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Abstract 
Introduction: In order to be aware of the success rate, especially in complex and dynamic environments, 
organizations are in urgent need for assessment. The current study aimed as identifying and prioritizing the 
performance assessment indicators of physical education institutions at medical sciences universities using 
balanced scorecard approach and analytical hierarchy process. 
Methods: The current descriptive study was conducted on 120 managers, experts, and professors of physical 
education departments at Iranian medical sciences universities selected by census method. Data collection 
instruments included balance scorecard approach and analytical hierarchy process questionnaires. The reliability 
of the balanced scorecard approach questionnaire was determined by Cronbach's alpha method and the 
analytical hierarchy process analysis questionnaire, by calculating the inconsistency rate. The collected data were 
analyzed with SPSS version 20, LISREL 8.8, and Expert choice software. 
Results: According to the results, six sub-criteria for financial, seven for customer, four for internal process, and 
four for growth and learning criteria were determined. The results of the hierarchical analysis process showed 
that among the four criteria of balanced scorecard approach, financial, customer, internal processes, growth and 
learning criteria were ranked first to fourth respectively, in terms of priority. 
Conclusions: The criteria and sub-criteria identified based on the balanced scorecard approach and hierarchical 
analysis process methods can be used to assess the performance of physical education departments in the Iranian 
medical sciences universities. Therefore, this model is suggested to managers and experts of physical education 
to assess the performance of organizations. 
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 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت

 یبدن تیعملکرد ادارات ترب یابیارز یهاشاخص یبند تیو اولو ییشناسا

 دنیفرا"و  "متوازن یازیکارت امت کردیرو"کشور با  یعلوم پزشک یهادانشگاه
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

آگاهی از میزان ها برای نظام ارزیابی یکی از نیازهای اساسی سازمان

 باشدیم پویا و پیچیده یهاطیدر مح بویژهخود  یهاتیموفقیت فعال

 برقراری عدم معنای به توانیرا م یک سازمان در به طوری که نبود آن

کرد که پیامد آن شکست  تلقی برون سازمان و درون محیط با ارتباط

. همچنین چالشی که امروزه برای مدیران، (5) باشدیو انحالل سازمان م

پژوهشگران و مشاوران وجود دارد، سنجش موفقیت سازمان و اجرای 

مؤثر راهبردها برای موفقیت آینده است که باعث شده مدیران ارشد 

همواره در جستجوی راه حلی برای حصول اطمینان از اجرای 

عملکرد را به  ارزیابی یهاراهبردهای خود بوده و در این میان روش

 طور . به(2)عنوان ابزاری برای کنترل اجرای راهبردهای خود برگزینند 

 دستگا عملکرد گیری اندازه و سنجش فرآیند به عملکرد ارزیابی کلی

 مورد یهاشاخص و انتظارات که یاگونه به مشخص یهادر دوره ها ه

 چکیده

 یابیمبرم به نظام ارز ازین ایو پو دهیچیپ یهاطیدر مح ژهیخود به و یهاتیفعال تیموفق زانیاز م یها به منظور آگاهسازمان :مقدمه

شور با ک یعلوم پزشک یهادانشگاه یبدن تیعملکرد ادارات ترب یابیارز یهاشاخص یبند تیو اولو ییپژوهش با هدف شناسا نیدارد. ا

 انجام شده است. "یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا"و  "متوازن یازیامت تکار کردیرو"استفاده از 

 یبدن تیادارات ترب نیکارشناسان و مدرس ران،ینفر از مد 529است که با شرکت  یفیمطالعه توص کیپژوهش  نیا :روش کار

 یازیکارت امت کردیرو"ها شامل دو پرسشنامه داده یانجام شد. ابزار جمع آور یکشور به روش سرشمار یعلوم پزشک یهادانشگاه

 ییای( بود. پاAnalytic Hierarchy Process) "یسلسله مراتب لیند تحلیفرا"( و Balance Scorecard Approach) "متوازن

اسبه نرخ ، به روش مح"یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا"کرونباخ و پرسشنامه  یبه روش آلفا "ازنمتو یازیکارت امت کردیرو"پرسشنامه 

و نرم  8/8نسخه  LISREL، نرم افزار 29اس اس نسخه  ینرم افزار اس پ لهیشده بوس یجمع آور یهاشد. داده نییتع یناسازگار

 شد. لیو تحل هیتجز Expert choiceافزار 

 4) یریادگیرشد و  اری( و معاریرمعیز 4) یداخل یندهایفرا اری(، معاریرمعیز 1) یمشتر اری(، معاریرمعیز 6) یمال اریمع یبرا ها:افتهی

 یارهای، مع"نمتواز یازیکارت امت کردیرو" اریچهار مع نینشان داد که در ب "یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا" جیشد. نتا نیی( تعاریرمعیز

 اول تا چهارم قرار گرفتند. یهاتیدر اولو بیبه ترت یریادگیرشد و  ،یداخل یندهایفرا ،یمشتر ،یمال

 "یه مراتبسلسل لیتحل ندیفرا کردیرو"و  "متوازن یازیکارت امت کردیرو"شده بر اساس  ییشناسا یهاو شاخص ارهایمع :یریجه گینت

ها جهت روش نیاستفاده از ا ن،یکشور مناسب باشد. بنابرا یعلوم پزشک یهادانشگاه یبدن تیعملکرد ادارات ترب یابیجهت ارز تواندیم

 .گرددیم شنهادیپ یبدن تیو کارشناسان ترب رانیمد هعملکرد سازمان ب یابیانجام ارز

 یسلسله مراتب لیتحل ندیمتوازن، فرآ یازیکارت امت کردیرو ،یابیارز واژگان کلیدی:
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 شده ابالغ آن به قبل از و شفاف ارزیابی شونده دستگاه برای قضاوت

