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چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقايسه تعالي سازماني هيأتهاي ورزشي برخوردار ،نيمه برخوردار و کم برخوردار از امکانات

در استان چهارمحال و بختياري ،بر اساس مدل  EFQMبود .روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است .جامعه آماري
پژوهش را هيأت رئيسه و رؤساي کميتههاي مختلف هيأتهاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري در سال 1389
تشکيل مي دادند که تعداد آنها  460تن بود .از اين تعداد ،بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به شيوه تصادفي طبقهاي،
 210تن به عنوان نمونه آماري پژوهش برگزيده شدند .ابزار اندازهگيري پژوهش ،پرسشنامه  EFQMبود که با توجه
به اهداف پژوهش تعديل و تعالي سازماني را در قالب  9مولف ه اندازهگيري ميکرد که عبارت بودند از :رهبري ،راهبرد،
کارکنان ،شرکا و منابع ،فرايندها ،نتايج کارکنان ،نتايج مشتري ،نتايج جامعه و نتايج کليدي عملکرد .روايي پرسشنامه را
متخصصان و استادان مديريت ورزشي تائيد کردند و پايايي آن نيز از طريق آلفاي کرونباخ ( )0/88برآورد شد.
يافتههاي پژوهش تفاوت معناداري را بين ميانگين نمرات تعالي سازماني هيأتهاي ورزشي استان چهارمحال و
بختياري بر اساس ميزان برخورداري ،نشان داد ( .)P>0/05همچنين ،در مورد معیارهای كاركنان ،نتايج مشتري ،نتايج
كاركنان و نتايج كليدي عملكرد ،تفاوت معني داري به دست آمد ( .)P>0/05بنابراين ،با توجه به يافتههاي پژوهش به
مسؤوالن ورزشي استان و فدراسيونهاي ورزشي مربوط پيشنهاد ميشود كه امكانات الزم را براي هيأتهاي ورزشي نيمه
برخوردار و كم برخوردار فراهم سازند و طي يك برنامهريزي علمي ،به پياده سازي تعالي سازماني در اين هيأتها بپردازند.
واژههای کلیدی :کیفیت ،برنامهریزی ،تعالی سازمانی ،EFQM ،چهارمحال و بختياري.
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
 -2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رضوی
 -3استادیار دانشگاه تهران
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نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال چهارم ،شماره نهم ،بهار 1391

مقدمه

تالش مستمر سازمانها برای دستیابی به الگوی جامع ارزیابی و رفع معایب شیوههای

ارزیابی سنتی ،منجر به مطرح شدن الگوهای تعالی سازمانی 1و جوایز کیفیت 2ملی در کشورهای
پیشرو و به دنبال آن سایر کشورهای جهان شد ( .)1الگوهای تعالی سازمانی یا سرامدی کسب
و کار ،به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستمها در سازمانهای مختلف به
کار گرفته میشوند .با به کارگیری این مدلها ،ضمن اینکه یک سازمان میتواند میزان موفقیت
خود را در اجراي بهينة برنامههاي مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار دهد ،میتواند عملکرد
خود را با سایر سازمانها بویژه با بهترین آنها نیز مقایسه کند (.)5
بنابراين ،مقوله “كيفيت” ،يک مقوله جهاني است و هركسي در اين باره كوتاهي كند با خطر
نابودي روبه رو ميشود ،فرقي نميكند كه در چه كشوري باشد يا در چه صنعتي فعاليت ميكند؛
پس رهبران بايد براي مقابله با شكست ،خود را تجهيز كنند ( .)11در مورد كيفيت و مفاهيم
آن تعاريف گوناگوني ارائه شده است .قديميترين تعريف از كيفيت بدين قرار است :تمامي
ويژگيهاي يك مقوله كه براي برآورده كردن نيازهاي تصريح شده و تلويحي توانايي مؤثر
دارد؛ در حاليكه در تعاريف جديدتر ،كيفيت به توانايي تمامي ويژگيها و خصوصيات ذاتي
يك محصول ،سيستم و يا فرآيند در تامين نيازمنديهاي مشتري و ساير گروههاي ذينفع
با تاكيد بر نگرش يكپارچه ،اطالق ميشود (.)8
هر سازماني صرفنظر از نوع فعاليت ،اندازه ،ساختار و يا ميزان كاميابي در تأمين اهداف
سازماني خود ،نياز به الگو و مدلي دارد كه بر اساس آن ميزان موفقيت خود را در نيل به آرمانها
و راهبردهاي كسب و كار خويش مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد ( .)3از ميان الگوهاي تعالي
سازماني ،الگوي اروپايي کيفيت مديريت )EFQM( 3به دليل اينكه مبناي مورد استفاده در جايزه
1- Organizational excellence models
2- Quality awards
3- European foundation for quality management
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ملي كيفيت ايران است ،مورد استفاده پژوهشگر قرار گرفته است.
مدل  ،EFQMبه دليل وجود چرخه جامع بهبود مستمر آن ،به عنوان يك چارچوب مفيد براي
بهبود ساختار كيفيت در سازمان عمل ميکند .اين چرخه با انجام دادن يك خودارزيابي براي درك
وضع موجود و نتايج به دست آمده آغاز ميشود و بر اساس يافتهها ،سازمان ميتواند تصميم بگيرد
كه بيشترين فعاليت ممكن براي تقويت توانمندسازيها و در جهت كسب نتايج بهتر در ارزيابي
آتي ،بايد در چه زمينههايي صورت گيرد؟ پس از انجام دادن عمليات اصالحي الزم ،سازمان به
منظور سنجش نتايج حاصل از اين اقدامات يک خود ارزيابي ديگرانجام ميدهد و بر اساس اين
ب نتايج جديد ميتواند براي بهبود صورت گيرد و چرخه دوباره آغاز ميشود (.)12
خودارزيابي ،انتخا 
الگوي تعالی سازمانی  EFQMچارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمانها در دو
حوزه توانمندسازها 1و نتایج 2حاصل از این توانمندسازهاست .دستاوردهای حاصل از ارزیابی
در این الگو عبارت است از تشخیص نقاط قوت سازمان و زمینههای قابل بهبود آن که برای
دستیابی به بهبودها فهرستی از برنامههای اولویتبندی شده را نیز پیشنهاد میکند ( .)23این
الگو بر اساس  9معیار( 3شاخص) پایهگذاری شده است .پنج معیار نخست این الگو مربوط به
توانمندسازها بوده (رهبری ،4کارکنان ،5استراتژی و خط مشی ،6منابع و شرکاء ،7و فرایندها )8که
بیانکننده اجزای تشکیل دهنده یک سازمان و چگونگی تعامل آنها با هم است و چهار معیار
دیگر ،به نتایج مربوط ميشود (نتایج کارکنان ،9نتایج مشتریان ،10نتایج جامعه ،11نتایج کلیدی
1- Enablers
2- Results
3- Criteria
4- Leadership
5- People
6- Policy and Strategy
7- Resource & Partners
8- processes
9- People Results
10- Customer Results
11- Society Results
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عملکرد )1که نتایج حاصل از عملکرد سازمان را تشکیل مي دهد و نتایج مطلوب حاصل از
اجرای توانمندسازها را معرفی میکند (شکل .)1در این الگو ،کل معیارها  1000امتیاز دارند که
 500امتیاز آن مربوط به توانمندسازها و  500امتیاز دیگر مربوط به نتایج هستند (.)22
ﻧﺘﺎﯾـــﺞ )(500

