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 .1دکتری مديريت ورزشی ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ايران  .2استاد ،دانشکدة تربیت بدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران  .3استاديار ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ايران

چکیده
هدف از این پژوهش ،معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی بود .روش انجام پژوهش روش آمیخته بود که
ترکیبی از روشهای کیفی و کمی است .جامعۀ آماری پژوهش کارشناسان دفتر ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی در
وزارت ورزش و جوانان (10نفر) ،رؤسا ،ارزیابها و دبیران فدراسیونهای ورزشی کشور (100نفر) و نخبگان دانشگاهی که
در زمینۀ مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش کار پژوهشی انجام دادهاند ( 50نفر) ،بودند که تعداد نمونه تا حد رسیدن به
اشباع نظری برای مصاحبه ادامه یافت و برای بخش تحلیل عاملی تأییدی روش نمونهگیری به شکل کلشمار بود که در
این قسمت 130پرسشنامه جمعآوری شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی
با بهکار بردن نرمافزارهای  SPSS22و  SmartPLS3استفاده شد 124 .سؤال در قالب  32زیرمعیار و  9معیار رهبری
(18سؤال) ،راهبرد (13سؤال) ،منابع انسانی (17سؤال) ،مشارکتها و منابع (17سؤال) ،فرایندها ،محصوالت و خدمات
(18سؤال) ،نتایج مشتریان (12سؤال) ،نتایج منابع انسانی (11سؤال) ،نتایج جامعه ( 7سؤال) و نتایج کلیدی (11سؤال)
طبقهبندی شدند .نتایج نشان داد پرسشنامۀ ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی ابزار و چارچوب نظری مناسب ارزیابی
عملکرد سازمانی در فدراسیونهای ورزشی است؛ پیشنهاد میشود مدیران و پژوهشگران مدیریت ورزشی با استفاده از این
پرسشنامه به ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی بپردازند.

واژههای کلیدی
ابزار ،ارزیابی عملکرد ،پرسشنامه ،فدراسیون ورزشی ،مدیریت عملکرد.

 نويسندة مسئول  :تلفن 09105101083:

Email:Elhamfasanghari@gmail.com
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مقدمه
در عصر کنونی ،هدف هر سازمان زنده و فعالی توسعه ،بهرهوری ،ارتقا ،ایجاد انسجام ،ثبات قدم و پایداری
در عرصۀ رقابتی و جهانی شدن است و با توجه به اینکه در سالهای اخیر پیچیدگی ،سرعت عمل،
انعطافپذیری ،رقابت و پاسخگویی در برابر مشتریان و ارباب رجوع جلوۀ بیشتری یافته و با توجه به
تحوالت شگرف دانش مدیریت ،وجود نظام نظارت و ارزیابی اثربخش امری اجتنابناپذیر و مهم تلقی
میشود« .ارزیابی عملکرد بهعنوان یکی از مؤثرترین ابزار شناخت قابلیتهای سازمانی و کنترل فرایند
کاری ،میتواند با برجسته ساختن زمینههای قابل بهبود ،تهدیدها ،قوتها و فرصتها ،زمینۀ بهبود و
اصالح روندهای موجود و تعالی فردی و سازمانی را فراهم سازد» ( )1همچنین سیستمهای اندازهگیری
عملکرد ،برای تقاضاهای سازمانی متفاوت ،میتوانند بهعنوان راهحلهای ساختاری ،عمل کنند (.)2
ارزیابی عملکرد سازمان با شیوهای درست و علمی موجب تشخیص نارساییها و ضعفها ،بهبود و
اصالح اختالالت زیانآور ،افزایش بهرهوری و رشد و ارتقای کیفی امور ،پرورش استعدادهای کارکنان و
تقویت انگیزش آنها ،ایجاد فرصت رقابت سالم ،برقراری نظام شایستگی و بهبود مدیریت خواهد شد.
شاخصهای ارزیابی به تشخیص راه کمک میکنند و انتخاب راه صحیح و رسیدن به مقصد را میسر
میسازند .ارزیابی عملکرد تالشی است نظاممند برای دانستن اینکه خدمات سازمان تا چه حد جوابگوی
نیازهای جامعۀ موردنظر بوده و ابزاری برای قابلیت پاسخگویی به پرسشهای در مورد بهبود بهرهوری،
کارایی و اثربخشی است .برای این کار به مقیاسها و معیارهایی نیاز است که بتوان کمیت و کیفیت
موردنظر را بادقت و به دور از داوریهای شخصی و مالکهای مبهم اندازهگیری کرد .اجرای صحیح نظام
ارزیابی عملکرد با شاخصهای دقیق و عینی به ارتقای فرایند هدفگذاری صحیح ،مدیریت علمی ،استفاده
بهینه از منابع بهویژه منابع انسانی ،افزایش توان دستیابی به اهداف سازمان و در نتیجه اثربخشی آن و
تصمیمگیری بهتر و دقیقتر مسئوالن منجر خواهد شد ( .)3به گفتۀ ومر1و همکاران ( )2016اندازهگیری
عملکرد سازمانها به تصمیمات راهبردی و توانایی آنها برای ارزیابی موفقیتهایشان کمک میکند (.)4
ضرورت این مهم در نهادهای ورزشی مانند فدراسیونهای ورزشی که از یک سو با اقشار مختلف جامعه،
افزایش رقابتهای بینالمللی و کاهش حمایتهای مالی دولت روبهروست و از طرف دیگر نیاز به
پاسخگویی شفاف و صریح در مقابل جامعه و مراجع ذیربط وجود دارد ،بیشتر احساس میشود .بنابراین

