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ي هافدراسیونعملکرد در کارایی  هاي ارزیابیلفهؤم ۀرابط هدف بررسی
آماري این  ۀجامع است. همبستگی –روش تحقیق توصیفی  ورزشی بود.

نفر از مدیران و رؤساي  112که  بود ورزشی منتخب فدراسیون 14تحقیق 
-ها به عنوان نمونه آماري در تحقیق شرکت کردند. پایایی پرسشفدراسیون

ورودي  1xمتغیر  محاسبه شد. %81برابر با  لفاي کرونباخآبا استفاده از  نامه
ورودي دوم شامل منابع  2xمتغیر ، منابع مالی فدراسیون مؤلفهاول شامل 

هاي مدیریت، مؤلفهورودي سوم که شامل  3xانسانی و ساختار سازمانی و 
همچنین برخی از  نوآوري و فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شدند.

 2Yو  1Y خروجی مدیریت و منابع مالی، به ترتیب متغیرمؤلفه  هايشاخص
رگرسیون چندگانه و ها از براي تجزیه و تحلیل داده در نظر گرفته شد.

 1Yبا متغیر  2X متغیر همبستگی چندگانه همبستگی پیرسون استفاده شد.
دهنده مقدار قابل تبیین واریانس درصد نشان 38است و ضریب تعیین  62/0

1Y 2لفه ؤاز روي مX .2متغیر  همچنین همبستگی چندگانه استX  با متغیر
2Y، 92/0  دهنده مقدار قابل تبیین درصد نشان 85است و ضریب تعیین

، 1Yلفه ؤمبراي د دهنشان می نتایج است. 2Xلفه ؤاز روي م 2Yواریانس 
2X تري است و از وزنمهمة کنندبینیپیش b  2باالتري برخوردار است وX 

مستقل  مؤلفه دارد. در مجموع رابطه 2Yو  1Yهاي لفهؤارتباط بیشتري با م
توان گفت ). در نهایت میp >05/0است (دار پژوهش با متغیر وابسته معنی

به لحاظ خروجی محور ها بر روي بهبود عملکرد فدراسیون  2X که متغیر
 کند.نقش بسزایی را ایفا می

 هاهواژ کلید
 .سازمانی ، کارایی، مؤلفه هاارزیابی عملکرد

This paper aims to study the effect of performance 
components evaluation as input on the efficiency of 
Iranian Selected sport Federations. The research method 
was Descriptive – survey.The statistical population 
consists of 14 Iranian selected sport federations with 
their managers and directors. Researcher developed 
questionnaire with 38 questions was used to collect data. 
Coronbachs Alfa coefficient was used to test the 
reliability of the questionnaire (= %81). X1 Variables 
considered as first Input included Financial component, 
X2, as second Input included Human Resources and 
Organizational Structure, X3, as third Input included 
management and Innovation Organizational Culture. 
Also Y1 Variables considered as first Output included 
Management component, and Y2, as second Output 
included financial component.Factor Analyses with a 
Multiple Regression and Pearson Correlation was used 
to analysis the data.  
Results: the results multiple regression show that, the 
correlation between variable X2and Y1 was 62% (38% 
coefficient of determination). The correlation between 
variable X2 and Y2 was 92% (85% coefficient of 
determination). The standard coefficient regression show 
that, X2 was important prognosis for the Y1and has a 
higher weight. X2 has more relevant whit Y1 and 
Y2.Generally, the relationship between independent 
variable and dependent variable was significant (05/0> 
p). Finally,X2 plays a significant role to improve 
federations performance as an output shaft. 
Keywords 
Components, Evaluation performance, Organizational 
Efficiency. 
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Abstract  
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 همقدم
الزم اسـت آن   ،منظور درك صحیح هـر پدیـده بـا موضـوع    به 

پدیده تعریف گردد تا برداشت و فهم مشترکی حاصل گردد. اگر 
تـرین مفـاهیم در سـازمان    چه ارزیابی عملکرد یکی از پیچیـده 

هاست که شاید روزي فرا نرسد تـا بتـوان از آن تعریفـی ارائـه     
نمود که مورد قبول همگان واقع شود امـا تعـاریف متعـددي از    

هـاي مختلـف ارائـه شـده اسـت کـه       ارزیابی عملکرد با دیدگاه
حیـدري نـژاد،   اند. (کید قرار دادهأاي از آن را مورد تهریک جنبه

