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 Employee performance management has many obvious and 
hidden achievements for the organization because its proper 
implementation improves employee performance and thus 
improves the productivity of the organization. The purpose of this 
study was to design indicators for evaluating the performance of 
physical education and sports in the provincial administration of 
the Technical and Vocational University of Iran. The present study 
was mixed in terms of practical purpose and in terms of data 
collection (qualitative-quantitative) which was carried out in 
three stages. In the first stage, semi-open interviews with 8 
experts were carried out to extract concepts from their 
interviews. Then, using 22 experts were interviewed to prioritize 
and compile indicators using the Fuzzy Delphi technique and 
hierarchical analysis. Finally, in order to develop a tool to evaluate 
the performance of physical education departments of the 
Technical and Vocational University, a sample of 172 people and 
modeling structural equations (5q <n <15q) in Excel software 
version 2016, SPSS Version 18 and Lisrel version 8.8 were used. 
The study tools included 28 concepts in 6 design criteria. 
According to hierarchical analysis, sports facilities and equipment, 
material resources, sporting events, educational events, human 
resources and communication were the most important 
components of performance evaluation in the order mentioned. 
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   مقاله پژوهشی     

کشور  یمؤسسات آموزش عال یبدن تیعملکرد ادارات ترب یابیارز
 یمعادالت ساختار یسازو مدل (AHP) یمراتبسلسله لیبراساس تحل

(SEM) (یاوحرفهی: دانشگاه فنی)مطالعه مورد 

 3ی، زهرا نوبخت رمضان2یماجد مای، ن*1نژاد ییموال یعل

  .رانیا ن،یقزو ،یدانشگاه آزاد اسالم ن،یواحد قزو ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب ،یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو -1
 .رانیا ن،یقزو ،یدانشگاه آزاد اسالم ن،یواحد قزو ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب ار،یاستاد -3و  2
 

 چکیده  اطالعات مقاله

 16/10/1399دریافت مقاله: 
 05/02/1400بازنگری مقاله: 
 23/03/1400پذیرش مقاله: 

 

 ؛دارد بسیاری پنهان و آشکار دستاوردهای سازمان، برای عملکرد کارکنان مدیریت
 وریبهره ارتقای نتیجه،در  و کارکنان عملکرد بهبود موجب آن صحیح اجرای زیرا

و  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مفاهیم ارزیابی عملکرد ورزش. گرددمی سازمان
ای کشور بود. پژوهش حاضر به لحاظ وحرفهادارات استانی دانشگاه فنی تربیت بدنی

کمی( بود که در  -ها، آمیخته )کیفیهدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده
متخصص و استخراج  8باز با های نیمهسه مرحله صورت گرفت: در مرحله اول مصاحبه

نفره که در نهایت  30مه، از نمونه های آنان صورت گرفت. در ادامفاهیم از مصاحبه
له وسیبندی و تدوین مفاهیم بهمنظور اولویتدرصد( از متخصصان به 3/73نفر ) 22

منظور مراتبی بهره گرفته شد و در نهایت، بهتکنیک دلفی فازی و تحلیل سلسله
از  ادهای با استفوحرفهتدوین ابزار ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه فنی

افزارهای اکسل نسخه از نرم (SEM) سازی معادالت ساختارینفره و مدل 172نمونه 
استفاده گردید. ابزار مطالعاتی  8/8و لیزرل نسخه  18، اس.پی.اس.اس نسخه 2016
باشد که از دید متخصصان تحلیل مفهوم طراحی می 6مؤلفه در  28شامل 
شی، منابع مادی، رویدادهای ورزشی، ترتیب فضاها و تجهیزات ورزمراتبی، بهسلسله

دهنده های شکلترین مؤلفهرویدادهای آموزشی، منابع انسانی و ارتباطات، مهم
 ارزیابی عملکرد بودند.
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 مقدمه
 یناگسستن یوندیپ ،مدآسالم و کار یانسان یرویبا ن یو فرهنگ یو اجتماع یتوسعه اقتصاد ،امروز شرفتهیپ یایدر دن

در نگاه  .دهدیتوسعه به خود اختصاص مو درحال افتهیتوسعه یدر کشورها یرگذاریثأت گاهیراستا ورزش جا نیدر ا .دارد
را  آن یوجود دارد که توسعه و ترق یادهیعد یتیریو مد یارمشکالت ساخت ،نظران در عرصه ورزشاز صاحب یاریبس
   .(2015 ،و همکاران یخانمراد) سازدیم میعق با  یتقر

به دیدارد و با یاجتماع یبا مجموعه نهادها و ساختارها ایپو یوندیاست که پ یفرهنگ -یاجتماع یادهیپد ،ورزش
 ،تهشرفیپ یو توسعه کشورها یاز علل مهم ترق یکیانسان موردتوجه جامعه باشد.  یساختار یازهایاز ن یعنوان بخش

به منابع  یادیتوجه ز ،ریاخ یهادر سطوح مختلف است. در سال نآ میجوامع به اصل مهم ورزش و تعم نیاهتمام ارکان ا
 یدیکل یممفاهو کاربرد  ییعملکرد، شناسا یابیارز ندیعملکرد آنها معطوف شده است. در فرا یابیو ارز یبدن تیحوزه ترب

عالوه  نی. همچنندکیسازمان فراهم م شرفتیپ یریگاندازه یبرا یاست و اطالعات مهم یاتیها حسازمان یعملکرد برا
 دهیو گزارش یرساناطالع نهیدر زم ریجامع و فراگ یتیدر وضع یاز اطالعات سازمان یتوجهمقدار قابل یآوربر جمع

رسد ینظر مه شود. بیم لیتسه ،دهیچیپ یهادرباره موضوعی ریگمیها و مشکالت، تصمفرصت ییفراهم شده، با شناسا
و  یطوالن یندهایفرا یابیتوان با نظارت و ارزشیورزش م ییاجرا ندیدر فرا یکم مفاهیم هیو ته یدینقاط کل صیبا تشخ

 ییشناسا عالوه بر ب،یترت نید؛ بدکرحاصل  نانیاطم یفیو ک یحصول به اهداف کم زانیتوسعه ورزش کشور، از م دهیچیپ
فراهم  ،شترینظارت و کنترل هرچه براستای در  یدهو پاداش ریاز نظام تقد یمندبهره نهیمد و اثربخش، زمآکار یواحدها

 یفرج) دضرورت دار ی،ابیمند نظارت، کنترل و ارزشدار و قاعدهنظام یهامنظور همواره استفاده از برنامه نیخواهد شد. بد
بدنی، کیفیت متفاوتی از آن را در فضاهای  واسطه پویایی و تعدد ابعاد رشته تربیتدر واقع به. (2011 ،یورسلطانپو 

