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مهدمق
باید آن را انجام دهند؛ این ارزیابی در واقع نوعی هاسازمانارزیابی عملکرد فرایندي است که همۀ 

ارزیابی عملکرد، هايیستمس). 2000، 1پارکر(سازي سازمان در برابر آفات پیشرو است مصون
گیري ی و اندازهارزیاب). 2008،و همکاران2فریس(ها هستند گویی در سازمانرسمی پاسخسازوکارهاي

و بخش اصلی شودمیعملکرد، موجب هوشمندي سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب 
ها به سمت استفادة یستمسدادنسوقر جهت دشود و یمحسوب منیزتدوین و اجراي سیاست سازمانی

طالع از عملکرد ، احقیقتر د). 3،2002بونی(دکننده باشتواند بسیار کمکیمصحیح و بهینه از منابع، 
هاي گیريیمتصمدرتواند مدیر را یمیی است که ابزارهاین ترمهمواحد تحت نظارت مدیر، یکی از 

گیري و یمتصمة تهدید و یا توسعۀ واحد، دربارتواند یمبه کمک این وسیله، مدیر . مناسب یاري دهد
).2009، 4آسمیلد(ی کند حتی چگونگی تخصیص بودجه و یا درآمدها به واحدها را بررس

مورد مطالعه قرار هارشتهي است که در دامنۀ وسیعی از اگستردهموضوع ارزیابی عملکرد از مباحث 
کهيادیزاریبسیمالگردشبهتوجهباایدنبرترصنعتچندازیکیعنوانبهزینورزش. گرفته است

یاز جدي به ندر حوزة مدیریت ورزشابراین بن. استيترقیدقیابیارزونظارتستمیسازمندیندارد،
، 5ساي پاهی و دنوك(د ي ورزشی وجود دارهاسازمانیک روش قابل اعتماد براي ارزیابی عملکرد 

افزارهاي جدید در زمینۀ ارزیابی عملکرد رشد بسیاري نرمها ودر همین زمینه کاربرد روش). 2011
نیپرکاربردترازیکییتیریمديهامدلباهاآنقیتلفویاضیريهامدلازاستفاده. کرده است

، 6مارر و اسچیوما(دشویماستفادهعملکردیابیارزبرايهاسازمانازياریبسدرکهاستهاییروش
طوربهنیز ورزش،ستمیسدرهامدلنیاازاستفاده،ياقتصاديهابخشریساهمانند. )2003
).1390دامنه،یمانیسل(استشیافزاحالدريریچشمگ

يهااز جنبهیورزشيهااز رشتهکیاز ارکان اثرگذار بر هر یکیبه عنوان زینیورزشيهاباشگاه
هايمسئله در توجه به باشگاهنیو مؤثرترنیترمهم. رندیمورد مطالعه قرار گدیبايمختلف کارکرد

در هر دیباهاشگاهبابیترتنیبد. مختلف آن باشديهاو نظارت به جنبهیابیارزتواندیمزینیورزش
يرویممکن مانند نيهاو شاخصارهایمعنیو مؤثرترنیتربا توجه به مهمیورزشهاياز رشتهکی

اندازها و امور فنی و چشمنییو تعيزیربرنامهةنحوها،نهیو هزيگذارهیسرما،یمنابع مال،یانسان
. شودات و کمبودها در هر یک از موارد یاد شده تعیین تا انحرافگیرندورزشی مورد ارزیابی قرار 

هاي ارزیابی تعیین و میزان اهمیت هر یند این است که معیارها و شاخصافرترین مرحله در ایناصلی
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وهادادهیدگیچیپارها،یمعتعدادشناسایی. )1،2011نینگپنگ و مینگ(کدام نیز مشخص شوند
ریاخۀدهدريجدیچالشباراورزشدريریگمیتصمهئلمسکهتاسیعواملجملهازطیمحییایپو

کهاستشدهدهیبرگزینینویعلميهاروشیورزشيهاسازمانیابیارزيبراامروزه. استکردهمواجه
واثرگذارعواملآمده،دستهبجینتابرگذارتأثیرعواملشناختباتوانیمهاروشنیاازاستفادهبا

.)2005، 2لووالگیا و الکوس(کردنییتعراي ورزشیهاسازمانعملکردبرثرؤميارهایمع
در دو دهۀ اخیر پژوهشگران مختلف به تعیین معیارهاي ارزیابی عملکرد در حیطۀ ورزش 

سلیمانی دامنه . انددادهي مختلفی را در همین زمینه مورد استفاده قرار هامدلو هاروشو اندپرداخته
بندي معیارهاي به تعیین و اولویت) 1390(ي فوتبال ایران، سلیمی هاباشگاهزیابی عملکرد به ار) 1389(

به ارزیابی عملکرد و ،)2004(و همکاران 3ي والیبال لیگ برتر ایران، بوگینسکیهاباشگاهارزیابی 
و پنگ و مینگ ي ورزشی، احرفهي هاباشگاهبه ارزیابی ) 2009(4ژئو،ي فوتبال آمریکاهاکالجي بندرده

سازي موانع پیادهبه ارزیابی ) 1392(پور و همکاران هاي ووشو و طالبیمتبه ارزیابی ،)2011(نینگ 
AHPمراتبیفروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهبلیت

.پرداختند
تواند دالیل و عوامل یمر دارند که ي ورزشی مختلف عملکرد متفاوتی نسبت به یکدیگهاباشگاه

ضروري بنابراین. بندي این عوامل کاري سخت و پیچیده استیتاولواما تعیین و . مختلفی داشته باشد
شوند، مشخص شود و در یمي مختلف ورزشی هاباشگاهیی که منجر به موفقیت هاشاخصاست که ابتدا 

