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چکيده
جايگاه ويژه ادارههاي تربيت بدني دانشگاهها در ارتقاي سالمت قشر دانشجو اقتضا ميكند تا عملکرد آنها به
طور مرتب تحت بازنگري قرار گيرد .پژوهش حاضر با هدف بهكارگيري روش مناسب جهت ارزيابي عملکرد
ادارههاي تربيتبدني دانشگاهها انجام شد .روش تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي بوده و اطالعاتبه شکل ميداني
جمعآوري شدهاند .جامعه تحقيق شامل كليه خبرگان ورزش دانشگاه اعم از استادان دانشگاه ،ارزيابان اداره كل
تربيتبدني و مديران ادارههاي تربيتبدني دانشگاهها بود؛ كه براساس مباني نظري روش دلفي  52نفر بهطور
هدفمند براساس مدرک تحصيلي و سابقه كار انتخاب شدند .درنهايت از نظرات 71خبره كه بهطور كامل
پرسشنامهها را تکميل كردند در تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شد .ابزار تحقيقپرسشنامه محققساخته بود
كه روايي صوري و محتوايي آن را گروهي از استادان تأييد كردند و اعتبار آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ
( )α=0/17تأييد شد .خبرگان پس از اجراي دو مرحله نظرسنجي (77 )W=0/107معيار با  17زيرمعيار را در
چهاربعد اصلي كارت امتياز متوازن قرار دادند .ضريب هر معيار در هر بعد با استفاده از روش تحليل عاملي
فرآيندهاي داخلي مديريت و برنامه ريزي و در بعد رشد و يادگيري معيار رشد از ضريب باالتري برخوردار شد.
كارت پيشنهادي ارائه شده در اين پژوهش ميتواند همچون ابزاري توانمند در براي ارزيابي و تدوين استراتژي
ادارههاي تربيتبدني دانشگاهها در اختيار مديران اين ادارههاي قرار گيرد.
واژگان کليدي :ارزيابي عملکرد ،روش كارت امتيازي متوازن ،ادارههاي تربيت بدني دانشگاهها.
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محاسبه شد .در بعد مالي جذب منابع دولتي ،در بعد مشتري برنامههاي اجرايي جهت مشاركت مشتري ،در بعد
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مقدمه
امروزه تعداد انگشتشماري از سازمانها از عملکرد خود در محيطهاي متالطم و آشفته كسبوكار راضي هستند
و با موانع وسيعي براي بقا در بازارهاي ناپايدار و رقابتي جهاني مواجهند .سازمانها براي غلبه بر اين موانع و
توسعه ،رشد و پايداري در عرصه رقابت نيازمند نظام ارزيابي عملکرد اثربخش هستند تا بدينوسيله بتوانند
كارآيي و اثربخشي برنامههاي خود را به حداكثر برسانند (.)7
با وجود اين ،اغلب سازمانهاي ورزشي كشور از نظام ارزيابي عملکرد مناسبي برخوردار نيستند و ارزيابي آنها
به صورت سنتي انجام ميشود و از شاخصهاي مالي و گذشتهنگر براي ارزيابي عملکرد استفاده ميكنند.
درحاليكه تکيه صرف بر شاخصهاي عملکرد مالي ،پيامدهاي زيانباري به همراه دارد و ممکن است به ايجاد
تنشهاي شغلي و بياعتمادي به سرپرستان بينجامد(.)5
در پارادايم سنتي ،سازمانها با توجه به منابع داخلي خود اقدام به برنامهريزي ميكردند ،اما استراتژيها بايستي در
بستر محيط ايجاد ،پيادهسازي و ارزيابي شوند و اين چيزي است كه مديريت استراتژيك به آن ميپردازد (.)7
اگرچه مديريت استراتژيك بحث جديدي در مديريت سازمانها ايجاد كرده است ،در بيشتر موارد تا مرحله
تدوين پيش رفته و به دليل مشکالت موجود در مرحله اجرا درحد دستورالعمل باقي مانده است ( .)5،2كاپالن و
نورتون ( )7997با ابداع روش كارت امتيازي متوازن 7،پاسخ مناسبي براي مرتفع ساختن موانع پيشگفته ارائه
كردند (.)2
مدل  BSCبا تغيير نگرش مديريت از مباحث مالي صرف به سوي مباحث استراتژيك ،رويکرد حركت به سوي
آينده را دارد؛ بهطوريكه كار خود را از آينده به سمت عقب آغاز ميكند ،بدينترتيب ،امکان شناسايي كاستيها و
تدوين نقشه را ممکن ميسازد .اين مدل را ميتوان نظامي جامع جهت استقرار نظام ارزيابي مديريت عملکرد
دانست .درواقع ،كارت امتياز متوازن تركيبي از معيارهاي ارزيابي عملکرد است كه شاخصهاي عملکرد جاري،
گذشته و آينده را شامل ميشود و معيارهاي غيرمالي را دركنار معيارهاي مالي قرار ميدهد و بينش و ديد همه
جانبهاي را به مديران سازمان درباره آنچه در داخل و خارج سازمان درحال وقوع است ارائه ميكند .ازطرف
اولويتبندي اقدامات و تخصيص منابع به منظور تمركز بر حوزههاي استراتژيکبه كار ميرود (.)1
دانشگاهها و مجموعههاي آن به منزلۀ سازمانهايي غيرانتفاعي رسالت و اهداف ويژهاي دارند و مانند هر سازمان
ديگري براي رسيدن به اهداف و استفاده حداكثري از منابع محدود ،به سنجش عملکرد نيازمندند ( .)7ادارههاي
تربيتبدني دانشگاهها رسالت مضاعفي را برعهده دارند ،زيرا با صنعتيشدن جوامع و گسترش زندگي ماشيني،

