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چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد فدراسیونهای
ورزشی ایران از دیدگاه صاحبنظران و با استفاده از مدل  AHPاست .روش تحقیق از نوع
توصیفی  -تحلیلی و جامعۀ آماری شامل کلیۀ مدیران و کارشناسان فدراسیونهای ورزشی و
همچنین استادان مدیریت ورزشی دانشگاههای دولتی شهر تهران بود ( 367نفر) که با در نظر
گرفتن تعداد نمونۀ مورد نیاز برای تصمیمگیری در مدل  63 ،AHPنفر بهعنوان نمونۀ آماری
انتخاب شدند .در مرحلۀ اول تحقیق ،برای شناسایی شاخصهای ارزیابی عملکرد ،با مرور
پیشینۀ تحقیق فهرستی از شاخصها تدوین و در اختیار صاحبنظران قرار داده شد .پس از
دریافت و جمعبندی نظرات ،چارچوب نهایی شاخصهای ارزیابی عملکرد فدراسیونهای
ورزشی ایران در چهار معیار کلی و با  12زیرمعیار تدوین شد .در مرحلۀ بعد ،بهمنظور
اولویتبندی این شاخصها و تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارها و زیرمعیارهای تدوین-
شده از مدل  AHPاستفاده شد .بر اساس این اولویتبندی در میان چهار معیار کلی ارزیابی
عملکرد فدراسیونها امور پشتیبانی و برنامهریزی ،توسعۀ زیرساختهای ورزش ،امور فنی و
ورزشی و توسعۀ منابع کالبدی و تجهیزاتی به ترتیب در اولویتهای اول تا چهارم قرار
گرفتهاند.
کلیدواژگان :شاخص ،ارزیابی عملکرد ،فدراسیونهای ورزشی ،مدل AHP

