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هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل مدیریت عملکرد فدراسیون ورزش دانش 

آموزي ایران بود. این پژوهش کاربردي با روش کیفی و با رویکرد استقرایی و از 

ل از هاي حاصانجام گرفته است. دادهطریق مصاحبه تا اشباع نظري با خبرگان 

و روش تحلیل مضمونی، تجزیه و  maxqda12مصاحبه با استفاده از نرم افزار 

تحلیل گردیدند. در سه مرحله کدگذاري توصیفی، کدگذاري تفسیري و یکپارچه 

مضمون تفسیري تولید شدند که  16مضمون توصیفی و 107کد، 365سازي، 

نهایتا در مدل مدیریت عملکرد فدراسیون ورزش دانش آموزي یکپارچه گردیدند. 

ج) ها و ابعاد (نتایها (توانمندسازها)، فرایندپیش ران مدل حاصل شامل سه بخش

اند. باشد که به روش گروه کانونی مورد رتبه بندي و امتیازدهی قرار گرفتهمی

هاي مختلف تایید گردید. مدل ایجاد شده میزان اعتماد پذیري تحقیق از روش

ا در ت تواند به مسوولین و کارکنان فدراسیون کمک کندبصورت شابلونی می

جهت رسیدن به اهداف فدراسیون گام بردارند و میزان موفقیت یا عدم موفقیت 

و عکس العمل مناسب رصد کنند  -در هر زمان-هاي فدراسیون خود را در برنامه

  را جهت تقویت یا اصالح عملکرد نشان دهند. 
  

  ها واژهکلید 

  دل سازيم –فدراسیون دانش آموزي  –تحلیل مضمونی  –مدیریت عملکرد 

The purpose of this study was to design a conceptual 
model of performance management of the Iranian Student 
Sport Federation. In this applied research, qualitative 
method with inductive approach through theoretical 
saturation with experts has been used. Interview data 
were analyzed using Maxqda12 Software and thematic 
analysis. In the three stages of descriptive coding, 
interpretive coding and integration, 265 codes, 107 
descriptive themes, and 16 interpretive themes were 
produced that were eventually integrated into the 
conceptual model of performance management in the 
Student Sport Federation. The model consists of three 
sections: Proponents (enablers), processes, and 
dimensions (results) that were rated and scored by the 
focus group method. The reliability of the research was 
confirmed by various methods. The model created in a 
template can help federation officials and staff move 
toward the goals of the federation, and monitor their 
success or failure in federation programs at any time and 
demonstrate appropriate response to enhance or improve 
performance.  
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  همقدم

مدیریت عملکرد رویکردي است که با فراهم سازي نظامی دقیق، 

ضمن سنجش، اندازه گیري و ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف 

فردي، گروهی و سازمانی در مقایسه وضعیت موجود و مطلوب 

هاي از پیش تعیین شده تالش دارد. آنان بر اساس شاخص

ارائه شده که هر یک هاي مختلفی در این زمینه ها و الگوتئوري

 تواند استفاده شودط سازمان میبا توجه به مقتضیات و شرای

). در حقیقت هدف مدیریت عملکرد این 1395حمیدي، وحدانی، (

است که عملکرد کلی سازمان را از طریق تصمیمات آگاهانه، 

توان گفت که مدیریت و به هنگام، بهبود بخشد. می 1فراکنشی

نی هاي مبتمندي است که از طریق فرایندعملکرد، رویکرد نظام 

هاي هاي راهبردي عملکردي، بازنگري گزارش دادهبر هدف

 کندها، به بهبود سازمان کمک میعملکرد و بکارگیري این داده

). در مدیریت مبتنی بر عملکرد بخش 2004، 3و کنول 2(ساترلند

اعظم توان مدیریت بر اداره صحیح عملکرد اجزاي سازمان 

رکز شده و سعی بر آن است که بجاي معیار قرار دادن متم

هاي منسوخ شده مدیریت سنتی، همچون تکیه بر ظواهر روش

ها، به دستیابی تعریف واحدي از موفقیت در سازمان روي و سلیقه

هایی که جهت رسیدن به این موفقیت الزم آورده و براي فعالیت

ر در ک از عناصاست، شاخص مناسب تعیین گردد تا کارایی هر ی

پیشبرد سازمان به این سمت مشخص شود. مدیریت عملکرد 

روشی است استراتژیک و یکپارچه که با برنامه ریزي و هدف 

گذاري براي سازمان و کارکنان آغاز شده و پس از ارزیابی آنان 

هاي عملکرد، پیشنهاداتی را براي بهبود از طریق کنترل شاخص

آورد. تداوم این ارکنان فراهم میها و بهبود عملکرد کفرایند

چرخه، موفقیتی پایدار براي سازمان به دنبال خواهد داشت 

). به هنگام ایجاد یا روزآمد سازي 1390(شیروانی، موسوي، 

هاي عملکرد باید یک چارچوب مفهومی را تعیین کرد تا شاخص

هایی را باید براي بوسیله آن بتوان دریافت که چه شاخص

، 5معیارها 4خاب کرد. در هر صورت تعیین اهدافاستخراج انت

هاي اصالحی در جهت یادگیري و رشد ها و تعیین برنامهبرنامه

باشد (رفیع زاده، هاي اساسی در مدیریت عملکرد میپایه

هاي ورزشی که بازوي اصلی ورزش ). سازمان1395میرسپاسی، 

یابی زهر کشور هستند، براي بهبود عملکردشان، به مدیریت و ار

ها یکی از عملکرد نیاز دارند و تعیین میزان مؤفقیت آن

  . ) 1396هاي اصلی مدیران آن است ( معصومی، حسن، دغدغه

                                                                                                                                                    
1 Proactiv 
2 Sutherland 
3 Canwell 
4 Goals 
5 Criteria 

اي در جهان تغییرات اقتصادي، ورزش نقش مهم پیش رونده

و  6کند (چابلسیاسی، فرهنگی و نظام اجتماعی بازي می

عدیده  ). آن چنان که ذکر خواهد شد مشکل2005همکاران، 

هاي ورزشی، به دلیل ها و به خصوص سازمانموجود در سازمان

هاي مدیریتی و یا به عبارت دیگر عدم وجود عدم وجود کنترل

  باشد. هاي مناسب در جهت مدیریت عملکرد میراهکار

ت تواند مشکالفقدان توجه به استقرار مدیریت عملکرد می

م کارایی و مضاعفی را ایجاد کند که در نهایت موجب عد

شود؛ از این رو اثربخشی و در نهایت افت بهره وري سازمان می

اي هرسد تا در هر فدراسیون، یکی از برنامهضروري به نظر می

مهم و داراي اولویت، همانا طراحی مدل مدیریت عملکرد 

  متناسب با آن فدراسیون باشد. 

به هر حال، پیچیدگی جوامع، قوي و علمی شدن روزافزون 

هاي متعالی منجر شده است اوري، به افزایش اهمیت سازمانفن

). این مسئله به طور قطع، 1388(جعفري و همکاران، 

  دهد. می هاي ورزشی را نیز تحت تاثیر قرارفدراسیون

امروزه هیچ پدیده اجتماعی دیگر به اندازه ورزش و به ویژه 

ن هاي ورزشی مورد توجه اقشار مختلف در سراسر جهارویداد

نیست، بنابراین هر مشکلی که در ورزش یا در برگزاري 

هاي اجتماعی نیز هاي ورزشی به وجود آید به سایر زمینهرویداد

  ) 1396کند (جاللی فراهانی، مجید، سرایت می

 هايهرچند بخشی از ناکارامدي مدیریت عملکرد در سازمان

ري ظورزشی به چگونگی اجراي این نظام مربوط است، اما خالء ن

توان آن را نادیده گرفت. ابهام اي جدي است که نمینیز مسئله

و آشفتگی مفهومی در ادبیات عملکرد سازمانی در بخش دولتی، 

ها ها و تناقض میان آنغیرانتفاعی و ورزشی و نیز پراکنگی مدل

) پس از مطالعه و 2008( 8و سامرتر 7به حدي است که سیگل

عی هستند که به طور کلی تحلیل همه مقاالت این حوزه مد

دانش انباشته در این رشته، فاقد نظر روشن درباره مهمترین 

هاي عناصر تبیین براي سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان

  ورزشی و دولتی است. 

