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 های ورزشیمعرفی ابزار ارزيابی عملکرد فدراسیون

 

 
  3محمدحسین قربانی  – 2نژاد رحیم رمضانی  – 1الهام فسنقری 

ت بدنی و ، دانشکدة تربی. استاد2 ، تهران، ايرانعلوم ورزشی تربیت بدنی و پژوهشگاه ،مديريت ورزشی ی. دکتر1

 يران، تهران، اعلوم ورزشی تربیت بدنی و پژوهشگاه ،. استاديار3 رشت، ايران دانشگاه گیالن، علوم ورزشی،

 

 
 

 چکیده

ته بود که بود. روش انجام پژوهش روش آمیخ های ورزشیمعرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیونهدف از این پژوهش، 

های ورزشی در لکرد فدراسیونآماری پژوهش کارشناسان دفتر ارزیابی عم ۀجامع. استهای کیفی و کمی ترکیبی از روش

ن دانشگاهی که نفر( و نخبگا100های ورزشی کشور )فدراسیون و دبیران هاارزیاب ،نفر(، رؤسا10) و جوانان وزارت ورزش

ونه تا حد رسیدن به که تعداد نمبودند نفر(،  50اند )مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش کار پژوهشی انجام داده ۀدر زمین

بود که در شمار گیری به شکل کلمونهییدی روش نأو برای بخش تحلیل عاملی ت افتیاشباع نظری برای مصاحبه ادامه 

ییدی أحلیل عاملی تت ازآمار استنباطی  در بخشها داده لیوتحلهیمنظور تجزبهشد.  یآورجمعپرسشنامه 130این قسمت 

یار رهبری مع 9زیرمعیار و  32در قالب  سؤال 124 استفاده شد. SmartPLS3و  SPSS22افزارهای بردن نرم کاربا به

 دها، محصوالت و خدماتینافر(، سؤال17) ها و منابعمشارکت(، سؤال17(، منابع انسانی )سؤال13راهبرد )(، سؤال18)

( سؤال11لیدی )( و نتایج کسؤال 7جامعه ) (، نتایجسؤال11(، نتایج منابع انسانی )سؤال12(، نتایج مشتریان )سؤال18)

 ارزیابی مناسب نظری ارچوبچ های ورزشی ابزار وفدراسیونارزیابی عملکرد مۀ پرسشنا دادنتایج نشان بندی شدند. طبقه

فاده از این است ورزشی با مدیریت مدیران و پژوهشگرانشود پیشنهاد می ؛های ورزشی استسازمانی در فدراسیون عملکرد

 .بپردازندهای ورزشی ارزیابی عملکرد فدراسیونپرسشنامه به 

 

   

 یدیکل یهاواژه

 ، مدیریت عملکرد.فدراسیون ورزشیپرسشنامه،  ،عملکردارزیابی ابزار، 
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 مقدمه

، ارتقا، ایجاد انسجام، ثبات قدم و پایداری یوردر عصر کنونی، هدف هر سازمان زنده و فعالی توسعه، بهره

اخیر پیچیدگی، سرعت عمل،  یهارقابتی و جهانی شدن است و با توجه به اینکه در سال ۀدر عرص

بیشتری یافته و با توجه به  ۀرقابت و پاسخگویی در برابر مشتریان و ارباب رجوع جلو، یریپذانعطاف

ناپذیر و مهم تلقی تحوالت شگرف دانش مدیریت، وجود نظام نظارت و ارزیابی اثربخش امری اجتناب

 ایندسازمانی و کنترل فر هاییتعنوان یکی از مؤثرترین ابزار شناخت قابلارزیابی عملکرد به». شودیم

بهبود و  ۀزمین ،هاها و فرصتقابل بهبود، تهدیدها، قوت هایینهبا برجسته ساختن زم تواندیکاری، م

 گیریاندازه هایهمچنین سیستم (1) «فراهم سازد را اصالح روندهای موجود و تعالی فردی و سازمانی

 .(2)کنند  عمل ساختاری، یهاحلعنوان راهبه نندتواسازمانی متفاوت، می تقاضاهای برای عملکرد،

ها، بهبود و و ضعف هاییدرست و علمی موجب تشخیص نارسا اییوهارزیابی عملکرد سازمان با ش

و رشد و ارتقای کیفی امور، پرورش استعدادهای کارکنان و  یور، افزایش بهرهآوریانح اختالالت زاصال

تقویت انگیزش آنها، ایجاد فرصت رقابت سالم، برقراری نظام شایستگی و بهبود مدیریت خواهد شد. 

میسر  و انتخاب راه صحیح و رسیدن به مقصد را کنندیارزیابی به تشخیص راه کمک م یهاشاخص

برای دانستن اینکه خدمات سازمان تا چه حد جوابگوی  مندنظام. ارزیابی عملکرد تالشی است سازندیم

، یوردر مورد بهبود بهره هایپرسشبه  ییموردنظر بوده و ابزاری برای قابلیت پاسخگو ۀنیازهای جامع

و معیارهایی نیاز است که بتوان کمیت و کیفیت  هاکارایی و اثربخشی است. برای این کار به مقیاس

کرد. اجرای صحیح نظام  یریگمبهم اندازه یهاشخصی و مالک هاییو به دور از داور موردنظر را بادقت

صحیح، مدیریت علمی، استفاده  یگذاریند هدفادقیق و عینی به ارتقای فر یهاارزیابی عملکرد با شاخص

بع انسانی، افزایش توان دستیابی به اهداف سازمان و در نتیجه اثربخشی آن و منا یژهوبهینه از منابع به

ی ریگاندازه( 2016و همکاران ) 1. به گفتۀ ومر(3) مسئوالن منجر خواهد شد تریقبهتر و دق گیرییمتصم

 .(4)کند هایشان کمک میها به تصمیمات راهبردی و توانایی آنها برای ارزیابی موفقیتعملکرد سازمان

های ورزشی که از یک سو با اقشار مختلف جامعه، ضرورت این مهم در نهادهای ورزشی مانند فدراسیون

روست و از طرف دیگر نیاز به مالی دولت روبه هاییتو کاهش حما المللیینب یهاافزایش رقابت

. بنابراین شودیوجود دارد، بیشتر احساس م ربطیپاسخگویی شفاف و صریح در مقابل جامعه و مراجع ذ

                                                           
1.  Wemmer 
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مع از جمله فقدان مدل جا هایییها و کاستو وجود ضعف هایونارزیابی فدراس ۀدلیل سنتی بودن شیوبه

، راهبردی ۀنظام ارزیابی با اهداف و برنام ییهمسونانگرش جامع و فراگیر،  نبودمند ارزیابی عملکرد، و نظام

محور بودن و عدم امکان تمام ابعاد سازمانی، نتیجه ۀروز و دربرگیرندهای جامع و بهمعیارها و شاخص نبود

ارزیابی عملکرد و طراحی  یهاضرورت بازنگری و طراحی شاخص هایونصحیح فدراس یبندمقایسه و رتبه

امروزه تالش  شودیخاطرنشان م». خوردیابزاری مناسب در این زمینه به چشم م ۀمدلی جامع و ارائ

مالی( تأکید نشود و با  ۀخاص )نظیر زمین هایینهها، تنها بر زمتا جهت ارزیابی عملکرد سازمان شودیم

تحت پوشش قرار گیرد.  سازمانعملکردی یک  یهاکردی تعادلی و متوازن، تمامی جنبهاز روی یریگبهره

متوازنی از  ۀها، به مجموعمنظور برخورداری از تصویری جامع از عملکرد سازمانعبارت دیگر، بهبه

 مرتبط با ظرفیت یهاپولی، شاخص یهاها نیاز است تا بتوان میان عوامل داخلی و خارجی، شاخصشاخص

« ردیندی، تعادل و توازن منطقی، معقول و مناسب برقرار کافر یهاتحول و یادگیری سازمانی و شاخص

(5). 

