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مقدمه
همة سازمان ها ،چه دولتی و چه خصوصی ،برای توسعه ،رشد و پایداری در عرصة رقابتی امروز بهنوعی
سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامههای سازمان،
فرایندها و نیروی انسانی خود را بسنجند ( .)1ضرورت و اهمیت وجود نظام ارزیابی عملکرد در هر سازمان
به اندازه ای است که فقدان آن در ابعاد مختلف سازمانی ،اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات،
اهداف و راهبردها بهعنوان یکی از علائم بیماری سازمان محسوب شده ( )2و به معنای عدم برقراری ارتباط
با محیط درون و برونسازمانی است و در نهایت به کهولت و مرگ سازمان منجر خواهد شد ()3؛ چراکه
سازمانها و مؤسسات مختلف با هر مأموریت ،رسالت ،اهداف و چشماندازی که دارند ،در نهایت در یک
قلمرو ملی یا بینالمللی عمل میکنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان ،اربابرجوع و ذینفعان در
خصوص میزان دستیابی به اهداف تعیینشدة خود هستند ،و بدون ارزیابی و کسب آگاهی از میزان
پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیشروی سازمان و مواردی که به بهبود جدی
نیاز دارند ،نمیتوانند به اهداف خود دست یابند .بر همین اساس ارزیابی عملکرد در سازمانها به موضوع
بسیار مهمی تبدیل شده و استفاده از نتایج آن ،به عنوان یک ابزار مدیریتی مهم برای مدیران سازمانی
عمومیت یافته است ( .)4ادارات ورزش و جوانان استانها نیز بهعنوان سازمانی که یکی از متولیان اصلی
ورزش کشور بوده و عملکرد آنها در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد و سلامت جسمانی و روانی
آنها تأثیرگذار است ( ،)5میبایست همانند دیگر سازمانها و ارگانهای کشور به ارزیابی کارایی و اثربخشی
عملکرد کارکنان و فرایندهای مختلف خود بپردازند ،براساس آن وضعیت خود را بهبود بخشند ،بر حجم
خدمات و کیفیت آنها بیفزایند ،و در روند حرکت خود تحولات مثبتی را ایجاد کنند ،زیرا ورزش از مقولاتی
است که تمامی سنین و اقشار مختلف از آن بهره میبرند و بهنحوی با آن مرتبطاند و عملکرد خوب این
سازمانها پیشنیاز نیل به جامعة سالم و توسعهیافته است ،بهعکس عملکرد ضعیف آنها موجب زمینهسازی
برای بروز انواع نارساییهای اجتماعی و فرهنگی است ( .)6از مهمترین وظایف ادارات ورزش و جوانان
استانها میتوان به توسعه و تعمیم ورزش در سطح استانها ،پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیة سالم
در افراد ،تعلیم و تربیت مربی ورزش ،تأسیس ،تجهیز و ادارة ورزشگاههای استانها ،و تهیه و تنظیم
برنامههای توسعة کمی و کیفی تربیت بدنی و ورزش در سطح استان اشاره کرد ( .)7بر همین اساس
ارزیابی عملکرد در سازمانهای ورزشی و بهخصوص ادارات ورزش و جوانان استانها بهمنظور شناسایی
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وضع موجود و توسعة برنامههای بهبود در راستای دستیابی به وضع مطلوب ،از مقولههای مهم و مورد
توجه بسیاری از کارشناسان و مدیران این سازمانهاست (.)8
مدلهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارند ( )9که مدل کارت امتیازی متوازن 1از
معروفترین و شناختهشدهترین آنهاست و در سازمانهای مختلف استفاده میشود ( .)3این مدل چارچوبی
مفهومی برای تبدیل مأموریت و اهداف راهبردی سازمان به مجموعهای از مقیاسهای عملکردی قابل
اندازهگیری است ( ) 11که در چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری گسترده
میشود ( .)11در واقع این مدل در پی کنترل و ایجاد توازن بین شاخصهای مالی و غیرمالی ،شاخصهای
دروننگر و بروننگر ،شاخصهای گذشتهنگر و آیندهنگر ( )12و شاخصهای بلندمدت و کوتاهمدت بوده
( ،)13و یکی از فنون اساسی در شکستن اهداف اصلی و کلان به اهداف خرد ،و مشخص کردن فعالیتهای
اجرایی مورد نیاز بهمنظور دستیابی به اهداف است و مشخص میکند که هر کس چه وظیفهای بهعهده
دارد و چگونه میتواند در دستیابی سازمان به اهداف تعیینشده مشارکت کند .اما این روش ناکاراییهایی
در اجرای کمی دارد و اغلب اطلاعات مربوط به ترجیحات تصمیمگیرندگان در مورد معیارهای ارزیابی ،به
دلایل مختلف براساس قضاوت کیفی آنها بیان میشود و در عمل نیز ،قضاوت تصمیمگیرندگان اغلب
نامطمئن بوده و به وسیلة مقادیر عددی دقیق قابل بیان نیستند .همچنین از مهمترین ایرادات این روش
و دیگر روشهای ارزیابی عملکرد ،نبود اتفاق نظر در خصوص مفاهیم عدم قطعیت در روشهای اندازهگیری
است .بنابراین برای مواجهه با این مشکلات و پیچیدگیها ،استفاده از رویکردهای جدید و بینرشتهای،
امری ضروری است ( ،)14ازاینرو در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نقاط قوت مدل کارت امتیازی متوازن
در ارزیابی عملکرد ،از ترکیب روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی 2و تکنیک تاکسونومی عددی ،3برای ارزیابی
عملکرد و رتبهبندی ادارات ورزش و جوانان استفاده میشود.
روش تحلیل سلسلهمراتبی ،4روشی جامع برای حل مسائل چندمعیاری است ( .)15این روش چه در
دنیای واقعی و چه بهصورت تئوریک در حل مشکلات راهبردی بهکار میرود ( .)16فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی در سال  1981توسط ساتی )17( 5بهعنوان ابزار آنالیز گسترده در مدلسازی مسائلی مانند