ها اعم از وزه شاهد آن هستیم که بسیاري از سازمانامر

خدمانی و ، آموزشی، دولتی و خصوصی و با ماهیت صنعتی

هاي خود و جهت بهبود عملکرد اقدامات و فعالیت بازرگانی

د ها و فنون جدینسبت به استقرار ابزار، افزایش توان رقابتی

تأمل این است که  قابلي اما نکته. ورزندمدیریتی اهتمام می

نه ها و فنون مدیریتی باید خردمنداکارگیري این ابزار استقرار و به

6 Chapplelet 
7 Siegel 
8 Summemermatter 
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سازمانهایی که ).  1396، (محمدي، حامد و آگاهانه صورت پذیرد

هاي متمادي از جوي تعالی هستند، در طی سال و در جست

هاي مختلف با توجه به انداز ها و چشمالگو، ها، مفاهیمالگو

 Talwar, B)اند مند شده هاي تعالی بهرهکیفی الگوهاي جنبه

, 2011) . 

اي هها و قلمروکلمه عملکرد به صورت گسترده در همه زمینه

 9یریت مورد استفاده قرار گرفته است. در قلمروي کنترل مدیریتمد

، اندازه 10سنجش عملکرد، اصطالحاتی مانند مدیریت عملکرد

به وفور  13و ارزشیابی عملکرد 12، ارزیابی عملکرد11گیري عملکرد

مطرح شده است. با وجود فراوانی استفاده از کلمه عملکرد، معناي 

شده  ها تبیینتوسط نویسندهدقیق آن به ندرت به صورت واضح 

هاي واژه«یکی از  14به نقل از بورگوگنون "عملکرد"است. 

است که در آن هر کسی مفهومی که براي خودش  15»چمدانی

 16). لرد کلوین Neely , A , 2007(. دهدمناسب است را قرار می

 اگر نتوانی چیزي را بسنجی، آن چیز "ها پیش گفته است که سال

ین معلولی متعارف، تبی –تی با وجود یک الگوي علی وجود ندارد. ح

ی اصلی، معمولی یا لفظ، صرف عملکرد (این که آیا ساده، پیچیده

) هیچ ارزش درونی ندارد. (رضائیان، علی ؛ گنجعلی، اسداله 17است

  )2007به نقل از نیلی، 

 1970مدیریت عملکرد به عنوان عبارتی جامع در اواخر دهه 

مطرح گردید. این مفهوم معادل انگلیسی  18وبري دانیلزتوسط ا

Performance Managment  است که تعاریف متعددي از

  )1395(حمیدي، وحدانی، . آن ارائه شده است

و اندازه گیري براي هر سازمانی یک امر حیاتی  سنجش

 ها در حال اجرا هستند،است. سازمان باید بداند که چگونه فرایند

نه دهند، چگوهاي مشتریان را پاسخ میها نیازچگونه این فرایند

هاي هدف گیري شده در حال تحقق هستند و به طور بهسازي

 کلی چگونه مدیریت در حال انجام است. 

 )Poister, Theodore H, 2003(  

دیریت عملکرد عبارت است از فرآیندي سیستماتیک براي م

بهبود عملکرد سازمانی که حاصل از بهبود عملکرد اشخاص و 

، این امر به معنی حصول نتایج بهتر از سازمان. گروههاست

ها در قالب ها و اشخاص با تفهیم و مدیریت عملکردگروه

ها و استانداردف برنامه ریزي شده، هداچارچوبی توافقی از ا

                                                                                                                                                    
9 Management Control Areas 
10 Performance Measuremenn 
11 Performance Evaluation 
12 Performance Appraisal 
13 Performance Assessment 
14 Bourguignon 

(محوالتی، سعید ؛ بهرامی، علی محمد است. هاي الزم صالحیت

  )1397؛ 

هاي مدیریت عملکرد امروزه عموماً شبیه یکی از فرایند

چندگانه مدیریت در کنار مدیریت مالی، منابع انسانی و 

   )1392شود. (یاوري، زاهدي، استراتژیک شناخته می

ن ورزش دانش آموزي جمهوري اسالمی ایران نیز فدراسیو

هاي غیرانتفاعی(ورزشی) است که به سبب یکی از سازمان

افزایش تقاضا و گسترش حوزه فعالیت در سالیان اخیر و کسب 

توفیقات در عرصه داخلی و خارجی و همچنین استقرار حقوقی 

هاي خود افزوده است ؛ در چند سال گذشته بر دامنه فعالیت

نین سیستم منابع انسانی اعم از جذب، نگهداري و همچ

هاي توانمندسازي آن دستخوش تغییرات و هماهنگی با سیستم

روزآمد منابع انسانی گردیده است. به همین سبب در راستاي 

تحقق اهداف سازمان، ضرورت طراحی مدلی روزآمد جهت 

ور هاي فدراسیون مزبمدیریت عملکرد بهینه و افزایش توانمندي

  نماید. را در ابعاد مختلف طلب می

بنابراین در این مطالعه، هدف محقق این است که بر اساس 

دانش موجود و استفاده از نظرات خبرگان و تحلیل عمیق، مدل 

اي را عرضه کند که با اتکاء به آن، فدراسیون ورزش مفهومی

دانش آموزي جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک سازمان 

  هاي مختلف، توسعه و تکامل پیدا نماید. د در حوزهورزشی بتوان

مدل مناسب مدیریت عملکرد فدراسیون ورزش دانش 

  آموزي کدام است ؟

هاي باشد؟ و زیر مولفههایی میاین مدل داراي چه مولفه

  ها کدامند؟آن

  

  روش تحقیق

اي و مطالعه مقاالت داخلی و ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه

 پرداختهسی مبانی نظري پژوهش در داخل و خارج خارجی به برر

  . شد

با روش کیفی و با از نظر هدف، کاربردي و  این پژوهش

ها از طریق رویکرد استقرایی انجام گرفت. جمع آوري داده

مصاحبه تا اشباع نظري با خبرگان انجام پذیرفت. تا اشباع نظري، 

ه شونده) نفر مصاحب 10مصاحبه ( با  14ها به مجموع مصاحبه

  رسید. 

15 Suitcase World 
16 Lord Kelvin 
17 Simple , Comlex , Cardinal , Ordinal or Literal 
18 Daniels, Aubrey 
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 maxqda12هاي حاصل از مصاحبه با استفاده از نرم افزار داده

  و روش تحلیل مضمونی، تجزیه و تحلیل گردیدند. 