 . (2018، و همکاران یمتق) ها شاهد هستیمویژه دانشگاهمختلف به
شدن جوامع و گسترش  زیرا با صنعتی ؛عهده دارند رسالت مضاعفی را بر ،هابدنی دانشگاه تربیت امروزه، ادارات

یابد و همچون یکی از نیازهای ضروری جامعه امروز مطرح میمیگسترش زندگی ماشینی، کارکردهای اجتماعی ورزش 
، و همکاران نژاد یدریح) دای دارهای توسعه، پیشرفت اجتماعی و فرهنگی نیز سهم و جایگاه ارزندهشود و در برنامه

ها و ناپذیر از جامعه در آموزش، منجر به افزایش مهارتعنوان بخش جداییتجربه ورزشی دانشجویان به .(2005
بر این باور است که ورزش در دانشگاه موجب  1ایشود. انجمن ملی ورزش بین دانشکدههای بین فردی آنان میتوانایی

شود و تجربیات وی در پذیری، احترام، بردباری، رهبری و جوانمردی در دانشجویان میتوسعه فاکتورهای مسئولیت
دهد. از سوی دیگر، دانشجویان با توجه به ویژگی و ماهیت فیزیولوژیک و نیاز جسمی های مختلف را افزایش میزمینه

شارهای آموزشی، تحصیلی و روحی، نیازمند سالمت و بازیافت مداوم جوانی و انرژی خود هستند که در این ناشی از ف
های . اداره تربیت بدنی دانشگاه، برنامه2(2004، و همکاران ناپ ید) ترین مسیر استترین و پرفایدههزینهمیان، ورزش، کم

منظور پاسخگویی بهینه مدیران ورزش دانشگاه، مدیریت سازد و بهعملی و امکانات ورزشی را برای دانشجویان فراهم می
اداره تربیت بدنی  ارزیابی عملکرد بخش جدایی ناپذیر این موضوع است. ارزیابی عملکردبر اساس اصول علمی ضروری و 

 بهبود راستای در نیازی ضروری به در دانشگاه دارند، کشور ورزش کالن وصول اهداف در که نقشی توجه با دانشگاه

 امکان کردن فراهم از طریق تواندمی ارزیابی چنین واقع در است. شده وضعیت جسمانی و معنوی دانشجویان، بدل

 وریافزایش بهره و عمکرد بهبود برای روزافزون آن تالش نتیجه که گردد سالم رقابتی ایجاد به اداره، منجر این بندیرتبه

 برای مندسیستمی نظام فقدان اداره، این در عملکرد مفهوم ارزیابی اهمیت رغمعلی. 3(2019 ن،یسوراتم) است کارایی و

                                                           
1 National Association of Intercollegiate Athletics 
2 De Knop 
3 Suratmin 
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 است. کرده معطوف خود به نیز را مطالعاتی اندکی هایتالش و است محسوس در دانشگاه، ارزشمندی فرایند چنین انجام

شکست  یا موفقیت همانند و ظاهری؛ سطحی هاییمؤلفه گیرد،می قرار این ادارات ارزیابی مبنای آنچه شرایطی در چنین
 به عملکرد، به نگاه نوع است. این ملی مسابقات به دانشگاهی هایتیم یا راهیابی مسابقات صحنه در ورزشی هایتیم

عملکردی  هایجنبه از بسیاری گرفتن آن، نادیده پیامد که شد خواهد منجر ارزیابی باارتباط  نادرستی در هایقضاوت
 و غیره بانوان ورزش به توجه کارایی مالی، میزان به توجه ورزش، هایتوسعه زیرساخت هایزمینه در موفقیت همانند

 که کرد بیان توانها میتربیت بدنی دانشگاه ارزیابی اداره سیستم در ضعفی چنین گرفتن در نظر با خواهد بود. حال

 به اهداف آنها دستیابی میزان تعیین برای قدرتمندابزاری  عنوانبه علمی، هایروش و براساس کارآمد نظامی تدوین

های مختلفی در زمینه تاکنون پژوهش رسد.می به نظر کشور، ضروری ورزش اهداف کالن راستای در شده،تعیین ازپیش
و  این یابطح)تدوین مفاهیم ارزیابی عملکرد در جوامع آماری مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی صورت گرفته است. 

ی بیها با استفاده از مدل ترکدانشگاه یبدن تیعملکرد ادارات ترب یابیارز یسازنهی، در پژوهش خود به به(2013، همکاران
EFQM, BSC  وIDEA کننده دانشگاه شرکت 15که از  دندیرس جهینت نیدانشگاه به ا 15 یو با مطالعه رو ندپرداخت

 اسیدانشگاه بازده به مق 7و  یشیافزا اسیدانشگاه بازده به مق 8 نیبودند. همچن اناکار ارهاد 5اداره کارا و  10 ق،یدر تحق
 یابیارز مفاهیم یبندتیو اولو ییشناسا»در پژوهش خود با عنوان  (2017 ،و همکاران دامنه یمانیسل). ودب یآنها کاهش

که بودجه  دندیرس جهینت نیبه ا «AHPاز مدل  استفادهنظران با صاحب دگاهیعملکرد ادارات ورزش و جوانان کشور از د
و  یبوژمهران) .اول را به خود اختصاص داده است ی، رتبهخروج و یورودمفاهیم  انیدر م بیترتها بهرساختیو توسعه ز
براساس  رانیو پرمدال ا هیپا یهاونیدر فدراس تیفیک تیریمد سهیو مقا یابیبه ارز ،در پژوهش خود (2019 ،همکاران

نشان داد  یسازمان یتعال مفاهیم یمراتبسلسله لیو تحل یبندتیاولو جیپرداختند که نتا EFQM-AHP یقیتلف کردیرو
 جیها و منابع، نتاکارکنان، شراکت جینتا ،یمشتر جینتا ،یرهبر ،یاستراتژ عملکرد، یدیکل جینتا مفاهیم بیترتکه به

ست که ا نیا انگریب زین یابیخودارز جیوزن را داشتند و نتا نیشتریب ،محصوالت و خدمات و کارکنان ندها،یجامعه، فرا
 نیتا کمتر نیشتریب بیترتو بوکس به یدانیدووم ،یقرانیقا ک،یاستنمیژ ،یراندازیت ،یسوارشنا، دوچرخه یهاونیفدراس
تیو اولو ییشناسا» ، در مقاله خود با عنوان(2018و همکاران،  یمتق). دارا هستند یسازمان یتعال یهالفهؤرا در م تیاولو
متوازن و  یازیکارت امت کردیکشور با رو یعلوم پزشک یهادانشگاه یبدن تیعملکرد ادارات ترب یابیارز مفاهیم یبند
 جهینت نیکشور به ا یعلوم پزشک یهانفر از کارشناسان ورزش دانشگاه 120با مطالعه  «یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا
و  یاصفهان انیطوط). است ینمونه مطالعات نیعملکرد ا یابیارز یبرا یمناسب یهاروش AHPو  BSCکه  دندیرس

