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    چکیده
ن ای م شد.انجا از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی که به روش میدانی روپیش تحقیق

 ودی و خروجیهیات ورزشی فعال در استان البرز که برای متغیرهای ور 25پژوهش بر اساس اطالعات 

 .رار گرفترسی قها مورد براند اجرا شد و کارآیی نسبی آنها با روش تحلیل پوششی دادهداده داشته

و  رودیهای وتعداد ورزشکاران تحت پوشش هیات و میزان بودجه دردسترس هیات به عنوان شاخص

های اماد مقتوسط هیات، تعداد مسابقات اعزامی )داخلی، خارجی(، تعد برگزارشدهتعداد مسابقات 

-اخصشدگان به تیم ملی به عنوان شهای مربیگری برگزارشده و تعداد دعوتآمده، تعداد دورهبدست

 هاستفادمورد   DEA Solverافزارها، نرمتحلیل داده و های خروجی درنظر گرفته شد. به منظور تجزیه

محور توسط تحلیل محور و خروجییورود BCC و CCRهای ها با استفاده از مدلداده وقرار گرفت 

هیات مورد  25میان  ها نشان داد که ازفتند. نتایج تحلیل دادهها مورد تحلیل قرار گرپوششی داده

 بندیهپیترسون رتب -نهیات ناکارا بودند. همچنین با استفاده از مدل اندرسو 12هیات کارا و  13بررسی، 

را را های ناکاتتواند دلیل عدم کارآیی هیاه نتایج بدست آمده میها انجام شد. با توجه بنهایی هیات

 های کارآمد را مشخص کرد.هیاتشناسایی و نحوه کارا شدن آنها با الگوبرداری از 

 زشیهیات ور، کارآیی، هاتحلیل پوششی داده، البرز، ی عملکردابیارزها: هواژ دیکل
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 مقدمه  

ناپذیر اجتناب را ارزیابی عملکرد نظام وجود مدیریت، دانش شگرف تحوالت کنونی عصر در

 در ارزیابی از اعم مختلف، ابعاد عملکرد در ارزیابی فقدان یک نظام که یاگونهبه است؛ نموده

 سازمان قلمداد هایعالئم بیماری از یکی عنوانبه  و راهبردها، اهداف امکانات، و منابع استفاده از

 و قوت نقاط دارنظام توصیف را عملکرد ارزیابی (. کاسیوFarkhondehzadeh, 2014گردد )می

 ,Tabarsaکند )می تعریف محوله وظایف اجرای با در رابطه گروه یا فرد عملکرد ضعف

از  است. منظور هافعالیت اثربخشی با مترادف معموالً سازمانی بعد در عملکرد ارزیابی. (1999

است  عملیات و هافعالیت بودن کارآ ویژگی با هابرنامه و اهداف به دستیابی میزان ی،اثربخش

(Rahimi, 2006 .) های در قالب شاخص ،و امکاناتارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع

یی بدانیم، نظام ارزیابی آترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارشود. اگر در سادهیی بیان میآکار

یی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را آعملکرد درواقع میزان کار

 (.Tavallaei, 2007) دهدمورد سنجش قرار می

د دارد، ها در سطوح گوناگون جامعه وجوها و بخشای که در سازمانمشکالت عمدهیکی از 

ین، (. بنابراRouhi, Bagheri Garmaroodi & Soori, 2014وری است )نداشتن کارآیی و بهره

، ا صنعتبندی تمام شعب و ادارات زیرمجموعه یک خدمت یمحاسبه کارآیی، ارزیابی و رتبه

رد لمی موعبار عملکرد آنها را بر پایه اصول است حداقل سالی یک کاری ضروری است و الزم

سیستم،  گیری عملکرد(. فایده بسیار مهم دیگر اندازهDaneshvar, 2006ارزیابی قرار داد )

یی ی کارآهاها به واحدهاست. واضح است که اندازهچگونگی تخصیص بودجه یا درآمد و پاداش

 دی در این زمینه فراهم کند.تواند الگوی مفیدست آمده میبه

های علمی در بخش صنایع و کارخانجات با استفاده از روش 1گیری کارآیی و عملکردبحث اندازه

های خدماتی نیز به های اخیر سازمان(. ولی در سالHeidarinejad, 2003بیشتر مطالعه شده است )

                                                           
1. Performance 
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هایی مانند مراکز بهداشتی ر سازماناند و دگیری کارآیی سازمان توجه جدی نشان دادهبحث اندازه

(Alexander, Busch, Stringer, 2003( مراکز آموزشی ،)McMillan & Chan, 2006 ،)

کارآیی  ( و غیرهSoteriou & Stavrinides, 2000ها )(، بانکHammond, 2003ها )کتابخانه

 سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

 صنعت عنوان به ورزش نگرش به تغییر و این عرصه در ترقاب افزایش بادر حوزه ورزش نیز 

 به رزشی،وهای فعالیت و هابرنامه در جوییکمال پویایی و ورزشی برای هایسازمان ورزش،

 ایه(. سازمانParvin, 2011) خود نیاز دارند عملکرد بررسی برای الگوهایی و هاشاخص

 هایسازمان با متفاوت خود، نهائی محصوالت بودن متمایز و ماهیت غیرانتفاعی دلیل به ورزشی

 (؛ بنابراین، معموالEidi, Ramezaninejad, Yousefi, & Asgari, 2014هستند ) انتفاعی

 سنجیده عانذینف انتظارات کردن برآورده و نیازها تأمین طریق از ورزشی هایعملکرد سازمان

 هستند.  های ورزشیه ورزش، هیاتهای مهم در حوز(. یکی از سازمانRobinson, 2006شود )می

 در های ورزشی سراسر کشور است کههیات هایفعالیت کلیه از متشکل عملکرد ارزیابی نظام

 از منطقه هر ورزش سطح با ارتقاء مرتبط هایزمینه کلیه در قهرمانی ...، محورهای توسعه

 عملکرد ارزیابی در صیشخ عالئق و کاهش یکسان باًیتقر نظارت یک به دستیابی برای کشورمان

ی بر اساس این احرفهو  نظارت ورزش قهرمانی ریزی وبرنامه شود. دفترانجام می استانی هایهیات

ی کشور کنترلی هااستانارزیابی  تیدرنهاهای ورزشی ای هیاتهای دورهبا ارزیابی دستورالعمل

 و گسترش و توسعهرا در جهت رشد یی رهنمودهانماید و براساس نتایج حاصله را اعمال می ترقیدق

نماید. بر این اساس هر فدراسیون ورزشی و اداره کل ورزش و جوانان استان باید ورزش ارائه می

 نتایج لیو تحلی برداربهره منظورو بهتابعه را ارزیابی  هایعملکرد هیات شدهاعالمطبق محورهای 

 ارزیابی نظام کلی محورهای نماید. اقدام نیاستا و فدراسیونی یهافرم استرداد به نسبت مکتسبه

 فدراسیون هر) یونیفدراس : الف: سطحردیگیم صورت ریز سطح 3 ورزشی در هایهیات عملکرد

ردیف شده ارسال نماید(؛  صورت بهاست که نتایج ارزیابی مراکز استانی را با درج امتیاز و  موظف
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 درج با را های ورزشی استانهیات زیابیار نتایج که است موظف استان استانی )هر سطح ب:

موظف  مرکزی ستاد ارزیابی ملّی )گروه نماید(؛ ج: سطح ارسال شده ردیف صورت بهو  ازیامت

 ها را استخراج و اعالم نتیجه نهایی نماید(. نتایجو استان هاونیاز فدراساست که نتایج ارسالی 

 اهداف یوسوسمت به هاهیات دهیسوق هدایت و منظور به ربطیذ یهایورود به مکتسبه

 گسترش و توسعه جهت هاهیات برای شدهتعیین اهدافگردد. می ارائه و جوانان وزارت ورزش

 منابع منظور، این بهگیرد. انجام می استانی کل ادارات توسط ها نیزاستان سطح در بدنیتربیت و ورزش

 منابع عمرانی(، و های جاریبودجه صورت مالی )به بعگیرد. منامی قرار ادارات این اختیار در مختلفی

 اختیار در و ... تأسیسات ورزشی و امکانات همچنین کارشناسان( و و کارکنان مدیران، شاملانسانی )

 به ها،هیات فعالیت کارآیی میزان از آگاهی منظوردارات کل استانی به گیرد. امی قرار کل ادارات

 اندازه چه که شود مشخص تا دارند نیاز کارآیی این سنجش هتج علمی نظام ارزشیابی یک

 خدمات ارائه انواع برای شدهداده اختصاص انسانی و تأسیساتی مالی، امکانات و منابع ها ازهیات

 که بدانند کل ادارات کنند. همچنین الزم است استفاده کارآمد صورتبه  جامعه به ورزشی

 افزایش و بهبود به نیاز کیکدام بوده و مطلوب حد در آنها توسط شدهارائه خدمات از کیکدام