ت هاي خود و اثباپژوهش حاضر براي اعتبار بخشی به یافته

اعتمادپذیري و قابل پذیرش بودن مضامین از روش استفاده از 

 روش هولستی استفاده کرد کدگذاران مستقل و گروه خبرگان با

ود و با توجه به اینکه میزان پایایی درصد ب 83که درصد توافق 

)، قابلیت اعتماد  1996، 19درصد است (کاول  60بیش از 

. همچنین پس از احصاء مضامین از ها تایید شدکدگذاري

ها، نسبت به ارسال این نتایج به مصاحبه شوندگان اقدام مصاحبه

زان همخوانی و تناسب میان تفاسیر پژوهشگر و شد تا درباره می

همچنین از منظور اصلی مصاحبه شونده، اظهار نظر کنند. 

مصاحبه شوندگان عالوه بر صحت کدگذاري، در مورد رتبه بندي 

  ها نظر خواهی انجام گردید. مؤلفه

ه هاي نهایی بها و زیر مؤلفههمچنین نسبت به ارسال مؤلفه

ها نسبت به اقدام شد و نظرات آنتمام مصاحبه شوندگان 

هاي دیگر مصاحبه شوندگان پرسیده هاي احصاء شده از کدمولفه

ها، ها و تغییرات الزم روي آنشد. پس از جمع آوري مجدد کد

ل ها، اقدام به تشکیگذاري مؤلفهبراي رتبه بندي نهایی و نمره

  گردید. 20گروه کانونی

  

 ها یافته

مصاحبه و پس از پیاده سازي جهت  ها پس از انجاممصاحبه

تحلیل، وارد نرم افزار گردیدند. اولین مصاحبه وارد شده به نرم 

هاي که کد m3)باشد (می 3افزار جهت تحلیل، مصاحبه شماره 

باشد. دومین مصاحبه وارد شده کد می 50اختصاص یافته به آن، 

 کد اختصاص یافته به آن 48با  1جهت تحلیل، مصاحبه شماره 

باشد و سومین مصاحبه وارد شده، مربوط به مصاحبه گر شماره می

  کد اختصاص یافته است و... .  45با  2

، با باشدشونده میاز آنجائیکه پژوهش حاضر شامل ده مصاحبه

ها هم با نام اختصاصی خود صالحدید پژوهشگر، بقیه مصاحبه

)m4.... m10 اند.)، جهت تحلیل وارد نرم افزار گردیده   

 
حاصل از مصاحبه و هاي فرایند تجزیه و تحلیل داده

  احصاء مضامین

هاي انجام شده در این پژوهش با هاي حاصل از مصاحبهداده

استفاده از روش تحلیل مضمون در سه مرحله کدگذاري توصیفی، 

کدگذاري تفسیري و یکپارچه سازي از طریق مضامین فراگیر 

  تحلیل گردیدند. 

                                                                                                                                                    
19 Kvale , 1996 

اصل از مصاحبه به کمک نرم افزار هاي حتحلیل داده

MAXQDA12 انجام شد . 

 
 کدگذاري توصیفی

هاي انجام شده توسط پژوهشگر، پس از پیاده سازي مصاحبه

وارد گردید و مورد  MAXQDAمتن هر مصاحبه به نرم افزار 

تحلیل قرار گرفت. بدین گونه که با مطالعه دقیق و خط به خط 

وسط محقق به هر قطعه از جمالت مصاحبه، مضامین توصیفی ت

هاي شد و گاهی به یک جمله از منظرجمالت نسبت داده می

  شد. هاي مختلفی داده میمختلف کد

بین شیوه کدگذاري استقرایی و قیاسی، در این تحقیق شیوه 

  استقرایی استفاده گردید. 

سعی شد تا جاي ممکن از واژگان موجود در متن مصاحبه 

فاده شود. همچنین در این مرحله، در کدگذاري توصیفی است

  هاي مشهود و مکنون به طور همزمان صورت استخراج کد

  گرفت و با توجه به سطح انتزاع آن کد و در مقایسه با سایر 

ها، تصمیم گرفته شد که آن کد را به عنوان مضمون پایه یا کد

  سازمان دهنده معرفی نماید. 

ز بیان عبارت یا در برخی موارد، منظور مصاحبه شونده ا

ز آن اي اهاي دوگانهاي روشن و صریح نبود و حتی استنباطجمله

شد که در این مواقع، توجه به عبارت مورد نظر در داخل متن می

گرفت و قبل و بعد آن عبارت هم مورد توجه واقع صورت می

  شد تا منظور مصاحبه شونده به درستی درك گردد. می

هاي تحلیل و تکامل تدریجی، کدتر شدن فرایند جهت دقیق

احصاء شده دائما با یکدیگر مقایسه شد و بدین وسیله سعی در 

  ها شد. طبقه بندي با کیفیت تري براي کد

با پیش روي در فرایند تحلیل، پژوهشگر با حساسیت نظري 

هاي کیفی مصاحبه، به جاي استفاده از مضامین و تفکر در داده

الب بلی، سعی در دستیابی به کنه مطبدیع و کلی استفاده شده ق

  و منظور مصاحبه شوندگان را داشت. 

 365کد توصیفی بود که از  107حاصل این مرحله، احصاء 

ها صورت گرفته بود. ازآنجائیکه جدول ها به آنارجاع از مصاحبه

صفحه  150ها حدود هاي توصیفی همراه با ارجاعات مصاحبهکد

هاي حجم مقاله، فقط عنوان کداست و با توجه به محدودیت 

ها از متن توصیفی به همراه تعداد ارجاعات هریک از آن

) نشان داده شده است که با عدد داخل 1ها در جدول (مصاحبه

پرانتز روبروي هر کد مشخص شده است. البته ممکن است که 

تعداد تکرار هر مضمون براي چند مصاحبه شونده باشد و یا آن 

20 Focus group 
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مصاحبه شونده، چندین بار تکرار شده باشد مضمون توسط یک 

  که در هر دو صورت توسط نرم افزار شمارش شده است. 

  

  کدگذاري تفسیري

مضامین سازمان دهنده، محصول دومین مرحله کدگذاري در 

  اشد. بفرایند تحلیل مضمونی یعنی کدگذاري توصیفی می

هاي تفسیري، گاهی از ترکیب چند کد براي تولید کد

و گاهی از آوردن چند کد توصیفی موجود و گاهی هم  توصیفی

از جمع چند کد توصیفی در ذیل یک کد تفسیري تولید شده 

  آیند. توسط محقق به وجود می

در تعریف مراحل تحلیل مضمون، کدگذاري تفسیري پس از 

اي مجزا مطرح شده است کدگذاري توصیفی به صورت مرحله

ی و نیست و کدگذاري توصیفولی باید گفت که در عمل اینگونه 

  شود. تفسیري توأمان و هم زمان انجام می

کدگذاري با نرم افزار، به نوعی محقق را مجبور به کدگذاري 

کند که محقق پس از یافتن هر مضمون آن را با سایر توأمان می

مضامین مقایسه کند و مضامین مشابه را درکنار یکدیگر و در 

  یک طبقه قرار دهد. 

ر طول تحلیل همواره امکان اصالح عناوین طبقات، البته د

ادغام طبقات، تفکیک طبقات و تغییر در مضامین و زیر 

ها میسر است. پس کد گذاري تفسیري در سطح هاي آنمجموعه

جی صورت تدریانتزاع باالتري و همراه با کدگذاري توصیفی به 

یی با اهاي ابتدپژوهشگر سعی نمود تا در مصاحبهگیرد. انجام می

ترین افراد گفتگو نماید و همچنین تحلیل را بیانات این افراد مطلع

شروع نمود. در همان مصاحبه اول طبقات زیر که مضامین 

  سازمان دهنده این مصاحبه بودند، ساخته شد : 

  هاي استانیهیئت -  رهبري -

  مسابقات -  اهداف و استراتژي -

  مالی -  منابع انسانی -

  اطاتارتب -  مشتریان -

  سایر -  قوانین و مقررات -

  عملیات و وظایف -

ها تا زمان دستیابی عدم ایجاد قابل توجه اینکه، مصاحبه

ارزش افزوده جدید و رسیدن به به اشباع نظري ادامه پیدا کرد. 