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯿﺪي
ﻋﻤﻠﮑﺮد
150

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
90

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺘﺮي
200

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزﻫﺎ )(500

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ
140

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
60

ﮐﺎرﮐﻨــــﺎن
90
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و راﻫﺒﺮد
80

رﻫﺒﺮي
100

ﺷﺮﮐﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
90

ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻧﻮآوري

شکل ،1معیارهای  9گانه الگوي تعالی سازمانی  EFQMو امتیازهاي مربوط به آنها

مفاهيم و ارزشهاي كليدي در الگوي  EFQMعبارتند از )1 :نتيجهگرايي )2 ،مشتري مداري،
 )3رهبري و ثبات در مقاصد )4 ،مديريت بر مبناي واقعيتها و فرايندها )5 ،مشاركت و توسعه
منابع انساني )6 ،يادگيري ،نوآوري و بهبود مستمر )7 ،توسعه مشاركتها )8 ،مسؤوليتهاي
اجتماعي .اين ارزشها و مفاهيم بنيادين هشتگانه ،پايههاي اصلي برنامهريزي و استقرار سيستمها
را تشکيل مي دهد و براي شناخت وضعيت عملکردي سازمانها بايد از معيارهايي بهره گرفت که
ارتباط تنگاتنگي با مفاهيم باال داشته باشند (.)28
اعتقاد بر این است که اگر مديران و كاركنان همكاريهاي الزم را انجام دهند ،الگوي
 EFQMميتواند ابزاري مناسب براي رقابت و رشد كردن سازمانها باشد ( .)22فراهم کردن
شرایط و امکانات الزم برای بهبود فرهنگ سازمانی عالوه بر ایجاد شرایط مطلوب برای سازمان
1- Key Performance Results
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و کارکنان ،زمینههای الزم برای رشد و تعالی سازمانی را نيز فراهم خواهد کرد (.)13
طی سالهای اخیر ،پژوهشهاي بسياري در زمینه الگوهای تعالی سازمانی برای تشخیص
نقاط ضعف و قوت سازمانها و نیز لزوم بهکارگیری این الگوها به منظور ارزیابی سازمانها
انجام شده است .طالبپور ( ،)1384در پژوهش خود انواع الگوهای ارزیابی را مورد بررسی
قرار داد و سرانجام مدل تعالی سازمانی  EFQMرا به عنوان نظام نظارت و ارزیابی برنامهها و
فعالیتهای تربیتبدنی و ورزش برگزيد ( .)10باقري ( ،)1386در مقايسه ميزان پذيرش اصول
 1 TQMدر فدراسيونهاي وزنه برداري و كشتي كشور بيان كرده است كه مهمترين گام در
پياده سازي اصول مديريت كيفيت در همه سازمانها (سازمانهاي ورزشي و غيرورزشي) آشنايي
كاركنان سازمان با مفاهيم بنيادين مديريت كيفيت و همچنين آماده كردن آنها به منظور پذيرش
تغييرات در سيستم مديريتي است (.)4
همچنين ،هاشم زاده ( )1387نيز ،در مقايسه تعالي سازماني در ادارههاي كل تربيت بدني
استانهاي مازندران و گيالن بر اساس الگوي تعالي سازماني  EFQMبه اين نتيجه رسيد كه
بين ادارههاي كل تربيت بدني اين دو استان از منظر تعالي سازماني تفاوت معناداري وجود دارد
و گيالن در وضعيت بهتري است ( .)14زنگنه ( )1388که به بررسي تعالي سازماني باشگاههاي
شهر تهران در ليگ برتر فوتبال ايران بر اساس مدل ( )EFQMپرداخته به اين نتيجه رسيد که
احتما ًال يکي از داليل پيروزي باشگاه سايپا ،توجه مدير باشگاه به نتايج سازمان و افراد سازمان
به يک ميزان است (.)13
اسکيلدسن ،)2004( 2در پژوهشي با عنوان "بررسي مقايسه تعالي سازماني در بخش دولتي
و خصوصي" چنين عنوان داشت كه شركتهاي بخش خصوصي تمايل بيشتري به تأكيد روي
معيارهاي توانمندساز دارند و سازمانهاي بخش دولتي گرايش بيشتري به سمت تمركز داشته
و نسبت به بخش خصوصي ،بيشتر بر معيارهاي نتايج كاركنان و نتايج كليدي عملكرد تأكيد
1- Total Quality Management
2- Eskildsen, J. K.
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دارند ( .)21كاستكا ،بامبر و شارپ ،)2003( 1ضمن اندازه گيري فرهنگ كار تيمي با استفاده از
الگوي  EFQMدر كشور اوكراين به اين نتيجه رسيدند كه در بسياري از سازمانهاي حاضر در اين
پژوهش ،فرهنگ كار تيمي يك توانمندساز ضروري به نظر ميرسد و بويژه در سازمانهاي درحال
تغيير ،اين فرهنگ كار تيمي اثربخشتر است (.)17
كارلوس 2و همكارانش ( ،)2005در يك مطالعه تجربي که در مورد توسعه و توزيع عوامل
توانمندساز و نتايج در الگوي تعالي  EFQMدركشور اسپانيا انجام دادند ،به اين نتايج رسيدند
كه مجموعه معيارهاي توانمندساز و نتايج ،داراي ارتباط قوي بوده و به استثناي معيار خطمشي
و راهبرد ،تمام معيارهاي توانمندساز و نتايج در الگوي تعالي  EFQMباعث توزيع اساسي و
مهمي در اين رابطه قوي هستند .همچنين ،تمام معيارهاي توانمندساز ،به طور مساوي در بهبود
نتايج موثرند و در نتيجه ،نزديك شدن به تعادل در توسعه توانمندسازها باعث حداكثر همبستگي
بين نتايج و توانمندسازها ميشود (.)16
عدالت خان )2007( 3در مقالهاي با عنوان دستيابي به تعالي از طريق تعهد فراگير ،به عوامل
بسيار زيادي که با تعالي سازماني ارتباط دارند ،اشاره ميکند که يکي از اصلي ترين آنها" تعهد
کارکنان" است .بدون تعهد هيچ سازماني نميتواند در فکر دستيابي به تعالي باشد .تعهد يکي از
عوامل بسيار کليدي براي بهبود کيفيت و توليد ،کاهش کمبودها ،افزايش سودآوري و کاهش
هزينههاست ( .)15كونتي ،)2007( 4در بررسي تاريخچه و پيشينه  EFQMمعتقد است كه براي
بهدست آوردن توسعه و پيشرفت سازمان ،تغيير در مديريت كيفيت ضرورت دارد .همچنين ،الگوي
 EFQMالگوی مناسبي براي خودارزيابي كيفيت سازمانها و مقايسه آنها با يكديگر است (.)19
والجو و سانچو )2007( 5در پژوهش خود به این نتیجه رسيدند كه الگوي  EFQMيك الگوي

