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Article Type 
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 Purpose: The purpose of this research was to provide a 

comprehensive model for improving the monitoring system in 

sports organizations of the country. 

Materials and Methods: In terms of purpose, this research was 
applied and developmental, and in terms of data collection method, 

it was a qualitative type of foundation data. The participants of this 

part of the research included 16 faculty members and experts related 
to the field of sports management, who were selected by the 

purposeful sampling method of theoretical and snowball type. The 

tool of this research, semi-structured interviews, was used to obtain 
a rich description of the experiences, attitudes and perceptions of the 

interviewees regarding the factors affecting the monitoring system 

in sports organizations. Qualitative data analysis was done with the 

Foundation's data method based on a systematic approach and 
through three stages of open, central and selective coding. To ensure 

the validity of qualitative analysis, the method of review by 

members, documentation through citation writing and peer review 
was used. 

Findings: Based on the findings of the research in the qualitative 

part, 85 open codes were identified in the form of 24 concepts and 

11 main categories, which in the form of a paradigm model 
including causal conditions (productivity, administrative health), 

background conditions (individual platforms, transparency), 

intervening conditions (infrastructural , infrastructural), strategies 
(evaluation and monitoring, performance improvement) and 

consequences (intra-organizational and extra-organizational), were 

related to the core category of improving the inclusive monitoring 
system (general, dedicated and intelligent monitoring). 

Conclusion: Based on the results, performance evaluation in 

organizations, especially sports organizations, and due to the 

necessity of this system in sports organizations, it is necessary to 

conduct research on the presence or absence of performance 

evaluation system in organizations. 
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت پژوهشی-فصلنامه علمی

 هایسازمان در نظارت نظام ارتقای جامع مدل ارائه

 ورزشی

 1غیابی فیروزه
 مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت ، گروهدکتری دانشجوی
 .ایران ،تهران اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2اسماعیلی محمدرضا

 آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد بدنی، تربیت گروه دانشیار،
 (نویسنده مسئول) ایران ،تهران اسالمی،

 
 3گنجویی اشرف فریده

 آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد بدنی، تربیت گروه دانشیار،
 .ایران ،تهران اسالمی،

 
 چکیده

 نظارت نظام ارتقای جامع مدل ارائه حاضر، پژوهش هدف: هدف
 .بود کشور ورزشی هایسازمان در

 ایتوسعه و کاربردی هدف، ازلحاظ پژوهش این: ها روش و مواد
 بنیاد داده نوع از کیفی صورتبه ها،داده گردآوری شیوه ازلحاظ و

 اعضای از نفر 16 شامل پژوهش از بخش این کنندگانمشارکت. بود
 بودند ورزشی مدیریت حوزه با مرتبط نظرانصاحب و علمیهیئت

 خابانت برفی گلوله و نظری نوع از هدفمند گیرینمونه روش با که
 جهت ساختاریافته نیمه هایمصاحبه تحقیق این ابزار. شدند
 ادراک و نگرش تجارب، از غنی توصیفی به یابیدست

 در نظارت نظام بر مؤثر عوامل به نسبت شوندگانمصاحبه
 با کیفی هایداده وتحلیلتجزیه. شد استفاده ورزشی هایسازمان

 لهمرح سه طی و سیستماتیک رویکرد بر مبتنی بنیاد داده روش
 از اطمینان جهت. گرفت انجام منتخب و محوری باز، کدگذاری

 از سازیمستند اعضا، توسط بازبینی روش از کیفی، هایتحلیل اعتبار
  .شد استفاده همکار بررسی و نویسی قولنقل طریق
 در کدباز 85 کیفی بخش در پژوهش هاییافته اساس بر :ها یافته
 مدل قالب در که شد شناسایی اصلی مقوله 11 و مفهوم 24 قالب

 شرایط ،(اداری سالمت وری،بهره) علی شرایط شامل پارادایمی
 گرمداخله شرایط ،(شفافیت فردی، بسترهای) ایزمینه

 ارتقای نظارت، و ارزیابی) راهبردها ،(زیرساختاری روساختاری،)
 مقوله به ،(سازمانی برون و سازمانی درون) پیامدها و( عملکرد
 و اختصاصی عمومی، نظارت) شامل نظارت نظام ارتقای محوری
 .شدند داده ارتباط( هوشمند

 ها،سازمان در عملکرد ارزیابی نتایج، مبنای بر: گیری نتیجه
 سیستم این وجود ضرورتبه نظر و ورزشی، هایسازمان بخصوص

 نبود یا باوجود رابطه در تحقیقات انجام ورزشی، هایسازمان در
 .کندمی ضروری را هایسازمان در عملکرد ارزیابی نظام

_________________________________ 
1 Kriemadis 

 نظریه ورزشی، هایسازمان نظارت، نظام کیفی،: کلیدی های واژه
 .بنیاد داده

 
 05/08/1400: افتیدر خیتار
 02/11/1400:  رشیپذ خیتار
 moh.Esmaili@iauctb.ac.ir  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
 هب وابسته انسانی منابع توسعه آن تبع به و جوامع پایدار توسعه
 یاجتماع و اقتصادی عامل قدرتمندترین عنوان بهها دولت که آنست
 و رشد جهت الزم فضای ایجاد و مناسب بسترسازی ضمن بتوانند

 و نز از اعم فعال جمعیت کل توان از انسانی، استعدادهای شکوفایی
نمایند و مسیر توسعه و  اثر بخش را توان آن و جسته بهره مرد

پیشرفت را بر مینای یک شناخت و پیاده سازی رویکرد عمده و 
 که این زمینه در بخش سازمانی و اجتماعی تدوین نمایند جامع در
ی طرح شده سازمانی و هابرنامه نیتریاساسترین و از مهم این مساله

منابع  (. در بین1است )اهداف از پیش تعیین شده یک جامعه 
ی نیرو، یک جامعه فیزیکی، مالی، اطالعاتی، تکنولوژی و انسانی

مطرح شده  هر جامعهانسانی به عنوان استراتژیک ترین منبع در 
غییر ایجاد به طور جمعی یا فردی در سیستم ت توانندیم است که

یکی از منابع مرتبط با توسعه جوامع مبحث ورزش و  (.2)کنند 
(. بر این اساس برنامه ریزی 3باشد )یمی کالن پیرامون آن هااستیس

در این ساختار و با هدف فراگیر سازی جامعه مرتبط با رشد و 
 (.5، 4است )سالمت جامعه و مبتنی بر بهود شرایط جامعه 

 کندیسوم جهان ورزش دوران جدیدی را تجربه مدر ابتدای هزاره 
ت سریع و گسترده را در سرتاسر جهان در تمامی ابعاد الو تحو

که این پیشرفت عملکرد  رسدی. به نظر نممیکنیورزشی مشاهده م
ن و ریزا گری در ورزش، برنامهی ارا پایانی باشد. با گسترش حرفه

 تا از آخرین دست دستاندرکاران دنیای ورزشی دنبال آن هستند
آوردهای علمی و عملی بهره جویند؛ افزایش تقاضای شرکت در 

در  هاتیفعالیتهای جسمانی و ورزشی باعث رشد و گسترش این فعال
سطح جهان شده است؛ به نحوی که برای پاسخگویی به این تقاضا، 

وجود آمده است که  ها و نهادهای مختلفی بهها، سازمانجنبش
بدنی و ورزش در جوامع برای بهبود و ارتقای تربیت حاکی از اهمیت

 المللی استبین یهاتیسطح سالمتی و نشاط عمومی و کسب موفق
کشورها بیشتر با اهداف قهرمانی ، همکاران. به گفته اکبری یزدی و 

با توجه به رقابتی بودن شدید . کنندیالمپیک شرکت م یهایدر باز
سازی اخت محیط و پیادهمحیط ورزش قهرمانی، نیاز به شن

؛ در این رسدیرویکردهای استراتژیک مدیریت ضروری به نظر م
ورزشی با  یهاگزارش کرده است که بخش، 1رابطه، کریمادیس

نزول، قوانین و مقررات دولتی محدود  یهاتی همچون دورهالمشک
ت مالی و قرار گرفتن در محیط رقابتی ناشی از الکننده، مشک

 .ویژه در بخش خدمات ورزشی مواجه هستندبهتغییرات محیطی 
 باشدیهای دنیای امروز مشتابزدگی و تغییرات سریع یکی از ویژگی

که باعث ایجاد فضای رقابتی برای همگامی با تغییرات در تمامی 
 .(6)ها شده است عرصه
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ها نیز بسیار مشهود است. تغییراتی که اگر این تغییرات در سازمان 
ها و یا انند خود را با آن همراه سازند باعث نابودی آنها نتوسازمان

های بیان دیگر سازمان ها خواهد شد. بهکاهش شدید عملکرد آن
همسو شدن با  و دوام خود نیازمند قرن بیست یکم برای توسعه

ها برای همسو شدن با تغییرات، نیازمند سازمان. تغییرات هستند
 (.7) خود هستنداجرایی  هاییاتتوسعه و گسترش عمل

ها، های بهبود عملکرد سازمان و تغییر در ارزش-یکی از شیوه
 و نظارت آن ارزیابی عملکردکارکنان سازمان،  یهانگرش

ه و شدبدنی و ورزش انجامباشدمطالعات مختلف در زمینه تربیتیم
 .اندپرداختهپژوهشگران زیادی به ارزیابی عملکرد آن 

دهی به عملکرد  فرایند سنجش و نمره نتوایرزیابی عملکرد را ما
ها و واحدها( یک سازمان )افراد، گروه یهارمجموعهیز

منظور تحقق اهداف مفاهیم علمی مدیریت به درچارچوب اصول و
اجرایی دانست که باهدف  یهاوظایف سازمانی درقالب برنامه و

شده )موردانتظار(،  ریزیعملکرد جاری با وضعیت برنامه سهیمقا
ل ، تشویق و یا تنبیه و تعدیهاتییین درصد افزایش یا کاهش فعالتع

 یهاافتهیبر اساس  ردیپذیو درنهایت، بهبود عملکرد صورت م
حاصل از مطالعات اسنادی مرتبط با موضوع پژوهش، فرایند سنجش 

در قالب عباراتی نظیر: کارایی، اثربخشی، جامع عملکرد 
چارچوب اصول و مفاهیم  توانمندسازی و قابلیت پاسخگویی در

و توسعه  یابرای تحقق اهداف و وظایف سازمانی، ساختاری، برنامه
. گرددیبلندمدت سازمان و ارزیابی عملکرد سازمان بیان م

