فدارسیون ورزشهای همگانی

اجنمن بازی های فکری
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 .1مقدمه
همه سازمانهاي دوليت و خصوصي  ،براي توسعه ،رشد و پايداري در عرصه رقابيت امروز بهه نهوعي سيسهم ارزيهابي عملکهرد نيهاز دارنهد ،کهه در قاله آن
بموانند کارايي و اثرخبشي برنامه هاي سهازمان ،فراينهد و منهاب انسهاني خهود را مهورد سهنش قهرار دهنهد .سهازمانهاي کهارا بهه مجه آوري و حتليه داده هها
بسنده مني کنند ،بلکه از اين داده ها بهراي بهبهود سهازمان و حتقه رسهالمها و اسهااتيي هها اسهمااده مهي کننهد .بهه عبهارتي ديگهر ،بهه جهاي ارزيهابي عملکهرد
به مديريت عملکرد مي پردازند.
غالب ه بههدون ارزیههابی عملکههرد فعلههی،هی بهبههودی منههی توانههد حاص ه شههود.ارزیابی ههها بههر پایههه نمههای انههدازه گیههری فعالیههت ههها و عملکههرد صههور مههی گیههرد
معموآل کارایی و بهره وری سازمانی با اندازه گیری نمای عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرد.
برای این منظور بایسمی آمار و ارقام نهادها و سمادها به طور کمی در دساس باشد.
توسهعه و پیشهرفت رشههمه ههای ورزشهی نیازمنههد برنامهه ریه ی و فعالیهت مسهممر و هماهنه بها هیئههت ههای ورزشهی ،اداره که ورزش و جوانهان و فدراسههیون
ههها مههی باشههد .بهها توجههه بههه جایگههاه مسههمق اجنمههن هههای ورزشههی از نظههر حقههوقی بههه عنههوان موسسهها عمههومی عههام املناعههه و نقشههی کههه اصههوآل بههرای
توسههعه و تعمههی هههر یه از رشههمه هههای ورزشههی حتههت پوشه خههود از جنبههه هههای خممله فرهنگی،ورزشههی و ...ایاهها مناینههد .له ا اجنمههن بههازی هههای فکههری در
راسهمای وظهای نظهارتی خهود ،ارزیهابی عملکهرد کمیمهه هههای ممنهاظر اسهمانی را تهدوین منهوده اسهت تها بهها شناسهایی نقها ضهع و ق تهو کمیمهه هها ،برنامههه
ری ی صحیح و مناس جهت اف ای سطح کارآیی و بهره وری در جهت دسمیابی به اهداف تعیین شده امکان پ یر گردد.
 .2اهداف
 بررسی عملكرد كميمه های اجنمن و کمیمه های ممناظر اسمان ها

 ارائه بازخورد اطالعاتي به سيسم جهت اصالح و بهبود روشها و رويه ها


اجياد فضاي سامل براي تعمي و گساش بازی های فکری



ارزيابي دقی بر حنوه اجرای کلیه کمیمه های فعال در مسابقا اجنام شده در طول سال

 نظار بر اجراي دقي قوانني و ارزشيابي قوانني تدوين شده در مرحله اجرا
 نظار بر جلسا كميمه هاي خممل اجنمن
 ارزيابي عملكرد کمیمه های ممناظر اسمانی

 تهيه و تدوين فرمهاي خمصوص نظار و ارزشيابي
 تهیه گ ارش عملکرد کمیمه و ارائه به اجنمن

 ایشاد رقابت و انگی ه در حمیط کار با رویکرد نظامندکردن فرایند ارزیابی عملکرد
 تعیین می ان موفقیت در دسمیابی به اهداف از قب تعیین شده

 اسمااده از بازخورد نمیشه ارزیابی به منظور اصالح و بهبود عملکرد
 سنش می ان آگاهی و الم ام افراد به قوانین و مقررا

 اعمال ضابطه شایسمه مداری در فرایند تشویقا و تنبیها
 .3ابعاد و حمور های ارزیابی
در این نظام ارزیابی ،فعالیت های کمیمه های ممناظر بازی های فکری اسمان ها در  4حمورذی مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد :






توسعه فعالیت های همگ انی و برگ اری جشنواره ها و رویداد ها ()% 40
توسعه آموزش و پيوه ()25%
توسعه رفمار سازمانی و مدیریمی ()20%
توسعه فرهنگی و روابط عمومی ()15%

