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 دااگشنه صنعتی شارهود

 shm.2019.5073.1424/10.22044 شناسه دیجیتال: 

مدیریت منابع انسانی در ورزش هنشری  

 

 متوازن امتیازی کارت مدل مبنای بر گیالن استان جوانان و ورزش کل اداره عملکرد ابعاد تحلیل

 3نژادو رحیم رمضانی 2نژاد، مصطفی مالیی*1حمیدرضا گوهر رستمی

 دانشگاه گیالن بدنیتربیت. استادیار مدیریت ورزشی دانشکده 1

 دانشگاه گیالن بدنیتربیت. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشکده 2

 دانشگاه گیالن بدنیتربیت. استاد مدیریت ورزشی دانشکده 3

 20/3/1398تاریخ پذیرش:                                                                                     2/9/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل ارتباط بین ابعاد عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن در اداره کل ورزش و جوانان استان  :هدف

 گیالن بود.

آماری مدیران و کارشناسان  نمونهمیدانی انجام شد.  صورتبهبود که  همبستگی نوع از توصیفیروش پژوهش  شناسی:روش

ها از پرسشنامه آوری دادهانتخاب شدند. برای جمع تصادفی طوربه که( نفر 80اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن بودند )

شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون  تأیید( نفر 12نظران )محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری آن توسط صاحب

 .شداستفاده  معادالت ساختاری سازیمدلاز ها داده وتحلیلتجزیهدر این پژوهش جهت ( محاسبه شد. 89/0کرونباخ )آلفای 

 بین ابعاد فرآیندهایشاخص دارد.  55بعد و  12عامل،  4مدل ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن  ها:یافته

بین ابعاد رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی  و همچنینبین ابعاد مالی و فرآیندهای داخلی  ،داخلی و مشتری و نتایج ورزشی

مالی و  بعد( و سپس بین 80/0بیشترین همبستگی بین ابعاد رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی ) رابطه معناداری وجود دارد.

 .است( 76/0مشتری و نتایج ورزشی )بعد 

به فرآیندهای داخلی سازمان توجه گردد موجب  هراندازهبنابراین با توجه به همبستگی باال بین مناظر عملکرد  گیری:نتیجه

های بعد مالی موجب پیشرفت در گردد. همچنین توجه به شاخصهای عملکردی سازمان میافزایش رشد و یادگیری در شاخص

کارت امتیازی چهارگانه به ابعاد  بایستمیمدیران  درنتیجه .شدهای عملکردی در بعد مشتری و نتایج ورزشی خواهد شاخص

 متوازن در مدیریت عملکرد سازمان با رویکرد علی و معلولی توجه نمایند.

 .متوازن امتیازی عملکرد، کارت ارزیابی عملکرد، مدیریت :یکلیدهای واژه

 E - mail: goharrostami@gmail.com 09112922548 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه
 ایدهه چند مختلف، خدماتی و تولیدی صنایع در هاسازمان عملکرد بر اثرگذار عوامل شناسایی و مستمر نظارت کارکردهای

 عملکرد کلیدی نقاط بر مستمر نظارت کلیدی نقش از مختلف صنایع صاحبان و است داده نشان خوبیبه را خود اهمیت که است

 و تدوین اصلی بخش و سیستم هوشمندی موجب ،2عملکرد (. نظارت و ارزیابی2002، 1آرمیتاژآگاه هستند )آدامز و  خوبیبه

 تواندمی منابع، از بهینه و صحیح استفاده سمت به هاسیستم دادن سوق جهت در و شودمی محسوب سازمانی سیاست اجرای

 در پایداری و رشد توسعه، برای خصوصی، و دولتی هایسازمان همه (.2009و همکاران،  3)آسمیلد باشد کنندهکمک بسیار

 سازمان، هایبرنامه اثربخشی و کارایی بتوانند آن قالب در که دارند نیاز عملکرد ارزیابی سیستم نوعیبه امروز رقابتی عرصه

 از بلکه کنند،نمی بسنده هاداده تحلیل و آوریجمع به کارا هایسازمان دهند. قرار سنجش مورد را خود انسانی منابع و فرایند

 به 4عملکرد ارزیابی جای به ،دیگرعبارتیبهکنند. می استفاده هااستراتژی و هارسالت تحقّق و سازمان بهبود برای هاداده این

 نظر به ضروری هاسازمان تمامی در آن وجود که است فرآیندی عملکرد ارزیابی (.5138پردازند )امیری، می 5عملکرد مدیریت

 مسیر در دیگر، طرف (. از2000، 6)پارکر است شرویپ آفات برابر در سازمان سازیمصون نوعی درواقع ارزیابی این و رسدمی

 غیرممکن تقریباً را اعتماد قابل و دقیق هایارزیابی انجام که داشته وجود مشکالتی همواره ورزشی هایسازمان عملکرد ارزیابی

 که است نموده تبدیل پیچیده ایمسئله به را ارزیابی پنهان، موارد بسیاری در و زیاد هایشاخص و معیارها است. وجود کرده

(. 1998، 7است )دلورجیو نموده عاجز کارآمد ارزیابی مدل یک ساخت برای مناسب راهکارهای ارائه از نیز را ریاضی هایالگوریتم

گیری از یک الگوی جامع هستیم برای درک مفهوم عملکرد و کاربرد عملیاتی آن در مطالعات سازمان و مدیریت، نیازمند بهره