منـد  طـورکلی نظـام ارزیـابی عملکـرد، فراینـد نظـام      به )1383
میـزان و نحـوه دسـتیابی بـه      ۀگیري و مقایسـ سنجش و اندازه

وضعیت مطلـوب، بـا معیارهـا، نگـرش، حـوزه تحـت پوشـش،        
زمانی معین، با هدف بازنگري، اصالح و بهبـود   ةشاخص و دور

هــا نمایــانگر شــاخص ).1385. (لوســتائوس، مســتمر آن اســت
هاي یک سازمان هستند و هاي موجود در عرصه فعالیتواقعیت

هـا و  مد براي ارزیابی کارایی برنامهآدر نظام مدیریت ابزاري کار
ل بـه  از حصـو  تـوان هـا مـی  باشند و از طریـق آن ها میفعالیت

اهداف از پـیش تعیـین شـده آگـاهی یافـت. توجـه عمیـق بـه         
هــاي عملکــردي در شناســایی و درك بهتــر خالءهــا، شــاخص
ها، کمبودها و در بهبود برنامه از جهـت کمـی و کیفـی    نارسایی

ارزیـابی عملکـرد از راه تعیـین معیارهـا و     .کندکمک شایانی می
مـدیر در  هـا بـه تصـمیمات    آوري و تجزیـه و تحلیـل داده  جمع

مقایســه اطالعــات بــا معیارهــاي  خصــوص عملکــرد ســازمان،
رسانی و بررسـی و توسـعه مـداوم    دهی، اطالععملکرد، گزارش

اي در واقع، مقایسـه  )2003(فانگ،  کند.این فرایندها کمک می
بـراي نیـل بـه     است بین آنچه وجود دارد و آنچه مطلوب است.

نکـه کـدام یـک    هـاي ارزیـابی و ای  این اهداف، تعیین شـاخص 
در اولویـت   را در روند رو به رشد سـازمان دارنـد   تأثیربیشترین 

هـاي موجـود در عرصـه    ها نمایانگر واقعیـت شاخصقرار دارند. 
هاي یک سـازمان هسـتند و در نظـام مـدیریت ابـزاري      فعالیت

باشـند و از  ها مـی ها و فعالیتکارامد براي ارزیابی کارایی برنامه
از حصول به اهداف از پـیش تعیـین شـده     توانها میطریق آن

هـاي عملکــردي در  آگـاهی یافـت. توجــه عمیـق بـه شــاخص    
ها، کمبودها و در بهبـود  شناسایی و درك بهتر خالءها، نارسایی

ــدبرنامــه از جهــت کمــی و کیفــی کمــک شــایانی مــی   ( .کن
 )2003فانگ،

ها و اصولی کـه خصوصـیات کیفـی را در    استفاده از مالك
کند، ها را قابل بررسی و ارزیابی میبیان کرده و آنت قالب کمی

ها و یـا  ها معموال از نگرش ها، نظریهشاخص نام دارد. شاخص
شاخص، یکی از ابزارهـایی اسـت    گیرد.ها سرچشمه میموقعت

گیرد و نقـش مهمـی   که اغلب در ارزیابی مورد استفاده قرار می

 و همکـاران  یرينصدر اصالح عملکرد نظام مورد ارزیابی دارد. 
ها را براي رسیدن بـه  ها مسیر حرکت سازمانشاخص .)1388(

هـا متوجـه   کند. نگاه اول در تدوین شاخصاهداف مشخص می
موریت و اهداف کالن، راهبردهاي بلنـد مـدت و   أانداز و مچشم

هـاي اصـلی   هـاي عملیـاتی و بـه فعالیـت    کوتاه مدت و برنامه
ــی ــز م ــاء و اق متمرک ــابع احص ــود. من ــدوین  ش ــراي ت ــاس ب تب

هـاي دولتـی، قـوانین و    هاي ارزیابی عملکـرد سـازمان  شاخص
ت دولـت و برنامـه توسـعه اقتصـادي،     أمصوبات مجلـس و هیـ  

اجتماعی، فرهنگی و همچنین چشم انداز بیست سـاله کشـور و   
 استراتژي توسعه کشور است.