نیازمند  ورزشی یهاسازمان . با توجه به اینکه(3)گردد یم اطالق باشد،

 راستای در هابهبود برنامه توسعة به منظور خود موجود وضع شناسایی

 یکی عملکرد ارزیابی هستند، بنابراین، خود مطلوب وضع به دستیابی

 این مدیران و کارشناسان از بسیاری توجه مهم و مورد یهامقوله از

 اما گرفته، انجام حوزه این در جدیدی مطالعات است. بوده هاسازمان

 ارزیابی گوناگون ابعاد از را هاسازمان اینگونه بتواند که جامعی رویکرد

 مناسب، عملکرد اندازه گیری است. از این رو شده ارائه کمتر کند،

 به تواندیم و است سازمان کنترل و مؤثر مهم برای برنامه ریزی عاملی

 و بهبود ارتباطات انگیزش، افزایش عملکرد، بر نظارت در مدیریت

 برای متصور یهاتی. محدود(4)کند  شایانی کمک مشکالت تشخیص

که  گردید جدیدی روش به نیاز سبب عملکرد ارزیابی معیارهای مالی

 ارزیابی به منظور نیز معیارها سایر مالی، از معیارهای به توجه ضمن

 دهه در Kaplan & Nortonا راست این در کند. استفاده عملکرد

رویکرد  این در کردند. معرفی را "رویکرد کارت امتیازی متوازن" 5009

 انجام فرایندهای نحوه مشتریان، رضایت مالی، یهالیبر تحل عالوه

 ردیگیقرار م مورد توجه مستمرکارکنان یادگیری و نیز رشد و داخلی

 اهداف که دارد مفهومی بیچارچو "رویکرد کارت امتیازی متوازن". (1)

 توزیع و کرده تبدیل سنجش قابل یهاشاخص به را سازمان راهبردی

 تنها نه امروز . وکندیم برقرار سازمان حیاتی یهاحوزه متعادلی میان

به  ابزاری بلکه به عنوان عملکرد، اندازه گیری برای ابزاری به عنوان

 و شفاف یامجموعه به چشم انداز تبدیل و راهبردی مدیریت منظور

توسط  ارائه شده عمومی یکردرو در .شودیاستفاده م نیز اهداف از واضح

Kaplan & Nortonها با توجه به چهار معیار ، عملکرد سازمان

 Internal)فرایند داخلی ( Financial( مالی )Customerمشتری )

processes ) و رشد و یادگیری(Growth and learning)  ارزیابی

رویکرد کارت "که  (6) سندینویامیرنژاد و همکاران م. (2) شوندیم

به عنوان راهکاری مناسب برای پیاده سازی، تحلیل و  "امتیازی متوازن

 و مدیران باید به شودیاستراتژیک مدیران محسوب م یهانظارت برنامه

چهار منظر مشتری، مالی، فرایندهای داخلی و فرایند رشد و یادگیری 

سازمانی توجه نمایند. نژادسجادی و همکاران نیز بیان کردند که با 

سازمان ورزش شهرداری  "رویکرد کارت امتیازی متوازن"اده از استف

عالوه بر پیوند دادن فاصله تدوین استراتژی، مسیر تحقق  تواندیتهران م

 یهااهداف آرمانی را هموار سازد و در نهایت با هدفمند کردن برنامه

سازمان موجبات رفاه و سالمتی و نشاط هر چه بیشتر اقشار مختلف را 

، شودیم استفاده ارزیابی در اغلب که ابزارهایی از یکی. (1) ازدفراهم س

 ارزیابی مورد نظام اصالح عملکرد در مهمی نقشی که است شاخص

 نیترمهم از یکی ارزیابی یهاشناسایی شاخص گفت توانی. م(8) دارد

این  واقع است. در هر سازمان عملکرد ارزیابی نظام طراحی در هاگام

 اهداف را به رسیدن برای هاسازمان حرکت مسیر که هستند هاشاخص

تصمیم  اختیار در را دسترسی قابل و ساده اطالعات و کنندیم مشخص

از  استفاده که داشت اظهار توانی. لذا مدهندیقرار م سازمانی گیران

 از توجهی قابل کیفیت و کندیفراهم م را مهمی اطالعات هاشاخص

 و اطالعاتی گردآوری فراگیر، و جامع وضعیتی در را سازمانی اطالعات

 این به توجه با .(0) کندیفراهم م دهی گزارش و رسانی اطالع برای

ارزیابی  برای نظامی تدوین در که است مطرح سؤال این اکنون مطلب

 چه علوم پزشکی کشور، یهاادارات تربیت بدنی دانشگاه عملکرد

 ارزیابی یهاشاخص تدوین از گیرد. پس قرار نظر مد باید ییهاشاخص

 تأثیرگذاری و میزان اهمیت که کرد توجه نیز نکته این به باید عملکرد

 در چه و بدنیادارات تربیت  عملکرد در ها چهشاخص این از یک هر

این مطلب  گرفتن نظر در نیست. با یکسان ها،آن ارزیابی عملکرد

 عملکرد، ارزیابی یهاانتخاب شاخص از پس کرد که عنوان توانیم

 ضرورت نیز تشانیاهم میزان اساس بر هااین شاخص بندی اولویت

بندی  اولویت برای گوناگونی یهاروش از مختلف، یهادارد. در پژوهش

 است. شده عملکرد استفاده ارزیابی یهاشاخص

 سلسله تحلیل فرایند"ها روش این نیترمتداول از یکی

مطالعات  در که است (Analytic Hierarchy Process)"مراتبی

 است. شده استفاده ییهایبند اولویت چنین برای آن از بسیاری

 یهاشاخصاولویت بندی  و شناسایی روش برای این از دامنه سلیمانی

است.  کرده استفاده ایران فوتبال برتر لیگ یهامیعملکرد ت ارزیابی

 ارزیابی برای ورودی نیترمهم بودجه داد نشان وی مطالعه نتایج

. نژاد سجادی و همکاران از نتایج (59)است  فوتبال یهاباشگاه عملکرد

مطالعه خود دریافتند که در میان چهار معیار کلی ارزیابی عملکرد 

 یهارساختی، امور پشتیبانی و برنامه ریزی، توسعة زهاونیفدراس

ورزش، امور فنی و ورزشی و توسعة منابع کالبدی و تجهیزاتی به ترتیب 

و همکاران  Boginski. (55)ارند اول تا چهارم قرار د یهاتیدر اولو

 آمریکا فوتبال یهاکالج رده بندی به روش این از استفاده با (52)

