
Research on Educational Sport                            Volume 9, No 24, 2021, Page 241-272 

Research Paper 

Analysis of Factors Affecting Performance Management in 

Sports Organizations (Case Study: Student Sports 

Federation and Physical Education and Sports Activities 

Office)1 
 

S. Soheili Pishkenari1, M. A. Hemati Nejad2, M. H. 

Gholizade3 

 
1. Ph.D. Sport Management, University of Guilan, Rasht, Iran 

2. Professor of Sport Management, University of Guilan, Rasht, Iran 

(Corresponding Author) 

3. Associate Professor of Management, University of Guilan, Rasht, Iran 

 
Received: 2020/05/09                       Accepted: 2020/08/09 

 

Abstract 
The aim of the present study was to investigate the factors influencing 

performance management in executive sports organizations. The statistical 

population of this applied descriptive correlational study was provinces’ physical 

education and physical activity office heads, deputies and members of physical 

education and sports activities’ office, presidents of sports associations, boards’ 

chairmen and student sports federation members. Moreover, the statistical sample 

was the same as a statistical population (n=147). The researcher-made 

questionnaire based on library studies as well as semi-structured interviews were 

used as a research tool for this study (four factors, ten aspects, 50 questions). 

Content and face validity (by 10 experts’ opinions), convergent validity via 

Average Variance Extracted (larger than 0.5), discriminant validity through 

Fornel-Larcker Matrix, internal consistency using factor loadings (larger than 0.4) 

and Cronbach`s Alpha  (larger than 0.7), and composite reliability (larger than 0.7) 

were collectively confirmed. For hypothesis testing, SmartPLS software version 

3 was utilized. The results showed presented model had an appropriate fitting. In 

the path analysis, relationships of contextual factors, knowledge, and 

psychological capital as well as organizational engineering had a direct and 

significant influence over organizational performance management and clarified 

0.26, 0.26, and 0.28% of changes, respectively. Designing, revising, and 
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empowering the mechanisms of influencing factors on performance management 

in a certain framework can provide a guarantee and assurance for organizational 

missions and goals achievement.    
 

Keywords: Student Sports, Organizational Performance, Sports Organization  

 
Extended Abstract  

Background and Purpose  
Organizations are considered as social phenomena in a changing environment that 

face various challenges. They are among the most important organizational 

structures affected by changes in performance management systems. The more 

comprehensive, transparent, and cohesive organizational systems such as the 

performance management system are (1) designed and implemented according to 

the requirements and prerequisites in the organization, the more successful they 

are in identifying and providing some practical solutions to organizational 

problems (2). Governmental organizations suffer from severe inefficiency in the 

field of performance management (3) which part of this inefficiency is how to the 

implement this system and another part of the is theoretical gap in this field, which 

indicates that most studies are considered with performance measurement and 

evaluation approach and performance management is less life-long (4). The 

conceptual ambiguity and turmoil in the literature of organizational performance 

in the public sector and the distribution of models and contradictions among them 

are so much that Siegel and Summer Metter (2008) after studying and analyzing 

studies in this field stated that in general, knowledge in this field lacks clear 

opinion about the most important explanatory elements for measuring and 

evaluating the performance of governmental organizations (5). Marr (2009) as one 

of the experts in strategic performance management also acknowledges the 

theoretical gap in the field of performance management in the public sector and 

confirms the lack of a comprehensive and practical resource in this field (6). 

Another problem for organizations is that strategies are constantly changing, but 

performance measurement patterns have not changed in the same proportion (7).  

Summarizing the studies, a theoretical gap, ambiguity, and confusion for factors 

affecting performance management in sports organizations are observed. 

Furthermore, a study examining all factors affecting the implementation of 

performance management in sports organizations in a coherent, integrated, and 

practical method is less visible, and most studies have been conducted 

sporadically as case studies. The aim of the current study was to investigate the 

factors influencing performance management in executive sports organizations. 
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Materials and Methodology 
In this applied descriptive correlational study, the statistical population consisted 

of heads of physical education departments and sports activities of the provinces 

in education, deputies, and members of the physical education and sports activities 

office, heads of boards, president of sports associations, and members of the 

student sports federation. The sample was the same as the statistical population, 

and 147 questionnaires were collected (the return rate was 90.74%). The research 

instrument was a researcher-made questionnaire of factors affecting performance 

management in sports organizations developed based on library study and semi-

structured interviews with 14 scientific experts in the field of performance 

management in sports organizations as well as senior managers of Iranian sports 

organizations in sports education (4 factors, 10 dimensions, 50 items). The face 

and content validity of the questionnaire was confirmed via the opinions of experts 

and specialists (10 university professors, experts in performance management and 

research methods). The convergent validity was approved using the Average 

Variance Extracted (AVE) above 0.5, and interaction of more than a structure in 

the model with its indices than other structures (divergent validity) using the 

Fornel-Larcker Criterion. The index reliability for measuring internal reliability 

was evaluated and confirmed using factor loadings coefficients, Cronbach's alpha, 

and composite reliability. The operating loads of the gauges in their respective 

structures were higher than 0.4, the Cronbach's alpha values, and the combined 

reliability were higher than 0.7. The structural equation model (Smart PLS 

software version 3) was employed to test the hypotheses. All hypotheses were 

tested at p ≥0.05. 

 
Results 

The goodness of fit (GOF) of the structural model was evaluated using t-value, 

effect size (F2), coefficient of determination (R2), and coefficient of predictive 

power (Q2). In Table 1, the t-values of the relationship between the dimensions 

are >1.96, which are significant, indicating the correct prediction of the 

relationships of the research model and as a result the confirmation of the research 

hypotheses at a confidence level of 95%. In addition, to represent the magnitude 

of the relationship between structures, F2 was used. The results indicated that in 

the relationship between the underlying variable with organizational performance 

management and the knowledge and psychological capital variable with 

organizational performance management, a medium effect, and in organizational 

engineering variable with organizational performance management, a small 

effect, and in other relationships, a large effect could be observed. To determine 

the effect that an exogenous variable had on an endogenous variable, R2 was 

applied. The endogenous variable of organizational performance management had 

a medium to large fit, and other endogenous variables had a very large fit. To 
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indicate the predictability of indicators related to the endogenous structures of the 

model, Q2 was utilized. The endogenous variable of performance management had 

medium-large predictive power, and other endogenous variables had strong 

predictive power. The overall fit of the model was obtained via the GOF 

developed by Tenenhaus et al. (2004) via√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × 𝑅2̅̅̅̅   (3) as 0.556. It 

indicated that the overall fit of the model was confirmed at a very strong level. In 

factor analysis, the main financial dimensions (0.908), human capital (0.901) and 

procurement (0.82) factors had a significant role in explaining the background 

factor. Besides, behavioral capital dimension (0.967) and intellectual capital 

(0.854) had a significant role in explaining knowledge and psychological capital. 

Further, administrative smartization (0.898), management system (0.893) and 

ecology (0.841) had a significant role in explaining the organizational engineering 

factor. In addition, satisfaction and productivity (0.904) and social adaptation 

(0.891) had a significant role in explaining organizational performance 

management. Analysis of the relationship between the main factors, background 

factors, knowledge, and psychological capital, organizational engineering had a 

direct positive and significant effect on organizational performance management, 

and each was 0.26, 0.26, and 0.28% of the variations. 

 
Table 2- Path coefficient and t-values and effect size of relationships among factors 

and with dimensions 

Relationship among factors 

and with dimensions 

Path 

coefficient 
t-value Sig. F2** 

Effect 

size 

Background  -  > procurement 0.821 26.653 *0.001 2.062 Large 

Background  -  > human capital 0.901 53.068 *0.001 4.322 Large 

Background  - > financial 0.908 62.320 *0.001 4.674 Large 

Background  -  > organizational 

performance management  
0.269 2.709 *0.008 0.266 Medium 

Knowledge and 

psychological capital    >_

behavioral capital 

0.967 145.251 *0.001 14.467 Large 

Knowledge and 

psychological capital    >_

intellectual capital 

0.854 31.051 *0.001 2.695 Large 

Knowledge and 

psychological capital    >_

organizational performance 

management 

0.269 2.099 *0.038 0.224 Medium 

Organizational engineering   -

> management system 
0.893 50.027 *0.001 3.955 Large 
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Table 2- Path coefficient and t-values and effect size of relationships among 

factors and with dimensions 

Relationship among factors 

and with dimensions 

Path 

coefficient 
t-value Sig. 2F** 

Effect 

size 

Organizational engineering   -

> ecology 
0.841 35.919 *0.001 2.418 Large 

Organizational engineering   -

> administrative smartization 
0.898 46.018 *0.001 4.160 Large 

Organizational engineering   -

> organizational performance 

management 

0.281 2.200 *0.029 0.121 Small 

organizational performance 

management   -> social 

adaptation 

0.891 43.984 *0.001 3.867 Large 

organizational performance 

management   -> satisfaction 

and productivity 

0.904 37.949 *0.001 4.465 Large 

*: At the confidence level of 95%, research hypotheses are confirmed. 

**: 0.02 is small effect size, 0.15 medium effect size, and 0.35 large effect size.  

 
Discussion 

Designing, modifying, and reinforcing the mechanisms of factors affecting 

performance management in a specific framework based on the requirements, 

vision, mission, goals, and strategies can guarantee realizing organizational 

missions and objectives. The Physical Education and Sports Activities Office of 

the Ministry of Education and the Student Sports Federation, based on its goals 

codified in the Fundamental Transformation Deed, need to implement the 

performance management system to obtain feedback and information on the 

performance of their programs. It is suggested that the classification obtained for 

the factors, dimensions, and components serves as a criterion for the performance 

management of sports organizations. Moreover, according to the causal 

relationship between the variables in each factor, special attention should be paid 

to the dimensions with greater explanatory effects and in each dimension to the 

components with greater explanatory effects. Each factor, dimension and 

component should be measured accurately in the organization under study. 
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 های ورزشی  در سازمان  عملکردعوامل اثرگذار بر مدیریت تحلیل 
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 چکیده 

از   عملبررسی  پژوهش  این  هدف  مدیریت  بر  اثرگذار  سازمانکعوامل  در  ورزشی  رد  پژوهش  این    .بودهای 

بودهمبستگی  - توصیفی کاربردی  هدف  نظر  از  پژوهش  و  آماری  جامعه  اداراترؤسا  را.  و تربیت   ی  بدنی 

پرورش   هاهای ورزشی استانفعالیت  و  تربیتدر حوزه آموزش  و اعضای دفتر  معاونین  فعالیت،  و  های بدنی 

دادند  آموزی تشکیل میدانش  اعضای فدراسیون ورزشهای ورزشی و  ها، رئیس انجمنهیئتی  رؤساورزشی،  

بر ساخته  نامه محققپرسش  پژوهشابزار    .نفر(  147)  در نظر گرفته شد  آماری  با جامعهبرابر    نمونه آماریکه  

کتابخانه  اساس مصاحبهمطالعه  و  نیمه هدایتای  )های  بود  و گویه(.    50بعد،    10عامل،    4شده  روایی صوری 

واریانس استخراج شده  میانگین  با استفاده از    روایی همگرا  ،نفر(  10)به وسیله متخصصان    نامهپرسشمحتوایی  

سنجش پایایی درونی با استفاده از ضرایب  ،  کر رال -ماتریس فورنلاز  روایی واگرا با استفاده    ، (5/0)باالتر از  

جهت  شد. تأیید( 7/0)بیشتر از  ( و پایایی ترکیبی7/0کرونباخ )بیشتر از (، آلفای 4/0از  بارهای عاملی )باالتر 

مدل ارائه شده دارای    دادنشان    نتایج.  شداستفاده    3نسخه    اس.ال.پیاسمارت  افزار  نرمآزمون فرضیات از  

مهندسی سازمان  و    شناختیروان-ای، سرمایه دانشیعوامل زمینه  ، روابط   تحلیل مسیردر  .  بوداسبی  برازش من

 ، 26/0،  26/0ی بر مدیریت عملکرد سازمانی دارند و هر کدام به ترتیب  دارمعنا به طور مستقیم اثر مثبت و  

طراحی، اصالح و تقویت سازوکارهای عوامل اثرگذار بر مدیریت  کند.درصد از تغییرات آن را تبیین می 28/0

می معین  و  مشخص  چارچوب  در  تضمینعملکرد  متواند  تحقق  بخش  اطمینان  و  اهداف موریتأکننده  و  ها 

 سازمانی باشد. 

