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 چکیده

گردد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شد کیفی و موجب ارتقاء سازمان در ارائه خدمات میارزیابی مستمر عملکرد همواره منجر به ر

و بصورت تحقیقتوصیفی روش بود. EFQM های ورزشی بر اساس رویکردهای کیفی در ارزیابی عملکرد فدراسیون PCAکاربرد روش 

ب رئیس فدراسیون قایقرانی، اعضا و کارکنان فدراسیون، جامعه آماری این پژوهش شامل رئیس، دبیر و نوا.میدانی انجام گرفته است

ابزار . ها استفاده گردیدشمار برای انتخاب نمونهی کل( بود که از شیوه N= 67مربیان، داوران و ورزشکاران شاغل در فدراسیون )

( بود. برای تجزیه و 974/0 =α)(EFQM)پرسشنامه محقق ساخته با الگو گرفتن از پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی ها دادهیگردآور

های این پژوهش تمامی معیارهای نه . بر اساس یافتهاستفاده شد 18نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  PCAها از روش تحلیل داده

نامید، دخیل هستند. در  توان نام آنرا توانمندسازها و نتایجای مساوی در عامل یافت شده که می، به اندازهEFQMگانه ابزار ارزیابی 

ها و منابع و کمترین ارتباط و کمترین عامل مشترک را کارکنان به خود همین راستا بیشترین ارتباط و مهمترین عامل مشترک شراکت

همواره رکن رسد توجه و اهتمام به معیارهای ارزیابی در این پژوهش به ویژه کارکنان که اختصاص داد.با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می

 .باشد ضرورت ویژه دارداساسی در هر سازمان می

 

 : کلیدی هایواژه

 .قایقرانی، فدراسیون EFQM، ارزیابی عملکرد، PCAروش 
 

                                                           

  - : 09111383477 نویسنده مسئول : تلفن Email:leilamohammadi82@gmail.com                                                             
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 مقدمه

ها با در دنیای پرتحول امروزی که در آن سازمان

تازند، همه تر در گستره رقابت میقدرت هر چه تمام

سعه، رشد، ایجاد های دولتی و خصوصی برای توسازمان

-انسجام، ثبات قدم و پایداری در عرصه رقابتی و جهانی

گیری از نوعی سیستم نظارت و ارزیابی نیاز شدن به بهره

هایی (.از سوییدانش مدیریت در جستجوی راه2دارند )