 . (Performance evaluation system of sport concils, 2015) دارد بیشتری

 میزان اسبهمح شود، استفاده خروجی تولید چندین برای ورودی چندین از که زمانی حال نیا با

دارد.  وجود ییکارآ محاسبه دقیق برای وعلمی  روشی به نیاز و شودمی دشوار سازمان کارآیی

 از یکی که شودمی عملکرد استفاده ارزیابی جهت جدیدی فنون از امروزه منظور، این برای

-وشربررسی (. Adams, 2008) است (DEA) هاداده پوششی تحلیل روش آنها نیتریکاربرد

-وی یکو حا ا نوعا تجربیههای موجود ارزیابی عملکرد در سازمان بیانگر آن است که این روش

ها در استاندارد و ناهمگونی نتایج آنهای کمی و کیفی است که به دلیل عدمسری شاخص

دل مارائه  مقایسه نیست. در این تحقیق جهت برطرف کردن این ضعف وهای مختلف قابلمدیریت

 ها استفاده شده است. ارزیابی، از تکنیک تحلیل پوششی داده
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 است که ریزی ریاضیبرنامه بر مبتنی و ناپارامتریک روش ها یکی دادهتکنیک تحلیل پوشش

ها و ورودی دارای که مشابه گیریتصمیم از واحدهای ایمجموعه کارآیی ارزیابی برای

-کارآیی واحدهای تصمیم ارزیابی برای روشاین  رود.می است بکار چندگانه هایخروجی

 -ایستاده(ورودی  -خروجی دیدگاه یک با وش،ر این در رود.می به کار (DMU)1گیرنده

 نسبت به صورت کارآیی تعریف روش، این اساس شود.می ارزیابی هاکارآیی سازمان ای(نهاده

الزم به  (.Adabi Firouzjah, Mozafari, & Hadavi, 2013) است سازمان به ورودی خروجی

 برخوردار کافی توانایی از ن،سازما عملکرد تحلیل در ارزیابی سنتی هایروشذکر است که 

 منظور، کنند. بدیننمی فراهم را سازمان کارآیی از کامل و مناسب تصویری ارائه و امکان نیستند

 از ایمجموعه نسبی کارآیی ارزیابی برای مناسب روشی عنوان به هاداده تحلیل پوششی روش

 پیشنهاد هستند، مشابه روجیخ چندین و ورودی چندین دارای که مشابه گیرندهتصمیم واحدهای

 مورد واحدهای که است آن روش این در توجهقابل نکات از (. یکیMousavi, 2004شود )می

 این مالك بلکه شوند،نمی ارزیابی شدهتعییناز پیش استانداردهای و هامالك با ارزیابی،

 ,Abtahinia, Mirkazemi & Keshtidar) واحدهاست دیگر عملکردی وضعیت سنجش،

2013  .) 

های مختلف توسط محققان در مورد مطالعه عملکرد و کارآیی در ورزش، تحقیقات بسیاری در حوزه

توان به تحقیقاتی که در مورد مربیان گوناگون در سطح کشور انجام شده است. به عنوان مثال، می

(Roodbari & Aghaei, 2020., Jalali & Aghaei, 2020 )، های زمانمدیران و کارکنان سا

 ,Nazariبدنی )( و معلمان تربیت ,2016Nazarian Madavani, Mokhtari Dinaniورزشی )

2020Divkan & Kosaripoor,  های مهمترین پژوهش مورد( انجام شده است، اشاره کرد. اما در

اند، ردهها در تحقیق خود استفاده کانجام شده در سطح تحقیقات داخلی که از رویکرد تحلیل پوششی داده

)2016Saboonchi ( & Mousavi بندی یی و اولویتآبه بررسی کارپژوهش خود که  در

                                                           
1. Decision Making Unit 
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به ند، ها پرداختهای ورزش و جوانان استان لرستان با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهاداره

های ورودی و خروجی به تفکیک حوزه جانبه از عملکرد ادارات، شاخصمنظور ارزیابی همه

منتخب، با فرض  DEA مدل و ندیدگانی، ورزش قهرمانی، آموزش و عمران تعیین گردورزش هم

بیشترین  نتایج این تحقیق نشان داد کهمحور بود. خروجی BCC بازده متغیر نسبت به مقیاس، مدل

های ورزش و جوانان مربوط به حوزه ورزش قهرمانی و کمترین میانگین امتیاز یی ادارهآامتیاز کار

 ) 2018Soleimani & Ashraf(. های عمران و ورزش همگانی بوده استربوط به حوزهیی مآکار

ها پرداختند، های والیبال استاننیز در تحقیق خود که با استفاده از همین رویکرد به ارزیابی کارآیی هیات

اند. بر دههیات از کارآیی کلی برخوردار بو 19، 1392هیات و در سال  17، 1391نشان دادند که در سال 

های اساس نتایج این تحقیق، ناکارآیی مدیریت و عملیاتی مهمترین عامل ضعف در کارآیی کلی هیات

 ,Skandari ها در بازه زمانی مذکور بوده است. در تحقیق مشابه دیگری که توسطوالیبال استان

Amirtash, Safania (2018)  ین ضریب نفوذ سازمانها در تعیکاربرد تحلیل پوششی داده"و  با عنوان-

سنجه  6 ازبرای این منظور  انجام شد و "های ورزشی ناکاراهای ورزشی کارا در عملکرد سازمان

شاخص  37سازمانی، مالی، نوآوری، مدیریت، فرهنگ سازمانی( و  )مدیریت منابع انسانی، ساختار

های کشتی، تکواندو و فوتبال اسیونهای کارا، فدرنتایج تحقیق نشان داد که از بین فدراسیون شد، استفاده

ها هستند. این در حالی است که در های الگو و مرجع مهمی در عملکرد سایر فدراسیونبه ترتیب فدراسیون

که به  Mohammad Gaafar, Safania, Hosseini & Mohamamd Alipour (2015)تحقیق

 نتیجه این بهشی پرداخته شد، ورز هایانجمن پوشش فدراسیون تحت هایانجمن ارزیابی عملکرد

 پیترسون نیز-اندرسون الگوی بندیرتبه نتایج .هستند ناکارا رشته 5 و کارا رشته 3 که رسیدند

 را سوم تا اول هایرتبه ترتیبتاکرا به سپک و سافتبال و بیسبال راگبی، هایداد، رشته نشان

 سطح در هاورودی حفظ با ناکارا هایانجمن کردند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، کسب

 طوربه اگر و دارند بالقوه صورترا به هاخروجی افزایش موجود )بدون افزایش ورودی(، توان

 شد. خواهند کارا دهند، افزایش موجود هایخروجی برابر 1میزان  به را خود هایخروجی میانگین
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Rezania, Mokhatab Rafiei & Shirouyezad (2013) حقیق خود که با استفاده از نیز در ت

استان اصفهان انجام شد، نشان دادند که  ورزشی هایهیأت عملکرد گیریاندازه همین رویکرد در

 کارا زنان بخش در ورزشی هیأت 22و مردان بخش در ورزشی هیأت 24قهرمانی،  رویکرد با

 Alimardani, Adabiاین در حالی است که در تحقیق  داشتند. 1 برابر کارآیی و بودند

Firouzjah, Ramezan (2020)  ورزشی  هایهیات بندیرتبه و عملکرد ارزیابیکه به منظور

 در اگرچه هیات 91 و بودند کارا ، BCC و CCR دو الگوی هر در هیات 18قم انجام شد،  استان

 ندیببه رتبه مربوط نتایج نبودند. همچنین، کارا CCR در الگوی ولی کارا بودند؛BCC الگوی 

 غریق نجات هیات ،BCCالگوی  در و گانهسه هیات ، CCRالگوی در داد، نشان هاهیات

های های بسکتبال مردان در بازیاز همین رویکرد در ارزیابی کارآیی تیم بودند. هیات کارآترین

-ریودوژانیرو نیز استفاده شد که بر اساس نتایج بدست آمده، در مرحله تهاجمی، تیم 2016المپیک 

های کروواسی، فرانسه، لیتوانی، نیجریه های نیجریه و آمریکا کارآیی کامل و در مرحله تدافعی تیم

e, Shafiee, Yakideh, Zareian & Afrouzehو آرژانتین کارآیی یک را کسب کردند 

)2020 .) 