 آموزی، عملکرد سازمانی، سازمان ورزشیورزش دانش واژگان کلیدی:
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 مقدمه  
های خود در محیط پویا، نیاز مبرم  هر سازمانی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت

سوی دیگر نبود نظام مدیریت و سنجش عملکرد در یک  به نظام سنجش و مدیریت عملکرد دارد، از  

گردد که در نتیجه رون سازمان تلقی مییسازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و ب

مدیریت عملکرد سازمانی را (.  323  ،2017  ،مرگ سازمان را در پی خواهد داشت )رضائیان و گنجعلی

ای به هم پیوسته از  ی استراتژیک و یکپارچه و مستمر تعریف کرد که شامل مجموعهفرآیندتوان  می

دهی  نظم  فرآیندهای شغلی و رفتاری )ها برای مدیریت امور، مسئولیت ها، اقدامات و فعالیتسیاست

ها، به  گیری و توسعه عملکرد افراد و گروهزهها( و شناسایی، اندابه منابع، سیستم و کارمندان سازمان

تر کاری، تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات، افزایش سطح استفاده منظور پیدایش محیط مطلوب

ای اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی  ها به شیوهبهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف

 رویکردهای (.24 ،2019نی، کند )حمیدی و وحدارا فراهم میها باشد که موفقیت پایدار سازمانمی

 که  ذینفعان دارد که وظیفه کلیدی مدیریت این است که میان منافع  چندبعدی بیان می ذینفعان

از دارای همپوشانی و بتواند  تا  نماید  با یکدیگر است قضاوت  اندازه اطالعات   تضاد  از  افزایش بیش 

 راستا با آن فرضیههمنماید و   گیری جلوگیریاطالعات در موقع تصمیم زیادیعملکرد و مشکالت این  

متناسب با راهبردها    که سنجش عملکرد باید کامالً مبنایی و کلیدی کارت امتیازی متوازن این است

این باید اهداف و   های سازمانی را تسهیل نماید. عالوه بر راستایی اهداف راهبردی با کنشمباشد تا ه

عملکردصشاخ گونه های  جنبهبه  میان  معلولی  و  علی  پیوندهای  که  شوند  تعیین  و  ای  مالی  های 

چندگانه است قابل رویت و قابل   ذینفعان هایها و خواسته دهنده نیازمندیغیرمالی عملکرد که نشان

تبعیت محدود  شوند. اما رویکرد نهادی موضوعاتی همچون حجم انبوه اطالعات، نبود ثبات و   مدیریت

داند و رویکرد نوین  می ذینفعانمتضاد   از منطق ابزاری را جزء الزم و طبیعی در مدیریت فشارهای

هایی که مدیریت  دانند که در سازمانمهم یادگیری می  هایفرآیند را از هایییادگیری چنین پدیده

  ذینفعانتوان از رویکردهای نهادی و  معتقد است می  1مادل گیرند.  کنند، قوت میعملکرد را تجربه می

تر  دارمعناهای مناسب برای پیامد و اثربخشی کمک گرفت و مدیریت عملکرد زمانی  برای تعیین سنجه 

های زیرین قرار دارند نیز مورد توجه  های علی پیامدها که در الیهرانگردد که پیشمی ترو مناسب

است و رویکرد یادگیری   شبیه به رویکرد متوازن به مدیریت عملکرد  واقع شوند؛ این در واقع چیزی

مدیریت   هایو تجدید فعالیت سازیهمسان تواند در بررسی نیروهایی که از تمایل به سمتنوین می

چنین نیروهایی، چارچوب مکمل  های بالقوه میانکنند و نیز در بررسی تنشعملکرد پشتیبانی می

مدیریت عملکرد با ایجاد محیطی مشارکتی    (.46-57  ، 2005تئوری نهادی باشد )مادل،  مناسبی برای  
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های دستیابی به آنها و همچنین برقراری جلسات های ورزشی به کارکنان و راهو ابالغ اهداف سازمان

 های پرداخت بر مبنای عملکرد، باعث ایجادگیری از سیستم ارزیابی و هدایت کارکنان و نیز با بهره

می  دهد. در چنین نظاوری نیروی کار را افزایش میو بهره  شودمیهمسویی اهداف کارکنان و سازمان  

بخش امور محوله توسط کارکنان  کنند. انجام رضایتافراد احساس تعلق خاطر بیشتری به سازمان می

شود که  سازمان ایجاد میشود. بنابراین، تعهد دو سویه بین کارکنان و  باعث بهبود عملکرد سازمان می

یک نوع هماهنگی بین اهداف کارکنان و    .وری سازمان استکارایی و بهره  ،نتیجه آن بهبود عملکرد

ایجاد می بیشتر تالش کنند،  اهداف سازمانی  اهداف سازمانی  برای تحقق  شود که هر چه کارکنان 

شود و  یشتر است، بیشتر محقق میهای جبرانی و احترام بای از دریافتاهداف خودشان نیز که آمیزه

تواند در محیط رقابتی به آورد بهتر میوری که به دست میاز سوی دیگر، سازمان نیز با افزایش بهره

های جهانی و تسهیالت بهتری را در اختیار نیروی انسانی خود قرار کسب درآمد بپردازد و پرداخت 

های  ( در بررسی مدیریت عملکرد سازمان2018)  1همکارانکاساله و  .  ( 24  ،2017دهد )معصومی،  

های  های ملی ورزشی با پشتیبانی تئوریملی ورزشی یک مدل جامع از مدیریت عملکرد برای سازمان

دهد. این مطالعه از  مینهادی ارائه    و   های کاری سازمانی سازمانی ذینفعان، وابستگی به منابع، نظریه

های ملی ورزش ویکردی جامع و چندسطحی به مدیریت عملکرد در سازماناولین مطالعاتی است که ر

دارد را در چارچوب کالن، مزو و میکرو    عملکرددر مدیریت  دارد و عناصر خاصی را که نقش مهمی

های  کشد. نتایج نشان داد توانایی سازمانمیات محیطی خارجی و داخلی به تصویر  تأثیربرای توصیف  

سازمانی که منابع    های فرآیندهای محیط بیرونی خود با اجرای  ملی ورزش برای پاسخگویی به پویایی

بر  گذارد. عالوه می  تأثیرهای ساختاری آنها بر مدیریت عملکرد آنها  دهند و طرحمیموجود را تشکیل  

های فعال برای مدیریت عملکرد، بر  های ملی ورزش برای ایجاد محیطاین، توانایی افراد در سازمان

های مورد  بررسی رویکردها و روش  ( در2018)  2دارد. برث و همکاران  تأثیرکارآیی و اثربخشی سازمان  

 2014تا    1986های حاکم بر ورزش ملی از سال  استفاده برای سنجش عملکرد سازمانی در دستگاه

های طبیعی و باز با سطوح مختلف های حاکم بر ورزش باید به عنوان سیستم بیان داشتند دستگاه

های موجود عملکرد سازمانی وجود دارد. برای توسعه  هایی در مدلمورد توجه قرار گیرند و محدودیت

نمود و تشخیص عوامل   ات و سطوح خرد سازمان نیز توجه بیشتریتأثیرها بایستی به نتایج و  مدل

ارائه نتایج قابل  برای عملکرد و مدیریت سازمانی ضروری است. مدل تنها در  سازی چندسطحی نه 

سازمانی و در نتیجه نحوه مدیریت    عملکردبلکه در تقویت درک ما از    ،تر امیدوارکننده استاطمینان 

 آن نیز امیدوارکننده است.
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کند که شناخت جامع از سیستم مستلزم شناسایی همه عوامل  ( اشاره می2014)  1و همکاران   ویلیام

ابتدا باید توان و منابع خود را     بر اساساثرگذار و تشخیص روابط بین آنها است. مدیریت عملکرد 

امروزه   بپردازند.  رقابتی  بازار  در  فعالیت  به  بتواند  آن  اساس  بر  تا  بشناسند  استانداردها  و  معیارها 

فلچر و   . استسازی یک راهبرد در مدیریت عملکرد نیازمند تشخیص میزان آمادگی آن سازمان هپیاد

سازمان ورزشی   13ای درباره مدیریت و رهبری در ورزش قهرمانی، عملکرد ( در مقاله2011) 2آرنولد 

گیرند که  بعد عملکردی را برای بررسی مدیریت عملکرد در نظر می  4کنند و  میرا تجزیه و تحلیل  

از عبارتند  ابعاد  اول  بُ  این  مهمچشمعد  که  چشم انداز  توسعه  شامل  آن  بر  ترین  مؤثر  عوامل  انداز، 

مالی، استراتژی رقابتی و  رد  عد دوم عملیاتی و اجرایی که شامل عملکانداز مشترک؛ بُانداز، چشمچشم

بُریزی  برنامه مقررات؛  و  نتایج  ورزشکاران،  انتخاب  مدیریت  آموزشی،  شامل  که  جامعه  سوم  عد 

و  ها، محیط تیمی  عد چهارم فرهنگ شامل آگاهیکارگزینی، خطوط ارتباطی و مکانیزم بازخورد و بُ

و موری سازمانی.   بررسی  2006)  3شیبوری  در  از   10(  استفاده  با  استرالیا  المپیک  سازمان ورزشی 

سازمان اثربخشی  سنجش  برای  رقابتی  ابعاد  رویکردهای  شامل  را  عملکرد  مدیریت  ورزشی،  های 

