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Abstract 
The purpose of this study was to develop a model for managing the 

performance of physical education of the Ministry of Oil based on the 

organizational excellence model. This research is applied in terms of purpose 

and the data were collected in the field and qualitatively, based on purposive 

sampling by conducting 22 in-depth interviews with expert participants in 

sports in the Ministry of Oil. After each interview, codes were extracted. 

After the 18th interview, the answers were a repetition of the previous 

interviews. Therefore, the interviews were interrupted. Data analysis was 

performed by Delphi method and components and indicators of physical 

education performance management of the Ministry of Oil were identified 

based on the principles of organizational excellence. Findings showed that 

12 components and 37 indicators in the criteria of enablers and 4 

components and 12 indicators in the criteria of results help to develop the 

management of physical education performance of the Ministry of Oil. It can 

be said that achieving the empowering components will improve the quality 

of working life, system maturity and the development of organizational 

productivity in the Ministry of Oil. 
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 چکیده

 بر اساسوزارت نفت  بدنی یتتربعملکرد  تیریمدل مد نیتدوهدف پژوهش، 

ها  است و داده یپژوهش به لحاظ هدف، کاربرد نیامدل تعالی سازمانی بود. 

 22گیری هدفمند با انجام  هنمون بر اساسکیفی،  ۀویو به ش یدانیم صورت به

 یآور جمعنظر در ورزش وزارت نفت  صاحب کنندگان مشارکتعمیق از  مصاحبۀ

تکرار  ها شد. پس از مصاحبه هجدهم، پاسخ پس از هر مصاحبه، کدها استخراج و

ها  داده وتحلیل تجزیهها قطع شد.  بنابراین مصاحبه ؛های قبلی بود های مصاحبه پاسخ

 وزارت بدنی تربیت مدیریت عملکرد یها ها و شاخص و مؤلفهانجام  یدلف ۀبا شیو

مؤلفه و  12که  ها نشان داد افتهیشد.  ییساشنابر پایه اصول تعالی سازمانی  نفت

شاخص در معیار نتایج به  12مؤلفه و  4شاخص در معیار توانمندسازها و  37

توان گفت که  کند. می وزارت نفت کمک می بدنی یتتربمدیریت عملکرد  ۀتوسع

 ستمیس لوغی، بکار یزندگ تیفیک بهبودهای توانمندساز موجب  دستیابی به مؤلفه

 ی سازمانی در وزارت نفت خواهد شد.ور بهره ۀوسعو ت

 لکرد، وزارت نفت، تعالی سازمانیمدیریت عم :کلمات کلیدی
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 مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی فصلنامه/  100

  چهاردهمسال  54شماره  1401پاییز 

 مقدمه

تمام  دیبهبود عملکرد بوده، با ازمندین یطیها در هر مح امروز، سازمان یرقابت ايیدر دن

 یکیعملکرد  تیریمد ۀ. توسعیرندکارگ بهعملکرد  یبه تعال یابیتالش خود را براي دست

عملکرد، اصطالح  تیریمد .هاست سازمان تیریدر مد شرفتیپ يها شاخص نیتر از مهم

نظام  نیعملکرد شده است. ا یابیارز یاصطالح سنّت نیگزیااست که ج ديیبه نسبت جد

کارکنان و  شرفتیبراي پ تیقابل جادیسنجش و بهبود عملکرد و ا ت،یریمد باهدف

 داریپا تیمنسجم و راهبردي است که موفق يندیعملکرد، فرا تیریسازمان ارائه شد. مد

هاي کاري و عملکرد  گروه م،یکردن عملکرد افراد، عملکرد ت همبسته قیسازمان را از طر

 زانیاز م یآگاه منظور به یهر سازمان (1399همکاران، و  یفی)شر.سازد یم سریسازمان م

سنجش و  نظام به مبرم ازین ا،یپو طیخود در مح يها تیفعال تیو مرغوب تیمطلوب

 کیو سنجش عملکرد در  تیرینبود نظام مد گرید يعملکرد دارد، از سو تیریمد

که  شود یم یسازمان تلق رونیدرون و ب طیارتباط با مح يعدم برقرار يبه معنا سازمان

به همین  (1396.)رضائیان و گنجعلی، خواهد داشت یسازمان را در پ مرگ یجهدرنت

هاي  راه گیري ا بهرهبکنند  ، سعی میی عصر حاضررقابت طیها در مح سازمان دلیل،

واضح است  (Arriola.et al, 2016).ا بهبود بخشندکارکنان خود ر یعملکرد شغل مختلف

 ؛اهداف سازمان در گروي توانایی نیروي انسانی در انجام امور محوله است که رسیدن به

ها است و  براي سازمان انکارناپذیريبنابراین بهبود عملکرد و بهسازي نیروي انسانی نیاز 

 درواقع (MacLean, 2016)ت.مدیریت عملکرد ابزاري براي دستیابی به این هدف اس

 براي را سازمان یک هاي فعالیت که م استمههاي  مؤلفه از یکی مدیریت عملکرد،

 سازمان یک عملکرد بر تواند می و نماید می فراهم اهداف به مداوم و کارآمد ،مؤثر دستیابی

 ها را سازمان کارمندان و سیستم به منابع، دهی نظم یندفرا و رسانی خدمت روند حتی یا و

 ارزشیابی و نظارت که است ینديفراو  نماید متمرکز استراتژیک هاي اولویت و اهداف براي

 در مدیریتی ابزاري عنوان به سازمان هاي با استراتژي سویی هم جهت را عملکرد

 ها سازمان سطح در عملکرد بهبود هاي جدید مدل خلق باعث ت،موضوعا همین .گیرد برمی

 (Byars & Rue, 2018).است شده

هاي مدیریت دولتی قرار گرفته و به هدف کلیدي  مفهوم عملکرد در رأس برنامه 

هاي گذشته بر مفاهیم عملکرد  ترین تحوالت سال آن تبدیل شده است. بیشترین و مهم

هدف اصلی  عنوان بهسازمانی و اثربخشی متمرکز بوده که بهبود عملکرد بخش دولتی را 

تواند  نظام اثربخش مدیریت عملکرد می (1396ن، رهنورد و همکارا)اند. خود بیان کرده
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ها داشته باشد. مدیریت عملکرد در  ها را براي سازمان و کارکنان آن انبوهی از مزیت

مدیریت منابع انسانی تلقی تسهیل اثربخشی سازمانی یکی از وظایف کلیدي 

 استراتژیک انسانی منابع مدیریتویژۀ  مباحث از یکی ( وJakobsen.et al, 2017)شود. می

آید.  می حساب به سازمان و کارکنان عملکرد براي ارتقاي مناسبی ابزار که است

 شود، اجرا و طراحی سازمان در آن نیاز پیش و ملزومات با عملکرد مدیریت که درصورتی

 راهکارهاي ها آن حل در جهت و شناسایی را سازمان مشکالت و مسائل از بخشی تواند می

مدیریت عملکرد کاربرد و پیامدهاي مثبتی از قبیل  (1395)رحمانی، .کند ارائه عملی

ریزي منابع انسانی، کارمندیابی و انتخاب، تربیت و بهسازي منابع انسانی، طراحی  برنامه

هاي منابع نظام جبران خدمت، تعیین مسیر پیشرفت شغلی، شناخت استعداد و توانایی

و ایجاد جو اعتماد  هاي استخدامی روایی آزمونانسانی، طراحی نظام انگیزش، تعیین 

ریزي  در برنامهتوان گفت که  می درمجموع( و Andersen & Donald, 2016دارد )