سعه و موفقیت ورزش کشف شوند، تا از این طریق، مرحلۀ بعد، چگونگی اثرگذاري این متغیرها در تو
هاي ملی و یتموفقیزان این امکان فراهم شود تا براي توسعۀ ورزش و کسب ربرنامهبراي مدیران و 

هاي مناسب یاستسي دیگر، هاباشگاهالمللی با توجه به امکانات و منابع بالقوة باشگاه و مقایسه با ینب
ي مورد هاشاخصخود را بر اساس مدتکوتاهمدت و یانم، بلندمدتهداف ي که ااگونهاتخاذ شود، به 

.نظر تعیین کنند
ي ورزشی برخوردار هاباشگاهکه از بیشترین تعداد -ین استان در کشور ترمهماستان تهران به عنوان 

رد به همین منظور پژوهش حاضر در نظر دا. از جایگاهی راهبردي در ورزش کشور برخوردار است- است
ها ي ورزشی تهران بپردازد و ضمن شناسایی شاخصهاباشگاهي ارزیابی عملکرد هاشاخصتا به بررسی 
ها پرداخته، مشخص بندي این شاخصهاي ورزشی، به اولویتهاي مؤثر بر عملکرد باشگاهو زیرشاخص

به چه میزان بر هاي ورزشی ها در جریان فرایند ارزیابی عملکرد باشگاهکند که هر یک از این شاخص
.ها اولویت دارنددیگر شاخص
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شناسی پژوهشروش
- ها یک تحقیق توصیفیپژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردي است و از نظر گردآوري داده

گیري در در این پژوهش به طراحی یک مدل تصمیم. شودتحلیلی از نوع بررسی موردي محسوب می
ها و بندي شاخصدهی و اولویته شده است و در مورد شناسایی، وزنهاي ورزشی تهران پرداختباشگاه

.هاي ورزشی تهران، پژوهش صورت گرفته استمعیارهاي ارزیابی عملکرد باشگاه
گیري هدفمند شدند و با روش نمونههاي ورزشی تهرانباشگاهتن از مدیران 57براي انجام پژوهش 

) هامقاالت، کتب و گزارش(اي بانی نظري از منابع کتابخانهبراي تبیین م.پرسشنامه را تکمیل کردند
اي با مرور ادبیات پرسشنامۀ اولیههاي ورزشی معیارهاي ارزیابی عملکرد باشگاهبراي تعیین . استفاده شد

نیجاردو ،)2009(همکارانوباروزهاي و پیشینۀ پژوهش، به خصوص با استفاده از پرسشنامه
سازي اطالعات فراهم شده با استفاده از تر شدن مسیر پژوهش و غنیبراي روشنتدوین شد و ،)2010(

گیري دلفی از نظرات پانزده نفر از خبرگان شامل استادان و خبرگان مدیریت ورزشی روش تصمیم
استفاده شد و پس از حذف و اضافه کردن برخی از معیارهاي پرسشنامۀ اولیه، در نهایت پرسشنامۀ 

در نهایت پرسشنامۀ مقایسۀ زوجی معیارها و . زیر معیار شناسایی شدند33عیار و م6پایانی با 
هاي قرار در اختیار آزمودنیهاي ورزشی معیارهاي ارزیابی عملکرد باشگاهزیرمعیارهاي هر یک از 

مراتبی گرفتند تا اولویت و وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله
)AHP (دهندة حداکثر اهمیت یک نشان9دهندة اهمیت برابر و نشان1در این مقایسه، . مشخص شود

ها نیز براي به دست آوردن وزن متوسط هر معیار به صورت ارزش. معیار نسبت به معیار دیگر است
ست اارهیچند معيرگیمیفنون تصمنتریاز معروفیکییمراتبسلسلهلیروش تحل.آمدندطبیعی در

روش در علوم مختلف مورد استفاده قرار نیازیامروزه ن. کردیآن را معرف)1980(یبار ساعتنیکه اول
، به منظور )1390(یلیو اسمعيگودرزیبدنتیتربةدر حوززینقیتحقنیدتریدر جد. گرفته است

، در )1392(ان پور و همکارصنعت ورزش و طالبيدیدر بخش تولیروابط عموميابزارهايبندرتبه
با استفاده از ) AHP(اینترنتی در لیگ برتر فوتبال ایران از روش فروشیتیسازي بلموانع پیادهیابیارز

.اندمراتبی استفاده کردهفرایند تحلیل سلسله
. شودیآغاز ممیتصمیمراتبآوردن درخت سلسلهبا فراهمAHPمدل يبر مبنايرگیمیتصم

را نشان میدر تصمیابیمورد ارزبیرقهاينهیو گزسهیعوامل مورد مقام،یمراتب تصمدرخت سلسله
زاکیوزن هر یزوجهايسهیبعد با انجام مقاۀدر مرحل. سطح استنیچنديو معموالً دارادهدیم

هانهیعوامل و گزيحاصل برایاوزان نسبايبه گونهAHPمنطق تیو در نهاشودیمشخص مارهایمع
افزار با استفاده از نرمکیتکنيمراحل اجرایۀکل. دیحاصل آنهیبهمیتا تصمکندیمقیتلفگریرا با همد

Expert Choiceانجام شد.
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هاي پژوهشیافته
هاشناسایی شاخص-الف

اسناد و مدارك موجود بررسیبههاعملکرد باشگاهیابیارزيارهایمعیۀاولییو شناسانییتعيابتدا برا
اطالعات فراهم شده، پژوهشگر جلسات يسازیپژوهش و غنرمسیشدنترروشنيد و براپرداخته ش

يهادگاهیداد و از دبیترتخبرگانوهادانشگاهاستادانها،باشگاهرانیرا با پانزده تن از مدايمصاحبه
خبرگان اریختدر قالب پرسشنامه در اشده،ییشناسايهامنظور شاخصنیايبرا. ها استفاده شدکردآن

