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 بود.AHP نظران و با استفاده از مدل کشور، از دیدگاه صاحب

های دولتی ه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاهتحلیلی و جامع -روش تحقیق توصیفی :شناسی روش
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 دهند.
 .AHP جوانان، مدلشاخص، ارزیابی عملکرد، ادارات ورزش و  های کلیدی: واژه

 

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت .1

 استادیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان. 2

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی. 3

 J.soleimani.d@gmail.com: نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول

 

 
 

 

 

 



 10 یاپیپ ،1 ماره، ش1396 تابستانو  بهارورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد     ...  یابیارز هایشاخص بندیتیو اولو ییشناسا    54 

 

مقدمه 
طی سالیان در  تحوالت شگرف دانش مدیریت

 به امری را وجود نظام ارزیابی اخیر،

ها تبدیل نموده و نبرای سازماناپذیر  اجتناب

 سیستمی کارآمد جهت سنجش عملکردفقدان 

به عنوان یکی از را  یمختلف سازمان در ابعاد

ها معرفی کرده است ناکارمدی سازمان یمعال

 مجموعهارزیابی عملکرد  .(1390)سلیمی، 

 ورکه به منظ شوداقداماتی را شامل می

امکانات و منابع در جهت  سازی استفاده از بهینه

ای اقتصادی توآم با شیوه اب ،هادستیابی به هدف

طریق  گیرد. صورت می ،کارایی و اثر بخشی

توان نقاط قوت و ارزیابی عملکرد است که می

ها و فرآیندها را ضعف کسب و کار، فعالیت

شناخت، سیستم را برای مواجه شدن با نیازها و 

های الزامات مشتریان بهتر آماده نمود و فرصت

بهبود عملیات، ایجاد محصوالت، خدمات و 

 ژئو،فرآیندهای جدید را شناسایی نمود )
. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران 1(2009

گیری درباره تحدید و یا توسعه را قادر به تصمیم

. 2(2009کند )آسملید و همکاران واحد، می

ها منجر عالوه بر این، ارزیابی عملکرد در سیستم

به ایجاد حس رقابت بین واحدها گردیده و از 

این مجرا بر عملکرد کلی سیستم تاثیر مثبت 

. نتایج 3(2004خواهد گذاشت )فرید و همکاران، 

تواند حاصله از ارزیابی عملکرد همچنین می

الگوی مفیدی جهت تخصیص بودجه، درآمدها و 

آسملید و پاداشها در اختیار مدیران قرار دهد )

توان عنوان . به طور کلی می(2009همکاران 

ها برای نمود که ارزیابی عملکرد به سازمان

                                                      
1. Xu, J.Y. 

2. Asmild, M., Paradi, J., Pastor, T. 

3. Fried, H.O., Lambrinos, J., Tyner, J. 

نماید، و به کارآمدی و بهروری بیشتر کمک می

عنوان ابزار مهمی برای باقی ماندن آنها در بازار 

 (.2009، ژئو)گیرد رقابقی مورد استفاده قرار می

های اساسی در ارزیابی عملکرد هر یکی از گام

سازمانی، طراحی و تدوین نظام ارزیابی آن 

سازمان است و تاکنون در تحقیقات زیادی و در 

های مختلف، به آن پرداخته شده است. سازمان

توان به جعفری و همکاران در این زمینه می

طراحی سیستم اشاره نمود که به ( 1388)

های تربیت بدنی و علوم ارزیابی عملکرد دانشکده

پور و اند. در تحقیق طالبپرداخته ورزشی ایران

( نیز به طراحی مدل نظارت و 1388دار )کشتی

ها برنامه دانشگاهبدنی و ورزش فوقارزیابی تربیت

نژاد و رمضانی نژادیهمتپرداخته شده است. 

 یبرا یابیارز و نظام نیتدونیز به ( 1380)

 کشور یهادانشگاه یبدن تیترب یهابرنامه

اند. یکی از مهمترین ابزارهایی که در پرداخته

راستای طراحی نظام ارزیابی عملکرد مورد 

د که نباشها میگیرند شاخصاستفاده قرار می

نقش مهمی در اصالح عملکرد نظام مورد ارزیابی 

برای تعیین (. در واقع ما 1388دارند )جعفری، 

تعیین این  حیطه و محدوده خدمات ارائه شده و

چه حد در نیل  مطلب که برونداد این خدمات تا

تر مشارکت در حد ابعاد گسترده به اهداف و

تشخیص  اجتماعی موثر هستند، به تعیین و

های عملکرد نیازمند ای از شاخصمجموعه

از  فهرستی ها. تدوین شاخصخواهیم بود

 را فراروی مدیران و یعملکرد معیارهای

بدین ترتیب  داده وای قرار هقمسئوالن منط

برای خودسنجی این مدیران  مناسب را ابزاری

از ها (. شاخص1390نماید )سلیمی، میفراهم 

طریق جمع آوری مدارک صریح و روشن، مسائل 

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Joe+Zhu%22
http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Joe+Zhu%22
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کنند و مشکالت را نمایان ساخته و مشخص می