به مدیران و  تنها نهو حیاتی دارد. این فرایند  کننده تعییننیروي کار، نقش بسیار 

که اطالعات ضروري هم مرتبط کنند، بله تا انتظارات و نتایج را ب دهد میکارکنان امکان 

 با توجه به ایفاي نقش توسعۀ (Eyoun.et al, 2020).گذارد را در اختیار مدیران می

اداره کل سالمت و مطلوب عملکرد ورزش در بهبود کیفیت زندگی کاري کارکنان، 

وزارت نفت و مشارکت حداکثري مستمر کارکنان در ورزش اهمیت فراوانی  یبدن تیترب

 .دارد

 در ارزیابی تعالی سازمانی يها مدل یريکارگ به مدیریت عملکرد، توسعۀعالوه بر  

شناسایی نقاط قوت و ضعف و میزان دستیابی  منظور به ها سازمانعملکرد  و بهبود

به کیفیت و عملکرد بهتر، مؤثر است. تعالی سازمانی، تابع شرایط خاص،  ها سازمان

فرهنگ، محیط داخلی و خارجی، ویژگی نیروي انسانی سازمان، نقاط قوت و ضعف و 

اساس، مسیر برتري و  ینبرااست.  در برگرفتهها و تهدیدهایی است که سازمان را  فرصت

ترش موفقیت در یک سازمان و گستعالی سازمانی، شناسایی، تشخیص، توسعه 

 ابزاريمدل تعالی سازمانی  که اذعان کردتوان  می (1393است.)طباطبایی مزدآبادي، 

 .بخشد میبهبود  را است که عملکرد سازمان

یک رویکرد علمی هاي نوین مدیریتی سازمانی و  شمدیریت تعالی یکی از رو 

دستیابی به تعالی در خدمات و  برايیکپارچه است که هدف آن تعیین استانداردهایی 

1(EFQM) اروپایی ها است. مدل تعالی فعالیت
هاي جهانی است که در آن  یکی از مدل 

                                                           
1. European Foundation for Quality Management 
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مؤسسات مختلف با اعمال استانداردهاي خود در داخل مؤسسه، بر دستیابی به تعالی 

 گیري اندازهکنند. این مدل یک روش  المللی تکیه می سازمانی در سطوح محلی و بین

کند آیا سازمان در مسیر تعالی قرار دارد یا خیر.  سازمان است که تعیین می براي

تواند  ها براي بهبود عملکرد است و می ها و رفع آن همچنین به دنبال شناسایی کاستی

براي کاربرد آن  از ماهیت، اندازه و ساختار آن به کار رود و نظر صرفدر هر سازمانی 

 ییاروپا یمدل تعالدر حقیقت  (Alrikf, 2019).ندارد اي پیچیدهنیازي به روش 

(EFQMابزاري ) نیچند قیمتفاوت از طر تیبا ماه سازمانعملکرد  يریگ اندازه يبرا 

به  و نیز شود یم هیها تک به آن سازمانبه بهبود در کار آن  یابیدست ياست که برا اریمع

ز و یمتما جیبه نتا سازد یرا قادر م سازمانکه  کند یکمک م يبهبود يها طرح ییشناسا

مدل بر بهبود عملکرد با تمرکز بر  نیا رایز ابد،یدست  یجهان داریپا یرقابت تیمز

عملکرد سازمان با مشارکت دادن همه کارکنان  نیبه بهتر یابیبه دنبال دست انیمشتر

هاي ورزشی،  دستیابی به تعالی سازمانی در سازمان (Alanazi, 2021).در سازمان است

هاي نوسازي، افزایش  گشاید. برنامه هاي جدیدي براي بهبود و توسعه را می افق

وري تمامی ارکان  پذیري و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین افزایش بهره رقابت

ازمان کمک مدیریت س به خطاسازمان ورزشی در مسیر رسیدن به کمترین میزان 

عملکرد  ( به دنبال توسعۀEFQMمدل اروپایی تعالی ) (Rivera, et al,2021).کند می

این  پایدار است؛ یريپذ رقابتسازمان از طریق خودارزیابی، بهبود مستمر و ایجاد مزیت 

در  .شود هاي تعالی است که در سازمان مختلف استفاده می ترین مدل مدل یکی از رایج

ها  از اصول اساسی که براي کمک به سازمان يا مجموعه( EFQMالی )مدل اروپایی تع

 & Patrícia Moura) .شود یمبراي توسعه و دستیابی به تعالی پایدار بر آن تکیه 

Carolina, 2020) 

 نیا یسازمان متعال کی دنیکش ریبا به تصو یسازمان یمدل تعالتوان گفت که  می 

 مدل، سرآمدي خود را محک نیخود با ا سهیها در مقا تا سازمان سازدیامکان را فراهم م

 زيیر نوآوري و بهبود مستمر، به بازنگري در وضع موجود و برنامه ري،یادگی قیو از طر زده

بر اصول و  هیاست که با تک یتیریساختار مد ،یسازمانی بهبود اهتمام ورزند. مدل تعال

 ستمیو س ریفراگ تیفیک تیریمد یاصل ارهايیو توجه داشتن به مع یاساس میمفاه

 (Brouns, et al, 2016) .کند یو بهسازي سازمان را فراهم م شرفتیپ نهیزم ،یابیخودارز

رهبري، )توانمندسازها  دربرگیرندۀآن  اریمع 5که  یگروه اریمع 9بر مبناي  این مدل،

 دربرگیرندۀکه  زین گرید اریمع 4و  (ندیافراد، شرکا و منابع و فرا ،ها مشی خطو  هااستیس
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شده  یطراح است، (عملکرد ديیکل جیجامعه و نتا جیمشتري، نتا جیافراد، نتا جینتا) جینتا

 (1393و همکاران،  محمدپور زرندي)است. 

، و مدل تعالی سازمانی عملکرد تیریدر ارتباط با مد یورزش يها در سازمان 

گابریال ـ  .شود یمها اشاره  از آن یبرخهاي  یافتهانجام شده است که به  ییها پژوهش

مستلزم  EFQM سازمانی مدل تعالی آمیز یتموفق( اشاره کرد که اجراي 2021لیویا )

است.  1(TQM) مدیریت کیفیت جامع از تعهد و پذیرش اصول یتوجه قابلمیزان 

هایی براي کسب  مدیریت کیفیت بر اساس تدوین استراتژي  مدلدریافت که همچنین او 

ریزي  ازمان، برنامهاستقرار رویکرد روش سیستماتیک در تمام سطوح س رضایت مشتري،

ها و ارزیابی و بررسی  یند یادگیري مستمر فعالیتو توسعۀ یک مجموعه یکپارچه، فرا

 (Gabriela-Livia, 2021).انجامد بهبود عملکرد سازمان می ، بهرویکردهاي اجرا شده

هاي ملی ورزشی نشان  ملکرد سازمان( در بررسی مدیریت ع2018کاساله و همکاران )

محیط بیرونی خود   هاي ملی ورزش براي پاسخگویی به پویایی دادند که توانایی سازمان

هاي ساختاري  دهند و طرح یندهاي سازمانی که منابع موجود را تشکیل میبا اجراي فرا

هاي  افراد در سازمان، توانایی ینبراگذارد. عالوه ها تأثیر می ها بر مدیریت عملکرد آن آن

و اثربخشی  ییکاراهاي فعال براي مدیریت عملکرد، بر ملی ورزش براي ایجاد محیط

( در بررسی رویکردها 2018برث و همکاران ) (Kasale, et al, 2018).سازمان تأثیر دارد

هاي حاکم بر ورزش  هاي مورد استفاده براي سنجش عملکرد سازمانی در دستگاه و روش

 عنوان بههاي حاکم بر ورزش باید  بیان داشتند دستگاه 2014 تا 1986ال ملی از س

هایی در هاي طبیعی و باز با سطوح مختلف مورد توجه قرار گیرند و محدودیتسیستم

ها بایستی به نتایج و مدل رد سازمانی وجود دارد. براي توسعۀهاي موجود عملک مدل

تأثیرات و سطوح خرد سازمان نیز توجه بیشتري نمود و تشخیص عوامل براي عملکرد و 

نتایج قابل  در ارائه تنها نهسازي چند سطحی  مدیریت سازمانی ضروري است. مدل

 یجهدرنتتر امیدوارکننده است، بلکه در تقویت درک ما از عملکرد سازمانی و اطمینان

و همکاران  دالهیعب (Barth, et al, 2018) .است یدوارکنندهامت آن نیز مدیری نحوۀ

 ياز بازساز اند عبارتها  عملکرد در سازمان يها مؤلفهکه  افتندی( در2018)

