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تاریخ پذیرش مقاله)2900/20/29 :

چکیده
هدف از انجام پژوهش ،تبیین الگوی مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن است .جامعة آماری
پژوهش صدوچهارده نفر از اعضای مجمع عمومی کمیتة ملی المپیک ،متخصصان و خبرگان آشنا به امور کمیته ملی المپیک هستند که
از بین آنها هشتادودونفر به طور هدفمند برای نمونة تحقیق انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته
و مصاحبه استفاده شده که روایی پرسشنامه مورد تائید متخصصان قرار گرفته ،پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب  2/09به
تـــائید رسیده است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوریشده از آزمون مجذور کای و روش استقراء منطقی استفاده شد .یافــــته-
های پژوهش نشان میدهد که کمیتة ملی المپیک برای مدیریت عمکرد خود دارای چهارمنظر مالی ،مشتری ،فرآیندهای داخلی،
یادگیری و رشد و چهـــــــلویکهدف استراتژیک ،صدوبیستوهشتسنجه در منــظرهای مختلف و صدوبیستوهشتهدف کمّی
بلندمدت در منظرهای گوناگون است .درنهایت چنین میتوان نتیجه گرفت که منظرها ،اهداف استراتژیک ،سنجهها و اهداف
کـــــــمّی بهدستآمده به دلیل ارتباط بین چشمانداز و استراتژیها با اهداف بلند استراتژیک ،سنجهها و اهداف کمّی کمیتة ملی
المپیک در منظرهای مختلف ،قابلیت مدیریت عملکرد این سازمان ورزشی را دارد.
واژگان کلیدی :کارت امتیازی متوازن ،مدیریت عملکرد ،سنجه ،منظر ،هدف کمّی ،کمیتة ملی المپیک 
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 .0دانشیار دانشگاه تهران
 .9استاد دانشگاه تهران
 .9دانشیار دانشگاه تهران
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مقدمه
سازمانهای ورزشی مانند بسیاری از سازمانهای حوزه-

