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  چکیده
و  جودو فدراسیون در متوازن امتیازی کارت اساس بر طراحی مدل ارزیابی عملکرد حاضر پژوهش از هدف:  هدف

 .بود ایران اسالمی جمهوری کوراش
 ماریآ یجامعه .شد انجام میدانی صورتبه که بود پیمایشی -توصیفی نوع از پژوهش روشروش شناسی : 

شدند  انتخاب هدفمند طوربه آماری نمونه. نفر( 41بود ) ایران کوراش و جودو فدراسیون کارشناسان و مدیران شامل
 استفاده ساخته محقق نامهپرسش از هاداده آوریجمع برای. نفر( 41و حجم نمونه برابر با حجم جامعه آماری بود )

 جهت پژوهش این در. شد محاسبه (=59/0α) کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با آن پایایی شد. همچنین
 .است شده استفاده PLS افزارنرم با و ساختاری معادالت سازیمدل از مدل برازش بررسی و هاداده وتحلیلتجزیه
 کهطوریبه است، شاخص 40 و بعد 10عامل، چهار در و کوراش جودو فدراسیون عملکرد ارزیابی مدل :هایافته
 3 داخلی فرآیندهای شاخص، 7 و بعد 3 ورزشی نتایج و مشتری شاخص، 17 و بعد 3 دارای یادگیری و رشد عامل

 مشتری داخلی، فرآیندهای هایعامل ترتیب به که شاخص(؛ 35هستند ) شاخص 4 و بعد 1 مالی شاخص، 11 و بعد
 =84/0βو  =53/0β=، 52/0β=، 88/0β عاملی بارهای ضرایب دارای مالی و یادگیری و رشد ورزشی، نتایج و

 با داخلی رآیندهایف و مالی ابعاد بین همبستگی بیشترین پنهان متغیرهای بین همبستگی اساس بر همچنین. بودند
 =88/0rهمبستگی  با مقدار ورزشی و نتایج و مشتری داخلی فرآیند ابعاد بین سپس و =85/0r همبستگی مقدار

 .باشدمی
 ابعاد و موردمطالعه منظر 4 به سازمان، عملکرد ارزیابی در شودمی پیشنهاد تحقیق، نتایج به توجه با :گیرینتیجه

 شافزای موجب گردد توجه سازمان مالی مسائل به هراندازه همچنین. شود ایویژه توجه تأییدشده هایشاخص و آن
-شاخص به توجه طورهمین و گردد؛می ایران کوراش و جودو فدراسیون عملکردی هایشاخص در داخلی فرآیندهای

 .ودب خواهد ورزشی نتایج و مشتری بعد در عملکردی هایشاخص در پیشرفت موجب داخلی فرآیندهای بعد های
 

 .فرایند داخلی، رشد و یادگیری کوراش، و جودو فدراسیون عملکرد، ارزیابیواژگان کلیدی : 
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 مقدمه  -1

 در سازمان است وو مدیریت عملکرد های زنجیره مدیریت ترین حلقهگیری عملکرد یکی از مهمسنجش و اندازه
یریت توان مدگیری کرد، نمیران دانش مدیریت معتقدند آنچه را نتوان اندازهظناهمیت آن به حدی است که صاحب

های دولتی و خصوصی، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به نوعی سیستم همه سازمان. (1) کرد
های سازمان، فرایند و منابع انسانی خود ند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامهارزیابی عملکرد نیاز دار

مدیریت عملکرد سازمانی نیاز اساسی برای هر سازمان ورزش غیر انتفاعی موفق بنابراین  را مورد سنجش قرار دهند
یت به سهامداران خود، از جمله سطوح جزء جدایی ناپذیر از توانایی یک سازمان برای ارائه خدمات با کیف و است

در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال از سوی دیگر (. 2ای، ملی و بین المللی است )باشگاهی، منطقه
های شهودی و تجربی استفاده کرد، باره و مبتنی بر قضاوتهای یکگیریتوان از تصمیمتغییر است دیگر نمی

در دنیای پرتحول  (.3) کنندخواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت راهبردی استفاده  هایی موفقامروزه سازمان
های دولتی و خصوصی تازند، همه سازمانتر در گستره رقابت میها با قدرت هرچه تمامامروزی که در آن سازمان

ظارت گیری از نوعی سیستم نهرهشدن به ببرای توسعه، رشد، ایجاد، ثبات قدم و پایداری در عرصه رقابتی و جهانی
انداز، یابی به تحقق چشمهایی است که دستاز سویی دانش مدیریت در جستجوی راه .(4) و ارزیابی نیاز دارند

شوند، آسان سازد. مفهوم عملکرد سازمانی به عنوان اهداف و راهبردها را که مالک عملکرد موفق محسوب می
تواند به عنوان ظرفیت یک سازمان برای رسیدن به درک است. اثربخشی می ترکیبی از کارایی و اثربخشی قابل

وری نسبت بین منابع مورد استفاده و نتایج به دست آمده توسط یک اهداف خود تعریف شود در حالی که بهره
عنوان شود. عملکرد سازمانی یک ساخت اجتماعی است و به سازمان بدون در نظر گرفتن رضایت کاربر تعریف می

ای است که عملکرد سازمان را ارزیابی عملکرد مرحله(. 9) استها و بازیگران خود مرتبط مثال به ماهیت سازمان
برای درک مفهوم عملکرد و کاربرد دهد تا به اهداف تعیین شده برسد. تشخیص، مشاهده، ارزیابی و توسعه می