1. Wemmer
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بهدلیل سنتی بودن شیوۀ ارزیابی فدراسیونها و وجود ضعفها و کاستیهایی از جمله فقدان مدل جامع
و نظاممند ارزیابی عملکرد ،نبود نگرش جامع و فراگیر ،ناهمسویی نظام ارزیابی با اهداف و برنامۀ راهبردی،
نبود معیارها و شاخصهای جامع و بهروز و دربرگیرندۀ تمام ابعاد سازمانی ،نتیجهمحور بودن و عدم امکان
مقایسه و رتبهبندی صحیح فدراسیونها ضرورت بازنگری و طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد و طراحی
مدلی جامع و ارائۀ ابزاری مناسب در این زمینه به چشم میخورد« .خاطرنشان میشود امروزه تالش
میشود تا جهت ارزیابی عملکرد سازمانها ،تنها بر زمینههای خاص (نظیر زمینۀ مالی) تأکید نشود و با
بهرهگیری از رویکردی تعادلی و متوازن ،تمامی جنبههای عملکردی یک سازمان تحت پوشش قرار گیرد.
بهعبارت دیگر ،بهمنظور برخورداری از تصویری جامع از عملکرد سازمانها ،به مجموعۀ متوازنی از
شاخصها نیاز است تا بتوان میان عوامل داخلی و خارجی ،شاخصهای پولی ،شاخصهای مرتبط با ظرفیت
تحول و یادگیری سازمانی و شاخصهای فرایندی ،تعادل و توازن منطقی ،معقول و مناسب برقرار کرد»
(.)5
پژوهشهای انجامگرفته در زمینۀ ارزیابی عملکرد در سازمانهای ورزشی حاکی از آن است که
پژوهشگران بر جنبههای متفاوت توجه کرده و با روشها و رویکردهای متفاوت به ارزیابی و طراحی الگو
برای آنها پرداختهاند .محمدی ( ،)1389طحاری مهرجردی ( ،)1391میرفخرالدینی و همکاران (،)1392
هوی ،)2002(1باروس )2003(2و سلنتسو و اوسوکین )2018(3اوبویل و حسن ،)2014( 4گیررت ،آلم
و گرول)2014(5؛ ناگل6و همکاران ( ،)2015پژوهشهایی در زمینۀ ارزیابی سازمانهای ورزشی با رویکرد
کارایی انجام دادهاند ( .)14-6کشاورز و همکاران ( ،)1389نژادسجادی ( ،)1390رودریگرز بولیوار و
همکاران)2010( 7؛ والمسلی ،)2012( 8کازما و اونودی )2014( 9و دیمیتروپالس ،کاسماس و دوویز
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( )2017و پژوهشگرانی بودند که در خصوص پیادهسازی روش ارزیابی کارت امتیازی متوازن در
سازمانهای ورزشی پژوهشهای کاربردی و جدیدی ارائه کرده بودند؛ اما این روش یک روش ارزیابی
1 . Hoye
2 . Barros
3 . Solntsev & Osokin
4 . O’Boyle & Hassan
5. Geeraert, Alm & Groll
6 . Nagel
7. Rodríguez Bolívar, López Hernández & Ortiz Rodríguez
8. Walmsley
9 . Kozma & , Onodi
10. Dimitropoulos, Kosmas & Douvis
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درونی است و با توجه به اینکه هر سازمانی برنامۀ راهبردی خاص خود را دارد ،قابلیت پیادهسازی برای
چند فدراسیون ورزشی را ندارد (.)20-15
میرکاظمی ( ،)1388ابطحینیا ( )1392و ویناند )2010(1به ارزیابی سازمانهای ورزشی پرداختند
که بیشتر از شاخصهای کمی بهره بردند ( .)23-21تعدادی از پژوهشها از جمله عیدی و همکاران
( ،)1393یو ،)2002 ( 2اتاناسیو ،سامورتزیس و ککلیز )2006( 3اثربخشی فدراسیونهای ورزشی و
پاپادمیتریوس و تیلور ،)2000( 4شیلبری و مور )2006( 5اثربخشی سازمانهای ورزشی را مدنظر قرار
دادند و با این رویکرد به ارزیابی آنها اقدام کردند ( .)28-24نژادسجادی و سلیمانیدامنه ( )1393به
اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی ،و پروین ( )1390به اولویتبندی
شاخصهای ارزیابی عملکرد در فدراسیون بدمینتون پرداختند که البته رویکرد آنها در تدوین شاخصها
اغلب کیفی بود (.)30-29
یزدانپناه ( ،)1381میراسماعیلی ( ،)1392هنری و همکاران ( ،)1392مادال 6و همکاران (،)2005
سینگین ،السکین و ویستارتیت ،)2014( 7کاراستیتیس 8و همکاران ( ،)2014تورس ،مارتین و گوورا
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( )2018عملکرد فدراسیونهای مختلف ورزشی را با روشهای گوناگون ارزیابی کردند ( .)31-37در این
 10همکاران ( )2016به طراحی چارچوب مفهومی برای حرفهایسازی فدراسیونها پرداختند
بین رئرانن و
( .)38معصومی ( )1391و دهقان ( )1393نیز به طراحی نظام ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی
پرداختند ،اما با رویکرد سیستمی و در این زمینه از چارچوبی پذیرفتهشده و جهانشمول استفاده نکردند
و هر کدام از جنبۀ متفاوتی به شاخصها توجه کردند (.)40-39
همانطورکه مالحظه شد ،پژوهشهای انجامگرفته به ارزیابی جنبههای متفاوتی از سازمانهای
ورزشی با استفاده از ابزارها و مدلهای مختلف پرداختند ،ولی بهنظر میرسد این معیارها و شاخصها
کامل و جامع نیستند و در این میان فدراسیونهای ورزشی با توجه به جایگاه ،اهمیت و وظایف خطیر و
1 . Winand
2 . Yoo
3 . Athanasiou, Tsamourtzis & Kokolios
4 . Papadimitriou & Taylor
5 . Shilbury & Moore
6 . Madella
7 . Cingien, Laskien & Vystartait
8 . Karastathis
9 . Torres, Martin & Guevara
10 . Ruoranen
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ارزشمندی که بر عهده دارند ،نیازمند نوعی ابزار ارزیابی عملکرد بومی و منحصربهفردند که با توجه به
ماهیت و تنوع خود (مأموریت ،سازمان ،ساختار ،نیروی انسانی و غیره) بتواند عملکرد فدراسیونها را
بسنجد ،آن چیزی را سنجش کند که بهدنبال اندازهگیری آن است (روایی) ،این سنجش از دقت قابل
قبولی برخوردار باشد (پایایی) و منطبق بر نیازمندیهای جامعۀ ورزشی باشد .در خصوص اهمیت وجود
پرسشنامه بهمثابۀ پیشنیاز یک پژوهش ،اخیراً پژوهشهای مختلف در حوزۀ علوم ورزشی به معرفی
ابزارهای مناسب و بررسی پایایی و روایی آنها پرداختهاند .برای مثال میتوان به پژوهش خداداد و همکاران
(« )1391طراحی ،رواسازی و اعتباریابی پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی در سازمان تربیت بدنی»؛ احمدی و
همکاران (« )1391بررسی پایایی و روایی پرسشنامۀ ابعاد عدالت ورزشی»؛ رمضانینژاد و همکاران ()1391
«بررسی عوامل استرسزای داوران ملی و بینالمللی ورزش ایران»؛ عیدی و همکاران (« )1393معرفی
ابزار اندازهگیری اثربخشی فدراسیونهای ورزشی بر مبنای رویکرد ارزشهای رقابتی»؛ اسکانالن 1و
همکاران (« )2016طراحی پرسشنامه تعهدات ورزشی»؛ کورین و آلن« )2017(2طراحی و اعتباریابی
اولیۀ مقیاس مهارتهای زندگی برای ورزش»؛ لیو3و همکاران (« )2017طراحی پرسشنامۀ رضایتمندی
دانشجویان دانشگاههای حرفهای ورزش چین» و راکچی4و همکاران (« )2017روایی پرسشنامۀ رفتارهای
بینفردی ( )IBQدر ورزش» اشاره کرد .پژوهش حاضر نیز در راستای پاسخگویی به وجود ابزار مناسبی
برای ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی کشور است (.)24 ،47-41
با توجه به نظام ارزیابی کنونی فدراسیونهای ورزشی که محدود به تعدادی فرمهای ارزیابی بدون
برخورداری از پشتوانۀ علمی و پژوهشی مناسب است و صرفاً بر ارزیابی مدالها ،مقامها و نتایج تمرکز دارد
و در مجموع فرایند شفاف و منسجمی در نظام ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی کشور بهگونهای که
موجب رفع نواقص و کمبودها ،و ایجاد انگیزه و زیرساختهای مناسب جهت ارتقای عملکرد آن شود،
مالحظه نمیشود ،وجود سیستمی جامع و یکپارچه برای امر مهم ارزیابی عملکرد کل فدراسیونهای
ورزشی که مبتنی بر یافتههای علمی و پژوهشی باشد ،به چشم میخورد و پژوهش حاضر مدل

EFQM

را که یک الگوی پذیرفتهشدۀ جهانی و جزء کاملترین و مناسبترین الگوهای ارزیابی عملکرد است ،پایه
و اساس قرار داده است و سعی دارد با توجه به نتایج پژوهشها در تعیین معیارها و شاخصهای مختلف
1 . Scanlan
2 . Cronin & Allen
3 . Liu
4 . Rocchi
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و همچنین مبانی نظری موجود و نظرهای کارشناسان و متخصصان صاحبنظر به تعیین معیارها و
شاخصهای ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی ایران بر مبنای مدل  EFQMو طراحی ابزاری مناسب،
کارا و جامع همراستا با محیط ،شرایط و سایر ویژگیهای فدراسیون بپردازد .بنابراین ،مسئلۀ پژوهش
حاضر این است که ابزار مناسب و معتبر ملی برای ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی ایران کدام است؟
روششناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی است و جمعآوری اطالعات به شکل میدانی انجام گرفته است .روش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای آمیخته است که ابتدا روش کیفی ،سپس روش کمی است .در ابتدا با
بهرهگیری از منابع کتابخانهای (کتابها و مقاالت فارسی ،کتابها و مقاالت التین ،وبسایتهای اینترنتی
و غیره) مبانی نظری پژوهش تدوین و در ادامه براساس مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش فهرست مقدماتی
از شاخصهای ارزیابی تهیه شد .سپس به اجرای مصاحبههای کیفی با نخبگان آگاه از موضوع پژوهش و
توزیع پرسشنامههای نیمهباز تا حد رسیدن به اشباع نظری پرداخته شد .در پایان با استفاده از تحلیل
کیفی به تلخیص ،دستهبندی و نتیجهگیری از یافتهها پرداخته شد تا فهرست نهایی معیارها و شاخصهای
ارزیابی فدراسیونهای ورزشی استخراج شود .با استفاده از فهرست نهایی شاخصها پرسشنامۀ اولیه تهیه
شد که برای تأیید روایی صوری و محتوا بین  11نفر از استادان و نخبگان توزیع و روایی آن تأیید شد .در
بررسی روایی محتوا از روش الوشه استفاده شد و در نهایت پرسشنامۀ نهایی برای تحلیل عاملی بین جامعۀ
آماری توزیع شد.
جامعۀ آماری پژوهش شامل کارشناسان دفتر ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی در وزارت ورزش
و جوانان ( 10نفر) ،رؤسا ،ارزیابها و دبیران فدراسیونهای ورزشی کشور ( 100نفر) و نخبگان دانشگاهی
که در زمینۀ مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش کار پژوهشی انجام دادهاند ( 50نفر) ،بود که تعداد نمونه
تا حد رسیدن به اشباع نظری برای مصاحبه ادامه یافت (مصاحبهشوندگان شامل  6نفر از کارشناسان دفتر
ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی در وزارت ورزش 10 ،نفر از رؤسا ،ارزیابها و دبیران فدراسیونهای
ورزشی کشور و همچنین  9نفر از نخبگان دانشگاهی آگاه به موضوع مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش
بودند) و برای بخش تحلیل عاملی تأییدی روش نمونهگیری به شکل کلشمار انجام گرفت که در این
قسمت  130پرسشنامه جمعآوری شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل جداول و
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نمودارهای فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی تأییدی با بهکار بردن
نرمافزارهای  SPSS 22و  SmartPLS 3استفاده شد.
نتایج و یافتههای پژوهش
مطابق با خروجی این مدل که در جدول  1آمده است ،مقدار آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بهغیر از (1ج)
از  0/7باالتر است که بیانگر پایایی قابل قبول است .در مورد متغیر (1ج) نیز «با توجه به نظر موس و
همکاران ( )1998که برای متغیرهایی با تعداد سؤاالت اندک مقدار  0/6را بهعنوان سرحد ضریب آلفای
کرونباخ معرفی کردهاند» ( ،)48بهدست آمدن  0/66مقدار قابل قبولی است .همچنین ضرایب پایایی
ترکیبی تمامی معیارها و زیرمعیارها ،همگی باالی  0/7هستند و  AVEهمۀ معیارها و زیرمعیارها باالی
 0/5است ،که روایی همگرای ابزار و مناسب بودن ابزار اندازهگیری تأیید میشود.
جدول  .1پايايی و روايی معیارها و زيرمعیارها

