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ــیون   ــین فدراس ــر، تعی ــق حاض ــدف از تحقی ــوبرداري  ه ــراي الگ ــع ب ــاي مرج ه
ثیر خـاص خـود   أسازمان کارا تورزشی ناکارا بود. در یک جامعه هر هاي فدراسیون

منـدي از  ها دارد، پس انتخاب سازمان مرجع براي بهـره را بر عملکرد سایر سازمان
 چهـارده  تحقیق این باشد. درمدیریتی اولین قدم در موفقیت این طرح میهاي الگو

 و مـادر  ورزشـی هـاي  رشـته  جزء اینکه نظر از که ایران منتخب ورزشی فدراسیون
 112شـدند. تعـداد    انتخاب اولویت حسب بر بودند، آور مدال و مهمهاي فدراسیون

االت ؤها به عنوان نمونه تحقیق به سـ نفر از کارکنان ، مدیران و رؤساي فدراسیون
نفـر از صـاحب    11بـین   نامـه پرسـش پاسخ دادند. براي تعیین روایـی،   نامهپرسش

و هـا  نظران متخصـص در رشـته مـدیریت ورزشـی توزیـع و پـس از لحـاظ نظر       
 بـه منظـور تعیـین پایـایی،     ییـد رسـید.  أبـه ت  92/0در نهایت با روایـی   هاپیشنهاد
آوري بـا ضـریب   ورزشی اسـتان توزیـع و پـس از جمـع    هاي تأدر هی نامهپرسش
هـا بـه عنـوان یـک روش     پوششـی داده به تأیید رسید. روش تحلیل  81/0پایایی 

کارا و ناکـارا را تعیـین و سـپس بـراي     هاي غیرپارامتریک و کارآمد، ابتدا فدراسیون
مرجـع  هاي ثیر، فدراسیونأورزشی ناکارا با استفاده از روش ضریب تهاي فدراسیون

تحلیلـی بـود و از لحـاظ هـدف      –کند. روش تحقیق از نوع توصیفی مشخص می
هـا از نـرم افـزار    کاربردي مـی باشـد. جهـت تجزیـه و تحلیـل داده     جزء تحقیقات 
MATLAB کـارا،  هـاي  در تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد از بین فدراسیون

الگـو و مرجـع   هـاي  کشتی، تکواندو و فوتبال به ترتیب فدراسـیون هاي فدراسیون
 ها هستند.  مهمی در عمکرد سایر فدراسیون
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The aim of the study is to determine reference 
federations in order to benchmarking inefficient 
federations . Use of management patterns by efficient 
organization can be effective to create optimal route for 
efficiency organizations. In   any society efficient 
organizations effect on the other organizations' 
performance. So, the first step in the success of this 
project is the selection of reference organizations.14 
selected important, medalist with sporting achievement 
Federations have been priority choosed . 112 samples 
were selected through staff, heads and managers of 
federations to fill in the questionaiers. To determine the 
validity of the questionnaire,it has been distributed 
among 11 experts and specialists in the field of sport 
management then after implementation the comments 
and suggestions it  was confirmed with 0/92. And to 
determine the reliability of the questionnaire,it has been 
distributed among the provintial sport staff and 
confirmed with 0/81 reliability.  DEA method as a non-
parametric and efficient method, first determined 
efficient and inefficient federations then appointed 
reference federations for inefficient federations by use of 
impact coefficient method.Research method was 
descriptive-analytical and in terms of  purpose is of 
Practical.To analyse data, MATLAB software was used. 
The results showed that wrestling, taekwondo and 
football federations were of efficient , important and 
references federations for other federations'performance. 
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 همقدم
 رقابـت  عرصـۀ  در پایـداري  و رشد توسعه، برايها سازمان همۀ

 در بتوانند تا دارند نیاز عملکرد ارزیابی سیستم نوعی به امروزي
 عملکـرد  ارزیـابی  .بسـنجند  را خود اثربخشی و کارایی آن قالب
 وهـا  ضـعف  کـاهش  با سازمان تا سازد می فراهم را امکان این

 کنـد  فـراهم  مسـتمر  بهبـود  بـراي  را شـرایط هـا  قـوت  افزایش
 عرصــه در رقابــت افــزایش بــا ).2011 ،همکــاران و 1کــاراکوز(

ــر و ورزش ــه ورزش در نگــرش تغیی ــوان ب ، ورزش صــنعت عن
 وهـا  برنامـه  در جویی کمال و پویایی براي ورزشیهاي سازمان
 بررسـی  بـراي  یهـای الگـو  وها شاخص به ورزشی،هاي فعالیت

 تربیتهاي برنامه که آنجایی از و کنندمی پیدا نیاز خود عملکرد
 وهـا  فدراسـیون ، بدنیتربیت ادارات توسط عمدتاً ورزش و بدنی
هـاي  فدراسـیون  بین این در شودمی اجرا...و ورزشیهاي هیأت

 کشـور  بدنیتربیتهاي برنامه اجراي و توسعه و رشد در ورزشی
 عملکرد ارزیابی ).2013 ،2مایرز( دارند عهده بر را خطیري نقش

 در افــراد عملکــرد مــدیریت و ســنجش شناســایی، معنــاي بــه
 و بهتـر  عملکـرد  بـه  هـا آن هدایت و بازخورد دادن و هاسازمان
 رو ایــن از ).1383 (مهرگــان، اســت شــده تعریــف بــاالتر
 کـه  بـوده  آن بـر  معطـوف  همواره انسان اقتصاديهاي کوشش
 دسـت  بـه  موجود عوامل و امکانات کمترین با را نتیجه حداکثر

 نامیـد  بـاالتر  وري بهره و کارآیی توانمی را نتیجه این که آورد
 کـه  کنـونی  شرایط در ).1392 همکاران، و موسوي صابونچی،(

 محـدود،  امکانـات  و منابع عمده گیویژ دو باها سازمان فعالیت
 و بـاالتر  وري بهـره  اسـت،  همـراه  نامحـدود  تقاضـاي  و نیازها