دیگر، منظور از ارزیابی عملکرد این است که مدیر، تمامی عبارتبه
ه آمددستشده اعم از مادی و معنوی را با نتایج به امکانات مصرف

بر اساس معیارهای موردقبول مقایسه کند تا روشن شود که به 
(. در این 8) است یا خیر افتهیانتظار دست اهداف کمی و کیفی مورد

زمینه گرچه عملکرد مفهومی قدیمی و با سابقه بررسی گسترده در 
، با این حال بسیاری از عوامل مهم در مورد باشدیمتحقیقات مختلف 

مدل پیاده سازی عملکرد جامع در شناسایی تحقیق و توسعه یک 
این مساله در  (10، 9شود )یمابعاد درگیر هنوز اغلب نادیده گرفته 

ابعاد مختلفی مطرح است و در امور مرتبط با توسعه چون ورزش 
 (.11باشد )یمنیز نیازمند پیگیری و تحلیل 

های ورزشی اخیر ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمان یهادر سال
به اهداف از پیش  دنیها دررسشور و تعیین میزان موفقیت آنک
اصلی وزارت ورزش و جوانان و  یها، یکی از دغدغهشدهنییتع
های ورزشی بوده است. با توجه به اهداف و وظایفی سای سازمانؤر

نهاد متولی هر رشته ورزشی برای  نیتریعنوان اصلکه به
ستفاده صحیح و کارآمد است، ا شدهنییهای ورزشی تعفدراسیون

شده از اهمیت بسزایی برخوردار است. ها از منابع اختصاص دادهآن
 منظور دستیابی بههای ورزشی بهلذا الزم است که مدیران فدراسیون

کارایی، از همه منابع و امکانات موجود حداکثر استفاده را بنمایند 
 (.12) ندها را مورد ارزیابی قرار دهو چگونگی استفاده از آن

به دست  با که آوردیم فراهم را امکان این حاضر تحقیق اجرای
 اطالعات تحلیل وموردنظر  جامعه از الزم اطالعات آوردن

 نظام ضعف و قوت نقاط و هایینارسا برخی بتوان ،آمدهدستبه
 اتتحقیق ،نکهی. بااساخت نمایان یاتااندازه را فدراسیون ارزشیابی

 تحقیقات همین ولی است؛شده انجام کشور در زمینه این در اندکی
ینم اجرا یدرستهای بهسازمان در ارزشیابی نظام کهاند داده نشان
 ستادی، کارکنان دیدگاه از را موضوع این دارد قصد . محققشود

 قیقتح این نتایج ،احتماالً و سازد روشن ورزشکاران و پیشکسوتان
 یک کاربردن به برای فدراسیون مدیران و مسئوالن به تواند ۔می

 با توجه به بنابراین. رساند یاری عملکرد ارزیابی صحیح برنامه
مطالب ذکرشده، در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از 

، به طراحی مدلی مفهومی برای ارزیابی عملکرد مقاالت و مستندات
و در جستجوی پاسخی برای  پرداخته شودورزشی  هایسازمان

 باشد. هزدر این حو پاسخیسؤاالت ب
 

 مبانی نظری تحقیق
 و اثربخشی عملیات ییکمی کردن کارا یندفرا

 یکبه  یندفرا یک یامدهایبا پ هایتحصول فعال یزانم برآورد
تر عملکرد عبارت است از حصول در هدف مشخص به عبارت ساده

در بعد نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص  یتمقابل ن
، نظام می، اگر کارایی را نسبت داده به ستاده بدانشودیکارایی بیان م

در  یریتکارایی تصمیمات مد یزانارزیابی عملکرد درواقع م
از منابع و امکانات موجود را موردسنجش  ینهخصوص استفاده به

معموالً مترادف با اثربخشی . در بعد سازمانی دهدیقرار م
. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و هاستیتفعال

 است. یاتو عمل هایتکارا بودن فعال یژگیها با وبرنامه
 یکدرنتیجه دارا بودن  تواندیهورنس چهار مزیت بالقوه که م 
 ینأم: تکندیمناسب سنجش عملکرد حاصل شود را فهرست م یستمس

لگو ا هاییتفعالیندها و فرا یشرفت،نظارت بر پ یان،رمشت یترضا
 .تغییر شدید گیری و

( زبان PMSسنجش عملکرد ) یستماذعان داشت که س  روس
سازمان  یککه  دهدینشان م یراسازمان است، ز یک یبرا یندهافرا

 کندیعنوان راهنمایی عمل مو به رودیدر کجا قرار دارد و به کجا م
 یشدستیابی به اهدافش پ یرسازمان در مس یاآ دهدیکه نشان م

پرنیاز به دخالت کارکنان در  یلیو را ینکلرو س یربا خ رودیم
توسعه سنجش عملکردی تأکیددارند. کارکنان افرادی هستند که در 

 ینابنابر شناسندیشکل کار را م ینو به بهتر کنندیعمل م یانجر
جش عملکردی کارآمد تنها باعث تعهد به سنها نهدخالت دادن آن

 ذارد.بر عملکرد واقعی نیز اثر بگ شودی، بلکه باعث مشودیم
 در نظارت و ارزیابی یستمیس یکردرو

پیوسته واصلی به نام همنظارت و ارزیابی از سه جزء به سیستم
که  شده است( تشکیلیامد)پ ")فرا گرد( و برونداد "درونداد، فرایند
گیرد. منظور سازمان شکل می یرونیو ب یدرون یطدر تعامل با مح
ورزشی، مجموعه  یهانظارت و ارزیابی برنامه یستماز درونداد در س

ه است ک هاییینهامکانات، نیروی انسانی و بودجه، تشکیالت و زم
وجود دارد. نظارت بر درونداد یک  یتبرای اجرای برنامه و فعال

 ع است کهقبل از وقو یریگیشنوعی نظارت پ یت،برنامه و فعال
و سرپرستان  یران. مدیدآن را نظارت و ارزیابی درون داد نام توانیم
اجرای برنامه برای نظارت و  ازقبل  ینقبل از طراحی وهم چن یدبا

فعال شوند. البته  یشاز پ یطو شرا ینهارزیابی بر دروندادها، زم
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 همکاران  و غیابی فیروزه 656

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت پژوهشی-فصلنامه علمی

 یرثتأ یزو برونداد ن ینداجرای برنامه بر فرا یطبستر و مح ینه،زم
ارزیابی  توانینوع نظارت و ارزیابی را م ین. نقش اگذاردیم

 ینا فعالیتتشخیصی نامید. بدین معنی که در آغاز هر برنامه و 
موجود و قبل از  یطامکانات و شرا یازها،ن یمنظور بررسبه یابیارز

دهی دروندادهای متناسب برای بررسی و سازمان یااجرای برنامه 
 هایییتو فعال عملیات فرا گرد به مجموعه یا یند. فرایردانجام گ
ریزی که پس از طراحی برنامه و در مرحله برنامه شودیگفته م

 شود.یبرای اجرای برنامه در نظر گرفته و اجرای م
ست نهفته ا یستمدر درون س یندبر فرا یشپا یاواقعی نظارت  مفهوم

نظارت  توانینوع نظارت را م ین. انمایدیکه آن را از کنترل جدا م
زمان و ارزیابی تکوینی نامید. نظارت و ارزیابی بر ای یا همپروسه

 ییراتاجرای امور و چگونگی انجام آن برای ایجاد تغ یندفرا
. ردگییای و نهایی انجام مواسطه یاحتمالی و دستیابی به بروندادها

ای که پس از اجر شودیگفته م یامدهاییو پ یجبرونداد نهایی به نتا
نظارت  توانی. نظارت بر برونداد را مآیدیرنامه به دست مب

 یابینوع نظارت و ارز ینبازخوردی و ارزیابی پایانی نامید. در ا
رد شده و موتعیین یشاز پ یجبرنامه با اهداف و نتا یجو نتا یامدهاپ

 .گرددیم یسهانتظار مقا
ریزی سیستمی و بر اساس برنامه یکرددر یک رو بنابراین

و  یاتو عمل هایتدهی و اجرای فعالدروندادهای واقعی بر سازمان
 شود.یتحقق اهداف نظارت م یزانبرنامه با م یجنتا ینهمچن
 نظارت و ارزیابی یهاجنبه

 یا تینظارت و ارزیابی بر زمینه و موقع یستمی،س یکرداساس رو بر
نداد ضروری است. نکته اساسی و مهم و برو ینددرونداد، فرا یطشرا

 و یندزمینه، درونداد، فرا یفیتاجزاء توجه به ک یندر ارزیابی ا
امعه ج یفاست. در نظارت و ارزیابی زمینه بر توص یامدپ یابرونداد 
ها و امکانات و مسائل موجود، فرصت یازهاسنجش ن ،کنندهاستفاده

نامه، کننده از برفادهاست یطو شرا یت. موقعشودیدر دسترس تأکید م
 ها درو عالئق و اهداف متناسب برای برآوردن آن یازهان یینتع

ی ریزدر برنامه توانیمهم است و نم یاربس ینهنظارت و ارزیابی زم
 یدهاهداف را ناد یننیازسنجی و تدو یتو نظارت بر برنامه اهم

 گرفت.
تعیین کیفیت برنامه، تطابق آن با اهداف و  یهااز مالک یکی

از  هینزم یابیشده است. برای نظارت و ارزتعیین یشانتظارات از پ
بررسی پیمایشی، بازنگری اسناد و مدارک،  یستمی،وتحلیل ستجزیه

استفاده  "تشخیصی و روش دلفی یهامذاکره، مصاحبه، آزمون
ن دستیابی به آ یزانم یینن اهداف و تعیروند تدو ین. بنابراشودیم
اشته آن مشارکت د یندر تدو یشتریای باشد که افراد بگونهبه یدبا

 و یازهابا ن یاانگیز باشد باشند. اهداف واقعی، روشن، جامع و چالش
 .هماهنگ باشد یریتسازمان و مد یتموقع
های آموزشی و فرهنگی مقاصد و اهدافی را برای خود سازمان همه

واند بر بت یدنظارت و ارزیابی با سیستم. کنندین میها تدوبا برنامه
عنوان بخشی از زمینه نظارت و ارزشیابی اهداف سازمان و برنامه به

 .یدتوجه نما
نظارت و ارزیابی درونداد است که در آن به  یستم،جنبه س دومین

بودجه، زمان  تشکیالت، موجود، های ارزیابی امکانات و توانای

اجرای برنامه  یهاها و روشجهت تحقق هدف احتمالی یهابرنامه
منابع  یلمشابه، سوابق، تحل یهااز برنامه ید. بازدشودیتوجه م

