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  مقدمه

ها چنان پیچیده هستند که همکاري میان افراد با اهداف مشترك، امري  مشکالت موجود در جهان و سازمان 

کـاري کـه در گذشـته توسـط افـراد انجـام       ). 2015، 1، بدول، و الزاراساالس، شافلر، ثایر(باشد  اساسی می

 ؛ ازجملـه افتـد  این امر به دلیل عوامل بسیاري اتفـاق مـی   .گیرد اکنون توسط گروه یا تیم صورت می شد، می

گیرد و نیازمند  آوري هاي توسعه یافته،صورت می افزایش فرصت ها براي همکاري که به تازگی از طریق فن

د کـه در آن نیـاز   هاي پیچیده، رقابتی وجود دار ها و فعالیت زیرا بین سازمان ،تري از نوآوري استسطح باال

آمده ممکن است وجـود نـوعی مسـئولیت و     به دستبا شناختی که از تیم هاي کاري  .ستبه خالقیت باال

ـ    وظایف نوآورانه امري مهم تلقی شود به ویژه زمانی که فعالیت در زمینه وآوري اسـت و تـیم   خالقیـت و ن

   ).2،2014ریلی(ها در رقابت شرکت دارند هاي بسیاري از طرف سازمان

ها تقریباً در هر حـوزه از زنـدگی    چرا موضوع کارتیمی و گروهی اهمیت دارد؟ اتخاذ تیماینک باید دید که 

ی اهمیـت دارد،  ما می دانیم که کار تیمـ ). 2016، 3کراس، ریبیل، و گرانت(کاري مدرن، افزایش مداوم دارد 

 ،2016، 4هیـوز (زیرا کار تیمی موثر مربوط به نـوآوري، ایمنـی، خطاهـاي کمتـر و نجـات سـازمان اسـت        

با این حال، دستیابی به کار تیمی با عملکرد بـاال دشـوار اسـت و    ). 2009، 5هولشیگر، أندرسون، و سالگادو

( از آنها به طور اندوه آوري ناکام مـی ماننـد    توانند به پتانسیل کامل خود برسند و بسیاري ها نمی  بیشتر تیم

ریزي وتعیین استراتژي مناسب توسط مدیران سازمان، همگـام بـا تحـوالت جوامـع      برنامه). 2002، 6هاکمن

 ؛نمایـد  گویی به نیازهاي موجود، نقش کلیدي جهت دسترسی به اهداف سازمانی ایفا مـی  بشري و در پاسخ

دارند که اگر تنها یک عامل وجود داشته باشـد کـه   گران اظهار میو تحلیل که بسیاري از دانشمندان طوري به

ریـزي صـحیح در سـازمان    کند، آن عامل برنامـه هاي موفق و ناموفق را مشخص میوجه افتراق بین سازمان

  ).1387الوانی،(توسط سیستم به صورت مناسب صورت پذیرد  بایداست که 

هـاي   ها به سمت ایجاد تیم ی به مزیت رقابتی، امروزه بسیاري از سازمانبا توجه به نیاز رو به رشد و دستیاب

هـاي خـالق و    یـافتن راه حـل  ). 7،2009آنتونی و هرتـل ( کاري و سلسله مراتب یکنواخت حرکت کرده اند

ها دیگر به تنهـایی قـادر بـه     هاي سازمان افراد و بخش. شود هر روز دشوارتر می مسائل پیچیده،جدید براي 
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روي  هـا، اهمیـت مطالعـه بـر     ها و کارگروهی در سـازمان  ضرورت تشکیل تیم. الت فرارو نیستندحل مشک

 ). 1،2005ریموند(سازد  مقوله کار تیمی را آشکار می

براي سازمان، آینده خاصی را مـورد توجـه    گیري است که مدیراي از تصمیمنوع ویژه ،ریزيهر چند برنامه

د که یک رویداد منحصر به فرد نیست که داراي یک ابتدا و انتهاي مشـخص  باید توجه نمو امادهد،  قرار می

هـاي یـک   یکی از مهمترین ویژگـی . منعکس کننده تغییرات استو بلکه یک فرآیند مستمر و دائمی  ،باشد

رهبر و مدیر اثربخش در سازمان، به کارگیري مناسب یک استراتژي و شیوه برخورد در رقابت است که البته  

توسط منابع اقتصادي و فنی آن سازمان و نیـز بـه وسـیله عوامـل محیطـی تعیـین شـود        باید ستراتژي این ا

درك  وها، بـه یـک ویژگـی اساسـی تبـدیل شـده        استفاده از تیم ها در بسیاري از سازمان). 2،2000استونر(

  ). 3،1997کوهن و بایلی(امري حیاتی است ،ها مقدمات عملکرد تیمی براي موفقیت سازمان

. نظران بر این باورند که با شدت گرفتن فشار رقابت، موفقیت سازمان در گرو کار تیمی خواهد بـود  صاحب

شود که آنان بـا   گفته می ،گرددهاي افراد به طور منظم براي کسب هدف جمعی تلفیق می  هنگامی که تالش

مسـئولیت   اعضاي تیم،. ستها بیشتر باشد، درجه همکاري بیشتر ا هرچه تلفیق تالش .هم همکاري می کنند

ارآمیزي که هـم افزایـی را   ي اعضاي تیم و نیز فراگرد اسرمهارت هاتوأمان براي نتایج معین دارند واز تمام 

  ).1391رضائیان،(بهره می گیرند شود، موجب می

نیازمنـد رهبـر    تحقق چشم انـداز خردمندانـه و نیـل بـه اهـداف سـازمان،       تیم ها براي رسیدن به موفقیت، 

یک عامل موفقیـت   سبک رهبري تیم،. نقش محوري در تعیین عملکرد گروهی ایفا می کند ،رهبر. باشند می

