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مطالعات مدیریت ورزشی

ساختارعاملی و هنجاریابی پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت
ورزش و جوانان
4

مجتبی ظریفی ،1حسن بحرالعلوم ،2رضا اندام ،3رضا شیخ
*

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 2و  .3دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 .4دانشیار مدیریت تولید و عملیات ،دانشگاه صنعتی شاهرود
تاریخ دریافت1396/04/19 :

تاریخ پذیرش1396/07/03 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،ساختار عاملی و هنجاریابی پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در
وزارت ورزش و جوانان بود .همة منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران ،کارمندان و
کارشناسان) در سال  ،1396جامعة آماری این مطالعه را تشکیل دادند (تعداد =  )840که براساس
جدول کرجسای و مورگان 260 ،نفر بهعنوان نمونه درنظر گرفته شدند .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامة محققساختة ارزیابی عملکرد منابع انسانی بود .برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و
آمار استنباطی استفاده شد که شامل ضریب آلفایکرونباخ برای محاسبة همسانی درونی
خردهمقیاسها و تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی اعتبار مقیاس سنجش دادهها ازطریق نرمافزار
آیموس نسخة  20بود .آلفای کرونباخ همسانی درونی قابلقبول خردهمقیاسها را نشان داد.
همچنین ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار دهعاملی ارزیابی عملکرد منابع انسانی
(کارمندگزینی ،آشناسازی شغلی ،آموزش و توانمندسازی ،استفادة مؤثر از کارمندان ،شاخصهای
رفتاری ،ویژگیهای روانشناختی ،ظرفیتها و مهارتها ،جبران خدمت ،حفظ و نگهداشت و
جانشینپروری) از برازش مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین ،این مطالعه نشان میدهد که
پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی ،ابزار مناسبی برای سنجش ارزیابی است و پژوهشگران
میتوانند از آن بهعنوان ابزاری پایا و قابلاعتماد استفاده کنند.
واژگان کلیدی :ارزیابی عملکرد ،ساختارعاملی ،منابع انسانی ،هنجاریابی

