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 مقدمه

 رقابت گیرياندازه یاصل هايمالك از عملکرد تیفیک

از   عملکرد تیفیک). 14( آیدمی حساببه سازمان در

از  یکیعنوان ترین موضوعات و بهترین و حیاتیمهم

 یو بهبود عملکرد سازمان یرقابت یتکارا در خلق مز يابزارها

عملکرد در  تیفیبخش ک .)22شده است ( ییشناسا

اي که سهم گونهداشته، به یريرشد چشمگ یراخ يهاسال

ها بوده است بخش یگراز د یشب یناخالص جهان یدآن از تول

 مجموعه گفت توانمی یفیتک مفهوم در تعریف). 20(

 بودن، نقص و عیببی بودن، استاندارد یلقب از هاییویژگی

 اثرات مطلوب، یداريپا و دوام بودن، باقواره و مناسب یبترک

 دهدیم ییتوانا آن به کهاست  خدمات یا کاال یک سازندة

جلب  را يمشتر یترضا دمانن شدهیانب یازهاين بتواند تا

ترین ترین و حیاتیاز مهم عملکرد کیفیت). 13( کند

 یتکارا در خلق مز ياز ابزارها یکیعنوان موضوعات و به

 .)22شده است ( ییشناسا یو بهبود عملکرد سازمان یرقابت

به  يمندعالقه یرکه در دو دهۀ اخ دهدینشان م یقاتتحق

شده است،  یدهکش یزبه صنعت ورزش ن عملکرد یفیتک

ها ترین سرفصلاز مهم  عملکرد یفیتاي که امروزه، کگونهبه

). 24است ( یورزش یابیخدمات و بازار یریتمد ینۀدر زم

، یفعل یط، شدت گرفتن رقابت در شراینب یندر ا

تا عوامل  داردیرا بر آن م یکنندگان خدمات ورزشعرضه

. شناخت ندکن یرسرا بر يآنها بر رفتار مشتر یرو تأث یاتیح

 يهاانتظارات از سازمان ینو سطوح ا یانانتظارات مشتر

کنند  یینتا تع دهدیخدمات اجازه م یابان، به بازاریورزش

را دارا  یفیتاز ک یشده سطح قابل قبولخدمات ارائه یاآ

عنوان هستند. با ورود بخش خدمات به صنعت ورزش به

، یخدمات عال، ارائۀ یرقابت یاربس یصنعت خدمات

است،  یورزش سازمانهر  یتبقا و موفق يبرا نیازيیشپ

ارتباط  يدرك و برآورده کردن انتظارات، برقرار ینبنابرا

خلق و ارائۀ ارزش با آنها، از  یتو در نها یانکارامد با مشتر

 يهاسازمان یرانترین مباحث مورد عالقۀ محققان و مدمهم

  ).16( دشویدر صنعت ورزش محسوب م یخدمات

 یشرفتپ وتوجه در گسترش  شایاناز مباحث  یکی

 یفیتک و یریتمد ینب ۀرابط بهبود عملکرد، بهبود یریتمد

عملکرد  یتتقو يبرا مؤثر بسیار یسمعنوان مکانبه عملکرد

). 12( است ياستراتژ کسب در یزمتما یسازمان ییو توانا

 یانبه صفر رساندن شکاف م عملکرد کیفیت بهبوداز  هدف

 منديیترضا سطح یشو افزا يانتظارات و ادراکات مشتر

 ترینيمهم و قو یزکنندةمتما یکبه  عملکرد یفیت. کاست

 يهااز سازمان یاريشده است که بس یلتبد یسالح رقابت

 یخدمات يها. سازماندارند یاراخت در را آن یشتازپ یخدمات

دارند  عملکردبرتر  یفیتدر حفظ ک یدر خدمات، سع یشروپ

شهر ). 21( آورند دستبه را يمشتر يوفادار یلهوسینتا بد

کشور با داشتن پانزده  شهرکالنعنوان سومین اصفهان به

منطقه و جمعیتی بالغ بر دو میلیون و دویست و چهل هزار 

هاي یتفعالبایست داراي باالترین سطح کیفی یمنفر، 

ي هایقهسلباید از  چراکهورزشی شهروندي باشد، 

دور شده و  شهرکالنیرتخصصی در مدیریت ورزشی این غ

در ورزش شهر اصفهان ایجاد کرد تا با  نگرجامعنقشۀ راه 

هر اصفهانی، یک « اندازچشمبه  آمدهدستبهنتایج 

 دست پیدا کرد.» ورزشکار

 رانیمد يشهروند ورزش ةحوز در يادیز انیسال

 ورزش ۀدر عرص یاتیعمل هايبرنامه اصطالح اب مختلف

صرفاً  خاطربه تاکنون کنیول گذاشته، پا اصفهان يشهروند

 نییپا اریبسها برنامه انجام تیفیک ،یکم يهاگزارش ۀارائ

 يهاگام تواندمی پژوهش نیا لیدل نیهم به ست،ا و بوده

 نامتخصص و رانیمد يبرا يالگوساز خصوص در ياستوار

 عدم و زمان بودجه، اتالف از تا آورد فراهم ورزش امر

 هايبرنامه در حضور به نسبت شهروندان یعموم استقبال

  شود. يریجلوگ يشهروند ورزش
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 باطارت يبرقرار يبرا یابیارز يالگوها از مناسب ةاستفاد