 ارزیابی برای ابزاری ( در اواخر قرن بیستم2006) 8نورتون و کاپالنبتواند زوایای مختلف عملکرد را نشان دهد.  کهطوریبه

 و کرده عمل ارزیابی ابزار یک از فراتر تکامل از پس ابزار نمودند. این ارائه 9متوازن امتیازی کارت نام به هاسازمان در عملکرد

 ورزشی هایسازمان در ه(. امروز2006 ،10نیون(آورد  فراهم نیز را سازمان کالن هایاستراتژی و اهداف سازیپیاده برای چارچوبی

 محیط تحلیل به متفاوت رویکردی با آنها از یک هر در که است شده استفاده عملکرد ارزیابی برای متفاوتی هایمدل از کشور

 طورسازمان به یک هایجنبه تمام آن در که است متوازن امتیازی کارت مدل های راهبردی،مدل این از یکی .است شده پرداخته

 عملکرد، ارزیابی برای شدهارائه گوناگون هایمدل میان از تحقیق این در (.1388 و دهقان نیری، نشود )مهرگامی بررسی متعادل

مالی  داخلی، فرایندهای یادگیری، و رشد کلیدی جنبه چهار بر تأکید با مدل این است. شده انتخاب متوازن امتیازی کارت مدل

 وظایف انجام منظوربه(. 1387 امیری،(کند می فراهم سازمان عملکرد ارزیابی برای را موردنیاز هایشاخص و معیارهامشتری  و

 وزارت ورزش و جوانان تشکیلبر اساس اساسنامه  هااستان کل ورزش و جوانان ادارات ها،استان در وزارت ورزش و جوانان

توسعه ورزش  و گسترش جهت در مساعد زمینه نمودن فراهم منظوربه که است تشکیالتی گردد. اداره کل ورزش و جوانانمی

ای، ورزش همگانی و روستایی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، ساماندهی امور جوانان، حقوقی، مجلس و هماهنگی قهرمانی و حرفه

 کشف و ورزش امر به مردم آحاد جذب نیز و انگیزه ایجاد و مربوطه ها، توسعه منابع و پشتیبانی و روابط عمومیامور استان

وزارت ورزش و  و فدراسیون اهداف در شدهینیبشیپ مبانی و اصول اساس بر ورزشی هایمهارت سطح بردن باال و استعدادها

                                                                 
1. Adams 

2. Monitoring and Evaluating the Performance 

3. Asmild  

4. Performance Appraisal 

5. Performance Management 

6. Parker  

7. Delurgio 

8. Kaplan and Norton 

9. Balanced Scored Card 
10. Nyon 
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 جانشین و نماینده درواقعهست و  زیر نظر وزارت ورزش و جوانان سازمانینمودار اساس  اداره کل بر گردد. اینمی ایجاد جوانان

 قوانین کامل رعایت با و وزارت ورزش هماهنگی با را استان سطح در مرتبط هایفعالیت که بوده استان در وزارت ورزش و جوانان

 -الگوی علیمندی از یک بهره یاهدافیابی به چنین برای دست (.1386نماید )آذر و همکاران، می نظارت و اجرا مربوطه مقررات و

ها در زمان حال را به نتایج در آینده پیوند دهد. این الگو شامل سه بخش پیامدها شود که قادر است اقداممعلولی پیشنهاد می

از این مفاهیم هست که برای موقعیت خودش مناسب  یفردمنحصربه)نتایج(، فرآیندها و مبانی هست. هر سازمانی نیازمند تعریف 

 هایشاخص داد که نشان(، در پژوهشی 1390حسینی ) ،مثال عنوانبهشده است،  هایی انجامطه پژوهشدر همین راباست. 

ایجاد  و هزینه مدیریت به نیاز عملکرد، بهبود برای هاباشگاه و داشتند هاباشگاه عملکرد بر را تأثیر بیشترین اقتصادی و مالی

 .داشتند پژوهش این در را ایویژه اهمیت باشگاه مربیان و مدیریت بازیکنان، در ثبات اینکه ضمن هستند، بیشتر درآمد هایراه

 داخلی فرایندهای عامل دو در یزد استان بدنیتربیت اداره کل کهدند دا نشان تحقیقی در (،1392) همکاران فخرالدینی و میر

 نداشته مطلوبی عملکرد (متوازن امتیازی کارت)مناظر  مالی عامل مشتری و دو در و داشته مطلوب عملکرد ،یادگیری و رشد و

 اساس بر اصفهان استان جوانان و ورزش کل اداره درونی هایزیرساخت عملکرد نشان داد که پژوهشی در (،1392) علیان .است

 آموزش داخلی، فرآیندهای مشتریان، مالی، سیستم تأثیر تعیین لحاظ از مربوطه اداره عملکرد نیز و متوازن امتیازی کارت ارزیابی

است.  بوده متوسط سطح از کمتر داریمعنی طوربه متوازن امتیازی کارت روش اساس بر ارزیابی استقرار در مستمر یادگیری و

دارای های ورزشی استان گیالن عامل فرایندهای داخلی برای هیئت شدهطراحی(، در پژوهشی دریافت که در مدل 1393مصفا )

 دانشگاه وقتى که رسید نتیجه این به پژوهشى طى (2008) 1دلینى دى اند.باالترین اهمیت و عامل مالی دارای کمترین اهمیت