نیپس از ا. اب شوندانتخهاعملکرد باشگاهیابیارزيبرتر برايارهایو متخصصان قرار گرفت تا مع
منابع ،یشامل منابع انسانیشاخص اصل6قالب رتهران دیورزشهايباشگاهیابیارزيارهایمرحله مع

طیو محیزاتیو تجهيمنابع کالبد،یو ورزشیامور فن،یابیو ارزیسازماندهيزریبرنامهطیمح،یمال
).1شکل (شدند يبندمیتقسرشاخصیز33در یحقوق

هادهی شاخصوزن-ب
57رانیقبل، از مدۀدر مرحلیورزشهايباشگاهیابیارزهايشاخصرزیوهاشاخصنییپس از تع

یورزشيهاهباشگایابیارزهايشاخصتیاولوةدرباریورزشۀرشت19در یباشگاه مختلف ورزش
نهیزمنیپژوهشگر را در ا،يدارباشگاهۀنیشد تا با توجه به اطالعات و تجارب خود در زمینظرسنج

یزوجۀسیخواسته شد تا به مقارانیشد و از مدلیمراتب تشکدرخت سلسلهلیدلنیبه هم. کنندياری
یابیکه همان ارز-، هدف ساختارنیدر ا. بپردازندهارشاخصیزیزوجسهیمقانهمچنیوهاشاخص

باشگاه، یابیارزشاخص 6در سطح دوم . ردگییدر سطح اول قرار م-استیورزشيهاعملکرد باشگاه
منابع ،یو ورزشیامور فن،یابیو ارزیسازماندهيزریبرنامهطیمح،یمنابع مال،یمنابع انسانیعنی

قرار خواهند هارشاخصیو در سطح سوم زدرنگییقرار میحقوقطیمحتیو در نهایزاتیو تجهيکالبد
انجام محاسبات الزم براي تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم AHPقدم بعدي در ).1شکل (گرفت 

سیمرحله مجموع اعداد هر ستون از ماترنیدر ا. استیزوجسیاطالعات ماتربا استفاده از 
سیماتر. میکنیممیجموع اعداد آن ستون تقسرا محاسبه و هر عنصر ستون را بر میزوجيهاسهیمقا
نیانگیسپس م. شودیمدیشده نامیعیطبۀسیمقاسیماترد،آییصورت به دست منیکه به ايدیجد

عناصر یوزن نسبنیانگیمنیا. مکنییشده را محاسبه میعیطبۀسیمقاسیماترازاعداد هر سطر 
به نهینمرات به دست آمده از هر گززیآخر نۀمرحلدر .کندیرا ارائه مسیماتريبا سطرهامیتصم

نیدر ام،یتصمهاينهیگزبنديبه منظور رتبه. با هم ادغام شدنداریمنظور به دست آوردن ارزش هر مع
نیبا انجام ا. دیآن به دست آییهر عنصر در وزن عناصر باالتر ضرب شود تا وزن نهایمرحله وزن نسب

از کیهر يوزن به دست آمده براتیدر نها. به دست آمدییقدار وزن نهامنه،یهر گزيمرحله برا
).1جدول (محاسبه شد ) AHP(یمراتبسلسلهندیبا استفاده از فرآارهایمع
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هاي ورزشی تهرانهاي ارزیابی باشگاهدهی شاخصوزن. 1جدول 
اولویتزنوهازیر شاخصاولویتوزنهاشاخصهدف

ص
شاخ

گاه
باش

رد 
ملک

ی ع
زیاب

ي ار
ها

ها

33125/01منابع انسانی

24333/01ثبات مدیریتی
22129/02ثبات مربیگري

حفظ اسکلت اصلی تیم نسبت 
18172/06به فصل گذشته

کمیت و کیفیت کادر تخصصی 
20758/04باشگاه

کیفیت و کمیت کادر اجرایی 
14608/07باشگاه

21934/02منابع مالی

21347/09میزان بودجه عمومی
21402/08میزان درآمد تبلیغات

11951/014میزان درآمد حق پخش
11531/016میزان درآمد ترانسفر بازیکن
02391/031میزان درآمد بلیط فروشی

میزان دستمزد پرداختی به 
31378/03ارمندانبازیکن، مربی و ک

ریزي محیط برنامه
20763/04سازماندهی و ارزیابی

انداز و مشخص بودن چشم
12829/013ماموریت سازمان

مشخص بودن وظایف هریک از 
19883/011واحدها

مشخص بودن اهداف کوتاه 
15312/012مدت باشگاه

مشخص بودن اهداف بلند مدت 
21732/010باشگاه

تعیین استانداردهاي ارزیابی 
30244/05عملکرد

11336/05امور فنی و ورزشی

تعداد مسابقات دوستانه و 
19863/019آمادگی براي فصل

ي مختلف هاردهها در تعداد تیم
19020/020سنی

20190/017تعداد اردوهاي خارجی و داخلی
18590/021تبدنسازي قبل از فصل مسابقا

نتایج باشگاه در فصل قبل در 
22331/015هاي سنی مختلفرده
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هاي ورزشی تهرانهاي ارزیابی باشگاهدهی شاخصوزن. 1ادامه جدول 
اولویتوزنهازیر شاخصاولویتوزنهاشاخصهدف

ص
شاخ

گاه
باش

رد 
ملک

ی ع
زیاب

ي ار
ها

ها

منابع کالبدي و 
09239/03تجهیزاتی

م سازي و یا توسعه مجموعه فراه
20909/022ورزشی اختصاصی

میزان توسعه و تجهیزات فنی و آمادگی 
24713/018جسمانی باشگاه

09134/026میزان توسعه امکانات اردویی
19376/023ي از امکانات موجودوربهرهمیزان 

ي تمرینی و هاسالنمیزان توسعه 
18877/024مسابقاتی

افزایش تعداد وسایل موتوري و غیر 
06991/029موتوري

03603/06محیط حقوقی

15912/030ي فنیهاالعملکمیت دستور 
19333/028ي فنیهاالعملکیفیت دستور 

19631/027ي مالیهادستورالعملکمیت 
24345/025ي مالیهادستورالعملکیفیت 
09288/033ي اداريهاتورالعملدسکمیت 
11491/032ي اداريهادستورالعملکیفیت 

