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هاي ورزشی در استان ها؛ شاخص ارزیابی کارایی هیئتدر تحلیل پوششی داده CCRالگوي 

 مازندران
 

 
 2∗ محمد حامی   – 1کناريحسن اسحاقی 

شجوي دکتري مدیریت ورزشی، واحد1 شگاه ساري، . دان زشی، واحد . استادیار گروه مدیریت ور2ایران ساري، اسالمی، آزاد دان
آزاد اسالمی، ساري، ایرانساري، دا شگاه   ن

 )1399 /12 /02، تاریخ تصویب :   1399/ 09 /07(تاریخ دریافت : 
 

 چکیده

بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم  CCRازندران با استفاده از مدل هاي ورزشی فعال در استان مدف از مطالعه حاضر تعیین کارایی هیئته

ها بود. جامعه آماري این ثبات و از لحاظ هدف کاربردي و تکنیک مورداستفاده در تحقیق، تحلیل پوششی دادها-از نوع تحقیقات فرا

د ارزیابی ورزشی فعال در استان مازندران بود. ابزار مورداستفاده پرسشنامه پنج ارزشی و در قالب روش فازي مور هیئت 30پژوهش شامل 

هاي این ابزار نیز شامل ورزش همگانی، ورزش هاي این ابزار مشتمل بر کارکنان، بودجه و سرانه ورزشی بودند و خروجیقرار گرفت. ورودي

هاي ورزشی فعال بودند. روایی ورزش پرورشی، آموزش ورزشی، پژوهش ورزشی، رویدادهاي ورزشی و هیئتاي، قهرمانی، ورزش حرفه

الب قمحتوایی و صوري پرسشنامه توسط گروه کانونی تحقیق شامل اساتید راهنما و مشاور و دو تن از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی در 

هاي ورزشی استان مازندران، نفر از رؤساي هیئت 30کارشناسان و خبرگان شامل مورد تأیید قرار گرفت. درنهایت  CVIو  CVRهاي فرم

هاي ورودي و خروجی اظهارنظر کردند. المللی استان و قهرمانان ورزشی کشور بودند که نسبت به اهمیت هرکدام از شاخصمربیان بین

هاي ورزشی اسکیت، ه هیئتکنشان داد  98-1394هاي در سال CCRهاي ورزشی فعال بر اساس الگوي نتایج مربوط به کارایی هیئت

غریق، سواري، شطرنج و شنا، فوتبال، قایقرانی، کاراته، کبدي، کشتی، نجاتبسکتبال، تکواندو، تنیس روي میز،  تیر و کمان، دوچرخه

به  CCRالگوي  ها درها و خروجیديزم برخوردار بودند. نتایج تحلیل حساسیت وروالهاي رزمی ووشو از کارایی هندبال، والیبال، ورزش

 بین که داد نشان همبستگی آزمون داشتند. نتایج هاکارایی هیئت میزان تعیین در بیشتري ترتیب  بودجه و ورزش قهرمانی نقش

 داشت. وجود دارمعنی ارتباط هاهیئت کارایی میانگین با هاها و خروجیورودي میانگین

 

  هاي کلیديواژه

 .ها، کارایی، کارکنان، ورزش قهرمانیبودجه، تحلیل پوششی داده، CCRالگوي 
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 مقدمه

 یتنها متولنههاي ورزشی یئتهها و یوندراسف

خود هستند بلکه  یو مقررات ورزش نی، قوانهایاستس

و  یمهم ورزش يدادهایازجمله رو يتجار هايیتفعال

. )12(کنند یم تیریمد زیرا نقراردادهاي تجاري 

هاي ورزشی یئتهتوان در یمهاي متغیر ورزش را یتماه

. )17(دهند مشاهده کرد یمهایی که انجام یتفعالاز طریق 

محلی براي مشارکت ورزشکاران  درواقعهاي ورزشی یئته

 ).7(شود یم محسوبهاي ورزش ملی نیز گذاريیاستسدر 

ي ورزشی عالوه بر اینکه هاسازمانارزیابی عملکرد و کارایی 

بخشد منجر به یمرفاهی بهبود  ازلحاظوضعیت سازمان را 

شود و همچنین سازمان را یمي ورزشی هاازمانسموفقیت 

ي و اقتصادي نیز در مسیر توسعه قرار درآمد ازلحاظ

دهه  نیاز چند شیب یسازمان . از طرفی کارایی)28(دهدیم

ها است و همه در سازمان پژوهشیاز مباحث  یکیاست که 

 رییو تغ يساختار کاراییها در تالش هستند تا به آن

ي سنتی هاروش گذشته در ).11( خود برسند هايیهرو

 عمدتاًبسیاري براي سنجش کارایی وجود داشته است که 

ي هاروشیر و غیرقابل اتکا بوده است، بنابراین گوقتبسیار 

غیر پارامتریکی در قرن حاضر رواج پیدا کرد که از آن تحت 

شود و این روش یک یمیاد  هادادهعنوان تحلیل پوششی 

 ییمفهوم کارا. )30(شودیمن ریاضی محسوب روش تخمی

بسته به اطالعاتی که واحد خاص به آن نیاز دارد و نوع 

 يهابه روش تواندیفعالیتی که در آن مشغول است، م

کارایی یک مفهوم مدیریتی  ).25(شود  فیمختلفی تعر

 دهدیو نشان م است که سابقه طوالنی در علم مدیریت دارد

که سازمان چگونه از منابع خود در راستاي تولید نسبت به 

 بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است

 "کارها درستانجام "در یک تعریف کلی کارایی را ). 26(

ها به کارایی نسبت خروجی درواقع. اندکردهتعریف 

                                                           
1 . Bhat 

 يهااز شاخص یکی ییاراک .)4(دهد ها را نشان میيورود

مستمر  یابیارز یجهعملکرد است که درنت یابیارز يدیکل

سازمان یا واحدي  ). 31( سنجش خواهد بودواحدها، قابل

یک واحد یا  عنوانبهدرصد است  100که کارایی نسبی آن 

هاي بسیاري در گردد. مدلیمسازمان کارا محسوب 

براي ارزیابی کارایی سازمان  هادادهخصوص تحلیل پوششی 

را براي سنجش  هاآنبایست یکی از یمد که وجود دارن

 منظوربه DEAاستفاده کرد. روش  هاسازمانکارایی 

مقایسه کارایی که مدنظر و هدف سازمان است با کارایی 

قدرتمند مدیریتی  هايیکیکی از تکن DEA. استمالك 

تا بتوانند  دهدیاست که ابزاري در اختیار مدیران قرار م

شرکت خود را در قبال سایر رقبا محک  آن عملکرد یلهوسبه

 گیريیمبهتر تصم ايیندهزنند و بر اساس نتایج آن براي آ

کارایی یک مفهوم کمی  عمدتاًها در سازمان .)24(د کنن

. عمده با بودجه و اقتصاد سروکار دارد عمدتاً چراکهاست 

تحقیقات مربوط به کارایی به بهبود وضعیت اقتصادي و 

وتحلیل منابع یهتجز )9( ها اشاره دارند سازمانمنابع در 

ي را اندازچشم، هادادهیک سازمان به روش تحلیل پوششی 

نسبت به  هاسازمانکند که یمتدوین  هاسازمانبراي 

 .)15(معایب و مزایاي خود مقایسه درستی را داشته باشند

ارزیابی واحدهایی مانند  منظورها بهدادهتحلیل پوششی 

ها، مراکز درمانی و ت مالی، مدارس، دانشگاهمؤسسا

 ).14(شود یغیرانتفاعی استفاده م يهاسازمان

) که در ابتدا توسط DEAها (داده یپوشش وتحلیلیهتجز

سنجش  يبرا یشده است روشچارنس، کوپر و رودز ارائه

فهم  یسادگ ).10است( یسهمقااشخاص قابل یراندمان نسب

آن  عیو در کنار آن دقت باال و کاربرد وس DEA يو اجرا

 يادیمختلف باعث شده است، پژوهشگران ز يهانهیدر زم

 به اهداف خود استفاده کنند. افتنیدست  يروش برا نیاز ا

بهترین شیوه براي  DEA) اظهار داشت که 2019( 1باهات
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ارزیابی کارایی در ورزش است و جهت و مسیر بهبود کارها 

یکی از  ).8( آورد ي ورزشی به ارمغان میهانسازمارا براي 

 DEAیی که توسط چارنز و همکاران براي روش هامدل

صورت است ینبد CCRاست. مدل  CCRشده مدل یمعرف

یرها متغکه چند متغیر و چند فرضیه را به همراه دارد. این 

داراي خصوصیات مشابه هستند و از همگنی برخوردارند. 