* نویسندة مسئول

Email: mzarifi3007 @yahoo.com
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مقدمه
در جهان امروز ،تمام نشانهها از محوریبودن نقش انسـان و منـابع انسـانی در گشـایش تنگناهـا،
ایجـاد فناوری و تولید فرآوردههای گوناگون حکایت میکنند .بیشک ،سنگ زیربنای هر سازمان را
منابع انسانی تشکیل میدهند و مدیریت کارآمد ،اثربخش و هوشمند منابع انسـانی بـا هدف
دسـتیابی بـه بهـرهوری پایدار ،خالقیت و نوآوری و کیفیت مناسب زندگی ضروری است .درواقع،
دربین تمامی عوامل تولیـد ،منابع انسانی هستند که در یک سازمان تفاوت را ایجاد میکنند
(غضنفری .)1390 ،مطالعات نشان دادهاند که رشد و توسعة یک سازمان با رشد و توسعة منابع
انسانی آن همبستگی مستقیمی دارد .بـهعبـارتدیگـر ،موفقیت و بهروزی یک سازمان درگرو وجود
منابع انسانی شایسته و باکفایـت اسـت .بـهکـارگیری منـابع انسانی برتر بهمثابة یک سالح رقابتی
در بهسازی عملکرد سازمانی ،بعد جدیدی در مدیریت رفتار سازمانی است (نایونج.)374 ،2014 ،1
مدیریت منابع انسانی بهعنوان سیستمی برای استفادة صحیح و شایسته از نیروی انسانی درجهت
دستیابی به اهداف ازپیشتعیینشده در یک سازمان تعریف میشـود .نـوئی ،هالنبـاك ،گرهـارد و
رایـت )2006( 2مدیریت منابع انسانی را بهعنوان سیاستها ،فعالیتها و سیستمهایی تعریف
میکنند که رفتارها ،نگرشها و عملکرد کارکنان را تحتتأثیر قرار میدهد (لی فنگ ،لی تزای و وو
وانگ.)1355 ،2010،3
سازمانها با هر مأموریت ،رسالت ،اهداف و چشماندازی که دارند ،درنهایت در یک قلمرو ملی یا
بینالمللی عمل میکنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان ،اربابرجوع و صاحبنفعان هستند؛
بنابراین ،بررسی نتایج عملکرد منابع انسانی سازمانها ،یک فرایند مهم راهبردی تلقی میشود
(اکبری یزدی ،حمیدی ،سجادی و خبیری .)21 ،1393 ،ارزیابی عملکرد فرایندی است که همواره
باید انجام شود و دراینراستا مردم ،خود بدون آنکه متوجه شوند ،بهطور مداوم به ارزیابی امور
مشغول هستند و درمورد پدیدههای اطرافشان اظهارنظر و داوری میکنند .اگر مدیران بخواهند
عملکردشان بهبود یابد و اهداف سازمانی محقق شود ،به ناگزیر باید ارزیابی کامل و دقیقتری از
عملکردشان بهعمل آورند؛ زیرا ،ارزیابی عملکرد موجب ارتقای رضایتمندی مشتری ،صاحبنفعان و
اعتماد عمومی میشود (ایرجی نقدر ،مشیری و خبیری .)93 ،1394 ،هیچ نوع توسعهای بدون توجه
به ارزیابی صحیح امکانپذیر نیست؛ زیرا ،توسعه؛ یعنی حرکت از وضعیت موجود بهسوی وضعیت
مطلوب و ارزیابی؛ یعنی شناسایی وضعیت موجود و تا وضعیت موجود را شناسایی نکنیم امکان
1. Naong
2. Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wrigh
3. Lee Feng; Lee Tzai & Wu Wann
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حرکت بهسوی وضعیت مطلوب را نخواهیم داشت (بازرگان .)1392 ،ایجاد یک نظام ارزیابی کارآمد
میتواند به کارآمدترکردن نظام ورزش و شفافساختن فعالیتهای آن کمک کند .افزونبراین ،با
استفاده از اطالعات ارزیابی میتوان اطمینان الزم را درخصوص میزان تحقق رسالت و اهداف نظام
ورزش بهدست آورد (ایزدی ،احسانی ،کوزهچیان و تجاری.)284 ،1394 ،
بدونشک ،دنیای امروزی ،دنیای پژوهشهای علمی است و پژوهشهای علمی پایه و اساس
فرایندهای تصمیمگیری ملی و منطقهای محسوب میشوند .دراینمیان ،پژوهش در حیطة علوم
ورزشی و تربیتی بهدلیلاینکه با انسان و پدیدههای انسانی سروکار دارد ،از جایگاه ویژهای برخوردار
است .بهطورکلی ،هر علمی از مجموعهای از مفاهیم یا سازههای نظری و رابطة بین این مفاهیم
نظری با هم تشکیل میشود؛ اما تازمانیکه مفاهیم نظری قابلاندازهگیری و کمی نباشند ،کشف
قوانین و روابط علمی برای پیشبینیها امکانپذیر نیست (ارجمند)78 ،1386 ،؛ بنابراین ،یکی از
عمدهترین هدفهای هر علمی ،اندازهگیریهای نظری و دادن جنبههای کمی به آنها است .وقتی
پدیدهای با اعداد و ارقام نشان داده میشود ،بهراحتی میتوان آن را طبقهبندی کرد و قوانین برای
آنها وضع نمود (گنجی و ثابت .)155 ،1380،در سالهای اخیر ،در حوزة روانشناسی شاهد ظهور
رویکرد جدید ،هرچند با سابقهای کهن ،به نام روانشناسی مثبتگرا بودهایم که بهجای پرداختن به
آسیبها یا اختالالت روانی ،به استعدادها و تواناییها ،مهارتها و بهطورکلی به ابعاد مثبت وجود
آدمی نظر دارد .براساس این دیدگاه ،روانشناسان نهتنها به تواناییها و قابلیتهای آدمی و
جنبههای مثبت و فضائل درون انسان توجه کافی نکردهاند ،بلکه صرفاً به آسیبها پرداختهاند؛ البته
تأکید مثبتگرایی بهمعنای آسیبشناسی روانی نیست؛ بلکه نکته اینجا است که افکار و هیجانهای
مثبت تأثیر بیمانندی بر سالمت روانی و جسمانی آدمی دارند که از آنها غفلت شده است
(خوشخرام.)44 ،1388 ،
ارزیابی عملکرد ،نهتنها اطالعات معتبر و صحیحی را دراختیار مدیران قرار میدهد ،بلکه اطالعات
مناسبی نیز دراختیار صاحبنفعان میگذارد تا نسبت به عملکرد سازمان ورزشی آگاهی یابند و به
نقاط قوت و ضعف عملکردی آنها پی ببرند (رید و لوسیلی .)536 ،2015 ،1فقدان سیستم ارزیابی
عملکرد در یک سازمان ،بهمعنای برقرارنشدن ارتباط با محیط درون و برون سازمان است که پیامد
آن کهولت و درنهایت ،مرگ سازمان است (سلطانحسینی ،نصراصفهانی ،نصراصفهانی و جابری،
)117 ،1393؛ برایناساس ،سازمانهای ورزشی و باشگاهها باید روشهایی را بهکار گیرند تا
صاحبنفعان خود را مدیریت کنند و منافع آنها را تأمین نمایند و این امر مهم میتواند با ایجاد یک
مدل ارزیابی عملکرد درجهت پاسخگویی به خواستههای صاحبنفعان انجام شود .با بررسی نتایج
1. Reed & Luiselli
