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بود.این پژوهش،ازنوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیهکارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان کشورمیباشد .به دلیل
گستردگی جامعه آماری تحقیق ،از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای استفاده شد .از اینرو کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل پنج
استان به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند( .)n=661اساتید مدیریت ورزشی ،روایی پرسشنامه را تأیید کرده و پایایی آن با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمد.آزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع دادهها را تأیید کرد .تحلیل دادهها با
استفاده از آمار توصیفی (میانگین،فراوانی،درصدفراوانی) و آمار استنباطی (آزمون آنالیز واریانس ( )P<2/26و آزمون تعقیبی ،آزمون
تحلیل واریانس عاملی و همچنین آزمون تیزوجی) انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد در وضعیت موجود و مطلوب ،مؤلفههای
مهندسی مجدد دارای تفاوت معنیداری میباشند (به غیر از مؤلفهی تکنولوژی اطالعات در وضعیت مطلوب) و همچنین وضعیت موجود
و مطلوب استان آذربایجانغربی با سایر استانها متفاوت میباشد.
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خدمات و سرعت( .)11همچنین به عنوان یکی از

مقدمه
امروزه نظریههای زیاد و متنوعی برای نجات شرکتها

فاکتورهای کلیدی موفقیت پروژههای پیادهسازی سیستم-

از شرایط روبه زوال و یا حتی رسیدن به اوج قلههای

های برنامهریزی منابع انسانی شناخته میشود( .)1ماهیت

1

مهندسیمجدد فرایندها ،ایجاد یک انقالب سازمانی

از جذابیت خاصی برخوردار است( .)11این پدیده

سیستماتیک و هدف اصلی آن بازطراحی و ساختاردهی

(مهندسی مجدد) از مهیجترین و جدال برانگیزترین

مجدد فرایندی است که با تخصصی کردن بخشها و

پدیدههای اخیر مدیریتی است که با کلماتی چون

سیستم بوروکراتیک چند بخشی شده است( .)14در این

«طراحی دوباره»« ،نوآوری فرایندها»« ،مدیریت تغییر»،

خصوص تعدادی از مطالعات ،گویای بهبودهای بنیادی

«ساختاردهی مجدد» و «توسعه سیستمهای اطالعاتی»

ناشی از حرکت به سمت مهندسیمجدد فرایندهای کسب

معرفی میگردند( .)11شرکتها در عصر حاضر در

و کار میباشند(.)12در دههی  1211روشهای زیادی در

محیطی رقابتی و پویا فعالیت میکنند که از درون و برون

حوزهی توسعهی سازمانی نظیر شش سیگما ،مدیریت

مجبور به تغییر بوده و در نتیجهی فرایندهای نامنطبق با

کیفیت جامع 1و مهندسی مجدد مورد آزمون و خطا قرار

نیازهای بازار و عملیات ،منابع را به هدر میدهند(.)12،91

گرفت( )92 ،11 ،91که نشاندهندهی این موضوع

در حالی که بسیاری از این تغییرات باید به طور پیوسته

میباشد که مهندسیمجدد از موضوعات جدید در مباحث

مدنظر قرار گیرند ،تعداد زیادی تغییرات درهمگسیخته

مدیریتی است( )91،11و زمانی که پا به عرصه نهاد ،اصل

وجود دارند که میتواند به طور چشمگیری از توانایی

مشهور و چند صدسالهی تقسیم کار آدام اسمیت را به

شرکت جهت بقا تجاوز کنند( .)12جهت مقابله با این

آسانی نقض کرد(.)1

موفقیت مطرح شدهاند ،که در این میان مهندسیمجدد

گونه تغییرات ،یکی از راهکارهای مؤثر ،به کارگیری و

مدیریت کیفیت جامع( )TQMبه کیفیت ،به هنگام

پیادهسازی مهندسی مجدد فرایندها9ست( .)91در گذشته

بودن )JIT( 1به زمان ،مدیریت مرتبط با مشتری

1

بیشتر رویکردهای توسعهی سازمانی و تغییر در سازمان

( )CRMبه مشتری ،مدیریت زنجیره تأمین )SCM( 4به

برپایهی تغییر در گروه بیشتر از تغییر در سطح سازمان

تأمینکنندگان و مهندسی مجدد فرایندها ( )BPRبه

استوار بود( )99اما امروزه در سازمانها ،تغییرات ریشهای

فرایند و هر یک از رویکردهای دیگر به سایر زوایای

در مهندسیمجدد که شامل هر دو بخش تکنولوژی و

سازمان تأکید دارند که تنها با قرار گرفتن در یک

سازمانی است( )11برای شرکتهای بزرگ و کوچکی که

چارچوب منسجم میتوانند مؤثر واقع شوند(.)11

خواستار تغییرند ،جذاب میباشد( .)11مهندسی مجدد

معروفترین روشهای اجرا و پیادهسازی مهندسی-

فرایندهای کسب و کار از نظر همر و چمپی ،عبارت است

مجدد ،عبارتنداز -1 :روش هومر و چمپی -9 ،روش

از بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشهای فرایندها،

داونپورت -1 ،روش مانگانلی و کلین -1 ،روش کداک.

برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفتانگیز در

هستهی اصلی این روشها یکسان است و چهار قدم اصلی

معیارهای حساس امروزی همچون قیمت ،کیفیت،

بازنمایی ،تغییر شکل ،اندازهگیری عملکرد و پیادهسازی را

1. Reengineering
2 . Business process reengineering

)3. Total quality management(TQM
4 . Just in time
5 . Customer relationship management
6 .Supply chain management
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شامل میشوند( .)91در انتخاب فرایندها جهت مهندسی

اطالعات اجرا شود ،میتواند مزایای قابل توجهی در

مجدد ،عالوه بر در نظر گرفتن همراستایی تغییرات با

عملکرد سازمان ایجاد کند(.)11

اهداف و استراتژی سازمان ،میبایست محدودیت بودجه و

دیویس با پیشنهاد مدل پذیرش فناوری درصدد این

سایر محدودیتهای منطقی مورد توجه قرار گیرد

است که بستری برای تشخیص این موضوع فراهم آورد که

( .)91،19باید خاطرنشان کرد که طراحی دوباره ساختار و

چرا کاربران ،فناوری اطالعات را به عنوان یک نوآوری

فرایندهای هر سازمان نیاز به ایجاد تغییر و تحول

میپذیرند یا آن را رد میکنند .دو بعد اصلی در الگوی

استراتژی ،اهداف ،خطمشی ،نگرشهای مدیریت ارشد،

وی ،درک افراد از مفیدبودن و درک افراد از ساده بودن

فناوری ،مأموریت ،قوانین و مقررات ،ابعاد و اندازهی

یک فناوری یا نوآوری است( .)11،11،94تا کنون پروژه

سازمان و غیره دارد(.)11

مهندسی مجدد درهیچ یک از ادارات ورزشی نظیر ادارات

مهندسیمجدد کسب و کار به چهار بعد راهبردها،

کل ورزش و جوانان انجام نشده است با این وجود تحقیقی

فرایندها ،فناوری و منابع انسانی توجه دارد .راهبردها و

تحت عنوان بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران

فرایندها زمینهی الزم را برای کاربرد فناوری توانمندساز و

توسط دکتر زارعی و سوفیا فرکیش انجام شده که به

نیز طراحی مجدد سیستم فعالیتهای منابع انسانی فراهم

بررسی تعدادی از پروژه های مهندسی مجدد اجرا شده

میکند .فناوری اطالعات در مهندسیمجدد نقش عمدهای

می پردازد این پروژه ها عبارتند از  :طرح ریزی مجدد

ایفا میکند.

ساختار و فرآیندهای اجرایی وزارت کار و امور اجتماعی،

فناوری به تنهایی و به صورت انتزاعی نمیتواند موجب

طرح ریزی مجدد ساختار و فرآیندهای اجرایی وزارت امور

تغییر و تحول باشد .اما با وجود این ،فناوری میتواند تأثیر

خارجه جمهوری اسالمی ایران ،طراحی مجدد فرآیندها و

بسیار قوی و گستردهای از خود به جا بگذارد و به آنچه که

ساختار کالن حوزه ستادی بنیاد مستضعفان و جانبازان

امروز دانستن آن دربارهی نقش فناوری اطالعات اهمیت

انقالب اسالمی ،بررسی سازمان و تشکیالت وزارت راه و

دارد این است که فناوری اطالعات تنها چگونگی انجام

ترابری و ارائه الگوی مناسب سازمانی ،طراحی مجدد نظام

کارها را دگرگون نمیکند ،بلکه تعریف ماهیت آنها را نیز

تحقیقات و آموزش وزارت جهاد کشاورزی ،بهبود مستمر

تغییر داده است .همواره پروژههای مهندسی مجدد به

فرآیندهای ایران خودرو ،بررسی ساختار فرآیندهای

نیازهای اطالعاتی جدید نیازمند است و شاید الزم باشد

سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه های کشور و

که به منظور رفع این نیازمندیها فناوری جدید به کار

ارائه الگوی بهینه ،مهندسی مجدد فرآیندهای معاونت

گرفته شود( .)14از آنجا که واژهی فناوری اطالعات بسیار

تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

گسترده است و جنبههای بسیاری را شامل میشود،

پزشکی ،مهندسی مجدد ساختار فرآیندهای سازمانی

میتوان به کاربرد آن در فعالیتهای منابع انسانی از

وزارت تعاون ،سازماندهی مجدد انجمن مدیران صنایع،

جنبههای مختلف اشاره نمود (تجهیزات و سیستمها،

مهندسی مجدد فرآیندهای وزارت علوم ،مهندسی مجدد

نرمافزارهای کاربردی ،اینترنت ،اینترانت ،واقعیت مجازی،

فرآیندهای تولید و بازیابی اطالعات ،مرکز اطالعات و

آموزش از راه دور و .)11()...به صورت کلی زمانی که

مدارک علمی ایران و مهندسی مجدد شرکت بوتان.

مهندسیمجدد به درستی و با استفاده از اثربخشی فناوری
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که در این میان ،اکثر پروژهها یا ناموفق بودهاند یا اصال

تحقیقات زیادی در ابعاد مختلف دربارهی مهندسی مجدد

اجرا نشدهاند( .)1عالوه بر آمریکا و اروپا که پیشتاز اجرای

انجام شده ،نظیر ابزارها و تکنیکهای مهندسی-

مهندسی مجدد در سازمانهای دولتی بودهاند ،در سال-

مجدد( ،)11مهندسیمجدد و ارتباط آن با استراتژی،

های اخیر بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز از

الگوبرداری از رقبا و اندازهگیری عملکرد()11و ...

قبیل عربستان سعودی ،مالزی ،امارات متحده عربی،

فتحی و همکاران( )1121در پژوهشی با نام طراحی

بحرین ،تونس،پاکستان و ...فعالیتهای مهندسی مجدد را

الگوی پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

در دولت و سازمانهای وابسته به کارگرفتهاند ) 9 (» ..به

درسازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به این نتایج

طور مثال در امارات متحده عربی از مهندسی مجدد در

دست یافت که بیشترین اثر را عوامل سیستمی بر پذیرش

برنامه ریزی شهری استفاده شده است.)91(.