 ،ردیگعبارتارزیابی درونداد است. به یهاکالبدی و انسانی از روش
زی ریدهی و برنامهبه نظارت و ارزیابی بر سازمان یستمجنبه دوم س

منابع مالی و خارجی، نیازهای . شودیدر قبل از اجرا متمرکز م
. یکی از یردموردتوجه جدی قرار گ یدبندی و غیره بااداری، زمان

ها با ان تطابق آنیزتعیین کیفیت دروندادها، م یهامالک
 اهداف است )فازی(. یا( موردنیاز یارهااستانداردهای )مع

ارت نظ یناست که در ح یاجنبه ینسوم یند،و ارزیابی بر فرا نظارت
ریزی با . جنبه اول و دوم در برنامهشودیجرای برنامه اعمال ما

ه است ک هایییتفعال و یاتعمل ینیاز اجرانظارت و ارزیابی، پیش
. ورزشی است یهاقسمت برنامه ینترین و پرفشارتراحتماالً پرحجم

ر د ییبینی مشکالت اجرانوع ارزیابی برای تشخیص و پیش ینا
. در نظارت شودیاجرا اعمال م یفیتر کو نظارت ب یتفعال یانجر

اجرا و برای  یندر ح یعکلیه وقا یندی،زمان با فراو ارزیابی هم
 یفیت. مالک کشودیگیری در ضمن اجرای برنامه ثبت متصمیم

 بندی،بر اساس جدول زمان یتمطلوبیت اجرای فعال یزانم یند،فرا
فرایندهای سازمانی و پشتیبانی  یرکنندگان با ساشرکت یترضا

 است.
 یاست که برا یاجنبه ینچهارم یامد،پ یاو ارزیابی برونداد  نظارت

 ینه،و مرتبط کردن آن با عوامل زم یتقضاوت درباره بازده فعال
 صورتبرونداد به یدجنبه با ینبرنامه است. در ا ینددرونداد و فرا

گیری برای اندازه ییهاها و شاخصعملیاتی تعریف شود و مالک
گردد. ارزیابی برونداد،  یسهتعیین و با استانداردها مقا برونداد

بازخوردهای الزم را برای  یج،ارزیابی پایانی است که با ثبت نتا
آتی  یهاموردنظر در برنامه یهاقطع برخی از جنبه یا ییرادامه، تغ
 اردهای. مالک کیفیت برونداد، انطباق آن با استاندآوردیفراهم م

 شده است.تعیین یهاصورت با مالک ینا یرموجود و در غ
 نظارت و ارزیابی یستمریزی سطرح
وجود داشته  یادر درون هر برنامه پو یدنظارت و ارزیابی با سیتم

ت چارچوبی اس یابی،نظارت و ارز یستمریزی سحال، طرحباشد. بااین
 یریت،مدمانند ) یرهکه در آن، برنامه، اهداف، عملکرد و غ

ی آن مورد ارزشیاب یربودجه و نظا یالت،تشک یزات،و تجه یالتتسه
ای سازمان دار از و ارزیابی مجموعه ظارتن یستم. سگیردیقرار م

اهداف و نقش ارزیابی، ضرورت اجرای آن، انتظارات از ارزیابی، 
گیری اطالعات ها و ابزار اندازهها و مخاطبان ارزیابی، روشجنبه

داد و برون یندمربوط به درونداد، فرآ یهاداده یربرای تحلیل و تفس
، دستورالعمل واحد و هااست. برای نظارت و ارزیابی از سازمان

طرح  توانیم یامشخصی وجود ندارد، بلکه در هر سازمان و برنامه
و اجرا کرد. به نظر  ینموجود، تدو یطو شرا هایژگیخاصی را با و

ام گ ینچند یدنظارت و ارزیابی با سیستم ریزیطرح برایرسد می
 اساسی برداشت:

بدون  یرااست، ز هرنامگام، شناخت سازمان و ب ینو مهمتر یناول. 1
نظام اطالعاتی  توانیخاص هر سازمان و برنامه نم یتشناخت موقع

 دیطرح نظارت و ارزیابی، با ینو ارزیابی را طراحی کرد. قبل از تدو
و اهداف،  یاستس یالت،تشک یریت،مختلف سازمان، مد یهاجنبه
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 657... هایسازمان در نظارت نظام ارتقای جامع مدل ارائه 
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 قرارداد. ییرا مورد شناسا یگرو موارد د هایتبرنامه، پرسنل، فعال
پرسنل،  یالت،شناخت تشک یزورزشی ن یهاها و برنامهدر سازمان

ورزشی،  یزاتو تجه یالتبودجه، اهداف برنامه، تسه
ی بخش توانیرا م یرهها و غداوران، رسانه یان،کنندگان، مربشرکت

 ورزشی در نظر گرفت. هاییتو درونداد فعال ینهاز شناخت زم
ریزی سیستم، آشکارسازی و شفاف کردن گام برای طرح یندوم. 2

اهداف، نقش و ضرورت اجرای نظارت و ارزیابی است. هدف اصلی 
 ایاطالعات و بازخورد برای اصالح  یدو بررسی، تول یلارزیابی، تحل

که فرد با بخش است و نه این یتفعال یااصالح مجدد یک برنامه 
منفی یا  یهانگرش ینهو زم یردمورد کنترل قرار گ یخاص

 .یدحساب به وجود آتسویه

 یست؛خطا و مقصر ن یافتنو ارزیابی دارای هدف بازرسی،  نظارت
ها و است که روش هایییدهو ارزشیابی پد یتبلکه مشاهده، هدا

ارزیابی آن موردتوافق قرارگرفته باشد. بدون ارتقاء  هاییوهش
ه ب توانیبی نمنظارت و ارزیابی و گسترش فرهنگ ارزیا یگاهجا
دهنده با سازمان سفارش یرانمد ینکرد. بنابرا ینانارزیابی اطم یجنتا

ها برای قضاوت درباره هر یک از در تفسیر داده یدارزیابی با
با  یالتها، تسهنظارت مانند افراد، تشکیالت، روش یهاجنبه

در  منفی یهاو برونداد نسبت به بروز نگرش ینددرونداد فرا ینه،زم
 .(یپرسنل حساس باشد )فاز

سازمان با برنامه مورد  یتیکی از موارد مهم در شناخت موقع
است.  یتفعال یاارزیابی، بررسی و تحلیل اهداف سازمان برنامه 

داف اه ینبا مشارکت کارکنان نسبت به تدو یدها بامعموالً سازمان
هدف  تعیین یک ین،گیری اقدام کنند. بنابرااندازهواقعی، عینی و قابل

با مقاصد مبتنی بر فلسفه بنیادی سازمان و  آرمانیاهداف نهایی و  یا
، گذاری، تجارب گذشتهعوامل موقعیتی اثرگذار )مانند سیاست یرسا

 ینقانونی ضروری است. اگرچه ا یهاموجود و جنبه هاییتواقع
لی و شودیصورت کالن و کیفی مطرح ماهداف بنیادی و ارزشمند به

گیری برنامه جهت یانب ایبر یامصورت یک شعار و پوجود آن به
حتی در تعیین اهداف اختصاصی )کمی و کیفی( و اهداف رفتاری که 

دارد. در  یتگیری است، ارجحاندازهعمدتاً در دسترس و قابل
 یا ورزشکار یتبدنی و ورزش، معموالً ارتقاء و تکامل شخصتربیت
مهارتی، عاطفی، اجتماعی، عقالنی و کننده از نظر جسمانی، شرکت

بدنی و ورزشی سالم و  هاییتشرکت در فعال یقاز طر القیاخ
عنوان یک هدف غایی و نهایی مطرح است. اهداف بهداشتی، به

 یتوضع یت،اختصاصی نیز با توجه به سطح برنامه، نوع فعال
شوند و  یینتع یدبا یهدف کل یندر جهت ا یرهکننده و غشرکت

یا راهبرد  یگیری اهداف اختصاصی نیز از استراتژبرای جهت
 . کنندیاستفاده م

 
 پیشینه تحقیق

(، در پژوهش خود با عنوان 13) یزدی و یدوست ی،رضو پورمهرانی،
 وبر مدالپایه  هایسازمانارزیابی و مقایسه مدیریت کیفیت در »

 جینتا ،«AHP-EFQMایران بر اساس رویکرد تلفیقی 
_________________________________ 

1 Winand 

2 Liu 

و تحلیل سلسله مراتبی معیارهای تعالی سازمانی نشان  یبندتیاولو
داد که به ترتیب معیارهای نتایج کلیدی عملکرد، استراتژی، رهبری، 

ها و منابع، نتایج جامعه، نتایج مشتری، نتایج کارکنان، شراکت
 .ت و خدمات و کارکنان بیشترین وزن را داشتندالفرایندها، محصو

ارزیابی »(، در پژوهشی تحت عنوان 14) محمدی و همکاران
ورزشی بر اساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت  هایسازمانعملکرد 

، نشان دادند که شرایط «یرانقیقااروپا: مطالعه موردی فدراسیون 
که در  باشدیممناسب  نسبتاًدر عوامل مرتبط با توانمندسازی، 

ر معیارهای ، استراتژی و فرایند و دمشیخط معیارهای رهبری،
 کارکنان، شراکت و منابع، بیانگر صحت این ادعا بود.

و  ییشناسا»(، در پژوهش خود با عنوان 12) سراجی و همکاران
 یهای ورزشعملکرد سازمان یابیهای ارزشاخص یبندتیاولو

 یو بررس قیتحق نهیشیاز مرور پ س، پ«رانیا یاسالم یجمهور
 یابیارز یهای مورداستفاده وزارت ورزش و جوانان براشاخص
 ستیلچک کیقالب  ها دراز شاخص یفهرست ،یهای ورزشسازمان
 که در این زمینه کمک کننده است.شده شاخص( تدوین 66)شامل 
بیان مردند اگرچه بسیاری  یامطالعه( در 15همکاران )و  1ویناند

ی مدیریت عملکرد را در بخش ورزش هاستمیساز مطالعات مزایای 
، تحقیقات کمی در مورد کاربرد عملی و مناسب بودن کنندیمبیان 
ها و انجام شده است. هدف این پژوهش با تحلیل مدل هاستمیساین 

های ورزشی ملی است تا به این های مدیریت عملکرد سازمانشیوه
 32 راتژیکی استهابرنامهشکاف پاسخ دهد. تجزیه و تحلیل کیفی 

سازمان ملی ورزشی اسکاتلند توسط چهار مصاحبه با نمایندگان 
هیئت حاکمه و یک گروه متمرکز شامل هشت شرکت کننده در 
سیستم ورزشی اسکاتلند انجام شده است. ده بعد عملکرد مشترک، 
بیست هدف استراتژیک و چهل و دو شاخص کلیدی عملکرد 

بود قدرت استقالل عاملی مهم  بیانگر این هاافتهشناسایی شدند و ی
 .باشدیمدر موفقیت عملکردی در سطوح مختلف سازمان 

( ایجاد و بکارگیری هوش مصنوعی در ساختار 1همکاران )و  2لئو 
ی سازمانی را عاملی مهم و اثر هااستیسعملکردی ورزشکاران و 

 گذار در موفقیت ساختار سازمان بر شمردند.
ارزیابی »، در پژوهش خود با عنوان 3کانتالوپس و سیلیکا-مورا

، نشان دادند که عملکرد موفق یک «کارایی تیم و ساختار سازمانی
دادند که  نشانهمچنین  هاآنتیم به اعضای آن تیم بستگی دارد. 