 یو خارج یداخل يها وهیش ،یسازمان پذیري انعطاف ،يهمکار اتیعمل ،گذاري سرمایه

شد.  ییعامل شناسا نیتر مهم عنوان به گذاري سرمایه يها بازساز آن نیکه از ب

(Ubaiddullah, et al, 2018) ( در پژوهش مد2018لوبون و همکاران ،)عملکرد  تیری
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به  ییپاسخگو ییورزش توانا یمل يها که سازمان افتندیورزش در یمل يها سازمان

 ییتوانا ،براین. عالوه رادارند یسازمان يندهایفرا يخود با اجرا یرونیب طیمح پویایی

عملکرد، بر  تیریمد يبرا سبمنا ییها طیمح جادیورزش در ا یمل يها افراد در سازمان

و همکاران  زادهیعل (Lobone, et al, 2018).گذارد یم ریسازمان تأث یو اثربخش کارایی

تدوین  يها به مؤلفه یاسک ونیعملکرد فدراس تیریمد يالگو ی( در طراح1400)

 یابیآموزش، استقرار نظام استعداد يها دوره يبرگزار ،یاتیو عمل يراهبرد يها برنامه

کردن ورزش پاک، برقراري نظام رشد آفرین  نهینهاد ،یتیحما يبسترها جادیا ،یورزش

محقر و صفري  .افتندیو نوآوري دست  تیو خالق یمدیریت امور اجرای ،یزشیانگ

معیارهاي بهبود عملکرد و تعالی سازمانی صنعت نفت ایران به ( در پژوهش 1400)

هاي سازمانی، دیپلماسی  مدیریت، مدیریت سرمایه رهبري استراتژیک و توسعۀ

سـازمانی، عملیـات و مشـتریان، نتـایج فراینـدهاي مـدیریتی و پشتیبان، نتایج 

یلی پیشکناري و سهارزش صنعت نفت و گاز دست یافتند.  نفعان و نتایج زنجیرۀ ذي

 یورزش يها عملکرد در سازمان تیریعوامل اثرگذار بر مد لیتحل( در 1400همکاران )

 طور به سازمان یو مهندس یروانشناختـ  یدانش ۀیسرما ،يانهیعوامل زم ند کهنشان داد

 تیدارند و اصالح و تقو یعملکرد سازمان تیریبر مد ياثر مثبت و معنادار میمستق

 تواند یم نیدر چارچوب مشخص و مع عملکرد تیریعوامل اثرگذار بر مد يسازوکارها

منصوري . باشد یسازمان و اهداف هاتیتحقق مأمور بخش یناناطمو  کننده ینتضم

، رهبري، رجوع ارباب( در پژوهشی دریافت که عوامل منابع انسانی، خدمت به 1399)

هاي دولتی  ها بر مدیریت اثربخش عملکرد سازمان فرهنگ و ارزش تحول سازمانی و

( در تدوین مدل مدیریت عملکرد منابع 1399خوشدل و همکاران )تأثیرگذار است. 

وري، خالقیت و  هاي مدیریت مشارکتی، بهره انسانی در وزارت ورزش و جوانان به مقوله

زیابی، توسعه، تقدیر ریزي، ارنوآوري، ارتباطات، حاکمیت روابط، قانونی و سیاسی، برنامه

و همکاران  میتم یبنپذیري دست یافتند.  از نتایج، آموزش، بلوغ سیستم و رقابت

به  بیبه ترت یکشت يها ئتیهعملکرد  یابیمدل نظام جامع ارز ی( در طراح1398)

 يساختار و امکانات، توانمندساز ۀتوسع ،یتیریعوامل مد ،یمنابع مال ۀعوامل توسع

 تیمسئول ،یآموزش ،یپژوهش و یعلم ،یفرهنگ ۀتوسع ،یقهرمان ۀتوسع ،یانسان يروین

 یانخقلعه رود يو قنبر يدیجمش .اشاره کردندو دستاوردها  يو اقدامات کار یمدن

 ،يرهبر ،یمهم سازمان يها يریگ میتصممشارکت در  رینظ ییها تی( فعال1398)

در  تیبااهمپررنگ و  ی... نقشنسبت به سازمان و يداشتن تعهد قو ،يریپذ تیمسئول
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 يماهر و قو یدر گرو داشتن منبع انسان زین ها تیفعال نیانجام ا و سازمان دارند یتعال

 يرویمسائل مربوط به ن دیبا یاز تعال یبه سطح دنیرس يها برا سازمان نیبنابرا ست،ا

و  یانسان يرویقرار دهند و در جهت توانمند ساختن ن يا ژهیو گاهیخود را در جا یانسان

 سازمان خود گام بردارند. یتعال

 مند بهرههایی که از الگوي مدیریت عملکرد  توان اذعان کرد که سازمان می 

ها از موفقیت بیشتري برخوردارند. از طرفی بسیاري از  هستند نسبت به دیگر سازمان

ایران، در چارت سازمانی خود، واحدي به نام  ازجملههاي بزرگ کشورها  سازمان

اوقات فراغت تشکیل  سازي غنیبراي افزایش مشارکت کارکنان در ورزش و  بدنی تربیت

اند تا بتوانند با افزایش رضایت شغلی کارکنان و ارتقاء سالمتی و روحیه نشاط و  داده

 رانیاشادابی، به افزایش کارایی و اثربخشی شغلی کارکنان کمک نمایند. از سوي دیگر، 

اخیر، اقتصاد  ست و در سدۀا داربرخور نفت ذخایر سرشاراز است که  ییاز کشورها یکی

از  توجهی قابلنیز بخش  اکنون همبه درآمدهاي نفتی وابسته بوده و  شدت بهکشور 

وزارت در باعث شده است که  مسئلهاین وابسته است.  ینفتدرآمدهاي اقتصاد کشور به 

شرکت و  یمیپتروش عیصنا یشرکت مل، گاز یشرکت مل، نفت یشرکت ملایران، نفت 

ترین  ایجاد شود و این وزارتخانه به یکی از بزرگ ینفت يها وردهآو پخش فر شیپاال یمل

انسانی  بهبود عملکرد منابعهاي کشور تبدیل کند. بدیهی است که  ترین سازمان و مهم

از این  ازپیش بیش و استفاده بهینه برداري بهره ،وري بهره وزارت نفت، منجر به توسعۀ

ورزش به ارتقاء سالمت جسمانی و  ازآنجاکهمت خدادادي خواهد شد. از سوي دیگر نع

و موجب ارتقاء سازگاري اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی کاري و  کند میروانی کمک 

منجر به افزایش کارایی و اثربخشی منابع انسانی در انجام وظایف شغلی  درنهایت

. ضرورت داردکنان وزارت نفت در ورزش، شود توسعه ورزش و افزایش مشارکت کار می

 بدنی تربیتدر وزارت نفت جمهوري اسالمی اداره کل سالمت و نیز به همین منظور 

سالمت و کل اما این دغدغه وجود داشت که عملکرد ضعیف اداره  ؛است ایجادشده

این وزارتخانه و مشارکت پایین منابع انسانی در پرداختن به ورزش، موجب  یبدن تیترب

برخورداري و کاربرد الگوي  که نیابه  توجهبا  وري و کارایی کارکنان شود. کاهش بهره

هایی  و سازمان را در پی دارد يا مالحظه قابلهاي  مدیریت عملکرد در سازمان به موفقیت