 و مشتری مالى، هایعامل در هدف 3کرد  اجرا متوازن امتیازى کارت از استفاده با را دانشگاه ورزش بخش عملکرد نظام ارزیابى

 ورزشى یهافعالیت به دانشجویان گرایش و بخش این داخلى را داشت که سودآورى فرآیندهای در هدف 4 و رشد و یادگیرى

 برای متوازن امتیازی کارت عنوان با تحقیقی در )2009(2 آلونسو آنگل و فرناندز پاتریسیویافت.  افزایش قهرمانى ورزش ویژهبه

 مؤثراز عوامل  دوام و مطلوبیت سودمندی، کارایی، درجه اقتضاء، را عملکرد هایشاخص ورزش، بخش در دولتی گذاریسرمایه

(، در پژوهشی با عنوان اجرای کارت امتیازی متوازن برای وزارت ورزش و جوانان 2014) 3اکمکی د.ندانمی گیریتصمیمبر 

 هایداراییمادی و همچنین  هایدارایی گیریاندازهقادر به  مؤسساتبا روش کارت امتیازی متوازن، جمهوری ترکیه نشان داد که 

 4ابویلمستقل مدیریت شود.  طوربه یافتهتوسعهای غیرمالی هستند و همچنین در مدیریت معاصر، ورزش باید مانند کشوره

ورزش غیرانتفاعی جهت افزایش  ی( در پژوهشی بیان نمود که عملکرد سازمانی به یک تابع مدیریت ضروری درزمینه2015)

و  رستمی گوهر .ای پاسخگو و شفاف تبدیل شده استها برای ارائه خدمات باکیفیت به سهامداران به شیوهفشار بر این سازمان

های ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان یابی معادالت ساختاری شاخص ( در پژوهشی تحت عنوان مدل2016همکاران )

ای های تأییدشده توجه ویژهصابعاد آن و شاخ مطالعه و منظر مورد 4 بهاستان گیالن نشان دادند که در ارزیابی عملکرد سازمان، 

مالی داده  یادگیری و و نتایج ورزشی، رشد ، مشتری وداخلی فرآیندهایاولویت فعالیت و ارزیابی به  عاملی بار اساس برکه شود 

 BSC ( در پژوهشی با عنوان طراحی مدل مدیریت عملکرد ورزشی دانشگاهی با ترکیب مدل2017پور و همکاران ) شود. طالب

 هاداده وتحلیلتجزیهو معیارهای ارزیابی را با رویکرد مدل برتری پس از ، اهداف استراتژیک QFD با استفاده از تکنیک EFQM و

افزایش سطح سالمت جسمی و روحی، »و  «ارتقاء سطوح علمی و تجربی مربیان و کارشناسان»نمودند که اهداف  بندیاولویت

و نظارت بر  دهیسازمان، ریزیبرنامهبهبود فرایند »در میان اهداف ذینفع؛ اهداف  «دانشجویان هایتواناییشادی و تقویت 

                                                                 
1. Delaney 

2. Alonso angle and Fernandez patricio 

3. Ekmekçi 

4. O’Boyle 
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در  «ورزش دانشگاهی هایفعالیتدر برگزاری کلیه  هادانشگاهعدم تمرکز در اجرا و جذب »و  «ورزش دانشگاهی هایفعالیت

ترویج تبادل اطالعات »و  «ورزشی هایبرنامهطریق افزایش انگیزه دانشجویان و تعهد ملی از »میان اهداف فرایند داخلی؛ اهداف 

در میان اهداف رشد و یادگیری، اهداف  «وابسته به آموزش فیزیکی و امور ورزشی هایسازمانو ورزش و همکاری علمی با 

شی ایجاد یک کمیته هماهنگی ورز»و  «ورزشی و حمایت و تشویق مربیان و دانشجویان فعال هایانجمنتوسعه دانشجویان »

 .در میان اهداف مالی و بودجه به ترتیب تعیین شده است «دانشجویی

ها متباین و مکمل هستند و گاهی وقت صورتبهها تعریف شود که ای از پارامترها یا شاخصمجموعه عنوانبهتواند عملکرد می

 –آید. برای درک عملکرد باید یک الگوی علی ها و نتایج به دست میها انواع مختلف پیامدبیانگر فرایندی است که از طریق آن

قرار دهد. عملکرد  تأثیرتواند نتایج آینده را تحت ها در زمان حال میمعلولی تعریف نمود که بتواند نشان دهد که چگونه اقدام

یک سنجه  شاهد مثالی است از فرایند خلق مستمر عملکرد. درواقع. سنجه عملکرد استپوی بلکهای نیست یک رویداد لحظه

همچنین دهد. معلولی را نشان  -د روابط علیبینی کننده عملکرد باشد که سازمان بتوانتواند شاخص پیشعملکرد تنها وقتی می

عملکرد  دیگرعبارتبهها جامع و یکپارچه بودن معیار است و شود یکی از ویژگیوقتی در مورد معیارهای عملکرد صحبت می

ها، های ارزیابی عملکرد سازمانمدل به همین دلیل از بینهاست. که دارای رابطه علت و معلولی بین آن چندبعدیمفهومی است 

ها نیز برقرار است، هاست که در ضمن جامع و کامل بودن، رابطه علی و معلولی بین مناظر آنآن ازجملهکارت امتیازی متوازن 