مناسب و مفيد براي خودارزيابي و يك سيستم خوب براي شناختن فضاهاي پيشرفت است (.)27
1- Castka, Bamper and Sharp
2- Carlos
3- Adalat Khan
4- Conti
5- Vallejo and Sancho
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ورنرو و همکارانش ،)2007( 1در یک خودارزیابی از بیمارستانی در ایتالیا با استفاده از الگوي تعالی
 ،EFQMحوزههای رهبری ،خط و مشی و استراتژی و نیز شرکا و منابع را به عنوان نقاط قوت
بیمارستان و حوزههای نتایج کارکنان و نتایج جامعه را به عنوان نقاط نیازمند بهبود شناسایی کرده
و برنامههای بهبود را نیز برای حوزههای نیازمند بهبود طراحی و اجرا کردند (.)26
مرور پیشینه پژوهش نشان میدهد که بيشتر سازمانها با استفاده از الگوي  EFQMبه
نتایج ملموسی در زمینه خودارزیابی و تشخیص نقاط قوت و قابل بهبود رسیدهاند ( .)26 ،2با
توجه به اينكه پژوهشهای اخير نياز به مديريت كيفيت را در بخشهاي ورزشي نشان داده و
از آنجايي كه هيأتهاي ورزشي از جمله مراكز مهم پرورش و توسعه نيروهاي انساني براي
ورزش كشور هستند ،اين پژوهش به بررسي تعالي سازماني هيأتهاي ورزشي فعال در استان
چهارمحال و بختياري ،با استفاده از الگوي امتيازدهي جايزه ملي كيفيت ايران (كه با الگوگيري
از آخرين ويرايش مدل  EFQMطرحريزي شده است) پرداخت تا بدين وسيله بتواند وضعيت
جاري ،تواناييها و بخشهاي نيازمند به بهبود در اين هيأتها را شناسايي کند .همچنين ،اين
پژوهش هيأتهاي ورزشي فعال استان را از نظر ميزان تعالي سازماني مقايسه کرده و درصدد
است نقاط قوت و ضعف اين هيأتها را به مسؤوالن و رؤساي هيأتها معرفي کند تا اين
هيأتها درصدد بهبود شرايط برايند.
روششناسي پژوهش

اين پژوهش بر اساس اطالعات جمعآوري شده از هيأتهاي ورزشي استان چهارمحال

و بختياري انجام شد .روش انجام دادن پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود که به صورت
ميداني اجرا شد .جامعه آماري پژوهش را هيأت رئيسه و رؤساي کميتههاي مختلف هيأتهاي
ورزشي استان چهارمحال و بختياري در سال  1389تشکيل ميدادند که تعداد آنها  460تن بود.
1- Vernero, Nabitz, Bragonzi, Rebelli and Molinari
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 .بر اساس اطالعات کسب شده از اداره کل تربيت بدني استان 35 ،هيأت فعال در اين استان،
بر اساس امكانات موجود و برخورداري از شش عامل (منظم بودن سيستم اداري ،سيستم مالي،
گستردگي سيستم آموزش ،سيستم فرهنگي ،توجه به ورزش همگاني و قهرماني) در قالب سه
گروه با عنوان هيأتهاي ورزشي برخوردار ،نيمه برخوردار و كم برخوردار تقسيم بندي شدند .از
ميان اين  35هيأت 15 ،هيأت به عنوان برخوردار 14 ،هيأت نيمه برخوردار و  6هيأت نيز به
عنوان کم برخوردار طبقه بندي شدند .جدول شماره  1چگونگي توزيع هيأتهاي ورزشي استان
چهارمحال و بختياري را براساس ميزان برخورداري نشان ميدهد.
جدول .1تقسيم بندي هيأتهاي ورزشي بر اساس ميزان برخورداري ازامکانات
ﻫﯿﺄتﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار

ﻫﯿﺄتﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار

ﻫﯿﺄتﻫﺎي ورزﺷﯽ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار

ورزشﻫﺎي رزﻣﯽ ،ﺗﻨﯿﺲ روي ﻣﯿﺰ،

ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ ،ﺗﻨﯿﺲ ﺧﺎﮐﯽ و رزم آوران

ﻫﻨﺪﺑﺎل ،ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ،ﮐﻮﻫﻨﻮردي ،ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل،

