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Abstract:

The purpose of this study was to identify the indicators and evaluate 
the performance of sports programs of provincial broadcasts based on 
the 720-degree performance evaluation model. The statistical population 
is all stakeholders, suppliers, families and foreign customers of the sports 
programs of the provincial broadcasts. First, 14 experts were interviewed 
in order to identify the indicators, and by open, axial and selective coding, 
finally, 83 open codes, 20 axial codes and 7 selective codes were obtained. 
In the quantitative stage, after preparing the questionnaire, according to 
Morgan table, 196 questionnaires were distributed and collected in two 
stages (before and after feedback) in the summer of 1399. The results 
showed that the indicators of scientific needs assessment and scientific 
studies and the use of up-to-date science were in a favorable condition in 
terms of the outer layer. After providing feedback to the officials, the results 
of the questionnaire again in the fall of 1399 showed that the indicators 
were in good condition. In order to examine the changes between before 
and after the feedback, the Kruskal-Wallis test was used, which showed 
that the changes before and after the feedback was significant. As the 
performance of provincial sports programs was not in good condition in 
many indicators, so it is necessary to pay more attention to the important 
indicators of sports programs and better monitoring and planning to 
improve the quality of these programs by officials and practitionars.
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چکيده
ورزشی  برنامه های  عملکرد  ارزيابی  و  شاخص ها  شناسايی  حاضر،  پژوهش  از  هدف 
صداوسیمای مراکز استانی بر مبنای مدل ارزيابی عملکرد 720 درجه بوده است. با توجه 
به اينکه پژوهش، در مورد اليه بیرونی جامعه انجام گرفته، جامعه آماری، تمامی ذی نفعان، 
عرضه کنندگان، خانواده ها و مشتريان خارجی برنامه های ورزشی مراکز استانی صداوسیما 
را در برمی گیرد. ابتدا به منظور شناسايی شاخص ها از مصاحبه با 14 نخبه آگاه استفاده 
و  محوری  کد   20 باز،  کد   83 نهايت  در  گزينشی،  و  محوری  باز،  کدگذاری  با  و  شد 
به  توجه  با  پرسشنامه،  تهیه  از  کمی،  پس  مرحله  در  آمدند.  دست  به  گزينشی  کد   7
جدول مورگان و طبق برآورد صورت گرفته 196 پرسشنامه در دو مرحله )پیش از ارائه 
بازخورد و پس از ارائه بازخورد( توزيع و جمع آوری شدند و نتايج نشان داد که در تابستان 
1399 شاخص های نیازسنجی علمی و بررسی های علمی و استفاده از علم به روز از نظر 
اليه خارجی در وضعیت مطلوبی قرار داشته اند و پس از ارائه بازخورد به مسئوالن نتايج 
پرسشنامه مجدد، در پايیز 1399 نشان داد که شاخص ها از وضعیت مطلوبی برخوردار 
بودند. به منظور بررسی تغییرات بین پیش از ارائه بازخورد و پس از ارائه بازخورد از آزمون 
کروسکال ـ والیس استفاده شد که نتیجه نشان داد، میزان تغییرات قبل و بعد از دريافت 
بازخورد معنادار بوده است. با توجه به اينکه عملکرد برنامه های ورزشی استانی در بسیاری 
از شاخص ها در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، به نظر می رسد که الزم است توجه بیشتری 
به شاخص های مهم برنامه های ورزشی و نظارت و برنامه ريزی بهتری برای ارتقا کیفی اين 

برنامه ها، از سوی مسئوالن و دست اندرکاران صورت گیرد.
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مقدمه
راديـو و تلويزيـون امـروزه جزئـی جدايی ناپذيـر از زندگـی بشـر هسـتند، ماننـد 
برنامه ريـزی  آن  بـرای  و  کرده انـد  رخنـه  مخاطبـان  سـلول  های  تک تـک  در  هـوا 
می کننـد )توسـلی و نیک مـرد، 1398: 449(؛ نـور می سـازد، صـدا می سـازد و بـا 
تصاويـر متحـرک خـود آنان را بـه اغوا برمی انگیـزد )يزدان پنـاه، 1392: 38(. شـواهد 
زيـادي نشـان می دهنـد کـه رسـانه های گروهـي ماننـد تلويزيـون و برنامه هـای آن 
می تواننـد بـر دانـش و اعتقـادات گروه هـای سـني مختلـف از جملـه کـودکان تأثیـر 
بگذارنـد )نـو1 و همـکاران، 2008: 43( تلويزيـون را می تـوان مهم تر از يک رسـانه و يا 
نوعـی فـرا رسـانه به شـمار آورد )اسـنل2 و بولنـدر3، 2007: 97( که بخـش بزرگی از 
 سـاخت های زندگی ما انسـان  ها به وسـیله آن ايجاد شـده اسـت )گیالنی، 1396(. در 
کشـور مـا تلويزيون و راديو رسـانه هايی هسـتند کـه میهمانان هـر خانـواده ايرانی اند 
و خانواده هـا، سـاعت ها چشـم و گـوش بـه آنهـا می سـپارند و چـه بخواهنـد و چـه 
نخواهنـد، متأثر از برنامه هايشـان رفتارهايـی را بروز می دهنـد )پورعبدلی امیرخیزی 
و همـکاران، 1390: 51(. از طرفـی، برنامه های ورزشـی صداوسـیما از پرطرفدارترين 
برنامه هـا در کشـور و مراکـز اسـتانی سـازمان اند )عـرب نرمـی، 1395: 591( کـه 
بـا اهـداف مختلـف فرهنگـی، اجتماعـی، اخالقـی، تربیتـی و اطالع رسـانی پخـش 
می شـوند و بسـیاری مخاطبـان از آنهـا راضی و برخـی نیز ناراضی هسـتند؛  موضوعی 
کـه بـه اختالف سـلیقه ها و نیازهـای مخاطبان برمی گردد )عباسـی و کاشانی اسـدی، 
1392: 39(. هر اسـتان به فراخور جمعیت، فعالیت در رشـته های مختلف ورزشـی و 
حضـور در لیگ هـای کشـوری، همچنیـن با هـدف ترغیب افـراد جامعه بـه حضور در 
فعالیت هـای ورزشـی در قالب ورزشـکار يا هوادار، نیازمند پوشـش رسـانه ای و خبری 
مختـص خـود، در سـطح محلـی اسـت که بـا توجه به اهمیـت مطالب حاضـر و نقش 
تربیتـی ايـن برنامه هـا در جامعه، نیاز بـه کنترل و نظارت دارد و ايـن، ضرورت مطالعه 
حاضـر را برجسـته می سـازد. از طرفـی، برنامه ها بايـد با کیفیت مطلوب پخش شـوند 
و پیوسـته مـورد ارزيابـی و بازخورد قـرار گیرند، چنان کـه در دهه هـای اخیر، اهمیت 
تجديد حیات سـازمانی به خاطر سـرعت پیشـرفت و تغییر و تحول در محیط بیرونی 
و درونـی سـازمان ها، آنهـا را مجبـور بـه بازنگـری و ارزيابـی عملکـرد خـود در ابعـاد 
فردی و سـازمانی کرده اسـت )نجاری و نذرمحمـدی، 1395: 108(. بازخورد، از جمله 
مسـائل بنیادين در حیطه منابع انسـانی اسـت که توجه بسـیاری از متخصصان را به 
خـود معطوف کرده اسـت )هادی نـژاد و همـکاران، 1395: 12(. سـازمان ها به فراخور 

1. Noe 2. Snell 3. Bohlander
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ظرفیت هـا و امکانـات خـود، بـا بـه به کارگیـری روش هـای مناسـب سـعی دارنـد بـه 
کارکنـان خـود بازخوردهای درسـتی ارائـه دهند، زيـرا دريافته اند که اسـتفاده نکردن 
از يـک نظـام بازخـورد مناسـب به منزلـه اسـتفاده نکـردن از ابـزار الزم بـرای کارآمـد 
سـاختن کارکنـان اسـت )مختاريـان، 1396(. سـازمانی هايی کـه فاقد نظـام بازخورد 
مناسـب هسـتند، نبايـد انتظار داشـته باشـند کـه کارکنان پرتـوان و برجسـته ای در 