مهندسی مجدد فرایندها دارد ،آن هم از طریق درک از

در تحقیقی که در سال  9111صورت گرفته است به

مفید بودن ،درک از سهولت اجرا و درک از سهولت تأمین

بررسی موانع موجود و راههای غلبه بر مقاومتهای موجود

الزامات .همچنین به این نتیجه دست یافت که اجبار هرگز

در سازمانهای بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفت .در

عاملی برای جلب مشارکت کارکنان در پروژهی مهندسی

این مقاله به بکارگیری گسترده مهندسی مجدد در

مجدد نیست( .)19جوانمرد ( )1112در پژوهش خود

انگلستان اشاره شده و راهکارهایی برای غلبه بر مقاومتها

باعنوان بررسی جایگاه مهندسی مجدد در وزارت بازرگانی

پیشنهاد شده است( .)11در تحقیق دیگر که در زمینه

به این نتیجه دست یافت که از دید کارشناسان وزارت

مهندسیمجدد و ارتباط آن با دولت الکترونیک در سال

بازرگانی بین وضعیت موجود و مطلوب با رویکرد مهندسی

جاری صورت گرفته است مدلی تحت عنوان KAVERI

مجدد تفاوت بسیار زیادی وجود دارد و کارکنان از

ارائه شده است .که از این مدل برای الکترونیک کردن

وضعیت موجود ناراضی میباشند(.)1

کامل فرآیند اخذ اقامت استفاده شده است(.)11

به صورت کلی مهندسی مجدد یکی از رویههای

در حال حاضر بحث دولت الکترونیک بسیار مطرح

مدیریت میباشد که در آن مسئوالن تمام واحدها و دوایر

است و در این راستا از مهندسیمجدد فرآیندها بسیار

سازمانی گردهم میآیند و به صورت همزمان در ساختار،

میتوان بهره برد؛ نمونههای فراوانی در سراسر جهان برای

فرهنگ ،تکنولوژی اطالعات تغییرات اساسی میدهند تادر

ایجاد دولت الکترونیک1وجود دارد که مهندسیمجدد را

ارائهی خدمات به مشتری ،بهبود کیفیت ،کاهش هزینه و

بکار بردهاند( .)14،11در مجموع مهندسی مجدد به عنوان

سرعت در انجام امور عملکرد سازمان را بهبود بخشند

ابزاری پرکاربرد در بازطراحی بخش دولتی و عمومی

(.)11

کشورهای مختلف جهان مورد استفاده می باشد.

ساختار سازمانهای ورزشی مشابه سایر سازمانهای

در سال  9111تحقیقی انجام شد که در آن  91ابزار و

خدماتی و بازرگانی است ،اما از آنجا که در این سازمانها

تکنیک مدیریتی توسط کارکنان ،مورد بررسی قرار داده

تمام امور بر اساس افراد و روابط میان آنها بنا نهاده شده

گرفت که مهندسیمجدد به عنوان  11مورد از

است ،به ابزارهای انسانی و نرم ادارهی سازمان پیش از هر

پرکاربردترین ابزارها و تکنیکها مشخص شد (.)19

سازمان دیگری احساس میشود( .)4از این رو وزارت
ورزش و جوانان که از وزارتخانههای نوظهور کشور است و

1.e-Governance
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به عنوان تنها متولی ورزش در سطح دولت است ،دارای

تکنولوژی اطالعاتی و  1گویه ،کیفیت کاری را بررسی می-

وظایف مهم و خطیری در امر ورزش و جوانان میباشد.

کرد .جامعهآماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان

این وزارتخانه دارای دو بخش کلی ورزش و جوانان است

تربیتبدنی ادارات کلورزش و جوانان کشور بود .به دلیل

که برای بهرهوری و کارایی مناسبتر و به نوعی به عنوان

گستردگی جامعه آماری تحقیق و تعداد زیاد کارشناسان

نماینده خود ،دارای شعباتی در استانها به عنوان ادارات

( ،)N1111از روش نمونهگیری تصادفی در ابتدا و در

کل ورزش و جوانان استانها میباشد .به صورت کلی در

ادامه از نمونهگیری خوشهای استفاده شد .از اینرو ادارات

امر ورزش ،وزارت ورزش و جوانان دارای وظایفی از جمله

کل ورزش و جوانان پنج استان قم ،البرز ،خراسان شمالی،

همگانی کردن ورزش همگانی ،ارتقای سطح ورزش

همدان و آذربایجان غربی به عنوان نمونه تحقیق در نظر

قهرمانی و حرفهای ،تعمیم ورزش روستاها و مناطق

گرفته شد .تعداد کارشناسان این پنج اداره کل  111نفر

عشایری و  ...میباشد( .)11به طور قطع بهبود عملکرد هر

میباشد که به صورت کل شمار درنظر گرفته شد که از این

یک از ادارات کل استانی منجر به بهبود عملکرد وزارت

تعداد کارشناس  11پرسشنامه عودت داده شد .ده نفر از

ورزش و جوانان و در نهایت موجب رشد کمی و کیفی

اساتید مدیریت ورزشی ،روایی صوری پرسشنامه را تأیید

ورزش در سطح استانها خواهد شد .لذا به صرفه است که

کرده و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در

مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استانهای کشور از

قسمت وضعیت مطلوب  1/11و در قسمت وضعیت موجود

روشهای نوین مدیریتی به تناسب زمان و سایر امکانات

 1/11بهدست آمد و از تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین

خود استفاده نمایند.

اعتبار سازه استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی

یکی از روشهای نوینی که در حوزهی مدیریت در

 ، P= 1/111 ، df =111 ، KMO= 1/411به دست آمد.

جهان از آن استفاده میشود ،مهندسیمجدد میباشد .به

در سطح آمار استنباطی ابتدا جهت بررسی وضعیت توزیع

همین خاطر در این پژوهش سعی شدهوضعیت موجود و

طبیعی دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف 1استفاده شد.