واند زوایای که بتطوری گیری از یک الگوی جامع هستیم به عملیاتی آن در مطالعات سازمان و مدیریت، نیازمند بهره
 در عملکرد ارزیابی برای ابزاری ( در اواخر قرن بیستم2009) 1نورتون و مختلف عملکرد را نشان دهد. کاپالن

 و کرده عمل ارزیابی ابزار یک از فراتر تکامل از پس ابزار نمودند. این ارائه 2متوازن امتیازی کارت نام به هاسازمان
 هایسازمان در ه(. امروز3(آورد  فراهم نیز را سازمان کالن هایاستراتژی و اهداف سازیپیاده برای چارچوبی

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

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

 گوناگون هایمدل میان از تحقیق این (. در9شود )می بررسی متعادل طورسازمان به یک هایجنبه تمام آن در

 جنبه چهار بر تأکید با مدل این است. شده انتخاب متوازن امتیازی کارت مدل عملکرد، ارزیابی برای شدهارائه 

 عملکرد ارزیابی برای را موردنیاز هایشاخص و مشتری معیارها ومالی  داخلی، فرایندهای یادگیری، و رشد کلیدی

ها ها، فرآیندها، ورودینظام ارزیابی اشاره به موضوعاتی مانند ارزشیابی از اعمال، روش(. 7(کند می فراهم سازمان
ه ب ای که با آن روهای امروزی با توجه به محیط رقابتی پیچیدهزمانداد( دارد. برای ساداد و برونها )درونو ستاده

ه عدم کنند به طوری کرو هستند بهبود فرآیندهای داخلی و تمرکز بر اهداف راهبردی نقش بسیار حیاتی ایفا می
های ورزشی نیز (. سازمان8) دهدموفقیت در انجام این موارد امکان شکست سازمان را در عرصه رقابتی افزایش می

 

1. Kaplan & Norton 

2. Balanced Scored Card 
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های غیرورزشی، در معرض تغییر و تحوالت جهانی قرار دارد و با مسائل ویژه خود دست به همانند سایر سازمان
های ورزشی با مشکالتی همچون قوانین و اند که بخشگزارش کرده (1557، )1گریبانند. در این زمینه کریمادیس

شی های ورزاند. عالوه بر این، سازمانقابتی به ویژه در بخش خدمات مواجهمقررات دولتی، مشکالت مالی و محیط ر
های دولتی، نداشتن کاهش کمک همچوندر کشورهای در حال توسعه به واسطه تحوالت جهانی با مسائلی 

اند و این موضوع های منسجم، ضعف ارتباطات و فقدان فرآیندی برای جذب مشارکت دیگران مواجه شدهبرنامه
 (.5) هایی در رشد و توسعه ورزش در این کشورها شده استجب محدودیتمو

 پژوهشی ( در1350شود: حسینی )هایی انجام شده که برای نمونه به چند مورد اشاره میدر همین رابطه پژوهش
 بهبود یراب هاباشگاه و داشتند هاباشگاه عملکرد بر را تأثیر بیشترین اقتصادی و مالی هایشاخص که داد نشان

 مربیان و مدیریت بازیکنان، در ثبات اینکه ضمن هستند، بیشتر درآمد هایراه ایجاد و هزینه مدیریت به نیاز عملکرد،
 در که داد نشان پژوهشی در (،1350همکاران ) و زاده نصیر (.10) داشتند پژوهش این در را ایویژه اهمیت باشگاه

. دارد جودو استراتژیک اهداف برخی و هاعامل بین معلولی و علی روابط نیز کشتى فدراسیون استراتژی اجراى مدل
 ده،آمدستبه اقدامات و ابتکارات و کمّی اهداف ها،سنجه اهداف، ها،عامل که گرفت نتیجه توانمی چنین در نهایت

 هایعامل در فدراسیون ابتکارات و هاسنجه استراتژیک، اهداف با هااستراتژی و اندازچشم بین ارتباط دلیل به
( در 1350سلیمانی دامنه و همکاران ) .(11دارند ) را فدراسیون هایاستراتژی اجرای زمینه ایجاد قابلیت مختلف،

با و  DEAو  AHPهای لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی رزیابی عملکرد تیماپژوهشی با عنوان 
هر باشگاه  های ثابتدستمزد پرداختی به مربیان، بازیکنان و کارکنان و سرمایه ها،در نظر گرفتن دسترسی به داده

اده از با استف بیان کردند کهعنوان خروجی شده و تعداد تماشاگر بهعنوان ورودی و میزان درآمد، امتیازات کسببه
دست آوردن از به متخصص ورزشی تعیین شد و پس 30ها با نظرسنجی از ، وزن هر یک از این شاخصAHPمدل 

ها بر مبنای عملکرد باشگاه ارزیابی شد و تیم DEA-CCRها در هر شاخص، با استفاده از مدل اطالعات باشگاه
 بین ارتباط دلیل دادند که به نشان (، در پژوهشی1387همکاران ) کشاورز و. (12) بندی شدندرده یینمرات کار آ

 ها،عامل مختلف، هایعامل المپیک در ملی کمیته هایسنجه و بلندمدت اهداف با هااستراتژی و اندازچشم

 راهبردی ینقشه در بنابراین دارند؛ را ورزشی سازمان این عملکرد ارزیابی قابلیت آمدهدستبه هایسنجه و اهداف

 (1353) مصفا .(13)دارد  وجود بلندمدت اهداف برخی و هاعامل بین معلولی و علی نیز روابط المپیک ملّی کمیته
های ورزشی استان گیالن عامل فرایندهای داخلی دارای شده برای هیئتدر پژوهشی دریافت که در مدل طراحی