اختیار داشـته باشـند )مرشدی و آسـیايی، 1394(.
از ايـن رو،  الزم اسـت شـرايطی فراهم شـود که بـا ارائـه بازخوردهـای الزم، بتوان 
عملکـرد کارکنـان را بهبـود بخشـید. يکـی از انـواع ارزيابی کـه هم می توانـد ارزيابی 
صحیحـی باشـد و هـم بازخـورد ارائـه دهـد، نظـام ارزيابـی 720 درجـه اسـت. نظام 
ارزيابـی عملکـرد را، فراينـد شناسـايی، سـنجش و توسـعه عملکـرد افـراد به منظـور 
نتیجـه  در   .)2011 )دسـلر1،  دانسـته اند  سـازمانی  و  فـردی  اهـداف  بـه  رسـیدن 
متخصصـان ارزيابـی عملکـرد بـرای گـردآوری اطالعـات اساسـی در مـورد ارزيابـی 
عملکـرد کارکنـان، روش هـای مختلفـی را طراحی کرده انـد که از سـوی متخصصان 
توسـعه يافته و ابعـاد مختلـف و متنوعـی نظیـر بازخـورد 540 يـا 720 درجـه بـرای 
آن در نظـر گرفتـه شـود )حاجی آقـا بزرگـی، 1397(. بازخـورد 720 درجـه، شـکل 
بازخوردهـای 360، 180 و 540 درجـه اسـت کـه اطالعـات و  از  توسـعه يافته ای 
داده هـای وسـیع تری را در مـورد عملکـرد و بهبود ارزيابی کارکنـان از طريق ارزش ها 
و تصـورات ديگـر افـراد خـارج از سـازمان بـه دسـت مـی آورد )ديويـد2 و همـکاران، 
2006(. مديـران بـا اسـتفاده از بازخـورد 720 درجـه می تواننـد چگونگـی مسـیر 
پیشـرفت و راه توسـعه ابعاد مختلف سازمانی و شـخصی را ببینند و در درون سازمان 
در توسـعه صالحیت هـای جديـد مديريتـی و اجرايـی گام بردارنـد. اهمیـت بازخورد 
720 درجـه، در افزايـش و توسـعه مهارت هـای مديـران و تبديـل آنـان بـه رهبـران 
سـازمان ها اسـت. ايـن رويکـرد، نقـاط ضعـف و قـوت رهبـران را به صـورت دوره ای 
و از ديـد ارزيابـان داخـل و خـارج سـازمان مـورد بررسـی و شناسـايی قـرار می دهد 
)رينبـوث3 و همـکاران، 2004: 303(؛ امـا موضـوع اصلـی که پژوهشـگر را به مطالعه 
حاضـر ترغیـب کـرد، ايـن بـود کـه در ارزيابـی 720 درجـه می تـوان بـا قـرار دادن 
بازخـورد نـزد مسـئوالن، تغییـرات را مشـاهده کـرد. نکتـه بارز تفـاوت بیـن ارزيابی 
720 درجـه بـه سـاير ارزيابی هـا ايـن اسـت کـه عـالوه بـر شناسـايی شـاخص های 
ارزيابـی، بازخـورد مناسـبی را نیـز بـرای مسـئوالن فراهـم می کنـد. از طرفـی بـا 
توجـه بـه اينکـه، ايـن پژوهـش از نـوع کیفی و به شـیوه مصاحبه انجام شـده اسـت، 

1. Desler 2. David 3. Reinboth
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شـاخص ها بومـی اسـت و ازايـن رو می تـوان گفت کـه يکـی از داليل انجـام پژوهش 
حاضـر، شناسـايی شـاخص های مرتبـط بـا فرهنـگ رسـانه ای در کشـور ايـران بوده 
اسـت. بیشـتر ابزارهـای موجـود به ويژه پرسشـنامه ها، بـر مبنای پژوهش هـای غربی 
تهیـه شـده اند و خـود نیـز محدوديـت دارنـد ولـی بـا توجـه بـه اينکه شـاخص های 
مشـخصی بـرای ارزيابی عملکـرد در برنامه های ورزشـی وجـود ندارد، اينکـه ارزيابی 

720 درجـه می توانـد بازخـورد مناسـبی در اختیـار مسـئوالن قـرار دهـد.

پيشينه پژوهش
لـی ژونـگ1 )2020( در پژوهشـی بـا عنـوان »ارزيابـی عملکـرد تأمین کننـده 
تعمیـر و نگهـداری محصـوالت پايـدار بـر اسـاس رويکـرد فـازی گسـترش يافته در 
صنعـت پتروشـیمی« نشـان داد کـه وقتـی از بازخـورد مزبور بـرای ارزيابـی مديران 
شـرکت ها اسـتفاده می شـود، ضمـن ايجـاد فرصت هـای يادگیـری در حـال خدمـت 

بـرای آنـان، عملکردشـان پـس از ارزيابـی مرحلـه دوم بهبـود می يابـد.
هونگ يـو2 )2020( در پژوهـش خـود بـا عنـوان »ارزيابـی عملکـرد محیطـی 
سـاختمان  های سـبز بـر اسـاس سیسـتم های يادگیـری ماشـینی و اينترنـت اشـیا« 
نتیجـه گرفتنـد کـه عملکـرد پزشـکان را می تـوان به صـورت دوره ای ارزيابـی کرد تا 
ثابـت شـود که فرد، تخصـص و مهارت های عمومـی، دانش، نگـرش و توانمندی الزم 
را بـرای عملکـرد پزشـکی خود دارنـد. آنان تأکیـد می کنند که بازخـورد 720 درجه 

بـرای تأيیـد گواهـی پزشـکان به صـورت جـدی مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
اسـالمی و بازآيـی )1399( در پژوهـش خـود بـا عنـوان »اولويت بنـدی و تحلیل 
عوامـل مؤثـر بـر کاهـش هزينه هـا در سـازمان صداوسـیما با رويکـرد بلـوغ مديريت 
دانـش« بـه اين نتیجه رسـیدند که حمايت مديريت عالي، زيرسـاخت های سـازماني، 
توانمندسـازي کارکنـان، فرهنگ سـازمانی، يادگیـري سـازماني، فنـاوری اطالعـات، 
تیم سـازي، ارزيابـي عملکـرد و اهـداف و زبـان مشـترک، در رتبه هـای اول تـا نهـم 

جـاي گرفته انـد.
مالئـی و سـلیمی )1398( پژوهشـی را بـا عنـوان »تحلیـل محتـوای پوشـش 
رسـانه ای فسـاد در فوتبـال ايـران: مطالعـه مـوردی برنامـه تلويزيونـی 90« انجـام 
داده انـد. نتايـج نشـان می دهـد کـه به طورکلـی، رسـانه ها و اصحـاب آنهـا، يکـی از 
ابزارهـای کنترلـی قـوی در بحـث کنتـرل فسـاد در حوزه هـای مختلـف اجتماعـی و 
به ويـژه ورزش بـه شـمار مـی رود. بـا توجـه بـه پرمخاطـب بـودن راديـو و تلويزيـون 
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نسـبت بـه رسـانه های چاپـی و گاه برخط، صداوسـیما با سـاخت و تهیـه برنامه های 
انتقـادی و تحلیلـی بیشـتر می توانـد گام هـای مؤثـری در راه پیشـگیری از فسـاد و 

تخلـف در ورزش و به ويـژه رشـته پرطرفـدار و درآمـدزای فوتبـال بـردارد.
تولیـد  »تحلیـل وضعیـت  عنـوان  بـا  را  پژوهشـی   )1398( و همـکاران  گلـرد 
برنامه هـای ورزشـی تلويزيـون« انجام داده انـد. روش  نمونه گیـری آنان، نظـری و ابزار 
پژوهـش مصاحبـه نیمه سـاخت يافته بـوده اسـت. يافته هـا نشـان می دهـد کـه بـرای 
تأمیـن محتـوای چندوجهـی و مطلـوب، الزم اسـت تلويزيـون از انحصـار دولت خارج 
شـود تـا بـا تمرکززدايـی و ايجـاد فضـای مبتنـی بـر شايسته سـاالری بتـوان زمینـه 
تعامـل و همـکاری تلويزيـون و متولیـان ورزش را ايجـاد کـرد. به اين ترتیب، اسـتفاده 
از کارشناسـان و متخصصـان در تولیـد محتـوا، تأمیـن محتوا بـر اسـاس نرم افزارهای 
تحلیـل، تشـکیل گـروه مطالعاتـی پیـش از تولیـد، سـهم بندی عادالنـه مؤلفه هـای 
ورزش، دعـوت از صاحب نظـران بـا تخصص های مختلـف در برنامه، شـناخت نیازهای 
واقعـی مخاطبـان و تعامل دوسـويه با آنان می توانـد چنین رويکردی را محقق سـازد.

آشـیما1 و راجنـی2 )2018( در پژوهـش خـود بـا عنـوان »طبقه بنـدی گـزارش 
مشـکالت تحـت نظـارت بر اسـاس دانش متنی« نشـان داده انـد که ارزيابـی عملکرد 
در جهـت بهبـود عملکـرد کارکنـان، انتظـارات ارتباطـی، تعییـن کارمنـدان دارای 

توانايی هـای بالقـوه و کمـک بـه مشـاوره آنان نقـش دارد.
حاجی آقـا بزرگـي )1397( در پژوهشـی تأکیـد کـرد کـه اگـر سـازمان را به يک 
ماشـین تشـبیه کنیـم، درمی يابیـم کـه هرچقـدر هـم دارای سیسـتم های فنـی و 
پیشـرفته باشـد، بـدون وجـود فـردی کـه وظیفـه راهبـری آن را بـه عهده گیـرد در 
عمـل، کارايـی الزم را نخواهـد داشـت و به احتمال زيـاد بـه بی راهـه خواهـد رفـت.