کارت  مدل باشد. به همین دلیل در این تحقیق بر اساس دهندهیاریتواند مفید و مدیریت عملکرد سازمان میدرک این روابط در 

ها را مورد بررسی بین آن تأثیرگذاریو میزان  خواهیم این روابطاداره کل ورزش و جوانان استان گیالن میدر  امتیازی متوازن

محقق درصدد بنابراین  ؛(1390)رضائیان،  ن را در سازمان مورد بررسی قرار دهیمقرار دهد تا بر اساس مبانی نظری اعتبار مدل آ

اساس کارت امتیازی متوازن را تحلیل کند تا با استفاده از  است تا ارتباط بین ابعاد عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان بر

 .نمایدداد و رابطه بین ابعاد عملکردی را بررسی  ها بتوان عملکرد این سازمان را مورد ارزیابی قراراین شاخص

 شناسیروش

میدانی انجام شد و جهت تبیین مبانی نظری معیارهای ارزیابی عملکرد  صورتبهبود که  نوع همبستگی از تحقیق حاضر توصیفی

ها و مدارک موجود( استفاده شده است. در این سایتها، وباداره کل ورزش و جوانان استان گیالن، از منابع موجود )گزارش

های مربوط به عیارها و گزینهجهت شناسایی م شدهفراهمسازی اطالعات تر شدن مسیر پژوهش و غنیروشن منظوربهخصوص، 

 12) با برخی از مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانانبه تفکیک ای ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان، مصاحبه

بندی و خالصه کردن شده و جمعهای شناساییترتیب داده شد و ضمن بررسی معیارها و گزینه (نفر 5) علمیو اساتید هیئت (نفر

شاخص برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان  60 وبعد  12کارت امتیازی متوازن؛  منظر 4نتایج، 

های اولیه با بررسی و مستندات و ادبیات پژوهش اداره کل تعیین شده که یک سری شاخصتوجه به این باگیالن تعیین گردید. 

 کارشناسانجامعه آماری شامل کلیه  انجام گرفته است. هاشاخصتغییر، تعدیل و حذف برخی از  ،شناسایی منظوربهبود، مصاحبه 

 تصادفی صورتبهآماری  نمونه عنوانبهنفر  80 تعدادهای مختلف اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن بودند که بخش و مدیران

پرسشنامه ناقص و مخدوش  16استفاده و  پرسشنامه قابل 64پرسشنامه توزیع شد که تعداد  80بنابراین تعداد  ؛انتخاب شدند

تعیین میزان استفاده شد که از این پرسشنامه جهت میزان اهمیت( ساخته ) محقق ها از پرسشنامهآوری دادهبود. برای جمع

استفاده قرار گرفت. برای تعیین روایی و رفع ابهامات احتمالی،  ها و ابعاد در ارزیابی عملکرد مورداهمیت هر یک از شاخص

مورد بررسی که در دسترس بودند و جمعی از اساتید گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن  علمیهیئتتوسط اعضای  پرسشنامه

جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آماری  نظر توزیع گردید. نیاز، بین نمونه مورد ل اصالحات موردقرار گرفت و پس از اعما
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با استفاده  2و روش حداقل مربعات جزئی 1ی معادالت ساختاریسازمدلدر این پژوهش از  (.α=89/0آلفای کرونباخ استفاده شد )

 23اس.پی.اس.اس ها و بررسی برازش مدل و در بخش آمار توصیفی از داده وتحلیلتجزیهجهت  3اسمارت پی.ال.اس افزارنرماز 

 استفاده شده است.

 هایافته

از پرسشنامه و از طریق فنون آمار  آمدهدستبهشود که قسمت اول، با استفاده از اطالعات ها به دو بخش کلی تقسیم مییافته

لحاظ  که نتایج این بخش نشان داد که میزان پاسخگویان به پرسشنامه از پرداخته شدهای کمی داده وتحلیلتجزیهتوصیفی به 

(، درصد 42لحاظ میزان تحصیالت افراد پاسخگو به ترتیب کارشناسی ) زنان بودند. از درصد 32مردان و  درصد 68جنسیت 

( بیشترین درصد فراوانی را داشتند. درصد 2( و دیپلم )درصد 6(، دکتری )درصد 14(، کاردانی )درصد 36اسی ارشد )کارشن

دارای سابقه  درصد 27سال به باال،  15افراد دارای سابقه شغلی  درصد 42همچنین میزان سابقه شغلی افراد پاسخگو به ترتیب 

سال سابقه شغلی  5افراد پاسخگو دارای کمتر از  درصد 12سال و  11-15افراد دارای سابقه شغلی  درصد 19سال،  6-10 شغلی

 بودند.

گیری )پایایی شاخص، روایی همگرا ها با استفاده از روش پی.ال.اس از سه بخش مدل اندازهداده وتحلیلتجزیهقسمت دوم شامل 

شده ( تشکیل4بینی( و مدل کلی )معیار گفتعین و ضریب قدرت پیش و روایی واگرا(، مدل ساختاری )ضریب معنادار، ضریب

 .(1)جدول  این عوامل، مورد تأیید و مناسب گزارش شد است؛ که کلیه

ی روابط علی و معلولی بین معنادارآمده است. برای سنجش  2 و 1های افزار در شکلها خروجی نرمداده وتحلیلتجزیهپس از 

 96/1 منفی و مثبت بیشتر ازکمتر و باید  تیمقدار  05/0ی معنادارسطح  بر اساساستفاده شد.  تیابعاد از شاخص جزئی مقدار 

(. بعد از بررسی معنادار بودن 1)شکل  شودمیرد  یعنی شودباشد. کمتر از این مقدار، پارامتر مربوط به الگو، مهم شمرده نمی

مدل پژوهش همراه با ضرایب بار  2ها بررسی شد، شکل یهفرضمربوط به  مسیرهای استانداردشدهابط بین متغیرها ضرایب رو

شد که خروجی آن در قسمت بعدی آورده  استفاده گف در آخر برای برازش کلی مدل تحقیق از معیار و دهدعاملی را نشان می

 شده است.