  ).4،2005ترنرو مولر(کلیدي براي اثر بخشی عملکرد گروهی است

توان گفت که هیچ نهاد و دستگاهی به تنهایی صاحب تمامی منابع نیسـتند و   با نگاهی به تحوالت امروز می

هاي رسمی و غیر رسمی براي افزایش کـارایی و بـازدهی    تعامل و همکاري با سایر سازمان بنابراین ملزم به

تعامـل،   همکـاري، مشـارکت،   که این همکاري داراي مولفه هاي اعتمـاد،  عملکرد خود هستند و در صورتی

لیـل  از نقطه نظـر تامپسـون بـه د   . شناخت متقابل و شبکه باشد منجر به هم افزایی خواهد شد تسهیل گري،

 ها امـري الزم و ضـروري اسـت    هاي جهان آینده، تشکیل و نگهداري تیم هاي کـاري براي سازمان چالش

  ).2002، 5تامپسون(
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در دنیاي امروز که حرکت به سمت کار تیمی و گروهی جزو ابتدایی ترین فاکتورهـاي سـازمانی محسـوب    

وري در سیسـتم خواهـد    بهـره  اي در هـر سـازمانی بـدون شـک منجـر بـه کـاهش        فعالیت جزیره ،شود می

افزایـی فعـال را در    حرکـت بـه سـوي هـم     بایـد هاي ورزشی نیـز   فدراسیون از این رو،). 1394اردالن،(شد

هاي دسته جمعـی کـه منجـر بـه      هاي راهبردي خود قرار دهند و زیرمجموعه خود را با هدف فعالیت برنامه

ش به سوي تفکر جمعی در هـر سـازمانی موجـب    بدون تردید گرای. بهبود عملکرد خواهد شد، آشنا نمایند

  : ند ازا ها عبارت افزایی در سازمان ترین ویژگی هم مهم. اثربخشی و کارایی خواهد شد

هـا کمـک مـی کنـد وتعـادل       ها به توزیع همگون وهماهنگ بار فعالیت ایجاد هم افزایی در سازمان .1

   .سازمان را افزایش می دهد

 زدگی اعضا و ها بر دوش دیگر واحدها از دل ناهمگون بار فعالیت ها وعدم توزیع هماهنگی فعالیت .2

 .کند ها جلوگیري می شکست فعالیت

  ).1390،نژاد يورد( افزایی در سازمان موجب جلوگیري از بروز بحران در سازمان می شود هم  .3

طالعات دارد ه ائهاي نمایشی ساده، مختصر، واضح و شهودي براي نمایش ارا داشبوردهاي مدیریتی مکانیزم

منظور نظارت بر وضعیت موجود در واحدهاي مختلف  ها به ها و شرکت حل جامعی براي کلیه سازمان و راه

یران سـازمان را بـراي   نمایی از عملکرد سیستم است که مـد  ،داشبوردهاي مدیریتی) . 2012 ،1چانگ(است 

  ) . 2،18:2010اکرسون(کند  میطور مؤثرتر توانا  ، نظارت و مدیریت عملکرد سیستم بهگیري اندازه

صـورت پویـا    باشـند کـه بـه    ها و نمودارهـایی مـی   ها، گزارش   داشبوردهاي مدیریتی ابزاري غنی از شاخص

دهند تا مدیران سازمان بتوانند به استناد آن وضعیت سیستم را کنترل و نظارت  عملکرد سازمان را نمایش می

داشبوردهاي مدیریتی مفیدترین ). 3،13:2010ویلیامز(شود  م میاین امر موجب بهبود عملکرد سیست ونمایند 

). 4،17:2010ولکـو (هـاي سـازمانی اسـت    ابزار براي تجزیه و تحلیل مدیریت عملکرد و نظارت بـر فعالیـت  

هاي مورد نیاز براي رسیدن به یک یـا چنـد هـدف اسـت کـه       ترین داده داشبورد مدیریتی، تصویري از مهم

تـوان نظـارت و کنتـرل     می که اطالعات را با یک نگاه طوري  هب ؛شود یش داده میبرروي صفحه نمایش نما

  ) .2012 ،5بیجیت باسیلواقلو(نمود 

  :از  عبارت اندها  هاي استقرار سیستم داشبورد مدیریتی در سازمان ترین ویژگی از مهم
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   ؛نظارت سریع و آسان بر عملکرد سازمان و فرآیندهاي موجود -1

 ؛ن و هزینه در نتیجه بازخورد سریع اطالعاتجویی در زما صرفه -2

 ؛ایجاد ارتباط ملموس با سازمان با مصورسازي اطالعات و جذابیت براي مدیران -3

 ؛دلیل تسلط بر اطالعات موجود گیري در سازمان به کاهش بالقوه خطاهاي تصمیم -4

 ).1،2015فیو استفان(بهبود عملکرد سازمان در نتیجه اشراف مدیریت بر اطالعات کامل سازمان   -5

ود خوبی جهت بهبود وضعیت عملکردي خـ  هاي هاي ورزشی در کشور تالش هاي اخیر، فدراسیون در سال

نظـران و بـا توجـه بـه نتـایج آنهـا در        ها از دیدگاه بسـیاري از صـاحب   اند، اما عملکرد این فدراسیون نموده

هاي مدیریتی در فدراسـیون بـه    یستمالمللی در سطح مناسبی قرار ندارد و همواره ضعف س هـاي بین عرصـه

در ). 1390عیـدي، (ترین دالیل ضعف عملکردي فدراسیون در نظر گرفته شـده اسـت   عنـوان یکـی از مهـم

هـا و   تـوان بـه لـزوم داشتن تفکر راهبردي، بـازنگري در تشـکیالت و سـاختار فدراسـیون     این راسـتا، مـی