)1 - Balanced Score Card (BSC
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ديگر ،كارت امتياز متوازن باعث متمركزشدن عملکرد بر اهداف سازمان ميشود همچون ابزاري براي
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كاركردهاي اجتماعي ورزش مييابد و همچون يکي از نيازهاي ضروري جامعه امروز مطرح ميشود و در برنامه
هاي توسعه ،پيشرفت اجتماعي و فرهنگي نيز سهم و جايگاه ارزندهاي دارد (.)9
در سالهاي اخير ،توجه زيادي به ميزان كارآمدي منابع حوزه تربيتبدني و ارزيابي عملکرد ادارههاي تربيتبدني
معطوف شده است؛ بهطوريكه همتينژاد در سال  7770اولين پژوهش علمي را در اين زمينه انجام داد و
چارچوب ارزيابي را در سه مرحله قبل از اجرا ،حين اجرا و پس از اجرا ارائه داد ( .)70پس از آن ،در سال
 ،7775طالبپور و همکاران ارزيابي عملکرد ادارههاي را برمبناي مدل تعالي سازمان  EFQM7طراحي كردند
( )77و در سال  7777ميركاظمي از روش كمي تحليل پوششي دادهها  DEA5جهت ارزيابي اين سازمان استفاده
كرد و به رتبهبندي دانشگاهها از نظر كارايي پرداخت (.)75
با استفاده از اين مدلها مي توان فهميد كه چه فرآيندهايي نيازمند بهبودند ،كدام فرآيندها مناسب هستند يا در
مقايسه با سازمانهاي ديگر در چه حوزههايي متعالي هستيم؛ اما اينکه كدام حوزه اولويت استراتژيك دارد يا اقدام
در كدام حوزهها نتايج ارزندهتري براي بهبود عملکرد سازمان درپي دارد تشخيص داده نميشود .در مدل
 EFQMتدوين و ارزيابي استراتژي بهدرستي صورت نميگيرد ،بلکه فرآيند شکلدهي استراتژي ارزيابي
ميشود و مسير حركت و نحوه تمركز فعاليتهاي بهبود بهروشني مشخص ميشود .كارت امتياز متوازن همچون
ابزاري جهت اولويتبندي اقدامات و تخصيص منابع جهت تمركز بر حوزههاي استراتژيك ميتواند پوششدهندۀ
اين ضعف باشد .مدل  BSCازطريق وادار كردن مديران به ترجمه دقيق استراتژي به اهداف در چهار بعد
متوازن مالي ،مشتري ،فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري نظامي پويا را براي ارزيابي ايجاد ميكند (.)1
يك مدير براي كسب دستاوردهاي مالي (بعد مالي) بايد براي مشتريان خود در بعد مشتري ارزشآفريني كند و
اين كار عملي نخواهد بود ،مگر اينکه در فرآيندهاي عملياتي خود برتري يابد و آنها را با خواستههاي مشتريان
منطبق سازد (بعد فرآيندهاي داخلي) و كسب برتري عملياتي و ايجاد فرآيندهاي ارزشآفرين ،امکانپذير نيست
مگر اينکه فضاي كار مناسبي را براي كاركنان ايجاد و نوآوري ،خالقيت ،رشد و يادگيري را در سازمان تقويت
كند(بعد رشد و يادگيري)(.)77
موفقيت در عرصههاي آسيايي ،جهاني و المپيك بايستي اصل نظارت ،كنترل و ارزشيابي را بر آنها استوار كرد كه
همهي منابع مالي ،انساني و عملياتي را همسو ميكنند ،ارزش داراييهاي نامشهود سازمان را بهخوبي اندازه
ميگيرند و قابليت ترجمه اهداف استراتژيك سازمان را به مجموعهاي از شاخصهاي عملکردي را دارند.