انداز، اهداف و راهبردها یابی به تحقق چشماست که دست

آسان سازد. شوند، را که مالک عملکرد موفق محسوب می

های ترین حلقهگیری عملکرد یکی از مهمسنجش و اندازه

زنجیره مدیریت در سازمان است و اهمیت آن به حدی 

چه را نظران دانش مدیریت معتقدند آناست که صاحب

 (.9توان مدیریت کرد )گیری کرد، نمینتوان اندازه

ها، مدیران را از نیازهای ارزیابی عملکرد در سازمان

ها آگاه بع انسانی سازمان، فرهنگ سازمانی و نگرش آنمنا

های الزم را برای بهبود کیفیت ساخته و شناسایی فعالیت

(. از 1سازد )پذیر میها امکانخدمات و کاهش هزینه

جمله اقداماتی که موجب بهبود عملکرد فردی و اثربخشی 

شود، تدوین و اجرای برنامه ارزیابی عملکرد سازمانی می

ر کارکنان است. ارزیابی در مدیریت منابع انسانی یکی مؤث

-از وظایف مهم و کلیدی است. ارزیابی نه تنها سیاست

گذاران و عوامل اجرایی را از موانع و مشکالت اجرایی و 

سازد بلکه با ارائه نقاط ضعف و قوت برنامه آگاه می

بازخورد، به پایداری برنامه در راستای تحقق اهداف کمک 

(.فرآیند سنجش جامع عملکرد در قالب عباراتی 7د )کنمی

نظیر: کارایی، اثربخشی، توانمندسازی، قابلیت پاسخگویی 

در چارچوب اصول و مفاهیم برای تحقق اهداف و وظایف 

ای و توسعه بلند مدت سازمان سازمانی، ساختاری، برنامه

گردد. به عبارت دیگر ارزیابی عملکرد سازمان بیان می

ارزیابی عملکرد این است که مدیر کلیه امکانات  منظور از

مصرف شده اعم از مادی و معنوی را با بازدهی کار بر 

اساس معیارهای مورد قبول مقایسه کند تا روشن شود که 

به اهداف کمی و کیفی مورد انتظار نائل آمده است یا 

های به شکل 1970ی خیر. مدیریت عملکرد از نیمه دهه

تفاده قرار گرفته است که برای ابعاد مختلفی مورد اس

مختلف کسب و کار کاربرد داشته و تمرکز اولیه آن بر 

(. در حقیقت هدف مدیریت 11باشد )روی کارکنان می

عملکرد این است که عملکرد کلی سازمان را از طریق 

هنگام بهبود بخشد. و به 1تصمیمات آگاهانه، فراکنشی

مندی رویکرد نظامتوان گفت که مدیریت عملکرد، می

های راهبردی است که از طریق فرآیندهای مبتنی بر هدف

های عملکرد و بکارگیری عملکردی، بازنگری گزارش داده

 (.17کند )ها، به بهبود سازمان کمک میاین داده

های های ورزشی نیز همانند سایر سازمانسازمان

غیرورزشی، در معرض این تغییر و تحوالت جهانی قرار 

ارند و با مسائل ویژه خود دست به گریبانند. در این د

( به نقل از 1388زاده و همکاران )زمینه خسروی

های ورزشی با اند که بخشگزارش کرده 2کریمادیس

چون سیر نزولی، قوانین و مقررات دولتی، مشکالتی هم

ویژه در بخش خدمات مشکالت مالی و محیط رقابتی به

های ورزشی در کشورهای سازمان مواجهند. عالوه بر این،

چون در حال توسعه به واسطه تحوالت جهانیبا مسائلی هم

های منسجم، های دولتی، نداشتن برنامهکاهش کمک

ضعف ارتباطات و فقدان فرآیندی برای جذب مشارکت 

-اند و این موضوع موجب محدودیتدیگران مواجه شده

ده هایی در رشد و توسعه ورزش در این کشورها ش

(. با افزایش رقابت در عرصه ورزش و تغییر نگرش 5است)

های ورزشی به ورزش به عنوان صنعت ورزش، سازمان

های ها و فعالیتجویی در برنامهبرای پویایی و کمال

ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود ورزشی به شاخص

بدنی و های تربیتجایی که برنامهکنند و از آننیاز پیدا می
                                                           

1 - Proactive 

2 - Kriemadis 
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ها و بدنی، فدراسیونورزش عمدتاً توسط ادارات تربیت

-شوند، در این بین فدراسیونهای ورزشی اجرا میهیأت

-های تربیتهای ورزشی در توسعه ورزش و اجرای برنامه

 (. 2بدنی کشور نقش خطیری بر عهده دارند )

ای در جهان روندهاز سوی دیگرورزش نقش مهم پیش

فرهنگی و نظام اجتماعی بازی  تغییرات اقتصادی، سیاسی،

آن چنان که ذکر خواهد شد مشکل عدیده .(10)کند می

های ورزشی، به ها و به خصوص سازمانموجود در سازمان

های مدیریتی و یا به عبارت دیگر دلیل عدم وجود کنترل

عدم وجود راهکارهای مناسب در جهت ارزیابی عملکرد 

-ام ارزیابی عملکرد میباشد. فقدان توجه به استقرار نظمی

تواند مشکالت مضاعفی را ایجاد کندکه در نهایت موجب 

وری سازمان عدم کارایی و اثربخشی و در نهایت افت بهره

رسد تا در هر شود، از این رو ضروری به نظر میمی

های مهم و دارای اولویت، همانا فدراسیون، یکی از برنامه

سب با آن فدراسیون طراحی و استقرار نظام ارزیابی متنا

 باشد.

های صورت گرفته فرجی و در بررسی پژوهش

بدنی ( در ارزیابی عملکرد ادارات تربیت1389همکاران )

های منتخب ایران از مدل اروپایی مدیریت کیفیت استان

(EFQMاستفاده نموده ) گانه،  9اند و در بین معیارهای

ردیف آخر معیار رهبری در ردیف اول و معیار کارکنان در 

ی پژوهش(نیز در 1388و همکاران ) حری(.8قرار داشت)