 عنوانبه شدهگرفتهقادیر در نظر صورت که رشد مینبد

یرها مثبت در متغوتحلیل یهتجز باهدفها در رابطه يورود

 شدهگرفتهنظر گرفته شود و در مقابل رشد مقادیر در نظر 

. به )27(ها منفی در نظر گرفته شوندیخروجتحت عنوان 

حاصل  یی؛کارا ،)CCR( ییطبق مدل نسبت کاراعبارتی 

ها است. يبه مجموع موزون ورود هایمجموع موزون خروج

توسط دو ملو،  يبندآتن دو نوع رتبه کیالمپ هاييباز يبرا

ر مرحله اول د مشخص شد) 13() 2008( 1لوایمزا و دا س

طور مستقل و در مرحله دوم، را به یها هر رشته ورزشآن

کننده در هر ورزش را با توجه به تعداد ملل شرکت تیاهم

) با 2015( 2و همکاران یل .کردند یريگاندازه دادیهر رو

کشور را که حداقل  85، عملکرد DEAاستفاده از دو مرحله 

لندن کسب  2012 یتابستان کیالمپ هاييمدال درباز 1

 . )21( کردند یابیارز بودند راکرده

) در 1397سلیمانی تپه سري و اشرف گنجویی (

 والیبال هايیئته کارایی ارزیابی"پژوهش خود با عنوان 

-داده پوششی از تحلیل استفاده با ایران درها استان

 ینترمهم عملیاتی، و مدیریتی ییناکاراگزارش دادند که "ها

 درها استان والیبال هايیئته کلی کارایی در ضعف عامل

 کوربوده است. همچنین در مطالعه مذ 92الی  91بازه زمانی 

 "ورزش قهرمانی"و خروجی  "بودجه"ورودي 

 ییکارا میزان در تعیین خروجی و ورودي تأثیرگذارترین

 ).3بودند (ها استان والیبال هايیئته

                                                           
1 . de Mello, Meza and da Silva 

 کارایی ) نیز  که به بررسی1398( همکارانفراهانی و 

و  ورودي منابع با آن ارتباط و قم استان ورزشی هايیئته

 هايیئتههاي يورود بین خروجی پرداختند گزارش دادند

 دارد وجود معناداري و منفی ارتباط CCRکارایی  با ورزشی

ارتباط  CCRکارایی  با هایئته هايیخروج بین و

 ).4ندارد ( وجود معناداري

تحقیقی اظهار  ) در2008همچنین لی و همکاران ( 

، جنوبیمانند بالروس، کره  ییکشورها کهیدرحالداشتند 

برخوردار  ییباال ییاز سطح کارا ،یآلمان، مجارستان و رومان

و  ینروژ، کره شمال ا،یکشورها مانند استرال یهستند. برخ

 اریبس ينظر بهبود عملکرد روندها از جانیآذربا يجمهور

). در کل تحقیقات زیادي با 22دهند (یرا نشان م یمثبت

 هادادهینۀ تحلیل پوششی درزمي مختلف هامدلانواع 

 ازجملهي مختلف هاسازمانارزیابی کارایی در  منظوربه

ي ورزشی صورت گرفته است. فسنقري و هاسازمان

، يو رهبر تیریمدعامل پنج ) اظهار داشت 2018همکاران(

و امور  اطالعات و ارتباطات ،ونیفدراس ژهیعملکرد و ،منابع

عنوان به نویسیبرنامه قیاز طر قاتیآموزش و تحق

هاي هاي اصلی کارایی و عملکرد بهینه در فدراسیونشاخص

 و تمیم ). همچنین بنی16ورزشی نقش اساسی دارند (

 ارزیابی جامع نظام مدل طراحی در) 1398( همکاران

 مالی، منابع توسعۀ: عوامل ایران کشتی هايهیئت عملکرد

 توانمندسازي امکانات، و ساختار توسعۀ مدیریتی، عوامل

 و علمی فرهنگی، توسعۀ قهرمانی، توسعۀ انسانی، نیروي

 و کاري اقدامات و مدنی مسئولیت آموزشی، پژوهشی،

 هايهیئت عملکرد ارزیابی براي معتبر عواملی را دستاوردها

 یکی ما کشور در .)2کردند ( معرفی کشتی حوزة در ورزشی

 بدنیو تربیت ورزش درزمینۀ که هاییسازمان ترینمهم از

 کهازآنجایی است. و جوانان ورزش وزارت کندمی فعالیت

در  ورزش متولی نهاد تریناصلی عنوانبه هاي ورزشیهیئت

2 . Li et al 
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ها ها در استانروساي هیئت که است الزم لذا ها است،استان

 و رسیدن خود هايفعالیت در کارایی به دستیابی منظوربه

 حداکثر موجود و امکانات منابع همه از مطلوب عملکرد به

 موردبررسی را منابع از و چگونگی استفاده نموده را استفاده

 مستلزم منابع بهینه تخصیص زیرا دهند، قرار و ارزیابی

 هايفعالیت است. تمامی سازمان واحدهاي کارایی سنجش

ورزشی استان   هايهیئت نظر زیر استان سطح ورزش در

 هاي  ورزشی استان،هیئت دیگرعبارتیشود. بهمی انجام

 شورک سطح هاي ورزشی درفدراسیون اجرایی بازوهاي

 . هستند

 ها درهاي ورزشی استانهیئت مهم نقش به توجه با

 نکته این به توجه و کشور سطح در ورزش گسترش و توسعه

 براي گذاريورزش، سرمایه در گذاريسرمایه و فعالیت که

 مختلفی امکانات و منابع است، بعدي هاينسل و نسل این

 اما است ها قرارگرفتههاي ورزشی استانهیئت اختیار در

 این از استفاده چگونگی گیرياندازه سنجش و درزمینۀ

 شده عمل تجربی و سنتی صورتبه امکانات تاکنون و منابع

 گیرياندازه و ارزیابی جهت شدهنهادینه سیستم یک و است

 با. ندارد ها وجودهاي ورزشی استانعملکرد هیئت و کارایی

هاي ورزشی هیئت عهده بر که و وظایفی اهداف به توجه

 از هاآن کارامد و صحیح استفاده است، شده نهاده هااستان

 برخوردار سزایی به اهمیت از شدهداده اختصاص منابع

 و اهداف رسالت به توجه با پژوهش این در لذا است،

-عنوان یکی از قطبهاي ورزشی استان مازندران بههیئت

 کارایی گیرياندازه هايشاخص ابتدا هاي ورزشی کشور،

 با و سپس شدههاي ورزشی استان مازندران مشخصهیئت

هاي هیئت کارایی ها،داده پوششی از روش تحلیل استفاده

 تحلیل روش کهازآنجایی. گیردمی قرار موردبررسی ورزشی،

 ریاضی روش از استفاده با و علمی صورتبه هاداده پوششی

 و چند ورودي حالت در و گیردمی اندازه را سازمان کارایی

 کارایی محاسبه براي مناسبی بسیار ابزار خروجی، چند

 تعیین و تبیین با دارد محقق قصد دلیل همین به است،

 تحلیل ریاضی الگوي از استفاده با کارایی، هايشاخص

 هاي ورزشی مازندران راهیئت کارایی ها،داده پوششی

  .کند مشخص را هاآن کارایی میزان و نموده بررسی

 چندین هاي ورزشی استان مازندران ازهیئت چون

 عنوانبه را مختلفی هايفعالیت و کنندمی استفاده ورودي

 کنند،می ارائه جامعه به بدنیتربیت و ورزشی خدمات

 بررسی منظوربه هاداده پوششی تحلیل روش از استفاده

 توجه با است. بنابراین مناسبی روش ها،هیئت این کارایی

 زیر هايسؤال به دارد قصد پژوهشگر ذکرشده، مطالب به

 گیرياندازه خروجی و ورودي هايشاخص: دهد پاسخ

هاي هیئت آیا اند؟هاي ورزشی مازندران کدمهیئت کارایی

 میزان. کنندمی عمل کارآمد صورتورزشی مازندران به

هاي هیئت است؟ رتبه اندازه چه هاهیئت این کارایی

است؟  چگونه کارایی میزان مازندران ازنظرورزشی 

 هايخروجی و ها(تأثیرگذارترین) ورودي ترینمطلوب

 اند؟ آیا بینکدم هاي ورزشی استان مازندرانهیئت

 هاي ورزشی مازندران باهیئت هايخروجی و هاورودي

  دارد؟ وجود ارتباط هاآن کارایی میزان

 
 یشناسروش

اثبات  پارادایم از نوع تحقیقات فراتحقیق حاضر از منظر 

و رویکرد تحقیق کمی است. این تحقیق ازلحاظ هدف 

مورداستفاده در تحقیق تحلیل  کاربردي و فن تکنیک

صورت هاست . نوع فرضیات در این تحقیق بهپوششی داده

توصیفی و همبستگی است. جامعه آماري این پژوهش 

ندران بود. ورزشی فعال در استان ماز هیئت 30شامل 

آوري ها جمعهاي این پژوهش از طریق روساي هیئتداده

هاي مربوط به شد. با توجه به هدف پژوهش داده

هاي ورزشی فعال در استان مازندران در هاي هیئتفعالیت

آوري شد و نمونه با جامعه جمع 1398تا  1394هاي سال
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ع برابر بود. ابزار مورداستفاده در این تحقیق که درواق

