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 چکیده
 یها ونیفدراسارزیابی عملکرد  یها شاخص یبند تیاولوشناسایی و هدف از پژوهش حاضر 

قیق از نوع . روش تحاست AHP و با استفاده از مدل نظران صاحباز دیدگاه  ورزشی ایران
و  ورزشی یها ونیفدراسکارشناسان  مدیران و ۀلیآماری شامل ک ۀجامع وتحلیلی   - توصیفی

با در نظر  کهنفر(  367ن بود )دولتی شهر تهرا یها دانشگاهمدیریت ورزشی  تاداناسهمچنین 
 ریآما ۀعنوان نمونبهنفر  AHP ،63گیری در مدل ۀ مورد نیاز برای تصمیمگرفتن تعداد نمون

با مرور  ارزیابی عملکرد، یها شاخصشناسایی  برای اول تحقیق، ۀدر مرحل .شدندانتخاب 
پس از  داده شد. قرار نظران صاحباختیار  و در تدوین هافهرستی از شاخصتحقیق  ۀپیشین

 یها ونیفدراسارزیابی عملکرد  یها شاخصارچوب نهایی چ، نظرات یبند جمعو  دریافت
 منظوربه ،بعد ۀدر مرحل د.شتدوین  معیارزیر 12و با  ر معیار کلیدر چها ورزشی ایران

-و تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارها و زیرمعیارهای تدوین ها شاخصاین  بندیاولویت

ارزیابی در میان چهار معیار کلی  یبند تیاولواین بر اساس  د.استفاده ش AHPاز مدل شده 
ورزش، امور فنی و  یها ساختۀ زیر، توسعیزیر برنامهی و امور پشتیبان ها ونیفدراسعملکرد 

اول تا چهارم قرار  یها تیاولومنابع کالبدی و تجهیزاتی به ترتیب در  ۀورزشی و توسع
 .اند گرفته
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 مقدمه

، ریاخ ۀدو دهطی  .(1اجرایی قرار دارد ) ۀرنامکنترل، نظارت و ارزیابی در مرکز هر فعالیت و ب

 در هم ،جذاب مورد توجه و یها موضوعاز  یکی با تبدیل شدن به یسازمانعملکرد  تیریمد

 منجر شده است یاریبس یها یبه بروز نوآور ،یکاربرد یها نهیزمدر  همو   یقاتیتحق یها نهیزم

، ییآکار رینظ یعباراتو در قالب  عملکرد سنجش جامع ندیآفربه  یسازمان عملکرد یابیارز .(2)

 یبرا یمیمفاهدر چارچوب اصول و  ییپاسخگو تیقابل ،یتوانمندساز، یداریمعن، یاثربخش

 شود یمبلندمدت سازمان اطالق  ۀو توسع یا برنامه، یساختار، یسازمان فیوظاتحقق اهداف و 

 اریبس از منابع نهیبهو  حیصح ۀدبه سمت استفا ها ستمیسسوق دادن  برای ارزیابی عملکرد (.3)

است که  ییابزارها نیتر مهماز  یکی ریمداطالع از عملکرد واحد تحت نظارت  .استکننده کمک

 تواند یم ریمد شاخص نیادهد. به کمک  یاریمناسب  یها یریگمیتصمرا در  ریمد تواند یم

 ها ستمیسارزیابی عملکرد در  ،نیاعالوه بر  .(4) کند یریگ میتصمواحد  توسعۀ ای دیتحد ۀدربار

مثبت خواهد  ریتأث ستمیس یکلبر عملکرد  منجر شده، واحدها نیبحس رقابت  جادیابه 

 ایبودجه  صیتخص یچگونگ ،ستمیسعملکرد  یریگاندازه گریدمهم  اریبس هدیفا .(5) گذاشت

 تواند یمه دست آمدهب ییاکار یها اندازهاست که  واضح. ستواحدهابه  ها پاداشدرآمدها و 

 .(4) کندفراهم  نهیزم نیادر  یدیمف یالگو

تدوین نظام ارزیابی آن سازمان طراحی و  ساسی در ارزیابی عملکرد هر سازمانا یها گامیکی از 

-؛ بهمختلف به آن پرداخته شده است یها سازماندر تحقیقات زیادی و در  تاکنون است که

طراحی د که در آن به کراشاره  (1311) دار یکشتو  پور طالب به تحقیق توان یم نمونه عنوان

. (1) شده است پرداخته ها دانشگاه ۀو ورزش فوق برنام یبدن تیتربمدل نظارت و ارزیابی 

 یها دانشکده عملکرد یابیارز ستمیس یطراحنیز در تحقیقی به  (1311) جعفری و همکاران

 . (6) اند پرداخته رانیا یورزشو علوم  یبدن تیترب

-به اند کهدولتیعمومی غیر مؤسساتورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران  یها ونیسفدرا

اهمیت ارزیابی  با وجود. نندک یمورزشی فعالیت  ۀدر هر رشت گیریتصمیمعنوان مرجع 

، تاکنون ورزشی ۀباالترین مرجع در هر رشت عنوانبه ورزشی یها ونیفدراسعملکرد در 

 گاهو  شدهملکرد این واحدها انجام نارزیابی ع براینظامی  تدوین در خصوصتحقیقات زیادی 

در  ها آن شکستیا موفقیت  با توجه به ها ونیفدراسعمومی، عملکرد  یدیدگاه براساس

 یها جامآسیایی و  یها یبازالمپیک،  یها یباز از قبیل ییها رقابتو در  ورزشی یها نیزم