)1. Balance Scorecard (BSC
2. Fuzzy AHP
3. Numerical Taxonomy
)4. Analytical Hierarchy Process (AHP
5. Saaty
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موضوعات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و علوم تربیتی مطرح شد ( ،)18و بر پایة مقایسة زوجی ارزشهای
دستهای از موضوعات پایهگذاری شد ( .)19این روش از جامعترین سیستمهای طراحیشده برای
تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است ( ،)21زیرا امکان فرموله کردن مسئله را بهصورت سلسلهمراتبی
فراهم میکند ( ،) 21همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد
( .)22این فرایند میتواند گزینههای مختلف را در تصمیمگیری دخالت دهد و امکان تحلیل حساسیت
روی معیارها و زیرمعیارها را دارد ( ،)23و از پیچیدگی مفهومی تصمیمگیری نیز بهطور چشمگیری
میکاهد ،زیرا دو مؤلفه را در یک زمان بررسی میکند ( ،)24و میتواند میزان سازگاری و ناسازگاری
تصمیمگیری را آشکار سازد ( .)25وفایی ( )1386در رسالة دورة دکتری خود روشهای مختلف
تصمیمگیری چندشاخصه را براساس چندین شاخص مؤثر ارزیابی کرد که نتایج نهایی پژوهش وی نشان
داد ،روش  AHPدر میان  21روش مورد مطالعه و براساس برایند شاخصها ،بهترین روش برای رتبهبندی
گزینههای یک مسئله بهشمار میآید ( .)26با این حال روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی بهمنظور غلبه بر
کمبودهای روش تحلیل سلسلهمراتبی بهوجود آمد .از جملة این کمبودها میتوان به این موارد اشاره کرد
که روش  AHPبا مقیاسهای نامتعادل از قضاوتها روبهروست؛ همچنین این روش نمیتواند بر مبنای
اطلاعات غیرقطعی نتایج قابل اعتمادی را ارائه دهد؛ نمیتواند با قضاوتهای گفتاری و زبانی افراد رابطة
منطقی برقرار کند و قضاوتهای ذهنی ناشی از ادراک ،ارزیابی و اصلاح تصمیمگیرنده به مقدار چشمگیری
بر نتایج تأثیر میگذارد؛ بنابراین برای رفع این کمبودها و ابهام در نتایج ،روش  AHPبا نظریة فازی ادغام
شد ،که براساس نظرهای بسیاری از محققان و پژوهشگران ،میتواند در ارزیابی گزینهها بسیار عالی عمل
کند (.)27
روش تحلیل تاکسونومی نیز از مهمترین روشهای درجهبندی مناطق ازهمگسسته از نظر
توسعهیافتگی است ( .)28این روش برای نخستینبار ،توسط آدنسون 1در سال  1763پیشنهاد شد؛ در
سال  1951توسط گروهی از ریاضیدانان لهستانی بسط یافت و در سال  1968بهعنوان وسیلهای برای
طبقهبندی و درجهبندی توسعهیافتگی بین ملل مختلف توسط پروفسور هلوینگ 2در یونسکو مطرح شد
( .)29آنالیز تاکسونومی برای طبقهبندیهای مختلف در علوم گوناگون کاربرد دارد که نوع خاصی از آن
تاکسونومی عددی است .این روش ،یک روش عالی درجهبندی ،طبقهبندی و مقایسة مناطق مختلف
1. Adendon
2. Helving

07

مديريت ورزشی ،دورة  ،10شمارة  ،1بهار 1041

بهشمار میآید و همچنین روشی است که مجموعهای را به زیرمجموعههای کم و بیش همگن تقسیم
میکند و مقیاس قابل قبولی برای بررسی میزان توسعهیافتگی مناطق در اختیار برنامهریزان قرار میدهد
( .)31بنابراین میتوان استنباط کرد که اگر هدف یا یکی از اهداف ارزیابی عملکرد ،رتبهبندی مناطق یا
سازمانها باشد ،این روش کارایی و کاربرد بسیار زیادی خواهد داشت.
مروری بر پیشینة تحقیقات نشان میدهد که پژوهشهای متعددی در زمینة روش تحلیل
سلسلهمراتبی فازی و تکنیک تاکسونومی عددی انجام گرفته ،اما به ترکیب این دو روش و استفاده همزمان
آنها در ارزیابی عملکرد سازمانها و شرکتهای مختلف و بهخصوص سازمانهای ورزشی توجه کمتری
شده است .از جمله پژوهشهایی که در زمینة بررسی این روشها میتوان به آنها اشاره کرد تحقیق
کوسوماواردیانی و اجینتیارا )2115( 1با هدف ترکیب دو روش  AHPفازی و تاپسیس 2و استفاده از آن در
فرایند انتخاب مدیر در یک شرکت مخابراتی است که نتایج نشان میدهد ادغام این دو روش امکانپذیر
است و تأثیر مثبتی بر فرایند انتخاب دارد ( .)31مهاپاترا ،مخرجی و بیهر )2115( 3نیز در تحقیقی به
ادغام دو روش  AHPو  DEAبرای ارزیابی عملکرد سازمانها پرداختند و در نتایج پژوهش خود به استفادة
همزمان این دو تکنیک برای اندازهگیری عملکرد سازمانها و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیمگیری
مدیران از این طریق ،توصیه کردند ( .)32متاگزاس ،کلوریتووس و اسپارتالیس )2116( 4نیز به بررسی
ادغام دو روش  AHPفازی و تاپسیس به منظور تعیین معیارهای پایداری سازمان پرداخته و در نتایج خود
استفاده از این مدل را برای ارزیابی پایداری سازمانی مناسب دانستهاند ( .)33گموس و همکاران)2113( 5
در تحقیق خود به ترکیب دو روش  AHPفازی و  GRAفازی پرداخته و استفاده از آن را در فرایندهای
تصمیمگیری پیچیده که براساس دادههای ذهنی و اطلاعات مبهم انجام میگیرد ،مفید دانستهاند (.)34
در تحقیق دیگری دادفر ،عظیمی و احمدی ( )2113بهمنظور ارزیابی عملکرد شهرستانهای استان
مازندران از روشهای تاکسونومی عددی ،تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای استفاده کردند و در نهایت
براساس معیارهای مختلف به طبقهبندی شهرستانها پرداختند ( .)28سان )2111( 6نیز در تحقیق خود
با ترکیب دو روش  AHPفازی و روش تاپسیس به طراحی و ارائة مدل جدیدی در خصوص ارزیابی عملکرد
1. Kusumawardani, Agintiara
2. TOPSIS
3. Mahapatra, Mukherjee & Bhar
4. Metaxas, Koulouriotis, Spartalis
5. Gumus, Yayla, Çelik, Yildiz
6. Sun
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سازمانها پرداخته و استفادة همزمان از این دو روش را برای ارزیابی عملکرد سازمانها موثر دانسته است
( .)35کاوسی کلاشمی ( )1394نیز در تحقیقی به تعیین و اولویتبندی بازارهای هدف صادرات انواع
زعفران بستهبندیشدة ایران با استفاده از روش تاکسونومی عددی و تاپسیس پرداخته و استفاده از این
روشها را برای اولویتبندی بسیار مناسب بیان کرده است ( .)36همچنین در خصوص موضوع ارزیابی
عملکرد در سازمانهای ورزشی میتوان به تحقیق اسکندری ،امیرتاش و صفانیا ( )1397با عنوان «رابطة
مؤلفههای ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیونهای ورزشی» اشاره کرد که محققان در این پژوهش رابطة
معناداری را بین این مؤلفهها تشخیص دادند و بیان کردند که این مؤلفهها در بهبود عملکرد فدراسیونها
نقش بسزایی دارند ( .)37سلیمانی دامنه ،نژاد سجادی و سلیمی ( )1396نیز در تحقیقی به شناسایی و
اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استانهای کشور با استفاده از روش AHP