 گیری هریک از ابعاد کارت امتیازی متوازنگزارش معیارهای مدل اندازه .1جدول 

 عوامل
 باخ ضریب آلفای کرون

(Alpha≥0/7) 

 ضریب پایایی ترکیبی

(CR≥0/7) 

 میانگین واریانس استخراجی

(AVE ≥0/5) 

 506/0 86/0 82/0 رشد و یادگیری

 503/0 95/0 95/0 فرآیندهای داخلی

 608/0 91/0 89/0 مالی

 637/0 94/0 93/0 مشتری و نتایج ورزشی

 = بسیار قویGOF 97/0معیار 

 

                                                                 
1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. Partial Least Squares (PLS) 

3. Smart PLS 

4. GOF 
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 داریمعنی اعداد حالت در تحقیق شده آزمون مدل .1شکل 

 

 

 استاندارد تخمین حالت در تحقیق شده آزمون مدل .2شکل 
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، نشان از 97/0مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای این معیار، حاصل شدن  عنوانبه 36/0و  25/0، 01/0با توجه به سه مقدار 

 برازش کلی قوی مدل را دارد.

 

 همبستگی متغیرهای پنهان .2جدول 

 رشد و یادگیری مشتری و نتایج ورزشی مالی فرآیندهای داخلی 

    70/0 فرآیندهای داخلی

   78/0 65/0 مالی

  79/0 76/0 63/0 مشتری و نتایج ورزشی

 57/0 52/0 56/0 80/0 رشد و یادگیری

 

 ضریب استانداردشده مسیرو  Zمعناداری  ضرایب مقادیر .3جدول 

 فرضیه
 معناداریضریب 

Z 

ضریب 

 استانداردشده

 مسیر

 تأیید یا رد

 تأیید 63/0 66/7 بین ابعاد رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد.

 تأیید 30/0 26/3 ابعاد مالی و فرآیندهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد.بین 

 تأیید 63/0 30/9 داخلی و مشتری و نتایج ورزشی رابطه معناداری وجود دارد. بین ابعاد فرآیندهای

 گیریبحث و نتیجه

 متوازن در اداره کل ورزش و جوانان استان گیالناساس کارت امتیازی  تحلیل ارتباط بین ابعاد عملکرد بر حاضر پژوهش هدف

ی سازمدلها با استفاده از و تحلیل داده گیالن استان ورزش و جوانان اداره کل منتخب اعضای نظرات بررسی پس از که است

ها از فرضیه هرکدامگیری در مورد نتایجی به دست آمد که به بحث و نتیجه معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی

 پردازیم.می

که ضریب  داد نشان بین ابعاد رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد. نتایجبا توجه به نتایج تحقیق 

ثیر دار بودن تأبیشتر است که این مطلب حاکی از معنی 96/1معناداری مسیر میان ابعاد رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی از 

شود که توجه به بعد رشد داشته و باعث تأیید این فرضیه می درصد 95رشد و یادگیری بر فرآیندهای داخلی در سطح اطمینان 

 مسیر میان متغیر رشد و استانداردشدهو یادگیری در سازمان تأثیر معناداری بر بعد فرآیندهای داخلی دارد. همچنین ضریب 

درصد از تغییرات  63بیانگر این مطلب است که متغیر رشد و یادگیری به میزان  و برآورد شده 63/0یادگیری و فرآیندهای داخلی 

دی  (،1393) مصفا (،1392، علیان )(1392همکاران ) های میرفخرالدینی وکند که با یافتهرآیندهای داخلی را تبیین میمتغیر ف

( و 1392همکاران )، کالنی و (2017پور و همکاران )طالب ،(2016گوهررستمی و همکاران ) ،(2014(، اکمکی )2008لینی )

مدیران اداره کل ورزش  هراندازه رسدبه نظر می اساس رابطه علی و معلولی بنابراین بر ؛ستراستاهم (1397همکاران )بیگمی و 

های های استان در حوزه ورزشها با دیگر سازماننامهایجاد تفاهم های منظر رشد و یادگیری مانندو جوانان استان به شاخص

سرپوشیده )نسبت مساحت به جمعیت(، توسعه سرانه فضای  ای، همگانی و تربیتی، توسعه سرانه فضای ورزشیقهرمانی، حرفه

های ها و سازمانروباز )نسبت مساحت به جمعیت(، گسترش کارشناسان استانی اداره کل متصدی شغل در فدراسیون ورزشی
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-شاخص های عملکردی در بعد فرآیندهای داخلی خواهد بود. از طرفی توجه بهملی توجه نمایند سبب توسعه و پیشرفت شاخص

های استان سبب شناسایی های بعد فرآیندهای داخلی نظیر اجرای ارزیابی عملکرد ساالنه ادارات ورزش و جوانان شهرستان