 موردرست در ناد یها قضاوتبه  ها ونیفدراسد . این نوع نگاه به عملکرشودمیارزیابی جهانی 

در دیگر عملکردی همانند موفقیت  یها جنبهمنجر شده و توجه به  ارزیابی عملکرد این واحدها
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 یها رساختیز ۀتوسع و میزانیی کارآ ،یور بهرهتوجه به منابع موجود، میزان  ورزش با ۀتوسع

اید یادآور شد که عملکرد ورزشی تنها بخشی اما در اینجا ب ،را تحت شعاع قرار داده استورزش 

 برایی تدوین نظام گفت توان یم بر این اساس. دهد یمورزشی را نشان  هایاز عملکرد سازمان

به  ها آن یابی دستتعیین میزان ابزاری قدرتمند برای  عنوانبه ها ونیفدراسارزیابی عملکرد 

 .رسد یمضروری به نظر  ها ونیاسفدرخود ارزیابی  و نیزو شده اهداف از پیش تعیین

مهمی در اصالح  یشاخص است که نقش شودمییکی از ابزارهایی که اغلب در ارزیابی استفاده 

 و شدهارائه خدمات ۀمحدود و حیطه تعیین برای ما ،در واقع (.6) رد ارزیابی داردعملکرد نظام مو

 ابعاد حد در مشارکت و اهداف هب نیل در حد چها ت خدمات این دادبرون که مطلب این تعیین

 نیازمند عملکرد یها شاخص از یا مجموعه تشخیص و تعیین به ثرند،ؤم اجتماعی تر گسترده

 مسئوالن و مدیران رویا فر را یعملکرد معیارهای از فهرستی ها شاخصتدوین . بود خواهیم

 (.7) ندک یم راهمف مدیران این خودسنجی برای ابزاری ترتیب بدین و دهدمی قرار یا منطقه

آوری مدارک صریح و روشن، مسائل و مشکالت را نمایان و مشخص از طریق جمع ها شاخص

( در تعریف 1311جعفری ) (.6) اصالحی نیاز دارد از نظام به اقدام ییها بخشچه  کنند یم

صورت عدد کمی یا کیفی را به یرهایمتغکه روابط  استمقیاسی شاخص  : شاخص آورده است

  .(6) دهد یمصورت میانگین، نرخ، درصد و نسبت ارائه به را و این عدد دهد یمن نشا

عملکرد است و در مراحل طرح جامع ارزیابی  نیتر مهمیکی از  ها شاخصکارگیری هتدوین و ب

صورتی که با دقت و بر اساس اصول و چارچوبی مشخص، علمی و قابل استناد تدوین شود، به 

 توان یم ،به عبارت دیگر ؛(6) منجر خواهد شد هاو کیفیت عملکرد نظام بازیابی وضعیت موجود

نظام ارزیابی عملکرد هر در طراحی  ها گام نیتر مهمیکی از  ارزیابی یها شاخصشناسایی  گفت

برای رسیدن به اهداف  ها سازمانهستند که مسیر حرکت  ها شاخصاین  در واقع است. سازمان

گیران سازمانی قرار ساده و قابل دسترسی را در اختیار تصمیم و اطالعاتکنند میرا مشخص 

 فراهم را مهمی اطالعات ها شاخص از استفاده که داشت اظهار توان یم کلی طوربه. (1) دنده یم

 و وریآگرد فراگیر و جامع یوضعیت در را سازمانی اطالعات از توجهی قابل کیفیت وکند می

 ،افزایش داده را افراد آگاهی همچنین. کند یم فراهم یده زارشگ و یرسان اطالع برای اطالعاتی

 در گیریتصمیم برای را دسترس و ساده اطالعات و کندمی شناسایی را مشکالت و ها فرصت

  (.1) دهد یم قرار مدیران اختیار در پیچیده موضوعات مورد

ین نظامی برای ارزیابی اگر به دنبال تدو که ال مطرح استؤبا توجه به این مطلب اکنون این س

یا به عبارت  قرار گیردمد نظر  تواند یم ییها شاخصچه  ورزشی باشیم، یها ونیفدراسعملکرد 

  ؟چیستورزشی  یها ونیفدراسارزیابی عملکرد  یها شاخصدیگر 
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میزان که  کرداین نکته نیز مورد توجه  باید بهارزیابی عملکرد  یها شاخصپس از تدوین 

در ارزیابی و چه  هاچه در عملکرد فدراسیون، ها شاخصهر یک از این  یاررگذیتأثو  اهمیت

 ابکسب مدال  ۀفدراسیون در زمین هرموفقیت  واضح است که. یستنیکسان  ،هاعملکرد آن

با در نظر گرفتن این  .ارنددناهمیت یکسانی  یهای ورزشساختۀ زیرتوسع ۀموفقیتش در زمین