Talebpour, Amiri, & Rahmani (2017) مدیریت مدل طراحی" عنوان با پژوهشی نیز در 

 اهداف ، QFDتکنیک از استفاده با EFQM و BSC مدل ترکیب با دانشگاهی ورزشی عملکرد

-ها، اولویتداده تجزیه و تحلیل از پس برتری مدل رویکرد با را ارزیابی معیارهای و استراتژیک

و  "کارشناسان و مربیان تجربی و علمی سطوح ارتقاء"بندی نمودند. بر این اساس، اهداف 

 میان در "دانشجویان هایتوانایی تقویت و شادی روحی، و جسمی سالمت سطح افزایش"

 ورزش هایفعالیت بر نظارت و سازماندهی ریزی،برنامه فرایند بهبود"اهداف  ذینفع؛ اهداف

 ورزش هایفعالیت کلیه برگزاری در هادانشگاه جذب و اجرا در تمرکز عدم"و "دانشگاهی

 از ملی تعهد و دانشجویان انگیزه افزایش"اهداف  داخلی؛ فرآیند اهداف در میان "دانشگاهی

 هایسازمان با علمی همکاری و ورزش و اطالعات تبادل ترویج"و  "ورزشی هایبرنامه طریق
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 توسعه" اهداف یادگیری، و رشد اهداف میان در "ورزشی امور و فیزیکی آموزش به وابسته

 یک ایجاد"و  "فعال دانشجویان و مربیان تشویق و حمایت و ورزشی هایانجمن دانشجویان

دارای بیشترین  ترتیب به بودجه و مالی اهداف میان در "ورزشی دانشجویی هماهنگی کمیته

در  Goharrostami, Molaeinejad, & Ramezaninejad (2019)اولویت بودند. همچنین،

بر مبنای مدل تحقیقی که به منظور تحلیل ابعاد عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن 

شاخص انجام شد، نشان دادند که بین ابعاد  55بعد و  12عامل،  4کارت امتیازی متوازن با 

فرآیندهای داخلی و مشتری و نتایج ورزشی، بین ابعاد مالی و فرآیندهای داخلی و نیز بین ابعاد رشد 

همبستگی بین ابعاد  و یادگیری و فرآیندهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، بیشترین

 رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی و سپس بین بعد مالی و بعد مشتری و نتایج ورزشی بود.

 عنوان با ایمطالعه درEscuer, Isabel & Cebrian (2010) در سطح تحقیقات خارجی نیز 

 لیگ رد های حاضرتیم کارآیی بررسی ، به"قهرمانان فوتبال لیگ هایتیم ارزیابی کارآیی"

 قهرمانان لیگ در 2007تا  2003 سال از که فوتبال هایتیم این مطالعه پرداختند. در اروپا قهرمانان

مدل  در داد نشان پژوهش ها بررسی شدند. نتایجداده پوششی تحلیل با روش داشتند شرکت اروپا

CRS تیم حاضر  32تیم از  7، 2004-2005فصل  بودند. در کارآمد تیم 11، 2003-2004فصل  در

تیم حاضر در لیگ  8، 2006-2007تیم و در فصل  11، 2005-2006کارآمد بودند. در فصل 

مطالعه،  تحت هایفصل در که داد نشان نیز مقیاس کارآیی بودند. نتایج کارآمد اروپا قهرمانان

میزان  جهدرنتی و کردندمی استفاده هاخروجی تولید برای الزم اندازه به ورودی منابع از هاتیم

نیز Halkos & Tzeremes (2011) پژوهش  نتایج(. 0.95باال بود )باالی  هاتیم مقیاس کارآیی

پژوهش  این نتایج باشند. داشته باالتری عملکرد نتوانستند ارزش باال با هایباشگاه که داد نشان

 ,Ubaiddullah  تضمین نماید. همچنین، را موفقیت تواندنمی به تنهایی پول که داد نشان

Yousaf & Antonella (2018)ارزیابی عملکرد پارامترهای که در تحقیقی به این نتیجه رسیدند 

سازمانی، و  پذیریهمکاری، انعطاف عملیات گذاری،سرمایه ها عبارتند از: بازسازیسازمان در
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 عنوان به گذاریسرمایه پارامترهای یادشده، بازسازی از بین خارجی. همچنین، و داخلی هایشیوه

 شد. عامل شناسایی مهمترین

 هایسازمان کارآیی ارزیابی به که اندکی هایپژوهش در محققان شده، انجام هایبررسی طبق

 یا کارا پیرامون اطالعاتی ارائه به تنها اند،پرداخته هاداده پوششی تحلیل از با استفاده ورزشی

 هاداده پوششی تحلیل از حاصل هایداده یرسا و کرده بسنده بررسی واحدهای تحت بودن ناکارا

 هاداده پوششی تحلیل تکنیک که است حالی در این اند.قرار نداده بررسی و تحلیل مورد را

 عملکرد مورد در را وسیعی اطالعات واحد، هر مقادیر کارآیی تعیین و عملکرد ارزیابی بر عالوه

 بررسی، تحت واحدهای مجموع از تکنیک،دهد. این می قرار اختیار در بررسی مورد واحدهای

-می معرفی ناکارا واحدهای به عملکرد الگوی عنوان به و کندمی تعیین کارا واحد را تعدادی

مازاد  مقادیر (. همچنین این روش،Afshar Kazemi, Toloui & Ghalam Siah, 2009) نماید

آنها جهت  بهینه میزان ائهار با و کندمی محاسبه ناکارا واحدهای در را ورودی هایشاخص

 وریبهره و کارآیی ارتقاء سوی به را سازمان مشیخط یک، هر در کارآیی حداکثرسازی

با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد هر هیات و ارائه (. Azar & Motmeni, 2007نماید )مشخص می

زمان راهکار صحیح جهت بهبود عملکرد آن موجب شناخت و تقویت نقاط قوت و ضعف سا

جمله  ی برای هر سازمان ازاو مشاورهاقتصادی  -تواند نقش آموزشیحاصله می جیو نتاخواهد شد 

 های ورزشی استان البرزهای ورزشی داشته باشد، در پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد هیاتهیات

ب ی مناسهارساختیزایجاد  در جهتپرداخته شده است تا بتوان تمامی امکانات و تسهیالت 

 نتایج از استفاده با برای رشد ورزش استان را فراهم نمود. نیروی انسانی متخصص و اعتبارات الزم

 منابع از استفاده در استانورزشی  هایهیات قوت و ضعف نقاط پژوهش این از آمده بدست

 عملکرد . بررسیشودمی ارائه استان، هایهیات ییآکار بهبود جهت راهکارهایی ص ومشخ

 تخصیص ها درهیات مدیران به تواندمی هاداده پوششی تحلیل علمی روش ای ورزشی بهههیات

 داده منابع اختصاص از استفاده در ناموفق و هیات موفق و نموده امکانات کمک و صحیح منابع
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 ایجاد باعث تواندیمهای استان هیات سایر هیات با هر وضعیت نماید. مقایسه مشخص را شده

های ورزشی کارآیی هیات میزان بین رابطه بررسی همچنین، شود. هااین هیات بین سالم رقابت

 در موجود یهاتفاوت و بررسی بودجه و ...، مانند ها،این هیات با مرتبط متغیرهای سایر استان با

 ناکارآمدی و های کارآهیات کارآمدی بهتر علل شناخت به تواندیم هاهیات کارآیی میزان

عملکرد  کارآیی سنتی ارزیابی هایاز روش نماید. پرهیز های ورزشی استان کمکاتهی احتمالی

 دالیل دیگر از هااین هیات کارآیی ارزیابی نحوه مندشدنضابطه و استان های ورزشیهیات

 نتایج و پژوهش این با اجرای که است پژوهش است. محقق امیدوار این انجام ضرورت و اهمیت

 ارائه در را خود هایفعالیت کارآیی میزان البرز بتوانند استان ورزشی ایههیات آن، از حاصل

 هایشاخص تا است آن دنبال به محقق اساس، این بربخشند.  بهبود جامعه به ورزشی خدمات

 و شناسایی را آنها ترینمطلوب والبرز  استان هایهیات ییآارزیابی کار خروجی و ورودی

. بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر این نماید بندیرتبه شانییآارک میزان اساس بر را هاهیات

ها با رویکرد تحلیل پوششی داده را های ورزشی استان البرزچگونه باید عملکرد هیات است که

های ورزشی استان البرز هیات گیری کارآیی نسبیهدف کلی این پژوهش اندازهلذا کرد؟  ارزیابی

گیری های ورودی اندازه. همچنین، شناسایی و تعیین شاخصاستها ادهبا رویکرد تحلیل پوششی د

های گیری کارآیی هیاتهای خروجی اندازههای ورزشی، شناسایی و تعیین شاخصکارآیی هیات

های ورزشی، تعیین ها برای ارزیابی عملکرد هیاتورزشی، تعیین مدل مناسب تحلیل پوششی داده

های ورزشی بر اساس مقدار کارآیی آنها و ارائه بندی هیاتبهواحدهای کارا و ناکارا و رت

های ورزشی کارا از های ورزشی ناکارا با الگوبرداری از هیاتراهکارهایی جهت کارا شدن هیات

 اهداف اختصاصی تحقیق حاضر است. 

 روش تحقیق
میدانی  از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی بوده که به روشپژوهش این   

هیات ورزشی فعال در استان البرز که برای  25های این پژوهش بر اساس اطالعات دادهانجام شد. 
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اند اجرا شد و کارآیی نسبی آنها با روش تحلیل پوششی متغیرهای ورودی و خروجی داده داشته

هیات  25ن ها بر اساس اطالعات ایهای تحلیل پوششی دادهها مورد بررسی قرار گرفت و مدلداده

شود اجرا و مورد بررسی قرار ( گفته میDMUگیری )که اصطالحا به آنها واحدهای تصمیم

 گرفت. 