ﺗﯿﺮاﻧﺪازي ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ،اﺳﮑﯿﺖ ،ﺗﮑﻮاﻧﺪو،

ﻋﺸﺎﯾﺮي ،وزﻧﻪ ﺑﺮداري ،ورزشﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ،

ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﺷﻄﺮﻧﺞ ،اﺳﮑﯽ،

ﮐﺎراﺗﻪ و ﻓﻮﺗﺒﺎل

دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري و ﺗﯿﺮاﻧﺪازي

ﺑﺪﻧﺴﺎزي و ﭘﺮورش اﻧﺪام ،روﺳﺘﺎﯾﯽ و

ووﺷﻮ ،دووﻣﯿﺪاﻧﯽ ،ﮐﺸﺘﯽ ،ﺷﻨﺎ ،واﻟﯿﺒﺎل،

ﺳﻮارﮐﺎري ،ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮﺑﺎزي،

ﺟﻮدو ،ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ ،ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ،ﺑﻮﮐﺲ،

باتوجه به اينكه كاركنان درسه دسته هيأتهاي ورزشي برخوردار ،نيمه برخوردار و كم
برخوردار تقسيم شدند و درهرگروه تعداد كاركنان آن متفاوت بود ،ازروش نمونه گيري تصادفي
طبقهاي متناسب باجامعه آماري استفاده شد و تعداد  210تن به عنوان حجم نمونه برگزيده شدند.
جدول شماره  2چگونگي توزيع جامعه وحجم نمونه را بر اساس استفاده از روش نمونهگيري
تصادفي طبقهاي متناسب با جامعه آماري نشان مي دهد.
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جدول  .2توزيع فراواني جامعه و حجم نمونه
ﻫﯿﺄت ﻫﺎي ورزﺷﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري

ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار

156

71

ﻣﺠﻤﻮع

460

210

ﺑﺮﺧﻮردار

ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار

225
79

103
36

ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه  50پرسشي تعالي سازماني  EFQMبود که با توجه به اهداف
پژوهش تعديل و تغييراتي در آن اعمال شد .به منظور تعيين روايي محتوايي آن ،پرسشنامه ميان چند
نفر از متخصصان و استادان مديريت ورزشي توزيع و پس از اعمال آراي آنان و تغييرات الزم ،فرم
نهايي پرسشنامه تهي ه شد .پايايي پرسشنامه نيز در يك مطالعه مقدماتي 1و تعيين واريانس پرسشها
از طريق ضريب آلفاي كرونباخ برابر با  0/88بهدست آمد که ميزان قابل قبولي است.
در اين پژوهش ،از آمارهاي توصيفي براي طبقه بندي ،تنظيم ،محاسبة ميانگين ،انحراف
ي مربوط به دادهها استفاده شد .همچنين تجزيه و تحليل آماري دادهها نيز
استاندارد و درصد فراوان 
با روش آماري تحليل واريانس ،2و با استفاده از نرم افزار آماري  SPSSنسخه  17صورت گرفت.
يافتهها و نتايج پژوهش

از بين  210تن افراد نمونه در اين پژوهش 162 ،تن مرد ( 77درصد) و  48تن زن ( 23درصد)

بودند .جدول شماره  ،3توزيع ويژگيهاي جمعيت شناختي افراد نمونه را از نظر سن ،سابقه کار
و ميزان تحصيالت نشان ميدهد .همانطور که مشاهده ميشود ،بيشتر افراد داراي تحصيالت
کارشناسي بوده ( 40درصد) و اغلب کمتر از  7سال تجربه کار در هيأتهاي ورزشي داشتهاند
( 53درصد).
1- pilot
2- ANOVA
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جدول  .3توزيع ويژگيهاي جمعيت شناختي افراد نمونه
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

 21ﺗﺎ  27ﺳﺎل
 35ﺗﺎ  41ﺳﺎل

57

27/1

9

4/3

26/2

 42ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ

41

ﮐﻤﺘﺮ از  7ﺳﺎل

111

52/9

 15ﺗﺎ 21ﺳﺎل

29

13/8

ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ

 8ﺗﺎ 14ﺳﺎل

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر

48

22/9

55

 28ﺗﺎ  34ﺳﺎل
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻨﯽ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

 22ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

19/5

23/8

50

13

6/2

54

25/7

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

85

40/5

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ

15

7/1

210

100

ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ
دﯾﭙﻠﻢ

ﮐﺎرداﻧﯽ

ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ

ﻣﺠﻤﻮع

3/3

7

23/8

50

2/9

6

همچنين ،الزم به ذکر است که حدود  65درصد افراد نمونه متاهل ( 136تن) بوده و تنها
 20درصد از افراد نمونه ( 42نفر) تحصيالت مرتبط با رشته تربيت بدني داشتند و  80درصد
باقيمانده در ساير رشتهها تحصيل کرده بودند .سمت افراد نمونه در هيأتهاي ورزشي استان
چهارمحال و بختياري ،در جدول شماره  4نشان داده شده است.
جدول  .4توزيع افراد نمونه براساس سمت درهيأت ورزشي
ﺳﻤﺖ درﻫﯿﺄت ورزﺷﯽ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﺳﻤﺖ درﻫﯿﺄت ورزﺷﯽ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮدان
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﻮان

10
17

4/8
8/1

ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎ

19
23

9
11

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت

دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺄت
ﺧﺰاﻧﻪ دار
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن

19

24
19
22

11/4
9
10/5
ﻣﺠﻤﻮع
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رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ داوران

ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

25

7
6
19
210

11/9

3/3
2/9
9
100
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بررسي ميانگين نمرات تعالي هيأتهاي ورزشي در مجموع و به تفکيک هر يک از عوامل،
در جدول شماره  ،5نشان ميدهد که بيشترين ميزان تعالي سازماني درهيأتهاي ورزشي
برخوردار وجود داشته و كمترين آن در هيأتهاي ورزشي كم برخوردار بوده است.
جدول  .5مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات تعالي سازماني هيأتهاي ورزشي بر اساس ميزان برخورداري
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