به رسالت خود عمل کنند  یخوب بهاند  ، توانستهاند بردهکه از مدل مدیریت عملکرد بهره 

 یبدن تیتربکل  ادارۀطراحی الگوي مدیریت عملکرد دست یابند،  موردنظرو به اهداف 

این سازمان  عملکردتواند به بهبود  آن می سازي پیادهوزارت نفت جمهوري اسالمی و 
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افزایش روزافزون ، ضمن ورزشی مختلف يها ورزشی کمک نماید تا با توجه به رشته

ارتقاء کیفیت زندگی کاري  بهبه ورزش، در پرداختن فت منابع انسانی وزارت ن مشارکت

در انجام وظایف شغلی  کارایی و اثربخشی به باال بردن در محیط کار و وظیفه شغلی

مدیریت عملکرد  ۀنیدرزمپژوهشی  گونه چیهتاکنون  ازآنجاکهشود. کمک  کارکنان

انجام ضرورت ، یافت نشده است هاي تابعه شرکتحتی در وزارت نفت و  یبدن تیترب

و  ها مؤلفهبه دنبال تعیین  تحقیق حاضر رو نیازا. احساس گردید شدت بهتحقیق حاضر 

اداره در  (EFQM) مدل تعالی سازمانی چارچوب اصولمدیریت عملکرد در ي ها شاخص

 بود.وزارت نفت  کل سالمت و تربیت

 پژوهش یشناس روش

 کیفی ۀویاست که به ش يو به لحاظ هدف، کاربرد یشیمایپـ  یفیروش پژوهش، توص

اي صورت گرفت و کدها و مفاهیمی در  ابتدا بررسی اینترنتی و کتابخانهانجام شد. 

( EFQMسازمانی در چارچوب اصول مدل تعالی سازمانی )ارتباط با مدیریت عملکرد 

انجام و تحلیل محتوا و کدگذاري  یافتهساختارهاي نیمه  استخراج شد. سپس مصاحبه

. شود میهدفمند محسوب  ،یفیک يریگ پژوهش، مطابق با نمونه نیا يریگ نمونهشد. 

وزارت  بدنی تربیتنظران  و صاحب رانیدر پژوهش حاضر، شامل مد کنندگان مشارکت

 پژوهشگران سابقۀ که اینبا توجه به . نددانشگاه بود یورزش تیریمد دیو اساتنفت 

فعالیت اجرایی و مدیریتی در وزارت نفت را نداشتند از روش گلوله برفی براي انتخاب 

از  شیپژوهش، نمونه، پ یفیک کردیبه رو عنایتبا و خبرگان استفاده شد.  نظران صاحب

و  يو انجام مصاحبه تا اشباع نظر يریگ نمونه ندینشد. فرا نییتع قیتحق ياجرا

و منجر به  دیها، کدها استخراج گرد با انجام مصاحبه زمانهمصورت گرفت و  یاطالعات

پس از مصاحبه  ي. اشباع نظرشد شتریو کسب اطالعات ب دیو سؤاالت جد میمفاه دیتول

ها، تکرار  هجدهم به بعد، پاسخ ۀ. به این معنی که از مصاحبتن حاصل شد 18با 

تا نفر بیست و دوم  شتریب نانیاما جهت اطم ؛قبل بود شوندگان مصاحبههاي  پاسخ

 یحاصل از بررس يها داده ییابتدا ستیل قطع شد. ها شد، سپس مصاحبهمصاحبه 

 يبند جمعپس از  که مفهوم بود 104ها، شامل  مصاحبه نیو همچن ینترنتیا ،ياسناد

مورد کاهش داده شد.  71ها به  تعداد شاخصها،  داده سازي یکسانتوسط محققین و 

و یا اضافه شدن  یتاهم کم، حذف موارد سازي یکسانغربالگري،  منظور بهسپس 

ادبیات بررسی از شاخص حاصل  71پنل دلفی تشکیل گردید و  هاي دیگر، شاخص
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 ۀو ارائ وتحلیل یهتجزقرار گرفت. پس از  یپنل دلف يعضاا اریدر اخت ها و مصاحبه نظري

و اصالح شد  يخبرگان در مرحله اول، پرسشنامه، بازنگر يتوسط اعضا ینظرات اصالح

اعالم نظر  منظور بهکاهش داده شد. در مرحله دوم  شاخص 59ها به  شاخصو تعداد 

و  دیخبرگان ارسال گرد يبرا مجدداًها،  هیاز گو هرکدام تیاهم زانیم نییمجدد و تع

بررسی  منظور بهمورد کاهش داده شد و  49مورد و در مرحله سوم به  53ها به  شاخص

معیار  5ها با در نظر گرفتن  شاخصو اصالح شد و  يها بازنگر ؤلفهمتر،  یقدق

 مؤلفه و 12توانمندسازها،  حوزهدر  شدند که يبند دستهمعیار نتایج  4 توانمندسازها و

شاخص حاصل  12مؤلفه و  4نتایج،  همچنین در حوزهشاخص مدیریت عملکرد و  37

 ي، پرسشنامه براها آن تیاهم بیدر مورد عوامل و ترت یدنظرتجد منظور به انیدر پا شد.

توسط  ییو محتوا يرصوَ لحاظ. سپس به شد اعضا، حاصل یو توافق کل خبرگان ارسال

 شد. دییو تأ یدانشگاه بررس یورزش تیریمد دینفر از اسات 10

 ها یافته

 بدنی تربیتدر مدیریت  نظر صاحبمشتمل بر افراد  (کنندگان مشارکت) قیتحق نمونۀ

 78/27مرد و ها  آندرصد  22/72 وزارت نفت و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه بود که

 و لیسانس فوقمدرک  يدارا 44/44مدرک دکترا،  يدرصد دارا 22/2رصد زن بودند. د

در از ده سال  شیب ۀسابق يدرصد دارا 22/72 بودند. سانسیمدرک ل يدارا 34/33

درصد از  78/27و تابعه  هاي شرکتوزارت نفت و  و سالمت بدنی تربیت تیریمد

تابعه  هاي شرکتوزارت نفت و  بدنی تربیت تیریمددر  ۀخبرگان، کمتر از ده سال سابق

 .ندداشت

 ،یاز روش دلف یريگ بهرهو نظرات خبرگان و  قیتحق ۀنیشیبا استفاده از پ 

 قرار دادن مدنظربا وزارت نفت  بدنی یتتربعملکرد  تیریمدهاي  و شاخص ها مؤلفه

مفهوم(  61کدهاي اولیه و مفاهیم )( EFQMاصول و مبانی تعالی سازمانی اروپایی )

 منظور بهو این مفاهیم  شدو حاصل شد. سپس پنل دلفی تشکیل  يبند جمع

در مرحله اول دلفی  و اضافه نمودن مفاهیم جدید یتاهم کم، حذف موارد سازي یکسان

 شده درج 1 رفت. مفاهیم و کدها در جدول شمارۀدر اختیار اعضاي پنل دلفی قرار گ

 است.
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 ها و مصاحبه یا کتابخانه بررس یبند جمعحاصل از  ۀیاول میمفاه ۀیاول یکدها. 1جدول 