)1 - European Foundation for Quality Management(EFQM
)2 - Data Envelopment Analysis(DEA
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همانطور كه اشاره كرديم ،در ادارههاي تربيت بدني ،به منظور داشتن نظام توسعه پايدار در ورزش دانشجويي و
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ازاينرو با توجه به ويژگيهاي كارت امتيازي متوازن و موفقيت اين مدل در اجراي استراتژيهاي سازمان ،به
نظر ميرسد اين مدل بتواند نظام ارزيابي كارآمدي در ادارههاي تربيتبدني دانشگاهها ايجاد كند.
روششناسي
اين تحقيق از نوع توصيفي -تحليلي بوده و با استفاده از تکنيك دلفي انجام شده است .جامعه تحقيق شامل كليه
خبرگان در امر ورزش دانشگاه ،اعم از استادان دانشگاه در گرايش مديريت ورزشي ،مديران ادارههاي تربيت بدني
و ارزيابان اداره كل تربيت بدني وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،بود .براساس مباني نظري موجود افراد
مشاركتكننده تيم دلفي درصورتي كه زمينه علمي و تجربي آنها متجانس باشد ،ميتوانند بين  70تا  72نفر باشند
( .)75برايناساس  52نفر به طور هدفمند براساس مدرک تحصيلي و سابقه كاري حجم نمونه را تشکيل دادند .از
 52پرسشنامه توزيعشده 71 ،پرسشنامه كه به طور كامل تکميل و عودت داده شده بود جهت تجزيه و تحليل
استفاده شد.
ابتدا محقق جهت طراحي نظام ارزيابي عملکرد ادارههاي به بررسي اسناد و مدارک موجود ،كتابها و نشريات
پرداخت و براي روشنترشدن مسير تحقيق و غنيسازي اطالعات فراهمشده ،جلسات مصاحبهاي با برخي
مديران و كارشناسان ادارههاي تربيتبدني و مسئوالن ارزيابي عملکرد ادارههاي تربيت بدني و فوق برنامه ترتيب
داد و از ديدگاههاي آنان درباره بهكارگيري تکنيك كارت امتيازي متوازن در ارزيابي استفاده كرد و فهرست
استراتژيهاي ادارههاي تربيتبدني دانشگاهها تهيه و موارد مهم و اساسي در موفقيت سازمان را تحت بررسي
قرار داد .براساس استراتژيها و اهداف شناساييشده ،معيارهاي ارزيابي تدوين و درقالب پرسشنامه
محققساخته در چهار بعد  BSCدستهبندي شدند.
روايي پرسشنامه را گروهي از متخصصان و استادان دانشگاه تأييد كردند و اعتبار آن با استفاده از ضريب آلفاي
كرونباخ ( )α=0/17تأييد شد .پس از دو مرحله توزيع ،جمعآوري و تجزيه و تحليل اطالعات ،اجماع نظر
خبرگان جهت قراردادن معيارها در هريك از ابعاد چهارگانه  BSCحاصل شد .تجزيه و تحليل اطالعات در اين
مراحل بهوسيله آمار توصيفي و استنباطي (ضريبكندال= )wصورت گرفت .در مرحله بعد وزن هر شاخص در
كليه محاسبههاي آماري با استفاده از نرمافزار  spss79صورت گرفت.
يافتههاي تحقيق
همانطور كه در جدول  7آمده است95/77 ،درصد از كل گروه خبرگان مدرک دكتري و 2/79درصد داراي
مدرک كارشناسي ارشد داشتند .سابقه كاري خبرگان باالي  70سال بود.
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هر بعد جهت تدوين كارت بهوسيله تحليل عاملي محاسبه شد .در انتها كارت امتياز متوازن پيشنهادي تدوين شد.
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جدول .3وضعيت تحصيلي خبرگان منتخب در روش دلفي
ميزان تحصيالت

فراواني

درصد

دكتري

71

95/77

فوقليسانس

7

2/79

كل

71

700

خبرگان در مرحله اول نظرسنجي دو زيرمعيارِ سرانه فضاهاي ورزشي و نسبت هزينهكرد كلي بودجه عمراني
ورزش دانشگاه به كل دانشجويان را نيز در ارزيابي الزم دانستند .در اين مرحله بنابر نظر خبرگان ،برخي معيارها
قابليت توسعه داشته و برخي ديگر بايد از هم تفکيك ميشدند .پس از اعمال نظر خبرگان پرسشنامه دوباره در
اختيار خبرگان قرار گرفت.
خبرگان در مرحله دوم نظرسنجي هيچ معياري را اضافه نکرده يا تغيير نداده بودند .بنابراين ،جهت بهدستآوردن
اجماع نظر آنان اطالعات جمعآوريشده تجزيه و تحليل شد .اشميت ( )72براي تفسير ضريب كندال ( )wبيان
كرد كه ارزش برابر يا بزرگتر از  0/1بيانكننده توافق رضايتبخش است .اگر ميزان  wكمتر از اين ميزان شود،
پرسش نامه دوباره بايد براي اعضا فرستاده شود .نتايج حاصل از ضريب كندال ( )W=0/107در اين مرحله حاكي
از اجماع نظر خبرگان بود (جدول .)5
جدول  .3نتايج آزمون ضريب كندال براي بررسي ميزان اجماع حاصل از نظر خبرگان
تعداد () N

71

ضريب كندال ()W

0/107

كاي اسکوار ()X2

710/729

درجه آزادي ()df

72

بازه اطمينان () p

0/007

محدوده خاصي قرار گيرد ( .)71بنابراين ،جهت مشخصكردن هر معيار در هريك از ابعاد اصلي  BSCبراساس
مشورت با خبرگان فراواني درصدي  ،10مبناي انتخاب قرار گرفت .بنابراين هر معيار بهگونهاي در يك بعد قرار
ميگرفت كه 10درصد خبرگان بر آن اتفاق نظر داشتند .سپس جهت تعيين وزن هريك از ابعاد و معيارهاي آن از
تحليل عاملي استفاده شد .از مجموع اوزان معيارهاي تشکيلدهنده هر بعد وزن آن بعد محاسبه شد .نتايج در هر
بعد به اين شرح بهدست آمد:
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بيشتر تحقيقات استفاده از فراواني درصدي را زماني معيار انتخاب در نظر ميگيرند كه درصد مشخصي از آرا در
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بعد مالي

