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تحلیل ابعاد عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن
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3

 .1استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیتبدنی دانشگاه گیالن
 .2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشکده تربیتبدنی دانشگاه گیالن
 .3استاد مدیریت ورزشی دانشکده تربیتبدنی دانشگاه گیالن
تاریخ دریافت1397/9/2 :

تاریخ پذیرش1398/3/20 :

چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر تحلیل ارتباط بین ابعاد عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن در اداره کل ورزش و جوانان استان
گیالن بود.
روششناسی :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که بهصورت میدانی انجام شد .نمونه آماری مدیران و کارشناسان
اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن بودند ( 80نفر) که بهطور تصادفی انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری آن توسط صاحبنظران ( 12نفر) تأیید شد .همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ ( )0/89محاسبه شد .در این پژوهش جهت تجزیهوتحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
یافتهها :مدل ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن  4عامل 12 ،بعد و  55شاخص دارد .بین ابعاد فرآیندهای
داخلی و مشتری و نتایج ورزشی ،بین ابعاد مالی و فرآیندهای داخلی و همچنین بین ابعاد رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی
رابطه معناداری وجود دارد .بیشترین همبستگی بین ابعاد رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی ( )0/80و سپس بین بعد مالی و
بعد مشتری و نتایج ورزشی ( )0/76است.
نتیجهگیری :با توجه به همبستگی باال بین مناظر عملکرد بنابراین هراندازه به فرآیندهای داخلی سازمان توجه گردد موجب
افزایش رشد و یادگیری در شاخصهای عملکردی سازمان میگردد .همچنین توجه به شاخصهای بعد مالی موجب پیشرفت در
شاخصهای عملکردی در بعد مشتری و نتایج ورزشی خواهد شد .درنتیجه مدیران میبایست به ابعاد چهارگانه کارت امتیازی
متوازن در مدیریت عملکرد سازمان با رویکرد علی و معلولی توجه نمایند.
واژههای کلیدی :مدیریت عملکرد ،ارزیابی عملکرد ،کارت امتیازی متوازن.
* نویسنده مسئول :تلفن09112922548 :

