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استان  های ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانانیابی معادالت ساختاری شاخص مدل

 گیالن
 

 2رمضانی نژاد، رحیم 0، حمیدرضا گوهررستمی 9عظم عبداللهی ا،  1*مصطفی مالیی نژاد
 
 

  چکیده
عملکرد اداره کل ورزش های ارزیابییابی معادالت ساختاری شاخصهدف ازپژوهش حاضر مدلمقدمه و هدف: 

 و جوانان استان گیالن با رویکردکارت امتیازی متوازن بود.
شامل  ی آماریصورت میدانی انجام شد.جامعهپیمایشی بود که به-وش پژوهش از نوع توصیفی روش شناسی:

طور هدفمند انتخاب شدند. برای مدیران وکارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن بود. نمونه آماری به
نفر(، تائید 19نظران )ساخته استفاده شد و روایی صوری آن توسط صاحب نامه محققها از پرسشآوری دادهجمع

و تحلیل در این پژوهش جهت تجزیه ( محاسبه شد. 99/7ونباخ )کرشد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای
 .شده استاستفاده  PLSافزار و از نرمی ی معادالت ساختارسازمدلها و بررسی برازش مدل از داده

بعد 2که عامل رشد و یادگیری دارایطوریشاخص است، به 55بعد و19مدل ارزیابی عملکرد در چهار عامل، :هایافته
شاخص  19بعد و 9شاخص و مشتری ونتایج ورزشی 0بعد و9شاخص، مالی 90بعد و 2شاخص، فرآیندهای داخلی10و

ارهای یری و مالی دارای ضرایب بهستند. که به ترتیب عامل فرآیندهای داخلی، مشتری و نتایج ورزشی، رشد و یادگ
 بودند.  97/7و  91/7، 90/7، 91/7عاملی 

-ابعاد آن و شاخص منظر موردمطالعه و 2شود که در ارزیابی عملکرد سازمان، بهپیشنهاد می :گیرینتیجهبحث و 

تری ونتایج داخلی، مشای شود.که براساس بارعاملی اولویت فعالیت و ارزیابی به فرآیندهایهای تأییدشده توجه ویژه
کرد ارزیابی عملها جهت طراحی مدلی برای توان از این شاخصورزشی، رشدویادگیری ومالی داده شود. بنابراین می

 اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن استفاده نمود.
 

 عملکرد، شاخص ارزیابی متوازن، امتیازی کارت واژگان کلیدی :
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 مقدمه  -1
 و تولیدی صنایع در هاسازمان عملکرد بر اثرگذار هایفاکتور و عوامل شناسایی و مستمر نظارت کارکردهای

 نقش از مختلف صنایع صاحبان و است داده نشان خوبیبه را خود اهمیت که است ایدهه چند مختلف، خدماتی

 موجب ،1عملکرد (. نظارت و ارزیابی1آگاه هستند ) خوبیبه عملکرد کلیدی نقاط بر مستمر نظارت کلیدی

 دادن سوق جهت در و شودمی محسوب سازمانی سیاست اجرای و تدوین اصلی بخش و سیستم هوشمندی

 دولتی هایسازمان همه (.5) باشد کنندهکمک بسیار تواندمی منابع، از بهینه و صحیح استفاده سمت به هاسیستم

 که دارند، نیاز عملکرد ارزیابی سیستم نوعیبه امروز رقابتی عرصه در پایداری و رشد توسعه، برای خصوصی، و

 دهند. قرار موردسنجش را خود انسانی منابع و فرایند سازمان، هایبرنامه اثربخشی و کارایی بتوانند آن قالب در

 تحقّق و سازمان بهبود برای هاداده این از بلکه کنند،نمی بسنده هاداده تحلیل و آوریجمع به کارا هایسازمان

پردازند می 0عملکرد مدیریت به 9عملکرد ارزیابی جایبه دیگر،عبارتیکنند. بهمی استفاده هااستراتژی و هارسالت
 ارزیابی این و رسدمی نظر به ضروری هاسازمان تمامی در آن وجود که است فرآیندی عملکرد (. ارزیابی2)

 عملکرد ارزیابی مسیر در دیگر، طرف (. از19باشد )می روپیش آفات برابر در سازمان سازیمصون نوعی درواقع

 غیرممکن تقریباً را اعتمادقابل و دقیق هایارزیابی انجام که داشته وجود مشکالتی همواره ورزشی هایسازمان

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

 کارآمد ارزیابی مدل یک ساخت برای مناسب راهکارهای ارائه از نیز را ریاضی هایالگوریتم که است نموده