 سازد.می خودآگاهها خواهد شد و مدیران را نسبت به عملکرد سازمان های این سازمانها و ضعفقوت

 نظرات بررسی پس ازهمچنان  رابطه معناداری وجود دارد. و مالی فرآیندهای داخلیبین ابعاد  همچنین نتایج نشان داد که

ی معادالت ساختاری و روش حداقل سازمدلها با استفاده از و تحلیل داده گیالن استان ورزش و جوانان اداره کل منتخب اعضای

که این مطلب  بیشتر است 96/1آیندهای داخلی از که ضریب معناداری مسیر میان ابعاد مالی و فر داد نشان نتایج مربعات جزئی

شود داشته و باعث تأیید این فرضیه می درصد 95دار بودن تأثیر بعد مالی بر فرآیندهای داخلی در سطح اطمینان حاکی از معنی

که توجه به بعد مالی در سازمان تأثیر معناداری بر بعد فرآیندهای داخلی دارد. همچنین ضریب استانداردشده مسیر میان متغیر 

درصد از تغییرات متغیر  30بیانگر این مطلب است که متغیر مالی به میزان  و در نظر گرفته شده 30/0مالی و فرآیندهای داخلی 

(، اکمکی 2008دی لینی ) ،(1393) مصفا (،1392علیان ) ،(1390) حسینیهای کند که با یافتهین میفرآیندهای داخلی را تبی

 ورزش و جوانان اداره کلبنابراین  ؛استراستا هم( 2017پور و همکاران )( و طالب2016(، گوهررستمی و همکاران )2014)

ای مربوطه توجه ویژه هایسرفصل در مالی و هزینه نمودن آنمدیریت  و مالی منابع های جذبشاخص گیالن باید به استان

 برای غیردولتی و دولتی مالی منابع جذب و مالی درآمدزای هایطرح غالب در مدوّن و مصوّب مالی منبع و بودجه ایجاد لذا نماید.

های ابعاد فرآیندهای توجهی بر توسعه شاخصقابلتواند به میزان رسد که میمی نظر به ضروری و الزم ورزش و جوانان اداره کل

 داخلی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن تأثیرگذار باشد.

 بررسی پس از درنهایت، داخلی و مشتری و نتایج ورزشی رابطه معناداری وجود دارد. بین ابعاد فرآیندهایکه با توجه به این

ی معادالت ساختاری و روش سازمدلها با استفاده از و تحلیل داده گیالن استان جوانانورزش و  اداره کل منتخب اعضای نظرات

 96/1و نتایج ورزشی از که ضریب معناداری مسیر میان ابعاد فرآیندهای داخلی و مشتری  داد نشان نتایج حداقل مربعات جزئی

داشته و باعث تأیید  درصد 95داخلی در سطح اطمینان دار بودن تأثیر بعد فرآیندهای که این مطلب حاکی از معنی بیشتر است

شود که توجه به بعد فرآیندهای داخلی در سازمان تأثیر معناداری بر بعد مشتری و نتایج ورزشی دارد. همچنین این فرضیه می

متغیر فرآیندهای دهد است و نشان می 63/0شده مسیر میان متغیر فرآیندهای داخلی و مشتری و نتایج ورزشی ضریب استاندارد

 مصفا(، 1392علیان )های کند که با یافتهدرصد از تغییرات متغیر مشتری و نتایج ورزشی را تبیین می 63داخلی به میزان 

 ؛استهمخوان  (2017پور و همکاران )( و طالب2016(، گوهررستمی و همکاران )2014(، اکمکی )2008دی لینی ) ،(1393)

فرایند توسعه ورزش همگانی و روستایی، فرایند توسعه ورزش های بعد فرآیندهای داخلی نظیر ین هراندازه که به شاخصبنابرا

کننده در مسابقات مختلف ورزشی در سطح کشوری، آسیایی، شرکت ها و ورزشکارانای و افزایش تعداد تیمقهرمانی و حرفه

های های عملکردی در بعد مشتری و نتایج ورزشی مانند شاخصافزایش شاخصالمللی و جهانی توجه بیشتری گردد سبب بین

شده تیمی و انفرادی در های کسبشده در مسابقات پارالمپیک، مقامشده در مسابقات المپیک، سهمیه کسبسهمیه کسب

های مختلف ورزشی، در رشته های ملیشده به تیمزن دعوت المللی )المپیک و جهانی(، ورزشکاران مرد ورویدادهای رسمی بین

های مختلف ورزشی )آقایان پوش در رشتهشده تیمی و انفرادی در رویدادهای آسیایی، تعداد ورزشکاران ملیهای کسبتعداد مقام

 خواهد شد. شده تیمی و انفرادی در رویدادهای کشوریهای کسبهای مختلف ورزشی و تعداد مقامو بانوان(، در رشته

دهد نشان می کارت امتیازی متوازنهای نقشه استراتژیک بر اساس های دولتی مدلدر سازمانبه نتایج پژوهش،  توجه بنابراین با

نظر گرفته شوند و هدف نهایی یا متغیر وابسته منظر  ورودی سازمان باید در عنوانبهکه منظر رشد و یادگیری و منظر مالی 

 چراکهدیگر دارند  باهمهای دولتی و خصوصی تفاوتی ط علی معلولی در سازماننقشه استراتژیک و رواب بنابراین؛ دشومشتری می