ها ها (ماهیت هزینه) و خروجی دادههاي وروديشاخص

(ماهیت تولید) را داشتند پرسشنامه پنج ارزشی بود و در 

ها و قالب روش فازي مورد ارزیابی قرار گرفت. گویه

هاي پرسشنامه تحقیق با مراجعه به شرح وظایف، مؤلفه

ها استخراج گردید و پس از هاي هیئتها و خروجیورودي

 CVRهاي تائید روایی محتوي و ظاهري در قالب فرمانجام 

توسط گروه کانونی تحقیق شامل اساتید راهنما و  CVIو 

مشاور و دو تن از اساتید حوزه مدیریت ورزشی مورد تأیید 

تن از  10شامل  خبره کارشناسان قرار گرفت. درنهایت

تن از  10 ،یاستان هايهیئتو  هاي ورزشیهیئت يروسا

تن از قهرمانان  10و  در استان مازندران المللیبین انیمرب

و تجارب  التیتحص يدارا ی(که همگ استان یورزش

، نسبت به اهمیت هرکدام بودند) یورزش تیریمد درزمینۀ

هاي ورودي و خروجی اظهارنظر کردند. از شاخص

نامه از کارشناسان صورت که در این پرسشبدین

ها مهم بوده و به نظر آن شده بود تا شاخصی را کهخواسته

هاي حاصل از این نامه نیامده را ذکر کنند. یافتهدر پرسش

 مقیاسی فازي در بازه  5پرسشنامه با استفاده از طیف 

 ).1) و روش میانگین فازي بوجادزیف تحلیل شد(شکل 1-0(

 
 
 

 )1381. فازي زدایی میانگین فازي (بوجادزیف، 1شکل 
 

 
 )2007 1} ( کاهرامان0-1مقیاسی فازي در بازه { 5. طیف 2شکل 

 
 يو جستجو ايکتابخانهپژوهش ابتدا مطالعات  نیدر ا

 نهیشیپ آوريجمعو  ينظر یمبان یبررس منظوربه ینترنتیا

و  یدانیپژوهش انجام شد. پس از انجام مطالعات م

 موردنیاز هايشاخص یکل ییشناسا يبرا ايکتابخانه

ورزشی استان مازندران،  هايهیئت کارایی گیرياندازه

 گیرياندازه یو خروج يورود هايشاخص نییتع منظوربه

                                                           
1. Kahraman  

نفر از  30، از نظرات ورزشی استان هايهیئت کارایی

 استفاده شد.  یورزش هايرشته نظرانصاحبمتخصصان و 

و  يورود هايشاخص نییمنظور پرسشنامه تع نیبه ا

کارشناسان  نیاز ا نظرخواهیپژوهش آماده شد و با  یخروج

 یو خروج يورود هايشاخص مه،پرسشنا وتحلیلتجزیهو 

ورزشی استان  هايهیئت کارایی زانیم نییتع يبرا

، هاشاخصمازندران انتخاب شدند. پس از انتخاب 
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 هايهیئت هايداده آوريجمعمربوط به  لیستچک

ورزشی استان مازندران آماده شد و پس از انجام 

اداره کل ورزش و الزم و کسب مجوز از  هايهماهنگی

ورزشی استان   هايهیئت، به جوانان استان مازندران

 شدهتکمیل هايلیستچکد. سپس مازندران ارسال ش

استفاده در  يورزشی استان مازندران برا هايهیئتتوسط 

به کار رفت. در  کارایی گیرياندازه یپوشش لیتحل يالگو

چند سطح  يکه دارا ییرهایمتغ يالزم برا گذاريارزشابتدا 

 یپوشش لیتحل يدر الگو هادادهبودند انجام گرفت و سپس 

با استفاده  نامه،پرسش ییایپا شدند. وتحلیلتجزیه هاداده

 90/0 ییایپا بیکرونباخ، ضر يآلفا بیضر نییاز فرمول تع

 پرسشنامهمناسب  ییایپا دهندهنشانکه  دیمحاسبه گرد

وتحلیل پرسشنامه با استفاده از روش پس از تجزیهبود. 

هاي مناسب (با میزان اهمیت ها و خروجیفازي، ورودي

هاي  منظور تعیین میزان کارایی هیئت) به7/0از باالتر 

 3ها (ورزشی استان مازندران تعیین شدند. تعداد ورودي

خروجی) بکار رفته براي روش  6هاي (ورودي) و خروجی

هاي تحت ها با توجه به تعداد واحدتحلیل پوششی داده

بررسی محدود شد و باید از قاعده زیر تبعیت کند به همین 

ها در الگو ترین شاخصانتخاب شد تا مناسب 7/0 دلیل عدد

 به کار روند.

 (واحد موردبررسی) DMUتعداد  < 3ها}*ها + خروجی{ورودي
 استان) DMU )31تعداد  < 3}*6+  3{

27 > 31 
کاررفته هاي بهها و خروجیکه برخی از وروديازآنجایی

چند سطح بودند و ارزش هر سطح نسبت به در الگو داراي 

ها، آوري دادهسطح دیگر تفاوت داشت، لذا پس از جمع

هاي سه مقیاسی و گذاري متغیرها از طیفمنظور ارزشبه

هاي فازي ) استفاده شد. طیف0تا  10پنج مقیاسی در بازه (

) 0تا 1توان به کاربرد ازجمله بازه (هاي مختلف میرا در بازه

تحلیل نظرات کارشناسان استفاده شد (چن و  که براي

تا  10) و همچنین بازه (2007، کاهرامان، 1992 1هوانگ،

). 2000 2) که در این بخش مورداستفاده قرار گرفت (یه0

براي انجام این کار ابتدا از اعداد فازي میانگین گرفته شد. 

آمده از دستهاي بهداده ها درسپس هرکدام از این میانگین

هاي ورزشی استان مازندران (مربوط به همان سطح) هیئت

ضرب شد و سپس این اعداد باهم جمع شده و عدد نهایی 

هاي پژوهش به ها و خروجیمربوط به هرکدام از ورودي

، میانگین اعداد فازي طیف سه 2و 1هاي دست آمد. جدول

 دهد.) نشان می0تا  10مقیاسی و پنج مقیاسی را در بازه (
 

 )0تا  10طیف سه مقیاسی فازي در بازه ( . 1جدول
 میانگین فازي عدد فازي سطح

 8/1 )0،  0،  3،  4( کم
 5 )2،  5،  8( متوسط

 3/8 )6،  8،  10،  10( زیاد

 )0تا  10. طیف پنج مقیاسی فازي در بازه (2جدول 
 میانگین فازي عدد فازي سطح

 1 )0 ، 0،  3( خیلی کم
 6/2 )0،  3،  5( کم

 5 )3،  5،  7( متوسط
 3/7 )5،  7،  10( زیاد

 9 )7،  10،  10( خیلی زیاد

                                                           
1. Chen & Hwang  2.Yeh  
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هاي ورزشی استان منظور محاسبه میزان کارایی هیئت) بهDEAها ( درروش تحلیل پوششی داده CCRدرنهایت از الگوي 

ها براي ) در تحلیل پوششی داده1993بندي اندرسون و پیترسون (اندرسون رتبه مازندران استفاده شد. همچنین از الگوي

ترین ورودي و خروجی در میزان هاي ورزشی استان مازندران استفاده شد و براي تعیین تأثیرگذارترین و مطلوببندي هیئترتبه

 2فاده شد.است DEAدر  1هاي ورزشی استان مازندران از آزمون تحلیل حساسیتکارایی هیئت

 
 هایافته

 هايخروجی و هاورودي ها،یئته کارایی میزان تعیین منظوربه فازي، روش از استفاده با هاپرسشنامه وتحلیلتجزیه از پس

 تعداد توجه به با الگو براي کاررفتهبه هايخروجی و هاورودي تعداد چون شدند. انتخاب 7/0 از باالتر اهمیت میزان با مناسب

 ترینناسبم تا شد انتخاب 7/0عدد  دلیل همین به کند تبعیت زیر قاعده از باید و شودمی محدود بررسی تحت واحدهاي

 هاورودي مورد در را گانخبر نظرات به مربوط پرسشنامه 29 ها بهاز پاسخ حاصل نتایج 3روند. جدول  کار به الگو در هاشاخص

 دهد.می نشان را خروجی مهم و

 اه خبرگانهاي مهم از دیدگها و خروجیورودي . 3جدول

 هاي ورودي و خروجیشاخص
 ها با توجه به میزان اهمیتتعداد پاسخ

 میزان اهمیت
 کامالً نامناسب نامناسب متوسط مناسب کامالً مناسب

 هاورودي
 8524/0 0 1 2 5 21 کارکنان
 9286/0 0 0 0 2 27 بودجه

 8060/0 0 2 3 7 17 سرانه ورزشی

 هاخروجی
 

 8476/0 0 1 2 7 19 ورزش همگانی
 8726/0 0 1 2 4 22 ورزش قهرمانی

 5214/0 5 5 7 7 5 ايورزش حرفه
 4238/0 8 5 7 8 1 ورزش پرورشی
 8250/0 0 1 1 15 12 آموزش ورزشی
 7143/0 2 3 2 11 11 پژوهش ورزشی