اولين وجه تحت بررسي در  BSCوجه مالي است كه عملکرد اهداف بلندمدت سازمان را مشخص ميكند.
اين رويکرد سازمان را به مشتريان و سهامدارانش مرتبط ميكند .درحاليكه بيشتر سازمانها بر اهدافي تأكيد
خواهند داشت كه سودآوري را نشان ميدهند ،اهداف مالي ديگري نيز ممکن است وجود داشته باشند كه بر
سودآوري تأكيد صرف نداشته باشند (خدماتي)؛ در اين پژوهش در وجه مالي ،سه معيار درقالب هشت زيرمعيار
شناسايي ،تعيين و وزندهي شد (جدول .)7
جدول  .2معيارها و شاخصهاي عملکردي در بعد مالي
معيار

وزن

سؤال

زیرمعيار

7

ميزان تجهيزات غير مصرفي به ريال ( ورزشي و غير ورزشي)

0/90

جذب منابع

5

ميزان تجهيزات مصرفي به ريال ( ورزشي و غير ورزشي)

0/71

دولتي

7

نسبت هزينه كرد كلي بودجه عمراني ورزش به كل دانشجويان

0/71

7/72

5

نسبت هزينه كرد كلي بودجه جاري ورزش به كل دانشجويان

0/25

7
حفظ منابع
5/55

غيردولتي0/95

چرخه عمرشان (سنجش بهوسيله نظرات كاركنان)

0/97

استفاده از داراييها (ساختمانها ،تجهيزات و مواد) جهت حمايت از خطمشي
5

و استراتژي ،برنامهها و اهداف بلندمدت و كوتاهمدت (سنجش بهوسيله نظرات

0/17

كاركنان
7

جذب منابع

مديريت در نگهداري و استفاده مفيد از داراييها جهت بهبود عملکرد آنها در

(ضریب)

7

نسبت تعداد مدالهاي كسبشده به تيمهاي اعزامشده
مجموع ريالي تفاهمنامهها و قراردادهاي ورزشي با نهادهاي خارج از دانشگاه
به منظور توسعه ورزش دانشجويي

0/12
0/95

اين رويکرد هدف توجه مشتريان سازمان است .در اين بعد ،مديران بايد بخشهايي از بازار و مشتريان را
شناسايي كنند كه واحدهاي سازمان در آنها رقابت ميكنند .نکتۀ حائز اهميت در اين بعد اين است كه معيارهاي
اصلي عملکرد واحدهاي سازمان بايد تعيين شود.
طبق جدول  5در بعد مشتري ،سه معيار بهرهمندي از فناوري اطالعات و ارتباطات ،برنامههاي اجرايي جهت
مشاركت مشتري و ميزان رضايت مشتري شناسايي و با پانزده زيرمعيار تعيين و وزندهي شد.
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جدول  .4معيارها و شاخصهاي عملکردي در بعد مشتري
معيار

سؤال

زیرمعيار

بهرهمندي از

4

انعکاس مطلوب خبرهاي مربوط به ورزش دانشجويي در رسانههاي گروهي

وزن
(ضریب)

0/58

فناوري اطالعات
و ارتباطات
4/14

2
4

جهت مشارکت
مشتري
7/55

واگذاري خدمات فعاليتهاي ورزشي دانشگاه به بخش نهضت داوطلبي جهت
تهيه و تدارک برنامههاي ورزشي (سنجش بهوسيله بررسي اسناد و مدارک)

0/00

2

تعداد کارکنان و اعضاي هيئت علمي مشارکتکننده در امر ورزش به کل آنها

0/50

3

برخورداري از مرکز تندرستي و مشاوره ورزشي

0/55

1
برنامه هاي اجرايي

طراحي وبسايت مديريت تربيتبدني دانشگاه و ميزان فعاليت آن

0/85

8
5
7
5
0
40

نسبت دانشجويان شرکتکننده در فعاليتهاي ورزشي دروندانشگاهي و همگاني
در خوابگاه و فضاهاي ورزشي دانشگاه به کل دانشجويان
ميزان فعالسازي فعاليتهاي ورزشي دانشجويان دانشکدههاي موجود در دانشگاه
(تعداد دانشکدههاي فعال به کل دانشکدهها)
نسبت برنامههاي کوهنوردي و اردوهاي تفريحي برايدانشجويان به کل آنها
ميزان استفاده از اتاقهاي همجوار خوابگاهها (نسبت کارتهاي صادرشده جهت
استفاده از فضاهاي ورزشي خوابگاهها به کل دانشجويان مستقر در خوابگاهها)
نسبت تعداد کل اعضاي شرکتکننده در فعاليتهاي قهرماني فوق برنامه دانشگاه
(دانشجويان) به کل آنها
نسبت برنامههاي کوهنوردي و اردوهاي تفريحي براي کارکنان و اعضاي هيئت
علمي به کل آنها
تعداد جلسات برگزارشده انجمنها به کل آنها (انجمنهاي تخصصي ،خوابگاهي،
دانشجويي)