کانون توجه قرار دهند و در چهارمنظر مالی ،مشتری،

های دیگر در جستجوی راهکاری برای حضور موفق در عرصة

فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد ،آنان را به اهداف

رقابت جهانی ،افزایش چرخة حیات ،مدیریت عملکرد و

استراتژیک ،سنجهها ،اهداف کمّی و اقدامات ترجمه نمایند

اجرای استراتژی سازمانهای متبوع هستند .شاید تا اواخر قرن

(بختیای .)20 :2902 ،شکل ( )2بیانگر مدل کارت امتیازی

بیستم ،دغدغة مهم اکثر سازمانهای ورزشی ،تدوین استراتژی

متوازن است(کاپال و نورتن .)10 ،2001 ،به طور کلی  BSCبا

بود؛ امـــا در حال حاضر یکی از مهمتریندغدغة اینگونه

ارائة راهکاری جهت ترجمه چشمانداز و استراتژیها ،سازمان

سازمانها برای دستیابی به چشمانداز و مأموریت سازمانی

را برای تعیین اهداف استراتژیک که بیانگر روشهای دست-

مدیریت عملکرد بهشمار میرود (کشاورز و همکارن.)2900 ،

یابی به استراتژی و ایجاد پلی بین سنجهها و استراتژیها است،

مدیریت عملکرد بیانگر فرآیندی استراتژیک یکپارچه است

یاری میرساند (قلیچلی و غالمزاده)92 :2902 ،؛ در ادامه با

که مسایل مختلف کسب و کار را مدّ نظر قرار داده ،برمبنای

تعیین سنجههای مناسب برای هرمنظر که در برگیرندة سنجه-

توافق اهداف ،دانش ،مهارت ،شایستگی ،بهبود عمـــلکرد و

های تابع و هادی است ،سازمان را برای اندازهگیری فعالیت-

طرحهای توسعة منابع انسانی شکل میگیرد و مستلزم بازبینی

های گذشته ،حال و آینده و در ادامه ،تدوین اهـــداف کمّی

پیوسته و مستمرّ در قبال اهداف ،نیازمندیها ،طرحها ،توافق و

سوق میدهد تا سازمان استفادهکننده از آن ،با معیارهای

اجرای طرحهای بهبود و توسعه بیشتر است (قلیچلی و غالم-

مناسب و برقراری توازن بین منظرهای مختلف ،زمینة مدیریت

زاده .)22 :2902 ،به طور کلی مدیریت عملکرد عبارت است

عملکرد مناسب را فراهم آورد (قلیچلی و غالمزاده:2902 ،

از تشویق افراد به قبول مسئولیت عملکرد خود که این نیز میسر

)92؛ در حالی که روشهای سنتی مدیریت عملکرد ،فاقد

نخواهد شد ،مگر اینکه آنها بتوانند اهداف خود را اندازهگیری

ویژگیهای مزبور هستند .به طوری که یافتههای خسرویزاده

کرده ،پیشرفت به سوی آن اهداف را نظارت کنند (قلیچلی و

( )2901نشان میدهد برای مدیریت عملکرد کمیتة ملی

غالمزاده)22 :2902 ،؛ از اینرو ضروری است ابزار مدیریتی

المپیک با روشهای سنتی دوازدههدف استراتژیک و دوازده-

که قابلیت ساماندهی فرآیند فوقالذکر را برای سازمان داشته

سنجه گذشتهنگر وجود دارد؛ اما مدیریت عملکرد بر مبنای

باشد ،مورد استفاده قرار گیرد تا سازمانهای ورزشی دغدغة

کارت امتیازی متوازن دارای ویژگیهای بارزتری نیز است .در

مدیریت عملکرد خود را کــــاهش دهند .بر ایناساس یکی از

اینباره تحقیقات ژنگ مین و همکاران )0222( 9با عنوان

سیستمهای مدیریت عملکرد که قابلیت انجام این امر مــــهم

مدیریت عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن نشان می-

را میسر میسازد ،کارت امتیازی متوازن  (BSC)2است

دهد ،چهارمنظر کارت امتیازی متوازن منبع اصلی تهیة نقشة

(بختیای)10 :2902 ،؛ که به تازگی در سازمانهای ورزشی

استراتژی همة سازمانها نیست؛ بلکه کارت امتیازی متوازن به

مورد استفاده قرار گرفته است BSC .مجموعهای از معیارها

عنوان یکروش مدیریت عملکرد برای اهــــداف متفاوت به

است که تصویری سریع و در عین حال جامع از کسب و کار

وسیلة ذینفعان میتواند استفاده شود و از منظرهای گوناگونی

به مدیران عالی سازمان میدهد و در سال  2000به وسیلة

نیز برای آن استفاده گردد .انصاری و همکاران( )2909نیز در

کاپالن و نورتن ابداع شد و به مرور طی سهنسل تکامل پیدا

تحقیق خود مبنی بر مدیریت عملکرد با استفاده از تکنیک

کرد (کاپال و نورتن .)11 :2001 ،0کاپالن و نورتن در مدل

کارت امتیازی متوازن به این نتیجه رسیدند که یکی از

 BSCاز مـــــدیران میخواهند چشمانداز و استراتژیها را در

چهارچوبهایی که تعادل بین استراتژی و فرایندها را به خوبی
برقرار میسازد ،کارت امتیازی متوازن است.

1 . Balance scorecard
2 . Kaplan and Norton

3. Qingmin et al
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شکل ( .)1کارت امتیازی متوازن (کاپالن و نورتن)11 :2001،
حاجیکتانی و همکاران ( )2909هم در تحقیق خود مبنی بر

عملکرد این فدراسیون ورزشی را ایجاد کرد و توانست در

بررسی و تبیین ماهیت مدیریت عملکرد با توجه به الگوی

کمتر از سهسال ،مدالهای جهانی را کسب کند و ورزش

کارت امتیازی متوازن به این نتیجه دست یافتند که کارت

سپاک تکرا را در این کشور به جایگاه ویژهای برساند .پارک

امتیازی متوازن میتواند جنبههای مشهود و نامشهود سازمان را

ورزشی فیرفاکس )0220( 2ارائهکنندة خدمات ورزشی هم با

مورد ارزیابی قرار دهد .بر اینمبنا یکمدل کاربردی برای

بهرهمندی از  BSCتوانسته است برای این پارک ورزشی

مدیریت عملکرد ارائه کردند که از در آن از چهارمنظر مالی،

سودآوری کسب کند.

مشتری ،فرآیندهای داخلی ،یادگیری و رشد استفاده شده بود.
مرکز ورزش های پوربک )0221 ( 2نیز در  ،نظام مدیریت
عملکرد این مرکز را بر مبنای مدل  BSCطراحی و اجرا کرد
که در مدت کوتاهی منجر به موفقیت و سودآوری مرکز
مزبور شد .لین )0229( 0در پژوهشی که دربارة طراحی
باشگاههای تندرستی و آمادگی جسمانی انجام داد ،به این
نتیجه دست یافت که طراحی و مدیریت عملکرد اینگونه
باشگاهها بر مبنای  BSCو بهرهمندی از نظام ارزیابی عملکرد
مبتنی بر  BSCموجب حفظ و نگهداری فرهنگ حمایت از
باشگاه ،افزایش ارزش باشگاه در بین کارکنان ،مشتریان و

همانطورکه بررسی ادبیات پیشینه در حوزههای مختلف و
به ویژه در حــــوزة ورزش نشان میدهد ،سازمانهای بهرهمند
از  BSCدر نظام مدیریت عملکرد خویش توانستهاند به توفیق
و موفقیت برسند .با توجه به اینکه کمیتة ملی المپیک به تازگی
چشمانداز و استراتژیهایش را تدوین کرده است ،آیا میتوان
در کمیته ملی المپیک از  BSCبه عنوان ابزاری در جهت
مدیریت عملکرد استفاده کرد؟ چنانچه این امر میسر است
منظرها و جزئیات آن چیست؟ به طور کلی الگوی مدیریت
عملکرد بر مبنای  BSCدر کمیتة ملی المپیک چگونه است؟

ذینفعان می شود .دنیل )0220( 9نیز پژوهشی در دانشگاه کان

روششناسی تحقیق

نکتیکات استریوس دربارة اصول حسابداری ورزشی با

پژوهش حاضر به صورت کیفی انجام شده است .در این-

رویکرد  BSCانجام داد .نتایج پژوهش نشان داد وقتی دانشگاه

راستا ،در بخش مبانی نظری و ادبیات پیشینه موضوع و مرتبط

مزبور نظام مدیریت عملکرد ادارة ورزش دانشگاه را با BSC

با  BSCبا استفاده از روشهای کتابخانهای شامل بررسی کتب،

اجرا کرد ،سودآوری بخش ورزش افزایش یافت و این اقدام

نشریات ،مجالت ،مقاالت علمی معتبر داخلی و خارجی و

موجب گرایش دانشجویان بیشتر به فعالیتهای ورزشی به

شبکة جهانی اینترنت و برای تعیین منظرها ،اهداف

ویژه ورزش قهرمانی گردید .بسیــــاری از ورزشکاران این-

استراتژیک ،سنجهها و اهداف کمّی با خبرگان ،متخصصان و

دانشگاه به تیمهای لیگهای حرفهای راه یافتند .فدراسیون

صاحبنظران مصاحبه انجام شد تا اطالعات مورد نیاز به دست

ورزشی سپاک تکرای سنگاپور )0221( 9نیز با  BSCمدیریت

آید .در اینباره مصاحبهها با نمونهها برای دستیابی به تمام

1 . Purbeck Sports Centre
2 . Lin
3 . Daniel
4 . Singapore Sepaktakraw Federation

