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 چکیده

 AHPهای سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از مدل بندی استراتژیهدف از مطالعه حاضر، اولویت :هدف

 . بود
تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران سازمان ورزش  -تحقیق حاضر از نوع توصیفی :شناسی روش

نفر از این  07(. تعداد =291Nردی سازمان ورزش شهرداری تهران بودند )و اعضای شورای راهب ها شهرداری

تحقیق، از رساله  های اولیهشدن مسیر تحقیق، شاخص تر روشنافراد به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت 

های نهایی تدوین گردید. بندی نظرات نمونه آماری، شاخص( استخراج، و با جمع2942دکتری نژاد سجادی)

دهی معیارها و ، تعیین اولویت، وزنها دیدگاهامه نهایی در اختیار نمونه قرار داده شد و برای تلفیق پرسشن

 .استفاده گردید AHPزیر معیارها، از مدل 

های سازمان ورزش شهرداری، منظر مالی و بندی کلی مناظر و استراتژینتایج نشان داد که در اولویت :ها یافته

 .اولویت را به خود اختصاص دادند ترین پایینترتیب باالترین و منظر فرآیند داخلی به 

از نظر مالی روی پای خود  شده تعیینرسد که ورزش شهروندی بایستی در افق به نظر می :گیری نتیجه

های تواند با داشتهبایستد،)به عنوان اولین اولویت( و از نظر منظر داخلی در شرایط قابل قبولی است و می

 .اولویت( آخریننماید.) وظیفه انجام شده تعیین، برای تحقق اهدافش تا افق فعلی خود
 .AHP ،BSCمدل  سازمان ورزش شهرداری تهران،  ،بندی اولویت های کلیدی: واژه
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مقدمه 
ها در مسیر یک دگرگونی بنیادین امروزه سازمان

 قرار گرفته و رقابت عصر صنعتی به رقابت عصر

 ،نورتوناست )کاپالن و  شده تبدیلاطالعات 

 مدیریت استراتژیک از(. در این راستا 2980

مباحثی است که در سطوح عالی  ترین مهمجمله 

را در  بیشترین سهمو سازمان مورد توجه بوده، 

به  مدیرانهای ادراکی و مفهومی مهارت سطوح

هرسی و بالنچارد، ) دهداختصاص می خود

 باالتریناست که  یافته تکاملا تا آنجو  (2989

ارزش و اولویت آن کمک به سازمان برای فعالیت 

. بر اساس موفق در محیطی پیچیده و پویا است

هایی که به عملکرد سازماننتایج مطالعات، 

پردازند بیشتر و باالتر از مدیریت استراتژیک می

(. با 2984)جی و ویلن،  هاستسازمان سدیگر

ریزی استراتژیک و مروزه برنامهااین حال، اگرچه 

مدیریت استراتژیک الفاظ غالب در مباحث 

پیچیدگی  غالباًاما ، اندمدیریت و سازمان شده

ها و ابزارهای مدیریت استراتژیک و ها، مدلروش

عدم وجود درك و استنباط صحیح و عملیاتی از 

باعث شده است مدیریت  این مباحث، بعضاً

به تهیه و تدوین یک  هااستراتژیک در سازمان

العمل مکتوب در قالب برنامه طرح یا دستور

استراتژیک سازمان بسنده کند و در بهترین 

-های این طرح یا دستورشرایط نتایج و خروجی

 کردن عملیهای بدون توجه به روش، العمل

)کاپالن و  گیرد قرار توجهمورد ، هااستراتژی

که  (2947، کاپالن و نورتون ، 2980نورتون، 

فراموشی نظام مدیریت نتیجه آن،  غالباً

است زمان  در طی گذر شده تدویناستراتژیک 

(. شواهد درونی 2988)ابراهیمی و محسنی 

های ورزشی کشور، حاکی از آن حاکم بر سازمان

هایی همانند فدراسیون است که، اندك سازمان

قایقرانی و کمیته ملی المپیک، مراحل پس از 

اند و بقیه ژی را پشت سر گذاشتهتدوین استرات

اند )به نقل از نژاد ریزی اکتفا کردهفعالً به برنامه

 (. 2942سجادی 

ها جهت، رفع در چنین شرایطی، برخی سازمان

های موانع موجود در راستای اجرای استراتژی

را  BSCارائه شده در برنامه استراتژیک، فرآیند 

روش به  اند و با استفاده از اینبکار برده

ها، از مناظر استراتژی بندی اولویتشناسایی و 

اند. به عنوان نمونه مختلف سازمانی پرداخته

استراتژی کمیته ملی  29(، 2988کشاورز )

المپیک از مناظر مالی، مشتری، داخلی، 

نموده است. شهایی  بندی اولویتیادگیری و رشد 

ها و های دانشگاه(، استراتژی2980و انواری )

منظر، مالی،  1آموزش عالی را از  ساتمؤس

مشتری، داخلی، یادگیری و رشد اداره امور 

 2اند. ساكقرار داده موردمطالعه کارکنان

(، نیز در عملیات استراتژیک کاتالوگ 1727)

کردن بخش کتابخانه دانشگاه هانیانگ سئول در 

کشور جمهوری کره، هشت منظر استراتژی را 

مچنین بولیوار و مد نظر قرار داده است. ه

ای در بخش (، در مطالعه1727) 1همکاران 

ورزشی شهرداری گرانادا، نه استراتژی را در 

لیندبرگ و  همچنینچهار مطالعه نموده است. 