 که رسید نتیجه این به پژوهشى طى (2008) 2(. دلینی14) اندباالترین اهمیت و عامل مالی دارای کمترین اهمیت

 کرد سه اجرا متوازن امتیازى کارت از استفاده با را دانشگاه ورزش بخش عملکرد نظام ارزیابى دانشگاه وقتى

 این داخلى را داشت که سودآورى فرآیندهای در هدف چهار و رشد و یادگیرى و مشتری مالى، هایعامل در هدف

 و (. همچنین آلونسو19یافت ) افزایش قهرمانى ورزش ویژهبه ها ورزشىفعالیت به دانشجویان گرایش و بخش
-شاخص ورزش، بخش در دولتی گذاریسرمایه برای متوازن امتیازی کارت عنوان با تحقیقی ( در2005) 3فرناندز

(، در پژوهشی با 2014) 4اکمکی(. 19داند )می دوام و مطلوبیت سودمندی، کارایی، درجه اقتضاء، را عملکرد های
با روش کارت عنوان اجرای کارت امتیازی متوازن: برای وزارت ورزش و جوانان جمهوری ترکیه نشان داد که 
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های غیرمالی هستند و همچنین های مادی و همچنین داراییگیری داراییامتیازی متوازن، مؤسسات قادر به اندازه
( در 2019) 1ابویل(. 17طور مستقل مدیریت شود ) یافته بههای توسعهدر مدیریت معاصر، ورزش باید مانند کشور

زایش انتفاعی جهت افی ورزش غیرپژوهشی بیان نمود که عملکرد سازمانی به یک تابع مدیریت ضروری درزمینه
 (.2ست )اای پاسخگو و شفاف تبدیل شده ها برای ارائه خدمات باکیفیت به سهامداران به شیوهفشار بر این سازمان

های ارزیابی یابی معادالت ساختاری شاخص ( در پژوهشی تحت عنوان مدل2019رستمی و همکاران ) گوهر
مطالعه  منظر مورد 4 عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن نشان دادند که در ارزیابی عملکرد سازمان، به

 عاملی اولویت فعالیت و ارزیابی به فرآیندهای اساس بار ای شود که برهای تأییدشده توجه ویژهابعاد آن و شاخص و
( در پژوهشی 2017) 2پور و همکاران (. طالب18داخلی، مشتری و نتایج ورزشی، رشد و یادگیری و مالی داده شود )

با استفاده از تکنیک   EFQM و BSC با عنوان طراحی مدل مدیریت عملکرد ورزشی دانشگاهی با ترکیب مدل
QFD ،بندی ها اولویتاهداف استراتژیک و معیارهای ارزیابی را با رویکرد مدل برتری پس از تجزیه و تحلیل داده

افزایش سطح سالمت جسمی و روحی، "و "ارتقاء سطوح علمی و تجربی مربیان و کارشناسان"نمودند که اهداف 
دهی و ریزی، سازمانبهبود فرایند برنامه"در میان اهداف ذینفع؛ اهداف  "های دانشجویانشادی و تقویت توانایی

های ها در برگزاری کلیه فعالیتعدم تمرکز در اجرا و جذب دانشگاه"و  "های ورزش دانشگاهینظارت بر فعالیت
های افزایش انگیزه دانشجویان و تعهد ملی از طریق برنامه"در میان اهداف فرایند داخلی؛ اهداف  "ورزش دانشگاهی

های وابسته به آموزش فیزیکی و امور یج تبادل اطالعات و ورزش و همکاری علمی با سازمانترو"و  "ورزشی
های ورزشی و حمایت و تشویق مربیان توسعه دانشجویان انجمن"در میان اهداف رشد و یادگیری، اهداف  "ورزشی

الی و بودجه به ترتیب در میان اهداف م "ایجاد یک کمیته هماهنگی ورزشی دانشجویی "و  "و دانشجویان فعال
ها تعریف شود که به صورت ای از پارامترها یا شاخصتواند به عنوان مجموعهعملکرد می .(15تعیین شده است )

ج به ها و نتایها انواع مختلف پیامدها متباین و بیانگر فرایندی است که از طریق آنمکمل هستند و گاهی وقت
ا همعلولی تعریف نمود که بتواند نشان دهد که چگونه اقدام –یک الگوی علی آید. برای درک عملکرد باید دست می

د. سنجه باشای نیست و پویا میتواند نتایج آینده را تحت تأثیر قرار دهد. عملکرد یک رویداد لحظهدر زمان حال می
اخص تواند شقتی میعملکرد در واقع شاهد مثالی است از فرایند خلق مستمر عملکرد. یک سنجه عملکرد تنها و

ای معلولی را نشان دهد. همچنین وقتی در مورد معیاره -بینی کننده عملکرد باشد که سازمان بتواند روابط علیپیش
ها جامع و یکپارچه بودن معیار است و به عبارت دیگر عملکرد مفهومی است شود یکی از ویژگیعملکرد صحبت می

ا، ههای ارزیابی عملکرد سازمانهاست. به همین دلیل از بین مدلمعلولی بین آنچند بعدی که دارای رابطه علت و 
BSC ها نیز برقرار است، هاست که در ضمن جامع و کامل بودن، رابطه علی و معلولی بین مناظر آناز جمله آن