 قالیبـاف، (هـاي ورزشـی اشـاره کـرد      ارکت در سازمانگذاري شایسـته جهـت توسـعه فرهنـگ مش سرمایه

1389.(  

. هاي ورزشـی مشـخص گـردد    فدراسیون افزایی مدیران ت هموهش سعی شده است تا میزان قابلیپژ ندر ای

ورزشی با بهبود عملکرد ورزش کشـور، بـه    ايه افزایی مدیریتی مدیران فدراسیون هم همچنین، میزان رابطه

افزایی مدیریتی و بررسی متغیـر هـاي    ین پژوهش در پی یافتن عوامل اثر گذار هما .ه شودئصورت مدلی ارا

افزایـی   دراین راستا، سوال اصلی این تحقیق این اسـت کـه هـم    .ور استملکرد ورزش کشموثر بر بهبود ع

محقـق در  . تواند بر بهبود عملکرد ورزش کشور موثر باشـد  هاي ورزشی تا چه میزان می مدیریتی فدراسیون

ارائـه  ورزش کشـور  افزایی مدیریتی و بهبودعملکرد  ظـر دارد مـدل مناسـبی از روابـط بـین متغیرهـاي همن

  .نماید

دار اعتماد مـدیران   هاي انجام شده پیرامون بهبود عملکرد سازمانی حاکی از تأثیر مثبت و معنی مرور پژوهش

، تـأثیر  )2016 ،٢مانا، سنگوپتا و مزومـدار ؛ 1394 آقاجانی و سیفی، سلطانی،(به کارکنان و زیرمجموعه خود 

ریوون ؛ 1394 پور و فداکار، حسینی(دار مدیریت مشارکتی در سازمان و بهبود عملکرد سازمان  مثبت و معنی

دار تعامل و همکاري مدیران سازمان با کارکنان در بهبـود عملکـرد سـازمان     ، تأثیر مثبت و معنی)2017 ،3لی
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دار تسهیل فرآینـدهاي سیسـتمی بـر     ، رابطه مثبت و معنی)2014 ،1هانگ تساي  ؛1393 دهدشتی و مهدیه،(

دار شناخت مدیران سـازمان از   ، رابطه مثبت و معنی)1393 زاده، پارسا و فتحی مقدم، زمانی(عملکرد سازمان 

 ،2یانـا مار؛ 1393زاده ، قالوندي، کبیري و سـلطان (هاي زیرمجموعه خود بر بهبود عملکرد سازمان  توانمندي

دار ایجاد شبکه ارتباطی مـدیران بـا زیرمجموعـه بـر بهبـود عملکـرد سـازمان         تأثیر مثبت و معنی و) 2017

  .باشد می) 2014، 3یلدریم؛1394 مضروعی،(

دهـد کـه ایـن موضـوع از پیشـینه پژوهشـی        افزایی نشان می هاي انجام گرفته در حوزه مدیریت هم پژوهش

هــاي   شده در زمینه بررسی سبک  هاي انجام عمده پژوهش. ردار نیستهاي ورزشی برخو زیادي در سازمان

چابکی سازمانی، هــوش هیجــانی، عملکــرد بازاریــابی،     : با متغیرهایی چون) مشارکتی و سنتی(مدیریت 

بررسی رابطه بین هر یک از آنها نشـان  . سنجیده شده استEFQM بهـره وري منابع انسانی و استقرار مدل 

ه در داخل و چه در خـارج از کشـور مطالعــات انــدکی وجــود دارد و تحقیقــات انــدك      دهد که چ می

هاي ورزشی کمتـر بـا رویکـردي     باشد و سازمان هاي غیر ورزشی می انجـام شـده بیشـتر در حـوزه سازمان

عالوه بر ). 1393 ایمن، هنري و مقصودي گودرزي، بهار، شعبانی( اند جامع مورد بررسی و پژوهش قرارگرفته

این، مدل و ابزار مورد استفاده در این پژوهش تاکنون توسط محققان داخلی و خارجی بـراي بررسـی نقش 

داراي حاضر پـژوهش  ،هاي ورزشی مورد پژوهش قرار نگرفته و از این بعد افزایی در فدراسیون مدیریت هم

افزایی بر  هاي مدیریت هم بررسی مولفهبنابراین با عنایت به مراتب فوق، ضرورت مطالعه و . نـوآوري است

بـه عبـارت   . شـود  هاي ورزشی بیش از پیش احسـاس مـی   بهبود عملکرد ورزش کشور در سطح فدراسیون

تـري   دیگر، این سوال مطرح می شود که آیا در صـورت داشتن فرهنگ کارگروهی و تیمـی، بسـتر مناسـب   

  شود یا خیر؟ براي بهبود تفکر راهبردي فراهم می

  

                                                 
١
 Hung 

٢
 Maryana  

٣
 Yeldriem 
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 هاي هم افزایی مدیریتی با بهبود عملکرد ورزش کشور ارتباط مؤلفه: مدل مفهومی پژوهش:  3ل شک

  

گـري،   مکـاري و تعامـل، تسـهیل   اعتماد، مشارکت، ه«افزایی مدیریتی شامل  هاي هم در این الگو تأثیر مؤلفه

 .گیرد بر بهبود عملکرد ورزش مورد سنجش و ارزیابی قرار می »شبکه شناخت و

  پژوهش اسیشن روش

ابـزار اصـلی   . این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از لحاظ شیوه تحقیق در زمره تحقیقات پیمایشـی اسـت  

اي لیکـرت تنظـیم شـده     گزینه 5نامه بوده است که به صورت طیف  ها در این تحقیق، پرسش گردآوري داده

نامه از روش تحلیـل عـاملی تأییـدي   گیري هـر یـک از ابعـاد پرسش براي تعیـین اعتبـار مـدل اندازه .است

روایی ابزار نیــز  . و بـراي تعیـین پایـایی از همسانی درونی ابزار به روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است