های کارگیری مدلبررسی مزایا و دستاوردهای به به

ها و موسسات آموزش عالی در دانشگاه EFQMتعالی

توان از آن به عنوان که با اثبات کارآمدی، می پردازندمی

الگویی مناسب جهت ایجاد فرهنگ تعالی، امکان 

ر واحد دانشگاهی و مقایسه هر واحد خودارزیابی ه

تاثیر پژوهش در این .دانشگاهی با سایر واحدها ارایه نمود

فرهنگ دانشگاهی به عنوان یک عامل کلیدی و پیش 

ها بررسی شده های تعالی در دانشگاهبرنده در اجرای مدل

های مشابه در برخی از و سپس مواردی از فعالیت

لی سایر کشورها در ها و موسسات آموزش عادانشگاه

های انجام شده و خودارزیابیEFQMاجرای مدل تعالی

مورد بحث قرار گرفته و نتایج به دست آمده از عملکرد 

ها به جهت نشان دادن تاثیرات مثبت مدل و خودارزیابی

گردد و اجرای مدل در فرآیندهای دانشگاهی بررسی می

یژه در های اجرایی مدل به ودر انتها ضمن بیان محدویت

 .(3)شودهای کشور ارایه میایران، مدلی جهت دانشگاه

های انجام شده در خارج از کشور از سویی در پژوهش

-( با توجه به تمرکز بیشتر سرویس2010پرز و همکاران )

های مدیریت ورزشی بر مشتریان به تحلیل ابعاد مختلف 

کیفیت خدمات رسانی پرداختند. در این تحقیق پیشنهاد 

است که کیفیت خدمات رسانی ورزشی از طریق شده 

اجرای ابعادی خاص از اصول کیفی چه به صورت داخلی و 

چه به صورت خارجی مورد ارزیابی قرار گیرد. با استفاده از 

های مختلف نتایج تحلیل های بدست آمده و مطالعه نمونه

جوامع آماری مشخص شد که بسیاری از ابعاد مورد نظر 

 1(. مارکز15وجود دارد)EFQM رتری کیفیت در مدل ب

( به تعیین ویژگی های موجود در 2011و همکاران )

های مرتبط با انجام های مدیریت کیفیت در برنامهمدل

های بدنی، که توسط مجریان بخش محلی در فعالیت

کشور پرتغال و در جهت ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان و 

 EFQM  ل تعالیبا استفاده از معیارهای موجود در مد

 (.14اند )انجام گرفته است، پرداخته

ی مدیریت و رهبری ای دربارهدر همین راستا در مقاله

 13( عملکرد 2011) 2در ورزش قهرمانی، فلچر و آرنولد

بعد  4کنند و سازمان ورزشی را تجزیه و تحلیل می

ترین آن انداز که مهم. چشم1عملکردی که عبارتند از: 

-انداز، چشمانداز، عوامل مؤثر بر چشمچشمشامل توسعه 

. عملیاتی و اجرایی که شامل عملکرد 2انداز مشترک، 
                                                           

1 - Marques 
2 - Fletcher & Arnold 
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ریزی آموزشی، انتخاب مالی، استراتژی رقابتی و برنامه