مطلوب ادارات کل ورزش و جوانان استانهای منتخب

جهت بررسی و تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آنالیز

کشور بررسی شوند و ارتباط مؤلفههای مهندسی مجدد در

واریانس(آنوا) و آزمون تعقیبی( ،)LSDآزمونتحلیل واریانس

این دو وضعیت را نسبت به سایر متغیرهای مورد نظر

عاملی و همچنین آزمون تی زوجیبا استفاده از نرم افزار

نظیر سن ،جنس ،سابقه ،سطح تحصیالت ،نوع مدرک،

 SPSSنسخه  11انجام شد( .سطح معناداری  1/11در نظر

پست سازمانی و نوع استخدام مورد بررسی قرار دهیم.

گرفته شد).در جدول زیر تعداد نمونههای پژوهش به تفکیک
هر استان مشخص شده است.

روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش
اجرا توصیفی بود .گردآوری اطالعات به شیوۀ پیمایشی ،با
استفاده از پرسشنامهی مهندسی مجدد استخراج گردید.
این پرسشنامهی محقق ساخته  11گویه داشت که  1گویه
به بررسی رضایت مشتریان 4 ،گویه به بررسی وضعیت
Kolmogrov-Smirnove test

1.
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جدول  .6تعداد نمونههای آماری تحقیق به تفکیک هر استان
استان

قم

البرز

خراسان شمالی

همدان

آذربایجان غربی

تعداد نمونه

14

11

91

19

11

نمونه 11 ،نفر مرد و  11نفر زن بودند .همچنین ،نوع

یافتههای پژوهش

مدرک تحصیلی  11نفر از افراد نمونه غیر مرتبط با تربیت

جدول شماره  ،9وضعیت افراد نمونه را از لحاظ دامنه

بدنی بود.

سنی ،تحصیالت ،نوع استخدام و سابقه فعالیت نشان
میدهد .الزم به ذکر است که از مجموع  11نفر افراد

جدول  .2توزیع ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه تحت بررسی
متغیر ها

تحصیالت

دامنه سنی

سابقه فعالیت

نوع استخدام

گویهها

 91 -11سال

 14 -11سال

 14-11سال

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

رسمی

پیمانی

قراردادی

سایر

 1-11سال

 11-91سال

 91-11سال

فراوانی

11

91

11

11

41

11

1

12

92

11

1

12

92

4

درصد

12/1

91/4

11/2

11/2

11

11/2

1/9

99/4

11/1

12/1

1/4

11/1

11/1

1/1

قبل از انجام آزمونهای آماری و برای بررسی طبیعی

با توجه به نتایج آزمون آنوا در وضعیت موجود و

بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنف

مطلوب در پنج استان(جدول )1مشاهده میشود که هر

استفاده شد که نتایج نشان داد توزیع دادهها طبیعی بوده

سه مؤلفهی مهندسی مجدد در استانهای منتخب دارای

است(وضعیت مطلوب Z=1/111 :و  ،P=1/411وضعیت

تفاوت معنیداری میباشند(به غیر از مؤلفهی تکنولوژی

موجود Z=1/111 :و  .)P=1/191با عنایت به این

اطالعات در وضعیت مطلوب) که در ادامه برای پاسخ به

توضیحات و برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان پنج

این سؤال که بین کدام شهرها در هر کدام از مؤلفهها در

استان نسبت به وضعیت موجود و مطلوب هر سه مؤلفهی

هر دو وضعیت موجود و مطلوب ،اختالف معنیداری وجود

مهندسیمجدد از آزمون آنالیز واریانس(آنوا) استفاده شد.

دارد از آزمون تعقیبی استفاده شده است.

جدول.9نتایج آزمون آنوا برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان پنج استان نسبت به وضعیت موجود و مطلوب هر سه مؤلفهی مهندسیمجدد

F

سطح معناداری

رضایت مشتری

2/199

1

9/111

1/144

1/119

کیفیت کاری

11/111

1

9/111

2/121

1/111

تکنولوژی اطالعات

9/912

1

1/111

9/941

1/111

رضایت مشتری

1/921

1

1/199

1/119

1/111

کیفیت کاری

1/191

1

1/111

1/919

1/111

تکنولوژی اطالعات

1/111

1

1/911

1/124

1/141

وضعیت مطلوب وضعیت موجود

مؤلفههای مهندسیمجدد

*سطح معناداریp≥1/ 11

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
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برای آگاهی از تفاوت نگرش بین استانها در وضعیت

استانها بدست آمد .که در این دو مؤلفه نیز با مقایسه

موجود ،از آزمونهای تعقیبی( )LSDاستفاده شد .نتایج

میانگینها مشخص میشود استان آذربایجان غربی

این آزمون نشان داد که بین استان آذربایجانغربی با سایر

کمترین میانگین را دارا میباشد یعنی کارشناسان این

استانها و همچنین استان همدان با خراسان شمالی در

استان نسبت به سایر استانها نگرانی کمتری در وضعیت

مؤلفهی رضایت مشتری تفاوت وجود دارد .که با مقایسهی

موجود این دو مؤلفه دارند.

میانگینها مشخص شد که استان آذربایجان غربی دارای

نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که در وضعیت مطلوب

پایینترین میانگین نسبت به سایر استانها میباشد و

نیز در دو مؤلفهی رضایت مشتری و کیفیت کاری ،بین

همچنین استان همدان میانگین باالتری نسبت به

استان آذربایجان غربی با سایر استانها اختالف معنیداری

استانخراسان شمالی دارد یعنی کارشناسان استان همدان

وجود دارد .ولی اختالفی در بین استانها در خصوص

در وضعیت موجود رضایت مشتری نگرانی باالتری نسبت

تکنولوژی اطالعات وجود ندارد .با مقایسهی میانگینها

به کارشناسان استان خراسان شمالی دارند.

مشخص شد که استان آذربایجان غربی نست به سایر
استانها نگرانی باالتری در دو مؤلفهی مهندسی مجدد در

همچنین در مؤلفههای تکنولوژی اطالعات و کیفیت

وضع مطلوب دارد.