 رفتـه  فراتر انتخاب یک از عمال موجود، امکانات از کارا استفاده
 و موفقیـت  سـنجش  براي. است شده تبدیل ضرورت یک به و

 از برخـی  کـه  دارنـد  وجود معیارهاییها سازمان عملکرد ارزیابی
 واقـع  در .هسـتند  وريبهرهو  اثربخشی ،کارآیی هاآن ترینمهم

 در و اثربخشـی  ،کـارآیی  یندسازيآفر عنوان به عملکرد ارزیابی
 گیـرد مـی  قرار توجه مورد سازمانهاي فعالیت وري،بهره نهایت

 عرصـه  در رقابـت  افزایش با ).1393 همکاران، و نژاد رمضانی(
ــر و ورزش ــه ورزش در نگــرش تغیی ــوان ب ، ورزش صــنعت عن

 وهـا  برنامـه  در جویی کمال و پویایی براي ورزشیهاي سازمان
 بررسـی  بـراي  الگوهـایی  وهـا  شاخص به ورزشی،هاي فعالیت

هـاي  برنامـه  کـه  آنجـایی  از و کننـد مـی  پیدا نیاز خود عملکرد
ــت ــدنیتربی ــدتاً ورزش و ب ــط عم ــت ادارات توس ــدنیتربی ، ب

 بـین  ایـن  در شـود می ..اجرا.و ورزشیهاي هیأت وها فدراسیون

                                                                      
1. Karakus & et all. 
2. Myers 

هـاي  برنامـه  اجـراي  و توسعه و رشد در ورزشیهاي فدراسیون
 نیـا،  (ابطحـی  دارند عهده بر را خطیري نقش کشور بدنیتربیت

 و معیارهــا تعیــین راه از عملکــرد ارزیــابی ).1392 میرکــاظمی،
 در مـدیر  تصـمیمات  بـه هـا  داده تحلیـل  و تجزیـه  و آوريجمع

 معیارهــاي بــا اطالعــات مقایســه ،ســازمان عملکــرد خصــوص
 مـداوم  توسعه و بررسی و رسانی اطالع، دهی گزارش، عملکرد

 آنچـه  بین استاي مقایسه، واقع در. کندمی کمک فرایندها این
 ).1394 همکـاران،  و (فتحـی  اسـت  مطلـوب  آنچه و دارد وجود

 نظیـر  عبـاراتی  قالب در را عملکرد )،1390همکاران( و دانشیان
 در پاســخگویی قابلیــت، ســازي توانمــد، بخشــی اثــر، کــارآیی

ــراي مفــاهیم و اصــول چــارچوب  وظــایف و اهــداف تحقــق ب
 مـورد  سازمان، مدت بلند توسعه واي برنامه ساختاري، سازمانی،

 عملکـرد  ارزیابی از منظور دیگر عبارت به دهد.می قرار ارزیابی
 و مـادي  از اعـم  شـده  مصـرف  امکانات مدیرکلیه که است این

 مقایسـه  قبول مورد معیارهاي اساس بر کار بازدهی با را معنوي
 در یا اند یافته تحقق نظر مورد اهداف آیا که شود روشن تا کند
 و فخرالـدینی ( میزانـی؟  چـه  بـه  و هسـتند  یـافتن  تحقـق  حال

 ).1392همکاران،
 ها،سازمان مانند ( واحد یک یا سیستم یک کارآیی محاسبه

 .).غیـره  و خـدماتی  تولیـدي، واحـدهاي  هـا، شـرکت  ها،کارخانه
 جلب خود به را محققین و پژوهشگران از بسیاري توجه هاسال
 مهـم هـاي  شـاخص  از یکی ها،داده پوششی تحلیل است. کرده
 پـارامتري  غیـر  روش یـک  که است ریزيبرنامه و تحقیق علم

 گیرنـده  تصـمیم  واحدهاي از متناهی تعداد کارآیی ارزیابی براي
ــت در متجــانس ــد حال ــدخروجی و ورودي چن  آن از اســت. چن

 درهـا  سیسـتم  خروجـی  و ورودي بـراي  اولیههاي داده جائیکه
 غیـر  ماهیـت  مـوارد  اکثـر  در و نیسـتند  قطعی اعداد کلی حالت

ــی ــادفی و قطع ــد تص ــاهلو دارن ــاران، و (جهانش  ).1388 همک
 تحلیـل  و تجزیـه  بـراي  شـده  ارائـه  مدل اینکه براي همچنین
 بر عالوه تا داشت آن بر را ما باشد ترنزدیک واقعیت به سیستم
 خصـوص  در فازيهاي سیستم تئوري ازها داده پوششی تحلیل
 بـه  در کنـیم.  اسـتفاده  تحقیـق  گیـري نتیجه و تحلیل و تجزیه

 معمــوالً ها داده پوششـی تحلیـل کالسیک هايمدل کارگیري
 غیراختیـاري  متغیرهـاي  و نـامطلوب  هــاي  خروجــی  مباحـث

هـا  سازمان که داشت توجه باید عمل، در شود. می گرفته نادیده
ها نهاده کردن حداقل وها ستانده حداکثرکردن دنبال به همواره
 (خوب) مطلوب است ممکنها خروجی وها ورودي زیرا نیستند،

 داشــت  نظــر  در بایــد  همچنــین،  باشــد.  (بــد)  نامطلوب و
 کـه حـالی در نیست، مدیریت اختیار در غیراختیاري متغیرهـاي

 و (فخرالـدینی  .گیـرد  کــار  بــه  را هااست آن ناچـار مـدیریت
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 ).1392 همکاران،
 کـه  زمـانی  گیرنـده،  تصمیم واحدهاي کارآیی گیري اندازه

ــد ــی و ورودي چن ــم خروج ــکل داری ــت مش ــابراین .اس  از بن
 بهها خروجی وها ورودي کردن جمع براي اوزان از ايمجموعه

 شـود مـی  اسـتفاده  کارآیی نسبت محاسبه براي جداگانه صورت
 است شده معرفیها داده پوششی تحلیل روش منظور این براي