با استفاده از روش  یدر مراکز آموزش عال یفکر هیعملکرد سرما یابیارز»در پژوهش خود با عنوان  (2019، همکاران
AHP تقدم بر  ،ینوآور ،یانسان هیلفه سرماؤکه م دیرس جهینت نینور به ا امینفر از کارکنان دانشگاه پ 187 یبا مطالعه رو

در  1(2008چان، و  یل )های خارجی نیز . در پژوهشاول تا چهارم را دارند رتبه بیترتبه ،ارکنانک تیتعهد و رضا
 بررسیبا  «یسازمان یاصل یهایستگیشا نییمنظور تعبه TOPSISو  AHP یهامدل یریکارگبه»عنوان  اب یپژوهش
بوده  یبتاعامل در بازار رق نیترمهم ی،سازمان یهایستگیشا نییکه تع دندیرس جهینت نیبه ا یوانیتا یتجار یهاشرکت
سوات  لیو تحل AHPبه توسعه راهبرد صنعت ورزش با استفاده از مدل  یادر مقاله 2(2012 سون،یدن و یتیریج ). است

تفاده و در ادامه با اسکردند  نییتوسعه صنعت ورزش را تع یفاکتورها ،سوات لیکه در ابتدا با استفاده از تحل ندپرداخت
 یورزش یهاشرکت تیموفق لیجمله دال از ،زیمتما مفاهیمبا درآمدزایی ورزشی جاد ینشان دادند ا یمراتبسلسله لیاز تحل
 هادشنیبا پ یفاز ستمیاز مجموعه س یبیترک ی وفاز یمراتبمدل سلسله از 3(2004 ،نو همکارا دیفر). صنعت است نیدر ا

                                                           
1 Lee & Chan 
2 Gearity & Denison 
3 Fried 
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 یابیآنها نشان داد که روش ارز جیاتو ن کردند استفادهی بدن تیعملکرد اداره ترب یابیارز یبرا یکاوداده دیجد تمیالگور
 شود؛یم تیاصل حداکثر درجه عضو رشیکه مانع از پذ ابدییبهبود م یخاکستر یبا استفاده از درجه ارتباط یجامع فاز

 رود. کاربه هادانشگاه و هادر کالج یعموم هایآموزش ورزش یابیدر ارز تواندیم یابیروش ارز نیا ن،یبنابرا
دانشکده و آموزشکده و حدود  180کشور، دارای استان  31ای در مجموع وحرفهدر این میان، دانشگاه فنی

اداره تربیت  74باشد و در ساختار اداری، یک اداره کل تربیت بدنی در سازمان مرکزی دانشگاه و هزار دانشجو میدویست
 بدنی در مراکز تابعه دانشگاه دارد که در عمل به دلیل کمبود اعتبارات مالی و منابع انسانی متخصص در سطح کشور و

سال  20تا  17درصد دانشجویان این دانشگاه دارای سن 90از طرفی به دلیل برخورداری از جمعیت جوان دانشجویی )
 ادارات تربیت بدنی دانشگاه باشد.ای برخوردار میو در دوره کاردانی مشغول به تحصیل هستند( از شرایط ویژه

ورزشی و مرتبط با سالمت خاص در امر آموزش و ارائه خدمات  یهاو ویژگیارزشی دانشگاه  به نظامبا توجه ای وحرفهفنی
اقدام و  ،شده تعییناز قبل  یاستانداردها معیار و یقرططور مستمر به بررسی وضع موجود خود از به دانشجویان باید

رفع کمبودها و  برایها یریزبرنامه طریقاز  را الزم هایبینیو پیش کنند وتحلیلیهو تجز یآن را بررس تغییراتروند 
ا ؛ لذا پژوهش حاضر درصدد بود تدانشگاه به عمل آورند های تربیت بدنی درها و فعالیتمختلف برنامه ابعادها در یینارسا

از طریق تعیین مفهوم و معیارهای مهم،  بتواند سازی معادالت ساختاریمراتبی و روش مدلبا استفاده از تحلیل سلسله
 راستای در تواندمی تحقیق این د. نتایجایجاد کن ایوحرفهفنی بدنی دانشگاه تربیت اداراتمدی در نظام ارزیابی کارآ

 عملکرد، ارزیابی برای غیرضروری هایمؤلفه حذف و مناسب تدوین مفاهیم منظوربه و کارآمد عملکرد ارزیابی استقرار نظام

 به کسب ارزیابی، انجام با توانندمی ایوحرفهمدیران ورزش دانشگاه فنی ها،اولویت و مفاهیم این پایه بر .گردد واقع مفید

 بپردازند. نظارت خود تحت واحد عملکرد از اطالعات

 شناسی روش
کمی( بود و برای تبیین  -ها آمیخته )کیفیپژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده

ها، مقاالت علمی و سایتها، وبد ادارات تربیت بدنی، از منابع موجود شامل گزارشمبانی نظری مفاهیم ارزیابی عملکر
العات سازی اطتر شدن مسیر تحقیق و نیز همسانمنظور روشنسایر مدارک مستند استفاده گردید. در این خصوص و به

 ها، جلساتیت بدنی دانشگاههای مربوط به ارزیابی عملکرد ادارات تربفراهم شده برای شناسایی مفاهیم و گزینه
و ضمن بررسی  نفر( ترتیب داده شد 8ای با برخی از مدیران ادارات تربیت بدنی و استادان دانشگاه و خبرگان )مصاحبه

 28مفهوم و  6مراتبی، تعداد بندی و خالصه کردن نتایج پس از تحلیل سلسلههای شناسایی شده و جمعمفاهیم و گزینه
 دلفی برای ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه شناسایی شد و موردتأیید خبرگان قرار گرفت.  مؤلفه در سه مرحله

 تیبود که با توجه به محدود یاوحرفهیو کارشناسان ورزش دانشگاه فن رانیمد یشامل تمام ،قیتحق یجامعه آمار
و ضرورت  یمراتبسلسله لیتحل ندیروش فرا تینفر(. با توجه به ماه 204) دیانتخاب گرد یعنوان جامعه آمارتعداد کل به

 22که در نهایت  دیانتخاب گرد 1جدول  بیبه عنوان خبره با ترک دصورت هدفمنهنفر ب 30انتخاب افراد خبره تعداد 
 نامه قابل تحلیل بود.پرسش