اصالحی نیاز  ز نظام به اقدامهایی اکه چه بخش

( شاخص 1388جعفری ) (.1388دارد )جعفری، 

داند که روابط متغییرهای کمی و را مقیاسی می

در واقع دهد. به صورت عدد نشان مییا کیفی را 

ها هستند که مسیر حرکت این شاخص

ها برای رسیدن به اهداف را مشخص  سازمان

ی را در نموده و اطالعات ساده و قابل دسترس

به دهد. اختیار تصمیم گیران سازمانی قرار می

توان اظهار داشت که استفاده از یطور کلی م

، اطالعات مهمی را فراهم نموده و اهصشاخ

در  کیفیت قابل توجهی از اطالعات سازمانی را

یک وضعیت جامع و فراگیر گرداوری کرده و 

دهی فراهم رسانی و گزارشاطالعاتی جهت اطالع

همچنین آگاهی افراد را باال برده، . کندمی

اطالعات  و مشکالت را شناسایی ها وفرصت

در  گیریساده و دسترس را جهت تصمیم

 قرار مدیران موضوعات پیچیده، در اختیار

 (. 1380نژاد و رمضان نژاد،)همتی دهد می

ها، یکی از مهمترین تدوین و بکارگیری شاخص

و در صورتی که مراحل طرح جامع ارزیابی است 

با دقت و بر اساس اصول و چارچوبی مشخص، 

علمی و قابل استناد تدوین شوند، به بازیابی 

ها وضعیت موجود و کیفیت عملکرد سازمان

(. پس از 1388منجر خواهند شد )جعفری، 

بایست های ارزیابی عملکرد میتدوین شاخص

این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که میزان 

ها، و تاثیرگذاری هر یک از این شاخصاهمیت 

چه در عملکرد سازمان و چه در ارزیابی عملکرد 

باشد. با در نظر گرفتن این آن، یکسان نمی

توان عنوان نمود که پس از انتخاب مطلب می

بندی این های ارزیابی عملکرد، اولویتشاخص

، ضرورت ها بر اساس میزان اهمیتشانشاخص

ختلف، از روشهای گوناگونی دارد. در تحقیقات م

های بندی شاخصجهت شناسایی و اولویت

ارزیابی عملکرد استفاده گردیده است. یکی از 

فرایند تحلیل ها مدل ترین این روشمتداول

که به عنوان یکی است  1(AHP) سلسله مراتبی

گیری چند شاخصه،  ترین فنون تصمیماز معروف

 1980 در سال 2برای اولین بار توسط ساعتی

های زوجی مطرح شد. این مدل بر اساس مقایسه

بنا شده است و امکان بررسی سناریوهای مختلف 

 20(. در 2008دهد )ساعتی، را به مدیران می

های برنامهتقریبا در تمامی  ،سال گذشته

 همعیار دچن تصمیم گیریبا مرتبط  کاربردی

(MCDM)3 قرار گرفته  مورد استفاده این مدل

توان این مدل را می کاربرد گسترده است. علت

انعطاف پذیری  و سهولت استفاده سادگی، در

 .(1380آن جستجو نمود )قدسی پور،  باالی

در بررسی و حل  AHPقابلیت باالی روش 

های مسایل گوناگون باعث شده تا در زمینه

آموزش و پرورش، مهندسی،  مختلفی همانند

 صنعت، مدیریت، تولید، شخصی،حکومت، 

مورد استفاده قرار  ورزشی و ، اجتماعتیاسس

گیرد. بطور کلی استفاده عمده از این مدل در 

بندی در های سازمانی و اولویتگیریتصمیم

( 2008) 4باشد. گریس و همکارانها میانتخاب

های نوسازی طرحاز این مدل برای ارزیابی 

( 2010) 5استفاده نمودند. لی و همکاران شهری

بخش در آوری انرژی فنهای وزندی بنبه اولویت

                                                      
1. Analytical Hierarchy Process 

2. Saaty, T.L 

3. Multiple Criteria Decision Making 

(MCDM) 

4. Grace K. L. Lee. Edwin H. W. Chan 

5. SeongKon Lee, Gento Mogi, SangKon 

Lee, JongWook Kim 
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 AHPاقتصاد هیدروژن با استفاده از روش 

( از این مدل جهت 1390سلیمی ) پرداختند.

های ارزیابی عملکرد بندی شاخصاولویت

 های لیگ برتر والیبال استفاده نموده است. تیم

(، به اولویت بندی 1391محمدی و اسماعیلی )

با  AIDAدل های تبلیغاتی بر مبنای مرسانه

در بخش تولیدی صنعت ورزش  AHPروش 

(، در 1391سلیمی و همکاران ) پرداخته اند.

 با ورزشی اماکن گزینی به مکانتحقیقی 

 فضایی گسستة و پیوسته هایمدل از استفاده

 TOPSISو  AHPمدل  دو ترکیب مبتنی بر

( در 2010میرکاظمی و همکاران ) اند.پرداخته

بندی معیارهای و اولویتشناسایی  به ایمقاله

ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی و ورزش 

سلیمانی اند. پرداخته AHPها با استفاده دانشگاه

بندی ( نیز از این مدل جهت اولویت2010)

های های ارزیابی عملکرد فدراسیونشاخص

پنگ و ورزشی ایران استفاده نموده است. 