 واحـدهاي  ایـن  کنـد،، مـی  انتخـاب  را خـود  نظر مورد وزن که
 جزئی خطی ریزيبرنامه هألمس یک صورت به را گیرنده تصمیم
هـاي  واحـد  مجمـوع  نسـبت  کـه  زمـانی  کنـد. می بندي فرمول
 میـزان  اسـت،  یـک  با مساوي یا کوچکتر آن در گیرنده تصمیم
 .کندمی بنديرتبه و مشخص را آنها کارآیی

 مشـاهدات  تـأثیر  میزان کردن مشخص براي روش چندین
 عنـوان  بـه  ).2013 ،3(والـدراما  دارد وجـود  DEA هايمدل در

 شـعاعی  هـاي مـدل  براي ویلسون در را هاروش از بعضی مثال،
          کـرد  پیـدا  تـوان مـی  اسـت  شـده  ارائـه  بنکر و چارنز توسط که

  ).2010 ،4(پیترسون
 تعیـین  و کشـور  ورزشـی هـاي  فدراسـیون  عملکرد ارزیابی

 شـده  تعیـین  پیش از اهداف به رسیدن در هاآن موفقیت میزان
 رؤسـاي  و جوانـان  و ورزش وزارت اصـلی هـاي  دغدغه از یکی

 در نیـز  جوانـان  و ورزش وزارت .اسـت  ورزشـی ي هافدراسیون
 جـامع  سیستم طراحی بر ریزي،برنامه و مدیریت و توسعه طرح

 راهبردنظـام  سـند ( دارد تأکیـد  کشور ورزش در عملکرد ارزیابی
 سـازمان  ایـن  ).1388 کشور، ورزش و بدنی تربیت توسعه جامع

 تربیت بخش در منسجم نظارت و ارزیابی نظام فقدان همچنین
 دانـد مـی  ورزشـی هـاي  سـازمان  ضـعف  نقاط از را کشور بدنی

 توسـعه  پـنجم  برنامـه  در ورزش و بـدنی تربیت خشب گزارش(
 ).1388 کشور، فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 درها فدراسیون عملکرد ارزیابی براي که اهدافی به توجه با
 در ورزشـی هـاي  فدراسـیون  کـه  اهمیتـی  و اندشده گرفته نظر

 رسـد مـی  نظـر  بـه  دارنـد،  جامعـه  نیازهاي رفع و ورزش توسعه
 بایـد  و نداشـته  را الزم کـارآیی  موجود، عملکرد ارزیابی سیستم

 آن قـوت  و ضـعف  نقـاط  و گیـرد  قـرار  ارزیـابی  و بررسی مورد
 مجاهدي،( برداشت گام آن ارتقاي و بهبود جهت در و مشخص

1392.( 
 را خـود  و کننـد مـی  تالش بقا براي که زمانی تاها سازمان

 بهبود اصل باید دانند،می جهانی و ملی عرصه در حضور نیازمند

                                                                      
3. Valderrama. 
4. Peterson. 

 حاصـل  اصل این .دهند می قرار خود فعالیت سرلوحه را مستمر
 مـدیریت  بهبـود  بـا  آن به دستیابی زمینه که این مگر شود،نمی

 بازخورد گرفتن با توانمی را بهبود این .شود پذیرامکان عملکرد
 و قوت نقاط تحلیل و تجزیه و پیرامونی و درونی محیط از الزم

 و پـذیري مسـئولیت  سـازمان،  تهدیـدهاي  وهـا  فرصت و ضعف
ـ  و ایجاد با مشتري رضایت جلب  ارزیـابی  سیسـتم  کـارگیري هب

 پـذیري  انعطـاف  بـه  کـه  کـرد  ایجاد مناسب، الگوي با عملکرد
 پویـاي  محـیط  درهـا  سـازمان  موریـت أم و اهـداف  وهـا  برنامه

 گیـري انـدازه  و ارزیـابی  .نمایـد مـی  توجـه  قابل کمک امروزین
 سازمانی فرهنگ ارتقاء و سازي فرهنگ به آن توسعه و عملکرد

 ارزیـابی  فراوان کاربردهاي به توجه با ).2006رحیمی،( دارد نیاز
 در آن عملکـرد  سـازي بهینـه  و ورزشیهاي سازمان در عملکرد

 آن رشد به رو روند در که متغیرهایی باید ورزشی مدیریت ةحوز
 منظـر  این از .دهیم قرار بررسی مورد و شناسایی را گذارند تأثیر
 بـا  کـارآیی  افـزایش  میـزان  و برگزیده را ییآکار سنجش ۀمولف

 .2 انســانی، منـابع  مــدیریت .1( عملکـرد  ارزیــابیهـاي  سـنجه 
 فرهنـگ  .6 و مـدیریت  .5 نوآوري، .4 مالی، .3 ساختارسازمانی،

 از پـس  تـا  کـرد  خـواهیم  بررسـی  ورزشـی  ةحـوز  در )سازمانی
 و هوشـمند  تغییراتـی  اعمـال  بـا  حـوزه  این در کارآیی سنجش

 هـا، سنجه در فازي DEA روش مدیریتی کارهايراه بر مبتنی
 ارائه وريبهره نتیجه در و کارآیی افزایش براياي بهینه الگوي
  .دهیم

 و کـارا  ایـران  ورزشـی  منتخبهاي فدراسیون از یک کدام
 مرجـع هـاي  فدراسیون توانمی چگونه هستند؟ ناکارا یک کدام
 چگونـه  نمـود؟  ارائه ایران ورزشی ناکارايهاي فدراسیون براي
  کرد؟ طراحی ناکاراهاي فدراسیون براي بهینه الگوي توانمی

 بهینــه عملکــرد الگــوي ارائــه تحقیــق، ایــن کلــی هــدف
 از اسـتفاده  بـا  .باشـد مـی  ایـران  منتخب ورزشیهاي فدراسیون

 اسـت  شـده  سعی مطالعه این در فازيهاي داده پوششی تحلیل
 شود. داده پاسخ فوق االتؤس به