پرداختند و شاخصهای بودجه و توسعة زیرساختها را بهعنوان مهمترین شاخصهای ورودی و خروجی
بیان کردند ( .)38همچنین محمدی ،هنری و افشاری ( )1395در پژوهش خود با عنوان «ارزیابی عملکرد
فدراسیونها ی ورزشی براساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا و بررسی فدراسیون قایقرانی بهصورت
موردی» ،معیارهای مختلفی را در مدل ساختاری خود بیان کرده و طبق نتایج بهدستآمده شرایط تمامی
معیارها را ضعیف ارزیابی کردند ( .)39خانمرادی ،زردشتیان و عباسی ( )1394نیز به ارزیابی عملکرد
ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه با استفاده از مدل  EFQMپرداختند و معیار همکاریهای تجاری
و منابع را بهعنوان پایینترین معیارها که میبایست بر بهبود آنها تمرکز شود ،معرفی کردند و نتایج جامعه
را به عنوان بالاترین معیار در نظر گرفتند و تلاش برای حفظ آن را مهم ارزیابی کردند ( .)7میرفخرالدینی
و همکاران ( )1392نیز در تحقیقی به ارزیابی عملکرد سازمانهای ورزشی و بهصورت موردی ادارة کل
تربیت بدنی استان یزد با استفاده از مدل  BSC-TOPSISپرداختند و عملکرد این سازمان را در دو منظر
فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری مطلوب و در دو منظر مشتری و مالی نامطلوب دانستد و با استفاده
از روش تاپسیس به اولویتبندی شاخصهای پژوهش خود پرداختند (.)8
با توجه به موارد ذکرشده در خصوص ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد و با عنایت به اینکه روش
 AHPفازی ،روشی جامع برای حل مسائل چندمعیاری و از مهمترین روشهای تصمیمگیری است و این
فرایند بهصورت سلسلهمراتبی یعنی مشخص کردن هدف و سپس در نظر گرفتن شاخصها و زیرشاخصها
و در نهایت گزینههای مختلف انجام میگیرد ،از طرفی برای ارزیابی عملکرد سازمانهای ورزشی نیز باید
شاخصها ،زیرشاخصها و گزینههای مختلف را در نظر گرفت و اهمیت آنها را نسبت به هم سنجید،
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استفاده از این روش بسیار مناسب بوده و همچنین با بهکار بردن تکنیک تاکسونومی عددی که روش
مناسبی برای درجهبندی ،طبقهبندی و مقایسة مناطق مختلف براساس میزان توسعهیافتگی است ،این
امکان فراهم میشود که بتوان سازمانهای ورزشی را با توجه به ارزیابی عملکرد آنها رتبهبندی کرد.
استان اصفهان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی ورزش کشور در بسیاری از رشتهها از جمله فوتبال،
فوتسال ،و هندبال مطرح است و طبیعی است که موفقیت ورزش استان اصفهان در سالیان اخیر ،حاصل
رشد و توسعة عملکرد ادارات تحت پوشش ادارة کل این استان در شهرستانهای مختلف است که یکی از
دغدغههای سالیانة مدیران ارشد ورزش این استان و سایر استانهای کشور ،رتبهبندی کردن همین ادارات
است .ازاینرو سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ترکیب دو روش  AHPفازی و تحلیل تاکسونومی
عددی ،در راستای ارائة مدلی مناسب برای ارزیابی ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان چگونه پیادهسازی
میشود؟
روششناسی
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی ،به لحاظ نوع توصیفی و به لحاظ جمعآوری اطلاعات پیمایشی
است؛ با این حال شاید بتوان با در نظر گرفتن هدف تحقیق حاضر که ارائة مدلی بهمنظور ارزیابی عملکرد
و رتبهبندی سازمانهای ورزشی و توسعة مدلهای ارائهشده در این زمینه است ،آن را در جرگة تحقیقات
کاربردی نیز لحاظ کرد.
بنیان تحقیق حاضر به مانند بسیاری از تحقیقات معتبر دیگر در این زمینه بر مبنای روش کارت
امتیازی متوازن بنا نهاده شده است .در این مرحله برای تعیین شاخصهای موجود ،بهمنظور ایجاد فرایند
علمی بهترتیب از روشهای بررسی پیشینة پژوهش و مطالعة منابع معتبر علمی ،استفاده از نظرهای 11
تن از استادان خبرة مدیریت و آشنا به حیطة تحقیق ،و در نهایت روش تحلیل عاملی تأییدی بهرهگیری
شد ،که در انتها  41شاخص شناساییشده در مناظر چهارگانة  11( BSCشاخص در زیرگروه منظر
مشتری؛  13شاخص در زیرگروه منظر رشد و یادگیری؛  11شاخص در زیرگروه منظر فرایندهای داخلی؛
و  7شاخص در زیرگروه منظر مالی) طبقهبندی شدند .شایان ذکر است که بهمنظور بررسی روایی سازه و
تأیید ساختار نهایی مناظر کارت امتیازی متوازن با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی ،جامعة آماری
مدیران ارشد این ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور در نظر گرفته شدند که بهصورت در دسترس
پرسشنامه بین  297نفر بهعنوان نمونة آماری از طریق پست الکترونیک توزیع شد.
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از طرفی محدودة مطالعاتی پژوهش استان اصفهان است ،ازاینرو ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای
این استان بهعنوان نمونة مطالعاتی بهمنظور پیادهسازی مدل در نظر گرفته شدهاند ،که اطلاعات مورد نیاز
در خصوص این ادارات نیز از بانک اطلاعاتی و آماری موجود در ادارة کل ورزش و جوانان استان استخراج
شد.
 AHPفازی
برای تعیین اوزان شاخصها در مناظر چهارگانة  BSCاز روش  AHPفازی استفاده میشود .مفهوم
این روش براساس روش  EAتشریح میشود که بر مبنای اعداد فازی مثلثی 1بنا شده است .از کاربردیترین
اعداد فازی ،عدد فازی مثلثی ( )TFNاست که بر روی مجموعة  Rبهصورت رابطة  1تعریف میشود (:)41
lxm

m x u
otherwise

(x  l) / (m  l),
(u  x) / (u  m),
0,

{

(1) : A (x) : R [0,1]  A ( x) 

در رابطة  m ،1ارزش میانی و  lو  uحدود پایین و بالای عدد فازی  Aهستند که در شکل  1به
نمایش درآمدهاند.

