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چکیده
سازي فعالیت و حذف شکست در ورزش خواهد به بهمنجر، عملکرد مدیریتیند ارزیابی افردهد که ها نشان میبررسی

مدیریت کیفیت اروپادبنیااساس شاخص بررانیقایقارزیابی عملکرد فدراسیون ، پژوهش حاضرهدف از ، رواین؛ ازشد
- رئیسانایبدبیر و ن، رئیس. انجام گرفته استصورت میدانیهبو بودهتوصیفیرا کهپژوهشاین جامعۀ آماري . باشدمی

تشکیل نفر67به تعداد داوران و ورزشکاران شاغل در فدراسیون ، مربیان، اعضا و کارکنان فدراسیون، رانیفدراسیون قایق
در عوامل شرایط شود کهدریافت میهااساس یافتهبر. )ها استفاده گردیدانتخاب نمونهجهتشمار کلةاز شیو(دادند

هاي در معیاریند وااستراتژي و فر، مشیخط، هاي رهبريدر معیارکهباشدمیمناسب نسبتاً، توانمندسازيمرتبط با 
ضعیف ، حالی است که شرایط تمامی معیارهاي نتایجاین در. باشندمیدعاااین بیانگرصحت ، ها و منابعشراکت، کارکنان

وجود داردمتغیراصلیها و ها و استراتژيمشیبستگی بین خطباالترین هم، براین وبرمبناي نتایجعالوه. دشوارزیابی می
که دندهمیآمده نشاندستهبنتایج. شودمشاهده میبین کارکنان و نتایج کلیدي عملکرد نیز بستگی ترین همو پایین

رسدتوجه به معیارهاي ارزیابی در این پژوهش که نظر میبهها یافتهبا توجه به . باشدمیالزم را دارابرازشمدل پژوهش 
. داردايضرورت ویژه، استنمودهها کسب در مقایسه با شاخصرا امتیاز پایینی 

. رانیفدراسیون قایق، تعالی سازمانیمدل، شاخص، ارزیابی عملکرد، عملکردکلیدي:واژگان 

:Email* نویسنده مسئول                    leilamohammadi82@gmail.com

، پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، ایرانگروه مدیریت ورزشی، پژوهشکده مدیریت ورزشی**
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مقدمه
مدیریت در طول ، اگرچه. باشدمینیازها و عالیق و آمال بشر همراه ، هاروند توسعه با تکامل خواسته

کارکرد آن بسیار گسترده ، معاصرةدر دوراما، استبودههاي مختلفها و مأموریتنقشةزمان ایفاکنند
هاي متدها و تکنیک، هاتعیین جایگاه سیستم. باشدمیافزایش بهطور مداوم روهو انتظارات از آن بهشد

تعیین نقاط ضعف و قوت و بهبود نیزها با یکدیگر و ة ارتباط آنها و نحوسازمانةمختلف در پیکر
، کلیطوربه. گیردها قرار میتوجه مدیران اغلب سازمانموضوعی است که مورد، هاعملکرد سازمان

، تکنولوژیکی، اجتماعی، اقتصادي، ها با تغییر و تحوالت محیط بیرونی مانند عوامل سیاسیسازمان
عوامل درونی مانند و نیزکنندگانعرضهوهااتحادیه، هاي مالیواسطه، نهادهاي دولتی، نفعانذي، رقبا

توسعه و متغیرهاي سازمانی فردي و فنی مواجه ، پژوهش، خدمات، بازاریابی، مالی، عوامل مدیریتی
ارزیابی عملکرد ، روایناز؛)19ـ35،  1388، یدالهی و خبیري، حمیدي، زادهخسروي(باشندمی

ارزیابی منظورهتوانایی بارتقايهاي استراتژیک وگیريها در تصمیمبه آن، صورت گستردهبهها سازمان
. )279ـ307،  2010، 1بیل و رابینسون، زینت، ویناند(کند میکمک خودموفقیت

تمرکز و ، کیفیت خدمات استکه هدف ارتقاي هنگامی، مدیریتةرسد که در حوزنظر میچنین به
این بخش عمومیۀ گذاران توسعمشیتر شده و به مدیران و خطپررنگ، تأکید بر نظام ارزیابی عملکرد

هایی همچون مدیریت در قالب ویژگیۀکه طرفداران توسعاهدافیدهد که بسیاري از مینوید را
بهدادناهمیتۀدر سای، باشندمیقائلغیره شفافیت و، ییعملکردگرا، گوییپاسخ، اثربخشی، کارایی

به بهسازي ، یند ارزیابی عملکرد مدیریتافر، زمینهایندر. وم ارزیابی عملکرد حاصل خواهد شدمفه
ویرژیل و ، سربانو، کاماردا، بادو(فعالیت و حذف شکست در ورزش و ورزش همگانی منجر خواهد شد 

تري پیگیري صورت جديموضوع ارزیابی عملکرد را بهها سازمانهر اندازه. )120، 2007، 2بونداك
، در پیمودن مسیر دشوار توسعه، مهیا کنندهاي قانونی و فرهنگی الزم را بهتر و زیرساختایندنم

و در ونداهمیتی قائل نش، یندااین مفهوم و فررايهایی که بتر ظاهر خواهند شد و سازمانموفق
رو خواهند ههاي عظیمی در مسیر توسعه روببا چالش، نمایندسازي نظام نظارت و ارزیابی سستی پیاده
. شد

هاي یک مجموعهدهی به عملکرد زیرسنجش و نمرهینداتوان فررا میارزیابی عملکرد ، براینعالوه
وتحقق اهداف منظورهها و واحدها) درچارچوب اصول ومفاهیم علمی مدیریت بگروه، سازمان(افراد

1. Winand, Zinth, Bayle & Robinson
2. Badau, Camarda, Serbanoiu, Vigil & Bondoc
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-برنامهعملکرد جاري با وضعیتۀست که با هدف مقایسنادهاي اجراییوظایف سازمانی درقالب برنامه

- یا تنبیه و تعدیل و درو تشویق ، هاتعیین درصد افزایش یا کاهش فعالیت، انتظار)(موردشدهریزي

. )20،  2000، 1هینگفت(پذیردمیبهبود عملکرد صورت ، نهایت
عملکرد یند سنجش جامعافر، هاي حاصل از مطالعات اسنادي مرتبط با موضوع پژوهشیافتهاساس بر

گویی در چارچوب اصول و قابلیت پاسخوتوانمندسازي، اثربخشی، در قالب عباراتی نظیر: کارایی
ارزیابی ومدت سازمانبلندۀاي و توسعبرنامه، ساختاري، مفاهیم براي تحقق اهداف و وظایف سازمانی

تمامی، منظور از ارزیابی عملکرد این است که مدیر، دیگرعبارتبه. گرددعملکرد سازمان بیان می
قبول مقایسه براساس معیارهاي موردآمدهدستهنتایج بشده اعم از مادي و معنوي را با امکانات مصرف