وری تیم افزایش هرچقدر تعامالت در یک تیم بیشتر باشد، بهره
اشد، ها کمتر بآنیی با میزان تمرکز در هامیتخواهد یافت. بنابراین 

 عملکرد باالتری خواهند داشت.
نشان دادند که  جعفری و همکاران، در پژوهش خود

ی، فناوری اطالعات و رضایتمندی کارکنان بر سازمانفرهنگ
عملکرد سازمان تأثیرگذار هستند. در این راستا پیشنهاد شد که 

ی مناسبی را برای هایاستراتژریزی کنند تا برنامه توانندیممدیران 
رد یی در عملکهاشرفتیپارزیابی پیشرفتهای عملی تهیه کنند و 

 سازمانی ارائه دهند.

3 Mora-Cantallops &Ángel Sicilia 
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 همکاران  و غیابی فیروزه 658

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت پژوهشی-فصلنامه علمی

ریزی و برنامه»مدوسکا و همکاران، در پژوهش خود با عنوان 
وتحلیل سازمان ، به تجزیه«تولیدی هایسازمانارزیابی عملکرد 

 لکرد سازمانی،ابزار برای افزایش عم نیترمهمپرداخت و نشان دادند 
 مدیریت مالی است..

تدوین یک چارچوب مدیریت »، در پژوهش خود با عنوان 1اوبویل
، بیان داشتند که ارزیابی عملکرد «عملکرد برای فدراسیون ورزش

یمشده برای هر سازمان الزم و ضروری است؛ زیرا عملکرد ارزیابی
 اند یکبتو سازمانفشار بیشتری روی سازمان وارد کند تا  تواند

را به ذینفعان با روشی شفاف ارائه دهند. وی در  تیفیباکخدمت 
بود را  روروبهها یی که عملکرد سازمان با آنهاچالشتحقیق خود 
 بررسی کرد.

 
 مواد و روش ها

این پژوهش در فاز کیفی با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه سعی 
را از نگاه  ورزشیهای مدل ارتقای نظام نظارت بر سازماندارد تا 

عنوان عوامل اصلی تولید دانش بازشناسی کند. محققان به
عنوان بازیگران اصلی در تولید دانش و اجرای پژوهشگران به

ها مدیریت ورزشی بر اساس دیدگاه، عالقه، اندیشه و پژوهش
پردازند. با در نظر گرفتن این ها میادراک خود به انجام پژوهش

 ها وپژوهش حاضر، سعی در بازسازی اندیشهنکته، در فاز کیفی 
 هایدر ارتقای نظام نظارت بر سازمانعواملی است که مانع پژوهش 

مدل ارتقای نظام تواند شوند و سپس عواملی که میمیورزشی 
را به سمت نقطه مطلوب خود سوق  های ورزشینظارت بر سازمان
ن پژوهش با دیگر فاز کیفی ایعبارتشوند. بهدهد، شناسایی می

متن( و  –)نگاه از درون میدان  2گیری از رویکردی امیکبهره
رو و عوامل پیش برنده خواهد موانع پیشمی 3تبیین ایدوگرافیک

مدل ارتقای نظام نظارت محققان حوزه مدیریت ورزشی در تدوین 
 را کشف کند. های ورزشیبر سازمان

ی کد امرحلهدر این پژوهش از الگوی سه  هاافتهبرای تحلیل ی
 گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید.

 
 ها. مراحل کُدگذاری در نظریه برخاسته از داده1شکل 

_________________________________ 
1 O’Boyle 

2 Emic 

3 Ideography 

بندی کدهای گروه

 همشبیه به

بهم پیوستن  

ها برای  دسته

ساخت 

 نظریه

 نظریه

 کدهای متمرکز/اولیه

 مصاحبه

 کدگذاری باز

 هابندیدسته هاپدیده

 خواص مشترک داشتن خصوصیات و ابعاد برای مثال: رویداد، شی، عمل یا ایده
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 جامعه تحقیق
علمی و اعضای هیئتشامل مشارکت کنندگان در این تحقیق 

نظران مرتبط با حوزه مدیریت ورزشی بودند که با روش صاحب
 ی هدفمند از نوع نظری و گلوله برفی انتخاب شدند وریگنمونه

 مصاحبه بدست آمد. 16اشباع پس از 
 ابزار پژوهش

های عمیق با ها از مصاحبه، برای گردآوری دادهحاضر در پژوهش
ا استفاده از نتایج این مرحله نسبت به و ب نظران استفاده شدصاحب

 تدوین نظریه اقدام گردید
برای اجرای پژوهش، پس از طراحی سؤاالت کلی و تدوین پروتکل 

ها شد. مصاحبهانجام نظران های عمیق با صاحبمصاحبه، مصاحبه
دقیقه با هرکدام از پژوهشگران  100تا  60صورت باز و به مدت به

صورت ها بهپایان هر مصاحبه، مصاحبه به طول انجامید. پس از
د ها شاقدام به کدگذاری اولیه دادهو  سازیکامل بر روی کاغذ پیاده

ها اقدام به تا مفاهیم اولیه استخراج شوند. پس از اتمام مصاحبه
ها پیشین شد تا از ترکیب تر مبانی نظری و پژوهشمطالعه عمیق

نظران به صاحب مفاهیم گذشته، تجربیات پژوهشگر و نظرات
ها و درنهایت طراحی مدل اقدام وتحلیل دادهمراحل بعدی تجزیه

نظران نیز شده سپس در اختیار چند نفر از صاحبشود. مدل طراحی
 ها و نظرات آن شنهادهایقرار گرفت و پس از دریافت پ

 
ارتقای نظام ها و مفاهیم، مدل نهایی بندی مقولهدر مورد طبقه

 طراحی شد.های ورزشی نظارت بر سازمان

 روائی و پایایی ابزار
 اعتماد
 یبه معن یدر پژوهش کم ییایمعادل پا ،یفیدر پژوهش ک اعتماد

 مختلف یو مکان یزمان طیآمده در شرادستبه جیثبات نتا زانیم
اعتبار  ایو  کنترلدر پژوهش حاضر سه معیار بکار گرفته شده است. 

خام رجوع شد تا ساخت  یها)به داده یلیتحل یهاسهیمقا ،یابی
شود( استفاده از روش  یابیو ارز سهیخام مقا یهابا داده هینظر
ها بوده مراحل پژوهش تحت نظارت و کنترل آن ی)تمام یزیمم
آشنا با مفهوم  یورزش تیریمتخصص مد کیاز  نی. همچنتاس

 زیداده بنیاد ن هیو نظر های ورزشیارتقای نظام نظارت بر سازمان
 (کمک گرفته شد

 تائید
ه است که ب یدر پژوهش کم تینیمعادل ع ،یفیدر پژوهش ک تائید
ر پژوهشگر ب یبه حداقل ممکن رساندن تأثیر قضاوت شخص یمعنا

 ها ومعناست که داده نیتائید به ا یفی. در پژوهش کهاستافتهی
 یهاشخص پژوهشگر نباشد، بلکه داده التیها، ساخته تخآن ریتفس
 اشد.ها روشن بآن ریو منطق تفس باشندآمده با منابع منطبق دستبه
 

 یافته ها
شده و استخراج میمفاه یپژوهش با استفاده از مستندساز نیدر ا

کنندگان در پژوهش تالش شد که نشان داده شود کنترل مشارکت
 شده است.و منصفانه منعکس طرفانهیحاضر، ب یهاافتهی

 شوندگان در بخش کیفیهای جمعیت شناختی مصاحبهویژگی
 

 شوندگانهای دموگرافی مصاحبه. ویژگی1جدول 
 ردیف نام و نام خانوادگی شغل پست سازمانی تحصیالت

 1 دکترمحمد رضا اسماعیلی دانشیار دانشگاه تهران مرکز استاد دکتری

 2 دکتر فریده اشرف گنجویی دانشیار دانشگاه تهران مرکز استاد دکتری

 3 دکتر حمیدرضا سجادی استادیار دانشگاه تهران مرکز استاد دکتری

 4 دکتر علی زارعی دانشیار دانشگاه تهران مرکز استاد دکتری

 5 دکتر سعید صانعی دانشیار دانشگاه تهران مرکز استاد دکتری
 6 دکتر علی اکبرآفرینش دانشیار دانشگاه تهران مرکز استاد دکتری
 7 نییآدکتر زینت نیک  استادیار دانشگاه تهران مرکز استاد دکتری
 8 دکترزهرا حاج انزهایی استادیار دانشگاه تهران مرکز استاد دکتری
 9 دکتر مهر علی همتی نژاد دانشیار دانشگاه گیالن استاد دکتری
 10 دکتر اسفندیار خسروی زاده دانشگاه اراکدانشیار  استاد دکتری
 11 ولی ناصری دکتر دانشگاه فرهنگیان استادیار دکتری
 12 حسین عیدی دانشگاه رازی استادیار دکتری
 13 سعید صادقی بروجردی دانشگاه کردستان استاد دکتری
 14 همایون عباسی دانشگاه رازی استادیار دکتری
 15 شهاب بهرامی آزاد اسالمیدانشگاه  استادیار دکتری
 16 الهام کاویانی دانشگاه آزاد اسالمی استادیار دکتری
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 همکاران  و غیابی فیروزه 660

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت پژوهشی-فصلنامه علمی

 ها در بخش کیفیتحلیل داده
های پژوهش از روش مصاحبه استفاده شد. جهت دستیابی به داده

شوندگان ضمن تشریح موضوع و نهادینه هنگام مصاحبه با مصاحبه
 اهمیت آن سؤاالت زیر مطرح گردید:کردن و 