اطالعات مورد نیاز یا به عبارت دیگر اشباع نظری ،ادامه یافت.
جامعة آماری پژوهش اعضای مجمع عمومی کمیتة ملی
5 . Fairfax
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المپیک ،شامل مدیران کمیته ،مدیران سازمان تربیت بدنی،

در اینباره فرآیند تحلیل دادهها به صورت اجرا و ویرایش

رؤسای فدراسیونهای ورزشی رشتههای المپیکی(شصتو-

مصاحبهها ،کُدگذاری نظرات ،طبقهبندی نظرات در گروههای

چهارنفر) ،متخصصین ،صاحب نظران و خبرگان آشنا به امور

مفهومی یکسان ،تفسیر مفاهیم برآمده از تحقیق ،ترکیب

کمیتة ملی المپیک (پنجاهنفر) مجموعاً صدوچهاردهنفر بودند

مفاهیم و نتیجهگیری میباشد.

که براساس جدول مورگان هشتادونهنفر به طورهدفمند به

یافتههای تحقیق

عنوان نمونة تحقیق انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها

در این بخش یافتههای تحقیق در قالب جدول نشان داده

از روش استقراء منطقی به منظور مفهومسازی یا به عبارت

میشود.

دیگر ،بیان یافتههای تحقیق به شکلی که قابل درک برای همة
افراد باشد ،استفاده شد.

جدول( .)1منظر مالی الگوی مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC
منظر مشتری
استراتژی

سنجه

هدف استراتژیک

ورزش قهرمانی

پخش تلویزیونی رای توسعه

تالش در جهت استفاده از حق

بهرهمندی از قوانین و مقررات حق

تعداد قوانین و مقررات موجود مرتبط با حق پخش تلویزیونی

افزایش باور و حساسیت مسئولین در

میزان حمایت دولت از پرداخت حق پخش تلویزیونی به نهادهای

هدف کمی
سال پایه

سال پایان

یک قانون

چهار قانون

 222میلیارد ریال

 002میلیارد ریال

پخش تلویزیونی
حمایت از پرداخت حق پخش تلویزیونی
ورزش

افزایش اعزام تیم ها و ورزشکاران به
بازیهای آسیایی و المپیک

احراز مقام شایسته در بازیهای آسیایی و المپیک

کسب سهمیه بیشتر برای حضور در
بازی ها المپیک

ورزشی
تعداد فدراسیون های بهره مند از حق پخش تلویزیونی

 2فدراسیون

 92فدراسیون

درصد درآمد کمیته و فدراسیون های ورزشی از حق پخش تلویزیونی

کمتر از نیم درصد

%22

تعداد رشته های اعزامی به بازیهای آسیایی

 01رشته ورزشی

 90رشته ورزشی

تعداد رشته های اعزامی به بازیهای المپیک

 29رشته ورزشی

 02رشته ورزشی

تعداد ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی

 092ورزشکار

 922ورزشکار

تعداد ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک

 22ورزشکار

 02ورزشکار

تعداد ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی زمستانی

 22ورزشکار

00ورزشکار

تعداد ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک زمستانی

0ورزشکار

2ورزشکار

 2رشته ورزشی

 9رشته ورزشی

تعداد رشته های تیمی کسب سهمیه برای حضور در بازیهای المپیک
تابستانی

 90ورزشکار

 02ورزشکار

تعداد ورزشکاران رشته های انفرادی کسب سهمیه برای حضور در
تعداد ورزشکاران کسب سهمیه برای حضور در بازیهای المپیک

0ورزشکار

2ورزشکار

ارتقاء سطح فنی و کیفی ورزشکاران و

تعداد مدال های کسب شده با مرغوبیت طال در بازیهای آسیایی

 22مدال

 02مدال

تیم های اعزامی به بازیهای آسیایی و

تعداد مدال های کسب شده با مرغوبیت طال در بازیهای المپیک

 2مدال

 2مدال

المپیک

تعداد مدال های کسب شده در بازیهای آسیایی زمستانی

-

حداقل یک مدال

تعداد مدال ها یا رتبه های کسب شده در المپیک زمستانی

-

کسب جایگاه

بازیهای المپیک تابستانی
زمستانی

مناسب

افزایش منابع مالی و تقویت استقالل مالی کمیته

تحقق و تعالی نظام جذب حامیان مالی

تعداد حامیان مالی داخلی

 22حامی

 92حامی

کمیته

تعداد حامیان مالی خارجی

 9حامی

 22حامی

 9میلیارد ریال

 12میلیارد ریال

میزان جذب کمک از حامیان مالی
افزایش دارائیها و سرمایه کمیته ملی
المپیک

کیفیت ارتباط با حامیان مالی(نرخ)CRM

%91

%02

میزان جذب اعتبار از بودجه عمومی کشور

022میلیارد ریال

 122میلیارد ریال

میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی

 9میلیارد ریال

 222میلیارد ریال

میزان جذب اعتبار از سرمایه گذاری و درآمدزایی
میزان دارائیهای کمیته
افزایش جذب کمک از سازمان های