 8321/0 0 1 3 7 18 رویدادهاي ورزشی
ورزشی  هايهیئت

 فعال
16 5 2 5 1 

7214/0 

دهد که هاي ورودي نشان میضرایب اهمیت در شاخص

ترین و مهم 9286/0شاخص بودجه با ضریب اهمیت 

و  8524/0ازآن شاخص کارکنان با ضریب اهمیت پس

قرار دارند.  8060/0شاخص سرانه ورزشی با ضریب اهمیت 

و  "بودجه"،"کارکنان "ورودي ،  هايشاخصدر مورد 

براي  کنندهبیان مؤلفهباید توجه داشت که  "یسرانه ورزش"

خود همان شاخص بود. براي  درواقعورودي  هايشاخص
                                                           
1. Sensitivity Analysis  
 

با تعداد کارکنان مشخص  "کارکنان "مثال شاخص ورودي 

براي این  مؤلفهبه همین دلیل نیازي به بیان  شدمی

 نبود. هاشاخص
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 ها از دیدگاه کارشناسانهاي مربوط به خروجیمیزان اهمیت مؤلفه .4جدول 
 

 هاي خروجیهاي مربوط به شاخصمؤلفه
  ها با توجه به میزان اهمیتتعداد پاسخ

 کامالً نامناسب نامناسب متوسط مناسب کامالً مناسب میزان اهمیت
 8036/0 0 1 4 12 13 همگانیکننده در ورزش زنان مشارکت

 8667/0 0 0 0 15 15 کننده در ورزش همگانیمردان مشارکت
 7274/0 0 2 6 10 11 کننده در اردوهاي تیم ملیتعداد ورزشکاران شرکت

 8083/0 0 1 4 11 14 تعداد ورزشکاران عضو تیم ملی 
 8393/0 0 0 4 10 16 شده در سطح ملیهاي کسبمدال

 7595/0 0 4 3 9 14 المللیشده در سطح بینکسبهاي مدال
 7667/0 1 2 3 12 12 هاي آموزش مربیگري برگزاري دوره

 8024/0 0 2 3 10 15 هاي مربیگري فدراسیون تعداد نفرات اعزامی به دوره
 7929/0 1 1 3 12 13 هاي آموزش داوري برگزاري دوره

 7655/0 1 2 4 9 14 هاي داوري فدراسیون تعداد نفرات اعزامی به دوره
 8131/0 1 1 2 10 16 هاي تخصصی ورزشیبرگزاري دوره

 7869/0 1 1 4 10 14 هاي تخصصیکنندگان در دورهتعداد شرکت
 6310/0 3 2 10 7 8 هاي تحقیقاتیحمایت و انجام طرح

 5631/0 3 5 9 8 5 ورزش درزمینۀهاي علمی برگزارشده همایش
 8524/0 0 0 5 4 21 تعداد مسابقات برگزارشده در سطح استان

 8107/0 0 2 4 5 19 میزبانی مسابقات داخلی در استان
 7226/0 2 3 4 6 15 المللی در استانمیزبانی مسابقات بین

 8369/0 0 1 4 5 20 هاي ورزشی استان به مسابقات داخلیاعزام تیم
 7250/0 1 3 4 12 10 المللیهاي بینهاي ورزشی استان به رقابتتیماعزام 

هاي ورزشی فعال در سطح استان به تعداد نسبت هیئت
 شهرهاي استان

16 5 3 5 1 7214/0 

 هاآن کنندهبیان هايمؤلفهو  ورزشی استان مازندران هايهاي هیئتها و خروجیورودي .5جدول 
 واحد هاها و خروجیکننده براي وروديبیانهاي مؤلفه متغیرهاي پژوهش

 هاورودي

 تعداد هاي تابعههاي شهرستانجمع کارکنان هیئت ورزشی استان و هیئت کارکنان -1
 تومان هاي آموزشی، حق شرکت در مسابقاتجمع بودجه جاري، درآمدهاي آزمون کمربند، فروش احکام، کالس بودجه -2

ها) و سرانه ورزشی سرپوشیده استان متعلق به ورزشی سرپوشیده استان (متعلق به هیئت جمع سرانه سرانه ورزشی -3
 کنندها از آن استفاده میادارات ورزش و جوانان استان که هیئت

 مترمربع

 هاخروجی

 تعداد هاي ورزش همگانیکننده در برنامهجمع مردان و زنان مشارکت ورزش همگانی -1
 -3ورزشکاران استان عضو تیم ملی،  -2کننده در اردوهاي تیم ملی، ورزشکاران استان، شرکت -1 ورزش قهرمانی -2

شده ورزشکاران استان هاي کسبمدال -4شده ورزشکاران استان در مسابقات داخلی، هاي کسبمدال
 المللی.هاي بیندر رقابت

 تعداد

 تعداد آموزش داوري. -2آموزش مربیگري،  -1 آموزش ورزشی -3
 تعداد هاي تخصصیکنندگان در دورهتعداد شرکت -2هاي تخصصی ورزشی، دوره -1 پژوهش ورزشی -4

رویدادهاي  -5
 ورزشی

هاي اعزام تیم -3المللی، هاي داخلی و بینمیزبانی رقابت -2تعداد مسابقات استانی برگزارشده،  -1
 المللیبینهاي داخلی و تورنمنت ورزشی استان به رقابت

 تعداد

 هاي هیئت -6
 ورزشی فعال

 درصد هاي ورزشی فعال در استان به تعداد شهرهاي استان در پایان سال قبلنسبت تعداد هیئت

ها ها و خروجیمنظور فازي سازي وروديدر ادامه و به

طور که درروش شناسی تحقیق گفته شد به همان

هاي هاي اول(کارکنان) و بودجه از سالگذاري وروديارزش

و ورودي سرانه ورزشی در این بازه پرداخته  1394-1398
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ها(ورزش همگانی، ورزش شد همچنین فازي سازي خروجی

قهرمانی، آموزش ورزشی، پژوهش ورزشی و رویداد ورزشی) 

هاي نیز مبادرت گردید. نتایج توصیفی مربوط به داده

 آمده است. 6اري شده در جدول گذارزش

 1398 تا 1394 هايسال در هاي ورزشی استان مازندرانکل هیئت شده گذاريارزش هايداده . میانگین6جدول 

 
کارکنان 
 (تعداد)

بودجه 
(میلیون 
 تومان)

سرانه 
ورزشی 
 (مترمربع)

ورزش 
 همگانی
 (تعداد)

ورزش 
قهرمانی 
 (تعداد)

آموزش 
ورزشی 
 (تعداد)

پژوهش 
ورزشی 
 (تعداد)

رویداد 
ورزشی 
 (تعداد)

هاي هیئت
ورزشی فعال 

 (درصد)

سال 
94 

 96/52 49/4822 29/70 92/54 52/82 15/719 4245/0 639/28 99/42 میانگین
انحراف 
 استاندارد

35/12 89/8 1252/0 12/226 54/44 20/18 15/52 24/2458 20/25 

سال 
95 

 44/56 46/5021 78/70 01/57 78/84 19/736 4601/0 256/24 75/37 میانگین
انحراف 
 استاندارد

26/13 79/13 1339/0 18/435 15/39 96/26 18/49 56/3274 42/21 

سال 
96 

 29/60 92/3644 05/56 37/50 75/71 58/710 4759/0 682/23 67/32 میانگین
انحراف 
 استاندارد

19/10 66/14 0758/0 69/375 74/41 35/24 10/47 67/1289 77/20 

سال 
97 

 63/65 01/4265 85/59 66/51 48/72 43/739 4766/0 412/30 53/35 میانگین
انحراف 
 استاندارد

18/14 87/15 0896/0 49/254 13/37 67/31 40/48 41/2987 34/15 

سال 
98 

 43/66 12/5851 38/67 69/59 92/89 00/788 4674/0 106/29 31/48 میانگین
انحراف 
 استاندارد

26/16 96/14 0754/0 55/361 49/40 82/20 85/50 13/3162 59/19 

گذاري شده هاي ارزشدر ادامه میانگین کل داده

هاي هاي ورزشی فعال استان مازندران در فاصله سالهیئت

 آمده است. 7در جدول  1394-1398
هاي هاي ورزشی فعال استان مازندران در فاصله سالهیئت گذاري شدهارزش هايداده کل میانگین به مربوط توصیفی ) آمار7جدول

1394-1398 

 
هاي هیئت

 بودجه کارکنان ورزشی فعال
سرانه 
 ورزشی

ورزش 
 همگانی

ورزش 
 قهرمانی

آموزش 
 ورزشی

پژوهش 
 ورزشی

رویداد 
 ورزشی

یئت ورزشی ه
 فعال

 5/56 3028 35 1/35 4/22 671 4100/0 531/22 3/21 اسکواش 1

 5/37 6671 56 3/41 7/21 721 3275/0 430/25 5/26 اسکیت 2

 0/69 3712 38 7/49 7/51 575 4279/0 568/17 8/24 بدمینتون 3

 100 5312 61 9/66 7/166 535 6751/0 212/27 9/20 بسکتبال 4

 7/69 4590 35 1/42 7/52 612 5261/0 562/30 2/41 بوکس 5

 7/85 9012 30 3/74 8/199 1432 6162/0 415/27 9/35 تکواندو 6

 3/31 912 18 5/31 1/15 290 2182/0 481/10 1/32 تنیس 7

 6/71 5319 82 1/62 6/117 766 5167/0 312/29 6/39 تنیس روي میز 8

 7/52 1008 39 7/50 1/8 330 4691/0 010/13 1/26 تیراندازي 9

 1/66 6213 52 6/75 5/67 936 4113/0 361/25 2/59 کمانتیر و  10

 7/53 920 21 9/22 5/12 213 3514/0 632/10 6/12 جودو 11
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هاي هیئت