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه

کنترل ،نظارت و ارزیابی در مرکز هر فعالیت و برنامۀ اجرایی قرار دارد ( .)1طی دو دهۀ اخیر،
مدیریت عملکرد سازمانی با تبدیل شدن به یکی از موضوعهای مورد توجه و جذاب ،هم در
زمینههای تحقیقاتی و هم در زمینههای کاربردی ،به بروز نوآوریهای بسیاری منجر شده است
( .)2ارزیابی عملکرد سازمانی به فرآیند سنجش جامع عملکرد و در قالب عباراتی نظیر کارآیی،
اثربخشی ،معنیداری ،توانمندسازی ،قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیمی برای
تحقق اهداف و وظایف سازمانی ،ساختاری ،برنامهای و توسعۀ بلندمدت سازمان اطالق میشود
( .)3ارزیابی عملکرد برای سوق دادن سیستمها به سمت استفادۀ صحیح و بهینه از منابع بسیار
کمککننده است .اطالع از عملکرد واحد تحت نظارت مدیر یکی از مهمترین ابزارهایی است که
میتواند مدیر را در تصمیمگیریهای مناسب یاری دهد .به کمک این شاخص مدیر میتواند
دربارۀ تحدید یا توسعۀ واحد تصمیم گیری کند ( .)4عالوه بر این ،ارزیابی عملکرد در سیستمها
به ایجاد حس رقابت بین واحدها منجر شده ،بر عملکرد کلی سیستم تأثیر مثبت خواهد
گذاشت ( .)5فایده بسیار مهم دیگر اندازهگیری عملکرد سیستم ،چگونگی تخصیص بودجه یا
درآمدها و پاداشها به واحدهاست .واضح است که اندازههای کارایی بهدست آمده میتواند
الگوی مفیدی در این زمینه فراهم کند (.)4
یکی از گامهای اساسی در ارزیابی عملکرد هر سازمان طراحی و تدوین نظام ارزیابی آن سازمان
است که تاکنون در تحقیقات زیادی و در سازمانهای مختلف به آن پرداخته شده است؛ به-
عنوان نمونه میتوان به تحقیق طالبپور و کشتیدار ( )1311اشاره کرد که در آن به طراحی
مدل نظارت و ارزیابی تربیت بدنی و ورزش فوق برنامۀ دانشگاهها پرداخته شده است (.)1
جعفری و همکاران ( )1311نیز در تحقیقی به طراحی سیستم ارزیابی عملکرد دانشکدههای
تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران پرداختهاند (.)6
فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران مؤسسات عمومی غیردولتیاند که به-
عنوان مرجع تصمیمگیری در هر رشتۀ ورزشی فعالیت میکنند .با وجود اهمیت ارزیابی
عملکرد در فدراسیونهای ورزشی بهعنوان باالترین مرجع در هر رشتۀ ورزشی ،تاکنون
تحقیقات زیادی در خصوص تدوین نظامی برای ارزیابی عملکرد این واحدها انجام نشده و گاه
براساس دیدگاهی عمومی ،عملکرد فدراسیونها با توجه به موفقیت یا شکست آنها در
زمینهای ورزشی و در رقابتهایی از قبیل بازیهای المپیک ،بازیهای آسیایی و جامهای
جهانی ارزیابی میشود .این نوع نگاه به عملکرد فدراسیونها به قضاوتهای نادرست در مورد
ارزیابی عملکرد این واحدها منجر شده و توجه به جنبههای دیگر عملکردی همانند موفقیت در
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توسعۀ ورزش با توجه به منابع موجود ،میزان بهرهوری ،کارآیی و میزان توسعۀ زیرساختهای
ورزش را تحت شعاع قرار داده است ،اما در اینجا باید یادآور شد که عملکرد ورزشی تنها بخشی
از عملکرد سازمانهای ورزشی را نشان میدهد .بر این اساس میتوان گفت تدوین نظامی برای
ارزیابی عملکرد فدراسیونها بهعنوان ابزاری قدرتمند برای تعیین میزان دستیابی آنها به
اهداف از پیش تعیینشده و و نیز خود ارزیابی فدراسیونها ضروری به نظر میرسد.
یکی از ابزارهایی که اغلب در ارزیابی استفاده میشود شاخص است که نقشی مهمی در اصالح
عملکرد نظام مورد ارزیابی دارد ( .)6در واقع ،ما برای تعیین حیطه و محدودۀ خدمات ارائهشده و
تعیین این مطلب که برونداد این خدمات تا چه حد در نیل به اهداف و مشارکت در حد ابعاد
گستردهتر اجتماعی مؤثرند ،به تعیین و تشخیص مجموعهای از شاخصهای عملکرد نیازمند
خواهیم بود .تدوین شاخصها فهرستی از معیارهای عملکردی را فرا روی مدیران و مسئوالن
منطقهای قرار میدهد و بدین ترتیب ابزاری برای خودسنجی این مدیران فراهم میکند (.)7
شاخصها از طریق جمع آوری مدارک صریح و روشن ،مسائل و مشکالت را نمایان و مشخص
میکنند چه بخشهایی از نظام به اقدام اصالحی نیاز دارد ( .)6جعفری ( )1311در تعریف
شاخص آورده است  :شاخص مقیاسی است که روابط متغیرهای کمی یا کیفی را بهصورت عدد
نشان میدهد و این عدد را بهصورت میانگین ،نرخ ،درصد و نسبت ارائه میدهد (.)6
تدوین و بهکارگیری شاخصها یکی از مهمترین مراحل طرح جامع ارزیابی عملکرد است و در
صورتی که با دقت و بر اساس اصول و چارچوبی مشخص ،علمی و قابل استناد تدوین شود ،به
