودیت هاي شناسایی شده و انتخاب نهایی کارکنان و مربیان با انعقاد قرارداد رسمی
که در آن نقش ها و مسئولیت هاي آنان در چهار بعد الگوي سیپ تدوین شده است ،می تواند موثر باشد.
با توجه به ضرورت وجود اطالعات م ستمر در مورد فعالیت هاي سازمان فرهنگی اجتماعی ورز شی شهرداري
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هاي موجود و سااطح تخصااش هاي مطلوب ،اسااتفاده از روند آموزش به عنوان راه حلی براي رفع فواصاال مربوط به

ا صفهان  ،پی شنهاد می گردد اطالعات مربوط به فعالیت هاي اجرا شده و در حال اجرا را به صورت مکتوب و نرمافزاري
تهیه نمایند .تو صیه می شود مدیریت سازمان فرهنگی اجتماعی ورز شی شهرداري ا صفهان فعالیت هاي حوزه ورزش را
مورد استفاده قراردهد تا بتوانند بازخورد مناسب از هر  4بعد را دریافت کنند.
از این رو اتخاذ چنین رویکردي در اجراي راهبرد مدیریت سازمان فرهنگی اجتماعی ورز شی شهرداري ا صفهان
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ابتدا به صورت آزمای شی و سپس در صورت موفقیتآمیز بودن و رفع ا شکاالت احتمالی به صورت م ستمر این الگو را
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به نظر می رسد منجر به نهادینه سازي تفکر استراتژی

در بین مدیران در راستاي کارآمدي هر چه بهتر عملکرد سازمان

را فراهم آورد .از سوي دیگر چنین رویکردي که از مدت هاي طوالنی در سازمان فرهنگی اجتماعی ورز شی شهرداري
ا صفهان به آن اح ساس نیاز می شد و آن تفکرات سنتی جهت اجراي فعالیت هاي منا سبتی با هدف ارا ه گزارش هاي
کمی ،بدون سیا ستگذاري تو سعه ورزش شهروندي،باعث شده طی سالیان گذ شته میلیاردها اعتبار به تو سعه ورزش
مدیران با نگاه هاي سااالیقه اي دچار فعالیت محوري بدون برنامه ریزي راهبردي گردند که بزرگترین ضاااعف عملکرد
مدیریت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان می باشد.
در نهایت موارد زیر می تواند جهت بهبود عملکرد حوزه مدیریتی سااازمان فرهنگی اجتماعی ورزشاای شااهرداري
اصفهان و به تبع آن سازمان هاي مربوطه در شهرداري هاي کشور  ،با توجه به سیاست ها و ساختار سازمانی مشابه به
سازمان هدف این پژوهش پیشنهاد گردد:
.1در برنامه ریزي فعالیت هاي ورزش همگانی ،رسااالت  ،اهداف و برنامه هاي ورزش شااهروندي با توجه به رویکرد
ایجاد فرصت هاي برابر آموزشی براي شهروندان در نظر گرفته شود.
 .2شرایط الزم براي ارزیابی محتواي فعالیت ها فراهم و محتواي فعالیت هاي ورزشی شهروندي برگزار شده با شرایط
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همگانی در شهرداري اخت صاص داده شود ،اما نتیجه مطلوبی در باال بردن سطح سالمتی اجتماعی اح ساس ن شده و

جهانی و تغییرات و فناوري هاي نوین همخوانی داشته باشد.
.3اختصاص امکانات مالی و بودجه مناسب ،زمان الزم براي اجراي فعالیت هاي ورزشی شهروندي و ابالغ دستورالعمل
باشد.
. 4توجه ویژه به حوزه ساااازمانی (آمار و اطالعات)  ،جهت جمع آوري داده فعالیت ها تدوین شاااده ،جهت اتخاذ
تصمیمات منطقی بر مبناي ارزیابی علمی و واقعی عملکرد سازمان هاي ورزشی ،صورت پذیرد.
محدودیت های پژوهش
 - 1کمبود منابع اطالعاتی در رابطه باوضعیت ارزیابی عملکرد مدیریت ورزشی شهرداري هاي ایران و جهان
 - 2عدم تمایل برخی از نمونه هاي مورد نظر در تحقیق براي تکمیل پرسشنامه
با توجه به محدودیت هاي پژوهش ،پی شنهاد می گردد تحقیق حا ضر در شهرداري هاي کالن شهرهاي ایران در حوزه
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اجرایی برنامه هاي ورزش همگانی به طور وا ضح  ،می تواند تاثیر ب سزایی در بهبود عملکرد ورزش شهروندي دا شته

ورزش شااهروندي انجام پذیرد و لزوم همکاري مدیران و کارشااناسااان ورزش شااهرداري ها ،جهت ارا ه نقطه نظرات
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کاربردي به سبب ارتقاء علمی پژوهش هاي بعدي  ،تبیین گردد.
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