E - mail: goharrostami@gmail.com
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مقدمه
کارکردهای نظارت مستمر و شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد سازمانها در صنایع تولیدی و خدماتی مختلف ،چند دههای
است که اهمیت خود را بهخوبی نشان داده است و صاحبان صنایع مختلف از نقش کلیدی نظارت مستمر بر نقاط کلیدی عملکرد
بهخوبی آگاه هستند (آدامز و آرمیتاژ .)2002 ،1نظارت و ارزیابی عملکرد ،2موجب هوشمندی سیستم و بخش اصلی تدوین و
اجرای سیاست سازمانی محسوب میشود و در جهت سوق دادن سیستمها به سمت استفاده صحیح و بهینه از منابع ،میتواند
بسیار کمککننده باشد (آسمیلد 3و همکاران .)2009 ،همه سازمانهای دولتی و خصوصی ،برای توسعه ،رشد و پایداری در
عرصه رقابتی امروز بهنوعی سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامههای سازمان،
فرایند و منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند .سازمانهای کارا به جمعآوری و تحلیل دادهها بسنده نمیکنند ،بلکه از
این دادهها برای بهبود سازمان و تحقّق رسالتها و استراتژیها استفاده میکنند .بهعبارتیدیگر ،به جای ارزیابی عملکرد 4به
مدیریت عملکرد 5میپردازند (امیری .)1385 ،ارزیابی عملکرد فرآیندی است که وجود آن در تمامی سازمانها ضروری به نظر
میرسد و این ارزیابی درواقع نوعی مصونسازی سازمان در برابر آفات پیشرو است (پارکر .)2000 ،6از طرف دیگر ،در مسیر
ارزیابی عملکرد سازمانهای ورزشی همواره مشکالتی وجود داشته که انجام ارزیابیهای دقیق و قابل اعتماد را تقریباً غیرممکن
کرده است .وجود معیارها و شاخصهای زیاد و در بسیاری موارد پنهان ،ارزیابی را به مسئلهای پیچیده تبدیل نموده است که
الگوریتمهای ریاضی را نیز از ارائه راهکارهای مناسب برای ساخت یک مدل ارزیابی کارآمد عاجز نموده است (دلورجیو.)1998 ،7
برای درک مفهوم عملکرد و کاربرد عملیاتی آن در مطالعات سازمان و مدیریت ،نیازمند بهرهگیری از یک الگوی جامع هستیم
بهطوریکه بتواند زوایای مختلف عملکرد را نشان دهد .کاپالن و نورتون )2006( 8در اواخر قرن بیستم ابزاری برای ارزیابی
عملکرد در سازمانها به نام کارت امتیازی متوازن 9ارائه نمودند .این ابزار پس از تکامل فراتر از یک ابزار ارزیابی عمل کرده و
چارچوبی برای پیادهسازی اهداف و استراتژیهای کالن سازمان را نیز فراهم آورد )نیون .)2006 ،10امروزه در سازمانهای ورزشی
کشور از مدلهای متفاوتی برای ارزیابی عملکرد استفاده شده است که در هر یک از آنها با رویکردی متفاوت به تحلیل محیط
پرداخته شده است .یکی از این مدلهای راهبردی ،مدل کارت امتیازی متوازن است که در آن تمام جنبههای یک سازمان بهطور
متعادل بررسی میشود (مهرگان و دهقان نیری .)1388 ،در این تحقیق از میان مدلهای گوناگون ارائهشده برای ارزیابی عملکرد،
مدل کارت امتیازی متوازن انتخاب شده است .این مدل با تأکید بر چهار جنبه کلیدی رشد و یادگیری ،فرایندهای داخلی ،مالی
و مشتری معیارها و شاخصهای موردنیاز را برای ارزیابی عملکرد سازمان فراهم میکند )امیری .)1387 ،بهمنظور انجام وظایف
وزارت ورزش و جوانان در استانها ،ادارات کل ورزش و جوانان استانها بر اساس اساسنامه وزارت ورزش و جوانان تشکیل
میگردد .اداره کل ورزش و جوانان تشکیالتی است که بهمنظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش و توسعه ورزش
قهرمانی و حرفه ای ،ورزش همگانی و روستایی ،فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی ،ساماندهی امور جوانان ،حقوقی ،مجلس و هماهنگی