نامـه   و پرسـش  »مـدیریتی   افزایـی  هـم «سـاخته   نامـه محقـق   پرسـش  .از طریـق مراجعـه خبرگان تأییـد شـد  

و پایــایی   (CFA)ي با روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییـد) 2008، 1سونگ(» بهبودعملکردسازمانی«

لفاي آا استفاده از ضریب ب) 86/0(افزایی مدیریتی  نام هم و پرسش )89/0(»بهبودعملکردسازمانی«نامه  پرسش

مؤلفـه   6بخـش اول شـامل    :این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است  نامه پرسش .کرونباخ تعیـین گردیـد

گویـه جهـت تعیـین     38و  »شـبکه  متقابـل و   گـري، شـناخت   مشارکت، همکاري و تعامل، تسـهیل  اعتماد،«

کارایی، اثربخشی، کیفیـت  « مؤلفه 4داراي نامه  هاي ورزشی و بخش دوم پرسش افزایی مدیران فدراسیون هم

هاي ایـن   ادهتجزیه و تحلیل د. گیري میزان بهبود عملکرد تدوین شده است گویه براي اندازه 32و  »و کمیت

  .اس انجام شد ال تحقیق بـا استفاده از نرم افزار اسمارت پی

                                                 
١
 Sung  
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باشـند کـه بـه موضـوع کـارتیمی و       هاي ورزشی می نفر از مدیران فدراسیون 50جامعه آماري این پژوهش 

هـاي   در ایـن تحقیـق تـأثیر مؤلفـه     .شـتند درك کـاملی دا مدیریتی نیـز  افزایی  گروهی آشنایی کامل و از هم

 »شـبکه  متقابـل و   گـري، شـناخت   اعتماد، مشارکت، همکـاري و تعامـل، تسـهیل   «ایی مدیریتی شامل افز هم

گیـرد و اثـر    عنوان متغییر وابسـته مـورد سـنجش قـرار مـی      عنوان متغیر مستقل و بهبود عملکرد ورزش به به

این اساس شـش   شود که بر افزایی مدیریتی بر بهبود عملکرد ورزش کشور بررسی می ها هم یک مؤلفه به یک

افزایـی بـر بهبـود عملکـرد      با توجه به اینکه هدف ایـن تحقیـق، بررسـی تـأثیر هـم     . گردد فرضیه تنظیم می

نرمال بودن مشاهدات ) K-S(1اسمیرنف-از طریق آماره کولموگروف ،باشد هاي ورزشی کشور می فدراسیون

  . مورد بررسی قرار گرفته است

  نتایج نرمال بودن داده ها :2جدول

  بهبود عملکرد ورزش  افزایی مدیریتی مه  

  50  50  تعداد نمونه

  08/102  20/191  میانگین

  00/26  00/47  انحراف معیار

  001/0  001/0  سطح معناداري

  

نامه هـاي تحقیـق غیرنرمـال اسـت بـه       یافته هاي جدول فوق نشان می دهد که مشاهدات مربوط به پرسش

لـذا فـرض صـفر در آزمـون      .می باشد 05/0ن مذکور کمتر از سطح معناداري مربوط به آزمو ،عبارت دیگر

پذیرفتـه   95/0عبارت دیگر فرض غیرنرمال بودن مشاهدات با اطمینان  کولموگروف اسمیرنف رد شده یا به

  . شود می

                                                 
١Kolmogorov-Smirnov 
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)افزایی بر بهبود عملکرد هاي هم اثرمؤلفه(ضرایب تعیین مدل اصلی پژوهش: 1نمودار   

 

توان رابطه بین یک یا چند متغیر مستقل و  متغیر وابسـته  معیاري است که با آن می ترین ضریب تعیین، مهم

بـا  . باشـد این ضریب بیان کننده درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهاي مستقل مـی . را توضیح داد

ي ، ضریب تعیین مـدل اصـلی پـژوهش  بـرا    ) 1نمودار (توجه به شکل مدل ساختاري برازش شده تحقیق 

بهبـود   درصد تغییرات متغیر وابسـته  45باشد که بیانگر این است که می 450/0متغیر بهبود عملکرد، برابر با 

درصد تغییرات مربـوط بـه پارامترهـا و     55در مدل فوق  .شودافزایی تبیین میعملکرد توسط متغیرهاي هم

ي فردي مهارت هال و پارامترهایی چون عوام ؛اند نشده در نظر گرفتهعواملی هستند که در این مدل و الگو 

هاي فناوري و سایر متغییرهایی  ها، زیرساخت هاي ورزشی، تجهیزات و امکانات فدراسیون مدیران فدراسیون

  .که در این الگو اثرگذارند

  

 

  

  

  

 

 اعتماد    مشارکت        شبکه    شناخت        و همکاري تعامل  گري تسهیل

 اثربخشی       کمیت     کارایی     کیفیت
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)افزایی بر بهبود عملکرد هاي هم اثرمؤلفه( پژوهشاصلی نتایج آزمون تی مدل  :2نمودار  

  

اسـتاندارد شـده در    βمنظور از ضرایب مسیر همـان  . دهدمدل پژوهش را نشان می tنتایج آزمون  1،نمودار

. ضرایب مسیر باید از لحاظ بزرگی، عالمت و معناداري مورد بررسی قرار بگیرنـد . باشدرگرسیون خطی می

در مقابـل،  . باشندضرایب مسیر مثبت نشان دهنده روابط مستقیم بین متغیرهاي پنهان درون زا و برون زا می

      نشـان دهنـده رابطـه معکـوس بـین متغیرهـاي پنهـان درون زا و بـرون زا         ) بتاي منفی(ضرایب مسیر منفی 