ت. اس مؤثر تیریمد در گیريیمتصم يفرایندها تیریمد و

 یهدگاید اتخاذ ازمندین یابیارز مختلف يالگوها یريکارگبه

 کمک رانیمد به که است هاییینهگز مورد در منتقدانه

 گیريیمتصم بهبود منظوربه را یابیارز يالگوها تا کندیم

 لیتسه یابیارز يالگو هدف. دهند قرار توجه مورد

 يلگوا. است سازمان در ریزيبرنامه و کنترل ،گیريیمتصم

 کهاند کرده یمعرف تیریمد بر یمبتن يالگو پ،یس یابیارز

 در. کندیم کمک گیريیمتصم در سرپرستان و رانیمد به

 يبرا اطالعات تدارك ابان،یارزش نقش پیس یابیارز يالگو

 یدتأک گیريیمتصم در یابیارز نقش بر و است گیريیمتصم

 مفراه در یسع محور،تیریمد یريگجهت با الگو نیا. دارد

 در گیريیمتصم يبرا معتبر و حیصر اطالعات کردن

 نیا با یاطالعات داشتن. دارد یتیریمد مختلف هايیتموقع

 تیفیک ،گیريیمتصم يفرایندها در آن از استفاده و تیفیک

 ). 26( دهدیم بهبود را گیريیمتصم

را در  پیروش س يریکارگ) به3201( همکاران و 1ژنگ

آنها  نی. همچندانستند يو کاربرد دیمف یمؤسسات آموزش

ها و بحث در مورد پروژه تیاز اجزا در موفق کیتأثیر هر

را ، گذاردیها تأثیر مپروژه تیفیچگونه مدل بر ک نکهیا

 منظوربه که یقیتحق در) 2009( 2 ند. رامستادکرد یبررس

 يهاسازمان یآموزش هايبرنامه ۀتوسع يبرا یروش افتنی

 که دیرس جهینت نیا به، داد انجام ندفنال کشور یصنعت

 بهبود موجب یابیارز يفرایندها در فعال عناصر مشارکت

 يالگو يو زعمبه. شودیها مبرنامه تیموفق و هایتفعال

 .دهدیم قرار اریاخت در را امکان نیا پیس

 عملکرد یفیتک ییبلندمدت و غا يهااز هدف یکی

 يهاسازمان يبرا یانمشتر يدست آوردن وفادارمطلوب، به

 4و چان) 2006( 3یماست. ل یخدمات ورزشة دهندارائه

                                                           
1. Zhang  
2 . Ramstad 
3 . Lim 

بر  یمطور مستقبه عملکرد یفیتداشتند که ک یانب) 2008(

) 2011( 5ی. هاکل)17، 23گذارد (یم یرتأث يمشتر یترضا

 منديیتبر رضا عملکرد یفیتک یرتأث«با عنوان  یدر پژوهش

به  »گلف يتجار يهاباشگاه در یانو بازگشت مجدد مشتر

دو مؤلفۀ ، یکه ملموس بودن و همدل یدندرس یجهنت ینا

هر دو گروه  منديیترضا یینتع يخدمات برا یفیتمهم ک

  ).18( زنان و مردان است

هاي اخیر، بسیاري از جوامع با سرعت به سمت در دهه

اند و زندگی انسان در شدن رفته يشدن و اقتصاد یصنعت

آنها به زندگی ماشینی بدل شده است. زندگی ماشینی، 

ی کرده و او را دچار فقر حرکت ابتکار عمل را از انسان گرفته

دنبال خود مشکالت متعدد جسمی، روانی و اجتماعی که به

بنابراین نقش ورزش و فعالیت . )4را پدید آورده است (

اي در بدنی، راهبردي بسیار مهم است که توانایی بالقوه

رد. رساندن به اهداف سالمتی، اجتماعی و اقتصادي دا یاري

ز این راهبرد اریحی، بخشی مهم هاي همگانی و تفورزش

زیرا ورزش همگانی، ماهیتی تفریحی، آزادانه و  ،است

گیري آثار مختلف آن انتخابی دارد و همین امر سبب شکل

بخشی و بانشاط بودن سالمت جسمانی و روانی، لذت مانند

 ).8شده است (

ورزش  یگاهنقش و جا ینسب ي، با توجه به ارتقاینهمچن

از  یکیبه  عملکرد یفیتک یریتمعه، مدافراد جا یندر ب

شده است.  یلبخش ورزش تبد یرانمد یاصل يهادغدغه

توانند بدانند چگونه می خواهندیبخش م یندر ا یرانمد

در سازمانشان  عملکرد یفیتبه سنجش ک ينحو مؤثرتربه

اند که سنجش موضوع واقف ینا یتبه اهم یرابپردازند، ز

سازمان،  يهاها و قوتضعف یصو تشخ عملکرد یفیتک

 هايیتبهبود و توسعۀ فعال يدر راستا يگام ضرور یناول

نقش  یانم ینخود است. در ا یریتمجموعۀ تحت مد

4 . Chuan 
5 . Haklee 
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خدمات سازمان  ییکنندة نهاکه استفاده مخاطبان یديکل

، شودیدر بقا و رشد سازمان محسوب م یاست، عامل اصل

حضور موقت  پس از شهروندانمشاهده شده است که  یراز

، در صورت یمرکز ورزش یکاستفاده از خدمات  يبرا

 یرانمد يسو از یازهایشانها و نبه خواسته توجهییب

 یديدنبال مراکز جد، بهیورزش یخدمات يهاسازمان

مورد  يهاو خواسته یازهاخواهند رفت تا آن مرکز بتواند ن

 یرانمد یفاز وظا ینکند و ا ینرا تأم یشانانتظار ا

موارد مدنظر  ییاست تا با شناسا یورزش يهاسازمان

 یقطر ینعوامل جامۀ عمل بپوشانند و از ا ینبه ا یانمشتر

کمک  توسعۀ خدمات رایگان ورزش همگانیبه رونق و 

 یرگرفته در ساکنند. با وجود مطالعات مختلف صورت

مدلی مناسب جهت که  یقاتی، به تحقیخدمات يهابخش

کمتر  د ورزش شهروندي ارائه کند،بهبود کیفیت عملکر

 یینمنظور تببه یاندک يهاتالش ینتوجه شده است. همچن

در حوزة ورزش صورت گرفته است.  عملکرد یفیتک بهبود

 با ارائۀ الگوي بهبودشد تا  یپژوهش سع یندر ا روینازا

شهر اصفهان در  يورزش شهروند یریتعملکرد مدکیفیت 

ي استواري در خصوص ارتقاي هاگامبراساس مدل سیپ،

  هاي ورزشی شهري برداشته شود.یتفعالکیفی 

 
 یشناسروش

به لحاظ  و یفیتوص یتپژوهش حاضر از نظر ماه روش

 کیفی مرحلۀ دودر  کهاست  يکاربرد یقاتهدف از نوع تحق

 از حاصل مضمون تحلیل از استفاده با. گرفت انجام کمی و

 با ساختاریافتهنیمه مصاحبۀ و موضوع با مرتبط منابع

 مرحلۀ در و تدوین یريگاندازه ابزار ،نظرانصاحب و استادان

 .شدآزمون  یهاول هايیافته کمی،

 ۀپرسشنام تدوین منظوربه تحقیق کیفی بخش در

 يامصاحبه ابتدا در پژوهش موضوع با مرتبط

منابع  یآن بررس يکه مبنا گرفت، انجام ساختاریافتهنیمه

 یورزش همگان ي،ورزش شهروند ةد در حوزو مقاالت موجو

مصاحبه  یطۀ. محدوده و حبود یورزش يهابرنامه یفیتو ک

) برونداد فرایند، درونداد، ینه،(زم یپس الگويبراساس 

 یمتنظ یطهچهار ح یندر ا یزو سؤاالت مصاحبه ن شدهیینتع

 شد. 