متغیر

تعداد سؤاالت

ضريب آلفای کرونباخ

ضريب پايايی ترکیبی

میانگین واريانس

()Alpha>0.7

()Alpha>0.7( )CR

استخراجی ()AVE>0.5

1الف

5

0/83

0/88

0/60

1ب

4

0/82

0/88

0/66

1ج

3

0/66

0/82

0/60

1د

3

0/85

0/91

0/77

1ه

3

0/82

0/90

0/74

رهبری

18

0/94

0/93

0/73

2الف

3

0/80

0/88

0/71

2ب

3

0/83

0/90

0/74

2ج

3

0/88

0/93

0/81

2د

4

0/88

0/92

0/74

استراتژی

13

0/95

0/96

0/86

3الف

3

0/87

0/92

0/79

3ب

5

0/85

0/89

0/62

3ج

3

0/87

0/92

0/80

3د

3

0/84

0/90

0/75
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ادامةجدول  .1پايايی و روايی معیارها و زيرمعیارها

متغیر

تعداد سؤاالت

ضريب آلفای کرونباخ
()Alpha>0.7

ضريب پايايی ترکیبی
()Alpha>0.7( )CR

میانگین واريانس
استخراجی ()AVE>0.5

3ه

3

0/91

0/94

0/84

منابع
انسانی

17

0/96

0/95

0/80

4الف

3

0/71

0/84

0/63

4ب

4

0/76

0/85

0/60

4ج

4

0/83

0/89

0/67

4د

3

0/82

0/89

0/74

4ه

3

0/89

0/93

0/81

مشارکتها
و منابع

17

0/94

0/95

0/78

5الف

4

0/86

0/91

0/71

5ب

3

0/88

0/93

0/81

5ج

4

0/83

0/88

0/66

5د

4

0/84

0/89

0/67

5ه

3

0/87

0/92

0/80

فرایندها،
محصوالت و
خدمات

18

0/95

0/94

0/76

6الف

4

0/90

0/93

0/77

6ب

8

0/87

0/90

0/53

نتايج
مشتريان

12

0/92

0/94

0/88

7الف

5

0/88

0/92

0/69

7ب

6

0/85

0/89

0/58
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ادامةجدول  .1پايايی و روايی معیارها و زيرمعیارها
تعداد سؤاالت

ضريب آلفای کرونباخ
()Alpha>0.7

ضريب پايايی ترکیبی
()Alpha>0.7( )CR

میانگین واريانس
استخراجی ()AVE>0.5

نتايج
منابع
انسانی
8الف

11

0/91

0/91

0/83

4

0/81

0/87

0/64

8ب

3

0/76

0/86

0/68

نتايج
جامعه

7

0/86

0/90

0/82

9الف

5

0/87

0/91

0/66

9ب

6

0/87

0/90

0/61

11

0/90

0/88

0/78

متغیر

نتايج
کلیدی

پنج معیار «رهبری» ( 100امتیاز)« ،استراتژی» ( 100امتیاز)« ،منابع انسانی» ( 100امتیاز)،
«مشارکتها و منابع» ( 100امتیاز) و «فرایندها ،محصوالت و خدمات» ( 100امتیاز) مربوط به حوزۀ
توانمندسازها (در مجموع  500امتیاز) و چهار معیار «نتایج مشتری» ( 150امتیاز)« ،نتایج منابع انسانی»
( 100امتیاز)« ،نتایج جامعه» ( 100امتیاز) و «نتایج کلیدی» ( 150امتیاز) مربوط به حوزۀ نتایج (در
مجموع  500امتیاز) هستند .با توجه به پژوهش حبیبی و همکاران ( )1391که از بار عاملی هر گویه بر
روی هر عامل بهعنوان وزن و اهمیت هر گویه در آن عامل استفاده کردند و با توجه به امتیاز مشخصشدۀ
زیرمعیارها با تناسب گرفتن ،امتیاز هر شاخص محاسبه و در جدول قرار داده شد (.)49
معیارها ،زیرمعیارها و شاخصهای ارزیابی عملکرد بههمراه بار عاملی شاخصها در جدول  2مشاهده
میشود .مطابق جدول  1تمامی بارهای عاملی سؤاالت از  0/4باالتر و تمامی ضرایب  tاز  1/96باالتر است.
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جدول  .2وزن و امتیاز معیارها ،زيرمعیارها و شاخصهای ارزيابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی و بار
عاملی و ضرايب  tشاخصها

معیار

بار عاملی

(≤0/4بار عاملی)

 .1رهبری ()100

1ج -رهبران با
ذینفعان
بیرونی فعاالنه

امتیاز نهايی

1ب-رهبران
سیستم
مدیریت
فدراسیون و
عملکرد آن را
تعریف ،پایش،
و
بازنگری
هدایت
میکنند و آن
بهبود
را
میبخشند2(.
)0

0/78

4

()t>1.96

1الف -رهبران
مأموریت،
چشمانداز،
و
ارزشها
اصول اخالقی
را ایجاد کرده،
توسعه
میدهند و
خود بهعنوان
عمل
الگو
میکنند)20( .

 .1مدیران ارشد فدراسیون ،برنامههای
راهبردی (بلندمدت) را متناسب با نیازها
تنظیم میکنند.

ضرايب t

زيرمعیار

شاخص

14/26

 .2مدیران ارشد فدراسیون ،هم بر برنامههای
بلندمدت و هم بر اجرای برنامههای
کوتاهمدت تأکید و تمرکز دارند.

0/80

4

12/31

 .3مدیران ارشد فدراسیون ،خود به برنامۀ
راهبردی متعهدند.

0/82

4/25

19/05

 .4مدیران ارشد ،مأموریت و اهداف
فدراسیون را برای کارکنان و جامعه
شفافسازی میکنند.

0/81

4/25

21/89

 .5مدیران ،خصلتهای جوانمردانه و روحیۀ
پهلوانی را در میان ورزشکاران احیا میکنند
و اشاعه میدهند.

0/67

3/5

11/07

 .6فدراسیون ،نظام ارزیابی عملکرد مناسب
با فعالیتهای خود را تدوین ،اجرا و پایش
میکند.

0/88

5/5

39/35

 .7فدراسیون ،برای ارزیابی هریک از واحدها
و بخشها (کمیتهها ،هیأتها ،نیروی انسانی
و غیره) نظام ارزیابی عملکرد و رتبهبندی را
تدوین ،اجرا و پایش میکند.

0/86

 .8مدیران ارشد در ارزیابی فدراسیون بر
استفاده و رعایت شاخصهای ملی و
بینالمللی تأکید میکنند.

0/83

5/5

5

34/17

22/60

 .9فدراسیون با ارزیابان و بازرسان وزارت
ورزش و کمیتۀ ملی المپیک همکاری
میکند.

0/65

4

7/67

 .10فدراسیون با وزارت ورزش ،کمیتۀ ملی
المپیک ،فدراسیون بینالمللی و سایر
ارگانها ارتباط و همکاری متقابل دارد.

0/74

6/5

13/93
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معیار

1ه -رهبران از
انعطافپذیری
فدراسیون
اطمینان
حاصل کرده و
تغییر در آن را
بهصورت
اثربخش،
مدیریت
میکنند)20( .