امور استانها ،توسعه منابع و پشتیبانی و روابط عمومی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب آحاد مردم به امر ورزش و کشف
استعدادها و باال بردن سطح مهارتهای ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیشبینیشده در اهداف فدراسیون و وزارت ورزش و
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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جوانان ایجاد میگردد .این اداره کل بر اساس نمودار سازمانی زیر نظر وزارت ورزش و جوانان هست و درواقع نماینده و جانشین
وزارت ورزش و جوانان در استان بوده که فعالیتهای مرتبط در سطح استان را با هماهنگی وزارت ورزش و با رعایت کامل قوانین
و مقررات مربوطه اجرا و نظارت مینماید (آذر و همکاران .)1386 ،برای دستیابی به چنین اهدافی بهرهمندی از یک الگوی علی-
معلولی پیشنهاد میشود که قادر است اقدام ها در زمان حال را به نتایج در آینده پیوند دهد .این الگو شامل سه بخش پیامدها
(نتایج) ،فرآیندها و مبانی هست .هر سازمانی نیازمند تعریف منحصربهفردی از این مفاهیم هست که برای موقعیت خودش مناسب
است .در همین رابطه پژوهشهایی انجام شده است ،بهعنوان مثال ،حسینی ( ،)1390در پژوهشی نشان داد که شاخصهای
مالی و اقتصادی بیشترین تأثیر را بر عملکرد باشگاهها داشتند و باشگاهها برای بهبود عملکرد ،نیاز به مدیریت هزینه و ایجاد
راههای درآمد بیشتر هستند ،ضمن اینکه ثبات در بازیکنان ،مدیریت و مربیان باشگاه اهمیت ویژهای را در این پژوهش داشتند.
میر فخرالدینی و همکاران ( ،)1392در تحقیقی نشان دادند که اداره کل تربیتبدنی استان یزد در دو عامل فرایندهای داخلی
و رشد و یادگیری ،عملکرد مطلوب داشته و در دو عامل مشتری و مالی (مناظر کارت امتیازی متوازن) عملکرد مطلوبی نداشته
است .علیان ( ،)1392در پژوهشی نشان داد که عملکرد زیرساختهای درونی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس
ارزیابی کارت امتیازی متوازن و نیز عملکرد اداره مربوطه از لحاظ تعیین تأثیر سیستم مالی ،مشتریان ،فرآیندهای داخلی ،آموزش
و یادگیری مستمر در استقرار ارزیابی بر اساس روش کارت امتیازی متوازن بهطور معنیداری کمتر از سطح متوسط بوده است.
مصفا ( ،)1393در پژوهشی دریافت که در مدل طراحیشده برای هیئتهای ورزشی استان گیالن عامل فرایندهای داخلی دارای
باالترین اهمیت و عامل مالی دارای کمترین اهمیتاند .دى دلینى )2008( 1طى پژوهشى به این نتیجه رسید که وقتى دانشگاه
نظام ارزیابى عملکرد بخش ورزش دانشگاه را با استفاده از کارت امتیازى متوازن اجرا کرد  3هدف در عاملهای مالى ،مشتری و
رشد و یادگیرى و  4هدف در فرآیندهای داخلى را داشت که سودآورى این بخش و گرایش دانشجویان به فعالیتهای ورزشى
بهویژه ورزش قهرمانى افزایش یافت .آلونسو آنگل و فرناندز پاتریسیو  (2009)2در تحقیقی با عنوان کارت امتیازی متوازن برای
سرمایهگذاری دولتی در بخش ورزش ،شاخصهای عملکرد را اقتضاء ،درجه سودمندی ،کارایی ،مطلوبیت و دوام از عوامل مؤثر
بر تصمیمگیری میدانند .اکمکی ،) 2014( 3در پژوهشی با عنوان اجرای کارت امتیازی متوازن برای وزارت ورزش و جوانان
جمهوری ترکیه نشان داد که با روش کارت امتیازی متوازن ،مؤسسات قادر به اندازهگیری داراییهای مادی و همچنین داراییهای
غیرمالی هستند و همچنین در مدیریت معاصر ،ورزش باید مانند کشورهای توسعهیافته بهطور مستقل مدیریت شود.