 . مشخصات خبرگان مورد نظرسنجی در این تحقیق1جدول 
 درصد جمع آوری شده توزیع شده فرد خبرهسمت  ردیف
 70 14 20 مدیر اداره تربیت بدنی 1
 80 8 10 کارشناس خبره 3
 6/72 22 30 مجموع 4
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 یبه اطالعات موجود و قابل دسترس برا یابیمنظور دستبه ینظر یمبان یو بررس یابتدا با استفاده از روش اسناد
نامه مذکور در سه مرحله به د. پرسشش نیپرسش تدو 31شامل  هینامه اولعملکرد، پرسش یابیارز مفاهیم ییشناسا

 لیوتحلهیشد. تجز دأییت مفهوم 6در  مؤلفه 28 تیگذاشته شد که در نها یدلف ینفر از خبرگان به روش فاز 8 ینظرسنج
درخت سلسله ،شده در مرحله قبل نییتع مفاهیم یانجام گرفت. برا SPSSافزار مرحله با استفاده از نرم نیاطالعات در ا

 نییو تع یبندتیاولو برای برگانخ اریو در اخت نیتدو ،یزوج ساتیاز مقا یانامهپرسش ،و براساس آنشد  میترس یمراتب
 یسازو مدل یدأییو ت یاکتشاف یعامل لیبا استفاده تحل جینتا ،تیقرار گرفت. در نها مفاهیماز  کیهر ییوزن نها
سازی یی براساس مدلو مدل نها یطراح ی،اوحرفهیدانشگاه فن تربیت بدنیت اعملکرد ادار یابیابزار ارز ی،ساختار

 .دیگرد دأییت معادالت ساختاری از پردازش مناسبی برخوردار و

 هایافته
ش طور خاص ورزصورت عام و بههب ،تجربه و مسلط بر حوزه ورزش وزارت علومبامتخصص  8مصاحبه با  9تعداد 
 آمده است: 2شناختی نمونه مطالعاتی در جدول های جمعیت. سایر یافتهانجام گرفت یاوحرفهیدانشگاه فن

 پژوهش ینمونه مطالعات فیتوص. 2 جدول

 متغیر
ویژگی 

 شناختیجمعیت

 نمونه دلفی فازی
نمونه تحلیل 

مراتبیسلسله  

سازی نمونه مدل

 ساختاری

 فراوانی
درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

 جنسیت
8/81 18 75 6 مرد  78 3/45  

1/18 4 25 2 زن  94 6/54  

 تحصیالت

0/59 13 0 0 کارشناسی  102 3/59  

5/37 3 کارشناسی ارشد  6 2/27  43 0/25  

5/62 5 دکترا  3 6/13  27 6/15  

وضعیت 

 تاهل

5/12 1 مجرد  3 6/13  38 0/22  

5/87 7 متأهل  19 3/86  134 9/77  

پست 

 سازمانی

علمیعضو هیئت  7 5/87  0  23 3/13  

6/63 14 0 0 مدیر اداره استانی  - - 

3/36 8 0 0 کارشناس خبره  - - 

5/12 1 سایر  0 0 149 6/86  

 172 مجموع 22 مجموع 8 مجموع

بر تعیین مفاهیم اصلی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی واحدهای استانی با توجه به هدف اصلی تحقیق مبنی
دید. در بندی گرای، طی سه مرحله با استفاده از تکنیک دلفی فازی، نظرات خبرگان، بررسی و جمعوحرفهدانشگاه فنی

مفهوم منابع انسانی، منابع مادی، رویدادهای  5مؤلفه در  31اد بندی مبانی نظری، تعدمرحله اول پس از نظرسنجی و جمع
مفهوم تغییر یافت که در آن  6مؤلفه و  28ورزشی، فضاها و تجهیزات، شناسایی گردید. در مرحله دوم، تعداد مفاهیم به 
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مؤلفه  28فوق و  مفهوم 6شاخص ارتباطات نیز به سایرین اضافه گردید. در مرحله نهایی و اجماع نظر خبرگان، تعداد 
 .(233/904خی دو =  781/0w = ،=df 27)موردتأیید و اجماع نظر قرار گرفت 

 مراتبیترسیم درخت سلسله
 6ر مراتبی دنامه زوجی با استفاده از نظرات خبرگان بخش دلفی، درخت سلسلهمنظور تدوین پرسشدر ابتدا به

مراتبی، پایایی خبره تحلیل سلسله 22یع ابزار مطالعاتی در بین مؤلفه ترسیم گردید. در ادامه، پس از توز 27مفهوم و 
 1/0شود که نرخ سازگاری، کمتر از سؤاالت براساس نرخ سازگاری تعیین گردید. ماتریس، زمانی سازگار پذیرفته می

روش درست  درستی و باهای زوجی، دقت الزم را کرده و به آنچه باید جواب دهند بهباشد؛ یعنی خبرگان در مقایسه
باشد، با ارجاع موارد ناسازگار، درخواست بررسی مجدد به خبره داده  1/0اند. زمانی که نرخ ناسازگاری، بیش از پاسخ داده

نفر این موضوع، دوباره تکرار و از خبرگان درخواست شد تا با دقت بیشتری به  3نفر برای  22شده است که از میان 
ای وحرفهرخ سازگاری مفاهیم و مفاهیم ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه فنیسؤاالت پاسخ دهند. در نهایت، ن

(، فضا و تجهیزات 03/0(، رویداد آموزشی )05/0(، رویداد ورزشی )01/0(، منابع مادی )02/0برای مفاهیم منابع انسانی )
 دست آمد.( به01/0( و ارتباطات )02/0)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایوحرفهنهایی مفاهیم ارزیابی عملکرد ادارات ورزش دانشگاه فنی. وزن 1شکل 

 ایوحرفهبندی مفاهیم ارزیابی عملکرد ادارت ورزش دانشگاه فنیمراتبی و اولویت. درخت سلسله3جدول 
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 اهوزن نهایی گزینه مفهوم مفهوم

م ان ب ع  ا ن اس ن  ی

 026/0 تعداد مدرسان
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 014/0 تعداد اعضای هیئت علمی

 055/0 تعداد کارشناسان متخصص مرد و زن

 061/0 تعداد کارشناسان غیرمتخصص مرد و زن

 029/0 برنامه به کل دانشجویانکننده در فعالیت فوقتعداد دانشجویان شرکت

ی
اد
ع م

ناب
م

 

 051/0 برنامههای فوق درآمد فعالیت

 054/0 درآمد اجاره فضای ورزشی و تجهیزات

 038/0 درآمد حاصل از حامیان مالی

ی 
ها
داد

روی

ی
زش
ور

 