  ).1393محسنین و اسفیدانی ،(باشدمی

شود و بـا تأییـد بـرازش آن، بررسـی     گیري و ساختاري میشامل هر دو بخش مدل اندازهتحقیق، مدل کلی 

شـاخص  ( Gofبراي بررسی برازش مدل کلی تنهـا یـک معیـار بـه نـام      . شودمی برازش در یک مدل کامل

کـه بـه عنـوان مقـادیر ضـعیف،       36/0و  25/0، 01/0با توجه به سه مقدار . شوداستفاده می) نیکویی برازش

برازش بسیار مناسب مـدل   Gofبراي  632/0معرفی شده است و حصول مقدار  Gofمتوسط و قوي براي 

  .کندمیکلی را تأیید 

  هاي پژوهش فتهیا

مدل و الگوي فرآیند طراحی داشبورد مدیریتی و زیرفرآیندهاي آن در جهـت بهبـود عملکـرد     ،1در جدول 

تـوان یـک سیسـتم داشـبورد مـدیریتی در       هاي ورزشی تدوین شده است و مطابق این جدول می فدراسیون

هـاي ورزشـی بـا رویکـرد      دراسـیون جهت اطالع و آگاهی مدیران فدراسـیون از عملکـرد خـود و سـایر ف    

 اعتماد    مشارکت        شبکه    شناخت        و همکاري تعامل  گري تسهیل

 اثربخشی       کمیت     کارایی     کیفیت
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 رویکرد اصلی داشـبورد  هدف و .سازي نمود مدل توانمندسازي مدیران با استفاده از فناوري نوین طراحی و

هاي  در قیاس با سایر فدراسیون موجود وضعیتو پایش هاي ورزشی ارزیابی مستمر  مدیریتی در فدراسیون

   .ورزشی است

  هاي ورزشی ي طراحی داشبورد مدیریتی در فدراسیونسلسله مراتب و فرآیندها :1جدول 

  زیرفرآیند  فرآیند  

  )الگوریتم اولیه(نیازسنجی و طرح توجیهی اولیه  نیازسنجی   گام اول

  )افزاري افزاري و نرم سخت(سنجش میزان آمادگی فدراسیون  سنجی امکان

  به فیلدهاي اطالعاتی نیازهاي فدراسیون زمینهریزي اولیه در  برنامه  ریزي برنامه  گام دوم

  هاي اطالعاتی تجزیه و تحلیل فیلدهاي معرفی شده و بازنگري فرم  تحلیل وضعیت

  هاي کلیدي مورد نیاز داشبورد براي فدراسیون شناسایی شاخص  طراحی

  بندي فرآیندها و طراحی الگوریتم نهایی الویت  فرآیندهاي  گام سوم

  ها هاي مورد نیاز فدراسیون ها و فرم لعملسازي دستورا تهیه و جاري  ها فدراسیون

  بیس هاي مبتنی بر ساختار وب طراحی پایگاه داده بر مبناي سیستم  طراحی

  هاي نوین و هوشمند افزار نهایی و بر مبناي سیستم طراحی نرم  سیستم داشبورد  گام چهارم

  طراحی بخش گزارشات کاربردي مبتنی بر داشبورد مدیریتی  مدیریتی

  سازي سرور مرکزي و پشتیبان براي پایگاه داده و فراداده آماده  استقرار و  پنجمگام 

  آموزش مدیران و کاربران نهایی سیستم  سازي پیاده

  سنجش میزان موفقیت سیستم و بازخورد داشبورد براي مدیران فدراسیون  ارزیابی   گام ششم

  ن و کاربردي بودنکاربرپسندبود زمینهافزار در  ارزیابی نرم  تحلیل وضعیت

  روزرسانی سیستم آموزش مستمر مدیران و کاربران و به  نگهداري   گام هفتم

  افزار و رفع نقاط ضعف سیستمی توسعه و تکامل نرم  توسعه سیستمی

  

کـاربردي جهـت    اسـتفاده سازي سیستم داشبورد مدیریتی از مرحله نیازسـنجی تـا    جدول فوق مراحل پیاده

هـاي   اطالعـات ضـروري از فدراسـیون   نخسـت،  در گـام   .دهـد  هاي ورزشی نشان می استقرار در فدراسیون

آوري  افـزار مطـابق فـن    هاي بعدي و نهایی طراحی نرم در گام. گردد استخراج و تجزیه و تحلیل میورزشی 

اطالعـات ثبـت شـده    .  شود می آماده هاي ورزشی  در فدراسیونو استفاده  استقرارسازي و جهت  نوین پیاده

پایش وضعیت موجود گیرد و هر لحظه امکان  هاي ورزشی در دسترس مدیران فدراسیون قرار می راسیونفد

این سیسـتم قابلیـت هوشمندسـازي را هـم دارد کـه وابسـته بـه اطالعـات و آمـار دقیـق           . پذیر است امکان
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ظ عملکردي خواهد ها از لحا بینی وضعیت فدراسیون اي قادر به پیش باشد و در مرحله حرفه ها می فدراسیون

 .شد

 سازي و الگوي طراحی سیستم داشبورد مدیریتی نمودار فرآیند مدل :1شکل 

  
  مدل داشبورد مدیریتی :2شکل 

ایـن  . دهـد  هاي ورزشـی را نشـان مـی    نمودار فرآیندي طراحی سیستم داشبورد مدیریتی فدراسیون 1شکل 

ایـن  . دهـد  را نمایش می )Smart Dashboard(نمودار چرخه طراحی و تدوین سیستم داشبورد هوشمند

. باشدشود تا سیستم داشبورد مدیریتی همواره نسبت به نیازهاي فدراسیون فعال  چرخه فرآیندي موجب می

هاي  توانند وضعیت فدراسیون خود و سایر فدراسیون هاي ورزشی می در این مدل مفهومی مدیران فدراسیون