 .2استراتژی ()100

بار عاملی

1د -رهبران با
همراهی منابع
انسانی
فدراسیون،
فرهنگ تعالی
تقویت
را
میکنند)20( .

2الف -راهبرد،
مبتنی بر درک
و
نیازها
انتظارات
ذینفعان و
محیط بیرونی
است)20( .

(≤0/4بار عاملی)

امتیاز نهايی

 .13مدیران ارشد فدراسیون ،از الگوی
پیشرفت و تعالی و نقش آن مطلعاند و بر
توسعۀ آن تأکید میکنند.

0/91

7

48/17

 .14مدیران ارشد فدراسیون ،بر
نهادینهسازی فرهنگ موفقیتگرایی و
پیروزی در منابع انسانی تأکید میکنند.

0/85

6/5

19/84

 .15مدیران ارشد فدراسیون ،از افراد و
تیمهای پاسخگو و مسئولیتپذیر بهره
میبرند.

0/88

6/5

30/88

 .16مدیران ارشد در پاسخگویی به تغییرات
محیطی سرعت و چابکی دارند.

0/85

6/5

23/29

 .17مدیران ارشد ،زمینۀ توسعۀ خالقیت و
نوآوری در نیروی انسانی فدراسیون را فراهم
میکنند.

0/85

6/5

20/80

 .18مدیران ارشد منابع (انسانی ،مالی،
زیرساختی ،اطالعاتی و  )...مورد نیاز
برنامههای تغییر را بهموقع تأمین میکنند و
آنها را در اختیار مجریان قرار میدهند.

0/88

 .19فدراسیون نیازها و انتظارات ذینفعان
کلیدی (مانند وزارت ورزش ،فدراسیون
بینالمللی و کمیتۀ ملی المپیک و غیره) را
شناسایی ،درک و پیشبینی میکند.

0/86

7

8/5

()t>1.96

 .12فدراسیون جلسات آسیایی و بینالمللی
را میزبانی میکند.

0/75

6/5

13/48

در
تعاملاند)20(.

ضرايب t

 .11فدراسیون در مجامع ورزشی (آسیایی و
بینالمللی) حضور فعال دارد.

0/83

7

25/89

زيرمعیار

شاخص

32/27

28/19

 .20فدراسیون نیازها و انتظارات ذینفعان
غیرکلیدی (مانند جامعه ،دولت ،قانونذاران
و غیره) را شناسایی ،درک و پیشبینی
میکند.

0/85

8/5

25/89

 .21فدراسیون در تدوین راهبرد خود،
فرصتها و تهدیدهای محیطی را لحاظ
میکند.

0/82

8

22/05
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معیار

بار عاملی

()100

مربیان)

و

 ،داوران

(کارکنان

انسانی

 .3منابع

3الف-
برنامههای

(≤0/4بار عاملی)

2د -راهبردها
و
خطمشیهای
پشتیبان در
میان گذاشته
شده ،اجرا و
پایش
میشوند.
()20

امتیاز نهايی

2ج .راهبردها
و
خطمشیهای
پشتیبان
ایجاد ،بازنگری
بهروز
و
میشوند.
()20

()t>1.96

2ب -راهبرد
مبتنی بر درک
قابلیتها و
عملکرد درونی
است)20( .

 .22فدراسیون در تدوین راهبرد خود،
قوتها و ضعفها را لحاظ میکند.

0/86

8

ضرايب t

زيرمعیار

شاخص

28/30

 .23فدراسیون در تدوین راهبرد و برنامه
خود ،به کیفیت و کمیت نیروی انسانی توجه
میکند.

0/90

9

40/70

 .24فدراسیون در تدوین راهبرد و برنامۀ
خود ،به منابع مالی ،امکانات و تجهیزات
موجود توجه میکند.

0/83

8

26/49

-25فدراسیون برنامهها و راهبردهای خود را
مورد بررسی و بازنگری مداوم قرار میدهد.

0/89

8

32/87

 .26فدراسیون ،ساختار ،برنامه ،پروژهها و
اقدامات خود را با راهبردهای تدوینشده،
هماهنگ و همسو میکند.

0/90

8/5

37/49

 .27فدراسیون تمامی ملزومات انسانی ،مالی،
مادی و فناوری مورد نیاز برای تحقق راهبرد
را پیشبینی و مدیریت میکند.

0/91

8/5

47/34

 .28فدراسیون راهبردهای خود را از طریق
تدوین اهداف ،مقاصد ،برنامههای عملیاتی و
رویههای مختلف اجرا میکند.

0/83

6

21/95

 .29مدیران ارشد برنامههای بلندمدت و
کوتاهمدت را به سایر کارکنان منتقل و از
درک آنها توسط زیردستان مطمئن
میشوند.

0/89

6/5

39/05

 .30فدراسیون میزان نیل به راهبردها را
مورد پایش مستمر قرار میدهد و اقدام به
انجام اصالحات مورد نیاز میکند.

0/91

6/75

50/65

 .31فدراسیون گزارش پیشرفت برنامهها
(مانند برنامههای استعدادیابی ،مبارزه با
دوپینگ ،گزارش مسابقات و غیره) را
جمعآوری و مورد ارزیابی مستمر و منظم
قرار میدهد.

0/80

5/75

14/26

 .32مدیران ارشد فدراسیون ،از همسویی
برنامههای منابع انسانی با اهداف ،بیانیه،

0/86

6/5

29/73
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معیار

بار عاملی

منابع
3د-
در
انسانی
سراسر
فدراسیون
بهطور

(≤0/4بار عاملی)

3ج -منابع
انسانی همسو
شده ،مشارکت
داده شده و
توانمند
میشوند.
()20

امتیاز نهايی

3ب -دانش و
قابلیتهای
منابع انسانی
توسعه مییابد.
()20

()t>1.96

منابع انسانی،
از استراتژی
فدراسیون
پشتیبانی
میکند)20( .

مأموریت و چشمانداز فدراسیون اطمینان
حاصل میکنند.

ضرايب t

زيرمعیار

شاخص

 .33مدیران ارشد فدراسیون ،قابلیتها و
شایستگیهای منابع انسانی در فدراسیون را
مطابق با نیازمندیها و الزامات راهبردها
توسعه میدهند.

0/90

6/75

32/13

 .34بهمنظور دستیابی به راهبردها ،منابع
انسانی مورد تقویت و انگیزش قرار میگیرد.

0/91

6/75

38/34

 .35فدراسیون ،دورههای آموزشی منابع
انسانی را در سطح فدراسیون و هیأتها
برگزار میکند.

0/83

4

27/13

 .36فدراسیون ،نظام آموزش بلندمدت خود
را تدوین کرده و مطابق با تقویم آموزشی
عمل میکند.

0/77

4

14/42

 .37فدراسیون دورههای آموزشی ،مربیگری،
داوری ،توجیهی و ارتقا برگزار میکند.

0/85

4/5

22/12

 .38فدراسیون کارگاههای آموزشی ،آمادگی،
بازآموزی ،آزمون و استاژ برگزار میکند.

0/67

3/5

8/62

 .39فدراسیون ،داوران و مربیان را به
دورههای بینالمللی اعزام میکند.

0/82

4

26/56

 .40فدراسیون روحیۀ کار تیمی را میان
منابع انسانی تقویت میکند.

0/88

6/5

31/29

 .41فدراسیون از دیدگاهها و تخصصهای
کارکنان در تصمیمگیریها بهره میگیرد.

0/89

6/5

34/80

 .42فدراسیون مهارتها و شایستگیهای
کارکنان (فنی ،انسانی و ادراکی) خود را
بهبود میبخشد.

0/91

7

38/98

 .43امکان برقراری ارتباط آسان و سریع
میان کارکنان و مدیران وجود دارد.

0/88

6/75

35/04

 .44ارتباطات و تعامالت مستقیم و مؤثر
میان کارکنان با ذینفعان فدراسیون تشویق
میشود.

0/87

6/75

27/00
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معیار
 .4مشارکتها و منابع ()100

4ج-
ساختمانها،

بار عاملی

4ب-
مالی
تضمین
موفقیت
پایدار،
مدیریت
میشوند.
()20

منابع
برای

(≤0/4بار عاملی)

4الف -شرکا و
تأمینکنندگ
ان برای منافع
پایدار مدیریت
میشوند.
()20

امتیاز نهايی

منابع
3ه-
انسانی تشویق،
و
قدردانی
مراقبت
میشوند.
()20

()t>1.96

اثربخش
ارتباط برقرار
میکنند)20( .

ضرايب t

زيرمعیار

شاخص

 .45فرهنگ به اشتراکگذاری دانش و
اطالعات ،یادگیری از تجارب و خوداظهاری
خطاها (بیان اشتباهات خود) توسعه مییابد.

