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 چکيده
عملکرد آنها به  كند تااقتضا ميسالمت قشر دانشجو  ها در ارتقايهتربيت بدني دانشگاهاي اداره جايگاه ويژه 

كارگيري روش مناسب جهت ارزيابي عملکرد قرار گيرد. پژوهش حاضر با هدف بهبازنگري  تحتطور مرتب 

 ميداني شکل بهاطالعات وده بو تحليلي-توصيفيها انجام شد. روش تحقيق از نوع اهبدني دانشگتربيت هاياداره

 كل اداره دانشگاه، ارزيابان استاداناز  اعم دانشگاه ورزش خبرگان كليه شامل تحقيق جامعه .اندشده آوريجمع

طور به نفر 52دلفي  روش نظري اساس مبانيها بود؛ كه بربدني دانشگاهتربيت هايبدني و مديران ادارهتربيت

 طور كامل هخبره كه ب71 نظرات نهايت ازدر شدند.انتخاب  كارسابقه  واس مدرک تحصيلي هدفمند براس

بود ساخته نامه محققپرسشابزار تحقيق در تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شد. كردندها را تکميل نامهپرسش

 رونباخك آلفاي ا استفاده از ضريبب و اعتبار آن استادان تأييد كردنداز  گروهي محتوايي آن را وروايي صوري  كه

(17/0=α)  سنجياجراي دو مرحله نظر. خبرگان پس از شدتأييد (107/0W= )77زيرمعيار را در  17 با معيار

هر معيار در هر بعد با استفاده از روش تحليل عاملي ضريب متوازن قرار دادند.  امتياز كارت بعد اصليچهار

هاي اجرايي جهت مشاركت مشتري، در بعد بع دولتي، در بعد مشتري برنامهمحاسبه شد. در بعد مالي جذب منا

ريزي و در بعد رشد و يادگيري معيار رشد از ضريب باالتري برخوردار شد. فرآيندهاي داخلي مديريت و برنامه

استراتژي و تدوين براي ارزيابي توانمند در  ابزاري همچونتواند پژوهش ميدر اين  ارائه شدهپيشنهادي  كارت

 قرار گيرد. هايادارهها در اختيار مديران اين بدني دانشگاهتربيت هاياداره

 .هاتربيت بدني دانشگاه هايادارهمتوازن،  امتيازي كارتروش  عملکرد،ارزيابي  واژگان کليدي:
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 مقدمه
وكار راضي هستند ه كسبآشفت هاي متالطم وها از عملکرد خود در محيطشماري از سازمانامروزه تعداد انگشت

و  موانعغلبه بر اين  برايها  . سازمانمواجهندهاي ناپايدار و رقابتي جهاني  وسيعي براي بقا در بازار موانعو با 

 بتوانند وسيلهبدين هستند تا اثربخش عملکرد ارزيابي رقابت نيازمند نظام عرصه در پايداري و رشد توسعه،

 (.7) به حداكثر برسانند ود راهاي خبرنامه اثربخشي و كارآيي

و ارزيابي آنها  نيستندمناسبي برخوردار  عملکرد ارزيابي نظام كشور از ورزشي هاياغلب سازمان اين، وجود با

 كنند.مي استفاده ارزيابي عملکرد براي نگرگذشته و مالي هايشاخص و از شودبه صورت سنتي انجام مي

 ايجاد به است ممکن و دارد همراه به باريزيان پيامدهاي مالي، ملکردع هايكه تکيه صرف بر شاخصدرحالي

 (.5)بينجامد سرپرستان به اعتماديبي و هاي شغليتنش

ها بايستي در كردند، اما استراتژيريزي مياقدام به برنامه ها با توجه به منابع داخلي خودسازمان در پارادايم سنتي،

(. 7) پردازداين چيزي است كه مديريت استراتژيك به آن مي ارزيابي شوند و سازي وايجاد، پياده بستر محيط

در بيشتر موارد تا مرحله  ،ها ايجاد كرده استدر مديريت سازمان جديدياگرچه مديريت استراتژيك بحث 

 و الن(. كاپ5،2) العمل باقي مانده استدرحد دستوراجرا  به دليل مشکالت موجود در مرحله تدوين پيش رفته و

 ارائه گفتهپيش موانع مرتفع ساختن براي مناسبي پاسخ 7،امتيازي متوازن كارت روش ابداع با (7997نورتون )

 (.2) كردند

، رويکرد حركت به سوي با تغيير نگرش مديريت از مباحث مالي صرف به سوي مباحث استراتژيك BSCمدل 

ها و امکان شناسايي كاستي ،ترتيبكند، بدينكه كار خود را از آينده به سمت عقب آغاز ميطوريبه؛ داردآينده را 

جهت استقرار نظام ارزيابي مديريت عملکرد  جامع نظاميتوان سازد. اين مدل را ميتدوين نقشه را ممکن مي

 هاي عملکرد جاري،تركيبي از معيارهاي ارزيابي عملکرد است كه شاخص زندرواقع، كارت امتياز متوا .دانست

و بينش و ديد همه  دهدمي مالي را دركنار معيارهاي مالي قرارمعيارهاي غير و شودميآينده را شامل  گذشته و

 . ازطرفدكنحال وقوع است ارائه ميدرباره آنچه در داخل و خارج سازمان دراي را به مديران سازمان جانبه