بختیـاری )1397( در پژوهـش خود با عنوان »طراحي مـدل ارزيابي و رتبه بندی 
شـبکه های اسـتاني صداوسـیما با رويکرد تصمیم گیـری چند معیاره« بـه اين نتیجه 
رسـید که شـبکه هاي اسـتاني خراسـان رضوي، مهابـاد و ايالم بهترين عملکـرد را بر 
اسـاس مجمـوع معیارهـاي ارزيابـي داشـته اند. ازآنجاکه بـه لحاظ عملکـرد نیز نقاط 
قـوت و ضعـف عملکـردي شـبکه هاي اسـتاني در اجـراي مـدل اسـتخراج مي شـود، 
نتايـج پژوهـش مي توانـد مبناي برنامه ريـزي و اولويت بنـدی اهداف،  به منظـور بهبود 

عملکرد شـبکه هاي اسـتاني قـرار گیرد.
 گیالنـی )1396( در پژوهشـی بـا عنوان »ارائـه مدل ارزيابی کیفیـت برنامه های 
کودک، مورد مطالعه: سـازمان صداوسـیمای جمهوری اسـالمی ايران«، 44 شـاخص 
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کیفیـت، 7 مؤلفـه و 2 بعـد را شناسـايی کرده اسـت. بعـد فنیـ  سـاختاری 3 مؤلفه 
کیفیـت فراينـد برنامه سـازی، کیفیـت محتـوا، جذابیـت و سـرگرمی، سـودمندی و 

ارزش و اعتبـار محتـوا را در برمی گیـرد.
بـا توجه بـه پیشـینه پژوهش، می توان گفـت که تاکنـون برنامه هـای تلويزيونی، 
کمتـر مـورد ارزيابـی 720 درجـه قـرار گرفته انـد. پژوهـش حاضـر از اين نظـر حائز 
اهمیـت اسـت که عالوه بر شناسـايی بـه روش کیفی کـه می تواند به عمق بیشـتری 
از اطالعـات نسـبت بـه روش کمـی دسـت پیـدا کنـد، بازخـورد نیـز ارائـه می دهـد، 
درواقـع، تفـاوت ارزيابـی 720 درجـه با سـاير انواع ارزيابـی در همین نکته اسـت که 

ارزيابـی 720 درجـه می توانـد بـه ارائـه بازخورد نیـز بپردازد.

چارچوب نظری پژوهش
واژه performance بـه معنـای عملکـرد،  از واژه انگلیسـی perform و پسـوند 
ance گرفتـه شـده و از حـدود سـال 1500 میـالدی بـه بعـد متـداول شـده اسـت. 
ايـن واژه بـه معنـای تحقـق يـک امـر يـا چیزی اسـت که قبـاًل تحقـق  يافته اسـت. 
می تـوان گفـت کـه کلمـه performance بـه معنايـی کـه اکنـون فهمیـده و درک 
می شـود، اولیـن بـار در سـال 1709 میـالدی، تعريـف شـد. دربـاره تفسـیر اصطالح 
عملکـرد میـان نويسـندگان متخصص در حـوزه مديريت اختالف وجـود دارد؛ چراکه 
تعاريـف متعـددی از عملکـرد در اصطالحـات علـم مديريـت ارائه شـده اسـت. برای 
مثـال، بـه نظـر ماينـر1، سـینگلتون2 و لوچینگـر3 عملکـرد عبـارت اسـت از: آنچـه 
شـخص در ضمـن حـدود و نقـش معینـی که سـازمان يـا مؤسسـه به منظـور تحقق 
بخشـیدن بـه اهـداف معینی تعیین کـرده اسـت، انجام می دهـد )اشـکنانی، 1387: 
121(. معنـای تعريـف يـاد شـده ايـن اسـت کـه عملکـرد، مسـئله ای رفتاری اسـت. 
هانابـوس4 هـم تأکیـد می کند کـه عملکرد عبـارت اسـت از: »انجام دادن هـر کار به 
طريقـی مشـخص بـا تعییـن هدفی معین بـرای آن«. برخـی ديگر، عملکـرد را: نتايج 
مرتبـط بـر فعالیت هايـی می دانند کـه سـازمان انجام می دهـد. اين نظر يـا تعريف را 
می تـوان بـه عـده زيادی از نويسـندگانی منتسـب کـرد که ترجیـح داده انـد عملکرد 
را بـا به کارگیـری شـاخص هايی مانند میزان سـود، درآمـد حاصل از سـرمايه گذاری، 
سـود خالـص يا درآمد حاصـل از فروش اندازه گیـری کنند )اشـکنانی، 1387: 121(.
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بازخورد)ارزشيابي(720درجه
بازخورد 720 درجه، شـکل توسـعه يافته ای از بازخوردهاي 180،360 و 540 درجه 
اسـت کـه اطالعـات و داده هـاي وسـیع تري را در مـورد عملکـرد و بهبـود ارزيابـي 
کارکنـان از طريـق ارزش هـا و تصـورات ديگـر افـراد خـارج از سـازمان بـه دسـت 

مـي آورد )ديويـد و همـکاران، 2006(.
نظام ارزيابي چندبعدی 720 درجه که مبتنی بر درک مسـتقیم ارزيابي کنندگان 
اسـت، بـه بررسـي ريشـه ای مشـکالت و ضعف هـا در عملکـرد افـراد و سـازمان ها 
می پـردازد. درواقـع، ارزيابـي عملکـرد، عـالوه بر شناسـايي شـکاف و فاصلـه عملکرد 
بـا اسـتاندارد مشـخص شـده، داليـل ريشـه ای ضعـف عملکـرد را بررسـی می کنـد 
)آرمیتیـج1 و کارلیـن2، 2017(. در حقیقـت، از طريـق بازخـورد 720 درجه، رهبران 
سـازمان ها می تواننـد بخش هـاي غیرملمـوس ماننـد فرهنگ سـازمانی، ارزش هـاي 
مشـتريان خـارج از سـازمان، کیفیـت رهبـري و ... را شناسـايي کننـد )اسـمل وود3، 
2015(. مزيـت عمـده بازخـورد 720 درجـه، جامـع بـودن و مشـارکت تمامـي افراد 
درون و برون سـازمانی در فراينـد اخـذ بازخـورد و همچنیـن، بازبیني هـاي دوره ای و 
بررسـي هاي مسـتمر بـراي رشـد و پیشـرفت در سـطح فـردي و سـازماني اسـت. از 
معايـب ايـن نظـام، صـرف زمـان و هزينـه زيـاد اسـت و بیشـتر بـراي متخصصـان و 
در سـطوح عالـي و میانـي سـازماني قابلیـت اسـتفاده دارد )نجـاري و نذرمحمـدي، 
1388(. هـر سـازمانی ابتـدا بـه اهـداف خـود می انديشـد و راه حل هـای مؤثـر بـرای 
دسـتیابی بـه ايـن اهـداف را مدنظر قـرار می دهد. به اين ترتیـب، برای انجـام اين کار، 
يـک سـازمان بايـد عملکـردش را به طـور منظم کنتـرل يـا اندازه گیری کنـد. نظارت 
بايـد مؤثـر باشـد و سـازمان می تواند بـا نگه داشـتن بازخـورد به موقع، اين اثربخشـی 
را ايجـاد کند )ايشـواريا4 و همـکاران، 2019: 5(. تجزيه وتحلیـل 720 درجه به عنوان 
يـک تکنیـک ارزيابـی متفـاوت قابل دسـتیابی در حـال افزايـش اسـت. بااين حـال، 
سـازمان ها به تدريـج به طـور پیوسـته بـه نیـاز ايـن سیسـتم جديـد پی می برنـد کـه 
بهتـر از ارزيابـی 360 درجـه موجـود اسـت، به ويـژه از نظـر تمرکز ارزيابـی و دخالت 
ارزيابی کننـدگان در ايـن فرايند )ايشـواريا و همـکاران، 2019: 5(. الیوت5 و همکاران 
)2009( در پژوهشـی که انجام دادند، با اسـتفاده از بازخور 720 درجه، به سـنجش 
عملکـرد و توانمنـدي پزشـکان پرداختـه و نتیجـه گرفتنـد کـه عملکرد پزشـکان را 
می تـوان به صـورت دوره ای ارزيابـي کـرد تـا ثابـت شـود کـه تخصـص و مهارت هـای 
عمومـي، دانـش، نگـرش و توانمنـدي الزم را براي عملکرد پزشـکي خـود دارند. آنها 
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تأکیـد کردنـد کـه بازخـور 720 درجـه، بـراي تأيیـد گواهـي کار پزشـکان به صورت 
جـدي مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. به منظور افزايـش سـطح آگاهـي از کار و عملکرد 
کارکنـان و رهبـران سـازمان ها، جهت گیری هـای جديدي آغاز شـده اسـت. بازخورد 
720 درجـه، شـکل توسـعه يافته ای از بازخوردهـای 360، 180 و 540 درجـه اسـت 
کـه اطالعـات و داده هـاي وسـیع تري را در مـورد عملکـرد و بهبود ارزيابـي کارکنان 
از طريـق ارزش هـا و تصـورات ديگـر افـراد خـارج از سـازمان به دسـت مـی آورد. در 
حقیقـت، از طريـق بازخـورد 720 درجـه، رهبـران سـازمان ها مي تواننـد بخش هـاي 
غیرملموس سـازمان مانند فرهنگ سـازمانی، ارزش هاي مشـتريان خارج از سـازمان، 
کیفیـت رهبـري و ... را شناسـايي کننـد و بهبـود بخشـند و بـر حوزه هايـي کـه در 
عملکـرد و ايجـاد ارزش مؤثرنـد، متمرکـز شـوند. درواقـع هـر رهبـر سـازماني کـه 
می خواهـد در شـرايط رقابتـي، جايـگاه عالـي خـود را حفـظ کنـد، بايـد بـه عوامـل 
غیرملمـوس توجـه داشـته باشـد و از طريـق نظـام بازخـورد 720 درجـه، آنهـا را به 