( در 2007)  4بیل و رابینسون ریزی، اطالعات و ثبات دانستند.  پذیری، منابع، برنامهوری، انعطافبهره

سازمان ورزشی فرانسه چارچوبی برای مدیریت عملکرد سازمانی مبتنی   11بررسی مدیریت عملکرد در  

  5مدیریت عملکرد را شامل  دهد.  میبر ترکیب عملکرد استراتژیک و ترکیب عملکرد عملیاتی ارائه  

  کننده، بازدارنده دانستند.تسهیل عد عملکرد، سیستم دولتی، موقعیت صنعت، کیفیت عامل شبکه،  بُ

)بابایی همکاران  و  پیاده2015زکلیکی  الگوی  طراحی  در  در  (  عملکرد  مدیریت  نظام  کارآمد  سازی 

های خدماتی بیان داشتند که عوامل بسترساز درون سازمانی بیشترین نقش را در تعریف و  سازمان

ای تحت مدیریت  ( در مقاله2016همکاران )  ری وبقن  سازی کارآمد نظام مدیریت داشتند.تبیین پیاده

های فراروی و تئوری پیچیدگی بیان داشتند مدیریت عملکرد در بخش دولتی همچنان  عملکرد، چالش

های موجود برای جلوگیری از اثرات منفی به  با مشکالت بزرگی مواجه هست و تجدیدنظر در شیوه

 . استکارگیری آن ضروری 

شود که  های عملکردی سیستم یک سازمان از آنجا ناشی میمون قابلیتاهمیت انجام تحقیقات پیرا

پیاده در  بیشتر مراکز  و چندسطحی هستند.  نیازمند شناخت جامع  عملکرد  راهبرد مدیریت  سازی 

ها آشنایی کافی با مبانی و اصول  تحقیقات مدیریت عملکرد در سازمان نشان داده است که سازمان

ندار عملکرد  اینتخصصی مدیریت  دلیل  به  دامنه ند.  و  دارای قدرت  در جوامع  مناسب  عملکرد  که 
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مدیریت عملکرد به منظور .  اثرگذاری باال هستند انجام تحقیق در این خصوص بسیار حائز اهمیت است

توجه به دستیابی به نتایج و پیامدهای مورد انتظار در سازمان های ورزشی بسیار حائز اهمیت است.  

های ورزشی وابسته به آموزش و پرورش کشور به عنوان یکی از  مدیریت عملکرد در سازمانسیستم  

میزیربنایی نشان  ادبیات  مرور  دارد.  چندانی  دو  اهمیت  کشور  ورزشی  نهادهای  مباحث  ترین  دهد 

خاص در مدیریت ورزشی بیشتر با رویکرد سنجش و ارزیابی    عملکرد به طور کلی در مدیریت و به طور

ای مروری در مورد عملکرد ( در مطالعه2015)  1بویل واشده و رویکرد مدیریت عمر کمتری دارد.    مطرح

،  2014و    1986های  مطالعات انجام شده بین سال  بیان داشتهای ورزشی  سازمانی در بین سازمان

شده متمرکز  عملکرد  مدیریت  تا  عملکرد  روی سنجش  بر  ابیشتر  و حسنواند.  در 2015)  2بویل   )

های ملی ورزش نیوزلند نشان دادند که مدیریت عملکرد در مراحل تحولی بود،  ای روی سازمانمطالعه

اوبویل و    کردند. شد و در برخی دیگر اصالً مدیریت عملکرد را اجرا نمیها اجرا میدر برخی سازمان

رد موجود دهند بیشتر مطالعات با تمرکز بر معیارهای مختلف سنجش عملک( نشان می2014حسن )

های  تر دارد. روش و مطالعات در مورد مدیریت عملکرد از دیدگاه سازمانی نیاز به بررسی جامع  است

های واضحی را برای تحقیقات آینده برای  ها، شکافتکراری در مطالعات موجود همراه با محدودیت

از   این زمینه نوظهور  تئوری در  از درک و توسعه  نتیجه تسهیل توسعه سطح جدیدی  کشف و در 

( استقرار و توسعه نظام مدیریت عملکرد را 2017وحدانی و همکاران ) کند.میدیریت ورزشی ایجاد  م

های وزارت آموزش و پرورش عنوان نمودند. حمیدی و  بدنی و فعالیتاز استراتژی الزم برای تربیت 

( اولویت2018همکاران  از  را  عملکرد  مدیریت  نظام  توسعه  ور(  فدراسیون  در  راهبردی  زش های 

های مختلف، متفاوت است، هر سازمان  از آنجا که ابعاد عملکرد در سازمانآموزی بیان کردند.  دانش

 سئوال انداز، مأموریت، اهداف کالن و راهبردهای خود به  چشم  بر اساسباید متناسب با اقتضائات و  

ها  طراحی شاخص چیستی عملکرد خویش پاسخ دهد و ابعاد عملکرد خود را تبیین کند و پس از آن به  

های مناسب همت گمارد. چه بسا عاملی که در سازمانی، اثری محوری بر عملکرد دارد اما در  و سنجه

توان ادعا کرد که ادبیات مدیریت عملکرد در  با این وصف، میسازمان دیگری چندان مهم نیست.  

پژوهش در این عرصه باقی  های ورزشی هنوز بلوغ نیافته و مسائل و موضوعات بسیاری برای  سازمان

مدیریت عملکرد در  بر    مؤثرهای  مؤلفهاین است که    استی که در این پژوهش مطرح  سئوال  است.

 چه ساختاری دارند. های سازمان
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 پژوهش روش
همبستگی  و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات  توصیفی  ها  از نظر چگونگی گردآوری دادهتحقیق حاضر  

رابطه میان متغیرها است که به صورت پیمایشی انجام شد. به لحاظ هدف  زیرا هدف کشف    ،است

 انجام شده است.  1398تا  1397در محدوده زمانی سال کاربردی  تحقیق

آماری   دانش  172جامعه  ورزش  فدراسیون  اعضای  و  رئیس  شامل  )نفر  ی  رؤسانفر(،    12آموزی 

آموزی کشور های ورزشی دانشرئیس و دبیر انجمننفر(،    32ها )آموزی استانهای ورزشی دانشهیئت

بدنی  نفر(، معاونین تربیت  23بدنی و سالمت آموزش و پرورش )نفر(، معاون و اعضای دفتر تربیت  41)

استان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  )و سالمت  فعالیتتربیت   اداراتی  رؤسانفر(،    32ها  و  های  بدنی 

استان  )ورزشی  بودند  32ها  این  . نفر(  علت  و  9که  به  داشتند  مسئولیت  دو  سازمان  در  استان   نفر 

رئیس و اعضای  نفر شامل    162و بویراحمد فاقد رئیس اداره بود، جامعه آماری در نهایت    کهگیلویه

نفر(،    28ها )آموزی استان های ورزشی دانشهیئتی  رؤسانفر(،    12آموزی )فدراسیون ورزش دانش

انجمن  تربیت  41آموزی کشور )های ورزشی دانشرئیس و دبیر  اعضای دفتر  بدنی و  نفر(، معاون و 

ها  بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استاننفر(، معاونین تربیت  23سالمت آموزش و پرورش )

نفر( بودند. حجم نمونه آماری    26ها ) های ورزشی استانبدنی و فعالیتتربیت  اداراتی  رؤسانفر(،    32)

با استفاده   و  نامه اینترنتی طراحی شدلینک پرسش.  نفر( در نظر گرفته شد  162برابر با جامعه آماری )

 147  از این تعداد  .های ارتباطی اینترنتی برای افراد ارسال شداز سایت کافه پردازش، از طریق راه

و  پرسش تجزیه  داده شده جهت  پاسخ  استفاده شدنامه  پرسش  تحلیل  بازگشتی   74/90:  نامه)نرخ 

از روش (  1995)  1بارکالی و همکاران مطابق قاعده  درصد(.    حداقل حجم نمونه الزم برای استفاده 

ضرب در تعداد   10ترین مقدار حاصل از  برابر است با بزرگطبق روش اول   بر  2اسمارت پی. ال. اس

گیری مدل اصلی  ای اندازههلدارای بیشترین شاخص در میان مدگیری که  های مدل اندازهشاخص

ضرب در بیشترین   10طبق روش دوم برابر است با  . بر(100=10×10وهش است )در این پژوهش ژپ 

شوند )در این پژوهش  روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط می

با تعداد قابل    هاآوری شده جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمعنامهبنابراین تعداد پرسش (.  30=3×10

این پژوهش مطابقت در    اسمارت پی. ال. اسسازی معادالت ساختاری برای نرم افزار  کفایت جهت مدل

 دارد.

ای مدیریت عملکرد با استفاده از مطالعه کتابخانهعوامل اثرگذار بر سیستم  ساخته  نامه محققپرسش

در زمینه مدیریت عملکرد  نفر از متخصصان علمی    14با    و مصاحبه اکتشافی نیمه هدایت شده   نظامند 
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های ورزشی در حوزه ورزش آموزش و پرورش  های ورزشی و نیز مدیران فوقانی سازماندر سازمان

آمدهبایران   جمع   .دست  از  کتابخانهپس  مطالعات  نتایج  تحلیل  و  نشستبندی  و  خبرگی  ای  های 

  پژوهش های  شناختی نمونه نامه در دو بخش شامل اطالعات جامعهپرسششناسایی و    متغیرهای نهایی 

ارزشی )بسیار کم= پنج  لیکرت  بر سیستم مدیریت عملکرد در مقیاس  اثرگذار  تا بسیار    1و عوامل 

 ( طراحی شد. 5زیاد=

از اساتید   نفر 10) از نظرات کارشناسان و متخصصان نامه با استفاده پرسش 1ییروایی صوری و محتوا

تحقیق روش  و  عملکرد  مدیریت  حوزه  در  متخصص  گرفت.  تأییدمورد    ( دانشگاهی  میزان   قرار 

 2واریانس استخراج شده میانگین  )روایی همگرا( با استفاده از  های خود  همبستگی یک سازه با شاخص

( روایی واگراهای دیگر )هایش نسبت به سازهتعامل بیشتر یک سازه در مدل با شاخصو    5/0باالتر از  

شاخص برای سنجش پایایی درونی    4پایایی قرار گرفت.    تأییدمورد    3کر رال  -ماتریس فورنلبا استفاده  

  تأیید بررسی و مورد  7و پایایی ترکیبی 6، آلفای کرونباخ5با استفاده از سه معیار ضرایب بارهای عاملی 

و پایایی    آلفای کرونباخمقادیر    ،4/0از    ها در سازه مربوط به خود باالتربارهای عاملی سنجه  قرار گرفت.