جهت  AHP( نیز از مدل 2010) 1مینگ

های های ارزابی عملکرد تیمبندی شاخصلویتاو

 2ووشو استفاده نموده است. در تحقیق ژئو

( نیز از این مدل جهت ارزیابی عملکرد 2007)

ای ورزش چین استفاده شده های حرفهباشگاه

 است. 

ورزش و جوانان، وزارتخانه  ادارات زیر مجموعه

، مسئولیت هابه عنوان متولیان ورزش استان

های ورزشی این وزارتخانه نمودن سیاستپیاده 

را در استان خویش بر عهده دارند. ارزیابی 

عملکرد این ادرات با توجه نقشی که در وصول 

اهداف کالن ورزش کشور دارند، به نیازی 

                                                      
1. Peng, Y., Ming, L. 
2. Xu 

ضروری در راستای بهبود عملکرد این ادرات، 

تواند از بدل شده است. در واقع چنین ارزیابی می

بندی این ادارات، امکان رتبه طریق فراهم نمودن

منجر به ایجاد رقابتی سالم گردد که نتیجه آن 

تالش روزافزون برای بهبود عمکرد و افزایش 

علیرغم اهمیت مفهوم وری و کارایی است. بهره

ارزیابی عملکرد در این ادارات، فقدان سیستمی 

نظامند جهت انجام چنین پروسه ارزشمندی در 

های مطالعاتی شکشور محسوس است و تال

اندکی را نیز به خود معطوف نموده است. در 

چنین شرایطی آنچه که مبنای ارزیابی این 

گردد، فاکتورهایی سطحی و ادرات قرار می

ظاهری همانند موفقیت و یا عدم موفقیت 

های ورزشی آنها در صحنه مسابقات و یا  تیم

راهیابی تیمهای استان به مسابقات ملی است. 

های نادرستی نگاه به عملکرد، به قضاوت این نوع

در ارتباط ارزیابی منجر خواهد شد که پیامد آن 

های عملکردی نادیده گرفتن بسیاری از جنبه

های توسعه همانند موفقیت در زمینه

های ورزش، توجه به میزان کارایی  زیرساخت

مالی، توجه به ورزش بانوان و ... است. حال با در 

ضعفی در سیستم ارزیابی نظر گرفتن چنین 

های کشور، ادارات ورزش و جوانان استان

توان عنوان نمود که تدوین نظامی کارآمد و  می

های علمی، به عنوان ابزاری بر اساس روش

قدرتمند برای تعیین میزان دستیابی آنها به 

اهداف از پیش تعیین شده، در راستای اهداف 

ه کالن ورزش کشور و مناطق خویش ضروری ب

در تحقیق حاضر با استفاده از  رسد.نظر می

های متخصصین، ابتدا به شناسایی دیدگاه

های ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و شاخص

ها بندی این شاخصجوانان ایران و سپس اولویت

، پرداخته شده است.AHPبا استفاده از مدل 
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تواند در راستای استقرار نتایج این تحقیق می

عملکرد کارآمد و به منظور تدوین نظام ارزیابی 

های غیر های مناسب و حذف مؤلفهشاخص

ضروری جهت ارزیابی عملکرد، مفید واقع گردد. 