. جامعه که شامل مدیریت 3ورزشکاران، نتایج و مقررات، 

. 4کارگزینی، خطوط ارتباطی و مکانیزم بازخورد و 

محیط تیمی و سازمانی را برای  ها،فرهنگ شامل آگاهی

 (.13گیرد)بررسی عملکرد در نظر می

 نگاه، بینش و اندیشه فدراسیون قایقرانیجا که از آن

ای دست یابد و به یک قدرت آن است که به رشد بالنده بر

رسالت و  ،قایقرانی در سطح آسیا و جهان تبدیل شود

سعه استراتژی فدراسیون برای دستیابی به این هدف، تو

همگانی این ورزش در سطح کشور و قاره کهن آسیا 

، متبحراست.استفاده بهینه از دانایی و توانایی مربیان 

مندان به ورزش قایقرانی و استفاده از آموزش عالقه

کوشد با راهکارهایی است که فدراسیون می ،پیشنهادها

 ها به اهداف خویش دست یابد. در اینگیری از آنبهره

و با  فدراسیون توجه به نیاز و اهداف ارزیابیبا پژوهش 

یابی مسائل ساختاری،  نگرش به شناخت و عارضه

های فرهنگی  ها و زمینه تکنولوژی، منابع و مدیریت، ارزش

از جمله اینکه ارزیابی عملکرد وابسته به فرهنگ سازمانی 

که دربرگیرنده  یروش مناسب شده استاست، سعی 

کیفیت، کارآیی، اثربخشی و معیارهای عملکردی کمیت، 

ارائه گردد.لذا این پژوهش قصد دارد است،  تأثیر نتایج

بر اساس را  فدراسیون قایقرانیوضعیت موجود عملکرد 

ای که ازطریق بگونه مورد ارزیابی قرار دهد EFQMمدل 

-بخشهای این نظام ارزیابی عملکرد تا حدامکان فعالیت

بتواند به صورت یک  را دربرگیرد و های مختلف فدراسیون

را مورد سنجش قرار داده  آنهای ند، فعالیتمرویکرد نظام

مدل  های آنرا آشکار سازد.و نقاط قوت، ضعف و نارسائی

 5گذاری شده است. معیار پایه 9تعالی سازمانی بر اساس 

کننده حوزه این مدل مربوط به توانمندسازها بوده و بیان

ها با و چگونگی تعامل آندهنده یک سازمان اجزا تشکیل

حوزه بعدی، نتایج سازمان را تشکیل داده و  4هم است و 

-نتایج مطلوب حاصل از اجرای توانمندسازها را معرفی می

 (.12)کنند

از این رو محقق در تالش است در این تحقیق با 

به بررسی ارزیابی عملکرد فدراسیون  EFQMاستفاده از 

ی پاسخی برای سوالتی قایقرانی بپردازیم و در جستجو

-پاسخ است. از آن جمله میچنان بیباشیم که به نظر هم

های ها و مالکشاخصتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 

ها کدامند ؟تا چه اندازه شاخصفدراسیون ارزیابی عملکرد 

 مناسب هستند؟فدراسیون عملکرد در  یابیارز یهاو روش

ظام ارزیابی آیا بهبود مستمر و سرآمدی سرلوحه ن

باشد؟ آیا نظام ارزیابی طراحی شده فدراسیون می

فدراسیون بر فرآیندگرایی که موجب پرهیز از تکرار 

 خطاهاست، تأکید دارد؟

 

 تحقیقروش 

بوده و شیوه اجرای تحقیق تحقیقتوصیفی روش 

بصورت میدانی )پیمایشی( انجام گرفته است. جامعه 

نواب رئیس آماری این پژوهش شامل رئیس، دبیر و 

فدراسیون قایقرانی، اعضا و کارکنان فدراسیون، مربیان، 

( بود. از  N= 67داوران و ورزشکاران شاغل در فدراسیون )

آنجا که جامعه مورد نظر کوچک و در دسترس بود، از 

که ها استفاده گردید.ی کل شمار برای انتخاب نمونهشیوه

ه استفاده پرسشنام پرسشنامه دریافت گردید 61در نهایت 

باشد. شده در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته می

سواالت این پرسشنامه با الگو گرفتن از پرسشنامه 

و مطالعه و بررسی  (EFQM)استاندارد تعالی سازمانی 

سند راهبردی فدراسیون قایقرانی و نیز مطالعه  کتب و 

های علمی تهیه گردید. سواالت پرسشنامه مقاالت نشریه

شاخص ارزیابی تعالی سازمانی یعنی رهبری،  9جه به با تو

ها، مشی و استراتژی، کارکنان، فرایند، منابع و شراکتخط

نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج 
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کلیدی عملکرد تدوین گردید. برای تعیین اعتبار محتوای 

نفر از اساتید خبره  12پرسشنامه مورد نظر از نظرات 

ت ورزشی استفاده شد و پس از انجام اصالحات مدیری

پیشنهادی، تأیید و مورد استفاده قرار گرفت. پایایی 

بدست  974/0پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ 

ارزشی لیکرت  4آمد. از پرسشنامه بسته پاسخ با طیف 

ها استفاده شد. هر یک از آوری اطالعات نمونهجهت جمع

باشد، به این صورت که وزن گزینه میها دارای وزن گزینه

و گزینه  67برابر  3، گزینه 33برابر  2برابر صفر، گزینه  1

است. برای محاسبه امتیاز  هر پرسشنامه  100برابر  4

های مربوط به هر حوزه مشخص کننده میانگین پاسخ

امتیاز مربوط به آن حوزه بود. همچنین بیشینه امتیاز 

دل امتیازدهی پرسشنامه مربوط به هر حوزه طبق م

EFQM ها به صورت حضوری تعیین شد. پرسشنامه

 توزیع گردید.