های ورزشی حاکی از آن است که در زمینۀ ارزیابی عملکرد در سازمان هگرفتانجامهای پژوهش

ها و رویکردهای متفاوت به ارزیابی و طراحی الگو و با روش های متفاوت توجه کردهپژوهشگران بر جنبه

، (1392میرفخرالدینی و همکاران )(، 1391(، طحاری مهرجردی )1389محمدی ) اند.برای آنها پرداخته

(، گیررت، آلم 2014) 4( اوبویل و حسن2018) 3و سلنتسو و اوسوکین (2003) 2سبارو، (0220) 1هوی

ورزشی با رویکرد  یهاارزیابی سازمانهایی در زمینۀ (، پژوهش2015و همکاران ) 6(؛ ناگل2014) 5و گرول

بولیوار و رودریگرز (، 1390(، نژادسجادی )1389)و همکاران کشاورز (. 6-14اند )انجام داده ییکارا

 10زی( و دیمیتروپالس، کاسماس و دوو2014) 9(، کازما و اونودی2012) 8یسلوالم (؛2010) 7همکاران

روش ارزیابی کارت امتیازی متوازن در  سازییادهو پژوهشگرانی بودند که در خصوص پ (2017)

کاربردی و جدیدی ارائه کرده بودند؛ اما این روش یک روش ارزیابی  یهاورزشی پژوهش یهاسازمان

                                                           
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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برای  سازییادهراهبردی خاص خود را دارد، قابلیت پ ۀدرونی است و با توجه به اینکه هر سازمانی برنام

 (.15-20)چند فدراسیون ورزشی را ندارد 

ورزشی پرداختند  یهاسازمان( به ارزیابی 2010) 1ویناند و (1392) نیای(، ابطح1388میرکاظمی )

 و همکاران ها از جمله عیدیتعدادی از پژوهش(. 21-23) کمی بهره بردند یهاکه بیشتر از شاخص

و ورزشی  هاییوناثربخشی فدراس( 2006) 3اتاناسیو، سامورتزیس و ککلیز ،(2002)  2یو ،(1393)

ورزشی را مدنظر قرار  یهااثربخشی سازمان (2006) 5، شیلبری و مور(2000) 4پاپادمیتریوس و تیلور

به  (1393دامنه )نژادسجادی و سلیمانی (.24-28) دادند و با این رویکرد به ارزیابی آنها اقدام کردند

 بندییت( به اولو1390پروین )و ورزشی،  هاییونارزیابی عملکرد فدراس یهابندی شاخصاولویت

ها ارزیابی عملکرد در فدراسیون بدمینتون پرداختند که البته رویکرد آنها در تدوین شاخص یهاشاخص

 (.29-30) کیفی بوداغلب 

، (2005و همکاران ) 6مادال ،(1392هنری و همکاران ) ،(1392میراسماعیلی ) ،(1381) پناهیزدان 

 9(، تورس، مارتین و گوورا1420و همکاران ) 8(، کاراستیتیس2014) 7سینگین، السکین و ویستارتیت

در این (. 31-37) گوناگون ارزیابی کردند یهامختلف ورزشی را با روش هاییونعملکرد فدراس( 2018)

ها پرداختند یونفدراسسازی یاحرفه( به طراحی چارچوب مفهومی برای 2016و همکاران ) 10رئراننبین 

های ورزشی فدراسیونبه طراحی نظام ارزیابی عملکرد نیز  (1393( و دهقان )1391معصومی ). (38)

شمول استفاده نکردند شده و جهانپذیرفته یاز چارچوب زمینهاما با رویکرد سیستمی و در این  ،پرداختند

 (.39-40) ها توجه کردندمتفاوتی به شاخص ۀو هر کدام از جنب

 یهااز سازمان متفاوتی یهاه به ارزیابی جنبهگرفتانجامی هاپژوهش که مالحظه شد،طورهمان

 هاشاخصرسد این معیارها و یمنظر ند، ولی بهپرداخت مختلف یهاو مدل هاورزشی با استفاده از ابزار

اهمیت و وظایف خطیر و  جایگاه، ورزشی با توجه به هاییوندر این میان فدراسکامل و جامع نیستند 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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که با توجه به  ندفردارزیابی عملکرد بومی و منحصربه ابزارنیازمند نوعی  ،ارزشمندی که بر عهده دارند

را  هایون( بتواند عملکرد فدراسغیرهماهیت و تنوع خود )مأموریت، سازمان، ساختار، نیروی انسانی و 

آن است )روایی(، این سنجش از دقت قابل  یریگدنبال اندازهد که بهکن، آن چیزی را سنجش بسنجد

اهمیت وجود  در خصوص ورزشی باشد. ۀجامع هاییازمندیایی( و منطبق بر نقبولی برخوردار باشد )پای

به معرفی  یورزش علوم ۀمختلف در حوز یهاپژوهش راًینیاز یک پژوهش، اخپیش ۀمثابپرسشنامه به

 خداداد و همکارانبه پژوهش  توانیمبرای مثال اند. ابزارهای مناسب و بررسی پایایی و روایی آنها پرداخته

و  احمدی ؛«طراحی، رواسازی و اعتباریابی پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی در سازمان تربیت بدنی»( 1391)

( 1391) و همکاران نژادیرمضان ؛«بررسی پایایی و روایی پرسشنامۀ ابعاد عدالت ورزشی»( 1391) همکاران

معرفی »( 1393عیدی و همکاران )؛ «ورزش ایران یالمللنیداوران ملی و ب یزابررسی عوامل استرس»

و  1؛ اسکانالن«رقابتی یهاورزشی بر مبنای رویکرد ارزش هاییوناثربخشی فدراس یریگابزار اندازه

 اعتباریابی طراحی و( »2017) 2؛ کورین و آلن«طراحی پرسشنامه تعهدات ورزشی( »2016همکاران )

مندی طراحی پرسشنامۀ رضایت( »2017اران )و همک 3؛ لیو«ورزش برای زندگی یهامهارت مقیاس اولیۀ

 رفتارهای پرسشنامۀ روایی( »2017و همکاران ) 4و راکچی« ی ورزش چیناحرفهی هادانشگاهدانشجویان 

 یبه وجود ابزار مناسب گوییپژوهش حاضر نیز در راستای پاسخ .اشاره کرد« ورزش در( IBQ) فردیبین

 (.24، 41-47) ورزشی کشور است هاییونبرای ارزیابی عملکرد فدراس

بدون ارزیابی  یهامحدود به تعدادی فرم کهورزشی  هاییوننظام ارزیابی کنونی فدراسبه  با توجه

 تمرکز داردها و نتایج ها، مقاممدال بر ارزیابی و صرفاً استعلمی و پژوهشی مناسب  ۀاز پشتوان برخورداری

 که یاگونهورزشی کشور به هاییونم ارزیابی عملکرد فدراسنظا در منسجمی و شفاف یندافر مجموع در و

 شود، آن عملکرد ارتقای جهت مناسب هاییرساختو ز انگیزه ایجاد و کمبودها، و نواقص رفع موجب

 هاییونفدراس کل ارزیابی عملکرد مهم امر برای جامع و یکپارچه یسیستم وجود، شودینم مالحظه

 EFQMپژوهش حاضر مدل و  خوردیمبه چشم علمی و پژوهشی باشد،  هاییافتهورزشی که مبتنی بر 

پایه   ،الگوهای ارزیابی عملکرد است ینترترین و مناسبکامل ءجهانی و جز ۀشدرا که یک الگوی پذیرفته

مختلف  یهاها در تعیین معیارها و شاخصو سعی دارد با توجه به نتایج پژوهشاست و اساس قرار داده 

                                                           
1 . Scanlan 

2 . Cronin & Allen  

3 . Liu 

4 . Rocchi 
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نظر به تعیین معیارها و ن صاحباکارشناسان و متخصص هایبانی نظری موجود و نظرم یننچو هم

و طراحی ابزاری مناسب،  EFQMمبنای مدل  های ورزشی ایران برارزیابی عملکرد فدراسیون یهاشاخص

پژوهش  ئلۀ. بنابراین، مسفدراسیون بپردازد هاییژگیهمراستا با محیط، شرایط و سایر وکارا و جامع 

 ورزشی ایران کدام است؟  هاییونارزیابی عملکرد فدراسبرای معتبر ملی و مناسب  ابزار که است نیحاضر ا

 

 پژوهش یشناسروش

است. روش  هگرفتاطالعات به شکل میدانی انجام  یآورو جمعاست این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی 

آمیخته است که ابتدا روش کیفی، سپس روش کمی است. در ابتدا با  یهاپژوهش حاضر از نوع پژوهش

اینترنتی  هاییتساو مقاالت التین، وب هاباها و مقاالت فارسی، کت)کتاب یااز منابع کتابخانه یریگبهره

پژوهش فهرست مقدماتی  ۀ( مبانی نظری پژوهش تدوین و در ادامه براساس مبانی نظری و پیشینغیرهو 

و  موضوع پژوهش از آگاه نخبگان کیفی با یهاارزیابی تهیه شد. سپس به اجرای مصاحبه یهاخصاز شا

 تحلیل از استفاده با پایان شد. در پرداختهتا حد رسیدن به اشباع نظری  بازمهین یهاتوزیع پرسشنامه

 یهامعیارها و شاخص نهایی فهرست تا پرداخته شد هایافته از گیرییجهنت و یبنددسته تلخیص، به کیفی

 تهیهاولیه  ۀها پرسشنامد. با استفاده از فهرست نهایی شاخصوش ورزشی استخراج هاییونارزیابی فدراس

یید شد. در أو نخبگان توزیع و روایی آن ت تاداننفر از اس 11روایی صوری و محتوا بین  دییشد که برای تأ

 ۀنهایی برای تحلیل عاملی بین جامع ۀنهایت پرسشنام بررسی روایی محتوا از روش الوشه استفاده شد و در

 آماری توزیع شد. 