    براي ابزاري همچون شودمي سازمان اهداف بر عملکرد متمركزشدن متوازن باعث امتياز كارت، ديگر

 (. 1)رود به كار مياستراتژيک هايبر حوزه تمركز منظور به منابع تخصيص و اقدامات بندياولويت

سازمان  مانند هرو  دارنداي و اهداف ويژهرسالت غيرانتفاعي  هاييسازمان منزلۀهاي آن به ها و مجموعهدانشگاه 

هاي اداره(. 7)نيازمندند سنجش عملکرد  بهحداكثري از منابع محدود،  براي رسيدن به اهداف و استفاده ديگري

ماشيني،  زندگي گسترش جوامع و شدنصنعتي با زيرا دارند، عهدهبر را ها رسالت مضاعفيبدني دانشگاهتربيت

                                                           
1 - Balanced Score Card (BSC) 
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برنامه در و شودمي امروز مطرح جامعه ضروري نيازهاي از يکي يابد و همچونمي ورزش اجتماعي كاركردهاي

 (. 9)دارد اي ارزنده جايگاه و سهم نيز فرهنگي و پيشرفت اجتماعي توسعه، هاي

بدني تربيت هايادارهبدني و ارزيابي عملکرد هاي اخير، توجه زيادي به ميزان كارآمدي منابع حوزه تربيتدر سال

اولين پژوهش علمي را در اين زمينه انجام داد و  7770نژاد در سال كه همتيطوريه است؛ بهمعطوف شد

در سال  ،(. پس از آن70) چارچوب ارزيابي را در سه مرحله قبل از اجرا، حين اجرا و پس از اجرا ارائه داد

كردند طراحي  7EFQMتعالي سازمان مبناي مدل هاي را برادارهپور و همکاران ارزيابي عملکرد ، طالب7775

سازمان استفاده رزيابي اين جهت اDEA 5ها ميركاظمي از روش كمي تحليل پوششي داده 7777( و در سال 77)

 (. 75) ها از نظر كارايي پرداختبندي دانشگاهو به رتبهكرد 

توان فهميد كه چه فرآيندهايي نيازمند بهبودند، كدام فرآيندها مناسب هستند يا در  ها ميبا استفاده از اين مدل

يا اقدام  دارددام حوزه اولويت استراتژيك اما اينکه ك هايي متعالي هستيم؛در چه حوزه ي ديگرهامقايسه با سازمان

مدل  شود. درتشخيص داده نمي تري براي بهبود عملکرد سازمان درپي داردها نتايج ارزندهدر كدام حوزه

EFQM ارزيابي استراتژي دهيشکل فرآيند گيرد، بلکهدرستي صورت نميبه استراتژي تدوين و ارزيابي 

 همچون. كارت امتياز متوازن شودميروشني مشخص بههاي بهبود تمركز فعاليت شود و مسير حركت و نحوه مي

 دهندۀتواند پوششهاي استراتژيك ميحوزه بندي اقدامات و تخصيص منابع جهت تمركز برجهت اولويت ابزاري

 دبع چهار در اهداف به استراتژي دقيق به ترجمه مديران كردن وادار طريقاز BSCمدل  اين ضعف باشد.

 (.1) كندنظامي پويا را براي ارزيابي ايجاد مي متوازن مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري

 و كند آفرينيخود در بعد مشتري ارزش مشتريان براي بايد مالي( )بعد مالي دستاوردهاي كسب يك مدير براي

 مشتريان هايخواسته با را آنها و يابد برتري خود عملياتي در فرآيندهاي اينکه مگر ،بود عملي نخواهد كار اين

 نيست پذيرامکان آفرين،فرآيندهاي ارزش ايجاد و عملياتي برتري كسب و داخلي( فرآيندهاي )بعد منطبق سازد

تقويت  سازمان در را رشد و يادگيري خالقيت، و نوآوري، ايجاد كاركنان براي را مناسبي كار فضاي اينکه مگر

 (.77ادگيري())بعد رشد و يكند

 پايدار در ورزش دانشجويي و نظام توسعهبه منظور داشتن  ،تربيت بدني هايادارهدر  كرديم،طور كه اشاره همان

ها استوار كرد كه ظارت، كنترل و ارزشيابي را بر آنالمپيك بايستي اصل ن و جهاني آسيايي، هايعرصه در موفقيت

   خوبي اندازهبه را سازمان نامشهود هاي، ارزش داراييكنندمي سومه را عملياتي و انساني مالي، منابع يهمه

  دارند.  هاي عملکردي رااز شاخص ايبه مجموعهرا اهداف استراتژيك سازمان  گيرند و قابليت ترجمهمي

                                                           
1 - European Foundation for Quality Management(EFQM) 

2 - Data Envelopment Analysis(DEA) 
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 به هاي سازمان،و موفقيت اين مدل در اجراي استراتژي متوازن كارت امتيازي هايويژگي به توجه رو باايناز

  .كند ايجاد هابدني دانشگاهتربيت هايادارهدر  كارآمدي ارزيابي نظام رسد اين مدل بتواندمي نظر

 

 شناسي روش
 انجام شده است. جامعه تحقيق شامل كليهبا استفاده از تکنيك دلفي بوده و تحليلي  -اين تحقيق از نوع توصيفي

تربيت بدني  هايادارهنشگاه در گرايش مديريت ورزشي، مديران دا استاداناعم از  ،خبرگان در امر ورزش دانشگاه

اساس مباني نظري موجود افراد ، بود. برو ارزيابان اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 نفر باشند 72 تا 70توانند بين علمي و تجربي آنها متجانس باشد، مي كننده تيم دلفي درصورتي كه زمينهمشاركت

. از را تشکيل دادنداساس مدرک تحصيلي و سابقه كاري حجم نمونه رنفر به طور هدفمند ب 52اساس براين(. 75)

جهت تجزيه و تحليل  كامل تکميل و عودت داده شده بود نامه كه به طورپرسش 71شده، نامه توزيعپرسش 52

 استفاده شد.