ابویل4

( ) 2015در پژوهشی بیان نمود که عملکرد سازمانی به یک تابع مدیریت ضروری درزمینهی ورزش غیرانتفاعی جهت افزایش
فشار بر این سازمان ها برای ارائه خدمات باکیفیت به سهامداران به شیوهای پاسخگو و شفاف تبدیل شده است .گوهر رستمی و
همکاران ( )2016در پژوهشی تحت عنوان مدل یابی معادالت ساختاری شاخصهای ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان
استان گیالن نشان دادند که در ارزیابی عملکرد سازمان ،به  4منظر مورد مطالعه و ابعاد آن و شاخصهای تأییدشده توجه ویژهای
شود که بر اساس بار عاملی اولویت فعالیت و ارزیابی به فرآیندهای داخلی ،مشتری و نتایج ورزشی ،رشد و یادگیری و مالی داده
شود .طالب پور و همکاران ( ) 2017در پژوهشی با عنوان طراحی مدل مدیریت عملکرد ورزشی دانشگاهی با ترکیب مدل BSC

و  EFQMبا استفاده از تکنیک  ،QFDاهداف استراتژیک و معیارهای ارزیابی را با رویکرد مدل برتری پس از تجزیهوتحلیل دادهها
اولویتبندی نمودند که اهداف «ارتقاء سطوح علمی و تجربی مربیان و کارشناسان» و «افزایش سطح سالمت جسمی و روحی،
شادی و تقویت تواناییهای دانشجویان» در میان اهداف ذینفع؛ اهداف «بهبود فرایند برنامهریزی ،سازماندهی و نظارت بر
1. Delaney
2. Alonso angle and Fernandez patricio
3. Ekmekçi
4. O’Boyle
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فعالیتهای ورزش دانشگاهی» و «عدم تمرکز در اجرا و جذب دانشگاهها در برگزاری کلیه فعالیتهای ورزش دانشگاهی» در
میان اهداف فرایند داخلی؛ اهداف «افزایش انگیزه دانشجویان و تعهد ملی از طریق برنامههای ورزشی» و «ترویج تبادل اطالعات
و ورزش و همکاری علمی با سازمانهای وابسته به آموزش فیزیکی و امور ورزشی» در میان اهداف رشد و یادگیری ،اهداف
«توسعه دانشجویان انجمنهای ورزشی و حمایت و تشویق مربیان و دانشجویان فعال» و «ایجاد یک کمیته هماهنگی ورزشی
دانشجویی» در میان اهداف مالی و بودجه به ترتیب تعیین شده است.
عملکرد میتواند بهعنوان مجموعهای از پارامترها یا شاخصها تعریف شود که بهصورت مکمل هستند و گاهی وقتها متباین و
بیانگر فرایندی است که از طریق آنها انواع مختلف پیامدها و نتایج به دست میآید .برای درک عملکرد باید یک الگوی علی –
معلولی تعریف نمود که بتواند نشان دهد که چگونه اقدامها در زمان حال میتواند نتایج آینده را تحت تأثیر قرار دهد .عملکرد
یک رویداد لحظهای نیست بلکه پویاست .سنجه عملکرد درواقع شاهد مثالی است از فرایند خلق مستمر عملکرد .یک سنجه
عملکرد تنها وقتی میتواند شاخص پیشبینی کننده عملکرد باشد که سازمان بتواند روابط علی -معلولی را نشان دهد .همچنین
وقتی در مورد معیارهای عملکرد صحبت میشود یکی از ویژگیها جامع و یکپارچه بودن معیار است و بهعبارتدیگر عملکرد
مفهومی است چندبعدی که دارای رابطه علت و معلولی بین آنهاست .به همین دلیل از بین مدلهای ارزیابی عملکرد سازمانها،
کارت امتیازی متوازن ازجمله آنهاست که در ضمن جامع و کامل بودن ،رابطه علی و معلولی بین مناظر آنها نیز برقرار است،
درک این روابط در مدیریت عملکرد سازمان میتواند مفید و یاریدهنده باشد .به همین دلیل در این تحقیق بر اساس مدل کارت
امتیازی متوازن در اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن میخواهیم این روابط و میزان تأثیرگذاری بین آنها را مورد بررسی
قرار دهد تا بر اساس مبانی نظری اعتبار مدل آن را در سازمان مورد بررسی قرار دهیم (رضائیان)1390 ،؛ بنابراین محقق درصدد
است تا ارتباط بین ابعاد عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان بر اساس کارت امتیازی متوازن را تحلیل کند تا با استفاده از
این شاخصها بتوان عملکرد این سازمان را مورد ارزیابی قرار داد و رابطه بین ابعاد عملکردی را بررسی نماید.