0/85

6/5

28/70

 .46فدراسیون از نظامهای جبران خدمت و
رفاه اثربخش برخوردار است.

0/90

6/5

34/47

 .47از منابع انسانی (عوامل اجرایی ،داوران
و مربیان) قدردانی و حمایت میشود.

0/94

7

64/47

 .48فدراسیون به ارتقا و توسعۀ شغلی
کارکنان اهمیت میدهد.

0/91

6/5

45/26

 .49تفاهمنامهها و آییننامههای همکاری با
سازمانهای دیگر (مانند مراکز آکادمیک و
دانشگاهها ،آموزش و پرورش ،ارتش،
مؤسسات پژوهشی ،شهرداری و غیره)
بهمنظور توسعۀ ورزش منعقد میشود.

0/76

6

13/60

 .50بر حفظ و توسعۀ ارتباط و تعامل با
حامیان مالی ،بانکها و سایر منابع تأمین
مالی تأکید میشود.

0/80

7

14/71

 .51از تجارب و توانمندیهای گروهها و
مجامع بینالمللی استفاده میشود.

0/82

7

29/57

 .52فدراسیون منابع مالی و اعتباری خود را
از طریق جذب اعتبار از نهادهای دولتی و
عمومی و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی
تأمین میکند.

0/44

3

4/11

 .53فدراسیون بار مالی خود را از طریق
سرمایهگذاری شرکتهای خصوصی،
خصوصیسازی و تشکیل انجمنهای ورزشی
ملی کاهش میدهد.

0/84

5/5

28/11

 .54فدراسیون بر انضباط و شفافیت مالی
تأکید میکند.

0/88

6

37/95

 .55فدراسیون بخشی از منابع مالی خود را
از طریق گسترش فعالیتهای بازاریابی و
تنوعبخشی به منابع درآمدی تأمین میکند.

0/84

5/5

20/51

 .56فدراسیون در مصرف انرژی و کاالهای
مصرفی صرفهجویی میکند.

0/77

4/75

15/17
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معرفی ابزار ارزيابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی

معیار

بار عاملی

 .5فرايندها ،محصوالت و خدمات ()100

5الف-
فرایندها
بهمنظور
بهینهسازی
ارزش برای
ذینفعان،
و
طراحی
مدیریت

(≤0/4بار عاملی)

4ه -اطالعات و
دانش برای
پشتیبانی از
تصمیمگیری
و
اثربخش
ایجاد قابلیت
سازمانی،
مدیریت
میشوند.
()20

امتیاز نهايی

4د -تکنولوژی
برای پشتیبانی
تحقق
از
استراتژی
مدیریت
میشود)20( .

()t>1.96

تجهیزات ،مواد
منابع
و
به
طبیعی
روشی پایدار
مدیریت
میشوند.
()20

ضرايب t

زيرمعیار

شاخص

 .57فدراسیون بر استفاده مؤثر و کارامد از
تجهیزات و ساختمانها و بهرهوری
حداکثری از آنها تأکید میکند.

0/89

5/5

32/13

 .58فدراسیون تجهیزات ورزشی استاندارد
خود را توسعه میدهد.

0/83

5

26/22

 .59فدراسیون به ساخت اماکن ورزشی
تخصصی میپردازد.

0/78

4/75

20/32

 .60فدراسیون از بانکهای اطالعاتی و
بسترهای اینترنتی استفاده میکند.

0/83

6/5

26/10

 .61فدراسیون بر توسعۀ دانش مبتنی بر
تکنولوژی روز در نیروی انسانی تأکید
میکند.

0/86

6/75

30/28

 .62فدراسیون از نرمافزارها و برنامههای
نوین در حوزههای مختلف کاری استفاده
میکند.

0/88

6/75

35/54

 .63فدراسیون واحد اطالعات و آمار ورزشی
و طبقهبندی و نگهداری اسناد مربوطه ایجاد
کرده و از آن استفاده میکند.

0/88

6/5

25/46

 .64فدراسیون شناسنامۀ ورزشی برای
مربیان ،داوران ،ورزشکاران ،قهرمانان،
پیشکسوتان و سایر دستاندرکاران تهیه
میکند.

0/90

6/75

38/57

 .65در هرگونه تصمیمگیری بر استفاده از
آمار ،اطالعات و دانش موجود تأکید میشود.

0/92

6/75

52/84

 .66تمامی اقدامات فدراسیون در قالب
فرایندها و گامهای اجرایی تدوین و منطبق
با آن عمل میشود.

0/76

4/5

11/88

 .67برنامۀ مدون برای کشف ،جذب ،پرورش
و رشد استعدادهای ورزشی طراحی و اجرا
میشود.

0/86

5

29/03

 .68فدراسیون برنامههای مبارزه با فساد در
ورزش ،مبارزه با داللی و غیره را طراحی و
اجرا میکند.

0/87

5/25

34/75
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معیار

بار عاملی

(≤0/4بار عاملی)

5ب-
محصوالت و
خدمات
بهمنظور خلق
ارزش بهینه
برای مشتریان
توسعه
مییابند)20( .

 .70فدراسیون بهطور مداوم بر بهکارگیری
روشهای نوین مربیگری و داوری تأکید
میکند.

0/90

5ج-
محصوالت و
خدمات بهطور
اثربخش ترویج
بازاریابی
و
میشوند.
()20

5د-محصوالت
خدمات
و
تولید ،تحویل
مدیریت
و
میشوند.
()20

امتیاز نهايی

0/87

5/25

6/5

()t>1.96

میشوند.
()20

 .69فدراسیون بر رعایت مسائل حقوقی در
لیگهای ورزشی و مسابقات مختلف تأکید
میکند.

ضرايب t

زيرمعیار

شاخص

25/49

44/99

 .71مربی تغذیه ،بدنساز ،فیزیوتراپ ،ماساژور
و روانشناس با کیفیت و مربیان نخبه در
تیمهای ملی بهکار میرود.

0/91

7

45/65

 .72اردوهای تدارکاتی داخلی و خارجی
منطبق با جدیدترین الگوها برپا میشود.

0/90

6/5

46/74

 .73فدراسیون از وسایل ارتباط جمعی از
قبیل رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و خبرگزاری و
سایت خبری و غیره برای اطالعرسانی،
ترویج و بازاریابی موضوعات استفاده میکند.

0/82

 .74فدراسیون از شبکههای اجتماعی مانند
رسانههای اینترنتی و تعاملی و تحت تلفن
همراه مانند اینستاگرام و تلگرام برای
اطالعرسانی ،ترویج و بازاریابی موضوعات
استفاده میکند.

0/87

5

5/5

24/27

30/07

 .75فدراسیون به تهیۀ بروشور و پوستر،
برگزاری نمایشگاهها ،همایشها ،برنامههای
مشترک فرهنگی با سایر سازمانها بهمنظور
توسعۀ فرهنگی -ورزشی و ارائۀ محصوالت
خود میپردازد.

0/79

4/75

15/01

 .76فدراسیون جشنواره و مسابقات
همگانی -تفریحی برگزار میکند.

0/76

4/75

13/86

 .77فدراسیون پایگاههای استعدادیابی فعال
ایجاد میکند.

0/81

5

22/74

 .78فدراسیون اماکن ورزشی تخصصی ملی
و استانی را استانداردسازی میکند.

0/85

5

25/79

 .79فدراسیون ،سمینارها و همایشهای
علمی داخلی ،ملی و بینالمللی برگزار
میکند.

0/80

5

15/36

معرفی ابزار ارزيابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی

معیار

بار عاملی

(≤0/4بار عاملی)

5ه-روابط
مشتریان
مدیریت شده
و ارتقا مییابد.
()20

امتیاز نهايی

با

()t>1.96

شاخص

ضرايب t

زيرمعیار

499

 .80فدراسیون به انتشار کتابها ،نشریات و
مجالت علمی -پژوهشی و ورزشی و انجام
طرحهای پژوهشی میپردازد.

0/81

5

15/88

 .81همواره به توسعۀ ارتباطات با ذینفعان
فدراسیون تأکید میشود.

0/86

6/5

24/14

 .82بهمنظور رفع نیازمندیهای اطالعاتی
ارباب رجوع ،اطالعرسانی مفید و بهروز انجام
میشود.

0/91

6/75

48/71

6الف-برداشتها ()112/5

 -6نتايج مشتريان ()150

6ب -شاخصهای عملکردی ()37/5

 .83از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات برای
برقراری ارتباطات مستمر با ورزشکاران و
سایر ذینفعان و بازخوردگیری از آنان
استفاده میشود.