بازیابی وضعیت موجود و کیفیت عملکرد نظامها منجر خواهد شد ()6؛ به عبارت دیگر ،میتوان
گفت شناسایی شاخصهای ارزیابی یکی از مهمترین گامها در طراحی نظام ارزیابی عملکرد هر
سازمان است .در واقع این شاخصها هستند که مسیر حرکت سازمانها برای رسیدن به اهداف
را مشخص میکنند و اطالعات ساده و قابل دسترسی را در اختیار تصمیمگیران سازمانی قرار
میدهند ( .)1بهطور کلی میتوان اظهار داشت که استفاده از شاخصها اطالعات مهمی را فراهم
میکند و کیفیت قابل توجهی از اطالعات سازمانی را در وضعیتی جامع و فراگیر گردآوری و
اطالعاتی برای اطالعرسانی و گزارشدهی فراهم میکند .همچنین آگاهی افراد را افزایش داده،
فرصتها و مشکالت را شناسایی میکند و اطالعات ساده و دسترس را برای تصمیمگیری در
مورد موضوعات پیچیده در اختیار مدیران قرار میدهد (.)1
با توجه به این مطلب اکنون این سؤال مطرح است که اگر به دنبال تدوین نظامی برای ارزیابی
عملکرد فدراسیونهای ورزشی باشیم ،چه شاخصهایی میتواند مد نظر قرار گیرد یا به عبارت
دیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی چیست؟
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پس از تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد باید به این نکته نیز مورد توجه کرد که میزان
اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از این شاخصها ،چه در عملکرد فدراسیونها و چه در ارزیابی
عملکرد آنها ،یکسان نیست .واضح است که موفقیت هر فدراسیون در زمینۀ کسب مدال با
موفقیتش در زمینۀ توسعۀ زیرساختهای ورزشی اهمیت یکسانی ندارند .با در نظر گرفتن این
مطلب میتوان عنوان گفت پس از انتخاب شاخصهای ارزیابی عملکرد ،اولویتبندی این
شاخصها بر اساس میزان اهمیتشان نیز ضرورت دارد.
در تحقیقات مختلف ،از روشهای گوناگونی برای اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد
1
استفاده شده است .یکی از متداولترین این روشها مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
است که در تحقیقات زیادی از آن برای چنین اولویتبندیهایی استفاده شده است .در تحقیقی
سلیمانی دامنه ( )1311از این مدل برای شناسایی و اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد
تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران استفاده کرده است .نتایج تحقیق وی نشان داد بودجه مهمترین
ورودی برای ارزیابی عملکرد باشگاههای فوتبال است ( .)1سلیمی ( )1311از این مدل برای
اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد تیمهای لیگ برتر والیبال استفاده کردهاست (.)11
محمدی و اسماعیلی ( )1311در تحقیقی با استفاده از همین مدل رسانههای تبلیغاتی در
بخش تولیدی صنعت ورزش را اولویتبندی کردهاست ( .)11سلیمی و همکاران ( )1311به
مکانگزینی اماکن ورزشی با استفاده از مدلهای پیوسته و گسستۀ فضایی مبتنی بر ترکیب دو
مدل  2 TOPSISو  AHPپرداختهاند ( .)12بوگینسکی )2114( 3با استفاده از این مدل به رده-
بندی کالجهای فوتبال آمریکا پرداخته است .به گفتۀ محقق نتایج این تحقیق با رتبهبندیهای
اعالم شده از جانب مجالت معتبر نزدیکی فراوانی دارد و از این نظر میتوان از  AHPبهعنوان
مدلی معتبر در رتبهبندی کالجهای فوتبال استفاده کرد ( .)13میرکاظمی و همکاران ()2111
نیز از این مدل برای ارزیابی شاخصهای عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاهها استفاده کرده
است ( .)14ژئو )2111( 4از مدل  AHPبرای ارزیابی عملکرد باشگاههای حرفهای ورزش چین
استفاده کرده است ( .)15پنگ و مینگ ( )2111نیز از این مدل برای طراحی مدل ارزیابی
عملکرد تیمهای ووشو استفاده کرده است .در این تحقیق از ادبیات تحقیق و دیدگاه
صاحبنظران (پرسشنامه) برای شناسایی شاخصهای ارزیابی عملکرد و از مدل  AHPبرای
اولویتبندی این شاخصها استفاده شده است ( .)16سلیمانی دامنه ( )2111از مدل AHP
1. Analytic Hierarchy Process
2. Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution
3. Boginski
4. Xu
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برای اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی استانی استفاده کرده است
( .)17در تحقیق حاضر با استفاده از دیدگاه صاحبنظران ،در مرحلۀ اول شاخصهای ارزیابی
عملکرد شناسایی شده است .در مرحلۀ بعد این شاخصها با استفاده از مدل  AHPاولویتبندی
و میزان اهمیت آنها مشخص شده است.
روششناسی