 
 پژوهش شناسی روش

 روشـی  تحقیق، روش انواع خصوص در مربوط ادبیات بررسی با
 تحلیلی – توصیفی نوع از ،شده برده بهره آن از تحقیق این که

 هدف لحاظ به تحقیق این شد. اجرا میدانی صورت به که است
 در کـه  بـود،  کـاربردي  تحقیقـات  نـوع  از کلـی،  گیري جهت یا

 و کرد مشخص راها فدراسیون کارآیی تحقیق،هاي یافته نهایت
 جنبه تواندمی که تحقیقهاي یافته از دسته آن اساس بر سپس

 عملکـرد  بهبـود  خصـوص  در پیشـنهاداتی  باشد داشته کاربردي
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 شد. ارائه ورزشیهاي فدراسیون
 ارزیـابی  هـاي شـاخص  و معیارهـا  شناسـایی  حـال،  این در

 ارزیـابی  در بایـد  کـه  باشـد می هاییگام تریناساسی از عملکرد
 از تحقیقات پیشینه بررسی با منظور این براي شود طی عملکرد
 6 در ورزشـی  هايفدراسیون عملکرد ارزیابی اولیه هايشاخص
 نـوآوري،  مـالی،  ساختارسازمانی، انسانی، منابع (مدیریت سنجه

 شـدند،  شناسـایی  که شاخص 37 و سازمانی) فرهنگ مدیریت،
 ورزشـی  فدراسـیون  چهـارده  تعـداد  .شد استفاده تحقیق این در

هاي فدراسیون و مادر ورزشیهاي رشته جزء اینکه نظر از ایران،
 شــدند. انتخــاب اولویــت حســب بــر بودنــد، آور مــدال و مهــم

 .3 ،تکوانـدو  .2 ،کشـتی  .1 از: عبارتنـد  منتخـب  هايفدراسیون
 .8 ،والیبـال  .7 ،میدانی و دو .6 ،کاراته .5 ،برداريوزنه .4 ،جودو

 .13 ،شــنا .12 ،بســکتبال .11 ،بــوکس .10 ،فوتبــال .9 ،ووشــو
ــدازي). .14و  ژیمناســتیک ــداد تیران ــر 112 تع ــان از نف ، کارکن

 االتؤسـ  بـه  نمونـه  عنـوان  بـه هـا  فدراسیون رؤساي و مدیران
-پرسش ،نامهپرسش پایایی تعیین براي .دادند پاسخ نامهپرسش

 و توزیع اردبیل استان ورزشیهاي تأهی در و تنظیم نهایی نامه
 %81 پایـایی  ضـریب  نهایـت  در شد. وريآ جمع تکمیل از پس

 هـدف  غیرتصـادفی  گیرينمونه روش از همچنین شد. محاسبه

ــتفاده دار ــراي و اسـ ــه بـ ــل و تجزیـ ــا داده تحلیـ ــرم ازهـ  نـ
 شد. استفاده MATLABافزار

 شـامل  کـه  اول ورودي عنـوان  به 1x متغیر تحقیق این در
 دوم ورودي عنوان به 2x متغیر بود. فدراسیون مالی منابع ۀمؤلف
 اندشده گرفته نظر در سازمانی ساختار و انسانی منابع شامل که
 و نـوآوري  مـدیریت، هـاي  مؤلفـه  شـامل  که سوم ورودي 3x و

 االتؤسـ  از برخی همچنین شد. گرفته نظر در سازمانی فرهنگ
 1Y متغیـر  عنوان به ترتیب به مالی، منابع و مدیریتهاي مؤلفه

 شد. گرفته نظر در 2Y و
 
 پژوهش هايیافته

 ماهیـت  تعیـین  و نامهپرسش طریق ازها داده آوري جمع از بعد
 تحلیـل  اساسـی هـاي  مـدل  از اسـتفاده  بـا ها خروجی و ورودي

 1 جـدول  درهـا  فدراسیون رتبه و کارآیی مقادیرها داده پوششی
 شد. داده نمایش

 ضـعیف  و قوي کاراي بایستی دقیق، تحلیل و تجزیه براي
 مقیـاس  بـه  بـازده  نظـر  نقطـه  از همچنین وها فدراسیون بودن

  شوند. بررسی

 
 هافدراسیون بنديرتبه و کارآیی مقادیر .1 جدول

بازده به 
مقیاس 

 ثابت

بازده به 
مقیاس 
 متغییر

بندي رتبه
ها با فدراسیون

 استفاده از روش
DEA 

BCC 
model 

CCR 
model µ=1 µ=0.8 µ=0.6 µ=0.4 µ=0.2 µ=0 

هاي فدراسیون
 ورزشی

 ووشو 0.8809 0.8919 0.8927 0.8999 0.9030 0.9091 0.8554 0.9091 1 والیبال کارا کارا
 کاراته 0.9932 0.9994 1.00 1.00 1.00 1.00 0.7114 1.00 2 کشتی کارا کارا
 فوتبال 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3 تکواندو کارا کارا
 شنا 0.7500 0.7514 0.7574 0.7667 0.7707 0.7808 0.4825 0.7808 4 فوتبال کارا کارا
 بوکس 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.4501 1.00 5 وزنه برداري کارا ناکارا
 جودو 0.8778 0.8848 0.8823 0.8800 0.8772 0.8768 0.7466 0.8768 6 دومیدانی کارا ناکارا
 برداري وزنه 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.9750 1.00 7 بوکس کارا ناکارا
 والیبال 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8 کاراته کارا ناکارا
 ژیمناستیک 0.9100 0.9181 0.9156 0.9100 0.9209 0.9196 0.7006 0.9196 9 بسکتبال ناکارا ناکارا
 کشتی 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10 تیراندازي ناکارا ناکارا
 تیراندازي 0.9321 0.9377 0.9383 0.9390 0.9395 0.9400 0.8093 0.9400 11 ژیمناستیک ناکارا ناکارا
 تکواندو 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 ووشو ناکارا ناکارا
 دوومیدانی 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.7887 1.00 13 جودو ناکارا ناکارا
 بسکتبال 0.9576 0.9682 0.9688 0.9699 0.9700 0.9705 0.8475 0.9705 14 شنا ناکارا ناکارا