ها، مدیران ها و اولویتبر پایه این شاخص

توانند با انجام ارزیابی به های ورزش میسازمان

کسب اطالعات از عملکرد واحد تحت نظارت 

 .دخود بپرداز

 شناسی روش

تحلیلی بود و از  -قیق حاضر از نوع توصیفیتح

جامعه آماری ای بود. نظر هدف کاربردی و توسعه

تحقیق شامل کلیه اساتید مدیریت ورزشی 

های دولتی شهر تهران بود که تعداد آنها دانشگاه

نفر محاسبه گردید. با توجه به  186مجموعا 

گیری در مدل تعداد نمونه مورد نیاز برای تصمیم

AHP نفر از افراد جامعه آماری به  60عداد ت

  نمونه در نظر گرفته شد. عنوان

در مرحله اول تحقیق پس از تبیین مبانی نظری 

ای )مقاالت، کتب، با استفاده از منابع کتابخانه

ها(، جهت تدوین گزارشات و وب سایت

ای با مرور های اولیهمعیارهای ارزیابی، شاخص

ا در نظر گرفتن ادبیات و پیشینه تحقیق و ب

آمارهای منتشره از وزارت ورزش و جوانان در 

ارتباط با عملکرد سالیانه ادارات استانی، 

تر شدن استخراج گردید. در ادامه جهت روشن

مسیر تحقیق و غنی سازی اطالعات، در طی دو 

با اساتید مدیریت ورزشی، نظرات  جلسه مصاحبه

دن بندی و خالصه نموآنها اخذ و پس از جمع

تهیه و در اختیار نمونه  های اولیهنتایج، شاخص

آوری و آماری تحقیق قرار گرفت. پس از جمع

بندی نظرات، پرسشنامه نهایی با پنج معیار جمع

زیر معیار در دو بخش ورودی و خروجی،  26و 

بعد جهت تعیین  نهایی و تایید گردید. در مرحله

در  ها، پرسشنامه نهاییاولویت هر یک از شاخص

 60های مقایسه زوجی در اختیار قالب ماتریس

نفر از اساتید مدیریت ورزشی قرار داده شد و 

آوردن اولویت  ها و به دستدیدگاهبرای تلفیق 

هر یک از معیارها و زیر معیارهای در نظر گرفته 

یکی از  استفاده گردید. AHPشده از مدل 

تعیین نرخ  AHPل مراحل استفاده شده در مد

عنوان توان به که از آن می گاری استناساز

پایایی پرسشنامه استفاده نمود. پس از انجام 

محاسبات مربوط، این نرخ در تحقیق حاضر 

الزم به  بدست آمد که مورد تایید است. 081/0

کلیه مراحل طراحی و اجرای باشد که ذکر می

 EXPERTبا استفاده از نرم افزار  AHPتکنیک 

CHOICEانجام پذیرفت. 

 

 ها: یافته

تحقیق حاضر در دو مرحله کلی صورت 

های پذیرفت. در مرحله اول به شناسایی شاخص

ارزیابی عملکرد پرداخته شده است. در واقع در 

این مرحله با استفاده از مبانی نظری تحقیق و 

نظرات اساتید مدیریت ورزشی در طی دو جلسه 

های ارزیابی استخراج و نهایی مصاحبه، شاخص

سلسله مراتب بدست آمده بر  1ید. شکل گرد

های در نظر گرفته شده را نشان اساس شاخص

 .می دهد
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 مراتبی ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان  سلسله درخت .1شکل 

 
دهد در این ساختار، همانگونه که شکل نشان می

ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استانها، 

لی تحقیق، در باالترین سطح به عنوان هدف اص

درخت سلسله مراتبی قرار داده شد. اما در سطح 

ها دوم این ساختار، معیارها در دو بخش ورودی

ها ترسیم گردید. در سطح اول و خروجی

ها دو معیار سرانه اماکن ورزشی و بودجه ورودی

ها نیز سه معیار توسعه و در بخش خروجی

ه ورزش ای، توسعورزش قهرمانی و حرفه

های ورزش در نظر همگانی و توسعه زیر ساخت

های گزینه 26گرفته شد. در سطح سوم نیز 

 تصمیم )زیر معیار( قرارگرفته است. 

های بندی شاخصدر مرحله دوم تحقق به اولیت

 AHPنظر گرفته شده با استفاده از مدل 

 60در برای هر جفت از معیارها، از  پرداخته شد.

رزشی خواسته شد تا با انجام اساتید مدیریت و

مقایسات زوجی به این سوال پاسخ دهند که 

چگونه  Bنسبت به معیار  Aمیزان اهمیت معیار 

و ارزش نسبی یک اولویت نسبت به  "می باشد

اولویت دیگر را با انتخاب عددی بین یک تا نه 

با انجام این مرحله برای هر مشخص کنند. 



 59   9 یاپیپ ،2 ماره، ش1395 مستانزو  پاییزورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد        ...      یاحمد نژاد سجاد دیدامنه ، س یمانیسل ریجهانگ 

 

 بدست آمد. 1معیار به شرح جدول شماره یت هر معیار و زیر و اولوگزینه، مقدار وزن نهایی 

 
 و اولویت هر یک از معیارها و زیر معیارهمقدار وزن نهایی  .1جدول 

ابعاد 

 ارزیابی

وزن اختصاص  معیارها

 یافته

وزن اختصاصی  زیرمعیارها

 یافته

 61725/0 سرانه بودجه عمرانی 67725/0 بودجه  ورودیها

 38275/0 ریسرانه بودجه جا

 26332/0 سرانه اماکن ورزشی روباز خصوصی

 25091/0 سرانه اماکن ورزشی روباز دولتی

سرانه اماکن ورزشی سرپوشیده  32275/0 سرانه اماکن

 خصوصی

24507/0 

 2407/0 سرانه اماکن ورزشی سرپوشیده دولتی

توسعه زیرساخت های  خروجی ها

 ورزش

 15045/0 بیطرح استعدادیا 53921/0

اجرای برنامه ساالنه در زمینه توسعه 

 ورزش

13074/0 

 12925/0 تعداد دوره های آموزش مربی

 12419/0 تعداد ورزشکاران سازمان یافته

 1091/0 برقراری سیستم نظارت و ارزیابی

 09404/0 جلسات و سمینارها

 ICT 09147/0توسعه 

 09093/0 زش داورتعداد دوره های آمو

 07983/0 آموزش مدیران در اداره 

 05421/0 هیاتهای استانی فعال

 ورزش

 همگانی

 

27022/0  

 