 بودجه کارکنان ورزشی فعال
سرانه 
 ورزشی

ورزش 
 همگانی

ورزش 
 قهرمانی

آموزش 
 ورزشی

پژوهش 
 ورزشی

رویداد 
 ورزشی

یئت ورزشی ه
 فعال

 0/73 4117 44 4/51 9/82 652 5162/0 217/25 0/31 سواريدوچرخه 12

 3/54 4175 42 9/41 3/41 417 4375/0 169/21 1/25 ژیمناستیک 13

 9/42 4217 57 3/51 1/35 802 5217/0 221/25 8/27 گانهسه 14

 1/57 4728 57 9/44 3/51 812 5266/0 435/32 5/62 شطرنج 15

 3/63 5209 44 5/37 6/99 1010 5912/0 650/30 7/46 شنا 16

 100 5317 152 1/62 2/71 1017 4432/0 835/21 0/41 فوتبال 17

 3/51 6113 62 7/53 7/166 701 5712/0 172/30 6/57 قایقرانی 18

 3/60 7347 240 8/92 8/153 1473 6322/0 426/41 2/79 کاراته 19

 5/76 8925 45 1/100 6/185 1501 6050/0 956/44 7/69 کبدي 20

 7/66 9513 275 6/107 0/205 1536 5162/0 213/56 3/82 کشتی 21

 8/32 3298 31 6/37 3/31 403 4491/0 220/17 2/20 فوکونگ 22

 1/35 1103 21 1/30 0/10 371 3175/0 514/11 4/22 گلف 23

 1/52 4703 59 9/67 9/67 722 4732/0 627/24 7/36 غریقنجات 24

 5/43 3117 30 7/36 6/6 340 3167/0 451/12 7/25 هاکی 25

 1/65 4915 75 1/42 7/33 795 4531/0 342/22 1/32 هندبال 26

 7/61 4212 37 9/52 7/81 457 2117/0 452/12 8/26 والیبال 27

 7/82 7578 92 3/81 7/122 846 4915/0 128/25 0/62 هاي رزمیورزش 28

 100 1127 15 7/31 3/81 112 3413/0 350/8 1/18 برداريوزنه 29

 7/55 5219 101 1/66 1/45 1112 4651/0 671/40 5/76 ووشو 30
 35/60 00/4721 87/64 73/54 29/80 67/738 4609/0 219/27 45/39 میانگین کل 31

 06/18 14/2364 64/59 34/21 61/60 80/385 1153/0 741/14 90/19 انحراف استاندارد -

و انحراف استاندارد  45/39 نیانگیم يدارا» کارکنان«

تومان و  ونیلیم 219/27 نیانگیم يدارا» بودجه«، 90/19

 نیانگیم يدارا »یسرانه ورزش«، 741/14انحراف استاندارد 

 »یورزش همگان«، 1153/0و انحراف استاندارد  4609/0

، 80/385و انحراف استاندارد  67/738 نیانگیم يدارا

و انحراف  29/80 نیانگیم يدارا »یهرمانورزش ق«

 نیانگیم يدارا »یآموزش ورزش«، 60 /61استاندارد 

 »یپژوهش ورزش«، 34/21و انحراف استاندارد  73/54

 دادیرو«، 64/59و انحراف استاندارد  87/64 نیانگیم يدارا

و انحراف استاندارد  00/4721 نیانگیم يدارا »یورزش

 نیانگیم يدارا »فعال یورزش هايهیئت«، 14/2364

 پاسخگویی براي بودند. 06/18و انحراف استاندارد  35/60

 تحلیل در محور خروجی CCRالگوي  از سؤال این به

 کارایی میزان به مربوط نتایج. شد هاستفاد هاداده پوششی

 در 1398 تا 1394 هايسال در هاي ورزشی فعالهیئت

 است. آمده 8 جداول
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 1398 تا 1394 هايسال در CCRبر اساس الگوي  هاي ورزشی فعال استان مازندرانهیئت  کارایی نتایج .8جدول

 1398 1397 1396 1395 1394 هاي ورزشی فعالهیئت 
 5096/0 6923/0 7107/0 6617/0 6144/0 اسکواش 1

 1 1 1 1 1 اسکیت 2

 8044/0 6922/0 6294/0 8706/0 8091/0 بدمینتون 3

 1 1 1 1 1 بسکتبال 4

 8626/0 8182/0 9372/0 7593/0 1 بوکس 5

 1 1 1 1 1 تکواندو 6

 5046/0 4276/0 4761/0 4059/0 4412/0 تنیس 7

 1 8154/0 1 1 1 میزتنیس روي  8

 4815/0 5213/0 5154/0 4667/0 4912/0 تیراندازي 9

 1 1 8199/0 8768/0 8013/0 تیر و کمان 10

 5525/0 4906/0 4519/0 4382/0 4131/0 جودو 11

 8125/0 1 7534/0 1 9194/0 سواريدوچرخه 12

 8951/0 1 9166/0 9834/0 9384/0 ژیمناستیک 13

 8096/0 7433/0 8727/0 6622/0 7168/0 گانهسه 14

 1 9525/0 6870/0 1 1 شطرنج 15

 1 1 8644/0 1 1 شنا 16

 1 1 1 1 9421/0 فوتبال 17

 1 8563/0 1 1 1 قایقرانی 18

 1 1 1 1 1 کاراته 19

 1 1 1 1 1 کبدي 20

 1 1 1 1 1 کشتی 21

 4821/0 4594/0 4671/0 5381/0 5079/0 فوکونگ 22

 5734/0 4978/0 6649/0 6254/0 5233/0 گلف 23

 1 9617/0 9111/0 1 1 غریقنجات 24

 6034/0 6435/0 6689/0 5534/0 5103/0 هاکی 25

 1 8586/0 1 9561/0 9892/0 هندبال 26

 1 7516/0 1 9295/0 9043/0 والیبال 27

 1 1 8223/0 1 1 هاي رزمیورزش 28

 1 1 7067/0 7963/0 8187/0 برداريوزنه 29

 1 9501/0 1 1 1 ووشو 30

 8630/0 8377/0 8292/0 8508/0 8447/0 میانگین 31

 1982/0 1973/0 1879/0 2039/0 2086/0 انحراف استاندارد -

 5096/0 6923/0 7107/0 6617/0 6144/0 اسکواش -
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هاي  ورزشی استان ي هیئت نتایج مربوط به کاراي