 

های پرسشنامه. نحوه امتیازدهی به گزینه1جدول   

 

 

ی دطبقهبندن، خالصهکردادن، ن مازسار به منظو

ر مااز روش آ ،نمونهیهاازهندا توصیفو  مخای هاهنمر

 ،صدهادر ،میانگینها،نیها اوامحاسبة فرای توصیفی بر

در ادامه، در راستای شد. دهستفاا هااردستاندا افنحرا

برای استخراج  PCAهای استنباطی از روش تحلیل داده

نسخه SPSSبا استفاده از نرم افزار  های مهمشاخص

 دید. استفاده گر18

 

 تحقیق یافتههاینتایج و 

های فردی و در این بخش ابتدا به برخی ویژگی

شود و های تحقیق پرداخته میجمعیت شناختی نمونه

 گردد.  های استنباطی تحقیق اشاره میسپس به یافته

 های توصیفی یافته

های توصیفی نشان دهنده این مطلب براساس یافته

نفر مرد که  38دهنده،  فرد پاسخ 61است که از مجموع 

% از جامعه مذکور  3/28نفر زن که  15% و  7/71معادل 

شود. درصد فراوانی مدرک تحصیلی کارکنان را شامل می

% از  9/18فدراسیون قایقرانی گویای این مطلب است که 

% دارای 3/11کارکنان تحت بررسی دارای مدرک دیپلم ، 

 9/18ناسی و % دارای مدرک کارش 9/50مدرک کاردانی، 

% دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. باتوجه به 

شناختی کارکنان های جمعیتاطالعات برگرفته از ویژگی

%از کارکنان تحت بررسی دارای 4/43فدراسیون قایقرانی، 

ها تحصیل % آنان در سایر رشته 6/56بدنی و مدرک تربیت

% از  83دهد که اند. همچنین این اطالعات نشان میکرده

% دیگر دارای سابقه  17کارکنان دارای سابقه ورزشی و

 باشند.ورزشی نمی

بر اساس اهداف پژوهش و استانداردهای موجود برای 

از دو دسته معیار EFQMامتیازدهی معیارهای مدل 

بود. این  1000استفاده شده است که جمع امتیازات 

 معیارها توانمندسازها که شامل پنج معیار و نتایج که

های پژوهش باشد. بر اساس یافتهشامل چهار معیار می

 204مجموع امتیازات معیار توانمندسازها برابر با 

باشد. این ( می3)جدول 18/139( و معیار نتایج 2)جدول

درحالی است که مجموع متصور از این امتیازات در هر 

  باشد.امتیاز می 500بخش 

 4 3 2 1 طیف

 پیشرفت کامل پیشرفت قابل مالحظه پیشرفت جزئی عدم پیشرفت راهنما

 100 67 33 0 وزن
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 در بعد توانمندسازهاEFQMرسشنامه های حاصل از امتیازات پآماره -2جدول

 انحراف استاندارد امتیاز معیار میانگین امتیاز کسب شده معیارها

 رهبری

مشی و استراتژیخط  

3/39  

96/39  

100 

80 

13/20  

42/25  

4/40 کارکنان  90 25/18  

ها و منابعشراکت  2/45  90 85/23  

14/39 فرایند  140 24/18  

19/18 500 204 معیار توانمند سازی)مجموع امتیازات(  

 
 در بعد نتایجEFQMهای حاصل از از امتیازات پرسشنامه آماره -3جدول

 انحراف استاندارد امتیاز معیار میانگین امتیاز کسب شده معیارها

 نتایج مشتریان

 نتایج کارکنان

68/35 

53/30 

200 

90 

33/17 

42/186 

 37/16 60 9/36 نتایج جامعه

 63/14 150 07/36 نتایج کلیدی عملکرد

 74/14 500 18/139 معیار نتایج)مجموع امتیازات(

 
 به تفکیک معیارها EFQMهای حاصل از از امتیازات کل پرسشنامه آماره -4جدول 

 انحراف استاندارد امتیاز معیار امتیاز کسب شده معیارها

 معیار توانمندسازی

 معیار نتایج 

204 

18/139 

500 

500 

19/18 

74/14 

 93/15 1000 18/343 امتیاز کل

 