برخوردار  مناسبی  درونی  پایایی    ازها  اذعان نمود که تمامی شاخصتوان  بود. می  0/ 7ترکیبی بیشتر از  

 (. 3و 2، 1 د )جدول انبوده
 

 نامه پرسش  عوامل/روایی و پایای ابعاد -1جدول 

 **پایایی ترکیبی **آلفای کرونباخ *واریانس استخراج شدهمیانگین  عوامل /ابعاد

 870/0 809/0 585/0 انسانی سرمایه 

 882/0 821/0 653/0 مالی 

 897/0 846/0 687/0 تدارکاتی 

 901/0 867/0 604/0 هوشمندسازی اداری 

 902/0 869/0 607/0 سیستم مدیریت 

 876/0 788/0 702/0 شناسی محیط 

 862/0 799/0 555/0 فکری  هایسرمایه

 927/0 912/0 561/0 رفتاری  هایسرمایه

    

 
1. Face & Content Validity 

2. Average Variance Extracted (AVE) 

3. The Fornel-Larcker Criterion 

4. Reliability 

5. Loadings 

6. Cronbach's Alpha 

7. Composite Reliability 
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 نامهپرسش عوامل/روایی و پایای ابعاد -1جدول ادامة 

 **پایایی ترکیبی **آلفای کرونباخ *واریانس استخراج شدهمیانگین  عوامل /ابعاد

 855/0 745/0 663/0 انطباق اجتماعی 

 842/0 750/0 572/0 وری بهره-رضایت 

 909/0 909/0 770/0 ایزمینه

 908/0 923/0 832/0 اختیشن دانشی و روان

 934/0 923/0 827/0 مهندسی سازمان 

 892/0 826/0 805/0 سازمانی   مدیریت عملکرد

   5/0حد مطلوب متوسط واریانس استخراج شده بیشتر از :  *  

 7/0حد مطلوب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از   :** 

 

 الرکر  -روایی واگرا با استفاده ماتریس فورنل -2جدول  

 

ی 
اع

تم
اج

ق 
با

نط
ا

 

ی
کات

دار
ت

 

ت
ضای

ر
 

ره
به

و 
ی 

ور
 

ی 
سان

ه ان
مای

سر
 

یه 
ما

سر
ی 

ها ی 
ار

فت
ر

 

یه 
ما

سر
ی

کر
ی ف

ها
 

ت
ری

دی
م م

ست
سی

 

ی 
مال

 

ط
حی

م
 

ی 
اس

شن
 

دس
من

وش
ه

ا
ی  

ز

اراد
 ی 

انطباق 

 اجتماعی 
814 /0          

         0/ 829 0/ 594 تدارکاتی 

رضایت و 

 وریبهره 
612 /0 469 /0 757 /0        

       0/ 765 0/ 465 0/ 573 0/ 573 انسانیسرمایه 

های  سرمایه

 رفتاری 
744 /0 522 /0 419 /0 540 /0 749 /0      

های  سرمایه

 فکری
590 /0 545 /0 472 /0 605 /0 694 /0 745 /0     

سیستم  

 مدیریت
682 /0 542 /0 451 /0 585 /0 739 /0 689 /0 779 /0    

   0/ 808 0/ 602 0/ 629 0/ 494 0/ 770 0/ 497 0/ 617 0/ 553 مالی

  0/ 838 0/ 562 0/ 670 0/ 597 0/ 612 0/ 528 0/ 348 0/ 608 0/ 551 شناسیمحیط

هوشمندسازی  

 ی دارا
675 /0 688 /0 585 /0 672 /0 655 /0 679 /0 649 /0 670 /0 675 /0 777 /0 
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 نامه با استفاده از ضرایب بارهای عاملیپایایی درونی پرسش -3جدول 

هامؤلفه ابعاد عوامل  عاملی بار    

نه
می

ز
ی

ا
 

ه 
مای

سر
ی

سان
ان

 

ریزی نیروی انسانی، کارمندیابیبرنامه  548/0  

گرایی های بالقوه و تخصصافزایش توانایی  529/0  

856/0 جبران خدمات کارکنان   

913/0 حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در سازمان  

سازمان هایی به منظور ارتقا و بهبود نیروی انسانی در فعالیت  883/0  

ی 
مال

 

مین مالی )درآمدزایی( أت  795/0  

ها مدیریت هزینه  810/0  

879/0 مدیریت بر بودجه جاری   

742/0 مدیریت بر بودجه عمرانی   

ی 
کات

دار
 ت

729/0 تجهیزات و تسهیالت و امکانات ورزشی   

849/0 تجهیزات و تسهیالت و امکانات غیرورزشی  

های فضاهای ورزشی زیرساخت  874/0  

های فضاهای غیرورزشی زیرساخت  855/0  

ان 
زم

سا
ی 

دس
هن

 م

ی 
دار

ی ا
ساز

د 
من

وش
 ه

798/0 میزان پذیرش سازمان در رابطه با شبکه و ارتباطات داخلی   

743/0 میزان پذیرش سازمان در رابطه با شبکه و ارتباطات خارجی   

های اطالعاتی دستیابی به بانکمیزان پذیرش سازمان در   862/0  

های اطالعاتی وجود بانک  817/0  

های حسابرسی و حسابداریوجود سیستم  686/0  

های اطالعات مدیریت وجود سیستم  745/0  

م 
ست

سی
ی

ریت
دی

م
 

انداز از سازمان  مشخص بودن اهداف سازمانی با نمایش چشم  825/0  

781/0 مقصود و منظور منحصر بفرد از ایجاد سازمان   

866/0 سازماندهی و ساختار سازمانی مناسب   

708/0 مرتبط ساختن اجزا سازمان با یکدیگر برای کسب هدف مشترک   

ریزی شده های برنامهفعالیتتطبیق طریق عملیات انجام شده با   783/0  

700/0 ارزیابی، سنجش و مدیریت بهتر و باالتر   

ط
حی

م
 

ی 
اس

شن
 

862/0 قدرت کنار آمدن با شرایط محیطی سازمان برای رسیدن به اهداف سازمان   

های ذهنی و عینی برای تطبیق قانون  وجود زمینه  849/0  

ها، و عالیق یک یا چند نفر و یا چند گروه هدفها، کاهش اختالف بین نقش  806/0  
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 نامه با استفاده از ضرایب بارهای عاملیپایایی درونی پرسش -3جدول ادامة 

هامؤلفه ابعاد عوامل   بار عاملی  

ان
رو

 و 
ی

نش
 دا

یه
رما

س
ی 

خت
شنا

 

یه 
ما

سر
ی 

کر
ی ف

ها
 

مزایای دانش یک سازمان با نگاهی به پیشبرد اهداف   ه برداری و توسعبهره

 سازمان 
710/0  

681/0 توانایی سازمان در کشف خطاها و اصالح آنها و تغییر دانش   

789/0 استفاده از دانش فنی و اجرایی جدید   

های مختلف ها در محیطها و تواناییاستعداد به کارگیری مهارت  787/0  

آگاهانه دانش کنار گذاشتن   754/0  

یه
رما

س
ی 

تار
 رف

ی
ها

 

های مثبت شخص نسبت به سازمان تقویت نگرش  629/0  

های مثبت شناختی، عاطفی و سنجشی افراد، نسبت به شغلشان واکنش  764/0  

کند. طریقی را که رهبر، از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می  766/0  

بینی نشده پیشتوانایی پاسخ به تغییرات   754/0  

767/0 شکل الگوهای رفتاری کارکنان   

احساس تعهد درونی به منظور رعایت الزامات در ارتباط با کار بدون سیستم  

 نظارتی 
690/0  

های سازمان و عملکرد باال مشیمسئولیت و تعهد افراد در جهت اجرای خط  815/0  

.داندرا ملزم به انجام دادن آن میاحساس پایبندی فرد به وظایفی که خود   772/0  

یافته افراد در سازمان حمایت و احساس باورهای تعمیم  786/0  

ها، نظرات و اطالعات راجع به مشکالت سازمانی بیان ایده  734/0  

ی 
مان

ساز
د 

کر
مل

 ع
ت

ری
دی

 م

ق  
طبا

ان

ی 
ماع

جت
های اجتماعی و بهبود آنها توانایی شناخت دقیقی از سیستم ا  755/0  

وظایف و تعهدات یک سازمان در جهت حفظ و مراقبت از آنها  ه مجموع  838/0  

846/0 عدم رفتارهای منفی و یا تحلیل برنده   

ره
 به

ت و
ضای

ر
ی 

ور
748/0 کیفیت خدمات    

778/0 افزایش احتمال موفقیت در انجام وظیفه در سازمان   

798/0 کارایی   

699/0 اثربخشی   

 

بندی و خالصه به منظور طبقه میانگین و انحراف استاندارد  فراوانی، درصد فراوانی،  در بخش توصیفی از  

داده آزمون  نمودن  از  استنباطی  بخش  در  و  خام  کلموگروفهای  بررسی -آماری  برای  اسمیرنوف 

مدل تحقیق برای بررسی برازش  ی  ئتحلیل عاملی با روش حداقل مربعات جزها و  توزیع دادهچگونگی  

 23نسخه    1اس. پی. اس. اسماری  آافزارهای  رمنها با استفاده از  استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده

 
1. SPSS 
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  انجام پذیرفت.  3نسخه  اسمارت پی. ال. اس    نرم افزاراستفاده از  سازی معادالت ساختاری با  مدلو  

 .اندآزمون شده p≤ 05/0 ها در سطحکلیه فرضیه 
 

 نتایج 
فراوانی و درصد فراوانی سن، جنسیت، سطح تحصیالت و سمت افراد نمونه آماری آورده   4جدول در 

( زن  4/20نفر )  30( مرد و  6/79نفر )   117نفر نمونه آماری مورد مطالعه    147شده است. از میان  

( و  4/52فراوانی )  77سال با    50- 41بودند. بیشترین گروه سنی و تحصیالت مربوط به گروه سنی  

 ( بود.  3/67فراوانی ) 99قطع تحصیلی کارشناسی ارشد با م
 

 های دموگرافیک نمونه آماری پژوهشفراوانی و درصد فراوانی ویژگی -4جدول 

 های دموگرافیک ویژگی

 کل نمونه آماری

 نفر( 147)

بدنی معاونت تربیت 

 و سالمت 

 نفر( 75)

فدارسیون ورزش  

 آموزی دانش

 نفر(  72)

فراوانی(  )درصد 

 فراوانی

)درصد فراوانی(  

 فراوانی
 )درصد فراوانی( فراوانی 

 سن 
 30( 7/41) 26( 7/34) 56( 1/38) سال  30-40
 37( 4/51) 40( 3/53) 77( 4/52) سال   50- 41
 5( 9/6) 9( 0/12) 14( 5/9) سال به باال  51

 جنسیت
 18( 0/25) 12( 0/16) 30( 4/20) زن 
 54( 0/75) 63( 0/84) 117( 6/79) مرد

سطح  
 تحصیالت 

 9( 5/12) 7( 3/9) 16( 9/10) کارشناسی 
 50( 4/69) 49( 3/65) 99( 3/67) کارشناسی ارشد 