این  یبند تیاولوبی عملکرد، ارزیا یها شاخصانتخاب  از پس گفتعنوان  توان یممطلب 

 نیز ضرورت دارد. شانبر اساس میزان اهمیت ها شاخص

ارزیابی عملکرد  یها شاخص یبند تیاولو برایگوناگونی  یها روشاز  ،در تحقیقات مختلف

 1(AHP) یمراتبسلسله  لیتحل ندیآفرمدل  ها روشاین  نیتر متداولده است. یکی از شاستفاده 

در تحقیقی ده است. شاستفاده  ییها یبند تیاولوچنین  برایدر تحقیقات زیادی از آن  که است

ارزیابی عملکرد  یها شاخصبندی شناسایی و اولویت برای( از این مدل 1311سلیمانی دامنه )

 نیتر مهمده است. نتایج تحقیق وی نشان داد بودجه کرلیگ برتر فوتبال ایران استفاده  یها میت

 برای( از این مدل 1311می )سلی. (1) استفوتبال  یها باشگاهورودی برای ارزیابی عملکرد 

. (11) استدهکرلیگ برتر والیبال استفاده  یها میتارزیابی عملکرد  یها شاخص یبند تیاولو

ی تبلیغاتی در ها رسانه مدلهمین در تحقیقی با استفاده از  (1311اسماعیلی )محمدی و 

( به 1311لیمی و همکاران )س .(11) استبندی کردهرا اولویت صنعت ورزشبخش تولیدی 

 دو بیترک بر یمبتن ییفضا گسستۀ و وستهیپ یها مدل از استفاده با یورزش اماکن ینیگزمکان

2مدل
 TOPSIS  و  AHP( با استفاده از این مدل به رده2114) 3بوگینسکی. (12) اندپرداخته-

 یها یبندمحقق نتایج این تحقیق با رتبه ۀریکا پرداخته است. به گفتفوتبال آم یها کالجبندی 

عنوان به AHPاز  توان یمشده از جانب مجالت معتبر نزدیکی فراوانی دارد و از این نظر اعالم

( 2111میرکاظمی و همکاران ). (13) کردفوتبال استفاده  یها کالجبندی معتبر در رتبه یمدل

 کردهاستفاده  ها دانشگاه عملکرد ادارات تربیت بدنی یها شاخصرزیابی ا براینیز از این مدل 

ورزش چین  یا حرفه یها باشگاهارزیابی عملکرد  برای AHP مدل ( از2111) 4ژئو. (14) است

طراحی مدل ارزیابی  برای( نیز از این مدل 2111پنگ و مینگ ) .(15) است دهکراستفاده 

است. در این تحقیق از ادبیات تحقیق و دیدگاه  هکرد ووشو استفاده یها میتعملکرد 

 برای AHPارزیابی عملکرد و از مدل  یها شاخصشناسایی  برای)پرسشنامه(  نظران صاحب

 AHP( از مدل 2111سلیمانی  دامنه ). (16) استفاده شده است ها شاخصاین  یبند تیاولو
                                                                                                                                        
1. Analytic Hierarchy Process 

2. Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution 

3. Boginski  
4. Xu 
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 ده استکراستانی استفاده  یدنب تیتربارزیابی عملکرد ادارات  یها شاخص یبند تیاولو برای

ارزیابی  یها شاخصاول  ۀ، در مرحلنظران صاحببا استفاده از دیدگاه  رضحا در تحقیق .(17)

بندی اولویت AHPبا استفاده از مدل  ها شاخصعد این ب ۀدر مرحل است. هشدعملکرد شناسایی 

 .  است شدهمشخص  ها آنو میزان اهمیت 

 شناسیروش

 یها شاخصشناسایی  براین ادیدگاه متخصصوصیفی و تحلیلی است. از روش تحقیق حاضر ت

 AHP تکنیک ده است.استفاده ش ها شاخص یبند تیاولو برای AHPارزیابی عملکرد و از مدل 

 ۀدر ده 1یساعتبار توسط  نیاول کهمنظوره است چند یریگمیتصمفنون  نیتر معروفاز  یکی

با  و کندمی یبررس ها آنرا بر اساس آثار متقابل  دهیچیپ، مسائل کیتکناین . دشابداع  1171

با چند  یریگمیتصمعمل  که یهنگام و پردازد یم هاساده به حل آن یشکلبه  ها آن تبدیل

روش  نیاد. اساس کراستفاده  از آن توان یم ،ستا روبرو یریگمیتصم اریمعو  بیرق ۀنیگز

آوردن درخت سلسله  فراهمبا  رندهیگمیتصمنهفته است.  یزوج هایهسیمقابر  یریگمیتصم

 یها نهیگزو  سهیمقاعوامل مورد  میتصم. درخت سلسله مراتب کند یمآغاز  را میتصم یمراتب

انجام  یزوج هایهسیمقا یسر کی ،. سپسدهد یمرا نشان  میتصمدر  یابیارزمورد  بیرق

در  یابیارزمورد  بیرق یها نهیگز یراستارا در  هاشاخصاز  کیوزن هر  هاهسیمقا نیا. دشو یم

 یها سیماتر یا گونهبه  یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآمنطق  ،تینها. در دهد یمنشان  میتصم