 ورزشی در وزارت ورزش هاییونآماری پژوهش شامل کارشناسان دفتر ارزیابی عملکرد فدراس ۀجامع

نفر( و نخبگان دانشگاهی  100ورزشی کشور ) هاییونفدراس ها و دبیرانیابارز ،نفر(، رؤسا 10) و جوانان

که تعداد نمونه  بود ،نفر( 50اند )مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش کار پژوهشی انجام داده ۀینکه در زم

کارشناسان دفتر نفر از  6 شامل شوندگانمصاحبه) تا حد رسیدن به اشباع نظری برای مصاحبه ادامه یافت

 هاییونفدراس ها و دبیرانیابارز ،رؤسانفر از  10، ورزشی در وزارت ورزش هاییونارزیابی عملکرد فدراس

مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش  آگاه به موضوعنخبگان دانشگاهی نفر از  9و همچنین  ورزشی کشور

گرفت که در این شمار انجام به شکل کل یریگو برای بخش تحلیل عاملی تأییدی روش نمونه بودند(

ها از آمار توصیفی شامل جداول و داده لیحلوتهیمنظور تجزبهآوری شد. پرسشنامه جمع 130قسمت 
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بردن  کارنمودارهای فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی تأییدی با به

 استفاده شد. SmartPLS 3و  SPSS 22 یافزارهانرم

 

 پژوهش هاییافتهنتایج و 

ج( 1غیر از )تمامی متغیرها به مقدار آلفای کرونباخآمده است،  1مطابق با خروجی این مدل که در جدول 

به نظر موس و  با توجه»ج( نیز 1باالتر است که بیانگر پایایی قابل قبول است. در مورد متغیر )7/0از 

سرحد ضریب آلفای  عنوانبهرا  6/0اندک مقدار  سؤاالت( که برای متغیرهایی با تعداد 1998همکاران )

ضرایب پایایی  همچنینمقدار قابل قبولی است.  66/0دست آمدن ، به(48)« دانکردهکرونباخ معرفی 

همۀ معیارها و زیرمعیارها باالی  AVEو هستند  7/0، همگی باالی معیارها و زیرمعیارها تمامیترکیبی 

 شود.گیری تأیید میاست، که روایی همگرای ابزار و مناسب بودن ابزار اندازه 5/0

 

 پايايی و روايی معیارها و زيرمعیارها .1جدول 

 متغیر
ت

اال
سؤ

د 
دا

تع
 

 ضريب آلفای کرونباخ

(Alpha>0.7) 

ضريب پايايی ترکیبی 

(CR( )Alpha>0.7) 

میانگین واريانس 

 (AVE>0.5استخراجی )

 60/0 88/0 83/0 5 الف1

 66/0 88/0 82/0 4 ب1

 60/0 82/0 66/0 3 ج1

 77/0 91/0 85/0 3 د1

 74/0 90/0 82/0 3 ه1

 73/0 93/0 94/0 18 رهبری

 71/0 88/0 80/0 3 الف2

 74/0 90/0 83/0 3 ب2

 81/0 93/0 88/0 3 ج2

 74/0 92/0 88/0 4 د2

 86/0 96/0 95/0 13 استراتژی

 79/0 92/0 87/0 3 الف3

 62/0 89/0 85/0 5 ب3

 80/0 92/0 87/0 3 ج3

 75/0 90/0 84/0 3 د3
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 پايايی و روايی معیارها و زيرمعیارها .1جدول ادامة

 متغیر

ت
اال

سؤ
د 

دا
تع

 

 ضريب آلفای کرونباخ
(Alpha>0.7) 

ضريب پايايی ترکیبی 
(CR( )Alpha>0.7) 

میانگین واريانس 
 (AVE>0.5) استخراجی

 84/0 94/0 91/0 3 ه3

منابع 
 انسانی

17 96/0 95/0 80/0 

 63/0 84/0 71/0 3 الف4

 60/0 85/0 76/0 4 ب4

 67/0 89/0 83/0 4 ج4

 74/0 89/0 82/0 3 د4

 81/0 93/0 89/0 3 ه4

ها مشارکت
 و منابع

17 94/0 95/0 78/0 

 71/0 91/0 86/0 4 الف5

 81/0 93/0 88/0 3 ب5

 66/0 88/0 83/0 4 ج5

 67/0 89/0 84/0 4 د5

 80/0 92/0 87/0 3 ه5

یندها، راف
محصوالت و 

 خدمات
18 95/0 94/0 76/0 

 77/0 93/0 90/0 4 الف6

 53/0 90/0 87/0 8 ب6

نتايج 
 مشتريان

12 92/0 94/0 88/0 

 69/0 92/0 88/0 5 الف7

 58/0 89/0 85/0 6 ب7
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 پايايی و روايی معیارها و زيرمعیارها .1جدول ادامة

 متغیر

ت
اال

سؤ
د 

دا
تع

 

 ضريب آلفای کرونباخ
(Alpha>0.7) 

ضريب پايايی ترکیبی 
(CR( )Alpha>0.7) 

میانگین واريانس 
 (AVE>0.5استخراجی )

نتايج 
منابع 
 انسانی

11 91/0 91/0 83/0 

 64/0 87/0 81/0 4 الف8

 68/0 86/0 76/0 3 ب8

نتايج 
 جامعه

7 86/0 90/0 82/0 

 66/0 91/0 87/0 5 الف9

 61/0 90/0 87/0 6 ب9

نتايج 

 کلیدی
11 90/0 88/0 78/0 

 

امتیاز(،  100« )منابع انسانی»امتیاز(،  100« )استراتژی»امتیاز(،  100« )رهبری»پنج معیار 

 ۀمربوط به حوزامتیاز(  100« )فرایندها، محصوالت و خدمات»امتیاز( و  100« )ها و منابعمشارکت»

« نتایج منابع انسانی»امتیاز(،  150« )نتایج مشتری»چهار معیار امتیاز( و  500 مجموع)در توانمندسازها 

)در نتایج  ۀامتیاز( مربوط به حوز 150« )نتایج کلیدی»امتیاز( و  100« )نتایج جامعه»امتیاز(،  100)

ی هر گویه بر بار عاملکه از ( 1391با توجه به پژوهش حبیبی و همکاران ). ندامتیاز( هست 500 مجموع

ۀ شدمشخصبه امتیاز  با توجهوزن و اهمیت هر گویه در آن عامل استفاده کردند و  عنوانبهروی هر عامل 

 .(49)زیرمعیارها با تناسب گرفتن، امتیاز هر شاخص محاسبه و در جدول قرار داده شد 

مشاهده  2در جدول  هاشاخصهمراه بار عاملی ی ارزیابی عملکرد بههاشاخصمعیارها، زیرمعیارها و 

 باالتر است. 96/1از  tو تمامی ضرایب  باالتر 4/0سؤاالت از  تمامی بارهای عاملی 1جدول مطابق شود. یم
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بار و  ورزشی هاییونارزيابی عملکرد فدراس یهامعیارها، زيرمعیارها و شاخصوزن و امتیاز  .2جدول 

 هاشاخص tی و ضرايب عامل

ار
عی

م
 

 شاخص زيرمعیار
مل

عا
ار 

ب
 ی

(4/0
≤

امل
 ع

بار
 (ی

ی
هاي

ز ن
یا

مت
ا

 

ب 
راي

ض
t

 

(
t>

1
.9

6
) 

1
ی )

بر
ره

 .
10

0
) 

رهبران  -الف1

، تیمأمور

انداز، چشم

ها و ارزش

اصول اخالقی 

را ایجاد کرده، 

توسعه 

و  دهندمی

عنوان خود به

الگو عمل 

 (20کنند. )می

 یهابرنامهمدیران ارشد فدراسیون، . 1

راهبردی )بلندمدت( را متناسب با نیازها 

 .کنندیتنظیم م

78/0 4 26/14 

 یهامدیران ارشد فدراسیون، هم بر برنامه. 2

 یهابلندمدت و هم بر اجرای برنامه

 مدت تأکید و تمرکز دارند.کوتاه

80/0 4 31/12 

 ۀمدیران ارشد فدراسیون، خود به برنام. 3

 راهبردی متعهدند.
82/0 25/4 05/19 

و اهداف  تیمدیران ارشد، مأمور. 4

فدراسیون را برای کارکنان و جامعه 

 کنند.می یسازشفاف

81/0 25/4 89/21 

 ۀجوانمردانه و روحی یهاخصلت ،مدیران. 5

 کنندمیپهلوانی را در میان ورزشکاران احیا 

 .دهندیو اشاعه م

67/0 5/3 07/11 

رهبران -ب1

سیستم 

مدیریت 

فدراسیون و 

عملکرد آن را 

تعریف، پایش، 

بازنگری و 

هدایت 

و آن  کنندیم

را بهبود 

2بخشند.)می

0) 