ها و نشريات كتاببه بررسي اسناد و مدارک موجود،  يهاادارهابتدا محقق جهت طراحي نظام ارزيابي عملکرد 

اي با برخي شده، جلسات مصاحبهسازي اطالعات فراهمتحقيق و غني شدن مسيرتربراي روشنو  پرداخت

ترتيب  هاي تربيت بدني و فوق برنامهادارهارزيابي عملکرد  مسئوالنبدني و تربيت هايادارهمديران و كارشناسان 

و فهرست كرد كارگيري تکنيك كارت امتيازي متوازن در ارزيابي استفاده به دربارهآنان  هايگاهديدداد و از 

بررسي  تحت را  سازمان موفقيت در اساسي و مهم ها تهيه و مواردبدني دانشگاهتربيت هايادارههاي استراتژي

        نامهقالب پرسشتدوين و درمعيارهاي ارزيابي  شده،اهداف شناسايي و ها. براساس استراتژيدادقرار 

 .شدندبندي دسته BSCساخته در چهار بعد محقق

و اعتبار آن با استفاده از ضريب آلفاي تأييد كردند دانشگاه  استادانگروهي از متخصصان و  رانامه روايي پرسش

عات، اجماع نظر آوري و تجزيه و تحليل اطال. پس از دو مرحله توزيع، جمعشد( تأييد α=17/0) كرونباخ

شد. تجزيه و تحليل اطالعات در اين حاصل  BSCيك از ابعاد چهارگانه عيارها در هرم دادنخبرگان جهت قرار

( صورت گرفت. در مرحله بعد وزن هر شاخص در wكندال=)ضريب توصيفي و استنباطي وسيله آمارهب مراحل

شد. در انتها كارت امتياز متوازن پيشنهادي تدوين  تحليل عاملي محاسبه شد. وسيلهههر بعد جهت تدوين كارت ب

 صورت گرفت. 79spssافزار ماري با استفاده از نرمآ هايكليه محاسبه

 

 هاي تحقيقيافته
داراي  درصد79/2از كل گروه خبرگان مدرک دكتري و  درصد77/95است،  آمده 7طور كه در جدول همان

 سال بود. 70برگان باالي كاري خ داشتند. سابقهمدرک كارشناسي ارشد 
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 وضعيت تحصيلي خبرگان منتخب در روش دلفي .3جدول

 درصد فراواني ميزان تحصيالت

 77/95 71 دكتري

 79/2 7 ليسانسفوق

 700 71 كل

  
 

كرد كلي بودجه عمراني سرانه فضاهاي ورزشي و نسبت هزينهسنجي دو زيرمعيارِ خبرگان در مرحله اول نظر

 ، برخي معيارهابر نظر خبرگاندر اين مرحله بناكل دانشجويان را نيز در ارزيابي الزم دانستند. ورزش دانشگاه به 

در  دوباره نامهخبرگان پرسش شدند. پس از اعمال نظرتفکيك ميقابليت توسعه داشته و برخي ديگر بايد از هم 

 اختيار خبرگان قرار گرفت.

آوردن دستهجهت ب ،يا تغيير نداده بودند. بنابراين نکردهاضافه خبرگان در مرحله دوم نظرسنجي هيچ معياري را 

بيان  (w)براي تفسير ضريب كندال  ( 72) . اشميتشدشده تجزيه و تحليل آورياجماع نظر آنان اطالعات جمع

كمتر از اين ميزان شود،  wبخش است. اگر ميزان كننده توافق رضايتبيان 1/0از  رتكرد كه ارزش برابر يا بزرگ

( در اين مرحله حاكي =107/0Wنامه دوباره بايد براي اعضا فرستاده شود. نتايج حاصل از ضريب كندال )پرسش

 (. 5)جدول  از اجماع نظر خبرگان بود

 
 ن اجماع حاصل از نظر خبرگاننتايج آزمون ضريب كندال براي بررسي ميزا .3جدول 

 

 

 

 

 

در  گيرند كه درصد مشخصي از آرامعيار انتخاب در نظر ميتحقيقات استفاده از فراواني درصدي را زماني  بيشتر

براساس  BSCيك از ابعاد اصلي كردن هر معيار در هر، جهت مشخصبنابراين(. 71ر گيرد )محدوده خاصي قرا

اي در يك بعد قرار گونهقرار گرفت. بنابراين هر معيار بهمبناي انتخاب  ،10مشورت با خبرگان فراواني درصدي 

ابعاد و معيارهاي آن از سپس جهت تعيين وزن هريك از اتفاق نظر داشتند.  آنخبرگان بر  درصد10گرفت كه مي

وزن آن بعد محاسبه شد. نتايج در هر  دهنده هر بعدمجموع اوزان معيارهاي تشکيل تحليل عاملي استفاده شد. از