ر در این تحقیق ب تواند مفید و یاری دهنده باشد. به همین دلیلدرک این روابط در مدیریت عملکرد سازمان می
ا هخواهیم این روابط و میزان تأثیرگذاری بین آندر اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن می BSCاساس مدل 

بنابراین  (؛20را مورد بررسی قرار دهد تا بر اساس مبانی نظری اعتبار مدل آن را در سازمان مورد بررسی قرار دهیم )
 هایبخش تریناساسی و اولین از یکی کشور در فدراسیون جودو و کوراش عملکرد با توجه به اینکه ارزیابی

 ارتباط بین ابعاد عملکردی را بر دارد، محقق درصدد است تا بسیاری اهمیت و رودشمار می به راهبردی ریزیبرنامه

 

1 . O’Boyle 

2 . Talebpour et al 
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نهایت برای اساس کارت امتیازی متوازن در فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسالمی ایران تحلیل کند. در 
 .(1شناخت و علم بهتر در مورد مطالب فوق، مدل مفهومی در ذیل ارائه گردید )شکل 

 

 

 ، مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 شناسی:روش
 صورت آمیخته )کیفی و کمی( انجام شد و جهت تبیین مبانیپیمایشی بود که به -نوع توصیفی تحقیق حاضر از

ها، فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسالمی ایران، از منابع موجود )گزارشنظری معیارهای ارزیابی عملکرد 
تر شدن مسیر پژوهش و غنیمنظور روشنها و مدارک موجود( استفاده شده است. در این خصوص، بهسایتوب

راش، وهای مربوط به ارزیابی عملکرد فدراسیون جودو کشده جهت شناسایی معیارها و شاخصسازی اطالعات فراهم
نفر( ترتیب داده شد و ضمن بررسی معیارها و  41علمی )ای با مدیران و اعضای فدراسیون و اساتید هیئتمصاحبه

بعد )بعد  10بندی و خالصه کردن نتایج، چهار منظر کارت امتیازی متوازن؛ شده و جمعهای شناساییگزینه
نی و ایجاد تصویر مثبت(، بعد رشد و یادگیری )آموزش، فرایندهای داخلی )ارتباطات، فرآیندهای توسعه ورزش قهرما

نیروی انسانی و سازمانی(، بعد مشتری و نتایج ورزشی )رضایت ذینفعان، قهرمانی و همگانی( و بعد مدیریت مالی( 
عه جامشاخص برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد جودو و کوراش جمهوری اسالمی ایران تعیین گردید.  40 و

و نفر((، داوران  4)ونیفدراس یها تهیکم نیو دو نفر از مسول سیینائب ر ر،ی)دب ونیفدراس یاعضا شامل یآمار
آماری  عنوان نمونهنفر به 41نفر( ورزش جودو و کوراش بودند که تعداد  11نفر( و پیشکسوتان ) 29مربیان ملی )

 5استفاده و  پرسشنامه قابل 41که تعداد پرسشنامه توزیع شد  90بنابراین تعداد  صورت هدفمند انتخاب شدند؛به
استفاده شد که میزان اهمیت( ساخته ) محقق ها از پرسشنامهآوری دادهپرسشنامه ناقص و مخدوش بود. برای جمع

ها و ابعاد در ارزیابی عملکرد مورداستفاده قرار گرفت. نامه جهت تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخصاز این پرسش
 علمی و جمعی از اساتید گروه مدیریتتوسط اعضای هیئت روایی و رفع ابهامات احتمالی، پرسشنامهبرای تعیین 

 ورزشی دانشگاه گیالن مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات موردنیاز، بین نمونه موردنظر توزیع گردید.
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در این تحقیق این  ؛ کهبود 9/0تر از شود مساوی و باال( نمایش داده می1AVEمعیاری که برای مطلوب بودن )
جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش  برخوردار بودند استفاده گردید. هست 9/0 ها باالتر ازهمه سازه یمقدار برا

و روش حداقل  2ی معادالت ساختاریسازمدلدر این پژوهش از  (.α=85/0آماری آلفای کرونباخ استفاده شد )
ها و بررسی برازش مدل و در بخش و تحلیل دادهجهت تجزیه  Smart PLSافزار نرمبا استفاده از  3مربعات جزئی

 استفاده شده است. SPSS23آمار توصیفی از 
 

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

 (.1های کمی پرداخته شد )جدول و تحلیل دادهیه تجزفنون آمار توصیفی به 

 نمونه آماری . توصیف1جدول 

 متغیر  فراوانی درصد فراوانی

 مرد 1 1/11
 جنسیت

 زن 43 9/28

 سال 5کمتر از  1 3/8

 سابقه کار
 سال 6-11 18 4/89

 سال 11-15 12 9/34

 سال به باال 15 11 3/83

 کاردانی 11 5/31

 مقطع تحصیلی
 کارشناسی 12 9/34

 کارشناسی ارشد 5 8/18

 دکتری 1 3/8

 
 %5/82مردان و  %1/17، مشخص شد که میزان پاسخگویان به پرسشنامه از لحاظ جنسیت 1با توجه به نتایج جدول 

کارشناسی ارشد ( 9/41(، کاردانی )%5/43زنان بودند. از لحاظ میزان تحصیالت افراد پاسخگو به ترتیب کارشناسی )
( بیشترین درصد فراوانی را داشتند. همچنین از لحاظ سابقه کار به ترتیب شامل درصد %4/2( و دکتری )2/12%)

 ( بود.4/2سال ) 9( و کمتر از 4/24سال به باال ) 19 (،3/25) 9-10(، 5/43سال ) 11-19فراوانی، 
گیری )پایایی شاخص، از سه بخش مدل اندازه PLSها با استفاده از روش و تحلیل دادهقسمت دوم شامل تجزیه 