سازمان مدیریت و (است یا خیر دست یافتهانتظار کند تا روشن شود که به اهداف کمی و کیفی مورد
هاي مختلفی به شکلمیالدي )1970(ۀدهۀمدیریت عملکرد از نیم. )20، 1379، ریزي کشوربرنامه
آن بر روي ۀکاربرد داشته و تمرکز اولی، کارواستفاده قرار گرفته است که براي ابعاد مختلف کسبمورد

است آنهدف مدیریت عملکرد ، حقیقتدر. )87، 2005، 2کینیو ماستیلول، براون(باشد کارکنان می
توانمی. هنگام بهبود بخشدو به3فراکنشی، که عملکرد کلی سازمان را از طریق تصمیمات آگاهانه

هاي یندهاي مبتنی بر هدفامندي است که از طریق فررویکرد نظام، گفت که مدیریت عملکرد
به بهبود سازمان ، هاکارگیري این دادههعملکرد و بهايبازنگري گزارش داده، راهبردي عملکردي

. )54، 2004، 4ساترلند و کنول(کند کمک می
ال که سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه ؤپاسخی است به این س، هاي سرآمديمدل، براینعالوه

، مدیریت عملکرددر حاکم هستند؟کند و چه معیارهایی بر رقباي آناهداف و مفاهیمی را دنبال می
خواستار سنجش دستاوردهاي خود ، کدام نتایجشود بیان کند که برمبناياز سازمان درخواست می

،  2002، بنیاد کیفیت بریتانیا(دندههاي عملکردي را پوشش میتمامی بخش، این نتایج. باشدمی
هاي بهبود و فرصتبازبینی داخلی عملکرد در شناخت نظرات مشترك مربوط به نقاط قوت و . )102
، (بنیاد کیفیت بریتانیاباشدمیهاي سازمانی تأثیرگذارترین فرصتاقدام در جهت استفاده از مهمنیز 

را براي تعیین میزان رشد و تعالی سازمان تعالی سازمانیمدل، بنیاد مدیریت کیفیت. )102،  2002

1. Hingoft
2. Brown, Stilwell & Makinney
3. Proactive
4. Sutherland & Canwell
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،  2003، مدیریت کیفیت اروپادبنیا(استترسیم راه رسیدن به سرآمدي سازمانی تدوین کرده نیزو
81( .
فرهنگی و نظام ، سیاسی، تغییرات اقتصاديدنیاياي در روندهپیشوورزش نقش مهم، میانایندر

مشکل ، که ذکر خواهد شدچنان. )127ـ131، 1389، پور و سلطانی(فرجیکند اجتماعی بازي می
هاي مدیریتی و یا عدم وجود کنترل، هاي ورزشیخصوص سازمانها و بهموجود در سازمانةعدید

توجه به استقرار عدم. باشدعدم وجود راهکارهاي مناسب در جهت ارزیابی عملکرد می، دیگرعبارتبه
موجب عدم کارایی و ، نهایتتواند مشکالت مضاعفی را ایجاد کندکه درنظام ارزیابی عملکرد می

یکی ، در هر فدراسیونکهرسد نظر میضروري به، روایناز؛دشووري سازمان میاثربخشی و افت بهره
. همانا طراحی و استقرار نظام ارزیابی متناسب با آن فدراسیون باشد، هاي مهم و داراي اولویتاز برنامه

هاي برخی از شاخصسعی داردو پژوهش حاضر باشدنمیمستثنیرانی نیز از این امرفدراسیون قایق
. بررسی نمایدتعالی سازمانیبراساس مدل راونیدراسارزیابی این ف

عملکردی ابیارز"خود با عنوان پژوهش) در 1389(فرجی و پورسلطانی، شدهمطالعات اسنادي انجامدر 
از به این نتیجه رسیدند کهتعالی سازمانی"اساس مدل بررانیاي هااستانی بدنتیتربکلادارات 
قرار اول فیرددر درصد)73/50(ي با نرخرهبراریمع، تعالی سازمانیگانۀ مدل ي نهارهایمعمیان 
نیب، همچنین. جاي گرفته استآخر فیرددر درصد)74/38(با نرخکارکناناریمعو دارد 
و حري. دست آوردندرا بهدارامعنقوي و اي هرابط، یسازمانی تعالدر مدل جینتاسازها و دتوانمن

تعالی سازمانیهاي کارگیري مدلبررسی مزایا و دستاوردهاي بهی بهپژوهشدر نیز ) 1388همکاران (
توان از آن می، که با اثبات کارآمديو بیان کردند پرداختندسسات آموزش عالی ؤها و مدانشگاه

ۀدانشگاهی و مقایسامکان خودارزیابی هر واحد ، عنوان الگویی مناسب جهت ایجاد فرهنگ تعالیبه
عنوان ثیر فرهنگ دانشگاهی بهأت، پژوهشدر این . نموداستفادههر واحد دانشگاهی با سایر واحدها

هاي ها بررسی شد و مواردي از فعالیتهاي تعالی در دانشگاهبرنده در اجراي مدلکلیدي و پیشیعامل
تعالی سازمانیسسات آموزش عالی سایرکشورها در اجراي مدل ؤها و ممشابه در برخی از دانشگاه

، هاآمده از عملکرد مدل و خودارزیابیدستبحث قرار گرفت و نتایج بهموردهشدهاي انجامخودارزیابی
، انتهادر. استفادهگردیدیندهاي دانشگاهی اثیرات مثبت اجراي مدل در فرأدادن تنشانبراي

هاي کشور دانشگاهارزیابیجهترا مدلی ، ویژه در ایراناجرایی مدل بهضمن بیان محدویت پژوهشگر
سازمانیتعالیۀ مقایس"عنوان بادر پژوهش خود )1390جعفري و همکاران(، براینعالوه. کرده ئارا

کهنداین نتیجه رسید"سازمانی براساس مدل تعالیلرستاناستانبدنیتربیتواداراتدرادارةکل
، کوهدشتوشهرستانقرار دارد جایگاهنیباالتردرسازمانیتعالینظرارزیابیازبروجردشهرستان

نمرةمیانگینکه دهدمینشاننتایج این پژوهش. خود اختصاص داده استرا بهجایگاهترینپایین
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و باشدمی) 06/55(اساس این مدلبرلرستاناستانبدنیتربیتاداراتکارکنانکلسازمانیتعالی
دارايومعیاررهبريبوده امتیازکمترینیندهادارايافرمعیار ، تعالی سازمانیۀگاندر میان معیارهاي نه

ن توانمندسازها و نتایج ) ارتباط میا1388(همکارانزنگنه و ، در پژوهش دیگري. استامتیازبیشترین
بررسی تعالی سازمانیاساس مدل برهاي فوتبال تهران در لیگ برتر ایران راسازمانی باشگاهدر تعالی