 هاسازمان در عملکرد ارزیابی برای ابزاری ( در اواخر قرن بیستم9772) 2نورتون و (. کاپالن9است ) نموده عاجز

 ارزیابی ابزار یک از فراتر تکامل از پس ابزار نمودند. این ارائه5متوازن امتیازی کارت BSC اختصاری نام به

 در هآورد). امروز فراهم نیز را سازمان کالن هایاستراتژی و اهداف سازیپیاده برای چارچوبی و کرده عمل

 هاآن از یک هر در که است شده استفاده عملکرد ارزیابی برای متفاوتی هایمدل از کشور ورزشی هایسازمان

 امتیازی کارت مدل های راهبردی،مدل این  از یکی .است شده پرداخته محیط تحلیل به متفاوت رویکردی با

 میان از تحقیق این . در (11)شودمی بررسی متعادل طورسازمان به یک هایجنبه تمام آن در که است متوازن
 با مدل این است. شده انتخاب متوازن امتیازی کارت مدل عملکرد، ارزیابی برای شدهارائه گوناگون هایمدل

 را موردنیاز هایشاخص و مشتری معیارها ومالی  داخلی، فرایندهای ، یادگیری و رشد کلیدی جنبه چهار بر تأکید
ها ،ادارات  استان در وزارت ورزش و جوانان وظایف انجام منظوربه (.2)کندمی فراهم سازمان عملکرد ارزیابی برای

گردد. اداره کل ورزش و می وزارت ورزش و جوانان تشکیل اساسنامه ماده اساس بر ها استان کل ورزش و جوانان
توسعه ورزش قهرمانی و  و  گسترش جهت در مساعد  زمینه نمودن فراهم منظوربه که است تشکیالتی جوانان
حقوقی، مجلس و ای، ورزش همگانی و روستایی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، ساماندهی امور جوانان، حرفه

 به مردم آحاد جذب نیز و انگیزه ایجاد و مربوطه ها، توسعه منابع و پشتیبانی و روابط عمومیهماهنگی امور استان

 در شدهبینیپیش مبانی و اصول اساس بر ورزشی هایمهارت سطح بردن باال و استعدادها کشف و ورزش امر

 

1  . Monitoring and evaluating the performance 

2  . performance appraisal 

3 . performance management 

4  . Kaplan and Norton 

5 . Balanced Scorecard 
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اساس چارت سازمانی  زیر نظر وزارت  اداره کل بر گردد. اینمی ایجاد بدنیتربیت سازمان و فدراسیون اهداف
 مرتبط هایفعالیت که بوده استان در وزارت ورزش و جوانان جانشین و ورزش و جوانان  هست و درواقع نماینده

نماید می نظارت و اجرا مربوطه مقررات و قوانین کامل رعایت با و وزارت ورزش  هماهنگی با را استان سطح در
 هایشاخص داد که  (، در پژوهشی نشان1097شده است، مثال: حسینی ) هایی انجامدر همین رابطه پژوهش  .(2)

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

 اهمیت باشگاه مربیان و مدیریت بازیکنان، در ثبات اینکه ضمن هستند، بیشتر درآمد هایایجاد راه و هزینه

 کارکنان عملکرد تحقیقی جهت ارزیابی ،در) 1097) رضا پور، (. سعادتی17داشتند) پژوهش این در را ایویژه

 میزان نشان داد که (BSC) متوازن امتیازی کارت روش اساس بر رضوی خراسان استان بدنیتربیت ادارات

 در یادگیری و رشد و داخلی فرایندهای حوزه در اما باشدمی مطلوبی سطح مالی در و مشتری حوزه به اهمیت

 میر. (19شود)نمی داده یکسانی اهمیت متوازن امتیازی کارت وجوه چهارگانه به همچنین نیست. مطلوبی سطح

 فرایندهای عامل دو در یزد استان بدنیتربیت اداره کل که داد نشان تحقیقی در (،1091)  همکاران فخرالدینی و
 مطلوبی عملکرد (BSC)مناظر مالی عامل مشتری و دو در و داشته مطلوب عملکرد یادگیری و رشد و داخلی

 و ورزش کل اداره درونی هایزیرساخت  عملکرد نشان داد که پژوهشی در (،1099) (.  علیان15است) نداشته
 تأثیر تعیین ازلحاظ مربوطه اداره عملکرد نیز و متوازن امتیازی کارت ارزیابی اساس بر اصفهان استان جوانان

 کارت روش اساس بر ارزیابی استقرار در مستمر یادگیری و آموزش داخلی، فرآیندهای مشتریان، مالی، سیستم