در چند مصاحبه انتهایی، پزوهشگر متوجه شد که دیگر مضامین 

                                                                                                                                                    
ــوندگان   4از آنجاییکه با  21. ــاحبه ش ــد اما براي   2نفر از مص ــاحبه انجام ش بار مص

د رسـهولت تجزیه و تحلیل، مصاحبه هاي هر مصاحبه شونده در قالب یک سند وا 

 نرم افزار گردید. 

ه ه انجام مصاحبتفسیري جدیدي وجود ندارد و در این زمان بود ک

  جدید را متوقف نمود. 

ها که در شود که مقولهاشباع مضامین، زمانی حاصل می

تحلیل مضمون همان مضامین سازمان دهنده هستند، به خوبی 

 هاي جدید، تغییري درشکل گرفته باشند و با افزوده شدن داده

ها بوجود نیاید و روابط میان مضامین یافته شده و مضامین آن

ا ها ر، سازمان دهی مضامین پیش یافته و روابط میان آنجدید

  دستحوش تغییر چندانی نکنند. 

، 21نفر انجام شده 10مصاحبه با  14در این پژوهش پس از 

  کفایت نظري حاصل شد. 

پس از مصاحبه اول و تحلیل آن، اقدام به مصاحبه و تحلیل 

طبقه  ن وي دیگر افراد شد. به طوریکه به مرور به مضامیهاگفته

ها هم دستخوش تغییرات کم و زیاد شد و گاها اضافه میبندي

شدند به طوریکه پس از مصاحبه دوم و سوم و تحلیل هم می

ها، مضامین سازمان دهنده جدیدي به زمان هر کدام از آن

توان که سه مصاحبه ابتدایی، هاي قبلی افزوده شد که میمقوله

ان دهنده را در اختیار طبقه بندي خوبی از مضامین سازم

پژوهشگر قرار داد. مضامین سازمان دهنده جدید از مصاحبه دوم 

  و سوم به قرار زیر بودند :

  چشم انداز -

  هامشارکت -

  نظام استعدادیابی -

  بهبود مستمر -

  توسعه ورزش همگانی -توسعه ورزش قهرمان -

  ارزش مداري -

 هاي(کدهاي توصیفی هاي تفسیري و کدکد) 1جدول (در 

ها هاي خود به صورت طبقه بندي ) ذیل آنتوصیفی با زیر کد

هاي تفسیري باعث مجزا ارائه شده است. عالمت * جلوي کد

  هاي توصیفی گردیده است. ها از کدشدن آن

عدد مقابل هر کد نشان دهنده تعداد ارجاعات در متن 

 نشانهاي تفسیري ) در مقابل کد0باشد و عالمت (ها میمصاحبه

دهد که کد مورد نظر توسط پژوهشگر براي سازمان دهی می

  . 22هاي توصیفی ساخته شده است کد

مصاحبه  10مصاحبه ( 14هاي احصاء شده از مجموع کد

باشد که در سطح انتزاع کد تفسیري می 16شونده) شامل 

گردد. پس از هاي توصیفی میباالتري باعث سازمان دهی کد

 هاي تفسیريصاحبه و مشخص کردن کدتجزیه و تحلیل هر م

و همچنین، گاها براي تجمیع کدهاي توصــیفی، پژوهشــگر یک کد توصــیفی با . 22

ســطح انتزاع باالتر از کدهاي توصــیفی قبلی ایجاد می کند که زیر مجموعه کد   

  تفسیري سطح باالتر از خودش می باشد.
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و توصیفی هر مصاحبه توسط پژوهشگر، براي افزایش دقت و 

هاي احصاء شده به صورت جدول افزایش کیفیت کد گذاري، کد

هاي مورد نظر در اختیار مصاحبه شونده قرار همراه با پاراگراف

گرفت تا ایشان نیز نظر خود را نسبت به این کد گذاري اعالم و 

یرات مورد نظر خود را در مورد نام گذاري، تغییر، حذف یا تغی

 ها اعمال نماید. اضافه کردن کد

  

  هاي توصیفی هاي تفسیري و زیر کدکد .1 جدول 

  )3رهبري * (

  )2رهبري مطابق با اسناد باالدستی (
  )2اهداف و استراتژي * ( 

  )6چشم انداز فدراسیون (
  )6عملکرد در راستاي اهداف (

  )2ها با توجه به استراتژي فدراسیون (نجام کارا
  )2وجود سیاست کلی در فدراسیون (

  )5ها مطابق با منطق استراتژیک (فعالیت
  )1عملکرد مطابق اسناد باالدستی وزارت ورزش (

  )2انسجام و همسویی استراتژیک(
  ) 0منابع انسانی * ( 

  )4توجه کافی به منابع انسانی (
  )2منابع انسانی ( اطالعات کافی

  قوانین و مقررات * ( )

  )4استقرار حقوقی و تشکیالتی فدراسیون (
  )6شفاف بودن وظایف فدراسیون (

  )2شفاف بودن برنامه سالیانه (
  برنامه سالیانه بر مبناي استراتژي
  )2مکتوب بودن قوانین و مقررات (

  )2اجراي قوانین و مقررات (
هاي معاونت تربیت بدنی و بخشنامهها توجه به دستورالعمل

  )2وزارت آموزش و پرورش (
  )4ها در مجمع (تصویب دستورالعمل

  )2هاي مقرراتی (عدم خالء یا محدودیت
  )8وجود نظام ارزیابی عملکرد اختصاصی (

  )0ارزش مداري * ( 

  )2آموزش فرهنگ حفاظت از محیط زیست (
  )2توجه به تربیت نسل (

  )6تربیتی ( –ول فرهنگی پایبندي به اص
  )2هاي کمیته بین المللی المپیک (پایبندي به ارزش

  )0منابع مالی * ( 

  )6ها (تنظیم و اخذ بودجه استان
  )16انضباط و شفافیت مالی (

  )2بستن به موقع سال مالی (
  )2ها (هاي کاهش هزینهراهکار

  )2عدم بدهی امسال براي سال بعد (
  )2الی (ارزیابی منابع م

  )2همخوانی هزینه کرد با نتایج به دست آمده (
  )6بازاریابی موفق (

  )6هاي قانونی در بازاریابی (رفع محدودیت

  )4کمیته بازاریابی کیفی (
  )2ابالغ آیین نامه بازاریابی (
  )5وجود آیین نامه بازاریابی (

  )5جذب حامیان مالی (
  ) 2مشتریان* (

  )3(شناخت کافی مشتریان 
  ) 1عملیات و وظایف * (

  )5برنامه ریزي (
  )IT )2استفاده از تکنولوژي 

  )2هاي ورزشی (برگزاري موفق رویداد
  )1اي (برگزاري مسابقات مقطع ابتدایی با مدل جشنواره

  )8مدرسه محور (
  )2هاي فدراسیون و مدرسه (توجه به واسط

  )6کمک به اعتالء طرح مدرسه قهرمان (
  )4ه اعتالء طرح کانون قهرمان (کمک ب

  ) 0آموزش * (

  )3توسعه نهضت داوطلبی (
  )2اطالعات کافی منابع انسانی داوطلب (

  )5هاي داوطلبی در مسابقات (استفاده از نیرو
  )2هاي داوطلب (هاي انگیزشی براي نیروطرح