 026/0 تعداد فعالیت فوق برنامه و تفریحی

 029/0 کننده در جشنواره همگانی به کل دانشجویانتعداد دانشجویان مشارکت

 037/0 جشنواره قهرمانی به کل دانشجویانکننده در تعداد دانشجویان مشارکت

 041/0 تعداد مسابقات استانی برگزار شده

ی 
ها
داد

روی

ی
زش
مو
ا

 

 009/0 های پژوهشیتعداد طرح

 028/0 های مربیگری/داوریتعداد دوره

 016/0 طراحی و ساخت تجهیزات ورزشی

 022/0 های آموزشی برای دانشجویانتعداد کارگاه

ا و
اه
ض
ف

 
ی
زش
ور
ت 
یزا
جه

ت
 

 061/0 تعداد فضای روباز

 058/0 تعداد فضای سرپوشیده

 052/0 سرانه ورزشی

 049/0 وضعیت بیمه فضاها و تجهیزات

 022/0 تجهیزات مصرفی

 015/0 تجهیزات غیرمصرفی

ت
طا
تبا
ار

 

 033/0 ها و سمینارهای ورزشیها، همایشمشارکت در برگزاری جشنواره

 011/0 سایت اداره ورزشوبکیفیت 

 019/0 و دانشجویان با یکدیگر /کارکنانارتباط مؤثر استادان

جوار از قبیل ادارت ورزش و جوانان ارتباط با نهادهای ورزشی و غیرورزشی هم

 هااستان
049/0 

 031/0 هانامهمیزان پاسخگویی به بخش

 
ای نشان داد وحرفههای ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه فنیگزینهبندی مفاهیم و نتایج حاصل از اولویت

 اند.که فضاها و تجهیزات ورزشی، بیشترین وزن و ارتباطات، کمترین وزن را به خود اختصاص داده
ها تا مرحله اشباع نظری ها اضافه شد و در نهایت، مصاحبهپس از هر مصاحبه، نظرات خبرگان به مجموعه سایر مؤلفه

عامل، مرحله اشباع نظری متوقف شد. تیم پژوهش، این  31نفر و شناسایی  8مصاحبه با  9پیش رفت و سرانجام پس از 
های شناسایی شده را بازبینی مجدد گر، مجموعه مؤلفهمصاحبه 8عامل تغییر دادند و سپس  30عامل را ابتدا به  31

دادند( نفر باید هر مؤلفه را مناسب تشخیص می 6پوشانی بودند باقی ماند )حداقل عامل که فاقد هم 29کردند و در نهایت 
مصاحبه شده بود قرار نفر متخصص که قبال  با آنها  8مفهوم در اختیار  29ای با نامهدرصد(. در مرحله بعد، پرسش 70)

دهی( از ایشان خواسته شد در ابتدا نسبت به مناسب بودن گویه نظر دهند و گرفت که با سه گزینه )بلی، خیر و نمره
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هایی که ها مؤلفهآوری دادهپس از جمع .1(2019، انو همکار مک کالو)تعیین کنند  5تا  1میت آن را از سپس میزان اه
دور گزینش  3پس از ن را مناسب ارزیابی کرده بودند، انتخاب گردیدند. در نهایت آدهندگان، نفر از پاسخ 8حداقل 

 ای شناسایی شد.وحرفههای ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه فنیمؤلفه برای مؤلفه 28سؤاالت، تعداد 
منظور تعیین تعداد متغیرها های ارزیابی عملکرد، در این مرحله بهمؤلفه برای مؤلفه 28ای با نامهپس از تهیه پرسش

زار عنوان بخشی از فرایند ساخت ابتفاده گردید. این حالت اغلب در مراحل اولیه تحقیق بهاز تحلیل عاملی اکتشافی اس
ری گیهای موردنیاز در ارتباط با تعداد متغیرهایی که اندازهگردد. معموال  در تحلیل عاملی، تعداد آزمودنیاستفاده می

 3باید از تعداد متغیرها بیشتر باشد. نسبت حداقل  ها( همیشهگردد. اساسا  تعداد موردها )آزمودنیشوند بررسی میمی
اند. دیدگاه دیگر در مورد حجم نمونه این است که چون براساس همبستگی قبول دانستهازای هر متغیر را قابلآزمودنی به

ای امهنمؤلفه شناسایی شده در مراحل قبل در قالب پرسش 27. ودنی برای اکثر اهداف، کافی استآزم 200تا  100است 
= پراهمیت( تنظیم شد و پس از بررسی روایی صوری و محتوا توسط  5اهمیت و = کم 1ای لیکرت )گزینه 5با طیف 

( )نمونه داخلی( در بین کارشناسان 1399شهریورماه  20ماه تا اردیبهشت 20نفر( طی حدودا  چهار ماه ) 5متخصصان )
نامه کامل پرسش 172نامه توزیعی )الکترونیکی و حضوری( پرسش 190و مدیران ورزش استانی توزیع گردید. از مجموع 

رسد. پایایی استاندارد شده و نشده برابر با آوری شد که با توجه به توضیحات فوق، تعداد نمونه، مناسب به نظر میجمع
برابر با  کنند، این میزانمیاست ولی از آنجایی که برای تفسیر نتایج آلفا از مقدار آلفای استاندارد شده استفاده  757/0
عبارتی همسازی درونی باالیی مؤلفه مرتبط با ارزیابی عملکرد، از میزان پایایی و به 28دهد است که نشان می 909/0

 برای سنجش این شاخص برخوردارند. 
تکنیک و  2مانده از روش تحلیل عناصر اصلی با چرخش عمودیمؤلفه باقی 28وتحلیل در ادامه، برای تجزیه

گیری است. مقدار این دهنده کفایت نمونهشد که نشان 909/0برابر  KMOاستفاده گردید. مقدار شاخص  3واریماکس
ها برای تحلیل عاملی، مناسب باشد داده 5/0کمتر از  KMOدر نوسان است. در صورتی که  1و  0شاخص همواره بین 

باشد  7/0تر از ها متوسط هستند و اگر مقدار این شاخص، بزرگدادهباشد  69/0تا  5/0نخواهند بود و اگر مقدار آن بین 
ها برای تحلیل عاملی، مناسب خواهد بود. آزمون کرویت بارتلت )آزمونی که به دنبال همبستگی موجود در بین داده

ار نی، بتوان ساختهای پنهاها به برخی عاملبرآوردن هدف دوم تحلیل عاملی یعنی پس از فراهم کردن امکان تقلیل داده
ه دست آمد کدار بهها و معنای انضمامی آن ها کشف کرد( نیز معنیجدیدی را براساس همبستگی بین متغیرها و عامل