(، در پژوهشی دریافت که در 1090(. مصفا )9است) بوده متوسط سطح از کمتر داریمعنی طوربه متوازن امتیازی
های ورزشی استان گیالن عامل فرایندهای داخلی دارای باالترین اهمیت و عامل مالی شده برای هیئتطراحیمدل 

 مبنای بر عملکرد مدیریت عنوان با پژوهشی در (9775) 1همکاران و مین (. ژنگ10اند)دارای کمترین اهمیت

( BSC) بلکه نبوده استراتژیک نقشه تهیه اصلی منبع (BSC) عامل چهار که دریافتند متوازن امتیازی کارت
 لذا گیرد.می قرار مورد استفاده گوناگون ذینفعان توسط متفاوت اهداف برای مدیریت عملکرد روش یک عنوانبه

 بلندمدت استراتژیک موفقیت که پیشنهادی هایفرضیه مبنای بر تواند( میBSCدر ) موردنیاز تغییرات هرگونه

 وقتى که رسید نتیجه این به پژوهشى  طى  (9779) 9دلینى دى .گیرد صورت باشد، داشته پی در را سازمان

 در هدف 0کرد  اجرا متوازن امتیازى کارت از استفاده با را دانشگاه ورزش بخش عملکرد نظام ارزیابى دانشگاه

 و بخش این داخلى را داشت که سودآورى فرآیندهای در هدف 2 و رشد و یادگیرى و مشتری مالى، هایعامل
 در) 9779 (فرناندز و (. آلونسو0یافت) افزایش قهرمانى ورزش ویژهبه ها ورزشىفعالیت به دانشجویان گرایش

 را عملکرد هایشاخص ورزش، بخش در دولتی گذاریسرمایه برای متوازن امتیازی کارت عنوان با تحقیقی

( در پژوهشی بیان نمود که عملکرد 9715) 0(. یان ابویل0داند)می دوام و مطلوبیت سودمندی، کارایی، درجه اقتضاء،
رای ارائه ها بانتفاعی جهت افزایش فشار بر این سازمانی ورزش غیرسازمانی به یک تابع مدیریت ضروری درزمینه

 نکه ارزیابی(. بنابراین با توجه به ای19ای پاسخگو و شفاف تبدیل شده است)خدمات باکیفیت به سهامداران به شیوه

 راهبردی ریزیبرنامه هایبخش تریناساسی و اولین از یکی کشور ورزش در ادارات کل ورزش و جوانان عملکرد

های ارزیابی عملکرد اداره کل دارد، محقق درصدد است تا با تحلیل شاخص بسیاری اهمیت و رودشمار می به

 

1  . Zheng Min and et al 

2  . Delaney 

3  . O’Boyle, Ian 
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ارزیابی عملکرد این سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن های الزم برای ورزش و جوانان استان گیالن، شاخص
 ها و مدل طراحی شده بتوان عملکرد این سازمان را مورد ارزیابی قرار داد. را تعیین نماید تا با استفاده از این شاخص

 

 شناسیروش

ری معیارهای مبانی نظ صورت میدانی انجام شد و جهت تبیینپیمایشی بود که به -نوع توصیفی تحقیق حاضر از 
ها و مدارک موجود( سایتها، وبارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن، از منابع موجود )گزارش

شده جهت سازی اطالعات فراهمتر شدن مسیر پژوهش و غنیمنظور روشناستفاده شده است. در این خصوص، به
ای با برخی از مدیران ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان، مصاحبههای مربوط به شناسایی معیارها و گزینه

های علمی ترتیب داده شد و ضمن بررسی معیارها و گزینهو کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و اساتید هیئت
ی طراحی شاخص برا 27بعد و 19منظر کارت امتیازی متوازن؛ 2بندی و خالصه کردن نتایج، شده و جمعشناسایی

سیستم ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن تعیین گردید. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و 
آماری  عنوان نمونهنفر به 97های مختلف اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن بودند که تعدادمعاونان بخش

 12استفاده و پرسشنامه قابل 22شنامه توزیع شد که تعداد پرس 97صورت هدفمند انتخاب شدند. بنابراین تعداد به
استفاده شد که میزان اهمیت( ساخته )محقق ها از پرسشنامهآوری دادهپرسشنامه ناقص و مخدوش بود. برای جمع

ها در ارزیابی عملکرد مورداستفاده قرار گرفت. برای از این پرسشنامه جهت تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص
ی علمی و جمعی از اساتید گروه مدیریت ورزشتوسط اعضای هیئت تعیین روایی و رفع ابهامات احتمالی، پرسشنامه

عیاری م دانشگاه گیالن مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات موردنیاز، بین نمونه موردنظر توزیع گردید.
مقدار در این تحقیق این  است؛ که 5/7شود مساوی و باالتر از ( نمایش داده میAVEکه برای مطلوب بودن )

جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آماری آلفای کرونباخ استفاده شد  .هست 5/7ها باالتر ازهمه سازه یبرا
(99/7=α.)  با استفاده از  9و روش حداقل مربعات جزئی 1ی معادالت ساختاریسازمدلدر این پژوهش از

 SPSS23ها و بررسی برازش مدل و در بخش آمار توصیفی از و تحلیل داده جهت تجزیه  Smart PLSافزارنرم
 استفاده شده است. 