 44725/0 تعداد ورزشکاران، ورزش همگانی

 3179/0 تعداد ایستگاه های ورزش همگانی

کننده از ایستگاه تعداد افراد استفاده

 همگانی

23485/0 

و حرفه ورزش قهرمانی 

 ای

 2109/0 تعداد مدال در بازیهای بین المللی 19057/0

 18029/0 تعداد مدال در بازیهای داخلی

 17091/0 کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک

 14018/0 تعداد بازیکنان تیم ملی

 12021/0 های منطقه اییرگزاری لیگ

 09604/0 تعداد میزبانی از رویداد های ورزشی

 08147/0 تعداد اعزام به مسابقات

 

 
 دهد.( نیز نمودار وزنی معیارها و و زیر معیارها را نشان می3( و )2شکل )
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 نمودار وزنی معیارهای کلی در نظر گرفته شده .2شکل 

 

 

 

 
 نمودار وزنی زیرمعیارهای در نظر گرفته شده .3شکل 
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 گیری بحث و نتیجه

بندی اولویت هدف تحقیق حاضر شناسایی و

های ارزیابی عملکرد ادارت ورزش و شاخص

ها از دیدگاه متخصصین با استفاده جوانان استان

بود. بر این اساس دو معیار کلی  AHP از مدل

ها و سه شاخص کلی در در قسمت ورودی

های به عنوان معیارهای اصلی قسمت خروجی

 انتخاب گردید. 

ی ورودی، شاخص هانتایج نشان داد که در میان 

باشد. نتایج بودجه به عنوان مهمترین شاخص می

(، 2010تحقیقات سلیمانی دامنه و همکاران )

، سلیمانی دامنه و نژاد سجادی (1390سلیمی )

( نیز بودجه 2003) 1و هاس و همکاران (1391)

های موثر بر ارزیابی را عنوان یکی از مولفه

عملکرد معرفی نموده است. بر این اساس 

وان عنوان نمود که بدوجه و مصرف بهینه ت می

 آن 

 
 

های اصلی موثر بر عملکرد به عنوان یکی از مولفه

ها است که قرار گرفتن آن در بسیاری از سازمان

اولویت اول در تحقیق حاضر اهیت آن در 

کند. عملکرد ادارت ورزش و جوانان را گوشزد می

های طرح مالی است که نیازمندیدر واقع بودجه 

به طور کامل برای مدت  یک مجموعه راپولی 

های در برابر نیازمندی ساز ومحدودی برآورد می

)فرج وند،  می شود بینیهزینه اقالم درآمد پیش

با توجه به دولتی بودن ادارات ورزش و  (.1384

جوانان کشور و همچنین درآمدزایی پایین آنها از 

طریق جذب بخش خصوصی، بدیهی است که 

                                                      
1. Haas, D.J. 

بودجه دولتی این ادارات است که بخش عمده 

 کند. آنچه که در منابع مالی آنها را تامین می

 

ارزیابی عملکرد در این شاخص مورد توجه قرار 

ان کارایی سازمان ها در خواهد داشت میز

 استفاده از این منبع مالی است. 

در میان زیرمعیارهای بودجه، نیز سرانه بودجه  

عمومی به عنوان مهمترین شاخص شناسایی 

ای( شد. سرانه بودجه عمرانی )بودجه سرمایه

مخارجی هستند که موجب ایجاد یا افزایش 

مانند خرید یا احداث  های ثابتاموال و دارایی

ساختمان، خرید زمین، خرید ماشین آالت، 

خرید کاالی مصرف نشدنی، پرداخت وام و 

 های عمومی و خصوصیگذاری در بخشسرمایه

های ها، زمین(. سالن1384)فرج وند،  شودمی

ورزشی، استخرها و سایر فضاهای ورزشی 

باشند که های ثابت در بخش ورزش میسرمایه

عمرانی تاسیس و  توانند ار محل منابع بودجهمی

توان تکمیل گردند. این تاسیسات عمرانی را می

های ورزش هر استان معرفی نمود. زیر زیرساخت

ها به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در ساخت

های ورزشی در هر سه حیطه توسعه فعالیت

ای مطرح ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه

وسعه توان عنوان نمود که بدون تباشند و می می

ها نیز امری ها، رشد در سایر زمینهزیرساخت

دشوار و ناممکن است. با توجه به نکات ذکر شده 

های در باب اهمیت توجه به مصرف کارای بودجه

عمرانی، نتایج تحقیق حاضر نیز قابل توجیه 

رسد با توجه به نکات ذکر شده به نظر میاست. 

بتوان عنوان نمود که بودجه و بویژه بودجه 

های ای در توسعه زیر ساختعمرانی تاثیر عمده

ورزش هر استانی دارد و بر این اساس به مدیران 

گردد با استفاده بهینه ها توصیه میورزش استان
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ای و بویژه در بخش عمرانی از از منابع بودجه

طریق دستیابی به میزان باالی کارایی، بستر 

های ورزش الزم برای توسعه زیرساخت

ای خویش را فراهم نموده و از این طریق ه استان

در راستای رشد استعدادها در سه حیطه ورزش 

 قهرمانی، حرفه ای و همگانی گام بردارند.  