 جانب از اعالم شده یهایرتبه بند با هاپرداختند. نتایج مطالعه آن

 فرایند" از توانیم نظر این از و دارد فراوانی نزدیکی معتبر مجالت

 یهاکالج رتبه بندی در روشی معتبر به عنوان "مراتبی سلسله تحلیل

علوم پزشکی  یهامهم دانشگاه یهایکی از رسالت .کرد استفاده فوتبال

سالمت روحی و جسمی افراد جامعه بویژه دانشجویان شاغل در  نیتأم

. اداره تربیت بدنی هر دانشگاه با ساماندهی باشدیها ماین دانشگاه

ورزشی نقش مهم و اساسی در انجام درست این رسالت  یهاتیفعال

ها عملکردی مناسب و شایسته این قسمت ستیبایدارد. در نتیجه م

نوان ها به عه بدهند. برای اینکه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاهارائ

متولیان امر ورزش دانشجویی بتوانند به بهترین نحو پاسخگوی اهداف 

تعیین شده باشند، ضروری است ادارات خود را طبق اصول و موازین 

. باشدیها معلمی اداره کنند و الزمه این کار، ارزیابی عملکرد آن

 یهاشاخص بندی اولویت و شناسایی با هدف پژوهش این ن،بنابرای

 با علوم پزشکی کشور یهاادارات تربیت بدنی دانشگاه عملکرد ارزیابی

و فرایند تحلیل سلسله  "رویکرد کارت امتیازی متوازن" از استفاده

 است. انجام شده "مراتبی

 روش کار

ادارات محیط این پژوهش،  پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی است.

جامعه آماری این علوم پزشکی کشور بود.  یهاتربیت بدنی دانشگاه

پژوهش عبارت بودند از کلیه مدیران، کارشناسان و استادان متخصص 

 های علوم پزشکی کشورمدیریت ورزشی ادارات تربیت بدنی دانشگاه

آماری پژوهش  نمونة به نوعی با عملکرد تربیت بدنی ارتباط داشتند. که

افرادی که در جلسات گردهمایی مدیران، کارشناسان و مدرسین  تمامی

نفر بعنوان  529تربیت بدنی کشور حضور داشتند، بودند. لذا تعداد 

 اول مرحلة نمونه پژوهش به روش تمام شماری انتخاب شدند. در

 مرور با عملکرد، ارزیابی یهاشاخص شناسایی مطالعه حاضر، برای



 و همکاران یمتق
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 ارزیابی ها برایسازمان برخی ارهایمعی بررسی ژوهش وپ پیشینة

 ( فهرستیوکتابخانه ها هامارستانیها، بها، بانکدانشگاه عملکرد )مانند

نفر از متخصصان )کارشناسان،  529در اختیار ها تدوین و از شاخص

 دریافت از پس ها( قرار داده شد.مدیران و مدرسین تربیت بدنی دانشگاه

 عملکرد ارزیابی یهاشاخص نهایی چارچوب نظرات، بندی و جمع

 کلی معیار در چهار علوم پزشکی کشور یهاادارات تربیت بدنی دانشگاه

شامل: مالی، مشتری، فرایندهای  "رویکرد کارت امتیازی متوازن"

 8برای معیار مالی  شد. تدوین زیرمعیار 32 داخلی، رشد و یادگیری و

درآمد -2سازمان  بودجه تخصیص داده شده به -5) زیرمعیار شامل

درآمد  -3حاصل از اجاره بهای سالن ورزشی، استخر و زمین چمن اداره 

درآمد حاصل از برگزاری  -4 یحاصل از اجاره تجهیزات ورزش

درآمد حاصل از جذب اسپانسر در مسابقات  -1فوق برنامه  یهاکالس

 -1 دهیتعداد فضاهای ورزشی روباز و سرپوش -6و رویدادهای ورزشی 

تعداد کتب، جزوات و  -8 ید وسایل و تجهیزات ورزشی خوابگاهتعدا

تعداد  -5زیرمعیار ) 1معیار مشتری  فشرده آموزشی ورزشی(، یهالوح

نحوه برخورد کارکنان اداره با مشتریان  -2 یورزش یهاانجمن

تعداد نیروی انسانی متخصص و  -3)دانشجویان، کارکنان و اساتید(

مشارکت  -1ورزشی فعال فوق برنامه  یهاتعداد رشته - 4 رمتخصصیغ

سالمتی و  یهاستگاهیایجاد ا -6 یدانشجویان در ورزش خوابگاه

فوق برنامه  یهاحضور دانشجویان و کارکنان در کالس -1 یتندرست

تعداد مسابقات برگزار  -5) اریرمعیز 0(، معیار فرایندهای داخلی ورزشی

شرکت  یهاو دوره هامیتعداد ت -2شده ورزشی درون و برون دانشگاهی 

سرانه ورزشی )تعداد دانشجویان  -3 یکننده در مسابقات المپیاد کشور

تعداد  -4ورزشی به کل دانشجویان( یهاتیشرکت کننده در فعال

ورزشی اردوهای تفریحی  -1 یکسب شده در مسابقات کشور یهامدال

تعداد جلسات برگزار شده  -6جهت دانشجویان، کارکنان و اساتید 

 یهاو دوره "هاکارگاه"آموزشی  یهابرنامه -1شورای ورزش دانشگاه 

شهرت مدیریت تربیت بدنی  -8اجرا شده برای کارکنان و مربیان 

 -5زیرمعیار ) 8(، معیار رشد و یادگیری رتبه علمی اساتید -0دانشگاه 

میزان استفاده از فناوری آموزشی  -2قاالت و تالیفات ارائه شده تعداد م

انجام  یهاتعداد پژوهش -3 یورزش یهاتیها و فعالدر اجرای برنامه

تهیه و تنظیم تقویم ورزشی، داشتن  -4شده توسط تربیت بدنی دانشگاه 

تعامل،  -1 تیبرنامه ریزی بلند و کوتاه مدت، تعیین رسالت و مأمور

، ها، اداره کل، باشگاههاونیها، فدراسارتباط با دیگر سازمان همکاری و

برگزاری و  -1 یرضایتمندی کارکنان از حقوق و مزایای شغل -6نهادها 

رضایتمندی کارکنان از حقوق  -8، سمینارها و هاشیمشارکت در هما

پاسخگویی به سؤاالت بر اساس طیف  شد. یی( شناساو مزایای شغلی

(، زیاد 3(، متوسط )2(، کم )5شامل بسیار کم ) یالیکرت پنج درجه

و بیشترین  5( بود. برای هر سؤال کمترین نمره عدد 1( و بسیار زیاد )4)