 های استنباطییافته

در فدراسیون  EFQMجهت بررسی معیارهای ارزیابی

به ترتیب مراحل زیر  PCAقایقرانی با استفاده از روش 

برای بدست آوردن معیار یا معیارهای مربوطه طی شد. در 

از آزمون بارتلت  ابتدا پیش از انجام تحلیل عاملی اکتشافی

به عنوان پیش فرضی جهت انجام تحلیل عاملی در 

متغیرهای این پژوهش استفاده گردید. بر اساس نتایج 

حاصله از این آزمون این ابزار کفایت الزم را جهت تحلیل 

 (. 5باشد )جدول عاملی دارا می

مقادیر ویژه و واریانس متناظر با  6در ادامه در جدول 

دهد. در ستون مجموع ضرایب کل ن میها را نشاعامل

ها در قالب عوامل مقادیر ویژه اولیه برای هر یک از عامل

شود. واریانس مجموع واریانس تبیین شده برآورد می

تبیین شده بر حسب درصدی از کل واریانس و درصد 

تجمعی است. مقادیر ویژه هر عامل، نسبتی از واریانس کل 

شود. مقدار تبیین میمتغیرهاست که توسط آن عامل 

به ویژه از طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط

تمام متغیرها در آن عامل قابل مالحظه است، از این رو 

ها را در ارتباط با متغیر مقادیر ویژه، اهمیت اکتشافی عامل

دهد. پایین بودن این مقدار برای یک عامل به نشان می

ندکی در تبیین این معنی است که آن عامل نقش ا

واریانس متغیرها داشته است. در این جدول ستون 

مجموع ضرایب عوامل چرخش داده شده وجود ندارد چرا 

عامل بعنوان پژوهش تنها یکهای اینکه با توجه به یافته
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 قایقرانی وجود دارد.درفدراسیون  EFQMارزیابی  عامل درمعیارهایمهمترین

 

 تلت جهت استفاده از تحلیل عاملی ماره های آزمون بارآ -5جدول 

91/0  

 

301/599  

36 

001/0  

Kaiser-Meyer-Olkin 

Bartlet test 

 
 مقادیر ویژه و واریانس عامل های پژوهش -6جدول 

هامولفه  
Initial Eigenvalues 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative % 

1 79/6  546/75  546/75  

2 833/0  258/9  8/84  

3 411/0  562/4  36/89  

4 244/0  709/2  07/92  

5 209/0  324/2  4/94  

6 176/0  957/1  357/96  

7 16/0  783/1  14/98  

8 093/0  03/1  469/99  

9 075/0  831/0  100 

 

 ماتریس ضرایب ارتباط  7در ادامه در جدول 

با عامل بدست آمده  EFQM های ارزیابی کیفی مولفه

یک از متغیرها نشان داده شده است که بارهای عاملی هر 

دانیم که هرچه قدر مقدار باشد. میباقی مانده می در عامل

این ضرایب بیشتر باشد، عامل مربوطه نقش بیشتری در 

 1-4کل واریانس متغیر مورد نظر دارد. همچنین نمودار 

دهد که نشان دهنده مقادیر ویژه نه مولفه را نشان می

بل رویت است. اختالف بین عوامل و تفاوت بارز آنها قا

دهد که عامل اول بیشترین همچنین نتایج نشان می

 شود.از واریانس کل را شامل می 546/75اهمیت و 

 
 EFQMمقادیر ویژه نه عامل ارزیابی کیفی فدراسیون قایقرانی بر اساس مدل  -1شکل

Chi-square 

Df 

sig 
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 مقادیر ماتریس ضرایب نمرات مولفه در هر معیار -7جدول 

بدست آمده مولفه معیارهای پرسشنامه  

 1 عناوین

12/0 رهبری  

مشی و استراتژیخط  135/0  

1/0 کارکنان  

ها و منابعشراکت  139/0  

134/0 فرایند  

135/0 نتایج مشتریان  

129/0 نتایج کارکنان  

127/0 نتایج جامعه  

127/0 نتایج کلیدی عملکرد  

 

توان اذعان می 1شکلو  7و6با توجه به نتایج جداول 

، EFQMمامی معیارهای نه گانه ابزار ارزیابی داشت که ت

توان نام آنرا ای مساوی در عامل یافت شده که میبه اندازه

توانمندسازها و نتایج نامید، دخیل هستند. در همین راستا 

ها و بیشترین ارتباط و مهمترین عامل مشترک شراکت

منابع و کمترین ارتباط و کمترین عامل مشترک را 

 ود اختصاص داد. کارکنان به خ

 