ضعیف باشدمیفاکتور نتایجمشتریان را که از عوامل معیار نتایج ، پژوهشدر این ها آن. کردند
. قوت ارزیابی خود برشمردندۀ(از عوامل توانمندساز) را نقطارزیابینمودند و فاکتور رهبري

تمرکز ) با توجه به 2010(و همکاران 1پرزنیزکشورشده در خارج از هاي انجامدر پژوهش، دیگرسوياز
رسانی ابعاد مختلف کیفیت خدماتبه تحلیل ، هاي مدیریت ورزشی بر مشتریانبیشتر سرویس

رسانی ورزشی از طریق اجراي ابعادي پیشنهاد شده است که کیفیت خدماتپژوهشدر این . پرداختند
با استفاده . ارزیابی قرار گیردموردـصورت خارجی صورت داخلی و چه بهچه بهـخاص از اصول کیفی

هاي مختلف جوامع آماري مشخص شد که بسیاري از نمونهۀآمده و مطالعدستههاي باز نتایج تحلیل
نیز به )2011و همکاران (2مارکز. وجود داردتعالی سازمانیدر مدل برترينظر کیفیتابعاد مورد

هاي بدنیهاي مرتبط با انجام فعالیتهاي مدیریت کیفیت در برنامهمدلهاي موجود در تعیین ویژگی
کیفیت زندگی سالمندان و با يجهت ارتقاکه توسط مجریان بخش محلی در کشور پرتغال و در

در ، راستاهمیندر. تندگرفته استپرداخانجامتعالی سازمانیاستفاده از معیارهاي موجود در مدل تعالی
سازمان 13) عملکرد 2011(3فلچر و آرنولد، مدیریت و رهبري در ورزش قهرمانیدرمورداي مقاله

، اندازچشمۀتوسع:شامل(انداز چشم. 1: شاملبعد عملکردي چهارو ندنمودتحلیل وورزشی را تجزیه
استراتژي ، عملکرد مالی:شامل(عملیاتی و اجرایی . 2، )انداز مشتركچشموانداز عوامل مؤثر بر چشم

مدیریت :شامل(جامعه . 3، )نتایج و مقررات، انتخاب ورزشکاران، ریزي آموزشیرقابتی و برنامه
)محیط تیمی و سازمانی، هاآگاهی:شامل(فرهنگ . 4و )خطوط ارتباطی و مکانیزم بازخورد، کارگزینی

. گرفتندرا براي بررسی عملکرد در نظر 
، صورت اجراي صحیح نظام ارزیابی عملکرددر، گرفتههاي صورتپژوهشبا توجه به نتایج، دیگربیانبه

نتایج و دستاوردهاي متعددي به شرح ذیل براي فدراسیون حاصل خواهد شد:
گذاري صحیحیند هدفافرۀتوسع
یند بهبود مستمراتقویت فر

1. Perez
2. Marques
3. Fletcher & Arnold
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مدیریت علمی در فدراسیونۀبهبود مدیریت امور و توسع
منابع انسانیویژهبه، بهینه از منابعةاستفاد
اثربخشی آن، نتیجهیابی فدراسیون به اهداف و درتوان دستيارتقا
شدن نقاط قوت و ضعف عملکردهامشخصۀواسطن بهی و دقیق مسئوالنگیري عقالتصمیم
فدراسیونۀشدن پذیرش تغییر در مجموعافزایش مشارکت کارکنان در امور و نهادینه

اي دست یابد آن است که به رشد بالندهبررانیفدراسیون قایقرویکردبینش و ، نگاهکه با توجه به این
یابی به رسالت و استراتژي فدراسیون براي دست، کسب کنددر سطح آسیا و جهان جایگاهی درخورو

بهینه از دانایی ةاستفاد. باشدمیکهن آسیا ةهمگانی این ورزش در سطح کشور و قارۀتوسع، این هدف
کارهایی راه، رانی و استفاده از پیشنهادهامندان به ورزش قایقآموزش عالقه، متبحروانایی مربیان و ت

با پژوهش در این. ها به اهداف خویش دست یابدگیري از آنکوشد با بهرهاست که فدراسیون می
، تکنولوژي، ساختاريیابی مسائل با شناخت و عارضهنیز و فدراسیونتوجه به نیاز و اهداف ارزیابی

که ارزیابی عملکرد وابسته به فرهنگ هاي فرهنگی از جمله اینها و زمینهارزش، منابع و مدیریت
، کیفیت، معیارهاي عملکردي کمیتةکه دربرگیرندیروش مناسبشده استسعی ، باشدمیسازمانی 

وضعیت ارزیابی، اصلی این پژوهشهدف ، روایناز؛ ارائه گرددباشداثربخشی و تأثیر نتایج، کارآیی
اي که ازطریق این گونههبباشد؛میتعالی سازمانی اساس مدلرانیبرفدراسیون قایقموجود عملکرد 

و بتواند رفته شود دربرگهاي مختلف فدراسیونبخشهاي حدامکان فعالیتتا، نظام ارزیابی عملکرد
- ییضعف و نارسا، سنجش قرار داده و نقاط قوترا موردآنهاي فعالیت، ندمنظاميصورت رویکردبه

این ةحوزپنج . گذاري شده استمعیار پایهنهاساس مدل تعالی سازمانی بر. را آشکار سازدهاي آن
یک سازمان و چگونگی تعامل ةدهندتشکیلياجزاةکنندمدل مربوط به توانمندسازها بوده و بیان

نتایج سازمان را تشکیل داده و نتایج مطلوب حاصل از اجراي ، عديبةحوزچهارها با هم است و آن
. )112،  2000، مدیریت کیفیت اروپادبنیا(ندکمیتوانمندسازها را معرفی 

هاي ورزشی سازمانارزیابیعملکرد ۀزمیندرهاي محدودي پژوهشتوجه به این نکته کهبا، همچنین
، هر فدراسیونیکه جاآناز. باشدنمیهاي ارزیابی برکسی پوشیده لزومایجاد سیستم، استگرفتهصورت 

وجود یک نظام ارزیابی که منحصراً براي آن فدراسیون ، کندهاي خاص خود را دنبال میاهداف و برنامه
برآن استسعیپژوهش در این ، شدهبا توجه به مطالب ذکر. رسدنظر میطراحی شده باشدضروري به

رانی به طراحی مدلی مفهومی براي ارزیابی عملکرد فدراسیون قایق، تعالی سازمانیکه با استفاده از 
توان به از آن جمله می. در این حوضهباشدپاسخبیالت ؤي سبرایو در جستجوي پاسخشودپرداخته

ند و مدل موارد هستکدامفدراسیون هاي ارزیابی عملکرد ها و مالكشاخصموارد ذیل اشاره نمود: 
عملکرد در یابیارزيهاها و روشچیست؟تا چه اندازه شاخصآنهاي مناسب ارزیابی عملکرد فعالیت
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؟ آیا بهبود مستمر و ستاامدکفدراسیون عملکرد یابیمناسب هستند؟الگوي مناسب ارزفدراسیون 
فدراسیون بر ةشدطراحیباشد؟ آیا نظام ارزیابی نظام ارزیابی فدراسیون میۀسرلوح، سرآمدي