کاری نیز تفاوتی بین استان آذربایجان غربی با سایر

جدول.1نتایج آزمون تی زوجی برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان پنج استان نسبت به وضعیت موجود و مطلوب هر سه مؤلفهی مهندسیمجدد

متغیرها

تعداد

مقدار t

درجه آزادی

معیار تصمیمSig

-4/111

11

1/111

میانگین انحراف استاندارد خطای انحراف

وضعیت موجود

11

9/11

1/111

1/111

وضعیت مطلوب

11

1/12

1/111

1/114

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود میانگین

مقدار آماره  )t= -4/111( tنشان میدهد که این دو

وضعیت موجود  M=9/11با انحراف استاندارد S=1/111

میانگین به لحاظ آماری در سطح  P1/11تفاوت معنیداری

است؛ این میانگین در مورد وضع مطلوب  M =1/12با

دارند ،یعنی کارشناسان در مورد وضع مطلوب نگرانی

انحراف استاندارد  S=1/111است.

باالتری نسبت به وضع موجود دارند.

جدول . 6نتایج آزمون تی زوجی برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان بر اساس جنسیت درباره وضع موجود و مطلوب
متغیرها
زن
مرد

وضعیت

خطای

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت موجود

12

9/42

1/111

1/144

وضعیت مطلوب

12

9/21

1/111

1/129

وضعیت موجود

11

1/91

1/111

1/141

وضعیت مطلوب

11

9/19

1/111

1/141

انحراف

درجه

معیار

آزادی

تصمیمSig

-9/191

11

1/111

-1/111

11

1/111

مقدار t

با توجه به نتایج جدول  ،1میتوان گفت هر دو گروه

مطلوب مشاهده شده است .بدین معنی که زنان در مورد

زنان و مردان تفاوت معنیداری در دو وضعیت موجود و

وضعیت مطلوب نگرانی باالتری نسبت به وضعیت موجود
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دارند و همچنین مردان در وضعیت موجود نگرانی باالتری

معنیداری در گفتههای آنان نسبت به وضعیت موجود و

نسبت به وضعیت مطلوب دارند.

مطلوب دارند .بدین معنی که هر دو گروه نسبت به
وضعیت موجود نگرانی باالتری نسبت به وضعیت مطلوب

با توجه به نتایج جدول  ،4میتوان گفت هر دو گروه

دارند.

کارشناسانی که مدرک تحصیلی آنان تربیتبدنی بوده و
همچنین مدرک آنان غیرمرتبط با تربیتبدنی بوده ،تفاوت

جدول . 1نتایج آزمون تی زوجی برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان بر اساس رشته تحصیلی درباره وضع موجود و مطلوب هر سه
مؤلفهی مهندسیمجدد
متغیرها

تربیتبدنی
غیرتربیتبدنی

خطای

وضعیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت موجود

12

1/11

1/414

1/111

وضعیت مطلوب

12

9/41

1/111

1/111

وضعیت موجود

41

1/11

1/111

1/111

وضعیت مطلوب

41

9/11

1/114

1/112

انحراف

درجه

مقدار t

آزادی

معیار تصمیمSig

9/411

11

1/114

1/111

41

1/111

جدول.1نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان بر اساس تحصیالت و نوع استخدامی درباره وضعیت موجود
و مطلوب هر سه مؤلفهی مهندسیمجدد
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

موجود

1/221

1

1/111

1/111

1/911

مطلوب

1/211

1

1/111

1/119

1/119

موجود

1/111

9

1/111

1/112

1/111

مطلوب

9/911

9

1/111

4/111

1/111

موجود

9/111

1

1/111

1/119

1/191

مطلوب

9/912

1

1/119

9/111

1/111

موجود

11/411

11

1/911

--

--

مطلوب

19/211

11

1/111

--

--

موجود

191/191

11

--

--

--

مطلوب

141/111

11

--

--

--

منبع تغییر

بین گروههای تحصیالت
بین گروههای نوع استخدامی
تحصیالت و استخدام
درون گروهها
کل
*سطح معناداریp≥1/ 11

با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی برای

معنیدار نشده است(جدول .)1برای آگاهی از تفاوت

بررسی تفاوت نگرش کارکنان بر اساس نوع استخدام و

نگرش بین کارکنان بر حسب نوع استخدام درباره وضعیت

تحصیالت درباره وضعیت موجود ،همانطور که مشاهده

مطلوب ،آزمون تعقیبی( )LSDبه کار گرفته شد .نتایج

میشود (جدول ،)1اثر نوع استخدام و تحصیالت و

این آزمون نشان داد که تفاوت معنیداری بین استخدام

همچنین تحصیالت و استخدام در وضعیت موجود معنی-

رسمی و قراردادی وجود دارد .مقایسه میانگینها نشان

دار نشده است.

داد که نگرش افرادی که نوع استخدامی آنها قراردادی

با توجه به نتایج ،اثر نوع استخدام و اثر استخدام و
تحصیالت هر دو معنیدار شده است ،اما اثر تحصیالت

است نسبت به دو نوع دیگر(رسمی و پیمانی) درباره وضع
مطلوب بهتر است.
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جدول .1نتایج آزمون آنوا برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان بر اساس سن و سابقه درباره وضعیت موجود و مطلوب هر سه مؤلفهی
مهندسیمجدد