 بحث و نتیجه گیری

رسد که در حوزه مدیریت هنگامی که قصد به نظر می

های تمرکز و گردد، نشانهارتقای کیفیت خدمات مطرح می

تر شده و این نوید را تأکید بر نظام ارزیابی عملکرد پررنگ

-مشی گذاران توسعه بخش عمومی میبه مدیران و خط

ی مطلوبی که طرفداران توسعه هادهد که بسیاری از غایت

هایی همچون کارایی، اثربخشی، مدیریت در قالب ویژگی

پاسخگویی، عملکردگرایی، شفافیت و... قائلند؛ در سایه 

نمایی و مفهوم ارزیابی عملکرد حاصل خواهد بزرگ

های ورزشی به عنوان یکی از که فدراسیونآمد.ازآنجا

مانی که برای بقا متولیان اصلی ورزش کشور هستند و تا ز

کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و تالش می

ی دانند، باید اصل بهبود مستمر را سرلوحهجهانی می

ها باید با استفاده از فعالیت خود قرار دهند. فدراسیون

ها را شناسایی و در توسعه برنامه ارزیابی اولویت

هش حاضر با استراتژیک کشور گام بردارند. از این رو پژو

جمهوری  هدف ارزیابی عملکرد فدراسیون قایقرانی

و با رویکرد  EFQMهای اسالمی ایران بر اساس شاخص

 تدوین گردیده است.  PCAروش 

نتایج این پژوهش نشان دهنده مقادیر ویژه نه مولفه را 

دهد که اختالف بین عوامل و تفاوت بارز آنها نشان می

دهد که عامل ج نشان میقابل رویت است. همچنین نتای

از واریانس کل را شامل  546/75اول بیشترین اهمیت و 

توان اذعان داشت که تمامی معیارهای نه گانه می شود.می

ای مساوی در عامل یافت ، به اندازهEFQMابزار ارزیابی 

توان نام آنرا توانمندسازها و نتایج نامید، شده که می

شترین ارتباط و دخیل هستند. در همین راستا بی

ها و منابع و کمترین مهمترین عامل مشترک شراکت

ارتباط و کمترین عامل مشترک را کارکنان به خود 

اختصاص داد. تا به حال تحقیقی همانند پژوهش فوق 

توان مقایسه دقیقی انجام انجام نگرفته است بنابراین نمی

ی هاداد ولی به طور کلی این نتایج همسو با نتایج پژوهش
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( و فرجی و 1388(، حسینی )1388و همکاران ) حری

 2و مور 1(. شیلبری8، 4، 3باشد)( می1389همکاران )

( در مقاله خود برای ارزیابی و اثربخشی کمیته 2010)

ها، منابع، پذیری برنامهی انعطافمؤلفه 8ملی المپیک از 

وری، اطالعات در دسترس، مداوم بودن و ریزی، بهرهبرنامه

ابی، نیروی انسانی ماهر و انتصاب کارمندان بهره برد و ارزی

با استفاده از تحلیل به بررسی ارتباط این عوامل و 

 (.16ها پرداخت)اثربخشی آن

توان گفت که توانمندسازها در در نگاهی اجمالی می

ها عامل اصلی کسب امتیازات بهتر در فاکتور تمام پژوهش

اشاره شد در برخی از نتایج هستند، همان طور که پیشتر 

ها عوامل توانمندساز جزء فاکتورهای قوی این پژوهش

اند در حالی که باز هم فاکتورهای نتایج شناخته شده

اند، دلیل آن شاید این باشد که ضعیف ارزیابی شده

ها در ابتدای راه های بررسی شده در این پژوهشجامعه

کتورهای ها در فاتعالی هستند و با وجود برخی پیشرفت

اند. این توانمندساز هنوز به نتایج مطلوب دست نیافته

 مطلب در مورد پژوهش حاضر نیز صادق است.

( ارتباط 1388در پژوهش دیگری زنگنه و همکاران )