 ها ای و مصاحبه بررس کتابخانه یبند جمعحاصل از  اولیۀمفاهیم  کدهای اولیۀ کد

 بهبود عملکرد سازمان 1

 دسترسی آسان به فضاهاي ورزشی 2

 ریزي ورزش نفت و برنامه گیري تصمیمدر  نقشایفاي  3 

 نفت بدنی یتتربورزشی  يها برنامهمجریان  يتواناسازهاي آموزشی و  کارگاه توسعۀ 4

 ورزش وزارت نفت انداز چشمتعیین  5

 و تأمین اعتبار بینی پیش 6

 منابع انسانی در وزارت نفت يساز نهیبه 7

 وزارت نفت بدنی تربیتهاي ورزشی در  ظرفیت توسعۀ 8

 ها نهیکاهش هزهمراه با  بهبود دستاوردهاي سازمانی 9

 یسازمان فیدر ارتباط با وظا یرفتار منابع انسان يرتقاا 10

 کارکنان وزارت نفت یروان تیبهبود وضع 11

 بهبود عملکرد شغلی 12

 انداز چشمهاي متناظر با  راهبردها و فعالیت 13

 در ورزش حداکثري مشارکت مناسب هاي زمینه آوردن فراهم 14

 عملکرد مطابق با اسناد و قوانین باالدستی وزارت نفت 15

 در ورزش یاتیبرنامه کالن و عمل يو اجرا نیتدو 16

 ورزشی هاي هیئتارتباط با ورزش و جوانان و فدراسیون  توسعۀ 17

 هاي ورزشی قابلیت ایجاد کمپ توسعۀ 18

 اهداف کالن در ورزش نفت و تیمأمورتعیین  19

 ورزش هاي وزارت نفت در توسعۀ از ظرفیت وري بهره توسعۀ 20

 به زندگی کاري بخشی کیفیت 21

 ها متناسب با فعالیت ریزي بودجه 22

 قابلیت جلب مشارکت حداکثري کارکنان به ورزش 23

 نیروهاي متخصص یريکارگ بهجذب و  24

 کارکنان وزارت نفتورزش  انداز چشمهاي متناظر با  ارزیابی عملکرد در راستاي فعالیت 25

 جبران خدمت 26

 کالن يگذار هدف 27

 ورزش وزارت نفت آموزش و توانمندسازي کارکنان حوزۀ 28

 فنی و مدیریتی ورزش نفت يور بهره توسعۀ 29

 کارایی و اثربخشی در انجام وظایف شغلی 30

 روز بهمتخصص و  یو داوران ورزش انیمرب یفیو ک یکمّ ۀتوسع 31

 موردنیازو  یجذب اعتبارات کاف 32

 مشارکت، تعامل و همکاري با کارکنان ورزشکار 33

 کارکنان بههاي ارائه خدمات ورزش  افزایش قابلیت 34
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  109/  (EFQM)  یسازمان یتعال مدل اساس بر نفت وزارت یبدن تیترب عملکرد تیریمد مدل نیتدو

  همچهاردسال  54شماره  1401پاییز 

 ها ای و مصاحبه بررس کتابخانه یبند جمعحاصل از  اولیۀمفاهیم  کدهای اولیۀ کد

 ها تیعادالنه اعتبارات متناسب با فعال عیتوز 35

 تفریحی هاي ورزشی افزایش مشارکت کارکنان در فعالیت 36

 انضباط و شفافیت مالی 37

 هاي مختلف ورزش ایفاي نقش در توسعۀ 38

 کافی و استاندارد فضاي ورزشی سرپوشیده و روباز 39

 کارکنانهاي ورزشی  رشته به توسعۀ بخشی تنوع 40

 و مناسب شرفتهیپ یورزش زاتیتجه 41

 هاي میدانی افزایش ارزیابی 42

 هاي متناظر با فعالیت در وزارت نفت تعامل با دستگاه 43

 یورزش يها ونیتعامل با وزارت ورزش و جوانان، فدراس شیافزا 44

 برنامه ورزشی بین کارکنان اريبرگذارتقاء کیفیت  45

 یورزش يها سازمان گرید یبدن باتربیتارتباطات و تعامل  شیافزا 46

 ارتقاء سطح سالمت کارکنان و افزایش طول عمر 47

 انتخاب کارکنان فعال در امور ورزشی سازوکارایجاد  48

 تشویقی براي افزایش مشارکت کارکنان در ورزش يسازوکارها 49

 بهبود سالمت جسمانی کارکنان وزارت نفت 50

 اري رویدادهاي ورزشی کارکنانی و کیفی برگذکمّ توسعۀ 51

 کارکنان وزارت نفتاوقات فراغت  سازي غنی 52

 هاي ورزشی تفریحی در اوقات فراغت مستمر با رویکرد حداقل هزینه انجام برنامه 53

 در رویدادهاي ورزشی مشارکت ورزشکاران شیافزا 54

 کارکنان وزارت نفتو حفظ سالمت و نشاط ورزش همگانی  سازي نهادینه 55

 افزایش امید به زندگی کارکنان وزارت نفت 56

 وزارت نفت بدنی تربیتعملکرد  هاي ارزیابی تعیین شاخص 57

 یامور سازمان شبردیپشکوفایی منابع انسانی و  58

 هاي ورزشی ایجاد انگیزه جهت افزایش مشارکت کارکنان در فعالیت 59

 روز دنیا هاي لوزي تکنواستفاده از  60

 وضع مطلوب ارزیابی وضع موجود و 61

 پژوهش هاي یافتهمنبع: 

ایجاد انگیزه جهت افزایش مشارکت اول پنل دلفی مفاهیم  در بررسی مرحلۀ

ارتقاء ، ارتقاء سطح سالمت کارکنان و افزایش طول عمر، هاي ورزشی کارکنان در فعالیت

به  بخشی یفیتک ،کالن يگذار هدف ،کارکنان نیب یبرنامه ورزش يارذبرگ تیفیک

 توسعۀی، ورزش هاي یئته ونیارتباط با ورزش و جوانان و فدراس ۀتوسع ي،کار یزندگ

 بینی پیش ،نفت بدنی تربیتورزشی  هاي برنامهمجریان  تواناسازيهاي آموزشی و  کارگاه
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 مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی فصلنامه/  110

  چهاردهمسال  54شماره  1401پاییز 

حذف  سازي یکسانگري و  مورد( پس از غربال 7) بهبود عملکرد شغلیو  و تأمین اعتبار

هاي ورزشی  انجام برنامهمشتمل بر  ،ر مورد دیگراشد. در مرحله دوم پنل دلفی نیز چه

 به توسعۀ بخشی تنوع ،تفریحی در اوقات فراغت مستمر با رویکرد حداقل هزینه

به  وزارت نفت بدنی تربیتهاي ورزشی در  ظرفیت توسعۀو  کنانرهاي ورزشی کا رشته

توافق . شدحذف  ،بودن یتاهم کمو یا  سازي یکسانهاي مشابه و  دلیل وجود شاخص

 12شاخص در معیار توانمندسازها و  37نهایی اعضاي پنل دلفی بر اثرگذار بودن 

ها در  شاخص يبند دستهدر دور سوم پنل دلفی، . شدشاخص در معیار نتایج حاصل 

توانمند  مؤلفۀ 12در قالب  يبند دستهقالب معیارهاي تعالی سازمانی و در مرحله چهارم 

شد. نتایج کلی چهار مرحلۀ پنل نتایج انجام گرفت و توافق کلی حاصل  مؤلفۀ 4و  ساز

 درج شده است. 2دلفی در جدول 

عملکرد  تیریمد نتایجو ی توانمندساز ها ، شاخصها مؤلفه ،رهاعیا. م2 دولج

 بر اساس تعالی سازمانی وزارت نفت بدنی یتترب

 معیارهای 

 تعالی سازمانی

 (دلفی سوم مرحله)

ی مدیریت ها مؤلفه

، بر اساس عملکرد

مرحله تعالی سازمانی )

 (چهارم دلفی

در  مدیریت عملکرد مؤثر بر توسعۀی ها شاخص

 وزارت نفت بدنی یتترب

ها
ساز

ند
نم

توا
 

 

 رهبريهدایت و 

 

 رهبري

 در ورزش حداکثري مشارکت هاي مناسب زمینه آوردن فراهم

 مشارکت، تعامل و همکاري با کارکنان ورزشکار

 ریزي ورزش نفت و برنامه گیري تصمیمدر  نقشایفاي 

 هاي مختلف ورزش ایفاي نقش در توسعۀ

 

 

 

و  ها يگذار استیس

 ها یمش خط

 ورزش وزارت نفت انداز چشمتعیین  انداز چشمافق و 

 اهداف کالن در ورزش نفت و تیمأمورتعیین 

 