مطالعات  همچون مختلفی هایروش از نظری بخش اطالعات به دستیابی در تحقیق حاضر جهت

 ای اطالعاتیهپایگاه و هاسایت در ایرایانه جستجوی و علمی منابع و اسناد به مراجعه ای،کتابخانه

های های موردنیاز مرتبط با هیاتآوری دادهجمع شده است. همچنین، جهت مختلفی استفاده

 شد تا های مورد بررسی در تحقیق مراجعهتمامی هیات به های پژوهش،ورزشی برای اجرای مدل

 از نظرات حضوری تماس طریق از و میدانی هایمصاحبه با انجام ها،داده آوردنبدست  بر عالوه

 هیات که باشد. هر شده کافی های آنها استفادهو چگونگی برنامه هادر زمینه فعالیت هیات خبرگان

هیات باشد.  هایخروجی و شدهاستفاده هایمسئول ورودی باید شودمی کار بردهبه گیریتصمیم در

 کل تعداد نسبت یدبا مکفی، آزادی درجه یک سازیو فراهم روایی ایجاد منظوربه دیگر سوی از

 ,Daneshvar) باشد بزرگ کافی قدربه هاخروجی و هاورودی مجموع به تصمیم واحدهای

گیری عنوان واحدهای تصمیمهیات ورزشی استان البرز به 25(. بنابراین در این پژوهش 2006

 شده است. انتخاب

 اولین گام ها،داده پوششی تحلیل های ورزشی استان در روشکارآیی هیات میزان تعیین منظوربه 

 هایداده و داشته زینهه ماهیت ورودی هایبود. داده های پژوهشخروجی و هاورودی تعیین

ها( این تحقیق با ادهها( و خروجی )ستهای ورودی )نهادهدارند. شاخص تولید ماهیت نیز خروجی

اخص ورودی ش 2ات علمی، توجه به نظر خبرگان و کارشناسان و همچنین مطالعه مقاالت و تحقیق

 شاخص خروجی تعیین شد. 5و 

 ورزشی تخدما ارائه برای و دارند هزینه این پژوهش که ماهیت ورودی متغیرهایها: ورودی

 گیرند، عبارتند از:می قرار مورد استفاده ورزشی استان هایهیات توسط
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ات ت پوشش هیتعداد ورزشکاران تحت پوشش هیات: این ورودی که تعداد ورزشکاران تح -1

-یممربوط  1396 -1395شده توسط هیات در سال شود به تعداد ورزشکاران بیمهرا شامل می

 شود.

ودجه صورت عدد قطعی درنظر گرفته شد، به باین ورودی که به  میزان بودجه دردسترس هیات: -2

 1396 تا 1395های )جمع بودجه جاری و عمرانی هیات( تخصیص داده شده به هر هیات برای سال

 شود.)برحسب میلیون تومان( مربوط می

 های ورزشیهیات که مربوط است و خدماتی هافعالیت نتایج به خروجی متغیرهای ها:خروجی

ند دهند. این دسته از متغیرها عبارتمی ارائه محوله وظایف شرح و شده تعین اساس اهداف بر استان

 از:

ه رای رشتیات بروجی به تعداد مسابقاتی که هر هتعداد مسابقات برگزارشده توسط هیات: این خ -1

 دهد، مربوط است.خودش انجام می

ی و ات داخلخارجی(: این خروجی به تعداد شرکت در مسابق –تعداد مسابقات اعزامی )داخلی  -2

 اعزامی به مسابقات خارجی اشاره دارد.

ی در ط هر رشته ورزشتمامی مقامهای کسب شده توساین خروجی به  آمده:های بدستتعداد مقام -3

مرزی )خارجی( مربوط های سنی مختلف، چه در مسابقات داخلی و چه در مسابقات برونتمامی رده

  شود.می

های آموزشی و مربیگری های مربیگری برگزارشده: این خروجی به تعداد دورهتعداد دوره -4

 شود.برگزار شده توسط هیات در سطوح مختلف مربوط می

یم ملی تشده هیات به این خروجی شامل تعداد ورزشکاران دعوت ن به تیم ملی:شدگاتعداد دعوت -5

 .رگساالن( اعم از بانوان و آقایان استجوانان و بز -نوجوان -های سنی )نونهالدر تمامی رده
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پیترسون برای  -و اندرسون 1CCR،2BCCها یعنی مرحله بعد انتخاب سه مدل از تحلیل پوششی داده

جهت  DEA-SOLVER LV افزارهاست. در مرحله طراحی مدل، از نرمسنجش کارآیی آن

جهت طراحی مدل ارزیابی عملکرد  DEAها استفاده شد. در مرحله آخر، روش تحلیل دادهوتجزیه

های ورزشی مورداستفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید و متخصصین هیات

 تحلیل در روش اصلی در این پژوهش از پنج مدلمدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. 

شد.  استفاده استان های ورزشیکارآیی هیات میزان منظور محاسبه( به DEAها )داده پوششی

-ورودی BCCمحور؛ ج( الگوی خروجی CCRمحور؛ ب( الگوی ورودی CCRالف( الگوی 

 پیترسون و اندرسون بندیرتبه محور؛ و( الگویخروجی BCCمحور؛ د( الگوی 

ارزیابی  منظور بههای مختلف آن باید گفت ها و مدلدر توضیح روش تحلیل پوششی داده

در  هاروشین این و کارآمدتر نیترمناسب ازجملهاست.  شده یطراحمختلفی  هایروشعملکرد، 

 بر مبتنی و کیناپارامتر روش یک DEA. است( DEAها )حوزه روش تحلیل پوششی داده نیا

 مشابه یریگمیتصم یاز واحدها یامجموعه ییکارآ ارزیابی که برای است ریاضی یزیربرنامه

 . رودیم کار به است چندگانه هایخروجی و هاورودی دارای که

های باشد. این مقایسه به صورتهایش میها با نهادهارزیابی کارآیی یک واحد مستلزم مقایسه ستاده

 به ستاده نسبت حاصل( DMUسازمانی ) واحد از: کارآیی یکشود که عبارتند مختلف انجام می

نهاده با یا بیشتر هایهستاد ثابت هاینهاده با بتواند سازمانی واحد یک اگر است. واحد آن نهاده

 واحد آن کند، تولید را بیشتری هایستاده کمتر، هاینهاده با یا و ثابت هایستاده کمتر، های

 سازمانی،اگر واحدهای (. Bowlin, 1998) بود خواهد برخوردار ریباالت کارآیی از سازمانی

 یک اگر اما بود. خواهد نهاده به ستاده حاصل کارآیی باشند، ستاده یک و نهاده یک دارای فقط

 و هابرای ستاده مشترك وزن یافتن باشد، مختلف هایستاده و هانهاده دارای سازمانی واحد

                                                           
1. Charnes, Cooper, Rhodes (CCR) 

2. Banker, Charnes, Cooper (BCC) 
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 استفاده DEAاز تکنیک  باید که اینجاست در است. غیرممکن حتی و مشکل های مختلف،نهاده

  (.Azar, 2000) کرد

ریزی ریاضی است که کارآیی نسبی گروهی از ها، یک تکنیک برنامهتحلیل پوششی داده

ریزی یک تکنیک برنامه DEAکند. به عبارت دیگر، گیری میگیری را اندازهواحدهای تصمیم

های مختلف ها و ستادهکرد نسبی واحدهای سازمانی که دارای نهادهگیری عملریاضی جهت اندازه

 نتیجه(. درواقع، Fortuna, 2000باشد )بوده و کار مقایسه و سنجش کارآیی مشکل است، می

 سال در واقعی، یهایتوانمند سنجش برای عملکرد ارزیابی یهانظام ایجاد در مستمر یهاتالش

 دستاورد انجامید و زمینه این در ریاضی هایمدل ابداع به رودز و کوپر چارنز، هاپژوهش با 1987

 مؤسساتمدل ارزیابی عملکرد  .یافت عینی صورت ها،داده پوششی تحلیل عنوان تحت تالش این

، 1978ی ریاضی، اولین بار در سال زیربرنامه هایمدلمشابه در یک فضای رقابتی با استفاده از 

عرفی شد. این مدل که بر اساس بازده به مقیاس ثابت بود، به نام مدل م 1کوپر، رودز توسط چارنز،

CCR  چارنز، برای حالت بازده  و کوپر ،2، این مدل توسط بانکر1984معروف شد. سپس در سال

 مورد رویه دو از توانمی را فوق هایمدل از کدام . هرافتیتوسعه  BCCمدل  به مقیاس متغیر

هستند.  معروف 4محورو خروجی 3محورورودی هایرویه به یهرو دو این داد. قرار بررسی

 هاخروجیبه  هایورود( در تبدیل DMU) رندهیگمیتصم، میزان توانایی هر واحد DEA هایمدل

 گونهاین، در ترقیدق. به عبارت شودمینامیده  «کارآیی»که این میزان توانایی  دنکنیمرا ارزیابی 