0/55
0/51
0/54
0/71
0/74
0/82
0/84

ميزان رضايت دانشجويان و کارمندان از خدمات مديريت تربيتبدني (بخش
ميزان رضايت
4/51

2
3

رضايتمندي کارکنان و دانشجويان)
رضايت کارکنان از حوزه مديريت تربيتبدني (سنجش بهوسيله پرسشنامه
رضايتمندي کارکنان)
ميزان رضايت دانشجويان از فعاليتهاي ورزشي در خوابگاه (سنجش بهوسيله
پرسشنامه رضايتمندي دانشجويان )
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مشتري

4

ورزشهاي همگاني ،ورزش قهرماني ،آموزشي و( )...سنجش بهوسيله پرسشنامه

0/70

بهكارگيري رويکرد  BSCجهت ارزيابي...

بعد فرآيندهاي داخلي

در اين بعد سعي بر آن است تا فرآيندهاي مهم داخلي ادارهها (كه بايد سازمان در آنها بهترين باشد) شناسايي
شوند .در اين بعد ،معيارها بايد بر فرآيندهايي متمركز شوند كه بيشترين تأثير را بر رضايت مشتري و دستيابي
به اهداف مالي سازمان دارند ( .)71فرآيند توليدي يا عملياتي ،مبين موج كوتاه ايجاد ارزش در سازمانهاست.
اين فرآيند با دريافت سفارش از مشتري آغاز ميشود و با تحويل و ارائه محصوالت يا خدمات به مشتري به
پايان ميرسد .اين فرآيند بر تحويل و ارائه به موقع ،كارآمد و مداوم محصوالت و خدمات به مشتريان متمركز
است.
طبق جدول  2در وجه فرآيندهاي داخلي ،چهار معيار مديريت و برنامهريزي ،امور اداري و اجرايي ،زيرساختها

و استانداردسازي و ارزيابي با  51زيرمعيار شناسايي و وزندهي شد.
جدول  .1معيارها و شاخصهاي عملکردي در بعد فرآيندهاي داخلي
معيار

زیرمعيار

سؤال

4
2

تعداد جلسههاي تبادل نظر بين مدير و کارشناسان حوزه مديريت تربيتبدني با هيئت رئيسه
دانشگاه و برگزاري شوراهاي ورزش دانشگاه و شوراي تخصصي ورزش
تعيين و ابالغ حدود اختيارات و مسئوليتها متناسب با پستها (سنجش بهوسيله نظرات کارکنان)

وزن
(ضریب)

0/02
0/55

ارتباط مثبت و مؤثر با گروه يا دانشکده تربيتبدني ،کارمندان دانشگاه ،رؤساي دانشکدهها،
3

(سنجش بهوسيله تعداد جلسات يا فعاليتهاي برگزارشده با گروههاي مذکور)

مديريت و
برنامه ريزي
44/00

دانشجويان و ساير ذينفعان

0/55

ايجاد و اجراي منشور اخالقي در واحد اداره تربيت بدني
1

(نظم و آمادگي و آراستگي لباس -رعايت ادب و نزاکت و خوش برخوردي -آمادگي براي

0/53

توضيحات کافي به خدمتگيرندگان و( )...سنجش بهوسيله نظرات کارکنان و دانشجويان)

5

وجود برنامه زمانبنديشده مدون براي استفاده از امکانات ورزشي

0/54

7

مدت زمان استفاده از فضاهاي ورزشي به ساعت در هفته

0/50

5
0

قدرت اولويت بندي ،هدايت و نظارت مستقيم درجهت ارتقاي سطح کاري کارکنان و تالش در
جهت يادگيري آنها
تهيه و ارائه گزارشهاي تحليلي در رابطه با برنامههاي عملياتي مديريت تربيتبدني به رياست
دانشگاه و اداره کل وزارت متبوع در هرسال
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ادامه جدول  .1معيارها و شاخصهاي عملکردي در بعد فرآيندهاي داخلي
40
44
42
43

پيگيري مصوبات شوراي ورزش دانشگاه و ارسال آن به اداره کل در سال قبل (نسبت موارد
اعمالشده حاصل از مصوبات شوراي ورزش و تخصصي به کل مصوبات)
وجود طرح جامع ورزش دانشگاه ،مدون و مکتوب به همراه پيشبيني بودجه مربوطه
تدوين و اجراي تقويم ورزشي دانشگاه (تدوين برنامههاي عملياتي ،زمانبندي ،تأمين منابع ،پيش-
بيني و برآورد ريالي و منابع تأمين بودجه )..که به تصويب شوراي ورزش دانشگاه رسيده است.
وجود شرح وظايف مشخص و تعريفشده براي هريک از کارکنان (سنجش بهوسيله نظرات
کارکنان و بررسي مدارک)

0/71
0/73
0/70
0/70

ايجاد و اجراي نظام نيازسنجي براساس وضعيت موجود ،برنامهها ،سياستها درجهت تحليل و
41