عملکرد مناسب فدراسیون، نظام ارزیابی . 6

خود را تدوین، اجرا و پایش  هاییتبا فعال

 .کندیم

88/0 5/5 35/39 

فدراسیون، برای ارزیابی هریک از واحدها . 7

، نیروی انسانی هایأت، ههایتهها )کمو بخش

را  یبندو غیره( نظام ارزیابی عملکرد و رتبه

 .کندیتدوین، اجرا و پایش م

86/0 5/5 17/34 

مدیران ارشد در ارزیابی فدراسیون بر . 8

ملی و  یهااستفاده و رعایت شاخص

 .کنندیالمللی تأکید مبین

83/0 5 60/22 

فدراسیون با ارزیابان و بازرسان وزارت . 9

ملی المپیک همکاری  ۀورزش و کمیت

 .کندیم

65/0 4 67/7 

رهبران با  -ج1

 نفعانیذ

بیرونی فعاالنه 

ملی  ۀفدراسیون با وزارت ورزش، کمیت. 10

و سایر  المللیینب ونیالمپیک، فدراس

 ها ارتباط و همکاری متقابل دارد.ارگان

74/0 5/6 93/13 
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1
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در 

 (20ند.)اتعامل

فدراسیون در مجامع ورزشی )آسیایی و . 11

 ( حضور فعال دارد.یالمللنیب
83/0 7 89/25 

 یالمللنیفدراسیون جلسات آسیایی و ب. 12

 .کندیرا میزبانی م
75/0 5/6 48/13 

رهبران با  -د1

همراهی منابع 

انسانی 

فدراسیون، 

فرهنگ تعالی 

را تقویت 

 (20کنند. )می

مدیران ارشد فدراسیون، از الگوی . 13

و بر  اندپیشرفت و تعالی و نقش آن مطلع

 .کنندیآن تأکید مۀ توسع

91/0 7 17/48 

بر مدیران ارشد فدراسیون، . 14

و  گرایییتفرهنگ موفق سازیینهنهاد

 .کنندیپیروزی در منابع انسانی تأکید م

85/0 5/6 84/19 

مدیران ارشد فدراسیون، از افراد و . 15

بهره  پذیریتپاسخگو و مسئول هاییمت

 .برندیم

88/0 5/6 88/30 

رهبران از  -ه1

پذیری انعطاف

فدراسیون 

اطمینان 

حاصل کرده و 

آن را تغییر در 

صورت به

اثربخش، 

مدیریت 

 (20کنند. )می

مدیران ارشد در پاسخگویی به تغییرات . 16

 محیطی سرعت و چابکی دارند.
85/0 5/6 29/23 

خالقیت و  ۀتوسع ۀمدیران ارشد، زمین. 17

نوآوری در نیروی انسانی فدراسیون را فراهم 

 .کنندیم

85/0 5/6 80/20 

)انسانی، مالی، مدیران ارشد منابع . 18

زیرساختی، اطالعاتی و ...( مورد نیاز 

و  کنندمیمین أموقع تهای تغییر را بهبرنامه

 .دهندیآنها را در اختیار مجریان قرار م

88/0 7 27/32 

2
ی )

تژ
را

ست
. ا

10
0

) 

، راهبرد -الف2

مبتنی بر درک 

نیازها و 

انتظارات 

نفعان و ذی

محیط بیرونی 

 (20است. )

نفعان نیازها و انتظارات ذی فدراسیون. 19

کلیدی )مانند وزارت ورزش، فدراسیون 

ملی المپیک و غیره( را  ۀالمللی و کمیتبین

 .کندیم ینیبشیشناسایی، درک و پ

86/0 5/8 19/28 

نفعان فدراسیون نیازها و انتظارات ذی. 20

ذاران غیرکلیدی )مانند جامعه، دولت، قانون

 ینیبشیدرک و پو غیره( را شناسایی، 

 .کندیم

85/0 5/8 89/25 

خود،  راهبردفدراسیون در تدوین . 21

ها و تهدیدهای محیطی را لحاظ فرصت

 .کندیم

82/0 8 05/22 
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 راهبرد -ب2

مبتنی بر درک 

ها و قابلیت

عملکرد درونی 

 (20)است. 

خود،  راهبرد فدراسیون در تدوین. 22

 .کندیها را لحاظ مها و ضعفقوت
86/0 8 30/28 

و برنامه  راهبرد فدراسیون در تدوین. 23

خود، به کیفیت و کمیت نیروی انسانی توجه 

 .کندیم

90/0 9 70/40 

 ۀو برنام راهبردفدراسیون در تدوین . 24

خود، به منابع مالی، امکانات و تجهیزات 

 .کندیموجود توجه م

83/0 8 49/26 

 راهبردهاج. 2

و 

 یهایمشخط

پشتیبان 

ایجاد، بازنگری 

روز و به

شوند. می

(20) 

خود را  هایراهبردها و فدراسیون برنامه-25

 .دهدیمورد بررسی و بازنگری مداوم قرار م
89/0 8 87/32 

ها و فدراسیون، ساختار، برنامه، پروژه. 26

، شدهنیتدو هایراهبرداقدامات خود را با 

 .کندیهماهنگ و همسو م

90/0 5/8 49/37 

فدراسیون تمامی ملزومات انسانی، مالی، . 27

 راهبردمادی و فناوری مورد نیاز برای تحقق 

 .کندیو مدیریت م ینیبشیرا پ

91/0 5/8 34/47 

 راهبردها -د2

و 

 یهایمشخط

پشتیبان در 

میان گذاشته 

شده، اجرا و 

پایش 

 .شوندیم

(20) 

خود را از طریق  هایراهبردفدراسیون . 28

عملیاتی و  یهاتدوین اهداف، مقاصد، برنامه

 .کندیمختلف اجرا م هاییهرو

83/0 6 95/21 

بلندمدت و  یهابرنامه ارشد مدیران. 29

مدت را به سایر کارکنان منتقل و از کوتاه

درک آنها توسط زیردستان مطمئن 

 .شوندیم

89/0 5/6 05/39 

را  هاراهبردفدراسیون میزان نیل به . 30

و اقدام به دهد میمورد پایش مستمر قرار 

 .کندیانجام اصالحات مورد نیاز م

91/0 75/6 65/50 

ها فدراسیون گزارش پیشرفت برنامه. 31

استعدادیابی، مبارزه با  یها)مانند برنامه

دوپینگ، گزارش مسابقات و غیره( را 

و مورد ارزیابی مستمر و منظم  یآورجمع

 .دهدیقرار م

80/0 75/5 26/14 

3
ع 
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. م

ی 
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ان
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 ،

و 

ن( 
یا
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م (

10
0

) 

 -الف3

های برنامه

مدیران ارشد فدراسیون، از همسویی . 32

منابع انسانی با اهداف، بیانیه،  یهابرنامه
86/0 5/6 73/29 
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منابع انسانی، 

از استراتژی 

فدراسیون 

پشتیبانی 

 (20. )کندیم

انداز فدراسیون اطمینان و چشم تیمأمور

 .کنندیحاصل م

و  هایتمدیران ارشد فدراسیون، قابل. 33

منابع انسانی در فدراسیون را  هاییستگیشا

 هاراهبردو الزامات  هایازمندیمطابق با ن

 .دهندیتوسعه م

90/0 75/6 13/32 

، منابع راهبردهابه  یابیدست منظور. به34

 . گیردیانسانی مورد تقویت و انگیزش قرار م
91/0 75/6 34/38 

دانش و  -ب3

های قابلیت

منابع انسانی 

. یابدیتوسعه م

(20) 

آموزشی منابع  یهافدراسیون، دوره. 35

 هایأتانسانی را در سطح فدراسیون و ه

 .کندیبرگزار م

83/0 4 13/27 

فدراسیون، نظام آموزش بلندمدت خود . 36

را تدوین کرده و مطابق با تقویم آموزشی 

 .کندیعمل م

77/0 4 42/14 

آموزشی، مربیگری،  یهافدراسیون دوره. 37

 .کندیداوری، توجیهی و ارتقا برگزار م
85/0 5/4 12/22 

آموزشی، آمادگی،  یهافدراسیون کارگاه. 38

 .کندیبازآموزی، آزمون و استاژ برگزار م
67/0 5/3 62/8 

فدراسیون، داوران و مربیان را به . 39

 .کندیاعزام م المللیینب یهادوره
82/0 4 56/26 

منابع  -ج3

همسو  انسانی

شده، مشارکت 

داده شده و 

توانمند 

. شوندیم

(20) 