استراتژی  سیزده(، 1778) 9اسکوندفلت 

شهرداری شهر اسکلفتی سوئد را در چهار منظر 

و کارمندان، هووارد  توسعه ومالی، شهروند، رشد 
استراتژی شهرداری شهر رم را در  27(، 1774) 9

                                                      
1. Kim, Dong Suk  

2. Bolívaret al. 

3.Lindberg , Schonfeldt   

4.Howard   
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چهار منظر، مالی، مشتری، داخلی و یادگیری و 

( پنج استراتژی در چهار 1771) 2رشد و شرمن 

منظر شهرداری حوزه ویتزنبرگ دانمارك را 

اند. همچنین نژاد سجادی مورد مطالعه قرار داده

 روزرسانی بهای به (، در مطالعه2942و همکاران )

ها، تعیین و ارائه الگوی اجرایی استراتژی و

سازی مناظر و تدوین نقشه استراتژی و بومی

های ارزیابی عملکرد سازمان تعیین سایر شاخص

ورزش شهرداری تهران با استفاده از تکنیک 

BSC  .پرداخته است 
در مدیریت استراتژیک،  ها گام ترین مهمیکی از 

موضوع . ارزیابی عملکرد مدل استراتژیک است

ای است ارزیابی عملکرد یکی از مباحث گسترده

بر  نظران صاحبها و که دامنه وسیعی از رشته

(. ارزیابی 1779مار، )باشند میآن اثرگذار 

-فرایندی است که به سنجش، اندازهعملکرد 

گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی گیری، ارزش

 نتایج حاصله اساس برپردازد. ای معین میدوره

تواند درباره تحدید و یا از ارزیابی، مدیر می

(. 1778) 1گیری نماید ونچهتوسعه واحد، تصمیم

ها منجر عالوه بر این، ارزیابی عملکرد در سیستم

به ایجاد حس رقابت بین واحدها گردیده و بر 

مثبت خواهد گذاشت  تأثیرعملکرد کلی سیستم 

یار (. فایده بس2949)سلیمانی دامنه و همکاران، 

گیری عملکرد یک سیستم مهم دیگری که اندازه

دارد، بحث چگونگی تخصیص بودجه و یا 

باشد. روشن می واحدهابه  ها پاداشدرآمدها و 

-آمده می دست بهکارایی  های اندازهاست که 

تواند الگوی مفیدی را در این زمینه فراهم نماید. 

                                                      
1. Schoorman j  

2. Vencheh et al.  

 9ونچه و همکاران  ؛1771 ،9فوکویاما و وبر)

،1778). 

 ترین مهمدر اینجا باید یادآور شد که یکی از 

ها در راستای ارزیابی عملکرد، تدوین مدل گام

هایی مناسب در ارزیابی، بر اساس تعیین شاخص

 دیگر عبارت بهراستای اهداف سازمانی است. 

 ترین مهمها، یکی از شاخص کارگیری بهتدوین و 

مراحل طرح جامع ارزیابی عملکرد است و در 

تی که با دقت و بر اساس اصول و صور

چهارچوبی مشخص، علمی و قابل استناد تدوین 

شود، به بازیابی وضعیت موجود و کیفیت 

عملکرد یک نظام منجر خواهد شد و از طریق 

آوری مدارك صریح و روشن، مسائل و جمع

کنند مشکالت را نمایان ساخته و مشخص می

حی نیاز اصال هایی از نظام به اقدامکه چه بخش

 اظهار توانیم طورکلی به(. 2988دارد )جعفری، 

 مهمی اطالعات ،اهصشاخ از استفاده که داشت

 اطالعات از توجهی قابل کیفیت و نموده فراهم را

 فراگیر و جامع وضعیت یک در را سازمانی

 و رسانی اطالع جهت اطالعاتی و کرده وریآگرد

 راداف آگاهی همچنین. کندمی فراهم دهیگزارش

 شناسایی را مشکالت و هافرصت برده، باال را

 جهت را دسترس و ساده اطالعات ونموده 

 اختیار در پیچیده، موضوعاتدر  گیریتصمیم

، نژاد و رمضانی  نژاد)همتی دهدمی قرارمدیران 

های ارزیابی پس از تدوین شاخص (.2987

بایست این نکته را نیز مورد توجه عملکرد می

هر یک  تأثیرگذاریه میزان اهمیت و قرار داد ک

ها، چه در عملکرد سازمان و چه از این شاخص

باشد. با در در ارزیابی عملکرد آن، یکسان نمی

توان عنوان نمود که نظر گرفتن این مطلب می

                                                      
3. Fukuyama &Veber  

4. Vensche et al.  
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های ارزیابی عملکرد، پس از انتخاب شاخص

ها بر اساس میزان بندی این شاخصاولویت

 .، ضرورت دارداهمیتشان

-های رایج جهت شناسایی و اولویتیکی از مدل

ها، مدل فرآیند تحلیل سلسله بندی شاخص

AHPمراتبی یا 
است که برای اولین بار توسط  2

این  کاربرد گسترده( مطرح شد. 2487) 1ساعتی

 و سهولت استفاده ه دلیل سادگی،مدل ب

و قابلیت باالی آن  استباالی آن  پذیری انعطاف

گوناگون باعث شده تا  مسائلدر حل و بررسی 

آموزش و پرورش،  مختلفی همانند های زمینهدر 

صنعت، مدیریت ، تولید، حکومت، مهندسی، 

استفاده  مورد ورزشی و ، اجتماعتشخصی،سیاس

(. ارائه معیارهای 1778قرار گیرد )ویلیام، 

 9چیو و همکارانارزیابی عملکرد مربیان )

مربیان  یخودارزیابهای (، تدوین شاخص1727.