ست تأکید دارد؟ایندگرایی که موجب پرهیز از تکرار خطاهاافر
تعالی رانی براساس مدل با هدف طراحی و تدوین نظام ارزیابی عملکرد فدراسیون قایقپژوهشاین 

نظام برخورداري از یک ، هابا توجه به نقش مهم ارزیابی عملکرد در سازمان. تدوین شده استسازمانی
- توان فرصتنظامی که از طریق آن می؛ها نمود بیشتري پیدا کرده استجامع ارزیابی در فدراسیون

درصدد رفع نواقص ، هایی براي بهبود و تعالی فدراسیون فراهم آورد و با استفاده از بازخوردهاي حاصل
. راستاي تحقق اهداف سازمانی گام برداشتبرآمد و در

پژوهششناسیروش
آن آماري ۀجامع. صورت میدانی (پیمایشی) انجام گرفته استهببوده و توصیفی ، پژوهش حاضرروش 

داوران و ، مربیان، اعضا و کارکنان فدراسیون، رانیفدراسیون قایقرئیساننایبدبیر و ، رئیسرا
موردنظر کوچک و ۀکه جامعجاآناز. تشکیل دادندنفر 76به تعداد ورزشکاران شاغل در فدراسیون 

از نامه پرسش61، نهایتدروها استفاده گردیدانتخاب نمونهشمار جهتکلةاز شیو، دسترس بوددر
. باشدساخته میپژوهشگرایهنامپرسش، پژوهششده در این استفادهۀنامپرسش. دریافت گردیدها آن
تغییرات اندك در استاندارد تعالی سازمانی و ۀناماز پرسشبردارينامه با الگواالت این پرسشؤس

این االت ؤسذکر است که شایان. تدوین گردید)سازي در سازمانی خدماتیدلیل پیادههب(جمالت 
، کارکنان، مشیو استراتژيخط، یعنی رهبري؛شاخص ارزیابی تعالی سازمانینهنامه با توجه به پرسش
نتایج جامعه و نتایج کلیدي عملکرد تدوین ، نتایج کارکنان، مشتریاننتایج ، هامنابع و شراکت، فرایند
ةنفر از اساتید خبر12از نظرات نظرموردۀنامتعیین اعتبار محتواي پرسشمنظوربه، همچنین. گردید

استفاده قرار و موردگشتتأیید، مدیریت ورزشی استفاده شد و پس از انجام اصالحات پیشنهادي
منظور به، همچنین. دست آمدهب) 974/0(از طریق آزمون آلفاي کرونباخنیز نامه پرسشپایایی. گرفت
در . گردیدارزشی لیکرت استفاده چهارپاسخ با طیف بستهۀناماز پرسش، هاآوري اطالعات نمونهجمع

، 0با برابر یکۀصورت که وزن گزینیندب؛دنباشها داراي وزن مییک از گزینههر، نامهاین پرسش
ۀمحاسبدر ارتباط با. باشدمی100بابرابرچهارۀو گزین67بابرابرسهۀگزین، 33بابرابردوۀگزین

امتیاز مربوط به آن حوزه ةکنندمشخص، هاي مربوط به هر حوزهمیانگین پاسخ، نامههر پرسشامتیاز 
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تعالی سازمانیۀنامامتیازدهی پرسشطبق مدل ، امتیاز مربوط به هر حوزهۀبیشین، همچنین. بود
. ندصورت حضوري توزیع گردیدها بهنامهپرسشذکر است کهشایان. گردیدتعیین 

نامههاي پرسشامتیازدهی به گزینهةنحوـ1جدول 
چهارسهدویکطیف
پیشرفت کاملمالحظهپیشرفت قابلپیشرفت جزئیعدم پیشرفتراهنما
03367100وزن

از ، نمونهيهاازهنداتوصیفو مخايهاهنمريطبقهبند، دنخالصهکر، دادننمازساربهمنظو، براینعالوه
. شددهستفااهااردستانداافنحراوصدهادر، میانگینها، نیهااوافرة محاسبجهت توصیفیر ماروش آ

هاي آماري از مدل، پژوهشهاي استنباطی و آزمون فرضیات راستاي تحلیل دادهدرو ادامهدر
. اسافزار نرمبا استفاده ازتست مستقل و آنالیز واریانستی، اينمونهتکتی، کولموگروف اسمیرنف

. آمددستبه3/8ۀنسخ2لیزرلافزار و برازش مدل با استفاده از نرماستفاده شد18ۀنسخ1اس. اس. پی

نتایج
و شودمیاشارهپژوهشهاي شناختی نمونههاي فردي و جمعیتابتدا به برخی ویژگی، در این بخش

. گرددارائه میهاي استنباطی یافته، سپس
باشند) مرد میدرصد7/71(نفر 38، دهندهپاسخ61که از مجموع دهندمیهاي توصیفی نشان یافته

درصد فراوانی مدرك تحصیلی کارکنان فدراسیون ، همچنین. زن هستندنیز ) درصد3/28(نفر15و 
، هستندبررسی داراي مدرك دیپلممورداز کارکنان درصد)9/18(این مطلب است کهرانی گویايقایق

درصد)9/18(ودارندمدرك کارشناسیدرصد)9/50(، باشندمیداراي مدرك کاردانیدرصد)3/11(
شناختی هاي جمعیتباتوجه به اطالعات برگرفته از ویژگی. مدرك کارشناسی ارشد هستندداراينیز 

و هستندبدنیبررسی داراي مدرك تربیتموردکارکنان ازدرصد)4/43(، رانیکارکنان فدراسیون قایق
83(کهدهداین اطالعات نشان می، همچنین. اندها تحصیل کردهدر سایر رشتههاآنازدرصد)6/56(

. ندارندورزشی ۀسابقگونههیچ، دیگردرصد)17(وباشندمیورزشیۀاز کارکنان داراي سابقدرصد)
از تعالی سازمانیامتیازدهی معیارهاي مدل منظورهب، اساس اهداف پژوهش و استانداردهاي موجودبر
ياین معیارها. باشدمی)1000(هاآندسته معیار استفاده شده است که جمع امتیازاتدو

هاي براساس یافته. گیرندمعیار را در بر میچهارنیز و نتایج باشندمیمعیارپنجتوانمندسازشامل 
نیزمعادل ) و معیار نتایج2(جدولبوده ) 204(مجموع امتیازات معیار توانمندسازها برابر با، پژوهش

1. SPSS
2. Lisrel
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این درحالی است که مجموع متصور از این امتیازات در هر . )سهشماره(جدولباشد ) می18/39(
. استامتیاز ) 500(بخش