هابندي شاخصاولویت. ج
تهران با یورزشيهاباشگاهیابیشش شاخص ارزنیدر بشودیمشاهده م1طور که در جدول همان

،یمنابع انسان) 1(بیشامل ترتبیترتها بهشاخصتیو اهمتیبه دست آمده، الویتوجه به ارزش وزن
امور ) 5(،یابیرزو ایسازمانده،يزیربرنامهطیمح) 4(،یزاتیو تجهيمنابع کالبد) 3(،یمنابع مال) 2(

.شودیمیحقوقطیمح) 6(و یو ورزشیفن
هاي منابع انسانی به ترتیب عبارت ، اولویت زیرشاخص1همچنین با توجه به نتایج مندرج در جدول 

حفظ) 4(باشگاه،یتخصصکادرتیفیکوتیکم) 3(،يگریمربثبات) 2(،یتیریمدثبات) 1(: است از
.باشگاهییاجراکادرتیکموتیفیک) 5(گذشته،فصلبهنسبتمیتیاصلاسکلت

کن،یبازبهیپرداختدستمزدزانیم) 1(: ترتیب عبارت است ازهاي منابع مالی بهاولویت زیرشاخص
پخش،حقدرآمدزانیم) 4(،یعمومۀبودجزانیم) 3(غات،یتبلدرآمدانزیم) 2(کارمندان،ویمرب

دهد که اولویت نتایج در ادامه نشان می. یفروشتیبلدرآمدزانیم) 6(کن،یبازانتقالدرآمدزانیم) 5(
وتوسعهزانیم) 1(: ی به ترتیب عبارت است اززاتیتجهويکالبدمنابعهاي مربوط به زیرشاخص

) 3(،یاختصاصیورزشۀمجموعۀتوسعایويسازفراهم) 2(باشگاه،یجسمانیآمادگوینفزاتیتجه
ۀتوسعزانیم) 5(،یمسابقاتوینیتمريهاسالنۀتوسعزانیم) 4(موجود،امکاناتازيوربهرهزانیم

.يموتوریرغويموتورلیوساتعدادشیافزا) 6(،ییاردوامکانات
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: ی به ترتیب عبارت است ازابیارزویسازمانده،يزیربرنامهطیمحبه هاي مربوط اولویت زیرشاخص
بودنمشخص) 3(باشگاه،بلندمدتاهدافمشخص) 2(عملکرد،یابیارزياستانداردهانییتع) 1(

واندازچشمبودنمشخص) 7(باشگاه،مدتکوتاهاهدافبودنمشخص) 4(واحدها،ازکیهرفیوظا
ترتیب عبارت است ی بهورزشویفنامورهاي مربوط به اولویت زیرشاخصهمچنین. سازمانتیمورأم
درهامیتتعداد) 3(،یداخلویخارجياردوهاتعداد) 2(مسابقات،فصلازقبليبدنساز) 1(: از

قبلفصلدرباشگاهجینتا) 5(فصل،يبرایآمادگودوستانهمسابقاتتعداد) 4(،یسنمختلفيهارده
طیمحهاي دهد که اولویت زیرشاخصها نشان میدر نهایت یافته. باشدمیمختلفیسنهايردهدر

) 3(، ي مالیهادستورالعملکمیت ) 2(، ي مالیهادستورالعملکیفیت ) 1(ی به ترتیب شامل حقوق
)6(ي اداري هادستورالعملکیفیت ) 5(ي فنی هاالعملکمیت دستور) 4(ي فنی، هاالعملکیفیت دستور

.ي اداريهادستورالعملت کمی
دهد که ده ها نشان میگذاري کلیۀ زیرشاخصهاي پژوهش در مورد ارزشهمچنین مرور یافته

وکنیبازبهیپرداختدستمزدزانیم،يگریمربثبات،یتیریمدثبات: زیرشاخص مهم عبارت است از
حفظعملکرد،یابیارزيهااستانداردنییتعباشگاه،یتخصصکادرتیفیکوتیکمکارمندان،ویمرب

غات،یتبلدرآمدزانیمباشگاه،ییاجراکادرتیکموتیفیکگذشته،فصلبهنسبتمیتیاصلاسکلت
ترین شود، مهمطور که مالحظه میهمان. باشگاهمدتبلنداهدافبودنمشخص،یعمومۀبودجزانیم

).1جدول (ها، متعلق به شاخص منابع انسانی است زیرشاخص

گیرينتیجهث و بح
یورزشهايباشگاهیابیارزهايشاخصنیپژوهش نشان داد که در بهايافتهیلیو تحلهیتجزجینتا

در کل . استیحقوقطیآخر مربوط به محتیو اولو،یاول مربوط به منابع انسانتیاستان تهران، اولو
به مربوطبنديتیکه اولونشان داد یمراتبسلسلهلیتحلندیفراقیاز طریزوجۀسیمقاجینتا

عبارت است بیترتها، بهباشگاهنیارانیاستان تهران از نظر مدیورزشهايباشگاهیابیارزهايشاخص
طی، مح)20763/0(یزاتیو تجهي، منابع کالبد)21934/0(ی، منابع مال)33125/0(یمنابع انسان: از

یحقوقطیو مح) 09239/0(یو ورزشیفن، امور)11336/0(یابیو ارزیسازمانده،يزیربرنامه
یدهو وزنيبندتیاولو،ییدر پژوهش خود به شناسازین) 1390(یمیسلنهیزمنیدر هم). 03603/0(

