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(تاریخ دریافت  ، 1394/ 07 / 02 :تاریخ تصویب )1395 / 04 / 27 :

چکیده
هدف از این مقاله ارزیابی کارایی شرکتهای تولیدی ورزشی با رویکرد چابکی سازمانی بود .جامعۀ آماری تحقیق شاام شارکتهاای
تولیدی ورزشی شهر مشهد به تعداد  26مورد بود که بهصورت روش تمامشمار بهعناوان نموناه انتبااد شادند .روش تحقیاق حاضار،
توصیفی -تحلیلی و از نظر شیوة گردآوری دادهها ،میدانی  -پیمایشی بود .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامۀ چاابکی ساازمانی وی ای
( )1393و دارای  70سؤال براساس مقیاس  5ارزشی لیکرت بود .در این پژوهش از مدل ورودیمحور بهمنظور ارزیابی کارایی استفاده شد
و برای تجزیهوتحلی دادهها نرمافزارهای  GAMS ،SPSSو  DEA Frontierبهکار گرفته شد .نتایج نشان داد که تنها یازده شارکت
براساس رویکرد چابکی کارا بودند .همچنین نتایج آزمون تی تکنمونهای با سطح خطای  5درصد بیانگر وضعیت مطلاود چاابکی در دو
بعد پاسبگویی و شای تگی و وضعیت نامطلود در ابعاد انعطافپذیری و سرعت بود؛ بهعالوه مشبص شد که توانمندسازها در هر دو بعد
ساختاری و محتوایی وضعیت مطلوبی نداشتند .در پایان با توجه به عدم کارایی چابکی بیش از نیمی از تولیدکنندگان ،دالیا ناکاارایی،
بررسی و راهکارهای بهبود برای ورودیها و خروجیها در قالب ابعاد چابکی سازمانی و توانمندسازها ارائه شد.

واژههای کلیدی

 - نوی نده م ئول  :تلفن 09128238302 :

Email:mtalebpour@um.ac.ir
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ب عن ان ی ی از زیرسادتهای ۀنعت ورزش م رح ب ده و

مقدمه
در دنیای رقابتی امروز که غیییهر ی هی از م ه غهری

کس مزیت رقابتی ی ی از اهداف ویهژه غ سهط آن اسهت

ویژگیهای آن است ،سازمانها برای حفه و باهای ده د

( .)27در نتیج مسئل ای ک ذه مهدیران ههر سهازمان،

باید در پی ایجاد و غ سعۀ غ انمندیهایی باشند غا بت اننهد

ب دص ص سازمانهای غ لیدی را ب د د مرهی

کهرده،

ب غ لید ان اع گ ناگ نی از محص الت و ارائۀ ددمات متن ع

ایه اسهت که آیها ابهکسهازی ،واقعها یهک ضهرورت

با غ ج ب نیازها و انتظارات در حها غیییهر مرهتریان در

اجتنابناپهيیر بهرای فعالیهت و رقابهت در عرۀهۀ اقتصهاد

ک غاهغری زمان و با کمتری هزین  ،همراه با ب ب د کیفیت

ج انی است؟! برای پاسخ ب ای پرس  ،مهدیران بایهد از

و ایجاد ن آوری در محص الت و ددمات بپردازند .در واقه

میزان اب ی م رد نیاز سازمانهای ده د ،آگهاهی کسه

میغ ان گفت فاط سهازمانههایی مهیغ اننهد در بازارههای
رقابتی ب حیات د د ادام دهنهد که بت اننهد به