 13( 1/18) 19( 3/25) 32( 8/21) دکتری

 سمت 

 8( 1/11) 23( 7/30) 31( 1/21) کارشناس 
 27( 5/37) 21( 0/28) 48( 7/32) هیئت رئیس اداره/

معاون/ رئیس و دبیر  
 انجمن 

(2/47 )68 (3/41 )31 (4/51 )37 

 

آزمون   افزار  باسمیرنوف  -کلموگروفنتایج  نرم  از  استفاده  اسا  اس.  پی.  آماره    اس.  که  داد  نشان 

نرمال  فرض  بنابراین    .معنادار بود  گیری شدههای اندازهدر شاخصابعاد    همهدر    اسمیرنوف-کلموگروف

ها غیرنرمال لذا توزیع تمام داده .شوداطمینان پذیرفته نمی 95/0آماری با ضریب بودن توزیع جامعه 

سازی معادالت ساختاری با استفاده  های آماری مربوط از روش مدلاست و برای بررسی ارتباط فرضیه

   استفاده شد. اسمارت پی. ال. اس  افزاراز نرم
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از استفاده  با  معناداری  معیارهای  برازش مدل ساختاری  اثر،  1تی  ضرایب  تعیین،  2اندازه    و   3ضریب 

وابط بین  تی رمقادیر ضرایب معناداری    5ل  در جدو  مورد بررسی قرار گرفت.  4بینی ضریب قدرت پیش

در نتیجه و  بینی صحیح روابط مدل پژوهشی  است که حاکی از پیش  دارمعناو    96/1تر از  ابعاد بزرگ

همچنین برای نشان دادن شدت رابطه میان   .است  %95پژوهش در سطح اطمینان  های  فرضیه   تأیید

ای با مدیریت  دهد در رابطه متغیر زمینه شود که نتایج نشان میها از معیار اندازه اثر استفاده میسازه

اثر متوسط و   شناختیسرمایه دانشی و روان  تغیرعملکرد سازمانی و م با مدیریت عملکرد سازمانی 

مدیریت عملکرد سازمانی اثر کوچک و در سایر روابط اثر بزرگ را مشاهده   با ر مهندسی سازمانمتغی

 . کنیممی
 

 ابعادبا و با هم عوامل روابط بین و اندازه اثر  تیمعناداری  ضرایبضریب مسیر و   -5ل جدو

 ابعاد با وبا هم بین عوامل رابطه 
ضریب 
 مسیر

ضریب 
معناداری  

 تی

سطح 
 ی دارمعنا

اندازه  
 ** راث

میزان 
 اندازه اثر 

 بزرگ  062/2 001/0* 653/26 821/0 تدارکاتی <-ای زمینه
 بزرگ  322/4 001/0* 068/53 901/0 سرمایه انسانی   <-ای زمینه
 بزرگ  674/4 001/0* 320/62 908/0 مالی  <-ای زمینه
 متوسط  266/0 008/0* 709/2 269/0 مدیریت عملکرد سازمانی  <-ای زمینه

  هایسرمایه _<شناختی سرمایه دانشی و روان
 رفتاری 

 بزرگ  467/14 001/0* 251/145 967/0

  هایسرمایه _<شناختی سرمایه دانشی و روان
 فکری

 بزرگ  695/2 001/0* 051/31 854/0

مدیریت   _<شناختی سرمایه دانشی و روان
 عملکرد سازمانی 

 متوسط  224/0 038/0* 099/2 269/0

 بزرگ  955/3 001/0* 027/50 893/0 سیستم مدیریت   <-مهندسی سازمان 
 بزرگ  418/2 001/0* 919/35 841/0 محیط شناسی  <-مهندسی سازمان 
 بزرگ  160/4 001/0* 018/46 898/0 هوشمندسازی اداری <-مهندسی سازمان 
 کوچک  121/0 029/0* 200/2 281/0 مدیریت عملکرد سازمانی  <-مهندسی سازمان 

 بزرگ  867/3 001/0* 984/43 891/0 انطباق اجتماعی   <-مدیریت عملکرد سازمانی 
 بزرگ  465/4 001/0* 949/37 904/0 رضایت و بهره وری <-مدیریت عملکرد سازمانی 

 شود.می تأییدهای پژوهش فرضیه %95در سطح اطمینان  :*

 گ بزر  اثراندازه  35/0متوسط،  اثراندازه   15/0کوچک،  اثر اندازه  02/0: **
 

 

 
1. T-values 

2. Effect Size (F2) 

3. R2 

4. Q2 
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گذارد از معیار ضریب تعیین  زا میزا بر یک متغیر درونی که یک متغیر برون تأثیربرای نشان دادن  

می متغیراستفاده  که  عملکردزای  روند  شود  متوسط  از   سازمانی  مدیریت  باال   برازش  سایر    به  و 

های  بینی شاخصبرای نشان دادن قابلیت پیشاز برازش قوی برخوردار هستند.    زامتغیرهای درون

زای متغیر درونشود که  بینی استفاده میزای مدل از ضریب قدرت پیشهای درونمربوط به سازه

بینی قوی زا از قدرت پیشبینی متوسط به باال و سایر متغیرهای درون قدرت پیش  مدیریت عملکرد از

 . (6 )جدول برخوردار هستند
 

 بینی ضریب قدرت پیشو  معیار ضریب تعیین -6جدول 

 عوامل /ابعاد
ضریب تعیین 

* 

میزان 

 برازش 

بینی  ضریب قدرت پیش
** 

قدرت 

 بینی پیش

 قوی 470/0 قوی 812/0 انسانی سرمایه 

 قوی 533/0 قوی 824/0 مالی 

 قوی 449/0 قوی 673/0 تدارکاتی 

 قوی 479/0 قوی 806/0 هوشمندسازی اداری 

 قوی 475/0 قوی 798/0 سیستم مدیریت 

 قوی 492/0 قوی 707/0 شناسی محیط 

 قوی 399/0 قوی 729/0 فکری  هایسرمایه

 قوی 518/0 قوی 935/0 رفتاری  هایسرمایه

 قوی 519/0 قوی 795/0 انطباق اجتماعی 

 قوی 461/0 قوی 817/0 بهره وری -رضایت 

 - زا برون - زا برون ایزمینه

 - زا برون - زا برون ختیشنادانشی و روان

 - زا برون - زا برون مهندسی سازمان 

مدیریت عملکرد  

 سازمانی 
 متوسط  264/0 متوسط  564/0

 برازش قوی   67/0برازش متوسط،   33/0برازش ضعیف،    19/0: * 

 بینی قویقدرت پیش 35/0بینی متوسط، قدرت پیش 0/ 15بینی ضعیف، قدرت پیش 02/0: **

 

( بر اساس  2004) 2که توسط تننهاوس و همکاران 1. اف اُجی. برازش کلی مدل با استفاده از شاخص 

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠̅̅√  فرمول ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × 𝑅2̅̅̅̅    ،دهد برازش دست آمد که نشان میهب   556/0مقدار  ابداع شد

 قرار گرفت.   تأییدکلی مدل در حد بسیار قوی مورد  

 
1. Goodness of Fit (GOF) 

2. Tenenhaus et al 
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ای شود که در عامل زمینهمشخص می  1  در تحلیل عاملی ابعاد مربوط به عوامل اصلی با توجه به شکل 

ی در  دارمعنا( دارای نقش  821/0و تدارکاتی )  (901/0(، سرمایه انسانی )908/0به ترتیب ابعاد مالی )

رفتاری    های شناختی به ترتیب بعد سرمایهای هستند. در عامل سرمایه دانشی و روانزمینهتبیین عامل  

-ی در تبیین عامل سرمایه دانشی و رواندارمعنا( دارای نقش 854/0فکری ) های( و سرمایه967/0)

(، سیستم 898/0ناختی هستند. در عامل مهندسی سازمان به ترتیب ابعاد هوشمندسازی اداری )ش

ی در تبیین عامل مهندسی سازمان  دارمعنا( دارای نقش  841/0( و محیط شناسی )893/0ریت )مدی

بهره و  رضایت  بعد  ترتیب  به  سازمانی  عملکرد  مدیریت  عامل  در  )هستند.  انطباق  904/0وری  و   )

در تحلیل مسیر   ی در تبیین مدیریت عملکرد سازمانی هستند.دارمعنای نقش  را( دا891/0اجتماعی )

اصلی  روا عوامل  بین  زمینهبط  عوامل  )ابعاد  روان269/0ای  و  دانشی  سرمایه   ،)( (،  269/0شناختی 

ی بر مدیریت عملکرد سازمانی  دارمعنا( به طور مستقیم دارای اثر مثبت و  281/0مهندسی سازمان )

 ند. نکدرصد از تغییرات آن را تبیین می 28/0 ،26/0،  26/0و هر کدام به ترتیب  دارند
 

 
 مدل نهایی پژوهشتی و ضرایب معناداری  مسیریزان ضریب م -1ل شک
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 گیریبحث و نتیجه 
پژوهش   این  از  سازمانهدف  در  عملکرد  مدیریت  بر  اثرگذار  عوامل  مسیر  ورزشی  تحلیل  بود.  های 

پردازن نظریهای دارد و این موضوع را در دیدگاه اکثر دهد عملکرد مفهوم چندگانهها نشان میبررسی

های مختلفی از  توان مشاهده کرد و هر کدام به فراخور قلمرو موضوعی مورد مطالعه خود به جنبه می

بندی نمود. گروه اول، عملکرد توان در سه گروه دسته بندی مییک جمع  اند که درعملکرد اشاره کرده

دانند که در یک دوره زمانی  یهای یک فرد یا یک سازمان یا یک دولت مرا تمام اقدامات و فعالیت

نتایج )ستاده، پیامد و اثر( حاصل    گیرد. گروه دوم، عملکرد فرد، سازمان و دولت را صرفاًمعین انجام می

ها( ندارند. گروه سوم، توجه به هر دو جنبه دانند و توجهی به اقدامات صورت گرفته )ورودی شده می

د هم به معنی نتایج )ستاده، پیامد، اثر( کسب شده و هم  دانند، از نظر این گروه عملکررا ضروری می

(. با مطالعه ادبیات 12، 2018، 1)آرمسترانگ است( صورت گرفته فرآیندها و  به معنی رفتار )وردودی

رسیم که تحلیل ارائه شده از سوی گروه سوم تحلیل جامع  موجود در حوزه عملکرد به این نتیجه می

های ارزیابی عملکرد بوده و مبنای کار در استقرار نظام و درستی است که مطابق با چارچوب تمام مدل

عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در  جامع از همه    بررسی نسبتاًگیرد. با  مدیریت عملکرد قرار می

های مهندسی سازمان،  عاملهای حاصل از پیمایش کمی و کیفی در قالب  مؤلفههای ورزشی  سازمان

به عنوان عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد سازمانی و انطباق  ای  شناختی و زمینه روان-سرمایه دانشی

رضایت پیامد  بهره-اجتماعی،  عنوان  به  سازمانوری  در  عملکرد  مدیریت  ورزشی سیستم  های 

 بندی گردید.  دسته 

شناختی و مهندسی سازمان به  روان-ای، سرمایه دانشیدهد که عوامل زمینهتحلیل مسیر نشان می

اثر مثبت و   ،  26/0ی بر مدیریت عملکرد سازمانی دارند و هر کدام به ترتیب  دار معناطور مستقیم 

 کنند. تغییرات آن را تبیین میدرصد از  28/0، 26/0

ای به ترتیب ابعاد مالی، سرمایه انسانی  در تحلیل معادالت ساختاری نتایج نشان داد که در عامل زمینه

اگر سازمان را به مانند یک ماشین    ای هستند.ی در تبیین عامل زمینهدارمعناو تدارکاتی دارای نقش  

ایفا می  فرض کنیم منابع مالی و تدارکاتی نقش مواد را  برای به سوختی  بنابراین هر سازمان  کند. 