  )3هاي دانش آموزي داوطلب (استفاده از نیرو
  )2هاي پژوهشی (فعالیت

  )0توانمند سازي (
  )2هاي ورزشی (توانمند سازي انجمن

  )9توانمندسازي معلمان (
  )9توانمندسازي مدیران (

  )2توانمندسازي مدیریت منابع انسانی (
  )2توانمندسازي منابع انسانی فدراسیون (

  )3توانمندسازي مربیان (
  )3توانمندسازي داوران (

  * ( ) ارتباطات

  )2ات آسیایی و جهانی (میزبانی مسابق
  )2هاي دیگر (ها با فدراسیونتعامل انجمن

  )8هاي دیگر (تعامل فدراسیون با فدراسیون
  )4تعامل با وزارت ورزش (

  )6ارتباطات بین المللی موفق (
  )10هاي فدراسیون جهانی دانش آموزي (کسب کرسی

  )2جایگاه ورزش دانش آموزي ایران در دنیا (
  ) 2ظام استعدادیابی * (توجه به ن

  )4ایجاد بستري جهت استعدادیابی (
  )2هاي ورزشی (بانک اطالعاتی استعداد

  )2نقش دبیران مدارس در استعدادیابی (
  )2هاي استعدادیابی ورزشی در فدراسیون (وجود شاخص

  )6بهبود مستمر * (

  )2توسعه ورزش همگانی * ( 

  )2هاي ورزشی (جشنواره
  )2راد تحت پوشش در مسابقات (میزان اف

  ) 3توسعه ورزش قهرمانی * (

  ) 1مسابقات * (

  )0مشارکت (
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  )3شرکت ده درصدي دانش آموزان کشور در مسابقات (
  )2توجه به مناطق محروم (

مشارکت قابل قبول شش درصدي دانش آموزان دختر در 
  )2مسابقات (

  )2هاي مختلف در مسابقات (برگزاري رشته
  )2ارکت والدین در مسابقات (مش
  )1هاي برگزاري مسابقات از داوطلبین باشد (دو درصد از نیرو

  )2هاي بیرونی (توسعه مشارکت
  )4مشارکت حداکثري دانش آموزان در مسابقات (

  )2کیفیت بخشی مسابقات (
  )1ارزش گذاري به قهرمانان مسابقات دانش آموزي (

  )2ان براي شرکت در مسابقات (تولید جذابیت براي دانش آموز
  )4ارزیابی عملکرد مسابقات (

  )2انجام نظرسنجی در بعد از مسابقات (
  )2ها در مورد مسابقات (عدم موازي کاري با فدراسیون

  )3تربیتی در برگزاري مسابقات ( -توجه به مسائل فرهنگی
  )2هاي ورزشی (هاي برون مرزي تیمتعداد اعزام

  )4د مسابقات (ارزیابی عملکر
  )7هاي خارجی موفق (اعزام

  )2هاي ملی دانش آموزي (انتخاب قانونمند تیم

  )1هاي استانی * ( هیئت

  )0مشارکت (
  )3شرکت ده درصدي دانش آموزان استان در مسابقات (

مشارکت شش درصدي دانش آموزان دختر استان در 
  )3مسابقات (

  )0ارزیابی عملکرد استانی (
  )6هاي استانی (دستورالعمل ارزیابی هیئت

  )4هاي استانی (انجام ارزیابی عملکرد هیئت
  )6هاي استانی (تفاهم نامه با هیئت

  )0استفاده از حامیان مالی(
  )1ها (درصدي هزینه مسابقات استان از اسپانسر 5تأمین 

  )5هاي استانی (وجود استقالل و اختیارات هیئت

 

 از طریق مضامین فراگیریکپارچه سازي 

در مرحله سوم از فرایند تحلیل مضمونی، مضامین شکل گرفته 

در کدگذاري توصیفی و کدگذاري تفسیري، تحت مضامین فراگیر 

هاي رانپیش«یکپارچه گردیدند و شبکه مضامین تحت سه عنوان 

ر تشکیل گردید که د» ابعاد و نتایج «و » فرایندها« ، »عملکرد

  داده شده است. نشان  )2شکل (

  

  
  شبکه مضامین بدست آمده .2شکل 
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  تشریح مضامین

اي با حضور تعدادي از شبکه مضامین حاصل شده، در جلسه

خبرگان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. این جلسه به شکل 

نفر از خبرگان در آن حضور یافتند  5گروه کانونی تشکیل شد و 

همیت هریک جهت امتیاز دهی و آزادانه درباره مضامین و میزان ا

ارائه نظر نمودند و شواهدي و دالیلی را براي نظرات خود بیان 

رایند ها، فداشتند. در این جلسه مضامین فراگیر شامل پیش ران

ها به تأیید رسید و اصالحات اندکی ذیل آن مضامین و نتایج و

این سه مضمون به عنوان مضامین فراگیر مد نیز پیشنهاد شد. 

 5و  4، 3شکل قرار گرفت. بنابراین مضامین این تحقیق به  نظر

  حاصل گردید

مضامین نهایی به دست آمده از فرایند پژوهش و 

هاي حاصل که در واقع مواد اولیه مدل سازي هستند، زیرمؤلفه

  عبارتند از: 

  

  

  هاي احصاء شدهها و زیر کدپیش ران .3شکل 

 

 
  حصاء شدههاي اها و زیر کدفرایند .4 شکل



 129  . ا. ایرانطراحی مدل مدیریت عملکرد فدراسیون ورزش دانش آموزي ج: و همکاراننژاد علی حسین  

 

 

  هاي احصاء شدهنتایج و زیر کد .5شکل 

 
  بحث و نتیجه گیري 

یش پمدل نهایی تحقیق از سه بخش اساسی تشکیل شده است. 