درک نيازهاي کارکنان ،دانشجويان و ساير ذينفعان (آموزشي ،فرهنگي ،رفاهي )..،جهت بهبود

0/58

فرآيندها (سنجش بهوسيله نظرات کارکنان و دانشجويان)

امور اداري و

48

وجود نمودار پيشرفت برنامههاي عملياتي واحد براساس جدول کارنماي ارائهشده

0/83

45

شرکت فعال و مؤثردر جلسات اداره کل تربيت بدني وزارت علوم و گردهمايي مديران وزارت

0/80

4

ميزان مشارکت و همکاري دانشگاه با دبيرخانه منطقه مربوطه

0/00

2

نسبت تعداد تيمهاي ورزشي اعزامشده به مسابقات قهرماني به کل دانشجويان

0/52

3

اجرايي
3/87

1
8

زير ساختها
2/08

و ارزيابي
2/07

2

دبيرخانه نرمافزار در بخش ورزشهاي همگاني ،قهرماني و …
نسبت پذيرش ميزباني به برنامههاي اعالمشده از سوي اداره کل تربيت بدني وزارت علوم
(مسابقات قهرماني ،گردهماييها ،کارگاهها و ميزباني دانشگاههاي سطح و منطقه)
مشخص بودن فرآيندهاي جاري واحد ورزشي به صورت مدون جهت تبليغات ورزشي انگيزاننده
براي پرداختن به فعاليتهاي ورزشي
وضعيت ظاهري اماکن ورزشي ،ساختمانه و يا بخشهاي اداري تربيت بدني فوقبرنامه و کيفيت
سرويسدهي از ديدگاه دانشجويان ،کارکنان و ...
درصد خرابي هاي امکانات و تجهيزات ورزشي در حوزه تربيت بدني (اماکن ،تجهيزات) (سنجش
بهوسيله نظرات کارکنان و دانشجويان)

0/50
0/84
0/58
0/52

3

سرانه فضاهاي ورزشي

0/85

4

وجود چکليستهاي نظارتي استاندارد براي حفظ ،نگهداري ،تعمير سالنها و امکانات

0/72

2

وجود تجهيزات ايمني و حفاظتي سالنها و فضاهاي ورزشي

0/50

3

تدوين و اجراي سيستم ارزشيابي کارکنان در جهت بهبود عملکرد (سنجش بهوسيله نظرات
کارکنان)

721

0/55
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استانداردسازي

4

ايجاد و استفاده از سيستم مکانيز اسيون جهت انجام فرآيندهاي جاري (سيستم اتوماسيون اداري در

0/71

بهكارگيري رويکرد  BSCجهت ارزيابي...

بعد رشد و يادگيري

وجوه مشتري و فرآيندهاي داخلي عواملي را كه براي موفقيت فعلي و آينده سازمان بسيار مهم هستند ،شناسايي
ميكنند .با وجود اين بعيد به نظر ميرسد كه سازمانها بتوانند با فناوريها و قابليتهاي كنوني اهداف
بلندمدتشان را درباره مشتريان و فرآيندهاي داخلي برآورده سازند .چهارمين بعد  ،BSCيعني رشد و يادگيري،
زيرساختهايي را شناسايي ميكند كه سازمان بايد براي رشد و بهبود بلندمدت ايجاد كند.)77( 1
شاخصهاي مربوط به رشد ،توسعه و فناوري دانش سازماني ،چهارچوبي فرعي را براي دستيابي به اهداف
اوليه ،مشتري و فرآيندهاي داخلي ايجاد ميكنند .به عبارتي شاخصهاي يادگيري و رشد دانش سازماني ،نيروي
محركه دستيابي به نتايج برتر در سه حوزه مزبور هستند .منظور از رشد ،توسعه و فناوري سازماني ،كسب،
بهكارگيري و تسلطيافتن بر روشها و ابزار جديدي است كه بهبود سريع فرآيندهاي كليدي سازمان را مقدور
ميكنند (.)79
طبق جدول  1در بعد رشد و يادگيري ،سه معيار رشد ،يادگيري و منابع انساني با يازده زيرمعيار شناسايي و
وزندهي شد.
جدول .6معيارها و شاخصهاي عملکردي در بعد رشد و يادگيري
معيار

رشد
7/19

وزن

سؤال

زیرمعيار

7

تعداد طرحهاي پژوهشي اجراشده

0/95

5

ايجاد انگيزه در كاركنان و حمايت و قدرداني از ايشان (سنجش بهوسيله نظرات كاركنان)

0/77

7

توسعه خالقيت و ابداع در فعاليتها (سنجش بهوسيله نظرات كاركنان و دانشجويان)

0/11

5
2

اطمينان از آموزش كاركنان جهت اجراي فرآيندهايجديد يا تغييريافته ،قبل از پيادهسازي آنها
(سنجش بهوسيله نظرات كاركنان)
تعداد و مساحت فضاهاي ورزشي تغيير كاربري داده (شامل اتاقهاي تندرستي ،فضاهاي روباز و
سرپوشيده)...