 

 هایافته
ه و از از پرسشنام آمدهدستبهها به دو بخش کلی تقسیم شده است که قسمت اول، با استفاده از اطالعات یافته

های کمی پرداختیم که نتایج این بخش نشان داد که میزان وتحلیل دادهیهتجزطریق فنون آمار توصیفی به 
زنان بودند. ازلحاظ میزان تحصیالت افراد پاسخگو  %09مردان و  %29پاسخگویان به پرسشنامه ازلحاظ جنسیت 

( بیشترین درصد %9( و دیپلم )%2(، دکتری )%12کاردانی )(، %02(، کارشناسی ارشد )%29به ترتیب کارشناسی )
(، %29سال به باال ) 15فراوانی را داشتند. همچنین میزان سابقه کار پاسخگویان به ترتیب شامل درصد فراوانی، 

 ( بود.%19سال ) 5( و کمتر از %19سال ) 11-15(، %90سال ) 17-2

 

1 . Structural Equation Modeling (SEM) 

2 . Partial Least Squares (PLS) 
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گیری )پایایی از سه بخش مدل اندازه PLSفاده از روش ها با استو تحلیل داده قسمت دوم شامل تجزیه
ی( و بینشاخص، روایی همگرا و روایی واگرا(، مدل ساختاری )ضریب معنادار، ضریب تعین و ضریب قدرت پیش

 ی این عوامل، مورد تأیید و مناسب گزارش شد.شده است؛ که کلیه( تشکیلGOFمدل کلی )معیار 
ی روابط داریمعنآمده است. برای سنجش  9 و 1های افزار در شکلخروجی نرم هاوتحلیل دادهیهتجزپس از 

 92/1باید بیشتر از  tمقدار  75/7ی معنادارسطح  بر اساساستفاده شد.  tها از شاخص جزئی مقدار علی بین متغیر
تغیرها ادار بودن روابط بین مشود. بعد از بررسی معنباشد. کمتر از این مقدار، پارامتر مربوط به الگو، مهم شمرده نمی

مدل پژوهش همراه با ضرایب بار عاملی  9ها بررسی شد، شکل یهفرضمربوط به  ضرایب استانداردشده مسیرهای
شد که خروجی آن در قسمت  استفادهGOF در آخر برای برازش کلی مدل تحقیق از معیار ؛ ودهدرا نشان می

 بعدی آورده شده است.
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 zالگوی ضرایب معناداری  -1شکل 
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 های عاملیالگوی مقادیر ضرایب بار -2شکل 
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 شود:شده است که از فرمول زیر محاسبه میاستفاده GOFدر ادامه برای برازش کلی مدل تحقیق از معیار 

GOF= √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × �̅�2 = √0/56 × 0/70 = 0/65 

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
0/63+0/60+0/52+0/50

4
= 0/56                  

  R2=
0/65+0/84+0/64+0/68

4
= 0/70 

 

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای این معیار، حاصل شدن به 02/7و  95/7، 71/7با توجه به سه مقدار 
 ، نشان از برازش کلی قوی مدل را دارد.25/7

 ضرایب بارهای عاملی -1جدول

بار  عوامل 

 عاملی

 بار عاملی شاخص ها بار عاملی ابعاد

ن
واز

مت
ی 

از
متی

ت ا
ار

ک
 

ی
خل

دا
ی 

ها
ند

رای
ف

 

91/7 

ن
انا

جو
ور 

 ام
ی

ده
ن 

ما
از

س
 

ها و شده در جشنوارههای کسبتعداد رتبه 90/7
 های فرهنگی در سطح مناطق و کشورنمایشگاه