ی زیربرنامه هایروشی، ابتدا مجموعه امکان تولید با موردبررسواحدهای  گاهیبه جابا توجه  هامدل

دهنده نشانمرز  نیا .سازدیم، سپس این مجموعه مرز امکان تولید را مشخص دیآیمخطی بدست 

. سپس ارزیابی ندیگویم 5. این مرز را مرز کاراهاستیخروجبه  هایورودجایگاه، بهترین تبدیل 

                                                           
1. Rhodes 

2. Banker 

3. Input-Oriented 

4. Output-Oriented 
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و راهکارهای بهبود کارآیی، بر مبنای شود میها از این مرز، انجام اصله آنواحدها بر اساس ف

(. با استفاده از Azar & Rezaei Pendari, 2018) گیردمینزدیک شدن به مرز کارآیی انجام 

شود گیری مشابه، محاسبه و با هم مقایسه میها، کارآیی واحدهای تصمیمروش تحلیل پوششی داده

(Haas, 2003د .) هاداده پوششی تحلیل روش در اصلی پنج مدل ازر این پژوهش (DEA )به 

 CCR: الف( الگوی شد استفاده البرز استان ورزشی هایتاهییی کارآ میزان محاسبه منظور

 BCCمحور، د( الگوی ورودی BCCمحور، ج( الگوی خروجی CCRمحور، ب( الگوی ورودی

 .پیترسون و وناندرس یبندرتبه الگویمحور، و( خروجی

 

 هایافته

ترین، متوسط و میانگین توان به باالترین، پایینمی 1آمده از جدول شماره با توجه به نتایج بدست

اران ها پی برد. برای مثال، باالترین مقدار اولین ورودی )تعداد ورزشکها و خروجیمقادیر ورودی

به  نفر که مربوط 90ترین ال و پاییننفر است که مربوط به هیات فوتب 15000تحت پوشش هیات( 

ن میزان برداری است. در مورد دومین ورودی )میزان بودجه دردسترس هیات(، باالتریهیات وزنه

ها هم برای میلیون تومان است. در مورد خروجی 1ترین میزان بودجه میلیون و پایین 150بودجه، 

قه برگزارشده مساب 1300توسط هیات( با  مثال باالترین خروجی اول )تعداد مسابقات برگزارشده

غریق است. همچنین ، متعلق به هیات نجات1مربوط به هیات فوتبال و کمترین مقدار مسابقه یعنی 

م مقا 181ا بآوری مربوط به هیات تکواندو آمده( باالترین مقامهای بدستخروجی سوم )تعداد مقام

 ام است.مق 1ندبال با آوری مربوط به هیات هشده و کمترین مقامکسب

گیرند، بحث نوع مدل اعم از خروجی و استفاده قرار می پس از تعیین متغیّرهایی که در مدل مورد

های مدل شود.ورودی محور بودن و بازدهی به مقیاس اعم از ثابت و متغیّر بودن مطرح می

( کاهش 1وت استفاده کنند: توانند از دو رویکرد متفامورداستفاده برای ارزیابی کارآیی واحدها می
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( افزایش میزان 2محور(؛ ها )رویکرد ورودیها بدون تغییر در میزان خروجیمیزان ورودی

های محور(. انتخاب هر یک از دیدگاهها )رویکرد خروجیها بدون تغییر در میزان ورودیخروجی

ها بستگی دارد. اگر خروجیها یا فوق، به تمایل و همچنین میزان کنترل مدیر بر هر یک از ورودی

ها نداشته و میزان آنها از قبل، مشخص و ثابت باشد، مدیر به مدیری، هیچ کنترلی بر خروجی

که شود. درصورتیمحور حل میها متوسل شده و مدل به صورت ورودیکاهش میزان ورودی

اشد، دیدگاه مدیر، ها نداشته و مقدار آنها از قبل، مشخص و ثابت بمدیر، هیچ کنترلی بر ورودی

گردد. بازده به مقیاس نیز محور مطرح میهاست و مدل به صورت خروجیافزایش میزان خروجی

تواند ثابت یا متغیر باشد. بازدهی با مقیاس ثابت بدان معنا است که افزایش در مقدار ورودی می

یش در خروجی بیشتر یا شود؛ اما در بازدهی متغیر، افزامنجر به افزایش خروجی به همان نسبت می

های بازده به (. مدلMomeni & Ghayomi, 2011کمتر از نسبت افزایش در ورودی است )

های بازده به مقیاس متغیر است؛ زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت تر از مدلمقیاس ثابت محدودکننده

 ,Mehregan) شودگیرد و مقدار کارآیی آن نیز کمتر میواحدهای کارای کمتری را دربرمی

2014.) 

های تحقیقتحلیل کلی داده .1جدول شماره         

تعداد 

شدگان به دعوت

 تیم ملی

های تعداد دوره

مربیگری 

 برگزارشده

تعداد 

های مقام

 آمدهبدست

تعداد 

مسابقات 

 اعزامی

تعداد 

مسابقات 

 برگزارشده

میزان 

بودجه 

 دردسترس 

تعداد 

ورزشکاران 

 تحت پوشش 

 

 حداکثر 15000 150 1300 74 181 21 72

 حداقل 90 1 1 2 1 1 3

 میانگین 88/2369 04/64 36/86 8/22 4/23 48/3 48/14

97461/13 031079/4 48746/35 33401/16 9408/249 76646/38 022/3429 
انحراف 

 معیار
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آیی های ورزشی، ابتدا نمرات کاردر راستای انتخاب مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد هیات

-محور و خروجیو گرایش ورودیبا د BCCو   CCRهایها با استفاده از مدلای کلیه هیاتبر

 دهد که نمرات کارآییها نشان میتایج حاصل از اجرای این مدلشده است. مقایسه نمحور محاسبه

و   CCRمدل تفاوتی با هم ندارند، اما بین نمراتCCR محور محور و خروجیهای ورودیدر مدل

ها نسبت به ها ورودیتا حدودی تفاوت وجود دارد. با توجه به اینکه در هیات BCCمدل 

-دیهای وروها مدلکنترل توسط مدیریت است، در ارزیابی عملکرد هیاتها بیشتر قابلخروجی

و   CCRباشند. با توجه به اینکه نتایج حاصل از مدلمحور ارجح میهای خروجیمحور بر مدل

BCC تفاوت ها به این دو روش مآمده برای هیاتان داد که مقدار کارآیی بدستمحور نشورودی

  CCRتوان از مدلها صادق نیست و نمیاست؛ لذا فرض بازده به مقیاس ثابت در مورد هیات

-دیورو BCCهای ورزشی مدل استفاده کرد؛ بنابراین مدل مناسب برای ارزیابی کارآیی هیات

 محور است.

به دلیل برخورداری از شرط تحدب، از  BCCمدل : BCC-Iودی محور ور  BCCنتایج مدل

های ارزیابی کارآیی با درنظر گرفتن شرط بازده نسبت به مقیاس متغیر است. به دلیل جمله مدل

انتظار است که با کوچکترشدن مجموعه امکان تولید، تعداد واحدهای وجود این شرط تحدب قابل

توان می CCRهای رایج در عالوه بر استنباط BCCیابد. در مدل افزایش   CCRکارآ نسبت به مدل

 2آمده در جدول شماره وضعیت بازده نسبت به مقیاس را نیز بدست آورد. طبق نتایج بدست

اند و نسبت به شدههیات کارآمد شناخته  13هیات مورد بررسی،  25، از میان  BCC-Iمدل

 BCCهیات کارای قوی  13اند؛ به عبارت دیگر، شدههای بیشتری کارا ، تعداد هیات CCR-Iمدل

های ورزشی، ورزش اند )کاراته، تیراندازی با کمان، دوومیدانی، شنا، فوتبال، انجمنشده شناخته

برداری، تکواندو، تنیس روی میز، اسکی، شطرنج، والیبال(. بعد از این سیزده هیاتی همگانی، وزنه

( درصد، بیشترین 98/0سواری با )به ترتیب هیات دوچرخه که دارای باالترین کارآیی هستند

( درصد، کمترین مقدار کارآیی را دارا 14/0کارآیی را دارد و همچنین هیات ژیمناستیک با )
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سواری و هیات ژیمناستیک قرار دارد. در ها میان هیات دوچرخهاست. درصد کارآیی بقیه هیات

شده است، مجموعه  عالوه بر امتیاز کارآیی هر هیات ورزشی مجموعه مرجع آن نیز ارائه 2جدول 

ی تواند از آنها جهت رسیدن به مرز کارآیهایی است که واحد ناکارا میای از هیاتمرجع مجموعه

منظور کارا شدن باید با  ( کارآیی، به34/0گانه با )مثال هیات سه عنوانالگوبرداری کند. به 

های خود (، مقدار ورودی906/0( و هیات اسکی )049/0برداری )الگوبرداری از هیات وزنه

ظور کارا منگانه به دیگر، مقدار هر ورودی هیات سه عبارتمنظور کارا بودن را تعیین کند. به به