انرژی  کننده موتور دهنده و روشنحرکت در آمدن نیاز به منابع مالی و تدارکاتی دارد و این منابع 

شود  سازمان است. بدیهی است سازمان در انجام وظایف برای دسترسی به اهدافش زمانی موفق می

انرژی با برنامه و به این  برای اجرای هر  طورکه  گونه برنامه در هر سازمان در    دقیق مصرف گردد. 

اختیار داشتن وسایل و تجهیزات امر ضروری است بنابرای نیروی انسانی زمانی قادر به انجام وظایف  

ی است هر اندازه امکانات و وسایل  طبیعدار باشد.  رمحوله است که از حداقل امکانات و تجهیزات برخو 

 
1. Armstrong 
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روز   نیاز  بود. در هر  متناسببا  بیشتری خوهد  بهره  امکانات  این  از  انسانی سازمان  نیروی  باشد،  تر 

از امکانات مالی و تدارکاتی به برنامه تنظیمی استفاده شود، بهرهسازمانی اگر  وری  طور صحیح و با 

  1و همکاراندر بعد مالی و تدارکاتی همسو با نتایج این پژوهش در مطالعات مادال    افتد.مطلوب اتفاق می

(2005  ،)( موری  و  )(،  2006شیبوری  آرنولد  و  توسعه   (،2011فلچر  پشتیبانی،  امور  به  توجه 

های ورزش و توسعه منابع مالی و استفاده بهینه از بودجه از ضروریات برای بهبود ظرفیت  زیرساخت 

اولویتبودجه و توسعه زیرساخت .  استها  عملکردی سازمان از  لکرد ادارات های عمبندی شاخصها 

استان  به مدیران   است(  2017دامنه و همکاران )های کشور در مطالعه سلیمانیورزش و جوانان  و 

گردد در راستای بهبود ظرفیت عملکردی سازمان، استفاده بهینه از بودجه و بویژه  ادارات توصیه می

زیرساخت توسعه  هدف  با  عمرانی،  دهندبودجه  قرار  توجه  مورد  را  ورزش  همکاران   .های  و  رجبی 

بندی به طور غیرمستقیم از طریق تأثیرگذاری بر  ( نشان دادند که مشارکت مدیران در بودجه2015)

بر عملکرد مدیران مؤثر است. مشارکت در بودجه به  بندی میرضایت شغلی و تعهد سازمانی  تواند 

پیشنهاد  مثبتی داشته باشد.  دریافت اطالعات جدید در مدیران منجر شود و بر رضایت شغلی آنان تأثیر  

وری تا بهره  استفاده شود  طور صحیح و با برنامه تنظیمیمی شود استفاده از امکانات مالی و تدارکاتی به

 افتد. مطلوب اتفاق 

ها از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار های ورزشی مانند تمام سازمانمدیریت منابع انسانی در سازمان

توجه با  سازمانی  هر  ویژه  است.  انسانی  منابع  وظایفش  و  ماموریت  میبه  خدمت  به  را  گمارد.  ای 

در دید آنان هستند و از آن    ؛شان به دلیل تماس نزدیک با مردم، دائماهای ورزشی و مدیرانسازمان

های ورزشی آکنده از احساسات و هیجانات اجتماعی است این امر تأثیر مستقیمی در جایی که محیط

منا  از نحوه مدیریت  اگر سازمان در درون خود  و خارج سازمان خواهد داشت.  انسانی در درون  بع 

ها و بیرون سازمان چندان موفق نخواهد بود.  دار نباشد، در ارائه خدمات به گروهرانسجام الزم برخو 

کارگیری رویه برای جذب، حفظ و ارتقاء نیروی انسانی توانمند و مستعد برای بهبود عملکرد سازمانی  هب

ها  ( بیان داشتند سازمان2018و همکاران )بیگمی  . در همین راستا  استاز دیگر نتایج پژوهش حاضر  

زه مدیریت منابع  هایی در حوهای مطلوب و اتخاذ سیاستدر ایجاد نگرش  مؤثرباید با تأمین نیازهای  

بالوندی    .کنند، عملکرد سازمان را ارتقاء بخشندانسانی که ضمن داشتن تناسب از یکدیگر حمایت می

که بتواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشد، الزم ( بیان داشتند سازمان برای این2019و زردشتیان )

هایش توجه کند و با استفاده از آنها منابع انسانی را است به مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مؤلفه

های  و به خالقیت و نوآوری در سازمان تشویق نماید تا بتواند با تغییرات پرشتاب، پیشرفت  ندکتوانمند  

ضرورت   .و در نهایت به موفقیت بیشتری برسد  ود ششدن همگام  و پدیده جهانیو فناوری  سریع علمی  

 
1. Madella et al 
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های ورزشی نه تنها یک اصل بلکه پلی  های مدیریتی و ارزیابی مهارت مدیران سازمانتوجه به مهارت

ها  ها برای بهبود عملکرد باید بر روی ایجاد این مهارتسازمانشود و  جهت موفقیت سازمانی تلقی می

افر سرمایهدر  کنند.اد  واقع    گذاری  برنامهدر  که  نسبت  همان  فعالیتبه  و  گسترده  ها  ورزشی  های 

ها برای مدیریت  ها و مهارتو انواع مختلف شایستگی  شودمیشوند، مدیریت ورزشی نیز پیچیده  می

از نظر مهارت  این رو صالحیت و کیفیت مدیران  از  نیاز است.  های مدیریتی  در حوزه ورزش مورد 

ترین عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است. از  های ادراکی، انسانی و فنی( یکی از مهم)مهارت

 ( 2014)  و همکارانپور  حسین ر در بعد سرمایه انسانی، مطالعات  دیگر تحقیقات همسو با مطالعه حاض

های  ها به درک بهتر مهارتدارند دارا بودن این مهارتکه بیان می  است(  2018نظری و همکاران )  و

نهایتاً و  و    مدیریتی  آگاهی  شناخت،  ضرورت  لذا  نمود.  خواهد  کمک  مدیریتی  الگوی  انتخاب 

تواند منجر به بهبود سطح اثربخشی  ها و تبیین روابط بین آنها میمهارت  گذاری در افراد از اینسرمایه

رسد پیشنهاد  رود لذا به نظر میها به شمار میهای سازمانشود. سرمایه انسانی از ارزشمندترین سرمایه

های  دورهسازی نقش، وظایف محوله به کارکنان، برگزاری  های ورزشی در شفافکه مدیران سازماناین

در   دهند  اجازه  کارکنان  به  و  کنند  اقدام  کارکنان  وظایف  زمینه  در  مستمر  تخصصی  آموزشی 

ها مشارکت داشته باشند، منطقی است. چرا که این امر به تقویت انگیزش کارکنان کمک  گیری تصمیم

ئل سازمانی در  که کارکنان را برای حل مسانماید، ضمن ایننموده و آنها را به ابتکار عمل تشویق می

دهد. با این عمل عالوه بر ایجاد زمینه درک بهتر شرایط محیط کار سازی مشارکت میتصمیم فرآیند

های  تواند موجبات تحقق اهداف و اثربخشی سازمانی را در سازمانو توسعه دانش پایه در این حوزه می

که سرمایه انسانی نسبت به سایر  توان عنوان نمود با توجه به این طورکلی میورزشی فراهم آورد. به

های آموزش  شود سیاستپیشنهاد می ،  نمایدمیای را ایفا ها نقش بسیار مهم و ویژهمنابع در سازمان

ای اتخاذ شود  موریت سازمان به گونهأ کارکنان بر پایه نظرسنجی از افراد و در راستای اهداف عالیه و م 

 . نمایندنجام مشاغل مختلف در سازمان را کسب های الزم برای اکه افراد بتواند مهارت

شناختی به ترتیب بعد در تحلیل معادالت ساختاری نتایج نشان داد که در عامل سرمایه دانشی و روان

-ی در تبیین عامل سرمایه دانشی و رواندارمعنافکری دارای نقش    های رفتاری و سرمایه  هایسرمایه

گذاری  توانند با سرمایههای ورزشی میسازمانتوان گفت  ها میدر تبیین این یافته  شناختی هستند.

فکری به بهبود ابعاد مختلف عملکرد سازمانی کمک کنند.    هایکننده سرمایههای تقویتبر شاخص

تواند بسترساز نوآوری و های ورزشی میحاکم ساختن فرهنگ و ارزش یادگیری سازمانی در سازمان

ب  خالقیت نتیجه  در  و  تمام  هسازمانی شود  اگر  ترویج کند.  و  ترغیب  را  دانش در سازمان  کارگیری 

های الزم برای استقرار طرحی نو در سازمان فراهم شود اما فرهنگ آن در سازمان به  امکانات و زمینه

به بار    اجرا در نیاید و مورد توجه قرار نگیرد طرح اجرا نخواهد شد و تنها ضررهای مالی و انسانی 
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برنامه اجرای  آورد. همچنین موفقیت در  تکنیکخواهد  و  ها،  تعهد  به  منوط  نوین  رویکردهای  و  ها 

است.   سازمان  در  دانش  استقرار  برای  کارکنان  مشارکت  و  سازمان  ارشد  مدیریت  عملی  حمایت 

بایست  ها، اغلب به کاوشگری جمعی و مشارکتی نیاز دارند و افراد میدر سازمان  مسئلههای حل  فعالیت

همسو با تحقیق حاضر   گیری مشارکت ارزشمند داشته باشند.و تصمیم مسئلهگروهی حل  فرآینددر 

( در مطالعات  2015خورسندی و همکاران )و    (2018عباسی و فتاحیان )فکری    هایدر بعد سرمایه

ها در کارکنان به عنوان یکی از عوامل  یادگیری سازمانی و چگونگی ایجاد این قابلیتخود بر اهمیت  