   دست آمد:هشرح باين بعد به 

 

 (N )تعداد 71

 (W)  ضريب كندال 107/0

 (X2) كاي اسکوار 729/710

 (df) درجه آزادي 72

(p ) بازه اطمينان 007/0
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 بعد مالي

كند. مشخص مي را سازمان بلندمدت اهداف عملکرد كه است مالي وجه  BSCدر بررسي تحت وجه اولين

تأكيد  اهدافي بر هاسازمان بيشتر كهدرحالي كند.مي دارانش مرتبطمشتريان و سهام به را سازمان کردروي اين

 بر كه باشند وجود داشته است ممکن نيز ديگري مالي اهداف ،دهندمي نشان سودآوري را كهخواهند داشت 

 معيارهشت زيرقالب معيار در هس مالي، وجه در اين پژوهش در )خدماتي(؛ باشند نداشته صرف تأكيد سودآوري

 (.7)جدول  شد دهيتعيين و وزن شناسايي،

 
 مالي بعد در عملکردي هايشاخص و معيارها  .2 جدول

 معياررزی السؤ معيار
 وزن

 )ضریب(

 

جذب منابع 

 دولتي

72/7 

 90/0 ميزان تجهيزات غير مصرفي به ريال ) ورزشي و غير ورزشي( 7

 71/0 ي به ريال ) ورزشي و غير ورزشي(ميزان تجهيزات مصرف 5

 71/0 نسبت هزينه كرد كلي بودجه عمراني ورزش به كل دانشجويان 7

 25/0 نسبت هزينه كرد كلي بودجه جاري ورزش به كل دانشجويان 5

 

 حفظ منابع

55/5 

7 
 آنها در عملکرد ها جهت بهبوددارايي از استفاده مفيد نگهداري و مديريت در

 وسيله نظرات كاركنان(ش بهشان )سنجچرخه عمر
97/0 

5 

 مشيخط ازو مواد( جهت حمايت  ها، تجهيزات)ساختمان هادارايي از استفاده

 وسيله نظراتسنجش به) مدتكوتاه و بلندمدت اهداف و هابرنامه و استراتژي،

 كاركنان

17/0 

 12/0 شدههاي اعزامشده به تيمهاي كسبنسبت تعداد مدال 7

جذب منابع 

 95/0غيردولتي
7 

هاي خارج از دانشگاه ها و قراردادهاي ورزشي با نهادنامهمجموع ريالي تفاهم

 به منظور توسعه ورزش دانشجويي
95/0 

 

 بعد مشتري 

 را مشتريان و بازار از هاييبخش بايد مديران بعد، اين در .است سازمان مشتريان توجه هدف رويکرد اين

 كه معيارهاي است اين بعد اين در اهميت حائز كنند. نکتۀمي رقابت در آنها سازمان واحدهاي كهشناسايي كنند 

 . شود تعيين بايد سازمان واحدهاي عملکرد اصلي

هاي اجرايي جهت برنامه مندي از فناوري اطالعات و ارتباطات،بهره معيار سه مشتري، بعد در 5 جدول طبق

 دهي شد.معيار تعيين و وزنپانزده زيربا  و شتري شناساييميزان رضايت م مشاركت مشتري و
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 مشتري بعد در عملکردي هايشاخص و معيارها. 4 جدول

 زیرمعيار السؤ معيار
 وزن

 )ضریب(

مندي از بهره

  فناوري اطالعات

 و ارتباطات

14/4 

 58/0 هاي گروهيرسانه خبرهاي مربوط به ورزش دانشجويي در انعکاس مطلوب 4

 

2 
 85/0 بدني دانشگاه و ميزان فعاليت آنمديريت تربيت سايتاحي وبطر

 

برنامه هاي اجرايي 

جهت مشارکت 

 مشتري

55/7 

 

4 
هاي ورزشي دانشگاه به بخش نهضت داوطلبي جهت واگذاري خدمات فعاليت

 و مدارک( اسناد وسيله بررسيه)سنجش ب هاي ورزشيتدارک برنامه تهيه و
00/0 

 50/0 کننده در امر ورزش به کل آنهامشارکت علمي هيئت ياعضا و نتعداد کارکنا 2

 55/0 مرکز تندرستي و مشاوره ورزشي برخورداري از 3

1 
دانشگاهي و همگاني ورزشي درونهاي کننده در فعاليتنسبت دانشجويان شرکت

 در خوابگاه و فضاهاي ورزشي دانشگاه به کل دانشجويان
55/0 

8 
 هاي موجود در دانشگاههاي ورزشي دانشجويان دانشکدهفعاليتزي ساميزان فعال

 ها(هاي فعال به کل دانشکده)تعداد دانشکده
51/0 

 54/0 کل آنها دانشجويان بهاردوهاي تفريحي براي هاي کوهنوردي ونسبت برنامه 5

7 
هت شده جهاي صادر)نسبت کارت هاجوار خوابگاههاي همميزان استفاده از اتاق

 ها(خوابگاه در مستقربه کل دانشجويان  هاخوابگاهفضاهاي ورزشي  ازستفاده ا
71/0 

5 
 هاي قهرماني فوق برنامه دانشگاهکننده در فعاليتنسبت تعداد کل اعضاي شرکت

 )دانشجويان( به کل آنها
74/0 

0 
 هيئت ينوردي و اردوهاي تفريحي براي کارکنان و اعضاهاي کوهنسبت برنامه

 علمي به کل آنها
82/0 

40 
 خوابگاهي، تخصصي،هاي )انجمن آنهاها به کل جلسات برگزارشده انجمن تعداد

 دانشجويي(
84/0 

ميزان رضايت 

 مشتري

51/4 

 