95/7 

شده )انفرادی و تیمی( در های کسبتعداد مقام
 مسابقات قرآنی کشور

95/7 

های فرهنگی ورزشی )مراسم تعداد برنامه
 تجلیل و...( برگزارشده

92/7 

 90/7 تعداد جلسه مجمع خیرین ازدواج استان

ها، جشنواره و تعداد اعزام به همایش
فرهنگی در سطح مناطق و کشور  هاینمایشگاه

 در حوزه جوانان

09/7 

-جشنواره و نمایشگاهها، تعداد میزبانی همایش

های فرهنگی در سطح مناطق و کشور در حوزه 
 جوانان

00/7 

تعداد اعزام به مسابقات قرآنی ویژه جامعه 
 مخاطب در سطح کشور

02/7 

حال اجرا در  های ملی مصوب و درتعداد طرح
 هاحوزه سمن

20/7 

 22/7 فعال استان نهاد های ورزشی مردممانسازتعداد 

ی
گان

هم
ش 

رز
 و

عه
س

تو
 

99/7 

های ورزش تعداد میزبانی مسابقات و جشنواره
 همگانی و روستایی در سطح ملی

97/7 

های برگزارشده ورزش همگانی تعداد همایش
 استانی

92/7 

 91/7 اندازی شدههای ورزش روستایی راهتعداد خانه

های ورزش جشنوارهتعداد اعزام به مسابقات و 
 همگانی و روستایی در سطح ملی

97/7 

90/7 

ش 
رز

 و
عه

س
تو

 و 
ی

مان
هر

ق

ی
ه ا

رف
ح

 

90/7 

های حاضر در مسابقات رویدادهای تعداد تیم
 آسیایی

99/7 

های حاضر در مسابقات رویدادهای تعداد تیم
 المللیبین

92/7 
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ی 
خل

 دا
ی

ها
ند

رای
ف

 

ح ورزشی در سطتعداد میزبانی مسابقات مختلف 
 داخل کشور

99/7 

تعداد میزبانی مسابقات مختلف ورزشی در سطح 
 المللی و آسیاییجهانی و بین

99/7 

تعداد اعزام )انفرادی و تیمی( به مسابقات 
 مختلف ورزشی در سطح داخل کشور

09/7 

تعداد اعزام  )انفرادی و تیمی( به مسابقات  
سطح جهانی و رسمی مختلف ورزشی در 

 المللی و آسیاییبین

05/7 

های های حاضر در مسابقات باشگاهتعداد تیم
 های داخلی در سطوح مختلفلیگ

09/7 

س 
جل

و م
ی 

وق
حق

ور
 ام

ی
نگ

اه
هم

و 
 

97/7 

وفصل شده با اولویت استفاده تعداد امالک حل
 ایبودجه از راهکارهای غیر

92/7 

ساالنه ادارات ورزش و تعداد ارزیابی عملکرد 
 های استانجوانان شهرستان

92/7 

تعداد مجوز اخذشده تأسیس و احداث 
 های ورزشیباشگاه

02/7 

ی 
ش

رز
 و

ج
تای

و ن
ی 

تر
ش

م
 

ی 
ه ا

رف
 ح

 و
ی

مان
هر

ش ق
رز

 و
ج

تای
ن

 

90/7 

 99/7 شده در مسابقات المپیکتعداد سهمیه کسب

 90/7 کپارالمپیشده در مسابقات تعداد سهمیه کسب

شده تیمی و انفرادی در های کسبتعداد مقام
 المللی )المپیک و جهانی( رویدادهای رسمی بین

92/7 

های ملی شده به تیمزن دعوت تعداد ورزشکاران
 های مختلف ورزشیدر رشته

95/7 

شده تیمی و انفرادی در های کسبتعداد مقام
 رویدادهای آسیایی

99/7 

های مختلف پوش در رشتهتعداد ورزشکاران ملی
 ورزشی )آقایان و بانوان(

02/7 

های شده به تیممرد دعوت تعداد ورزشکاران
 های مختلف ورزشیملی در رشته

05/7 

شده تیمی و انفرادی در های کسبتعداد مقام
 رویدادهای کشوری

02/7 

ش 
رز

 و
ج

تای
ن

و 
ی 

گان
هم

ی
تای

س
رو

 

97/7 

سرپوشیده )نسبت مساحت  سرانه فضای ورزشی
 به جمعیت(

09/7 

 09/7 روباز )نسبت مساحت به جمعیت( سرانه فضای ورزشی

 09/7 تعداد داوران مرد و زن فعال

 20/7 تعداد مربیان مرد و زن فعال

ی
یر

دگ
 یا

 و
شد

ر
 

 

ی 
ها

ضا
ع ف

ناب
م

ت
زا

هی
ج

و ت
ی 

ش
رز

و
 

09/7 

سرپوشیده )نسبت مساحت  فضای ورزشیسرانه 
 به جمعیت(

09/7 

روباز )نسبت مساحت به  سرانه فضای ورزشی
 جمعیت(

09/7 

 09/7 تعداد داوران مرد و زن فعال

 20/7 تعداد مربیان مرد و زن فعال
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بار  عوامل 