0/91

6/75

40/73

 .84تصویر (برداشت) ذهنی ورزشکاران،
قهرمانان ،پیشکسوتان و باشگاهها از
فدراسیون

0/87

28

32/53

 .85رضایت ورزشکاران ،قهرمانان،
پیشکسوتان و باشگاهها از فدراسیون

0/87

28

27/32

 .86نحوۀ تعامل و برخورد مدیران با
ورزشکاران ،قهرمانان ،پیشکسوتان و
باشگاهها

0/91

29

38/04

 .87وفاداری ورزشکاران ،قهرمانان،
پیشکسوتان و باشگاهها به فدراسیون

0/86

27/5

31/44

 .88تعداد ورزشکاران رشتۀ ورزشی تحت
پوشش فدراسیون

0/65

4/25

9/46

 .89تعداد دانشآموزان و دانشجویان
ورزشکار

0/73

5

17/64

 .90تعداد ورزشکاران تحت پوشش سایر
ارگانها

0/61

4

11/11

 .91تعداد ورزشکاران شرکتکننده در
مسابقات (هر نفر یکبار)

0/72

4/75

11/12

 .92میانگین حقوق و پاداش ورزشکاران
تیمهای ملی و باشگاههای حرفهای

0/71

4/5

11/88

 .93میزان حمایتهای مادی و معنوی از
قهرمانان ،ورزشکاران و پیشکسوتان

0/75

5

14/70
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معیار

بار عاملی

(≤0/4بار عاملی)

امتیاز نهايی

()t>1.96

زيرمعیار

ضرايب t

شاخص

 .95میزان کاهش شکایات دریافتی از
ورزشکاران ،قهرمانان ،پیشکسوتان و
باشگاهها

0/80

5

20/45

-96تعهد حرفهای منابع انسانی نسبت به
فدراسیون

0/77

14

9/57

 .97رضایت منابع انسانی از حقوق و مزایا و
جبران خدمات

0/85

15

22/17

 .98رضایت منابع انسانی از سبک مدیریت و
سرپرستی

0/82

15

17/01

 .99رضایت کارکنان از شغل و توسعه و
ارتقای شغلی

0/88

16

35/02

 .100شرایط محیط کار در فدراسیون
[شرایط محیط کار در فدراسیون میتواند
شامل نور ،سرمایش ،گرمایش ،تهویه،
آلودگیها ،وسایل و تجهیزات ایمنی ،وسایل
و تجهیزات اداری مناسب و  ...باشد]

0/81

15

21/56

0/80

4/5

25/25

 .102تعداد داوران فدراسیون به تفکیک
درجه

0/86

4/75

39/08

 .103تعداد مربیان فدراسیون به تفکیک
درجه

0/83

4/5

29/75

 .104تعداد متخصصان استعدادیابی

0/73

4

13/00

 .101تعداد
تحصیلکرده

7ب-شاخصهای عملکردی ()25

 .7نتايج منابع انسانی (کارکنان ،داوران و مربیان) ()100

7الف -برداشتها ()75

 .94میزان حمایت از ورزشکاران آسیبدیده
و ازکارافتاده

0/80

5

22/69

کارکنان

متخصص

و

()100

 .8نتايج جامعه

()50

8الف .برداشتها

 .105تعداد کرسیهای کسبشده فنی و
مدیریتی در سطح آسیا و جهان

0/65

3/5

8/86

 .106تعداد کارکنان موفق به ادامۀ تحصیل

0/67

3/75

11/47

 .107انجام ابتکارات ورزشی برای ترغیب و
فرهنگسازی در حوزۀ محیط زیست
(حمایت از گونههای مختلف حیوانی و
گیاهی ،برگزاری جشنوارههای محیط

0/66

10/5

8/42

معرفی ابزار ارزيابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی

معیار

بار عاملی

(≤0/4بار عاملی)

امتیاز نهايی

()t>1.96

شاخص

ضرايب t

زيرمعیار
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زیست ،مسابقات مختلف با موضوع محیط
زیست و)...

 .9نتايج کلیدی ()150

()50

8ب-شاخصهای عملکردی

()75

9الف-دستاوردهای کلیدی

9ب-شاخصهای کلیدی عملکرد ()75

 .108تالش در راستای ترویج و ارائۀ
تصویری مناسب از ورزش مربوطه در بین
عموم جامعه

0/86

13/5

16/80

 .109افزایش آگاهی مردم از رشتۀ ورزشی
موردنظر

0/84

13

26/15

 .110نگرش مثبت جامعه به رشتۀ ورزشی
موردنظر

0/81

13

21/62

 .111تعداد تماشاگران حاضر در مسابقات

0/89

18

39/72

 .112تعداد بینندگان تلویزیونی رشتۀ
ورزشی موردنظر

0/83

17

25/78

 .113تعداد افرادی که در قالب ورزش
همگانی به رشتۀ موردنظر میپردازند.

0/74

15

15/50

 .114افزایش همبستگی و انسجام ملی
نسبت به موفقیتهای ورزشی بینالمللی

0/82

15

28/19

 .115میزان اثرگذاری برنامههای فدراسیون
بر توسعۀ سالمت ،تندرستی و نشاط جامعه

0/82

15

19/85

 .116تصویر (برداشت) ذهنی هواداران و
جامعه نسبت به فدراسیون

0/81

15

14/33

 .117افزایش غرور و افتخار ملی نسبت به
موفقیتهای ورزشی بینالمللی

0/83

15/5

28/86

 .118رضایت کلی جامعه از فدراسیون

0/78

14/5

17/16

 .119تعداد مدالها و سکوهای کسبشده
آسیایی ،جهانی ،المپیک و پارالمپیک

0/80

13

22/11

 .120میزان رشد و ارتقای رتبۀ آسیایی،
جهانی ،المپیک و پارالمپیک

0/86

14

29/94

 .121تعداد سهمیۀ کسبشده بهمنظور
حضور در مسابقات آسیایی ،جهانی ،المپیک،
پارالمپیک

0/79

12/5

12/87

 .122تعداد میزبانی مسابقات بینالمللی

0/79

12/5

20/66

 .123جایگاه فدراسیون در رتبهبندی
(رنکینگ) بینالمللی رشته

0/67

11

10/96
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معیار

بار عاملی

(≤0/4بار عاملی)