 
 بـازده  داراي تکوانـدو  فدراسیون که دهدمی نشان 2 جدول

 دارد، قـرار  کـارآیی  ضـعیف  مرز روي در و بوده ثابت اسیمق به
 نیعـ  در بـوده  کاهشـی  مقیاس به بازده برداريوزنه سیونافدر

 ورزشـی هـاي  فدراسـیون  دارد. قرار کارآیی قوي مرز روي حال
 قـوي  کاراي و افزایشی مقیاس به بازده کاراته و کشتی والیبال،
 بوکس و ومیدانی دو فوتبال،هاي فدراسیون که حالی در هستند



 37 ...هاي ورزشی کارا در عملکرد ها در تعیین ضریب نفوذ سازماندادهکاربرد تحلیل پوششی  :تاش و همکارانمحمد امیرعلی 

 

 مقیاسشـان  بـه  بـازده  ولـی  هسـتند  پـارتو  کاراي اینکه وجود با
 باشد.می کاهشی

 کاراهاي فدراسیون کارآیی نوع تعیین .2جدول 

 کارآیی
بازده به 
 مقیاس

-0U +0U 
هاي فدراسیون
 کارا

 والیبال 0.99 0 افزایشی قوي
 کشتی 0.99 0 افزایشی قوي

 تکواندو 1 0.4- ثابت ضعیف
 فوتبال 1 0 افزایشی ضعیف
 وزنه برداري 3.4- 3.75- کاهشی قوي

 دوومیدانی 1 0.79 افزایشی ضعیف
 بوکس 1 0.94 افزایشی ضعیف

 کاراته 0.97 0.96 افزایشی قوي
 )،2017 (الکسـاندرا،  نفـوذ  میـزان  تعیین اصلی ایده از استفاده با

 امکـان  مجموعه از ترتیب به کاراهاي فدراسیون ابتدا قسمت این در
 بازآزمـایی  ناکـارا هـاي  فدراسیون کارآیی میزان و شدند حذف تولید
 است. شده آورده 3 جدول در نتایج شدند

 نفــوذ میــزان ثیرأتــ ضــریب فرمــول از اســتفاده بــا ســپس
 جـدول  در ناکاراهاي فدراسیون از هریک در کاراهاي فدراسیون

 در صـد  ثیرأت از حاکی 4 جدول نتایج شد. تهیه زیر صورت به 4
 همچنـین  و اسـت  بسکتبال فدراسیون عملکرد در کشتی صدي

 بـا  .داشـت  ناکـارا هـاي  فدراسیون سایر عملکرد در زیادي ثیرأت
ــه ــه توج ــایج ب ــدول نت ــه 4 و 3 ج ــع مجموع ــک مرج  از هری

 است: شده داده نشان 5 جدول در ناکاراهاي فدراسیون
 

 کارآیی بازآزمایی .3جدول 

با  کارآیی
حذف 
 کاراته

با  کارآیی
حذف 
 بوکس

با  کارآیی
حذف دو 
 ومیدانی

با  کارآیی
حذف وزنه 

 برداري

با  کارآیی
حذف 
 فوتبال

با  کارآیی
حذف 
 تکواندو

با  کارآیی
حذف 
 کشتی

با  کارآیی
حذف 
 والیبال

هاي فدراسیون
 ورزشی ناکارا

 بسکتبال 0,9700 0,1000 0,9705 0,8635 0,9705 0,9705 0,9705 0,9705
 تیراندازي 0,9400 0,9632 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400
 ژیمناستیک 0,9196 0,9196 0,9283 0,9197 0,9196 0,9196 0,9206 0,9196
 ووشو 0,9091 0,9171 0,9714 0,9120 0,9091 0,9091 0,9091 0,9091
 جودو 0,8768 0,9045 0,8792 0,8798 0,8768 0,9000 0,8768 0,8768
 شنا 0,7826 0,7826 0,7830 0,7963 0,7808 0,7808 0,7969 0,7808

 
 ناکاراهاي فدراسین عملکرد در کاراهاي فدراسیون نفوذ میزان .4جدول 

IF  با
حذف 
 کاراته

IF  با
حذف 
 بوکس

IF با
دو  حذف

 میدانی و

IF  با حذف
 برداريوزنه

IF  با
حذف 
 فوتبال

IF  با
حذف 
 تکواندو

IF  با
حذف 
 کشتی

IF  با
حذف 
 والیبال

هاي فدراسیون
 ناکارا ورزشی

 بسکتبال 1 0 1 1 1 1 1 1
 تیراندازي 1 0,66 1 1 1 1 1 1
 ژیمناستیک 1 1 0,91 1 1 1 0,92 1
 ووشو 1 0,9 0,3 0,9 1 1 1 1
 جودو 1 0,79 0,99 0,98 1 0,8 1 1
 شنا 0,98 0,98 0,97 0,8 1 1 0,79 1

 

 ناکاراهاي فدراسیون مرجع مجموعه .5جدول 

 هاي مرجعفدراسیون هاي ورزشی ناکارافدراسیون
 کشتی بسکتبال
 کشتی تیراندازي

 بوکس، تکواندو ژیمناستیک
 کشتی، تکواندو، فوتبال ووشو
 کشتی، تکواندو، فوتبال، دو و میدانی جودو
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 کشتی، بوکس، تکواندو، فوتبال، والیبال شنا
 

ــا ــه ب ــه توج ــاي داده ب ــدوله ــاهده 5 و 4 ج ــد مش  ش
 بـا  کشتی فدراسیون فقط بسکتبال براي مرجعهاي فدراسیون

 بــراي مرجــع فدراســیون. بــود صــدي در صــد نفــوذ ضــریب
 و بـوکس هـاي  نوفدراسی ژیمناستیک براي کشتی، تیراندازي

 فدراسیون براي داد. بیشتري ثیرأت ضریب تکواندو که تکواندو
 تکوانـدو  فدراسـیون  آن مرجـع هـاي  فدراسیون میان از ووشو