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عملکرد میتوان دربارة عملکرد دستگاههای ورزشی قضاوت کرد (عمادی و ناصح.)66 ،1393 ،
بهبیاندیگر ،فرایند اقدامات (سیاستها) در سیسـتم مـدیریت منـابعانسـانی را مـیتـوان به چهـار
زیـرمجموعه تقسیمبندی کرد :نظام جذب ،تأمین و تعدیل منابع انسانی ،نظام پرورشوآموزش یا
بهتعبیـرکلی ،بهسازی منابعانسانی ،نظام حفظ و نگهداری از منابع انسانی و نیز نظام بهکارگیری و
اسـتفادة مـؤثر از منـابع انسانی (فرهی بیلویی .)1387 ،افزونبراین ،سطوح باالی عملکرد سازمانی،
مبتنی بر درك روشن از مأموریت ،راهبرد و اهداف سازمان است و شامل شرح آنچه افراد و تیمها
باید برای حمایت انجام دهند ،بازنگری نظـاممنـد عملکـرد بـا توجه به آن اهداف و همچنین ،توافق
برنامههای بهبود عملکرد بـرای تحقـق نتـایج بهتـر در آینـده اسـت (جابری ،نادریان جهرمی،
خزائیپور و سلیمی .)479 ،1393 ،دراینمیـان ،مـدیران سـازمانهای ورزشـی ازجمله وزارت
ورزش و جوانان نیز از این امر مستثنا نیستند و همسو با شرایط متغیر محیطی ،باید شناسـایی
راهکارهای بهبود عملکرد کارکنان و سازمان را در اولویت اقدامات و برنامههای خود قـرار دهنـد.
مـدیران سازمانهای ورزشی ابزارهای زیادی دراختیار دارند؛ از امور مالی تا بازاریابی برای خدمت به
مشتریان که بهطوربالقوه میتوانند موجب بهبود عملکرد سازمان شوند .یکی از این ابزارها ،روشهای
مدیریت منابع انسـانی است .برای داشتن نظام توسعة پایدار در ورزش ،باید برنامة نظام نظارت،
کنت رل و ارزشیابی را بر آن استوار کرد تا اینکه در مسیر رشد و تعمیم ورزش ،خألهای احتمالی
بهراحتی شناسایی شوند و برنامة رفع یا اصالح آن خألها همواره درنظر گرفته شود .در فرایند
ارزیابی عملکرد ،شناسایی و کاربرد معیارهای کلیدی عملکرد برای سازمانها حیاتی است؛ زیرا،
استفاده از آنها ،اطالعات مهمی را برای اندازهگیری پیشرفت سازمان فراهم میکند و میزان
قابل توجهی از اطالعات سازمانی را در یک وضعیت جامع و فراگیر گردآوری میکند .با تشخیص
نقاط کلیدی در فرایند اجرای فعالیت ورزشی و تعیین معیارها و شاخصهای کمی بر آنها ،میتوان
فرایندهای طوالنی و پیچیدة توسعة ورزش را نظارت و ارزشیابی کرد و از میزان دستیابی به اهداف
کمی و کیفی ورزش اطمینان حاصل کرد تا از این رهگذر ،هم بتوان فرایندهای کارآمد و اثربخش را
دربین دستگاه های ورزشی شناسایی کرد و هم بتوان نظام تقدیر و پاداشدهی را بر نظام ارزیابی
وزارت ورزش و جوانان استوار نمود (طالبپور ،خزائیپور ،شمسی و روحانی.)46 ،1392 ،
ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمانها با شیوههای درست و علمی ،موجب تشخیص نارساییها و
ضعفها ،بهبود و اصالح اختالالت زیانآور ،افزایش بهرهوری و رشد و ارتقای کیفی امور ،پرورش
استعدادهای کارکنان و تقویت انگیزش آنها ،ایجاد فرصت رقابت سالم ،برقراری نظام شایستگی و
بهبود مدیریت خواهد شد .شاخصهای ارزیابی به تشخیص راه کمک میکنند و انتخاب راه صحیح و
رسیدن به مقصد را میسر میسازند (کوچی .)1390 ،عالوهبر تأیید اهمیت ،ضرورت و اولویت نوعی
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سازوکار ارزیابی که ساده ،روان و قابلفهم برای عموم مخاطبان باشد ،ارزیابی منابع انسانی وزارت
ورزش و جوانان درصورتیکه بهصورت نظاممند انجام شود ،این امکان را به دستاندرکاران مربوط
میدهد که کار کنترل و بهبود مستمر فعالیتها با دقت بیشتری دنبال شود (جعفری.)55 ،1388 ،
ارزیابی عملکرد سازمانها و مؤسسات دارای فعالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آنها در
یک دورة معین ،فرایند راهبردی و مهمی محسوب میشود که عالوهبر تعیین جایگاه رقابتی سازمان،
نقش قابلتوجهی در بهبود مستمر و افزایش کیفیت و اثربخشی تصمیمات مدیریت سازمانها دارد.
وزارت ورزش و جوانان نیز بهعنوان مهمترین نهاد توسعة ورزشهای مختلف ،از این امر مستثنا
نیست .ازآنجاییکه کارکرد بهینة این وزارتخانه ،تأثیر بسزایی بر رشد و توسعة مجموعة ورزش کشور
دارد ،ایجاد شرایط و بسترهای الزم درجهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش
و جوانان در سایة فضای رقابتی سالم ،میتواند نقش قابلتوجهی در دستیابی به اهداف داشته باشد.
نژادسجادی ( )1393به شناسایی و اولویتبندی شاخصهای ارزیابیعملکرد فدراسیونهای ورزشی
ایران با استفاده از روش ای اچ پی1پرداخت .براساس این اولویتبندی ،درمیان چهار معیار کلی،
ارزیابی عملکرد فدراسیونها ،امور پشتیبانی و برنامهریزی ،توسعة زیرساختهای ورزش ،امور فنی و
ورزشی و نیز توسعة منابع کالبدی و تجهیزاتی ،بهترتیب در اولویتهای اول تا چهارم قرار گرفتهاند.
نوروزی سیدحسینی ( )1394در پژوهشی با عنوان «طراحی مدل توسعة سرمایة انسانی در ورزش با
تأکید بر رویکرد قابلیت» به این نتایج دست یافت که قابلیتهای انسانی در ورزش به سه سطح
قابلیتهای بنیادی ،قابلیتهای حمایتی و قابلیتهای عملیاتی دستهبندی میشوند .همچنین ،برای
توسعة قابلیت های انسانی در ورزش باید تدابیر الزم در عوامل تبدیل فردی ،ساختاری و زمینهای
انجام شود تا درنهایت منجر به توسعة قابلیتهای انسانی در ورزش در تمامی ابعاد و سطوح شود.
حسین و رحمان )2013( 2رابطة بین اقدامات مدیریت منابع انسانی اجراشده توسط سازمان و قصد
کارکنان برای ماندن و کارکردن مؤثر برای سـازمان را در  400مـدیر میـانی صـنعت نساجی بررسی
کردند .اقدامات مدیریت منابعانسانی بهکارگرفتهشده در این مطالعـه ،آمـوزش و توسعه ،توسعة
تیمها ،ارزیابی عملکرد ،سیستم ارتباطات داخلی ،امنیـت شـغلی ،تناسـب فـرد-سـازمان،
توانمند سازی کارکنان ،پاداش و جبران خدمت بود .نتایج نشان داد که چهار شیوة مدیریت منابع