میزان جذب کمک های مالی و معنوی از IOCو المپیک سولیداریتی و

بین المللی و IOC

سایر نهادهای بین المللی

 9میلیارد ریال

 92میلیارد ریال

 922میلیاردریال

 022میلیارد ریال

 2میلیارد ریال

 2میلیارد ریال
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جدول( .)2منظر مشتری الگوی مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC
منظر مشتری
استراتژی

سنجه

هدف استراتژیک

هدف کمی
سال پایه

سال پایان

 22چک لیست

 22چک لیست
%12

کمک به توسعه ورزش قهرمانی تلویزیونی برای توسعه ورزش قهرمان

کیفی سازی اردوها

میزان نظارت بر کیفیت اردوها با بهره گیری از ابزارهای ارزیابی

%22

%12

تعداد ممیزین

02نفر

22نفر

ایجاد نظام جذب ،حفظ و ارتقای مربیان تیم

تعداد دوره های ارتقاء مربیان

 22دوره

92دوره

های ملی

تعداد المپین ها و قهرمانان ملی شرکت کننده در دوره های مربیگری

 92نفر

 02نفر

تعداد آئین نامه ها و دستورالعمل های جذب ،حفظ و ارتقاء مربیان

 0آئین نامه

 22آئین نامه

تعدا بازیکنان راه یافته به تیم های ملی از نظام استعدادیابی

 %2بازیکنان

 %92ازیکنان

تعداد قوانین و مقرارت نظام استعداد یابی

 9آئین نامه

 0آئین نامه

0دوره

 02دوره

 %92رشته های

 %222رشته های

ورزشی

ورزشی

%92

%222

 %22اعتبارات

 %92اعتبارات

کمیته

کمیته

تعداد جوانان اعزامی به المپیک جوانان

2

 29ورزشکار

تعدا مدال های کسب شده در المپیک جوانان

-

22

تعداد رشته ها و تیم های شرکت کننده در المپیک جوانان

-

 1رشته ورزشی

تعداد تیم های شرکت کننده در بازیهای آسیایی نوجوانان

 1تیم

 29تیم

تعداد مدال های کسب شده در بازیهای آسیایی نوجوانان

 1مدال

 20مدال

تعداد مربیان خارجی ورزش بانوان

 2مربی

 02مربی

تعداد مربیان داخلی ممتاز ورزش بانوان

 22مربی

 222مربی

تعداد مدیران زن در ورزش قهرمانی کشور

 9مدیر

 22مدیر

 9سالن ورزشی

 92سالن ورزشی

%92

%02

 00رشته ورزشی

 92رشته ورزشی

استقرار و توسعه نظام استعداد یابی

تعداد دوره های پرورش استعداد یابی در کمیته
تعداد تحقیق های استعدادیابی در رشته های مختلف ورزشی
بهبود و طراحی نظام یکپارچه تشویق و
ترغیب از قهرمانان و مربیان ملی
ارتقاء سطح کیفی تیم های ملی نوجوانان و
جوانان برای حضور قدرتمند در بازیهای
آسیایی نوجوانان و المپیک جوانان

ارتقاء فنی ورزش بانوان

توسعه تسهیالت و تجهیزات ورزش بانوان

میزان استاندارد سازی تشویق و ترغیب قهرمانان و مربیان ملی

میزان سرمایه گذاری در تیم های ملی جوانان و نوجوانان

تعداد سالن های ورزشی مجهز ویژه تیم های ملی بانوان
کیفیت تسهیالت و تجهیزات ورزش بانوان

افزایش اعزام تیم های ملی بانوان به رقابتهای

تعداد رشته های ورزشی بانوان اعزام شده به رقابت های بین المللی با

برون مرزی با پوشش اسالمی

حفظ و رعایت شئونات اسالمی توسط بانوان کشور

تبیین الگوی نظام جمع آوری اطالعات از

میزان اطالعات جمع آوری شده از ورزش قهرمانی رقبا

 22مورد

 222مورد

وضعیت ورزش قهرمانی رقبا

تعداد تحلیل عملکرد تیم ها و ورزشکاران کشورهای رقیب

 2مورد

 12مورد

 0مورد

 92مورد

شناسی

مالی کمیته

توسعه و تعالی ورزش زنان و تالش برای رفع موانع
رقیب

رقابتهای ورزشی و المپیک

تدارک تیم های ملی توسط فدراسیون ها و

میزان استاندارد سازی و شفاف سازی شیوه نظارت

%02

بانک های اطالعاتی مرتبط با ورزش قهرمانی کشورهای رقیب در
فدراسیون های ورزشی

در

حضور شایسته در بازی های آسیایی ،المپیک وسایر
عرصه ورزش قهرمانی

تبیین و ارتقاء مستمر نظام نظارت بر نحوه

تعداد چک لیستها و ابزارهای ممیزی

کمیته ملی المپیک

گسترش فعالیت های

افزایش سطح مقبولیت کمیته در جامعه

تعداد ابزار های رضایت سنجی از عملکرد کمیته

2

 22ابزار

تعداد طرح های سنجش رضایت ذینفعان و افراد از کمیته

2

 0طرح

 0طرح

 22طرح

 9طرح و برنامه

 02طرح و برنامه

تعداد طرح های افزایش رضایت مخاطبین کمیته

 222مدرسه

 2222مدرسه

222دانشگاه

 222دانشگاه

0222نفر

02222نفر

تعداد دوره های ویژه آموزش المپیک برای هنرمندان و خبرنگاران

0دوره

02دوره

تعداد مقاالت مربوط به آموزش المپیک در رسانه ها و جراید کشور

22مقاله

222مقاله

تعداد دروس مرتبط با آموزش المپیک در کتب درسی

0درس

29درس

میزان مشارکت کمیته در طرح ها و برنامه های عام المنفعه و
اجتماعی
توسعه و ارتقاء نظام آموزش المپیک در