روش تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی است .از دیدگاه متخصصان برای شناسایی شاخصهای
ارزیابی عملکرد و از مدل  AHPبرای اولویتبندی شاخصها استفاده شده است .تکنیک AHP
یکی از معروفترین فنون تصمیمگیری چندمنظوره است که اولین بار توسط ساعتی 1در دهۀ
 1171ابداع شد .این تکنیک ،مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها بررسی میکند و با
تبدیل آنها به شکلی ساده به حل آنها میپردازد و هنگامی که عمل تصمیمگیری با چند
گزینۀ رقیب و معیار تصمیمگیری روبرو است ،میتوان از آن استفاده کرد .اساس این روش
تصمیمگیری بر مقایسههای زوجی نهفته است .تصمیمگیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله
مراتبی تصمیم را آغاز میکند .درخت سلسله مراتب تصمیم عوامل مورد مقایسه و گزینههای
رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میدهد .سپس ،یک سری مقایسههای زوجی انجام
میشود .این مقایسهها وزن هر یک از شاخصها را در راستای گزینههای رقیب مورد ارزیابی در
تصمیم نشان میدهد .در نهایت ،منطق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به گونهای ماتریسهای
حاصل از مقایسههای زوجی را با یکدیگر تلفیق میکند که تصمیم بهینه بهدست آید (.)11
جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل کلیۀ مدیران و کارشناسان فدراسیونهای ورزشی ایران و
همچنین استادان متخصص مدیریت ورزشی دانشگاههای دولتی شهر تهران بود که تعداد آنها
در مجموع  167نفر بود .با استفاده از نمونهگیری تصادفی و با توجه به تعداد نمونۀ مورد نیاز
برای تصمیمگیری در مدل  61 AHPنفر از جامعه بهعنوان نمونۀ آماری در نظر گرفته شد.
جدول  1جامعه و نمونۀ آماری تحقیق را نشان میدهد.
جدول  .3جامعه و نمونۀ آماری تحقیق
مدیران و کارشناسان فدراسیونهای ورزشی و وزارتخانۀ ورزش و جوانان
استادان مدیریت ورزشی دانشگاههای دولتی