انسانی شامل امنیت شغلی ،تناسب فرد-سازمان ،ارتباطات و نیز آموزش و توسعه ،بهشدت با نیات
کارکنان برای مانـدن در سازمان مرتبط بودند .عالوهبراین ،ارتباطات درونی قوی و مثبتی بین
شیوههای مدیریت منابع انسانی و حفظ کارکنان مشاهده شد .حسین و رحمان نتیجه گرفتند که
)1. Analytical Hierarchy Process (AHP
2. Hussain & Rehman
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بهکارگیری اقدامات و روشهای مدیریت منابع انسانی ،توانایی سازمان در حفظ و نگهداشت کارکنان
را افزایش خواهد داد .در مدل پژوهش آلداموئه ،یازم و حمید ،)2013(1اقدامات مدیریت منابع -
انسانی شامل برنامهریزی منابع انسانی ،پاداش و جبران خدمات ،ارزیـابی عملکـرد و عملکـرد
سـازمانی شامل متغیرهای ارتباطات کارمندان و رضایتمندی آنان بود .درحقیقت ،پاداش موجب
ایجاد انگیـزه در کارکنـان ،تعهد ،رضایتمندی و فرصتهایی برای مشارکت در فعالیتهای سازمانی
و درنهایت ،افزایش عملکرد آنها شد .تریگرو ،خسوس و سانچز )2012(2پژوهشی را با هدف ارزیابی
رابطة بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد سـازمانی با رویکرد مالی و غیرمالی ،در 102
شرکت اسپانیایی انجام دادند .نتایج نشاندهندة نقـش اساسـی برقـراری اقدامات مدیریت منابع -
انسانی (کارمندگزینی ،آموزش ،ارزیابی ،پاداش منعطف ،طراحـی شـغل ،ارتبـاط دوسویه ،ثبات
شغلی ،برابری ،کیفیت شغلی) با هدف جستوجوی تعهد کارکنان و تأثیر مثبـت آن بر عملکـرد
سازمانی بود .همچنین براساس نتایج ،برای عملکرد سازمانی ،معیارهای ذهنـی (عملکـرد فـردی،
گروهـی و سـازمانی) این پدیده را بهتر توضیح میدهند تا عملکرد مالی.
یکی از ارکان مهم ورزش کشور که برآیند عملکرد آن عملکرد ورزش کشور را رقم میزند ،وزارت
ورزش و جوانان و منابع انسانی آنها است  .با توجه به جایگاه و اهمیت وزارت ورزش و جوانان در
ایران و وظایف بسیار خطیر و ارزشمند آنها؛ یعنی توسعه و ترویج ورزش در سطح همگانی و
قهرمانی ،هماهنگی مسابقات در سطح بینالملی و ملی ،انتخاب ،آموزش و توسعة تیمهای ملی برای
حضور در میدانهای بینالمللی و همچنین ،وابستگی آنها به منابع مالی و غیره ،این نهاد دولتی
برای ارائة خدمات و اجرای برنامههای خود باید پاسخگوی عملکردش باشد و دراینراستا ،ضرورت
وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب مشاهده میشود (فراهانی ،قاسمی ،هنری و خدادادی،
)55 ،1393؛ اما درحالحاضر ،ارزیابیهای وزارت ورزش و جوانان بهصورت نظاممند و جامع نیست و
در این وزارتخانه ،اغلب ارزشیابی صرف ًا بر ارزیابی مدالها ،مقامها و نتایج است و سایر ارزیابیها
بهصورت موردی و براساس نیاز خاص یا بهصورت پراکنده در فدراسیونها انجام میشوند و
درحقیقت ،سیستم جامع و یکپارچهای برای امر مهم ارزیابی عملکرد کل وزارت ورزش و جوانان
وجود ندارد .درمجموع ،میتوان گفت که فرایند شفاف و منسجمی در نظام ارزیابی عملکرد وزارت
ورزش و جوانان کشور ،بهگونهایکه موجب رفع نواقص و کمبودها و ایجاد انگیزه و زیرساختهای
مناسب جهت ارتقای عملکرد آن شود ،مالحظه نمیشود .در سالهای اخیر ،درکشور شاهد طراحی
و اجرای برنامههای پنجساله با هدف دستیابی به اهداف توسعه هستیم .بیشک ،برای دستیافتن به
1. Aldamoe, Yazam & Hamid
2. Triguero, Jesús& Sánchez
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توسعة همهجانبه و پایدار در بخشهای مختلف سازمان ،نیازمند نیروهـایی هستیم که عالوهبر
داشتن تواناییهای الزم برای انجام وظایف خـود ،دارای انگیـزة کـافی باشند و نیـز متعهـد بـه
اجرای اهداف و برنامههای سازمان باشند .وزارت ورزش و جوانان بهعنوان متولی ورزش کشور و
مسئول اجرای نظـام جـامع توسـعة تربیـتبـدنی و ورزش کشور ،برای سازگاری با تغییرات
روزافزون ،سریع و نامطمئن محیطی ،نیازمند کارکنانی باانگیـزه ،متعهد و رضایتمندی است که در
امور سازمانی مشارکت و همکاری داشته باشند و زمینة ارتقای عملکـرد سـازمان را فراهم کنند.
بهنظر میرسـد که سیاسـتهای مناسـب مـدیریت منـابع انسـانی در ایـن نهـاد ورزشی ،در بهبود
دستاوردهای مدیریت منابعانسانی و درنهایت ،عملکرد سـازمان درراسـتای اهـداف توسـعة
تربیتبدنی و ورزش کشور مؤثر باشد .وزارت ورزش جوانان جزء سازمانهایی بهحسـاب مـیآیـد
کـه بـهدلیل توجه و حساسیت زیاد عموم مـردم بـه عملکـرد آن در حـوزههـای تحـتپوشـش؛
یعنـی ورزش و جوانان ،نیازمند کسب برتری در صحنة رقابت با سایر سـازمانها اسـت کـه ایـن
موضـوع زمینـة پژوهش و بررسی بیشتری را در رابطه با عوامل اثرگذار بر عملکرد این وزارت
برجستهتر میسازد .مسلم است که یکی از شیوههای مؤثر در حفظ رقابت در صحنههای داخلی و
بینالمللی ،اتخاذ سیاستهای شایستة مـدیریت منابع انسانی و بهرهگیری از سیستم منابع انسانی
باک فایت است .با توجه به اینکه هنوز شـناخت کـافی از وضعیت مدیریت منابع انسانی و
سیاستهای مربوط به آن در سازمانهای ورزشی ازجملـه وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد و نیز
ازآنجاییکه پس از بررسیهای انجـامشـده درزمینـة پیشـینة ورزشـی در مطالعات داخلی و
خارجی ،پژوهش جامعی در این زمینه انجام نشده است ،انجام پژوهش حاضر ضـروری بهنظر
میرسد؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت این موضوع و بحث و بررسی زیاد در پژوهشهای سایر کشورها،
در ایران به این موضوع کمتر پرداخته شده است .برای شروع بررسی موضوع خاص عالوهبر پرداختن
عمیق به مبانی نظری ،آشنایی با ابزار الزم در آن زمینة خاص نیز ضرورت دارد .در ارتباط با ارزیابی
عملکرد منابع انسانی ،در این پژوهش سعی شده است که عالوهبر معرفی مبانی نظری این موضوع