 آید.صورت زیر بدست میشدن به 

 (906/0×( +)ورودی هیات اسکی049/0×برداری گانه =)ورودی هیات وزنهورودی هیات سه

 به همراه مجموعه مرجع BCC-I نتایج مدل .2جدول شماره 

 امتیاز نمونه مرجع گیریواحد تصمیم

 1 (1کاراته ) کاراته

 1 (1) تیراندازی باکمان تیراندازی باکمان

 1 (1دومیدانی ) دوومیدانی

 1 (1شنا ) شنا

 1 (1فوتبال ) فوتبال

 1 (1های ورزشی )انجمن های ورزشیانجمن

 1 (1ورزش همگانی ) ورزش همگانی

 1 (1برداری )وزنه برداریوزنه

 1 (1تکواندو ) تکواندو

 1 (1تنیس روی میز ) تنیس روی میز

 1 (1اسکی ) اسکی

 1 (1)شطرنج  شطرنج

 1 (1والیبال ) والیبال

( تنیس 187/0برداری )( وزنه301/0تیراندازی باکمان ) سواریدوچرخه

 (512/0روی میز )

9852/0 

 7673/0 (674/0ی )( اسک326/0برداری )وزنه بوکس



  91 1399 پاییز، سوم مارهش، اولدوره                     ...               گریمیهای حاعلمی پژوهش فصلنامه

( اسکی 408/0( تنیس روی میز )032/0دوومیدانی ) هندبال

(56/0) 

7568/0 

( 02/0( اسکی )069/0( فوتبال )071/0تیراندازی باکمان ) بسکتبال

 (841/0شطرنج )

6549/0 

( تکواندو 502/0( انجمن ورزشی )007/0دوومیدانی ) کشتی

 (298/0( اسکی )193/0)

5748/0 

( 002/0( فوتبال )168/0( شنا )342/0باکمان ) تیراندازی ووشو

 (46/0( اسکی )029/0تکواندو )

5611/0 

 5101/0 (542/0( اسکی )455/0اری )برد( وزنه003/0فوتبال ) جودو

برداری (وزنه057/0( شنا )236/0تیراندازی باکمان ) بدمینتون

 (57/0( اسکی )138/0)

3786/0 

 3436/0 (906/0ی )( اسک049/0برداری )وزنه گانهسه

( 017/0( تکواندو )016/0( فوتبال )138/0دوومیدانی ) فوکونگ

 (828/0اسکی )

2271/0 

 1704/0 (829/0ی )( اسک171/0برداری )زنهو غریقنجات

 1464/0 (938/0( اسکی )054/0( ورزش همگانی )008/0فوتبال ) ژیمناستیک

 
 هادیسرریز ورو BCC-I نتایج -3جدول شماره 

 گیریواحد تصمیم

 هاسرریز در ورودی

تعداد ورزشکاران  امتیاز

 تحت پوشش

میزان بودجه 

 دردسترس

 1 0 0 کاراته

 1 0 0 ندازی باکمانتیرا

 1 0 0 دومیدانی

 1 0 0 شنا

 1 0 0 فوتبال

 1 0 0 های ورزشیانجمن

 1 0 0 ورزش همگانی

 1 0 0 برداریوزنه

 1 0 0 تکواندو

 1 0 0 تنیس روی میز
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 1 0 0 اسکی

 1 0 0 شطرنج

 1 0 0 والیبال

 9852/0 616/21 0 سواریدوچرخه

 7673/0 0 0 بوکس

 7568/0 0 0 هندبال

 6549/0 0 0 بسکتبال

 5748/0 0 073/1443 کشتی

 5611/0 0 0 ووشو

 5101/0 0 0 جودو

 3786/0 0 0 بدمینتون

 3436/0 0 0 گانهسه

 2271/0 0 965/174 فوکونگ

 1704/0 0 0 غریقنجات

 1464/0 0 146/92 ژیمناستیک

 
 هانقصان خروجی  BCC-Iنتایج .4جدول شماره 

 ریگیواحد تصمیم

 هانقصان در خروجی

 امتیاز

تعداد 

مسابقات 

 برگزارشده

تعداد 

مسابقات 

 اعزامی

تعداد 

های مقام

 آمدهبدست

تعداد 

های دوره

مربیگری 

 برگزارشده

تعداد 

شدگان به دعوت

 تیم ملی

 1 0 0 0 0 0 کاراته

 1 0 0 0 0 0 تیراندازی باکمان

 1 0 0 0 0 0 دومیدانی

 1 0 0 0 0 0 شنا

 1 0 0 0 0 0 الفوتب

 1 0 0 0 0 0 های ورزشیانجمن
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 1 0 0 0 0 0 ورزش همگانی

 1 0 0 0 0 0 برداریوزنه

 1 0 0 0 0 0 تکواندو

 1 0 0 0 0 0 تنیس روی میز

 1 0 0 0 0 0 اسکی

 1 0 0 0 0 0 شطرنج

 1 0 0 0 0 0 والیبال

 9852/0 97/3 301/0 0 0 253/13 سواریدوچرخه

 7673/0 739/9 348/1 652/3 956/3 912/0 بوکس

 7568/0 641/8 152/1 7/7 0 477/1 هندبال

 6549/0 562/1 294/0 78/4 0 0 بسکتبال

 5748/0 0 0 48/10 0 92/21 کشتی

 5611/0 061/7 0 0 057/1 0 ووشو

 5101/0 453/0 098/1 904/0 803/0 0 جودو

 3786/0 869/8 602/0 0 0 827/2 بدمینتون

 3436/0 056/6 811/1 189/5 566/3 133/0 گانهسه

 2271/0 581/8 909/1 0 0 0 فوکونگ

 1704/0 291/12 658/1 342/6 025/7 051/4 غریقنجات

 1464/0 52/8 0 372/2 218/0 0 ژیمناستیک

واحدهای ناکارا صرفاً از نظر فنی )تکنیکی( ناکارا نیستند و برخی دارای ناکارآیی ترکیبی نیز 

ها ها و نقصان خروجیمنظور تحلیل این موضوع الزم است تا مقادیر سرریز ورودیه ب که هستند

، هیات 4و  3آمده در جداول شماره برای مثال با توجه به نتایج بدست مورد تحلیل قرار گیرد. 

های خود مقدار تمام ورودی دارد،های خود را ثابت نگه میخروجی ژیمناستیک باید درحالیکه

. با این کار هیات به کارآیی تکنیکی دست کاهش دهد( 14/0× )ورودی فعلیمقدار قبل  14/0را به 

یابد )کارآیی ضعیف(. چنانچه این هیات بخواهد واحد کارای قوی باشد عالوه بر کاهش می
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های دوم، سوم و واحد کاهش و خروجی 14/92شده در فوق، باید ورودی اول خود را محاسبه

 واحد افزایش دهد. 52/8و  372/2، 218/0یب پنجم خود را به ترت

گیرنده رویکردهای بندی کامل واحدهای تصمیمرای رتبهبپیترسون:  -نتایج مدل اندرسون

. پیترسون است -های متداول، استفاده از مدل اندرسونمتفاوتی پیشنهاد شده است. یکی از روش

 CCR هایشود و همانند مدلیمب گیری فراکارآیی محسوهای اندازهاین مدل از مجموعه مدل

ه ایی کمحور خواهد بود. در این روش برای واحدهدارای دو رویکرد ورودی و خروجی  BCCو

را بر  اند با حذف متغیر تصمیم مربوط به آن واحد از مدل، تأثیر این کارکارآیی یک داشته

ز مجموعه امکان اد کارآ که یک واحگیرد. وقتیچگونگی تغییر مجموعه امکان تولید اندازه می

است که  این بدان معنی دهد بیش از یک خواهد بود.تولید حذف شود، امتیازی که مدل به آن می

های قبلی یبا حذف یک واحد کارآ از مجموعه، همان میزان خروجی با مقادیر بیشتری از ورود

  ست.ابندی واحدها ممکن خواهد بود. بزرگی اعداد مالکی برای رتبه

 (BCC-I) پیترسون –بندی اندرسون رتبه .5ل شماره جدو

 امتیاز نمونه مرجع گیریواحد تصمیم

 89/19 (48/0( والیبال )48/0گانه )( سه01/0( تکواندو )01/0دومیدانی ) اسکی

 43/4 (38/0( والیبال )15/0( تیراندازی باکمان )46/0کاراته ) شنا

 ( اسکی089/0( تکواندو )024/0( ورزش همگانی )51/0کاراته ) والیبال

(36/0) 

20/3 

 67/2 (62/0( اسکی )15/0( تنیس روی میز )22/0تیراندازی باکمان ) برداریوزنه

 97/1 (46/0( دومیدانی )5/0( تیراندازی باکمان )035/0کاراته ) تنیس روی میز

( 21/0( تنیس روی میز )01/0( فوتبال )63/0( شنا )09/0کاراته ) تیراندازی باکمان

 (03/0والیبال )