لی بینی( و مدل کروایی همگرا و روایی واگرا(، مدل ساختاری )ضریب معنادار، ضریب تعین و ضریب قدرت پیش
ی این عوامل، مورد تأیید و مناسب گزارش شد. در ادامه برای برازش کلی شده است؛ که کلیه( تشکیلGOF)معیار 

 .شودشده است که از فرمول زیر محاسبه میاستفاده  GOFمدل تحقیق از معیار 

= √0/51 × 0/57 = 0/53 2= √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × �̅�GOF 

 
 

1. Average variance extracted 
2. Structural Equation Modeling (SEM) 

3. Partial Least Squares (PLS) 
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=
0/55+0/48

2
= 0/51𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =

0/49+0/48+0/63+0/68

4
= 0/572R                   

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای این معیار، حاصل شدن به 39/0و  29/0، 01/0با توجه به سه مقدار 
 3 و 2های افزار در شکلها خروجی نرمو تحلیل دادهیه تجز، نشان از برازش کلی قوی مدل را دارد. پس از 91/0

استفاده شد  tی روابط علی و معلولی بین ابعاد از شاخص جزئی مقدار معنادارآمده است. برای سنجش 
(59/1≥±t≥±1/96,P≤0.05 بعد از بررسی معنادار بودن روابط بین متغیرها ضرایب استاندارد شده 2( )شکل .)

شد همچنین شکل  استفاده GOF ارها بررسی شد، برای برازش کلی مدل تحقیق از معییهفرضمربوط به  مسیرهای
 دهد.مدل پژوهش همراه با ضرایب بار عاملی را نشان می 2

 
 . مدل ضرایب بار عاملی1شکل 
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 عاملی بارهای ضرایب. 2 جدول

 بارعاملی  شاخص ها ابعاد 

ی
از

متی
ت ا

ار
ک

 
ن 

واز
مت

 

ی
خل

دا
ی 

ها
ند

رای
ف

 

 51/0 داخلی و خارجی های امضا شده بین فدراسیون و نهادهاینامهتعداد تفاهم

 52/0 های جهانیهای مؤثر در سازمانتعداد کرسی

 85/0 تعداد جلسات حامیان مالی فدراسیون

کمیته ملی المپیک و وزارت ) های ورزشیتعداد جلسات مشترک با سازمان
 ورزش و جوانان(

87/0 

 88/0 تعداد میزبانی از مسابقات بین المللی معتبر

 53/0 مدارس جودو فعال در سطح کشورتعداد 

 51/0 جهانی، آسیایی و...() ها به مسابقات بین المللی معتبرتعداد اعزام

 88/0 های خیرخواهانه فدراسیون برای ایجاد وجه مثبتتعداد برنامه

داخلی و خارجی() تعداد رویدادهای ورزشی جودو با پوشش خبری زنده  50/0 

ها و نهادهای دولتی و غیر دولتیارگانارتباط با   88/0 

ی
ش

رز
 و

ج
تای

و ن
ی  

تر
ش

م
 

های کسب شده در مسابقات المپیکتعداد مدال  52/0 

پارالمپیک مسابقات در شده کسب هایمدال تعداد  50/0 

های کسب شده در مسابقات جهانیتعداد مدال  82/0 

های کسب شده در مسابقات آسیاییتعداد مدال  82/0 

(شده بیمه) مرد یافته سازمان ورزشکاران تعداد  52/0 

بیمه شده() تعداد ورزشکاران سازمان یافته زن  52/0 

ورزش ملی و المللی بین هایسازمان از دریافتی هایتقدیرنامه تعداد  00/1 
ی

یر
دگ

 یا
 و

شد
ر

 

افزایی و تخصصی برگزار شده توسط های دانشتعداد کارگاه
 فدراسیون

74/0 

های برگزار شده برای داورانتعداد کارگاه  87/0 

های برگزار شده برای مربیانتعداد کارگاه  51/0 

های آموزشی داوری برگزار شدهتعداد دوره  50/0 

های آموزشی مربیگری برگزار شدهتعداد دوره  84/0 

های کمربندتعداد برگزاری آزمون  73/0 

تحقیقات کاربردی انجام شده با حمایت فدراسیونتعداد   99/0 

 82/0 تعداد ورزشکاران ثبت شده

 50/0 تعداد داوران ثبت شده

 75/0 تعداد مربیان ثبت شده

 72/0 تعداد ورزشکاران دارای رنکینگ باال

 92/0 پاسخ به موقع به مکاتبات داخلی و خارجی

نامه فدراسیون با قوانین کشور و آیین ها ونامهمتناسب سازی اساس
 فدراسیون جهانی

81/0 

 75/0 تعداد مجمع برگزار شده در سال

های فعال در فدراسیونتعداد کمیته  89/0 
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ریزیها برای برنامهتعداد جلسات مشترک فدراسیون با هیئت  74/0 

هاسازمانهای فدراسیون در دست اجرا با همکاری تعداد برنامه  80/0 

ی
مال

 

درآمد کل به دولتی غیر درآمد درصد  53/0 

هاهزینه کل به درآمد کل درصد  83/0 

مالی حامیان از شده کسب درآمد درصد  57/0 

بازاریابی هایفعالیت از حاصل درآمد درصد  51/0 

 

 در فعال جودو مدارس گویه تعدادگردد که در شاخص فرایندهای داخلی ، مالحظه می2با توجه به نتایج جدول 