شناسایی (، 1727ژیمناستیک )چیو و همکاران .

بندی معیارهای ارزیابی عملکرد ادارات و اولویت

)میرکاظمی و همکاران، ها بدنی دانشگاهتربیت

های لیگ برتر (، ارزیابی عملکرد باشگاه1774

(، شناسایی 2984فوتبال ایران )سلیمانی دامنه، 

ملکرد های ارزیابی عبندی شاخصو اولویت

ها )سلیمانی دامنه ادارات ورزش و جوانان استان

بندی (، شناسایی و اولویت2949و همکاران 

های های ارزیابی عملکرد فدراسیونشاخص

(، از 2949ورزشی ایران )نژاد سجادی و سلیمانی

جمله مطالعاتی، است که در آنها با استفاده از 

-به تدوین مدل و شناسایی شاخص AHPمدل 

 زیابی پرداخته شده است.های ار

                                                      
1. Analytical Hierarchy Process 

2. Saaty T 

3. Chiu et al.  

وضعیت سازمان  شناسی آسیبدر این بین، 

دهد به دلیل فراوانی ورزش شهرداری نشان می

بین تدوین و اجرای  خألشواهد مبنی بر وجود 

این سازمان در  تأخیراستراتژی، در صورت 

های خود، جهت دستیابی سازی استراتژیپیاده

 تدس بهبه اهداف آرمانی، موفقیت چندانی 

رود که استراتژی نخواهد آورد و بیم آن می

های راهبردی بیشتر مانند برنامه شده تدوین

ها در حد تئوری باقی بماند یا اجرای آن سازمان

بینی ، با توجه به پیشرو اینبه تعویق بیفتد. از 

های استراتژیک در حوزه ورزش توسعه برنامه

ها گیر پژوهشکشور و همچنین موفقیت چشم

، همچنین با توجه به اینکه AHPمورد مدل در 

سازمان ورزش شهرداری تهران مصمم به 

باشد و های مدون خود میاستراتژی سازی پیاده

علمی ارائه  کامالًالگوی اجرایی آن نیز به شیوه 

های بعدی جهت شده است، برای برداشتن گام

بندی این ، اولویتها استراتژیاجرایی شدن 

جام شود. بر این اساس و با در راهبردها باید ان

در این  AHPنظر گرفتن کاربردی بودن مدل 

جهت  AHPمقوله، در این مطالعه از مدل 

 های استراتژی مناظربندی شناسایی و اولویت

های سازمان ورزش شهرداری تهران )شاخص

 .است شده استفادهپایه ارزیابی عملکرد(، 
 

 شناسی پژوهش روش

تحلیلی بود.  -صیفیتحقیق حاضر از نوع تو

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران سازمان 

ورزش شهرداری و اساتید مدیریت ورزشی 

دولتی شهر تهران و اعضای شورای  های دانشگاه

راهبردی سازمان ورزش بودند که تعداد آنها 

نفر بود. از این تعداد با توجه به  291 مجموعاً

ی در مدلگیرجهت تصمیم موردنیازتعداد نمونه 
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AHP ،07  نفر به عنوان نمونه و با استفاده از

گیری تصادفی در دسترس، انتخاب روش نمونه

شد. در ادامه روند مطالعه طی دو مرحله به 

های مد نظر بندی شاخصشناسایی و اولویت

. در مرحله اول، جهت تبیین مبانی شده پرداخته

 ای شامل مقاالت، کتب،نظری، از منابع کتابخانه

-ها استفاده، و جهت روشن، وب سایتها گزارش

سازی اطالعات تر شدن مسیر تحقیق و غنی

تحقیق، بر اساس  های اولیه، شاخصشده فراهم

(، تدوین و جهت به 2942مطالعه نژاد سجادی )

بندی نظرات شورای راهبردی، روزرسانی و جمع

نفر از اساتید متخصص امر قرار  1در اختیار 

های بدون تغییر، شاخص تأییداز گرفت که پس 

نهایی مشخص گردید. در مرحله دوم جهت 

ای ها پرسشنامهتعیین اولویت هر یک از شاخص

های مقایسه زوجی تهیه، و در در قالب ماتریس

اختیار افراد نمونه قرار داده شد. در ادامه روند 

آوردن  دست بهها و تحقیق، برای تلفیق دیدگاه

و تعیین  شده گرفتهر نظر های داولویت شاخص

استفاده شد. الزم به  AHPوزن آنها، از مدل 

باشد که کلیه مراحل طراحی و اجرای ذکر می

 EXPERTافزار نرمبا استفاده از  AHPتکنیک 

CHOICE .انجام پذیرفت 

 