های ورودی، دومین معیار در بخش شاخص

سرانه اماکن ورزشی است. نتایج تحقیق سلیمی 

سلیمانی دامنه و نژاد سجادی ( و 1390)

عنوان عاملی موثر  نیز از این مولفه به (1391)

های ورزشی یاد نموده است. بر در عملکرد باشگاه

های کارشناسان ورزش اساس برخی از دیدگاه

 حاضر ورزش کشور ترین مساله مهمکشور 

 بر طبق آمار .کمبود سرانه فضای ورزشی است

صدم متر  25سرانه فضای ورزشی در حال حاظر 

طبق و این درحالی می باشد که مربع است 

متر مربع  1.2نامه پنجم توسعه باید به سرانه بر

سرانه  یپنج برابرو این به معنای رشد  برسیم

ورزش و باشد. در شرایط کنونی ورزشی می

تر  گذاری در آن چند پله عقب های سرمایه هزینه

و مشارکت بخشش  از نیازهای اولیه جامعه است

باشد )ایسنا، خصوصی در آن بسیار محدود می

شود، چه که از این نتایج استنتاج می(. آن1391

های کشور در کمبود سرانه اماکن ورزشی استان

شرایطی است که به عنوان یکی از مولفه های 

اصلی عملکردی معرفی شده است. با تفکر در 

علل بوجود آمدن چنین شرایطی، به نظر 

رسد بتوان از دو عامل عدم مشارکت بخش  می

ارآمدی در خصوصی در توسعه سرانه و ناک

های عمرانی، به عنوان مصرف بهینه بودجه

سازی در خصوصیمهمترین علل یاد نمود. 

مدیریت  گری وورزش به معنی واگذاری تصدی

به بخش  و کاالهای ورزشیارایه خدمات 

 44باشد که قویا مورد تاکید اصل خصوصی می

این راستا، آنچه که در قانون اساسی کشور است. 

تعدادی از اماکن ورزشی اری صورت گرفت واگذ

بود و در زمینه به بخش خصوصی  موجود

مشارکت این بخش در ایجاد فضاهای ورزشی 

سازی جدید به عنوان اصلی ترین هدف خصوصی

در ورزش کشور، موفقیتی کسب نشد. در 

جستجوی علل بوجود آمد چنین شرایطی به 

هزینه باالی ساخت و خرید مواردی همچون 

ناکافی بودن  و تجهیزات ورزشی اماکن ورزشی و

خوریم بر میتسهیالت ارائه ای توسط دولت 

(. بر این اساس و با توجه به 1385)احمدی، 

به مدیران ادارات ورزش و جوانان نتایج تحقیق 

شود با ترغیب بخش ها توصیه میاستان

خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش ورزش از 

 اینذاران گمساعدت و حمایت از سرمایهطریق 

زمینه مشارکت آنها را در توسعه سرانه  بخش

 اماکن ورزشی فراهم نمایند.

های خروجی، توجه به در میان زیر شاخص

های ورزش در اولویت توسعه توسعه زیرساخت

اول قرار گرفت. نتایج تحقیق سلیمانی دامنه 

( 1391(، سلیمانی دامنه و نژاد سجادی )2010)

ها به توسعه زیرساخت( نیز از 1390و سلیمی )

ترین معیارهای ارزیابی عنوان یکی از اصلی

اند. در توجیه عملکرد در بخش ورزش یاد نموده

بندی باید عنوان نمود که چنین اولویت

ها )سرانه فضای ورزشی، استعدادیابی، زیرساخت

های آموزشی برای تربیت مربی و داور( دوره

همانند  هاهستند که بستر توسعه در سایر بخش

ای و همگانی را فراهم ورزش قهرمانی، حرفه

 (.2003نمایند )هاس و همکاران،  می
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رسد بتوان عنوان نمود که توجه به لذا به نظر می