-هاي ارزیابی عملکرد از اساسیشناسایی معیارها و شاخص
است که باید در ارزیابی عملکرد طی شود براي  ترین گام هایی

هـاي اولیـه   این منظور با بررسی پیشـینه تحقیقـات از شـاخص   
سـنجه (مـدیریت    6هاي ورزشـی در  فدراسیونارزیابی عملکرد 

منابع انسانی، ساختارسازمانی، مالی، نوآوري، مدیریت، فرهنـگ  
شاخص که شناسایی شده است، در این تحقیق  37سازمانی) و 

براي دستیابی به ادبیات پژوهشـی در مـورد    .استفاده خواهد شد
ابعــاد فــوق الــذکر در ابتــدا مطالعــه وســیع و عمیقــی از منــابع 

 ها،هاي روش تحقیق شامل کتاباطالعاتی پیشنهادي در کتاب
شـبکه اینترنـت اعـم از     هـا، مجموعه مقاالت همایش مجالت،

محقـق در  داخلی و خارجی صورت گرفـت و در طـول مطالعـه    
هاي مرتبط با موضـوع تحقیـق   هاي آموزشی و نمایشگاهکارگاه

 که وجود داشت بر حسب نیاز شرکت نمود.
طراحــی، توســعه و اجــراي نظــام  مــدیریت منــابع انســانی

مدیریتی براي استخدام، آموزش، ارتقاء، پـاداش، و ارزشـیابی را   
ی مدیریت منابع انسانی گویند، هدف اصلی مدیریت منابع انسان

ایجاد یک سازمان بـا نیـروي کـار راضـی و اثـربخش اسـت.(       
هاي است که بـه  ساختار سازمانی، راه یا شیوه). 1997اسالك، 

سازماندهی و هماهنـگ   هاي سازمانی تقسیم،وسیله آن فعالیت
آورنـد تـا   سـاختارهایی را بـه وجـود مـی     هـا، شوند. سازمانمی

و کارهـاي   هاي عوامـل انجـام کـار را هماهنـگ کـرده     فعالیت
اعضاء را کنترل کننـد. سـاختار سـازمانی تعیـین کننـده روابـط       
رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداري 

کند. مـدیریت  وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می
مین مالی) و نحوه أمالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (ت

اي). این بندي سرمایهدجهتخصیص آن است (به عنوان مثال بو
بندي منابع بلند مدت نیست؛ بلکه منـابع  امر تنها مختص بودجه

گیـرد.  هـاي جـاري را نیـز در بـر مـی     کوتاه مدت مانند دارایـی 
 .همچنین با سیاست توزیع سود سـهامداران نیـز مـرتبط اسـت    

منظور از نوآوري خالقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسـیده  
یگر نوآوري یعنی اندیشه خالق تحقق یافتـه؛  است، به عبارت د
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نوآوري همانا ارائه محصول، فرایند و خـدمات جدیـد بـه بـازار     
هاي ذهنی بـراي ایجـاد یـک    کارگیري تواناییهاست؛ نوآوري ب

مدیریت فراینـد بـه   . )5138، کریمی( فکر یا مفهوم جدید است
 ریـزي انسانی در برنامـه  و کارآمد منابع مادي و کارگیري مؤثر

امکانات هـدایت و کنتـرل اسـت کـه      سازماندهی بسیج منابع و
ظام ارزشی مـورد  و بر اساس ن براي دستیابی به اهداف سازمانی

فرهنگ سـازمانی بـه    ).1385(بحرالعلوم، د گیرقبول صورت می
هـاي کلیـدي تشـکیل دهنـده     مجموعه مختصـات یـا ویژگـی   

 )1989(رابینز،  شودهاي سازمانی اطالق میارزش
نظــام ارزیــابی بــه عنــوان ابــزاري بــراي تحقــق اهــداف و  

رود. به عبارت دیگر چنانچه در نظـر  کار میراهبردهاي سازمان به
باشد حرکت بـه سـمت تحقـق اهـداف سـازمان نهادینـه شـود،        

ثرترین روش براي استقرار رفتارهاي معطوف به تحقق اهـداف  ؤم
ارزیابی عملکـرد  هاي سازمان، تدوین آن رفتارها در قالب شاخص

هــاي ارزیــابی عملکــرد بایــد از اهــداف اســت. بنــابراین سیســتم
ها پشتیبانی نمایـد. در غیـر ایـن    استراتژیک نشأت گرفته و از آن
هایی را پشتیبانی کند کـه  فعالیت صورت این سیستم ممکن است

اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به عالوه بایـد بـه ایـن    
هـا تغییـر یابنـد،    اگر در طول زمان اسـتراتژي  نکته توجه کرد که

  )1983(کویین،  هاي عملکرد نیز تغییر خواهند کردبرخی شاخص
شـود  ها احساس مـی در نتیجه نیاز به انعطاف پذیري در این سیتم

تا بتوان از این طریق اطمینان حاصل نمود کـه سیسـتم ارزیـابی    
ــا اهــداف ســازمان ســازگار اســت  ــابراین. عملکــرد همیشــه ب  بن

ها و استانداردهاي ارزیابی باید تا حد امکان منطقی، عینی شاخص
هـاي ارزیـابی بایـد توانـایی تبیـین      شـاخص  و قابل قبول باشـد. 