 های پژوهش یافته

که اشاره گردید، هدف از مطالعه  گونه همان

مان ورزش ساز های استراتژیبندی حاضر اولویت

بود.  AHPشهرداری تهران با استفاده از مدل 

گیری ساعتی، چهار گام اساسی را برای تصمیم

معرفی نموده است )ساعتی،  AHPدر مدل 

(. استفاده از این مراحل جهت طراحی 1778

مدل و اجرای آن در تحقیق حاضر به شرح زیر 

 باشد:می

الف( تعریف ساختار مسئله مورد تصمیم و 

 معیارهاتعیین 
گام اول شامل تقسیم مسئله مورد تصمیم به 

باشد. در این مرحله با آن می دهنده تشکیلاجزا 

-تحت عنوان درخت تصمیم مراتب سلسلهترسیم 

گیری یک دیدگاه کلی از روابط پیچیده 

تا  نماید میگیرنده کمک و به تصمیم ایجادشده

ارزیابی نماید که آیا اجزا هر سطح دارای اهمیت 

توان آنها را با دقت با سانی، به طوری که مییک

باشند. در واقع در این هم مقایسه نمود، می

گیری به صورت و هدف تصمیم مسئله، مرحله

سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در 

تحت عنوان درخت سلسله باشند،  ارتباط می

ترین فرم در ساده .، ترسیم گردیدAHPمراتبی 

و  ها در باالترین سطح، معیارف هد این ساختار،

یم های تصم گزینهدر سطح دوم و  هازیر معیار

 2شکل شماره  .گیرند میقرار  سطح آخردر 

-آمده بر اساس شاخص دست به مراتب سلسله

 .دهدرا نشان می شده گرفتههای در نظر 
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دهد در ( نشان می2که شکل شماره ) گونه همان

کرد نقشه استراتژی این ساختار، ارزیابی عمل

ورزش سازمان شهرداری، به عنوان هدف 

و در  شده دادهتحقیق، در باالترین سطح قرار 

دارای  هرکدامسطح دوم نیز چهار معیار که 

چهار زیر معیار در سطح سوم به عنوان 

 باشند، در نظر گرفته شد.تصمیم می های ینهگز

معیارها با استفاده از  بندی یتاولوب( 

 زوجی )وزن دهی(مقایسات 
در این مرحله، برای هر جفت از معیارها، از 

متخصص مدیریت ورزشی خواسته شد، با  07

انجام مقایسات زوجی، ارزش نسبی یک اولویت 

نسبت به اولویت دیگر را با انتخاب عددی بین 

یک  یبند رتبهیک تا نه مشخص کنند. در این 

 دهنده نشان 4اهمیت برابر و  دهنده نشان

ثر اهمیت هر معیار نسبت به معیار دیگر حداک

آوردن وزن هر  به دستجهت  ها ارزشبود. 

 متوسط هر معیار نرمال شدند. 

تعیین وزن : های نسبی ( محاسبات وزنج

نسبت به هم از طریق « عناصر تصمیم»

 یای از محاسبات عدد مجموعه
قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

ی تعیین اولویت هر یک انجام محاسبات الزم برا

از عناصر تصمیم با استفاده از اطالعات 

برای این کار های مقایسات زوجی است.  ماتریس

مجموع اعداد هر ستون از بر اساس مدل ساعتی، 

نمودیم و ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه 

سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن 

 وانبا عن. ماتریس جدیدی نمودیمستون تقسیم 

آمد.  به دست« ماتریس مقایسات نرمال شده»

میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات 

محاسبه نمودیم. این میانگین در نرمال شده را 
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وزن نسبی عناصر تصمیم با  دهنده نشانواقع 

 .باشد یمسطرهای ماتریس 

 آوردن ارزش کلی هر گزینه به دست( د

زش آوردن ار به دستدر مرحله آخر منظور 

آمده از هر گزینه به  به دستهر معیار، نمرات 

بندی  به منظور رتبهبا هم ادغام شدند. 

هر های تصمیم، در این مرحله وزن نسبی  گزینه

تا وزن  نمودهرا در وزن عناصر باالتر ضرب  عنصر

د. با انجام این مرحله برای مآ به دستنهایی آن 

معیار هر معیار و زیر هر گزینه، مقدار وزن نهایی 

 باشد.می 0تا  2به شرح جدول شماره 
بندی کلی ( اولویت2جدول شماره )

های ارزیابی عملکرد نقشه استراتژی شاخص

دهد. ورزش سازمان شهرداری رانشان می

دهد، در این که نتایج نشان می گونه همان

، منظر مالی و منظر فرآیند داخلی بندی اولویت

اولویت را به خود  ترین پایینبه ترتیب باالترین و 

 .اختصاص دادند

 
 ارزیابی عملکرد نقشه استراتژی ورزش سازمان شهرداری های شاخصکلی  بندی اولویت. 1جدول 

(ها استراتژی)  غیرمعیارها وزن معیارها   وزن 

 منظر مالی 1
978921/7  

 

 911118/7 ارتقا جایگاه ورزش شهروندی در برنامه توسعه کشور و شهرداری تهران

های بخش خصوصی در ارائه گیری از امکانات و ظرفیتتوسعه بهره

 خدمات ورزشی
911740/7 

 241919/7 افزایش سهم ورزش از کل بودجه شهرداری تهران

 210414/7 توسعه فرهنگ مشارکت خیرین در ساخت اماکن و فضاهای ورزشی

2 
منظر 

 مشتری

981471/7  

 

خ نشاط شهروندان تهرانی با محوریت توسعه تفریحات سالم و بهبود نر

 خانواده
102111/7 

 111120/7 پذیر آسیباستمرار حمایت از توسعه ورزش شهروندی در بین اقشار 

 222901/7 توسعه ورزش بانوان شهر تهران

 2798/7 افزایش نقش ورزش شهروندی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی

3 
منظر 

یادگیری و 

 رشد

220019/7  

 

 909020/7 توسعه و ترویج نهضت ورزش

 979441/7 در ورزش شهروندی استانداردهااستراتژی توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقا 

 284924/7 توسعه نظام آموزشی و تبلیغی در ورزش

 292408/7 در ورزش نهاد مردم های سازمانداوطلبی و حمایت از  نهضتتوسعه 

4 
منظر 

ند فرآی

 داخلی

78840/7  

 