راحتی شناسایی نمایند که ایـن امـر موجـب     لحظه پایش و نقاط ضعف و قوت خود را بهورزشی را در هر 

. کنـد  میها شده و به چرخه بهبود عملکرد ورزش کشور کمک شایانی  ارزیابی مستمر عملکرد در فدراسیون

 آوري نـوین در  هاي ورزشی با گـرایش بـه سـوي فـن     در فدراسیون سازي داشبورد مدیریتی و پیادهاستقرار 

ناپـذیر   امري ضروري و اجتناب سازمانسازي سیستم ارزیابی مستمر و با هدف نظارت و کنترل  جهت بهینه

منـد بـراي مـدیران ورزشـی     هاي ورزشی ابزاري قدرت فدراسیون استقرار سیستم داشبورد مدیریتی در. است

گیزي نظارت و کنتـرل  ان گفتطرز ش دهد بر عملکرد زیرمجموعه خود به کشور است که به مدیران اجازه می

تجزیـه و تحلیـل و بررسـی     ،شـود  آوري نوین اجرا مـی  این مدل نظارت در سازمان که بر مبناي فن. نمایند

کارهایی کاربردي و هوشـمند جهـت رفـع موانـع و     دهد و راه خوبی پوشش می ا نیز بههاي سیستم ر چالش

هاي خروجی سیستم داشبورد مدیریتی  دلم. دکرهاي ورزشی ارائه خواهد  مشکالت آینده مدیران فدراسیون

هـاي   نگرانه و ارزیابی مسـتمر فعالیـت   هاي ورزشی بر مبناي فرآیندها و نیازهاي جاري و آینده در فدراسیون
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وضعیت جاري فدراسیون 
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 ها ورزشـی   عملکرد فدراسیونکار مفیدي براي ارتقاي تواند راه باشد  که می ورزشی می هاي سایر فدراسیون

  .رتقاي وضعیت موجود باشدها و ا با هدف بازنگري فعالیت

سـازي   نمونه خروجی و کاربردي سیستم داشبورد مدیریتی که بر مبنـاي چرخـه فرآینـد مـدل     ،2در شکل  

خـوبی بـراي مـدیران     ایـن نمونـه بـه   . شود هاي ورزشی طراحی شده نمایش داده می داشبورد در فدراسیون

ضعیت فدراسیون خود در مقایسه با وضعیت همواره از و آنها از این طریق. هاي ورزشی گویاست فدراسیون

کنتـرل   جهـت  اقـدام مـؤثري   با یـک نگـاه سـریع    دارند کهورزش کشور مطلع خواهند شد و این امکان را 

این مهم از اهداف اصلی استقرار  -شدن اوضاع جلوگیري نمایند د و از وخیمنوضعیت جاري خود انجام ده

  . باشد ي ورزشی میها هاي داشبورد مدیریتی در فدراسیون سیستم

اعتمـاد، مشـارکت، همکـاري و    « هاي افزایی که شامل اثر مستقیم مولفه هم مدل مفهومی مدیریت ،3درشکل 

در . است  شده  نشان داده ،باشد عملکرد می بر روي متغیر بهبود »شبکه متقابل و  گري، شناخت تعامل، تسهیل

اعتمـاد، مشـارکت، همکـاري و    « هاي ر مستقیم مولفهافزایی که شامل اث هم مدل ساختاري مدیریت ،3جدول 

در . نشان داده شده است ،باشد عملکرد می بر روي متغیر بهبود »شبکه متقابل و  گري، شناخت تعامل، تسهیل

رابطـه معنـادار مثبـت یـا     ) 01/0(در سطح خطاي  ،باشد  -5یا کوچکتر از   5بزرگتر از  tکه مقدار  صورتی

  . منفی خواهد بود

  افزایی مدیریتی بر بهبود عملکرد ورزش هاي هم مقادیر مدل اثر مستقیم مؤلفه : 3ل جدو

  نتیجه  αهمبستگی ضریب  عدد معناداري Pمعناداري سطح ضریب مسیر  مسیر مستقیم

  تأیید 53/0 609/8  000/0 374/0  بهبود عملکرد اعتماد  

  تأیید 196/0 764/7  000/0 223/0 بهبود عملکرد  کت مشار

  تأیید 291/0 497/7  000/0 229/0  بهبود عملکرد امل و همکاري  تع

  تأیید 211/0 634/6  000/0 196/0 بهبود عملکرد  گري تسهیل

  تأیید 314/0 732/7  000/0 236/0 بهبود عملکرد شناخت 

  تأیید 209/0 865/5  000/0 236/0 بهبود عملکرد  شبکه

  عملکـرد  هاي اعتماد مدیران بر بهبود ، مؤلفهدهد نشان می) ل فوقجدو(ساختاري  آمده از مدل دست نتایج به

)β و37/0برابرt  و  61/8برابرP  (عملکـرد   ، مشارکت مدیران بر روي بهبـود  )01/0کمترازβ  و22/0برابـرt 

بر روي بهبود عملکـرد ورزش کشـور      و تعامل وهمکاري مدیران فدراسیون ) 01/0کمتراز  Pو  77/7برابر 

)β و23/0برابرt  و  76/7برابرP  (بهبودعملکرد گري بر و تسهیل) 01/0کمترازβ و20/0برابرt  و  63/6برابرP 
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 tو24/0برابر β(ها  بر بهبودعملکرد ها از توانمندي سایر فدراسیون مدیران فدراسیون  وشناخت) 01/0کمتراز 

 β(بهبودعملکرد ورزش کشور  هاي ورزشی بر و شبکه ارتباطی بین فدراسیون) 01/0کمتراز Pو  73/7برابر 