های ورزشی ایجاد کننده( ارتقای نظام نظارت بر سازمان) یعلعوامل 
 کدامند؟
تقویت کننده و زمینه ساز( ارتقای نظام نظارت بر ) یاینهزمعوامل 
 های ورزشی کدامند؟سازمان

جلوگیری کننده( ارتقای نظام نظارت بر گر )عوامل مداخله 
 شی کدامند؟های ورزسازمان

 

های ورزشی چیست و شامل چه ارتقای نظام نظارت بر سازمان
 باشد؟یمی هامؤلفه

 شده، جهت انسجام بیشترپراکنده استخراج کدهایدر ادامه مفاهیم 
 انجام شد و تعداد، مرحله دوم کدگذاری و برای تولید مفاهیم اولیه

گذاری کد صورت مجددبر خواسته از کدگذاری باز، بهمفهوم  24
مفاهیمی که در مرحله کدگذاری اولیه استخراج شدند، د. در ادامه ش

های عمده در مرحله کدگذاری متمرکز یا جهت تشکیل مقوله
وتحلیل قرار گرفتند. نتیجه این تحلیل ثانویه، مجدداً مورد تجزیه

مقوله عمده بود. این موارد به همراه هرکدام از مفاهیم و  11تولید 
 به نمایش درآمدند. 2رتبط در جدول ریز مفاهیم م

 مفاهیم اولیه و مقوالت عمده تولیدشده در مرحله کدگذاری باز نظریه داده بنیاد. 2جدول 
 کدهای اولیه مفاهیم مقوالت

 وریبهره

 وری ورزشیبهره
 لزوم ارتقا نتایج ورزشی در مسابقات کشوری

 ایدر آسیا و مسابقات قارهلزوم کسب جایگاه بهتر 
 لزوم بهبود عملکرد در مسابقات ورزشی ابررویدادها )المپیک، جام جهانی و ...(

 وری اداریبهره
 های مالیافزایش راندمان دارایی

 وری استفاده از تجهیزات و امکاناتبهره
 های انسانیبرداری از نیرویوری در بهرهبهره

 سالمت اداری

 ملموس سالمت
 مقررات شفاف و صریح

 نظارت مداوم و بدون رودروایستی
 شفاف بودن نظارت و الگوی بازرسی

 سالمت ناملموس

 هاهایو سازمانانتخابات سالم در سازمان
 های استانیانتخابات سالم در هئیت

 های شهرستانیانتسابات مبتنی بر شایستگی در هیئت
 هاهای و سازمانانتخابات مربیان و کادر فنی سازمانتناسب توانایی در 

 شفافیت

 اجتماعی
 حساسیت اقشار مختلف جامعه نسبت به امر ورزش

 ها در فضای ورزشحضور و فعالیت گسترده رسانه
 ای و جهانیوزن منطقههای همامکان مقایسه عملکرد با سازمان

 نظارتی

 های ورزشی و اتکا به آرا متخصصانسازمانها و انتخابی بودن هئیت
 وجود نهادها بازرسی داخل سازمانی در ورزش

 سازمانیوجود نهادهای بازرسی برون
 نقش راهنمایی ارزیابی برای بهبود عملکرد

 بسترهای فردی

 صداقت

 صداقت در تعیین اهداف و مقاصد کاری
 با الزمات شغلیتالش برای انطباق صادقانه نیازهای شخصی 

 هاصداقت در اعالم کمبودها و کاستی

 تعهد کاری
 تعهد فردی برای انجام درست امور

 باور قلبی به نتایج درستکاری و تعهد
 صورت مستمرها مورد بهتعهد فردی برایتوانمدسازی و ارتقا توانایی

 فرهنگ سازمانی روساختار

 هاسازمانفرهنگ سندسازی در ادارات و 
 سازی بخشی از وظایف انجام گرفتهفرهنگ تبلیغ و بزرگ

 روحیه ضعیف پاسخگویی
 ای بودن برخی از رفتارهای ورزشیهیجانی و لحظه

 تفاوتی سازمانی از کارمندان قدیم به جدیدانتقال فرهنگ بی
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 یی بودن معیارهای ارزیابی و نظارتایرؤ

 مقررات

 قوانین و مقرراتناکافی بودن 
 شفاف نبودن قوانین و مقررات

 ضمانت اجریی ضعیف قوانین و مقررات
 کلی بودن قوانین و مقررات

 زیرساختار

 تجهیزات

 تناسب ناکافی ابزارهای ارتباطی
 توزیع نامتناسب جغرافیایی امکانات و تجهیزات

 توزیع نامتناسب جنسیتی امکانات و تجهیزات

 و امور مالی اقتصاد
 مشکالت اقتضاد عمومی کشور

 ها و فشارهای خارجی بر کشورمسائل تحریم
 های خاصتمرکز بودجه و سرمایه در برخی رشته

 نظارت جامع

 نظارت عمومی
 ها و مطبوعاتنظارت رسانه

 نظارت متولیان حقوقی و قانونی
 نظارت مشتریان و ذینفعان

 نظارت اختصاصی
 سازمانی )نظارت یک سازمان بر عملکرد سازمان دیگر(ساختار نظارت بینتشکیل 

 نظارت درون سازمانی توسط مافوقان بر عملکرد کارمندان
 های سازمانیها جهت تطبیق با واقعیتنظارت و مشارکت کارمندان بر استراتژی

 نظارت هوشمند
 طراحی ساختار نظارتی هوشمند و غیرکاغذی

 آوری بازخوردهااز ظرفیت فضای مجازی و جمع استفاده
 پایش هوشمند عملکرد

 ارزیابی و نظارت

 ارزیابی فردی
 ارزیابی سوابق قبلی

 ارزیابی کلی عملکرد فعلی
 ای عملکردارزیابی دوره

 ارزیابی چندجانبه

 ارزیابی مبتنی بر خوداظهاری
 ارزیابی مبتنی بر نظرات زیردستان
 اررزیابی مبتنی بر نظرات مافوقان
 ارزیابی مبتنی بر نظرات ذینفعان

 ارتقا عملکرد

 آموزش

 آموزش ساختارها و اصول
 آموزش حقوقی و مسائل انضباطی

 آموزشی عملکرد اداری
 های مرتبط با رشته ورزشیآموزش

 بازخورد

 بازخورد مثبت در مورد عملکردهای فراتر از وظایف
 بازخورد حمایتی در مورد تحقق اهداف

 بازخورد ترمیمی در مورد عدم پوشش اهداف
 ایجاد ساختارهای مناسب ارائه بازخورد

 طرفانهبازخورد منصفانه و بی

 تقدیر
 تقدیر مادی از عملکرد بهینه

 ارج نهادن و نوازش معنوی عملکرد بهینه و مناسب
 عمکردارتباط ارتقا سازمانی با 

 سازمانیدرون
 خودکارآمدی

 کارآمدی و بهبود عملکرد عمومی کارکنان
 کارآمدی مربیان و اعضا فنی

 بهبود و ارتقا عملکرد اداری و سازمانی

 رضایتمندی
 رضایتمندی ورزشکاران از علمکرد بهبود یافته

 مندی مربیان و اعضا فنیرضایت
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 گذاران و ...(ورزشکاران، سرمایه مندی کلیه ذینفعان )اولیارضایت

 سازمانیبرون

 نتایج ورزشی
 های داخلیبهبود نتایج ورزشی در عرصه
 های خارجیبهبود نتایج ورزشی در عرصه

 بهبود راندمان ورزشی

 نتایج اجتماعی

 هاهای و سازمانمنتفع شدن ذینفعان سازمان
 بهبود حس تعلق اجتماعی

 غرور ملی افزایش و تقویت
 تعمیق مشارکت ورزشی

 تحرکیهای مرتبط با کمبهبود سالمتی و کمک به کاهش بیماری
 نظران کالن اجتماعی و سیاسیگذاران و صاحبجلب نظر سیاست

در این قسمت به شرح هرکدام از این مقوالت عمده خواهیم 
ها را نیز ای از مفاهیم آندامنهپرداخت و ضمن توصیف هر یک، 

 .کنیمیمشخص م
 ب. کدگذاری محوری

پژوهشگر در این مرحله، طبقه محوری را که معموالً پدیده 
و ارتباطی منطقی  کندی، مشخص مباشدیموردبررسی در پژوهش م

. در این مرحله سازدیها برقرار مو علی بین این مقوله و سایر مقوله
 از 

 
های شرایطی، تعاملی / فرآیندی و پژوهشگر مقولهکدگذاری، 

 .کندیپیامدی را تعیین م
مدل جامع ارتقای نظام در پژوهش حاضر، پدیده موردبررسی )

. بر همین اساس آن باشدی( مهای ورزشی کشورنظارت بر سازمان
عنوان طبقه محوری در نظر گرفته و سایر طبقات را به شرح را به

گر(، تعاملی ای و مداخلهت شرایطی )علی، زمینهعنوان مقوالزیر به
 .کنیمی/ فرآیندی و پیامدی بررسی م

 

 های ورزشی کشور. پدیده مورد مطالعه )ارتقای نظام نظارت( در سازمان3 جدول
 نشانه مفهوم مقوله

 نظارت جامع

 نظارت عمومی
 ها و مطبوعاتنظارت رسانه

 متولیان حقوقی و قانونینظارت 
 نظارت مشتریان و ذینفعان

 نظارت اختصاصی
 سازمانی )نظارت یک سازمان بر عملکرد سازمان دیگر(تشکیل ساختار نظارت بین

 نظارت درون سازمانی توسط مافوقان بر عملکرد کارمندان
 سازمانی هایها جهت تطبیق با واقعیتنظارت و مشارکت کارمندان بر استراتژی

 نظارت هوشمند
 طراحی ساختار نظارتی هوشمند و غیرکاغذی

 آوری بازخوردهااستفاده از ظرفیت فضای مجازی و جمع
 پایش هوشمند عملکرد

 
عنوان ، بهوری و سالمت اداریبهرهشرایط علی؛ در این پژوهش، 

 ارتقای نظام شرایط علی که باعث لزوم طراحی مدل 

 
عنوان را ایجاب نموده است، به های ورزشینظارت بر سازمان

 .شودیشرایط علی در نظر گرفته م
 

 های ورزشیعلی اثر گذار بر ارتقای نظام نظارت بر سازمان طیشرا .4جدول 
 نشانه مفهوم مقوله

 وریبهره

 وری ورزشیبهره
 ورزشی در مسابقات کشوریلزوم ارتقا نتایج 

 ایلزوم کسب جایگاه بهتر در آسیا و مسابقات قاره
 لزوم بهبود عملکرد در مسابقات ورزشی ابررویدادها )المپیک، جام جهانی و ...(