ﺑﺮﺧﻮردار

ﻧﻮع ﻫﯿﺄت

رﻫﺒﺮي

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
17/90

ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
3/07

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
17/62

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
3/47

ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
17/08

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
3/11

ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و راﻫﺒﺮد

13/49

2/57

13/10

2/34

12/50

2/31

ﺷﺮﮐﺎء و ﻣﻨﺎﺑﻊ

17/74

3/66

17/24

3/50

16/36

2/75

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺘﺮي

32/62

6/44

30/24

4/92

30

4/62

10/10

2/18

9/73

2/25

9/33

21/23

161/44

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

18/17

23/03

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

16/23

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯿﺪي ﻋﻤﻠﮑﺮد

25/15

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻧﻤﺮه ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

174/45

3/13

4/34

3/53

4/17

22/47

17/49

22/86

15/61

24/10

167/98

3/20

3/43

3/22

4/30

16/75

22/42

2/99

3/65

14/42

3/48

22/58

3/61

1/85

22/84

دادههاي جدول شماره  ،6نتايج آزمون آماری تحلیل واریانس نمرات تعالي سازماني
هيأتهاي ورزشي برخوردار ،نيمه برخوردار و كم برخوردار استان چهارمحال و بختياري را در
سطح معني داري  ،0/05نشان ميدهد.
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جدول  .6نتايج آنالیز واریانس نمرات تعالي سازماني هيأتهاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري
ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
رﻫﺒﺮي
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و راﻫﺒﺮد
ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﺮﮐﺎء و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺘﺮي
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯿﺪي ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﻤﺮه ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

درﺟﻪ

ﻣﺠﻤﻮع

ﻣﺠﺬورات

آزادي

ﻣﺠﺬورات

ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ

18/15

2

9/08

درون ﮔﺮوﻫﯽ

2142/51

207

10/35

ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ

27/32

2

13/66

درون ﮔﺮوﻫﯽ

1241/06

207

5/99

ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ

58/75

2

29/37

درون ﮔﺮوﻫﯽ

2029/35

207

9/80

ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ

51/51

2

25/75

درون ﮔﺮوﻫﯽ

2489/16

207

12/03

ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ

10/01

2

5/01

درون ﮔﺮوﻫﯽ

3366/25

207

16/26

ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ

319/60

2

159/80

درون ﮔﺮوﻫﯽ

6673/16

207

32/24

ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ

89/16

2

44/58

درون ﮔﺮوﻫﯽ

2424/12

207

11/71

ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ

16/87

2

8/43

درون ﮔﺮوﻫﯽ

960/94

207

4/64

ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ

183/64

2

91/82

درون ﮔﺮوﻫﯽ

3526/57

207

17/04

ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ

2479/71

2

4959/44

درون ﮔﺮوﻫﯽ

489/34

207

101293/3

ﻣﯿﺰانF

ﻣﯿﺰان P

0/88

0/42

2/27

0/11

3

0/05

2/14

0/12

0/31

0/73

4/95

0/008

3/80

0/02

1/82

0/16

5/39

0/005

5/07

0/007

نتايج پژوهش در جدول شماره  5نشان دادکه ،بين  5عامل رهبري ،خط مشي و راهبرد ،شرکاء
و منابع ،فرايندها و نتايج جامعه بين سه گروه برخوردار ،نيمه برخوردار و كم برخوردار هيأتهای
ورزشی استان چهارمحال و بختياری تفاوت معني داري وجود ندارد .همچنين ،نتايج نشان داد که
 4عامل کارکنان ،نتايج مشتري ،نتايج کارکنان و نتايج کليدي عملکرد و همچنین مجموع نمرات
تعالی سازمانی ،داراي تفاوت معنيداري در سه گروه برخوردار ،نيمه برخوردار و كم برخوردار بودند.
در مواردی که تفاوت بین سه گروه معنیدار بود ،برای نشان دادن تفاوت دقیقتر بین گروهها از
آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  7آورده شده است.
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جدول  .7نتايج تعقیبی توکی آنالیز واریانس نمرات تعالي سازماني هيأتهاي ورزشي
ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺘﺮي
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯿﺪي ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ

اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري

ﺑﺮﺧﻮردار  -ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار

2/49

0/02

ﺑﺮﺧﻮردار  -ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار

3/04

0/03

ﺑﺮﺧﻮردار  -ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار

3/25

0/02

ﺑﺮﺧﻮردار  -ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار

3/77

0/007

ﺑﺮﺧﻮردار  -ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار

3/65

0/007

ﺑﺮﺧﻮردار  -ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار

2/37

0/01

ﺑﺮﺧﻮردار  -ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار

3/77

0/001

ﻧﻤﺮه ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار  -ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار

5/44

0/001

بحث و نتيجه گيري

در مدل  EFQMامتیاز سازمانهای متقاضی از  1000محاسبه شده و سازمانهای سرامد

معرفی میشوند که در حال حاضر بیشترین امتیاز متعلق به شرکت نوکیاست که  750امتیاز کسب
کرده است .در ایران نیز فوالد مبارکه در سال  83موفق به کسب  330امتیاز شده است .با
توجه به امتیاز تعالی سازمانی برخي از هیأتهای ورزشی ،به نظر میرسد که پاسخدهندگان به
پرسشهاي پرسشنامه خیلی خوشبینانه پاسخ ندادهاند و این نتیجه با پژوهش زنگنه ()1387
همخوانی نداشته ،اما با پژوهش خداداد ( )1385همخوانی دارد .ممکن است برخي از مالحظات
اداري نیز در نحوه پاسخگويي كاركنان تأثيرگذار بوده باشد.
يافتهها دربارة تعالي سازماني در هيأتهاي ورزشي استان چهار محال و بختياري تفاوت
معني داري را بين ميزان تعالي سازماني در هيأتهاي برخوردار ،نيمه برخوردار و كم برخوردار
نشان داد .به عبارت ديگر ،هيأتهاي برخوردار ،تعالي سازماني باالتري نسبت به هيأتهاي
نيمه برخوردار و كم برخوردار دارند .اين هيأتها شامل ووشو ،هندبال ،ورزشهاي همگاني،
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كوهنوردي ،فوتبال ،ژيمناستيك ،روستايي و عشايري ،بدنسازي و پرورش اندام ،وزنه برداري،
بسكتبال ،كشتي ،شنا ،واليبال ،كاراته و دو و ميداني بودند كه توانستهاند براي استان ،موفقيتهاي
ورزشي بهتري را نسبت به هيأتهاي نيمه برخوردار و كم برخوردار به دست آورند .ديناپ 1و
همكاران ( )2004وجود تعالي سازماني را براي ورزش يك ضرورت گزارش کردند و معتقدند
باشگاههاي ورزشي براي رسيدن به موفقيت نياز به تعالي سازماني دارند ،زيرا تعالي سازماني
موجب توانمندسازي باشگاه و تسلط كافي مديران بر امور خواهد شد ( .)20همچنين كونتي
( )2007نیز تعالي سازماني را براي توسعه و پيشرفت سازمانهاي ورزشي يك امر ضروري
دانسته و معتقد است که باشگاههاي موفق دنيا از اين نوع مديريت به خوبي استفاده ميكنند
( .)19در همین زمينه زنگنه ( ،)1388در مطالعه خود دربارة باشگاههاي ورزشي ليگ برتر،
يكي از عوامل پيروزي و قهرماني باشگاه سايپا را استفاده از الگوي تعالي سازماني در باشگاه
داري گزارش کرده است ( .)9از این نظر ،يافتههاي پژوهش حاضر با يافتههاي پژوهش خداداد
( )1385نیز ،همسوست ( .)6بنابراین ،ميتوان نتيجه گرفت که هيأتهاي ورزشي به موازات
استفاده از تعالي سازماني ،به پيروزي دست يافتهاند و هيأتها ،سازمانها و باشگاههاي ورزشي
كه بيشتر از تعالي سازماني استفاده كنند ،احتمال موفقيت آنها بيشتر خواهد بود.
يافتههاي مربوط به "معيار رهبري" تفاوت معني داري را بين سه گروه نشان نداد که نشان
دهنده اين است که هر سه گروه از هيأتهاي ورزشي ،به يك ميزان از معيار رهبري استفاده
کرده اند؛ در واقع نوع رهبري در هر سه گروه به يك شيوه بوده و مديران از يك سبك رهبري
استفاده کردهاند.
نتايجي كه دربارة "معيار خط مشي و راهبرد" در هيأتهاي ورزشي برخوردار ،نيمه برخوردار
و كم برخوردار به دست آمده نشان داد که ،تفاوت معني داري بين آنها وجود ندارد .به عبارتي؛
كاركنان هيأتهاي ورزشي در مورد تدوين برنامه جامع ،طرحها و خط مشيها و اجراي آنها،
1- De Knop, P.
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قرارگرفتن اهداف هيأتهاي ورزشي در چارچوب برنامه جامع و تغيير هوشمندانه برنامه جامع
هيأتها ،آراي يكساني دادند و معتقدندکه ،هيأتهاي ورزشي برخوردار ،نيمه برخوردار و كم
برخوردار اين موضوعها را رعايت ميكنند و سعي دارند كه بر اساس برنامه جامع و در راستاي
آن عمل كنند .در اين زمينه کاستکا ،بامبر و شارپ ( )2003در راستاي مطالعات خود به اين
نتيجه رسيدند كه قرار گرفتن اهداف سازمان در راستاي يك برنامه جامع و مدون متناسب
با روشهاي جديد دنيا ،ميتواند در موفقيت سازمان بسيار سودمند باشد و اثر بخشي آن را
افزايش دهد ( .)17اين موضوع كه تدوين طرح جامع و عمل بر اساس آن ميتواند موجب رشد و
موفقيت سازمانهاي ورزشي شود در مطالعات عدالت خان ( )2007و تاون ،)2006( 1نیز گزارش
شده و آنان هم وجود "طرح جامع"را به گونهاي كه در راستاي اهداف سازمان باشد براي رسيدن
به موفقيت مهم و ضروري توصيف ميكنند (.)25 ،15
يافتهها درمورد" معيار کارکنان" در سه گروه ،تفاوت معني داري را بين آنها نشان داد .به
عبارت ديگر ،هيأتهاي ورزشي برخوردار توجه بيشتری به معيار كاركنان دارند و مي کوشند
تا با مشاركت دادن ،اطالع رساني ،آموزش و برنامهريزي اصولي بر اساس نيازهاي كاركنان،
تالش آنان را افزايش دهند و به پيروزيهاي بيشتري برسند .به همين جهت ،اين هيأتهاي
ورزشي به نتايج مطلوبتري در مسابقههاي كشوري دست يافتند و نسبت به هيأتهاي نيمه
برخوردار و كم برخوردار به اهداف باالتري رسيدند .خبيري و الهی ( ،)1384در مطالعه خود
نشان دادند که باشگاههاي ورزشي داخل حداقل معيارهاي يوفا را ندارند و در مورد منابع انساني
نيز اين موضوع بيشتر نمايان است ( .)7در واقع باشگاههاي ورزشي داخل كمتر به منابع انساني
و پرورش آنها توجه دارند .در حالي كه زنگنه ( ،)1387در مطالعه خود در مورد باشگاه سايپا
از توجه به منابع انساني و اهميت دادن به آموزش و مشاركت دادن آنان در امور ،به عنوان
يك عامل مهم در راستاي قهرماني تيم سايپا حکايت مي کند ( .)9همچنين كونتي ( )2007و
1- Town, S.