 متخصصانشامل در بخش کیفی پژوهش  يآمار ۀجامع

 در ییاجرا رانیمد و یورزش تیریمد حوزة کارشناسان و

ه که با استفاد بودند اصفهان شهر در يشهروند ورزش حوزة

  .نفر رسید 30از تکنیک دلفی این تعداد به 

 آوردن دستبه يبرا یپژوهش یکردرو یک یدلف فن

 به ارائۀ بازخورد و پرسشنامه از استفاده با اجماع

 یبررس مورد ینۀزم در که است یکنندگانشرکت

 يهاروش یناز پرکاربردتر یکی روش این. اندمتخصص

 مراحل ترینمهم از یکی .شودیم محسوب کیفی تحقیق

 یدلف گروه يبرا یطشرا واجد ياعضا انتخاب یدلف روش

 دانش و یستگیشا به یجنتا اعتبار که یلدل ینا به است،

 تکنیک رویکرد به نظر روین. ازادارد یبستگ گروه ياعضا

 یمعرف و مذکور کارشناسان به يحضور مراجعۀ با دلفی

 روش از استفاده با سرانجام، آنان، يسو از يبعد متخصصان

 در نظرهایشان ،1 جدول در شدهمصاحبه مورد افراد دلفی

 .شد اخذ پژوهش موضوع مورد

 
 پژوهش یفیک ۀمرحل در شدهمصاحبه افراد .1 جدول

گروه شرح گروه (نفر) تعداد   
 5 یورزش تیریمد تاداناس اول
 8 اصفهان يشهردار یاجتماع یفرهنگ سازمان یحیتفر یورزش معاونت يستاد رانیمد دوم
 12 اصفهان يشهردار یاجتماع یسازمان فرهنگ یحیتفر یمتخصص معاونت ورزش کارشناسان سوم

 5 اصفهان يشهردار یاجتماع یفرهنگ سازمان یحیتفر یورزش معاونت یورزش مراکز متخصص نمسئوال چهارم
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ارتقاي  و اصالح منظوردلفی، به اول دور اجراي از بعد

 دیگر مرحلۀ سه در دلفی روش مصاحبه، از هايپرسش

 و نکات شدن کامل و مصاحبه انجام از بعد. شد استفاده

مضمون  4 شامل (عوامل) فراگیر مضامین نیاز، مورد عوامل

هر  براي و شدند ایجاد )برونداد و فرایند درونداد، زمینه،(

 مضامین 22 قالب در نیز مضمون چهار این از کدام

(نشانگرها)  پایه مضامین 108 وها) (مالك دهندهسازمان

عملکرد  ارزیابی ابزار اولیۀ چارچوب نتیجه در و شد تدوین

 ياصفهان براساس الگو شهر شهرونديورزش  یریتمد

 .گرفت شکل يورزش شهروند یکردبا رو یپس

 تحلیل روش از کیفی يهاداده وتحلیلتجزیه منظوربه

 تحلیل واحد ابتدا که صورتبدین شد، استفاده مضمون

 شد ثبت بود عبارت به عبارت یا سطر به سطر صورتبه

 مضامین در ایجادشده يهامقوله سپس ،)پایه مضامین(

 ینمضام و شد ایجاد هم به مرتبط شبکۀ یک صورتبه پایه

سؤال  94 گیري با تعداداندازه ابزار در نتیجه و تدوین فراگیر

وامل ع ي،عوامل درونداد اي،ینهزم عواملبا چهار مؤلفه: 

 پرسشنامه. سؤاالت شد تهیه ي،و عوامل برونداد ي،فرایند

(کامالً  لیکرت ايگزینهپنج طیف با پاسخبسته صورتبه

 )مخالفم کامالً و مخالفم ندارم، نظري موافقم، موافقم،

 دعملکر کیفیت بهبود الگوي ارائۀ براي که آمد دستبه

 .شد ایجاد

نفر  15پژوهش، شامل  ینا یبخش کم يآمار جامعۀ

و  ي اصفهان با تخصص مدیریت ورزشیهادانشگاه تاداناس

و کارشناسان حوزة ورزش  نمسئوال یران،نفر مد 145

نفر بودند که به استناد  160جمعاً به تعداد  شهروندي

 تصادفیگیري فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه

 .شد انتخاب نفر 113 مجموع درساده 

از  یفیه در بخش کپرسشنام ییروا یمنظور بررسبه

 CVIو  CVR یببا استفاده از ضرا ییمحتوا ییروش روا

 ابتدا پرسشنامه ییمحتوا ییروا یینتع منظوربهاستفاده شد. 

و کارشناسان حوزة ورزش  یرانمد ی،علم یأته يبه اعضا

قبالً در مصاحبه شرکت کرده بودند، داده شد  که شهروندي

 يانمونهتک t. با استفاده از آزمون کنند یابیتا سؤاالت را ارز

و سپس با توجه به مقدار  شده یابیسؤاالت ارز ینا یۀکل

 حذف با ،tآمده از آزمون دستبه يو سطح معنادار tآزمون 

 94 پرسشنامۀ یک دیگر،سؤاالت  ویراستاري وسؤاالت 

 آوردن دستبه برايدست آمد. سپس به ییدمورد تأ یسؤال

 محاسبۀ روش دو از پژوهش، در ییانه ۀپرسشنام روایی

 بررسی و مقیاس کلی نمرة با مقیاس سؤاالت همبستگی

 انجام از پس. شد استفاده عاملی تحلیل وسیلۀبه سازه روایی

 يبرا یماکسوار چرخش یوةش ياجرا و یعامل یلتحل

 ی،حل عاملراه ینبهتر که شد مشخص ،هامؤلفه يسازساده

 .استمؤلفه  4 يدارا

 یتراکم درصد و یانسوار درصد یژه،و مقدار 2 جدول   

مقدار  يکه دارا ییها(عامل یلتحل در یماندهباق يهاعامل

 چرخش از پسبودند) را  1 يمساو یاتر بزرگ یژهو

 .دهدیم نشان یماکسوار

 

 شدهاستخراج يهاعامل یتراکم یانسوار درصد و یانسوار درصد ،یژهو ارزش یرمقاد .2 جدول
 یماکسوار چرخش از بعد مجذورات مجموع یژهو یرمقاد عامل

 یتراکم درصد یانسوار درصد یژهو مقدار یتراکم درصد یانسوار درصد یژهو مقدار
 49/19 49/19 93/17 59/27 59/27 3/25 نهیزم

 72/37 23/18 77/16 58/49 98/18 4/17 درونداد

 29/51 56/13 48/12 48/57 90/10 0/10 فرایند

 30/64 01/13 97/11 30/64 82/6 27/6 برونداد
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 4 یژةو يهاارزش شود،یم یدهد 2 جدول درچنانکه 

مشترك  یانسپوشش وار درصد واست  یک ازتر بزرگ عامل

کل  درصد 30/64هم  يرو برعامل  4 ینا يبرا هایهگو ینب

 . کندیم یینتب را یرهامتغ یانسوار

پرسشنامه  يها)، مؤلفه3(جدول  یجنتا براساس

 يعوامل درونداد ي،عوامل فرایند ي،عوامل برونداد یبترتبه

 .آمد دستبه ايینهو عوامل زم

 
 یعامل لیتحلبعد از انجام  عملکرد تیفیک بهبود يالگو ۀارائمربوط به  ۀپرسشنام يهامؤلفه بیترت. 3 جدول

 هاشاخص مؤلفه پرسشنامه

 يشهروندورزش  تیریمد عملکرد یابیارز عوامل

 74-94 يهاگویه بروندادي عوامل
 49-73 يهاگویه فرایندي عوامل
 26-48 يهاگویه دروندادي عوامل
 1-25 يهاگویه ايینهزم عوامل

از  یقتحق ۀپرسشنام یاییو سنجش پا یبررس يبرا

 .شدکرونباخ استفاده  يآلفا یبو معتبر ضر یجآزمون را

 کرونباخ يآلفا یبضر ۀمحاسب یجنتا. 4جدول
مقیاسخرده هاسؤال شمارة   آلفاي ضریب 

 کرونباخ
زمینه ارزیابی 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1سؤاالت   871/0  
درونداد ارزیابی 48 تا 26سؤال    845/0  