ها به عنوان مهمترین فاکتور توسعه زیرساخت

ریزان ورزش بایست مورد توجه برنامههمواره می

ها قرار گیرد. در میان زیر در سطح استان

ها، استعدادیابی به رهای توسعه زیرساختمعیا

در فراهم باشد. عنوان مهمترین زیر معیار می

ای نمودن شرایط توسعه ورزش قهرمانی و حرفه

استعدادیابی است که فراهم کننده بستر الزم 

ورزش توان عنوان نمود که است. در واقع می

هایی چون ای امروز با مشخصهمدرن و حرفه

سخت افزاری، تبلیغات، آموزش، امکانات 

های اقتصاد ورزش و در نهایت سطح باالی  مقوله

مربیگری و هدایت ورزشکار برای مسابقات 

اما قبل از همه این  شود.ورزشی شناخته می

ها گیرد نظامموارد، آنچه که مورد توجه قرار می

ست. در واقع ا های مدرن استعدادیابیو روش

ای بر روی هی مشخصات اشاره شده به گونهمه

 استعدادیابی گیرند.ی استوار قرار میاین پایه

 که هاییورزش در رشدی هایبرنامه و نظامدار

های آنتروپومتریکی، ویژگی به آنها در موفقیت

دارد،  بستگی حرکتی هایمهارت و فیزیولوژیکی

، 1است )وینس و همکاران کرده پیدا گسترش

میت بر این اساس و با توجه به اه(. 2006

ای استعدادیابی در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه

استان و چه بسا کشور، قرار گرفتن این عامل در 

اولویت باال برای ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و 

 باشد. ها دور از ذهن نمیجوانان استان

اما در میان سه شاخص کلی در بخش خروجی 

 ها، توجه به ورزش قهرمانی و حرفه ای به عنوان

اولویت سوم معرفی گردیده است. این در حالی 

است که ما شاهد آن می باشیم که بخش عمده 

                                                      
1. Vaeyens, R  et al. 

ای از بودجه های ورزشی استانی در این بخش 

هزینه می گردد. شاید با توجه به نتایج تحقیق 

حاضر بتوان لزوم توجه به این نکته را خاطر 

نشان کرد که موفقیت در زمینه توسعه ورزش 

ه های قهرمانی، حرفه ای و در تمامی حیط

همگانی تنها در صورت فراهم شدن زیرساخت 

های مناسب بدست می آید. بر این اساس به 

مدیران ورزش استان ها توصیه نمود تا با 

اختصاص درصد بیشتری از بودجه در جهت 

توسعه زیر ساخت ها صرف نمود تا از این طریق 

م زمینه توسعه ورزش در سایر بخش ها نیز فراه

 گردد.

همچنین براساس نتایج پس از توسعه 

ها، توجه به ورزش همگانی در اولویت زیرساخت

ای در دوم و توجه به ورزش قهرمانی و حرفه

اولویت سوم قرار گرفت. در ارتباط اولویت باالتر 

ورزش همگانی به نسبت ورزش قهرمانی و 

ای، شاید بتوان عام بودن آن را دلیل حرفه

ن ذکر نمود. به عبارت دیگر با اهمیت بیشتر آ

توجه به همگانی و فراگیر بودن این ورزش در 

ای که ویژه مقایسه با ورزش قهرمانی و حرفه

بندی قابل افرادی خاص است، چنین اولویت

 توجیه است. 

به طور کلی و با توجه به نتایج تحقیق به 

شود مدیران ادارات ورزش و جوانان توصیه می

های موجود و بویژه در ه از بودجهبا استفاده بهین

بخش عمرانی و جذب بخش خصوصی، به توسعه 

ها و در نتیجه آن های ورزش استانزیرساخت

افزایش سرانه اماکن پرداخته و از این طریق 

ضمن توسعه ورزش اقشار عامه در قالب ورزش 

همگانی، زمینه استعدادیابی و در نتیجه آن 

ی را نیز فراهم اتوسعه ورزش قهرمانی و حرفه

 .نمایند



 10 یاپیپ ،1 ماره، ش1396 تابستانو  بهارش، ورز ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد      ...  یابیارز هایشاخص بندیتیو اولو ییشناسا    64 

 

 منابع

  ،احمدی، اژدر؛ محمدزاده، حسن؛ ترتیبیان

بررسی موانع و مشکالت موجود (. 1385بختیار )
درخصوصی سازی ورزش از دیدگاه صاحبان 

، اولین باشگاه های خصوصی شهرستان ارومیه

 .همایش ملی شهر و ورزش

 محمد؛  ،محمد؛ خبیری ،افسر؛ احسانی ،جعفری

طراحی سیستم ارزیابی (. 1388) رمنصو ،مومنی
عملکرد دانشکده های تربیت بدنی و علوم 

)پیاپی  1شماره  مدیریت ورزشی، ،ورزشی ایران

 71-51(، صص 2

  ،)کد خبرخبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا 

 - 1390اسفند  24چهارشنبه ، 90122404926

17:28  

 دامنه، جهانگیر؛ نژادسجادی، سیداحمد سلیمانی

های بندی شاخصشناسایی و اولویت(. 1391)
ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی ایران با 

، نشریه پژوهش در علوم AHPاستفاده از مدل 

 ورزشی، در دست چاپ

 ( 1390سلیمی، مهدی .) شناسایی و اولویت
های ارزیابی عملکرد تیم های لیگ بندی شاخص

د، ، پایان نامه کارشناسی ارشبرتر والیبال ایران

دانشگاه تهران، دنشکده تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 شعبانی حسینی، محمد؛سلیمی، مهدی؛ سلطان-

 اماکن گزینی مکان (.1391بهار، غالمرضا )
 گسستة و پیوسته های مدل از استفاده با ورزشی
 و TOPSIS مدل دو ترکیب مبتنی بر فضایی
AHP (، 13)پیاپی  1، مدیریت ورزشی شماره

 180-157صص 

 (. 1388دار، محمد )پور، مهدی؛ کشتیطالب

طراحی مدل نظارت و ارزیابی تربیت بدنی و 
ورزش فوق برنامه دانشگاه ها، پژوهش در علوم 

  32-13(، صص: 24)پیاپی  1، شماره ورزشی

 ( 1384فرج وند اسفندیار ،) فراگرد تنظیم تا
 ، تهران، انتشارات فروزشکنترل بودجه

 فرایند تحلیل (. 1380ن )سیدحس ،پورقدسی
، انتشارات دانشگاه امیر کبیر، سلسله مراتبی

 چاپ چهارم

 ( 1391محمدی، سردار؛ اسماعیلی، نرگس .)