 .شدیمحسوب م 1نمره عدد 

ز ا "رویکرد کارت امتیازی متوازن"بمنظور بررسی روایی پرسشنامه 

 29 روش روایی محتوا استفاده شد. بدین صورت که پرسشنامه به تعداد

)دارای مدرک دکترای مدیریت ورزشی  نینفر از صاحب نظران و مدرس

ها در مورد سؤاالت و ارزیابی سال( داده شد و از آن 51با سابقه کاری 

ها نظرخواهی گردید. بعالوه، از روش روایی سازه و تحلیل عاملی آن

 اولویت مرحله دوم بمنظور تاییدی برای پرسشنامه نیز استفاده شد. در

 شد. جهت استفاده "مراتبی سلسله تحلیل فرایند"از هاشاخصندی ب

متخصصان، صاحبنظران  هر معیار و زیرمعیارها از اولویت و وزن تعیین

نفر با مدرک دکترای مدیریت ورزشی  51و خبرگان مدیریت ورزشی )

 شد با ها( خواستهسال سابقه مدیریتی در تربیت بدنی دانشگاه 59و یا 

 میزان معیارها و زیرمعیارها بین دو به دو زوجی یهاسهیمقا انجام

 کار این انجام برای کنند. مشخص به یکدیگر نسبت را هاآن اهمیت

 در و تهیه "فرایند تحلیل سلسله مراتبی" پرسشنامه قالب در جداولی

 انجام با شد خواسته هاآن از و شد داده قرار نظران اختیار صاحب

 اهمیت میزان 5-0 بین عددی و اختصاص دو به دو زوجی یهاسهیمقا

 واقع، در کنند. هم مشخص به نسبت را هاشاخصو  معیارها از یک هر

 با مقایسه در را ها معیارها و زیرمعیاراز  یک هر وزن هاسهیمقا این

 سوم، مرحلة . دردهدیم نشان تصمیم در ارزیابی مورد رقیب یهانهیگز

 بررسی هاآن نرخ ناسازگاری و گردآوری تکمیل شده یهاپرسشنامه

مشخص  که شودیم انجام هدف این با ناسازگاری نرخ محاسبة شد.

 اساس بر و خیر یا دارد وجود سازگاری زوجی یهاسهیمقا بین آیا گردد

 یهاسهیمقا در باشد، 5/9از  ترکوچک نرخ ناسازگاری که صورتی در آن

 از پس مرحله، در این .(55)دارد  وجود قبولی قابل سازگاری زوجی

بودند  5/9 بیش از ناسازگاری نرخ دارای که جداولی میزان، این محاسبة

 نهایت، در کنند. تجدید نظر خود قضاوت در تا شد داده برگشت به افراد

 .شد تلفیق یکدیگر با افراد نظرات هامجدد پرسشنامه گردآوری از پس

 آنجا از و شد محاسبه 910/9 ناسازگاری نرخ انجام محاسبات، از پس

 نتیجه در و هاسهیمقا در سازگاری است، 5/9 از کمتر میزان این که

ها از برای تجزیه و تحلیل داده .کندیم بیان را پرسشنامه پایایی

آماری توصیفی )میانگین، انحراف معیار و..( و آمار استنباطی  یهاروش

، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی( با استفاده از نرم یا)آزمون دوجمله

استفاده  8/8نسخه  LISRELو  29افزارهای اس پی اس اس نسخه 

زیرمعیارها با استفاده از  شد همچنین وزن دهی و رتبه بندی معیارها و

 انجام گرفت. 55نسخه  Expert Choiseنرم افزار 

 هاافتهی

سال و سابقه  21/31 ± 41/4ها نتایج نشان داد که میانگین سن نمونه

 3/65ها زن و نفر( نمونه 46درصد ) 1/38سال بود.  6/52 ± 13/4کار 

درصد  1/14نفر( مجرد و  39درصد ) 3/21نفر( مرد بودند.  14درصد )

نفر( دارای مدرک کارشناسی،  23درصد ) 1/58نفر( متأهل بودند.  09)

نفر( دکترا بودند.  59درصد ) 8نفر( کارشناسی ارشد و  81درصد ) 3/13

 49درصد ) 3/33نفر( قراردادی،  25درصد ) 3/51 یوضعیت استخدام

و قبل از اجرای تجزیه  نفر( رسمی بود. 10درصد ) 3/40نفر( پیمانی و 

برای کفایت نمونه گیری و درک اینکه  KMOتحلیل عاملی از آزمون 

( و آزمون 81/9آیا تعداد گویه ها برای پیش بینی هر مؤلفه کافی است )

برای تعیین اینکه آیا گویه ها ارتباط معناداری برای کرویت بارتلت نیز 

 فراهم کردن یک مبنای معقول برای تجزیه و تحلیل عامل دارد، استفاده

ها جهت تحلیل (. مقادیر بدست آمده نشان داد میزان نمونه995/9شد )

همچنین نتایج متناسب بوده و بین متغیرها همبستگی وجود دارد. 

ها نشان داد، تحلیل عاملی اکتشافی با موارد پرسشنامه متناسب آزمون

محاسبه شده  df/2xاست. با توجه به خروجی نرم افزار لیزرل مقدار 

. باشدینشان دهنده برازش مناسب مدل م 3که کوچکتر از  16/5است )

 (RMSEAهمچنین ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب )

باشد که در مدل ارائه شده این مقدار برابر  98/9کمتر از  یستیبایم
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 توانینرم افزار لیزرل م یهایها و خروجاست. نظر به شاخص 91/9

رزیابی عملکرد ادارات اش انتخاب شده برای سنج یهاگفت معرف

علوم پزشکی کشور از روایی الزم برخوردار  یهاتربیت بدنی دانشگاه

رزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی امتغیر  توانندیاست و به خوبی م

 یهاعلوم پزشکی کشور را بسنجند. با توجه به پرسشنامه یهادانشگاه

ه در سؤال یا یک گویتکمیل شده بار عاملی )برای شناسایی جایگاه یک 

بین چند عامل، کافی است که به بار عاملی آن رجوع شود( هر سؤال 

 نهایی دییگویه شناسایی شده مورد تأ 32گویه از  25محاسبه گردید و 

زیرمعیار(،  1زیرمعیار(، معیار مشتری ) 6برای معیار مالی ) قرار گرفت.