 .4حنوه مج آوری اطالعا
ارزیابی عملکرد سازمانی کمیمهه ههای ممنهاظر اسهمان هها بهر پایهه اممیهازا دریهافمی از مراجه ارزیهابی شهام رئهیر ،دبیهر و رهسهای کمیمهه ههای اجنمهن بهازی ههای
فکری می باشند که براساس فرم های دریافمی ارزیابی عملکرد از اسهمان مربوطهه حماسهبه مهی گهردد  .الزم بهه ذکهر اسهت فهرم ههای ارسهالی پهر از تطبیه
با مسمندا موجود توسط کمیمه های مربوطه در اجنمن مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
با توجه به اینکه تالش در متامی زمینه های فوق می تواند تأثیر چشمگیری در توسعه و ارتقها بهازی ههای فکهری در سهطح م تلهی داشهمه باشهد له ا اجنمهن
بههازی هههای فکههری در ایههن ارزیههابی بهها ارزش گ ه اری فعالیههت در کلیههه حمورهههای م ه کور ،عههالوه بههر ارج نهههادن بههر تههالش کمیمههه ههها ،ضههمن اعههالم نمههای ارزیههابی،
انگی ه ی رقابت سامل در کمیمه های ممناظر اسمان ایشاد خواهد منود .همچنین پر از تعیین نمای ارزیابی عملکرد هیئهت هها ،اعمبهار ههر هیئهت ممناسه بها
می ان فعالیت وکس اممیاز و با در نظر گرفنت امکانا موجود در اسمان ،ختصیص داده شود.
دوره ارزیابی عملکرد کمیمه های ممناظر اسمان ها یکساله و منطب بر سال مشسی از اول فروردین تا پایان اساند ههر سهال اسهت .نمهای ههر دوره پهر از
مج بندی و تأیید به فدراسیون ورزش های همگانی و هیئت ورزش های همگانی اسمان مربوطه ابالغ می گردد.
 .5روش اجرایی
به منظور اجرای فرایند گ ارش گیری و ارزیابی عملکرد کمیمه های ممناظر اسمانی دو نوع فرم طراحی و تنظی شده است:
 .1فرم مشاره  : 1فرم گ ارش عملکرد
 فههرم مشههاره ی ه مربههو بههه کمیمههه هههای ممنههاظر اسههمانی مههی باشههد .کمیمههه هههای ممنههاظر اسههمان ههها مههی بایسههت شههرح کام ه گه ارش هههای
عملکههردی و توضههیحا مربوطههه را در سرفصه ههها و عنههوان برنامههه مههرتبط درج مناینههد و شههاخص ههها و مصههادی کمههی و کیاههی آن را
به صور مبسو شرح دهند.
 در شرح برخی از گ ارشا و شاخص ها نیاز به ارسال مسمندا  ،عکر و تصاویر می باشد .رعایت اصول اخالقی الزمهه تنظهی گه ارش
های ارسالی است و درصور عدم اثبا  ،خالف واق مورد تأیید است.
 طول دوره گ ارش گیری ی سال و از ابمدای سال جاری می باشد.
 در صههور داشههنت س ه ال در تکمی ه فههرم هههای گه ارش گیههری توسههط کمیم هه هههای ممنههاظر اسههمان ههها ،امکههان متههاس بهها کمیمههه مربوطههه در
اجنمن و رف ابهام وجود دارد.
 در تکمی فرم های گ ارش گیری از عملکرد کمیمه های ممناظر امکان انمقاد و ارائه پیشنهادهای سازنده وجود دارد.
 .2فرم مشاره  : 2جت یه و حتلی و اممیاز بندی شاخص های ارزیابی
 فرم مشاره  2مربو به اجنمن می باشد کهه امهور نظهار و ارزیهابی عملکهرد کمیمهه ههای ممنهاظر اسهمان هها را از طریه کمیمهه "نظهار
و ارزیابی " به عنوان جمری فرایند ارزیابی اجنام می دهد.
 کمیمه امور اسمان ها می بایست فرم های گ ارش گیری را در ی بازه زمانی مناسه بهه اسهمان هها ارسهال و تکمیه شهده آن را مجه آوری
منایند.

 فرم های تکمی شده اسمان ها به منظور درج اممیاز براساس شرح اممیاز مربوطه در اخمیار کمیمه های ختصصی قرار می گیرد.
 نمهای فراینهد ارزیهابی عملکههرد سهازمانی پهر از مجه بنههدی ،رتبهه بنهدی و طههرح در هیهأ رئیسهه اجنمهن بههه فدراسهیون ورزش همگهانی و هیئههت
ورزش های همگانی اسمان ها ارسال خواهد شد.
 نمای فرایند ارزیابی عملکرد سازمانی در سال آتی مبنای تقدیر و جتلی قرار خواهد گرفت.
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