سن
سابقه

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

وضعیت موجود

9/111

1

1/241

F
1/111

1/111

وضعیت مطلوب

1/111

1

1/111

9/211

1/111

وضعیت موجود

1/111

9

1/111

1/111

1/111

وضعیت مطلوب

1/141

9

1/111

1/419

1/119

سطح معناداری

*سطح معناداریp≥5/ 50

برای آگاهی از تفاوت نگرش بین افراد بر حسب سن،

بحث و نتیجه گیری

آزمونهای تعقیبی( )LSDبه کار گرفته شد .نتایج این

یکی از الزامات اساسی و قانونی که سازمانهای دولتی

آزمونها در قسمت وضعیت موجود نشان داد که بین

جهت روی آوردن به مهندسی مجدد فرایندها و اصالح

افرادی که در گروه سنی  11-11سال قرار دارند با گروههای

روشهای کاری روبهرو هستند قانون برنامه سوم و چهارم

سنی  91-11و  11-11سال تفاوت وجود دارد .با مقایسهی

توسعه میباشد .پس از دوران جنگ تحمیلی ،با توجه به

میانگینها مشخص شد که افرادی که در گروه سنی 11-11

گسترش تشکیالت دولت که در نتیجه تمرکز امور توسط

سال قرار دارند نسبت به این دوگروه در مورد وضعیت

دولت ،افت کیفی نیروی انسانی متخصص و نارسایی نظام

موجود نگرانی باالتری دارند .همچنین در قسمت وضعیت

حقوق و دستمزد به وجود آمد ،در قانون برنامه اول توسعه

مطلوب بین افرادی که در گروه سنی  41-11سال قرار

( ،)1141-1119موضوع بهبود و اصالح روشهای انجام

دارند با گروههای سنی  11-11و 11-11سال تفاوت

کار دستگاههای دولتی در دستور کار دولت و شورای عالی

وجود دارد .با مقایسهی میانگینها مشخص شد که افرادی

اداری قرار گرفت .در دوره مذکور ،تعدادی از فرایندهای

که در گروه سنی  41-11سال قرار دارند نسبت به این

اداری دستگاههای دولتی که دارای تعداد باالی مراجعات

دوگروه در مورد وضعیت مطلوب نگرانی باالتری دارند.

مردم بودند مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت .با توجه به

در مورد سابقه نیز مانند موارد قبلی برای آگاهی از

نتایج مثبت اصالح روشها در بهبود نسبی برخی امور

تفاوت نگرش بین افراد بر حسب سابقه ،آزمونهای

مرتبط با مردم در قوانین برنامه دوم ،سوم و چهارم توسعه

تعقیبی( )LSDبه کار گرفته شد( مقدار  sigمشاهده شده

نیز موضوع اصالح و بهبود فرایندهای انجام کار در

در قسمت وضعیت موجود نشان میدهد که تفاوتی بین

دستگاههای دولتی پیشبینی و مورد تأکید قرار گرفت .در

دیدگاههای کارمندان با سوابق کاری متفاوت در پنج

ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و

استان منتخب وجود ندارد) .نتایج این آزمون در قسمت

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران« اصالح و مهندسی مجدد

وضعیت مطلوب نشان داد که بین کارمندانی با سوابق

سیستمها و روشها و رویههای مورد عمل در دستگاههای

 91-11سال با  1-11و  11-91سال تفاوت معنیداری

اجرایی کشور» پیشبینی گردید .ماده مذکور عیناً در ماده

وجود دارد .که با مقایسه میانگینها مشخص شد که

 111قانون برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ گردید()1 ،9

کارمندان با سوابق  91-11سال نگرانی پایینتری نست به

همچنین در مواد  14الی  12برنامه پنجم توسعه نیز بر

وضعیت مطلوب دارند.

عملیاتی کردن دولت الکترونیک تأکید شده و راهکارهایی
در این خصوص ارائه گردیده است(.)1
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از طرفی بروکراسیهای عریض و طویل در سازمان-

استانها و همچنین استان همدان با خراسان شمالی در

های دولتی ،فرایندهای کاری تکهتکه شده و ناهماهنگ،

مؤلفهی رضایت مشتری تفاوت وجود دارد و اینکه استان

برخی قوانین متناقض و دست و پاگیر ،ناهماهنگی میان

آذربایجان غربی دارای پایینترین میانگین نسبت به سایر

خواست مدیران و کارکنان و حتی فقدان فرهنگ کاری

استانها میباشد و همچنین استان همدان میانگین

مناسب در سازمانهای دولتی از عواملی است که الزام

باالتری نسبت به استان خراسان شمالی دارد یعنی

بازنگری اصولی و بنیادی در شرایط موجود را بیش از

کارشناسان استان همدان در وضعیت موجودِ رضایت

پیش نمایان میسازد( .)19با وجود تحوالت بسیار زیاد

مشتری نگرانی باالتری نسبت به کارشناسان استان

فناوریهای نوین تا زمانی که بخش منابع انسانی هنوز به

خراسان شمالی دارند.همچنین در مؤلفههای تکنولوژی

حفظ روشهای سنتی خود ادامه میدهد ،به سختی می-

اطالعات و کیفیت کاریِ وضعیت موجود نیز تفاوتی بین

توان انتظار تغییر و تحولی بنیادین در آن را داشت .اگر

استان آذربایجان غربی با سایر استانها بدست آمد .که در

بحث منابع انسانی هنوز به ساختار فعالیت و سلسله مراتب

این دو مؤلفه نیز با مقایسه میانگینها مشخص میشود

سنتی خود ادامه دهد ،فناروی اطالعات ،قادر به ایجاد

استان آذربایجان غربی کمترین میانگین را دارا میباشد

هیچگونه تغییر و تحولی در این قبیل بخشها نخواهد بود.

یعنی کارشناسان این استان نسبت به سایر استانها

اصول پیشنهادی آدام اسمیت و فردریک تیلور در زمینهی

نگرانی کمتری در وضعیت موجود این دو مؤلفه دارند.

سازماندهی بر مبنای فعالیت و سلسله مراتب ،در زمان

در وضعیت مطلوب نیز در دو مؤلفهی رضایت مشتری

خود طراحی شده بودند و از عمر آنها چندین دهه و

و کیفیت کاری ،بین استان آذربایجان غربی با سایر

حتی در مواردی یک قرن میگذرد .تا زمانی که دپارتمان

استانها اختالف معنیداری وجود دارد .ولی اختالفی در

منابع انسانی روشهای سنتی خود را کنار نگذارد و به

بین استانها در خصوص تکنولوژی اطالعات وجود ندارد.