روششناسی
تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که بهصورت میدانی انجام شد و جهت تبیین مبانی نظری معیارهای ارزیابی عملکرد
اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن ،از منابع موجود (گزارشها ،وبسایتها و مدارک موجود) استفاده شده است .در این
خصوص ،بهمنظور روشنتر شدن مسیر پژوهش و غنیسازی اطالعات فراهمشده جهت شناسایی معیارها و گزینههای مربوط به
ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان ،مصاحبهای به تفکیک با برخی از مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان (12
نفر) و اساتید هیئتعلمی ( 5نفر) ترتیب داده شد و ضمن بررسی معیارها و گزینههای شناساییشده و جمعبندی و خالصه کردن
نتایج 4 ،منظر کارت امتیازی متوازن؛  12بعد و  60شاخص برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان
گیالن تعیین گردید .با توجه به اینکه یک سری شاخصهای اولیه با بررسی و مستندات و ادبیات پژوهش اداره کل تعیین شده
بود ،مصاحبه بهمنظور شناسایی ،تغییر ،تعدیل و حذف برخی از شاخصها انجام گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان
و مدیران بخشهای مختلف اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن بودند که تعداد  80نفر بهعنوان نمونه آماری بهصورت تصادفی
انتخاب شدند؛ بنابراین تعداد  80پرسشنامه توزیع شد که تعداد  64پرسشنامه قابل استفاده و  16پرسشنامه ناقص و مخدوش
بود .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته (میزان اهمیت) استفاده شد که از این پرسشنامه جهت تعیین میزان
اهمیت هر یک از شاخصها و ابعاد در ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفت .برای تعیین روایی و رفع ابهامات احتمالی،
پرسشنامه توسط اعضای هیئتعلمی و جمعی از اساتید گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن که در دسترس بودند مورد بررسی
قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات مورد نیاز ،بین نمونه مورد نظر توزیع گردید .جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آماری
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آلفای کرونباخ استفاده شد ( .)α=0/89در این پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری 1و روش حداقل مربعات جزئی 2با استفاده
از نرمافزار اسمارت پی.ال.اس 3جهت تجزیهوتحلیل داده ها و بررسی برازش مدل و در بخش آمار توصیفی از اس.پی.اس.اس 23
استفاده شده است.
یافتهها
یافتهها به دو بخش کلی تقسیم میشود که قسمت اول ،با استفاده از اطالعات بهدستآمده از پرسشنامه و از طریق فنون آمار
توصیفی به تجزیهوتحلیل دادههای کمی پرداخته شد که نتایج این بخش نشان داد که میزان پاسخگویان به پرسشنامه از لحاظ
جنسیت  68درصد مردان و  32درصد زنان بودند .از لحاظ میزان تحصیالت افراد پاسخگو به ترتیب کارشناسی ( 42درصد)،
کارشناسی ارشد ( 36درصد) ،کاردانی ( 14درصد) ،دکتری ( 6درصد) و دیپلم ( 2درصد) بیشترین درصد فراوانی را داشتند.
همچنین میزان سابقه شغلی افراد پاسخگو به ترتیب  42درصد افراد دارای سابقه شغلی  15سال به باال 27 ،درصد دارای سابقه
شغلی  6-10سال 19 ،درصد افراد دارای سابقه شغلی  11-15سال و  12درصد افراد پاسخگو دارای کمتر از  5سال سابقه شغلی
بودند.
قسمت دوم شامل تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش پی.ال.اس از سه بخش مدل اندازهگیری (پایایی شاخص ،روایی همگرا
و روایی واگرا) ،مدل ساختاری (ضریب معنادار ،ضریب تعین و ضریب قدرت پیشبینی) و مدل کلی (معیار گف )4تشکیلشده
است؛ که کلیه این عوامل ،مورد تأیید و مناسب گزارش شد (جدول .)1
پس از تجزیهوتحلیل دادهها خروجی نرمافزار در شکلهای  1و  2آمده است .برای سنجش معناداری روابط علی و معلولی بین
ابعاد از شاخص جزئی مقدار تی استفاده شد .بر اساس سطح معناداری  0/05مقدار تی باید کمتر و بیشتر از منفی و مثبت 1/96
باشد .کمتر از این مقدار ،پارامتر مربوط به الگو ،مهم شمرده نمیشود یعنی رد میشود (شکل  .)1بعد از بررسی معنادار بودن
روابط بین متغیرها ضرایب استانداردشده مسیرهای مربوط به فرضیهها بررسی شد ،شکل  2مدل پژوهش همراه با ضرایب بار
عاملی را نشان میدهد و در آخر برای برازش کلی مدل تحقیق از معیار گف استفاده شد که خروجی آن در قسمت بعدی آورده
شده است.
جدول  .1گزارش معیارهای مدل اندازهگیری هریک از ابعاد کارت امتیازی متوازن
ضریب آلفای کرون باخ

ضریب پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراجی

()Alpha≥0/7

()CR≥0/7

()AVE ≥0/5

رشد و یادگیری

0/82

0/86

0/506

فرآیندهای داخلی

0/95

0/95

0/503

مالی

0/89

0/91

0/608

مشتری و نتایج ورزشی

0/93

0/94

0/637

عوامل

معیار GOF

 =0/97بسیار قوی

)1. Structural Equation Modeling (SEM
)2. Partial Least Squares (PLS
3. Smart PLS
4. GOF
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شکل  .1مدل آزمون شده تحقیق در حالت اعداد معنیداری

شکل  .2مدل آزمون شده تحقیق در حالت تخمین استاندارد
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با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار ،حاصل شدن  ،0/97نشان از
برازش کلی قوی مدل را دارد.
جدول  .2همبستگی متغیرهای پنهان
فرآیندهای داخلی

مالی

مشتری و نتایج ورزشی

فرآیندهای داخلی

0/70

مالی

0/65

0/78

مشتری و نتایج ورزشی

0/63

0/76

0/79

رشد و یادگیری

0/80

0/56

0/52

رشد و یادگیری

0/57

جدول  .3مقادیر ضرایب معناداری  Zو ضریب استانداردشده مسیر
ضریب معناداری

فرضیه

Z

ضریب
استانداردشده

تأیید یا رد

مسیر

بین ابعاد رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد.

7/66

0/63

تأیید

بین ابعاد مالی و فرآیندهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد.

3/26

0/30

تأیید

بین ابعاد فرآیندهای داخلی و مشتری و نتایج ورزشی رابطه معناداری وجود دارد.