پرداخت و گزارش کرد که اولویترانیبرتر اگیلبالیوالهايعملکرد باشگاهیابیارزهايشاخص
منابع انسانی : ترتیب عبارت است ازلیگ برتر ایران بههاي والیبال هاي ارزیابی عملکرد باشگاهشاخص

، منابع )147/0(، امور فنی و ورزشی )161/0(ریزي ، محیط برنامه)221/0(، منابع مالی )284/0= وزن(
که تنها تفاوت در این دو پژوهش منابع ) 064/0(و محیط حقوقی ) 120/0(کالبدي و تجهیزاتی 

در پژوهش حاضر رایزالً به علت تفاوت در نمونۀ پژوهش استکالبدي و تجهیزاتی است که احتما
قرار یمورد بررسزین-دارند اجیاحتشتریبيو منابع کالبدزاتیکه به تجهيانفرادهايورزش
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دارد یهمخوان) 1390(یمیپژوهش سلجیبا نتايادیپژوهش تا حد زنیاجنتایصورتهردر. اندگرفته
و عملکرد تیدر موفقیمنابع مالویمنابع انسانتیبر اهمگریکدیر کنار دو پژوهش دنیاجیکه نتا
یند تحلیل افرنیز در پژوهش خود از مدل ) 1389(سلیمانی دامنه . دارددیتأکیورزشيهاباشگاه
هاي لیگ برتر فوتبال ي ارزیابی عملکرد باشگاههاشاخصدهی به بندي و وزنبراي اولویتمراتبیسلسله
) 548/0= وزن(ترتیب دستمزد بازیکنان بههايورودنتایج وي نشان داد که در بخش . ستفاده کردایران ا

ترتیب درآمدهاي کسب بههایخروجداراي اولویت بودند و در بخش ) 452/0= وزن(هاي ثابت و سرمایه
داراي ) 182/0= وزن(و جذب تماشاگران ) 322/0= وزن(، امتیازات )497/0= وزن(هاباشگاهشده 

.بیشترین اهمیت هستند
عنواندسترسدرمنابعراهاباشگاهییکارانییعامل مؤثر در تعنیترمهم) 2010(نیاسکور و سبر

هامیتتیعوامل اثرگذار بر موفقنیتررا مهمیو مالیمنابع اعم از انسانتیریمدزین) 2009(یل. دکردن
ازاتیامتان،یکنان و مربیبازيطور مجزا براتمزدها بهدسزانیمزین) 2004(هاس و همکاران . دانست
هاباشگاهییکارایبررسيارهایفصل را معیکليو درآمدهايحضور تماشاگر در باززانیشده، مکسب

تیرا عامل مهم و اثرگذار بر موفقکنانیبازییو کاراتیفیک) 2010(و فرانکسن دمنتی. کردندانتخاب
و هامیتالتیتسهان،یمرب،یتیریمديهاوهیشریأثتزین) 2005(و الکوس ایوواگلل. دانندمیهاباشگاه

زانیشامل مياز دو ورود) 2010(نیجارد. اندمؤثر دانستههامیتيبندردهینیبشیشانس را در پ
فصل و انیشده در پاکسبازاتیامتیو دو خروجزبانیشهر متیباشگاه و جمعیپرداختيدستمزدها

يهاباشگاهییکاراۀمحاسبيبرا) رهیو غغاتیدرآمدها، فروش حق پخش، تبل(فصل یش مالگرد
تیریو مدم،یتدارکات تتیریمدنات،یتمرتیریمد) 2011(نگیننگیپنگ و م. فوتبال استفاده کرد

.دانندیها مرا عامل اثرگذار بر عملکرد باشگاهمیتکنانیرقابت و باز
اي انسان از دانش، مهارت، تجربه، انرژي و ابتکار او تشکیل رمایهآنچه مشخص است منابع س

سهولت قابل دسترسی است و در صورت مدیریت صحیح، مرتباً در شود و به عنوان یک منبع غنی بهمی
هاي منابع انسانی نیز به هر یک از زیرشاخص. هاي خود خواهد بودحال خودافزایی و ارتقاي توانمندي

دهد که بین نتایج نشان می. لویت خاصی نسبت به یکدیگر برخوردار هستندنوبۀ خود از او
کیفیت و و اولویت آخر مربوط به ثبات مدیریتیهاي منابع انسانی، اولویت اول مربوط به زیرشاخص

مراتبی نشان در کل نتایج مقایسۀ زوجی از طریق فرایند تحلیل سلسله. استکمیت کادر اجرایی باشگاه
ی تیریثبات مد: ترتیب عبارت است ازهاي منابع انسانی، بهبندي مربوط به زیرشاخصلویتداد که او

حفظ، )20758/0(باشگاهیکادر تخصصتیفیو کتیکم، )22129/0(ي گریمربثبات، )24333/0(
باشگاهییکادر اجراتیو کمتیفیکو ) 18172/0(به فصل گذشتهتنسبمیتیاسکلت اصل

نیز در پژوهش خود گزارش کرد که اولویت زیرمعیارهاي ) 1390(سلیمی زمینه در این). 14608/0(
کمیت و کیفیت کادر تخصصی، کیفیت و کمیت کادر اجرایی، : ترتیب عبارت است ازمنابع انسانی به

و اگلیاولوهمچنین . کیفیت و کمیت متخصصان فناوري اطالعات و کیفیت و کمیت نیروهاي داوطلب
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مدیریت منابع انسانی و اسکور و سبرین ) 2009(لی ، مربیانومدیریتیيهاوهیش) 2005(الکوس
ها عنوان ترین عامل تأثیرگذار بر کارایی و اثربخشی باشگاهها را مهمباشگاهدسترسدرمنابع) 2010(