امتیاز نهايی

()t>1.96

 .124میزان توسعۀ سطوح (قهرمانی و پایه)
رشتۀ موردنظر

0/76

12

ضرايب t

زيرمعیار

شاخص

17/81

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر معرفی ابزاری معتبر برای ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی بود .نتایج تحلیل
عاملی تأییدی و پایایی و روایی بهطور منطقی به حمایت از ابزار ارزیابی عملکرد در فدراسیونهای ورزشی
پرداخته است .نتایج نشان داد که پرسشنامۀ ارزیابی عملکرد فدراسیونها ابزار معتبری است که به مدیران
و ارزیابان فدراسیونها و وزارت ورزش و پژوهشگران مدیریت ورزشی در ارزیابی عملکرد فدراسیونهای
ورزشی کمک خواهد کرد .براساس نتایج پژوهش حاضر نه عامل رهبری ( 18سؤال) ،راهبرد ( 13سؤال)،
منابع انسانی ( 17سؤال) ،مشارکتها و منابع ( 17سؤال) ،فرایندها ،محصوالت و خدمات ( 18سؤال)،
نتایج مشتریان ( 12سؤال) ،نتایج منابع انسانی ( 11سؤال) ،نتایج جامعه ( 7سؤال) و نتایج کلیدی (11
سؤال) زیرساختهای این پرسشنامه را براساس رویکرد مدل  EFQMتشکیل میدهند.
رهبری فرایند تأثیرگذاری بر اهداف کاری و راهبردهای یک گروه یا سازمان ،بر افراد سازمان برای
بهکارگیری راهبردها و دستیابی به اهداف ،بر هویت و حفظ گروه ،و بر فرهنگ سازمان است ( .)50معیار
رهبری شامل  5زیرمعیار و  18گویه است و از جمله مهمترین گویهها میتوان به «فدراسیون در مجامع
ورزشی (آسیایی و بینالمللی) حضور فعال دارد»« ،مدیران ارشد فدراسیون ،از الگوی پیشرفت و تعالی و
نقش آن مطلعاند و بر توسعۀ آن تأکید میکنند» و «مدیران ارشد منابع (انسانی ،مالی ،زیرساختی،
اطالعاتی و غیره) مورد نیاز برنامههای تغییر را بهموقع تأمین میکنند و آنها را در اختیار مجریان قرار
میدهند» هرکدام با امتیاز  7اشاره کرد .دهقان ( )1393در بعد مدیریت و رهبری و نژادسجادی و
سلیمانیدامنه ( )1393در بعد امور پشتیبانی و برنامهریزی ،به شاخصهایی مانند داشتن نظام کارامد
ارزیابی عملکرد ،میزان توجه و همکاری با ارزیابان و بازرسان وزارت ورزش ،اشاره کرده بودند که تا حدودی
به بعد رهبری پژوهش حاضر مشابهت دارد .همچنین معصومی ( )1391به مواردی مانند میزان توجه و
تعهد مدیران نسبت به برنامهریزی راهبردی ،وجود برنامههای راهبردی و عملیاتی مدون متناسب با نیازها،
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میزان حضور فعال در مجامع و کنگرههای علمی ،آموزشی آسیایی و بینالمللی و تعداد میزبانی جلسات
داخلی ،آسیایی و بین المللی در سال اشاره کرده است .مقصود از تدوین راهبرد این است که مأموریت
سازمان تعیین شود ،شناسایی عواملی که در محیط خارجی ،سازمان را تهدید میکنند یا فرصتهایی را
بهوجود میآورند ،شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان ،تعیین هدفهای بلندمدت ،در نظر گرفتن
راهبردهای گوناگون و انتخاب راهبردهای خاص بهمنظور ادامۀ فعالیت ( .)51معیار راهبرد شامل 4
زیرمعیار و  13گویه است و گویۀ «فدراسیون در تدوین راهبرد و برنامۀ خود ،به کیفیت و کمیت نیروی
انسانی توجه میکند» با امتیاز  9مهمترین گویه محسوب میشود .نژادسجادی و سلیمانیدامنه (،)1393
تنها به داشتن برنامهریزی راهبردی اشاره کردهاند .عامل برنامهریزی در پژوهش عیدی ( )1393به معیار
راهبرد شبیه است .معصومی ( )1391به شاخص میزان توجه به نیازها و انتظارات ذینفعان کلیدی و
غیرکلیدی در بعد وضعیت موجود و شاخص میزان توجه به فرصتها ،تهدیدها ،نقاط قوت و ضعف
فدراسیون در اولویتهای سازمانی اشاره کرده است.
امروزه منابع انسانی میتواند بهعنوان دارایی اصلی هر سازمان در نظر گرفته شود و سازمانها باید
بهمنظور تأمین رشد و بقای این داراییها سرمایهگذاری کنند ( .)52هرچند منابع انسانی در ورزش میتواند
گستره ای وسیع از تماشاگران ،ورزشکاران ،داوطلبان ،مربیان ،داوران ،کارکنان و مدیران را در برگیرد ،اما
در این پژوهش منابع انسانی محدود به کارکنان ،داوران و مربیان شده و بقیۀ ذینفعان در بخشهای
جداگانهای بررسی شدهاند .این معیار با  5زیرمعیار و  17گویه شناخته میشود .گویههای «فدراسیون
مهارتها و شایستگیهای کارکنان (فنی ،انسانی و ادراکی) خود را بهبود میبخشد» و «از منابع انسانی
(عوامل اجرایی ،داوران و مربیان) قدردانی و حمایت میشود» ،از گویههای  7امتیازی این معیارند .در
عامل منابع انسانی پژوهش دهقان ( )1393معیارهای ارزیابی عملکرد شامل آموزش ،توانمندسازی و
ارتقای منابع انسانی و رضایت و حمایت از منابع انسانی فدراسیون بود .نژادسجادی و سلیمانیدامنه
( )1393در پژوهش خود در این زمینه تنها به شاخصهای تناسب نیروی انسانی ،آموزش مدیران ،مربیان
و داوران اکتفا کردهاند .بعضی شاخصهای عامل نیروی کار متخصص در پژوهش عیدی ( )1393مرتبط
با معیار منابع انسانی است .منابع در بعد مشارکتها و منابع شامل تمام منابع از جمله منابع مالی،
ساختمانها ،تجهیزات ،مواد و منابع طبیعی ،تکنولوژی ،اطالعات و دانش است ،به شرکا و تأمینکنندگان
نیز در این بعد پرداخته شده است که همۀ اینها برای موفقیت پایدار باید مدیریت شوند .گویههای «بر
حفظ و توسعۀ ارتباط و تعامل با حامیان مالی ،بانکها و سایر منابع تأمین مالی تأکید میشود» و «از
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تجارب و توانمندیهای گروهها و مجامع بینالمللی استفاده میشود» با امتیاز  7جزء مهمترین گویههاست.
در پژوهش نژادسجادی و سلیمانیدامنه ( )1393تنها یک شاخص در ارتباط با زیرمعیار (4ب) با نام
مدیریت مالی وجود دارد که بسیار کلی و غیرقابل اندازهگیری است .همچنین در مؤلفۀ منابع کالبدی و
تجهیزاتی به شاخصها یی مانند توسعۀ سرانۀ فضای ورزشی ،میزان استانداردسازی وسایل و تجهیزات و
رشد تجهیزات ورزشی فدراسیون اشاره کردهاند .عیدی ( )1393به شاخصهای اماکن و تأسیسات کافی
برای رقابتهای ورزشی ،تأمین حامیان مالی اصلی خود از منابع متعدد ،جذب کمکها و حمایتهای مالی
دولتی و تأمین منابع و کمکهای مالی از منابع متعدد در عامل منابع سازمانی پرداخته است .در پژوهش
معصومی ( )1391نیز به شاخصهایی همچون کیفیت و ایمنی اماکن ،فضاها ،وسایل و تجهیزات ورزشی،
بودجۀ جذبشده توسط مدیریت فدراسیون از بخش دولتی و جذب کمکهای مالی و میزان بهروز بودن
و کیفیت اطالعات وبسایت فدراسیون اشاره شده است.
معیار فرایندها ،محصوالت و خدمات آخرین معیار حوزۀ توانمندسازهاست .فدراسیونهای متعالی
فرایندها ،محصوالت و خدمات خود را بهمنظور خلق ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان طراحی
و مدیریت میکنند و بهبود میبخشند .گویۀ «مربی تغذیه ،بدنساز ،فیزیوتراپ ،ماساژور و روانشناس با
کیفیت و مربیان نخبه در تیمهای ملی بهکار گرفته میشود» با امتیاز  7جزء مهمترین گویهها محسوب
میشود .دهقان ( )1393در بعد فرایندها هفت عامل مسابقات ملی و بینالمللی ،ترویج و رسانه ،تدارک و
توسعۀ مربیان ،توسعۀ علمی و پژوهشی ،مشارکت ورزشی ،شناسایی و پرورش استعدادها و توسعۀ
ورزشکاران نخبه را در نظر گرفته است .نژادسجادی و سلیمانیدامنه ( )1393به شاخصهای اجرای طرح
استعدادیابی ،توسعۀ اخالق ورزشی در فدراسیون در بعد توسعۀ زیرساختهای ورزش و به شاخصهای
برگزاری اردوهای تیمهای ملی ،نحوۀ ادارۀ تیمهای ملی در بعد امور فنی و ورزشی و به شاخص میزان
توسعۀ امکانات اردویی و آمادگی جسمانی در بعد توسعۀ منابع کالبدی و تجهیزاتی اشاره کردهاند.
نتایج مشتری مجموعهای از سنجههای برداشتی و شاخصهای عملکردی مرتبط ،مبتنی بر نیازها و
انتظارات مشتریان است .مشتریان ورزشی میتوانند گسترۀ وسیعی از تمام افراد حقیقی و حقوقی را که
بهگونهای با فدراسیون در ارتباط و تعامل اند ،شامل شوند ،از جمله کارکنان ،داوران ،مربیان ،ورزشکاران،
عوامل اجرایی ،باشگاهها و غیره ،اما در این پژوهش تنها ورزشکاران ،قهرمانان ،پیشکسوتان و باشگاههای
ورزشی بهعنوان مشتری در نظر گرفته شدند .زیرمعیار (6الف) برداشتهاست .این مشاهدات و برداشتها
دیدگاههای مشتریان دربارۀ استقرار و نتایج حاصل از راهبرد فدراسیون در مقابل مشتریان است که میتوان
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از آنها برای دستیابی به درک واضح و روشنی از کارایی سازمان استفاده کرد .زیرمعیار (6ب) شاخصهای
عملکردی است که اینها شاخصهای درونیاند که توسط فدراسیون بهمنظور پایش ،درک ،پیشبینی و