دسـت آورد )عدنـان1 و همـکاران، 2014: 981(.
بـا توجـه بـه مطالـب ارائه شـده بـه نظر می رسـد کـه بـرای ارزيابـی 720 درجه،  به 
دلیـل اسـتفاده از نظـام بازخـوردی می تـوان فوايد بیشـتری را متصور شـد. درواقع اين 
نـوع ارزيابـی و بازخوردهای ارائه شـده موجب می شـود که افراد يک سـازمان بیشـتر با 
وظايف خود آشـنا شـوند و در نتیجه، کارکنان نیز عملکرد بهتری از خود نشـان دهند.

روش شناسی پژوهش
ايـن پژوهـش بـه لحـاظ هـدف، بنیـادی و از نـوع پژوهش هـای کیفـی و کمـی 
)آمیختـه( اسـت، پژوهشـگر در بخـش کیفـی، از نظريـه داده بنیـاد )کـه بـا نام های 
نظريـه برخاسـته از داده هـا، نظريـه زمینه ای و نظريه بنیادی نیز شـناخته می شـود( 
همچنین از شـیوه نوخاسـته که به گلیزر2 )1978( نسـبت داده شـده، استفاده کرده 
اسـت و در بخـش کمـی، روش تحلیـل مقايسـه ای پیش آزمـون )پیـش از بازخـورد( 
و پس آزمـون )پـس از بازخـورد( را بـه کار گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه اينکـه دربـاره 
ماهیـت مسـئله پژوهـش يعنـی ارزيابـی عملکـرد در سـازمان های مختلـف، نظريـه 
جامعـی وجـود نـدارد و پژوهشـگر در بررسـی پیشـینه، بـه الگو يـا مدلی کـه جامع 
باشـد برخـورد نکـرد و همچنیـن بـه دلیل عـدم وجود متغیرهـای مشـخص و تأيید 
شـده در پیشـینه پژوهـش، ضـرورت اسـتفاده از روش تحقیـق برخاسـته از داده را 
توجیـه می کنـد. ازايـن رو، پژوهشـگر تصمیـم گرفـت کـه بـا يـک تحقیـق کیفـی، 

1. Adnan 2. Glaser
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خـود بـه اسـتخراج متغیرهـاي مهـم ارزيابـی عملکـرد برنامه هـای ورزشـی مراکـز 
اسـتانی صداوسـیما بـر اسـاس نظـام بازخـورد 720 درجه دسـت پیدا کنـد و الگوي 
پیشـنهادي را ارائـه دهـد. ايـن پژوهـش از دو منظـر می بايسـت مـورد بررسـی قرار 
داد؛ بنابرايـن جامعـه آمـاری در نیـز از دو بخـش تشـکیل می شـود. در پژوهش هايی 
کـه بـر مبنـای ارزيابـی 720 درجـه انجـام می شـوند کسـانی کـه در نهايـت بايـد 
عملکـرد را ارزيابـی کننـد، در دواليـه قـرار می گیرنـد؛ اليـه خارجـی و اليـه داخلی. 
در اليـه داخلـی، همـکاران، مديـر، زيردسـتان و مشـتريان داخلـی قـرار دارنـد و در 
اليـه خارجـی، ذی نفعـان، عرضه کننـدگان، خانـواده و مشـتريان خارجـی. بـا توجـه 
بـه اينکـه حجـم بااليـی از داده هـا نمی توانسـت در يـک مقاله جـای گیرد )بـه دلیل 
حجـم کمـی و کاهش کیفیـت کار( در پژوهش حاضر، شـاخص های موجـود در اليه 
خارجـی مـورد بررسـی قرار گرفـت. در بخـش کیفـی روش نمونه گیـری گلوله برفی 
به صـورت هـدف دار تـا رسـیدن بـه اشـباع نظـری بـود؛ بنابرايـن، در ايـن قسـمت با 
معرفـی اسـتاد راهنمـا، اولین نفر از صداوسـیمای خراسـان رضـوی، در بخش ورزش 
معرفـی شـد و سـپس، افـراد ديگـری متناسـب بـا اين حیطـه، مـورد مصاحبـه قرار 
گرفتنـد کـه در نهايـت بـا 14 مصاحبه، اشـباع نظری حاصل شـد. بـرای اندازه گیری 
دقیـق هرکـدام از شـاخص های به دسـت آمده نیـاز بـود تـا ابـزاری تهیـه شـود کـه 
میـزان آنهـا را مشـخص کنـد و ازاين رو، پرسشـنامه به عنـوان يک ابزار کمـی در اين 
پژوهـش مـورد اسـتفاده قرار گرفت. درواقع شـاخص های کشـف شـده از مصاحبه ها، 
در قالـب کدهـای محـوری به عنـوان گويه های پرسشـنامه در نظر گرفته شـدند و در 
نهايـت تبديـل بـه پرسشـنامه شـدند. در مطالعه حاضر، پرسشـنامه، دومرتبـه توزيع 
و جمـع آوری شـد، بـه اين دلیـل که اين پژوهـش، از نـوع ارزيابـی 720 درجه بود و 
نیـاز داشـتیم کـه تغییـرات نیز مورد بررسـی قـرار گیرد، ازايـن رو در يک بـازه زمانی 
سـه ماهه، پرسشـنامه به صـورت پیـش از ارائه بازخورد و پـس از ارائه بازخـورد توزيع 
و جمـع آوری شـد؛ بنابرايـن، در بخـش کمـی 196 پرسشـنامه در دو مرحلـه کـه بر 

اسـاس جـدول مـورگان نیاز بـود، مـورد تحلیل آمـاری قـرار گرفت.
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يافته های پژوهش
يافته هـای حاصـل از مصاحبـه، به منظور شناسـايی شـاخص های ارزيابی عملکرد 

در جـدول 1 ارائه شـده اند.

جدول1.کدهایباز،کدهایمحوریوکدهایگزينشی
Table1. Open Coding, Axial Coding, Selective Coding

کدهای گزينشیرديف
Selective codes 

کدهای محوری
Axial codes 

کدهای باز
Open codes 

1

نظارت

نظارتبر
ساختار

نظارت بر زمان بندی برنامه
نظارت بر مجريان، مهمانان و 2

برنامه سازان
استفاده از کارشناسان مجرب3
نظارت بر تبلیغات4
تناسب بین محتوا، مهمان، مجری5
6

نظارتبرمحتوا

حمايت از تولیدکنندگان داخلی ورزشی
نظارت بر محتوای برنامه ها7
بررسی کیفی8
ارزيابی و دادن بازخورد9
10

محتوايی

آموزش
آموزش حرکات اصالحی

آموزش و تبیین ورزش گروهی11
بهبود اصول تمرين و رژيم غذايی12
رسالت درمانی و سالمتی13
14

نگاهتوسعهای

کمک به توسعه ورزش دختران
توسعه ورزش های بومی15
توسعه ورزش دانش آموزی16
معرفی ورزش های جديد، نوظهور و 17

پرطرفدار
تدارک محتوا برای تمام اقشار18
توسعه ورزش همگانی19
کمک به برگزاری رقابت های سالم ورزشی 20

بین شهرهای دارای واگرايی اجتماعی
21

خبررسانی
توجه به حواشی ورزش

پرداختن به خبرهای روز22
معرفی برنامه ها و طرح های فدراسیون23
معرفی برنامه های ورزشی استانی24
25

انتقادی
رفع مشکالت ورزشی محل يا استان

داشتن ديد انتقادی به مسائل26
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Selective codes 
کدهای محوری
Axial codes 

کدهای باز
Open codes 

27
انتقادیمحتوايی

پاسخگوی نیاز جامعه و مردم
داشتن محتوای انتقادی28
مطالبه گری و پیگیری29
30

نگرشیرفتاری

رفتار

توسعه سبک زندگی سالم
توسعه رعايت اصول بهداشتی31
ترغیب مردم به ورزش32
تشويق زنان خانه دار به ورزش33
ترغیب مخاطبان به خريد و استفاده از 34