مهندسیمجدد بنیادین نپردازد ،فناوری جدید تنها در حد

با مقایسهی میانگینها مشخص شد که استان آذربایجان

رؤیا و صرفاً روی کاغذ خواهد بود( .)11ناگفته پیداست که

غربی نسبت به سایر استانها نگرانی باالتری در دو مؤلفه-

بسترسازی و ایجاد زمینههای الزم برای بهرهوری بیشتر

ی مهندسی مجدد در وضع مطلوب دارد .در نهایت

تنها از طریق زنگارزدایی از افکار و قالبهای کهنه متداول

مشخص شد که بین دو وضعیت موجود و مطلوب تفاوت

صورت میپذیرد و در واقع این نیست مگر مفهوم

معنیداری وجود دارد و اینکه کارشناسان در مورد وضع

مهندسیمجدد( .)19از اینرو هدف از این پژوهش ،بررسی

مطلوب نگرانی باالتری نسبت به وضع موجود دارند.

و مقایسهی وضعیت موجود و مطلوب ادارات کل ورزش و

همانطور که مشخص شد به صورت کلی بین استان

جوانان استانهای منتخب با تأکید بر مهندسیمجددبود

آذربایجان غربی با سایر استانها تفاوت معنیداری

که نتایج نشان داد در وضعیت موجود و مطلوب در پنج

مشاهده شده است که در وضعیت موجود میانگین پایینتر

استان ،هر سه مؤلفهی مهندسی مجدد در استانهای

و در نهایت نگرانی کمتری نسبت به وضعیت موجود دارند

منتخب دارای تفاوت معنیداری میباشند (به غیر از

ولی در وضعیت مطلوب برعکس میشود یعنی این استان

مؤلفهی تکنولوژی اطالعات در وضعیت مطلوب) .که در

نگرانی باالتری نسبت به دو مؤلفهی کیفیت و رضایت

ادامه مشخص شد که بین استان آذربایجانغربی با سایر

مشتری نسبت به سایر استانها دارد .در نتیجه میتوان
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گفت این استان رسیدن به وضعیت مطلوب را سختتر

وضعیت موجود ،مشخص شد که اثر نوع استخدام و

میداند .در مورد وضعیت سایر استانها میتوان گفت این

تحصیالت و همچنین تحصیالت و استخدام در وضعیت

استانها در مورد وضعیت موجود و مطلوب تفاوت چندانی

موجود معنیدار نشده است .در خصوص وضعیت مطلوب

با هم ندارند و وضعیت مشابهی با یکدیگر دارند .ولی آنچه

مشخص شد که اثر نوع استخدام و اثر استخدام و

که مشخص است این است که استانهای منتخب به

تحصیالت هر دو معنیدار شده است ،اما اثر تحصیالت

صورت کلی در مورد وضعیت مطلوب نگرانی باالتری دارند

معنیدار نشده است .همچنین نتایج نشان داد که تفاوت

و این موضوع نشاندهنده این است که آیندهی روشنی برای

معنیداری بین استخدام رسمی و قراردادی وجود دارد.

این ادارات ترسیم نشده و نمیدانند به کجا میخواهند برسند.

مقایسه میانگینها نشان داد که نگرش افرادی که نوع

زمانی که مقصد مشخص نباشد (رسیدن به وضعیت

استخدامی آنها قراردادی است نسبت به دو نوع

مطلوب) نمیتوان انتظار داشت کارکنان نگرانی نسبت به

دیگر(رسمی و پیمانی) درباره وضع مطلوب بهتر است.

آینده نداشته باشند هر چند که نسبت به وضعیت موجود

نتایج در قسمت وضعیت موجود نشان داد که بین

احساس رضایت داشته باشند ولی دیرزمانی نمیگذرد که

افرادی که در گروه سنی  11-11سال قرار دارند با گروه-

همگی از این وضعیت یکنواخت و تکراری خسته میشوند

های سنی  91-11و  11-11سال تفاوت وجود دارد .با

و این نیاز را در خود میبینند که تغییری ایجاد کنند و به

مقایسهیمیانگینها مشخص شد که افرادی که در گروه

وضعیت مطلوبتری برسند.

سنی  11-11سال قرار دارند نسبت به این دوگروه در

در خصوص تفاوت بین هر دو گروه زنان و مردان

مورد وضعیت موجود نگرانی باالتری دارند .همچنین در

کارشناس در ادارات کل ورزش و جوانان در دو وضعیت

قسمت وضعیت مطلوب بین افرادی که در گروه سنی -11

موجود و مطلوب ،نیز مشخص شد که بین این دو گروه

 41سال قرار دارند با گروههای سنی  11-11و -11

تفاوت معنیداری وجود دارد و اینکه زنان در مورد

11سال تفاوت وجود دارد .با مقایسهیمیانگینها مشخص

وضعیت مطلوب نگرانی باالتری نسبت به وضعیت موجود

شد که افرادی که در گروه سنی  41-11سال قرار دارند

دارند و همچنین مردان در وضعیت موجود نگرانی باالتری

نسبت به این دوگروه در مورد وضعیت مطلوب نگرش

نسبت به وضعیت مطلوب دارند.