. در واقع این سه مفهوم، سه مضمون ها، فرایند و نتایجران

فراگیر این تحقیق و حاصل سومین مرحله کدگذاري یعنی 

مضامین را در بر کدگذاري یکپارچه ساز هستند که سایر 

مضمون با توجه به تعریف عملکرد در ادبیات  گیرند. این سهمی

نظري تحقیق توسط محقق انتخاب شدند که با منطق کلی و 

مطابقت دارد. با این پشتوانه  EFQMهایی همچون کالن مدل

هاي اصلی شناسایی شدند و عامل به عنوان پیش ران 7نظري 

  بندي در مدل قرار گرفتند. بر اساس میزان اهمیت و رتبه 

در مدیریت عملکرد  مهمترین عامل پیش ران

فدراسیون ورزش دانش آموزي در این پژوهش بر اساس نظر 

خبرگان، رهبري است. یعنی رهبري بیشترین تاثیر را نسبت به 

سایر عوامل دارد. البته منظور از رهبر همان مدیران عالی سازمان 

ن و اعضاي هیئت رئیسه هستند که شامل رئیس فدراسیو

شود. رهبران یعنی تصمیم گیرندگان براي فدراسیون، البته می

این تصمیم گیري سطوح مختلفی دارد که توسط افراد نامبرده ( 

ه شود. این مدیران هستند کهیئت رئیسه) در فدراسیون انجام می

کنند و حتی هاي سازمان را مشخص میها و راهبردسیاست

غییر دهند. اختیار تی را به نحو مقتضی تغییر میهاي عملیاتروش

ساختار به عهده مدیران است. با توجه به اینکه فدراسیون ورزش 

دانش آموزي یه سازمان غیر دولتی است ولی طبق قوانین باید 

ساختار کالن آن به تصویب معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت 

ن برسد و از و همچنین وزارت ورزش و جوانا پرورشآموزش و 

آن طریق براي اجرا ابالغ گردد اما با این همه اگر رهبري 

فدراسیون ورزش دانش آموزي اراده تغییر ساختار را داشته باشد 

و بتواند با کار کارشناسی، ادله محکمی براي این کار ارائه نماید، 

  وزارتین مربوطه کار غیر ممکنی نخواهد بود.  مؤافقتجلب 

، مؤلفه 1اي حاصل از پژوهش در جدول هبر اساس یافته 

ها رهبري، بیشترین رتبه را از بابت اهمیت در میان دیگر مؤلفه

  توان آن را بنیان اصلی مدل دانست. دارد و به همین خاطر می

احصاء شده در باب پیش ران، اهداف و  دومین مؤلفه

ا گردند. گذشته از درست یاستراتژي است که از رهبري متأثر می

ها، بدیهی است که هر یک از ط بودن هر یک از سیاستغل

ها تأثیر فراوانی بر جریان عملکرد سازمان خواهد گذاشت سیاست

و گاه مسیر را به طور کلی تغییر خواهد داد. براي مثال در مقطعی 

گیرد که بحث ورزش قهرمانی را رهبري فدراسیون تصمیم می

در قبل از آن سیاست تر مورد توجه قرار دهد در حالی که جدي

فدراسیون این بوده که ورزش همگانی مورد توجه و مداقه قرار 

هاي دیگر از جمله قوانین و مقررات، بگیرد که این تصمیم مؤلفه

  گذارد. منابع انسانی، مالی، فرهنگ سازمانی و. . . تأثیر می

شایسته است مدیران عالی فدراسیون نیز در کنار امور روزمره 

ري را صرف این امر نمایند. البته در این مسیر هم باید وقت بیشت

از نظرات و تجربیات افراد صاحب نظر در آموزش و پرورش و 

  هاي مشابه استفاده نمایند. دانشگاه و سازمان

همان طور که فدراسیون دانشجویی متأثر از قوانین و 

هاي وزارت علوم، فدراسیون کارگري متأثر از وزارت کار بخشنامه
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باشد ؛ فدراسیون ورزش دانش آموزي نیز عالوه بر اینکه می

هاي دیگر تابع قوانین وزارت ورزش و جوانان همانند فدراسیون

هاي ها و دستورالعملباشد ولی مشمول بخشنامهکشور می

د. باشمعاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش می

اوان دانش آموزي فدراسیون دانش آموزي با توجه به جمعیت فر

ها و مأموریت اصلی وزارت آموزش و پرورش و گستردگی رشته

ث هاي دیگر که بحباشد با فدراسیونکه همانا تربیت نسل می

هاي اصلی آن هاست، قهرمانی و قهرمان پروري از اؤلویت

تار آید بتوان با تغییر ساخهایی اساسی دارد که به نظر میتفاوت

  توجه نمود. فدراسیون به این امر 

هاي رایج در ها و ارزش، به معناي نگرشارزش مداري

هاي مهم در باب پیش ران بدنه فدراسیون، یکی دیگر از مؤلفه

در مدیریت عملکرد فدراسیون ورزش دانش آموزي است. بدون 

شک طرز فکر و نوع نگاه مدیران و کارکنان فدراسیون دانش 

نگاه فدراسیون به مقوله شود. اگر آموزي از این امر متأثر می

ورزش دانش آموزان از باب تربیت نسل، رویکرد فرهنگی 

 هايهاي المپیک و مطابق با آموزهتربیتی و مطابق با ارزش_

ها را متأثر خواهد نمود و کار در دینی باشد، قطعا عملکرد آن

فدراسیون ورزش دانش آموزي را فرصتی براي خدمت به نسل 

نمایند و احساس رضایت هی محسوب میآینده و جلب رضاي ال

مندي از شغل خود و بهره گیري از این فرصت براي رشد و 

تکامل خویشتن از جمله آثار این نوع نگرش است. توسعه 

فرهنگ، تربیت نسل، پایبندي به اصول فرهنگی، توجه به 

هاي ارزش مداري محیطی از زیرمؤلفه -هاي زیستفعالیت

  شوند. محسوب می

هاي عملکرد در مدیریت عملکرد گر از پیش رانیکی دی

فدراسیون ورزش دانش آموزي که در این پژوهش احصاء گردید، 

باشد که به علت اهمیت فراوان و جایگاه می منابع انسانی

ود. شواالي آن، از اصطالح سرمایه انسانی براي آن استفاده می

هاي متخصص، آموزش و بهسازي جذب و به کارگیري نیرو

ها، جبران خدمات ایشان به نحو عادالنه و منصفانه از یرون

ضروریات مدیریت منابع انسانی است. ارتقاء سطح دانش و 

ها به آن پرداخته شده است، مهارت کارکنان که در بخش فرایند

توان هاي جدي فدراسیون مزبور است که بدون آن نمیاز نیاز

. امید و انگیزه امیدي به بهبود عملکرد این فدراسیون داشت

ها پرشور خدمت در کنار تخصص و تجربه به کارآمدي نیرو

  خواهد انجامید. 

هاي مورد تأکید خبرگان این از پیش ران منابع مالی

باشد که در این مدل مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش می

بسیاري از عملیات و وظایف فدراسیون وابسته به آن منابع مالی 

شفافیت مالی، بازاریابی مؤفق و تنظیم و اخذ  است. انضباط و

  هاي منابع است. بودجه استانی از زیر مؤلفه

هاي دیگر این الگو مدیریت عملکرد از مؤلفه مشتریان

باشد. با توجه به اینکه امر کیفیت با برطرف کردن نیاز مشتري می

شود پس میزان شناخت فدراسیون از مشتریان خود و محقق می

ها از موارد مهم یک فدراسیون ایده آل محسوب هاي آنرفع نیاز

هاي شود که در این مدل به آن توجه شده است. قطعا نیازمی

دانش آموزان هر نسلی با نسل دیگر تفاوت دارد که این امر باید 

  مورد توجه سیاست گذاران ورزش دانش آموزي قرار گیرد. 