کاالهای ورزشی ايرانی
تبیین، تشويق و اشاعه وقف در ورزش35
تالش در راه عالقه مند ساختن افراد به 36

يادگیری مهارت
37

نگرش

ايجاد نگرش مثبت به ورزش
افزايش آگاهی عمومی در مورد فعالیت 38

بدنی
ايجاد شناخت در مورد علوم ورزشی39
تقويت تعهد مردم به ورزش40
تالش در راه کاهش نگرش منفی به 41

ورزش
آگاهی در مورد لباس و کفش مناسب42
43

فرهنگیارزشی

ترويجفرهنگ
اخالقورزشی

ترويج فرهنگ اخالق ورزشی
تأيید و تبیین ارزش های اخالقی 44

فرهنگی
برجسته سازی منش پهلوانی45
توجه به جايگاه و شأن پیشکسوتان 46

ورزشی
توسعهفرهنگ47

ورزشو
ارتباطاتاز
طريقورزش

توسعه ورزش زنان
توسعه ورزش های بومی48
توسعه ارتباطات اجتماعی و ارتباطی49

50
کمکبههويت
ملیمحلی

کمک به هويت مشترک ملی
کمک به شکل گیری هويت مشترک 51

محلی
حفظ و توسعه زبان و رسم و رسوم 52

منطقه

ادامهجدول1.
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Selective codes 
کدهای محوری
Axial codes 

کدهای باز
Open codes 

53

فنیوساختاری

جلوههایعينی

دکور به روز
استفاده از شیوه های جديد برنامه سازی54
استفاده از موسیقی و تیزر جديد55
حساسیت و دقت در نام برنامه های 56

ورزشی
57

مفروضات
زيربنايی

استفاده از برنامه سازان برون سازمانی
جذب حامیان مالی58
پیشرفت در طول زمان59
مفید و دارای اعتبار بودن60
نگاه به آينده61
62

تناسبو
هماهنگی

تناسب بین ورزش همگانی و قهرمانی 
و حرفه ای

نبود موازی کاری63
تنوع در بخش ها64
اجرای برنامه به صورت زندهاجرا65
نبود غرض ورزی در مجريان66
67

تنوعدرپخش
زنده

پخش زنده رشته های مختلف ورزشی
پوشش هنرمندانه رقابت های سالم در 68

شهرهای استان
زمان پخش مناسب69
کیفیت اجرای مطلوب70
71

تفريحی-تفريحی-فراغتی
فراغتی

جذابیت برنامه
سرگرم کننده بودن برنامه ها72
غنی کردن اوقات فراغت73
شاد بودن برنامه74
75

علمی-پژوهشی

نيازسنجی
علمی

استفاده از نظر مردم به صورت آنالين
استفاده از نظرسنجی های مردمی76
نیازسنجی علمی77
78

بررسیهای
علمی

بررسی تغییر نگرش مردم به ورزش
مطالبه گری عدالت ورزشی بر مبنای 79

داليل علمی
معرفی ظرفیت ها و قابلیت های استانی80
81

استفادهازعلم
بهروز

استفاده از افراد تحصیلکرده و علمی
استفاده از تحقیقات و مقاالت به روز82
اهمیت دادن به آموزش علمی و به روز83

همان طـور کـه مالحظه می شـود 83 کـد باز به دسـت آمده حاصـل از مصاحبه ها 
در 20 کـد محـوری دسـته بندی شـدند و کدهـای محـوری نیـز در قالـب 7 کـد 

گزينشـی يـا انتخابی قـرار گرفتند.

ادامهجدول1.
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استاندارد سازی ابزار کمی
پـس از بررسـی روايـی محتوايـی بـا دو روش CVI و CVR اقـدام بـه تحلیـل 

عاملـی اکتشـافی و تأيیـدی شـد.

جدول2.پيشفرضهایتحليلعاملیاکتشافیپرسشنامهارزيابیعملکرد
برنامههایورزشیاستانهادراليهخارجی

Table 2. Assumptions of exploratory factor analysis of the 
performance evaluation questionnaire of the provincial sports 

programs at the external layer
مقادير شاخص هاآزمون

KMO آزمون
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

0.432

آزمون بارتلت
Bartlett's Test

9627.014

سطح معناداری
Sig .

0.001

سـؤاالت پرسشـنامه بايـد در حـد معینی با يکديگر همبسـتگی داشـته باشـند و 
وجـود همبسـتگی بیش ازحـد، موجـب ايجاد هـم خطی چندگانه  می شـود کـه مانع 
از اسـتخراج عامل  هـای مسـتقل اسـت. بـرای بررسـی ايـن مهـم، از آزمـون کرويـت 
بارتلـت اسـتفاده شـد. معنـی داری آزمـون کرويـت بارتلـت نشـان دهنده ايـن اسـت 
کـه در ماتريـس ماده هـا به انـدازه کافـی همبسـتگی وجـود دارد کـه بتـوان تحلیـل 
عوامـل را ادامـه داد. آزمـون کیسـر میرالکین1 به آزمون سـنجش کفايت حجم نمونه 
معـروف اسـت ضريـب باالتـر از 0/7 نشـان دهنده مناسـب بـودن حجم نمونه اسـت.

جدول3.درصدواريانستبيينشدههرعاملپسازچرخشواريماکس
Table 3. Percentage of variance explained for each factor after 

varimax rotation
ارزش ويژه اوليهعوامل

Total
درصد تبيين واريانس

Variance
درصد تراکمی واريانس

Cumulative
17.1620.6720.67عامل اول
12.5415.1135.79عامل دوم
11.0713.3449.13عامل سوم

7.689.2558.39عامل چهارم
5.746.9265.31عامل پنجم
5.066.171.41عامل ششم
2.973.5774.99عامل هفتم

1. KMO
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نتیجـه نشـان می دهـد کـه 74/99 درصـد از پرسشـنامه ارزيابی عملکـرد از بعد 
خارجـی از طريـق هفـت عامل تبیین می شـود همچنیـن دترمینان ضرايـب ماتريس 
همبسـتگی مخالـف صفـر بـود و ازاين رو، ايـن پیش فرض نیز رعايت شـده اسـت. به 
ايـن معنـی کـه شـاخص ها می توانند بـرای تحلیل عاملـی تأيیدی نیز مورد اسـتفاده 
قـرار گیرنـد، همچنـان پرسشـنامه به دسـت آمده از مطالعـه کیفـی نیـز می توانـد بـا 

هفـت عامـل مـورد تحلیل عاملـی تأيیدی قـرار بگیرد.

شکل1.تحليلعاملیتأييدیپرسشنامهارزيابیعملکردبرنامههایورزشی
صدایوسيمایاستانهادراليهخارجیدرحالتضريباستاندارد

Figure 1. Confirmatory factor analysis of the performance evaluation 
questionnaire of the provincial radio and television sports programs 

in the external layer in the standard coefficient mode

13 
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Figure 2. Confirmatory factor analysis of the performance evaluation questionnaire of the provincial radio and 

television sports programs in the external layer in t mode 

 شناختی-نگرشی
 نظارت

 ساختاري-فنی

 پژوهشی-علمی فرهنگی ورزشی

 محتوایی

 فراغتی-تفریحی
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شکل2.تحليلعاملیتأييدیپرسشنامهارزيابیعملکردبرنامههایورزشی
tصدایوسيمایاستانهادراليهخارجیدرحالتشاخص

Figure 2. Confirmatory factor analysis of the performance  
evaluation questionnaire of the provincial radio and television  

sports programs in the external layer in t mode
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نکه یک ارائه شده است. براي ای tیعنی شاخص  ،ضرایب مسیر و آزمون معادل آن 2و شکل  1 هايدر شکل

مسیر  ضرایب زم استالگیري کند، اندازه درستیبهوابسته به خود را  مؤلفهشاخص بتواند متغیر مورد نظر یا 
ضرایب  ،شودکه مالحظه می طورهماند. باش 96/1تر از معادل آن بزرگ tو همچنین شاخص  4/0بیشتر از 

 تر از مقادیر ذکر شده هستند.بزرگ ،متناظر با آن tمسیر و شاخص 
 درجه 720ارزیابی 

 ده است.درجه پرداخته ش 720در ارزیابی  آمدهدستبههاي توصیفی در این قسمت به شاخص
ر الیه خارجی نشان دورزشی استانی  هايبرنامهارزیابی عملکرد  هايمؤلفهي توصیفی هاشاخص 4در جدول 

و  22/1ا انحراف معیار ی 25/3با میانگین  روزبه علم از لفه استفادهؤمربوط به م ،که باالترین میانگین دهدمی
ولموگروف نشان . آزمون کاست 14/1و انحراف معیار  03/2اجرا با میانگین  مؤلفهمربوط به  ،کمترین میانگین

 د.شمتریک استفاده اناپار هايروشبراي آمار استنباطی از  ،روازاینو رمال نیست ن هادادهداد که توزیع 

 1399 تابستان در ورزشی استانی در الیه خارجی هايبرنامهارزیابی عملکرد  هايمؤلفهي توصیفی هاشاخص. 4جدول 

Table 4. Descriptive indicators of performance evaluation components of provincial sports programs in the 
external layer in summer 1399 

 میانگین 

Mean 
 انحراف معیار

Standard 
deviation 

 کمترین
Minimum 

 بیشترین

Maximum 

 1 5 1.05 2.51 ساختار بر نظارت
 1 5 0.99 2.56 محتوا بر نظارت

 فراغتی-تفریحی
 نظارت

 ساختاري-فنی

 پژوهشی-علمی فرهنگی ورزشی

 محتوایی

 شناختی-نگرشی

 t در شـکل های 1 و شـکل 2 ضرايـب مسـیر و آزمـون معـادل آن، يعنـی شـاخص
ارائـه شـده اسـت. بـرای اينکه يک شـاخص بتواند متغیر مـورد نظر يا مؤلفه وابسـته به 
خود را به درسـتی اندازه گیری کند، الزم اسـت ضرايب مسـیر بیشـتر از 0/4 و همچنین 
شـاخص t معـادل آن بزرگ تـر از 1/96 باشـد. همان طـور که مالحظه می شـود، ضرايب 

مسـیر و شـاخص t متناظر با آن، بزرگ تر از مقادير ذکر شـده هسـتند.