تعداد مدارس تحت پوشش آموزش المپیک

سراسر کشور

تعداد دانشگاهها تحت پوشش آموزش المپیک
تعداد نفرات تحت پوشش دوره های آموزش المپیک
رسانه های گروهی

11

تدوین نظام مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن
جدول( .)1منظر فرآیندهای داخلی الگوی مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC
منظر مشتری
استراتژی

سنجه

هدف استراتژیک

کمیته ملی المپیک

توسعه ارتباطات با قوای سه گانه و تقویت استقالل

المللی ورزشی

توسعه ارتباطات موثر و مشارکت در فعالیتهای مجامع بین

احیای نقش و جایگاه

میزان نقش کمیته در ورزش کشور

حقوقی کمیته ملی المپیک

تعداد قوانین و مقررات حمایتی از افزایش

در ورزش کشور

نقش کمیته در ورزش کشور

افزایش حمایت های قوای

سهگانه

هدف کمی
سال پایه

سال پایان

%02

%22

9

0

قانون حمایتی

قانون حمایتی

میزان تعامل کمیته با قوای سه گانه(تعداد

222

002

جلسات مشترک با روسای قوای سه گانه)

 0جلسه در

 20جلسه در

سال

سال

%22

%222

میزان حمایت قوای سه گانه از کمیته در
سال
تحقق استقالل مالی کمیته

درصد خودکفایی مالی کمیته

افزایش کسب کرسی های

تعداد کرسی های موثر بین المللی ورزشی

 000کرسی

موثر بین المللی ورزش

تعداد کرسی های غیر موثر بین المللی

 19کرسی

 92کرسی

 2نشست

 22نشست

از سایر نهادی ورزشی

ارتقاء جایگاه و نقش

تعداد نشست های همکاری منطقه ای و

کمیته در ورزش جهان و

قاره ای به منظور اثر گذاری بر تصمیمات

آسیا

ورزشی

%2

%92
 222کرسی

بین المللی
افزایش تعامل سازمان های

تعداد پروتکل های همکاری فیمابین با

ورزشی با نهادهای بین

سازمان های ورزشی هم طراز در سایر

المللی ورزشی

 9پروتکل

 02پروتکل

کشورها
تعداد پروتکل های همکاری با نهادهای

 0پروتکل

 22پروتکل

بین المللی

توسعه محیط حقوقی (شفاف سازی و تفکیک)وظایف بین سازمان های ورزشی کشور

افزایش هماهنگی و

تعداد آیین نامه ها و مقررات مرتبط با

انسجام سازمان های مرتبط

انسجام و هماهنگی سازمان های ورزشی

 2آیین نامه

22

برای اعزام تیم های ملی

تعداد جلسات مشترک همکاری و

 22جلسه

به بازیهای آسیایی و

هماهنگی بین سازمان های ورزشی

المپیک

تعداد فعالیت های مشترک با سایر

 1فعالیت

 92آیین نامه
 22جلسه
 92فعالیت

سازمانهای مرتبط
تعداد اجرای مصوبات حاصل از جلسات

 2مورد

 92مورد

مشترک با سایر سازمانهای مرتبط
افزایش شفافیت ،اختیارات

کیفیت شفاف سازی مسئولیت ها و تقسیم

و مسئولیت های کمیته و

وظایف بین کمیته و سایر سازمان های

سازمان تربیت بدنی در

ورزشی

ورزش قهرمانی

میزان شفافیت مسئولیت و پاسخگویی

%02

%92

%02

%02

عملکرد وظایف
افزایش تعامل و ارتباط بین

تعداد طرح ها و برنامه های مشترک

کمیته و فدراسیون های

کمیته با فدراسیون های ورزشی

ورزشی 

 0طرح و

 02طرح و

برنامه

برنامه
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جدول( .)4منظر یادگیری و رشد الگوی مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC
منظر مشتری
استراتژی

سنجه

هدف استراتژیک

هدف کمی
سال پایه

سال پایان

اشاعه و گسترش ورزش پاک در سراسر کشور

ارتقاء سطح دانش و آگاهی جامعه در خصوص ورزش

تعداد دوره های موثر آمورشی ورزش پاک

 2دوره

 22دوره

پاک

تعداد قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با دوپینگ و رفتارهای ناهنجار ورزش

 9قانون

 02قانون

 222حکم

 22حکم

تعداد احکام صادره شده مرتبط با رفتارهای ناهنجار و دوپینگ در ورزش در سال

 0مقاله

 92مقاله

تعداد کتب مرتبط

 0کتاب

 20کتاب

تعداد مقاالت مرتبط در رسانه ها
تعداد برنامه های رادیویی و تلویزیونی مرتبط

 22برنامه

 22برنامه

ارتقاء و تحکیم ساختار تشکیالتی مبارزه با دوپینگ و

تعداد طرح های مرتبط با ارتقای ساختار تشکیالتی مبارزه با دوپینگ و رفتارهای ناهنجار

 2طرح

 9طرح

رفتارهای ناهنجار ورزش

در ورزش



تعداد منشور اخالقی رشته های مختلف ورزشی کشور
تعداد ادارات یا واحدهای فعال در کمیته و فدراسیون های ورزشی مبارزه با دوپینگ و