مهم و سودمندیها و مضرات آن ،پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی نیز معرفی شود و پایایی
و روایی آن تعیین گردد .بهطورکلی ،در پژوهش حاضر ،به این سؤالها پاسخ داده خواهد شد که آیا
پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابعانسانی دارای اعتبار سازة عاملی تأییدی مطلوب است؟ آیا
پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی دارای پایایی درونی مطلوب است؟ آیا پرسشنامة مطلوب و
قابلاستفادهای در وزارت ورزش و جوانان معرفی خواهد شد؟
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روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت مطالعة حاضر ،روش پژوهش مورداستفاده در این مطالعه ازلحاظ هدف ،کاربردی و
ازنوع پژوهشهای میدانی است .نظر به هدف اصلی پژوهش و مسائل مطرحشده ،روش انجام
پژوهش ،روش آمیخته ازنوع اکتشافی متوالی است .با توجه به ضرورت استفاده از این روش در
پژوهش حاضر ،ابتدا دادههای کیفی گردآوری شدند که در مرحلة بعد ،پژوهشگر میتواند ازطریق
گردآوری دادههای کمی ،فرضیه(ها) را موردآزمون قرار دهد .در بخش کمی ،همة منابع انسانی
وزارت ورزش و جوانان (مدیران ،کارمندان و کارشناسان) در سال  ،1396جامعة آماری این مطالعه
را تشکیل دادند که روش نمونهگیری بهصورت تصادفی ساده انجام شد (تعداد =  .)840براساس
جدول کرجسای و مورگان 260 ،نفر بهعنوان نمونه درنظر گرفته شدند .در بخش کیفی ،جامعة
آماری (مصاحبه و پرسشنامههای نیمهباز) به شکل هدفمند بود که با  20نفر از منابع انسانی
متخصص در این زمینه که در وزارت ورزش وجوانان بودند ،مصاحبه انجام گرفت و تا زمان اشباع
اطالعات ادامه یافت .در بخش کیفی ،ابتدا برای شناسایی عوامل ،معیارها و شاخصهای ارزیابی
عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان ،پس از مطالعة مبانی نظری و پیشینة موضوع با
استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنت ،فهرستی مقدماتی از آنها تهیه شد .در مرحلة بعد ،با
دردستداشتن فهرست مقدماتی ذکرشده بهعنوان ابزار اولیة جمعآوری دادهها ،به اجرای مصاحبه-
های کیفی با نخبگان ،مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان آگاه از موضوع پژوهش پرداخته
شد و همچنین ،پرسشنامههای نیمهباز توزیع شدند .با توجه به مبانی نظری پژوهشهای کیفی،
همزمان با انجام مصاحبهها ،تحلیل و کدگذاری آنها نیز انجام شد؛ بهگونهایکه تحلیل هر مصاحبه
بههمراه یافتههای قبلی بهعنوان راهنمای گردآوری دادهها و نیز معیاری برای انتخاب نمونههای
بعدی قرارگرفت .انجام مصاحبههای کیفی تاحد رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در پایان با
استفاده از تحلیل کیفی ،به تلخیص ،دستهبندی و نتیجهگیری از یافتهها پرداخته شد تا فهرست
نهایی عوامل ،معیارها و شاخصهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان استخراج
شود .در بخش کمی ،هدف اصلی کشف و تأیید روابط بین عوامل ارزیابی و وزندهی به عوامل،
معیارها و شاخصهای ارزیابی شناساییشده در مرحلة کیفی بود .ابزار جمعآوری اطالعات این
مطالعه ،پرسشنامة محققساختة ارزیابی عملکرد منابع انسانی بود که این پرسشنامه از  10گویه
تشکیل شده است که عبارتاند از :کارمندگزینی شامل پنج سؤال ،آشناسازی شغلی شامل سه
سؤال ،آموزش و توانمندسازی شامل سه سؤال ،استفادة مؤثر از کارمندان شامل سه سؤال ،شاخص-
های رفتاری منابع انسانی شامل سه سؤال ،ویژگیهای روانشناختی منابع انسانی شامل پنج سؤال،
ظرفیتها و مهارتها شامل پنج سؤال ،جبران خدمت شامل سه سؤال ،حفظ و نگهداشت شامل پنج
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سؤال و جانشینپروری و ارتقای عملکرد منابع انسانی شامل سه سؤال .برای تحلیل دادهها از آمار
توصیفی مانند فراوانی ،نقاط درصدی ،میانگین و غیره استفاده شده است .همچنین ،با توجه به
اهداف پژوهش و نوع دادهها ،برای تفسیر فرضیهها از ضریب آلفای کرونباخ ازطریق نرمافزار
اس.پی.اس.اس 1.نسخة  ،20جهت محاسبة همسانی درونی خردهمقیاسها استفاده شد .همچنین ،از
روش تحلیل عاملی تأییدی ازطریق نرمافزار آیموس 2نسخة  ،20برای بررسی اعتبار مقیاس سنجش
دادهها استفاده گردید.
نتایج
برای آشنایی بیشتر با ماهیت متغیرهای پژوهش الزم است قبل از تحلیل دادهها به توصیف آنها
پرداخته شود؛ بنابراین ،نتایج نشان دادند که ازبین  260آزمودنی 106 ،نفر مرد ( 40/4درصد) و
 154نفر زن ( 59/6درصد) بودند .عالوهبراین ،بیشترین فراوانی مربوط به مقطع کارشناسی با 39/2
درصد و کمترین فراوانی مربوط به مقطع دکتری با  3/5درصد بود .همچنین 31/2 ،درصد از
آزمودنیها در رشتة تربیتبدنی و  68/8درصد از آنها در رشتههای غیرتربیتبدنی بودند .بیشترین
درصد سابقة کار با  45/2درصد ،مربوط به آزمودنیهایی بین  15تا  25سال سابقه و کمترین درصد
سابقة کار با دو درصد ،مربوط به آزمودنیهایی زیر پنج سال سابقة کار بود.
برای پاسخ به این سؤال که آیا پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابعانسانی از پایایی و ثبات (به روش
همسانی درونی) قابلقبولی برخوردار است ،از روش همسانی درونی به روش آلفایکرونباخ استفاده
شد .همانطورکه در جدول شمارة یک نشان داده شده است ،ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد
دهگانة ارزیابی عملکرد منابع انسانی شامل کارمندگزینی ( ،)0/76آشناسازی شغلی ( ،)0/83آموزش
و توانمندسازی ( ،)0/81استفادة مؤثر ازکارمند ( ،)0/78شاخصهای رفتاری ( ،)0/73ویژگیهای
روانشناختی ( ،)0/72ظرفیتها و مهارتها ( ،)0/81جبران خدمت ( ،)0/75حفظ و نگهداشت
( )0/79و جانشین پروری ( )0/79است که در سطح مطلوب باالتر از ( )0/70قرار دارند.