در شاخص مشتری و نتایج مشتری  (β=52/0) های مؤثر با بار عاملی( و گویه تعداد کرسیβ=53/0کشور ) سطح

 ، گویه تعداد(β=00/1ورزش با بار عاملی ) ملی و المللی بین هایسازمان از دریافتی هاینامهتقدیر گویه تعداد

، در (β=52/0) (شده بیمه) زن یافته سازمان ورزشکاران و گویه تعداد (شده بیمه)مرد  یافته سازمان ورزشکاران
 و گویه تعداد (β=51/0)مربیان با بار عاملی  برای شده برگزار هایکارگاه شاخص رشد و یادگیری گویه تعداد

 شده کسب درآمد و نهایتاً در شاخص مالی گویه درصد (β=50/0)شده با بار عاملی  برگزار داوری آموزشی هایدوره

دارای بیشترین میزان اهمیت  (β=53/0)درآمد  کل به دولتی غیر درآمد و گویه درصد (β=57/0)مالی  حامیان از
 باشند.می
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 zمدل  2شکل.

 

 گیریاندازه مدل التنت واگرا روایی . ماتریس3جدول 
ورزشیمشتری و نتایج  فرآیندهای داخلی   مالی رشد و یادگیری 

    1 فرآیندهای داخلی

88/0 مشتری و نتایج ورزشی  1   

72/0 رشد و یادگیری  75/0  1  

85/0 مالی  79/0  92/0  1 

 

شود که همبستگی هر سازه با خودش بیشتر از همبستگی آن سازه ماتریس التنت مشخص می 3بر اساس جدول 
 .گیردیقرار م یدروایی واگرای مدل مورد تائدر نتیجه  ها است.با سایر سازه
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 مسیر استانداردشده ضریب و t معناداری ضرایب مقادیر. 4 جدول

 نتیجه ضریب استانداردشده مسیر ضریب معناداری فرضیه

29/3 فرآیندهای داخلی <---رشد و یادگیری   27/0  تأیید 

20/8 فرآیندهای داخلی <---مالی   72/0  تأیید 

نتایج  <---داخلی و مشتری فرآیندهای

 ورزشی

97/23  88/0  تأیید 

 09/0داری در سطح * معنی

دار بودن تمامی تر هستند که این امر معنیبزرگ 59/1از  tداری تمامی ضرایب معنی 4با توجه به نتایج جدول 
مورد قبول واقع  پژوهشفرضیات بنابراین  ؛سازدتائید می %59سؤاالت و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان 

 گردید.
 

 گیرینتیجه و بحث
 است متوازن امتیازی کارت اساس بر کوراش و جودو فدراسیون مدیران عملکرد ارزیابی مدل حاضر پژوهش هدف

ی معادالت ساختاری و روش سازمدلها با استفاده از و تحلیل داده نمونه آماری تحقیق نظرات بررسی پس از که
 پردازیم.ها میگیری در مورد هر کدام از فرضیهنتایجی به دست آمد که به بحث و نتیجه جزئیحداقل مربعات 

 پای به پا عملکرد ارزیابی ابزار اما کرده تغییر هاسازمان آفرینیارزش که است این مدیریتی مشکالت از یکی دنیا در
 از کیی عنوانبه سازمان عملکرد میزان سنجش برای مناسب مدل تعیین که روستازاین. است نکرده تغییر آن

 کاربرد و عملکرد مفهوم درک برای(. 21) شودمی قلمداد پیشرفت و رشد منظور به هاسازمان در اساسی اصول
 زوایای اندبتو کهطوریبه هستیم جامع الگوی یک از گیریبهره نیازمند مدیریت، و سازمان مطالعات در آن عملیاتی
 شودیپیشنهاد م معلولی -علی الگوی از مندیبهره هدفی چنین به یابیدست برای. دهد نشان را عملکرد مختلف

 فرآیندها ،(نتایج) پیامدها بخش سه شامل الگو این. دهد پیوند آینده در نتایج به را حال زمان در هااقدام است قادر که
 ناسبم خودش موقعیت برای که هست مفاهیم این از فردیمنحصربه تعریف نیازمند سازمانی هر. هست مبانی و

 رد متوازن امتیازی کارت اساس بر عملکرد ابعاد بین ارتباط تحلیل حاضر پژوهش هدف منظور این به. است
 و فدراسیون منتخب اعضای نظرات بررسی از پس که است ایران اسالمی جمهوری کوراش و جودو فدراسیون

 ریبض که داد نشان نتایج جزئی مربعات حداقل روش و ساختاری معادالت سازیمدل از استفاده با هاداده تحلیل
 مطلب این که (Z=3/25) است بیشتر 59/1 از داخلی و فرآیندهای یادگیری و رشد ابعاد میان مسیر معناداری

 این تأیید باعث و داشته %59 اطمینان سطح در داخلی فرآیندهای بر یادگیری و رشد تأثیر بودن دارمعنی از حاکی
 همچنین .دارد داخلی فرآیندهای بعد بر معناداری تأثیر سازمان در یادگیری و رشد بعد به توجه که شودمی فرضیه
 مطلب این بیانگر که باشدمی β=27/0 داخلی فرآیندهای و یادگیری و رشد متغیر بین مسیر استاندارد شده ضریب

ن یافته ای که کند؛می تبیین را داخلی فرآیندهای متغیر تغییرات از درصد 27 میزان به یادگیری و رشد متغیر که است
(، 2014(، اکمکی )2008(، دی لینی )1353(، مصفا )1352(، علیان )1352با نتایج تحقیق میرفخرالدینی و همکاران )