فرایند یابیارز 73 تا 49سؤال    901/0  
برونداد ارزیابی 94 تا 74سؤال    931/0  

پرسشنامه کل  948/0  

 ۀمؤلف براي کرونباخ يآلفا یب، ضر4 جدول نتایج طبق

 درونداد یابیارز ۀمؤلف ي، برا871/0برابر با  ینهزم یابیارز

 و 901/0 با برابر فرایند ارزیابی مؤلفۀ براي، 845/0 با برابر

 یکل یاییو پا 931/0برونداد برابر با  یابیارز ۀمؤلف براي

 است.  948/0پرسشنامه برابر با 

 یتوافق کندال، آزمون ت یبضر یمنظور بررسبه

 یفی،پرسشنامه در بخش ک ییمحتوا ییو روا یرهمتغتک

 از حاصل يهاداده یلوتحلیهمنظور تجزبه ینهمچن

 یفیدر دو سطح توص یپژوهش در بخش کم يهاپرسشنامه

استفاده شد. در  SPSS-23 يافزار آمار، از نرمیو استنباط

، درصد، یفراوان مانند ییهااز آماره یفیسطح آمار توص

 از یاستنباط آمار سطح در وو انحراف استاندارد  یانگینم

 آزمون ،یاکتشاف یعامل لیتحل يآمار يهاروش

استفاده شد و  یعامل یل، تحلیرنوفاسم -کولموگروف

خدمات از  یفیتبهبود ک يالگو ۀارائ یمنظور بررسبه

 یعامل یلتحل ینۀدر زم يساختار تمعادال سازيالگو

 .استفاده شد Amos-23افزار از نرم ییديتأ

 

 یجنتا

 کنندهشرکت ياعضا یانم نظر اتفاق یزانم یینتع يبرا

 شد، استفاده کندال یهماهنگ یبضر از یدلف روش در

 جدول در یدلف اول دور ياجرا از حاصل اجماع یزانم یجنتا

 یبضر مقدار که است آن یانگرب هایافته. است شده ارائه 5

 بسیار یا 7/0 از یشترب مدنظر همهۀعوامل يبرا کندال
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. دارد خبرگان يقو اجماع بر داللت که است آن به یکنزد

 همه در کندال یهماهنگ یبضر يبرا يمعنادار سطح

 توافق وجود يمعنا به که است 05/0 از یشب یزن عوامل

 . است خبرگان ینب معنادار

 
 کندال یهماهنگ یباجماع نظر خبرگان با استفاده از ضر یزانم .5 جدول

 سطح معناداري      دو کاي آمار )W( کندال ضریب هاعامل تعداد مضامین
 055/0 886/141 707/0 6 ايینهزم

 061/0 764/56 875/0 6 درونداد
 104/0 173/55 702/0 5 فرایند
 224/0 429/34 798/0 5 برونداد

پژوهش با آزمون  يآمار ۀنرمال بودن جامع فرضیشپ

آن در جدول  یجشد که نتا یدهسنج یرنوفلموگروف اسموک

 .شدارائه  6
یرنوفاسم -آزمون کولموگروف  یجنتا .6 جدول  

متغیرها                                                                       آماره        سطح معناداري 

ايینهزم عوامل  <-- 216  /0  054/0  
درونداد عوامل  <-- 061/0  200/0  

فرایند عوامل  <-- 059/0  200/0  
118/0 --> عوامل برونداد  120/0  

105/0 --> عملکرد مدیریت  141/0  

یریت ورزش مد عملکرد وضعیت تعیین منظوربه

 چهارگانۀ ابعاد از هریک ي در شهر اصفهان درشهروند

 تی آزمون از کلی وضعیت ارزیابی همچنین و سیپ الگوي

 .شد ارائه 7 جدول در آن نتایج که شد، استفاده متغیرهتک
 

 سیپ مدل براساسشهر اصفهان کالن يورزش شهروند یریتمد عملکرد وضعیت . ارزیابی7جدول 
 3= آزمون مقدار یرهامتغ

 معناداري سطح 3 عدد از میانگین اختالف t آزمون خطا استاندارد انحراف میانگین
ايینهزم عوامل  13/3  046/0  829/2  132/0  006/0  
درونداد عوامل  14/3  047/0  678/2  124/0  009/0  
فرایند عوامل  21/3  061/0  496/3  213/0  001/0  
برونداد عوامل  53/3  055/0  641/9  533/0  000/0  
مدیریت عملکرد  25/3  034/0  362/7  256/0  000/0  

 
 یانگینبا توجه به مقدار م یریتکه عملکرد مد آنجااز 

 و 256/0مثبت برابر با  یانگینو اختالف م 25/3برابر با 

 96/1از قدر مطلق  یشترب 362/7برابر با  tمقدار آزمون 

 یجهنت توانیم، است 05/0کمتر از  يو سطح معنادار است

 سیپ مدل براساسشهر اصفهان  یریتمد عملکردگرفت که 

 متوسط به رو مطلوب حد در شهروندي ورزش رویکرد با

 با برابر متوسط حد از باالتر مؤلفه این میانگین چون ،است

 است. 3

برازش مدل  يهاشاخص ینترمهم یانگرب 8جدول 

 یربعد از اصالحات است. قابل قبول بودن سا پژوهش
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. شودیم یدهافزار دنرم هايیدر خروج یزمدل ن يهاشاخص

روابط موجود  ۀکه هم یستمدل به آن مفهوم ن یکل ییدتأ

علت روابط موجود در  یناند و به همشده ییددر مدل تأ

روابط در مدل، در  شوند. یبررس یزصورت جداگانه نمدل به

اند. نشان داده شده 1 شکلاستاندارد در  یبو ضرا 8جدول 

 یونیرگرس يهابا عنوان وزن 9روابط در جدول 

 یونیرگرس یبکار گرفته شده است. ضرابه یراستانداردغ

 اند. نشان داده شده 9استانداردشده در جدول 
 

 ورزش یریتعملکرد مد یابیمربوط به ارز یمربوط به برازش مدل کل يهاشاخص . 8جدول 
 تیوضع برازش مطلوب شدهمدل برازش داده نام شاخص

 مطلوب ----- 2χ( 995/19931( یمجذور خ
 ----- ----- df( 4183(يآزاد ۀدرج

 مطلوب 5کمتر از CMIN/DF( 765/4(يآزاد ۀاسکوئر بهنجارشده به درج يکا
 مطلوب GFI( 921/0 90/0> Pبرازش( یکوییشاخص ن

 مطلوب AGFI( 918/0 90/0> P( یافتهیلتعد یشاخص برازندگ
 قبول قابل CFI( 876/0 90/0> P(یقیشاخص برازش تطب

 قبول قابل RMSEA( 085/0 08/0< Pبرآورد( يمربعات خطا یانگینم یشۀر

 

 داريیو سطح معن یونیرگرس یراستانداردغ يهاوزن. 9جدول 
 

 
 
 

 
 