 (. sig = 0.001، 86/3034گواهی بر تناسب ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی است )
دهد. اشتراک، یک متغیر را نشان می 5و اشتراک استخراجی 4ترتیب اشتراک اولیهبه 4خروجی دوم در جدول 

کننده( است. به بینیعنوان پیشها )بهبرای متغیرهای مربوط با استفاده از عامل R)2(برابر مربع همبستگی چندگانه 
های اشتراککند؛ تمامی ها( بیان میها را پیش از استخراج عامل )یا عاملدلیل اینکه ستون اشتراک اولیه، اشتراک

های استخراج شده، متغیرها را بهتر نشان تر باشد؛ عاملباشد. هرچه مقادیر اشتراک استخراجی، بزرگمی 1اولیه برابر 
( باشد؛ ممکن است استخراج عامل 5/0دهند. اگر هریک از مقادیر اشتراک استخراجی، بسیار کوچک )کمتر از می

  .دیگری، الزامی شود

 

                                                           
1 McCullough 
2 Principle Components Method (PCM) 
3Varimax 
4 Initial 
5 Extraction 
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 تبیین شده کل واریانس .4جدول 

 هامؤلفه

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

ارزش 

 ویژه

درصد 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی

ارزش 

 ویژه

درصد 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی

ارزش 

 ویژه

درصد 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی

 12/428 12/428 5/004 28/623 28/623 16/888 28/623 28/628 16/880 منابع انسانی

 24/328 11/900 4/832 37/617 8/994 5/307 36/617 8/294 9/307 منابع مادی

رویدادهای 

 آموزشی
6/536 6/965 43/603 3/532 5/986 43/603 4/636 11/226 35/554 

رویدادهای 

 ورزشی
3/030 5/135 48/738 3/030 5/135 48/738 4/345 10/314 45/868 

فضاهای 

 ورزشی
2/268 4/452 53/190 2/626 4/542 53/190 4/175 9/681 55/549 

 63/560 8/011 4/006 49/118 3/202 2/002 29/165 4/013 2/162 ارتباطات

 
درصد،  900/11در حدود « منابع مادی»درصد، عامل دوم  428/12« منابع انسانی»عامل اول یعنی  4مطابق جدول 

درصد  314/10در حدود « رویدادهای ورزشی»درصد، عامل چهارم  226/11در حدود « رویدادهای آموزشی»سوم  عامل
دهنده کند که در واقع نشاندرصد واریانس را تبیین می 011/8درصد و ارتباطات  681/9در حدود « ، فضای ورزشی36

ها آورده یافته عاملی این حوزهدامه، ماتریس چرخشباشد. در انامه( میها در تشکیل سازه )پرسشمیزان اهمیت عامل
شامل  1یافته اجزاها مرتبط هستند. ماتریس چرخشدهد چه سؤاالتی و با چه بار عاملی به این عاملشود که نشان میمی

ب باشد. هرچه مقدار قدر مطلق این ضرایمانده پس از چرخش میهای باقیبارهای عاملی هریک از متغیرها در عامل
منظور ها بهبیشتر باشد؛ عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات )واریانس( متغیر موردنظر دارد. در واقع چرخش عامل

است که مقدار آن باید بیشتر  2های موردنظر(، محاسبه بار عاملیها )عاملحداکثر رساندن رابطه بین متغیرها و عاملبه
 .(2014، و همکاران نژاد یرمضان) ( باشد4/0ن بیشتر از نظرا)به اعتقاد بعضی از صاحب 3/0از 

 یافته اجزا. ماتریس چرخش5جدول 
 سؤال فضاهای ورزشی ارتباطات رویدادهای ورزشی رویدادهای آموزشی منابع مادی منابع انسانی

19/0 05/0 12/0 18/0 10/0 18/0- 22 

37/0 12/0 18/0 083/0- 043/0 087/0 1 

53/0 18/0 25/0- 15/0- 054/0 083/0- 5 

62/0 25/0- 004/0 10/0 064/0 10/0 6 

                                                           
1 Rotated Component Matrix 
2 Scores 
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 سؤال فضاهای ورزشی ارتباطات رویدادهای ورزشی رویدادهای آموزشی منابع مادی منابع انسانی

64/0 004/0 019/0 043/0 093/0 087/0 8 

06/0 59/0 032/0 054/0 11/0 066/0- 11 

18/0- 47/0 18/0- 064/0 18/0- 23/0 4 

087/0 37/0 09/0 093/0 077/0 058/0 7 

083/0- 14/0 55/0 11/0 093/0- 13/0 8 

059/0- 08/0 32/0 18/0- 059/0- 074/0 10 

10/0 074/0 41/0 087/0 10/0 10/0 2 

043/0 10/0 82/0 083/0- 043/0 087/0 3 

14/0 087/0 24/0 59/0 14/0 12/0 13 

20/0 09/0 11/0 40/0 20/0 18/0 14 

18/0- 05/0 27/0 36/0 045/0 25/0- 16 

093/0 12/0 10/0 54/0 25/0 004/0 20 

11/0 18/0 043/0 20/0 38/0 019/0 19 

18/0- 25/0- 054/0 045/0 31/0 032/0 18 

087/0 004/0 084/0 061/0 43/0 18/0- 12 

083/0- 019/0 093/0 16/0 58/0 12/0 9 

059/0- 032/0 11/0 09/0 09/0 18/0 23 

022/0 18/0- 18/0- 077/0- 05/0 06/0 25 

043/0 087/0 087/0 083/0- 12/0 49/0 27 

054/0 05/0 05/0 059/0- 18/0 81/0 28 

064/0 12/0 12/0 15/0 25/0- 55/0 21 

093/0 18/0 28/0 21/0 004/0 42/0 24 

11/0 083/0- 25/0- 22/0 019/0 38/0 26 

18/0- 059/0- 004/0 083/0- 032/0 065/0- 17 

 
مؤثر استادان/کارکنان و دانشجویان با یکدیگر به  سایت اداره و ارتباطسه مفهوم تجهیزات غیرمصرفی، کیفیت وب

مفهوم صورت گرفت. به عالوه  28نامه نهایی حذف شد و مرحله تأییدی با از پرسش 3/0دلیل بارهای عاملی کمتر از 
سط وآمده در مرحله قبلی، تدستهای بهنامه، پایایی هرکدام از مؤلفهبرای اطمینان هرچه بیشتر از همسانی درونی پرسش

دست آمد به 809/0نامه دست آمد و پایایی کل پرسشبه 7/0عامل باالتر از  6ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. پایایی 
 دهنده پایایی مناسب است.که نشان

، در این (6ها )جدول داده با توجه به نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مبنی بر طبیعی بودن توزیع
 استفاده خواهیم کرد. ها از آزمون همبستگی پیرسون سی رابطهقسمت برای برر