کار تیمی را میان  ۀفدراسیون روحی. 40

 .کندیمنابع انسانی تقویت م
88/0 5/6 29/31 

 یهاو تخصص هایدگاهفدراسیون از د. 41

 .گیردیبهره م هاگیرییمکارکنان در تصم
89/0 5/6 80/34 

 هاییستگیها و شافدراسیون مهارت. 42

کارکنان )فنی، انسانی و ادراکی( خود را 

 .بخشدیبهبود م

91/0 7 98/38 

منابع  -د3

در  انسانی

سراسر 

فدراسیون 

طور به

امکان برقراری ارتباط آسان و سریع . 43

 میان کارکنان و مدیران وجود دارد.
88/0 75/6 04/35 

ارتباطات و تعامالت مستقیم و مؤثر . 44

فدراسیون تشویق  نفعانیمیان کارکنان با ذ

 .شودیم

87/0 75/6 00/27 
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اثربخش 

ارتباط برقرار 

 (20). کنندیم

دانش و  یگذارفرهنگ به اشتراک. 45

اطالعات، یادگیری از تجارب و خوداظهاری 

 .  یابدیتوسعه م )بیان اشتباهات خود(خطاها 

85/0 5/6 70/28 

منابع  -ه3

انسانی تشویق، 

قدردانی و 

مراقبت 

 .شوندیم

(20) 

جبران خدمت و  یهافدراسیون از نظام. 46

 رفاه اثربخش برخوردار است.
90/0 5/6 47/34 

از منابع انسانی )عوامل اجرایی، داوران . 47

 .شودیو مربیان( قدردانی و حمایت م
94/0 7 47/64 

شغلی  ۀفدراسیون به ارتقا و توسع. 48

 .دهدیکارکنان اهمیت م
91/0 5/6 26/45 

4
ت

رک
شا

. م
ع )

ناب
و م

ها 
10

0
) 

شرکا و  -الف4

کنندگنیتأم

برای منافع  ان

پایدار مدیریت 

شوند. می

(20) 

همکاری با  هاینامهیینها و آنامهتفاهم. 49

دیگر )مانند مراکز آکادمیک و  یهاسازمان

ها، آموزش و پرورش، ارتش، دانشگاه

مؤسسات پژوهشی، شهرداری و غیره( 

 .شودیورزش منعقد م ۀتوسع منظوربه

76/0 6 60/13 

ارتباط و تعامل با  ۀبر حفظ و توسع. 50

ها و سایر منابع تأمین حامیان مالی، بانک

 .شودیمالی تأکید م

80/0 7 71/14 

ها و گروه هاییاز تجارب و توانمند. 51

 .شودیاستفاده م یالمللنیمجامع ب
82/0 7 57/29 

منابع  -ب4

مالی برای 

تضمین 

موفقیت 

پایدار، 

مدیریت 

. شوندیم

(20) 

فدراسیون منابع مالی و اعتباری خود را . 52

از طریق جذب اعتبار از نهادهای دولتی و 

دولتی  یهاشرکت گذارییهعمومی و سرما

 .کندیتأمین م

44/0 3 11/4 

فدراسیون بار مالی خود را از طریق . 53

خصوصی،  یهاشرکت گذارییهسرما

ورزشی  یهاسازی و تشکیل انجمنخصوصی

 .دهدیملی کاهش م

84/0 5/5 11/28 

فدراسیون بر انضباط و شفافیت مالی . 54

 .کندیتأکید م
88/0 6 95/37 

فدراسیون بخشی از منابع مالی خود را . 55

بازاریابی و  هاییتاز طریق گسترش فعال

 . کندیبه منابع درآمدی تأمین م یبخشتنوع

84/0 5/5 51/20 

 -ج4

ها، ساختمان

فدراسیون در مصرف انرژی و کاالهای . 56

 .کندیم ییجومصرفی صرفه
77/0 75/4 17/15 
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تجهیزات، مواد 

و منابع 

طبیعی به 

روشی پایدار 

مدیریت 

. شوندیم

(20) 

مد از افدراسیون بر استفاده مؤثر و کار. 57

 یورها و بهرهتجهیزات و ساختمان

 .کندیها تأکید محداکثری از آن

89/0 5/5 13/32 

فدراسیون تجهیزات ورزشی استاندارد . 58

 .دهدیخود را توسعه م
83/0 5 22/26 

فدراسیون به ساخت اماکن ورزشی . 59

 .پردازدیتخصصی م
78/0 75/4 32/20 

تکنولوژی  -د4

برای پشتیبانی 

از تحقق 

استراتژی 

مدیریت 

 (20. )شودیم

اطالعاتی و  یهافدراسیون از بانک. 60

 .کندیبسترهای اینترنتی استفاده م
83/0 5/6 10/26 

دانش مبتنی بر  ۀفدراسیون بر توسع. 61

تکنولوژی روز در نیروی انسانی تأکید 

 .کندیم

86/0 75/6 28/30 

 یهاافزارها و برنامهفدراسیون از نرم. 62

مختلف کاری استفاده  یهانوین در حوزه

 .کندیم

88/0 75/6 54/35 

اطالعات و  -ه4

دانش برای 

پشتیبانی از 

 یریگمیتصم

اثربخش و 

ایجاد قابلیت 

سازمانی، 

مدیریت 

شوند. می

(20) 

فدراسیون واحد اطالعات و آمار ورزشی . 63

و نگهداری اسناد مربوطه ایجاد  یبندو طبقه

 .کندیکرده و از آن استفاده م

88/0 5/6 46/25 

 برای یورزش ۀفدراسیون شناسنام. 64

مربیان، داوران، ورزشکاران، قهرمانان، 

اندرکاران تهیه پیشکسوتان و سایر دست

 .کندیم

90/0 75/6 57/38 

بر استفاده از  گیرییمدر هرگونه تصم. 65

 .شودیآمار، اطالعات و دانش موجود تأکید م
92/0 75/6 84/52 

5
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ص
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، م
ها
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10
0

) 

 -الف5

یندها افر

منظور به

 سازیینهبه

ارزش برای 

، نفعانیذ

طراحی و 

مدیریت 

تمامی اقدامات فدراسیون در قالب . 66

اجرایی تدوین و منطبق  یهافرایندها و گام

 .شودیبا آن عمل م

76/0 5/4 88/11 

مدون برای کشف، جذب، پرورش  ۀبرنام. 67

و رشد استعدادهای ورزشی طراحی و اجرا 

 .شودیم

86/0 5 03/29 

مبارزه با فساد در  یهافدراسیون برنامه. 68

ورزش، مبارزه با داللی و غیره را طراحی و 

 .کندیاجرا م

87/0 25/5 75/34 
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شوند. می

(20) 

فدراسیون بر رعایت مسائل حقوقی در . 69

ورزشی و مسابقات مختلف تأکید  هاییگل

 . کندیم

87/0 25/5 49/25 

-ب5

محصوالت و 

خدمات 

منظور خلق به

ارزش بهینه 

برای مشتریان 

توسعه 

 (20. )یابندیم

 یریکارگطور مداوم بر بهفدراسیون به. 70

نوین مربیگری و داوری تأکید  یهاروش

 .کندیم

90/0 5/6 99/44 

بدنساز، فیزیوتراپ، ماساژور مربی تغذیه، . 71

شناس با کیفیت و مربیان نخبه در و روان

 .رودمیکار ملی به هاییمت

91/0 7 65/45 

اردوهای تدارکاتی داخلی و خارجی . 72

 .شودیمنطبق با جدیدترین الگوها برپا م
90/0 5/6 74/46 

-ج5

محصوالت و 

طور خدمات به

اثربخش ترویج 

و بازاریابی 

 .شوندیم

(20) 