 98-1394هاي در سال CCRمازندران بر اساس الگوي 

هاي ورزشی اسکیت، بسکتبال، تکواندو، نشان داد که هیئت

سواري، شطرنج و تنیس روي میز،  تیر و کمان، دوچرخه

غریق، شنا، فوتبال، قایقرانی، کاراته، کبدي، کشتی، نجات

هاي رزمی ووشو از کارایی الزم هندبال، والیبال، ورزش

هاي بندي هیئتمنظور رتبهبرخوردار بودند. در ادامه به

پیترسون  –هاي کشور از الگوي اندرسون کاراته استان

 ).9 استفاده گردید(جدول

 APالگوي اساس بر 1394 سال در هاي ورزشی استان مازندرانهیئت بندي. رتبه9جدول 

 رتبه
هاي هیئت

 ورزشی فعال
 1398 استان 1397 استان 1396 استان 1395 استان 1394

 4960/4 کشتی 0094/3 کبدي 3026/3 کشتی 4698/3 کبدي 3227/3 کشتی 1
 3715/3 تکواندو 5124/2 کاراته 4562/2 ووشو 3258/2 کشتی 4480/2 کبدي 2
 9639/2 هاي رزمیورزش 8419/1 کشتی 9144/1 بسکتبال 9865/1 کاراته 3715/2 اسکیت 3
 8714/2 کاراته 6649/1 تکواندو 6604/1 تکواندو 7849/1 تکواندو 4924/1 ووشو 4
 8456/1 کبدي 4715/1 برداريوزنه 5327/1 قایقرانی 7765/1 شنا 2897/1 تکواندو 5
 7720/1 والیبال 1140/1 بسکتبال 4198/1 کبدي 7717/1 بسکتبال 2824/1 هاي رزمیورزش 6
 4336/1 بسکتبال 1122/1 تیر و کمان 1637/1 اسکیت 6133/1 اسکیت 2808/1 شنا 7
 3766/1 قایقرانی 0657/1 هاي رزمیورزش 0542/1 تنیس روي میز 1726/1 قایقرانی 1913/1 شطرنج 8
 3612/1 برداريوزنه 0612/1 شنا 0491/1 فوتبال 1634/1 سواريدوچرخه 1852/1 تنیس روي میز 9
 2654/1 شطرنج 0237/1 فوتبال 0332/1 والیبال 1554/1 هاي رزمیورزش 1536/1 بوکس 10
 1678/1 شنا 0140/1 اسکیت 0089/1 کاراته 1196/1 تنیس روي میز 0982/1 کاراته 11
 1449/1 تنیس روي میز 0026/1 سواريدوچرخه 0034/1 هندبال 1023/1 شطرنج 0433/1 بسکتبال 12
 1267/1 فوتبال 0019/1 ژیمناستیک 9372/0 بوکس 0875/1 فوتبال 0156/1 قایقرانی 13
 1059/1 تیر و کمان 9617/0 غریقنجات 9166/0 ژیمناستیک 0461/1 نجات غریق 0032/1 نجات غریق 14
 0948/1 غریقنجات 9525/0 شطرنج 9111/0 غریقنجات 0129/1 ووشو 9892/0 هندبال 15
 0724/1 ووشو 9501/0 ووشو 8727/0 گانهسه 9834/0 ژیمناستیک 9421/0 فوتبال 16
 0303/1 اسکیت 8586/0 هندبال 8644/0 شنا 9561/0 هندبال 9384/0 ژیمناستیک 17
 0069/1 هندبال 8563/0 قایقرانی 8223/0 هاي رزمیورزش 9295/0 والیبال 9194/0 سواريدوچرخه 18
 8951/0 ژیمناستیک 8182/0 بوکس 8199/0 تیر و کمان 8768/0 تیر و کمان 9043/0 والیبال 19
 8626/0 بوکس 8154/0 تنیس روي میز 7534/0 سواريدوچرخه 8706/0 بدمینتون 8187/0 برداريوزنه 20
 8125/0 سواريدوچرخه 7516/0 والیبال 7107/0 اسکواش 7963/0 برداريوزنه 8091/0 بدمینتون 21
 8096/0 گانهسه 7433/0 گانهسه 7067/0 برداريوزنه 7593/0 بوکس 8013/0 تیر و کمان 22
 8044/0 بدمینتون 6923/0 اسکواش 6870/0 شطرنج 6622/0 گانهسه 7168/0 گانهسه 23
 6034/0 هاکی 6922/0 بدمینتون 6689/0 هاکی 6617/0 اسکواش 6144/0 اسکواش 24
 5734/0 گلف 6435/0 هاکی 6649/0 گلف 6254/0 گلف 5233/0 گلف 25
 5525/0 جودو 5213/0 تیراندازي 6294/0 بدمینتون 5534/0 هاکی 5103/0 هاکی 26
 5096/0 اسکواش 4978/0 گلف 5154/0 تیراندازي 5381/0 فوکونگ 5079/0 فوکونگ 27
 5046/0 تنیس 4906/0 جودو 4761/0 تنیس 4667/0 تیراندازي 4912/0 تیراندازي 28
 4821/0 فوکونگ 4594/0 فوکونگ 4671/0 فوکونگ 4382/0 جودو 4412/0 تنیس 29
 4815/0 تیراندازي 4276/0 تنیس 4519/0 جودو 4059/0 تنیس 4131/0 جودو 30

سال  دهنده این است که درنشان 9 نتایج جدول

کبدي و  هاي ورزشی کشتی،هیئت در الگوي 1394

هاي ورزشی کبدي، کشتی و هیئت 95در سال  اسکیت

ووشو و  ورزشی کشتی،هاي هیئت 1396کاراته، در سال 

هاي ورزشی کبدي، کاراته هیئت 1397بسکتبال، در سال 

 هاي ورزشی کشتی،هیئت 1398و کشتی، و در سال 

 سوم تا اول هايبه ترتیب رتبه هاي رزمیتکواندو و ورزش

 کسب کردند. را

 مورداستفاده هايورودي ترینمطلوب تعیین منظوربه

 هاتوسط هیئت که یهایخروجی ترینمطلوب و هاهیئت

شد.  استفاده حساسیت تحلیل هايآزمون از است شدهارائه

 و هاورودي حساسیت تحلیل هايآزمون به مربوط نتایج
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 هاي ورزشی فعال استان مازندرانهاي هیئتخروجی

 بیشتري نقش که هاییخروجی و هاورودي تعیین منظوربه

 مازندران هاي ورزشی فعال استانهیئت کارایی میزان در

 میزان هاجدول این است. در آمده 10جدول  در داشتند

 و هاورودي از هرکدام پس از حذف هاهیئت کارایی

 است. آمده هاخروجی

 CCR الگوي  در هاورودي حساسیت تحلیل آزمون نتایج .10 جدول
 
 

متغیر 
 شدهحذف

1394 1395 1396 1397 1398 

 میانگین
تعداد 

 واحد ناکارا
 میانگین

تعداد 
 واحد ناکارا

 میانگین
تعداد 

 واحد ناکارا
 میانگین

تعداد 
 واحد ناکارا

 میانگین
تعداد 

 واحد ناکارا

 14 8463/0 18 8134/0 20 8036/0 17 8299/0 17 8236/0 کارکنان
 17 7642/0 22 6930/0 24 6849/0 20 7154/0 21 7029/0 بودجه
سرانه 
 ورزشی

7865/0 19 7732/0 18 7412/0 21 7591/0 20 8157/0 15 

ورودي  CCRالگوي  در 1398 تا 1394 هايسال در

 هاکارآیی هیأت میزان تعیین در بیشتري ، نقش»بودجه«

 هاهیأت کارآیی میانگین ورودي این حذف است. با داشته

 این CCRالگوي  است. در شده مواجه بیشتري کاهش با

 کارآیی میزان در ورودي تأثیرگذارترین عنوانبه ورودي

 شود.می محسوب هاهیأت

 CCR الگوي  در هاخروجی حساسیت تحلیل آزمون نتایج . 11 جدول
 
 

متغیر 
 شدهحذف

1394 1395 1396 1397 1398 

 میانگین
تعداد 

 واحد ناکارا
 میانگین

تعداد 
 واحد ناکارا

 میانگین
تعداد 

 واحد ناکارا
 میانگین

تعداد 
 واحد ناکارا

 میانگین
تعداد 

 واحد ناکارا

ورزش 
 همگانی

8130/0 18 8191/0 18 7975/0 20 7968/0 20 8221/0 15 

ورزش 
 قهرمانی

8038/0 19 8099/0 18 7883/0 21 8060/0 19 8313/0 14 

آموزش 
 ورزشی

8149/0 17 8255/0 17 8039/0 19 8124/0 19 8377/0 13 

پژوهش 
 ورزشی

8241/0 16 8302/0 16 8086/0 18 8171/0 18 8424/0 12 

 14 8356/0 18 8103/0 19 8018/0 17 8234/0 17 8173/0 رویداد ورزشی
هیأت ورزشی 

 فعال
8186/0 17 8247/0 16 8031/0 19 8116/0 18 8369/0 13 

 1396و  1395، 1394 هايسالدر   CCRدر الگوي 

نقش بیشتري در تعیین میزان   »یورزش قهرمان«خروجی 

نیز  1398و  1397داشته است. در سال  هاتهیئ ییکارا

نقش بیشتري در میزان » کاراته یورزش همگان«خروجی 

میانگین  هاخروجیداشت. با حذف این  هاتهیئیی اکار

در ادامه  بیشتري مواجه شده است. هشبا کا هاتهیئیی اکار

هاي تحقیق ابتدا از آزمون هاي فرضیهمنظور تبیین آزمونبه

 ).12کالموگروف اسمیرنف استفاده گردید(جدول 

 که داد نشان اسمیرنوف -کولموگروف آزمون نتایج

 پنج طول در هاهیأت گذاري شدهارزش هايداده میانگین



 1400ییز ، پا34 شمارة ،9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          152

 

بنابراین از آزمون  بود. برخوردار طبیعی توزیع سال از

منظور تبیین ارتباط بین میانگین همبستگی پیرسون به

ها این هیئت CCRها با میانگین کارایی هاي هیئتورودي

 ).13استفاده گردید(جدول 

 هاداده توزیع بودن طبیعی مورد در اسمیرنوف کالموگروف آزمون . نتایج12جدول
 شاخص آماري

 متغیرها
 داريسطح معنی Z آماره تعداد

 301/0 972/0 30 کارکنان
 679/0 720/0 30 بودجه

 946/0 525/0 30 سرانه ورزشی
 740/0 683/0 30 ورزش همگانی
 514/0 819/0 30 ورزش قهرمانی
 487/0 836/0 30 آموزش ورزشی
 054/0 566/1 30 پژوهش ورزشی
 659/0 731/0 30 رویداد ورزشی

 996/0 411/0 30 فعالهیأت ورزشی 
 CCR 30 322/1 061/0میانگین نمرات 

 

 CCR کارایی  میانگین و هاورودي بین پیرسون همبستگی آزمون . نتایج13جدول 
 شاخص آماري

 هاورودي
 داريسطح معنی مقدار همبستگی تعداد

 001/0 655/0 30 کارکنان
 0001/0 684/0 30 بودجه

 002/0 556/0 30 سرانه ورزشی

 میانگین بین که داد نشان همبستگی آزمون نتایج

در الگوي  هاهیئت کارایی میانگین با هاهیئت هايورودي

CCR منظور داشت. همچنین به وجود دارمعنی ارتباط

 میانگین با هاهیئت هايخروجی تبیین ارتباط بین میانگین

پیرسون  ها از آزمون همبستگیهیئت این CCRکارایی 

 استفاده گردید.