4 

)بخش  بدنيکارمندان از خدمات مديريت تربيت ميزان رضايت دانشجويان و

نامه وسيله پرسشه( )سنجش بو...هاي همگاني، ورزش قهرماني، آموزشي ورزش

 رضايتمندي کارکنان و دانشجويان(

70/0 

2 
نامه وسيله پرسشهبدني )سنجش بيت کارکنان از حوزه مديريت تربيترضا

 رضايتمندي کارکنان(
54/0 

 
3 

وسيله هخوابگاه )سنجش ب هاي ورزشي درميزان رضايت دانشجويان از فعاليت

 مندي دانشجويان (تنامه رضايپرسش
83/0 
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 بعد فرآيندهاي داخلي

 شناسايي باشد( بهترين آنها در سازمان بايد )كهها اداره داخلي مهم فرآيندهاي تا است آن بر سعي بعد اين در

 يابيدست و مشتري رضايت بر را تأثير بيشترين كه متمركز شوند فرآيندهايي بر بايد معيارها بعد، اين در شوند.

 هاست.سازمان در ارزش ايجاد كوتاه موج مبين عملياتي، يا توليدي . فرآيند(71) سازمان دارند مالي اهداف به

 به مشتري خدمات به يا محصوالت ارائه و تحويل با و شودمي آغاز مشتري از سفارش دريافت با اين فرآيند

 متمركز تريانمش به خدمات و مداوم محصوالت و كارآمد به موقع، ارائه و تحويل بر فرآيند اين رسد.مي پايان

  است.

ها ريزي، امور اداري و اجرايي، زيرساختچهار معيار مديريت و برنامه داخلي، فرآيندهاي وجه در 2 جدول طبق

 .دهي شدوزن و زيرمعيار شناسايي 51سازي و ارزيابي با استاندارد و
 

 داخلي فرآيندهاي بعد در عملکردي هايشاخص و معيارها .1 جدول

 معيار
 

 السؤ
 معيارزیر

وزن 

 )ضریب(

مديريت و 

 برنامه ريزي

00/44 

 

4 
بدني با هيئت رئيسه هاي تبادل نظر بين مدير و کارشناسان حوزه مديريت تربيتتعداد جلسه

 دانشگاه و برگزاري شوراهاي ورزش دانشگاه و شوراي تخصصي ورزش
02/0 

 55/0 وسيله نظرات کارکنان()سنجش بهها پست با متناسب هااختيارات و مسئوليت حدود ابالغ و تعيين 2

3 

ها، بدني، کارمندان دانشگاه، رؤساي دانشکدهارتباط مثبت و مؤثر با گروه يا دانشکده تربيت

 دانشجويان و ساير ذينفعان

 هاي مذکور(هاي برگزارشده با گروهوسيله تعداد جلسات يا فعاليت)سنجش به

55/0 

1 

 در واحد اداره تربيت بدنيمنشور اخالقي  ايجاد و اجراي

آمادگي براي   -برخوردي  رعايت ادب و نزاکت و خوش  -)نظم و آمادگي و آراستگي لباس

 وسيله نظرات کارکنان و دانشجويان()سنجش به  گيرندگان و...(توضيحات کافي به خدمت

53/0 

 53/0 وجود شناسنامه از اماکن ورزشي 8

 54/0 ده مدون براي استفاده از امکانات ورزشيشبنديوجود برنامه زمان 5

 50/0 مدت زمان استفاده از فضاهاي ورزشي به ساعت در هفته 7

5 
بندي، هدايت و نظارت مستقيم درجهت ارتقاي سطح کاري کارکنان و تالش در قدرت اولويت

 جهت يادگيري آنها
75/0 

0 
بدني به رياست هاي عملياتي مديريت تربيتمههاي تحليلي در رابطه با برناتهيه و ارائه گزارش

 دانشگاه و اداره کل وزارت متبوع در هرسال
78/0 
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 داخلي فرآيندهاي بعد در عملکردي هايشاخص و معيارها  .1ادامه جدول 

 

 

 

 

40 
پيگيري مصوبات شوراي ورزش دانشگاه و ارسال آن به اداره کل در سال قبل )نسبت موارد 

 ز مصوبات شوراي ورزش و تخصصي به کل مصوبات(شده حاصل ااعمال
71/0 

 73/0 بيني بودجه مربوطهوجود طرح جامع ورزش دانشگاه، مدون و مکتوب به همراه پيش 44

42 
-بندي، تأمين منابع، پيشهاي عملياتي، زمانتقويم ورزشي دانشگاه )تدوين برنامهتدوين و اجراي 

 ن بودجه..( که به تصويب شوراي ورزش دانشگاه رسيده است.بيني و برآورد ريالي و منابع تأمي
70/0 

43 
وسيله نظرات شده براي هريک از کارکنان )سنجش بهوجود شرح وظايف مشخص و تعريف

 کارکنان و بررسي مدارک(
70/0 

41 

ها درجهت تحليل و ها، سياستايجاد و اجراي نظام نيازسنجي براساس وضعيت موجود، برنامه

نيازهاي کارکنان، دانشجويان و ساير ذينفعان )آموزشي، فرهنگي، رفاهي،..( جهت بهبود درک 