 يدراهبر برنامۀ

 انداز چشمهاي متناظر با  راهبردها و فعالیت

 عملکرد مطابق با اسناد و قوانین باالدستی وزارت نفت

 در ورزش یاتیبرنامه کالن و عمل يو اجرا نیتدو

ها و  قابلیت توسعۀ

 ي راهبرديها پتانسیل

 هاي ورزشی قابلیت ایجاد کمپ توسعۀ

 ورزش هاي وزارت نفت در توسعۀ از ظرفیت وري بهره توسعۀ

 کارکنان بههاي ارائه خدمات ورزش  افزایش قابلیت

 قابلیت جلب مشارکت حداکثري کارکنان به ورزش

 

 منابع انسانی

جذب و نگهداشت 

 انسانی متخصص منابع

 نیروهاي متخصص یريکارگ بهجذب و 

 جبران خدمت

منابع  يتوانمندساز

 یانسان

 ورزش وزارت نفت آموزش و توانمندسازي کارکنان حوزۀ

 فنی و مدیریتی ورزش نفت يور بهره توسعۀ

 روز بهمتخصص و  یو داوران ورزش انیمرب یفیو ک یمکّ ۀتوسع

 موردنیازو  یکاف جذب اعتبارات  
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  111/  (EFQM)  یسازمان یتعال مدل اساس بر نفت وزارت یبدن تیترب عملکرد تیریمد مدل نیتدو

  همچهاردسال  54شماره  1401پاییز 

 معیارهای 

 تعالی سازمانی

 (دلفی سوم مرحله)

ی مدیریت ها مؤلفه

، بر اساس عملکرد

مرحله تعالی سازمانی )

 (چهارم دلفی

در  مدیریت عملکرد مؤثر بر توسعۀی ها شاخص

 وزارت نفت بدنی یتترب

 

 مالی

 ها متناسب با فعالیت ریزي بودجه منابع مالی

 ها تیعادالنه اعتبارات متناسب با فعال عیتوز

 انضباط و شفافیت مالی

 يفضاتجهیزات و 

 یورزش

 فضاي ورزشی سرپوشیده و روباز کافی و استاندارد

 دسترسی آسان به فضاهاي ورزشی

 و مناسب شرفتهیپ یورزش زاتیتجه

 

 

 

 

 

 

 فرایندها

 هاي متناظر با فعالیت در وزارت نفت تعامل با دستگاه ارتباطات

 یورزش يها ونیتعامل با وزارت ورزش و جوانان، فدراس شیافزا

 ها سازمان گرید یبدن باتربیتارتباطات و تعامل  شیافزا

 انتخاب کارکنان فعال در امور ورزشی سازوکارایجاد  اقدامات انگیزشی

 تشویقی براي افزایش مشارکت کارکنان در ورزش يسازوکارها

 ی و کیفی برگزاري رویدادهاي ورزشی کارکنانکمّ توسعۀ اقدامات اجرایی

 هاي روز دنیا استفاده از تکنولوزي

 در رویدادهاي ورزشی مشارکت ورزشکاران شیافزا

 

 پایشنظارت و 

 وزارت نفت بدنی تربیتعملکرد  هاي ارزیابی تعیین شاخص

ورزش  انداز چشمهاي متناظر با  ارزیابی عملکرد فعالیت

 کارکنان وزارت نفت

 هاي میدانی افزایش ارزیابی

 وضع مطلوب ارزیابی وضع موجود و
یج

نتا
 

 

 

پیامدهاي فردي و 

 اجتماعی

ورزش  سازي ینهنهاد

 همگانی

 تفریحی هاي ورزشی افزایش مشارکت کارکنان در فعالیت

کارکنان و حفظ سالمت و نشاط ورزش همگانی  سازي نهادینه

 وزارت نفت

 کارکنان وزارت نفتاوقات فراغت  سازي غنی

 

بهبود کیفیت زندگی 

 کاري

 بهبود سالمت جسمانی کارکنان وزارت نفت

 وزارت نفتبهبود وضعیت روانی کارکنان 

 افزایش امید به زندگی کارکنان وزارت نفت

 کارایی و اثربخشی در انجام وظایف شغلی

 

 

 پیامدهاي سازمانی

 منابع انسانی در وزارت نفت يساز نهیبه بلوغ سیستم

 یسازمان فیدر ارتباط با وظا یرفتار منابع انسان يارتقا

 بهبود عملکرد سازمان

 ها نهیکاهش هزهمراه با  بهبود دستاوردهاي سازمانی وري بهره توسعۀ

 یامور سازمان شبردیپشکوفایی منابع انسانی و 

 پژوهش هاي یافتهمنبع: 
 

یت مدیرمدل  1شکل د. شمدل تحقیق ترسیم  شده حاصلدر پایان بر اساس نتایج 

 است. شدهه داد شینماتعالی سازمانی  عملکرد ورزش وزارت نفت بر پایۀ
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 مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی فصلنامه/  112

  چهاردهمسال  54شماره  1401پاییز 

 تعالی سازمانی اروپایی بر پایۀوزارت نفت  بدنی یتترب. مدل مدیریت عملکرد 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 پژوهش هاي یافتهمنبع: 

 گیری یجهنتحث و ب

مدل  ۀیوزارت نفت بر پا یبدن تیتربعملکرد  تیریمدل مد نیتدوهدف پژوهش حاضر، 

ر یک از هي ها طراحی مدل مدیریت عملکرد و شناسایی مؤلفهبود.  یسازمان یتعال

این  بدنی تربیت ن را در پی خواهد داشت و به توسعۀها، افزایش علم و آگاهی مدیرامعیار

 کمک خواهد کرد.وزارتخانه 

بر مبناي تعالی پژوهش حاضر، در  شده طراحیمدیریت عملکرد در مدل  

مؤلفه متناظر  4سازها و فرایندها و معیار توانمند 5مؤلفه متناظر با  12سازمانی، تعداد 

 يروهاین جذبی، منابع مال، راهبردهاشامل  ها ؤلفهم. حاصل شد یجانت با معیار

 يفضا ی،منابع انسان يتوسعه و توانمندسازي، رهبر ،و اهداف کالن انداز چشم، متخصص

 وريبهره توسعۀ

 توانمندسازها

اقدامات 

 ییاجرا

نظارت و 

 شیپا

 یو فضا زاتیتجه
 یورزش

 يبرنامه راهبرد

 اندازو جشم افق

 هالیو پتانس هاتیقابل

 

جذب و نگهداشت منابع 

 متخصص یانسان

 

 

 یمنابع مال

 ارتباطات

 

 سیستم بلوغ

 کیفیت بهبود

 کاري زندگی 

 

 ورزش سازينهادینه

 همگانی

 

ی
رهبر

 

 نتایج

اقدامات 

 یزشیانگ

 خالقیت و نوآوری

 توانمندسازها فرایندها
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  113/  (EFQM)  یسازمان یتعال مدل اساس بر نفت وزارت یبدن تیترب عملکرد تیریمد مدل نیتدو

  همچهاردسال  54شماره  1401پاییز 

 یزشیاقدامات انگو  شینظارت و پایی، اقدامات اجرا ،ارتباطات، زاتیو تجه یورزش

 تیفیمشارکت در ورزش، بهبود ک ۀکارکنان، توسع يفرد مندي یترضاو نتایج هستند 

شده است.  بینی پیشی شغل فیدر انجام وظا یو اثربخش ییکارا شیو افزا يکار یزندگ

( 2016) کانــدو ،(2017و همکاران ) وتایا هاي هاي پژوهش حاضر، با یافته یافته

فرجی و پور سلطانی  ( و1400و همکاران ) زادهیعل ،(1399خوشدل و همکاران )

از الگوي  وزارت نفت و سالمت بدنی تربیتکل  ادارۀبرخورداري  همخوان است. (1390)