شکل  .1نمايش يک عدد فازی مثلثی ()29

1. Triangular Fuzzy Number
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بهمنظور تشریح روش  ،EAدو عدد مثلثی )  M1  (l1 , m1 , u1 ) & M 2  (l2 , m2 , u2را در
نظر بگیرید ،ابتدا برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسة زوجی ،براساس رابطة  1مقدار  SKمحاسبه
میشود.
1

n
 m n

(2) : S K   M kl     M ij 
j 1
 i 1 j 1


در رابطة  K ،1بیانگر شمارة سطر و  iو  jبهترتیب بیانگر گزینهها و شاخصها هستند.
شایان ذکر است که در پژوهش حاضر بهمنظور حصول اعداد مثلثی ،تکیه بر طیف ( )41شده است
(شکل  ،)2که در تحقیق ( )35نیز تأیید و استفاده شده است.

شکل  .2تبدیل مقیاس زبانی به اعداد فازی مثلثی

در این روش ،پس از محاسبة  SKها ،باید درجة بزرگی آنها نسبت به یکدیگر محاسبه شود .بهطور
کلی اگر  M1و  M2دو عدد فازی مثلثی باشند ،درجة بزرگی  M1بر  M2را که با

) V ( M1  M 2

نشان داده میشود ،براساس رابطة  3تعریف میکنیم:
U1-L2
)(u1-L2)+(M2-M1

=)Also:hgt(M1M2

IF M1M2

V(M1M2)=1

V(M1M2)=hgt(M1M2) otherwise

(3):

میزان بزرگی عدد فازی  M1از  Kعدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطة  4بهدست میآید:
])(4): V(M1M2,…,Mk)=Min[V(M1M2),…,V(M1Mk

45
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در روش  EAبرای محاسبة وزنها در ماتریس مقایسة زوجی براساس رابطة  5عمل میشود:
(5):W'(i)=min {V(SiSk)} k=1,2,…,n; Ki
ازاینرو بردار وزنها را بهصورت رابطة 6

خواهیم داشت که همان بردار ضرایب غیربهنجار AHP

فازی است.

W'=[W'(C1, W'(C2),…,W'(cn)] T
در نهایت بردار ضرایب بهنجارشده ،بیانگر بردار وزن شاخصهاست (.)42

(6):

روش تاکسونومی عددی
در روش تاکسونومی عددی بهمنظور اولویتبندی گزینهها ،طبق مراحل زیر عمل میشود:
مرحلة اول :مشخص کردن گزینهها با توجه به هدف موردنظر و تعیین شاخصهای مختلف برای
انتخاب گزینهها.
مرحلة دوم :تشکیل ماتریس دادهها ( )m×nو محاسبة میانگین و انحراف معیار.
مرحلة سوم :نرمالسازی دادههای ماتریس بهدستآمده.
مرحلة چهارم :تعیین فاصلة مرکب بین گزینهها و تشکیل ماتریس فواصل مرکب .در این مرحله ،با
داشتن ماتریس استاندارد  Zمیتوان فاصلة (اختلاف) هر گزینه را از دیگر گزینهها به نسبت هریک از
شاخصها بهدست آورد و با استفاده از رابطة  ،7فاصلة بین دو گزینة  xو  yرا تعیین کرد:
d xx  0

dxy  d yx

Z yj )2

M

xj

 (Z
j 1

(7) : d xy 

با تعیین اختلاف گزینهها با یکدیگر ماتریسی به نام ماتریس فواصل مرکب تشکیل میشود.
مرحلة پنجم :تعیین کوتاهترین فاصله .در این مرحله ،پس از محاسبة فواصل مرکب ،کمترین میزان
فاصلة هر سطر از ماتریس تعیین می شود .سپس میانگین هر کدام از فاصلة گزینهها و انحراف معیار آنها
بهدست میآید و در انتهای ماتریس فواصل مرکب گنجانده میشود .همین مسیر برای کوتاهترین فاصله
نیز پیموده میشود.
مرحلة ششم :تحدید گزینهها (همگنسازی گزینهها) .ممکن است واحدهایی وجود داشته باشند که
دارای فاصلههای بسیار بیشتر یا کمتر از سایر گزینهها باشند .ازاینرو لازم است که گزینههای ناهمگن از
مجموعه حذف شوند .برای انجام این کار ،حد بالا و پایین با استفاده از روابط  8بهدست میآیند:
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(8) : Limit : Or  dr  2dr
up  Limit : Or ()  dr  2dr

{

down  Limit : Or ()  dr  2dr

گزینههایی که خارج از این محدودة تعیینشده قرار میگیرند ،باید حذف شوند .بار دیگر ماتریس دادهها
بدون گزینههای حذفشده تشکیل و مراحل تکرار میشود.
مرحلة هفتم :تعیین الگو یا سرمشق (پیشرو) گزینهها ( .)Cioدر این مرحله ،فاصلة هریک از گزینهها
از مقدار ایدهآل بهدست میآید؛ فاصلة کم از ایدهآل نمایانگر توسعهیافتگی (وضعیت مناسب) و فاصلة زیاد
بیانگر توسعهیافته نبودن آن گزینه است؛ یعنی الگو یا سرمشق گزینهها (توسعه) از رابطة  9بهدست میآید:

 DOj ) 2

m

ij

 (Z

(9) : Cio 

j 1

مرحلة هشتم :درجهبندی یا رتبهبندی میزان توسعهیافتگی گزینهها ( .)Fiدر مرحلة پایانی ،به تعیین
درجة توسعهیافتگی و وضعیت گزینهها ( )Fiبراساس روابط  11و  11پرداخته میشود:

Cio
Co

(10) : Fi 

(11) : Co  Cio  2 Cio

که در این روابط :Fi ،درجة توسعهیافتگی گزینهها :Cio ،سرمشق توسعة هر گزینه و  :Coحد بالای
توسعه هستند .شاخص  Fiعددی بین صفر و یک (  ) 0Fi1است که هرچه این عدد به صفر نزدیکتر
باشد ،نشان از توسعهیافتگی (وضعیت مناسب) و هرچه به یک نزدیکتر باشد ،نشان از عدم توسعهیافتگی
(وضعیت نامناسب) گزینه دارد ( .) 43شایان ذکر است که تمامی محاسبات با استفاده از کدنویسی در
متلب 1انجام میپذیرد.