و يگریباشگاه، مربتیریکه بحث مددهدمینشانهاپژوهشنیایتمامجینتاسهیمقا. دانندمی
ت،یریپژوهش تمرکز بر ثبات در مدنیدارند و در اریبر عملکرد باشگاه تأثيادیتا حد زیهمگکنانیباز
کیرا بر عملکرد ریتأثنیشتربیکهداشتنداعتقادهاباشگاهرانیباشگاه بود که مدکنانیو بازيگریمرب

.باشگاه دارند
و پرسود شناخته شده نهیصنعت پرهزکیکه به عنوان - در ورزش زینیمنابع مالنیامروزه همچن

اول تیاولو،یمنابع مالهايرشاخصیزنیدر ب. باشگاه داردتیرا در موفقيانکاررقابلینقش غ- است
درآمد زانیآخر مربوط به متیو کارمندان، و اولویو مربکنیبه بازیدستمزد پرداختزانیمربوط به م

نشان داد که یمراتبسلسلهلیتحلندیفراقیاز طریزوجۀسیمقاجیدر کل نتا. استیفروشتیبل
به یدستمزد پرداختزانیم:ازعبارت است بیترتبه،یمنابع مالهايرشاخصیمربوط به زبنديتیاولو
ی عمومۀبودجزانیم، )21402/0(غاتیدرآمد تبلزانیم، )31378/0(و کارمندانیمرب،کنیباز
زانیم، )11531/0(کنیبازانتقالدرآمد زانیم، )11951/0(درآمد حق پخشزانیم، )21347/0(

نیز در پژوهش خود گزارش کرد که اولویت ) 1390(سلیمی همچنین ). 02391/0(ی فروشیتدرآمد بل
میزان درآمد حامیان، میزان بودجۀ عمومی، میزان : ترتیب عبارت است اززیرمعیارهاي منابع مالی به

پخش، میزان درآمد انتقال بازیکن، میزان درآمد بلیت فروشی و میزان درآمد تبلیغات، میزان درآمد حق
کنان،یدستمزد باز) 2011(سلیمانی دامنه و همکاران . دستمزد پرداختی به بازیکن و مربی و کارمندان

ترین هزینه براي بازیکنان اصلی و ذخیره را مهمو انیمربۀو دستمزد ماهانکنانیبازانهیدستمزد سال
باشگاهپرداختیي دستمزدهامیزاننیز ) 2010(جاردین . دانندها میاي اثرگذار بر کارایی باشگاههعامل

) 2003(هاس و همکاران نیهمچن. ها گزارش کرده استترین عامل اثرگذار بر عملکرد باشگاهرا مهم
نییتعیامل اصلاز سه عیکیرا به عنوان انیو مربکنانیبازيطور مجزا برادستمزدها بهزانیمزین

ها تأمین هاي مدیران باشگاهدر صنعت و دنیاي ورزش امروز، یکی از دغدغه. دانندمیباشگاه تیموفق
هاي عملیاتی و دستمزدها است، حتی در برخی اوقات موفقیت یک منابع مالی مورد نیاز براي هزینه

هایی این پژوهش و اکثر پژوهشنتایج. دهندمدیر را با میزان جذب منابع مالی مورد سنجش قرار می
هایی که آورده شد، در اکثر پژوهش. گذارندکه در این زمینه انجام شده است، بر این مسئله صحه می

ترین متغیرهاي ترین یا یکی از مهمهاي عملیاتی و جاري را مهمپژوهشگران منابع مالی و هزینه
اي بر جذب ها براي ادامۀ فعالیت خود باید تأکید ویژهدانند و باشگاهها میتأثیرگذار بر عملکرد باشگاه

.منابع مالی داشته باشند
یخاصتیخود از اولوۀبه نوبزینیابیو ارزیسازمانده،يزریبرنامهطیمحهايرشاخصیاز زکیهر 

شامل تبیین و تعیین مأموریتیباشگاه ورزشکیدرریزيفرایند برنامه. برخوردارندگریکدینسبت به 
نظارت و اجرا،تیراهبرد و در نهانیو تدونتعییها،سازمان، تجزیه و تحلیل محیط، تعیین هدف



...عملکردیابیارزيهاشاخصدهی و اولویت بندي شناسایی، وزن94

و در شودیصورت انجام مکیمعموالً به زینیورزشهايدر باشگاهیسازمانده. کنترل راهبرد است
بخش در نظر نیعامل در انیتربه عنوان مهمتواندیاست که میابیمبحث کنترل، نظارت و ارزتینها

.گرفته شود
. استیابیارزيارهامعیوهاشاخصنییمرحله مربوط به تعنیترمهمزینیابیارزندیدر فرایاز طرف

اول مربوط تیاولو،یابیو ارزیسازمانده،يزریبرنامهطیمحهايرشاخصیزنیکه بدهدینشان مجینتا
تیو مأموراندازشمآخر مربوط به مشخص بودن چتیعملکرد، و اولویابیارزياستانداردهانییبه تع

نشان داد که یمراتبسلسلهلیتحلندیفراقیاز طریزوجۀسیمقاجیکل نتادر. سازمان است
: عبارت است ازبیترتبه،یابیو ارزیسازمانده،يزریبرنامهطیمحهايرشاخصیمربوط به زبنديتیاولو
، )21732/0(، مشخص بودن اهداف بلندمدت باشگاه )30244/0(عملکرد یابیارزياستانداردهانییتع

مدت باشگاه ، مشخص بودن اهداف کوتاه)19883/0(از واحدها کیهرفیمشخص بودن وظا
). 12829/0(سازمان تمأموریواندازو مشخص بودن چشم) 15312/0(

ریزي نامهنیز در پژوهش خود گزارش کرد که اولویت زیرمعیارهاي محیط بر) 1390(سلیمی 
و داشتن استاندارد رایج در عملکرد ) راهبردي و عملیاتی(اي ریزي توسعهترتیب شامل داشتن برنامهبه