93/1 

ی ( ورزش همگان02/0( فوتبال )24/0( دومیدانی )58/0کاراته ) های ورزشیانجمن

 (01/0( والیبال )13/0)

74/1 

 50/1 (41/0( تنیس روی میز )12/0( تکواندو )46/0های ورزش )انجمن دومیدانی

( 06/0( ورزش همگانی )28/0های ورزشی )( انجمن001/0فوتبال ) کاراته

 (33/0( والیبال )30/0تکواندو )

37/1 



  95 1399 پاییز، سوم مارهش، اولدوره                     ...               گریمیهای حاعلمی پژوهش فصلنامه

نیس ت( 01/0( فوتبال )05/0( دومیدانی )12/0تیراندازی باکمان ) شطرنج

( والیبال 04/0های ورزشی )( انجمن22/0( اسکی )53/0روی میز )

(001/0) 

03/1 

 1 (1تکواندو ) تکواندو

 1 (1فوتبال ) فوتبال

 1 (1ورزش همگانی ) ورزش همگانی

 98/0 (51/0( تنیس روی میز )18/0برداری )( وزنه30/0تیراندازی باکمان ) سواریچرخهدو

 76/0 (67/0( اسکی )32/0برداری )وزنه بوکس

 75/0 (55/0( اسکی )40/0(تنیس روی میز )03/0دومیدانی ) هندبال

ج ( شطرن01/0( اسکی )06/0( فوتبال )07/0تیراندازی باکمان ) بسکتبال

(84/0) 

65/0 

( 19/0( تکواندو )50/0های ورزشی )( انجمن007/0دوومیدانی ) کشتی

 (29/0اسکی )

57/0 

ندو ( تکوا002/0( فوتبال )16/0( شنا )34/0تیراندازی باکمان ) ووشو

 (46/0( اسکی )02/0)

56/0 

 51/0 (54/0( اسکی )45/0برداری )( وزنه002/0فوتبال ) جودو

( اسکی 13/0برداری )( وزنه05/0( شنا )23/0تیراندازی باکمان ) بدمینتون

(56/0) 

37/0 

 34/0 (90/0( اسکی )09/0برداری )وزنه گانهسه

 22/0 (82/0( اسکی )01/0( تکواندو )01/0( فوتبال )13/0دومیدانی ) فوکونگ

 17/0 (82/0( اسکی )17/0برداری )وزنه غریقنجات

 14/0 (93/0( اسکی )05/0( ورزش همگانی )007/0فوتبال ) ژیمناستیک

( و بر اساس امتیازات کارآیی بدست BCC-Iپیترسون ) –آمده از مدل اندرسونطبق نتایج بدست

االترین داری دارای ببراسکی، شنا، والیبال و وزنه هیات مورد بررسی، چهار هیات 25آمده، از میان 

 رآیی راترین مقدار کافو، نجات غریق، و ژیمناستیک، کمهای ورزشی کونگکارآیی و هیات

 ین دوسته قرار گرفت.ها در حدفاصل اداشتند. کارآیی بقیه هیات
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 گیریبحث و نتیجه
بی دقیق ها و ابزارهای ارزیاهای سازمان دارد و روشعملکرد سازمانی همواره اثر فراوانی بر فعالیت

ال ست. در چند سهای سازمانی و دانشگاهی اعملکرد، همواره یکی از مباحث مهم در پژوهش

خود  یا بهاخیر نیز ارزیابی عملکرد حجم بسیار زیادی از مطالعات دانشگاهی را در سطح دن

 ز ایناختصاص داده است و رویکردهای کمّی در این زمینه کاربرد فراوانی دارد. یکی ا

ن از اییز ها است. در این تحقیق نرویکردهای کمّی، ارزیابی کارآیی با روش تحلیل پوششی داده

های رویکرد برای سنجش کارآیی واحدهای مشابه در حوزه ورزش استفاده شده است. هیات

ه هایی خدماتی بدهنده خدمات ورزشی در این استان هستند، سازمانورزشی استان البرز که ارائه

نجا آست. از گیری کارآیی آنها از اهمیت باالیی برخوردار اشمار آمده و موضوع کارآیی و اندازه

ترین نهاد متولی ورزش در آن استان هستند، لذا الزم عنوان اصلیهای ورزشی هر استان بهکه هیات

های خود و رسیدن به منظور دستیابی به اثربخشی و کارآیی در فعالیتها بهاست که روسای هیات

ز استفاده ی انگعملکرد مطلوب، از همه منابع و امکانات موجود حداکثر استفاده را نموده و چگو

لکرد جش عممنابع را موردبررسی و ارزیابی قرار دهند، زیرا تخصیص بهینه منابع مستلزم سن

 واحدهای سازمان است.

دهد که از محور در تحقیق حاضر نشان میبا گرایش ورودی  BCCنتایج حاصل از اجرای مدل

هیات، کارآیی کمتر  12و هیات کارا بوده  13، تعداد 1396هیات تحت بررسی در سال  25مجموع 

بار دیگر مدل اندرسون پیترسون نیز های ورزشی یک بندی کامل هیاتمنظور رتبهاز یک داشتند. به

بندی شدند. بر اساس نتایج های ورزشی بر اساس میزان کارآیی رتبهبرای آنها اجرا شد و هیات

هایی بودند که نسبت به ی هیاتبردارهای ورزشی اسکی، شنا، والیبال و وزنهآمده، هیاتبدست

غریق و ژیمناستیک فو، نجاتهای ورزشی کنگها کارآیی بیشتری داشتند و هیاتسایر هیات

های ورزشی استان البرز از کارآیی کمتری برخوردار بودند. همچنین، با توجه نسبت به سایر هیات

دازی با کمان، دوومیدانی، شنا، های کاراته، تیرانهیات، BCC-Iمدل  به نتایج سرریزهای ورودی
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برداری، تکواندو، تنیس روی میز، اسکی، های ورزشی، ورزش همگانی، وزنهفوتبال، انجمن

اند و خوبی استفاده کردهشطرنج، والیبال واحدهای کارا هستند که ازهر دو شاخص ورودی به 

فوق، از دو ورودی میزان های عموماً سرریز ورودی ندارند. این مطلب بیانگر آن است که هیات

بودجه دردسترس و تعداد ورزشکاران تحت پوشش خود به خوبی استفاده کرده و از این نظر 

اند با توجه به بودجه اختصاص یافته به آنها و تعداد ورزشکاران سرریز ورودی ندارند و توانسته

های حاصل روجیهیات از نظر خ 13متناسبی را تحت پوشش هیات خود درآورند. همچنین این 

هایی که در اختیار اند با توجه به ورودیشده نیز، نقصان خروجی ندارند. به عبارت دیگر، توانسته

آنها قرار گرفته است )یعنی میزان بودجه و تعداد ورزشکاران تحت پوشش هیات( نسبت به سایر 

ورزشکاران خود را به ها، مسابقات مربوط به رشته ورزشی خود را به خوبی برگزار نمایند، هیات

های مربیگری مربوط های خوبی را در مسابقات به دست بیاورند، دورهمسابقات اعزام نمایند، مقام

-ها  تعداد ورزشکاران بیشتری را به تیمبه رشته ورزشی خود را برگزار کنند و نسبت به سایر هیات

هیات بررسی شده، هیات  25در میان های ملی تقدیم کنند. بنابراین، از این نظر کارآ هستند. اما 

درصد کارآیی، تنها هیاتی است که در ورودی اول خود یعنی تعداد  98/0سواری با دوچرخه

ورزشکاران تحت پوشش هیات، سرریز ورودی ندارد؛ ولی از ورودی دوم خود یعنی بودجه 

فو و ژیمناستیک نگهای کشتی، کودرستی استفاده نکرده و سرریز ورودی دارد. همچنین، هیاتبه

های اول خود یعنی تعداد ورزشکاران درصد کارآیی، از ورودی 14/0و  22/0، 57/0به ترتیب با 

ها و سرریز ورودی دارند. به عبارت دیگر، این هیات خوبی استفاده نکردهتحت پوشش هیات، به

-درستی استفاده کردهاند؛ ولی از ورودی بودجه به بیش از توان خود ورزشکار تحت پوشش گرفته

 گونه سرریزی ندارند. اند و هیچ

های کاراته، تیراندازی با کمان، هیات BCC-Iهای خروجی مدل همچنین، با توجه به نقصان

برداری، تکواندو، تنیس روی های ورزشی، ورزش همگانی، وزنهدوومیدانی، شنا، فوتبال، انجمن

شاخص خروجی خود نقصان  5هیچ یک از  میز، اسکی، شطرنج واحدهای کارا هستند و در
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خروجی خود نقصان  5غریق در تمام گانه و نجاتهای بوکس، سهندارند؛ اما هیات خروجی

های الزم ها در ارائه خدمات به مشتریان و کسب خروجیخروجی دارند که بیانگر ضعف این هیات