 وری اداریبهره
 های مالیافزایش راندمان دارایی

 وری استفاده از تجهیزات و امکاناتبهره
 های انسانیبرداری از نیرویبهرهوری در بهره

 مقررات شفاف و صریح سالمت ملموس سالمت اداری
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 نظارت مداوم و بدون رودروایستی
 شفاف بودن نظارت و الگوی بازرسی

 سالمت ناملموس

 هاهایو سازمانانتخابات سالم در سازمان
 های استانیانتخابات سالم در هئیت

 های شهرستانیشایستگی در هیئتانتسابات مبتنی بر 
 هاهای و سازمانتناسب توانایی در انتخابات مربیان و کادر فنی سازمان

ای یا بسترهای حاکم عبارت است از ای؛ شرایط زمینهشرایط زمینه
سلسله شرایط خاصی که در آن فرآیندها و تعامالت برای اداره، 

های . در این پژوهش، مقولهگیردیپدیده صورت مکنترل و پاسخ به 

ای در نظر عنوان شرایط زمینهبهشفافیت و بسترهای فردی 
 اند.شدهگرفته

 

 های ورزشیی اثر گذار بر ارتقای نظام نظارت بر سازمانانهیزم. شرایط 5 جدول
 نشانه مفهوم مقوله

 شفافیت

 اجتماعی
 اقشار مختلف جامعه نسبت به امر ورزشحساسیت 

 ها در فضای ورزشحضور و فعالیت گسترده رسانه
 ای و جهانیوزن منطقههای همامکان مقایسه عملکرد با سازمان

 نظارتی

 های ورزشی و اتکا به آرا متخصصانها و سازمانانتخابی بودن هئیت
 وجود نهادها بازرسی داخل سازمانی در ورزش

 سازمانیوجود نهادهای بازرسی برون
 نقش راهنمایی ارزیابی برای بهبود عملکرد

 بسترهای فردی

 صداقت

 صداقت در تعیین اهداف و مقاصد کاری
 تالش برای انطباق صادقانه نیازهای شخصی با الزمات شغلی

 هاصداقت در اعالم کمبودها و کاستی

 تعهد کاری
 انجام درست امورتعهد فردی برای 

 باور قلبی به نتایج درستکاری و تعهد
 صورت مستمرها مورد بهتعهد فردی برایتوانمدسازی و ارتقا توانایی

 کندیعمل م یمثابه بسترگر بهمداخله طیگر؛ شرامداخله طیشرا
 پژوهش،  نی. در اشودیم هادهیپد دیتشد ای فیکه باعث تخف

 

 یگرمداخله طیعنوان شرابه یساختار ریو ز یروساختار یهامقوله
ظام ن یارتقا یعنی یموردبررس دهیکه در جهت بهبود پد کندیعمل م

 .کنندیعمل م یشورز یهانظارت بر سازمان
 

 های ورزشیمداخله گر اثر گذار بر ارتقای نظام نظارت بر سازمان طیشرا .6 جدول
 نشانه مفهوم مقوله

 روساختار

 فرهنگ سازمانی

 هافرهنگ سندسازی در ادارات و سازمان
 سازی بخشی از وظایف انجام گرفتهفرهنگ تبلیغ و بزرگ

 روحیه ضعیف پاسخگویی
 ورزشی ای بودن برخی از رفتارهایهیجانی و لحظه

 تفاوتی سازمانی از کارمندان قدیم به جدیدانتقال فرهنگ بی
 یی بودن معیارهای ارزیابی و نظارتایرؤ

 مقررات

 ناکافی بودن قوانین و مقررات
 شفاف نبودن قوانین و مقررات

 ضمانت اجریی ضعیف قوانین و مقررات
 کلی بودن قوانین و مقررات

 تناسب ناکافی ابزارهای ارتباطی تجهیزات زیرساختار
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 توزیع نامتناسب جغرافیایی امکانات و تجهیزات
 توزیع نامتناسب جنسیتی امکانات و تجهیزات

 اقتصاد و امور مالی
 مشکالت اقتضاد عمومی کشور

 ها و فشارهای خارجی بر کشورمسائل تحریم
 های خاصتمرکز بودجه و سرمایه در برخی رشته

و  هاتیرفتارها، واقع انگری/ تعامالت(؛ ب ندهای)فرآ یاستراتژ
گر و مداخله طیشرا ریهستند که تحت تأث یدارتعامالت هدف

 کنترل،  یبرا جادشدهیا یهای. استراتژشوندیحاصل م ،یانهیزم
 

 یشده خاصمشاهده طیتحت شرا ده،یاداره و برخورد با هر پد
عملکرد  یو نظارت و ارتقا یابیارز زیپژوهش ن نیهستند. در ا

 دهیکنترل، اداره و پاسخ به پد یکه برا یاستراتژ کیعنوان به
 اند.شدهدر نظر گرفته شوند،یاتخاذ م یموردبررس

 

 های ورزشیی ارتقای نظام نظارت بر سازمانهایاستراتژ. 7 جدول
 نشانه مفهوم مقوله

 ارزیابی و نظارت

 ارزیابی فردی
 ارزیابی سوابق قبلی

 ارزیابی کلی عملکرد فعلی
 ای عملکردارزیابی دوره

 ارزیابی چندجانبه

 ارزیابی مبتنی بر خوداظهاری
 ارزیابی مبتنی بر نظرات زیردستان
 اررزیابی مبتنی بر نظرات مافوقان

 ذینفعانارزیابی مبتنی بر نظرات 

 ارتقا عملکرد

 آموزش

 آموزش ساختارها و اصول
 آموزش حقوقی و مسائل انضباطی

 آموزشی عملکرد اداری
 های مرتبط با رشته ورزشیآموزش

 بازخورد

 بازخورد مثبت در مورد عملکردهای فراتر از وظایف
 بازخورد حمایتی در مورد تحقق اهداف

 عدم پوشش اهدافبازخورد ترمیمی در مورد 
 ایجاد ساختارهای مناسب ارائه بازخورد

 طرفانهبازخورد منصفانه و بی

 تقدیر
 تقدیر مادی از عملکرد بهینه

 ارج نهادن و نوازش معنوی عملکرد بهینه و مناسب
 ارتباط ارتقا سازمانی با عمکرد

و تعامالت هستند. در  ندهایو حاصل فرآ جهینت امدها،یپ امدها؛یپ
  یو برون سازمان یدرون سازمان یهامقوله ه،ینظر نیا

 
 شده است.مدل در نظر گرفته نیحاصل از ا جهیو نت امدیعنوان پبه

 

 کشور های ورزشیی ارتقای نظام نظارت بر سازمانامدهایپ. 8جدول 
 نشانه مفهوم مقوله

 سازمانیدرون

 خودکارآمدی
 کارآمدی و بهبود عملکرد عمومی کارکنان

 کارآمدی مربیان و اعضا فنی
 بهبود و ارتقا عملکرد اداری و سازمانی

 رضایتمندی
 رضایتمندی ورزشکاران از علمکرد بهبود یافته

 مندی مربیان و اعضا فنیرضایت
 گذاران و ...(ورزشکاران، سرمایهمندی کلیه ذینفعان )اولیا رضایت
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 سازمانیبرون

 نتایج ورزشی
 های داخلیبهبود نتایج ورزشی در عرصه
 های خارجیبهبود نتایج ورزشی در عرصه

 بهبود راندمان ورزشی

 نتایج اجتماعی

 هاهای و سازمانمنتفع شدن ذینفعان سازمان
 بهبود حس تعلق اجتماعی

 غرور ملیافزایش و تقویت 
 تعمیق مشارکت ورزشی

 تحرکیهای مرتبط با کمبهبود سالمتی و کمک به کاهش بیماری
 نظران کالن اجتماعی و سیاسیگذاران و صاحبجلب نظر سیاست

 
 ینشیگز یج( مرحله کدگذار

مقوله »ضمن مشخص کردن  ،،ینشیگز یمرحله کدگذار در
 .پرداخته خواهد شد ادیداده بن هیبه ارائه نظر «یاهسته

نظام نظارت بر  یپژوهش با توجه به هدف پژوهش، ارتقا نیا در
انتخاب شد. بر  «یامقوله هسته»عنوان کشور به یورزش یهاسازمان

مقوله  نیا ریز ینوعبه توانیرا م گریمقوالت د یاساس، تمام نیا
مقوله فرض کرد. بعد از استخراج مقوالت  نیقرارداد و در ارتباط با ا

 هینظر ،یانتخاب یدر مرحله کدگذار یاهسته قولهم نییعمده و تع
. در پژوهش حاضر شودیبا استفاده از مقوالت عمده ارائه م ادیداده بن

 مدل کیداستان در چارچوب  یخط اصل بیبا استفاده از تعق زین
 .اقدام شده است ادیداده بن هینسبت به ارائه نظر ،یمیپارادا

 

ر شده دداده حاتیمقوالت و با توجه به توض م،یمفاه نیاز ا استفاده
کشور  یورزش یهانظام نظارت بر سازمان یباال، مدل جامع ارتقا

نظام نظارت  یشکل، مدل ارتقا نیشده است. اداده شینما 2در شکل 
. دهدیرا با استفاده از مقوالت عمده نشان م یورزش یهابر سازمان

مدل مقوالت  نیدر ا شود،یشکل مشاهده م نیا رطور که دهمان
به همراه  ندهایگر، تعامالت و فرآو مداخله یانهیزم ،یعل طیشرا

 درآمده است. شیو حلقه بازخورد آن به نما امدهایپ
 یمیدر قالب مدل پارادا یارائه تئور
 یمدل ارتقا ،یکدگذار یپس از مراحل رفت و برگشتدر نهایت 

در ادارت ورزش و جوانان  یورزش یهانظام نظارت بر سازمان
مدل  2. شکل دیپژوهش ارائه گرد یعنوان خروجغرب کشور به

 .دهدینشان م یعنوان چارچوب نظرمطالعه را به نیا یمیپارادا

 
 کشور های ورزشیارتقای نظام نظارت بر سازمانمدل پارادایمی . 2 شکل

 