 وسيله نظرات کارکنان و دانشجويان(فرآيندها )سنجش به

58/0 

 83/0 شدههاي عملياتي واحد براساس جدول کارنماي ارائهوجود نمودار پيشرفت برنامه 48

 80/0 تربيت بدني وزارت علوم و گردهمايي مديران وزارت شرکت فعال و مؤثردر جلسات اداره کل 45

 

 

امور اداري و 

 اجرايي

87/3 

 00/0 ميزان مشارکت و همکاري دانشگاه با دبيرخانه منطقه مربوطه 4

 52/0 شده به مسابقات قهرماني به کل دانشجويانهاي ورزشي اعزامنسبت تعداد تيم 2

3 
اسيون جهت انجام فرآيندهاي جاري )سيستم اتوماسيون اداري در ايجاد و استفاده از سيستم مکانيز

 …هاي همگاني، قهرماني و افزار در بخش ورزشنرمدبيرخانه 
71/0 

1 
شده از سوي اداره کل تربيت بدني وزارت علوم هاي اعالمنسبت پذيرش ميزباني به برنامه

 هاي سطح و منطقه(نشگاهها و ميزباني داها، کارگاه)مسابقات قهرماني، گردهمايي
50/0 

8 
بودن فرآيندهاي جاري واحد ورزشي به صورت مدون جهت تبليغات ورزشي انگيزاننده مشخص

 هاي ورزشيبراي پرداختن به فعاليت
84/0 

 هازير ساخت

08/2 

 

4 
برنامه و کيفيت تربيت بدني فوق هاي اداريه و يا بخشوضعيت ظاهري اماکن ورزشي، ساختمان

 از ديدگاه دانشجويان، کارکنان و ... دهييسسرو
58/0 

2 
هاي امکانات و تجهيزات ورزشي در حوزه تربيت بدني )اماکن، تجهيزات( )سنجش درصد خرابي

 وسيله نظرات کارکنان و دانشجويان(به
52/0 

 85/0 سرانه فضاهاي ورزشي 3

سازي استاندارد

 و ارزيابي

07/2 

 72/0 امکانات ها وتعمير سالن ، نگهداري،تي استاندارد براي حفظهاي نظارليستچک وجود 4

 50/0 ها و فضاهاي ورزشيجود تجهيزات ايمني و حفاظتي سالنو 2

3 
وسيله نظرات )سنجش به عملکرد بهبود جهت در کارکنان ارزشيابي تدوين و اجراي سيستم

 کارکنان(
55/0 
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 بعد رشد و يادگيري

 شناسايي هستند، مهم سازمان بسيار آينده و فعلي موفقيت براي كه را عوامليداخلي  ندهايفرآي و مشتري وجوه

 اهداف كنوني هايقابليت و هافناوري با ها بتوانندسازمان كه رسدمي به نظر اين بعيد وجودبا  كنند.مي

رشد و يادگيري،  يعني ،BSCبعد  سازند. چهارمين برآورده و فرآيندهاي داخلي مشتريان درباره را بلندمدتشان

   (.77) 1كند ايجاد بلندمدت بهبود و رشد براي بايد سازمان كه كندشناسايي مي را هاييزيرساخت

 اهداف به يابيدست براي فرعي را چهارچوبي سازماني، دانش فناوري و توسعه رشد، به مربوط هايشاخص

 نيروي سازماني، دانش رشد و يادگيري هايبارتي شاخصبه ع كنند.مي ايجاد داخلي فرآيندهاي و مشتري اوليه،

  كسب، سازماني، فناوري و توسعه رشد، از منظور هستند. مزبور سه حوزه در برتر نتايج به يابيدست محركه

  مقدور را كليدي سازمان فرآيندهاي سريع بهبود كه است جديدي ابزار و هاروش بر يافتنتسلط و كارگيريبه

 (.79) كنندمي

 و شناسايي زيرمعيار يازده رشد، يادگيري و منابع انساني با معيار سه يادگيري، و رشد بعد در 1 جدول طبق

 دهي شد.وزن

 
 يادگيري و رشد بعد در عملکردي هايشاخص و معيارها  .6جدول

 زیرمعيار السؤ معيار
 وزن

 )ضریب(

 رشد

19/7 

 95/0 شدههاي پژوهشي اجراتعداد طرح 7

 77/0 وسيله نظرات كاركنان(ايشان )سنجش به از قدرداني و حمايت و كاركنان در انگيزه ايجاد 5

 11/0 وسيله نظرات كاركنان و دانشجويان()سنجش به هادر فعاليت ابداع و توسعه خالقيت 7

5 
 هاآنسازي پياده ازتغييريافته، قبل  يا جديدفرآيندهاي اجراي جهتآموزش كاركنان  ازاطمينان 

 نظرات كاركنان(وسيله )سنجش به
10/0 

2 
ندرستي، فضاهاي روباز و هاي ت)شامل اتاقتعداد و مساحت فضاهاي ورزشي تغيير كاربري داده 

 ...(سرپوشيده
22/0 

 