(ضریب)

0/10
0/22

يادگيري

5

نسبت تعداد كالسهاي مربيگري برگزارشده به كل دانشجويان

0/11

5/99

7

نسبت تعداد كالسهاي داوري برگزارشده به كل دانشجويان

0/17

5

نسبت تعداد كالسهاي آموزشي ورزشي برگزارشده به كل دانشجويان

0/17

نيروي انساني

7

نسبت شاغالن متخصص به كل دانشجويان

0/75

7/2

5

نسبت مربيان به كل دانشجويان

0/11

727
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تعداد منابع آموزشي (بروشورها ،كتابها و جزوات آموزشي و )...به كل دانشجويان

0/75
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جدول  .7كارت امتياز متوازن پيشنهادي جهت ارزيابي عملکرد ادارههاي تربيت بدني دانشگاهها
ابعاد BSC

تعداد سؤال

معيار

(زیرمعيار)

ضریب

امتياز کل
(مطلوب)

جذب منابع دولتي

1

3/48

53

حفظ منابع

3

2/11

35/5

جذب منابع غيردولتي

4

0/01

1/ 7

بهرهمندي از فناوري اطالعات و ارتباطات

2

4/14

41/4

برنامههاي اجرايي جهت مشارکت مشتري

40

7/55

353

ميزان رضايت مشتري

3

4/51

27/5

مديريت و برنامهريزي

45

44/00

080/2

فرآيندهاي

امور اداري و اجرايي

8

3/87

50/28

داخلي

زيرساختها

3

2/08

30/78

استانداردسازي و ارزيابي

3

2/07

34/08

رشد

8

3/70

03/78

يادگيري

1

2/00

80/5

نيروي انساني

2

4/ 8

48

مالي

مشتري

رشد و
يادگيري

 ضريب معيار× امتياز مطلوب ( ×)1تعداد سؤال=امتياز كل هر معيار
جدول  .8درجهبندي امتياز هر زيرمعيار در پرسشنامه
توضيح

ميزان امتياز

5

وجود شاخص به ميزان كم

7

وجود شاخص به طور نسبي

5

وجود شاخص به ميزان زياد

2

وجود شاخص به ميزان خيلي زياد

جهت تدوين كارت امتياز متوازن (جدول ،)1امتياز هر معيار بهوسيله مجموع امتياز زيرمعيارهاي آن محاسبه و
وزن آن در نظر گرفته شد .براساس بررسي مباني نظري موجود درخصوص تدوين كارت امتياز متوازن ( )50براي
هر سؤال يا زيرمعيار امتياز  2در نظر گرفته شد .از حاصلضرب تعداد زيرمعيارها در امتياز آن ( )2امتياز كل
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7

وجود زيرمعيارهايي به ميزان خيلي كم يا فقدان آن

بهكارگيري رويکرد  BSCجهت ارزيابي...

به دست آمد .جهت ارزيابي ،ارزياب بايد پس از بررسي زيرمعيارهاي تعيينشده در هر اداره تربيتبدني دانشگاه
براساس جدول  7از كمترين امتياز  7تا حداكثر  2به آن اختصاص دهد و در انتها امتياز كل آن اداره را تعيين كند.
بحث و نتيجهگيري
سازمانها در صورتي وظيفه خود را به نحو احسن به انجام ميرسانند كه مسير آينده جامعه را روشن كنند.
بنابراين تبيين چشمانداز براي سازمانها ضروري است .چشمانداز در سازمان بهواسطه استراتژيها تحقق مييابد
و اين استراتژيها ميتوانند از طريق كارت امتيازي متوازن تبيين شوند ( .)1كارت امتياز متوازن از مهمترين
مدلهاي اندازهگيري عملکرد است كه ابزاري جهت تبديل ديدگاه به عمل و رويکردي بهاثباترسيده براي
مديريت استراتژيك است (.)1
سازمانهايي كه از كارت امتيازي متوازن استفاده ميكنند ،بايد آن را با محيط و فرآيندهاي دروني خود هماهنگ
سازند .كاپالن و نورتون تأكيد ميكنند كه  BSCفقط يك الگو است و بايد با توجه به عوامل مشخصه سازمان
تعديل شود (.)1
در اين پژوهش ابعاد ادارههاي تربيتبدني دانشگاهها از استراتژيهاي سازمان نشئت گرفته بودند و در چهار بعد
طبقهبندي و بررسي شدند؛ در نتيجه مبناي تعيين معيارها و زيرمعيارهاي ابعاد مختلف نيز استراتژيهاي سازمان
بود.
گام اول در تدوين نظام ارزيابي عملکرد با كارت امتيازي متوازن بوميسازي ابعاد و تعيين آنهاست ( .)5در
پژوهش حاضر با توجه به اهداف ادارههاي تربيتبدني ،بوميسازي و انطباق ابعاد كارت امتياز متوازن با نظر
خبرگان صورت گرفت؛ با وجود اين برخالف والدراما و همکاران ( ،)5077نژادسجادي و همکاران ( )7779و
بليور و همکاران ( )5070تغييري در ابعاد ديده نشد ( )55،57،1و براساس يافتههاي پژوهش ،ادارههاي