 میـــان از جـــودو فدراســـیون داشـــت. را ثیرأتـــ بیشـــترین

ـ  بیشـترین  آن مرجـع هـاي  فدراسیون  میـدانی  و دو از را ثیرأت
هـاي  فدراسـیون  بین از بوکس فدراسیون نهایت در و پذیرفت
 بـا  توانمی همچنین داشت. بیشتري ثیرأت ضریب شنا الگوي

 افـزایش  جهـت  ایـده  یـک  مرجـع هـاي  فدراسیون از استفاده
 را الگـو  ایـن  6 جـدول  داد. ارائه ناکاراهاي فدراسیون کارآیی

 و مرجعهاي فدراسیون از الگوبرداري تفاوت و کرده مشخص
 دهد.می نشان را مرجع غیر

 
 ناکاراهاي فدراسیون سازيبهینه الگوي ارائه .6جدول 

هاي فدراسیون
 ناکارا

ها و ورودي و خروجی فدراسیون
 اولیه کارآییمقادیر 

هاي جدید ها و خروجیورودي
و بهینه با الگو برداري از 

 فدراسیون مرجع

هاي جدید و ها و خروجیورودي
بهینه با الگو برداري از 

 فدراسیون غیر مرجع فوتبال

 بسکتبال

X1=5.25 
X2=7.1 
X3=7 
Y1=0.75 
Y2=5.9 

0.9705 

X1=5.095 
X2=7.1 
X3=7 
Y1=0.75 
Y2=5.9 

1 

X1=5.25 
X2=7.1 
X3=5.324 
Y1=0.75 
Y2=5.9 

1 

 تیراندازي

X1=5.4 
X2=7.5 
X3=6.9 
Y1=1 
Y2=5.7 

0.9400 

X1=5.076 
X2=7.5 
X3=6.9 
Y1=1 
Y2=5.7 

1 

X1=5.4 
X2=5.652 
X3=6.9 
Y1=1 
Y2=5.7 

1 

 ژیمناستیک

X1=5.6 
X2=6.6 
X3=6 
Y1=0.25 
Y2=4.8 

0.9196 

X1=5.6 
X2=6.6 
X3=5.142 
Y1=0.25 
Y2=4.8 

1 

X1=5.6 
X2=5.583 
X3=6 
Y1=0.25 
Y2=4.8 

1 

 ووشو

X1=5.9 
X2=7.3 
X3=5.8 
Y1=0. 5 
Y2=6 

0.9091 

X1=5.5 
X2=6.253 
X3=5.5 
Y1=0. 5 
Y2=6 

1 

X1=5.5 
X2=6.253 
X3=5.5 
Y1=0. 5 
Y2=6 

1 

 جودو

X1=5.9 
X2=6.8 
X3=6.7 
Y1=0.25 
Y2=5.5 

0.8768 

X1=5.0955 
X2=6.8 
X3=5.8 
Y1=0.25 
Y2=5.5 

1 

X1=6.395 
X2=5.5 
X3=5.5 
Y1=0.25 
Y2=5.5 

1 

 شنا

X1=7.87 
X2=7 
X3=7.13 
Y1=0.25 
Y2=4.4 

0.7808 

X1=6 
X2=5.67 
X3=5.5 
Y1=0.25 
Y2=4.4 

1 

X1=7 
X2=5.4535 
X3=5.5 
Y1=0.25 
Y2=4.4 

1 

 
 از استفاده با بسکتبال ناکاراي فدراسیون کارآیی بهبود براي
 کارآیی ارزیابیهاي شاخص مقایسه با (کشتی) مرجع فدراسیون
 سطح از اول ورودي متغیر اگر که شد مالحظه ناکارا فدراسیون

=5.251X 5.0951= بهX ناکـاراي  فدراسـیون  کارآیی برسد 
 کـارآیی  مرز به و یافته افزایش توجهی قابل سرعت با بسکتبال

 قابـل  مرجع فدراسیون انتخاب با فقط بهینه الگوي این رسدمی
 نشـود  اسـتفاده  مرجع فدراسیون از اگر کهطوريهب است حصول

 ورودي متغیـر  بایسـتی  و کـرده  دور بهینـه  مسیر از را ماها الگو
 بـه  مسـیر  این که برسد  5.3243X= به 73X= سطح از سوم
 از دریـافتی  الگـوي  بـا  مقایسـه  در بهینـه  مسـیري  عنوان هیچ
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 بـراي  سـازي  بهینـه  الگـوي  واقـع  در نیسـت.  مرجع فدراسیون
ــزایش ــانی دوره یــک در فدراســیون کــارآیی اف  از اســتفاده زم
 اگـر  میباشـد.  کشـتی  ورزشـی  فدراسـیون  مـالی هـاي  شـاخص 

 کـاهش  وزنی 0,25 اندازه به بتواند بسکتبال ورزشی فدراسیون
 تـیم  مربی قرارداد فدراسیون، مستمرهاي هزینه کاهش بودجه،

هـاي  فدراسیون همسطح را خود تواندمی کند عملی را و.... ملی
 جدول در ناکاراهاي فدراسیون سایر براي نتایج این درآورد. کارا

 است. شده آورده 6
 

 گیري نتیجه و بحث
 و هاسـت سـازمان  دنیـاي  شـک بـی  کنونی، کار و کسب دنیاي

 هسـتند. ها انسان ها،سازمان توسعه و اداره ایجاد، اصلی متولیان
 طراحان، عنوان به مدیران نقش و جایگاه ها،انسان این میان در

 پوشـیده  کسـی  بـر  سـازمان  اصلی کنندگاناداره و گرانهدایت
 داشـت، نگـه  جذب، انتخاب، مؤثر هاينظام کارگیريبه و نیست

 اسـت  برخـوردار  ايویژه و مهم جایگاه از آنان توسعه و ارزیابی
 بقـاء  بـراي  که زمانی تا ورزشیهاي سازمان .)1392 (جبارزاده،

 جهـانی  و ملی عرصه در حضور نیازمند را خود و کنندمی تالش
 قـرار  خـود  فعالیـت  سرلوحه را مستمر بهبود اصل باید دانند،می