جامعه
131
36

نمونه
46
14

در مرحلۀ اول تحقیق ،برای شناسایی شاخصهای ارزیابی عملکرد ،با مرور پیشینۀ تحقیق

1. saaty
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فهرستی از شاخصها تدوین و در اختیار صاحبنظران قرار داده شد .پس از دریافت و
جمعبندی نظرات ،چارچوب نهایی شاخصهای ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی ایران در
چهار معیار کلی و  43زیرمعیار تدوین شد .در مرحلۀ بعد ،بهمنظور اولویتبندی این شاخصها
و تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارها و زیرمعیارهای تدوینشده ،پرسشنامهای برای مقایسۀ
دو به دو شاخصها تدوین و در اختیار صاحبنظران قرار داده شد .در مورد پایایی پرسشنامه
باید اشاره کرد یکی از مراحل مدل  AHPتعیین نرخ ناسازگاری پرسشنامههاست که تا حدودی
تأییدکننده پایایی است .تجربه نشان داده است اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  1/1باشد ،سازگاری
مقایسهها قابل قبول است و در غیر این صورت مقایسهها باید تجدید شود .پس از انجام
محاسبات ،نرخ ناسازگاری  1/171محاسبه شد و از آنجا که این میزان کمتر از  1/1است،
سازگاری در مقایسهها و در نتیجه پایایی پرسشنامه را بیان میکند.
نتایج

تحقیق حاضر در دو مرحلۀ اساسی انجام شد .در مرحلۀ اول شاخصهای ارزیابی عملکرد
شناسایی شدند و در مرحلۀ دوم این شاخصها با استفاده از تکنیک  AHPاولویت بندی شدند.
این دو مرحله بهطور کامل در زیر شرح داده شده است.
مرحلۀ اول :شناسایی شاخصهای ارزیابی عملکرد
در این مرحله ابتدا با مرور پیشینۀ تحقیق و همچنین بررسی معیارهای برخی فدراسیونها
برای ارزیابی عملکرد (مانند فدراسیون قایقرانی) ،پرسشنامۀ اولیهای برای ارزیابی عملکرد
فدراسیونها تهیه شد و در اختیار متخصصان قرار گرفت تا نظرات خود را اظهار نمایند .پس از
جمعآوری پرسشنامههای اولیه و اعمال دیدگاههای کارشناسان ،پرسشنامۀ نهایی در چهار معیار
کلی ارزیابی شامل :امور پشتیبانی و برنامهریزی ،توسعۀ زیرساخت های ورزش ،امور فنی و
ورزشی و توسعۀ منابع کالبدی و تجهیزاتی تدوین شد .هر یک از این چهار معیار کلی تعدادی
زیرمعیار دارند که در شکل  1نشان داده شده است.
مرحلۀ دوم :اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد با اجرای تکنیک AHP
در این مرحله ،بهمنظور اولویتبندی شاخصها از مدل  AHPاستفاده شد .مطابق مدل ساعتی
در گام نخستِ استفاده از  ،AHPدرخت سلسله مراتبی مسئله مطابق شاخصهای تعیینشده در
سه سطح هدف ،معیارها و زیر معیارها ترسیم شد .بر این اساس ،هدف که همان ارزیابی عملکرد
فدراسیونهای ورزشی ایران بود در باالترین اولویت قرار گرفت .در ردۀ دوم معیارهای امور
پشتیبانی و برنامهریزی با  15زیرمعیار ،توسعۀ زیرساختهای ورزش با  12زیرمعیار ،امور فنی و
ورزش با  11زیر معیار و تجهیزات و تسهیالت با  5زیر معیار قرار گرفت .شکل  1درخت سلسله
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مراتبی ترسیمشده را نشان میدهد.
ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی

امور پشتیبانی و برنامهریزی

توسعۀ زیرساختهای
ورزش

امور فنی و ورزش

تجهیزات و تسهیالت

میزان توسعۀ امکانات اردویی و

مدال و مقامهای کسبشده

تعداد هیئتهای فعال استانی

داشتن برنامهریزی استراتژیک

آمادگی جسمانی
میزان بهرهوری از امکانات موجود

کسب کرسی بینالمللی

اجرای برنامۀ ساالنه در زمینۀ توسعۀ

مدیریت مالی

رشد تجهیزات ورزشی در فدراسیون

اعزام تیم به مسابقات بینالمللی

ورزش
آموزش ورزشکاران در فدراسیون

جلسات و سمینارها

برگزاری لیگهای کشوری

رشد تعداد ورزشکاران سازمان یافته

اجرای برنامههای وزارت ورزش و

مورد نظر
میزان استاندارسازی وسایل و

بهبود رکورد

در فدراسیون
برگزاری دورههای آموزش داوران

جوانان
اهداف ساالنۀ پشتیبانی

تجهیزات

کسب سهمیۀ المپیک و پارالمپیک

کیفیت و کمیت دستورالعملهای

استانداردهای رایج در عملکرد

میزبانی مسابقات بینالمللی

فنی و مالی
آموزش مدیران در فدراسیون

)(TGM
تناسب نیروی انسانی

نحوۀ ادارۀ تیمهای ملی

رشد میزان سرمایهگذاری در رشتۀ

برنامۀ ساالنۀ پشتیبانی

نتایج کسبشده در مسابقات

مورد نظر
برگزاری دورههای آموزش مربی

گزارش عملکرد به سازمان تربیت

بینالمللی
مدال و مقامهای کسبشده

اجرای طرح استعدادیابی

برگزاری اردوهای تیم ملی

ارتقای مربیان در فدراسیون

تعامل فدراسیون با استانها

توسعۀ اخالق ورزشی در فدراسیون

گزارش مسابقات به سازمان تربیت

توسعۀ سرانۀ ورزشی افراد در رشتۀ

بدنی
تعامل اداری با سازمان تربیت بدنی

بدنی
پایگاههای قهرمانی فعال
روش مدون انتخاب تیم ملی
برقراری سیستم نظارت و ارزیابی

شکل  .3درخت سلسله مراتبی ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی

در گام بعدی استفاده از مدل  ،AHPبهمنظور تعیین وزن و اولویت هر شاخص از صاحبنظران
خواسته شد با انجام مقایسههای زوجی دو به دو بین شاخصها میزان اهمیت آنها را نسبت به
یکدیگر مشخص کنند .برای انجام این کار جداولی در قالب پرسشنامه تهیه و در اختیار
صاحبنظران قرار داده شد و از آنها خواسته شد با انجام مقایسههای زوجی دو به دو و
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اختصاص عددی بین یک تا نه میزان اهمیت هر یک از معیارها و زیرمعیارها را نسبت به هم
مشخص کنند .در واقع ،این مقایسهها وزن هر یک از شاخصها را در مقایسه با گزینههای
رقیب مورد ارزیابی در تصمیم نشان میدهد .در مرحلۀ بعد ،جداول تکمیلشده گردآوری و نرخ
ناسازگاری آنها بررسی شد .محاسبۀ نرخ ناسازگاری با این هدف انجام میشود که مشخص
گردد آیا بین مقایسههای زوجی سازگاری وجود دارد یا خیر و بر اساس آن در صورتی که نرخ
ناسازگاری کوچکتر از  1/1باشد ،در مقایسههای زوجی سازگاری قابل قبولی وجود دارد .در
این مرحله ،پس از محاسبۀ این میزان ،جداولی که دارای نرخ ناسازگاری بیش از  1/1بودند به
افراد برگشت داده شد تا در قضاوت خود تجدیدنظر کنند .در نهایت ،پس از گردآوری مجدد
پرسشنامهها نظرات افراد با یکدیگر تلفیق شد.
جدول  .3وزن شاخصها
ابعاد ارزیابی

وزن
اختصاصی

امور پشتیبانی
و برنامه ریزی

1/36151

توسعۀ زیر
ساخت های
ورزش

1/2611

ابعاد ارزیابی

مدیریت مالی
برقراری سیستم نظارت و ارزیابی
داشتن برنامهریزی استراتژیک
برنامه ساالنۀ پشتیبانی
اهداف ساالنۀ پشتیبانی
تعامل اداری با سازمان تربیت بدنی
روش مدون انتخاب تیم ملی
پایگاههای قهرمانی فعال
ارائۀ گزارش عملکرد به سازمان تربیت بدنی
تناسب نیروی انسانی
تعامل فدراسیون با استانها
گزارش مسابقات به سازمان تربیت بدنی
اجرای برنامههای وزارت ورزش و جوانان
جلسات و سمینارها
استانداردهای رایج در عملکرد ()TGM
اجرای طرح استعدادیابی
اجرای برنامۀ ساالنه در زمینۀ توسعۀ ورزش
آموزش مدیران در فدراسیون
رشد تعداد ورزشکاران سازمانیافته در فدراسیون
ارتقای مربیان در فدراسیون
کیفیت و کمیت دستورالعملهای فنی و مالی