 معلولی و علی رابطه اساس بر بنابراین بود؛ راستا( هم2017پور و همکاران )( و طالب2019گوهررستمی و همکاران )
 هایتعداد کارگاه مانند یادگیری و رشد منظر هایشاخص به کوراش و جودو فدراسیون مسئوالن هراندازه
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 هایهدور تعداد شده، برگزار داوری آموزشی هایدوره تعداد فدراسیون، توسط شده برگزار تخصصی و افزاییدانش
 با اجرا دست در فدراسیون هایبرنامه تعداد و باال رنکینگ دارای ارانورزشک تعداد شده، برگزار مربیگری آموزشی
 اهدخو داخلی فرآیندهای بعد در عملکردی هایشاخص پیشرفت و توسعه سبب نمایند توجه هاسازمان همکاری

 واهدخ هاسازمان این هایضعف و هاقوت شناسایی سبب داخلی فرآیندهای بعد هایشاخص به توجه طرفی از. بود
 یادیبن عوامل به توجه عملکرد بهبود برای همچنین سازد،می خودآگاه سازمان عملکرد به نسبت را مدیران و شد

 واملع و استعدادیابی ها،رسانه نظیر ساختاری عوامل ورزشی، رویدادهای و هارقابت و تجهیزات و تسهیالت نظیر
 (.24. )شودمی توصیه ورزشی هایبرنامه سازمان و ساختار و مربی نظیر تکمیلی

 زیسامدل از استفاده با هاداده تحلیل و کوراش و جودو فدراسیون منتخب اعضای نظرات بررسی از پس همچنان
 و مالی ابعاد میان مسیر معناداری ضریب که داد نشان نتایج جزئی مربعات حداقل روش و ساختاری معادالت

 بر مالی بعد تأثیر بودن دارمعنی از حاکی مطلب این که (Z=8/20) است بیشتر 59/1 از داخلی فرآیندهای
 مانساز در مالی بعد به توجه که شودمی فرضیه این تأیید باعث و داشته %59 اطمینان سطح در داخلی فرآیندهای

 رآیندهایف و مالی متغیر میان مسیر استانداردشده ضریب همچنین. دارد داخلی فرآیندهای بعد بر معناداری تأثیر
 فرآیندهای متغیر تغییرات از درصد 72 به میزان مالی متغیر که است مطلب این بیانگر که باشدمی 72/0 داخلی
(، اکمکی 2008دی لینی ) ،(1353) مصفا (،1352، علیان )(1350) های حسینیکه با یافته کندمی تبیین را داخلی

 جودو فدراسیون بنابراین باشد؛راستا می( هم2017و همکاران ) پور( و طالب2019(، گوهررستمی و همکاران )2014)
 رد مدوّن و مصوّب مالی منبع و بودجه ایجاد لذا. نماید ایویژه توجه مالی مدیریت هایشاخص به باید کوراش و

 و جودو فدراسیون برای( مالی حامی جذب) غیردولتی و دولتی مالی منابع جذب و مالی درآمدزای هایطرح غالب
 هایفرآیند ابعاد هایشاخص توسعه بر توجهیقابل میزان به تواندمی که رسدمی نظر به ضروری و الزم کوراش
 و وجود فدراسیون برای مالی منابع جذب راستای در. باشد تأثیرگذار ایران کوراش و جودو فدراسیون در داخلی

 این سیبرر مشکل این با کارهاراه ترینمهم از یکی که گردد روروبه مشکالتی با سازمان این است ممکن کوراش
 صنعت در مالی حمایت از حاصل درآمد جذب توسعه در موجود موانع (،1388همکاران ) و الهی. باشدمی موانع

 در ریشه دهش شناسایی موانع ترینمهم که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی را ایران اسالمی جمهوری فوتبال
 صنعت نسانیا نیروی و ساختار ها،باشگاه دولتی مالکیت قانونی، و حقوقی مشکالت برخی کشور، اقتصادی ساختار
 مجموع در. ارندد...  و فوتبال صنعت تسهیالت و امکانات فوتبال، مسابقات ریزیبرنامه بازاریابی، مدیریت فوتبال،

 زش،ور صنعت در مالی حامیان از حاصل درآمدی منابع جذب توسعه راستای در برداشتن گام برای گفت توان می
 ریزانبرنامه و گذارانسیاست توسط تواندمی موانعی چنین. نمود توجه دارد وجود آن برابر در که موانعی به باید ابتدا

 رایب ریزیبرنامه هایاولویت و مالی حمایت جذب توسعه راهبردهای تدوین از قبل کشور فوتبال و ورزش صنعت
 (.29) گیرد قرار نظر مد آن

 هاادهد تحلیل و ایران اسالمی جمهوری کوراش و جودو فدراسیون منتخب اعضای نظرات بررسی از پس در نهایت،
 سیرم معناداری ضریب که داد نشان نتایج جزئی مربعات حداقل روش و ساختاری معادالت سازیمدل از استفاده با

 از حاکی مطلب این که (Z=23/67) است بیشتر 59/1 از ورزشی نتایج و مشتری و داخلی فرآیندهای ابعاد میان
 توجه که شودمی فرضیه این تأیید باعث و داشته %59اطمینان  سطح در داخلی فرآیندهای بعد تأثیر بودن دارمعنی