 .(11) دست آیدبه نهیبه میتصم که کند یم قیتلف گریکدیرا با  یزوج هایهسیمقاحاصل از 

و  رزشی ایرانو یها ونیفدراس کارشناسان و رانیمد ۀحاضر شامل کلی قیتحق یآمار ۀامعج

 ها آنشهر تهران بود که تعداد  دولتی یها دانشگاهمدیریت ورزشی  متخصص تاداناس همچنین

مورد نیاز  ۀنمون تعدادگیری تصادفی و با توجه به نفر بود. با استفاده از نمونه 167در مجموع  

 گرفته شد. آماری در نظر  ۀعنوان نمونبهنفر از جامعه  AHP 61گیری در مدل برای تصمیم

 .دهد یمآماری تحقیق را نشان  ۀجامعه و نمون 1جدول 
 

 آماری تحقیق ۀجامعه و نمون .3جدول 

 نمونه جامعه 

 46 131 ورزش و جوانان ۀورزشی و وزارتخان یها ونیفدراسمدیران و کارشناسان 

 14 36 دولتی یها دانشگاهمدیریت ورزشی  تاداناس
 

تحقیق  ۀبا مرور پیشین ارزیابی عملکرد، یها شاخصسایی شنا ۀ اول تحقیق، برایدر مرحل

                                                                                                                                        
1. saaty 
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قرار داده شد. پس از دریافت و  نظران صاحبتدوین و در اختیار  هافهرستی از شاخص

در ورزشی ایران  یها ونیفدراسارزیابی عملکرد  یها شاخصارچوب نهایی نظرات، چ یبند جمع

 ها شاخصاین  یبند تیاولو منظوربه ،بعد ۀدر مرحل د.زیرمعیار تدوین ش 43 چهار معیار کلی و

 ۀمقایس برای یا پرسشنامهشده، و تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارها و زیرمعیارهای تدوین

پایایی پرسشنامه  مورددر  .قرار داده شد نظران صاحبتدوین و در اختیار  ها شاخصدو به دو 

حدودی ا که ت ستها پرسشنامهاسازگاری تعیین نرخ ن AHPیکی از مراحل مدل  کردباید اشاره 

 یسازگار ،باشد 1/1از  کمتر یناسازگارتجربه نشان داده است اگر نرخ . أییدکننده پایایی استت

پس از انجام  شود. دیتجد دیبا ها سهیمقاصورت  نیا ریغو در  است قابل قبول هاهسیمقا

، است 1/1کمتر از ن میزان ایاز آنجا که  ود شمحاسبه  171/1محاسبات، نرخ ناسازگاری 

 .کند یم انیبرا و در نتیجه پایایی پرسشنامه ها هسیمقادر  یسازگار

 نتایج

 عملکرد ارزیابی یها شاخصاول  ۀدر مرحل .اساسی انجام شد ۀدر دو مرحلتحقیق حاضر 

. ندشد اولویت بندی AHP تکنیکبا استفاده از  ها شاخصاین  دوم ۀو در مرحلشناسایی شدند 

 طور کامل در زیر شرح داده شده است.دو مرحله به این

 ارزیابی عملکرد یها شاخصاول: شناسایی  ۀمرحل

 ها ونیفدراستحقیق و همچنین بررسی معیارهای برخی  ۀپیشیندر این مرحله ابتدا با مرور 

ارزیابی عملکرد  برای یا هیاول ۀمانند فدراسیون قایقرانی(، پرسشنام) ارزیابی عملکرد برای

نمایند. پس از  ظهارگرفت تا نظرات خود را ان قرار شد و در اختیار متخصصاه تهی ها ونیفدراس

چهار معیار  نهایی در ۀکارشناسان، پرسشنام یها دگاهیداولیه و اعمال  یها پرسشنامهآوری جمع

ساخت های ورزش، امور فنی و ۀ زیرریزی، توسعامور پشتیبانی و برنامه :کلی ارزیابی شامل

هر یک از این چهار معیار کلی تعدادی  د.شمنابع کالبدی و تجهیزاتی تدوین  ۀرزشی و توسعو

 است. نشان داده شده 1 شکلدر که  دارندزیرمعیار 

 AHP ارزیابی عملکرد با اجرای تکنیک  یها شاخصبندی دوم: اولویت ۀمرحل

مطابق مدل ساعتی  د.ش استفاده AHPاز مدل  ها شاخص یبند تیاولو منظوربه ر این مرحله،د

شده در تعیین یها شاخصمطابق  مسئله یمراتب سلسله درخت ،AHPاستفاده از  نخستِ گام در

هدف که همان ارزیابی عملکرد  ،بر این اساس .دترسیم ش ارهایمع ریز و ارهایمع سه سطح هدف،

معیارهای امور دوم  ۀورزشی ایران بود در باالترین اولویت قرار گرفت. در رد یها ونیفدراس

زیرمعیار، امور فنی و  12ورزش با  یها رساختیز ۀتوسع معیار،زیر 15ریزی با پشتیبانی و برنامه

درخت سلسله  1شکل  زیر معیار قرار گرفت. 5 با تسهیالت زیر معیار و تجهیزات و 11ورزش با 



  381  های ارزیابی عملکرد ....... بندی شاخص شناسایی و اولویت

  