سیسـتم ارزیـابی عملکـرد     الگوهاي رفتاري مورد نظر را دارا باشد
 .)1388(جعفري،  هاي متوازن باشدباید داراي شاخص

 
 شناسی پژوهش روش

بیات مربوط در خصوص انواع روش تحقیـق، روشـی   با بررسی اد
 –کــه ایــن تحقیــق از آن بهــره بــرده اســت، از نــوع توصــیفی  

 این از پس که شرحی به و میدانی صورت به که است همبستگی
) یـا  1389(سرمد،  . این تحقیق به لحاظ هدفشد اجرا آمد خواهد
) از نـوع تحقیقـات کـاربردي    1382(دانایی فرد،  گیري کلیجهت

را هـا  هاي تحقیق کـارایی فدراسـیون  که در نهایت یافته باشد.می
هـاي تحقیـق   مشخص کرد. و سپس بر اساس آن دسته از یافتـه 

ی در خصـوص  هایتواند جنبه کاربردي داشته باشد پیشنهادکه می
 هاي ورزشی ارائه شد.بهبود عملکرد فدراسیون

-سیهاي ارزیابی عملکرد از اساشناسایی معیارها و شاخص
هایی است که باید در ارزیابی عملکرد طی شود بـراي  ترین گام

هـاي اولیـه   از شـاخص  هـا پژوهشاین منظور با بررسی پیشینه 
سـنجه (مـدیریت    6هاي ورزشی در  فدراسیونارزیابی عملکرد 

منابع انسانی، ساختارسازمانی، مالی، نوآوري، مدیریت، فرهنـگ  
شاخص که شناسایی شده است، در این تحقیق  37سازمانی) و 
  .استفاده شد

 

 

 هاي ورزشیارزیابی عملکرد فدراسیون

 ابع انسانینم ساختار سازمانی مالی نوآوري مدیریت فرهنگ سازمانی

 . عالقه ورزشکاران1
. تعداد ورزشکاران 2

 حرفه اي
 . کیفیت کار کارکنان3
 . رسیدگی به شکایات4

 . انگیزش کارکنان5
 . آموزش و توسعه6

 مشارکت  .7
. تعداد بازیکنان 8

ر خارج از دشاغل 
 کشور

 . رضایت ورزشکاران9
حقوق و پاداش  .10

 ورزشکاران
 

. تمرکز بر 1
 پژوهش

. ارتباطات 2
 جهانی

. تسهیل 3
فرآیندهاي 

 داخلی
 

 . افزایش اعتبار1
. قرارداد مربی تیم 2

 ملی
توجه به درآمد و . 3

 کنترل هزینه
. بودجه کل 4

 اختصاص یافته
. اماکن و تأسیسات 5

 در حد بین المللی
 درآمد کل 6

.کسب درآمد از پخش 7
 زیونییتلو

 

.تشویق 1
کارکنان به 

 نوآوري
. آزادي 2

 عمل کارکنان
مدیریت . 3

 نوین
. تشکیل 4

ھای گروه
 کاري
 

 . مدیریت ریسک1
 تدارکاتی هاي. بازي2

 . ارزیابی نتایج و بازخورد3
. هماهنگ شدن با اهداف 4

 سازمان
 . سواد علمی کارکنان5
 . پیگیري نتایج محوله6

 . توسعه و تعاون7
 سابقه علمی ..8

. کسب عناوین مهم 9
 جهانی

کسب شده  هايمدال 10
 المپیکی

 

. فرهنگ 1
 جوان گرایی

. فرهنگ 2
 سنتی

. مقایسه 3
 فرهنگی

. ارزیابی 4
فرهنگ 

 حاکم
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 هاي تحقیقها و شاخصمؤلفه تقسیم بندي. 1شکل 
 

باشد. هاي منتخب ورزشی ایران میفدراسیون جامعه آماري
کارکنـان و  نفـر از   112 براي دستیابی به اطالعات فدراسـیون، 