d xx  0

dxy  d yx

Z yj )2

M

xj

 (Z
y 1

d xy 

1. MATLAB
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یافتهها
نتایج نهایی آزمون تحلیل عاملی در جدول  ،1بیانگر شاخصهای مورد تأیید در هریک از مناظر چهارگانة
کارت امتیازی است.
جدول  .1منظرهای چهارگانة  BSCو شاخصهای مورد تأيید در هر منظر
بار عاملی
A1
A2
A3

1/927
1/921
1/887

شاخص
منظر مشتری
رضایت ورزشکاران
وفاداری ورزشکاران
نرخ رشد ورزشکاران

A22
A23
A24

A4

1/941

تعداد اربابرجوع

A25

A5

1/887

A26

A6

1/581

A7

1/911

A8

1/683

A9

1/834

A10

1/666

A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

1/862
1/916
1/898
1/796
1/895
1/665
1/822
1/913
1/924
1/882
1/689

شاخص
بار عاملی
رضایت از مدیران
1/921
نظام پرداخت پاداش
1/975
منظر فرايندهای داخلی
کارایی
1/613
نحوة رسیدگی به شکایات
1/854
اربابرجوع
مدیریت دانش
1/889

نرخ بازگشت اربابرجوع
رسیدگی به شکایات
اربابرجوع
افزایش اعتبار و شهرت ورزش
استان
میزان ارائة خدمات آنلاین

A27

1/885

دیدگاههای راهبردی

A28

1/948

مدیریت ریسک

A29

1/918

رتبهبندی هیأتهای ورزشی

A30

1/874

A31
A32
A33
A34

1/724
1/934
1/876
1/941

A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
-

1/934
1/951
1/929
1/944
1/642
1/621
1/878
-

نظم و ترتیب دادن به امور
ابتکار در برنامهریزی ،نظارت و
کنترل
توسعة خدمات
عملکرد مدیریت
مستندسازی
فرایندها و فرمهای استاندارد
منظر مالی
نرخ بدهی
بازگشت سرمایه
حقوق و پاداش ورزشکاران
توجه به درآمد
رشد درآمد
کنترل هزینه
نسبت نقدینگی جاری
-

مزیت عملیاتی
منظر رشد و يادگیری
شایستگی سازمانی
خلاقیت
رتبهبندی سازمانی
تسهیم دانش
تجربة کارمندان
تحصیلات کارمندان
آموزش ضمن خدمت کارمندان
نظام انتقادها و پیشنهادها
امنیت شغلی کارمندان
رضایت شغلی کارمندان
رضایت از همکاران

پس از تعیین و تأیید شاخصها در جدول  1با توجه به روش  AHPفازی به تعیین اوزان نسبی هریک
از شاخصهای مورد مطالعه در هر منظر بهصورت مجزا پرداخته میشود .بهمنظور جلوگیری از حجم
محاسباتی ،روش محاسباتی در شاخصهای منظر مالی بهعنوان نمونه ارائه و در انتها نتایج نهایی تمامی
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منظرهای کارت امتیازی متوازن پرداخته ارائه خواهد شد .جدول  2بیانگر مقایسات زوجی شاخصهای
مورد مطالعه در منظر مالی براساس اعداد فازی  TFNاست.
جدول  .2مقايسات زوجی شاخصهای مورد مطالعه در منظر مالی
شاخص
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A41

،1/11 ،1/11
1/11
،1/71 ،1/89
1/53
،1/51 ،1/64
1/48
،1/11 ،1/31
1/89
،1/81 ،1/99
1/66
،1/96 ،1/21
1/81
،1/51 ،1/61
1/46

،1/89
1/12 ،1/43
،1/11
1/11 ،1/11
،1/43
1/99 ،1/14
،2/13
1/33 ،1/75
،1/98
1/31 ،1/66
،1/71
1/11 ،1/31
،1/98
1/56 ،1/81

،2/16
1/57 ،1/97
،1/11
1/71 ،1/88
،1/11
1/11 ،1/11
،2/11
1/19 ،1/54
،1/77
1/14 ،1/41
،1/55
1/95 ،1/34
،1/98
1/61 ،1/77

،1/12
1/77 ،1/91
،1/75
1/47 ،1/57
،1/92
1/51 ،1/65
،1/11
1/11 ،1/11
،1/11
1/63 ،1/83
،1/73
1/49 ،1/59
،1/59
1/44 ،1/53

،1/51
1/11 ،1/23
،1/77
1/51 ،1/61
،1/96
1/56 ،1/71
،1/58
1/91 ،1/21
،1/11
1/11 ،1/11
،1/14
1/69 ،1/88
،1/99
1/46 ،1/67

،1/23
1/83 ،1/14
،1/91
1/58 ،1/77
،1/15
1/64 ،1/75
،2/12
1/37 ،1/69
،1/44
1/88 ،1/14
،1/11
1/11 ،1/11
،1/78
1/52 ،1/67

،2/19
1/67 ،2/11
،1/78
1/12 ،1/24
،1/66
1/97 ،1/29
،2/28
1/69 ،1/91
،2/17
1/11 ،1/51
،1/93
1/28 ،1/49
،1/11
1/11 ،1/11

با توجه به جدول  1و رابطة  2خواهیم داشت:
1

m n

 M ij   (0.016, 0.019, 0.023) 
 i 1 j 1


)S1  (7.97,9.58,11.00)  (0.016,0.019,0.023)  (0.127,0.182,0.253
)S2  (4.81,5.76,7.11)  (0.016,0.019,0.023)  (0.077,0.109,0.163

)S3  (5.14,6.05,7.66)  (0.016,0.019,0.023)  (0.082,0.115,0.176
)S4  (8.28,10.19,11.31)  (0.016,0.019,0.023)  (0.132,0.194,0.260
)S5  (6.52,8.35,10.45)  (0.016,0.019,0.023)  (0.104,0.159,0.240

)S6  (6.32,7.56,9.26)  (0.016,0.019,0.023)  (0.101,0.144,0.213
)S7  (4.04, 4.95,5.92)  (0.016,0.019,0.023)  (0.065,0.094,0.136

پس از محاسبة  SKها و براساس رابطههای  5 ،4و  ،6جدول  3تشکیل میشود .عنصر  Vijدر این
جدول ،بیانگر درجة بزرگی گزینة  iام بر گزینة  jام است .همچنین ستون '  Wبیانگر درجة بزرگی گزینة
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 iام بر سایر گزینهها (وزن غیر بهنجار گزینة  iام) ،ستون  Wبیانگر وزن بهنجار و در نهایت ستون  Rبیانگر
رتبة گزینة مورد مطالعه است.
جدول  .0تعیین درجة بزرگی ،وزن غیربهنجار ،وزن بهنجار شاخصهای مورد مطالعه در منظر مالی
V
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