 .دهد یمشده را نشان مراتبی ترسیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی ورزشیها ونیفدراسی ارزیابی عملکرد مراتب سلسله درخت .3شکل 

 

نظران از صاحب تعیین وزن و اولویت هر شاخص منظوربه ،AHPمدل  استفاده از یبعد گام در

نسبت به را  ها آنمیزان اهمیت  ها شاخصبین زوجی دو به دو  هایهبا انجام مقایس خواسته شد

 اختیار در و هیته پرسشنامه لی در قالبجداو انجام این کار برایند. کنیکدیگر مشخص 

و دو به دو زوجی  هایهبا انجام مقایسخواسته شد  ها آنقرار داده شد و از  نظران صاحب

ورزشی یها ونیفدراسارزیابی عملکرد   

ریزیامور پشتیبانی و برنامه تجهیزات و تسهیالت  یها رساختیز ۀتوسع 

 ورزش

 امور فنی و ورزش

ریزی استراتژیکداشتن برنامه  

 
 مدیریت مالی

لسات و سمینارهاج   

وزارت ورزش و  یها برنامهاجرای  

 جوانان

 

پشتیبانی ۀاهداف ساالن  

استانداردهای رایج در عملکرد 

(TGM) 

 

 تناسب نیروی انسانی

 
پشتیبانی ۀساالن ۀبرنام  

 تیتربگزارش عملکرد به سازمان  

یبدن  
یبدن تیتربتعامل اداری با سازمان   

ها استانتعامل فدراسیون با    

 تیتربگزارش مسابقات به سازمان  

یبدن  

 

قهرمانی فعال یها گاهیپا  

 روش مدون انتخاب تیم ملی 

 
 برقراری سیستم نظارت و ارزیابی

 

فعال استانی یها ئتیهتعداد   

 
 ۀتوسع ۀساالنه در زمین ۀاجرای برنام

 ورزش

 

 آموزش ورزشکاران در فدراسیون

فته رشد تعداد ورزشکاران سازمان یا 

 در فدراسیون

 

آموزش داوران یها دورهبرگزاری   

 یها دستورالعملکیفیت و کمیت  

 فنی و مالی

 

 آموزش مدیران در فدراسیون

 ۀگذاری در رشترشد میزان سرمایه 

 مورد نظر

 

آموزش مربی یها دورهبرگزاری   

طرح استعدادیابیاجرای    

 ارتقای مربیان در فدراسیون 

 

شدهکسب یها مقاممدال و   

یالملل نیبکسب کرسی    

المللیاعزام تیم به مسابقات بین  

 

 
هبود رکوردب  

المپیک و پارالمپیک ۀکسب سهمی  

 

 

یالملل نیبمیزبانی مسابقات   

 

کشوری یها گیل یبرگزار  

 

امکانات اردویی و  ۀمیزان توسع

 آمادگی جسمانی

 

ملی یها میت ۀادارۀ نحو  

بقات شده در مسانتایج کسب 

یالملل نیب  

 

شدهکسب یها مقاممدال و   

 

وری از امکانات موجودمیزان بهره  

 رشد تجهیزات ورزشی در فدراسیون 

 ۀورزشی افراد در رشت ۀسران ۀتوسع 

 مورد نظر

 

سازی وسایل و میزان استاندار

 تجهیزات

 

اخالق ورزشی در فدراسیون ۀتوسع  

 

 برگزاری اردوهای تیم ملی
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را نسبت به هم  و زیرمعیارها میزان اهمیت هر یک از معیارها یک تا نهاختصاص عددی بین 

 یها نهیگز مقایسه باا در ر هاشاخصاز  کیوزن هر  هاهسیمقا نیا ،در واقع .کنندمشخص 

 نرخو گردآوری شده یلتکم جداول ،بعد ۀمرحل در. دهد یمنشان  میتصمدر  یابیارزمورد  بیرق

که مشخص  شود یمنرخ ناسازگاری با این هدف انجام  ۀمحاسب .شد یبررس ها آن یناسازگار

نرخ  ر صورتی کهآن دبر اساس  و زوجی سازگاری وجود دارد یا خیر هایهگردد آیا بین مقایس

در  د.زوجی سازگاری قابل قبولی وجود دار هایهدر مقایس ،باشد 1/1ز ا تر کوچکناسازگاری 

 به بودند 1/1از  شیب یناسازگار نرخ یدارا که یجداول، این میزان ۀپس از محاسب ،مرحله این

ی مجدد گردآورپس از  ،. در نهایتکنند دنظریتجدخود در قضاوت د تا ش داده برگشت افراد

 . دش قیتلف گریکدی با افراد نظرات ها پرسشنامه
 

 هاشاخص نوز .3 جدول

 ابعاد ارزیابی
 وزن 

 اختصاصی
 ابعاد ارزیابی

 وزن اختصاصی 

 ارزیابی برای

 امور پشتیبانی

 و برنامه ریزی
36151/1 

16111/1 مدیریت مالی  

16113/1 برقراری سیستم نظارت و ارزیابی  

13411/1 زی استراتژیکریداشتن برنامه  

11246/1 پشتیبانی ۀبرنامه ساالن  

11117/1 پشتیبانی ۀاهداف ساالن  

17237/1 یبدن تیتربتعامل اداری با سازمان   

15141/1 روش مدون انتخاب تیم ملی  

15715/1 قهرمانی فعال یها گاهیپا  

14133/1 یبدن تیتربگزارش عملکرد به سازمان  ۀارائ  

13151/1 تناسب نیروی انسانی  

12512/1 ها استانتعامل فدراسیون با   

11311/1 یبدن تیتربگزارش مسابقات به سازمان   

12161/1 وزارت ورزش و جوانان یها برنامهاجرای   

11172/1 جلسات و سمینارها  

11112/1 (TGMاستانداردهای رایج در عملکرد )  