و استفاده بهینه از فضاهای  ورزشی تفریحیتغییر الگوی ساخت اماکن 

 طبیعی
910040/7 

ورزشی جذاب و  های فعالیتبر  تأکیدتغییر الگوی ورزش شهروندی با 

 هزینه کم
144009/7 

ورزشی و تفریحی شهروندی با محوریت  های فعالیتاستراتژی توسعه 

 محله
127094/7 

 202004/7 ورزش همگانی المللی بینارتقا نقش و جایگاه سازمان در نهادهای ملی و 

 

های بندی کلی شاخص( اولویت1جدول شماره )

ارزیابی عملکرد نقشه استراتژی ورزش سازمان 

 شهرداری را از دیدگاه افرادی که محل خدمت 

 

که  گونه هماندهد. آنها سازمان است، نشان می

، منظر بندی اولویتدهد، در این ن مینتایج نشا
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اولویت را به خود اختصاص دادند. ترین پایینو مشتری و منظر فرآیند داخلی به ترتیب باالترین 

 
 از دیدگاه افرادی که محل خدمت آنها سازمان است بندی اولویت .2جدول شماره 

 وزن (ها استراتژیزیرمعیارها)  وزن معیارها 

2 
منظر 

 مشتری
94191/7 

 102420/7 شهروندان تهرانی با محوریت خانواده نشاطتوسعه تفریحات سالم و بهبود نرخ 

 744402/7 پذیر آسیباستمرار حمایت از توسعه ورزش شهروندی در بین اقشار 

 744902/7 توسعه ورزش بانوان شهر تهران

 70801/7 انیافزایش نقش ورزش شهروندی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهر

1 
منظر 

 مالی
92919/7 

 181490/7 ارتقا جایگاه ورزش شهروندی در برنامه توسعه کشور و شهرداری تهران

های بخش خصوصی در ارائه خدمات گیری از امکانات و ظرفیتتوسعه بهره

 ورزشی
294921/7 

 294742/7 افزایش سهم ورزش از کل بودجه شهرداری تهران

 228090/7 نگ مشارکت خیرین در ساخت اماکن و فضاهای ورزشیتوسعه فره

9 

منظر 

یادگیری 

 و رشد

27209/7 

 984991/7 توسعه و ترویج نهضت ورزش

 988099/7 در ورزش شهروندی استانداردهااستراتژی توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقا 

 291710/7 توسعه نظام آموزشی و تبلیغی در ورزش

 784800/7 در ورزش نهاد مردم های سازمانداوطلبی و حمایت از  هضتنتوسعه 

9 

منظر 

فرآیند 

 داخلی

74182/7 

 190102/7 هزینه کمورزشی جذاب و  های فعالیتبر  تأکیدتغییر الگوی ورزش شهروندی با 

 972940/7 و استفاده بهینه از فضاهای طبیعی ورزشی تفریحیتغییر الگوی ساخت اماکن 

 281919/7 ورزش همگانی المللی بینتقا نقش و جایگاه سازمان در نهادهای ملی و ار

 204412/7 ورزشی و تفریحی شهروندی با محوریت محله های فعالیتاستراتژی توسعه 

 

های بندی کلی شاخص( اولویت9جدول شماره )

ارزیابی عملکرد نقشه استراتژی ورزش سازمان 

فرادی که محل خدمت شهرداری را از دیدگاه ا

که  گونه هماندهد. آنها منطقه است، نشان می

، منظر بندی اولویتدهد، در این نتایج نشان می

مشتری و منظر یادگیری و رشد به ترتیب 

اولویت را به خود اختصاص  ترین پایینباالترین و 

 .دادند

 

ستاز دیدگاه افرادی که محل خدمت آنها منطقه ا بندی اولویت .3جدول   
(ها استراتژیزیرمعیارها )  وزن معیارها   وزن 

2 
منظر 

 مشتری
9919/7  

902001/7 توسعه تفریحات سالم و بهبود نرخ نشاط شهروندان تهرانی با محوریت خانواده  

پذیر آسیباستمرار حمایت از توسعه ورزش شهروندی در بین اقشار   140091/7  

یفیت زندگی شهروندان تهرانیافزایش نقش ورزش شهروندی در بهبود ک  200499/7  

229090/7 توسعه ورزش بانوان شهر تهران  

1 
منظر 

 مالی

92772/7  

 

های بخش خصوصی در ارائه خدمات گیری از امکانات و ظرفیتتوسعه بهره

 ورزشی
911141/7  

198491/7 ارتقا جایگاه ورزش شهروندی در برنامه توسعه کشور و شهرداری تهران  

171888/7 افزایش سهم ورزش از کل بودجه شهرداری تهران  

211101/7 توسعه فرهنگ مشارکت خیرین در ساخت اماکن و فضاهای ورزشی  

9 
منظر 

فرآیند 
7409/7  

و استفاده بهینه از فضاهای طبیعی  ورزشی تفریحیتغییر الگوی ساخت اماکن 

 روباز
990041/7  
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هزینه کمورزشی جذاب و  های فعالیتبر  تأکیدندی با تغییر الگوی ورزش شهرو داخلی  182100/7  

ورزشی و تفریحی شهروندی با محوریت محله های فعالیتاستراتژی توسعه   118789/7  

ورزش همگانی المللی بینارتقا نقش و جایگاه سازمان در نهادهای ملی و   211190/7  

9 

منظر 

یادگیری 

 و رشد

70.14/7  

 

910404/7 توسعه و ترویج نهضت ورزش  

در ورزش شهروندی استانداردهااستراتژی توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقا   118119/7  