S1
1/331
1/422
1
1/831
1/693
1/193

S2
1
1
1
1
1
1/797

S3
1
1/931
1
1
1
1/721

S4
1/911
1/267
1/358
1/755
1/618
1/138

S5
1
1/541
1/621
1
1/879
1/331

S6
1
1/639
1/721
1
1
1/412

S7
1
1
1
1
1
1
-

'W
1/911
1/267
1/358
1
1/755
1/618
1/138

W
1/231
1/167
1/191
1/253
1/191
1/157
1/111

براساس نتایج جدول  ،3اوزان نسبی هریک از شاخصهای مورد مطالعه در منظر مالی حاصل شد.
جدول  4بیانگر نتیجة نهایی مرتبط با اوزان نسبی تمامی شاخصهای مورد مطالعه در مناظر چهارگانة
 BSCاست.
جدول  .0اوزان نسبی شاخصهای مورد مطالعه در مناظر چهارگانة  BSCبراساس روش  AHPفازی
منظر مشتری
وزن
شاخص
1/211
A1
1/159
A2
1/196
A3
1/211
A4
1/192
A5
1/119
A6
1/138
A7
1/131
A8
1/144
A9
1/119
A10
-

منظر رشد و يادگیری
وزن
شاخص
1/141
A11
1/111
A12
1/188
A13
1/131
A14
1/173
A15
1/116
A16
1/135
A17
1/111
A18
1/136
A19
1/171
A20
1/118
A21
1/116
A22
1/175
A23

منظر فرايندهای داخلی
وزن
شاخص
1/115
A24
1/134
A25
1/112
A26
1/113
A27
1/189
A28
1/128
A29
1/141
A30
1/133
A31
1/131
A32
1/171
A33
1/153
A34
-

منظر مالی
وزن
شاخص
1/231
A35
1/167
A36
1/191
A37
1/253
A38
1/191
A39
1/157
A40
1/111
A41
-

پس از تعیین اوزان شاخصهای ارزیابی ،نوبت رتبهبندی سازمانهای ورزشی مورد مطالعه با استفاده
از روش تاکسونومی عددی است .جدول  5بیانگر ماتریس نرمالیزة موزون (براساس اوزان تعیینشدة
شاخصها در مرحلة قبل) ،Fi ،Co ،Cio ،dr ،و رتبة هر شهرستان است.
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جدول  .9ماتريس نرمالیزه موزون ،Fi ،Co ،Cio ،dr ،و رتبة ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای
مورد مطالعه

در جدول  dr 5براساس ماتریس  676خانهای ( 26در  )26فواصل مرکب بهدست آمد که پس از آن
با توجه به 1 dr  0.554 ، dr  1.962و  Or ()  0.854 ، Or ( )  3 . 0 7از همگن
بودن تمامی گزینهها نیز اطمینان حاصل شد.
نتیجة نهایی جدول  ، 5تنها بیانگر رتبة ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان در منظر مالی بود،
ازاینرو جدول  6بیانکنندة  Fiو رتبة این سازمانها در هریک از منظرهای چهارگانة  ،BSCو در نهایت
رتبة کلی ارزیابی است.
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جدول  Fi .7و رتبة هريک از ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان در منظرهای  BSCو رتبهبندی
نهايی

در جدول  ،6سازمانهای مورد مطالعه براساس شاخصهای ارائهشده در هر منظر بهصورت جداگانه
درجهبندی شدهاند .نتایج نهایی این جدول نشان میدهد که بهترتیب ادارة ورزش و جوانان شهرستان
اصفهان ،ادارة ورزش و جوانان نجفآباد ،و ادارة ورزش و جوانان شاهینشهر در مجموع رتبههای اول تا
سوم را کسب کردهاند.
براساس مراحل پیمودهشده ،شکل  3بهعنوان مدل ترکیبی  AHPفازی و تحلیل تاکسونومی عددی
در ارزیابی عملکرد و رتبهبندی سازمانهای ورزشی ارائه میشود.
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شکل  .4مدل ترکیبی  AHPفازی و تحلیل تاکسونومی عددی در ارزیابی عملکرد و رتبهبندی
سازمانهای ورزشی