 بـه  دستیابی زمینه اینکه مگر شود، نمی حاصل اصل این دهند.
 را بهبـود  ایـن  شـود.  پـذیر امکـان  عملکرد مدیریت بهبود با آن
 پیرامـونی،  و درونـی  محـیط  از الزم دبـازخور  گرفتن با توانمی

 تهدیـدهاي  وهـا  فرصـت  و ضعف و قوت نقاط تحلیل و تجزیه
 کارگیريهب و ایجاد با، رضایت جلب و پذیريمسئولیت سازمان،
 (همـایون  کرد ایجاد متناسب، الگوي با عملکرد ارزیابی سیستم

 .)1395 همکاران، و
 پـذیري انعطاف به مناسب الگوي با عملکرد ارزیابی سیستم

 پویـاي  محـیط  درهـا  سـازمان  موریـت أم و اهـداف  وهـا  برنامه
 و بهینـه  مسیر یک انتخاب نماید.می توجه قابل کمک امروزي

 تـرین مهـم  از یکیها سازمان عملکرد بهبود براي حصول قابل
 از باشـد مـی  محـور  علم مدیریت یک در بحث قابل موضوعات

 سـایر  و کننـد می رشد پویا جامعه یک درها سازمان که آنجایی
 .دارد را خود خاص ثیرأت مشخص سازمانی عملکرد برها سازمان

 توسـعه هـاي  گـام  تریناساسی از بازخورد این میزان بررسی لذا
 ).1395 (احمدي، استها سازمان عملکرد بهینه و پایدار

ـ  میـزان  بررسـی  بـا  پژوهش این در هـاي  فدراسـیون  ثیرأت
 مرجـع  الگـوي  یـک  ایجاد در سعی یکدیگر عملکرد بر ورزشی

 تحلیل از حاصل نتایج هستیم ناکارا ورزشیهاي فداسیون براي
 فقـط  بسکتبال براي مرجعهاي فدراسیون که داد نشان ریاضی

. باشـد مـی  صـدي  در صـد  نفـوذ  ضـریب  بـا  کشـتی  فدراسیون

 ژیمناسـتیک  بـراي  کشـتی،  تیرانـدازي  بـراي  مرجع فدراسیون
 ثیرأتـ  ضـریب  تکوانـدو  کـه  تکوانـدو  و بـوکس هاي نوفدراسی

هـاي  فدراسـیون  میـان  از ووشـو  فدراسـیون  براي داد. بیشتري
ـ  بیشترین تکواندو فدراسیون آن مرجع  فدراسـیون  دارد. را ثیرأت
ـ  بیشترین آن مرجعهاي فدراسیون میان از جودو  و دو از را ثیرأت

 بــین  از بــوکس فدراســیون نهایتــاً و پــذیردمــی میــدانی
 همچنـین  دارد. بیشتري ثیرأت ضریب شنا الگويهاي فدراسیون

 جهـت  ایـده  یـک  مرجـع هـاي  فدراسیون از استفاده با توانمی
 بهبـود  بـراي . داد ارائـه  ناکـارا هـاي  فدراسـیون  کارآیی افزایش
 فدراسـیون  از اسـتفاده  بـا  بسـکتبال  ناکـاراي  فدراسیون کارآیی
 فدراسیون کارآیی ارزیابیهاي شاخص مقایسه با (کشتی) مرجع

ــارا ــه ناک ــد مالحظ ــه ش ــر ک ــر اگ ــطح از اول ورودي متغی  س
=5.251X 5.0951= بهX ناکـاراي  فدراسـیون  کارآیی برسد 
 کـارآیی  مرز به و یافته افزایش توجهی قابل سرعت با بسکتبال

 قابـل  مرجع فدراسیون انتخاب با فقط بهینه الگوي این رسدمی
 نشـود  اسـتفاده  مرجع فدراسیون از اگر کهطوريهب است حصول

 ورودي متغیـر  بایسـتی  و کـرده  دور بهینـه  مسیر از را ماها الگو
 بـه  مسـیر  این که برسد 5.3243X= به 73X= سطح از سوم
 از دریـافتی  الگـوي  بـا  مقایسـه  در بهینـه  مسـیري  عنوان هیچ

 بـراي  سـازي  بهینـه  الگـوي  واقـع  در نیسـت.  مرجع فدراسیون
ــزایش ــانی دوره یــک در فدراســیون کــارآیی اف  از اســتفاده زم
 اگـر  باشـد. مـی  کشـتی  ورزشـی  فدراسـیون  مـالی هاي شاخص

 کـاهش  وزنی 0,25 اندازه به بتواند بسکتبال ورزشی فدراسیون
 تـیم  مربی قرارداد فدراسیون، مستمرهاي هزینه کاهش بودجه،

هـاي  فدراسیون همسطح را خود تواندمی کند عملی را و.... ملی
 بـراي  تیرانـدازي  ناکاراي فدراسیون داد نشان نتایج درآورد. کارا

 آن مرجـع  فدراسـیون  الگـوي  از استفاده با خود کارآیی افزایش
 به 5.41X= سطح از را خود اول ورودي متغیر بایستی (کشتی)
 ورزشــی فدراسـیون  اگـر  واقـع  در برسـاند  5.0761X= سـطح 

 هزینه کاهش بتواند مالی منظر از 0,3 وزنی اندازه به تیراندازي
 کـه  اسـت  حالی در این شود محسوب کارا تواندمی باشد داشته

 مسـیر  شـود  استفاده سازي بهینه جهت مرجع غیر الگوي از اگر
 (بایسـتی  داشـت  خواهـد  کـارآیی  مرز به رسیدن جهت بلندتري
 5.6522X= سـطح  بـه  7.52X= سطح از را خود دوم ورودي

 برساند).
 یک 0,9196 کارآیی نمره با ژیمناستیک ورزشی فدراسیون

 کـاراي هـاي  فدراسـیون  نتایج طبق و باشدمی ناکارا فدراسیون
 بـا  کـه  دارنـد  ثیرأت فدراسیون این عملکرد در تکواندو و بوکس
 تکواندو فدراسیون کاراهاي فدراسیون این ثیرأت ضریب به توجه