 4و یادگیری )زیرمعیار( و معیار رشد  4معیار فرایندهای داخلی )

 زیرمعیار( تعیین شد.

 
 علوم پزشکی یهاارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاهدر  "رویکرد کارت امتیازی متوازن"بارعاملی معیارهای : 1جدول 

 بار عاملی هاگویه

  مالی

 94/9 بودجه تخصیص داده شده به سازمان

 -58/9 اجاره بهای سالن ورزشی، استخر و زمین چمن ادارهدرآمد حاصل از 

 51/9 درآمد حاصل از اجاره تجهیزات ورزشی

 38/9 فوق برنامه یهادرآمد حاصل از برگزاری کالس

 94/9 درآمد حاصل از جذب اسپانسر در مسابقات و رویدادهای ورزشی

 20/9 تعداد فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده

 68/9 و تجهیزات ورزشی خوابگاهیتعداد وسایل 

 68/9 فشرده آموزشی ورزشی یهاتعداد کتب، جزوات و لوح

  مشتری

 64/9 ورزشی یهاتعداد انجمن

 50/9 تعداد نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص

 18/9 نحوه برخورد کارکنان اداره با مشتریان )دانشجویان، کارکنان و اساتید(

 22/9 "فوق برنامه"ورزشی فعال  یهاتعداد رشته

 16/9 مشارکت دانشجویان در ورزش خوابگاهی

 13/9 سالمتی و تندرستی یهاستگاهیایجاد ا

 21/9 فوق برنامه ورزشی یهاحضور دانشجویان و کارکنان در کالس

  فرایندهای داخلی

 96/9 تعداد مسابقات برگزار شده ورزشی درون و برون دانشگاهی

 63/9 شرکت کننده در مسابقات المپیاد کشوری یهاو دوره هامیتعداد ت

 92/9 ورزشی به کل دانشجویان( یهاتیسرانه ورزشی )تعداد دانشجویان شرکت کننده در فعال

 45/9 کسب شده در مسابقات کشوری یهاتعداد مدال

 90/9 اردوهای تفریحی ورزشی جهت دانشجویان، کارکنان و اساتید

 16/9 جلسات برگزار شده شورای ورزش دانشگاهتعداد 

 93/9 اجرا شده برای کارکنان و مربیان یهاو دوره "هاکارگاه"آموزشی  یهابرنامه

 91/9 شهرت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

 11/9 رتبه علمی اساتید

  رشد و یادگیری

 15/9 تعداد مقاالت و تالیفات ارائه شده

 26/9 ورزشی یهاتیها و فعالفناوری آموزشی در اجرای برنامهمیزان استفاده از 

 1/9 انجام شده توسط تربیت بدنی دانشگاه یهاتعداد پژوهش

 -91/9 تیتهیه و تنظیم تقویم ورزشی، داشتن برنامه ریزی بلند و کوتاه مدت، تعیین رسالت و مأمور

 55/9 ها، نهادها(، اداره کل، باشگاههاونیها )فدراستعامل، همکاری و ارتباط با دیگر سازمان

 91/9 رضایتمندی کارکنان از حقوق و مزایای شغلی

 41/9 ، سمینارها و ...هاشیبرگزاری و مشارکت در هما

 90/9 مشخص بودن وظایف و تقسیم کار در ادارات

 

 

درونی مناسبی ؛ عواملی که همبستگی دهدینشان م 2و  5جدول نتایج 

رویکرد کارت امتیازی "داشتند، به عنوان عوامل مناسب برای معیارهای 

انتخاب شدند. برخی از سؤاالت که مناسب نبودند و با رنگ  "متوازن

 تیره مشخص شده نیز از پژوهش خارج گردید.

میانگین معیارهای چهارگانه ارزیابی عملکرد ادارات  3جدول نتایج 

یازی رویکرد کارت امت"علوم پزشکی کشور با  یهاتربیت بدنی دانشگاه

. نتایج نشان داد با توجه به کندینمره را گزارش م 1از  "متوازن 

، معیار مشتری، رشد و یادگیری، مالی و فرایندهای داخلی هانیانگیم

 به ترتیب اول تا چهارم هستند.
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 یهااز دیدگاه مدیران ارشد تربیت بدنی دانشگاه "فرایند تحلیل سلسله مراتبی"بر اساس  "رویکرد کارت امتیازی متوازن"معیارهای  یهاو اولویت بندی شاخص نتایج مقایسه زوجی :2جدول 

 علوم پزشکی کشور

 میانگین وزن گویه ها متغیرهای یادگیری سازمانی رتبه

 مالی

 495/9 تعداد فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده 1

 2964/9 درآمد حاصل از اجاره اماکن ورزش 2

 514/9 تعداد وسایل و تجهیزات ورزشی خوابگاهی 3

 9063/9 فوق برنامه یهادرآمد حاصل از کالس 4

 9141/9 فشرده آموزشی ورزشی یهاتعداد کتب، جزوات و لوح 5

 9198/9 درآمد حاصل از اجاره تجهیزات ورزشی 6

 مشتری

 23/9 مسئولین ارشد سازمان به امر ورزش عالقمندی  1

 51/9 سالمتی و تندرستی و ورزش همگانی یهاستگاهیایجاد ا 2

 54/9 تعداد تعداد نیروی انسانی متخصص 3

 524/9 نحوه پاسخگویی کارکنان با دانشجویان 4

 523/9 ورزشی یهاتعداد انجمن 5

 52/9 فعال یهافوق برنامه و تعداد رشته یهاتیشرکت دانشجویان و کارکنان در فعال 6

 5/9 مشارکت دانشجویان در ورزش خوابگاهی 7

 رشد و یادگیری

 4962/9 میزان استفاده از فناوری آموزشی 1

 2544/9 ها، سمینارها و کنفرانسهاشیمیزان مشارکت و برگزاری هما 2

 2923/9 انجام شده توسط تربیت بدنی یهاتعداد پژوهش 3

 512/9 تعداد مقاالت و تالیفات ارائه شده 4

 فرایندهای داخلی

 35/9 شرکت کننده در مسابقات المپیاد یهاو دوره هامیتعداد ت 1

 2095/9 کسب شده در مسابقات کشوری یهاتعداد مدال 2

 2218/9 هاها و دورهآموزشی کارگاه یهاتعداد برنامه 3

 5138/9 )سیاستگذاری(تعداد جلسات شورای ورزش دانشگاه  4

 