 شرایط علی

بهره وری ورزشی،  ) بهره وری

 اداری(بهره وری 

سالمت ملموس، ) سالمت اداری

 سالمت ناملموس(

 ایشرایط زمینه

 اجتماعی، نظارتی() شفافیت

 صداقت، تعهد کاری() بسترهای فردی

 گرعوامل مداخله

 فرهنگ سازمانی، مقررات() روساختاری

تجهیزات، اقتصادی و ) زیر ساختاری

 امورمالی(

 ها و راهبردهااستراتژی

ارزیابی فردی، ) و نظارتارزیابی 

 ارزیابی چند جانبه(

آموزش، بازخورد، ) ارتقای عملکرد

 پدیده محوری

نظارت عمومی، نظارت ) نظام جامع

 اختصاصی، نظارت هوشمند(

 

 پیامدها

خودکارآمدی، ) درون سازمانی

 رضایتمندی(

نتایج ورزشی،  ) برون سازمانی

نتایج اجتماعی(
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 یریگ جهینت
 24کدباز در قالب  85 یفیپژوهش در بخش ک یهاافتهیاساس  بر

 یمیشد که در قالب مدل پارادا ییشناسا یمقوله اصل 11مفهوم و 
 یانهیزم طی(، شرایسالمت ادار ،یور)بهره یعل طیشامل شرا

 ریز ،یگر )رو ساختارمداخله طی(، شراتیشفاف ،یفرد ی)بسترها
 امدهایعملکرد( و پ یارتقا نظارت،و  یابی(، راهبردها )ارزیساختار
نظام  یارتقا ی(، به مقوله محوریسازمانو برون یسازمان)درون

و هوشمند( ارتباط داده  یاختصاص ،ینظارت شامل )نظارت عموم
 شدند

که  یعل طیعنوان شرابه ،یو سالمت ادار یور، بهرهپژوهش نیا در
 یورزش یهانظام نظارت بر سازمان یمدل ارتقا یباعث لزوم طراح

. شودیدر نظر گرفته م یعل طیعنوان شرانموده است، به جابیرا ا
. در ردیگیموردتوجه قرار م یو ادار یورزش نهیدر زم یورلذا بهره

 شودیکه موردتوجه به نظارت م یعل طیشرا ،یورزش یوربهره
ب کس ،یدر مسابقات کشور یورزش جیارتقا نتا رینظ یشامل موارد

 بهتر  گاهیجا
 

بر ا یو بهبود عملکرد در مسابقات ورزش یاو مسابقات قاره ایدر آس
موضوع  نیا تیو ...( است. اهم یجام جهان ک،ی)المپ دادهایرو
 هاتیتبع موفقبه ردیصورت نگ رتمهم است که اگر نظا یااندازهبه
بهبود عملکرد سازمان و  یها-وهیاز ش یکینخواهد آمد.  شیپ زین

عملکرد و  یابیکارکنان سازمان، ارز یهاها، نگرشدر ارزش رییتغ
 یورزش یهایدرباز یالمللنیب یهاتی. موفقباشدینظارت آن م

 .ستاز کشورها مهم شده ا یاریبس یبرا یتوجهصورت قابلبه
 یهااهل رسانه و مطبوعات، مدال زان،یبرنامه ر استمداران،یس

 کشور بر کشور کی یستگیشده در مسابقات را نشانه شاکسب
از  یعنوان شاخصبه تواندیها نممدال نیو ا دانندینم گرید

 تیمنظور شناخت وضع نیقلمداد شود. بد یالمللنیب یهاتیموفق
دارد. مطالعات مختلف در  یادیز یایهر کشور مزا یعملکرد ورزش

به  یادیشده و پژوهشگران زو ورزش انجام یبدنتیترب نهیزم
 لیدال زین یادار یوربهره نهیاند. در زمعملکرد آن پرداخته یابیارز
 شیمثال افزاعنوانموضوع نظارت وجود دارد. به تیاهم یبرا

امکانات  و زاتیاستفاده از تجه یوربهره ،یمال یهاییراندمان دارا
 یوربهره هیدر زمن یانسان یهایرویاز ن یبرداردر بهره یورو بهره

و همکاران، همسو  اداحمدنژ جیهم با نتا افتهی نیقرار دارد. ا یادار
د وجو ایدر درون هر برنامه پو دیبا یابینظارت و ارز ستمیاست. س

 ،یابینظارت و ارز ستمیس یزیرطرح حال،نیداشته باشد. باا
مانند  رهیاست که در آن، برنامه، اهداف، عملکرد و غ یچارچوب

رد آن مو ریبودجه و نظا الت،یتشک زات،یو تجه التیتسه ت،یریمد
سازمان  یامجموعه یابینظارت و ارز ستمی. سردیگیقرار م یابیارزش

آن، انتظارات از  یضرورت اجرا ،یابیدار از اهداف و نقش ارز
 یریگها و ابزار اندازهروش ،یابیها و مخاطبان ارزجنبه ،یابیارز

 ندیمربوط به درونداد، فرآ یهاداده ریو تفس لیتحل یاطالعات برا
ها، دستورالعمل از سازمان یابینظارت و ارز یو برونداد است. برا

یم یاوجود ندارد، بلکه در هر سازمان و برنامه یواحد و مشخص
و اجرا  نیموجود، تدو طیو شرا هایژگیرا با و یطرح خاص توان

 دیبا یابینظارت و ارز ستمیس یزیرطرح یبرا رسدیکرد. به نظر م
گام، شناخت سازمان  نیترمو مه نیبرداشت: اول یگام اساس نیچند

خاص هر سازمان و  تیبدون شناخت موقع رایو برنامه است، ز
کرد. قبل از  یرا طراح یابیو ارز ینظام اطالعات توانیبرنامه نم

مختلف سازمان،  یهاجنبه دیبا ،یابیطرح نظارت و ارز نیتدو
و  هاتیو اهداف، برنامه، پرسنل، فعال استیس الت،یتشک ت،یریمد
 یهاها و برنامهقرارداد. در سازمان ییرا مورد شناسا گرید ردموا

پرسنل، بودجه، اهداف برنامه،  الت،یشناخت تشک زین یورزش
داوران،  ان،یکنندگان، مربشرکت ،یورزش زاتیو تجه التیتسه

و درونداد  نهیاز شناخت زم یبخش توانیرا م رهیها و غرسانه
 یزیرطرح یگام برا نیمدر نظر گرفت. دو یورزش یهاتیفعال

 یو شفاف کردن اهداف، نقش و ضرورت اجرا یآشکارساز ستم،یس
 دیلتو ،یو بررس لیتحل ،یابیارز یاست. هدف اصل یابینظارت و ارز

 ایبرنامه  کیاصالح مجدد  ایاصالح  یاطالعات و بازخورد برا
 ردیمورد کنترل قرار گ یفرد با بخش خاص کهنیاست و نه ا تیفعال

 .دیبه وجود آ حسابهیتسو ای یمنف یهانگرش نهیو زم
نظام نظارت بر  یارتقا ستمیس یو لزوم برقرار تیکنار اهم در

 وجود داشته ستمیس نیا یالزم برا یهانهیزم دیبا یورزش یهاسازمان
حاکم عبارت است از سلسله  یبسترها ای یانهیزم طیباشد. شرا

اداره، کنترل و  یو تعامالت برا ندهایکه در آن فرآ یخاص طیشرا
 تیشفاف یهاپژوهش، مقوله نی. در اردیگیصورت م دهیپاسخ به پد
ند. اشدهدر نظر گرفته یانهیزم طیعنوان شرابه یفرد یو بسترها

د در بع نیاست؛ بنابرا یو نظارت یدو بعد اجتماع یدارا تیشفاف
 تیآورد و فراهم نمود که حساس شیرا پ یطیشرا دیبا ،یاجتماع

 دیاب نیشود. همچن شتریاقشار مختلف جامعه نسبت به امر ورزش ب
ورزش فراهم گردد.  یها در فضاگسترده رسانه تیحضور و فعال

و  یاوزن منطقههم یهاعملکرد با سازمان سهیوه امکان مقاعالبه
 رینظ یاقدامات زین ینظارت تیوجود داشته باشد. در مورد شفاف یجهان
و اتکا به آرا  یورزش یهاو سازمان هائتیبودن ه یانتخاب

در ورزش، وجود  یداخل سازمان ینهادها بازرس وجودمتخصصان، 
د بهبو یبرا یابیارز ییو نقش راهنما یسازمانبرون یبازرس ینهادها

 .ردیدر دستور کار قرار گ دیعملکرد با
به نظارت مطلوب فراهم  دنیرس ریفراهم باشد مس طیکه شرا یزمان

 کیعملکرد وجود  یابیارز ستمیهر س یازهایاز ن یکی. گرددیم
 یعملکرد در سطوح سلسله مراتب یهاشاخص نیرابطه شفاف ب

از واحدها در جهت  کیکه هر  یاگونهمختلف سازمان است، به
آن است که سازمان  ودتالش کنند. مقص کسانیبه اهداف  دنیرس

به اهداف خود  کندیتالش م اشیاتیو توان عمل تیموجود یبا تمام
 ن،ییوضوح تعبه دیبا ،یاز هرگونه اقدام شی. اهداف پابدیدست 

کردن تالش کارکنان به سمت  تیا هداو اعالم شوند. اهداف ب میتفه
. کنندیحرکت سازمان را مشخص م یوسوسمت ن،ینقطه مع کی

بر اساس  توانیدرک باشند، مسازمان، شفاف و قابل دافاگر اه
عملکرد سازمان وضع  یابیارز یرا برا یمشخص یها استانداردهاآن

 .کرد
 ای فیکه باعث تخف کندیعمل م یمثابه بسترگر بهمداخله طیشرا
و  یرو ساختار یهاپژوهش، مقوله نی. در اشودیم هادهیپد دیتشد
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که در  کندیعمل م یگرمداخله طیعنوان شرابه یساختار ریز
نظام نظارت بر  یارتقا یعنی یموردبررس دهیجهت بهبود پد

 جیبخش با نتا نیا یهاافتهی. کنندیعمل م یورزش یهاسازمان
ها برنامه یابی(، همسو بود. نظارت و ارز17و همکاران ) یمعصوم

ا ب ییرا با موانع و مشکالت اجرا انیو مجر گذاراناستیفقط سنه
بلکه با فراهم آوردن  سازد؛ینقاط ضعف و قوت برنامه آشنا م

 یها. برنامهداردیتحقق اهداف نگه م یبازخورد، برنامه را در راستا
 یابینظارت و ارز ستمیس کیبه  دیتردو ورزش بدون  یبدنتیترب

 یبدنتیترب یواحدها ،یو امکانات ورزش یانسان یرویدارد. ن ازین
 بدون نظارت و رو،نیها هستند. ازابرنامه یاجرا یکشور، بستر اصل

به  توانینم یسازمان یدروندادها نیا یفیو ک یکم تیوضع یابیارز
چون  گر،یها کمک کرد. از طرف دتوسعه و تکامل برنامه