ارزيابی 720 درجه
در ايـن قسـمت بـه شـاخص های توصیفـی به دسـت آمده در ارزيابـی 720 درجه 

پرداخته شـده است.
در جـدول 4 شـاخص های توصیفـی مؤلفه هـای ارزيابـی عملکـرد برنامه هـای 
ورزشـی اسـتانی در اليـه خارجـی نشـان می دهد کـه باالتريـن میانگیـن، مربوط به 
مؤلفـه اسـتفاده از علـم بـه روز بـا میانگین 3/25 يـا انحـراف معیـار 1/22 و کمترين 
میانگیـن، مربـوط بـه مؤلفـه اجـرا بـا میانگیـن 2/03 و انحـراف معیـار 1/14 اسـت. 
آزمـون کولموگـروف نشـان داد که توزيـع داده ها نرمال نیسـت و ازايـن رو، برای آمار 

اسـتنباطی از روش هـای ناپارامتريک اسـتفاده شـد.
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جدول4.شاخصهایتوصيفیمؤلفههایارزيابیعملکردبرنامههایورزشی
استانیدراليهخارجیدرتابستان1399

Table 4. Descriptive indicators of performance evaluation 
components of provincial sports programs in the external  

layer in summer 1399
ميانگين
Mean

انحراف معيار
 Standard
deviation

کمترين
Minimum

بيشترين
Maximum

2.511.0551نظارتبرساختار
2.560.9951نظارتبرمحتوا

2.500.8751آموزش
2.480.8651نگاهتوسعهای
2.520.7851خبررسانی
2.400.8651انتقادی
2.671.151رفتار
2.651.0751نگرشی

2.441.1751ترويجفرهنگاخالقورزشی
توسعهفرهنگورزشو
ارتباطاتازطريقورزش

2.531.2051

2.441.0951کمکبههويتملیمحلی
2.071.004.251جلوههایعينی

2.061.0851مفروضاتزيربنايی
2.081.0851تناسبوهماهنگی

2.031.1451اجرا
2.081.1551تنوعدرپخش

2.871.2551تفريحیـفراغتی
3.201.2551نيازسنجیعلمی
3.211.2851بررسیهایعلمی

3.251.2251استفادهازعلمبهروز
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همان طـور که نتايج سـطوح معناداری در جدول 5 نشـان می دهد، شـاخص های 
نیازسـنجی علمـی، بررسـی های علمی و اسـتفاده از علـم به روز از نظـر اليه خارجی، 
در وضعیـت مطلوبـی قـرار دارند؛ و سـاير شـاخص ها از نظر اليه خارجـی در وضعیت 
مطلوبـی قـرار ندارنـد. به منظـور مقايسـه وضعیـت مؤلفه ها پیـش از ارائـه بازخورد و 
پـس از ارائـه بازخـورد بـا توجـه بـه اينکـه توزيع داده هـا نرمـال نبـود، از آزمون های 

ناپارامتريـک عالمت و آزمون کروسـکال والیس اسـتفاده می شـود.

جدول5.آزمونعالمتشاخصهایارزيابیعملکردبرنامههایورزشی
استانیاليهخارجیدرتابستان1399

Table 5. Sign Test of performance indicators of  
provincial sports programs in the summer of 1399

ميانه
Median

تعداد 
بيشتر

Above

برابر
Equal

تعداد کمتر
Below

سطح 
معناداری

Sig.
2.756518940.99نظارتبرساختار
2.56715950.98نظارتبرمحتوا

2.4348281010.99آموزش
2.54634970.99نگاهتوسعهای
2.443331010.99خبررسانی
343191150.99انتقادی
38211840.59رفتار
2829860.65نگرشی

ترويجفرهنگاخالق
ورزشی

2.336711990.99

توسعهفرهنگورزش
وارتباطاتازطريق

ورزش

2.3365121000.99

کمکبههويتملی
محلی

258191000.99

245161160.99جلوههایعينی
243201140.99مفروضاتزيربنايی
242221130.99تناسبوهماهنگی

241211150.99اجرا
3.748111180.99تنوعدرپخش
3849860.68تفريحیفراغتی
410323510.001نيازسنجیعلمی
410223520.001بررسیهایعلمی

410322520.001استفادهازعلمبهروز
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جـدول 6 شـاخص های توصیفـی مؤلفه های ارزيابـی عملکرد برنامه های ورزشـی 
اسـتانی در اليـه خارجـی نشـان می دهـد کـه باالتريـن میانگیـن مربـوط بـه مؤلفـه 
اسـتفاده از علـم بـه روز بـا میانگین 3/46 و انحـراف معیـار 1/30 و کمترين میانگین، 

مربـوط بـه مؤلفـه اجـرا با میانگیـن 2/32 و انحـراف معیار 1/31 اسـت.

جدول6.شاخصهایتوصيفیمؤلفههایارزيابیعملکردبرنامههایورزشی
استانیدراليهخارجیدرپاييز1399

Table 6. Descriptive indicators of performance evaluation 
components of provincial sports programs in the external  

layer in fall 1399
ميانگين
Mean

انحراف معيار
 Standard
deviation

کمترين
Minimum

بيشترين
Maximum

2.911.0751نظارتبرساختار
2.891.1151نظارتبرمحتوا

2.861.0651آموزش
2.751.0751نگاهتوسعهای
2.791.0051خبررسانی
2.681.0851انتقادی
2.901.2251رفتار
2.941.1751نگرشی

2.691.2951ترويجفرهنگاخالقورزشی
توسعهفرهنگورزشو
ارتباطاتازطريقورزش

2.761.3051

2.671.1951کمکبههويتملیمحلی
2.421.2751جلوههایعينی

2.411.1951مفروضاتزيربنايی
2.341.2851تناسبوهماهنگی

2.321.3151اجرا
2.411.3351تنوعدرپخش

3.041.2251تفريحی-فراغتی
3.391.2951نيازسنجیعلمی
3.411.2851بررسیهایعلمی

3.461.3051استفادهازعلمبهروز
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به منظـور مقايسـه وضعیـت مؤلفه هـا پیـش از ارائـه بازخـورد و پـس از ارائـه 
بازخـورد، بـا توجـه به اينکـه توزيـع داده ها نرمـال نبـود، از آزمون هـای ناپارامتريک 
عالمـت و آزمـون کروسـکال والیـس اسـتفاده شـد. همان طـور کـه نتايـج جـدول 7 
نشـان می دهـد، سـطوح معنـی داری شـاخص های نیازسـنجی علمـی، بررسـی های 
علمـی و اسـتفاده از علـم بـه روز از نظـر اليه خارجی پـس از دريافت بازخـورد از نظر 

اليـه خارجـی در وضعیـت مطلوبـی قـرار گرفتند.

جدول7.آزمونعالمتشاخصهایارزيابیعملکردبرنامههایورزشی
استانیاليهخارجیدرپاييز1399

Table 7. Sign Test of performance indicators of provincial  
sports programs in the fall of 1399

ميانه
Median

تعداد 
بيشتر

Above

برابر
Equal

تعداد کمتر
Below

سطح 
معناداری

Sig.
3407420.62نظارتبرساختار
3378440.81نظارتبرمحتوا

2.753014450.96آموزش
2.432217500.99نگاهتوسعهای
2.52119490.99خبررسانی
2.40257570.99انتقادی
2.71356480.93رفتار
2.83393470.83نگرشی

ترويجفرهنگاخالق
ورزشی

2.5334520.98

توسعهفرهنگورزش
وارتباطاتازطريق

ورزش

2.33308510.99

کمکبههويتملی
محلی

2.33298520.99

2244610.99جلوههایعينی
2237590.99مفروضاتزيربنايی
2228590.99تناسبوهماهنگی

2229580.99اجرا
2365580.99تنوعدرپخش

3407420.62تفريحیـفراغتی
3.675113250.002نيازسنجیعلمی
45013260.004بررسیهایعلمی

4539270.002استفادهازعلمبهروز
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نتیجـه جـدول 8 نشـان می دهـد کـه پـس از دريافت بازخـورد مبنی بـر گزارش 
وضعیـت عملکـرد بـه مديـران بخـش ورزشـی صداوسـیمای اسـتان ها، از نظـر اليـه 

خارجـی بهبـود معنـی داری صورت گرفته اسـت.