9/30

0/63

تأیید

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تحلیل ارتباط بین ابعاد عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن در اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن
است که پس از بررسی نظرات اعضای منتخب اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن و تحلیل دادهها با استفاده از مدلسازی
معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی نتایجی به دست آمد که به بحث و نتیجهگیری در مورد هرکدام از فرضیهها
میپردازیم.
با توجه به نتایج تحقیق بین ابعاد رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج نشان داد که ضریب
معناداری مسیر میان ابعاد رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی از  1/96بیشتر است که این مطلب حاکی از معنیدار بودن تأثیر
رشد و یادگیری بر فرآیندهای داخلی در سطح اطمینان  95درصد داشته و باعث تأیید این فرضیه میشود که توجه به بعد رشد
و یادگیری در سازمان تأثیر معناداری بر بعد فرآیندهای داخلی دارد .همچنین ضریب استانداردشده مسیر میان متغیر رشد و
یادگیری و فرآیندهای داخلی  0/63برآورد شده و بیانگر این مطلب است که متغیر رشد و یادگیری به میزان  63درصد از تغییرات
متغیر فرآیندهای داخلی را تبیین میکند که با یافتههای میرفخرالدینی و همکاران ( ،)1392علیان ( ،)1392مصفا ( ،)1393دی
لینی ( ،)2008اکمکی ( ،)2014گوهررستمی و همکاران ( ،)2016طالبپور و همکاران ( ،)2017کالنی و همکاران ( )1392و
بیگمی و همکاران ( )1397همراستاست؛ بنابراین بر اساس رابطه علی و معلولی به نظر میرسد هراندازه مدیران اداره کل ورزش
و جوانان استان به شاخصهای منظر رشد و یادگیری مانند ایجاد تفاهمنامهها با دیگر سازمانهای استان در حوزه ورزشهای
قهرمانی ،حرفهای ،همگانی و تربیتی ،توسعه سرانه فضای ورزشی سرپوشیده (نسبت مساحت به جمعیت) ،توسعه سرانه فضای
ورزشی روباز (نسبت مساحت به جمعیت) ،گسترش کارشناسان استانی اداره کل متصدی شغل در فدراسیونها و سازمانهای
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ملی توجه نمایند سبب توسعه و پیشرفت شاخصهای عملکردی در بعد فرآیندهای داخلی خواهد بود .از طرفی توجه به شاخص-
های بعد فرآیندهای داخلی نظیر اجرای ارزیابی عملکرد ساالنه ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان سبب شناسایی
قوتها و ضعفهای این سازمانها خواهد شد و مدیران را نسبت به عملکرد سازمان خودآگاه میسازد.
همچنین نتایج نشان داد که بین ابعاد فرآیندهای داخلی و مالی رابطه معناداری وجود دارد .همچنان پس از بررسی نظرات
اعضای منتخب اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن و تحلیل دادهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و روش حداقل
مربعات جزئی نتایج نشان داد که ضریب معناداری مسیر میان ابعاد مالی و فرآیندهای داخلی از  1/96بیشتر است که این مطلب
حاکی از معنیدار بودن تأثیر بعد مالی بر فرآیندهای داخلی در سطح اطمینان  95درصد داشته و باعث تأیید این فرضیه میشود
که توجه به بعد مالی در سازمان تأثیر معناداری بر بعد فرآیندهای داخلی دارد .همچنین ضریب استانداردشده مسیر میان متغیر
مالی و فرآیندهای داخلی  0/30در نظر گرفته شده و بیانگر این مطلب است که متغیر مالی به میزان  30درصد از تغییرات متغیر