. بـا  دادنـد نامـه پاسـخ   ها به پرسشفدراسیون و رؤساي مدیران
هــاي ورزشــی زیــاد بــوده، توجــه بــه اینکــه تعــداد فدراســیون

در  و هاي ورزشی که از لحاظ فاکتور مدال آور بـودن فدراسیون
   آماري انتخـاب شـدند.   امعهجقرار دارند به عنوان  برتررتبه  14

ـ   (با استناد به  ی مدارکی که از سازمان تربیت بـدنی و کمیتـه ملّ
ـ   هاي ورزشیاین رشته المپیک تهیه شد انتخـاب   ربه شـرح زی

 ،.کاراته5 ،وزنه برداري .4 ،جودو .3 ،کواندو .2 ،کشتی .1 شدند:
 .11 ،.بوکس10 ،فوتبال .9 ،ووشو .8 ،والیبال .7 ،دو و میدانی .6

از روش  ).تیرانـدازي .14، ژیمناسـتیک  .13 ،شـنا  .12 ،بسکتبال
نامـه  از پرسـش  شـد. اسـتفاده  دار هدف تصادفیغیرِ گیرينمونه

 ها استفاده شـد. آوري دادهال براي جمعؤس 38محقق ساخته با 
نفـر از خبرگـان و اسـاتید و     10وري و محتوایی آن را صایی ور

با اسـتفاده   نامهدانشجویان دکتري تأیید کردند. و پایایی پرسش
محاسـبه شـد. بـراي تجزیـه و      %81برابر بـا   نباخلفاي کروآاز 

تحلیــل آمــاري از رگرســیون چندگانــه و همبســتگی پیرســون 

  استفاده شد.
 ي پژوهشهانتایج و یافته

در این بخش به بررسی ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته 
بر اساس همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه پرداخته شده 

 است.
 
 هاي تحقیقو خروجیها عریف وروديت

 ۀمؤلفـ به عنوان ورودي اول که شامل  1xدر این تحقیق متغیر 
به عنـوان ورودي دوم   2xباشد. متغیر منابع مالی فدراسیون می

اند که شامل منابع انسانی و ساختار سازمانی در نظر گرفته شده
هـاي مـدیریت، نـوآوري و    مؤلفـه  ورودي سوم که شـامل   3xو 

 نظر گرفته شدند. فرهنگ سازمانی در
مـدیریت و منـابع   هـاي  مؤلفـه  همچنین برخی از سـواالت 
 در نظر گرفته شد. 2Yو  1Yمالی، به ترتیب به عنوان متغیر 

 
 هاي تحقیقمیانگین و انحراف استاندارد مؤلفه 4-1-1

 

 افراد پاسخ دهنده بر اساس نوع فدراسیون میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش براي .1جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل فدارسیون
1X 2X 3X 1Y 2Y 

 5 6 5,46 5,60 5,93 والیبال
 8 3 5,86 5,80 7,75 برداريوزنه

 5 0,25 6,40 6,80 4,90 جودو
 5 1 6,4 7 4 تیراندازي
 7 4,75 7,20 5,80 5,20 کشتی
 6 0,75 5,8 7,3 4,3 ووشو

 4 0,75 6,40 5,60 5,25 بسکتبال
 4 2,1 5,60 6 3,81 دو و میدانی

 5 3 6,40 5,60 5,75 کاراته
 8 2,87 5,30 5,60 7,37 فوتبال
 6 4,25 5,06 5,80 5,31 تکواندو

 4 0,25 6 6,60 4,60 ژیمناستیک
 3 0,50 5,73 5,40 4,06 بوکس
 4,50 0,25 7,13 7 7,87 شنا
 انحراف استاندارد کل متغیرهاي پژوهش براي افراد پاسخ دهندهمیانگین و . 2جدول 

 فدارسیون
 متغیر وابسته متغیر مستقل

1X 2X 3X 1Y 2Y 
 S.D میانگین S.D میانگین S.D میانگین S.D میانگین S.D میانگین

 1,51 5,32 1,89 2,12 0,63 6,05 0,65 6,13 1,36 5,43 کل
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 همبستگی بین متغیرها 4-1-2

) کـه  7داري به دسـت آمـده در جـدول (   با توجه به سطح معنی
بـا   01/0و مقایسه آن با میزان خطاي مجـاز   p > 0,001برابر 