 CCR کارایی  میانگین و هاخروجی بین پیرسون همبستگی آزمون نتایج .14جدول 

 شاخص آماري
 هاخروجی

 داريسطح معنی مقدار همبستگی تعداد

 0001/0 652/0 30 ورزش همگانی

 0001/0 714/0 30 ورزش قهرمانی

 0001/0 609/0 30 آموزش ورزشی

 013/0 451/0 30 پژوهش ورزشی

 0001/0 786/0 30 رویداد ورزشی

 0001/0 607/0 30 هیأت کاراته فعال



 
 153                     زندرانهاي ورزشی در استان ماها؛ شاخص ارزیابی کارایی هیئتدر تحلیل پوششی داده CCRالگوي 

 

 

 میانگین بین که داد نشان همبستگی آزمون نتایج

در الگوي  هاهیئت کارایی میانگین با هاهیئت هايخروجی

CCR داشت. وجود دارمعنی ارتباط 

 
 گیريبحث و نتیجه

هاي ورزشی ازجمله مسئولیت توسعه و گسترش رشته

هاي ورزشی استان مازندران است. مسئولیت اصلی هیئت

 ورزشی هايهیئت کارایی تعیین حاضر تحقیق از هدف

روند  یبررس .بود CCR مدل از استفاده با استان در فعال

 1398 تا 1394 هايسالدر طول  هاهیئت یینمرات کارا

در سال  هاهیئت نیا یکل ییکارا نیانگیکه م دهدمی نشان

ه داشت شیافزا درصد 16/2، 1394نسبت به سال  1398

، CCR ينشان داد که در الگو هاهیئت یی. نمرات کارااست

تکواندو، کاراته و  ،يکبد ،یکشت ت،ی(اسک هیئت 6

برابر  ییکارا موردمطالعهپنج سال  ربسکتبال) در طول ه

 هايراه). یکی از هاهیئتاز  درصد 20داشتند (برابر با  کی

مازندران در تبدیل  یورزش هايهیئت کاراییافزایش 

) PTEمطلوب،( هايخروجیبه  مورداستفاده هايورودي

 هايبرنامهباید تالش کنند تا با بهبود  هاهیئت. یعنی است

مدیریتی و راهکارهاي عملیاتی، از منابع ورودي یعنی 

حداکثر  جودورزشی مو کارکنان، بودجه و فضاهاي

گسترش ورزش همگانی، ورزش  درزمینۀرا  هاخروجی

 ،یورزش هايپژوهشورزشی،  هايآموزشقهرمانی، 

ورزشی در  هايهیئتورزشی، و فعال کردن  يدادهایرو

استان ارائه کنند. راهکار دیگر دقت در اختصاص منابع به 

 یافتهاختصاص هايورودياست. میزان منابع و  هاهیئتاین 

باید بر اساس هدف، برنامه و با توجه به نیازهاي  هیئت هربه 

 ).20،6 ،18 ،19باشد  ( هیئت

) 1993سون ( پیترالگوي اندرسون و  کارگیريبهنتایج 

در الگوي  یکشت هیئت 1394نشان داد که در سال  )5(

CCR يکبد هیئتو  3227/3برابر با  کارایی با نمره ابر 

 هايهیئتبودند. در این سال  یورزش یئتهمدترین اکار

در  3715/2با نمره  تیو اسک 4480/2با نمره  يکبد

و جودو  سیتن ،يراندازیت هايو هیئتدوم و سوم  هايرتبه

الگوي  کارگیريبهقرار  گرفتند. نتایج  هارتبه ترینپاییندر 

 1395نشان داد که در سال  )1993( اندرسون و پیترسون

برابر با  کارایی با نمره ابر CCRدر الگوي  يکبد هیئت

با  یکشت هايی، هیئتورزش هیئتکارآمدترین  4698/3

دوم و  هايرتبهدر  9865/1و کاراته با نمره  3258/2نمره 

 ترینپاییندر  سیجودو و تن ،يراندازیت هايهیئتسوم 

با  یکشت هیئت 1396در سال  همچنین رتبه قرار گرفتند.

 یورزش هیئتمدترین اکار  3026/3برابر با  ییکارا نمره ابر

با نمره  الو بسکتب 4562/2ووشو با نمره  هايو هیئت

همچنین دوم و سوم قرار گرفتند.  هايرتبهدر  9144/1

 هارتبه ترینپایینو جودو در  فوکونگ س،یتن هايهیئت

الگوي اندرسون و پیترسون  کارگیريبهگرفتند. نتایج  ارقر

 کارایی با نمره ابر يکبد هیئت 1397نشان داد که در سال 

 هايو هیئت یورزش هیئتمدترین اکار 0094/3برابر با 

در  8419/1با نمره  یشتو ک 5124/2کاراته با نمره 

 هايهیئتدوم و سوم قرار گرفتند. همچنین  هايرتبه

 .قرار  گرفتند هارتبه ترینپاییندر  سیو تن فوکونگجودو، 

الگوي اندرسون و پیترسون نشان داد  کارگیريبه نتایج

برابر با  کارایی با نمره ابر یکشت هیئت 1398که در سال 

بود. در این سال  یورزش هیئتمدترین اکار 4960/4

 با یرزم هايورزشو  3715/3تکواندو با نمره  هايهیئت

دوم و سوم قرار گرفتند.  هايرتبهدر  9639/2نمره 

و در  يراندازیو ت فوکونگ س،یتن هايهیئتهمچنین 

در  يراندازیو ت سین، تفوکونگ هايهیئت BCC يالگو

 .قرار  گرفتند هارتبه ترینپایین

که اداره کل  گزارش دادخود  قیدر تحق )1391ی (ادب

 با نمره ابر CCRورزش و جوانان استان تهران در الگوي 

کارآمدترین اداره کل ورزش و جوانان  345/5برابر با  کارایی
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و بویر احمد با نمره  هکهگیلوی هاياستانکشور بود. 

دوم و  هايرتبهدر  0829/2و مازندران با نمره  2385/2

 انانسوم قرار گرفتند در این سال ادارات کل ورزش و جو

آذربایجان شرقی، یزد و کرمان در هر دو الگو در  هاياستان

  ).1( قرار  گرفتند هارتبه ترینپایین

تأثیرگذاري بیشتر  دهندهنشانحاضر  قیتحق جینتا

استان  یورزش هايهیئت کاراییبر » بودجه«متغیر ورودي 

که این نتیجه همسو با پژوهش سلیمانی تپه  مازندران است

 در مطالعه ارزیابی )3) (1397سري و اشرف گنجویی (

ایران است. درواقع  در هااستان والیبال هايهیئت کارایی

اداره کل ورزش و  موردتوجهباید   "بودجه"اهمیت ورودي 

قرار  یاستان هايهیئتو  هافدراسیونجوانان مازندران، 

 کاراییاین ورودي نقش مهمی در  کهازآنجاییبگیرد. 

مازندران دارد توجه بیشتر به این ورودي  یورزش هايهیئت

» بودجه«و استفاده بهتر از  ینابع مالم شتریبهتر و ب هیو ته

را در ارائه خدمات ورزشی بهبود  هاهیئت کارایی تواندمی

براي  ریزيبرنامهمازندران با  یورزش هايهیئتبخشد. 

 رزشیو استفاده بهتر از بودجه و شتریب یکسب منابع مال

 کارایینتیجه بهتري در ارتباط با  توانندمی هیئت،موجود 

فراهم  منظوربهو بهتر  تردقیق ریزيبرنامهبه دست بیاورند. 