باالتری دارند یعنی به نظر میرسد انتظار این گروه سنی

در خصوص تفاوت بین هر دو گروه کارشناسانی که

از وضعیت مطلوب سطح باالتری از انتظار سایر گروههای

مدرک تحصیلی آنها مرتبط با تربیتبدنی و یا غیرمرتبط

سنی دارد .موضوع را میتوان با توجه به داشتن تجربه

با تربیتبدنی میباشد در ادارات کل ورزش و جوانان در

مرتبط دانست .افراد باتجربهتر نسبت به سایر افراد در

دو وضعیت موجود و مطلوب نیز مشخص شد که بین این

سازمان دید بلندتری نسبت به آینده دارند .در قسمت

دو گروه تفاوت معنیداری در گفتههای آنان نسبت به

وضعیت موجود نتایج نشان میدهد که تفاوتی بین

وضعیت موجود و مطلوب دارند .بدین معنی که هر دو

دیدگاههای کارمندان با سوابق کاری متفاوت در پنج

گروه نسبت به وضعیت موجود نگرانی باالتری نسبت به

استان منتخب وجود ندارد .نتایج در قسمت وضعیت

وضعیت مطلوب دارند.در خصوص بررسی تفاوت نگرش

مطلوب نشان داد که بین کارمندانی با سوابق 91-11

کارکنان بر اساس نوع استخدام و تحصیالت درباره

سال با  1-11و  11-91سال تفاوت معنیداری وجود
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دارد .که با مقایسه میانگینها مشخص شد که کارمندان

جوانان ،تعیین کارکنان واجد شرایط ،تعیین کارکنانی که

با سوابق  91-11سال نگرانی پایینتری نست به وضعیت

از طریق آموزش میتوانند واجد شرایط پستهای جدید

مطلوب دارند .این موضوع نیز در راستای تفاوت در سن

شوند ،تعیین کارکنانی که پست آنها باید حذف شوند،

معنیدار میباشد .آنجا نیز مشخص شد افراد مسنترنسبت

پیشبینی دورههای الزم برای کارشناسان  ،ایجاد انگیزه

به سایر افراد انتظار باالتری از وضعیت مطلوب دارند که

برای کارکنان جهت آموزش و به کارگیری سیستمهای

یکبار دیگر تأیید میشود.

جدید ،استفاده مدیران و سایر کارکنان از تجربههای افراد

این الگو در بسیاری از سازمانهای دولتی کشور و

با سابقه در سازمان خود».

سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته و دالیل موفقیت و

دالیل رو آوردن سازمانها و مؤسسات به مهندسی-

یا عدم موفقیت این الگو بررسی گردیده است .از جمله

مجددفرایندها تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی میباشد.

پژوهشهایی که در این راستا انجام گردیده ،پژوهش

منظور از عوامل خارجی فشارهای محیطی و بیرون از

جوانمرد( )1112با عنوان جایگاه مهندسی مجدد در

سازمان بر روی آن است مانند مشتریان ،رقابت ،شرایط

وزارت بازرگانی میباشد که به این نتیجه رسیده بود که

متغیر و فشارهای سیاسی .منظور از عوامل داخلی نیز

وزارت بازرگانی در هر سه بخش تکنولوژی اطالعات،

فشارهایی هستند که از داخل به سازمان وارد میشود که

کیفیت کاری و رضایت مشتری ،بین وضعیت موجود و

نمونههایی از آن شامل نیاز به بهبود فناوری یا

مطلوب تفاوت معنیداری وجود دارد و کارکنان از وضعیت

خودکارسازی ،افزایش کارایی ،کاهش هزینهها و غیره

موجود ناراضی میباشند.

هستند(.)91

در بیشتر پژوهشهای انجام شده در این حوزه به

اجرای موفق مهندسیمجدد  ،مقدماتی الزم دارد که

بررسی ارتباط مهندسی مجدد با دولت الکترونیک و به

تأمین منابع الزم ،به ویژه نیروی انسانی مورد نیاز ،یکی از

صورت کلی ارتباط آن با فناوری اطالعات و میزان اهمیت

آنهاست.

مجدد

فناوری اطالعات در پروژههای مهندسی مجدد ،پرداخته

فرایندهای کسب و کار مستلزم پذیرش مشارکت در آن

شده است .در نتیجه ،پژوهش چندانی در مورد مقایسه

توسط کارکنان و مدیران است .در همین راستا باید

وضعیت موجود و مطلوب با رویکرد مهندسی مجدد انجام

تالشهایی در زمینهی تغییر رفتار کارکنان به منظور

نگردیده است .با توجه به نتایج که کارکنان در مورد

تمایل به مشارکت در آن انجام گیرد( .)19ضرورت اجرای

وضعیت مطلوب نگرانی باالتری نسبت به وضعیت موجود

مهندسیمجدد در سازمانها اجتنابناپذیر است و شرکت-

دارند میتوان راهکارهای زیر را برای بهبود نگرش کارکنان

ها و سازمانها برای بقاء خود باید تغییر و نوآوری را در

انجام داد:

رأس برنامههای خود قرار دهند و نیاز است که سازمانها

پیادهسازی

پروژههای

مهندسی

«اجرای دورهها و کارگاههای آموزشی برای کارشناسان

در تنظیم اهداف و استراتژیها تعهد ضمانت مدیریت

ادارات کل ورزش و جوانان ،تقویت و یکپارچه سازی

ارشد ،درک نیازهای مشتری ،اندازهگیری عملکرد،

پستهای کارشناسی ،کاهش و حذف پستهای

تغییرات سازمانی مهندسیمجدد یا بازسازی فرایند را

غیرکارشناسی ،کاهش و افزایش پستها بر اساس حجم

انجام دهند و از همه مهمتر مهندسیمجدد مدیریت و

کار ،بازنگری و بهسازی نیروی انسانی ادرات کل ورزش و
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منابع انسانی محور اصلی در بهبود عملکرد سازمانها و

را سرلوحه کار خود قرار دهند ،شاهد بهبود بهرهوری در

شرکت میباشد(.)11

سازمان خود خواهند بود .پس به صرفه است که مؤلفه-

به صورت کلی درصورتی که رؤسای این ادارات با
اصول و مؤلفههای مهندسیمجدد آشنا گردند و این اصول

های مهندسیمجدد را سرلوحه کار خود قرار دهند و از آن
پیروی نمایند.
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