های دولتی هدف نهایی منظر مشتری در سازمان کهدرحالیهای خصوصی هدف نهایی سودآوری یا منظر مالی است در سازمان
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جامع که بتواند روابط علی معلولی بین ابعاد  عملکردزیابی ن برای تدوین مدل اربنابرای ؛استیا رضایت مشتریان و ذینفعان 

ابزار ارزیابی و  عنوانبهها توان از کارت امتیازی متوازن در سازماندرک بهتری را فراهم آورد می سازمان را مشخص نماید و

ستند که در رشد و یادگیری باید یادگیری و مالی ه های دولتی مناظر رشد وسازی استراتژی استفاده نمود. ورودی سازمانپیاده

به ابعادی مانند آموزش، پژوهش، منابع، فضاهای ورزشی و تجهیزات، محیط و ارتباطات و در منظر مالی باید به ابعادی مانند 

منابع؛ های سازمان و بخصوص بعد یکی از ورودی عنوانبهعامل رشد و یادگیری مدیریت مالی و جذب منابع مالی توجه نمود. 

های ورزشی نیاز اساسی به وجود منابع؛ تجهیزات و فضاهای تجهیزات و فضاهای ورزشی اهمیت زیادی دارد، چون اجرای فعالیت

 و بدنه در انسانی نیروی هایشاخص دیگر و متخصص، ماهر انسانی منابع تقویت با باید استان ورزشی دارد. اداره کل ورزش

سازد. در بعد آموزش  فراهم را سازمان و تجهیزات هایشاخص سایر به دستیابی یزمینه سرمایه یک عنوانبه خود مدیریتی کادر

های آموزشی و روز بودن سازمان و منابع انسانی نیاز به برگزاری دورهنیز اداره کل ورزش و جوانان جهت بقا، پیشرفت و به

های علمی آموزشی، مربیان و داوران دارد، مثل برگزاری کارگاه ازجملهتوانمندسازی بخصوص برای نیروهای انسانی متخصص 

. با توجه استهای آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان ها برگزاری دورههای داوری؛ یکی از این روشهای مربیگری، کالسکالس

هایی را تدارک ببینند، یکی ریزیدر کشور در حال حاضر مدیران باید جهت جذب منابع مالی برنامه به مشکالت اقتصادی موجود

. این مجمع استیار برای اداره کل ورزش و جوانان استان جهت جذب منابع مالی اندازی مجمع خیران ورزشها راهاز این روش

های مردمی، احداث؛ تکمیل؛ ترمیم؛ تجهیز کمک ،یارخیران ورزشجذب  با اهداف متفاوتی مانند تالش برای شناسایی؛ هدایت و

المللی در زمینه ورزش، کمک به توسعه های بینها؛ نهادهای عمومی و سازمانو همیاری مراکز ورزشی، ارتباط و تعامل با خیریه

در راستای افزایش اقتدار و ورزش همگانی در راستای ارتقای سطح سالمتی و نشاط اجتماعی، کمک به توسعه ورزش قهرمانی 

و نتیجه این روابط رضایت  ردتوان مدیریت کها را به نحو مطلوبی میتوجه به ورودی درنتیجه. توان تشکیل دادغرور ملی می

تواند به مدیران ورزشی در لزوم توجه به این روابط و درک جامع از مناظر می .استهای ورزشی مشتریان و ذینفعان سازمان

 فرایندی کمک نماید. رویکردیعملکرد و  مدیریت استراتژیک و

داری بین ابعاد رشد و یادگیری و مسیر، رابطه معنی استانداردشدهو ضریب  Zشده و ضرایب معناداری اساس مدل طراحی بر

ورزشی وجود دارد که در فرآیند فرآیندهای داخلی، ابعاد مالی و فرآیندهای داخلی؛ و ابعاد فرآیندهای داخلی و مشتری و نتایج 

آنچه  ای شود.باید به این رابطه علی و معلولی بین ابعاد عملکردی توجه ویژه اداره کل ورزش و جوانان استان ارزیابی عملکرد

تان دانستیم این بود که برای طراحی نظام ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان اسموضوع پژوهش حاضر می مورد درتاکنون 

ها و ابعاد و عوامل از شاخص هرکدامشود که های عملکردی استفاده میرویکرد کارت امتیازی متوازن از عوامل، ابعاد و شاخص با

مقاله حاضر اطالعات جدیدی به حیطه و موضوع مورد مطالعه اضافه ای در فرایند عملکرد یک سازمان داشتند اما سهم جداگانه

های ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن یک رابطه بین عوامل؛ ابعاد و شاخص دهدکرده است که نشان می

  شود.معلولی وجود دارد که موفقیت در هر عامل منجر به پیشرفت در عوامل دیگر می -علی

 در دتوانروابط علی و معلولی بین ابعاد مناظر کلی سازمان است می کنندهنییتعبیان شد درک مدل که  ترشیپطور که همان

که گفته شد،  طورهمان درهرصورتنگر سازمان را توجیه نماید. مدیریت یک سازمان نقش مهمی را ایفا کند و اقدامات آینده

های مورد بررسی در سازمان که باید مدیریت و نگر سازمان و نتایج را رقم زد و مجموعه ابعاد و شاخصاقدامات حال و آینده

ارزیابی گردد و اطالعاتی از آن در سازمان وجود داشته باشد. بر اساس روابط و نتایج این تحقیق نیز تائید شده است؛ که این 