 میانگین معیارهای پژوهش :3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد معیارها

 46/9 14/3 529 مشتری

 128/9 21/3 529 رشد و یادگیری

 421/9 93/3 529 مالی

 641/9 82/2 529 فرایندهای داخلی 

 

 بحث

 از یکی که "امتیازی متوازن رویکرد کارت"حاضر  پژوهش در

ارزیابی  به منظور است عملکرد سنجش برای مناسب یکردهایرو

 "رویکردکارت امتیازی متوازن"نتایج نشان داد که  .شد انتخاب عملکرد

رویکرد مناسبی جهت ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی  تواندیم

ی ت مجیبعلوم پزشکی کشور باشد که با نتایج مطالعا یهادانشگاه

، ابن رسول و همکاران (54) ی، شهابی و انوری رستم(53) ییماکوال

کشاورز و همکاران  ،(56) انی، عل(1)سجادی و همکاران ، نژاد(51)

(51) ،Madella  (58)و همکاران ،Papenhausen & Einstei 

(50) ،Shilbury & Kathleen (29) ،Huange (25) شجاعی ،

رویکرد کارت "همسو و مشابه است. دلیل مناسب بودن  (22) یواژان

و نیز استقبال از این رویکرد به منظور ارزیابی عملکرد  "امتیازی متوازن

بیان کرد که این رویکرد بر محور  توانیها را به این گونه مسازمان

ر است که هم انجام کارهای درست و هم عملکرد و استراتژی استوا

، از مفاهیم و تجربیات آموزدیدرست انجام دادن کارها را به سازمان م

، فنون آن بردیمالی و خود ارزیابی و ترازیابی سود م یهادیگر روش

معتبر و برای کلیه کارکنان قابل درک است، یک فرایند مستمر در 

 ،کندیو سازمان را دچار تغییر م کندیجهت ارزیابی عملکرد ایجاد م

روشی کارا و مؤثر و نسبت به فرایندهای سازمانی انطباق پذیر است. بر 

دارد و آن را به عنوان یکی از  یاشهیمشتری و مشتری محوری تاکید ر

 این از اصلی مدل خود پذیرفته است. عالوه بر این، استفاده یهاجنبه

 شناخت عالوه بر ورزشی یهاانمدیران سازم تا شودیسبب م رویکرد

رویکرد کارت "چهارگانة  معیارهای از هریک در خود عملکردی وضعیت

 آن به و کنند شناسایی نیز را خود ، عملکردهای"امتیازی متوازن

کرد روی"همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین معیارهای  .بپردازند

ی کشور اختالف علوم پزشک یهادر دانشگاه "کارت امتیازی متوازن

، امیرنژاد (53)وجود دارد. نتایج این مطالعه با نتایج مجیبی ماکوالیی 

همسو و مشابه و با نتایج  (22) یجاعی واژان، ش(6)و همکاران 

 (23)، سلیمی و همکاران (56) انی، عل(1)نژادسجادی و همکاران 

. شاید بتوان دلیل باال بودن میانگین منظر باشدیهمسو و مشابه نم

مشتری را اینگونه توجیه کرد که جلب رضایت مشتری به عنوان یکی 
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 یاهنهیامروز در بسیاری از زماز مهمترین مسائل کسب و کار در دنیای 

ها به دنبال خشنود و همه سازمان کندیعلم مدیریت نقش موثری ایفا م

ساختن مشتری هستند. نظر به اینکه منظر مشتری در این مطالعه در 

 توانی. مکندیاولویت قرار دارد، خود اهمیت این منظر را مشخص م

شجویان، کارکنان و برای جلب رضایت مشتریان که در این پژوهش دان

 مدرسین هستند اقدامات زیر را انجام داد:

ارائه به موقع خدمات، توجه به بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت ارائه 

 یهاخدمات آموزش و اطالع رسانی به مشتریان از طریق مشاوره

حضوری و غیر حضوری، نصب تابلوهای راهنما، بروشورها، پمفلت ها، 

اینترنتی و واحدهای  یهاتیگویا، سا یهافنراهنما، تل یهاکتابچه

و خالق جهت ارائه بهترین خدمات،  یاروابط عمومی، وجود افراد حرفه

ایجاد بهترین ارتباط با مشتری و تالش در جهت ایجاد اعتماد و اطمینان 

 در مطالعه .(54)مشتریان به سازمان از طریق رعایت حقوق مشتریان 

تعداد فضاهای ورزشی روباز و  حاضر، در بین زیرمعیارهای معیار مالی،

سرپوشیده باالترین اولویت را در این تحلیل دارا بود. دلیل این مطلب 

واضح و مشخص است زیرا نبود و یا کمبود فضاها و اماکن ورزشی 

یکی از بزرگترین موانع و مشکالت پیش روی مدیران و  تواندیم

باال در خصوص اجاره  یهانهیکارشناسان تربیت بدنی ادارات باشد. هز

اماکن ورزشی، ساعات نامناسب تخصیص داده شده از این اماکن به 

یفیت ها، کها با توجه به تقاضای زیاد دیگر مشتریان این سالندانشگاه

ایل ورزشی و استاندارد نبودن آن، عدم رعایت نامناسب تجهیزات و وس

مسائل بهداشتی و ایمنی، مناسب نبودن تاسیات و روشنایی و ... مربوط 

ها از جمله مشکالت به سالن، مناسب نبودن موقعیت قرار گیری سالن

علوم پزشکی کشور  یهامدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه

دارا بودن فضاهای ورزشی و تعداد و این خود بیانگر اهمیت  باشدیم

 .باشدیها مها در این دانشگاهآن

بعالوه، در مطالعه حاضر، در بین زیرمعیارهای معیار مشتری، نیز میزان 

عالقمندی مسئولین ارشد سازمان به امر ورزش در باالترین اولویت قرار 

 گفت که با توجه به اینکه ادارات توانیداشت. در بیان این مطلب م

 از یاعلوم پزشکی به عنوان زیر مجموعه یهاتربیت بدنی دانشگاه

معاونت  ٔ  رمجموعهیمدیریت فرهنگی بوده که این مدیریت نیز خود ز

ی ، بنابراین، ادارات تربیت بدنباشدیفرهنگی و دانشجویی در دانشگاه م

عمالً هیچ قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک و دیگر مسائل 

ه مدیریت را نخواهند داشت مگر تفکر و دید مسئولین باالتر و مربوط ب

مدیران ارشد دانشگاه نسبت به امر ورزش و تربیت بدنی مثبت و مناسب 

باشد. قطعًا یکی از مهمترین عوامل در موفقیت مدیر تربیت بدنی 

، دباشیمادی و معنوی مسئولین باالتر دانشگاه م یهاتیدانشگاه حما

قش خود مدیر تربیت بدنی اداره در خصوص تغییر هر چند که از ن

نگرش مدیران باالتر نسبت به ورزش نباید چشم پوشی کرد. همچنین 

رشد و یادگیری زیرمعیار میزان استفاده از فناوری آموزشی در  در معیار

 باالترین اولویت قرار داشت.