ر ران د هاي پیشیکی دیگر از مؤلفه قوانین و مقررات

مدیریت عملکرد فدراسیون ورزش دانش آموزي است که متاثر 

از اهداف و استراتژي فدراسیون، رهبري، منابع مالی و انسانی، 

هاي حاکم بر فدراسیون وضع و تدوین و مصوب مشتریان و ارزش

گردد. مثال برنامه سالیانه فدراسیون بر مبناي استراتژي و رهبري 

  شود. مشخص می

مکتوب بودن قوانین و مقررات، اجراي قوانین و  شفافیت و

هاي مقرراتی و در انتها وجود نظام مقررات، برطرف کردن خالء

ارزیابی عملکرد از مضامین زیر مجموعه قوانین و مقررات 

  گردند که در این الگو مورد توجه قرار گرفته است. محسوب می

ها بخش فراینداز مدل نهایی تحقیق،  بخش دوم

 ها درمؤلفه است که در واقع این فرایند 5اشد که مشتمل بر بمی

هند. دفدراسیون ورزش دانش آموزي قلب عملکرد را تشکیل می

) به نمایش در 4طبق نظر خبرگان پژوهش حاضر که در شکل(

 است که بر سایر عملیات و وظایف آمده است، اولین فرایند

خص که ابتدا باید مش ها از نظر رتبه تقدم دارد. بدین معنیفرایند

شود که آیا عملکرد فدراسیون بر مبناي اسناد باالدستی مدیریت 

شود یا خیر. آیا فدراسیون تا کف مدرسه به لحاظ سلسله می

ي هاي ساختارمراتب تسري دارد یا خیر. و همچنین آیا پیستون

و سازمانی که واسط فدراسیون تا مدرسه هستند روان هستند ؟ 

میزان موفقیت طرح مدرسه قهرمان و کانون  و همچنین باید

قهرمان که توجه به بخش مدرسه محور است در این مؤلفه 

  گنجد. می

باشد که طبق نظر آموزش میدومین فرایند احصاء شده، 

خبرگان تحقیق بسیار مورد مداقه قرار گرفته است موجب 

هاي ورزشی توانمندي معلمین، مدیران، مربیان، داوران، انجمن

گردد و همچنین توسعه نهضت منابع انسانی فدراسیون می و

وان تشود. در سایه آموزش میداوطلبی در فدراسیون را موجب می

هاي پژوهشی در فدراسیون چه در در داخل شاهد رونق فعالیت

کشور و چه در مجامع بین المللی بود که موجب افزایش اعتبار 

آموزي و همچنین فدراسیون در فدراسیون جهانی ورزش دانش 
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IOC  .بود  

از مضامین اصلی مدیریت عملکرد  ارتباطاتمؤلفه 

فدراسیون ورزش دانش آموزي است که در این پژوهش احصاء 

گردیده است. ارتباطات شامل ارتباطات بین المللی و داخلی 

باشد که موفقیت یا عدم مؤفقیت آن با این شاخص محاسبه می

اي ورزش دانش آموزي با هگردد. میزان تعامل انجمنمی

هاي دیگر کشور، میزبانی مسابقات آسیایی، تعامل با فدراسیون

وزارت ورزش و میزان موفقیت در ارتباطات بین المللی از مضامین 

شود که در این الگو مورد هاي ارتباطات محسوب میو زیر مؤلفه

ر فرایند د توجه به نظام استعدادیابیتوجه قرار گرفته است. 

هاي یت عملکرد فدراسیون دانش آموزي، یکی از مؤلفهمدیر

 رود. با توجه به اینکه استعدادیابیدیگر در این الگو به شمار می

 رود وو قهرمان پروري جزو وظایف این فدراسیون به شمار نمی

دهند ولی از اي آن را انجام میهاي مربوط به هر رشتهفدراسیون

ورزشی جزئی از جمعیت فراوان هاي آنجائیکه ورزشکاران و نخبه

رود ؛ فدراسیون دانش دانش آموزي این فدراسیون به شمار می

هاي آموزي بایستی بستري را براي فراهم نماید تا فدراسیون

مربوطه به امر استعدادیابی بپردازند. همچنین فدراسیون ورزش 

هاي مربوط به هر رشته را از تواند شاخصدانش آموزي می

ها و اي دیگر اخذ نماید و بر اساس آن شاخصهفدراسیون

هاي مورد نظر، دانش آموزان مورد نظر را معرفی نماید. استاندار

اي که قابل بهتر است این امر با طراحی و راه اندازي سامانه

باشد بصورت بانک اطالعاتی دسترسی دبیران ورزش مدارس می

موزي در دانش آموزان مستعد از طرف فدراسیون ورزش دانش آ

  هاي دیگر قرار بگیرد. اختیار فدراسیون

نقش دبیران تربیت بدنی مدارس و آموزش در این حیطه و 

  باشد. هاي انگیزشی براي این امر حائز اهمیت میطرح

هاي فرایند مستمر یکی دیگر از شاخصبهبود مؤلفه 

مدیریت عملکرد این فدراسیون مورد توجه قرار گرفته است. 

هاي مختلف شاهد بود. آیا توان در زمینهرا می بهبود مستمر

فدراسیون توانسته است برند خود را در بین ذي نفعان قوام 

ببخشد؟ آیا فدراسیون در رفع نواقص خود و یا راه اندازي 

هاي مورد نیاز خود قدم موفق بوده است ؟ مثال با توجه به واحد

وفقیت ان مورزشی، میز –نیاز این فدراسیون به کمیته پزشکی 

توان در جهت بهبود مستمر قلمداد در راه اندازي این کمیته را می

  کرد. 

هاي هاي بین المللی به موفقیتآیا توانسته درکسب کرسی

  برسد ؟ 

براي صفر تا صد مسابقات امسال فدراسیون برآورد هزینه  

اي هکند و سالدرصد آن را از محل اسپانسر تأمین می 5کند ومی

ها امسال رقم دهد. در بحث مشارکترقم را افزایش میبعد این 

هاي بعد این مشارکت را گیرد و در سالده درصد را در نظر می

  دهد که گامی در بهبود مستمر برداشته است. افزایش می

مدل مدیریت عملکرد فدراسیون ورزش دانش  بخش سوم

باشد که مؤلفه می 4باشد که مشتمل برمی نتایجآموزي، 

توان خروجی فدراسیون نامید. با توجه به نظر خبرگان تحقیق می

هاي از مؤلفه ورزش همگانیها، و تاکید قریب به اتفاق آن

ها و رود. سیاستمهم در قسمت نتایج این مدل به شمار می

هاي فدراسیون موجب توجه یا عدم توجه به این شاخص برنامه

دانش آموزي در  هاي تربیتی و همگانی ورزشگردد. رویکردمی

ها متاثر از اهداف و استراتژي فدراسیون بحث مسابقات و جشنواره

  باشد. می

شاخص دیگري از این مدل مدیریت عملکرد  مسابقات

 شود. مسابقاتباشد که از دیگر نتایج این مدل محسوب میمی

 هاي مهم مشارکتباشد از شاخصکه ویترین این فدراسیون می

ها، توجه به دانش آموزان دختر در امر دهدانش آموزان، خانوا

-مشارکت، استفاده از حامیان مالی، توجه به مسائل فرهنگی

تربیتی، تولید جذابیت، توجه به مناطق محروم و کم برخوردار به 

  رود که در این مدل مورد توجه قرار گرفنه است. شمار می

قهرمانی نیز مؤلفه دیگر مدیریت عملکرد توسعه ورزش 

باشد که مورد توجه قرار گرفته فدراسیون در مدل مذکور میاین 

است. البته اهمیت آن به خاطر هدف و استراتژي تعریف شده 

 باشد ولی به جهتفدراسیون بسیار کمتر از ورزش همگانی می

تولید جذابیت مسابقات و تولید انگیزه دانش آموزان و همچنین 

  ه قرار گرفته است. هاي دیگر مورد توجدر تعامل با فدراسیون

شاخص دیگري که در این الگوي مدیریت عملکرد مورد 

هاي ورزش دانش هیئتتوجه خبرگان قرار گرفته است، 

است. میزان و نوع مشارکت در مسابقات، جذب  آموزي استانی

ها از مهمترین مضامین و حامیان مالی، عقد تفاهم نامه با استان

که باید مورد توجه فدراسیون باشد هاي این شاخص میزیر مؤلفه

  ورزش دانش آموزي قرار گیرد. 

با توجه به وسیع بودن جامعه هدف فدراسیون ورزش دانش 

آموزي و متفاوت بودن ماموریت و وظایف این فدراسیون با 

فدراسیون هاي دیگر ، وجود شاخص ها مؤلفه هاي احصاء شده 

به در این پژوهش در جهت افزایش کیفیت خدمات دهی به 

مشتریان این فدراسیون حائژ اهمیت می باشد . مدل ایجاد شده 

بصورت یک شابلون می تواند به مسئولین و کارکنان فدراسیون 

کمک کند تا در جهت رسیدن به اهداف فدراسیون گام بردارند و 
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میزان مؤفقیت یا عدم مؤفقفیت خود را در برنامه هاي فدراسیون 

العمل مناسب و مقتضی را رصد کنند و عکس  -در هر زمان-

 جهت تقویت یا اصالح عملکرد نشان دهند .