زیر  ۀتوسع

ساخت های 

 ورزش

2611/1 

22112/1 طرح استعدادیابیاجرای   

17421/1 ورزش ۀتوسع ۀساالنه در زمین ۀاجرای برنام  

16311/1 آموزش مدیران در فدراسیون  

14352/1 یافته در فدراسیونرشد تعداد ورزشکاران سازمان  

11111/1 ارتقای مربیان در فدراسیون  

14236/1 الیفنی و م یها دستورالعملکیفیت و کمیت   
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 ابعاد ارزیابی
 وزن 

 اختصاصی
 ابعاد ارزیابی

 وزن اختصاصی 

 ارزیابی برای

13241/1 آموزش ورزشکاران در فدراسیون  

12146/1 مورد نظر ۀگذاری در رشترشد میزان سرمایه  

12451/1 فعال استانی یها ئتیهتعداد   

12371/1 آموزش داوران یها دورهبرگزاری   

12156/1 اخالق ورزشی در فدراسیون ۀتوسع  

11111/1 آموزش مربی یها دورهبرگزاری   

امور فنی و 

 ورزشی
11724/1 

23112/1 دهشکسب یها مقاممدال و   

21232/1 المپیک و پارالمپیک ۀکسب سهمی  

14117/1 بهبود رکورد  

11211/1 کشوری یها گیل یبرگزار  

17211/1 المللیاعزام تیم به مسابقات بین  

17117/1 یالملل نیبکسب کرسی   

16133/1 لیم یها میت ۀادار ۀنحو  

14512/1 برگزاری اردوهای تیم ملی  

13212/1 یالملل نیبمیزبانی مسابقات   

12111/1 یالملل نیبشده در مسابقات نتایج کسب  

11112/1 مبارزه با دوپینگ  

منابع  ۀتوسع

کالبدی و 

 تجهیزاتی

16535/1 

31151/1 مورد نظر ۀورزشی افراد در رشت ۀسران ۀتوسع  

24611/1 وری از امکانات موجودبهرهمیزان   

11134/1 میزان استانداردسازی وسایل و تجهیزات  

14111/1 امکانات اردویی و آمادگی جسمانی ۀمیزان توسع  

11121/1 رشد تجهیزات ورزشی در فدراسیون  
 

 مدآ ستدبه اریمع هر به نسبت نهیگز هر وزن نکهیا الزم به ذکر است که در مرحله قبل پس از

محاسبه  ریز صورتبه نهیگز هر یینهاو وزن  هدف به نسبت مشابه طوربه زین ارهایمع خود وزن

 شد.

  vi ij j

j

W w 
 

است.  بر این اساس، وزن  jوزن معیار  Vjو   jنسبت به معیار  iوزن گزینۀ  Wijدر این فرمول 

دست به 2مطابق جدول  ارهایمع یینها یبند رتبههر گزینه مشخص شد و بر اساس این اوزان 

 انجام Expert Choiceافزار  نرم با استفاده از آمد. گفتنی است کلیۀ مراحل این بخش از تحقیق

 ی ورزشیها ونیفدراسکلی ارزیابی عملکرد  یها شاخصدر میان  دهد یمنتایج نشان است.  شده
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منابع  ۀساخت های ورزش، امور فنی و ورزشی و توسعۀ زیرریزی، توسعامور پشتیبانی و برنامه

 .اند گرفتهارم قرار هاول تا چ یها تیاولوکالبدی و تجهیزاتی به ترتیب در 

 گیریبحث و نتیجه

امور پشتیبانی و  ها ونیفدراسکلی ارزیابی عملکرد  یها شاخصنتایج نشان داد در میان 

متفاوت است. وی در  که تا حدودی با نتایج تحقیق سلیمی استشاخص  نیتر مهم یزیر برنامه

ن معیار در والیبال ای یها میتارزیابی عملکرد  یها شاخصمیان  نشان داد در قیق خودتح

در اولویت نخست قرار منابع مالی  این شاخص نیز در میان زیرمعیارهای .جایگاه سوم قرار دارد

در تحقیق خود به این نتیجه رسید که استفاده از منابع مالی ( 1311کرمانی نیز ) .گرفت

در این زمینه باروز  .استالمپیک  یها یبازایران در  ۀو نزول رتب صعودمهم در  شاخصیموجود 

که  شوند یممدیر موفق شناخته  عنوانبهمدیرانی در ورزش  معتقدند( نیز 2111و همکاران )