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کاستکا ،بامبر و شارپ ( ،)2003نيز در مطالعات خود ،اهميت دادن به آموزش ،مشاركت ،برنامه
ريزي ،تشويق ،اطالع رساني به منابع انساني را براي موفقيت سازمانها و باشگاههاي ورزشي
مهم گزارش کردهاند و آن را براي پيروزي و دستيابي به مقامهاي ورزشي باالتر ،ضروري
توصيف ميكنند (.)19 ،17
يافتههايي كه در مورد "معيار شرکا و منابع" در هيأتهاي ورزشي استان چهار محال و
بختياري به دست آمده نشان داد که تفاوت معني داري بين سه گروه وجود ندارد .به عبارت
ديگر ،همكاري با ساير نهادهاي ورزشي در راستاي آينده نگري ،دسترسي به اطالعات ضروري،
انطباق منابع مالي در جهت اهداف راهبردي و مقاصد ،استفاده از اماكن و تجهيزات ورزشي در
جهت اهداف برنامه جامع و استفاده از فناوري جديد در جهت پيشرفت در هر سه گروه مورد توجه
است و مديران به آنها اهميت ميدهند .كارلوس و همكاران ( )2005در همين زمينه معتقدند که
يكي از راههاي موفقيت ورزشي ،ارتباط و همكاري با ساير تيمها و باشگاههاي ديگر ،استفاده
از تجربهها و اطالعات آنهاست ( .)16اسکيلدسن ( )2004نيز استفاده از تجربههاي باشگاههاي
موفق و به دنبال آن استفاده از فناوري جديد را به عنوان عاملي در جهت رسيدن به موفقيت و
مقامهاي ورزشي باال گزارش ميکند (.)21
همچنین ،نتايج پژوهش نشان داد که بين "معيار فرايندها" در هيأتهاي ورزشي استان
چهار محال و بختياري تفاوت معني داري وجود ندارد .به عبارت ديگر ،ميزان توجه و وجود
مواردي همچون؛ ارزيابي مدون و استاندارد براي سنجش موفقيت ،انطباق برنامههاي اجرايي با
نيازهاي بخش ورزشي ،شناسايي نيازها ،ارزيابي مدون در جهت ارزيابي فرايندها ،حل ريشهاي
مشكالت و هماهنگي بين فعاليتهاي پشتيباني و اداري با ساير فعاليتها ،در هر سه گروه
وجود دارد و تمامي هيأتهاي ورزشي موارد مذكور را رعايت ميكنند .در بيشتر پژوهشهاي
انجام شده در مورد  ،EFQMتوجه به فرايندها و رعايت آنها از جانب سازمان براي رسيدن به
تعالي سازماني مهم و ضروري گزارش شده از جمله ميتوان به مطالعات اسکيلدسن (،)2004
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كونتي ( )2007و تاون ( )2006اشاره کرد كه توجه به فرايندها و ارزيابي مستمر آنها و شناسايي
نيازها براي رسيدن به موفقيت ورزشي ،ضروري گزارش شده است ( .)25 ،21 ،19بنابراين
سازمانها ،باشگاهها و هيأتهاي ورزشي براي آنكه تالشهايشان به ثمر برسد و بتوانند به
افتخارات باالتری دست يابند و در راه پرورش قهرمانان موفق عمل کنند ،نياز است كه فرايندها،
ارزيابي و تدوين برنامههاي آنها بر اساس نيازها و بهسازي مداوم آنها ،مهم تلقي شود و مديران
بايد به آن توجه ويژهاي داشته باشند.
يافتههايي كه در مورد" معيار نتايج مشتريان" در هيأتهاي ورزشي به دست آمد نشان داد
که تفاوت معني داري بين ميانگين سه گروه وجود داشت .به عبارت ديگر ،در مواردي همچون؛
ارتباط مناسب و مستمر بين هيأت ورزشي و جامعه ،رضايت شهروندان از برنامههاي هيأت
ورزشي و خدمات آنها ،ارزيابي از رضايت ورزشكاران و شهروندان و وجود زمينههاي ايجاد
رضايت و وفاداري شهروندان از خدمات ورزشي هيأتها ،عملكرد هیأتها يكسان نبوده و
هيأتهاي ورزشي برخوردار نسبت به دو گروه هيأتهاي ورزشي نيمه برخوردار و كم برخوردار
عملكرد بهتری داشتهاند .تاون ( )2006نیز ،توجه به نياز ورزشكاران در سازمانهاي ورزشي و
باشگاهها را براي پرورش قهرمانان بسيار ضروري و با اهميت گزارش ميکند ( .)25بنابراين،
توجه به نيازي كه ورزشكاران و جامعه نسبت به ورزش دارند براي پرورش قهرمانان ورزشي و
همچنين انگيزه ورزش كردن و سالم سازي افراد جامعه بسيار مهم است و در هيأتهاي ورزشي
استانها بايد مورد توجه قرار گیرد .از سويی ،ايجاد گرايش در مردم نسبت به ورزش ميتواند از
بسياري آسيبهاي اجتماعي جلوگيري كند و انرژي جوانان را در جهت کسب افتخار رهنمون
سازد .اين موضوعي است كه با پياده سازي تعالي سازماني در سازمانهاي ورزشي ،باشگاهها
و هيأتهاي ورزشي ،بهتر و راحتتر ميتوان به آن دست يافت و اين موضوع بايد مورد توجه
مديران ورزشي كشور قرار گيرد.
نتايج حاصله در مورد "معيار نتايج كاركنان" در بين هيأتهاي ورزشي تفاوت معني داري
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را بين نظرهاي آنها نشان داد .به عبارت ديگر ،بين هيأتهاي برخوردار ،نيمه برخوردار و كم
برخوردار در زمينة رعايت مواردي همچون؛ توجه به روحيه كاركنان ،محيط كاري مناسب،
رعايت ايمني و بهداشت ،ارتباطات شغلي ،پاداش و رضايت كاركنان تفاوت معني داري وجود
داشته و هيأتهاي ورزشي برخوردار بيشتر موارد مذكور را رعايت ميكنند .در واقع ،رضايت
منابع انساني براي هر سازماني مهم است؛ زيرا وجود رضايت شغلي و باال بودن روحيه كاري
موجب تالش بيشتر كاركنان خواهد شد و آنان را در جهت دستيابي به اهداف سازماني ،راغبتر
خواهد کرد .چالدوراي 1و همكاران ( ،)2000وجود رضايت شغلي و فراهم كردن شرايط كاري
مناسب را براي تمامي سازمانها مهم گزارش کرده و معتقدند هر سازماني براي پيروزي
و دستيابي به اهداف خود ،نيازمند كاركناني پر تالش و با انگيزه است و اين موضوع براي
سازمانهاي ورزشي به جهت رسالتي كه در پرورش قهرمانان ملي دارند ،بسيار اهميت دارد
( .)18بنابراين ،نياز است كه در ادارههاي تربيت بدني و هيأتهاي ورزشي (كه از متوليان ورزش