را از افراد اج یاگسترده فیط یو ورزش برا یبدنتیترب یهابرنامه
بدون  توانیبرخوردار است و نم یاژهیو تیاز حساس شود،یم

یریگمیبه اهداف را جهت تصم یابیدست زانیآنان م یازهاین یابیارز
اهداف بلندمدت  کهنیا ژهیوقرارداد، به سهیمورد مقا یبعد یها
 ریافراد متمرکزشده است و سا نیهم یرو زیو ورزش ن یبدنتیترب

اهداف  نیبه ا یابیدست یهم در راستا یانهیها و امکانات زمبرنامه
ر را که بر س یموانع دیبا تیریمد نی(؛ بنابرا18) شودیم یدهسازمان

مختلف وجود دارد  یهاو قسمت دهاواح نیب یراه ارتباط و همکار
موانع و  یبر اساس کار گروه دیمختلف با یبردارد واحدها انیاز م

 دیارائه خدمات را برطرف کند. با ایکاال  دیمشکالت مربوط به تول
با  یربهت ینیببا روشن دیمختلف با یکه واحدها میتوجه داشته باش

 در یگروه کارو ارائه  یبرخورد کنند تا امکان همکار گریکدی
 .شود شتریب یفن یهاتهیو کم یکار یهاقالب گروه

و  هاتیرفتارها، واقع انگری/ تعامالت(؛ ب ندهای)فرآ یاستراتژ
گر و مداخله طیشرا ریهستند که تحت تأث یدارتعامالت هدف

کنترل، اداره  یبرا جادشدهیا یهای. استراتژشوندیحاصل م ،یانهیزم
هستند. در  یشده خاصمشاهده طیتحت شرا ده،یو برخورد با هر پد

 کیعنوان عملکرد به یو نظارت و ارتقا یابیارز زیپژوهش ن نیا
اتخاذ  یموردبررس دهیکنترل، اداره و پاسخ به پد یکه برا یاستراتژ

تالوپس کان-مورا جیبا نتا هاافتهی نیاند. اشدهدر نظر گرفته شوند،یم
 یابی، همسو است. نظام ارزپیپ و انیو ساراکاس، کاگال  کایلیو س

یسازمان به کار م یتحقق اهداف و راهبردها یبرا یعنوان ابزاربه
چنانچه در نظر باشد حرکت به سمت تحقق  گریدعبارت. بهرود

 یاستقرار رفتارها یروش برا نیشود، مؤثرتر نهیاهداف سازمان نهاد
آن رفتارها در قالب  نیمعطوف به تحقق اهداف سازمان، تدو

 یابیارز یهاستمیس نیعملکرد است؛ بنابرا یابیارز یهاشاخص
 یبانیها پشتنشأت گرفته و از آن کیاز اهداف استراتژ دیعملکرد با

 را ییهاتیممکن است فعال ستمیس نیصورت ا نیا ری. در غدینما
رد. بگذا کیکند که اثر معکوس بر اهداف استراتژ یبانیپشت
ینکته توجه کرد که اگر در طول زمان استراتژ نیبه ا دیبا عالوهبه
خواهند کرد.  رییتغ زیعملکرد ن یهاشاخص یبرخ ابند،ی رییتغ ها

تا بتوان  شودیاحساس م تمهایس نیدر ا یریپذبه انعطاف ازین جهیدرنت
 شهیعملکرد هم یابیارز ستمیحاصل نمود که س نانیاطم قیطر نیاز ا

 یها و استانداردهاشاخص نیبا اهداف سازمان سازگار است؛ بنابرا

 یهاقبول باشد. شاخصو قابل ینیع ،یامکان منطق دتا ح دیبا یابیارز
د موردنظر را دارا باش یرفتار یالگوها نییتب ییتوانا دیبا یابیارز

 یمتوازن باشد. برا یهاشاخص یدارا دیعملکرد با یابیارز ستمیس
استفاده  یورود نیکه از چند یورزش یهاسازمان رینظ ییهاسازمان

 یابیارز یسنت یهاروش ند،ینمایارائه م یخروج نیندو چ کنندیم
امکان  و ستندیبرخوردار ن یکاف ییعملکرد سازمان از توانا لیدر تحل

. کنندیسازمان را فراهم نم ییمناسب و کامل از کارا یریارائه تصو
 یابیارز یمناسب برا یعنوان روشبه سیمنظور روش تاپس نیبد

 یهاو شاخص ارهایمع ییشود. شناسایم شنهادیپ یورزش یهاسازمان
 یابیدر ارز دیاست که با ییهاگام نیتریعملکرد از اساس یابیارز

 یهاپژوهش نهیشیپ یمنظور با بررس نیا یشود برا یعملکرد ط
پژوهش  نیا ؛یورزش یهاعملکرد سازمان یابیارز رامونیشده پانجام

 یهاسازمان دعملکر یابیبا استناد به مقاالت متعدد به ارز زین
و  تیدر مرکز هر فعال یابینظارت و ارز شودیپرداخته م یورزش

 چیه یابیبدون نظارت و ارز نیقرار دارد، همچن ییبرنامه اجرا
به  زین یابیو نظارت و ارز شودیدرست اجرا نم یابرنامه
و ورزش  یبدنتیمختلف ترب یدارد. نهادها ازین یزیربرنامه
 .نددارو ورزش را بر عهده یبدنتیترب یزیربرنامه یاصل تیمسئول

و تعامالت هستند. در  ندهایو حاصل فرآ جهینت امدها،یپ امدها؛یپ
 امدیعنوان پبه یسازمانو برون یسازماندرون یهامقوله ه،ینظر نیا

 یامدهایشده است. پمدل در نظر گرفته نیحاصل از ا جهیو نت
کارکنان است و  یتمندیو رضا یخودکارآمد یسازماندرون
 است. لذا نظارت یاجتماع جیو نتا یشورز جیشامل نتا یسازمانبرون

را بهبود  یخودکارآمد تواندیم یورزش یهامطلوب در سازمان
 یو بهبود عملکرد عموم یصورت که کارآمد نیببخشد به ا

 یبهبود و ارتقا عملکرد ادار ،یو اعضا فن انیمرب ینان، کارآمدکارک
به  تواندیم زیرا ن یتمندیرضا نیدارد. همچن یرا در پ یو سازمان

 یتمندیدر ابعاد مختلف خود شامل رضا تینوع رضا نیوجود آورد. ا
 ینو اعضا ف انیمرب یمندتیرضا افته،یورزشکاران از عملکرد بهبود

 و گذارانهیورزشکاران، سرما ای)اول نفعانیذ هیکل یمندتیو رضا
 در درون ندیبر فرا شیپا اینظارت  ی. مفهوم واقعدیآی...( به وجود م

نوع نظارت  نی. ادینماینهفته است که آن را از کنترل جدا م ستمیس
. دینام ینیتکو یابیزمان و ارزهم ای یانظارت پروسه توانیرا م

 یانجام آن برا یامور و چگونگ یاجرا ندیبر فرا یابینظارت و ارز
 ییاو نه یاواسطه یبه بروندادها یابیو دست یاحتمال راتییتغ جادیا

که  شودیگفته م ییامدهایو پ جیبه نتا یی. برونداد نهاردیگیانجام م
 توانی. نظارت بر برونداد را مدیآیبرنامه به دست م یپس از اجرا

نوع نظارت و  نی. در ادینام یانیپا یابیو ارز ینظارت بازخورد
و  شدهنییتع شیاز پ جیبرنامه با اهداف و نتا جیو نتا امدهایپ یابیارز

 یزیربرنامه کردیرو کیدر  نیبنابرا گردد؛یم سهیمورد انتظار مقا
 یو اجرا یدهبر سازمان یواقع یو بر اساس دروندادها یستمیس

تحقق اهداف  زانیبرنامه با م جینتا نیو همچن اتیو عمل هاتیفعال
 .شودینظارت م
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 همکاران  و غیابی فیروزه 668

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت پژوهشی-فصلنامه علمی

 پژوهش یهاافتهیبر خواسته از  شنهاداتیپ
 یهاتیها در فعالرسانه شودیم شنهادیپژوهش پ یهاافتهیبر اساس  •

 یادر فض یاگسترده تیحضور و فعال یابیمرتبط با نظارت و ارز
وزن هم یهاعملکرد با سازمان سهیورزش داشته باشند و امکان مقا

 .دیایبه وجود ب یو جهان یامنطقه
در داخل سازمان  شودیم شنهادیپژوهش پ یهاافتهیبر اساس  •

سازمان  رونینهادها در ب نیشود و ا جادیا ینظارت و بازرس ینهادها
 .عملکرد را انجام دهند سهیو مقا یابیارز یهاتیهم فعال

 نییصداقت در تع شودیم شنهادیپژوهش پ یهاافتهیبر اساس  •
انطباق صادقانه  یوجود داشته باشد و برا یاهداف و مقاصد کار

یم شنهادیپ نیتالش شود. همچن یبا الزامات شغل یشخص یازهاین
شود تا  انیصورت صادقانه و شفاف بسازمان به یکمبودها شود

 .دارائه گرد یترمطلوب یزیربرنامه
در سازمان  یتعهد کار شودیم شنهادیپژوهش پ یهاافتهیبر اساس  •
 یطور بهترامور به شودیشود. چراکه تعهد باعث م جادیا

 .رندیپذانجام
و  یفرد یابیارز شودیم شنهادیپژوهش پ یهاافتهیبراساس  •

عمل باعث بازخور شده و  نیشود. ا ییچندجانبه در سازمان اجرا
کرد و  ییسازمان را شناسا یداخل یهاآن ضعف قیاز طر توانیم

 .ها به کاربردوفصل آنحل یبرا یاقدامات راهبرد
مرتبط  یهانظارت، آموزش ستمیس یدر راستا شودیم شنهادیپ •

ساختارها و اصول، آموزش  نهیدر زم دیها باارائه گردد. آموزش
 .باشد یعملکرد ادار یو آموزش یو مسائل انضباط یحقوق

 به ینظارت، بازخورد مناسب ندیحتماً بعد از فرا شودیم شنهادیپ •
اشد ب یمیو ترم یتیصورت حمابه دیکارکنان داده شود. بازخوردها با
 .و در ارائه آن انصاف لحاظ شود

از عملکرد  یماد ریدر جهت بهبود عملکرد، تقد شودیم شنهادیپ •
و مناسب به عمل  نهیعملکرد به یانجام شود و نوازش معنو نهیبه
 .دیآ
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