)سلیمی،  عالوه بر توجه به کسب نتایج ورزشی در پی کسب درآمد و موفقیت مالی نیز باشند

ثر ؤعوامل م نیتر مهماز  یکی درست آنو مدیریت  یمالن نکته که منابع . با توجه به ای(1311

-می است،اهداف از پیش تعیین شده  به و نهادها مؤسسات، ییاجرا یها دستگاه یابی دستبر 

در   یساز یخصوصالزم برای  دن بسترهایکراز طریق مهیا شاخص توجه ویژه به این توان 

 یها هیسرماطریق جذب کسب درآمد از  ینه برایایجاد زم آن ۀورزش کشور و در نتیج

در  که یساز یخصوص، گفت توان یمدر واقع کاری کلی پیشنهاد نمود. عنوان راهبه را غیردولتی

)همیل  یافتباشگاه داری در انگلستان رواج  یها نهیهزعلت افزایش به 1111 ۀاوایل ده

ورزشی  یها ونیفدراسو ورزشی برای  مالیابزاری مناسب برای کسب موفقیت  تواند یم (،2112

 .خواهد شد قیتزر ها ونیفدراسکه از طریق آن منابع مالی سرشاری به  باشد

کلی ارزیابی عملکرد به خود  یارهایمعورزش اولویت دوم را در میان  یها ساختزیر  ۀتوسع

 نیتر مهم، معیار ( نیز نشان داد این2111اختصاص داده است. نتایج تحقیق سلیمانی دامنه )

 ،ها رساختیز ۀمبحث توسع . دراستتربیت بدنی استانی  اداراتلکرد ارزیابی عم معیار

نشان داده  یدر تحقیقنیز ( 1311کرمانی )شناخته شده است.  زیرمعیار نیتر مهماستعدادیابی 

المپیک  یها یبازثر بر صعود و نزول ایران در ؤهای مشاخص نیتر مهماستعدادیابی از  ،است

که مسیر ورزشی خود را هستند  امروزی کشورها ورزشکارانی یکیالمپ آورانمدال بیشتر. است

 ۀرد بهتا  اندکرده ریمس یطنوجوانان و جوانان  یها ردهنونهاالن آغاز و سپس در  یها رده از

 ستمیسنبود  ۀدهند نشانچنین ساختار رشدی در ورزش  نبود .اند دهیرسساالن گبزر

 موردبا توجه به این نکات در است.  یساز پشتوانهو  یابیاستعداد یبرا یاصول ۀشد یزیر برنامه

استعدادیابی  ملی یها طرح ۀبتوان توجه ویژه به توسع رسد یماهمیت استعدادیابی، به نظر 



  383  های ارزیابی عملکرد ....... بندی شاخص شناسایی و اولویت

  

بر اساس  که است ورزش کشور ۀآن توسع ۀو در نتیج ها ونیفدراسورزش  ۀعاملی مهم در توسع

 ۀتا در آیند شودمیم فراه الفعل نمودن استعدادهای بالقوه ورزشیب الزم برای هایربستآن 

مساعدی برای حضور افراد نخبه در  ۀو زمین وندورزشی کشور بازسازی ش یها پشتوانهنزدیک 

افزایش  توجه به این عامل و ،از طرف دیگر .شودورزشی کشور فراهم  یها ردهتمامی 

 در نیز ها آن از ماندنن عقب یبرا مربوط علوم ریسا شد خواهد موجب ورزشکاران یها ییتوانا

 یعلم سطح و مقررات ،ها روش ابزار،، لیوسا مواد، جهینت در و بردارند گام شرفتیپ ریمس

 .ابدی شیافزا یورزش رانیمد و داور ،یمرب مانند یفن کارگزاران

ر اهمیت قرار در میان معیارهای در نظر گرفته شده، منابع کالبدی و تجهیزاتی در اولویت آخ

 ۀمعیارهای این بخش توسع. در میان زیرهمسو است( 1311دارد که با نتایج تحقیق سلیمی )

فضای ورزشی  ۀ. سرانعامل شناخته شده است نیتر مهممورد نظر  ۀورزشی افراد در رشت ۀسران

 رد موجود یها یکاست ،اخیر یها سال دربه معنی میزان فضای ورزشی به ازای هر فرد است. 

اما باید یادآوری کرد  ،آن همواره مورد بحث بوده است ۀعنیاز کشور به توس این شاخص مهم و

ادارات ورزش و جوانان استانی و  ۀتالش همه جانببدون شک پیشرفت در این زمینه  که

ورزشی پیشنهاد  یها ونیفدراس. در این زمینه به مدیران طلبد یمورزشی را  یها ونیفدراس

دن کرفراهم  و نیز ایجاد فضاهای ورزشی خصوصی برای غیردولتیاز بخش با دعوت  دشو یم

 حمایتی مانند اعطای امتیازات و یها برنامه یزیر یپبرای تداوم فعالیت این بخش با بستر الزم 

سرانه فضای ورزشی را فراهم  ۀ الزم برای توسعۀدرازمدت زمین یها وامچون  یا ژهیو تسهیالت

از امکانات موجود نیز در  یور بهرهزیرمعیارهای این بخش میزان در میان  . همچنینکنند

قرار گرفته است. در اینجا باید این نکته را یادآور شد که عالوه بر داشتن منابع،  دوماولویت 