شد یعنـی بـین متغیرهـاي    ید أیت  1H درصد فرض 99اطمینان 
مستقل پژوهش بـا متغیرهـاي وابسـته، از نظـر آمـاري ارتبـاط       

دست آمده مشـخص  دارد، با توجه به مقادیر بهداري وجود معنی
که بین متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش ارتباط مثبـت و   شد

ثري وجود دارد. که در میان متغیرهاي مستقل پژوهش متغیر ؤم
2X بـه عبـارتی   اشـت باالتري براي هردو متغیر وابسته د تأثیر ،

 گردد.ها میباعث بهبود عملکرد فدراسیون 2X متغیر
ــه  هم ــه ک ــدول (در انگون ــان 4ج ــت، ) نش ــده اس  داده ش

خـوبی بـراي عملکـرد     ةبینـی کننـد  هـاي مسـتقل پـیش   متغیر
با  1X) متغیر R. مقدار همبستگی چندگانه (هستندها فدراسیون

درصد نشـان دهنـده    36است و ضریب تعیین  1Y، 60/0متغیر 

اسـت. متغیـر     1Xلفه ؤاز روي م 1Yمقدار قابل تبیین واریانس 
2X  1با متغیرY، 62/0  درصـد نشـان    38است و ضریب تعیین

اسـت.   2Xلفـه  ؤاز روي م 1Yدهنده مقدار قابل تبیین واریانس 
درصـد   33است و ضریب تعیـین   1Y، 58/0با متغیر   3Xمتغیر 

 3Xلفـه  ؤاز روي م 1Yنشان دهنده مقدار قابل تبیین واریـانس  
بـا   1X) متغیـر  Rاست. همچنین مقـدار همبسـتگی چندگانـه (   

درصد نشـان دهنـده    66است و ضریب تعیین  2Y، 81/0متغیر 
اسـت. متغیـر    1Xلفـه  ؤاز روي م 2Yمقدار قابل تبیین واریانس 

2X  2با متغیرY، 92/0  درصـد نشـان    85است و ضریب تعیین
اسـت.   2Xلفـه  ؤاز روي م 2Yدهنده مقدار قابل تبیین واریانس 

درصـد   57است و ضریب تعیـین   2Y، 77/0با متغیر   3Xمتغیر 
 3Xلفـه  ؤاز روي م 2Yنشان دهنده مقدار قابل تبیین واریـانس  

 است.

 متغیرهاي مستقل و وابسته ماتریس همبستگی بین .3جدول

 1X 2X 3X شاخص متغیرها

1Y 
 r( 0,30 0,41 0,28ضریب همبستگی پیرسون (

Sig 0,000 0,001 0,000 

2Y 
 r( 0,44 0,53 0,39ضریب همبستگی پیرسون (

Sig 0,001 0,032 0,02 
 

 p>001/0متغیرهاي مستقل با متغیرهاي وابسته  ۀنتایج مدل رگرسیون به ازاي رابط. 4جدول 

 F sig استاندارد برآورد خطا تعدیل شده R 2R 2R متغیر مالك متغیر پیش بین
1X 

1Y 

0,60 0,36 0,31 1,32165 28,32 0,001 
2X 0,62 0,38 0,37 0,85133 16,632 0,001 
3X 0,58 0,33 0,31 1,18566 52,30 0,000 
1X 

2Y 
0,81 0,65 0,66 1,55486 22,09 0,022 

2X 0,92 0,84 0,85 1,13945 47,22 0,000 
3X 0,77 0,59 0,57 0,96742 33,02 0,000 

 
 p >05/0هاي مستقل بر متغیر وابسته لفهؤبه ازاي رگرسیون م (b) و استاندارد (B)ضرایب رگرسیون غیر استاندارد . 5جدول 

 متغیر پیش بین متغیر مالك
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t داريسطح معنی 
B خطاي استاندارد b 

1Y 
1X 0,36 0,5612 0,33 7,21 0,026 
2X 0,48 0,4782 0,52 5,78 0,031 
3X 0,40 0,8711 0,38 9,33 0,001 

2Y 
1X 0,29 0,1987 0,47 12,02 0,001 
2X 0,51 0,6638 0,73 15,06 0,000 
3X 0,42 0,2142 0,56 6,23 0,037 
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و اسـتاندارد   (B)) ضرایب رگرسیون غیر استاندارد 5(جدول
(b) متغیر وابسته لفه مستقل پژوهش بر ؤرا به ازاي رگرسیون م