 يادگيري

99/5 
 

 75/0 ..( به كل دانشجويانجزوات آموزشي و. ها وتعداد منابع آموزشي )بروشورها، كتاب 7

 11/0 شده به كل دانشجويانهاي مربيگري برگزاركالس نسبت تعداد 5

 17/0 شده به كل دانشجويانهاي داوري برگزارنسبت تعداد كالس 7

 17/0 شده به كل دانشجويانهاي آموزشي ورزشي برگزارنسبت تعداد كالس 5

 نيروي انساني

2/7 

 75/0 متخصص به كل دانشجويان نسبت شاغالن 7

 11/0 كل دانشجوياننسبت مربيان به  5
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 هاهاي تربيت بدني دانشگاهادارهكارت امتياز متوازن پيشنهادي جهت ارزيابي عملکرد  .7جدول 

 معيار BSCابعاد 
 تعداد سؤال

 )زیرمعيار(
 ضریب

امتياز کل 

 )مطلوب(

 مالي

 53 48/3 1 جذب منابع دولتي

 5/35 11/2 3 حفظ منابع

 7/1 01/0 4 جذب منابع غيردولتي

 مشتري

 4/41 14/4 2 ارتباطات وفناوري اطالعات  مندي ازبهره

 353 55/7 40 هاي اجرايي جهت مشارکت مشتريبرنامه

 5/27 51/4 3 ميزان رضايت مشتري

فرآيندهاي 

 داخلي

 2/080 00/44 45 ريزيو برنامه مديريت

 28/50 87/3 8 امور اداري و اجرايي

 78/30 08/2 3 هازيرساخت

 08/34 07/2 3 سازي و ارزيابياستاندارد

رشد و 

 يادگيري

 78/03 70/3 8 رشد

 5/80 00/2 1 يادگيري

 48 8/4 2 نيروي انساني

 ال=امتياز كل هر معيارتعداد سؤ(× 1امتياز مطلوب )× ضريب معيار 
 

 نامهپرسش در هر زيرمعيار امتياز بنديدرجه .8 جدول

 توضيح امتياز ميزان

 آن فقدان يا كم خيلي به ميزان يمعيارهايوجود زير 7

 كم به ميزان شاخص وجود 5

 نسبي به طور شاخص وجود 7

 زياد به ميزان شاخص وجود 5

 زياد خيلي به ميزان شاخص وجود 2

 

و معيارهاي آن محاسبه وسيله مجموع امتياز زير(، امتياز هر معيار به1ل)جدو جهت تدوين كارت امتياز متوازن

( براي 50متوازن )خصوص تدوين كارت امتياز وزن آن در نظر گرفته شد. براساس بررسي مباني نظري موجود در

    امتياز كل  (2) معيارها در امتياز آنضرب تعداد زيرگرفته شد. از حاصلدر نظر  2معيار امتياز هر سؤال يا زير
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بدني دانشگاه شده در هر اداره تربيتمعيارهاي تعييندست آمد. جهت ارزيابي، ارزياب بايد پس از بررسي زيرهب

 .كندو در انتها امتياز كل آن اداره را تعيين  دهدبه آن اختصاص  2 تا حداكثر 7امتياز  كمتريناز  7اساس جدول بر

 

 گيريبحث و نتيجه
 .كنند روشن را جامعهآينده  مسير رسانند كهانجام مي به احسن نحو به را خود وظيفه صورتي در هاسازمان

 يابدمي تحقق هااستراتژي واسطهبه سازمان در اندازچشم. است ضروري هابراي سازمان اندازچشم تبيين بنابراين

 ترين متوازن از مهم (. كارت امتياز1) تبيين شوند متوازن كارت امتيازي از طريق توانندمي هااستراتژي اين و

رسيده براي اثباتبديل ديدگاه به عمل و رويکردي بهه ابزاري جهت تك استگيري عملکرد هاي اندازهمدل

   (.1)است مديريت استراتژيك 

هاي دروني خود هماهنگ  كنند، بايد آن را با محيط و فرآيند هايي كه از كارت امتيازي متوازن استفاده مي سازمان

بايد با توجه به عوامل مشخصه سازمان   فقط يك الگو است و BSCكنند كه  سازند. كاپالن و نورتون تأكيد مي

 (. 1) تعديل شود

گرفته بودند و در چهار بعد  نشئتهاي سازمان ها از استراتژيبدني دانشگاههاي تربيتادارهدر اين پژوهش ابعاد 

مان هاي سازنتيجه مبناي تعيين معيارها و زيرمعيارهاي ابعاد مختلف نيز استراتژيربندي و بررسي شدند؛ دطبقه

 بود.

(. در 5)آنهاست  سازي ابعاد و تعيينمتوازن بومي امتيازي كارت با عملکرد ارزيابي نظام تدوين در اول گام

انطباق ابعاد كارت امتياز متوازن با نظر  و سازيبدني، بوميتربيت هايادارهبا توجه به اهداف  پژوهش حاضر

( و 7779) سجادي و همکاراننژاد (،5077) و همکاران خالف والدرامابراين  وجود خبرگان صورت گرفت؛ با

-تربيت   هاي ادارههاي پژوهش، اساس يافتهو بر (55،57،1) ( تغييري در ابعاد ديده نشد5070) بليور و همکاران

 كاپالن پيشنهادي مدل كه با دارند رشد و يادگيري و داخلي فرآيندهاي ،مشتري مالي، بعد ها چهاربدني دانشگاه