 استبه عملکرد مطلوب ورزشی  یابی دستمهم در  ایمسئله مطلوب از منابع موجود ۀاستفاد

 ۀدر نظر گرفت توجه به نحو بایداین آنچه در این قسمت ؛ بنابر(2116 ،اسکور و سیبرین)

ارزیابی  مورد( در 2111نتایج تحقیق سلیمانی دامنه ) وری از منابع است.استفاده و بهره

لیگ برتر فوتبال ایران نیز نشان داد علت اصلی ناکارآمد ظاهر شدن برخی  یها میتعملکرد 

در واقع نتایج نشان داده است عالوه بر  .است از منابع در دسترس استفادۀ ناکارآمد ها میت

مهم در موفقیت  یکارآمد از این منابع نیز عامل ۀ، استفادهاستمنابعی که در دسترس تیم

 یور بهرهیی و آکار دشو یمورزشی توصیه  یها ونیفدراسبه مدیران  ست؛ از این روها میتورزشی 

 دهندسیستم ارزیابی خود قرار  ۀر سرلوحد ها سازمانعنوان دو شاخص مهم عملکردی در را به

با امکانات و به عبارت دیگر تناسب خروجی با  را ارتباط این نتایج ،و عالوه بر توجه به نتایج

صحیح از امکانات موجود  ۀالزم برای استفاد یها نهیزمتا بر این اساس  کنندورودی را بررسی 
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 د.شوفراهم 

امور فنی و ورزشی در  ارزیابی عملکرد، یها شاخصن در میا که نتایج نشان داد، گونه همان

بر خالف این دیدگاه عمومی که در آن تنها موفقیت ورزشی  ؛ یعنیاولویت سوم قرار گرفته است

نظران این معیار در اولویت سوم قرار از دیدگاه صاحبست، ها ونیفدراسمالک ارزیابی عملکرد 

ین نتیجه رسید که در لیگ برتر فوتبال ایران ( نیز به ا2111گرفته است. سلیمانی دامنه )

باروز و  .یستنیی و ارزیابی عملکرد آترین عامل برای موفقیت در زمینه کارموفقیت ورزشی مهم

فرانسه نیز به این نتیجه دست ( در لیگ 2111جاردین ) و رزیل( در لیگ ب2111همکاران )

رد ارتباط چندانی وجود ارزیابی عملک ۀیافته بودند که بین موفقیت ورزشی با موفقیت در زمین

 1و همکارانتیدمن و  ( در لیگ برتر انگلیس2116لینچ )نتایج تحقیقات باروز و  اما ندارد،

 موفقیت در ارزیابی عملکرد ووجود ارتباط بین موفقیت ورزشی  ۀدهندنشانآلمان ( در 2111)

ورزشی عالی شرط کافی برای  ۀکسب نمر گفتبا عطف به نتایج بتوان  رسد یمبه نظر  .است

 ها ونیفدراس یرؤساو الزم است مدیران ورزشی کشور و  نیستعملکردی عالی  ۀکسب نمر

، سایر عوامل ها میتهنگام ارزیابی عملکرد عالوه بر توجه به نتایج ورزشی  کهتوجه داشته باشند 

خصوص و  بخش یها هیسرمایا میزان موفقیت در جذب  هاساختۀ زیرمانند میزان توسع

 را نیز مد نظر قرار دهند. درآمدزایی

در ارزیابی عملکرد اهمیت منابع مالی  ۀدهندتحقیق که نشان نتایج توجه بهطور کلی و با به

 شود یمپیشنهاد و همچنین مدیران ورزش کشور  ها ونیفدراس یرؤسابه ، ستها ونیفدراس

اول از  ۀکه در درج یبدین معن ؛دهندتوسعه  یمؤثرتردرآمدزایی خود را به نحو  یها یاستراتژ

طریق تمرکز بر جذب  تبلیغات و سپس از طریق حامیان مالی این هدف اساسی را تحقق 

واحدی سازمانی را  ها ونیفدراسدر بعد ساختاری،  شود یمپیشنهاد  خصوص بخشند. در این

ی این بخش جذب حامیان مالی و افزایش درآمدها ۀحامیان مالی قرار دهند تا زمین مختص

نیز پیشنهاد مدیران ورزش کشور  . همچنین بهشودفراهم ورزشی فدراسیون  یها میتبرای 

از توجه بیش از اندازه به کسب نتایج ورزشی  ها ونیفدراسهنگام ارزیابی عملکرد  شود یم

با توجه به  مانند درآمدزایی را مد نظر قرار دهند. ییها نهیزمموفقیت در  و کنندخودداری 

به  ها ونیفدراس شود یم، پیشنهاد ها ونیفدراسدر عملکرد های ورزشی ساختۀ زیرتوسعیت اهم

-ساختۀ زیرتوسع بهکادر اجرایی مجرب  وجذب کادر تخصصی  بامنظور ارتقای عملکرد خود 

را نیز ه وابست یها طهیحو  ها حوزهداشته باشند تا بتوانند سایر  توجه ویژه خود های ورزشی

 در نهایت به عملکرد بهتری دست یابند. ارتقا بخشند و
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