جدول8.مقايسهپيشازبازخوردوپسازبازخورددراليهخارجی
باآزمونکروسکالواليس

Table 8. Comparison of pre-feedback and post-feedback  
in the outer layer with Kruskal-Wallis test

شاخص 
Z

سطح معناداری
Sig.

4.410.001-نظارتبرساختار
3.520.001-نظارتبرمحتوا

3.930.001-آموزش
3.740.001-نگاهتوسعهای
3.420.001-خبررسانی
3.530.001-انتقادی
3.730.001-رفتار
3.930.001-نگرشی

3.840.001-ترويجفرهنگاخالقورزشی
3.450.001-توسعهفرهنگورزشوارتباطاتازطريقورزش

3.670.001-کمکبههويتملیمحلی
3.830.001-جلوههایعينی

4.040.001-مفروضاتزيربنايی
2.810.001-تناسبوهماهنگی

2.820.001-اجرا
3.420.001-تنوعدرپخش

3.750.001-تفريحی-فراغتی
3.080.001-نيازسنجیعلمی
3.200.001-بررسیهایعلمی

3.070.001-استفادهازعلمبهروز
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بحث و نتيجه گيری
در ايـن پژوهـش کـه بـه ارزيابـی عملکـرد برنامه هـای ورزشـی صداوسـیمای 
اسـتان ها پرداختـه، نتايـج مربـوط بـه اليـه خارجـی گـزارش شـده اسـت. يافته هـا 
نشـان داده اسـت کـه 83 شـاخص در 20 دسـته می توانند بـرای ارزيابـی برنامه های 
ورزشـی اسـتانی مـورد مطالعـه قرار گیرنـد. همچنیـن مؤلفه اسـتفاده از علـم به روز 
در برنامه هـای ورزشـی اسـتانی صداوسـیما دارای باالترين میانگین بوده اسـت. يکی 
از شـاخص های ارزيابـی عملکـرد برنامه هـای ورزشـی از نظـر نخبـگان، اسـتفاده از 
علـم بـه روز بـود کـه نتیجه مطالعـه کمی در ايـن پژوهش نشـان داد که شـبکه های 
اسـتانی صداوسـیما در برنامه هـای ورزشـی از علـم بـه روز اسـتفاده می کننـد؛ اما در 
اجـرا وضعیـت به نظر می رسـد مناسـب نیسـت. دو شـاخص اجـرا عبارت انـد از، اجرا 
به صـورت زنـده و نبـود غـرض ورزی در مجريـان کـه بـه نظـر می رسـد کـه وضعیت 
هیچ کـدام در شـرايط مطلوبـی نیسـتند و الزم اسـت مجريـان خصوصـاً در هنـگام 
گـزارش بازی هـای تیـم خـودی، جانـب احتیاط را نـگاه دارنـد و از غـرض ورزی پرهیز 
کننـد. نتايـج پژوهش اسـماعیلی و همکاران )1390( نشـان داده اسـت کـه در مجموع 
60/13 درصد از کدهاي گزارشـگران در مورد بازيکنان، مربیان و سرپرسـتان تیم های 
اسـتقالل و پیـروزي اسـت و بیشـترين جانـب داری از مربیـان و سرپرسـتان تیم های 
اسـتقالل و پیـروزي صـورت گرفتـه اسـت؛ بنابرايـن نتايـج قبلی نیـز اين مسـئله را 
تأيیـد می کنـد که مجريـان و گزارشـگران آگاهانه و چـه به صورت ناخـودآگاه ممکن 
اسـت از تیـم خاصـی جانب داری کننـد و اين فقط مختص گزارش هم نیسـت؛ يعنی 
غـرض ورزی مجريـان ممکـن اسـت مرتبـط بـا برنامـه خـود باشـد. چنان کـه گاهی 
اوقـات مالحظـه می شـود کـه مهمانـی بـه برنامـه انتقـاد صحیحـی وارد می کنـد اما 
مجريـان سـخنان او را برنمی تابنـد. به طورکلـی می تـوان گفـت کـه پژوهـش حاضـر 
بـا توجـه بـه بازخـوردی کـه صـورت داد، میانگیـن شـاخص های ارزيابـی عملکرد را 
تـا حـدودی بهبـود داده اسـت. بـا مقايسـه ای بیـن میانگین  هـای به دسـت آمده در 
تابسـتان 1399 و پايیـز 1399 مالحظـه می شـود که بهبـودی در میانگین ها حاصل 
شـده اسـت. نتیجـه ديگـر کـه می تـوان گرفـت ايـن اسـت که پژوهـش علمـی قادر 
اسـت عملکـرد برنامه هـای ورزشـی صداوسـیمای اسـتانی را بهبـود ببخشـد،  به ويژه 
کـه بـا توجـه جـدول 7 هنـوز در بیشـتر شـاخص ها عملکـرد برنامه هـای ورزشـی 
صداوسـیمای اسـتان ها وضعیـت مطلوبی ندارد. نظـارت، يکی ديگر از مواردی اسـت 
کـه نشـان داده شـده در وضعیـت مطلوبـی قرار نـدارد. نظارت بـر سـاختار و نظارت 
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بـر محتـوا، دو جـز مؤلفـه نظـارت هسـتند کـه وضعیـت مطلوبـی ندارند. نظـارت بر 
سـاختار شـامل مـواردی از قبیـل نظـارت بـر زمان بندی برنامـه، نظارت بـر مجريان، 
مهمانـان و برنامه سـازان، اسـتفاده از کارشناسـان مجـرب و نظـارت بـر تبلیغـات بود 
و نظـارت بـر محتـوا، حمايـت از تولیدکننـدگان داخلی ورزشـی، نظارت بـر محتوای 
برنامه هـا، بررسـی کیفـی و ارزيابـی و دادن بازخـورد را در برمی گرفـت. نتايج نشـان 
داد کـه ايـن مـوارد به طورکلـی، در وضعیت مطلوبی قـرار ندارند. يکـی از مواردی که 
از نظـر نخبـگان، به عنـوان يـک شـاخص در نظر گرفته شـده، موضوع آموزش اسـت. 
بـا توجـه بـه اينکـه میـزان شـاخص آمـوزش در برنامه هـای ورزشـی صداوسـیمای 
اسـتان ها در سـطح مطلوبی نبود، در شـرايط کنونی و شـیوع ويروس کرونا، آموزش 
حـرکات ورزشـی به منظـور توسـعه سـالمت و يـا هرگونـه آموزشـی کـه مرتبـط بـا 
سـالمت و در حیطـه ورزش اسـت، می توانـد مفیـد باشـد. يکی ديگر از شـاخص های 
ارزيابـی عملکـرد برنامه های ورزشـی صداوسـیمای اسـتان ها، نگاه توسـعه ای اسـت. 
نـگاه توسـعه  ای شـامل مـواردی از قبیـل کمـک بـه توسـعه ورزش دختران، توسـعه 
ورزش هـای بومـی، توسـعه ورزش دانش آمـوزی، معرفی ورزش های جديـد و نوظهور 
و پرطرفـدار، تـدارک محتـوا بـرای تمـام اقشـار، توسـعه ورزش همگانـی و کمـک 
برگـزاری رقابت های سـالم ورزشـی بین شـهرهای دارای واگرايی اجتماعی اسـت. به 
طبـع می تـوان گفـت که توسـعه ورزش دختران،  به برخـورداری از جامعه ای سـالم تر 
و بانشـاط  تر کمـک خواهـد کـرد؛ دختـران امـروز مـادران فـردای جامعـه هسـتند و 
درصورتی کـه بـا ورزش مأنـوس شـوند می توانند به تشـکیل جامعه ای سـالم تر کمک 
کننـد. از ديگـر مواردی که برنامه های ورزشـی اسـتانی صداوسـیما بايـد انجام دهند، 
کمـک بـه توسـعه ورزش های بومی اسـت. حفظ فرهنگ و سـنت ها و توسـعه آن در 
نسـل نوجـوان می توانـد از طريق توسـعه بازی هـای بومی صـورت گیـرد )کولیک1 و 
همـکاران، 2009(. بازی هـای بومـی بـه سـبب ويژگی هـای جغرافیايـی يـک منطقه 
خـاص بـه وجـود آمده انـد و بـا حفـظ آنهـا می تـوان بـه توسـعه ورزش آن منطقـه 
کمـک کـرد در نتیجـه، پیشـنهاد می شـود برنامه هـای ورزشـی بـا يـک برنامه ريزی 
دقیـق و بهره گیـری از افـراد بومی، به آموزش و توسـعه اين ورزش ها در اسـتان خود 
کمـک کننـد. يکـی ديگـر از فعالیت هايـی کـه برنامه هـای ورزشـی اسـتان می تواند 
انجام دهد کمک به تعامل شـهرهايی اسـت که دارای واگرايی اجتماعی هسـتند. در 
اسـتان ها شـهرهايی هسـتند که پس از مرکز اسـتان خود را مهم ترين شـهر قلمداد 
می کننـد و به طورمعمـول، بیـن آنهـا اختالفات ديرينـه ای برقرار اسـت، به اين ترتیب، 