ستاندارد ا ضریب همچنین. دارد ورزشی نتایج و مشتری بعد بر معناداری تأثیر سازمان در داخلی فرآیندهای بعد به
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 که است مطلب این بیانگر که باشدمی 81/0 ورزشی نتایج و مشتری و داخلی فرآیندهای متغیر میان مسیر شده
های ا یافتهکه بکند می تبیین را ورزشی نتایج و مشتری متغیر تغییرات از درصد 81 میزان به داخلی فرآیندهای متغیر

پور و ( و طالب2019(، گوهررستمی و همکاران )2014(، اکمکی )2008)، دی لینی (1353) (، مصفا1352علیان )
 ندفرای ارتباطات، نظیر داخلی فرآیندهای بعد هایشاخص به که هراندازه بنابراین ؛همخوان است (2017همکاران )

 ینب مسابقات به هااعزام تعداد جهانی، هایسازمان در مؤثر هایکرسی تعداد مثبت، تصویر ایجاد و ورزش توسعه
 وجهت( خارجی و داخلی) زنده خبری پوشش با جودو ورزشی رویدادهای تعداد و...( و آسیایی جهانی،) معتبر المللی

 یهسهم هایشاخص مانند ورزشی نتایج و مشتری بعد در عملکردی هایشاخص افزایش سبب گردد بیشتری
 در انفرادی و تیمی شدهکسب هایمقام پارالمپیک، مسابقات در کسب شده سهمیه المپیک، مسابقات در شدهکسب

 دهشکسب هایمقام تعداد یافته، سازمان زن و مرد ورزشکاران ،(جهانی و المپیک) المللیبین رسمی رویدادهای
 .شد خواهد آسیایی رویدادهای در انفرادی و تیمی
روابط علی و معلولی بین ابعاد مناظر کلی سازمان است  کنندهنییتعبیان شد درک مدل که  ترشیپطور که همان

نگر سازمان را توجیه نماید. در هر صورت تواند در مدیریت یک سازمان نقش مهمی را ایفا کند و اقدامات آیندهمی
های مورد نگر سازمان و نتایج را رقم زد و مجموعه ابعاد و شاخصکه گفته شد، اقدامات حال و آینده طورهمان

بررسی در سازمان که باید مدیریت و ارزیابی گردد و اطالعاتی از آن در سازمان وجود داشته باشد. بر اساس روابط 
سیستم  ی بر رویکرد سیستمی در مدیریت است که هردییتأ مسئلهو نتایج این تحقیق نیز تائید شده است؛ که این 

و فرایند مالی(، فرایند )فرایندهای شغلی( و خروجی بر اساس ورودی که در این تحقیق )فرایند رشد و یادگیری 
 تحقیق، تایجن به توجه با بنابراین است و این رویکرد باید ارزیابی و مدیریت شود؛ گرفتهشکل)نتایج و رضایت( 

 طالعهموردم چهار منظر به ایران، اسالمی جمهوری کوراش و جودو فدراسیون عملکرد ارزیابی در که شودمی پیشنهاد
 اساس بر .شود ایویژه توجه عملکردی ابعاد بین معلولی – علی رابطه برقراری و تأییدشده هایشاخص و آن ابعاد و

 و یادگیری و رشد ابعاد بین داریمعنی رابطه مسیر، استانداردشده ضریب و Z معناداری ضرایب و شدهطراحی مدل
 که اردد وجود ورزشی نتایج و مشتری و داخلی فرآیندهای ابعاد و داخلی؛ فرآیندهای و مالی ابعاد داخلی، فرآیندهای

 بین یمعلول و علی رابطه این به باید ایران اسالمی جمهوری کوراش و جودو فدراسیون عملکرد ارزیابی فرآیند در
 شود. ایویژه توجه عملکردی ابعاد
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Abstract 

Purpose: The aim of this study was desiginig performance evaluation managers model 

based on the Balanced Scorecard in the Islamic Republic of Iran Kurash and Judo 

Federation. 

Methodology:Research method has been descriptive-survey one,which is conducted 

through field study. Statistical universe were members and experts of Judo and 

Kurash Federation. The research statistical sample has been selected purposive.A 

researcher made questionnaire has been applied to data collection,which its formal 

validity was confirmed by experts (n=12). As well as, its reliability was calculated 

by using Cronbach’s Alpha (0.96). In this study, structural equation modeling and 

PLS software have been used to data analyze and model fitness. 

Results: Performance appraisal model of the Kurash and Judo Federation,in4factors 

contain 10dimensions and 39 indices,so that the factor of growth and learning 

has3dimensions and17indices,customer and sport consequences has 3 dimensions 

and 7 indices, its internal processes includes 3 dimensions and 11 indices, and fiscal 

factor contain a dimension and 4 indices; which the Factor loadings of internal 

processes,customer and sport consequences, growth and learning and fiscal factors 

respectively were 0.93, 0.92, 0.88 and 0.84. Moreover, according to the correlation 

between latent variables,the highest correlation is between fiscal factor and internal 

processes that is 0.89, and then, is between the internal process and customer and 

sport consequences that is 0.88. 

Conclusion:According to the research results,paying special attention to 4 studied 

context and their confirmed dimensions and indices is recommended to performance 

appraisal of organization. Also, however it paid attention to finnacial matters of 

organization, it is caused to increse internal processes in performance indices of iran 

Kurash and Judo Fedration and indices of dimasion internal procssesis caused to 

make progress in performance indices in dimensions of customer and sport results. 
 

Keywords 
 Performance Appraisal, Judo and Kurash federation, Internal Processes, Growth and 

Learning. 
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