در بعد توانمندسازهاتعالی سازمانیۀنامهاي حاصل از امتیازات پرسشآمارهـ2جدول
انحراف استانداردامتیاز معیارشدهمیانگین امتیاز کسبمعیارها
رهبري

مشی و استراتژيخط
3/39
96/39

100
80

13/20
42/25

4/409025/18کارکنان
2/459085/23ها و منابعشراکت
14/3914024/18فرایند

20450019/18(مجموع امتیازات)سازيمعیار توانمند

در بعد نتایجتعالی سازمانیۀنامهاي حاصل از امتیازات پرسشآمارهـ3جدول
انحراف استانداردامتیاز معیارشدهمیانگین امتیاز کسبمعیارها

نتایج مشتریان
نتایج کارکنان

68/35
53/30

200
90

33/17
42/186

9/366037/16نتایج جامعه
07/3615063/14نتایج کلیدي عملکرد

18/13950074/14(مجموع امتیازات)معیار نتایج

به تفکیک معیارهاتعالی سازمانیۀنامهاي حاصل از امتیازات کل پرسشآمارهـ4جدول 
انحراف استانداردامتیاز معیارشدهامتیاز کسبمعیارها

معیار توانمندسازي
معیار نتایج

204
18/139

500
500

19/18
74/14

18/343100093/15امتیاز کل

هاي ارزیابی عملکرد در ها و روشال که تا چه اندازه شاخصؤجهت آزمون این س، در این پژوهش
هاي براساس یافته. استفاده گردیداينمونهتکتیآزموناز ، باشندب میرانی مناسفدراسیون قایق

هاي موجود استفاده برآورد شرایط شاخصمنظوربهاز این روش ، مذکورالؤسحاصل درارتباط با 
در 34، نامه در هر بخشدر این پژوهش با توجه به امتیازات پرسشعدد مبنا ، اساسهمینبر. گردید

، یکبه عددصفرةباشد که نمرارزشی میچهار، استفاده در ابزار پژوهشنظر گرفته شد (طیف مورد
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اساس بر. اختصاص داده شده است)چهاربه عدد 100ةو نمرسهبه عدد67ةنمر، دوبه عدد33ةنمر
مناسب بوده است و سطح نسبتاً، در عوامل مرتبط با توانمندسازيشرایط ، هاي این پژوهشیافته

P>01/0سطح معناداري نیزیند و او فرمشی و استراتژيخط، هاي رهبريدر معیارP>05/0معناداري 

حالی است که شرایط دراین . ستادعاااین صحتها و منابع حاکی ازشراکت، هاي کارکناندر معیار
. )شماره پنج(جدول)P<05/0(گرددضعیف ارزیابی میتمامی معیارهاي نتایج

پژوهشاي حاصل از تحلیل معیارهاينمونهتکتیهاي آزمون آمارهـ 5جدول
اختالف میانگینسطح معناداريآزاديۀدرجتیانحراف استانداردمیانگینمعیار

3/3913/2006/260044/0308/5رهبري
96/3942/2598/16005/0961/5مشی و استراتژيخط

4/4025/1871/260009/0406/6کارکنان
2/4585/2367/360001/0201/11ها و منابعشراکت
14/3924/1822/26003/0143/5فرایند

68/3533/17743/060461/0685/1نتایج مشتریان
-60144/0463/3-53/30186/4248/1نتایج کارکنان

9/3637/1633/160186/0904/2نتایج جامعه
07/3663/1406/160292/0072/2نتایج کلیدي عملکرد

تعالی سازمانیاساس مدل ال که آیا بین معیارهاي ارزیابی برؤگویی به این سپاسخمنظوربه، براینعالوه
. استفاده قرار گرفتموردآزمون پیرسون ، یا خیررانی ارتباط معناداري وجود دارددر فدراسیون قایق

هاي متغیر معیارها و شاخصتمامیمعنادار بین ارتباط مستقیم وةوجود دهندنتایج این آزمون نشان
تعالی سازمانیبستگی معیارهاي مدلماتریس ضرایب هم، )شماره شش(در جدول . باشدمیمذکور 

ها و ها و استراتژيمشیبستگی بین خطباالترین هم، طور که مشخص استهمان. مشاهده استقابل
بین کارکنان و نتایج کلیدي نیز بستگی همترین و پایینوجود دارد )P ،925/0=r>001/0(تعالی سازمانی 

. خوردچشم میبه) P ،384/0=r>002/0(عملکرد 
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رانیدر کارکنان فدراسیون قایقتعالی سازمانی هاي لفهؤبستگی بین مماتریس همـ6جدول

رهبري
مشی خط

و 
استراتژي

کارکنان
-شراکت

ها و 
منابع

نتایج فرایند
مشتریان

نتایج 
کارکنان

نتایج 
جامعه

نتایج 
کلیدي 
عملکرد

تعالی 
سازمانی

1رهبري

و مشیخط
استراتژي

**775/01

698/01**573/0**کارکنان
ها و شراکت

منابع
**768/0**822/0**575/01

845/01**536/0**825/0**712/0**فرایند
نتایج 

مشتریان
**649/0**766/0**538/0**882/0**842/01

نتایج 
کارکنان

**674/0**811/0**71/0**807/0**723/0**802/01

نتایج 
جامعه

**596/0**714/0**414/0**805/0**81/0**835/0**685/01

نتایج 
کلیدي 
عملکرد

**651/0**761/0**384/0**845/0**756/0**82/0**667/0**81/01

تعالی 
سازمانی

**627/0**925/0**702/0**944/0**903/0**91/0**883/0**847/0**852/01

05/0<P*
01/0<P**

اهمیت ۀدرجگیري هاي معتبر علمی براي اندازهیکی از روشبه بررسی پژوهشگر، درادامه
ها اي از شاخصکه به برآورد بارعاملی و روابط بین مجموعهییديروش تحلیل عاملی تأیعنی ؛متغیرها

ها با عامل مربوطه است و مانند هرگونه بستگی شاخصمعرف هم، بارعاملی. پرداختپردازدو عوامل می
اساس هاي مربوط به معیارهاي ارزیابی برشاخص، در این قسمت. شودتفسیر میيبستگی دیگرهم

نشان داده شده استشماره هفتدر جدولکهمبناي نتایج تحلیل عاملیو برتعالی سازمانیمدل 
هاي اساس دادهافزار شده و بروارد نرمپژوهشمعیارهاي مورد، راستاهمیندر. گرفتقرار آزمونمورد

. تحلیل گردیدندورودي 
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درفدراسیون تعالی سازمانی هاي مربوط به معیارهاي ییدي شاخصأنتایج تحلیل عاملی تـ7جدول 
رانیقایق

بارعاملیتیتعالی سازمانیمعیارهاي ردیف
15/108/0رهبري1
95/1189/0مشی و استراتژيخط2
61/765/0کارکنان3
49/1395/0ها و منابعشراکت4
23/129/0فرایند5
83/1293/0نتایج مشتریان6
36/1186/0نتایج کارکنان7
15/1185/0نتایج جامعه8
39/1186/0نتایج کلیدي عملکرد9