112088/7 توسعه نظام آموزشی و تبلیغی در ورزش  

در ورزش نهاد مردم های سازمانداوطلبی و حمایت از  نهضتتوسعه   20108/7  

 

های بندی شاخص( اولویت9جدول شماره )

ارزیابی عملکرد نقشه استراتژی ورزش سازمان 

شهرداری را از دیدگاه افرادی که سمت اجرایی 

که نتایج نشان  گونه هماندهد. داشتند، نشان می

، منظر مشتری و بندی اولویتدهد، در این می

منظر فرآیند داخلی به ترتیب باالترین و 

 دادند. اولویت را به خود اختصاص ترین پایین

 

از دیدگاه افرادی که سمت ستادی داشتند بندی اولویت(: 9جدول شماره )  
 وزن (ها استراتژیزیرمعیارها )  وزن معیارها 

2 
منظر 

 مشتری
9919/7  

902001/7 توسعه تفریحات سالم و بهبود نرخ نشاط شهروندان تهرانی با محوریت خانواده  

140091/7 پذیر آسیبی در بین اقشار استمرار حمایت از توسعه ورزش شهروند  

220499/7 افزایش نقش ورزش شهروندی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی  

229090/7 توسعه ورزش بانوان شهر تهران  

1 
منظر 

 مالی

92772/7  

 

های بخش خصوصی در ارائه خدمات گیری از امکانات و ظرفیتتوسعه بهره

 ورزشی
911141/7  

198491/7 تقا جایگاه ورزش شهروندی در برنامه توسعه کشور و شهرداری تهرانار  

171888/7 افزایش سهم ورزش از کل بودجه شهرداری تهران  

211100/7 توسعه فرهنگ مشارکت خیرین در ساخت اماکن و فضاهای ورزشی  

9 

منظر 

فرآیند 

 داخلی

7409/7  

و استفاده بهینه از فضاهای طبیعی  ورزشی تفریحیتغییر الگوی ساخت اماکن 

 روباز
990141/7  

ورزشی جذاب و  های فعالیتبر  تأکیدتغییر الگوی ورزش شهروندی با 

 هزینه کم
182100/7  

118789/7 ورزشی و تفریحی شهروندی با محوریت محله های فعالیتاستراتژی توسعه   

211190/7 ورزش همگانی المللی نبیارتقا نقش و جایگاه سازمان در نهادهای ملی و   

9 

منظر 

یادگیری 

 و رشد

70714 

 

 910404/7 توسعه و ترویج نهضت ورزش

 118119/7 در ورزش شهروندی استانداردهااستراتژی توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقا 

 112088/7 توسعه نظام آموزشی و تبلیغی در ورزش

 20108/7 در ورزش نهاد مردم های زمانساداوطلبی و حمایت از  نهضتتوسعه 

 

های بندی شاخص( اولویت1جدول شماره )

ارزیابی عملکرد نقشه استراتژی ورزش سازمان 

شهرداری را از دیدگاه افرادی که سمت مدیریتی 

 گونه هماندهد. و کارشناسی داشتند، نشان می

، بندی اولویتدهد، در این که نتایج نشان می

ظر فرآیند داخلی به ترتیب منظر مالی و من

اولویت را به خود اختصاص  ترین پایینباالترین و 

 دادند.
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 از دیدگاه افرادی که سمت مدیریتی و کارشناسی داشتند بندی اولویت .5جدول 

 وزن زیرمعیارها وزن معیارها 

 منظر مالی 2
12088/7 

 

 992940/7 تهران ارتقا جایگاه ورزش شهروندی در برنامه توسعه کشور و شهرداری

بخش در ارائه  خصوصی های ظرفیتگیری از امکانات و توسعه بهره

 خدمات ورزشی
991099/7 

 281992/7 افزایش سهم ورزش از کل بودجه شهرداری تهران

 29711/7 توسعه فرهنگ مشارکت خیرین در ساخت اماکن و فضاهای ورزشی

1 
منظر 

 مشتری

9174/7 

 

شهروندان تهرانی با محوریت  نشاطسالم و بهبود نرخ توسعه تفریحات 

 خانواده
198104/7 

 199904 پذیر آسیباستمرار حمایت از توسعه ورزش شهروندی در بین اقشار 

 228100/7 توسعه ورزش بانوان شهر تهران

 744908/7 افزایش نقش ورزش شهروندی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی

9 

ر منظ

یادگیری و 

 رشد

70279/7 

 

 991911/7 توسعه و ترویج نهضت ورزش

 107112/7 در ورزش شهروندی استانداردهااستراتژی توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقا 

 179489/7 توسعه نظام آموزشی و تبلیغی در ورزش

 281209/7 در ورزش نهاد مردم های سازمانداوطلبی و حمایت از  نهضتتوسعه 

9 

منظر 

فرآیند 

 داخلی

70714/7 

 

و استفاده بهینه از فضاهای  ورزشی تفریحیتغییر الگوی ساخت اماکن 

 طبیعی و روباز
999814/7 

ورزشی جذاب و  های فعالیتبر  تأکیدتغییر الگوی ورزش شهروندی با 

 هزینه کم
10011/7 

حوریت ورزشی و تفریحی شهروندی با م های فعالیتاستراتژی توسعه 

 محله
129110 

 209949/7 ورزش همگانی المللی بینارتقا نقش و جایگاه سازمان در نهادهای ملی و 

 