  طبیعی بودن توزیعبرای  آزمون کولموگروف اسمیرنوف. نتایج 6جدول 
 Sig آماره خی دو Z KS هامؤلفه

 803/0 - 818/0 منابع انسانی
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 Sig آماره خی دو Z KS هامؤلفه

 118/0 - 243/1 منابع مادی

 203/0 - 322/1 رویدادهای آموزشی

 109/0 - 209/1 رویدادهای ورزشی

 085/0 - 767/0 فضاهای ورزشی

 202/0 - 498/1 امکانات

 018/0 996/0 - ارزیابی عملکرد

 نامه ارزیابی عملکردمفاهیم پرسش پیرسون میان همبستگی ضریب ماتریس. 7 جدول
 ارتباطات فضاهای ورزشی رویداد ورزشی رویداد آموزشی منابع مادی منابع انسانی متغیرها

      1 انسانیمنابع 

     1 47/0 منابع مادی

    1 36/0 39/0 رویداد آموزشی

   1 31/0 44/0 52/0 رویداد ورزشی

  1 71/0 40/0 58/0 24/0 فضاهای ورزشی

 1 27/0 43/0 16/0 37/0 51/0 ارتباطات

 
ارتباط فضاهای ورزشی با رویدادهای ورزشی، بیشترین همبستگی را در بین متغیرهای  ،پژوهشهای براساس یافته

  .(r=  71/0و  P >05/0) ای داردوحرفهارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه فنی

 ای وحرفهمدل نهایی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه فنی
های رویکردی الگویابی معادالت نظور درک بهتر از دنیای واقعی، از ویژگیمپیوند میان دانش نظری و تجربی به

زمان فراهم طور همرا به 2و متغیرهای مشهود 1ساختاری است. چنین تحلیلی امکان الگوسازی براساس متغیرهای مکنون
ها یم اشاره شده در آنسازد و این ویژگی برای تحلیل الگوهای نظری بسیار مناسب است که در بیشتر مواقع، مفاهمی

(، VALUE-T)مقادیر  Zدر بررسی مدل ساختاری، ضرایب معناداری مشاهده را خالصه کرده است. های غیرقابلپدیده
( براساس نقاط بحرانی  Value -T) Zطور کلی ضریب معناداری هشود. بمدل ساختاری بررسی می 2Qو معیار  2Rمعیار 
بیشتر از  ،بدین ترتیب که چنانچه میزان ضریب معناداری .(2019مک کالو و همکاران، ) شوندتعیین می -96/1و  96/1
 میانگین خطای ریشههمچنین شود. ید میأیت ،و وجود رابطه معنادار فتهباشد فرض صفر پذیر -96/1تر از یا کوچک 96/1

ها و است. با توجه به شاخص 028/0باشد که در مدل ارائه شده این مقدار برابر  08/0باید کمتر از  3تقریب مجذورات
های انتخاب شده برای ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه توان گفت مؤلفهافزار لیزرل میهای نرمخروجی

توانند این مفهوم را بسنجند. با توجه به خروجی لیزرل که در خوبی میار الزم برخوردار است و بهای از اعتبوحرفهفنی
دهنده برازش مناسب مدل نشان 3تر از کوچک df/2xاست، وجود  83/2محاسبه شده  df/2xارائه شده، مقدار  7جدول 

های لفهؤبینی متوانایی باالیی در پیش ،این پژوهشگردد مدل ارائه شده در می مشاهده 8طور که در جدول همانباشد. می
 دارد.   ایوحرفهارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه فنیوابسته و 

                                                           
1 Latent Variable 

2 Manifest Variable 

3 RMSEA 
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 برازش مدل ساختاری .8جدول 

 t-value تأثیر مسیر ضریب سازه مالک AVE بینپیش سازه

 6499/0 ارزیابی عملکرد

 68/10 53/0 منابع مادی

 25/18 72/0 انسانیمنابع 

 40/14 42/0 رویداد ورزشی

 12/9 48/0 رویداد آموزشی

 05/8 36/0 ارتباطات

 25/16 68/0 فضاهای ورزشی

 
 دهد.نیز مفاهیم مستخرج از مدل را نشان می 9جدول 

 ایوحرفه. مفاهیم برازش ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه فنی9جدول 
 مقدار آماره

Chi-Square 35/2674 

Df 945 

Chi-Square/ Df 83/2 

RMSEA 028/0 

 
 آمده است. 2افزار لیزرل نیز در شکل با استفاده از نرم 9آمده برگرفته از جدول دستدر نهایت، مدل نهایی به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 tای براساس مقادیر وحرفهت تربیت بدنی دانشگاه فنیا. مدل ارزیابی عملکرد ادار2شکل 
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 گیریبحث و نتیجه
رزیابی صورت کمی اگذرد فرایند ورزش دانشجویی هنوز بهها میبا اینکه بیش از نیم قرن از فعالیت ورزشی دانشگاه

بیشتر  تربیت بدنی، ها از جمله اداراتهای متداول در بین سازمانارزشیابی .1(2018، و همکاران سونسونا) نشده است
یابان صورت ها توسط ارزاند و اغلب ارزیابی آنان در قالب تکمیل فرمبر عوامل کیفی تأکید داشته و از کمیت فاصله گرفته

شود و مقدار زیادی از منابع در این مسیر به طوری که هدف اصلی ارزیابی، در جریان کاغذبازی فراموش میگیرد؛ بهمی
های اخیر و اهمیت و تأثیر آن بر اقشار ایجاد شده در نظام ورزش دانشجویی در دهه رود. با توجه به تحوالتهدر می

ه وسیله روشی جدید و پرکاربرد بمختلف جامعه، این تحقیق تالش کرد تا با نگرش جدید و ایجاد فضای فکری نو، به
 ازد.ای بپردوحرفهتعیین مفاهیم اصلی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه فنی

 -3منابع مادی  -2امکانات و فضاهای ورزشی  -1مراتبی نشان داد که مفاهیم: های بخش تحلیل سلسلهیافته
دهنده مدل ترین مفاهیم شکلترتیب مهمارتباطات، به -6منابع انسانی و  -5رویدادهای آموزشی  -4رویدادهای ورزشی 

ران نظدهنده آن است که از نظر صاحباین قسمت از پژوهش نشانهای ارزیابی عملکرد از دید متخصصان بودند. یافته
 تر از سایر موارد است:ای، آنچه در ارزیابی عملکرد، مهموحرفهحوزه ورزش در دانشگاه فنی