1. SPSS
2. Amos
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جدول  -1آلفای کرونباخ ابعاد دهگانة ارزیابی عملکرد منابع انسانی
کارمندگزینی
آشناسازی شغلی
آموزش و توانمندسازی
استفادة مؤثر از کارمند
شاخصهای رفتاری
ویژگیهای روانشناختی
ظرفیتها و مهارتها
جبران خدمت
حفظ و نگهداشت
جانشینپروری

0/76
0/83
0/81
0/78
0/73
0/72
0/81
0/75
0/79
0/78

در شکل شمارة یک ،بارهای عاملی استانداردشده ،واریانسهای خطا و همبستگی سازههای مکنون
(کارمندگزینی ،آشناسازی شغلی ،آموزش و توانمندسازی ،استفادة مؤثر از کارمندان ،شاخصهای
رفتاری ،ویژگیهای روانشناختی ،ظرفیتها و مهارتها ،جبران خدمت ،حفظ و نگهداشت و نیز
جانشینپروری و ارتقای عملکرد منابع انسانی) با ارزیابی عملکرد منابع انسانی نشان داده شدهاند.
همة مؤلفههای ذکرشده در باال ،در سطح  t > ± 1/96و  P > 0/05معنادار بودند؛ بنابراین ،میتوان
گفت که مدل سلسلهمراتبی  38گویه (ده عامل) پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت
ورزش و جوانان ،برازش مطلوبی با دادهها دارد؛ برایناساس ،نسخة نهایی پرسشنامة ارزیابی عملکرد
منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان با  38گویه (پنج گویه برای بعد کارمندگزینی ،سه گویه برای
بعد آشناسازی شغلی ،سه گویه برای بعد آموزش و توانمندسازی ،سه گویه برای بعد استفادة مؤثر از
کارمندان ،سه گویه برای بعد شاخصهای رفتاری ،پنج گویه برای بعد ویژگیهای روانشناختی ،پنج
گویه برای بعد ظرفیتها و مهارتها ،سه گویه برای بعد جبران خدمت ،پنج گویه برای بعد حفظ و
نگهداشت و سه گویه برای بعد جانشین پروری و ارتقای عملکرد منابع انسانی) بهخوبی میتواند
ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان را بسنجد.