 دهد. پژوهش، نشان می
 

 گیريبحث و نتیجه
هاي یک هاي موجود در عرصه فعالیتنمایانگر واقعیتها مؤلفه

ــراي  ،ســازمان هســتند و در نظــام مــدیریت ــزاري کارآمــد ب اب
هـــــا  ها هستند و از طریـق آن ها و فعالیتارزشیـابی از برنامه

هـا  ن گردیده در برنامهتوان از حصول به اهداف از پیش تعییمی
 تأثیرتوجه عمیق به  ).1395( صابونچی، موسوي،  آگاهی یافت

هــاي عملکــردي در شناســایی و درك بهتــر خالءهــا، شــاخص
ها و کمبودها و در بهبود برنامه از جهت کمی و کیفـی  یینارسا

هاي عملکردي سه نگاه اساسـی  کند. شاخصکمک شایانی می
رسـاند تـا براسـاس    ارزشیابی مدد مـی یکی اینکه به نظام  دارد:

عوامل درست دست به ترکیـب عملیـات ببـرد و در واقـع آینـه      
شود. دیگر اینکه روش حرکت و مسیر را ارزشیابی محسوب می

آورد. در نگـاه سـوم   براي شناخت از کارکرد مدیران فراهم مـی 
سـازد.  اي را از طریق ارزشـیابی مشـخص مـی   هاي برنامهگسل

تـرین معیارهـاي   داف سـازمان، یکـی از مهـم   میزان تحقق اهـ 
شـمار  سنجش عملکرد مدیر است. آنچه در این راستا مهـم بـه  

آید، پایبندي مدیریت به رسالت و فلسـفه وجـودي سـازمان    می
. لوتانز عـالوه بـراین، معیـار رضـایت و     )2014( مهرگان،  است

تعهد کارکنان را نیز براي اثربخشی مدیریت لحاظ کرده اسـت.  
ه معیار اصـلی ارزیـابی مـدیر، کیفیـت عملکـردي وي در      اگرچ

تحقق اهداف سازمان است. ولیکن در انجام این امـر کارکنـان   
این  فرض بر هاي وروديدر نگرش شاخص نقش کلیدي دارند

هاي سازمان از سالمت برخوردار باشند است که چنانچه ورودي
، هـاي سـالمی را داشـته باشـد    و سازمان توانایی جـذب ورودي 

توان از سالمت عملکرد آن اطمینان حاصل کـرد. همچنـین   می
توانند نمایانگر تصویر ذهنی باشـند کـه   هاي ورودي میشاخص

( اســکوئر،  ســازمان توانســته در محــیطش از خــود ارائــه دهــد
همانگونـه کـه   در این راستا در تحقیق حاضـر   .)2011گابرین، 

، 1Y وابسته همؤلفدهد در ضرایب رگرسیون استاندارد نشان می
2X تــري اســت و از وزنمهــم ةکننــدبینــیپــیش b  ــاالتري ب

 2Yو  1Yهـاي  مؤلفـه ارتباط بیشتري بـا   2Xبرخوردار است و 
مستقل پژوهش بـا متغیـر وابسـته     مؤلفه دارد. در مجموع رابطه

 توان گفت کـه متغیـر  ). در نهایت می p>05/0دار است (معنی
2X هـا نقـش بسـزایی را ایفـا     بر روي بهبود عملکرد فدراسیون

هـاي منـابع انسـانی و    از مؤلفه مدیریتی ۀبنابراین مؤلف کند.می
هاي منـابع  پذیرد. در واقع مؤلفهمی تأثیرساختار سازمانی بیشتر 

کیفیت کار کارکنان، عالقه ( و ساختار سازمانی که شامل انسانی
رسـیدگی بـه شـکایات، انگیـزش      اي،و تعداد ورزشکاران حرفه

تمرکز بر بخش پژوهش،  کارکنان، آموزش و توسعه و مشارکت،
هـاي  ارتباطات جهانی و تسهیل فراینـدهاي داخلـی) بـر مؤلفـه    

بازیهاي تـدارکاتی، هماهنـگ    ارزیابی نتایج، مدیریتی که شامل
و سواد علمـی و پیگیـري نتـایج     ۀشدن با اهداف سازمان، سابق

بسزایی دارند. با توجه به  تأثیرتوسعه و تعاون  محوله و همچنین
بـه عنـوان متغیرهـاي وابسـته      2Yو   1Y نتایج، خروجی هاي

هاي مالی، منـابع انسـانی و   هایی از مؤلفهتحقیق شامل شاخص
منظر موفقیـت در   از باشد در حقیقت متغیر خروجیمدیریت می