فرآیندهای داخلی را تبیین میکند که با یافتههای حسینی ( ،)1390علیان ( ،)1392مصفا ( ،)1393دی لینی ( ،)2008اکمکی
( ،)2014گوهررستمی و همکاران ( )2016و طالبپور و همکاران ( )2017همراستا است؛ بنابراین اداره کل ورزش و جوانان
استان گیالن باید به شاخصهای جذب منابع مالی و مدیریت مالی و هزینه نمودن آن در سرفصلهای مربوطه توجه ویژهای
نماید .لذا ایجاد بودجه و منبع مالی مصوّب و مدوّن در غالب طرحهای درآمدزای مالی و جذب منابع مالی دولتی و غیردولتی برای
اداره کل ورزش و جوانان الزم و ضروری به نظر میرسد که میتواند به میزان قابلتوجهی بر توسعه شاخصهای ابعاد فرآیندهای
داخلی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن تأثیرگذار باشد.
با توجه به اینکه بین ابعاد فرآیندهای داخلی و مشتری و نتایج ورزشی رابطه معناداری وجود دارد .درنهایت ،پس از بررسی
نظرات اعضای منتخب اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن و تحلیل دادهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و روش
حداقل مربعات جزئی نتایج نشان داد که ضریب معناداری مسیر میان ابعاد فرآیندهای داخلی و مشتری و نتایج ورزشی از 1/96
بیشتر است که این مطلب حاکی از معنیدار بودن تأثیر بعد فرآیندهای داخلی در سطح اطمینان  95درصد داشته و باعث تأیید
این فرضیه می شود که توجه به بعد فرآیندهای داخلی در سازمان تأثیر معناداری بر بعد مشتری و نتایج ورزشی دارد .همچنین
ضریب استانداردشده مسیر میان متغیر فرآیندهای داخلی و مشتری و نتایج ورزشی  0/63است و نشان میدهد متغیر فرآیندهای
داخلی به میزان  63درصد از تغییرات متغیر مشتری و نتایج ورزشی را تبیین میکند که با یافتههای علیان ( ،)1392مصفا
( ،)1393دی لینی ( ،)2008اکمکی ( ،)2014گوهررستمی و همکاران ( )2016و طالبپور و همکاران ( )2017همخوان است؛
بنابراین هراندازه که به شاخصهای بعد فرآیندهای داخلی نظیر فرایند توسعه ورزش همگانی و روستایی ،فرایند توسعه ورزش
قهرمانی و حرفهای و افزایش تعداد تیمها و ورزشکاران شرکتکننده در مسابقات مختلف ورزشی در سطح کشوری ،آسیایی،
بینالمللی و جهانی توجه بیشتری گردد سبب افزایش شاخصهای عملکردی در بعد مشتری و نتایج ورزشی مانند شاخصهای
سهمیه کسبشده در مسابقات المپیک ،سهمیه کسبشده در مسابقات پارالمپیک ،مقامهای کسبشده تیمی و انفرادی در
رویدادهای رسمی بینالمللی (المپیک و جهانی) ،ورزشکاران مرد و زن دعوتشده به تیمهای ملی در رشتههای مختلف ورزشی،
تعداد مقامهای کسبشده تیمی و انفرادی در رویدادهای آسیایی ،تعداد ورزشکاران ملیپوش در رشتههای مختلف ورزشی (آقایان
و بانوان) ،در رشتههای مختلف ورزشی و تعداد مقامهای کسبشده تیمی و انفرادی در رویدادهای کشوری خواهد شد.
بنابراین با توجه به نتایج پژوهش ،در سازمانهای دولتی مدلهای نقشه استراتژیک بر اساس کارت امتیازی متوازن نشان میدهد
که منظر رشد و یادگیری و منظر مالی بهعنوان ورودی سازمان باید در نظر گرفته شوند و هدف نهایی یا متغیر وابسته منظر
مشتری میشود؛ بنابراین نقشه استراتژیک و روابط علی معلولی در سازمانهای دولتی و خصوصی تفاوتی باهم دیگر دارند چراکه
در سازمانهای خصوصی هدف نهایی سودآوری یا منظر مالی است درحالیکه در سازمانهای دولتی هدف نهایی منظر مشتری