ساختارعاملی و هنجاریابی پرسشنامة ارزیابی عملکرد...
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جدول  -2پارامترهای الگوی اندازهگیری پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در تحلیل عاملی تأییدی
برآورد

مقدار

خطای

برآورد

استاندارد

بحرانی

استاندارد

غیراستاندارد

ارتباط بین گویهها با عاملها

1/000

سنجش نظام ارزیابی
عملکرد

 <---کارمندگزینی

0/688

6/291

0/237

1/494

سنجش نظام ارزیابی
عملکرد

 <---آشناسازی شغلی

0/760

6/772

0/275

1/866

سنجش نظام ارزیابی
عملکرد

 <---آموزش

0/777

6/428

0/230

1/479

سنجش نظام ارزیابی
عملکرد

استفادة مؤثر از
<--کارمند

0/912

6/260

0/248

1/555

سنجش نظام ارزیابی
عملکرد

شاخصهای
<--رفتاری

0/898

5/961

0/248

1/477

سنجش نظام ارزیابی
عملکرد

ویژگیهای
<--روانشناختی

0/829

6/438

0/240

1/547

سنجش نظام ارزیابی
عملکرد

ظرفیتها و
<--مهارت ها

0/553

4/894

0/192

0/941

سنجش نظام ارزیابی
عملکرد

 <---جبران خدمت

0/564

5/408

0/203

1/099

سنجش نظام ارزیابی
عملکرد

 <---حفظ و نگهداشت

0/686

5/957

0/247

1/471

سنجش نظام ارزیابی
عملکرد

 <---جانشینپروری

1/000

کارمندگزینی

 <---گویة 1

0/571

کارمندگزینی

 <---گویة 2

کارمندگزینی

 <---گویة 3

کارمندگزینی

 <--گویة 4 <---گویة 5

0/743

0/527
4/126

0/138

0/289
0/768

8/230

0/186

1/530

0/890

8/403

0/207

1/741

0/665

7/600

0/168

1/277

کارمندگزینی

1/000

آشناسازی شغلی

 <---گویة 6

0/855

13/776

0/077

1/065

آشناسازی شغلی

 <---گویة 7

0/780
0/762

11/967

0/082

0/979

آشناسازی شغلی

 <---گویة 8

1/000

آموزش

 <---گویة 9

0/739

11/627

0/068

0/862

آموزش

 <---گویة 10

0/738

13/134

0/061

0/796

آموزش

 <---گویه 11

1/000

استفادة مؤثر از کارمند

 <---گویه12

0/877

0/752
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ادامة جدول  -2پارامترهای الگوی اندازهگیری پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در تحلیل عاملی
تأییدی
برآورد

مقدار

خطای

برآورد

استاندارد

بحرانی

استاندارد

غیراستاندارد

ارتباط بین گویهها با عاملها

0/766

11/080

0/102

1/127

استفادة مؤثر از کارمند

<---

0/697

10/121

0/102

1/036

استفادة مؤثر از کارمند

<---

گویه14

1/000

شاخصهای رفتاری

<---

گویه15
گویه16

0/649

گویه 13

0/725

9/402

0/116

1/089

شاخصهای رفتاری

<---

0/702

9/260

0/120

1/108

شاخصهای رفتاری

<---

گویه17

1/000

ویژگیهای روانشناختی

<---

گویه18
گویه19

0/572
0/740

8/822

0/145

1/277

ویژگیهای روانشناختی

<---

0/731

8/371

0/150

1/252

ویژگیهای روانشناختی

<---

گویه20

0/542

6/281

0/154

0/970

ویژگیهای روانشناختی

<---

گویه21

0/422

5/580

0/125

0/695

ویژگیهای روانشناختی

<---

گویه22
گویه23

1/000

ظرفیتها و مهارت

<---

0/616

9/239

0/095

0/876

ظرفیتها و مهارت

<---

گویه24

0/736
0/756

11/233

0/090

1/011

ظرفیتها و مهارت

<---

گویه25
گویه26

0/698

10/379

0/103

1/064

ظرفیتها و مهارت

<---

0/599

8/886

0/102

0/905

ظرفیتها و مهارت

<---

گویه27

1/000

جبران خدمت

<---

گویة 28

0/823

8/632

0/151

1/305

جبران خدمت

<---

گویة 29

0/747

8/438

0/147

گویة 30

0/586

1/239

جبران خدمت

<---

1/000

حفظ و نگهداشت

<---

گویة 31

0/755

9/903

0/115

1/135

حفظ و نگهداشت

<---

گویة 32
گویة 33

0/660
0/719

9/295

0/113

1/068

حفظ و نگهداشت

<---

0/562

8/362

0/104

0/767

حفظ و نگهداشت

<---

گویة 34

0/577

7/575

0/100

0/758

حفظ و نگهداشت

<---

گویة 35

1/000

جانشینپروری

<---

گویة 36

0/768

10/038

0/093

0/929

جانشینپروری

<---

گویة 37

0/686

9/416

0/091

0/853

جانشینپروری

<---

0/755

گویة 38

در نرمافزار آیموس برای اطمینان از اینکه عاملهای پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابعانسانی را
(کارمندگزینی ،آشناسازی شغلی ،آموزش و توانمندسازی ،استفادة مؤثر از کارمندان ،شاخصهای
رفتاری ،ویژگیهای روانشناختی ،ظرفیتها و مهارتها ،جبران خدمت ،حفظ و نگهداشت و نیز
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جانشینپروری و ارتقای عملکرد منابع انسانی) مطابق با تعریف عملیاتی ارائهشده از ارزیابی عملکرد
میسنجد یا خیر ،از تحلیلعاملی تأییدی استفاده شد .همچنین ،تحلیلعاملی تأییدی برای بررسی
اعتبار مقیاس سنجش ارزیابی عملکرد استفاده گردید که در جدول شمارة دو ،پارامترهای الگوی
اندازهگیری این مقیاس مشخص شدهاند .وضعیت توزیع طبیعی نیز با محاسبة کجی و کشیدگی هر
گویه بررسی شد .به نظر موتن و کاپالن ،)1985( 1کجی و کشیدگی باید مقادیر کمتر از قدرمطلق
یک را داشته باشند .نتایج نشان داد که کجی و کشیدگی در دامنهای بین  0/04تا  0/90قرار دارند؛
بنابراین ،انحراف جدی از طبیعیبودن توزیعها وجود نداشت؛ بااینوجود ،اجرای تحلیل عاملی با
استفاده از روش حداکثر احتمال مناسب بهنظر میرسد .همانطورکه در جدول شمارة دو مشاهده
میشود ،م قادیر پارامتر استاندارد برای هریک از عوامل نشاندهندة بار عاملی آنها روی متغیر
مکنون است که مقدار  t > ±1/96که در آیموس با برچسب نسبت بحرانی مشخص میشود .متناظر
آنها نیز ،معناداری سهم آنها در اندازهگیری متغیر نهفته را نشان میدهد؛ بنابراین ،براساس مقدار
نسبت بحرانی بهدستآمده برای هر سؤال میتوان بیان کرد که هریک از سؤالها دارای نقش مهم و
معناداری در اندازهگیری عامل ارزیابی عملکرد منابع انسانی هستند.
جدول  -3شاخصهای برازندگی مدل تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابعانسانی
شاخص
مجذور کای
مجذور کای به درجة آزادی
برازش مقایسهای
نیکویی برازش