  .داري دارند اثر مستقیم و معنی) 01/0کمتراز Pو  87/5برابر  tو24/0برابر

 گیري بحث و نتیجه

اعتماد، مشارکت، تعامـل و همکـاري،   «افزایی مدیریتی شامل  هاي هم بررسی تأثیر مؤلفه ،هدف این پژوهش

  . باشد اي ورزشی و ارتقاي ورزش کشور میه بر بهبود عملکرد فدراسیون »گري، شناخت و شبکه تسهیل

هاي ورزشـی بـر بهبـود عملکـرد      فرضیه اول این پژوهش که به بررسی تأثیر اعتماد بین فدراسیون مورددر 

و ) 1393(، دهشـیري )1394(سـلطانی، آقاجـانی وسـیفی   هـاي   بـا پـژوهش   ، نتـایج پردازد ورزش کشور می

که به بررسی نقـش اعتمـاد در   ) 2012(2و وي، ونگ و لی) 2016(1مانا، سنگوپتا و مزومدار، )1392(فرجیان

کنند که اعتماد یکی از جنبه هاي مهم روابـط   بیان می آنها. ، همخوان استاند بهبود عملکرد سازمان پرداخته

-مشـارکت را در زمینـه   ، اعتماد. باشدساز مشارکت و همکاري میان اعضاي جامعه میانسانی است و زمینه

و تمایل افراد را بـراي همکـاري بـا     می بخشدصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سرعت هاي مختلف اقت

شـود کـه   آمیز حفـظ مـی  با اعتماد، روابط اجتماعیِ محکم و صلح. دهدهاي مختلف جامعه افزایش میگروه

میـان  در این پـژوهش از  . هاي سازنده هستندها به نوبه خود، پایه و اساس رفتارهاي جمعی و همکارياین

و براي نشان دادن تأثیر اعتمـاد متقابـل   ) 1393( 3هاي مطرح شده در مورد ابعاد اعتماد، دیدگاه رابینزدیدگاه

هـاي  هاي آماري انجام شده بـر روي داده با تحلیل. استفاده گردیده است) 1384(4بر عملکرد از مدل کریتنر

  .و عملکرد رابطه معناداري وجود داردگردآوري شده، این نتیجه حاصل گردید که بین ابعاد اعتماد 

هاي ورزشی بـر بهبـود عملکـرد ورزش کشـور      فرضیه دوم پژوهش که به نقش مشارکت مدیران فدراسیون

و ) 1394(پـور و فـداکار   و حسینی) 2017(6و ریوون لی) 2018(5هاي دونالدپاتون پژوهشنتایج پردازد با  می

مشـارکت  کـه  اند  بیان نمودههمگی  .همخوانی دارد) 1386(و توکلی و اعتمادي) 1393(کاظمی و درخشیده

انگیزد تا براي دستیابی  هاي گروهی است که آنان را برمی یک درگیري ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت

مشـارکت مـدیران و کارکنـان سـازمان     . به هدف هاي گروهی یاري دهند و در مسئولیت کار شریک شوند

                                                 
١
 Mana,Sengopta,Mesomdar 

٢
 Vee,Vung,Lee 

٣
 Robbins Stephen 

٤
 Kreitner Robert 

٥
 Donaldpaton  

٦
 Rayon Lee 



١٥ 
 

بیشتري را در دستیابی به اهداف و برنامه هاي تدوین و تنظـیم شـده از    موجب خواهد شد تا افراد مسؤلیت

  .خود نشان دهند و در نتیجه سازمان را با احتمال موفقیت بیشتري مواجه سازند

هـاي ورزشـی در بهبـود عملکـرد      تأثیر تعامل و همکاري مـدیران فدراسـیون   پیرامونفرضیه سوم پژوهش  

ــژوهش ــا پ ــه هــاي دهدشــتی و ورزش کشــور ب ــاس) 1393(مهدی ــ و عب ــانپ ــگ ) 1388(ور و باروتی و هان

از جملـه فرآینـدهاي مــؤثر در     کـه  اند بیان نمـوده  آنها. باشد راستا می هم) 2012(  2و براون) 2014(1تساي

منـدي از   تعامل و همکاري و ارتباطـات اثـربخش اسـت کـه در صـورت بهـره       ،بهبـود عملکـرد سـازمانی

   .گیري در عملکرد سازمانی داشته باشد ـد نقـش چـشمتوان معیارهاي اثربخشی مـی

هـاي ورزشـی در بهبـود عملکـرد      گري مدیران فدراسـیون  فرضیه چهارم پژوهش که به بررسی تأثیر تسهیل

و بهرامـی و  ) 1393( زاده پارسـا و فتحـی   مقـدم،  هـاي زمـانی   پـژوهش نتـایج  پـردازد بـا    ورزش کشور مـی 

بـه نقـش بسـیار مهـم تسـهیل شـرایط و        آنهـا . همخوانی دارد) 1993( ٣و زیمرمن و ایوانس) 1391(پارسا

هـا    مقررات و قوانین سازمان در جهت بهبود عملکرد سـازمان و تسـهیل مشـارکت افـراد و سـایر سـازمان      

گري راهی است براي رهبري سازمان بدون این که زمام امور بـه دسـت    تسهیلکه نمودند  بیاناند و  پرداخته

گر، آماده کردن دیگران براي به عهده گرفتن مسـوولیت و رهبـري    وظیفه تسهیل. ودشخص خاصی گرفته ش

  .است

هاي ورزشی  فرضیه پنجم پژوهش که به بررسی تأثیر شناخت مدیران فدراسیون از توانمندي سایر فدراسیون

رفیعی و  و )1393(زاده  ، کبیري و سلطانقالونديهاي  پردازد با پژوهش در بهبود عملکرد ورزش کشور می

همدلی و شناخت که نمودند  همگی بیان. هم راستاست) 2014(5و زولتان) 2017( 4و ماریانا) 1391(زاهدي