 عاملی

 بار عاملی شاخص ها بار عاملی ابعاد

ی
یر

دگ
 یا

 و
شد

ر
 

11/0 

ط
حی

م
 

ت
طا

تبا
 ار

و
 

09/7 

های استان در ها با دیگر سازماننامهتعداد تفاهم
ای، همگانی و های قهرمانی، حرفهحوزه ورزش

 تربیتی

97/7 

تعداد کارشناسان استانی اداره کل متصدی شغل 
 های ملیها و سازماندر فدراسیون

99/7 

ش 
وز

آم
 

09/7 

 های داوری برگزارشده در سطحتعداد کالس
 المللی در استانکشوری و بین

95/7 

های ارتقاء شده به کالستعداد افراد اعزام
 المللیمربیگری در سطح کشوری و بین

99/7 

های ارتقاء شده به کالستعداد افراد اعزام
 المللیداوری در سطح کشوری و بین

09/7 

های مربیگری برگزارشده در سطح تعداد کالس
 در استان  المللیو بینکشوری 

22/7 

ش
وه

پژ
 

59/7 

-اجرایی)مانند نشست -های علمیتعداد نشست

 های دانشگاه و اداره کل(
99/7 

گرفته ورزشی انجام -های پژوهشیتعداد طرح
های نامهدر سطح استان در قالب پایان

 کارشناسی ارشد و دکتری

99/7 

اداره کل در تعداد مقاالت علمی همکاران 
های علمی در سطوح داخلی و سمینارها و کنگره

 خارجی

09/7 

ی
مال

 
97/7 

ی
مال

ع 
ناب

ب م
جذ

 

92/7 

میزان جذب اعتبارات از محل سایر منابع 
 ای(ای، سرمایهاستانی)هزینه

92/7 

 09/7 میزان جذب منابع مالی از طریق خیرین

 02/7 میزان درآمد حاصل از محل تبلیغات و ...

 02/7 میزان درآمد حاصل از محل اجاره اماکن

 07/7 میزان درآمد حاصل از فروش اماکن

یر
مد

ت 
ی

ی
مال

 

92/7 
 92/7 جوانان و ورزش ادارۀ ایهزینه اعتبارات

 95/7 جوانان و ورزش ادارۀ عمرانی اعتبارات

 

 
 

 گیریحث و نتیجهب
پا  عملکرد ارزیابی ابزار اما کرده تغییر هاسازمان آفرینیارزش که است این مدیریتی مشکالت از یکی در دنیا

 عنوانبه سازمان عملکرد میزان سنجش برای مناسب مدل تعیین که روستازاین .است نکرده تغییر آن به پای
 پژوهش هدف(. به این منظور 19شود )می قلمداد پیشرفت و رشد منظوربه هاسازمان در اساسی اصول از یکی

 با گیالن استان ورزش و جوانان اداره کل عملکرد ارزیابی های مدل یابی معادالت ساختاری شاخص حاضر

 ورزش و جوانان اداره کل منتخب اعضای نظرات بررسی طریق از که باشدمی متوازن امتیازی کارت رویکرد
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 استان ورزش و جوانان اداره کل در داخلی هایفرایند عاملکه  داد نشان آن نتایج و گرفت صورت گیالن استان

ه دارای کند کبیشترین تغییرات مربوط به کارت امتیازی متوازن در اداره کل ورزش و جوانان را تبیین می گیالن
چهار بعد است که به ترتیب  دارای این عاملباشد و با نتایج تحقیق مصفا همخوانی دارد. می 91/7ضریب بار عاملی 

جوانان، فرایند توسعه ورزش همگانی و روستایی، فرایند توسعه ورزش قهرمانی و  اهمیت، ساماندهی امورمیزان 
( از کل تغییرات مربوط به کارت امتیازی %97( و )%90(، )%99، )(%90ای و حقوقی، مجلس و هماهنگی امور )حرفه

بعد باال است، دو بعد ساماندهی امور جوانان و  2بارهای عاملی هر  اینکه ضرایب وجود با کنند.متوازن را تبیین می
 . بیشترینتر هستندفرآیند توسعه ورزش همگانی و روستایی با اختالف بسیار اندکی نسبت به دو بعد دیگر مهم

اهمیت باالی این بعد است. بعد ساماندهی امور جوانان شاید  نشانگر ساماندهی امور جوانان دارد، که بعد را اهمیت
رد گیها در ادارات کل ورزش و جوانان موردبررسی قرار مین چالش مهمی برای کشور باشد که بخشی از آنعنوابه