  

ها در جلسه گروه بندي آنها و زیر مؤلفه و رتبهمؤلفه

  زیر حاصل گردید :  کانونی به شرح

  امتیاز ) 1000ها ( پیش ران
 امتیاز ) 200( رهبري

  رهبري مطابق با اسناد باالدستی
 ) امتیاز 200(  اهداف و استراتژي

 )20( چشم انداز فدراسیون
 )20( عملکرد در راستاي اهداف

 )40( ها با توجه به استراتژي فدراسیونانجام کار
 )20( وجود سیاست کلی در فدراسیون

 )30( ها مطابق با منطق استراتژیکفعالیت
 )40( عملکرد مطابق اسناد باالدستی وزارت ورزش

 )30( انسجام و همسویی استراتژیک
 امتیاز ) 100(  منابع انسانی

 )60( توجه کافی به منابع انسانی
  )40( اطالعات کافی منابع انسانی

 امتیاز ) 100(  قوانین و مقررات
 )10( استقرار حقوقی و تشکیالتی فدراسیون

 )10( شفاف بودن وظایف فدراسیون
 )10( شفافیت برنامه سالیانه

 )10( برنامه سالیانه برمبناي استراتژي
 )15( مکتوب بودن قوانین و مقررات

 )25( اجراي قوانین و مقررات
 )20( هاي معاونت ت. ب. آ. پها و بخشنامهتوجه به دستورالعمل

 ها در مجمعتصویب دستورالعمل )5( 
 )10( هاي مقرراتیعدم خالء یا محدودیت

 )10( وجود نظام ارزیابی عملکرد اختصاصی
 امتیاز ) 200(  ارزش مداري

 آموزش فرهنگ حفاظت از محیط زیست )40( 
 )40( توجه به تربیت نسل

 )40( تربیتی –پایبندي به اصول فرهنگی 
 (IOC )80( هاي کمیته بین المللی المپیکپایبندي به ارزش )

 امتیاز ) 150( منابع مالی
 )30(ها تنظیم و اخذ بودجه استان 
 ) 80( انضباط و شفافیت مالی 

  بستن به موقع سال مالی
 هاي کاهش هزینه هاراهکار 

  عدم بدهی امسال براي سال بعد
  ارزیابی منابع مالی 
  همخوانی هزینه کرد با نتایج به دست آمده 

 )40( بازاریابی موفق
  هاي قانونی در بازاریابیرفع محدودیت

 کمیته بازاریابی کیفی
 ابالغ آیین نامه بازاریابی

 دآیین نامه بازاریابیوجو
 جذب حامیان مالی

 امتیاز ) 100( مشتریان 
 شناخت کافی مشتریان فدراسیون

  امتیاز ) 1000ها ( فرایند

 امتیاز ) 300( عملیات و وظایف
 )70( برنامه ریزي

 )IT )60 استفاده از تکنولوژي 
 )40( هاي ورزشیبرگزاري موفق رویداد

 )40(اي تدایی با مدل جشنوارهبرگزاري مسابقات مقطع اب
 )90( مدرسه محور

 هاي فدراسیون و مدرسهتوجه به واسط
 کمک به اعتالء طرح مدرسه قهرمان
 کمک به اعتالء طرح کانون قهرمان

 امتیاز ) 250( آموزش
 )100( توسعه نهضت داوطلبی

 اطالعات کافی منابع انسانی داوطلب
 ر مسابقاتهاي داوطلبی داستفاده از نیرو

 هاي داوطلبهاي انگیزشی براي نیروطرح
 هاي دانش آموزي داوطلباستفاده از نیرو

 ) 30( هاي پژوهشیفعالیت
 )120( توانمندسازي

 هاي ورزشیتوانمند سازي انجمن
 توانمندسازي معلمان
 توانمندسازي مدیران

 توانمندسازي مدیریت منابع انسانی
 انی فدراسیونتوانمندسازي منابع انس

 توانمندسازي مربیان
 توانمندسازي داوران

 امتیاز ) 200( ارتباطات
 )30( میزبانی مسابقات آسیایی و جهانی

 )40( هاي دیگرها با فدراسیونتعامل انجمن
 )50( هاي دیگرتعامل فدراسیون با فدراسیون

 )40( تعامل با وزارت ورزش
 )40( ارتباطات بین المللی موفق

 هاي فدراسیون جهانی دانش آموزيکسب کرسی
 جایگاه ورزش دانش آموزي ایران در دنیا

 امتیاز ) 100( توجه به نظام استعدادیابی
 )40( ایجاد بستري جهت استعدادیابی

 )40( هاي ورزشیبانک اطالعاتی استعداد
 )60( نقش دبیران مدارس در استعدادیابی

 )60( زشی در فدراسیونهاي استعدادیابی وروجود شاخص
 امتیاز ) 150( بهبود مستمر

  امتیاز ) 800نتایج (  

 امتیاز )  300(  توسعه ورزش همگانی
 )100( هاي ورزشیجشنواره

 )200( میزان افراد تحت پوشش در مسابقات
 امتیاز ) 150( توسعه ورزش قهرمانی

 امتیاز ) 200( هاي استانیهیئت
 )60( مشارکت
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 درصدي دانش آموزان استان در مسابقات شرکت ده
 مشارکت شش درصدي دانش آموزان دختر استان در مسابقات

 )40( ارزیابی عملکرد استانی
 هاي استانیانجام ارزیابی عملکرد هیئت

 ) هاي فرهنگیها در مسابقات از لحاظ شاخصارزیابی هیئت(  
 )  اتها در مسابقارزیابی نتایج و امتیازات استان(  

 هاي استانیدستورالعمل ارزیابی هیئت
 )30( هاي استانیتفاهم نامه با هیئت

 )50( استفاده از حامیان مالی
 درصد هزینه مسابقات استان از اسپانسرها 5تامین 

 )20( هاي استانیوجود استقالل و اختیارات هیئت
 امتیاز ) 250( مسابقات

 )50(مشارکت 
 آموزان کشور در مسابقاتشرکت ده درصدي دانش 

 توجه به مناطق محروم
 درصدي دانش آموزان دختر در مسابقات 6مشارکت قابل قبول 

 هاي مختلف در مسابقاتبرگزاري رشته
 مشارکت والدین در مسابقات

 هاي برگزاري مسابقات از داوطلبین باشددو درصد از نیرو 
 هاي بیرونیتوسعه مشارکت

 انش آموزان در مسابقاتمشارکت حداکثري د
 )30( کیفیت بخشی مسابقات

 ارزش گذاري به قهرمانان مسابقات دانش آموزي
 تولید جذابیت براي دانش آموزان براي شرکت در مسابقات

 )40( ها در بحث مسابقاتعدم موازي کاري با فدراسیون
 )40( تربیتی در برگزاري مسابقات-توجه به مسائل فرهنگی

 )20( هاي ورزشیهاي برون مرزي تیمامتعداد اعز
 )30( ارزیابی عملکرد مسابقات

 انجام نظرسنجی در بعد از مسابقات
 )20(ها هاي خارجی موفق تیماعزام

 )20( هاي ملی دانش آموزيانتخاب قانونمند تیم
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