 یونیرگرس يهاوزن ی، تمام9جدول  یجطبق نتا

استاندارد، نسبت  يخطا یرمقاد ياستانداردنشده دارا

در سطح . چون آزمون هستند يو سطح معنادار یبحران

 یۀکلرو ازاین، گیردیانجام م 95/0 ینانو با اطم 05/0

 ،هستند 05/0کمتر از  يسطح معنادار يکه دارا یبیضرا

 یجهنت توانیم ي. لذا با توجه به سطوح معنادارندمعنادار

 عامل این يهابه عنوان معرف یرهامتغ ینا تمامیگرفت که 

 عامل یلدر تشک ينقش معنادار يشده و دارا یفتعر

 ضرایب با مدل در متغیرها کلیۀ، 10. در جدول اندیکل

 اند.شده آورده استاندارد

 
 )یعامل ي(بارها یونیاستاندارد رگرس يهاوزن. 10جدول 

 برآورد 
 487/0 تیریمد عملکرد --> ايینهزم عوامل
 541/0 تیریمد عملکرد --> درونداد عوامل

 589/0 تیریمد عملکرد --> فرایند عوامل
 658/0 تیریمد عملکرد --> برونداد عوامل

 

 يخطا برآورد 
 استاندارد

نسبت 
 یبحران

سطح 
 يمعنادار

    000/1 تیریمد عملکرد --> ايینهزم عوامل
 038/0 076/2 179/0 372/0 تیریمد عملکرد --> درونداد عوامل

 014/0 055/4 181/0 734/0 تیریمد عملکرد --> فرایند عوامل
 `027/0 661/2 301/0 801/0 تیریمد عملکرد --> برونداد عوامل
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 بهبود عملکرد مدیریت ورزش شهروندي نهایی . الگوي1شکل 

 
، از نشان داده شد 1در شکل آمده دستطبق نتایج به

عملکرد شده مربوط به متغیر پنهان بین متغیرهاي مشاهده

ی (ضریب استاندارد) برابر بار عاملمدیریت، عوامل برونداد با 

عامل اصلی عملکرد در ساختن بیشترین نقش را  658/0با 

ی (ضریب استاندارد) بار عاملاي با ینهزمو عوامل  مدیریت

عامل اصلی در ساختن کمترین نقش را  487/0برابر با 

  .کنندیایفا م عملکرد مدیریت از خود

عملکرد توان نتیجه گرفت که یمتوجه به این نتایج با 

الگوي سیپ با رویکرد  براساسمدیریت ورزش شهر اصفهان 

، ورزش شهروندي جهت ارائۀ الگوي بهبود کیفیت عملکرد

بندي عوامل سازنده این عملکرد یتاولومعنادار بوده و 

 مدیریتی به شرح ذیل است:

 عوامل برونداد

 عوامل فرایند

 وندادعوامل در

 عوامل زمینه

 گیريیجهنت و بحث

 يهاپژوهش یشترکه تاکنون، ب اینکه به توجه با

شناخت  ینۀ، در زمیگرفته در صنعت خدمات ورزشصورت

 ییخدمات و توسعۀ راهبردها یفیتاز ک مخاطبانادراکات 

 یزانو سنجش م یانبرآورده کردن انتظارات مشتر يبرا

پژوهش  بوده است، ورزشی اماکنآنان در  منديیترضا

ورزش  یریتعملکرد مدارائۀ الگوي بهبود کیفیت حاضر بر 

متمرکز شهر اصفهان براساس الگوي سیپ در  يشهروند

عملکرد  یقدق یابیاز ارز ، پسمنظورینشده بود، بد

اصفهان و با توجه به  شهردر ي شهروندورزش  یریتیمد

 عملکرد یفیتبهبود ک یینها يآمده، الگودستبه یجنتا

 ارائه شد. شهروندي ورزش

 نی، از بنهیزم عامل یبررسآمده در دستبه جیطبق نتا

 عواملپنهان  ریشده مربوط به متغمشاهده يرهایمتغ
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 ايینهزم عوامل ۀمؤلفنقش در ساختن  نیشتری، بايینهزم