 گیری بحث و نتیجه
کلی  بندی اولویتنتایج نشان داد که در این 

های ارزیابی عملکرد نقشه استراتژی شاخص

ورزش سازمان شهرداری، منظر مالی و منظر 

 ترین پایینباالترین و  فرآیند داخلی به ترتیب

اولویت را به خود اختصاص دادند. نتایج تحقیق 

حاضر در رابطه با باالترین اولویت، با نتایج 

(، شهابی و انواری 2988تحقیق کشاورز )

(، بولیوار و همکاران 1727(، ساك )2980)

(، 1778(، لیندبرگ و اسکوندفلت )1727)

رد. ( همخوانی دا1771(، شورمن )177هووارد )

که جهت  است ایناصلی  سؤالدر منظر مالی 

توفیقات مالی چگونه باید در تعامل با سهامداران 

(، در این راستا 2947باشیم؟ )کاپالن ونورتون، 

نظرات سهامداران در الگوی اجرایی 

تهران،  شهرداریسازمان ورزش  های استراتژی

ها در منظر مالی در خصوص انتخاب استراتژی

به ترتیب به موضوعاتی چون  )حمایت مالی(

 ذهنیتدرامدهای سازمان، ارائه تصویر و 

 و گذاران سرمایهو جذب  گذاری سرمایهسازمان، 

از منابع موجود، توجه شده  وری بهره افزایش

رسد که انتخاب منظر مالی به است. به نظر می

عنوان اولین اولویت، نشان از این است که ورزش 
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از  شده تعیینافق  در کم کمشهروندی بایستی 

نظر مالی روی پای خود بایستد، و بتواند از عهده 

شود ، و چنین استدالل میبرآیدهای خود هزینه

ها در سازمان ورزش که افزایش و برگشت دارایی

شهرداری، به عنوان یک سازمان عمومی، در 

نتیجه افزایش نشاط و بهبود کیفیت زندگی 

م نیز، در که این مه شود میشهروندان حاصل 

 بهسایه افزایش مشارکت در ورزش شهروندی 

در این  شده حسابید. از اینرو هزینه آدست می

گذاری به مسیر را بایستی به عنوان سرمایه

حساب آورد، که این به نوبه خود باعث افزایش 

جذب کمک و اعتبارات ورزش از طرف مقامات 

شود که خود عالی کشوری و شهرداری می

 خواهد بود.  گذاری سرمایهز این بازخوردی ا

در منظر مالی، استراتژی ارتقا جایگاه ورزش 

شهروندی در برنامه توسعه کشور و شهرداری 

اختصاص داده  خود بهتهران باالترین اولویت را 

 راستا همرسد که سازمان می نظر بهاست. چنین 

با ارتقا جایگاه ورزش شهروندی، بتواند با تمکن 

، آزادی عمل شده کسبدرآمدهای مالی ناشی از 

گیری بیشتری را اتخاذ نماید. و قدرت تصمیم

گیری از امکانات همچنین استراتژی توسعه بهره

های خصوصی بخش در ارائه خدمات و ظرفیت

ورزشی با اختالف اندکی در جایگاه دوم قرار 

رسد که می نظر بهگرفته است. چنین 

ه، به این نکته واقفند ک دهندگان پاسخ

تواند جوابگوی سازی به تنهایی نمی خصوصی

نیازهای مالی سازمان باشد. ورزش شهروندی 

های ایران اتکای زیادی به درآمدها و کمک

های خوبی به دولتی دارد و از ناحیه آنها کمک

شود.) رساله نژاد سازمان ورزش می

فصل چهارم( همچنین علیرغم  2942سجادی

های سازمان عنوان بهها اینکه شهرداری

شوند و بایستی خودشان غیرانتفاعی محسوب می

کنند )بیشتر از راه  تأمینشان را منابع مالی

 خوبی بهجذب مالیات(. و چون در ایران این امر 

-نهادینه نشده است و سازمان ورزش هم نمی

گسترده سهمی ببرد،  چندان نهتواند از این خوان 

یش سهم بنابراین، این استراتژی، یعنی، افزا

ترین ورزش از کل بودجه شهرداری تهران، پایین

 رو ایناولویت را به خود اختصاص داده است. از 

قبل از این استراتژی،  رسد می نظر بهچنین 

سازمان به حمایت خیرین بیشتر از کمک مالی 

شهرداری، امیدوار است و استراتژی، توسعه 

فرهنگ مشارکت خیرین در ساخت اماکن و 

رزشی، در اولویت سوم منظر مالی قرار فضاهای و

جایگاه مربوط به منظر داخلی  ترین پایینگرفت. 

های آن به، تغییر الگوی منابع بود که  استراتژی

-کاربری تغییر، ورزشی تفریحیکالبدی و اماکن 

های ورزش شهروندی در ها، ارتقا جایگاه کرسی

ورزش محله، اشاره  توسعهمجامع مختلف، و 

دیدگاه کلی بر این عقیده است که،  ماالًاحتدارد. 