( و 7777(، لقمان )5077) (، رادقصبهو همکاران5075) جمله بسکاي ازتحقيقات متعددي  ( و7995) نورتن و

 (.51،52،55،57،2) خواني دارد( هم5075) و همکاران بايسبيا

 هايمعيار جانشين است كه مديريتي سنجش معيار متوازن امتيازي اند كه كارتكرده( اظهار 7991هو ) و چان 

 هاي پژوهش حاضر نشان داد كه(. يافته55) است شده مطرح آن تکميل درجهت بلکه است، نشده مالي ارزيابي

 داخلي فرآيندهاي بعد زيرمعيار، پانزدهمشتري  بعد زيرمعيار، هشتبدني در بعد مالي هاي تربيتاداره

زيرمعيار موجود در  ويكشصت ميان از و ؛دارند زيرمعيار يازدهبعد رشد و يادگيري  و زيرمعيار وهفت بيست

 فرآيندهاي )مشتري، ابعاد ديگر در زيرمعيارها ديگر و بودند مالي معيارهشت زير فقط تربيت بدني، هاياداره

 گرفتند.  قرار رشد و يادگيري( و داخلي
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  درها نسازما از بسياري موفقيت موجب متوازن امتيازي كارت با رويکرد كارگيري نظام ارزيابي عملکردبه

 (،5077) ، والدراما و همکاران(7995) نورتن و پالنكا تحقيقات به توانميكه  شده است مختلف هايهحوز

 (.51،51،55،1،2)كرد اشاره  (5007) كريماديس و (5075) (، بايسبيا و همکاران5070) بليور و همکاران

     سازمان عملکرد به كالن و وسيع ديدي با كه است آن مدل كارت امتياز متوازن موفقيت و علت مقبوليت

 سازمان عملکرد ارزيابي به و يادگيري رشد و داخلي فرآيندهاي مشتري مالي، ديدگاه ربراساس چها و نگردمي

  تواند ارزش ها ميبدني دانشگاهتربيت هايادارهدر  شدهاجراي مدل ارائه و سازيپياده ،پردازد. بنابراينمي

و نامشهود  هاي مشهودداراييو بين  كند گيريخوبي اندازهبه را مطالعه تحت هاياداره نامشهود هايدارايي

   هاي اداره عملکرد (. مدل پيشنهادي پژوهش حاضر معيارهاي ارزيابي1) پيوندي مستحکم به وجود آورد

 وزن تعيين و ترمطمئن گيريجهت تصميم تحليل عاملي، از استفاده و با دادهها را ارائه دانشگاه  بدنيتربيت

 هابدني دانشگاههاي تربيتادارهمتوازن  امتيازي كارت در اوزان اين ادند دخال و و معيارها ابعاد از يكهر

 شده است. يپيشنهاد امتيازي متوازن كارت در نتايج كردن پارچيك موجب

 درصدد آن، هايمعيارو  اهداف تبيين جدول و هااداره استراتژي نقشه از كاربردي اينمونه ارائه اين پژوهش با

تعيين  بهدادن مديران كند و با سوق هموار و بدني تسهيلهاي تربيتاداره را در مدل اين ياجرا فرآيند تا بود

موفقيت و پيشرفت چشمگير در ورزش  زمينۀهاي موجود، مدت در راستاي استراتژيمدت و بلندكوتاهاهداف 

 شود. قلمدادو گامي مؤثر در رشد ورزش دانشگاه  كنددانشجويي را فراهم 

براي  است، پرداخته با رويکرد كارت امتياز متوازن هااداره ارزيابي عملکرد به تنها تحقيق اين ينکها به توجه با

 يهابا تركيب مدل حاضر با ديگر مدل ها بدني دانشگاهها تربيتاداره عملکرد شودپيشنهاد مي آتي، تحقيقات

از جمله دهي به زيرمعيارها وزن هاي ديگرش.. و نيز استفاده از رو.درجه و DEA، 710جمله  ازارزيابي عملکرد 

 ارزيابي شود.فازي  نظريهمتغيره و گيري چندهاي تصميمروش
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Abstract 
The present study aims to find a suitable method for the performance evaluation of 
physical education offices of Iranian universities. The method used is of 
descriptive-analytical with field-gathered data. Were used The population was 
comprised of all the academic sports scholars including university lecturers, the 
physical education headquarters evaluators, and the managers of physical 
education offices of universities, out of sample 25 were purposefully selected on 
level of education and job experience basis using Delphi theoretical framework. In 
terms of the 17 experts who fully completed questionnaires were used in data 
analysis. The Res tool was a researcher-made questionnaire whose face and 
content validities were approved by a group of lecturers and their validities by 
Chronbach’s Alpha coefficient(α=78%). Following two steps of Delphi 
implementation, the scholars came to an agreement(W=0.703)putting a number of 
13 elements with 61 criteria in the four main perspectives of Balanced Score 
Card(BSC).Subsequently, each criterion’s coefficient was measured using factor 
analysis. The Criteria of Government Resources Acquirement, Executive Plans for 
Customer Participation, Management and Planning, and Growth enjoyed higher 
coefficients in Financial, Customer, Internal Processes, and Growth and Learning 
Perspectives, respectively. The proposed BSC can be a powerful tool for the 
evaluation and formulation of physical education offices of universities strategies 
available to the managers of such offices. 
Keywords: Performance evaluation, Balanced Score Card method, Physical education 
offices of universities 
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