 0منشور

 22منشور

 1واحد یا اداره

 90واحد یا اداره

 92دوره

 222دوره

 222جلسه و بورد

 922جلسه و

رفتارهای ناهنجار در ورزش
افزایش بهره مندی ورزش قهرمانی از ظرفیت علمی
کشور

ارتقاء سطح منابع انسانی کمیته ملی المپیک

گسترش فرهنگ R&Dدر ورزش قهرمانی
بهبود نظام آموزش ورزش قهرمانی

تبیین نظام بهینه انتخاب قهرمانان تیم های ملی

دوره های آموزشی کاربردی تشکیل شده با توجه به نیازهای اصلی ورزشکاران
تعداد جلسات و بوردهای تخصصی مرکب از متخصصین دانشگاهی و ورزش قهرمانی

تخصصی

بورد تخصصی

تعداد پروتکل های علمی فیمابین کمیته و نهادهای علمی داخل و خارج کشور

 9پروتکل

 92پروتکل

تعداد تحقیقات انجام شده با رویکرد R&Dدر زمینه ورزش قهرمانی در کمیته

 9مورد

 02مورد

میزان بکارگیری از تحقیقات در اجرای فعالیتهای ورزش قهرمانی

 0مورد

 02مورد

کیفیت دوره های آموزشی ورزش قهرمانی

%22

%02

میزان رضایت شرکت کنندگان در دوره های آموزشی

%12

%02

میزان به روز بودن مواد آموزشی

%12

%222

درصد قهرمانان تیم های ملی انتخاب شده بر اساس نظام مدون

%22

%12

تعداد آیین نامه های انتخاب قهرمانان تیم های ملی

 2آیین نامه

 9آیین نامه

توسعه نظام مبتنی بر فناوری در ورزش قهرمانی

تعداد نرم افزار های رایانه ای مورد استفاده در ورزش قهرمانی

 0نرم افزار

 92نرم افزار

ارتقاء سطح دانش و آگاهی جامعه در خصوص ورزش

تعداد رایانه و سخت افزارهای مورد استفاده در کمیته

 22دستگاه

 222دستگاه

پاک

تعداد مقاالت علمی و کاربردی ورزش قهرمانی در نشریه المپیک

 0مقاله

 92مقاله

2

 92سیستم

 92درصد افراد

 02درصد افراد

 92نفر

 222نفر

 1دوره

 92دوره

تعداد آئین نامه های آمورشی و ارتقاء نیروی انسانی

 9آئین نامه

 22آئین نامه

میزان انتخاب و ارتقاء مبتنی بر نظام شایسته ساالری

%02

%12

میزان انگیزش

%22

%02

میزان تعهد سازی وعجین شدن با شغل کارکنان

%92

%12

کیفیت روحیه و وفاداری سازمانی در بین کارکنان

%22

%02

میزان رضایت شغلی

%91

%10

میزان امنیت شغلی

%92

%02

کارکنان دارای تحصیالت دانشگاهی مرتبط با ورزش

%22

%12

تعداد سیستم های  MISفعال در ورزش قهرمانی
میزان مهارت و آگاهی افراد در استفاده از فناوری در ورزش قهرمانی

ارتقاء سطح منابع انسانی کمیته ملی المپیک

توسعه نظام آموزش و ارتقاء نیروی انسانی در کمیته

تعداد کارکنان تحت پوشش دوره های آموزشی
تعداد دوره های آموزشی ویژه کارکنان

بهینه سازی سطح انگیزش و نگرش های شغلی کارکنان

در کمیته

بهبود هرم نیروی انسانی کمیته با رویکرد تخصصی

درصد کارکنان کمیته دارای تحصیالت دانشگاهی

%10

%02

تعداد کارکنان معرفی شده برای ادامه تحصیل به نهادهای آموزشی داخل و خارج کشور

 0نفر

 22نفر

میزان تمرکز بر امور تخصصی و واگذاری اختیارات اجرایی به نهادهای مرتبط تحت

%92

%02

پوشش

ارتقاء اساسنامه ،آئین نامه ها و دستورالعمل های کمیته

مستمرفرآیندها و عملیات

اصالح ساختار سازمانی ،ارتقای کیفیت و بهبود

میزان اساسنامه ،آئین نامه ها و دستورالعمل های بازنگری و اصالح شده

 0مورد

 0مورد

میزان تناسب سازی اساسنامه ،آئین نامه ها و دستورالعمل ها با قوانین کشور و مفاهیم

 0مورد

 1مورد

بهبود ساختار تشکیالتی ،حذف واحدهای موازی و

میزان تناسب ساختار تشکیالتی کمیته با وظایف

%92

%222

استفاده بهینه از مراکز تخصصی

میزان حذف واحدهای موازی و آنها

%92

%222

میزان بهره گیری از مراکز تخصصی کمیته

%92

%222

بهبود نظام مدیریت عملکرد متناسب با برنامه استراتژیک

کیفیت عملکرد کمیته

%92

%02

کمیته

میزان کارآیی فعالتهای کمیته

%22

%02

میزان تناسب عملکرد ساالنه با برنامه استراتژیک کمیته

%03

%03

کیفیت مدیریت عملکرد در کمیته

%03

%03

میزان تالش کمیته در رفع نواقص و اشکاالت مشخص شده در ارزیابی های ادواری

%03

%03

منشور المپیک ،فدراسیون های جهانی و قاره ای
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بحث و نتیجهگیری