رانیدرفدراسیون قایقتعالی سازمانیییدي معیارهاي أتحلیل عاملی تۀنتیجـ1شکل 

رهبري

مشی و استراتژيخط

کارکنان

رایندف

ها و منابعشراکت EFQMمعیارهاي

نتایج مشتریان

0/8

0/65

0/95

0/89

0/9
0/93

نتایج کارکنان

0/86

نتایج جامعه

نتایج کلیدي عملکرد

0/85

0/86

0/25

0/27

0/25

0/14

0/19

0/09

0/58

0/21

0/36
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تمامیاست که آننتایج حاکی از ، دندهنشان میشماره یکو شکلشماره هفتگونه که جدول همان
قبولی برخوردارو بار عاملی قابلتیاز مقادیر رانیدرفدراسیون قایقتعالی سازمانیابعاد و معیارهاي 

) 95/0بارعاملی ، t=49/13(ها و منابع د که معیار شراکتندهنتایج نشان می، همچنین. باشندمی
ۀ) از این نظر در رتب65/0بارعاملی ، t=61/7و معیار کارکنان (ددارثیر را در بین معیارها أبیشترین ت
قبول در مدل مذکور و بدون حذف با توجه به بارهاي عاملی قابل، نهایتدر. گرفته استآخر قرار 

هاي به آزمون معناداري مدل مذکور مبادرت ورزید که با توجه به شاخصپژوهشگر، از معیارهایکهیچ
داراي برازش مناسبی مشخص شد که و گردید یید أاین مدل ت، )شماره هفتجدولمدل (پذیرش قابل
و گشت مدل پژوهش ترسیم، اهداف پژوهشاساسراستا و برهمیندرشکل شماره یک).باشد (می
. بررسی قرار گرفتمورد، هاي مناسببودن شاخصلحاظ دارابه

رانیدرفدراسیون قایقسازمانیتعالی ارزیابی برازش کل مدل ـ8جدول 
هامقادیر شاخصهاي برازندگی مدل مفهومیشاخص

85/151کاي اسکوار
27درجۀ آزادي

079/0ریشۀ میانگین مربعات خطاي معیار
91/0شدهنیکویی برازش اصالح
93/0نیکویی برازش

1052/0ماندهریشۀمیانگین مربعات باقی

قبول در طراحی مدل ساختاري، پس از برازش قابلبیان شد، پژوهشگرطور که بدیهی است همان
پس از طراحی ، مبنااینبر.رانی ورزیددرفدراسیون قایق93/0اولیه، مبادرت به طراحی مدل ارزیابی 

- اینبر. یید این مدعا دارندأتوجه و باالي مدل نشان از تقابلهايشاخص، مدل ساختاري وآزمون آن

باشد: میربه شرح ذی27آزادي ۀ و درج) 85/151(اسکواربا کايهاي برازش میزان شاخص، اساس
و)RMSEA(3)079/0(جذر برآورد واریانس خطاي تقریب، )GFI(2)93/0(شاخص برازش تطبیقی
یید اعتبار أمعنی تها بهاین یافته. )شماره هشت(جدول) AGFI(4)91/0(شدهشاخص برازش تعدیل

1. Standardized RMR
2. Goodness of Fit Index (GFI)
3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
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هايشاخص، ؛ زیرامدل به سطح مطلوبی از برازش دست یافته است، باشد؛ لذامیمدل ساختاري 
، همچنین. باشدمییکنزدیک به خروجی مدلشده شاخص برازش تعدیل، شاخص برازش تطبیقی

برازش ةدهندنشان، باشدتر نزدیک)05/0(هرچه بهنیز جذر برآورد واریانس خطاي تقریبشاخص 
. )شماره دو(شکلدر سطح مطلوبی قرار دارد ، رواینازباشد؛میمناسب 

رانیدرفدراسیون قایقتعالی سازمانیمعیارهاي آزمون معناداري مدل ساختاري پژوهش در ـ2شکل 

گیريبحث و نتیجه
گردد و یا نظام ارزیابی عملکرد اجرا نمی، هاي کشورتوان بیان نمود که در اکثر سازمانبه جرأت می

زیرا ؛خوبی روشن و مبرهن استدلیل این ادعا به. شودکار گرفته نمیهصحیح و اصولی بصورتیا به
خود مشغول ها را بهاذهان آننمایند که مسائل و مشکالتی را مطرح می، هابسیاري از مدیران سازمان

رهبري

مشی و استراتژيخط

کارکنان

رایندف

ها و منابعشراکت EFQMمعیارهاي

نتایج مشتریان

10/15

7/61

13/49

11/95

12/23
12/83

نتایج کارکنان

11/36

نتایج جامعه

نتایج کلیدي عملکرد

11/15

11/39

6,79

6/85

6/8

6/11

6/49

5/28

7/26

6/61

7/04
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عمدتًا نقاط مشترك زیادي دارند ، اگر این مسائل و مشکالت مورد موشکافی قرار گیرند. کرده است
،  1388، علوي متین و همکاران(باشد ها در نبودیک نظام نظارتی و ارزیابی عملکرد میکه اکثر آن

اصل بهبود عنوان یکی از متولیان اصلی ورزش کشور باید هاي ورزشی بهکه فدراسیونجاآناز. )24
ها را شناساییاولویت، استفاده از ارزیابیالزم است که با، فعالیت خود قرار دهندۀمستمر را سرلوح

ارزیابی عملکرد پژوهش حاضر با هدف ، روایناز؛استراتژیک کشورگام بردارندۀبرنامۀو در توسعکنند
. تدوین گردیدتعالی سازمانیهاياساس شاخصرانی جمهوري اسالمی ایران برفدراسیون قایق

عوامل هاي موجود مشخص شد که اي جهت برآورد شرایط شاخصنمونهتکتیاساس نتایج آزمون بر
یند در امشی و استراتژي و فرخط، معیارهاي رهبري. مرتبط با توانمندسازها شرایط مناسبی دارند

حاکی P>01/0اريدر سطح معنادها و منابع شراکت، و معیارهاي کارکنانP>05/0سطح معناداري 
با. شرایط تمامی معیارهاي مرتبط با نتایج ضعیف ارزیابی گردید، مقابلدر. ستاادعااین صحتاز

ۀتوان مقایسنمی، بنابراین؛نگرفته استصورتحاضرکه تاکنون پژوهشی مشابه با پژوهشتوجه به این
) که 1388زنگنه و همکاران (با پژوهش پژوهشتوصیفی این ۀیافت، کلیطوربهاما، دقیقی انجام داد

فاکتور نتایج مشتریان را که از عوامل معیار ، هاي فوتبال تهراندر بررسی تعالی سازمانی در باشگاه
قوت ارزیابی خود ۀنقطنتایج است ضعیف ارزیابی نمودند و فاکتور رهبري (از عوامل توانمندساز) را 