در عامل فرایندهای داخلی  1با توجه به جدول شماره و فعالیت اجرایی در این زمینه برای جوانان مهم است.  
ارد که رایند توسعه ورزش قهرمانی دهمچنین بعد فرایند توسعه ورزش همگانی ضریب اهمیت بیشتری نسبت به ف

دهنده اهمیت بیشتر این بعد و توجه باالی اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن به ورزش همگانی نسبت نشان
 باشد. به ورزش قهرمانی در عامل فرایندهای داخلی از دیدگاه پاسخگویان می

 90/7دارای ضریب عاملی  گیالن استان جوانانورزش و  اداره کل در مشتری و نتایج ورزشی همچنین عامل
( و نتایج %90ای )دو بعد است که به ترتیب میزان اهمیت، نتایج ورزش قهرمانی و حرفه دارای این عاملباشد. می

 به توجه با کنند.از کل تغییرات مربوط به کارت امتیازی متوازن را تبیین می( %97ورزش همگانی و روستایی )

نشانگر اهمیت بیشتر بعد نتایج ورزش  ای دارد، یانتایج ورزش قهرمانی و حرفه بعد را اهمیت نبیشتری اینکه
های ورزشی با که سازمانای از نگاه مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان است و یا اینقهرمانی و حرفه

همچنین در عامل مشتری و نتایج . دهندورزش قهرمانی بهتر جایگاه و تصویر مثبت خود را در کشور نشان می
ده در ششده در مسابقات المپیک، سهمیه کسبسهمیه کسبهای ورزشی ازنظر پاسخگویان به ترتیب شاخص

المللی )المپیک و جهانی(، شده تیمی و انفرادی در رویدادهای رسمی بینهای کسبمسابقات پارالمپیک، مقام
شده تیمی و های کسبهای مختلف ورزشی، تعداد مقامی ملی در رشتههاشده به تیمزن دعوت ورزشکاران مرد و

های مختلف ورزشی )آقایان و بانوان(، در پوش در رشتهانفرادی در رویدادهای آسیایی، تعداد ورزشکاران ملی
اهمیت بیشتری  شده تیمی و انفرادی در رویدادهای کشوریهای کسبهای مختلف ورزشی و تعداد مقامرشته

 ارند.راد
هست.  91/7دارای ضریب عاملی  استان ورزش و جوانان اداره کل در رشد و یادگیری در بخش سوم عامل

چهار بعد است که به ترتیب میزان اهمیت، منابع؛ فضاهای ورزشی و تجهیزات، محیط و ارتباطات،  دارای این عامل
 نند.کمربوط به منظر رشد و یادگیری را تبیین می( از کل تغییرات %59( و )%09(، )%09، )(%09آموزش و پژوهش )

اهمیت باالی این بعد  نشانگر منابع؛ فضاهای ورزشی و تجهیزات دارد، بعد را بیشترین اهمیت اینکه به توجه با
 یک چارچوب در منابع انسانی، فضاهای ورزشی و تجهیزات نیازمند ابتدا سازمان یک تشکیل برای یعنی است.

 تجهیزات از بعد اساساً باشد، نداشته وجود ماهری و کارآمد منابع انسانی سازمان تا در بنابراین هستیم. سازمان

های سرانه در عامل رشد و یادگیری همچنین شاخص 1با توجه به جدول آید. نمی به عمل مطلوبی استفاده ورزشی
ای ههای استان در حوزه ورزشدیگر سازمانها با نامهفضای ورزشی سرپوشیده و روباز در عامل منابع، افزایش تفاهم
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های مربیگری و داوری در سطح ای، همگانی و تربیتی در عامل محیط و ارتباطات، برگزاری کالسقهرمانی، حرفه
پژوهشی؛ افزایش میزان حمایت از  -های علمیالمللی در استان در عامل آموزش و افزایش نشستکشور و بین

های ارشد و دکتری در عامل پژوهش بیشترین نامهر سطح استان در قالب پایانورزشی د -های پژوهشیطرح
 اهمیت رادارند.