کردند اشاره  عملکرد  افزایش سطح  در  )مظلومی  .مؤثر  و همکاران  و  2016سوینی  دانش  مدیریت   )

( 2019بالوندی و زردشتیان )  .خالقیت را به عنوان پیشبین مهم برای عملکرد سازمانی در نظر داشتند

  ( به عامل فراموشی سازمانی 2015چناری و عباسی )تمرکز به خالقیت و نوآوری در سازمان و بخش

اند.  ( به نقش یادگیری و هوش سازمانی در عملکرد سازمانی اشاره داشته2019نیا و راستگو )و ابطحی

ها، نیاز به  حوزههای ورزشی، به منظور افزایش عملکرد خود در تمامی  طور ویژه سازمانها و بهسازمان

سازمان بنابراین  دارند.  خود  دانش  مدیریت  ظرفیت  ارتقاء  و  میتقویت  ورزشی  با های  توانند 

تدوین    های دانش یا اطالعات به عملکرد و بازدهی بیشتری دست یابند. گذاری بیشتر در حوزه سرمایه

پیادهبرنامه و  آموزش  جهت  در  الزم  سازمانهای  عملکرد  دانش،  رسازی  بخشید.  ها  خواهد  بهبود  ا 

های ورزشی نسبت به مفاهیم و رویکردهای  آموزش مدیران ارشد، مدیران پروژه و کارشناسان سازمان

(. خالقیت و نوآوری 2016سوینی و همکاران،  تواند مفید واقع شود )مظلومیجدید در مورد دانش می

ه آگاهی مدیران و کارکنان از خالقیت  توان اذعان داشت کبرای ماندگاری هر سازمانی الزم است لذا می

های مورد نیاز و نو وارد عرصه کار و فعالیت  ای از آگاهیو نوآوری باید الزامی شود تا بتوانند با زمینه

نقش مؤثری در تحقق هدف آفرینندگی،  با  آنجا  در  و  پیشرفت سازمانشوند  و  داشته ها  های خود 

هایی در سازمان به وجود آید و از ری نیاز است دگرگونیباشند. برای تولید خالقیت و افزایش نوآو

وضع موجود به مرحله نوینی رهنمون شد و با توجه به شرایط و مقتضیات، فرهنگ تیمی را شکل داد، 

از مهم یکی  نوآفرینی است. شاید  اکتشاف و  اختراع،  بر  تأکید  این نوع فرهنگ  ترین عوامل زیرا در 

های  وآوری در سازمان، ساختار مناسب و تشکیالت متناسب با هدفکننده توان خالقیت و نتسهیل 

نظر است که در این زمینه ساختار زیستی یا ارگانیک، ساختار مناسب خالقیت و نوآوری در   مورد

هوش سازمانی به  (.  2019آید، باید مورد توجه قرار گیرد )بالوندی و زرتشتیان،  شمار میهسازمان ب

ها افزایش داده و باعث پیدایش مزیت رقابت نوینی در  که دستیابی به دانش را در سازماندلیل این

می میآنها  سازمانگردد،  اثربخشی  بهبود  جهت  در  مهم  گامی  باشدتواند  امروزه    .ها  بنابراین 

از نیروی فکر کارکنان خود به نحو شایسته بهره گیرند.  سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند 

های ورزشی باید کارکردهای مناسبی را طراحی کنند که مطمئن شوند، متغیرهای  بنابراین سازمان
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ب شرایط  سازی هوش سازمانی به سطح قابل قبولی رسیده است و بدین ترتیمحیطی و الزم برای بهینه

های ورزشی مهیا نمایند. عالوه بر این هوش سازمانی  الزم برای ارتقاء سطح هوش سازمانی را در محیط

های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب کند تا اطالعات و مهارتها کمک میبه سازمان

خاب، سازماندهی و  طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتشوند و بهمی

ریزی راهبردی منتشر کنند. این امر سازمان را به صورت کارا و مؤثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه

تصمیم قادر میگیریو  پویا  )ابطحیهای  راستگو،  سازد  و  عملکرد سازمانی 2019نیا  ارتقاء  (. جهت 

وری و کارایی الزم برخوردار  مان از بهرهبایستی به فراموشی سازمانی توجه ویژه داشته باشند تا هم ساز

توان با آگاه کردن مدیران و کارشناسان و به کارگیری صحیح و هدفمند آنها در سازمان  باشد و هم می

ها، دانش سازمانی خود را ها باید بتوانند در برخی از موقعیتسازمان  . از اتالف منابع جلوگیری کرد

ی را جایگزین نمایند که این همان فراموشی سازمانی هدفمند  آگاهانه کنار بگذارند و دانش جدید

 (.2015چناری و همکاران، بخش) است

( در شاخص 2011رفتاری نتایج فلچر و آرنولد )  هایاز مطالعات همسو با پژوهش حاضر در بعد سرمایه

کشتگر و همکاران  شده و آوای سازمانی در مطالعه  توجه به حمایت سازمانی ادراک  ؛فرهنگ سازمانی

  مؤثرهای  ( به عنوان شاخص2019اعتماد و تعهد سازمانی در مطالعه حسینی و همکاران )  ؛(2017)

در  سازمان  اهداف  به  نیل  در جهت  سازمانی  چابکی  نقش  شد.  بررسی  سازمانی  عملکرد  بهبود  در 

مادال و همکاران    . ( نشان داده شد2018(، عباسی و فتاحیان )2015چناری و عباسی )مطالعات بخش

ه وری اشار( به نقش نشاط سازمانی بر بهره2017سیفری )( به نقش مشارکت، درویشی و کالته2005)

رفتاری به عنوان یک منبع قوی در رشد و ارتقای    هایسرمایهتوان بیان داشت  نمودند. بنابراین می

در    های خودکند تا با به کارگیری مهارتفردی و سازمانی نقش بسزایی داشته و به افراد کمک می

برابر مشکالت و مسائل پیرامون به صورت مطلوبی عمل کنند و احساس موفقیت فردی و سازمانی در  

با کاهش فشار روانی و دور کردن فرسودگی و کاهش عواطف منفی از آنها ایجاد شده یا افزایش یابد. 

توان توسعه یمندی در بین کارکنان، مکارکنان و ایجاد جوی مثبت و شاد و باال بردن میزان رضایت

کرد   مشاهده  مختلف  ابعاد  در  را  سازمان  کالته)روزافزون  و  های  سازمان  (.2017سیفری،  درویشی 

ها برای انطباق خود با شرایط متغیر، از توانمندهای چابکی سازمانی  ورزشی باید همانند سایر سازمان

این سازمان  . استفاده کنند بر  مدیریت حاکم  نوع  امر  این  میبرای  و  تها  تداوم  باشد.  تأثیرگذار  واند 

مدت، بستگی به چابکی دارد و نیازمند دستیابی به برتری در ارائه خدمات  پایداری موفقیت در طوالنی

دهد و اجازه برتری نسبت ها را می. سازمان با تکیه بر چابکی، اجازه تصرف در فرصتاستو امکانات  

در واقع انتخاب سبک رهبری   (.2018سی و فتاحیان،  کند )عباهای رقیب را ایجاد میبه سایر سازمان

دهد که بتوانند با توانایی شناسایی تغییرات، پاسخ سریع به آنها و  مناسب به مدیران این امکان را می
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ترین زمان ممکن، توانایی انجام کارهای مختلف و دستیابی به  توانایی انجام وظایف و عملیات در کوتاه

و رضایت کارکنان خود در هنگام مواجهه با عوامل داخلی و خارجی سازمان   ءاهداف در جهت حفظ بقا

شوند.    مؤثرخود   سازمان  اثربخشی  بهبود  سبب  و  برنامهباشند  و  مدیران  اتخاذ  بایستی  با  ریزان 

پرداخت استراتژی  همچون  مدیریت هایی  شیوه  احترام،  و  صداقت  فرهنگ  توسعه  منصفانه،  های 

های سازمانی، عالوه بر کاهش گیری د زمینه مشارکت کارکنان در تصمیممشارکتی و تفویضی و ایجا

وری را فراهم  بدبینی در آنان، موجبات ارتقاء سرمایه رفتاری و وجدان کاری و در نهایت، ارتقاء بهره

بر  مؤثرهای شخصیتی افراد و عوامل توان اذعان نمود شناخت و آگاهی از ویژگیاز این رو مید. نماین

ارتباطات و کاهش تعارضات در سطوح مختلف و ایجاد زمینه نفوذ و تأثیر   فرآیندرفتار در جهت بهبود  

 رود.  بر دیگران از جمله موضوعات مهم در مدیریت عملکرد در سازمان به شمار می

ابعاد   ترتیب  به  سازمان  مهندسی  عامل  در  که  داد  نشان  نتایج  ساختاری  معادالت  تحلیل  در 

ی در تبیین عامل مهندسی  دارمعناشناسی دارای نقش  ازی اداری، سیستم مدیریت و محیطهوشمندس

بوروکراسی رایج در سازمان، احتمال   هایویژگی( بیان داشت که  1986)  1فریسبیسازمان هستند.  

افزایش    هایویژگیدهد. عالوه بر این، طراحی سازمانی و  میرسیدن به هدف و کارایی سیستم را 

  توجه به عوامل مدیریتی و توسعه ساختار  گذارد.میها بر عملکرد سازمانی آنها تأثیر  سازمان  ساختاری

موجب افزایش کارایی  سازی رویکردهای مدیریت  پیادهدهد و  احتمال رسیدن به هدف را افزایش می

هماهنگی و آمادگی در برابر    ترین دستاوردهایشود. یکی از مهمو اثربخشی و موفقیت در سازمان می

های ناشی  ها تعامل مستمر با محیط برای به حداقل رساندن پیچیدگیتغییرات محیط برای سازمان

های محیطی که سازمان در آن قرار دارد برای هر سازمانی بسیار مهم  . ساختار و ویژگیاستاز تغییر 

ردی از این دست با شرایط سازمان هماهنگ  اگر شرایط محیطی، قوانین، نحوه باور مدیریت و موااست.  