-ووشو، جودو، بدمینتون، کونگ سواری، هندبال، بسکتبال، کشتی،هایی مانند دوچرخهاست؛ هیات

های خود نقصان دارند که بیانگر ضعف آنها در ارائه آن فو و ژیمناستیک تنها در برخی خروجی

، Eskandari & et al (2018) باشد. در تحقیقات مشابه دیگری که توسطها میخروجی

Solimani & et al (2018)  و نیزSabonchi & et al (2016) ها ورزشی، راسیونبه ترتیب در فد

های ورزش و جوانان استان لرستان با استفاده از تحلیل پوششی ها و نیز ادارههای والیبال استانهیات

های والیبال و اداره های ورزش و ها و هیاتها انجام شد، محققان اقدام به تعیین فدراسیونداده

سه فدراسیون  Eskandari & et al (2018) جوانان کارا و ناکارا نمودند. بر این اساس در تحقیق

ها های الگو و مرجع در عملکرد سایر فدراسیونکشتی، تکواندو و فوتبال به ترتیب فدراسیون

های ورودی و خروجی سه تحقیق یادشده با معرفی شدند که البته با توجه به تفاوت شاخص

وت جامعه مدنظر در این های درنظر گرفته شده در تحقیق حاضر و نیز تفاها و خروجیورودی

 باشد. مقایسه نمیتحقیقات با تحقیق حاضر، نتایج آنها با هم قابل

های مهم و کاربردی حاصل از عالوه بر امتیاز کارآیی هر هیات، مجموعه مرجع آن هیات نیز، از یافته

های تای از هیاها است. مجموعه مرجع مجموعهمحاسبه کارآیی نسبی با روش تحلیل پوششی داده

های هیاتتواند از آنها جهت رسیدن به مرز کارآیی الگوبرداری کند. ورزشی است که واحد ناکارا می

های ناکارا های خود را افزایش دهند و هیاتقرار گرفته روی مرز ضعیف کارآیی، باید نقصان خروجی

به یک هیات کارای قوی تبدیل های خود را افزایش دهند تا های کارا، ستادهباید با الگوبرداری از هیات

درصد و  77/0، هیاتی مانند هیات بوکس که با مقدار کارآیی (BCC-Iدر جدول ) برای مثالشوند. 

رتبه پانزدهم، روی مرز ضعیف کارآیی قرار دارد؛ برای اینکه بتواند وضعیت خود را مطلوب نماید، 

هیات بوکس برای ورودی اول  های خود را کاهش دهد؛ مثالً وضعیت فعلیباید سرریز ورودی

نفر ورزشکار تحت پوشش هیات است. برای اینکه به وضعیت مطلوب و بهینه برسد، باید  170
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درصد کاهش منبع داشته  3/23نفر کاهش بدهد، یعنی حدودًا  130تعداد ورزشکاران خود را تا 

ون تومان است. برای میلی 20باشد. همچنین برای ورودی دوم یعنی بودجه، وضعیت فعلی این هیات 

میلیون تومان کاهش بودجه داشته باشد و 15ال برسد، باید تا اینکه هیات به وضعیت مطلوب و ایده

 درصد کاهش هزینه داشته باشد. 3/23کمتر هزینه کند یعنی حدود 

ا، دی آنهبنهای ورزشی و رتبهدر پژوهش حاضر، عالوه بر ارائه مدل ارزیابی عملکرد هیات

 هاییاتها در هها و ارائه خروجیی این پژوهش مشخص کرد که استفاده از ورودیهاخروجی

نج په تنها های پژوهش بیانگر آن است کشود، همچنین یافتهورزشی به صورت صحیح انجام نمی

قیاس نی و هم مهم از نظر ف با کمان یراندازیو ت یاسکی، برداروزنه، فوتبال، شناهیات ورزشی 

 ،بالیوالی، دانیدومی، ورزش یهاانجمن، زیم یرو سیتن، شطرنجهای ورزشی هیاتکارآ هستند و 

رآیی قیاس کامی، اگر چه از نظر فنی کارا هستند، اما از نظر همگان ورزشو  تکواندو، کاراته

زشی های ور. هیاتهای ورزشی هم از نظر مقیاس و هم از نظر فنی ناکارا هستندندارند. سایر هیات

کنند  وبرداریرآ الگهای ورزشی کای اینکه بتوانند به مرز کارآیی برسند، باید از هیاتناکارا برا

ایر تر از سبرداری و فوتبال بیشها مشخص شد که هیات ورزشی اسکی، وزنهکه بر اساس یافته

ه استفاد د هم بهتوانها میها به عنوان الگو انتخاب شده است. الگو قرار گرفتن این هیاتهیات

رج وامل خاعهای بودجه و تعداد ورزشکاران تحت پوشش و هم به ها از ورودیوب این هیاتمطل

استه که برخ ی زیراز کنترل و طبیعی مانند عوامل فرهنگی بستگی داشته باشد. درنهایت، پیشنهادها

 ظر یاریعمل و ن گران را در حوزهتواند مسئولین اجرایی و پژوهشهای مطالعه است، میاز یافته

 نماید:

ارآ حدهای کها، وابا توجه به مدل نهایی مورد استفاده در این تحقیق و تکنیک تحلیل پوششی داده -

ده عنوان الگوی واحدهای ناکارآمد استفاتوان از واحدهای کارآ بهشناسایی شدند. بنابراین می

دهی کرد. نکرده و آنها را در جهت کارآیی بیشتر تا رسیدن به مرز کارآیی تشویق و سازما

 دهد.چندین پیشنهاد کمی را برای بهبود کارآیی ارائه می  DEAمدل
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ها کارا اتاستفاده گردد، بیشتر هی  BCCمحوربر اساس مدل نهایی تحقیق، چنانچه مدل ورودی -

هایی که دارای ناکارآیی شود هیاتکنند. پیشنهاد میخوبی استفاده می ها بههستند و از شاخص

های خود را به همان مقدار ها و خروجیسیدن به کارآیی کامل، میزان ورودیهستند، برای ر

های کارا و با استفاده از ریزی و الگوبرداری از هیاتشده تغییر دهند و همچنین با برنامهتعیین

 های مرجع، وضعیت خود را در جهت کارا شدن صددرصد سوق دهند.نمونه

محور است، هیات ورودی BCCر مدل نهایی تحقیق که مدل بندی استفاده شده دبا توجه به رتبه -

های مورد درصد کارآیی، دارای باالترین رتبه است. همچنین طبق بیشتر مدل 89/19اسکی با 

ها دارای باالترین کارآیی و امتیاز است. به نظر استفاده در این تحقیق، هیات اسکی در بیشتر مدل

های خصوصی فعال و قوی در هیات اسکی ود بخشرسد که برخی شرایط خاص مانند وجمی

ها یکی از دالیل احتمالی این موضوع باشد. کارآیی باالی هیات اسکی در نسبت به سایر هیات

های استان البرز نه تنها مبین این مطلب است که این هیات توانسته تعداد معقولی از بین سایر هیات

اختیار خود جذب نماید؛ بلکه همچنین به دلیل آن است ورزشکاران را با توجه به میزان بودجه در 

های خوبی را نیز عرضه های در اختیار خود، توانسته خروجیکه این هیات با توجه به ورودی

های پوش، تعداد دورهآمده، تعداد ورزشکاران ملیهای بدستنماید و در زمینه تعداد مقام

های مربیگری برگزار شده به خوبی زامی و دورهمربیگری برگزار شده و نیز تعداد مسابقات اع

های معقول و متناسبی نیز داشته های در اختیار خود، خروجیعمل کرده است و به نسبت ورودی

است. یکی از دالیل احتمالی موفقیت هیات اسکی استان البرز در زمینه کارآیی را شاید بتوان به 

-های زمستانی و بویژه اسکی، به دلیل وجود پیستزشهای بالقوه استان البرز در زمینه ورقابلیت

های مهم های فراوان اسکی در این استان دانست که از این نظر استان البرز را به یکی از قطب

های کشور تبدیل کرده است و هیات اسکی استان البرز به خوبی ورزش اسکی در بین استان

به خوبی بهره گیرد. دلیل دیگر احتمالی در مورد توانسته است از این پتانسیل و قابلیت خدادادی 

این موضوع به ماهیت رشته اسکی مربوط می شود که با توجه به خاص بودن این رشته به لحاظ 
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گسترده نبودن آن در تمامی سطح کشور، قاعدتا تنها افراد خاص و معدودی جهت تعلیم، این 

ها و های اسکی، قابلیتنه یادگیری مهارتکنند و این افراد طبیعتا در زمیرشته را انتخاب می

های مختلفی که این شود برنامههای حداقلی را دارا هستند. بر همین اساس پیشنهاد میپتانسیل

های خصوصی و هیات برای انجام خدمات ورزشی اسکی داشته و نحوه تعامل این هیات با بخش

مورد بررسی قرار بگیرد و از آن برای ها عمومی فعال در زمینه ورزش اسکی بوسیله سایر هیات

 ها الگوبرداری شود.پیشرفت و کارا شدن هیات
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