ها و فضاهای ورزشی: به عبارت دیگر، افزایش اماکن ورزشی دانشگاه؛ از قبیل فضاهای ورزشی توسعه زیرساخت -1
های ورزشی چندمنظوره روباز، زمین تنیس، چمن و ... درکنار فضاهای ورزشی سرپوشیده روباز مانند زمین

 های سراسر کشور است.ترین عامل در بهبود عملکرد دانشکدههای ورزشی، استخرها و غیره مهممانند سالن
هزینه کردن طور خاص، اختصاص درآمدهای حاصل از اجاره فضاهای ورزشی به ورزش دانشگاه، منابع مادی: به -2

برنامه ورزشی برای اداره تربیت بدنی دانشگاه و در نهایت، حضور حامیان های فوقدرآمدهای حاصل از فعالیت
 عنوان اهرمی برای توسعه اهداف متقابل است. گذاران در حوزه ورزش بهعنوان بخشی از سرمایهمالی و خیرین به

ضای هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه، تعداد رویدادهای رویدادهای ورزشی: از نگاه کارشناسان ورزش و اع -3
های ورزش همگانی و قهرمانی وزارت علوم و ورزشی میزبانی شده توسط ادارات، حضور دانشجویان در جشنواره

ترین دالیل ارتقای عملکرد برنامه، از جمله مهمهای فوقکننده در فعالیتدانشگاه و تعداد دانشجویان مشارکت
 رات تربیت بدنی و دانشگاه گزارش شده است. ادا

های های مربیگری و داوری، کارگاهرویدادهای آموزشی برگزار شده توسط ادارات تربیت بدنی: برگزاری دوره -4
های پژوهشی نیز از آموزشی برای دانشجویان و استادان، طراحی و ساخت تجهیزات ورزشی ماحصل طرح

 ارات تربیت بدنی دانشگاه از دید نمونه کمی مطالعه حاضر است. ترین دالیل تقویت عملکرد ادمهم
ید اما آشمار میترین سرمایه در توسعه اهداف بهها منابع انسانی، مهممنابع انسانی: اگرچه در بسیاری از سازمان -5

ع ابدهد که از دید کارشناسان ورزش و اعضای هیئت علمی دانشگاه، مننتایج این قسمت از پژوهش نشان می
انسانی نسبت به چهار عامل پیشین، نقش کمتری در تقویت عملکرد ورزش ادارات استانی دانشگاه دارد. تعداد 
کارشناسان متخصص و غیرمتخصص زن و مرد، تعداد مدرسان و اعضای هیئت علمی و تعداد دانشجویان 

عت وان با توجه بیشتر به آنها با سرتترین عوامل انسانی است که میبرنامه، از مهمکننده در فعالیت فوقشرکت
 بیشتری به سمت بهبود عملکرد این واحدهای استانی پیش رفت.

بُعد ارتباطات: از دید این نمونه مطالعاتی، آخرین مؤلفه در تقویت عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه بع  -6
هادهای ها، ارتباط با نی به بخشنامهارتباطات، گزارش شده است. به عبارت دیگر، مواردی از قبیل میزان پاسخگوی

ترین ها از مهمسایت ادارات و مشارکت در برگزاری جشنوارهورزشی و غیرورزشی منطقه/استان، کیفیت وب
 .ای استوحرفهعوامل توسعه مؤلفه ارتباطی و در نهایت، افزایش عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه فنی

                                                           
1 Svensson 
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آمده، منابع انسانی، فضاهای ورزشی، منابع مادی، رویدادهای آموزشی، دستبهبراساس ضرایب تأثیر مدل ساختاری 
دهنده ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی داشگاه ترین مفاهیم شکلترتیب مهمرویدادهای ورزشی و ارتباطات نیز به

 (2019و همکاران،  یاصفهان انیطوط)ای از دید نمونه کمی مطالعاتی هستند. این بخش از پژوهش با نتایج وحرفهفنی
ودند مراتبی پرداخته ببا استفاده از تحلیل سلسلهکه به مطالعه سرمایه فکری و ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی 

 یمانیسل)قویت سیستم ارزیابی گزارش کردند. ترین عامل در تخوانی دارد. این پژوهشگران، سرمایه انسانی را مهمهم
بندی مفاهیم ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان نیز در پژوهشی، ضمن شناسایی و اولویت (2017دامنه و همکاران، 

های ا یافتهاند که بترین عامل در ارزیابی عملکرد آنان گزارش کردهها را مهممراتبی توسعه زیرساختبراساس تحلیل سلسله
 خوانی دارد. این قسمت از پژوهش، هم

و  یفرج)، (2018و همکاران،  یمتق)، (2015و همکاران،  یخانمراد)ها از جمله یر پژوهشهای سابا توجه به یافته
 (2019و همکاران،  یاصفهان انیطوط) ،1(2016 ن،یاروو  رسیپ) ،(2020 ،و همکاران یمردانیعل)، (2011 ،یپورسلطان
عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد، امری حیاتی است که با های آماری متفاوت، لزوم تدوین مقیاسی کمی بهدر نمونه

مراتبی برای تعیین مفاهیم ارزیابی د روش تحلیل سلسلهخوانی دارد. مطالعات فوق نشان دادننتایج این پژوهش، هم
ها مفاهیم طراحی شده صرفا  براساس نظر متخصصان کیفی بنا شده است عملکرد، مناسب است اما در بیشتر این پژوهش

 یکه در این پژوهش تالش گردید تا عالوه بر دریافت متخصصان با تشخیص نقاط کلیدی در فرایند اجرایی فعالیت ورزش
توان فرایند طوالنی و پیچیده توسعه ورزش را نظارت و ارزیابی کرد. در نهایت، با و ترسیم مفاهیم کمی برای آنها می

 های پژوهش:توجه به یافته
یعنی  ترین آنبندی ابعاد ارزیابی عملکرد، به مهمگردد با توجه به اولویتبه مدیران دانشگاه پیشنهاد می -

های ورزشی، توجهی دوچندان نمایند که با توجه به فاصله استانداردهای فضای ورزشی توسعه زیرساخت
وری تواند موجبات افزایش بهرهعد میای با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توجه به این بوحرفهدانشگاه فنی

 در عملکرد واحدهای استانی گردد. 
شوندگان بر تخصیص درآمدهای مالی ورزش دانشگاه به با توجه به اهمیت مباحث مالی و تأکید مصاحبه -

منظور دریافت های مالی دانشگاه، تعیین شناسه مالی مجزا بهاین حوزه و تفکیک آن از سایر قسمت
تواند کارگشای بسیاری از مسائل و اصل از رویدادهای آموزشی و رویدادهای ورزشی میدرآمدهای ح

 ها گردد. ای در استانوحرفهمشکالت ورزش دانشگاه فنی
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