كشور محسوب ميشوند) به تعالي سازماني توجه بيشتري شود و براي پياده سازي آن ،اقدامات
موثري را انجام دهند.
آنچه که سازمان دربارة کارکنان خود به دست میآورد ،بیانگر نتایج کارکنان در الگوي
تعالی سازمانی  EFQMاست .علت کاهش امتیاز در این معیار را احتما ًال میتوان به بي
توجهي مدیریت منابع انسانی به عوامل ذيل مرتبط دانست ؛عوامل مرتبط با انگيزش (توسعه
شغلی ،وجود و تأمین فرصتهای مساوی شغلی ،ارتباطات ،هدایت و رهبری ،فرصتهای
یادگیری ،تشویق و قدردانی ،آموزش و توسعه و غیره) ،عوامل مرتبط با رضایتمندی (امنیت
شغلی ،امکانات ،خدمات ،پرداختها و مزایا ،مدیریت تغییر ،ارتباط مساوی و غیره) ،دستاوردها
(قابلیتهای مورد نیاز در مقایسه با قابلیتهای موجود ،بهره وری ،میزان موفقیت آموزشها و
تحقیقات در دسترسی به اهداف) ،انگیزه و مشارکت (مشارکت در گروههای بهبود ،مشارکت
1- Chelladurai, P.
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در نظام پیشنهادها ،قدردانی از افراد و گروهها ،میزان پاسخگویی به نظر سنجیهای کارکنان
و غیره) و خدمات ارائه شده به کارکنان ( .)2بنابراین ،برای تأمین خواستههای این معیار انجام
دادن اقدامات زیر بسيار ضرورت دارد:
طراحی و اجرای سیستمهای مناسب برای اندازهگیری میزان خشنودی کارکنان از
عملکرد سازمان که حوزههای این خشنودی عبارتند از :عوامل سازمانی ،گروهی و فردی،
حقوق و مزایا ،فرصتهای رشد و ارتقاي ،ماهیت کار ،ویژگی همکاران ،نیازها و انگیزهها،
مسؤولیت و اختیار و غیره.
تمرکز بر روی مهارتها ،تواناییها ،طرز تلقیها و تفکرات ،ارزشها ،نیازها و خواستههای
نیروی انسانی به عنوان چالشیترین موضوع در این زمینه مطرح است.
نگهداری نیروی انسانی و ایجاد رضایت در آنها موضوع مهمی است که باید نسبت به آنها
حساس بود.
توجه به عواملی چون انگیزه حضور کارکنان در سازمان ،امکانات رفاهی سازمان برای
کارکنان ،روابط بین همکاران ،شرایط فیزیکی کار و تفکیک عوامل نگهدارنده و انگیزاننده.
شناسایی و تعیین عوامل نارضایتی کارکنان (.)2
وونگ و دالگارد )2006( 1نیز انگیزش كاركنان براي تعهد به تالش در جهت بهبود ،تقويت
اعتماد و احترام ،ترويج صميميت و همياري ،بهبود رضايت كاركنان و بهبود شرايط كاري را به
عنوان راهکارهایی نام بردهاند که مي توانند در بهبود نتایج کارکنان در سازمانها مؤثر باشند (.)29
حفاظت از محيط زيست و منابع انرژي و به دست آوردن رضايت جامعه از جمله موضوعاتي
است كه در تعالي سازماني به آن توجه ويژهاي ميشود و يافتههاي پژوهش دربارة معيار "نتايج
جامعه" نشان داد که تفاوت معني داري بين سه گروه وجود نداشت .به عبارت ديگر ،هيأتهاي
ورزشي برخوردار ،نيمه برخوردار و كم برخوردار در رعايت و حفظ محيط زيست ،منابع انرژي و
1- Wong and Dahlgard
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رضايت جامعه عملكرد مناسبي داشتهاند و توانستهاند به خواستههاي مذكور دست يابند .در اين
زمینه ،كارلوس و همكاران ( )2005معتقدند که يکي از اهداف مهم سازمانها و باشگاههاي
ورزشي ،سالم سازي جامعه و هدايت جامعه به سوي تفريحات سالم است ( .)16همچنين كونتي
( )2007نيز ،توجه به حفظ محيط زيست در راستاي سالم سازي جامعه را يك امر ضروري براي
سازمانها و باشگاههاي ورزشي توصيف کرده و آن را از اهداف هر سازمان و باشگاه ورزشي
گزارش ميکند (.)19
با خودارزیابی بر اساس الگوي تعالی  EFQMکه یک فرایند کلیدی برای بهبود انجام دادن
امور است ،میتوان به تشخیص نقاط قوت و فرصتهای بهبود دست یافت که این خود مي کوشد
که فعالیتهای الگوبرداری در حوزههایی متمرکز شود که بیشترین منافع را برای سازمان دارند و
ی تغییرات الزم ،میتوان در مسیر تعالی گام
سر انجام با مداخله کردن در حوزههای بهبود و پیگیر 
نهاد .نتایج خودارزیابی حاصل از این پژوهش نیز نشان داد که در هیأتهای ورزشی ،معیارهای نتایج
کارکنان و نتایج جامعه نیاز به بهبود دارد .بنابراین ،پیشنهاد میشود مسؤوالن و دست اندرکاران
توجه و عنایت الزم را در این زمینه مبذول دارند .همچنین پیشنهاد میشود که معیارهای حوزه
توانمندسازها در الگوي  EFQMبرای بهبود معیارهای حوزه نتایج مورد توجه قرار گیرد.
يافتههاي اين پژوهش نشان داد که بين "نتايج كليدي عملكرد" هيأتهاي ورزشي تفاوت
معني داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،هيأتهاي ورزشي برخوردار در راستاي ارائه خدمات،
ارزيابي مدون ،روند تكاملي در ارائه خدمات و بهبود فعاليتهاي پشتيباني و اداري نسبت به
دو گروه نيمه برخوردار و كم برخوردار عملکرد بهتري را داشتهاند .در واقع هيأتهاي ورزشي
برخوردار به واسطه انجام دادن موارد مذكور ،به پيروزيهاي بيشتري براي استان دست يافته
و توانستهاند خدمات مناسبتر و بهتري را به مردم استان چهار محال و بختياري ارائه دهند.
در مجموع و با توجه به نتايجي كه در مورد تفاوت بين هيأتهاي ورزشي در نتايج مشتري
به وجود آمده ميتوان استنباط کرد كه این سه گروه از هيأتهای ورزشی ،خدمات يكساني را
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به ورزشكاران و شهروندان ارائه نميکنند؛ بنابراین ،اين موضوع نيازمند توجه و رسيدگي بيشتر
است تا شاید بتوان بدين وسيله كمبودها را جبران کرد و خدمات بهتري را به ورزشكاران و
شهروندان عرضه داشت.
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