در شرایط قابل  فعالًسازمان از نظر منابع کالبدی 

های فعلی خود، تواند با داشتهقبولی است و می

 شده تعیینبرای تحقق اهدافش تا افق 

نماید. و با تمرکز بر تغییر الگوی  وظیفه انجام

و فضاهای مرده،  مصرف کمساخت اماکن موجود 

ها، های بومی محلهتوجه به پتانسیل و همچنین

بیشتر از این منابع کار کند. و در  وری بهرهروی 

ها بایستی سازی استراتژیادامه سازمان در پیاده

های سایر مناظر ترجیح را به مناظر و استراتژی

دهد. همچنین دیدگاه افرادی که محل خدمت 

آنها سازمان بود و همچنین دیدگاه افرادی که 

-تادی داشتند، منظر داخلی را در پایینسمت س

ترین جایگاه انتخاب کردند. نتایج تحقیق در این 

اولویت قرار ترین پایینرابطه با منظر داخلی، در 
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در  ذکرشدهاز تحقیقات  کدام هیچگرفت، با 

تحقیق همخوانی نداشت که دالیل این 

تواند جای تحقیق بیشتری، ناهمخوانی خود می

 .بیقی داشته باشدنظیر مطالعات تط

 

 منابع

 سیستم کارت ارزیابی متوازن از طراحی تا اجرا، انتشارات نشر 2988 ، م.محسنی شریف .حم. ،ابراهیمی سرو علیا ،

 .کلمه، چاپ اول

 کاربرد روش کارت امتیازی متوازن .2980. ب ،شهایی ع.ا. ،انواری رستمی (BSC)  و  ها دانشگاهدر ارزیابی عملکرد

 .ایراند، سومین همایش ملی مدیریت عملکر ،ش عالیآموز مؤسسات

 و  بدنی تربیت های دانشکدهطراحی سیستم ارزیابی عملکرد  .2988 .م ،مؤمنی. مخبیری،  .م، احسانی .ا ،جعفری

 02.-12(، صص 1)مدیریت ورزشی ،  ،علوم ورزشی ایران

 های ارزیابی عملکرد شاخص بندی لویتاوشناسایی و  .2949 .م ،سلیمی .ا. نژاد سجادی، س.ج امنه،سلیمانی د

علمی  نامه فصل. دو AHP های کشور از دیدگاه متخصصان با استفاده از تکنیک ادارات ورزش و جوانان استان

 پژوهشی مدیریت و توسعه ورزش.

 یتی و مدیر های تکنیکلیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از  های تیمارزیابی عملکرد  .2984. ج ،سلیمانی دامنه

 .کارشناسی ارشد دانشگاه تهران نامه پایانریاضی،  های تکنیکتلفیق با 

 تبدیل استراتژی از حرف به عمل )کارت امتیازی متوازن(، ترجمه ملماسی رامین، 2980 .د ،نورتون .ر ،کاپالن ،

 .سیفی جمیله، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول

 همکاران، انتشارات آسیا، چاپ سوم.ترجمه حسین اکبری و نقشه استراتژی،  .2947 .د ،نورتون .ر ،کاپالن 

 اجرای استراتژی کمیته ملی المپیک با رویکرد  سازی مدل .2988 .کشاورز، لBSC رساله دکتری، دانشکده ،

 .، دانشگاه تهرانبدنی تربیت

 های کرد فدراسیونهای ارزیابی عملشاخص بندی اولویتشناسایی و  .2949 .ج ،سلیمانی دامنه .ا.نژاد سجادی. س

 .204-241صص  ،19 ماره. مجله مطالعات مدیریت ورزشی. شAHP شی ایران با استفاده از تکنیک زور

 ،و نقشه استراتژی  ها استراتژیارائه مدل اجرایی  .2942، م. گودرزین.ا. سجادی،  م. حمیدی، س.ا. نژاد سجادی

 11-21صص 8، همارسازمان ورزش شهرداری تهران، مجله جهاد دانشگاهی، ش

 .ها و نقشه استراتژی سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده الگوی اجرایی استراتژی .2942 .انژاد سجادی، س

 .، دانشگاه تهرانبدنی تربیتدر ورزش، دانشکده  ریزی برنامه، رساله دکتری مدیریت و BSCاز تکنیک 

 حمیدرضا دکتر وژیک، ترجمه سید محمد اعرابی مبانی مدیریت استرات .2984 .و ،توماس ال .د ،هانگر جی 

 . 2984فرهنگی، چاپ اول  های پژوهشرضوانی، انتشارات دفتر 

 مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه قاسم کبیری، مرکز انتشارات علمی دانشگاهی  .2989 .پ ،بالنچارد .هرسی پل، ج

 .دانشگاه آزاد، چاپ هشتم

 کشور های دانشگاه بدنی تربیت های برنامه یبرا یابیارز و نظام نیتدو .2987. ر ،رمضانی نژاد ، م.ع.نژاد یهمت ،

 .و علوم ورزشی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری بدنی تربیتپژوهشکده 
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Abstract 

Objective: The purpose of this research was to identify and prioritize the 

perspectives and strategies in Tehran municipality sport organizationusing AHP 

model. 
Methodology: This study was descriptive-analytical. The statistical population 

included all managers of sports organization in Tehran municipality and the 

strategic council members of Tehran municipality Sport Organization (N=145). 

Sixty persons were chosen as the statistical sample. Early indicators of research 

were extracted from dissertation of  Nejad Sajadi (2012). The final indicators 

were designed through the sample's ideas. Final questionnaire was given to the 

statistical sample. AHP model was used to integrate the views and priorities as 

well as weight criteria and sub-criteria.  

Results: The results showed that in prioritization of the views and strategies of 

the sport in Tehran municipality, the financial perspective and the internal 

process perspective were the highest and lowest priority, respectively. 
Conclusion: It seems that the citizenship exercise should rely on itself 

financially (as first priority). And in terms of internal perspective, it has 

acceptable conditions and can fulfill his duties using its current inputs to 

achieve its objectives (as last priority). 

Keywords: Prioritization, Perspectives and strategies, Tehran municipality 

sport organization, AHP, BSC. 
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