وسایل ارتباط جمعی از  فدراسیون از. 73

قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و خبرگزاری و 

، یرسانسایت خبری و غیره برای اطالع

 .کندیترویج و بازاریابی موضوعات استفاده م

82/0 5 27/24 

اجتماعی مانند  یهافدراسیون از شبکه. 74

اینترنتی و تعاملی و تحت تلفن  یهارسانه

همراه مانند اینستاگرام و تلگرام برای 

، ترویج و بازاریابی موضوعات یرساناطالع

 .کندیاستفاده م

87/0 5/5 07/30 

بروشور و پوستر،  ۀفدراسیون به تهی. 75

 یها، برنامههایش، هماهایشگاهبرگزاری نما

 منظوربهها مشترک فرهنگی با سایر سازمان

محصوالت  ۀورزشی و ارائ -فرهنگی ۀتوسع

 .پردازدیخود م

79/0 75/4 01/15 

فدراسیون جشنواره و مسابقات . 76

 .کندیتفریحی برگزار م -همگانی
76/0 75/4 86/13 

محصوالت -د5

و خدمات 

تولید، تحویل 

و مدیریت 

 .شوندیم

(20) 

استعدادیابی فعال  هاییگاهفدراسیون پا. 77

 .کندیایجاد م
81/0 5 74/22 

فدراسیون اماکن ورزشی تخصصی ملی . 78

 .کندیو استانی را استانداردسازی م
85/0 5 79/25 

 هاییشفدراسیون، سمینارها و هما. 79

برگزار  یالمللنیعلمی داخلی، ملی و ب

 .کندیم

80/0 5 36/15 
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، نشریات و هابافدراسیون به انتشار کت. 80

پژوهشی و ورزشی و انجام  -مجالت علمی

 .پردازدیهای پژوهشی مطرح

81/0 5 88/15 

روابط با -ه5

مشتریان 

 شده تیریمد

. یابدیو ارتقا م

(20) 

نفعان ارتباطات با ذی ۀهمواره به توسع. 81

 .شودیفدراسیون تأکید م
86/0 5/6 14/24 

اطالعاتی  هاییازمندیرفع ن منظور. به82

روز انجام مفید و به یرسانارباب رجوع، اطالع

 .شودیم

91/0 75/6 71/48 

از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات برای . 83

برقراری ارتباطات مستمر با ورزشکاران و 

نفعان و بازخوردگیری از آنان سایر ذی

 .شودیاستفاده م

91/0 75/6 73/40 
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5/
11

2
) 

تصویر )برداشت( ذهنی ورزشکاران، . 84

ها از قهرمانان، پیشکسوتان و باشگاه

 فدراسیون

87/0 28 53/32 

رضایت ورزشکاران، قهرمانان، . 85

 ها از فدراسیونپیشکسوتان و باشگاه
87/0 28 32/27 

تعامل و برخورد مدیران با  ۀنحو. 86

ورزشکاران، قهرمانان، پیشکسوتان و 

 هاباشگاه

91/0 29 04/38 

وفاداری ورزشکاران، قهرمانان، . 87

 ها به فدراسیون پیشکسوتان و باشگاه
86/0 5/27 44/31 

6
 -ب

ص
اخ

ش
ها

 ی
ی )

رد
لک

عم
5/

37) 

ورزشی تحت  ۀتعداد ورزشکاران رشت. 88

 پوشش فدراسیون
65/0 25/4 46/9 

آموزان و دانشجویان تعداد دانش. 89

 ورزشکار 
73/0 5 64/17 

تعداد ورزشکاران تحت پوشش سایر . 90

 هاارگان
61/0 4 11/11 

کننده در تعداد ورزشکاران شرکت. 91

 (بارکیمسابقات )هر نفر 
72/0 75/4 12/11 

میانگین حقوق و پاداش ورزشکاران . 92

 یاحرفه یهاملی و باشگاه هاییمت
71/0 5/4 88/11 

مادی و معنوی از  هاییتمیزان حما. 93

 قهرمانان، ورزشکاران و پیشکسوتان
75/0 5 70/14 
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 دهیدبیمیزان حمایت از ورزشکاران آس. 94

 و ازکارافتاده 
80/0 5 69/22 

میزان کاهش شکایات دریافتی از . 95

پیشکسوتان و ورزشکاران، قهرمانان، 

 هاباشگاه

80/0 5 45/20 
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75) 

منابع انسانی نسبت به  یاتعهد حرفه-96

 فدراسیون
77/0 14 57/9 

رضایت منابع انسانی از حقوق و مزایا و . 97

 جبران خدمات
85/0 15 17/22 

منابع انسانی از سبک مدیریت و رضایت . 98

 سرپرستی
82/0 15 01/17 

رضایت کارکنان از شغل و توسعه و . 99

 شغلی یارتقا
88/0 16 02/35 

شرایط محیط کار در فدراسیون . 100

 تواندی]شرایط محیط کار در فدراسیون م

شامل نور، سرمایش، گرمایش، تهویه، 

وسایل ، وسایل و تجهیزات ایمنی، هایآلودگ

 و تجهیزات اداری مناسب و ... باشد[

81/0 15 56/21 

7
-ب

ص
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ش
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25) 

تعداد کارکنان متخصص و . 101

 کردهلیتحص
80/0 5/4 25/25 

تعداد داوران فدراسیون به تفکیک . 102

 درجه
86/0 75/4 08/39 

تعداد مربیان فدراسیون به تفکیک . 103

 درجه
83/0 5/4 75/29 

 00/13 4 73/0 تعداد متخصصان استعدادیابی. 104

شده فنی و کسب یهایتعداد کرس. 105

 مدیریتی در سطح آسیا و جهان
65/0 5/3 86/8 

 47/11 75/3 67/0 تحصیل  ۀتعداد کارکنان موفق به ادام. 106
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ها 

(
50) 

ترغیب و انجام ابتکارات ورزشی برای . 107

محیط زیست  ۀدر حوز یسازفرهنگ

مختلف حیوانی و  یها)حمایت از گونه

محیط  یهاگیاهی، برگزاری جشنواره

66/0 5/10 42/8 
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زیست، مسابقات مختلف با موضوع محیط 

 زیست و...(

 ۀتالش در راستای ترویج و ارائ. 108

تصویری مناسب از ورزش مربوطه در بین 

 عموم جامعه

86/0 5/13 80/16 

ورزشی  ۀافزایش آگاهی مردم از رشت. 109

 موردنظر
84/0 13 15/26 

ورزشی  ۀنگرش مثبت جامعه به رشت. 110

 موردنظر
81/0 13 62/21 

8
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 ی
ی 

رد
لک

عم

(
50) 

 72/39 18 89/0 تعداد تماشاگران حاضر در مسابقات. 111

 ۀتعداد بینندگان تلویزیونی رشت. 112

 ورزشی موردنظر
83/0 17 78/25 

تعداد افرادی که در قالب ورزش . 113

 .پردازندیموردنظر م ۀهمگانی به رشت
74/0 15 50/15 

9
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 (
75) 

افزایش همبستگی و انسجام ملی . 114

 المللیینورزشی ب یهاتینسبت به موفق
82/0 15 19/28 
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 گیرییجهنتبحث و 

تحلیل  نتایجورزشی بود.  هاییونفدراس ارزیابی عملکردحاضر معرفی ابزاری معتبر برای  پژوهشهدف از 

ورزشی  هاییوندر فدراس ارزیابی عملکردطور منطقی به حمایت از ابزار هب و روایی و پایایی تأییدیعاملی 

مدیران ابزار معتبری است که به  هایونفدراسارزیابی عملکرد  ۀکه پرسشنامداد  پرداخته است. نتایج نشان

های یونفدراسارزیابی عملکرد ن مدیریت ورزشی در ها و وزارت ورزش و پژوهشگرایونفدراسو ارزیابان 

(، سؤال 13(، راهبرد )سؤال 18)کرد. براساس نتایج پژوهش حاضر نه عامل رهبری کمک خواهد  ورزشی

(، سؤال 18(، فرایندها، محصوالت و خدمات )سؤال 17ها و منابع )(، مشارکتسؤال 17) منابع انسانی

 11( و نتایج کلیدی )سؤال 7(، نتایج جامعه )سؤال 11(، نتایج منابع انسانی )سؤال 12نتایج مشتریان )

 دهند.تشکیل می EFQMیکرد مدل های این پرسشنامه را براساس رو( زیرساختسؤال

های یک گروه یا سازمان، بر افراد سازمان برای فرایند تأثیرگذاری بر اهداف کاری و راهبرد رهبری

. معیار (50) استها و دستیابی به اهداف، بر هویت و حفظ گروه، و بر فرهنگ سازمان ی راهبردریکارگبه

 مجامع در فدراسیون»توان به یمها یهگوین ترمهم جملهگویه است و از  18زیرمعیار و  5رهبری شامل 

 و تعالی و پیشرفت الگوی از فدراسیون، ارشد مدیران»، «دارد فعال حضور( المللیبین و آسیایی) ورزشی

 زیرساختی، مالی، انسانی،) منابع ارشد مدیران»و « کنندیم تأکید آن توسعۀ بر و اندمطلع آن نقش