 استفاده با که باشدمی فدراسیون این براي بهتري مرجع الگوي
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 سـوم  ورودي متغیـر  بایسـتی  فدراسیون این کاربردي الگوي از
 یعنـی  برسـاند  5.1423X= سـطح  بـه  63X= سطح از را خود

 و مـدیریت  نـوآوري، هاي جنبه از بایستی کارآیی افزایش جهت
 داشـته  کاهش 0,8 وزنی اندازه به سوم) سازمانی(متغیر فرهنگ

 از علمــی غیـر  الگـوبرداري  بـا  کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  باشـد 
 منـابع  و سـازمانی  ساختار منظر از بایستی مرجع غیر فدراسیون

 باشـد.  داشـته  کـاهش  1,1 وزنـی  اندازه به ) دوم (متغیر انسانی
 اسـتفاده  بـا  ترتیب به شنا و جودو ووشو، ناکارايهاي فدراسیون

 سـطح  بـه  را وروديهاي متغیر بایستی خود مرجع فدراسیون از
=5.53X =6.2532X =5.51X6.82=  وX =5.09551X
=5.83X 5.53= وX =5.672X =61X  ایـن  کـه  برسـانند 

 کوتاه و آلایده مسیر یک مرجع غیر الگوي با مقایسه در برنامه
 میـزان  از حاصل نتایج مقایسه با باشد.می کارآیی افزایش جهت
 شـود مـی  مالحظه عملکرد ارزیابیهاي لفهؤم در تغییرات وزنی

 کـارآیی  افـزایش  در مرجـع هـاي  فدراسـیون  الگـوي  از استفاده
 توصـیه  لـذا  باشـد می مفید و آلایده بسیار ناکاراهاي فدراسیون

 شناسـایی  بـا  ورزشـی هـاي  فدراسـیون  ارشـد  مـدیران  شودمی
 یـک  ایجـاد  بـا  خود ضعف و قوت نقاط و مرجعهاي فدراسیون

 منـابع  و امکانـات  هزینـه،  زمـان،  در علمی سازي بهینه الگوي
 ورزشـی  ۀجامع سوي به تا داشته را جویی صرفه حداکثر انسانی

 کنیم. حرکت بهینه و علمی پویا،

 
 منابع
 محمـد  ،دار کشـتی  ؛عـذرا  سیده ،میرکاظمی ؛عاطفه، نیا ابطحی −

ها دانشگاه بدنی تربیت ادارات عملکرد ارزیابی سازي بهینه« ).1392(
نشـریۀ پـژوهش در    .»BSC EFQM DEA ترکیبـی  رویکـرد  با

 ).52 - 27صص ،4شماره  - 1392 زییپا ،ورزش دانشگاهی
هـاي کلیـدي در حیـات    نقش شـاخص ). 1395احمدي، پیمان ( −

 کارآفرینی. و کسب .سازمان ها
 ارزیـابی  .)1390( بهنـام  ،حـذار ؛ بهـزاد  ،پیـروز  ؛بهـروز  ،دانشیان −

هـا؛  داده پوششـی  تحلیل از استفاده با فازيهاي سیستم عملکرد
 اسـالمی  آزاد دانشـگاه  .آموزشیهاي گروه ارزیابی در آن کاربرد
  .6 و 5 ص ها، داده پوششی تحلیل همایش سومین کوه، فیروز

 سنجش در مؤثر شاخصهاي شناسایی« ).1392یونس ( ؛جبارزاده −
فصـلنامه  .»ناجـا  کـل  بازرسی موردي کارکنان، مطالعه وريبهره

 .24، سال هفتم، شماره نظارت و بازرسی
 ایـرج  ،خلیق آقایی ؛علی محمد ،صاحبکاران ؛رحیم ،نژاد رمضانی −

 زن مربیان عملکرد ارزیابیهاي شاخص عاملی تحلیل« ).1393(
 ،ورزش در مـدیریت  مبـانی  مطالعـات  .»ایـران  والیبال برتر لیگ
 .24-11 صص ،2 شماره اول، سال

 کشـور  ورزش بـدنی  تربیـت ي توسـعه  جامع نظام راهبردي سند −
 مـدیریت  – علمـی  دفتـر . کشـور  بـدنی  تربیت سازمان). 1388(

 . توسعه پنجم برنامه تدوین ستاد دبیرخانه. ورزش و توسعه

 توسـعه  پـنجم  برنامـه  در ورزش و بـدنی  تربیـت  بخش گزارش −
 ). 1388( کشور فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي

 ارزیـابی  بـراي  جـامع  مـدل  طراحـی ). 1392( زینـب  ،مجاهدي −
 رویکـرد  بـا  ایـران  در برتـر  لیـگ  فوتبال داوران عملکرد کیفیت
 و بدنی تربیتي رشته ارشد کارشناسی نامه پایان .فازي آنتروپی

 آیـت  تحقیقات و علوم واحد، اسالمی آزاد دانشگاه، ورزشی علوم
 . آملی اهللا

 و کارآیی تحلیل« ).1395 ( محمد سید ،موسوي ؛رضا،صابونچی −
 بــا لرســتان اســتان جوانــان و ورزشهــاي اداره بنــدي اولویــت
DEA«. 6 دوره ،ورزشــی مــدیریت در معاصــرهــاي پــژوهش، 
  .95-87 ص ،11 شماره

 شناسـایی « ).1394 ( رضا طالبی ؛داریوش، معرفت ؛فرید ،فتحی −
 روش بـه  ورزشـی  مـدیران  انتخابهاي شاخص بندي اولویت و

AHP«. رفتـار  مـدیریت  مطالعـات  پژوهشـی  -علمـی  فصلنامه 
 . 49 -55 ص ص ،6 شماره ،2 دوره ،ورزش در سازمانی

 ضـا و همکـاران  رمحمـدي، علی  ؛اکبـر  ،رضـایی  ؛هادي، همایون −
. »سـازمانی هاي ارزیـابی عملکـرد   رتبه بندي شاخص«). 1395(
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