صورت به یورزش يازهایمنظم ن ی(بررس 4 سؤالتوسط 

و  87/0برابر با  ین) با بار عاملاتوسط متخصص یعلم

 از طریق ايینهزم عوامل ۀمؤلفنقش در ساختن  نیکمتر

 رانیبه مد اراتیاخت يو اعطا یی(تمرکززدا 25 سؤال

 جی. با توجه به نتابود /39برابر با  ی) با بار عاملیورزش

 نیتدو بایستیم ايینهآمده در حوزة عوامل زمدستبه

امور  تیدر اولوشهروندان  ازیبراساس ن یهاي ورزشبرنامه

کاهش  منظوربهو  یردریزي ورزش شهر اصفهان قرار گبرنامه

 اصفهان،شهر  يورزش شهروند تیریمددر  گرييتصد

 هايیتصالح يو افراد دارا نخبگان یريکارگبهفرایند 

 انتخابو  کرد لیو تسه تسریعرا  یو فن يادار ،یاخالق

 يو اعطا ییتمرکززدابراساس ضوابط و  یورزش رانیمد

 یاصل یتمأمور جادیدر سطوح ا یورزش رانیبه مد اراتیاخت

ریزي و برنامه شود نیتدو يورزش شهروند تیریحوزة مد

مطلوب  اریبس تیبه وضع دنیرس براي کیاستراتژ

 يهاتا بتوان براساس سنجش شاخص کرد جادیا يعملکرد

را تحقق  يورزش شهروند ۀ، توسعشدهینتدو شیاز پ

 عامل بررسی ازحاصل  یجنتا یسۀمقا براساس. دیبخش

در شهر  شهروندي ورزش عملکرد یفیتبهبود ک زمینه،

در حوزة  یپمدل س باعملکرد  یابیاصفهان براساس ارز

 نتایجبا  کهبود در حد متوسط رو به مطلوب  ايینهعوامل زم

 یجو با نتا ناهمخوان) 1394( همکاران و مرادي تحقیق

) و 2016( 1هامدان و تان یاها، جان هج یقتحق

و همکاران  شهشهانیيعبد ،)2018( 2یرهارماوانف

 است همخوان) 1394)، خدابنده و همکاران (1393(

 در) 2016( هامدان و تان جان اها،ی هج) . 20،18،10،9،5(

 نیا به درس ۀمطالع طرح یاثربخش مورد در خود ۀمطالع

 فرایند درونداد، نه،یزم ابعاد در طرح نیا که دندیرس جهینت

)، 2018( رهارماوانیف .است یمطلوب تیفیک يدارا برونداد و

                                                           
1. Hj Yahya 

 يالگو بر یمبتن یدروس علوم ورزش یابیدر پژوهش ارز

 يمداکار در الزم یاثربخش نهیزم عاملگرفت  جهینت پیس

 شامل را کبومندانشگاه  یلیتحص ۀبرنام در یدرس يمحتوا

 دورة دکتري) 1393( همکاران و شهشهانیي . عبدشودیم

 درونداد، ابعاد در را ایران در باروري بهداشت تخصصی

 مطلوب زمینه، بعد در و مطلوبنیمه برونداد، و فرایند

 دوره این که رسیدند نتیجه این بهدر کل  و کردند ارزیابی

 در) 1394( همکاران و خدابنده). 9(است  مناسب ایران در

 پزشکی دانشکدة وضعیت که گرفتند نتیجه خود مقالۀ

کامالً  فرایند و درونداد زمینه، وضعیت لحاظ از کرمان

 بوده مطلوبنسبتاً  آن وضعیت برونداد، بخش در و مطلوب

 ارزیابی به زمینه ارزیابی در اینکه به توجه با). 5(است 

 ترتیب این به پردازد،یم محیطی مسائل و عالیق نیازها،

 در گسترده صورتبهها فرصت و هاییدارا مشکالت، نیازها،

 قبل، است ممکن زمینه ارزیابی. شودیم ارزیابی محیط یک

 اگر. گیرد انجام برنامه اجراي از بعد حتی و طول در

 دهند، انجام برنامه از قبل را زمینه ارزیابی ،هاسازمان

اند. گرفته درنظر محدود قلمرو با يامطالعه با را ارزشیابی

کار بعد از برنامه به یا یرا در ط یابیها ارزسازمان کهیهنگام

با درونداد، فرایند و برونداد  یبدر ترک ینهزم یابیارز ،برند

 يسازفراهم یابیارز ینا ی. هدف اصلشودیم یرتفس

 یریزي است. محور اساسبرنامه يبرا یازاطالعات مورد ن

 سنجییازن یا یازهان یبررس ینجادر ا هایتاقدامات و فعال

بهتر  منظوربه توانیحاضر م پژوهش یجاست. با توجه به نتا

 ،رسالت ی،ورزش همگان هايیتریزي فعالشدن، در برنامه

 یکردبا توجه به رو يورزش شهروند هايبرنامهاهداف و 

شهروندان درنظر  يبرا یآموزش يهافرصت يبرابر یجادا

 این محتواي یابیارز يالزم برا یطشرا ینگرفته شود. همچن

 يشهروند یورزش هايیتفعال يفراهم و محتوا هایتفعال

2. Firharmawan 
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 یننو هاييو فناور ییراتو تغ یجهان یطبرگزارشده با شرا