هاي تعالی حاکمیت مؤلفه، در پژوهش خودنیز ) 1390ابزري و همکاران (. باشدسو میبرشمردندهم
متفاوت یافتند که نتایج آن با معیارهاي تعالی سازمانیاساس مقایسه با وضعیت مطلوب بررا در

نتایج پژوهش ، همچنین. باشدمیسو پژوهش حاضر مغایرت دارد و با معیار نتایج همدر توانمندساز 
انجام هاي آموزشیبیمارستانارتباط بادرکه ) 1391صادقی و حجازي (هاي پژوهشیافتهحاضر با 

-سو نمیمذکور همپژوهشهاي اما در بخش نتایج با یافته، در بخش توانمندسازها مطابقت دارد، شد

، خود در کانون پرورش فکري کودکاندر پژوهش ) 1391ذاکر شهرك و اباذري (، همچنین. باشد
و در بخش بوده همخوانکه در بخش نتایج با پژوهش حاضر نمودندمعیارهاي تعالی را ضعیف ارزیابی 

، معیارهاي رهبري، خودپژوهشدر نیز)2011مارکز و همکاران (. مغایرت داردبا آن توانمندسازها 
. سویی داردبرشمردند که با نتایج پژوهش حاضر همپژوهش خودکارکنان را از نقاط قوتو یندهاافر

عوامل قوي قلمداد کردند ازعوامل ضعیف و نتایج مشتریان را ازمشی و استراتژي را خط، همچنین
توان گفت که توانمندسازها در تمام در نگاهی اجمالی می. مغایرت داردهاي مایافتهبا از این لحاظ که 

، طور که پیشتر اشاره شدهمان. امتیازات بهتر در فاکتور نتایج هستندعامل اصلی کسب ، هاپژوهش
که باز حالیدر؛استفاکتورهاي قوي شناخته شدهازعوامل توانمندساز ، هادر برخی از این پژوهش

شده بررسیوامعکه جتواند این باشددلیل این امر می. اندضعیف ارزیابی شده، هم فاکتورهاي نتایج
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، ها در فاکتورهاي توانمندسازدر ابتداي راه تعالی هستند و با وجود برخی پیشرفت، هاپژوهشدر این 
. مورد پژوهش حاضر نیز صادق استاین مطلب در. اندهنوز به نتایج مطلوب دست نیافته

تمامی معیارها و ارتباط مستقیم و معنادار بین وجود ةدهندنتایج آزمون پیرسون نشان، براینعالوه
مشی واستراتژي بستگی بین خطباالترین هم، هامؤلفهتماماز میان . باشدمیهاي متغیر مذکور شاخص

ین کارکنان و نتایج کلیدي عملکردبنیزبستگیترین همینیو پاشود مشاهده میتعالی سازمانیو 
- ) هم1388زنگنه و همکاران (و)1385د (هاي خدادابا نتایج پژوهشقسمتنتایج این . ردوجود دا

ارتباط معنادار و مستقیمی بین معیار رهبري و سایر ، در پژوهش خود)1385خداداد (. سویی دارد
در پژوهش خود با تحلیل نیز ) 1387دهقانی سریزدي و همکاران (، همچنین. کردگزارش رامعیارها

گذار دانستند و ارتباط اثرروي کل مدل ها را بر مشی و استراتژيمعیارهاي رهبري و خط، مدل تعالی
، ارتباط معیار کارکنان با نتایج کارکنان، همچنین. ها با تمام معیارهاي نتایج را نشان دادندبین آن

یندها اتأثیر معیار فرو ها و منابع بر روي نتایج جامعه و نتایج کلیدي عملکرداثرگذاري معیار شراکت
) 1388زنگنه و همکاران (. و نتایج کلیدي عملکرد را گزارش کردندنتایج جامعه ، بر نتایج مشتریان

؛توانمندسازها وجود داردةنتایج و حوزةبه این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداري بین حوزنیز
، البته. شودمشاهده میفاکتورها در مدل تعالی سازمانی تمامیمعناداري بین ۀمعنی که رابطدینب

مشاهده کردند ها و منابع یندها و شراکتا) بیشترین ارتباط را میان فاکتور فر1388زنگنه و همکاران (
حالی است که در این در. و کمترین ارتباط را میان فاکتور کارکنان با نتایج جامعه گزارش کردند

و کمترین مشاهده شدتعالی سازمانیمشی و استراتژي و بیشترین ارتباط بین خط، پژوهش حاضر
زنگنه و پژوهشدست آمد که از این منظر با هبین کارکنان و نتایج کلیدي عملکرد بنیز ارتباط

توان از این ارتباط رسد که مینظر میبههایافتهبا توجه به ، اینک. خوانی نداردهم) 1388همکاران (
هاي میان مؤلفهوجود ارتباط تنگاتنگ . ها بهره گرفتاي در جهت رشد و تعالی سازماننحو شایستهبه

تبع آنیک از فاکتورها و بهبودن مدل مذکور دارد که با رعایت هرنشان از جامع، تعالی سازمانیمدل 
راستا با یکدیگر پیشرفت صورت یک واحد و همکل واحدهاي فدراسیون به، ارتباط با سایر عوامل

-سوياز. باشدمیها و زیرمعیارهاي مدل شاخصاین موضوع منوط به رعایت تمام، البته. خواهند کرد

از وگیردمیقرار تأثیرتحتکل سازمان ، چنانچه در اجراي هر بخش از مدل کوتاهی گردد، دیگر
سازي مدل و اجراي دقیق آن نیازمند مدیریت قوي در فدراسیون پیاده، بنابراین؛ماندتعالی باز می

. باشدمی
در فدراسیون داراي برازشی که آیا معیارهاي ارزیابیال ؤگویی به این سپاسخمنظوربه، براینعالوه

گیري روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدي براي اندازه، مناسب جهت ارزیابی می باشد یا خیر
رانیدرفدراسیون قایقتعالی سازمانیابعاد و معیارهاي تماماست که آننتایج حاکی از . استفاده گردید
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ها دهد که معیار شراکتنتایج نشان می، همچنین. ندهستقبولی برخوردارو بار عاملی قابلتیاز مقادیر 
، t=61/7و معیار کارکنان (دثیر را در بین معیارها دارأ) بیشترین ت95/0بارعاملی ، t=49/13و منابع (
قبول با توجه به بارهاي عاملی قابل، نهایتدر. گرفته استآخر قرار ۀ) از این نظر در رتب65/0بارعاملی 

پرداخت آزمون معناداري مدل مذکور پژوهشگر به، کدام از معیارهادر مدل مذکور و بدون حذف هیچ
، باشندهاي نیکویی برازش مناسبی میپذیرشمدل که داراي شاخصهاي قابلکه با توجه به شاخص