وزن اختصاصی
برای ارزیابی

1/16111
1/16113
1/13411
1/11246
1/11117
1/17237
1/15141
1/15715
1/14133
1/13151
1/12512
1/11311
1/12161
1/11172
1/11112
1/22112
1/17421
1/16311
1/14352
1/11111
1/14236
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ابعاد ارزیابی

وزن

ابعاد ارزیابی

اختصاصی

امور فنی و
ورزشی

1/11724

توسعۀ منابع
کالبدی و
تجهیزاتی

1/16535
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آموزش ورزشکاران در فدراسیون
رشد میزان سرمایهگذاری در رشتۀ مورد نظر
تعداد هیئتهای فعال استانی
برگزاری دورههای آموزش داوران
توسعۀ اخالق ورزشی در فدراسیون
برگزاری دورههای آموزش مربی
مدال و مقامهای کسبشده
کسب سهمیۀ المپیک و پارالمپیک
بهبود رکورد
برگزاری لیگهای کشوری
اعزام تیم به مسابقات بینالمللی
کسب کرسی بینالمللی
نحوۀ ادارۀ تیمهای ملی
برگزاری اردوهای تیم ملی
میزبانی مسابقات بینالمللی
نتایج کسبشده در مسابقات بینالمللی
مبارزه با دوپینگ
توسعۀ سرانۀ ورزشی افراد در رشتۀ مورد نظر
میزان بهرهوری از امکانات موجود
میزان استانداردسازی وسایل و تجهیزات
میزان توسعۀ امکانات اردویی و آمادگی جسمانی
رشد تجهیزات ورزشی در فدراسیون

وزن اختصاصی
برای ارزیابی

1/13241
1/12146
1/12451
1/12371
1/12156
1/11111
1/23112
1/21232
1/14117
1/11211
1/17211
1/17117
1/16133
1/14512
1/13212
1/12111
1/11112
1/31151
1/24611
1/11134
1/14111
1/11121

الزم به ذکر است که در مرحله قبل پس از اینکه وزن هر گزینه نسبت به هر معیار بهدست آمد
وزن خود معیارها نیز بهطور مشابه نسبت به هدف و وزن نهایی هر گزینه بهصورت زیر محاسبه
شد.
 vj

ij

w

Wi 

j

در این فرمول  Wijوزن گزینۀ  iنسبت به معیار  jو  Vjوزن معیار  jاست .بر این اساس ،وزن
هر گزینه مشخص شد و بر اساس این اوزان رتبهبندی نهایی معیارها مطابق جدول  2بهدست
آمد .گفتنی است کلیۀ مراحل این بخش از تحقیق با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceانجام
شده است .نتایج نشان میدهد در میان شاخصهای کلی ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی
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امور پشتیبانی و برنامهریزی ،توسعۀ زیرساخت های ورزش ،امور فنی و ورزشی و توسعۀ منابع
کالبدی و تجهیزاتی به ترتیب در اولویتهای اول تا چهارم قرار گرفتهاند.
بحث و نتیجهگیری