 داشته باشد.   یهمخوان

، از درونداد عامل یبررسآمده در دستبه جینتا براساس

 عواملپنهان  ریمربوط به متغ ةشدمشاهده يرهایمتغ نیب

 يدرونداد عوامل ۀمؤلفقش در ساختن ن نیشتری، بدرونداد

هاي برنامه ي(فرصت اصالح و بازنگر 44 سؤالتوسط 

نقش در  نیو کمتر 86/0برابر با  ی) با بار عاملیورزش

(وضوح و  27 سؤالتوسط  درونداد عوامل ۀمؤلفساختن 

برابر با  ی) با بار عاملیهاي ورزشبرنامه يمحتوا یروشن

 حوزة درآمده دستبه جینتا به توجه با. شودیم فایا 44/0

 جادیا یبارش ذهن ۀاز مرحل بایستیعوامل درونداد م

 یاتیعمل يهاي راهبردبرنامه بیتصو ۀها تا مرحلبرنامه

وجود داشته باشد  يفرصت اصالح و بازنگر يورزش شهروند

جامع،  یرساناطالع قیها از طربرنامه بیو پس از تصو

 براساسهاي مصوب قرار داد. برنامه انیشهروندان را در جر

 یفیتبهبود ک درونداد، عامل بررسی ازحاصل  یجنتا یسۀمقا

 یابیشهر اصفهان براساس ارز در شهروندي ورزش عملکرد

حوزة عوامل درونداد در حد  در یپمدل س باعملکرد 

) 1393و همکاران ( اخوتی یجنتا بامتوسط رو به مطلوب 

) و 2016( هامدان و تان جان اها،ی هج یجو با نتا ناهمخوان

 همخوان) 1394و همکاران ( مرادي ،)2018( رهارماوانیف

 نتیجه) 1393( همکاران و اخوتی ).20،18،10،2(است 

 کارشناسی رشتۀ آموزشی برنامۀ درونداد بعد در که گرفتند

نسبتاً  وضعیت درمانی و بهداشتی خدمات مدیریت ارشد

 که دارد فاصله مطلوبکامالً  وضعیت با و دارد مطلوب

 نتیجۀ با تحقیقات نتایج در بودن ناهمخوان دلیلاحتماالً 

 است آماري نمونۀ و جامعه بودن متفاوت در تحقیق این

 اثربخشی ارزشیابی به پژوهشی در) 1394(مرادي ). 2(

 ایران گاز ملی شرکت خدمت ضمن آموزش يهادوره

                                                           
1. Patrick 
2. Philips  

پرداخت.  3سیپ و 2فیلیپس ،1پاتریک الگوي سه براساس

 آموزشی يهادوره که است این از حاکی پژوهش یجنتا

 رفتار، یادگیري، واکنش، يهاعامل در ایران گاز ملی شرکت

 و بوده الزم اثربخشی فاقد برونداد و فرایند زمینه، نتایج،

 دارا را الزم اثربخشی سودآوري و درونداد عامل دو در فقط

 درونداد ارزیابی از هدف اینکه به توجه با). 10(است  بوده

 رویکردهاي باید ،است آن اجرایی بودجۀ و پیشنهادي برنامۀ

 گیرندگانیمتصم تا به کرد ارزیابی و مشخص را مرتبط

اقدام انتخاب کنند.  براي را مناسب رویکردي کند کمک

 يمناسب، زمان الزم برا ۀو بودج یامکانات مال ینهمچن

و ابالغ دستورالعمل  يشهروند یورزش هايیتفعال ياجرا

تواند طور واضح میبه یهاي ورزش همگانبرنامه ییاجرا

 داشته باشد.  ییتأثیر بسزا

 نی، از بفرایند عامل یبررسآمده در دستبه جیطبق نتا

 عواملپنهان  ریمربوط به متغ ةشدمشاهده يرهایمتغ

از  فرایند عوامل ۀمؤلفنقش در ساختن  نیشتری، بفرایند

 یورزش ازیمدرسان براساس ن ۀبرنام ریی(تغ 50 سؤال طریق

برابر با  ی) با بار عاملیکنندگان در ورزش همگانشرکت

از  فرایند عوامل ۀمؤلفنقش در ساختن  نیو کمتر 97/0

در  ستهیشا یانسان يروین یريکارگ(به 53 سؤال طریق

 فایا 44/0برابر با  ی) با بار عاملیهاي ورزشبرنامه نیتدو

آمده در حوزة عوامل دستبه جیا توجه به نتا. بشودیم

 يکاربرد یعلم هايیستگیشا يارتقا با بایستیفرایند م

 ازیمدرسان براساس ن ۀبرنام رییتغ ،یورزش همگان انیمرب

 تیفیک ،یکنندگان در ورزش همگانشرکت یورزش

کنندگان در به شرکت یورزش انیمرب سیتدر يهاروش

 ،یورزش یآموزش يهاکارگاه تیفیک ،یورزش همگان

هاي برنامه نیدر تدو ستهیشا یانسان يروین یريکارگبه

در سطوح مختلف  ستهیشا رانیمد یريکارگبه ،یورزش

3. Cipp 
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در  انیتوسط مرب زهیانگ جادیا ییتوانا ،یسازمان

 ابانیتخصص ارز زانیم ،یکنندگان در ورزش همگانشرکت

کارکنان  يبندیپا زانیم، رشه یورزش تیریدر مد یورزش

 يریزي و اجرابرنامه يو مقررات در راستا نیبه قوان

 نیکارکنان به مواز يبندیپا زانیم ،یهاي ورزشبرنامه

 یهاي ورزشبرنامه يریزي و اجرابرنامه يدر راستا یاخالق

 جادیو ا ینظارت هايفرایند بیو تصو نیرا با تدو

را متصور  يرو به رشد تیمربوطه وضع هاينامهیینآ

 عامل بررسی ازحاصل  یجنتا یسۀمقا براساس. ساخت

در شهر  شهروندي ورزش عملکرد یفیتبهبود ک فرایند،

حوزة  در یپمدل س باعملکرد  یابیاصفهان براساس ارز

 سلطانیان نتایج باعوامل فرایند در حد متوسط رو به مطلوب 

 جینتا با) ناهمخوان و 1390) و پاکدامن (1391( همکاران و

 رهارماوانی) و ف2016( هامدان و تان جان ،اهای هج

 و یارمحمدیان و) 1392( همکاران و اخالقی ،)2018(

 ).18،16،12،7،3( است همخوان) 1393( محبی

 یکارشناس ةدور ی) در بررس1393( یو محب یارمحمدیان

 پزشکی علوم يهااطالعات سالمت در دانشگاه يارشد فناور

 این خروجی و فرایند ورودي، زمینه، ابعاد که دادند نشان

 و اخالقی). 11(دارد  قرار قبولقابلنسبتاً  وضعیت در دوره

 اي،ینهزم عوامل بخش در گرفتند نتیجه) 1392( همکاران

 در آموزشی يهابرنامه کیفیت برونداد، و فرایند درونداد،

). 1(داشت  قرار مطلوبنسبتاً  وضعیت در عالی، آموزش

هاي برنامه يم روند اجراومدا یابیفرایند ارز یابیارزش

در  ییراتیعالوه تغاست و به يورزش شهروند شدهینتدو

 ین. ادهدیانجام م شدهینهاي تدوبرنامه یزيرطرح

 یفاست که ضع هایییتجمله شامل حذف فعال از ییراتتغ

 . شوندیاجرا م

 نی، از ببرونداد عامل یبررسآمده در دستبه جیطبق نتا

 عواملپنهان  ریمربوط به متغ ةشدمشاهده يرهایمتغ

از  برونداد عوامل ۀمؤلفنقش در ساختن  نیشتری، ببرونداد

 تیریعملکرد در مد یابی(بهبود نظام ارز 75 سؤال طریق

نقش  نیو کمتر 97/0برابر با  ی) با بار عامليشهردار یورزش

 تی(تقو 82 سؤال از طریق فرایند عوامل ۀمؤلفدر ساختن 

 ی) با بار عامليورزش شهردار تیریدر مد یتمسیتفکر س

آمده در دستبه جی. با توجه به نتاشودیم فایا 51/0برابر با 

در  دیدانش جد دیتول ،بایستیحوزة عوامل فرایند م

عملکرد در  یابینظام ارز بهبود ،هريش یورزش تیریمد

با امکانات و  یابینظام ارز تناسب ،يشهروند ورزش تیریمد

 يارتقامنظم،  یابینظام ارز وجود ،یهاي ورزشسطح برنامه

 يریادگینگرش  تیتقو ،یشنهادهاو پ هانظام انتقاد

 تیتقو ،یشغل ۀو توسع رییبه تغ لیتما شیافزا ،العمرمادام

در  یبه ورزش همگان لینرخ تما شیافزا ،یستمیتفکر س

اقشار مختلف  يبرا زهیانگ جادیا ،اقشار مختلف جامعه نیب

 شیافزا ،یجامعه جهت شرکت در ورزش همگان

 پذیريیتمسئول تیتقو ران،یمد ياحرفه هايیتصالح

آموزش  وجود ،کارکنان نیدر ب ییپاسخگو تیتقو افراد،

ورزش  ۀتوسع يبرا یمردم يهاکمک جذب بهنگام،

 ،یورزش همگان ۀتوسع يمشارکت برا شیافزا ،یهمگان

ورزش  ۀتوسع ۀواسطبه يرفتار هاييناهنجار کاهش

افراد  نیمقابله با استرس در ب يهامهارت تیتقو ،یهمگان

 یبهداشت نیمواز تیرعا شیافزا ،یورزش همگان ۀواسطبه

در ورزش  یروان تیاحساس امن شیافزا ،یدر ورزش همگان

 یسۀمقا براساس. یردگ صورت یابیارز به توجه با یهمگان

 عملکرد یفیتبهبود ک درونداد، عامل بررسی ازحاصل  یجنتا

عملکرد  یابیدر شهر اصفهان براساس ارز شهروندي ورزش

حوزة عوامل برونداد در حد متوسط رو به  در یپمدل س با

 و سلطانیان و) 1394( همکاران و مرادي نتایج بامطلوب 

 و تان جان اها،ی هج یج) ناهمخوان و با نتا1391( همکاران

 و خدابنده ،)2018( رهارماوانی) و ف2016( هامدان

 هج). 19،17،11،7،5(است  همخوان) 1393( همکاران

خود در مورد  ۀمطالع در) 2016( هامدان و تان جان یاها،
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 ینکه ا یدندرس یجهنت یندرس به ا ۀطرح مطالع یاثربخش