بحث و نتیجهگیری
امروزه جهانی شدن و پایداری در دنیای رقابتی کسبوکار ،سازمانها را با مسائل و چالشهای اساسی
روبه رو کرده است .در چنین شرایطی مدیریت راهبردی تنها تعریف مسائل مهم در یک سازمان نیست،
بلکه کسب اطمینان از اجرای آنها نیز جزء وظایف مدیریت راهبردی بهشمار میآید .بر همین اساس
سنجش موفقیت سازمان و اجرای مؤثر راهبردها برای موفقیت در آینده به چالشی برای مدیران،
پژوهشگران و مشاوران تبدیل شده است ،بهنحوی که مدیران ارشد همواره در جستوجوی راهی برای
حصول اطمینان از اجرای صحیح راهبردهای خود هستند و در این میان روشهای ارزیابی عملکرد جامع
و یکپارچه را که تمام جنبههای کلیدی و مؤثر سازمان را در برمیگیرند ،بهعنوان ابزاری برای کنترل
اجرای راهبردهای خود برگزیدهاند ( .)8سیستمهای ارزیابی عملکردی که فقط بر وجه مالی سازمان اتکا
دارند ،در محیط رقابتی و پیچیدة امروز ،بیتردید جایی نخواهند داشت ،چراکه سازمانها برای پیشی
گرفتن از رقبای خود به توجه به همة وجوه ،اعم از مالی و غیرمالی نیاز دارند و میبایست برای آنها
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برنامه ریزی کنند .در واقع با استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد جامع و مؤثر ،سازمانها قادر خواهند بود
که کارایی و اثربخشی خود را از طریق کمی کردن عملیات سازمان بسنجند و بدینترتیب میتوانند به
کنترل بهتر موقعیت فعلی ،تشخیص صحیح مسیر آینده و الگوبرداری هرچه بهتر و مؤثرتر از سازمانهای
دیگر عمل کنند ( .)44در میان مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد ،مدل کارت امتیازی متوازن یک چارچوب
سنجش عملکرد با مجموعهای از مقیاسهای مالی و غیرمالی است که نگاهی جامع به عملکرد سازمان
دارد ( )45و میتواند برنامههای راهبردی سازمان را از طریق برنامههای عملیاتی مشخص ،ارزیابی کرده و
بدینترتیب به مدیران سازمانی در اجرای موفقیتآمیز راهبردها کمک بسیاری کند ()42؛ اما این روش
ناکاراییهایی همچون نبود اتفاق نظر در خصوص مفاهیم عدم قطعیت در روشهای اندازهگیری ،نامطمئن
بودن قضاوت تصمیم گیرندگان و ناتوانی در تبدیل آنها به مقادیر عددی دقیق ،و موارد دیگر را شامل
میشود که برای مقابله با این مشکلات ،استفاده از رویکردهای جدید و بینرشتهای امری ضروری است.
بر همین اساس ،در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نقاط قوت مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی
عملکرد ،به ترکیب دو روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک تاکسونومی عددی و ارائة مدلی جامع
برای ارزیابی عملکرد و رتبهبندی ادارات ورزش و جوانان پرداخته شده است .بدینمنظور تحقیق حاضر در
سه بخش کلی انجام گرفت که بخش اول شامل تعیین شاخصها و زیرمعیارهای مرتبط با چهار منظر
کارت امتیازی متوازن بوده که از اساسیترین گامهایی است که میبایست در ارزیابی عملکرد طی شود.
برای این منظور از م نابع علمی معتبر ،پیشینة پژوهش و نظرهای خبرگان استفاده شد و در نهایت 41
شاخص شناسایی و در مناظر چهارگانة  BSCطبقهبندی شدند .پس از تأیید ساختار نهایی کارت امتیازی
متوازن ،بهمنظور تعیین اوزان شاخصها در هریک از مناظر چهارگانة کارت امتیازی متوازن از روش تحلیل
سلسله مراتبی فازی استفاده شد؛ سپس با استفاده از روش تاکسونومی عددی 26 ،ادارة ورزش و جوانان
استان اصفهان در هریک از مناظر چهارگانة کارت امتیازی متوازن بهصورت مجزا و سپس بهصورت نهایی
رتبهبندی شدند که براساس نتایج بهدستآمده ،ادارة ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در رتبة اول قرار
گرفت .این اداره در هریک از مناظر مالی ،فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری رتبة اول و در بعد مشتری
رتبة دوم را کسب کرد که با اطلاعات بهدستآمده از ادارة کل ورزش و جوانان استان اصفهان و ادارة ورزش
و جوانان شهرستان اصفهان مشخص شد که توجه به رشد درآمد در این سازمان ،پراهمیت بودن این
موضوع و انجام برنامهریزیهای مختلف جهت تحقق آن؛ کنترل هزینههای سازمان از طریق کاهش
هزینه های غیرضروری و استفاده از منابع مالی برای مسائل اساسی و پربازده؛ توجه به پرداخت حقوق و
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پاداش ورزشکاران و مربیان و سعی در جلب رضایت هرچه بیشتر آنها و بالا بردن سطح انگیزة آنها برای
تلاش بیشتر؛ و توجه بسیار به موضوع بازگشت سرمایه از جمله مواردی است که به کسب رتبة اول این
سازمان در بخش مالی کارت امتیازی متوازن منجر شده است .همچنین وجود فرایندها و فرمهای استاندارد
کاری ،نظم و ترتیب مشخص در امور مختلف ،رسیدگی مناسب به شکایات اربابرجوعان و سعی در جلب
رضایت آنها ،تلاش برای ابتکار در برنامهریزیها ،امور مربوط به نظارت و کنترل بخشها و فرایندهای
مختلف که به افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی و در نتیجه افزایش بهرهوری سازمانی منجر میشود،
موجب شده در منظر فرایندهای داخلی نیز این اداره در شرایط مناسبتری نسبت به دیگر ادارات ورزش
و جوانان استان اصفهان قرار بگیرد و رتبة اول را به خود اختصاص دهد .در منظر رشد و یادگیری نیز ادارة
ورزش و جوانان شهرستان اصفهان سعی در جذب کارکنانی با شرایط بهتر از نظر تحصیلات و تجارب
داشته و با برگزاری دورههای آموزشی مختلف به صورت ضمن خدمت برای آنان بهدنبال کسب دانش
کاری بیشتر و در نتیجه عملکرد بهتر در میان آنهاست که این موضوع به کسب رضایت بیشتر اربابرجوعان
منجر شده است .همچنین این اداره با سعی در فراهم آوردن شرایط لازم برای ایجاد امنیت شغلی کارمندان
خود ،در پی ارتقای رضایت شغلی آنان است و بدینترتیب زمینهای را برای عملکرد بهتر آنها فراهم
میآورد .استفاده از سیستم انتقادها و پیشنهادها و توجه به نکات مطرحشده از سوی کارکنان و
اربابرجوعان نیز از دیگر مسائل ی است که به کسب رتبة اول این اداره در میان دیگر ادارات ورزش و
جوانان استان منجر شده است .در بخش مشتری نیز مسئلة جلب رضایت ورزشکاران و اربابرجوعان که
باعث وفاداری هرچه بیشتر آنها به سازمان میشود ،بسیار مورد توجه بوده و برنامهریزیها در بخشهای
مختلف سازمانی بهنحوی انجام میگیرد که بتوانند در ارائة خدمات مختلف بهنحوی عمل کنند که میزان
شکایات و نارضایتی های آنها را کاهش دهند و به اعتبار و شهرت ورزش شهرستان کمک کنند که ادارة
ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در این منظر ،رتبة دوم را در میان دیگر ادارات ورزش و جوانان استان
کسب کرده و به طور کلی ،در مجموع چهار منظر کارت امتیازی متوازن ،این اداره رتبة  1را به خود
اختصاص داده است .با بررسی همة این موارد در میان دیگر ادارات ورزش و جوانان استان ،ادارة ورزش و
جوانان شهرستان نجفآباد در مجموع چهار منظر رتبة دوم و ادارة ورزش و جوانان شهرستان شاهینشهر
در رتبة سوم قرار گرفتند و سایر ادارات نیز رتبهبندی شدند؛ در نهایت مدلی بهمنظور ارزیابی عملکرد و
رتبهبندی سازمانهای ورزشی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی و تکنیک تاکسونومی عددی