موجب بهبود عملکرد منابع انسانی این با رویکرد تعالی سازمانی مدیریت عملکرد، 

در یک  ها سازمانخواهد شد و این هاي تابعه  و سازمان ورزش شرکتسازمان ورزشی 

 پایدار قرار خواهد گرفت. چارچوب علمی در مسیر توسعۀ

 ۀتوسعدي، راهبر برنامه، انداز چشمو  افقي، رهبرهاي  ، مؤلفهها ر اساس یافتهب 

، متخصص یو نگهداشت منابع انسان جذبي، راهبرد يها لیو پتانس ها تیقابل

در قالب معیارهاي  یورزش يو فضا زاتیتجهی و مال منابعی، منابع انسان يتوانمندساز

وزارت  بدنی تربیتمدیریت عملکرد  تعالی سازمانی هستند که به توسعۀ دلم توانمندساز

( 2016(، کانــدو )2017و همکاران ) وتایا هاي ها با یافته کنند. این یافته نفت کمک می

هاي  مؤلفههمخوان است.  (1400و همکاران ) زادهیعلو  (1399خوشدل و همکاران )

وزارت نفت، در صورت تحقق و دستیابی،  بدنی تربیتتوانمندساز در مدیریت عملکرد 

منجر به تسهیل فرایندها و هموار شدن نتایج متصور از ورزش وزارت نفت خواهد شد. 

 يو توانمندساز آموزش، متخصص يروهاین کارگیري بهجذب و تمرکز بر اقداماتی نظیر 

 ۀتوسع، ورزش نفت یتیریو مد یفن وري بهره ۀتوسع، ورزش وزارت نفت ۀکارکنان حوز

و  یجذب اعتبارات کاف، روز بهمتخصص و  یو داوران ورزش انیمرب یفیو ک یکمّ

و  یو روباز کاف دهیسرپوش یورزش يفضا، ها تیمتناسب با فعال ریزي بودجه، موردنیاز

، در و مناسب شرفتهیپ یورزش زاتیتجهی، ورزش يآسان به فضاها یدسترس، استاندارد

تواند منجر به هموار شدن  وزارت نفت می بدنی تربیتي برنامه راهبردچارچوب 

 استفاده، کارکنان یورزش يدادهایرو يبرگزار یفیو ک یکمّ ۀتوسعفرایندهایی از قبیل 

ی شده و ورزش يدادهایمشارکت ورزشکاران در رو شیافزاو  ایروز دن يها ياز تکنولوز

بنابراین در  ؛هاي ورزشی شود افزایش مشارکت کارکنان وزارت نفت در فعالیتموجب 

ها  آگاهی، دانش و تخصص نفت، شایسته است که به لحاظ توسعۀوزارت  بدنی تربیت

هاي فضاي ورزشی و  سنجی موردنیازاقدام الزم صورت گرفته و سپس بررسی الزم در 

ذ ي روباز جدید اقدام شود تا بتوان با اتخاها ها و زمین و یا احداث سالن استانداردسازي
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 رکنان وزارت نفت در چارچوب برنامۀورزش کا سبک رهبري مناسب، نسبت به توسعۀ

 راهبردي اقدام نمود.

هاي معیار فرایندها است. در چارچوب و  هاي پژوهش حاضر، مؤلفه از دیگر یافته 

اما چون تحقق  ؛توانمندسازها است تعالی سازمانی، فرایندها در زمرۀ اصول مدل

بهتر و ي به تحقق و رهبر تیهداو  ها گذاري سیاستمعیارهاي مالی، منابع انسانی، 

مجزا به بررسی معیار  صورت بهکند در این پژوهش  تر معیار فرایندها کمک می آسان

ی، زشیاقدامات انگ، ارتباطاتهاي  است. بر اساس نتایج، مؤلفه شده پرداخته افراینده

مدیریت  که به توسعۀ اند قرارگرفتهعیار در این م شیو پا نظارتیی و اجرا اقدامات

رده و منجر به بهبود عملکرد و افزایش مشارکت وزارت نفت کمک ک بدنی تربیتملکرد ع

ـ  الیگابرهاي  هاي این پژوهش با یافته هاي ورزشی خواهد شد. یافته کارکنان در فعالیت

( 1399و منصوري ) (1398و همکاران ) میتم یبن ،(1400علیزاده )(، 2021) ایویل

 که وزارت نفت بدنی تربیتتحقق معیارهاي توانمندساز در تعالی سازمانی  همخوان است.

و  ها گذاري سیاستهدایت و رهبري در چارچوب از  گیري بهرهمنابع انسانی و مالی و 

این وزارتخانه بر  بدنی تربیتراهبردي  هستند اگر در قالب اجراي برنامۀ ها مشی خط

مدیریت  ندهاي توانمندساز در راستاي توسعۀها تمرکز شود، در هموار نمودن فرای آن

در این زمینه ضرورت دارد که وزارت نفت اثرگذار خواهد بود.  بدنی تربیتعملکرد 

تمرکز نموده  وري منابع انسانی فنی، مدیریتی و بهره یادگیري و توسعۀمدیران، ابتدا به 

 در وزارت نفت تیمتناظر با فعال يها تعامل با دستگاهو سپس به انجام اقداماتی از قبیل 

ی، انتخاب کارکنان فعال در امور ورزش سازوکار جادیاهاي ورزشی کشور،  و دیگر سازمان

 یفیو ک یکمّ ۀتوسع، مشارکت کارکنان در ورزش شیافزا يبرا یقیتشو سازوکارهاي

 بدنی تربیتعملکرد  یابیارز يها شاخص نییتع، کارکنان یورزش يدادهایرو يبرگزار

ورزش کارکنان وزارت  انداز چشممتناظر با  يها تیعملکرد فعال یابیارزو  وزارت نفت

ریزي رویدادهاي جاري مربوط به برنامهاقدامات اصالحی امور  درنهایتو  اقدام نمودهنفت

ی سازمان يامدهایپسپس ی و و اجتماع يفرد يامدهایپبه تا ورزشی را مدنظر قرار داده، 

 ،توان گفت که دستیابی به توانمندسازهاي منابع انسانی بنابراین می ؛مطلوبی منجر شود

 خواهد تربیت بدنی وزارت نفتانگیزشی در و ، موجب اقدامات سازنده فرآینديمالی و 

هاي ورزشی و بهبود عملکرد در زندگی  افزایش مشارکت کارکنان در فعالیت زمینۀشد و 

 .را فراهم خواهد کرد
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بر اساس اصول تعالی سازمانی  شده حاصلدر این تحقیق، توانمندسازهاي  

مدیریت  ه و منجر به بهبود عملکرد و توسعۀاروپایی، عناصر مدیریت را پوشش داد

 هاي مرتبط و شاخص مؤلفه 12وزارت نفت خواهد شد. چنانچه به  بدنی تربیتعملکرد 

و  يفرد يامدهایپانتظار در قالب رد نتایج مطلوب و مو ، در عمل تحقق یابد،شده حاصل

، پژوهش نیا افتهیبر اساس  دور از انتظار نخواهد بود. یسازمان يامدهایپی و اجتماع

پیامدهاي  عنوان بهي کار یزندگ تیفیک بهبودی و ورزش همگان سازي نهادینههاي  مؤلفه

پیامدهاي  عنوان بهوري  بهره هاي بلوغ سیستم و توسعۀ ی و مؤلفهو اجتماع يفرد

 بدنی تربیتمدیریت عملکرد در  رود با توسعۀ انتظار میسازمانی را در پی خواهد داشت. 