همانطور که مشخص است امروزه ورزش و تربیت بدنی به صورت یک 

و طبعًا همزمان با  شودیهم در بحث اقتصاد و صنعت مطرح معلم م

پیشرفت فناوری و علم دچار تغییر و به نوعی نوآوری خواهد شد. این 

ز . یکی اباشدیتغییر بیشتر در تجهیزات و وسایل ورزشی مشهود م

ابزارهای بسیار مهم که در دسترس کارشناسان و متخصصان امر ورزش 

بسیار کارا و مؤثر و کمک کننده باشد، تجهیزات  تواندیو تربیت بدنی م

مختلف ورزشی نمود پیدا کرده  یهاآموزشی است که در رشته -ورزشی

آموزشی نیز از حالت سنتی به جدید و مدرن  یهاوهیاست. همچنین ش

تغییر حالت پیدا کرده و از طرفی با توجه به گرایشی شدن تربیت بدنی 

گوناگون بوجود  یهالف و سرفصلو ورزش در نتیجه موضوعات مخت

آسیب شناسی و حرکات اصالحی،  یهاشیآمده است. بطور مثال در گرا

و  هاشرفتیفیزیولوژی، بیومکانیک، علم تمرین، روانشناسی و ... پ

تغییرات بسیاری بوجود آمده است. مربیان و کارشناسان ورزشی نیز 

نیز دانش و  آموزشی و یهاوهیباید مطابق با پیشرفت فناوری، ش

اطالعات خود را به روزرسانی نمانند. مسلماً وسایل و تجهیزات جدید 

ار شاخص بسی تواندیم باشدیکه نتیجه پیشرفت فناوری آموزشی م

 مربیان و کارشناسان یهامؤثر و مناسبی برای رسیدن به اهداف و برنامه

ورزشی باشد. بنابراین، نظر به اینکه این زمان، عصر انفجار دانش و 

، توجه به سرمایه فکری و فناوری اطالعات جهت باشدیاطالعات م

کشور امری ضروری  یهاتوانمندسازی کارشناسان و مربیان در سازمان

 و اهمیت این موضوعات نیز بر هیچ کس پوشیده باشدیو مهم م

ها باید همگام و همراه با تغییرات فنی، علمی، سازمان. پس باشدینم

فناوری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه نهضت جهانی شدن پیوسته 

اقدامات الزم را به عمل آورند و دانش خود را به روز نگه دارند و نیروهای 

متخصص و توانمند در ابعاد مختلف برای حل مشکالت و معضالت 

 ها تربیت و مدیریت کنند.امروز در سازمان دنیای

و  هامیدر نهایت اینکه در معیار فرایندهای داخلی زیرمعیار تعداد ت

باالترین اولویت قرار در شرکت کننده در مسابقات المپیاد  یهادوره

ها به نوعی بزرگترین رخداد ورزشی گرفت. المپیادهای ورزشی دانشگاه

علوم پزشکی سراسر  یهاین دانشگاهاست که در سطح کشور و در ب

و تمامی مدیران تربیت بدنی ادارات تربیت  شودیکشور هر ساله برگزار م

ها همت و عزم خود را براین مبنا دارند که بتوانند در این بدنی دانشگاه

 یهاتیمسابقات حضوری موفق و چشمگیر داشته باشند. تمامی فعال

برای ایجاد آمادگی بهتر و  یادمهها به نوعی مقتربیت بدنی دانشگاه

 . زیرا این مسابقات درباشدیبیشتر جهت حضور در مسابقات المپیاد م

و  بزرگ یهاها و در یک مکان به میزبانی یکی از دانشگاهتمامی رشته

. کسب مقام، جوایز، شودیرده باالی علوم پزشکی کشور برگزار م

بیان ملی و با تجربه کشوری و ، حضور قهرمانان، داوران، مرهارنامهیتقد

مقامات ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز دیگر 

مسئولین رده باالی دولت، برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه ویژه، 

سیاحتی،  -جذاب و مهیج جنبی، بازدیدهای فرهنگی یهابرنامه

تالش مدیران  علمی و آموزشی و ... از جمله عواملی است که یهاکارگاه

ی، . از طرفکندیتربیت بدنی را جهت حضور موفق در المپیاد دوچندان م

ملی و  یهامیبرای دانشجویان نیز سکوی پرتابی جهت حضور در ت

دانشجویی و نیز استفاده از مزایای قهرمانی جهت ارتقا به سطوح باالتر 

ات بق. تمامی این عوامل خود نشان دهنده اهمیت مساباشدیتحصیلی م

. از همه مهمتر یکی از معیارهای مهم اختصاص باشدیالمپیاد ورزشی م

ب ها نیز کسبودجه و کسب امتیاز در رده بندی تربیت بدنی دانشگاه

 .باشدیمقام و حضور در المپیاد م

 نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که معیارها و زیرمعیارهای شناسایی  یهاافتهی

له فرایند تحلیل سلس"و  "رویکرد کارت امتیازی متوازن"شده بر اساس 
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 یهاجهت ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه تواندیم "مراتبی