لینی ( )0220همخوانی دارد .همچنین اهداف استراتژیک

یافتههای پژوهش نشان میدهد کمیتة ملی المپیک در بهره-

مذکور این قابلیت را میتواند برای کمیتة ملی المپیک به

گیری از  BSCبرای طراحی الگوی مدیریت عملکرد ،دارای

وجود آورد که استراتژیهای کمیتة ملی المپیک از حالت

چهارمنظر مالی ،مشتری ،فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد

واژههای کلی و تئوریکی خارج شده ،به اهداف عملیاتی که

است که با ترجمة استراتژیهای مختلف در این منظرها چهل-

بتوان آنها را به راحتی اندازهگیری و مدیریت کرد ،تبدیل

ویکهدف استراتژیک و صدوبیستوهشتسنجة هادی و

شود .از سوی دیگر ،اقدام انجامشده در کمیتة ملی المپیک

تابع به دست آمد .سنجههای مزبور موجب تدوین صدوبیست-

میتواند عالوه بر ایجاد زمینة مناسب برای تعیین سنجههای

وهشتهدف کمّی بلندمدت گردیدند که یافتههای پژوهش

مورد نیاز در هرمنظر ،مبنایی برای تعیین چارچوب کاری

با مدل پیشنهادی کاپالن و نورتن ( )2001و یافتههای ژنگ

کمیته براساس شرایط واقعی ورزش در سطح ملی و بینالمللی

مین و همکاران ( ،)0222مرکز ورزش های پوربک (،)0221

مورد استفاده قرار گیرد .اینامر کمیته را برای دستیابی به

لین ( )0229و دنیل ( ،)0220انصاری و همکاران (،)2909

ایجاد الگوی مدیریت عملکرد سوق میدهد .همچنین یافته

حاجیکتانی و همکاران ( )2909همخوانی دارد .به عبارت

پژوهش نشان داد در تکمیل الگوی مدیریت عملکرد کمیته با

دیگر ،برای طراحی الگوی مدیریت عمــــلکرد کمیتة ملی

کارت امتیازی متوازن در منظر مالی بیستوششسنــجه ،منظر

المپیک با  ،BSCچهلیکهدف استراتژیک در منظرهای

مشتری سیوهفتسنجه ،منظر فرآیندهای داخلی هفدهسنجه و

مختلف بهدست آمد که یافتههای تحقیق بیانگر تعادل نسبی

منظر یادگیری و رشد چهلوششسنجه وجود دارد .به عبارت

بین تعداد اهداف تعیینشده در منظرهای مختلف است که با

دیگر ،از صدوبیستوهشتسنجه کمیتة ملی المپیک ،فقط

نتایج مدل مدیریت عملکرد کاپالن و نورتن ( )2001همسو

بیستوششسنجی آن مالی است و سایر سنجهها در منظرهای

است .بین تعداد ،تنوع و تناسب اهداف با منظرهای بهدست-

مشتری ،فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد به دست آمده

آمده و یافتههای تحقیقات دانیل ( )0220و لین ( )0229هم-

است که نوع و سنخیت سنجههای مزبور عالوه بر هماهنگی

خوانی وجود دارد .درواقع میتوان اینگونه بیان کرد که در

با سنجههای پیشنهادی مدل مدیریت عملکرد کاپالن و نورتن

طراحی الگوی مدیریت عملکرد کمیته با رویکرد  BSCپس

( )2001با برخی از سنجههای مرکز ورزش های پوربک

از تعیین منظرها ،اهداف استراتژیک مناسبی مانند کسب

( )0221و تحقیقات لین ( )0229که برای ایجاد الگوی

سهمیة بیشتر برای حضور در بازیهای المپیک ،ارتقاء سطح

مدیریت عملکرد باشگاههای ورزشی تندرستی انجام شده بود،

فنّی و کیفی ورزشکاران و تیمهای اعزامی به بازیهای آسیایی

همخوانی دارد .عالوه بر آن ،نوع سنجههای بهدست آمده در

و المپیک ،افزایش سطح مقبولیت کمیته در جامعه ،استقرار و

پژوهش حاضر با سنجههای فدراسیون ورزشی سپاک تکرای

توسعه نظام استعدادیابی ،جلب حمایتهای قوای سهگانه،

سنگاپور ( )0221مانند تعداد داوطلبان ،تعداد ورزشکاران زن

افزایش بهرهمندی ورزش قهرمانی از ظرفیت علمی کشور،

و مرد ،درصد مشارکت افراد غیر سنگاپوری در ورزش سپاک

بهبود نظام آموزش ورزش قهرمانی ،ایجاد نظام آموزش و

تکرا ،تعداد عناوین قهرمانی و مدالهای مستمر در مسابقات،

ارتقاء نیروی انسانی و اصالح ساختار تشکیالتی از استراتژیها

تعداد دورههای آموزشی ،تعداد داوطلبان ،تعداد رسانههای

و چشمانداز کمیته تعیین گردید .اهداف مزبور با اهداف

حامی ورزش سپاک تکرا در سنگاپور ،تعداد مشتریان ،تعداد

استراتژیک بهبود مداوم عملکرد ورزشکاران ،طراحی ساختار

دورههای آموزشی ،میزان هماهنگی بین نهادهای داخلی و

مناسب ،برقراری ارتباط بیشتر با سایر نهادهای ورزشی و ...

خارجی ،میزان سرمایهگذاری در تجهیزات ورزشی و  ...بخش

کمیته ملی المپیک ایاالت متحده (کمیته ملی المپیک ایاالت

ورزش شهرداری گرانیدای اسپانیا همسوست.