های میان توانمندسازها و نتایج در تعالی سازمانی باشگاه

فوتبال تهران در لیگ برتر ایران را بر اساس مدل 

EFQM توان از این رسد که میبه نظر میند.بررسی کرد

ها ای در جهت رشد و تعالی سازمانارتباط به نحو شایسته

های بهره گرفت. وجود ارتباط تنگاتنگ میان مؤلفه

EFQM  نشان از جامع بودن مدل مذکور دارد که با

رعایت هر یک از فاکتورها و به تبع آن ارتباط با سایر 

-ه صورت یک واحد و همعوامل کل واحدهای فدراسیون ب

راستا با یکدیگر پیشرفت خواهند کرد، البته این موضوع 

ها و زیرمعیارها است. از منوط به رعایت همه شاخص

سویی دیگر چنانچه در اجرای هر بخش کوتاهی گردد، 
                                                           

1-Shilbury 
2-Moore 

کل سازمان را تحت تآثیر قرار داده و سازمان از تعالی باز 

دقیق آن نیازمند سازی و اجرای ماند، بنابراین پیادهمی

 (.6باشد)مدیریت قوی در فدراسیون می

گیری از های نوین خودارزیابی و بهرهاستفاده از روش

های ورزشی به رغم مدل تعالی سازمانی در فدراسیون

ها نقش انکارناپذیری در تحول و خروج برخی محدودیت

ها از وضعیت رخوت و سستی سازمانی دارد. این فدراسیون

ارکت کارکنان و دخالت دادن آنان در امور، مدل با مش

فرصت یادگیری و خالقیت را برای همه به طور مساوی 

کند؛ به طوری که موفقیت سازمان را در فراهم می

کند تا کند. مدل تعالی کمک میبلندمدت تضمین می

سازمان در تمامی ابعاد در جهت بهبود کارایی و اثربخشی، 

این طریق رضایت مشتریان و  های مؤثری بردارد و ازگام

مند قادر است نفعان تأمین شود. این الگوی نظامذی

بهترین مسیر تولید )کاال یا خدمات( همراه با عوامل مؤثر 

برای دستیابی به عملکرد بهتر را شناسایی کند و با هدایت 

نفعان، و سازماندهی روابط بین کارکنان، مشتریان و ذی

ه سازی را به وجود آورد تا از یک نوع هماهنگی و یکپارچ

برداری کامل و بهینه کردن تمامی امکانات  برای بهره

مصرف، استفاده کند. از آنجا که این مدل به رضایت 

مشتری توجه دارد، بنابراین در صدد رفع نیازهای 

شود، کار مشتریان است و چون به کارکنان توجه می

-گیرد. همگروهی و تیمی مورد تشویق و ترغیب قرار می

چنین به دلیل توجه به مسائل عمومی، رعایت تعهدات 

گیرد. در ذیل اخالقی و اجتماعی در اولویت قرار می

معیارهای ارزیابی مدل تعالی تأیید شده یک به یک 

 شود.بررسی شده و با نتایج تحقیقات گذشته مقایسه می

گردد با توجه به درنهایت به مسئولین امر پیشنهاد می

ارزیابی در فدراسیون قایقرانی و امتیاز کسب شده  نتایج

شود مسؤوالن در دو بعد توانمندسازها و نتایج پیشنهاد می

در جهت رسیدن به تعالی سازمانی، نسبت به تدوین و 
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ها، ثبات در مقاصد و ها، اهداف و استراتژیتبیین آرمان

ا هاهداف اقدام کنند. از آنجا که منابع مالی برای فدراسیون

شود برای رسیدن به نتایج باشد، پیشنهاد میمحدود می

-ها و شرکتبهتر، فدراسیون شناسایی و ارزیابی سازمان

ریزی کنندگان، ارتقای سیستم برنامههای همکار و تأمین

دهی مالی، ارتقای سیستم مکانیزه در فرآیند و گزارش

های بلندمدت جهت اهداف درآمدی را مالی، تدوین برنامه

نظر قرار دهد. از آنجا که فرآیندها ستون اجرایی هر مد

شود فدراسیون با طراحی سازمانی است، لذا پیشنهاد می

فرآیندها و چارت تشکیالتی در جهت اهداف فدراسیون، 

های استاندارد مدیریت، شناسایی و بکارگیری سیستم

های بهبود و تقویت سیستم پشتیبانی بندی فعالیتاولویت

های فدراسیون، نسبت به پیشبرد اهداف عالیتدر زمینه ف

زیر  های فدراسیونخود اقدام نماید. از آنجا که فعالیت

شود برای برقراری بین جامعه قرار دارد، پیشنهاد میذره

ارتباط بهتر با جامعه، فدراسیون به بررسی کارشناسانه 

تأثیرات متقابل جامعه و فدراسیون بر یکدیگر و تحلیل آن 

ات بپردازد. همچنین شناسایی منابع محیطی مورد تأثیر

آور ای غیر زیاننیاز فدراسیون و تأمین این منابع به شیوه

و ایجاد تصویری مثبت از فدراسیون در جامعه از ملزومات 

 .باشدبرقراری رابطه قوی و سالم با جامعه می
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