وفقیـت  شود، بنابراین براي مهاي جهانی تبیین میعرصه رقابت
در عرصه جهانی، بایسـتی توجـه خاصـی بـه ایجـاد انگیـزه در       

اي، توجه به شکایات و نیازهـاي ورزشـکاران،   ورزشکاران حرفه
هـا و  توسعه و آموزش کارکنـان فدراسـیون، مشـارکت دادن آن   

همچنین تمرکـز بـر پـژوهش و افـزایش ارتباطـات جهـانی از       
نی داشته باشیم. هاي مؤلفه ساختار سازمانی و منابع انساشاخصه

الـذکر در  رسد اهمیت دادن به مسـائل فـوق  بنابراین به نظر می
هاي ورزشی بیشتر از تمرکز بر بخش مالی و سـرمایه  فدراسیون

-اکثر شاخص گذاري، نوآوري و فرهنگ سازمانی اثرگذار است.
گیـري چنـین   ها نیازمند ایجاد بستري اسـت کـه در آن انـدازه   

مـذکور ممکـن باشـد. بـراین اسـاس      هایی در سـازمان  شاخص
شود تا در مرحله اول اساسـاً دانـش و نگـرش الزم    پیشنهاد می

براي چنین تحولی در جامعه خصوصاً بین مدیران عالی و میانی 
دانش افزایی و ایجاد بسـتر بـراي    سازمانهاي درگیر حاصل آید.

هاي عملکردي در سطوح مختلف تحقق نظام ارزیابی با شاخص
اجرایی و کارکنان از پیش نیازهاي دیگر چنین امري  مدیریتی و

شـود کـه در   . براین اساس پیشنهاد مـی )2011( کاراکوز،  است
هاي مختلـف دانـش الزم بـراي تحقـق چنـین      ها و شیوهقالب

هـا  براي اجرایی ساختن بسیاري از شـاخص  امري، فراهم شود.
-برنامـه هـا و  تا در آن اهداف، سیاست استریزي نیاز به برنامه

هاي اجرایی آن مشخص شده باشـد. بـراي مثـال بـرانگیختن     
رهبري نیاز  مؤلفهتفکر خالق در کارکنان به عنوان شاخصی در 

ریـزي دارد و تحـول تـدریجی در ایـن حـوزه مطـابق       به برنامه
گیـري  اي مشخص نیاز است تا بر آن مبنا بتوان به اندازهبرنامه

ژیک و همچنین اعمـــال تفکر استرات عملکرد مدیران پرداخت.
اي براین مبنا از ضروریات اسـت. بـراین اسـاس نگـرش     برنامه

و  سیستمی کمک زیـادي بـه اسـتقرار نظـام ارزیـابی عملکـرد      
خواهد کرد و امکـان  وري افزایش بهره افزایش کارایی و نتیجتاً

دهـد. نگـاه   ها را در مرحله اجرا افزایــــش مـی  تحقق شاخص
ها شناخت اجزاء و پیوند و ارتباط بین آن سیستمی در این فرآیند
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سازد. براي مثال ضروري اسـت تـا بـراي تحقـق     را ممکن می
-از سطح کـالن سـازمان   منابع انسانیهاي عملکردي شاخص

هاي درگیر به شکلی منسجم و یکپارچه طراحـی شـود کـه در    
هایی را تحقق بخشد. این برنامه بایستی تا نهایت چنین شاخص

صورت هماهنگ تدوین شده و در مـورد پـذیرش    سطح اجرا به
هـاي  شاخص مجریان باشد تا امکان تحقق آن را افزایش دهد.

وضعیت واحـد   گیريبراي اندازه عملکرديمنابع انسانی ارزیابی 
هایی در واقع مبتنی شود. اما چنین شاخصسازمانـی طراحی می

هایی است که مبتنی بـر  بریک سري اصول و اهداف و سیاست
هاي شود تا برنامهفلسفه خاصی است. براین اساس پیشنهاد می

ها منظور و استراتژیک منجر به اهدافی شود که در این شاخص
-رهبري به شاخص ۀمؤلفاند. براي مثال در یا مدنظر قرار گرفته

کید دارد و در این أهایی توجه شده است که بر اصل مشارکت ت
ه چنـین امـري را در کلیـه    راستا نیاز به تعیین اهدافی اسـت کـ  

 سطوح سازمانی تحقق بخشد.
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