؛انجام نگرفته استاین پژوهش همانند پژوهشیکه تاکنون با توجه به این. یید گردیدأاین مدل ت
حدودي با پژوهش حاضر زمینه تااینتنها موردي که در. انجام دادرا ايتوان مقایسهنمی، بنابراین

که در آن به تبیین مدل تأییدي و مقیاس باشدمی) 1390حمیدي و همکاران (پژوهش، یداردنزدیک
. شده استهختارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور پردا

- گیري از مدل تعالی سازمانی در فدراسیونهاي نوین خودارزیابی و بهرهاستفاده از روش، براینعالوه

ها از وضعیت نقش انکارناپذیري در تحول و خروج فدراسیون، هارغم برخی محدودیتبه، هاي ورزشی
فرصت ، دادن آنان در اموراین مدل با مشارکت کارکنان و دخالت. رخوت و سستی سازمانی دارد

که موفقیت سازمان را در ايگونهکند؛ بهبراي همه فراهم میطور مساويبهیادگیري و خالقیت را
کند تا سازمان در تمامی ابعاد در جهت مدل تعالی کمک می، همچنین. کندبلندمدت تضمین می

نفعان تأمین رضایت مشتریان و ذي، شکلبدینتاهاي مؤثري بردارد گام، بهبود کارایی و اثربخشی
قادر است بهترین مسیر تولید (کاال یا خدمات) همراه با عوامل مؤثر براي منداین الگوي نظام. شود

مشتریان و ، یابی به عملکرد بهتر را شناسایی کند و با هدایت و سازماندهی روابط بین کارکناندست
برداري کامل براي بهرهوجود آورد تا از تمامی امکاناتهبسازي را هماهنگی و یکپارچهینوع، نفعانذي

صدد در، بنابراین؛که این مدل به رضایت مشتري توجه داردجاآناز. استفاده کندکردن مصرفو بهینه
کار گروهی و تیمی مورد ، شودبه کارکنان توجه میدلیل کهاینبهو باشدمیرفع نیازهاي مشتریان 

رعایت تعهدات اخالقی و ، دلیل توجه به مسائل عمومیبه، همچنین. گیردقرار میتشویق و ترغیب 
. گیرداجتماعی در اولویت قرار می

رانی و امتیاز با توجه به نتایج ارزیابی در فدراسیون قایقگردد ن امر پیشنهاد میوالئبه مس، درنهایت
والن در جهت رسیدن به تعالی ئمسشودپیشنهاد می، بعد توانمندسازها و نتایجدوشده در کسب

ثبات در مقاصد و اهداف اقدام وهااهداف و استراتژي، هانسبت به تدوین و تبیین آرمان، سازمانی
شود براي رسیدن به نتایج پیشنهاد می، باشدها محدود میفدراسیونکه منابع مالیجاآناز. کنند
ارتقاي سیستم ، کنندگانهاي همکار و تأمینها و شرکتشناسایی و ارزیابی سازمانهافدراسیون، بهتر

هاي بلندمدت تدوین برنامهویند مالیاارتقاي سیستم مکانیزه در فر، دهی مالیریزي و گزارشبرنامه
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ستون اجرایی هر سازمانی، یندهااکه فربا توجه به این. دنجهت اهداف درآمدي را مدنظر قرار ده
یندها و چارت تشکیالتی در جهت اهداف ابا طراحی فررانیقایقشود فدراسیونپیشنهاد میهستند

هاي بهبود و فعالیتبنديشناسایی و اولویتوهاي استاندارد مدیریتکارگیري سیستمهب، فدراسیون
. اقدام نمایدنسبت به پیشبرد اهداف خود ، هاي فدراسیونفعالیتۀزمینتقویت سیستم پشتیبانی در

شود براي برقراري ارتباط پیشنهاد می، بین جامعه قرار داردزیر ذرههاي فدراسیونکه فعالیتجاآناز
نیز فدراسیون بر یکدیگر و تأثیرات متقابل جامعه و ۀفدراسیون به بررسی کارشناسان، بهتر با جامعه

نیاز فدراسیون و تأمین این منابع موردشناسایی منابع محیطی، همچنین. تأثیرات بپردازداینتحلیل 
قوي ۀاز ملزومات برقراري رابط، آور و ایجاد تصویري مثبت از فدراسیون در جامعهزیاناي غیرشیوهبه

. باشدو سالم با جامعه می
برخی دیگر در وخوردندبرخی شکست می؛موفق شوندکنندها تالش میسازمانتمام، طورکلیبه

موفقیتنیزبه	شوند و تعداد اندکیاما سرانجام از نظرها محو می، رسندبه موفقیت میهایی دوره
بنیاد مدیریت مدل تعالی. باشندمیتحسین و احترام ۀها شایستن سازماناییابند کهمیپایداردست

برايرا	و رهنمودهاییاستایجاد شده، شناختن و ترویج موفقیت پایداررسمیتبراي بهکیفیت اروپا 
با توجه به محقق، راستاهمیندر. مایدنمیارائهپایدارهستندموفقیتکسبدنبالبهکههاییسازمان
رانی و با ذکر این نکته ویژه فدراسیون قایقبه، هاي ورزشیاي در سازمانلفهؤکارگیري چنین ملزوم به

ۀاقدام به انجام و ارائ، انجام نشده استبرده مزمینه در فدراسیون نااینکنون چنین پژوهشی درکه تا
هاي مدل شاخصخصوصدر، راستاایندر. هاي پیشین نمودشده در بخشموارد و پیشنهادات ذکر

برده ارائه نموده بهبود کیفیت و موفقیت احتمالی سازمان نامبا ارائۀ پیشنهاداتی در جهت، مذکور
. است
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Abstract

Studies show that performance assessment has been a major component of competitive strategy
to enhance organizational productivity and profitability. In this regard the purpose of this
research is to performance evaluation of canoeing, rowing& sailing federation applying
European foundation for quality management excellence model. It is an applicable descriptive
research which is used survey method for data gathering. The population of the survey includes
federation president, secretary, vice president, employees, coaches, referees, athletes and
members (n=61). We used total number practices method for selecting samples and a
questionnaire designed by researcher. Data gathering method in this research was based on
standard questionnaire of European foundation for quality management excellence model
(EFQM). According the results of this research enabler’s factors in federation are in about
appropriate situation and state of significant at P<0.05in leadership, policy & strategy,
processes and state of significant at P<0.01 in people, partnership & resources are some
evidences of this claim. All of the result’s measures were estimated as weak. The results of this
research showed that there was a highest relationship between policy & strategy and EFQM
and lowest relationship was in people and key performance results. Besides results of the
research indicated the appropriate level of fitness. Using the current literature about this subject
and the results indicated that paying more attention to those measures that gained less points
with regard to indicators, seems essential.

Keywords: Performance, Performance Evaluation, Index, Quality Management Excellence
Model (EFQM), Canoeing, Rowing, Sailing Federation
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