و ترکیب آنها با یکدیگر ارائه شد .با استفاده از مدل مطرحشده میتوان وضعیت سازمانهای مورد مطالعه
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را در هریک از حوزههای اجرایی تعیین و ارزیابی کرد و نتایج حاصل از آن میتواند چارچوبی مهم برای
مدیریت بهتر و عملکرد اثربخشتر ایجاد کند .این مدل میتواند برای مدیران عالی سازمانهای ورزشی
این امکان را فراهم سازد که به صورت سریع و جامع سازمان را ارزیابی کرده و با درک نارساییها و تکیه
بر قوتها ،توازن واقعی را در ارزیابی بین اهداف کوتاهمدت و بلندمدت و شاخصهای اصلی و فرعی ایجاد
کنند .همچنین مدل مطرحشده در پژوهش حاضر میتواند این امکان را برای سازمانهای ورزشی فراهم
آورد که افزونبر ارزیابی عملکرد ،بتوانند هنگام تدوین راهبردهای خود ،ضعفها و قوتهای سازمان را در
چهار منظر جامع  BSCبهتر شناسایی کرده و راهبردها و بهدنبال آن برنامههای عملیاتی خود را مناسبتر
تدوین و اجرا کنند .از دیگر مزیتهای این مدل میتوان به این نکته اشاره کرد که استفاده از این مدل
سبب میشود تا مدیران سازمانهای ورزشی افزونبر شناخت وضعیت عملکردی خود در هریک از مناظر
چهارگانة  BSCبتوانند اولویت عملکردهای خود را شناسایی کنند و به آنها بپردازند .محققان دیگری
همچون مهاپاترا ،مخرجی و بیهر ( )2115نیز در پژوهش خود بهمنظور ارزیابی عملکرد سازمانها از روش
تحلیل سلسلهمراتبی فازی و ترکیب آن با روش  DEAاستفاده کرده و در نهایت مدلی را مطرح کردهاند
که با بهکارگیری آن میتوان اطلاعات لازم برای مدیران بهمنظور ارزیابی عملکرد سازمان را فراهم آورد
( .)32متاگزاس ،کلوریتووس و اسپارتالیس ( )2116نیز در تحقیق خود از روش  AHPفازی برای ارزیابی
عملکرد سازمانی استفاده کرده و از ادغام این روش با روش تاپسیس ،مدلی را بهمنظور ارزیابی هرچه بهتر
و جامعتر سازمانی مطرح کردهاند ( .)33همچنین گموس و همکاران ( )2113در تحقیق خود مدلی را
بهمنظور انجام فرایندهای تصمیمگیری پیچیده که براساس دادههای ذهنی و اطلاعات مبهم است ،مطرح
کردهاند که این مدل از ترکیب دو روش  AHPفازی و  GRAفازی بهدست آمده و کاربرد این مدل را در
این تصمیمگیریها مفید و مؤثر بیان کردهاند ( .)34سان ( )2111نیز در خصوص ارزیابی عملکرد
سازمانها مدلی را طراحی کرده که از ترکیب دو روش  AHPفازی و روش تاپسیس بوده و استفاده از این
مدل را برای ارزیابی عملکرد سازمانها مؤثر دانسته است ( .)35بر همین اساس میتوان نتیجه گرفت همة
این تحقیقات با استفاده از روشها ی گوناگون ،سعی در ارائة مدلی مناسب و مؤثر در خصوص ارزیابی
عملکرد سازمانهای مختلف داشتهاند.
با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد در سازمانهای مختلف از جمله ادارات ورزش و جوانان و
نبود مدلی جامع و کاربردی در این خصوص ،تحقیق حاضر به ارائة مدلی بهمنظور ارزیابی عملکرد این
ادارات پرداخته است ،که این مدل با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی بهعنوان یکی از جامعترین
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روشهای موجود برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه ،و روش تحلیل تاکسونومی بهعنوان روش
طبقهبندی و مقایسة بین مناطق مختلف ارائه شده است .با توجه به روشهای بهکارگرفتهشده در طراحی
این مدل ،میتوان از آن به عنوان راهنمای مناسب ،جامع و کاربردی برای سنجش عملکرد سازمانهای
ورزشی بهخصوص ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای مختلف استفاده کرد ،چراکه در این مدل
شاخصهای تأثیرگذار بر عملکرد کلی ادارات ورزش و جوانان در هر منظر کارت امتیازی متوازن براساس
نظرهای متخصصان ،کارشناسان و مطالعات عمیق مشخص شده است و ادارات ورزش و جوانان شهرهای
مختلف بهخصوص شهرستانهای استان اصفهان که در این مطالعه رتبهبندی نیز شدهاند ،میتوانند با
شناخت جایگاه خود در این رتبهبندی ،به بررسی نقاط قوت و ضعف در هر منظر پرداخته و با مدیریت
بهتر و عملکرد اثربخشتر به حفظ و تقویت نقاط قوت و رفع و بهبود نقاط ضعف خود بپردازند و با الگو
گرفتن از نقاط قوت ادارات ورزش و جوانان شهرستان اصفهان (رتبة اول) ،نجفآباد (رتبة دوم) و
شاهینشهر (رتبة سوم) ،همچون توجه به رشد درآمد ،کاهش هزینههای غیرضروری و استفادة بهینه از
منابع مالی برای مسائل پربازده  ،تلاش برای پرداخت حقوق و پاداش ورزشکاران و مربیان و جلب رضایت
هرچه بیشتر آنها ،تلاش برای بالا بردن سطح انگیزة ورزشکاران و مربیان ،استفاده از فرایندهای کاری
منظم و مشخص ،رسیدگی به شکایات اربابرجوعان و سعی در کسب رضایت آنها ،اعمال نظارت و کنترل
بیشتر بر بخشها و فرایندهای کاری مختلف ،جذب کارکنانی با شرایط مطلوبتر از نظر تحصیلات و
تجارب ،برگزاری دورهها ی آموزشی مختلف برای کارمندان خود و بالا بردن دانش کاری آنها ،تلاش برای
ایجاد یا بهب ود امنیت شغلی کارمندان و در پی آن ارتقای رضایت شغلیشان ،استفاده از سیستم انتقادها
و پیشنهادها و ترتیب اثر دادن به آنها و سایر موارد مطرحشده ،خروجی بهتری برای سازمان خود ایجاد
کرده و بدینترتیب به رشد و توسعة هرچه بیشتر ورزش شهرستان مدنظر و در مجموع اعتبار و شهرت
ورزش استان کمک کنند.

سپاسگزاری
از مدیران و کارشناسان ادارة کل ورزش و جوانان استان اصفهان بهدلیل همکاری صمیمانه در اجرای
این تحقیق بهویژه در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
The aim of present study was to provide a combined model of Fuzzy AHP and
numerical taxonomy analysis for sport organizational ranking and performance
appraisal in which subjects were Esfahan youth and sport offices. Statistical
population was the top managers of Iran’s youth and sport offices that 297 people
were selected through accessible sampling. In the first step, related indices with four
balanced scorecard perspective were identified, for what scientific resources, research
background, professional comments, and finally confirmatory factor analysis were
used. At the end, 41 indices were identified and classified in BSC four perspectives.
After confirmation of final construct of balanced scorecard, Fuzzy Analytical
Hierarchy Process was used, in order to identify weight of indices in every four
perspectives of balanced scorecard. Then, using numerical taxonomy method, 26
youth and sport offices in Esfahan were ranked. According to the results, youth and
sport offices of Esfahan city, Najaf Abad, and Shahin Shahr were in first to third
places, respectively. Finally a model was provided in order to performance appraisal
and ranking sport organizations using the previous path.
Keywords
Fuzzy AHP, numerical taxonomy, performance appraisal, sport organizations.
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