بهبود عملکرد فدراسیون و پیشبینی تأثیرات آنها بر برداشتهای مشتریان بیرونی استفاده میشوند.
زیرمعیار (6الف) با  112/5امتیاز جزء مهمترین زیرمعیارها و گویۀ «نحوۀ تعامل و برخورد مدیران با
ورزشکاران ،قهرمانان ،پیشکسوتان و باشگاهها» با امتیاز  29مهمترین گویه است .دهقان ( )1393در زمینۀ
شاخصهای عملکردی مواردی مانند تعداد ورزشکاران شرکتکننده در مسابقات (هر نفر یکبار) ،میزان
حمایت از ورزشکاران آسیبدیده و ازکارافتاده و میزان حمایتهای مادی و معنوی از قهرمانان را مدنظر
قرار داده است .رشد تعداد ورزشکاران سازمانیافته در فدراسیون شاخصی است که در پژوهش نژادسجادی
و سلیمانیدامنه ( )1393به آن اشاره شده است .عیدی ( )1393به شاخص رضایت تماشاگران و
ورزشکاران در عامل بهرهوری توجه کرده است .نتایج منابع انسانی مجموعهای از سنجههای برداشتی و
شاخصها ی عملکردی مرتبط ،مبتنی بر نیازها و انتظارات منابع انسانی است .شاخصهای زیرمعیار
(7الف) ،برداشتهای منابع انسانی فدراسیون شامل کارکنان ،داوران و مربیان از فدراسیون هستند و
زیرمعیار (7ب) شاخصهای عملکردی هستند .در بین گویههای این قسمت میتوان از گویۀ «رضایت
کارکنان از شغل و توسعه و ارتقای شغلی» با امتیاز  16بهعنوان مهمترین گویه نام برد .میزان رضایت
مربیان تیمها از فدراسیون ،میانگین درآمد مربیان حرفهای ،میانگین درآمد سرمربیان تیمهای استانی،
میانگین درآمد مربیان پایه ،تعداد مربیان فدراسیون (به تفکیک درجه) ،میزان رضایت شغلی کارکنان
رسمی ،داوران و عوامل اجرایی ،تعداد داوران فدراسیون به تفکیک درجه ،از جمله شاخصهایی است که
در پژوهش دهقان ( )1393به معیار نتایج منابع انسانی این پژوهش مشابهت دارد .عیدی ( )1393در
عامل بهرهور ی ،رضایت منابع انسانی را مورد توجه قرار داده است .تفاوت پژوهش معصومی ( )1391با
پژوهش حاضر در بعد منابع انسانی این است که معصومی بر شاخصهای تعداد کارکنان متخصص و
تحصیلکرده ،تعداد مربیان و داوران و تعداد کرسیهای کسبشدۀ فنی و مدیریتی در سطح آسیا و جهان
را در بخش درونداد تأکید کرده است ،اما پژوهش حاضر به این موارد در قسمت نتایج اشاره کرده است.
نتایج جامعه برداشت افراد جامعه بهعنوان یک استخدامکننده و یک عضو مسئول جامعه از تولیدات
یا خدمات سازمان ،شامل تصویر کلی از پاسخگویی به تماسهاست .در حقیقت جامعه ،کار سازمان را
اندازهگیری میکند و سازمانهای سرآمد از این نتایج برای بهبود عملکرد خود استفاده میکنند .زیرمعیار
(8الف) بیانگر مشاهدات جامعه از فدراسیون است که ممکن است از منابع مختلفی از جمله نظرسنجیها،
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گزارشها ،مقاالت مطبوعاتی ،نشستهای عمومی ،سازمانهای غیردولتی ،نمایندگان جامعه و مسئوالن
دولتی بهدست آیند .شاخصهای عملکردی ،زیرمعیار (8ب) هستند .در این معیار میتوان به گویۀ «تعداد
تماشاگران حاضر در مسابقات» بهعنوان مهمترین گویه با امتیاز  18اشاره کرد .دهقان ( )1393در عامل
رشد و تعمیم ورزش ،معیار افزایش آگاهی ،عالقه و مشارکت جامعه را در نظر گرفته است .دو شاخص
«فدراسیون در جذب تماشاگران موفق عمل کرده است» و «فدراسیون قادر است وجهۀ عمومی خود را
بهصورت مستمر حفظ کند» ،تنها مواردی است که در پژوهش عیدی ( )1393میتوان با معیار نتایج
جامعه مرتبط دانست .معصومی ( )1391نیز در قسمت پیامدها و تأثیرات ،بُعدی به نام نتایج جامعه را
مدنظر قرار داده است ،اما شاخصهای آن هیچ شباهتی به شاخصهای بعد نتایج جامعه در پژوهش حاضر
ندارد .فدراسیونهای متعالی ،نتایج کلیدی را که نیازها و انتظارات تمام ذینفعان را برآورده میکنند،
بهدست میآورند و حفظ میکنند ،نتایج برجستهای که مرتبط با اجزای اصلی خطمشیها و راهبردهاست.
زیرمعیار (9الف) دستاوردهای کلیدی راهبردی را شامل میشود ،که برای اندازهگیری میزان موفقیت
فدراسیون در راستای تحقق اهداف راهبردی و تأمین نیازها و انتظارات ذینفعان استفاده میشود.
شاخصهای کلیدی عملکردی یعنی زیرمعیار (9ب) برای اندازهگیری عملکرد عملیاتی فدراسیون استفاده
میشوند .گویۀ «افزایش غرور و افتخار ملی نسبت به موفقیتهای ورزشی بینالمللی» با امتیاز 15/5
مهمترین گویه محسوب میشود .دهقان ( )1393در بعد برونداد به معیار افتخارآفرینی از طریق کسب
مدال و ارتقای جایگاه بین المللی توجه کرده است .کسب سهمیۀ المپیک و پارالمپیک ،بهبود رکوردها،
مدال و مقامهای کسبشده و نتایج کسبشده در مسابقات بینالمللی ،میزبانی مسابقات بینالمللی
شاخصهای مشابهی بودند که نژادسجادی ( )1393نیز به آنها اشاره کرده است .عیدی ( )1393تنها به
دو شاخص توانایی میزبانی رشتۀ ورزشی و رشد و توسعۀ رشتۀ ورزشی اشاره کرده است .تعداد مدالها و
سکوهای کسبشدۀ آسیایی ،جهانی ،المپیک و پارالمپیک و میزان رشد و ارتقای رتبۀ آسیایی ،جهانی،
المپیک و پارالمپیک شاخصهایی بودند که معصومی ( )1391در بخش برونداد و میزان غرور و افتخار
ملی و میزان توسعۀ ورزش چهارگانه (قهرمانی ،حرفهای ،همگانی و پرورشی) شاخصهایی بودند که در
بخش پیامدها و تأثیرات مدنظر قرار داده بود.
در جمعبندی پایانی باید گفت که سازۀ نهعاملی ارزیابی عملکرد با  32زیرمعیار و  124گویه
نشاندهندۀ دستهبندی مناسبی از ارزیابی عملکرد در فدراسیونهای ورزشی بود .بنابراین ،نه عامل ارزیابی
عملکرد بر مبنای مدل  ،EFQMبا توجه به اینکه این مدل از کاملترین مدلهای ارزیابی است که سازمان
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 ارائهکنندۀ چارچوب مفهومی مناسبی،را نسبت به روشهای سنتی بـهصـورت جامعتری ارزیابی میکند
برای ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی است که در این زمینه برای تعیین شاخصهای الگـوی
 نظامهای پیشرفته، از آنچــه در معرفــی و تحلیــل مــدلهــای مختلــف ســنجش عملکــرد،پژوهش
. استفاده گردید،و معتبر مدیریت عملکرد و هــمچنــین ویژگیهای فدراسیونهای ورزشی بیان شد
،پیشنهاد میشود مدیران فدراسیونهای ورزشی با استفاده از این مدل به ارزیابی عملکرد خود بپردازند
مدیران و پژوهشگران مدیریت ورزشی نیز میتوانند از پرسشنامۀ ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی
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Abstract
The purpose of this study was to introducing performance appraisal
questionnaire for sports federations. The research method was a mixed method
that combines qualitative and quantitative methods. Population of study was
experts assessing the performance of sports federations at the Ministry of
Sport (10 people), heads, evaluators and Secretaries of the sports federation in
Iran (100 people) and University elite who have done research in the field of
management and performance evaluation in sport (50 people). The number of
samples continued to reach the theoretical saturation for the interview
(25people). In the quantitative phase, 130 questionnaires were collected. In
order to analyze the data, confirmatory factor analysis and structural equation
modeling using SmartPLS3 software were used. 124 questions were
categorized into 32 sub-criteria and 9 criteria that included: Leadership (18
questions), Strategy (13 questions), Human resources (17 questions),
Partnership and Resources (17 questions), Processes, Products and Services
(18 questions), Customer Results (12 questions), Human resources Results (11
questions), Society Results (7 questions) and Key Results (11 questions). The
results of this study showed that the performance appraisal (evaluation)
questionnaire of sports federations is an appropriate theoretical framework
and tool for evaluating organizational performance in sports federations. It is
suggested that managers and researchers in sport management use this
questionnaire to evaluate the performance of sports federations.

Keywords
Performance appraisal, Performance management, Questionnaire, Sports
federations, Tool.
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