ها جهت انجام علوم پزشکی کشور مناسب باشد. استفاده از این روش

د سازمان به مدیران و کارشناسان تربیت بدنی پیشنهاد ارزیابی عملکر

. همچنین معیار مشتری در باالترین اولویت قرار داشت که گرددیم

 خدمات ارائة با توانندیم این حوزه در کارشناسان و مدیران ادارات

به  آن اصلی مشتریان که مربیان و ورزشکاران به و اعتماد پسند مورد

 با مؤثر را به طور خود ارتباطی یهاکانال و هاتیفعال ،ندیآیم حساب

 خود مشتریان رضایت سنجش به مستمر به طور و کنند حفظ هاآن

 –این پژوهش شرایط جسمی و روحی یهاتیبپردازند. از جمله محدود

در هنگام پاسخگوی به پرسشمامه ها  مدیران و کارشناسان روانی

 که از دست پژوهشگر خارج است. باشدیم

 سپاسگزاری

این مقاله حاصل رساله دکترای محمود رضا متقی و استاد راهنما آقای 

. باشدیم 20/4/5303در تاریخ  1510دکتر علی محمد صفانیا با شماره 

مدیران، کارشناسان و اساتید ادارات  مساعدت و همکاری از بدینوسیله

 این اجرای در پزشکی سراسر کشور علوم یهاتربیت بدنی دانشگاه

.شودیم قدردانی پژوهش

Reference

1. Adeli A. [Evaluate the performance of the police in 

maintaining order and security of the Iranian city of Bam]. 

Tehran: Police University; 2005. 

2. Evans N. Assessing the balanced scorecard as a 

management tool for hotels. Int J Contemp Hosp Manage. 

2005;17(5):376-90. doi: 10.1108/09596110510604805  

3. Tavllayi R. [New approaches to assessing organizational 

performance]. J Hum Dev Pol. 2007;4(12):9-30.  

4. Chia-Chang H, Liang-Hsuan C. [A fuzzy TOPSIS 

decision making model with entropy weight under 

intuitionistic fuzzy environment].  International Multi 

Conference of Engineers and Computer Sci; China2009. 

p. 18-20. 

5. Tabari M, Arasteh F. [Balanced Scorecard performance 

measurement approach]. Pazhouheshgar. 2009;5(12):12-

20.  

6. Amir Nejad S, Hamidi M, Manani M. [Balanced 

Scorecard, a new approach for the implementation of 

sports organizations strategy].  National Conference of 

Sports Management; Iran2008. p. 97-8. 

7. Nejad Sajadi SA, Hamidi M, Sajjadi N, Goodarzi M. [The 

presentation of pattern developing strategy and design 

map of strategy at sport organization in Tehran 

Municipality by using the BSC]. J Manage Sport. 

2012;8:7-21.  

8. Jafari A, Ehsani M, Khabiri M, Momeni M. [Performance 

evaluation system development in faculties of physical 

education and sports sciences in Iran]. J Sports Manage. 

2009;1(2):51-71.  

9. Hemati Nejad M, Ramazani Nejad R. [Evaluation system 

development for physical education plans in Iranian 

universities]. Iran: Research Institute of Physical 

Education and Sports Sciences, Ministry of Science, 

Research and Technology, 2001. 

10. Soleimani Damaneh J. [Performance evaluation of Iranian 

Premier League football teams using management 

techniques and mathematical models]. Tehran: 

University of Tehran; 2010. 

11. Nejad Sajadi S, Soleimani Damaneh J. [Identification and 

prioritization of performance evaluation indicators in 

Iranian sports federations using AHP model]. Sports 

Manage Stud. 2014;6(23):179-92.  

12. Boginski V, Butenko S, Pardalos PM. Matrix-based 

methods for college football rankings.  Economics, 

Management and Optimization in Sports: Springer; 2004. 

p. 1-13. 

13. Mojibi Mikolaee T. [Comprehensive model for evaluating 

the performance of government agencies in Mazandaran 

province, Iran]. Tehran: Islamic Azad University, 

Research and Science Branch; 2005. 

14. Shahabi B, Anvari Rostami A. [BSC approach used in 

evaluating the performance of universities and higher 

education institutions] 2007 [cited 2017]. Available from: 

http://www.jobportal.ir/Information/Inc/1-1654-

29.pdf. 

15. Abnerasool A, Rezaei M. [Using the balanced scorecard 

for performance evaluation]. Modireyate Farad J. 

2004;2(5-6):43-51.  

16. Alian N. [Exploring the possibility of implementing a 

balanced scorecard to evaluate staff performance in 

physical education organization in Isfahan]. Khorasgan 

Islamic Azad University, Khorasgan Branch; 2013. 

17. Keshavaz l, Hamidi M, Goodarzi M, Sajjadi N. 

[Development perspectives and strategic plan of the 

National Olympic Committee of Balanced Scorecard]. 1. 

2011;53(7-23).  

18. Madella A, Bayle E, Tome J. The organisational 

performance of national swimming federations in 

Mediterranean countries: A comparative approach. Eur J 

Sport Sci. 2005;5(4):207-20. doi: 

10.1080/17461390500344644  

19. Papenhausen C, Einstein W. Implementing the Balanced 

Scorecard at a college of business. Meas Busin Excel. 

2006;10(3):15-22.  

20. Shilbury D, Moore KA. A Study of Organizational 

Effectiveness for National Olympic Sporting 

Organizations. Nonprofit Volunt Sect Q. 2016;35(1):5-

38. doi: 10.1177/0899764005279512  

21. Huang H-C. Designing a knowledge-based system for 

strategic planning: A balanced scorecard perspective. Exp 

Syst Appl. 2009;36(1):209-18. doi: 

10.1016/j.eswa.2007.09.046  

22. Shojaee Vazhnani H. A BSC- EFQM method for 

evaluating and detecting performance measurement 

criteria: A case study of Malavan Footbal team. Manage 

Sci Let. 2013:2223-8. doi: 10.5267/j.msl.2013.08.006  

23. Salimi M, Soltan Hosseini M, Ghasemi H, Torkian 

Velashani S. [Rating obstacles to the development of 

http://dx.doi.org/10.1108/09596110510604805
http://www.jobportal.ir/Information/Inc/1-1654-29.pdf
http://www.jobportal.ir/Information/Inc/1-1654-29.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/17461390500344644
http://dx.doi.org/10.1080/17461390500344644
http://dx.doi.org/10.1177/0899764005279512
http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2007.09.046
http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2007.09.046
http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2013.08.006


 7931مرداد و شهریور ، 9، شماره 1، دوره مدیریت ارتقای سالمت نشریه

 

22 

 

professional ethics in sports media]. Q J Commun Res. 

2012;18(4):9-29.  

 


	jhpm-07-04-03-English-Abstract
	jhpm-07-04-03-Persian