 قرار مجریان اختیار در راآنها  و کنندمی تأمینموقع به را تغییر یهابرنامه نیاز مورد( غیره و اطالعاتی

نژادسجادی و ( در بعد مدیریت و رهبری و 1393دهقان ) اشاره کرد. 7هرکدام با امتیاز  «دهندیم

یی مانند داشتن نظام کارامد هاشاخصیزی، به ربرنامهدر بعد امور پشتیبانی و  (1393دامنه )سلیمانی

ودند که تا حدودی ارزیابی عملکرد، میزان توجه و همکاری با ارزیابان و بازرسان وزارت ورزش، اشاره کرده ب

( به مواردی مانند میزان توجه و 1391به بعد رهبری پژوهش حاضر مشابهت دارد. همچنین معصومی )

ی راهبردی و عملیاتی مدون متناسب با نیازها، هابرنامهیزی راهبردی، وجود ربرنامهتعهد مدیران نسبت به 
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المللی و تعداد میزبانی جلسات ینبیی و ی علمی، آموزشی آسیاهاکنگرهمیزان حضور فعال در مجامع و 

المللی در سال اشاره کرده است. مقصود از تدوین راهبرد این است که مأموریت ینبداخلی، آسیایی و 

یی را هافرصتکنند یا یمسازمان تعیین شود، شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید 

ی بلندمدت، در نظر گرفتن هاهدفضعف داخلی سازمان، تعیین  آورند، شناسایی نقاط قوت ویم وجودبه

 4. معیار راهبرد شامل (51)منظور ادامۀ فعالیت های خاص بههای گوناگون و انتخاب راهبردراهبرد

ۀ خود، به کیفیت و کمیت نیروی برنامفدراسیون در تدوین راهبرد و »گویه است و گویۀ  13زیرمعیار و 

، (1393دامنه )نژادسجادی و سلیمانیشود. یمین گویه محسوب ترمهم 9با امتیاز « کندیمانسانی توجه 

( به معیار 1393یزی در پژوهش عیدی )ربرنامه. عامل اندکردهیزی راهبردی اشاره ربرنامهتنها به داشتن 

نفعان کلیدی و انتظارات ذی و ( به شاخص میزان توجه به نیازها1391راهبرد شبیه است. معصومی )

قاط قوت و ضعف ، تهدیدها، نهافرصتغیرکلیدی در بعد وضعیت موجود و شاخص میزان توجه به 

 های سازمانی اشاره کرده است. یتاولوفدراسیون در 

 باید هاسازمانو شود  گرفته نظر در سازمان هر اصلی داراییعنوان به تواندمیمنابع انسانی  امروزه

تواند منابع انسانی در ورزش می هرچند .(52)کنند  گذاریسرمایه هادارایی این بقای و رشد تأمینمنظور به

برگیرد، اما  ای وسیع از تماشاگران، ورزشکاران، داوطلبان، مربیان، داوران، کارکنان و مدیران را درگستره

های نفعان در بخشدر این پژوهش منابع انسانی محدود به کارکنان، داوران و مربیان شده و بقیۀ ذی

فدراسیون »های شود. گویهگویه شناخته می 17زیرمعیار و  5اند. این معیار با ای بررسی شدهجداگانه

از منابع انسانی »و « بخشدرا بهبود میهای کارکنان )فنی، انسانی و ادراکی( خود ها و شایستگیمهارت

امتیازی این معیارند. در  7های ، از گویه«شود)عوامل اجرایی، داوران و مربیان( قدردانی و حمایت می

( معیارهای ارزیابی عملکرد شامل آموزش، توانمندسازی و 1393عامل منابع انسانی پژوهش دهقان )

دامنه نژادسجادی و سلیمانیز منابع انسانی فدراسیون بود. ارتقای منابع انسانی و رضایت و حمایت ا

ی تناسب نیروی انسانی، آموزش مدیران، مربیان هاشاخصدر پژوهش خود در این زمینه تنها به  (1393)

( مرتبط 1393ی عامل نیروی کار متخصص در پژوهش عیدی )هاشاخص. بعضی انددهو داوران اکتفا کر

شامل تمام منابع از جمله منابع مالی،  ها و منابعمشارکت. منابع در بعد استبا معیار منابع انسانی 

کنندگان ینتأمو  شرکا، به است اطالعات و دانش، تجهیزات، مواد و منابع طبیعی، تکنولوژی، هاساختمان

بر » هایینها برای موفقیت پایدار باید مدیریت شوند. گویهانیز در این بعد پرداخته شده است که همۀ 

 از»و « شودیمو سایر منابع تأمین مالی تأکید  هابانکحفظ و توسعۀ ارتباط و تعامل با حامیان مالی، 
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هاست. یهگوین ترمهمجزء  7با امتیاز « شودیم استفاده المللیینب مجامع وها گروه هاییتوانمند و تجارب

ب( با نام 4ر ارتباط با زیرمعیار )تنها یک شاخص د (1393دامنه )نژادسجادی و سلیمانیدر پژوهش 

ۀ منابع کالبدی و مؤلف. همچنین در استیری گاندازهمدیریت مالی وجود دارد که بسیار کلی و غیرقابل 

یی مانند توسعۀ سرانۀ فضای ورزشی، میزان استانداردسازی وسایل و تجهیزات و هاشاخصتجهیزاتی به 

اماکن و تأسیسات کافی ی هاشاخص( به 1393. عیدی )دانکردهرشد تجهیزات ورزشی فدراسیون اشاره 

مالی  هاییتها و حماکمک، جذب حامیان مالی اصلی خود از منابع متعدد، تأمین ورزشی یهابرای رقابت

در عامل منابع سازمانی پرداخته است. در پژوهش  مالی از منابع متعدد یهاتأمین منابع و کمکو دولتی 

هایی همچون کیفیت و ایمنی اماکن، فضاها، وسایل و تجهیزات ورزشی، شاخص( نیز به 1391معصومی )

بودن  روزبهی مالی و میزان هاکمکتوسط مدیریت فدراسیون از بخش دولتی و جذب  شدهجذببودجۀ 

 فدراسیون اشاره شده است.  تیساوبو کیفیت اطالعات 

های متعالی توانمندسازهاست. فدراسیون ۀیندها، محصوالت و خدمات آخرین معیار حوزامعیار فر

نفعان طراحی منظور خلق ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذییندها، محصوالت و خدمات خود را بهافر

شناس با مربی تغذیه، بدنساز، فیزیوتراپ، ماساژور و روان»گویۀ  بخشند.و بهبود می کنندمیو مدیریت 

ها محسوب ین گویهترمهمجزء  7با امتیاز « شودیمگرفته  کاربهملی  هاییمتکیفیت و مربیان نخبه در 

 و رسانه، تدارک و ی، ترویجالمللنیب و ملی ( در بعد فرایندها هفت عامل مسابقات1393دهقان )شود. یم

 استعدادها و توسعۀ ورزشی، شناسایی و پرورش پژوهشی، مشارکت و علمی مربیان، توسعۀ توسعۀ

ی اجرای طرح هاشاخصبه  (1393دامنه )نژادسجادی و سلیمانینخبه را در نظر گرفته است.  ورزشکاران

ی هاشاخصهای ورزش و به یرساختزاستعدادیابی، توسعۀ اخالق ورزشی در فدراسیون در بعد توسعۀ 

زان های ملی در بعد امور فنی و ورزشی و به شاخص مییمتۀ ادارهای ملی، نحوۀ یمتبرگزاری اردوهای 

 . اندکردهتوسعۀ امکانات اردویی و آمادگی جسمانی در بعد توسعۀ منابع کالبدی و تجهیزاتی اشاره 

ی عملکردی مرتبط، مبتنی بر نیازها و هاشاخصی برداشتی و هاسنجهی از امجموعه نتایج مشتری

قی و حقوقی را که توانند گسترۀ وسیعی از تمام افراد حقییم. مشتریان ورزشی استانتظارات مشتریان 

، ورزشکاران، اند، شامل شوند، از جمله کارکنان، داوران، مربیانو تعامل ارتباطی با فدراسیون در اگونهبه

ی هاباشگاهو غیره، اما در این پژوهش تنها ورزشکاران، قهرمانان، پیشکسوتان و  هاباشگاهعوامل اجرایی، 

ها این مشاهدات و برداشت هاست.الف( برداشت6زیرمعیار )مشتری در نظر گرفته شدند.  عنوانبهورزشی 

توان فدراسیون در مقابل مشتریان است که می راهبرداستقرار و نتایج حاصل از  ۀهای مشتریان درباردیدگاه
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های ب( شاخص6زیرمعیار ) از آنها برای دستیابی به درک واضح و روشنی از کارایی سازمان استفاده کرد.