نتایج نشان داد در میان شاخصهای کلی ارزیابی عملکرد فدراسیونها امور پشتیبانی و
برنامهریزی مهمترین شاخص است که تا حدودی با نتایج تحقیق سلیمی متفاوت است .وی در
تحقیق خود نشان داد در میان شاخصهای ارزیابی عملکرد تیمهای والیبال این معیار در
جایگاه سوم قرار دارد .در میان زیرمعیارهای این شاخص نیز منابع مالی در اولویت نخست قرار
گرفت .کرمانی نیز ( )1311در تحقیق خود به این نتیجه رسید که استفاده از منابع مالی
موجود شاخصی مهم در صعود و نزول رتبۀ ایران در بازیهای المپیک است .در این زمینه باروز
و همکاران ( )2111نیز معتقدند مدیرانی در ورزش بهعنوان مدیر موفق شناخته میشوند که
عالوه بر توجه به کسب نتایج ورزشی در پی کسب درآمد و موفقیت مالی نیز باشند (سلیمی،
 .)1311با توجه به این نکته که منابع مالی و مدیریت درست آن یکی از مهمترین عوامل مؤثر
بر دستیابی دستگاههای اجرایی ،مؤسسات و نهادها به اهداف از پیش تعیین شده است ،می-
توان توجه ویژه به این شاخص از طریق مهیا کردن بسترهای الزم برای خصوصیسازی در
ورزش کشور و در نتیجۀ آن ایجاد زمینه برای کسب درآمد از طریق جذب سرمایههای
غیردولتی را بهعنوان راهکاری کلی پیشنهاد نمود .در واقع میتوان گفت ،خصوصیسازی که در
اوایل دهۀ  1111بهعلت افزایش هزینههای باشگاه داری در انگلستان رواج یافت (همیل
 ،)2112میتواند ابزاری مناسب برای کسب موفقیت مالی و ورزشی برای فدراسیونهای ورزشی
باشد که از طریق آن منابع مالی سرشاری به فدراسیونها تزریق خواهد شد.
توسعۀ زیر ساختهای ورزش اولویت دوم را در میان معیارهای کلی ارزیابی عملکرد به خود
اختصاص داده است .نتایج تحقیق سلیمانی دامنه ( )2111نیز نشان داد این معیار ،مهمترین
معیار ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی استانی است .در مبحث توسعۀ زیرساختها،
استعدادیابی مهمترین زیرمعیار شناخته شده است .کرمانی ( )1311نیز در تحقیقی نشان داده
است ،استعدادیابی از مهمترین شاخصهای مؤثر بر صعود و نزول ایران در بازیهای المپیک
است .بیشتر مدالآوران المپیکی امروزی کشورها ورزشکارانی هستند که مسیر ورزشی خود را
از ردههای نونهاالن آغاز و سپس در ردههای نوجوانان و جوانان طی مسیر کردهاند تا به ردۀ
بزرگساالن رسیدهاند .نبود چنین ساختار رشدی در ورزش نشاندهندۀ نبود سیستم
برنامهریزی شدۀ اصولی برای استعدادیابی و پشتوانهسازی است .با توجه به این نکات در مورد
اهمیت استعدادیابی ،به نظر میرسد بتوان توجه ویژه به توسعۀ طرحهای ملی استعدادیابی
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عاملی مهم در توسعۀ ورزش فدراسیونها و در نتیجۀ آن توسعۀ ورزش کشور است که بر اساس
آن بسترهای الزم برای بالفعل نمودن استعدادهای بالقوه ورزشی فراهم میشود تا در آیندۀ
نزدیک پشتوانههای ورزشی کشور بازسازی شوند و زمینۀ مساعدی برای حضور افراد نخبه در
تمامی ردههای ورزشی کشور فراهم شود .از طرف دیگر ،توجه به این عامل و افزایش
تواناییهای ورزشکاران موجب خواهد شد سایر علوم مربوط برای عقب نماندن از آنها نیز در
مسیر پیشرفت گام بردارند و در نتیجه مواد ،وسایل ،ابزار ،روشها ،مقررات و سطح علمی
کارگزاران فنی مانند مربی ،داور و مدیران ورزشی افزایش یابد.
در میان معیارهای در نظر گرفته شده ،منابع کالبدی و تجهیزاتی در اولویت آخر اهمیت قرار
دارد که با نتایج تحقیق سلیمی ( )1311همسو است .در میان زیرمعیارهای این بخش توسعۀ
سرانۀ ورزشی افراد در رشتۀ مورد نظر مهمترین عامل شناخته شده است .سرانۀ فضای ورزشی
به معنی میزان فضای ورزشی به ازای هر فرد است .در سالهای اخیر ،کاستیهای موجود در
این شاخص مهم و نیاز کشور به توسعۀ آن همواره مورد بحث بوده است ،اما باید یادآوری کرد
که پیشرفت در این زمینه بدون شک تالش همه جانبۀ ادارات ورزش و جوانان استانی و
فدراسیونهای ورزشی را میطلبد .در این زمینه به مدیران فدراسیونهای ورزشی پیشنهاد
میشود با دعوت از بخش غیردولتی برای ایجاد فضاهای ورزشی خصوصی و نیز فراهم کردن
بستر الزم برای تداوم فعالیت این بخش با پیریزی برنامههای حمایتی مانند اعطای امتیازات و
تسهیالت ویژهای چون وامهای درازمدت زمینۀ الزم برای توسعۀ سرانه فضای ورزشی را فراهم
کنند .همچنین در میان زیرمعیارهای این بخش میزان بهرهوری از امکانات موجود نیز در
اولویت دوم قرار گرفته است .در اینجا باید این نکته را یادآور شد که عالوه بر داشتن منابع،
استفادۀ مطلوب از منابع موجود مسئلهای مهم در دستیابی به عملکرد مطلوب ورزشی است
(اسکور و سیبرین)2116 ،؛ بنابراین آنچه در این قسمت باید در نظر گرفت توجه به نحوۀ
استفاده و بهرهوری از منابع است .نتایج تحقیق سلیمانی دامنه ( )2111در مورد ارزیابی
عملکرد تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران نیز نشان داد علت اصلی ناکارآمد ظاهر شدن برخی
تیمها استفادۀ ناکارآمد از منابع در دسترس است .در واقع نتایج نشان داده است عالوه بر
منابعی که در دسترس تیمهاست ،استفادۀ کارآمد از این منابع نیز عاملی مهم در موفقیت
ورزشی تیمهاست؛ از این رو به مدیران فدراسیونهای ورزشی توصیه میشود کارآیی و بهرهوری
را بهعنوان دو شاخص مهم عملکردی در سازمانها در سرلوحۀ سیستم ارزیابی خود قرار دهند
و عالوه بر توجه به نتایج ،ارتباط این نتایج را با امکانات و به عبارت دیگر تناسب خروجی با
ورودی را بررسی کنند تا بر این اساس زمینههای الزم برای استفادۀ صحیح از امکانات موجود
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فراهم شود.
همانگونه که نتایج نشان داد ،در میان شاخصهای ارزیابی عملکرد ،امور فنی و ورزشی در
اولویت سوم قرار گرفته است؛ یعنی بر خالف این دیدگاه عمومی که در آن تنها موفقیت ورزشی
مالک ارزیابی عملکرد فدراسیونهاست ،از دیدگاه صاحبنظران این معیار در اولویت سوم قرار
گرفته است .سلیمانی دامنه ( )2111نیز به این نتیجه رسید که در لیگ برتر فوتبال ایران
موفقیت ورزشی مهمترین عامل برای موفقیت در زمینه کارآیی و ارزیابی عملکرد نیست .باروز و
همکاران ( )2111در لیگ برزیل و جاردین ( )2111در لیگ فرانسه نیز به این نتیجه دست
یافته بودند که بین موفقیت ورزشی با موفقیت در زمینۀ ارزیابی عملکرد ارتباط چندانی وجود
1
ندارد ،اما نتایج تحقیقات باروز و لینچ ( )2116در لیگ برتر انگلیس و تیدمن و همکاران
( )2111در آلمان نشاندهندۀ وجود ارتباط بین موفقیت ورزشی و موفقیت در ارزیابی عملکرد
است .به نظر میرسد با عطف به نتایج بتوان گفت کسب نمرۀ ورزشی عالی شرط کافی برای
کسب نمرۀ عملکردی عالی نیست و الزم است مدیران ورزشی کشور و رؤسای فدراسیونها
توجه داشته باشند که هنگام ارزیابی عملکرد عالوه بر توجه به نتایج ورزشی تیمها ،سایر عوامل
مانند میزان توسعۀ زیرساختها یا میزان موفقیت در جذب سرمایههای بخش خصوص و
درآمدزایی را نیز مد نظر قرار دهند.
بهطور کلی و با توجه به نتایج تحقیق که نشاندهندۀ اهمیت منابع مالی در ارزیابی عملکرد
فدراسیونهاست ،به رؤسای فدراسیونها و همچنین مدیران ورزش کشور پیشنهاد میشود
استراتژیهای درآمدزایی خود را به نحو مؤثرتری توسعه دهند؛ بدین معنی که در درجۀ اول از
طریق تمرکز بر جذب تبلیغات و سپس از طریق حامیان مالی این هدف اساسی را تحقق
بخشند .در این خصوص پیشنهاد میشود در بعد ساختاری ،فدراسیونها واحدی سازمانی را
مختص حامیان مالی قرار دهند تا زمینۀ جذب حامیان مالی و افزایش درآمدهای این بخش
برای تیمهای ورزشی فدراسیون فراهم شود .همچنین به مدیران ورزش کشور نیز پیشنهاد
میشود هنگام ارزیابی عملکرد فدراسیونها از توجه بیش از اندازه به کسب نتایج ورزشی
خودداری کنند و موفقیت در زمینههایی مانند درآمدزایی را مد نظر قرار دهند .با توجه به
اهمیت توسعۀ زیرساختهای ورزشی در عملکرد فدراسیونها ،پیشنهاد میشود فدراسیونها به
منظور ارتقای عملکرد خود با جذب کادر تخصصی و کادر اجرایی مجرب به توسعۀ زیرساخت-
های ورزشی خود توجه ویژه داشته باشند تا بتوانند سایر حوزهها و حیطههای وابسته را نیز
ارتقا بخشند و در نهایت به عملکرد بهتری دست یابند.
1.Tiedemann T, Francksen T, Latacz-Lohmann U
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