متحده  )0220 ،و همچنین برخی اهداف تعیینشده در
تحقیقات ژنگ مین و همکاران ( ،)0222لین ( )0229و دی

به طور کلی بررسی دقیق سنجههای بهدستآمده ،نشان-
دهندة این است که در تعیین سنجههای کمیتة ملی المپیک با

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،سال اول ،شماره  ،3بهار 3131
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ابزار کارت امتیازی متوازن ،شاخصهای اندازهگیری که

یک پیوند همه جانبه در سطوح مختلف کمیته ملی المپیک

قابلیت اندازهگیری میزان پیشرفت و دستیابی به چشمانداز و

بوجود میآورد .در این رابطه میتوان به رویکرد و اهداف

رسالت ،سنجههای اندازهگیر افقهای کوتاه و بلندمدت،

کمی کمیتههای ملی المپیک چین و استرالیا ،ایاالت متحده

سنجههای گذشته ،حال و آیندهنگر ،روندگرا ،ارزیابی-

آمریکا ،بریتانیا و ژاپن اشاره کرد که با اتخاذ اهداف کمّی

کنندگان آموزش و انگیزش کارکنان ،ارزیابیکنندگان میزان

بلندمدت توانستهاند جایگاه شایستهای در بازیهای المپیک به

ارتقاء سیستمهای اطالعاتی ،یادگیری و بهبود و همچنین

دست آورند و در صورت پایبندبودن مدیران کمیتة ملی

سنجههای ارزیابیکنندة همة منابع انسانی ،مالی و عملیاتی

المپیک به مدل مزبور ،موفقیت ورزش قهرمانی کشور دور از

وجود دارد که اینگونه سنجهها در ه سیستم مدیریت عملکرد

دسترس نخواهد بود .همچنین مدیریت عملکرد با بهرهمندی از

الزم و ضروری است .بنابراین وجود چنینسنجههایی که در

روش ارزیابی متوازن عالوه بر قابلیت تولید سینرژی و افزایش

روشهای مدیریت عملکرد سنتی و توأم با سنجههای مالی

تعهد منابع انسانی ،میتواند چارچوبی برای رفتار کارکنان،

گذشتهنگر کمتر مشاهده می شود ،و با توجه به توفیق و

ایجاد یگانگی و وحدت مدیریت ،تعیین چارچوبهای

موفقیت سایر سازمانهای ورزشی استفاده کننده از  BSCمی-

تصمیمگیری ،و تعیین استانداردها و شاخصهایی برای

تواند داللت بر کارآ و مؤثربودن الگوی مدیریت عملکرد

ارزیابی موفقیتها در پی داشته و این کمیته را برای دستیابی

طراحیشده در کمیتة ملی المپیک باشد.

به رسالت تدوینشده سوق دهد یا به طور کلی مدیریت

در مرحلة نهایی تدوین الگوی مدیریت عملکرد کمیتة ملی
المپیک بر مبنای چهلویکهدف استراتژیک و صدوبیست-
وهشتسنجة مالی و غیرمالی ،صدوبیستوهشتهدف کمّی
بلندمدت به دست آمد که یافتههای پژوهش با نتایج تحقیقات
فدراسیون ورزشی سپاک تکرای سنگاپور ( ،)0221پارک
ورزشی ـ تفریحی فیرفاکس ( )0229همخوانی دارد.
اهداف کمی بلندمدت که بر مبنای سنجههای مالی و غیر
مالی و سال پایه یا وضعیت موجود کمیته ملی المپیک بهدست
آمده است .مدیران ،ذینفعان و کارکنان این کمیته را برای
دستیابی به دورنما و چشمانداز این نهاد در سال پایان برنامة
استراتژیک تحت مدیریت شفاف قرار میدهد .به عبارت
دیگر ،مدیریت عملکرد بر مبنای این الگو عالوه بر کمک به
تعهد مدیران ورزش به برنامهها ،از سطحینگری و دیدگاههای
کوتاه مدت و ارزیابی عملکرد مدیران به وسیلة مدیران

عملکرد با این الگو به شکل مؤثرتری در کمیتة ملی المپیک
ایجاد شود .این رویکرد در کمیتة ملی المپیک میتواند
موجب ایجاد زمینة مناسب برای اجرا و پیادهسازی استراتژی-
های شده و با ارائه بازخورد مناسب ،همزمان و بهموقع در
دستیابی ورزشکاران کشور به جایگاه مناسب و کسب
سکوهای قهرمانی در رقابتهای آسیایی و المپیک گردد.
الگوی مدیریت عملکرد کمیته با بهرهمندی از کارت
امتیازی متوازن میتواند این قابلیت را داشته باشد که یک-
همسویی در بین بخشهای مختلف ورزش کشور به ویژه
ورزش قهرمانی و مـــــدیران بخشهای مختلف کمیتة ملی
المپیک به وجود آورد و مدیران ورزش کشور را به سوی
تدوین اقدامات و ابتکارتی سوق دهد که در راستای
استراتژیها و چــــشمانداز کمیته است و ورزش قهرمانی را به
موفقیت میرساند.

باالدستی در دورههای زمانی کوتاهمدت جلوگیری کرده و
منابع
انصاری ،منوچهر؛ جلیلی ،محمدتقی ( .)2909مدیریت عملکرد با استفاده از تکنیک  ،BSCدومینکنفرانس ملی مدیریت عملکرد ،تهران.
حاجیکتانی علی؛ کیائی ،بتول؛ نصیری ،نسترن ( .)2909بررسی و تبین ماهیت مدیریت عملکرد با توجه به الگوی ،BSCدومینکنفرانس ملی
مدیریت عملکرد ،تهران.
خسرویزاده ،اسفندیار( .)2901مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیتة ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران ،رساله دکتری ،چاپ نشده ،دانشگاه
تهران .
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