1. Kiluk
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درصورتی کـه برنامه هـای ورزشـی اسـتان کمـک کنند تـا بازی های دوسـتانه ای بین 
ايـن شـهرها برگزار شـود و يا نکات مشـترک فرهنگی ورزشـی آنها را بیـان کنند، به 
تعامـل آنهـا کمـک زيـادی خواهند کرد. در همیـن زمینه، مالئی و سـلیمی )1398( 
نشـان داده انـد کـه برنامه هـای انتقـادی می تواننـد موجب جلوگیری از فسـاد شـود. 
ايـن بـه اين معنی کـه برنامه هـای تلويزيونی تأثیرگذارنـد می توان از ايـن نقطه قوت 

آنهـا در راه ايجـاد تعامـل بین شـهرها اسـتفاده کرد.
 نتیجـه در بخـش کمـی )جـداول 4 و 6( نشـان می دهـد کـه نگاه توسـعه  ای در 
برنامه هـای ورزشـی اسـتانی، در سـطح بسـیار پايینـی قـرار دارد. ازاين رو، پیشـنهاد 
می شـود؛ به منظـور بهبـود سـطح سـالمت و شـادابی جامعـه، برنامه های ورزشـی در 
راه کمـک بـه توسـعه ورزش، چـه در حیطـه بانـوان، چـه ورزش دانش آمـوزی و چه 
بازی هـای بومـی محلـی و همگانـی قدم بـردارد. با اختصاص بخشـی از زمـان برنامه 
بـه توسـعه ورزش در بخش هايـی که گفته شـد می تـوان به تحقق اين امر در اسـتان 
مربـوط کمـک کـرد. در اين زمینـه، پژوهش الیوت و همـکاران )2009( انجام شـده 
بـا اسـتفاده از بازخـورد 720 درجـه، نشـان داده اسـت که عملکـرد افـراد را مي توان 
به صـورت دوره ای ارزيابـي کـرد تـا ثابـت شـود. به اين ترتیـب، بايـد بـه ايـن نکتـه 
اشـاره کـرد کـه با اسـتفاده از بازخـورد می تـوان به مرور کیفیـت برنامه های ورزشـی 
اسـتانی را ارتقـا داد. يکـی از ديگـر از شـاخص های ارزيابی عملکرد حیطه نگرشـی و 
رفتـاری بـود. برنامه هـای تلويزيونـی به ويـژه برنامه هـای تخصصی، نبايـد صرفاً جنبه 
سـرگرمی داشـته باشـند و بايد بتواننـد در رفتار مردم تأثیرگذار باشـند. بـرای مثال، 
 طـرح بسـتن کمربندهـای ايمنی در خودرو با يـک برنامه مشـخص در تلويزيون آغاز 
شـد و نتیجـه مثبتـی نیـز در جامعـه بـر جای گذاشـت. شـاه محمدی و هاشـمی پور 
)1394( در پژوهـش خـود نشـان داده انـد کـه سـريال های تلويزيونـی می تواننـد 
در آمـوزش مهارت هـای شـهروندی مؤثـر واقـع شـوند. به عبارت ديگـر، برنامه هـای 
تلويزيونـی، قابلیـت تغییـر رفتار و نگـرش را در مردم دارند و می تـوان از اين ظرفیت 
بـرای ايجـاد آگاهـی و تغییر رفتار مردم به سـمت تحرک بیشـتر در جامعه اسـتفاده 
کـرد. در همیـن زمینـه مـرادی و يعقوبـی )1395( نشـان داده انـد کـه تبلیغـات 
 تلويزيونـی می توانـد بـر رفتار خريد مـردم تأثیرگذار باشـد. در حیطه خبررسـانی نیز 
)جـداول 4 و 6( مشـاهده می شـود کـه وضعیت مطلوب نیسـت، هرچند کـه در پايیز 
1399 میانگین در سـطح باالتری قرار دارد. همسـو با اين پژوهش، کشگر و همکاران 
)1393( بـه ايـن نکتـه اشـاره کرده اند کـه در برخی مـوارد، به لحاظ پوشـش ورزش 
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معلـوالن، مطالـب علمـیـ  ورزشـی، اخبـار بانوان و گروه های سـنی، سـطح ورزشـی 
صداوسـیمای ايـران نسـبت بـه بی بی سـی ضعیف تـر عمـل کـرده اسـت. در حیطـه 
فرهنگـی نیـز کـه آن را می تـوان از بااهمیت تريـن حیطه هـای صداوسـیما دانسـت، 
وضعیـت مطلـوب نبـود. در همین خصـوص عزيزآبـادی فراهانی و داسـتانی )1394( 
نشـان دادنـد کـه بیـن وضعیت مشـاهده شـده بـا وضعیـت مـورد انتظـار زمینه های 
فرهنگـی برنامه هـای ورزشـی شـبکه ورزش از لحـاظ وضعیـت نمايـش رشـته های 
آداب ورسـوم،  آرايـش،  و  پوشـش  ورزشـی،  مسـابقات  انتخـاب  وضعیـت  ورزشـی، 
وضعیـت هويـت، وضعیت ورزش بانـوان و اوقات فراغت تفاوت معنـاداری وجود دارد. 
به طورکلـی می تـوان گفـت؛ بازخـورد درصورتی کـه بر مبنـای مطالعه علمـی صورت 
گرفتـه باشـد، می توانـد موجب بهبـود عملکرد شـود، همچنان لی ژونـگ و همکاران 
)2020( نیـز نشـان دانـد که بازخـورد می تواند عملکـرد مديران را بهبود ببخشـد. با 

توجـه بـه اين مطالـب پیشـنهادهايی ارائه می شـود:
به طورکلـی، بـا توجـه بـه شـاخص های ارائـه شـده در ايـن پژوهش و با بررسـی 
کمـی صـورت گرفتـه، می تـوان گفـت کـه عملکـرد برنامه هـای ورزشـی اسـتانی 
صداوسـیما در وضعیـت مطلوبـی قـرار نـدارد و بايـد بـرای رفـع آن اقدامات اساسـی 
انجـام داد. بازخـورد الزم را پژوهشـگر در مـورد شـاخص ها و لـزوم تقويـت آن بـه 
صداوسـیما ارسـال کرده اسـت و همان طور که نتايج نشـان می دهد، بهبودی نسـبی 
در بـازه تابسـتان و پايیـز )1399( حاصـل شـده اسـت اما هنـوز برنامه های ورزشـی 
اسـتانی صداوسـیما نیازمنـد تقويـت بیشـتری هسـتند؛ بنابراين پیشـنهاد می شـود:

 بـا توجـه بـه بهبـود نسـبی کـه در برخـی شـاخص ها پـس از ارائـه بازخـورد 
صـورت گرفـت، بهتـر اسـت کـه نظـارت بـر اجـرای بازخوردهـا از جانب صداوسـیما 

گیرد. صـورت 
 بـا توجـه بـه اهمیـت حفظ هويت محلـی و ملی در جامعه، پیشـنهاد می شـود 
کـه در برنامه هـای ورزشـی، بـه توسـعه و شـناخت بازی هـای بومی و محلـی به ويژه 

بـرای نوجوانان پرداخته شـود.
 بـه دلیـل اهمیـت اوقـات فراغـت و تفريـح در جامعـه، پیشـنهاد می شـود کـه 
در برنامه هـای ورزشـی، امـکان پیگیـری اماکـن تفريحی- ورزشـی و ايجـاد عالقه در 

مـردم بـرای پرداختـن بـه ورزش  هـای تفريحی فراهـم آيد.
 به منظـور اثرگـذاری بیشـتر برنامه های ورزشـی، بهتر اسـت، از پژوهشـگران برتر 
اسـتان در رشـته تربیت بدنی در برنامه ها اسـتفاده شـود. بهره گیری ازاين گونه مهمان ها 
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می توانـد جايـگاه برنامه های ورزشـی را در بین قشـر دانشـگاهی پررنگ تر کند.
 به منظـور بهبـود عملکـرد برنامه هـای ورزشـی اسـتانی بهتـر اسـت، برنامه هـا 
دارای نـگاه توسـعه ای باشـند، پیشـنهاد عملیاتـی ايـن اسـت کـه در هـر برنامـه، به 
توسـعه ورزش يـک قشـر خاص )ماننـد ورزش دانش آمـوزی، ورزش بانـوان يا ورزش 

سـالمندان( پرداختـه شـود و پیگیری هـای الزم صـورت گیـرد.
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