دهد. نظام  گراید یا به شکل خنثی و راکد به فعالیت خود ادامه مینباشد، قطعاً سازمان به زوال می

های مدرن به طور بالقوه با محیطی پویا  آوریهای نوین و فنآموزش و پرورش به علت ورود روش

از هر سو حیات  را به خطر می  مواجه است و تهدیدهای محیطی  این نظام  بقای  بنابراین    . اندازدو 

تحلیل کند و با    ها باید جایگاه فعلی خود را بشناسد، نقاط ضعف و قوت خود را دقیقاًمدیران سازمان

و خود را برای مقابله با تهدیدها آماده سازد.    ایدنمرو استفاده  های پیشتکیه بر نقاط قوت از فرصت 

ها  مؤلفه ها و ابعاد مهندسی سازمان است. کاربست  مؤلفه گیری از  یکی از ابزارهای تحقق این امر بهره

های مورد بررسی )به طور خاص مدیران( با آگاهی  شود تا کارکنان سازمانگفته موجب میو ابعاد پیش

سازی آن گام بردارند و ضمن کسب  ، به طور کارآمد در مسیر پیادههای سازماناز اهداف و رسالت

دانش و آگاهی از عوامل محیطی و تالش برای حفظ بقاء و حیات سازمان، زمینه رشد و پویایی و  

 
1. Frisby 
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رود، به دلیل پیشرفت  افزایش عملکرد سازمان را فراهم آورند. در عصر حاضر هر چه زمان به جلو می

شود،  تر میها مشکلتر و اداره آن ها و نیازهای جدید، سازمان نیز پیچیدهچالشعلوم و فنون و پیدایش  

 ها برای تبعیت از تغییرات خواهد بود.  ها در گروه قابلیت سازگاری آنبنابراین بقای سازمان

ترتیب بعد رضایت  به  عملکرد سازمانی  اجتماعی دارای نقش بهره-در عامل مدیریت  انطباق  وری و 

هماهنگی با تغییرات و شرایط محیط یکی از   .در تبیین مدیریت عملکرد سازمانی هستند  یدارمعنا

سازمان   وجودی  حفظ  برای  عوامل  ماموریتی  .  استمهمترین  زیاد  حساسیت  و  تنوع  به  توجه  با 

ها نیازمند پاسخگویی دقیق و  های ورزشی وابسته به آموزش و پرورش، مدیران این سازمانسازمان

و خواسته هب انتظارات  برابر  در  متغیر    ذینفعانهای  موقع  موقعیت  با  متناسب  باید  و همواره  هستند 

توانند ها زمانی میها و اقدامات خود را اصالح یا تقویت کنند. سازمانمحیطی، اهداف، راهبردها و برنامه

ها  ا مجموعه سازمانبه اهداف مدیریت عملکرد جامه عمل بپوشانند که عملکرد سازمان را در شبکه ی

وری محدودی  های سازمانی، بهرهمورد مالحظه قرار دهند. اگر در نگاه درون سازمانی با تاکید بر هدف

های جامعه و سازمان با هم مورد توجه قرار شود در مدیریت عملکرد برون سازمانی، هدفکسب می

شود.  دار میاجتماعی را نیز عهدهگیرد و مدیریت عملکرد عالوه بر مسئولیت سازمانی، مسئولیت  می

ریزی شده همه جانبه افراد و مسئوالن است  وری مستلزم کوشش و تالش برنامهرضایت و ارتقای بهره

تغییر محرک  و  کار  شرایط  بهبود  نیازمند  خود  روشکه  و  نظامها  بهبود  کارکنان،  انگیزش  ها،  های 

وری محصول ترکیبی از عوامل گوناگون ارتقای بهرهها است.  ها، قوانین، بخشنامهها، روشدستورالعمل 

پذیر نخواهد  گذارند. دستیابی به این هدف مهم امکاناست و هر کدام به نوبه خود تأثیر الزم را می

بود مگر با طراحی و ایجاد سازوکارهایی که همه عوامل اثرگذار بر عملکرد را مدنظر قرار دهد تا بتواند  

 ها و اهداف کالن سازمانی باشد.  اطمینان بخش تحقق ماموریتدر چاچوب مشخص و معینی 

نظام مدیریت عملکرد در صورتی که به درستی اجرا نشود، منجر به ایجاد بروکراسی، اتالف زمان،  

همچنین  .ورده نخواهد شدآبر خواهد بود و کارایی مورد انتظار از آن برپیچیده شدن سیستم و هزینه

های  طور مستمر بروزرسانی گردد، مشوق هعملکرد در صورتی اثربخش خواهد بود که بنظام مدیریت  

انگیزشی الزم برای متولیان و کارکنان ارائه شود، از نتایج آن در مدیریت امور جاری سازمان استفاده  

ی  به عبارتی اثربخشی نظام مدیریت عملکرد زمان ؛کارگیری آنرا را لمس کندهشود و سازمان منفعت ب

دست  هکارگیری نتایج بههای انگیزشی هدفمند و بشود که بروزرسانی مستمر، ارائه مشوق حاصل می

هر چه مدیریت عملکرد در نیل های سازمانی رخ دهد. گیری آمده از نظام مدیریت عملکرد در تصمیم

افزایش یافته و در نتیجه سود بیشتری  تر باشد، بهرهبه اهداف سازمان موفق عاید سازمان  وری نیز 

خواهد شد. استمرار روند مذکور باعث ایجاد ثروت و تداوم و بقا سازمان در دنیای رقابتی و پرتالطم  

های جدید مدیریت  های سنتی به نظامها باید نوعی چرخش از نظامامروزی خواهد شد. بنابراین سازمان
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سریع باشند که بالفاصله باعث    دنبال یک راه حلهها نباید بعملکرد انجام دهند. همچنین سازمان

که در   استمستمر بهبود عملکرد    فرآیندوری و عملکرد آنها شود. مدیریت عملکرد یک  بهبود بهره

شود که بتواند  هایی میرسد و باعث کمک به مدیریت سازمان در یافتن راهبلندمدت به نتیجه الزم می

نماید.   حمایت  سازمان  اهداف  به  نیل  جهت  در  خود  کارکنان  و  سازمانی  شغل  از  بهتری  نحوه  به 

ریت عملکرد آگاه  ها و اهداف مدیهایی صورت گیرد که تک تک افراد از استراتژی همچنین باید اقدام

گردند. اهداف و انتظارات عملکردی مدیریت باید به صورت روشن و واضح بیان گردد تا کارکنان درک 

ها و مزایای مدیریت روشنی از چیستی و چگونگی عملکرد مطلوب داشته باشند. همچنین باید ویژگی

های ورزشی وزارت و فعالیتبدنی  دفتر تربیت  ی آن نیز از پیش مشخص گردد.رایعملکرد و قابلیت اج

آموزی بر مبنای اهداف خود برمبنای سند تحول بنیادین  آموزش و پرورش و فدراسیون ورزش دانش

های خود، نظام مدیریت عملکرد  ها و فعالیتنیاز دارد تا برای گرفتن بازخورد و اطالع از عملکرد برنامه

ها در  مؤلفهدست آمده برای عوامل، ابعاد و هندی ببشود دستهبنابراین پیشنهاد می .سازی کندرا پیاده

آمده سنجش  های ورزشی مبنا قرار گیرد و برمبنای مدل بدستاقدامات مدیریت عملکرد در سازمان

ها در سازمان مورد بررسی صورت گیرد. پیشنهاد می شود  مؤلفه دقیقی در هر یک از عوامل، ابعاد و  

های رفتاری، در  شناختی به بعد سرمایهمالی، در عامل سرمایه دانشی و روانای به بعد  در عامل زمینه

- عامل مهندسی سازمان به بعد هوشمندسازی اداری و در مدیریت عملکرد سازمانی به بعد رضایت

های مدیریت  مؤلفهبه    شودآمده پیشنهاد میدست هبا توجه به نتایج بوری توجه بیشتری شود.  بهره

ارتقاهای  مؤلفهبه  دیریت بر بودجه جاری در بعد مالی،  ها و مهزینه بهبود   ءحفظ و نگهداشت و  و 

انسانی در سازمان   انسانینیروی  به    ؛ در بعد سرمایه  های فضاهای ورزشی و  های زیرساخت مؤلفهو 

به   تدارکاتی،  بعد  در  خط های  مؤلفه غیرورزشی  اجرای  جهت  در  افراد  تعهد  و  های  مشیمسئولیت 

های  در بعد سرمایهیافته افراد در سازمان  سازمان و عملکرد باال و حمایت و احساس باورهای تعمیم

ها  ها و تواناییاستفاده از دانش فنی و اجرایی جدید و استعداد به کارگیری مهارتهای  مؤلفهبه    ؛رفتاری

محیط مختلف  در  بهای  سرمایهدر  فکریعد  دستهای  مؤلفهبه    ؛های  در  سازمان  به  پذیرش  یابی 

بانکبانک وجود  و  اطالعاتی  اطالعاتی  های  به  های  اداری،  بعد هوشمندسازی  اهداف  های  مؤلفهدر 

چشم نمایش  با  مناسبسازمانی  سازمانی  ساختار  و  سازماندهی  و  سازمان  از  سیستم    انداز  بعد  در 

در بعد  نار آمدن با شرایط محیطی سازمان برای رسیدن به اهداف سازمان قدرت ک مؤلفهبه  ؛مدیریت

عدم رفتارهای منفی و یا تحلیل   مؤلفهبهره وری به  -در بعد رضایت  ؛ کارایی  مؤلفهشناسی، به  محیط

 توجه بیشتری شود. بهتر در بعد انطباق اجتماعی در اقدامات سازمانی به منظور عملکردو برنده 

پیشنهاد می نیز  پژوهشگران در حوزه مدیریت عملکرد سازمانی  برای  سازی شود که مدلهمچنین 

شش حوزه ورزش همگانی و اوقات فراغت، مسابقات و  های استخراج شده به صورت جداگانه در  مؤلفه 
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تعدادیابی ورزشی،  ورزشی، اس-های پژوهشیورزشی، فعالیت-های آموزشیرویدادهای ورزشی، فعالیت

از آسیب   اثر آنها بر مدیریت عملکرد با  حرکات اصالحی و پیشگیری  صورت گیرد و میزان نقش و 

دانستیم که  تاکنون میدر واقع  توجه به حوزه فعالیت آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.  

از عوامل بسیار مهم در رشد و  مدیریت عملکرد برای پیشبرد اهداف سازمان از ضروریات است و یکی 

های مدیریت عملکرد  جامعیت، شفافیت و انسجام بیشتر در سیستم   آید.توسعه سازمان به شمار می

تر خواهد بود لذا وجود یک مدل جامع  سازمانی سبب استفاده بهتر از منابع و پیامد آن ستاده مطلوب

های سازمانی و مدیریت  الزامات و ضرورت  راستا با اهداف سازمانی باشد، ازمدیریت عملکرد که هم

در بیان اهمیت آن همین بس که یک فصل از قانون مدیریت خدمات کشوری را به عملکرد است.  

و    است  خود اختصاص داده و در بسیاری دیگر از اسناد باال دستی در مورد اهمیت آن صحبت شده

مختلف عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در مطالعات  های اجرایی ملزم به اجرای آن هستند.  دستگاه

که به صورت   ایهای ورزشی به صورت موردی و پراکنده مورد بررسی قرار گرفت و مطالعهدر سازمان

اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمان های را بررسی کند کمتر به  منسجم و یکپارچه همه عوامل 

 مطالعاتی را پر کند.  ین خألخورد، در این مقاله سعی بر این بود که اچشم می

 

 تشکر و قدردانی 
اند، کمال آماری این مطالعه که در این پژوهش مشارکت داشته  هاینویسندگان این مقاله از نمونه

 .  را دارندتشکر و قدردانی 
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