ی، حیتفر یورزش يها تیمشارکت کارکنان در فعال شیافزابود عملکرد در هوزارت نفت، ب

کارکنان و روانی  یسالمت جسمان بهبود، اوقات فراغت کارکنان وزارت نفت سازي غنی

در انجام  یو اثربخش ییکارا، کارکنان وزارت نفت یبه زندگ دیام شیافزا، وزارت نفت

 بهبود، یسازمان فیدر ارتباط با وظا یرفتار منابع انسان يارتقا، یشغل فیوظا

امور  شبردیو پ یمنابع انسان ییشکوفاو  ها نهیهمراه با کاهش هز یسازمان يدستاوردها

مشارکت کارکنان در  توان اذعان کرد که با توسۀ بنابراین می ؛اتفاق بیفتد یسازمان

 آنهاي ورزشی به افزایش کارایی و اثربخش کارکنان در انجام وظایف شغلی  فعالیت

هاي وزارت  وري سازمانی در دیگر حوزه بهره به توسعۀ درمجموعخواهد بود و  اثرگذار

 نفت کمک خواهد نمود.

آن از قبیل گاز،  لی تابعهاي م هاي ورزشی وزارت نفت و شرکت سازمان 

هاي خاصی که  گستردگی و پیچیدگی همه بااین، نفتی هاي وردهفرآپتروشیمی و پخش 

هاي  آن ورزش سازي پیادهد داشت تا با نیاز به الگویی براي مدیریت عملکردارند، 

با بهبود مستمر عملکرد، منجر به جذب حداکثري  یافته توسعه ها کارکنان این شرکت

 ازجملهوزارتخانه این سازمان ورزش گردد.  هاي ورزشی به مشارکت در فعالیت مخاطبان

صورت مدیریت علمی و سنجیده ورزش رود که در  هاي مهمی به شمار می سازمان

و اثربخشی افزایش کارایی و  شود میمندي و ارتقاء سالمتی  وجب رضایتم ،کارکنان آن

 .داشتخواهد را به همراه ط کار در وظایف محوله در محی

، مستلزم برخورداري ورزش نفتها در  نتایج تحقیق انجام اکثر فعالیت با توجه به 

بودجه الزم و فراهم کردن  بینی پیششود که  بنابراین پیشنهاد میاز منابع مالی است 

براي  یهای و نیز در نظر گرفتن امتیازات و پاداش افزاري سخت در زمینۀ توسعۀآن 

با همچنین  قرار گیرد. این وزارتخانه بدنی تربیتدر برنامه مدیران کارمندان ورزشکار 
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طرفی از معیارهاي اثرگذار است. از  کالن اهداف و انداز چشمهاي تحقیق،  توجه به یافته

تعیین بنابراین  ؛نقش ورزش در کارایی و اثربخش امور سازمانی بر کسی پوشیده نیست

نفت و انجام  ورزش در کالن اهداف و نفت، شفافیت مأموریت ورزش در انداز چشم

 .دشو یمپیشنهاد ورزش نفت نیز  انداز چشم با متناظر يها تیفعال

 ۀنمون ییایجغراف یپراکندگ لیاز قب ییها تیمحدودپژوهش،  نیدر انجام ا 

مواجه نمود. از  تأخیرمختلف را با  يها بخشدر  ینظرخواه بار نیچند انجام ،پژوهش

را با  يحضور ۀکرونا، امکان مصاحب روسیو وعیعد مسافت و شبُ لیبه دل یطرف

 مواجه نمود. تیمحدود

 منابع

 مینخطیبی، ا بدالرحمان وع ،پور يمهد ؛سید ناهید ي،بوشهر ؛میدبنی تمیم، ح -

، رانیا یکشت هاي یئتهعملکرد  یابیمدل نظام جامع ارز یطراح ،(1398)

 .23ـ9، ص 24 ۀ، شمار7 ، دورۀرویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی

 یدر تعال یانسان يرویقش نن ،(1398) ضهی، فقلعه رودخان يقنبر؛ یرهاديم ي،دیجمش -

کنفرانس  نیچهارم (،EFQM) اروپا تیفیک تیریمد ادیبر مدل بن یدتأکسازمان با 

 .یو جهان يا منطقه یابیبر بازار یدتأکو اقتصاد با  يحسابدار ت،یریدر مد یمل

 ،(1399) سینح حمدقربانی، م هدي وکهندل، م ؛باس؛ خدایاري، عیمانخوشدل، ا -

بر  در وزارت ورزش و جوانان یعملکرد منابع انسان تیریمدل مد يها مؤلفه نییتع

، ص 62 ۀشمار، 12 ۀدور، مدیریت ورزشیمطالعات ، محتوا لیتحل کردیرو اساس

 .38ـ17

متوازن  يازیبا کارت امت کپارچهیعملکرد  تیری( ارائه مدل مد1395) .م ،یرحمان -

BSC یسازمان یو مدل تعال EFQM  نامهانیپا ،یدانشگاه يها ورزشدر 
 .مشهد ی، دانشگاه فردوسیورزش تیریارشد مد یکارشناس

و  ییچرا ،یستیعملکرد: چ تیریمد ،(1396) سداهلل؛ گنجعلی، ایلرضائیان، ع -
 ، تهران.ناشر: دانشگاه امام صادق )ع(، یچگونگ

 ینقش چابک یبررس ،(1396) لیزاده، ع یزدي عید ونجفی، س ؛اهلل رجرهنورد، ف -

اطالعات و تفکر  يفناور تیحاکم انیدر روابط م يراهبرد يتراز و هم یسازمان

، ص 1 ، شمارۀ30، دورۀ فرایند مدیریت و توسعهی، با عملکرد سازمان يراهبرد

 .28ـ5
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 ،(1400) محمد حسینقلیزاده،  لی وعهرنژاد، م ؛ همتیحرسهیلی پیشکناري، س -

: ي)مطالعه موردی ورزش يها عملکرد در سازمان تیریعوامل اثرگذار بر مد لیتحل

پژوهش در ی(، ورزش يهاتیفعال و بدنی یتتربو دفتر  يآموز ورزش دانش ونیفدراس
 .272ـ241، ص 24 ۀ، شمار9، دروۀ ورزش تربیتی

 یطراح ،(1399) وادج ،يجواهر یثم وم ،یفی؛ لطاهرروشندل، ط ؛ید مهديس ،یفیشر -

 ،یفرهنگ در دانشگاه اسالم ،یخالق و فرهنگ عیعملکرد در صنا تیریالگوي مد
 .202ـ167(، 2)10

ترویج  نشریۀ، سازمانی یتعال يها مدل یبررس ،(1393) حسنطباطبایی مزدآبادي، م -
 .112ـ97، ص 7 ، شمارۀ5، سال علم

طراحی الگوي  ،(1400) ید احسانامیرحسینی، س؛ هرزادحمیدي، م؛ لیخاعلیزاده، ز -
دکتري،  ، رسالۀاسکی جمهوري اسالمی ایران مدیریت عملکرد در فدراسیون

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج.

طراحی متدولوژي  ،(1400) قیههمعین نجف آبادي، ف سین و؛ صفري، حلیمحقر، ع -

 .390ـ37( 3)13، مدیریت صنعتی، تعالی سازمانی صنعت نفت ایران

 يشهردار یسازمان یتعال یابیارز ،(1393) عفرج ،يقادر ؛سینح ،يمحمدپور زرند -

، ص 7 ، شمارۀاقتصاد و مدیریت شهري ۀفصلنام ،EFQM تهران بر اساس مدل

 .13ـ1

 تیریمؤثر بر نظام مد يها عوامل و مؤلفه ییشناسا ،(1399) سینمنصوري، ح -

 .118ـ97، ص 53 ، شمارۀ14، سال يور بهرهمدیریت ی، دولت يها سازمانعملکرد 

Alanazi, M.H. (2021), "Towards a further step in understanding business 

excellence models: a comparative approach", Benchmarking: An 

International Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. 

https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2020-0407, 

Alrikf, H. B. S. (2019), the reality of the application of Excellence 

Management for the Departments of Scientific Departments at the 

University Imam Muhammad bin Saud Islamic in the light of the 

standards of the European Model of Excellence EFQM, Journal 

Scientific Research in Education, Issue 2013, Girls' College of Arts, 

Sciences and Education, University Ain Shams. 

https://doi.org/10.21608/jsre.2019.71279 
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