 این عاملباشد. می 97/7دارای ضریب عاملی  گیالن استان ورزش و جوانان اداره کل در مالی نهایتاً عامل

از کل تغییرات ( %92ی  )( و مدیریت مال%92دو بعد است که به ترتیب میزان اهمیت، جذب منابع مالی ) دارای
 آن جذب منابع مالی دارد، بیانگر بعد را اهمیت باالترین اینکه به توجه با کنند.مربوط به منظر مالی را تبیین می

 عامل دارند. در توجه مالی مدیریت از بیشتر مالی منابع جذب به گیالن استان اداره کل ورزش و جوانان که است

 و ورزش ادارۀ ایهزینه های اعتباراتپرسشنامه، شاخص به پاسخگویان ازنظر آن های استراتژیکشاخص و مالی
-های، سرمایجوانان، میزان جذب اعتبارات از محل سایر منابع استانی )هزینه و ورزش ادارۀ عمرانی جوانان، اعتبارات

ا هن بیشتر از سایر شاخصای(، میزان جذب منابع مالی از طریق خیرین و میزان درآمد حاصل از محل اجاره اماک
 و مالی منابع جذب اهمیت میزان گیالن به استان ورزش و جوانان اداره کل یعمده توجه است. که بیانگر

 در مدوّن و مصوّب مالی منبع و بودجه ایجاد لذا است. مربوطه هایسرفصل در مدیریت مالی و هزینه نمودن آن

 و الزم ورزش و جوانان اداره کل برای غیردولتی و دولتی مالی منابع جذب و مالی درآمدزای هایطرح غالب
در راستای جذب منابع مالی برای اداره کل ورزش و جوانان ممکن است این سازمان با  رسد.می نظر به ضروری

 باشد. الهی و همکارانکارها با این مشکل بررسی این موانع میترین راهرو گردد که یکی از مهممشکالتی روبه
ایران را  اسالمی جمهوری فوتبال صنعت در مالی حمایت از حاصل درآمد جذب توسعه در موجود موانع(، 1099)

 برخی کشور، اقتصادی ساختار در ریشه شده شناسایی موانع ترین مهمبررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که 

 بازاریابی، مدیریت فوتبال، صنعت انسانی نیروی و ساختار ها،باشگاه دولتی مالکیت قانونی، و حقوقی مشکالت

 برای گفت توان می مجموع در .دارند ... و فوتبال صنعت تسهیالت و امکانات فوتبال، مسابقات ریزیبرنامه

 موانعی به باید ابتدا ورزش، صنعت در مالی حامیان از حاصل درآمدی منابع جذب توسعه راستای در برداشتن گام

 و ورزش صنعت ریزانبرنامه و گذارانسیاست توسط تواندمی موانعی چنین نمود. توجه دارد وجود آن برابر در که
 نظر مد آن برای ریزیبرنامه هایاولویت و مالی حمایت جذب توسعه راهبردهای تدوین از قبل کشور فوتبال

 .گیرد قرار

شود که در ارزیابی عملکرد سازمان اداره کل ورزش و جوانان، به می توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد بنابراین با
اساس بار عاملی اولویت فعالیت و  ای شود. که برهای تأییدشده توجه ویژهمنظر موردمطالعه و ابعاد آن و شاخص2

زش د توسعه ورویژه دو مقوله مهم ساماندهی امور مربوط به جوانان کشور و فرآینارزیابی به فرآیندهای داخلی به
ل رشد ای، در عامخصوص بعد نتایج ورزش قهرمانی و حرفههمگانی و روستایی، در منظر مشتری و نتایج ورزشی به

ه ب و یادگیری توجه به بعد منابع؛ فضاهای ورزشی و توسعه تجهیزات ورزشی و درنهایت در عامل مالی توجه ویژه
 بعد جذب منابع مالی باشد.
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Abstract 
Aim:The aim of the study was to evaluate the performance evaluation indexes of 

general directorate of youth and sport of Guilan province by the use of balanced 

scorecard approach.Methodology:The research method was descriptive survey 

which was conducted through field method.The population included managers and 

experts from the general directorate of youth and sport of Guilan province. The 

purposive sampling was used.A researcher- made questionnaire was used for data 

collection and its validity was approved by experts(n = 12)and its reliability was 

calculated by using Cronbach's alpha test(0.89).In this study in order to analyze the 

data and model fitting the structural equation modeling(SEM)with PLS software was 

used. Findings:Performance evaluation model of general directorate of youth and 

sport of Guilan province has four factors,12dimensions and55indicators.So that 

learning and development factor has4dimensions and 13indicators, internal 

processes have4dimensions and23indicators, financial factor has 2 dimensions and 

7indicators and customer and sport results have2dimensions12indicators 

Respectively internal processes, customer and sporting results, learning and 

development and financial factors had coefficients of factor loading 

of0.91,0.83,0.81and0.80 respectively.Conclusion:According to the results,it is 

suggested that in evaluating the performance of the organization, special attention 

should be paid to four studied terms and their confirmed dimensions and indicators. 

Based on the factor loading the priority of activities and evaluation should be 

allocated to internal processes, customer and sporting results, learning and 

development and financial factors. So this index can be used to design a model to 

evaluate the performance of the general directorate of youth and sport of Guilan 

province. 
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