یاددهی را براي هر  -شناخت متقابل، قابلیت ارزشمندي است که با ایجاد اعتمادي دوجانبه، فرآیند یادگیري

  . دو طرف لذت بخش می کند

و شبکه ارتباطی مدیران فدراسیون در بهبود عملکرد ورزش  فرضیه ششم پژوهش که به بررسی تأثیر ارتباط

و کرمی ) 1394(و غضنفري و مضروعی) 1394(زاده خوران و غالم چوپانی، هاي پردازد با پژوهش کشور می

هـایی   بیان نمودند سازمان آنها. همخوانی دارد ) 2014( 1و یلدریم) 2017(6و زونن و درمیر) 1393(و رنجبر
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بر ارتباطات سازمانی اثـربخش و اعتمـاد سـازمانی دارنـد نسـبت بـه دیگـر         هایی که تأکید بیشتري سازمان

  . هاي سازمانی محقق شود گردد تا هدف بنابراین الزم است ارتباطات سازمانی اثربخش. ترند ها موفق سازمان

هـاي ورزشـی، یـک     سـازمانی در فدراسـیون   افزایی بـین  توان نتیجه گرفت هم می باتوجه به مطالب ذکرشده،

باشد  هاي بیشتر در جهت بهبود  عملکرد ورزش کشور می منديکارگیري توان ؤثر و مکمل براي بهشین مجان

هاي ورزشـی و در نتیجـه    افزایی مدیریتی در بهبود عملکرد و ارتقاي توانمندي فدراسیون و بدون تردید هم

ورزش کشـور   هـاي ورزشـی کـه در توسـعه و تعمـیم      فدراسیون در .رشد ورزش کشور نقش اساسی دارد

افزایـی   هاي ورزشی از طریق مدیریت هم هاي نوین در فدراسیون کارگیري روش به ،جایگاه نخست را دارند

 مستمر و عملکـرد  هاي داشبورد مدیریتی با رویکرد ارزیابی آوري نوین و استقرار سیستم بویژه استفاده از فن

 .باشد ناپذیر می هاي جامعه ورزشی کشور امري اجتناب بهینه و تأمین خواسته

هاي ورزشی یاد بگیرند که  چنین موفقیت در حوزه تفکر راهبردي مستلزم این است که مدیران فدراسیونهم

افزایـی   دیگر کشف کننـد و از مزیـت پتانسـیل هـم    و متناقض را از طریق گفتگو با یکچگونه موارد پیچیده 

مجهز باشند، قادرند بـا   قابلیت تفکر راهبردي مدیرانی که به. فکر برخوردار گردند  چندین فکر به جاي یک

افزایــی و ترکیــب اســتعدادهاي موجــود، راهکارهــایی خالقانــه بــراي موفقیــت ســازمان بیابنــد  ایجــاد هــم

کارگیري  هاي ورزشی با به بنابراین مدیران فدراسیون. )1393 ایمن، هنري و مقصودي گودرزي، بهار، شعبانی(

هاي داشبورد مدیریتی، ضمن ارتقاي عملکرد سـازمانی   تقرار سیستمي آن و اسها افزایی مدیریتی و مؤلفه هم

آگاهی مستمر از عملکرد فدراسیون، کاهش : توانند از امتیازاتی چون انی، میو دستیابی به اهداف سازم خود

ه خدمات شایسته در زمان مناسب، ارتقاي مهارت تیمـی و گروهـی در زیرمجموعـه    ئها، ارا گیر هزینه چشم

  . برخوردار شوند بهبود عملکرد ورزشیفدراسیون و درنتیجه 

هـاي داشـبورد    هـاي ورزشـی فاقـد سیسـتم     فدراسـیون  بیشـتر که  شدهاي انجام گرفته، مشخص  در بررسی

ایـن   .باشـند  هـاي ورزشـی مـی    ایر فدراسیونمدیریتی بر پایه ارزیابی مستمر و اطالع و آگاهی از عملکرد س

هـایی باشـد کـه اهـداف      تواند نقطه ضعف بزرگی براي سازمان گیرد می نشأت میکه از تفکر سنتی رویکرد 

هـایی   بـدون شـک فدراسـیون   . دارنـد  مالی و انسانی، امکانات و تجهیزات و منـافع مشـترك   راهبردي، منابع

آوري  تقرار و اسـتفاده از فـن  افزایی مدیریتی و عدم اسـ  ورزشی با اصرار بر فعالیت به شکل کنونی بدون هم

  . رو خواهند داشت هایی زیادي در پیش ویژه داشبورهاي مدیریتی، در آینده چالش به وینن
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The study is to investigate the synergistic effect of inter-organizational sports 
federations with the approach of improving the performance of sport in the 
country based on dashboard model. This research is a causal relationship 
research based on the structural equation model (structural model, path 
analysis). This research, in terms of purpose, is applicable. The statistical 
population was the managers of sports federations of the country. In this 
research, the sample was determined equal to the total population of the 
research. The main instrument for measuring the research includes two 
questionnaires of synergy management and organizational performance 
questionnaire (Sung, ٢٠٠٨) with structural validity through confirmatory factor 
analysis (CFA) and reliability of Organizational Performance Improvement 
Questionnaire (٠٫٨٩), and management co-operation questionnaire (٠٫٨٦) using 
coefficient Cronbach's alpha was determined. Data analysis of this research was 
performed using Smart PLS software. 

Findings of the research showed that effects of direct synergy management 
components such as "trust, participation, interaction and collaboration, 
facilitation, cognition and network" on improving the performance of the 
country's sport were positive and significant. Therefore, managers of sports 
federations, with the development of managerial synergy, especially the 
deployment and use of innovative management dashboards with a continuous 
assessment and monitoring of their activities and performance and other sports 
federations, can provide a clear perspective and a clear horizon for the sport of 
the country. 
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