مدیریت تدارکات، رقابت و بازیکنان تیم را عوامل اصلی و ) 2011(مینگ نینگ وپنگهمچنین. است
اعم از مدیریتیيهاوهیتأثیر شنیز) 2005(لوکاس واگلیاولو. دانندها میاثرگذار بر نتایج باشگاه

.ها قلمداد کنندریزي و رهبري را عامل اثرگذار بر عملکرد باشگاهبرنامه
نیدر ا. انددر هر سازمان در نظر گرفتهریمدکیۀفیوظنیتررا مهميزریبرنامهپردازان،هیاکثر نظر

از يبعدگاهیدر جا،یو منابع مالیپس از منابع انسانیابیو ارزیسازمانده،يزیربرنامهزیپژوهش ن
باشگاه از یابیارزندیآن مشخص شد که فرايارهایرمعیزۀسیشناخته شدند و با مقاتیلحاظ اهم

به یابیارزهايشاخصنییعملکرد تعیابیارزندیکه در فراییبرخوردار است، از آنجاتیاهمنیشتریب
مانند پژوهش هاییو لزوم پژوهشتیاهمدهندةنشاند،انشناخته شدهندیمرحله از فرانیترعنوان مهم

.مؤثر بر عملکرد هر سازمان استهايشاخصيبندتیو اولوییحاضر در جهت شناسا
گریکدینسبت به یخاصتیخود از اولوۀبه نوبزینیو ورزشیامور فنهايرشاخصیاز زکیهر 

اول مربوط به تیاولو،یو ورزشیامور فنهايرشاخصیزنیکه بدهدینشان مجینتا. برخوردارند
ینسهايباشگاه در فصل قبل در ردهجیآخر مربوط به نتاتیقبل از فصل مسابقات و اولويبدنساز

نشان داد که یمراتبسلسلهلیتحلندیفراقیاز طریزوجۀسیمقاجیدر کل نتا. مختلف است
قبل از يبدنساز: ازعبارت استبیترتبه،یو ورزشیامور فنهايرشاخصیمربوط به زبنديتیاولو

يهادر ردههامیتتعداد، )20190/0(ی و داخلیخارجياردوهاتعداد، )22331/0(فصل مسابقات
باشگاه در جینتاو ) 19020/0(فصليبرایتعداد مسابقات دوستانه و آمادگ، )19863/0(ی مختلف سن

نیز در پژوهش خود گزارش کرد که ) 1390(لیمی س). 18590/0(مختلفیسنهايفصل قبل در رده
هاي مختلف سنی، تعداد ترتیب شامل تعداد تیم در ردهبندي زیرمعیارهاي امور فنی و ورزشی بهاولویت
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هاي مختلف سنی، تعداد اردوهاي خارجی و تعداد اردوهاي داخلی مسابقۀ دوستانه، نتایج باشگاه در رده
و پنگ وهامیتسهیالت تومدیریتی، مربیانيهاوهیتأثیر ش) 2005(اگلیاولوکاس و لوهمچنین . است

مدیریت تمرینات، مدیریت تدارکات تیم، مدیریت رقابت و بازیکنان تیم را عامل ) 2011(مینگ نینگ 
. دانندها عنوان میاثرگذار بر عملکرد تیم

بستر يسازایرك الزم در مهثمر خواهد بود که تدامثمریزمانیو ورزشیدر هر باشگاه امور فن
و تیمتضمن موفقیو ورزشیباشد امور فنرفتهیباشگاه صورت پذشرفتیرشد و پيمناسب برا

دهدیدارد و نشان مدیمسئله تأکنیبر همقاًیپژوهش هم دقنیاجینتا. باشگاه باشدکیعملکرد بهتر 
به دیباشگاه بارانیمد،یابیارزندیو فرایدهسازمان،يزریو برنامهیو منابع مالانسانیمنابعازپسکه

باشگاه تیموفقينبرند تا تدارك الزم از هر جهت براادیاز زیرا نیو  ورزشیموارد امور فننیموازات ا
.فراهم شود

نسبت به یخاصتیخود از اولوۀبه نوبزینیزاتیو تجهيمنابع کالبدهايرشاخصیاز زکیهر 
اول تیاولو،یزاتیو تجهيمنابع کالبدهايرشاخصیزنیکه بدهدینشان مجینتا. برخوردارندگریکدی

تعداد شیافزاآخر مربوط به تیباشگاه و اولویجسمانیو آمادگیفنزاتیتوسعه و تجهزانیمربوط به م
یمراتبسلسلهلیتحلندیفراقیاز طریزوجۀسیمقاجیدر کل نتا. استيرموتوریو غيموتورلیوسا
: عبارت است ازبیترتبه،یزاتیو تجهيمنابع کالبدهايرشاخصیمربوط به زبنديتیان داد که اولونش
ۀمجموعۀتوسعایو يساز، فراهم)24713/0(باشگاه یجسمانیو آمادگیفنزاتیتوسعه و تجهزانیم

يهاسالنۀسعتوزانی، م)19376/0(از امکانات موجود يوربهرهزانی، م)20909/0(یاختصاصیورزش
لیتعداد وساشی، افزا)09134/0(ییامکانات اردوۀتوسعزانی، م)18877/0(یو مسابقاتینیتمر

.باشدیم) 06991/0(يرموتوریو غيموتور
منابع يارهایرمعیزتیدر پژوهش خود گزارش کرد که اولوزین) 1390(یمیسلنهیزمنیدر هم

زانیم،یاختصاصیورزشۀمجموعۀتوسعایو يفراهم ساز: ازعبارت است بیترتبهیزاتیو تجهيکالبد
کاناتاز اموريبهرهزانیم،ییامکانات اردوۀتوسعزانیم،یجسمانیو آمادگیفنزاتیتجهۀتوسع