و  بینییشمنظور پایش، درک، پند که توسط فدراسیون بهاهای درونیشاخص ینهاکه ا عملکردی است

. شوندهای مشتریان بیرونی استفاده میتأثیرات آنها بر برداشت بینییشبهبود عملکرد فدراسیون و پ

 با رانمدی برخورد و تعامل نحوۀ»ین زیرمعیارها و گویۀ ترمهمامتیاز جزء  5/112الف( با 6زیرمعیار )

( در زمینۀ 1393گویه است. دهقان ) نیترهمم 29با امتیاز « هاباشگاه و پیشکسوتان قهرمانان، ورزشکاران،

، میزان (بارکی نفر هر) مسابقات درکننده شرکت ورزشکاران ی عملکردی مواردی مانند تعدادهاشاخص

های مادی و معنوی از قهرمانان را مدنظر یتحماو میزان  ازکارافتادهو  دهیدبیآسحمایت از ورزشکاران 

نژادسجادی یافته در فدراسیون شاخصی است که در پژوهش سازمانقرار داده است. رشد تعداد ورزشکاران 

( به شاخص رضایت تماشاگران و 1393به آن اشاره شده است. عیدی ) (1393دامنه )و سلیمانی

ی برداشتی و هاسنجهی از انتایج منابع انسانی مجموعه ی توجه کرده است.وربهرهورزشکاران در عامل 

زیرمعیار  یهاشاخص. استی عملکردی مرتبط، مبتنی بر نیازها و انتظارات منابع انسانی هاشاخص

و  ندمنابع انسانی فدراسیون شامل کارکنان، داوران و مربیان از فدراسیون هست یهاالف(، برداشت7)

 رضایت»توان از گویۀ یمهای این قسمت یهگو. در بین کردی هستندعمل یهاب( شاخص7زیرمعیار )

ین گویه نام برد. میزان رضایت ترمهم عنوانبه 16با امتیاز « شغلی ارتقای و توسعه و شغل از کارکنان

استانی،  هاییمت سرمربیان درآمد ی، میانگیناحرفه مربیان درآمد ها از فدراسیون، میانگینیمتمربیان 

 کارکنان شغلی رضایت پایه، تعداد مربیان فدراسیون )به تفکیک درجه(، میزان مربیان درآمد میانگین

یی است که هاشاخصدرجه، از جمله  تفکیک به فدراسیون داوران اجرایی، تعداد عوامل و رسمی، داوران

( در 1393یدی )دارد. ع مشابهت( به معیار نتایج منابع انسانی این پژوهش 1393در پژوهش دهقان )

( با 1391ی، رضایت منابع انسانی را مورد توجه قرار داده است. تفاوت پژوهش معصومی )وربهرهعامل 

 و متخصص کارکنان ی تعدادهاشاخصپژوهش حاضر در بعد منابع انسانی این است که معصومی بر 

جهان  و آسیا مدیریتی در سطح و فنی ۀشدکسب هاییکرس، تعداد مربیان و داوران و تعداد کردهلیتحص

 تأکید کرده است، اما پژوهش حاضر به این موارد در قسمت نتایج اشاره کرده است.  داددرونرا در بخش 

و یک عضو مسئول جامعه از تولیدات  کنندهاستخدامیک  عنوانبهبرداشت افراد جامعه  نتایج جامعه

ست. در حقیقت جامعه، کار سازمان را هاتماس یا خدمات سازمان، شامل تصویر کلی از پاسخگویی به

یرمعیار زکنند. یمی سرآمد از این نتایج برای بهبود عملکرد خود استفاده هاسازمانکند و یمیری گاندازه

، هایکه ممکن است از منابع مختلفی از جمله نظرسنج استالف( بیانگر مشاهدات جامعه از فدراسیون 8)
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ن غیردولتی، نمایندگان جامعه و مسئوال یهاعمومی، سازمان یهاتی، نشستها، مقاالت مطبوعاگزارش

 تعداد»توان به گویۀ یمهستند. در این معیار ب( 8عملکردی، زیرمعیار ) یهادست آیند. شاخصدولتی به

( در عامل 1393اشاره کرد. دهقان ) 18ین گویه با امتیاز ترمهم عنوانبه« مسابقات در حاضر تماشاگران

جامعه را در نظر گرفته است. دو شاخص  مشارکت و عالقه آگاهی، ورزش، معیار افزایش تعمیم و رشد

فدراسیون قادر است وجهۀ عمومی خود را »و « است فدراسیون در جذب تماشاگران موفق عمل کرده»

توان با معیار نتایج یم( 1393، تنها مواردی است که در پژوهش عیدی )«صورت مستمر حفظ کندبه

نتایج جامعه را  نام به( نیز در قسمت پیامدها و تأثیرات، بُعدی 1391جامعه مرتبط دانست. معصومی )

ی بعد نتایج جامعه در پژوهش حاضر هاشاخصی آن هیچ شباهتی به هاشاخصمدنظر قرار داده است، اما 

، کنندمینفعان را برآورده ا و انتظارات تمام ذیکه نیازه را متعالی، نتایج کلیدی هاییونفدراسندارد. 

. ستهاها و راهبردیمشخطی که مرتبط با اجزای اصلی ابرجستهنتایج  ،کنندیو حفظ م آورندیدست مبه

گیری میزان موفقیت که برای اندازه شود،یرا شامل م راهبردیالف( دستاوردهای کلیدی 9زیرمعیار )

 .شودینفعان استفاده مو تأمین نیازها و انتظارات ذی راهبردیاهداف فدراسیون در راستای تحقق 

عملکرد عملیاتی فدراسیون استفاده  یریگب( برای اندازه9کلیدی عملکردی یعنی زیرمعیار ) یهاشاخص

 5/15با امتیاز « المللیینب ورزشی یهاتیموفق به نسبت ملی افتخار و غرور افزایش»شوند. گویۀ یم

 کسب طریق از به معیار افتخارآفرینی دادبرون( در بعد 1393شود. دهقان )یمین گویه محسوب ترمهم

المللی توجه کرده است. کسب سهمیۀ المپیک و پارالمپیک، بهبود رکوردها، ینب جایگاه ارتقای و مدال

ی المللنیب مسابقات المللی، میزبانیینبدر مسابقات  شدهکسبو نتایج  شدهکسبی هامقاممدال و 

( تنها به 1393( نیز به آنها اشاره کرده است. عیدی )1393ی مشابهی بودند که نژادسجادی )هاشاخص

 وها مدال اشاره کرده است. تعدادرشد و توسعۀ رشتۀ ورزشی و توانایی میزبانی رشتۀ ورزشی دو شاخص 

 جهانی، آسیایی، رتبۀ ارتقای و رشد پارالمپیک و میزان و المپیک جهانی، آسیایی، ۀشدکسب سکوهای

 افتخار و و میزان غرور دادبرون( در بخش 1391یی بودند که معصومی )هاشاخصپارالمپیک  و المپیک

یی بودند که در هاشاخصی، همگانی و پرورشی( احرفهملی و میزان توسعۀ ورزش چهارگانه )قهرمانی، 

 بخش پیامدها و تأثیرات مدنظر قرار داده بود. 

گویه  124زیرمعیار و  32ارزیابی عملکرد با  عاملینه ۀزاکه س گفتپایانی باید  یبندجمعدر 

ارزیابی عامل  نهورزشی بود. بنابراین،  هاییوندر فدراسارزیابی عملکرد مناسبی از  یبنددسته ۀدهندنشان

که سازمان  استی ارزیابی هامدلین ترکاملاز  با توجه به اینکه این مدل ،EFQMمدل بر مبنای عملکرد 
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چارچوب مفهومی مناسبی  ۀکنندارائه ،کندمیارزیابی  یترصـورت جامعسنتی بـه یهارا نسبت به روش

الگـوی  یهابرای تعیین شاخص زمینهکه در این  ورزشی است هاییونفدراس ارزیابی عملکردبرای 

پیشرفته  یهاــف ســنجش عملکــرد، نظاممختل یهــااز آنچــه در معرفــی و تحلیــل مــدل ،پژوهش

 ورزشی بیان شد، استفاده گردید. هاییونفدراس هاییژگیو ینو معتبر مدیریت عملکرد و هــمچنــ

خود بپردازند،  ارزیابی عملکردورزشی با استفاده از این مدل به  هاییونمدیران فدراس شودیپیشنهاد م

ورزشی  هاییونفدراس ارزیابی عملکرد ۀاز پرسشنام توانندیم ن مدیریت ورزشی نیزمدیران و پژوهشگرا

 .ندکناستفاده  و بومی عنوان ابزار مناسببه
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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. 
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