تربيت-

بدني دانشگاهها چهار بعد مالي ،مشتري ،فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري دارند كه با مدل پيشنهادي كاپالن
و نورتن ( )7995و تحقيقات متعددي از جمله بسکاي ( ،)5075رادقصبهو همکاران ( ،)5077لقمان ( )7777و
چان و هو ( )7991اظهار كردهاند كه كارت امتيازي متوازن معيار سنجش مديريتي است كه جانشين معيارهاي
ارزيابي مالي نشده است ،بلکه درجهت تکميل آن مطرح شده است ( .)55يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد كه
ادارههاي تربيتبدني در بعد مالي هشت زيرمعيار ،بعد مشتري پانزده زيرمعيار ،بعد فرآيندهاي داخلي
بيستوهفت زيرمعيار و بعد رشد و يادگيري يازده زيرمعيار دارند؛ و از ميان شصتويك زيرمعيار موجود در
ادارههاي تربيت بدني ،فقط هشت زيرمعيار مالي بودند و ديگر زيرمعيارها در ابعاد ديگر (مشتري ،فرآيندهاي
داخلي و رشد و يادگيري) قرار گرفتند.
710
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بايسبيا و همکاران ( )5075همخواني دارد (.)51،52،55،57،2

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي ،شماره  ،7بهار و تابستان 3232

بهكارگيري نظام ارزيابي عملکرد با رويکرد كارت امتيازي متوازن موجب موفقيت بسياري از سازمانها در
حوزههاي مختلف شده است كه ميتوان به تحقيقات كاپالن و نورتن ( ،)7995والدراما و همکاران (،)5077
بليور و همکاران ( ،)5070بايسبيا و همکاران ( )5075و كريماديس ( )5007اشاره كرد (.)51،51،55،1،2
علت مقبوليت و موفقيت مدل كارت امتياز متوازن آن است كه با ديدي وسيع و كالن به عملکرد سازمان
مينگرد و براساس چهار ديدگاه مالي ،مشتري فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري به ارزيابي عملکرد سازمان
ميپردازد .بنابراين ،پيادهسازي و اجراي مدل ارائهشده در ادارههاي تربيتبدني دانشگاهها ميتواند ارزش
داراييهاي نامشهود ادارههاي تحت مطالعه را بهخوبي اندازهگيري كند و بين داراييهاي مشهود و نامشهود
پيوندي مستحکم به وجود آورد ( .)1مدل پيشنهادي پژوهش حاضر معيارهاي ارزيابي عملکرد ادارههاي
تربيتبدني دانشگاهها را ارائه داده و با استفاده از تحليل عاملي ،جهت تصميمگيري مطمئنتر و تعيين وزن
هريك از ابعاد و معيارها و دخال دادن اين اوزان در كارت امتيازي متوازن ادارههاي تربيتبدني دانشگاهها
موجب يكپارچ كردن نتايج در كارت امتيازي متوازن پيشنهادي شده است.
اين پژوهش با ارائه نمونهاي كاربردي از نقشه استراتژي ادارهها و جدول تبيين اهداف و معيارهاي آن ،درصدد
بود تا فرآيند اجراي اين مدل را در ادارههاي تربيتبدني تسهيل و هموار كند و با سوقدادن مديران به تعيين
اهداف كوتاهمدت و بلندمدت در راستاي استراتژيهاي موجود ،زمينۀ موفقيت و پيشرفت چشمگير در ورزش
دانشجويي را فراهم كند و گامي مؤثر در رشد ورزش دانشگاه قلمداد شود.
با توجه به اينکه اين تحقيق تنها به ارزيابي عملکرد ادارهها با رويکرد كارت امتياز متوازن پرداخته است ،براي
تحقيقات آتي ،پيشنهاد ميشود عملکرد ادارهها تربيتبدني دانشگاهها با تركيب مدل حاضر با ديگر مدلهاي
ارزيابي عملکرد از جمله  710 ،DEAدرجه و ...و نيز استفاده از روشهاي ديگر وزندهي به زيرمعيارها از جمله
روشهاي تصميمگيري چندمتغيره و نظريه فازي ارزيابي شود.
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Abstract
The present study aims to find a suitable method for the performance evaluation of
physical education offices of Iranian universities. The method used is of
descriptive-analytical with field-gathered data. Were used The population was
comprised of all the academic sports scholars including university lecturers, the
physical education headquarters evaluators, and the managers of physical
education offices of universities, out of sample 25 were purposefully selected on
level of education and job experience basis using Delphi theoretical framework. In
terms of the 17 experts who fully completed questionnaires were used in data
analysis. The Res tool was a researcher-made questionnaire whose face and
content validities were approved by a group of lecturers and their validities by
Chronbach’s Alpha coefficient(α=78%). Following two steps of Delphi
implementation, the scholars came to an agreement(W=0.703)putting a number of
13 elements with 61 criteria in the four main perspectives of Balanced Score
Card(BSC).Subsequently, each criterion’s coefficient was measured using factor
analysis. The Criteria of Government Resources Acquirement, Executive Plans for
Customer Participation, Management and Planning, and Growth enjoyed higher
coefficients in Financial, Customer, Internal Processes, and Growth and Learning
Perspectives, respectively. The proposed BSC can be a powerful tool for the
evaluation and formulation of physical education offices of universities strategies
available to the managers of such offices.
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