یادگیری  بر رویکرد سیستمی در مدیریت است که هر سیستم بر اساس ورودی که در این تحقیق )فرایند رشد و یدییتأ مسئله

 است و این رویکرد باید ارزیابی و مدیریت شود. گرفتهشکلو فرایند مالی(، فرایند )فرایندهای شغلی( و خروجی )نتایج و رضایت( 
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جهت ها، استانادارات ورزش و جوانان  ویژهبههای دولتی ورزش شود که سازمانپیشنهاد میبر اساس این تحقیق و نتایج آن 

اقدامات گذشته، بتوانند تا  را مدیریت نمایندخود  یاستراتژی بر اساس روابط علی معلولی این تحقیق، عملکرد سازمان یسازادهیپ

 شفاف نمایند. معنادار ودر جهت دستیابی به اهداف سازمانی حال و آینده خود 

 منابع

 .29-23 .(168)18 تدبیر، ماهنامه .کانجی تعالی مدل با هاسازمان عملکرد ارزیابی (.1385) .فرزاد امیری،

 های مدیریت منابع انسانی وسیاست ریتأثمدل (. 1397حبیب. ) ،هنری و سید نصراهلل ،سجادی ؛مهرزاد ،حمیدی ؛زهرا ،بیگمی

 .163-185(، 2)5، مدیریت منابع انسانی در ورزش. نپیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانا

 .کارت امتیازی متوازنهای فوتبال لیگ برتر ایران با استفاده از مدل (. طراحی مدل ارزیابی عملکرد باشگاه1390) .حسینی، میثاق

 و علوم ورزشی. یبدنتیتربدانشکده دانشگاه گیالن، نامه کارشناسی ارشد، پایان

(. مدیریت عملکرد )چیستی، چرایی و چگونگی(. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق 1390) .رضائیان، علی و گنجعلی، اسداهلل

 .12-11)ع(. 

 جوانان و ورزش کل اداره عملکرد ارزیابی جهت متوازن امتیازی کارت روش سازیپیاده امکان بررسی (.1392) .نفیسه علیان،

 و علوم ورزشی. یبدنتیتربدانشکده دانشگاه گیالن، نامه کارشناسی ارشد، پایان .اصفهان استان

 :تهران چهارم، (، چاپ1386) بختیاری پرویز مترجم محور. استراتژی (. سازمان2001) .پی دیوید نورتون، اس و رابرت کاپالن،

 .صنعتی مدیریت سازمان نشر

متوازن. ترجمه رامین ملمستتتی، جمیله ستتتیفی  امتیازی کارت: در فعالیت (. استتتتراتژی2006) .کاپلن، رابرت و نورتن، دیوید

 .ایران بازرگانی یهاپژوهش و مطالعات تهران: انتشارات موسسه ،(. ویرایش دوم1386)

یادگیری سازمانی  یهاتیقابل(. رابطه 1392سجاد. ) ،طیبی و مسعود ریام ،یآبادشمسمحمدی  ؛اهللعزت ،ترخانی ؛امین ،کالنی

 .73-84(, 1)1و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران. مدیریت منابع انسانی در ورزش, 

های ورزشی استان گیالن با رویکرد کارت امتیازی متوازن. (. طراحی الگویی برای ارزیابی عملکرد هیئت1393) .مصفا، پگاه

 و علوم ورزشی. یبدنتیتربدانشکده دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، پایان

 ریزیبرنامه و پژوهش فصلنامه عالی. آموزش مؤسسات ارزیابی راهبردی (. مدل1388) .محمود نیری، دهقان و محمدرضا مهرگان،

 .72-55 ،52 عالی، آموزش در

(. ارزیابی عملکرد 1392) .محمدی، حسین ؛ خطیبی عقدا، عبدالنبی و علیمحمدحسنفر، حیدر؛ پیمان میر فخرالدینی،

نشریه  بدنی استان یزد(.. )مطالعه موردی اداره کل تربیتTOPSIS،BSC های ورزشی با استفاده از مدل منسجمسازمان

 .96-77 ،(16)5مدیریت ورزشی. 
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Abstract 

Objective: The aim of this work was to investigate the relationship between the performance dimensions 

based on balanced scorecard in the Guilan General Administration of Sport and Youth. 
Methodology: This was a descriptive-relationship study and was conducted in the field. The managers 

and experts in the Guilan Providence and Sport Adolescents Organ (80 cases) participated in this study. 

The samples were randomly selected. A researcher–made questionnaire was used to collect data and 

content validity obtained by the qualified experts (n = 12). The reliability was confirmed using the 

Croronbach's alpha test (0.89). In this study, the PLS software was used to analyze the data. 

Results: The performance evaluation model of the Guilan Providence and Sport Adolescents Organ 

composed of 4, 12, and 55 indices. There were significant relationships among growth and learning, 

customer and sports results, internal processes, and financial dimensions. The highest correlation was 

found between the growth dimensions, learning, and internal processes, and then it was between the 

customer and financial aspects and sports results, respectively (0.80, 0.76). 

Conclusion: The results obtained showed that there was a cause and effect relationship between 

assessing the performance of Providence and Sport Adolescents Organ, and their relationships were 

high. Also due to improvement in the financial indicators of the performance, indicators will be in the 

demission customer and sports results. As a result, the managers have the 4th dimension's balanced 

scorecard in the organizational performance management approach to consider the cause and effect. 
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