اولویت بندی رسانه های تبلیغاتی بر مبنای مدل 
AIDA  با روشAHP  در بخش تولیدی صنعت
(، 15)پیاپی  1، مدیریت ورزشی شماره ورزش

 92-77صص 

 (. 1380نژاد، رحیم )ی، مهرعلی؛ رمضاننژادیهمت

 تیترب یها برنامه یبرا یابیارز و نظام نیتدو
، طرح پژوهشی، کشور یها دانشگاه یبدن

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و وزارت 

 علوم تحقیقات و فناوری
 Asmild, M., Paradi, J., Pastor, T 

(2009). Centralized resource 

allocation BCC models, Omega, 1 

(37): 40-49. 

 Haas, D.J (2003). Productive 

efficiency of English football 

teams- a data envelopment analysis 

approach, Manage Decis Econ, 

(24): 403–410  

 Fried, H.O., Lambrinos J., Tyner J 

(2004). Evaluating the performance 

of professional golfers on the PGA, 

LPGA and SPGA tours, European 

Journal of Operational Research 

(154): 548–561 

 Grace, K.L., Edwin, H.W (2008). 

The Analytic Hierarchy Process 

(AHP) Approach for Assessment of 

Urban Renewal Proposals, Soc 

Indic Res (89):155–168 

 Lee, S.K., Mogi, G., Lee, S.K., 

Kim, J.W (2010). Prioritizing the 

weights of hydrogen energy 

technologies in the sector of the 

hydrogen economy by using a 

fuzzy AHP approach, International 

Journal of Hydrogen Energy, 2(14): 

187-199.



 65   9 یاپیپ ،2 ماره، ش1395 زمستانو  پاییزورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد        ...      یاحمد نژاد سجاد دیدامنه ، س یمانیسل ریجهانگ 

 Peng, Y., Ming, L (2010). 

Evaluation Index System on 

Performance Management of 

University High-Level Wushu Team 

Based on the AHP, 7th International 

Conference on Innovation & 

Management  

 Saaty, T. (2008). Decision making 

with the AHP, International Journal 

of Services Sciences, 1(1):44-59 

 Xu, J.Y (2007). Performance 

Assessment of Professional Sports 

Clubs with Balanced Score-Card 

and AHP, Sport Science Research, 

28(1) :26-28 

 Zhu, J (2009). Quantitative models 

for performance evaluation and 

benchmarking: data envelopment 

analysis with spreadsheets. 

Worcester MA. USA 

 Vaeyens, R., Malina, R.M., 

Janssens, M., Renterghem, B., 

Bourgois. J., Vrijens, J., 

Philippaerts, M (2006). 

Multidisciplinary selection model 

for youth soccer: The Ghent Youth 

Soccer Project. Br J Sports Med, 

40: 928–934. 

 Soleimani-damaneh j., Hamidi M., 

Sajadi S.N (2011). Evaluating the 

Performance of Iranian Football 

Teams Utilizing Linear 

Programming, American Journal of 

Operations Research, 1(2): 65-72 
 

 

 

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Joe+Zhu%22
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=5430
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=5430
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=5430
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=5430


  

 Biannual Journal of 
Sport Development and Management  

Vol 6, Iss 1, Serial No. 10 

 

 

 
Identifying and prioritizing the performance evaluation indices of Iranian 

directorates of sports and youth from the experts’ viewpoints using the 

AHP model 
Jahangir Soleimani Damaneh1*, Seyyed Ahmad Nejad Sajadi2, Mehdi Salimi3 

 

Received: Mar 29, 2013                 Accepted: Oct 26, 2013  

Abstract 

Objective: This study aims at identifying and prioritizing the performance 

evaluation indices of Iranian directorates of Sports and youth form the experts' 

viewpoints using the AHP model. 
Methodology: This is an analytical study and the research population is 

comprised of sport management professors in Tehran state universities 

(N=186). Considering the required number of the participants in AHP Model 

for decision-making, the 60 people were randomly chosen as the sample. To 

identify the indices, a preliminary questionnaire was developed using literature 

review and distributed among the participants in two steps. With regard to the 

comments, a questionnaire with five criteria and 26 sub-criteria was finalized 

and approved.  

Results: The participants' viewpoints were weighted using the paired 

comparison matrix. Results indicated that the budget (w = 0.67725) and 

infrastructure development (w = 0.53921) were ranked the most important 

indices of input and output respectively. 
Conclusion: Considering the findings of the study, the directorate 

administrators are recommended to improve the functional capacity of the 

organization by paying attention to optimize the use of budget especially 

development budget in order to develop sports infrastructures. 

Keywords: Index, Performance evaluation, Directorate of Sports and Youth, 

AHP model. 
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