هاس و همکاران . يرموتوریو غيموتورلیتعداد وساشیو افزانیتمرهايسالنۀتوسعزانیموجود، م
و در مجموع عملکرد و یو اثربخشییاز عوامل مؤثر بر کارایکیورزشگاه را استفاده از زانیم) 2003(

.دانندمیهاباشگاهوريبهره
گریکدینسبت به یخاصتیخود از اولوۀبه نوبزینیحقوقطیمحهايرشاخصیاز زکیهر 

منابع اول مربوط بهتیاولو،یحقوقطیمحهايرشاخصیزنیکه بدهدینشان مجینتا. برخوردارند
لیتحلندیفراقیاز طریزوجۀسیمقاجیدر کل نتا. استیحقوقطیآخر مربوط به محتیو اولو،یانسان

عبارت است بیترتبه،یحقوقطیمحهايرشاخصیمربوط به زبنديتینشان داد که اولویمراتبسلسله
تیفی، ک)19631/0(یماليهادستورالعملتی، کم)24345/0(یماليهادستورالعملتیفیک: از

يهادستورالعملتیفی، ک)15912/0(یفنيهاالعملدستورتی، کم)19333/0(یفنيهاالعملدستور
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طیمحهايشاخصریدر مورد تأث). 09288/0(ياداريهادستورالعملتیو کم) 11491/0(يادار
نیشده در امشاهدهاست و در تنها موردرفتهیصورت نپذچندانیپژوهشهابر عملکرد باشگاهیحقوق

زینیحقوقطیمحيارهایرمعیزيبندتیدر پژوهش خود گزارش کرد که اولو) 1390(یمیسلنه،یزم
و یمالهايدستورالعملتیو کمتیفیک،یفنهايالعملدستورتیو کمتیفیشامل کبیبه ترت

.استيادارهايدستورالعملتیو کمتیفیک
هر هايرشاخصیزنیهمچن،یورزشهايباشگاهیابیارزهايخصشابنديتیو اولودهیپس از وزن

یبررسگریکدیبا سهیدر مقارشاخصیز33از کیهر تیاوزان و اولوتنهایدرهاشاخصنیاز اکی
یورزشهايباشگاهیابیارزيهارشاخصیزنیپژوهش نشان داد که بهايافتهیلیو تحلهیتجز. شد
.استياداريهادستورالعملتیآخر مربوط به کمتیو اولویتیریداول مربوط به ثبات متیاولو

بنديتینشان داد که در اولویمراتبسلسلهلیتحلندیفراقیاز طریزوجساتیمقاجیدر کل نتا
ثبات : وجود داردرشاخصیاستان تهران، ده زیورزشهايعملکرد باشگاهیابیارزهايرشاخصیز

کادرتیفیو کتیو کارمندان، کمیو مربکنیبه بازیدستمزد پرداختانزیم،يگریثبات مرب،یتیریمد
نسبت به فصل گذشته، میتیعملکرد، حفظ اسکلت اصلیابیارزياستانداردهانییباشگاه، تعیتخصص

و مشخص بودن یعمومۀبودجزانیمغات،یدرآمد تبلزانیباشگاه، مییکادر اجراتیو کمتیفیک
هاباشگاهرانیمددگاهیکه پژوهش حاضر از دییگفت از آنجادیبانهیزمنیدر ا. اهداف بلندمدت باشگاه

در يشتریکه مدت بیباورند که در صورتنیبر ارانیکه اکثر مدرسدیاست، به نظر مرفتهپذیصورت
ر ها دباشگاهرانیو معتقدند که مدگذارندیميارا از خود بر جيداشته باشند، عملکرد بهتراریاخت

زیالزم و تجههاييزریبا استفاده از برنامهتوانندیداشته باشند، ماریدر اختیکه زمان کافیصورت
نیمجرب، همچنيگریداشتن کادر مربزیراه ننیبگذارند و در ايرا از خود بر جايمنابع، عملکرد بهتر

.دارنداجیبه آن احتتیه موفقبدنیرسبرايکهاندمطرح کردهیعواملنیترهمرا متیفیباککنانیباز
هاي متنوعی براي ارزیابی طور کلی و با توجه به نتایج پژوهش حاضر، باید گفت شاخصبه
تواند هاي ورزشی میها در ارزیابی و انتخاب بهترین باشگاهاي ورزشی وجود دارد که توجه به آنباشگاه

هاي ورزشی الیق به منظور اب باشگااندرکاران و مسئوالن در انتخشاخص مناسبی را براي دست
.دستیابی به فضاي رقابتی فراهم آورد
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Abstract
Objective: The purpose of the present study was to identify, prioritize, and
weight performance evaluation indexes of sports clubs.
Methodology: This research was carried out in two steps. In the first step,
indexes and sub-indexes of performance evaluation were recognized through
consulting literature review and background of research, and 15 sport
management experts and professors using Delphi process. In this step 6 indexes
and 33 sub indexes were identified. In step two, relative weight and rank of each
of indexes and sub indexes which were recognized in pervious step were
analyzed in expert choice software with analytic hierarchy process (AHP)
technique taking into consideration the views of 57 professors and club
managers in Tehran.
Results: Results showed that the most important indexes to evaluate the
performance of the clubs in Tehran were human resources, financial resources,
physical resources and equipment, environment, planning, organization and
evaluation, technical affairs and sports, and the environment respectively. Also,
most general sub-indexes were managerial stability, coaching stability, wages
paid to players, coaches and staff, and quality of specialized staff club, set
standards of performance evaluation respectively.
Conclusion: Due to the importance of the most important indexes of the clubs
in Tehran, according to sources at the club should be a priorit.
Keywords: Analytic hierarchy process, Index, Performance evaluation, Sport clubs.
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