است.  یمطلوب یفیتک يبرونداد دارا بعدطرح در 

روس علوم د یابی)، در پژوهش ارز2018( یرهارماوانف

 بروندادگرفت عامل  نتیجه سیپ الگوي بر مبتنی یورزش

 ).18( است آموزشی محتواي بر مؤثر عامل اثرگذارترین

 شهاب طرح ارزیابی در) 1391( همکاران و سلطانیان

 براساس) یرستانبرتر دب ياستعدادها یتو هدا یی(شناسا

 در اهمیتاز لحاظ  طرح این که گرفتند نتیجه سیپ مدل

 و خود هاييورود بعد در ولی دارد، قرار باالیی سطح

 و هاییراهنما امکانات، ها،ياستراتژ مانند عناصري

 و دارد فاصله مطلوب وضعیت از و ضعف داشتهها مشاوره

 محصول و) طرح کنترل و نظارت(مانند  فرایند ابعاد در

و  متوسط قرار دارد یتطرح) در وضع ینا یتموفق یزان(م

 همکاران و خدابنده). 7( تا حد مطلوب دارند یاديز ۀفاصل

 دانشکدة وضعیت که گرفتند نتیجه خود مقالۀ در) 1394(

 فرایند و درونداد زمینه، وضعیت لحاظ از کرمان پزشکی

 مطلوبنسبتاً  آن وضعیت برونداد، بخش در و مطلوبکامالً 

 پردازدیها مبرنامه یابیبرونداد به ارز ارزیابی). 5(است  بوده

 یازهاياست که ن یزانیکردن م ینآن مع یو هدف اساس

قرار گرفته است  یواقع یابیمورد ارز یقیحق نفعانيذ ۀهم

 یجنتا یستگیارزش و شا یربه تفس یگر،د يو از سو

. بازخورد در مورد برنامه هم در طول و هم بعد از پردازدیم

است که  ینبرونداد ا یابیبرنامه الزم است. نقش ارز ياجرا

 است.  یافتهاهداف برنامه تحقق تا چه حد کند  یینتع

از  يورزش شهروند یریتعملکرد مد بهبود الگوي ارائۀ

 ورزش ۀبرنام یفیتک اصالحبهبود و  سببطرف  یک

عوامل مدل  ییشناسا یگرو از طرف د شودیم يشهروند

مورد  شهروندي ورزش مدیریتعملکرد  یابیدر ارز یپس

 این يهااز شاخص یکهر یتتا اهم شودیم موجبمطالعه 

مشخص  يهاي ورزش شهروندبرنامه یفیتدر بهبود ک مدل

درونداد، فرایند و  ینه،برنامه از نظر زم یفیتشود و ک

عوامل مؤثر  ینترمهم از زمینه این در. یابدبروندادها بهبود 

، عوامل شهروندي ورزش مدیریت عملکرد یابیدر ارز

مربوط به آن است.  يند و بروندادها، درونداد، فرایهاینهزم

 بهبودعوامل در  ینا ییپژوهش به شناسا یندر ا روازاین

 پرداخته شد. شهروندي ورزش مدیریت عملکرد کیفیت

راهبرد  يدر اجرا یکرديرو یناتخاذ چن روینازا

به  رسدینظر مبه ،اصفهان شهروندي ورزش مدیریت

 يدر راستا یرانمد یندر ب یکتفکر استراتژ سازيینهنهاد

. از شود منجر مدیریت اینهرچه بهتر عملکرد  يمداکار

در  یطوالن يهاکه از مدت یکرديرو ینچن یگرد يسو

 یازبه آن احساس ن اصفهان شهر شهرونديورزش  مدیریت

 هايیتفعال يجهت اجرا یو آن تفکرات سنت شدیم

بدون  ،یکم يهاگزارش ۀبا هدف ارائ یمناسبت

 یشده ط ي، سببورزش شهروند ۀتوسع یاستگذاريس

ورزش  ۀاعتبار به توسع یالر یلیاردهاگذشته م یانسال

 یمطلوب یجۀاختصاص داده شود، اما نت يدر شهردار یهمگان

احساس نشده و  یاجتماع یدر باال بردن سطح سالمت

بدون  يمحور یتدچار فعال ايیقهسل يهابا نگاه یرانمد

 مدیریتضعف  ینتربزرگ ند کهشو يریزي راهبردبرنامه

 .آیدیم شماربه فهاناص يورزش شهروند

 ةشدمشاهده یرهايمتغ یناز ب پژوهش یجنتابراساس 

عوامل برونداد با  یریت،مد عملکردپنهان  یرمربوط به متغ

نقش  یشترینب 658/0استاندارد) برابر با  یب(ضر یبار عامل

 ايینهعوامل زم و مدیریت عملکرد اصلی عاملرا در ساختن 

نقش  ینکمتر 487/0استاندارد) برابر با  یب(ضر یبا بار عامل

 یفاا خود از مدیریت عملکرد اصلی عاملرا در ساختن 

 عملکرد این سازندة عوامل بنديیتاولورو ازاین. کنندیم

 :است ذیل شرح به مدیریتی

عوامل و  عوامل درونداد ،عوامل فرایند برونداد، عوامل

 ینه.زم
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 تیفیک بهبوددنده چرخ يالگو ،پژوهش جینتا براساس

 2 شکلشرح  بهو  ابداع يورزش شهروند تیریعملکرد مد

 شد. ارائه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يورزش شهروند عملکرد تیفیبهبود ک ةدندچرخ يالگو. 2 شکل

 
 یشرفتحاضر به پ پژوهش رودیم انتظار یتنها در

کمک  يورزش شهروند مدیریتدانش در حوزة عملکرد 

 یابیبهبود نظام ارزشود یمیشنهاد اساس پین . بر همکند

 سازيیادهبراساس پ يورزش شهروند تیریدر مد عملکرد

کشور انجام  یورزشي هادر سازمان پیس یابیمدل ارز

 یورزش ازیمدرسان براساس ن ۀبرنام رییتغ ینهمچن .ردیپذ

فرصت  .یردپذصورت  یکنندگان در ورزش همگانشرکت

 نیپس از تدو یهاي ورزشبرنامه ياصالح و بازنگر

 يشهر ،یمال ،زمانی اتیهاي ساالنه با توجه به مقتضبرنامه

 يازهایمنظم ن یبررس و در آخر شدبا داشته وجود يکشور و

در  ین علوم ورزشاتوسط متخصص یصورت علمبه یورزش

 .ردیصورت پذ یهمگان یبدن هايیتفعال ۀخصوص توسع

 

  

)1(  
 عوامل برونداد

بهبود نظام ارزیابی 
در مدیریت ورزش  عملکرد

 

)4( 
 عوامل زمینه

 بررسی منظم نیازهاي
 علمی ورزشی بصورت

 نیمتخصص     توسط
 

مدل چرخ دندة 
بهبود کیفیت 
عملکرد ورزش 

 شهروندي

)2(  
 عوامل فرایند

مدرسان بر  تغییر برنامه
ورزشی شرکت اساس نیاز 

 کنندگان در ورزش همگانی
 

          )3( 
 عوامل درونداد    

 فرصت اصالح و
هاي برنامه بازنگري
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Abstract 
The aim of this study was to develop a model to improve the quality of citizenship sport 
management performance in Isfahan city based on the CIPP model. This study was of 
a descriptive nature, an applied in terms of objectives which was conducted with 
qualitative and quantitative methods. The statistical population included specialists and 
experts in the field of sport management and executive managers in the field of 
citizenship sport in Isfahan city. The sampling method in the qualitative part was 
purposive using semi-structured interviews and in the quantitative part was a researcher-
made questionnaire using convenience sampling method. In order to correct and 
improve the interview questions, the Delphi method was used in four stages. After the 
interviews were conducted and the required points and factors were completed, 
comprehensive themes of the CIPP model were created and organizing themes (criteria) 
and basic themes (markers) were developed for each of these four themes. The results 
indicated that the output with regression weight of 0.66, process with regression weight 
of 0.59, input with regression weight of 0.54 and context with regression weight of 0.49 
had the most effect on the performance of citizenship sport management. In this regard, 
improving the performance evaluation system in citizenship sport management, 
changing the planning based on the sport needs of participants in sport for all, the 
opportunity to modify and review citizenship sport programs and regularly reviewing 
sport needs scientifically by experts can improve the performance of citizenship sport 
management. 
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