 یخصوصی و دولت هايبخش قیاز طر ینمودن منابع مال

 .شودمیموجب توسعه بیشتر ورزش در سطح استان 

با توجه به نتایج تحلیل حساسیت براي پنج سال 

تأثیرگذارترین  »یورزش قهرمان«گفت که خروجی  توانمی

 هايهیئت کاراییدر تعیین میزان  CCR خروجی در الگوي

 »یورزش همگان«خروجی  ازآنپسمازندران بود و  یورزش

مازندران  ی استانورزش هايهیئتقرار داشت. برخی از 

 هايدوره ينسبت به امر پژوهش و برگزار يتوجه کمتر

در سطح استان از خود نشان دادند که این  یورزش یتخصص

، شدهانجامبررسی کلی  درنتیجهموجب شد که  درنهایتامر 

کم اثرترین خروجی در  عنوانبه »یپژوهش ورزش«خروجی 

مازندران شناخته شود. این  یورزش هايهیئت کاراییمیزان 

 انیو مرب هاهیئت يامر شاید به این دلیل بود که روسا

 شرفتیرا الزمه پ یورزش یتخصص هايدورهمازندران 

و  انیمرب یآگاه کهیدرصورت. دانندنمیکشور  یورزش

 هیتغذ هايدرزمینۀ یورزش یورزشکاران از مسائل علم

 ن،یعلم تمر روانشناسی ورزشی،،یورزش يولوژیزیف ،یورزش

 تواندمیو ...  یحرکات اصالح ،یآناتوم ،یورزش تیریمد

باال بردن  درنتیجهورزشکاران و  شرفتیبه پ یانیکمک شا

 .دینما هاهیئت ییکارا

پژوهش در مورد ارتباط بین میانگین  هايیافته

، »کارکنان«یعنی،  هاهیئت مورداستفاده هايورودي

 در الگوي کاراییبا میانگین » سرانه ورزشی«و » بودجه«

CCR بودجه«، »کارکنان« هايورودي نینشان داد که ب «

  CCRالگوي در کاراییبا میانگین  »یسرانه ورزش«و 

ین نتیجه از این فرض داشت. ا ودوج دارمعنیارتباط 

ادعا کرد که افزایش و یا کاهش  توانمیکه  کندمیحمایت 

 »یسرانه ورزش«و » بودجه«، »کارکنان« هايوروديدر 

 ها درهیئت کاراییبا افزایش و یا کاهش در میزان  هاهیئت

 .همراه است CCR الگوي

از پژوهشگران در تحقیقات خود بعد از محاسبه  برخی

مختلف با استفاده از روش تحلیل  هايسازمان کاراییمیزان 

را با برخی  آمدهدستبه کاراییارتباط بین  هادادهپوششی 

وجود  هابرخیخود بررسی کردند.  موردنظراز متغیرهاي 

 کاراییارتباط و برخی دیگر عدم وجود ارتباط بین 

 یرا گزارش کردند. ادب موردنظربا متغیرهاي  آمدهدستبه

 یمتفاوت جیخود به نتا قی) در تحق1391( روزجاهیف

 هايوروديداشت که بین میانگین  انی. او بیافتدست

 1387 هايسالادارات کل ورزش و جوانان در  مورداستفاده

» بودجه«و » سرانه ورزشی«،  »کارکنان«یعنی،  1389تا 

وجود  دارمعنیارتباط  CCR در الگوي کارایی ینبا میانگ

. نیستحاضر همسو  قیتحق جیبا نتا جینتا نیا که .)1رد (ندا
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در کشور  هافرمانداري) در پژوهش خود درباره 2007لیم (

را با برخی از متغیرها  هاسازماناین  کاراییکره، ارتباط بین 

. او ارتباط مثبت بین درآمد مستقل، قرارداد موردبررسی

 کاراییجمعیت شهرها و جمعیت فعال اقتصادي را با میزان 

تعداد «را گزارش کرد. همچنین بین  هانداريفرما

» تعداد کارمندان بخش عمومی«و » خانوارهاي با درآمد کم

ارتباط منفی وجود داشت. بین  هافرمانداري کاراییبا میزان 

نیز ارتباط  هافرمانداري کاراییعوامل سیاسی با میزان 

، )29( )2011. سلیمانی دامنه ()23( وجود نداشت دارمعنی

و هاس  )20( )2009اردین (ج، )6( )2010( روسبا

لیگ  هايتیمکارایی عنوان کردند که بین  )19( )2003(

در جدول لیگ،  هاآنایران، آلمان، برزیل و فرانسه و رتبه 

 لزوماًوجود نداشت. این بدان معنی بود که  دارمعنیارتباط 

مدترین تیم لیگ باشد. اکار تواندنمیبهترین تیم جدول 

در ) 20( )2009اردین (جو ) 29( )2011سلیمانی دامنه (

جمعیت شهري که «پژوهش خود ارتباط مثبتی را بین 

 تیم گزارش  کردند. کاراییبا » باشگاه در آن قرار دارد

نتایج آزمون همبستگی پیرسون درباره ارتباط بین 

 کاراییبا میانگین  یورزش هايهیئت هايخروجیمیانگین 

 هايخروجینشان داد که بین  CCR يدر الگو هاآن

، »آموزش ورزشی« ،»یورزش قهرمان«، »ورزش همگانی«

 یورزش هیئت«و » رویدادهاي ورزشی« ،»یپژوهش ورزش«

ارتباط   CCRدر الگوي یورزش هايهیئت کاراییبا » فعال

وجود داشت. این نتیجه از این فرض حمایت  دارمعنی

ایش یا کاهش ادعا کرد که افز توانمیکه  کندمی

 ،»یورزش قهرمان«، »ورزش همگانی« هايخروجی

رویدادهاي « ،»یپژوهش ورزش«، »آموزش ورزشی«

با افزایش یا  هاهیئت» فعال یورزش هیئت«و » ورزشی

همراه است. نتایج آزمون  هاهیئتاین  کاراییکاهش 

ارتباط  نیا زانیم نیشتریهمبستگی پیرسون نشان داد که ب

 هاهیئت کاراییبا » رویدادهاي ورزشی«بین خروجی 

)786/0=r یورزش قهرمان«) و در رتبه دوم بین خروجی« 

). این نتیجه r=714/0وجود داشت ( CCR کاراییبا میزان 

 هايخروجیکه افزایش  کندمیاز این فرض حمایت 

ورزش «و  »یورزش دادیرو« درزمینۀ خصوصاً هاهیئت

همراه است. این بدان  هاهیئت کاراییافزایش با  »یقهرمان

که درصد بیشتري از مردم در  هاییهیئتمعنی است که 

 نیشتریو ب کنندمیورزش همگانی شرکت  هايبرنامه

و در امر  کنندمیرا در استان برگزار  یورزش دادیرو

و  یو کسب مدال در مسابقات داخل پروريقهرمان

باالتر  هاآنکلی  کاراییدارند، میزان  يبهتر جینتا المللیبین

عنوان کرد که  چنیناینامر را  نیا لیبتوان دل دیاست. شا

ورزش همگانی مشارکت  هايبرنامهافزایش افرادي که در 

شتر در سطح استان یبه پرورش قهرمانان ب احتماالً کنندمی

با افزایش همراه  هاهیئت کارایی درنتیجهمنجر شده و 

 .شودمی

 کاراییاین پژوهش در مورد  هايیافته طورکلیبه

 30استان مازندران نشان داد که از  یورزش هايهیئت

عملیاتی کامل  کارایی) از درصد 33/23( هیئت 7 ،هیئت

کلی  کارایی) درصد 20( هیئت 6برخوردار بودند و تنها 

 هاهیئتدر این  شدهمشاهده ناکاراییکامل داشتند. میزان 

بود. همچنین  یتیریو مد یاتیعمل ناکاراییبیشتر به خاطر 

پژوهش نشان داد که ورودي بودجه  هايیافته

 هاهیئت کاراییتأثیرگذارترین ورودي براي تعیین میزان 

نیز  یو ورزش قهرمان یورزش همگان هايخروجیبود. 

 یورزش هايهیئت کاراییتأثیرگذارترین خروجی در میزان 

با میزان  هاخروجیو  هاورودي ید. بین تماممازندران بودن

 میارتباط مستق هاهیئتعملیاتی  ییو کارا یکل کارایی

 شدهانجام هايبنديوجود داشت. همچنین در بیشتر رتبه

کارآمدترین  عنوانبه ،یکشت هیئت CCR در الگوهاي

 واحدهايتعداد  هاسالدر اکثر  چون. شناخته شد هیئت

اندازه بود و با توجه به  کیبه  CCR يناکارا در دو الگو
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عامل  ترینمهمگرفت که  جهینت توانمیباال،  حاتیتوض

 ییاز ناکارا یمازندران، ناش یورزش هايهیئت ییناکارا

 روزجاهیف یادب جیبا نتا جینتا نیاست و ا یتیریو مد یاتیعمل

ادارات  ییعامل ناکارا ترینمهمداشت  انیکه ب )1( )1391(

 ندارد. یاست، همخوان اسیمق ییجوانان، ناکارا کل ورزش و
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the efficiency of active sports teams in Mazandaran 
province using the CCR model. From the paradigm perspective, the present study was a meta-
proof research, quantitative approach, in terms of applied purpose and technique used in data 
envelopment analysis. The statistical population of this study included 30 active sports 
delegations in Mazandaran province. The inputs of this tool included staff, budget and sports 
per capita, and the outputs of this tool also included public sports, championship sports, 
professional sports, educational sports, sports education, sports research, sporting events and 
active sports delegations. The instrument used was a value-added questionnaire in the form of 
a fuzzy method. The content and face validity of the questionnaire was confirmed by the focus 
group of the research, including supervisors and consultants and two experts in the field of 
sports management in the form of CVR and CVI forms. Finally, experts including 30 heads of 
sports delegations of Mazandaran province, international coaches of the province and sports 
champions of the country commented on the importance of each of the input and output 
indicators.The results of the performance of active sports teams based on the CCR model in 
2016-2020 showed that the sports teams of skating, basketball, taekwondo, table tennis, 
archery, cycling, chess and swimming, football, sailing Karate, liver, wrestling, lifeguard, 
handball, volleyball, martial arts and showmanship were all required. The results of the 
sensitivity analysis of inputs and outputs in the CCR model, budget and championship sports, 
respectively, have played a greater role in determining the efficiency of delegations. The results 
of correlation test showed that there was a significant relationship between the mean of inputs 
and outputs with the mean of staff efficiency. 
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