352

مدیریت منابع انسانی در ورزش /تابستان  /1398سال  /6شماره 2

یا رضایت مشتریان و ذینفعان است؛ بنابراین برای تدوین مدل ارزیابی عملکرد جامع که بتواند روابط علی معلولی بین ابعاد
سازمان را مشخص نماید و درک بهتری را فراهم آورد میتوان از کارت امتیازی متوازن در سازمانها بهعنوان ابزار ارزیابی و
پیادهسازی استراتژی استفاده نمود .ورودی سازمانهای دولتی مناظر رشد و یادگیری و مالی هستند که در رشد و یادگیری باید
به ابعادی مانند آموزش ،پژوهش ،منابع ،فضاهای ورزشی و تجهیزات ،محیط و ارتباطات و در منظر مالی باید به ابعادی مانند
مدیریت مالی و جذب منابع مالی توجه نمود .عامل رشد و یادگیری بهعنوان یکی از ورودیهای سازمان و بخصوص بعد منابع؛
تجهیزات و فضاهای ورزشی اهمیت زیادی دارد ،چون اجرای فعالیتهای ورزشی نیاز اساسی به وجود منابع؛ تجهیزات و فضاهای
ورزشی دارد .اداره کل ورزش استان باید با تقویت منابع انسانی ماهر ،متخصص و دیگر شاخصهای نیروی انسانی در بدنه و
کادر مدیریتی خود بهعنوان یک سرمایه زمینهی دستیابی به سایر شاخصهای تجهیزات و سازمان را فراهم سازد .در بعد آموزش
نیز اداره کل ورزش و جوانان جهت بقا ،پیشرفت و بهروز بودن سازمان و منابع انسانی نیاز به برگزاری دورههای آموزشی و
توانمندسازی بخصوص برای نیروهای انسانی متخصص ازجمله مربیان و داوران دارد ،مثل برگزاری کارگاههای علمی آموزشی،
کالسهای مربیگری ،کالسهای داوری؛ یکی از این روشها برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان است .با توجه
به مشکالت اقتصادی موجود در کشور در حال حاضر مدیران باید جهت جذب منابع مالی برنامهریزیهایی را تدارک ببینند ،یکی
از این روشها راهاندازی مجمع خیران ورزشیار برای اداره کل ورزش و جوانان استان جهت جذب منابع مالی است .این مجمع
با اهداف متفاوتی مانند تالش برای شناسایی؛ هدایت و جذب خیران ورزشیار ،کمکهای مردمی ،احداث؛ تکمیل؛ ترمیم؛ تجهیز
و همیاری مراکز ورزشی ،ارتباط و تعامل با خیریهها؛ نهادهای عمومی و سازمانهای بینالمللی در زمینه ورزش ،کمک به توسعه
ورزش همگانی در راستای ارتقای سطح سالمتی و نشاط اجتماعی ،کمک به توسعه ورزش قهرمانی در راستای افزایش اقتدار و
غرور ملی میتوان تشکیل داد .درنتیجه توجه به ورودیها را به نحو مطلوبی میتوان مدیریت کرد و نتیجه این روابط رضایت
مشتریان و ذینفعان سازمانهای ورزشی است .لزوم توجه به این روابط و درک جامع از مناظر میتواند به مدیران ورزشی در
مدیریت استراتژیک و عملکرد و رویکردی فرایندی کمک نماید.
بر اساس مدل طراحیشده و ضرایب معناداری  Zو ضریب استانداردشده مسیر ،رابطه معنیداری بین ابعاد رشد و یادگیری و
فرآیندهای داخلی ،ابعاد مالی و فرآیندهای داخلی؛ و ابعاد فرآیندهای داخلی و مشتری و نتایج ورزشی وجود دارد که در فرآیند
ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان باید به این رابطه علی و معلولی بین ابعاد عملکردی توجه ویژهای شود .آنچه
تاکنون در مورد موضوع پژوهش حاضر میدانستیم این بود که برای طراحی نظام ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان
با رویکرد کارت امتیازی متوازن از عوامل ،ابعاد و شاخصهای عملکردی استفاده میشود که هرکدام از شاخصها و ابعاد و عوامل
سهم جداگانهای در فرایند عملکرد یک سازمان داشتند اما مقاله حاضر اطالعات جدیدی به حیطه و موضوع مورد مطالعه اضافه
کرده است که نشان میدهد بین عوامل؛ ابعاد و شاخصهای ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن یک رابطه
علی -معلولی وجود دارد که موفقیت در هر عامل منجر به پیشرفت در عوامل دیگر میشود.
همانطور که پیشتر بیان شد درک مدل که تعیینکننده روابط علی و معلولی بین ابعاد مناظر کلی سازمان است میتواند در
مدیریت یک سازمان نقش مهمی را ایفا کند و اقدامات آیندهنگر سازمان را توجیه نماید .درهرصورت همانطور که گفته شد،
اقدامات حال و آینده نگر سازمان و نتایج را رقم زد و مجموعه ابعاد و شاخصهای مورد بررسی در سازمان که باید مدیریت و
ارزیابی گردد و اطالعاتی از آن در سازمان وجود داشته باشد .بر اساس روابط و نتایج این تحقیق نیز تائید شده است؛ که این
مسئله تأییدی بر رویکرد سیستمی در مدیریت است که هر سیستم بر اساس ورودی که در این تحقیق (فرایند رشد و یادگیری
و فرایند مالی) ،فرایند (فرایندهای شغلی) و خروجی (نتایج و رضایت) شکلگرفته است و این رویکرد باید ارزیابی و مدیریت شود.
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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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