مقدار
1682/86
2/58
0/90
0/90

برازش نرمشده

0/89

ریشة خطای میانگین مجذورات تقریب

0/07

بهطورکلی ،برای ارزیابی مدلهای تحلیل عاملی چندین مشخصة برازندگی وجود دارد .در اینجا
طبق پیشنهاد تامپسون ( ،)2004از شاخصهای نسبت مجذور کای به درجة آزادی ،شاخص برازش
نرمشده ،شاخص برازش مقایسه ای ،نیکویی برازش و ریشة خطای میانگین مجذورات تقریب استفاده
شده است (طالبپور و همکاران .)1392 ،مقدار شاخص نیکویی برازش ،شاخص برازش نرمشده و
شاخص برازش مقایسهای ،از صفر تا یک در نوسان هستند که هرچه مقدار این شاخصها به یک
نزدیکتر باشد ،نیکویی برازش الگو بیشتر است؛ اما ریشة خطای میانگین مجذورات تقریب باید
1. Muthen & Kaplan
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تاحدامکان کوچک باشد و مقادیر کمتر از  0/08نشانگر برازش مناسب و تا  0/1یا بیشتر ،حاکی از
برازش ضعیف است .بهطورکلی ،با توجه به جدول شمارة سه ،شاخصها نشان میدهند که بین مدل
پیشنهادشده و دادههای مشاهدهشده برازش نسبتاً قابلقبولی وجود دارد .آخرین شاخص،
شاخصهای مجذور خیدو است که میزان تفاوت ماتریس مشاهدهشده و برآوردشده را اندازهگیری
میکند و معنادارنبودن آن نشاندهندة برازش مناسب مدل است .با توجه به حساسیت این شاخص
به حجم نمونه و انحراف از فرض طبیعیبودن چندمتغیره ،در موارد معناداری آنان ،به شاخص دیگر
مانند نسبت مجذور کای به درجة آزادی مراجعه میشود .دیدگاههای مختلفی درمورد این شاخص
وجود دارد؛ اما اغلب ،مقادیر کمتر از پنج را برای آن قابلقبول میدانند (قاسمی ،عسکری و رحمانی،
.)52 ،1395
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف ساختار عاملی و هنجاریابی پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت
ورزش و جوانان انجام شد که در آن ،ده عامل (کارمندگزینی ،آشناسازی شغلی ،آموزش و
توانمندسازی ،استفادة مؤثر از کارمندان ،شاخصهای رفتاری ،ویژگیهای روانشناختی ،ظرفیتها و
مهارتها ،جبران خدمت ،حفظ و نگهداشت و نیز جانشینپروری و ارتقای عملکرد منابع انسانی)
ازطریق تحلیل عاملی تأیید شدند .همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای  38سؤال،
پایایی مطلوب پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابعانسانی را نشان داد و درنهایت ،پرسشنامة مطلوب و
قابلاستفادهای در وزارت ورزش و جوانان معرفی گردید .بهبود مستمر عملکرد سازمانها ،نیروی
عظیم همافزایی را ایجاد میکند که این نیروها میتوانند پشتیبان برنامة رشد ،توسعه و ایجاد
فرصتهای تعالی سازمانی شوند .بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به
اهداف ،بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و دریافت بازخورد و اطالع از میزان اجرای
سیاستهای تدوینشده و نیز شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ،بهبود مستمر عملکرد
میسر نخواهد شد .تمامی موارد یادشده بدون اندازهگیری و ارزیابی امکانپذیر نیستند (محمدی،
 .)93 ،1386ارزیابی عملکرد اهمیت قابلتوجهی دارد و نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانها
خواهد داشت .ارزیابی عملکرد باید از چنان جامعیتی برخوردار باشد که بتواند تمامی ابعاد فعالیت
سازمانها را با عملکرد آنها مرتبط کرده و نقش تصمیمات مدیران را در دستیابی به اهداف و
ارتقای عملکرد آنها منعکس کند .با توجه به نقش کلیدی وزارت ورزش و جوانان در امر ورزش،
ارزیابی عملکرد منابع انسانی در این نهاد ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است .رتبهبندی منابع
انسانی این وزارتخانه ازنظر ارزیابی عملکرد میتواند به تمامی صاحبنفعان و تصمیمگیران ازجمله
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دولت و مجلس ،فدراسیونهای ورزشی ،باشگاههای ورزشی ،رسانهها ،تأمینکنندگان ،سرمایهگذاران
و حامیان مالی ،استفادهکنندگان از خدمات ،مدیران ،کارکنان و غیره ،دیدگاه روشن و شفافی را
دربارة وضعیت این وزارتخانه در مقایسه با سازمانهای دارای فعالیت مشابه (سازمانها و ارگانهای
ورزشی دیگر) ارائه کند.
ازجمله یافتههای پژوهش حاضر ،همسانی درونی قابلقبول برای خردهمقیاسهای ارزیابی عملکرد
منابع انسانی است .در مطالعة حاضر ،ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد دهگانة ارزیابی عملکرد منابع
انسانی بدینصورت است که کارمندگزینی ( ،)0/76آشناسازی شغلی ( ،)0/83آموزش و
توانمندسازی ( ،)0/81استفادة مؤثر ازکارمند ( ،)0/78شاخصهای رفتاری ( ،)0/73ویژگیهای
روانشناختی ( ،)0/72ظرفیتها و مهارتها ( ،)0/81جبران خدمت ( ،)0/75حفظ و نگهداشت
( )0/79و جانشینپروری ( ،)0/79در سطح مطلوب باالتر از  0/70قرار دارند .نوروزی سیدحسینی
( )1394در پژوهشی به این نتایج دست یافت که قابلیتهای انسانی در ورزش به سه سطح
قابلیتهای بنیادی ،قابلیتهای حمایتی و قابلیتهای عملیاتی دستهبندی میشوند .همچنین ،نتایج
نشان داد که برای توسعة قابلیتهای انسانی در ورزش باید تدابیر الزم در عوامل تبدیل فردی،
ساختاری و زمینهای انجام شود تا درنهایت ،منجر به توسعة قابلیتهای انسانی در ورزش در تمامی
ابعاد و سطوح شود .افزونبراین ،در پژوهش وی ،پایایی پرسشنامة توسعة سرمایة انسانی 0/78
بهدست آمده بود که با پایایی ابعاد دهگانة ارزیابی عملکرد منابعانسانی پژوهش حاضر همراستا است.
پژوهشهای بیشتر در فرهنگها و نمونههای مختلف میتوانند در نتیجهگیری قویتر برای استفاده
از خردهمقیاسها مؤثر باشند .در پژوهش حاضر ،براساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،ریشة خطای
میانگین مجذورات تقریب  0/70بهدست آمد که درحد قابلقبولی است .همچنین شاخص برازش
نرمشده برابر با  ،0/89نیکویی برازش برابر با  ،0/90شاخص برازش مقایسهای برابر با  0/90و نسبت
مجذور کای به درجة آزادی برابر با  2/58است که درحد مطلوبی قرار دارند (جدول شمارة سه).
همانطورکه در جدول شمارة دو مشاهده میشود ،مقادیر پارامتر استاندارد برای هریک از عوامل،
نشاندهندة بار عاملی آنها روی متغیر مکنون است که مقدار  t > ±1/96میباشد؛ بنابراین ،متناظر
با آن ،معناداری سهم آنها در اندازهگیری متغیر نهفته را نشان میدهد؛ برایناساس ،برپایة مقدار
نسبت بحرانی بهدستآمده برای هر سؤال ،میتوان مطرح کرد که هریک از سؤالها دارای نقش مهم
و معناداری در اندازهگیری عامل ارزیابی عملکرد منابع انسانی هستند .همچنین ،در شکل شمارة
یک ،بارهای عاملی استانداردشده ،واریانسهای خطا و همبستگی سازههای مکنون (کارمندگزینی،
آشناسازی شغلی ،آموزش و توانمندسازی ،استفادة مؤثر از کارمندان ،شاخصهای رفتاری،
ویژگیهای روانشناختی ،ظرفیتها و مهارتها ،جبران خدمت ،حفظ و نگهداشت و نیز
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جانشینپروری و ارتقای عملکرد منابع انسانی) با ارزیابی عملکرد منابع انسانی نشان داده شدهاند.
همة مؤلفههای ذکرشده در سطح  t > ±1/96و  P>0/05معنادار بودند؛ بنابراین ،میتوان گفت که
مدل سلسلهمراتبی  38گویة (ده عامل) پرسشنامة ارزیابی عملکرد منابعانسانی ،در وزارت ورزش و
جوانان برازش مطلوبی با دادهها دارد .حسین و رحمان ( )2013رابطة بین اقدامات مدیریت منابع
انسانی اجراشده توسط سازمان و قصد کارکنان برای ماندن و کارکردن مؤثر برای سـازمان را در
 400مـدیر میـانی صـنعت نساجی ارزیابی کردند .اقدامات مدیریت منابع انسانی بهکارگرفتهشده در
این مطالعـه ،آمـوزش و توسعه ،توسعة تیم ها ،ارزیابی عملکرد ،سیستم ارتباطات داخلی ،امنیـت
شـغلی ،تناسـب فـرد-سـازمان ،توانمندسازی کارکنان ،پاداش و جبران خدمت بود که بعضی عامل-
ها با پژوهش حاضر همراستا نیستند که شاید یک دلیل اصلی این تفاوت ،در جامعه و نمونة
استفادهشده در پژوهشها باشد .بهطورکلی ،پژوهش حاضر با تأیید ویژگیهای پرسشنامة ارزیابی
عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان ،نتایج مطالعات قبلی را بسط داده است .با توجه به
اینکه هنوز شـناخت کـافی از وضعیت مدیریت منابع انسانی و سیاستهای مربوط به آن در
سازمان های ورزشی ازجملـه وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد و ازآنجاییکه پس از بررسیهای
انجـامشـده درزمینـة پیشـینة ورزشـی پژوهش در مطالعات داخلی و خارجی ،پژوهش جامعی در
این زمینه انجام نشده است ،انجام پژوهش حاضر ضـروری بهنظر میرسد.
بهطورکلی ،یافتههای این پژوهش شواهد اولیهای برای سازگاربودن مقیاس این پرسشنامه بهعنوان
ابزار معتبر و پایایی برای سنجش ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان فراهم
میکند .نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،ساختار ده عامل ارزیابی عملکرد منابع انسانی را تأیید میکند.
همچنین ،نتایج این پژوهش همسانی درونی قابلقبولی را برای خردهمقیاسهای ارزیابی عملکرد
منابع انسانی نشان میدهد؛ بنابراین ،پژوهشگران و مدیران وزارت ورزش وجوانان میتوانند از این
پرسشنامه استفاده کنند و نتایج معتبری بهدست آورند و با استفاده از ارزیابی عملکرد مناسب با
محیط درون و برون سازمان ارتباط برقرار کنند .همچنین ،آنها با ایجاد شرایط و بسترهای الزم
درجهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان در سایة فضای رقابتی
سالم ،میتوانند نقش قابلتوجهی در دستیابی به اهداف آن وزارتخانه داشته باشند؛ برایناساس ،به
پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود که با استفاده از شاخصهای روایی بیرونی ،روایی این پرسشنامه
را تأیید کنند و پایایی آن را با نمونههای مختلف و در سازمانها و ارگانهای ورزشی دیگر بسنجند.
برای اطمینان از درستی نتایج حاضر در سازمانهای مختلف ،انجام پژوهشهایی با نمونههای بیشتر
و بازههای زمانی متفاوت الزم است.
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Abstract
The goal of the current research was to factor structure and normalize performance
evaluation questionnaire for human resources in the ministry of youth and sport.
Statistical population of the survey covers all human resources of the ministry
(including managers, employees and experts) for the year 2017 (N=840), where
based on Kerejsay and Morgan table, 260 samples were considered (n=260). Data
collection tool consisted of the researcher-designed questionnaire to evaluate the
human resources performance. In order to analyze the data, descriptive and
inductive statistics including Kronbauch α-coefficient was utilized for the
calculation of internal consistency of the subscales, and the confirming factor
analysis to assess the data analysis credibility scales using Amos version 20.0.
Kronbauch α-coefficient exhibited the internal consistency of subscales. In
addition, the results from confirming factor analysis revealed that ten-factor
(Employee Hire, Occupational Familiarization, Training and Enabling, Effective
Use of the Employees, Behavioral Indices, Psychological Properties, Capacities
and Skills, Service Compensation, Preservation, maintenance and Succession)
structure of the human resources analysis shows desirable fit. Hence, this study
exhibits that performance evaluation questionnaire is a well-suited tool for
evaluation survey by which researchers are able to use this questionnaire as a
stable and reliable tool.
Keywords: Performance Evaluation, Factor Structure, Human Resources,
Normalization
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