کنند ،ک د د مستلزم ارزیابی و سنج

نیاز سهازمان به

ابک شدن است ( .)1ارزیابی اب ی از ای نظر ه حائز

نهی

غ انمندیهایی دست یابند .ی هی از ایه غ انمنهدیهها در

اهمیت است ک در غحایاات انجامگرفت  ،راب هۀ معنهادار

پاسههوی یی بهه غیییههر و غحهه الت محی ههی " ،ههاب ی

بی

اب ی و آیت هایی مانند عمل رد سازمانی ،اثربورهی

سازمانی "1است (.)4

و  ...غمیید شده است (.)19،11
و

در سازمانهای غ لیدی ،ۀنعتی و بازرگانی ،متییرهای

پاسوی یی یک سازمان برای ن آوری و عمل رقابتی غعریف

ورودی با ماهیت هزین و متییرهای دروجهی بها ماهیهت

رابرغز و گراور ،)2012( 2اب ی را درجهۀ غرهوی

میکنند ( .)3هاراف )2015( 3نیز در ماالۀ د د هاب ی را

س د ب راحتی مرو

مهیشه ند و در ن ایهت پاسهخ به

فرایندی مداوم و بسیار شبی ب ب ب د مستمر معرفی می-

پرس

کند ( .)21ه اکن ن بها وجه د سهازمانههای پاسهوی غر و

دولتی ،ای وضعیت بسیار مر ل اسهت ،زیهرا بها نهدی

کارامدغر ،اب ی ی ی از ملزومهات در عرۀهۀ رقابهتههای

ورودی و ند دروجی م اجه اسهت .ازایه رو به منظه ر

ج انی اسهت ( .)20همچنهی به گفتهۀ پژوهرهیران ،در

ارزیابی عمل رد بو های غ لیدی از روشههای موتلفهی

محههیط پیچیههد کسهه وکههار پ یهها ،ههاب ی ب ه اول یههت

میغ ان استفاده کرد که ی هی از آن ها ،غحلیهل پ شرهی

استراغژی ی در بسیاری از ۀنای غبدیل شهده اسهت (.)16

دادهها 4است ( .)7هر ند روزب روز بهر غعهداد مهد ههای

از طرفههی امههروزه سههازمانهههای ورزشههی نیههز در معههر

غحلیل پ شرهی دادههها افهزوده شهده و ههر یهک جنبهۀ

غیییرات مداوم قرار دارند ،راک ناگزیر ب برقراری ارغباط

غوصصی پیدا کرده ،مبنای همۀ آن ا غعدادی مهد اۀهلی

ميک ر ندان مر ل نیست ،اما در بو

ددمات

و ایجاد غعامل با ع امهل موتلفهی از جمله دولهت ،بوه

است ک بنیانیياران ای روش یعنی هارنز ،که پر و

دص ۀی ،حامیان مالی و ...هستند (.)6

( )1978طراحی کردهاند .هدف ای غ نیک دسهتیابی به

شرکتهای غ لیدی ورزشی در ایهران

کارایی نسبی واحدهای غصهمی گیهری مرهاب اسهت که

دارای زنجیهر غهممی (غهممی کننهدگان ،غ لیدکننهدگان،

ندی ورودی (ن اده) و ندی دروجی (ستانده) مراب

با غ ج ب این

غ زی کنندگان و دردهفروشان) هستند ،ای ن ع شرکتها
1. Organizational agility
2. Roberts & Grover
3. Harraf

دارند ( .)17اولی غحایاات در ای دص ص غ سط فهار

4. Data Envelopment Analysis
5. Charnes, Cooper, Rhodes
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محی یاند و ای ع امل بیرتر از غ اناسازهای اب ی غمثیر
میپيیرند ( .)5شایان ذکر است ک

اب ی در هر سهازمان

دانریاهها ،شهرکت ههای ک هک و مت سهط ،شهب ههای

ب ط ر معم

ارغباطی ،شرکت های داروسازی ،منهاب عمه می و ف غبها

پاسوی یی (غ انایی شناسهایی غیییهرات ،واکهن

ۀ رت گرفت است ( .)25بنابرای اگر

غ نیک  DEAبا

نهد قابلیهت را در برمهیگیهرد که شهامل
سهری و

ب رهگیری از آن) ،شایستیی (مجم ع ای از غ اناییهها که

هدف ارزیابی کارایی واحدهای غصمی گیهری غ سهع داده

ب رهوری فعالیتها را در ج هت اههداف و مااۀهد سهازمان

هاب ی،

فراه میکند) ،انع افپيیری )غ انایی پردازش محص الت

آن را ب ش ل مناس برای کاربرد ای غ نیک م یها کهرد

و دهدمات متفهاوت و نیهل به مااۀهد موتلهف بها همهان

( .)2ب عبارت دییر ،نتایج اب ی سازمان باید بها میهزان و

ام انات( و سرعت (غ انایی انجام فعالیهتهها و عملیهات در

نه ع فرهارها و غیییهرات محی هی متناسه باشهد ،یعنهی

ک غاهغری زمهان مم ه ) اسهت ( .)26ی سهف و هم هاران

دروجی سازمان متناس با ورودی سهازمان غنظهی شه د.

( 32 ،)1999غ انمندسهاز هاب ی را در ده دسهت غیییهر،

بدی غرغی  ،ی ی از ب تری گزین ها برای ارزیابی هاب ی

انسهجام و ی پهار یی ،شایسهتیی ،کیفیهت ،غهی سهازی،

سازمان ،استفاده از غ نیک غحلیل پ شری دادههاست (.)6

فناوری ،مرارکت ،رفاه و آسای  ،آم زش و پرورش و بهازار

شده است ،میغ ان با یک نیاه سیستمی ب مهد

شاه قلی و هم اران ( ،)1392در غحایق د د با عن ان
«ارزیابی عمل رد واحهدهای سهازمانی بها روی هرد هاب ی

ارائ کردند (.)28
در ایه

غحایهق غ انمندسهازهای هاب ی براسهاس

م الع  :شرکت داراکار» بوه ههای سهازمان را به عنه ان

بعد محت ایی و سادتاری غاسی کرده است) در نظر گرفت

واحدهای غصمی گیرنده در نظر گرفتنهد و پها از غعیهی

شهده که غ انمندسهازهای محته ایی شهامل مرهارکت،

ورودیها و دروجیهای م رد نظر ،کارایی ایه واحهدها را

فناوریهای جدید ب ویژه فناوری اطحعات ،مدیریت ارغباط

براساس روی رد هاب ی بها اسهتفاده از مهد اۀهححشهد

با مرتری ،فرهنگ سازمانی ،م ارتههای غیییهر ،مهدیریت

دروجی مح ر با بازده متییر نسبت ب مایاس 1اندازهگیری

غیییر ،رهبری ،یادگیری مستمر و غ انمندسازی کارکنهان،

کردند .نتایج بیانیر کارا ب دن بو های "کنتر کیفیت"،

نیروی کار ،ن آوری ،ریسکپيیری ،حمایت مهدیریت عهالی

"ۀادرات""،امه ر اداری"" ،انبهار" و "آمه زش" به د (.)7

سهازمان ،مهدیریت منهاب انسهانی ،مهدیریت شایسهتیی،

عباسیان و هم اران ( )1391با استفاده از غ نیک غحلیهل

استفاده از اهرم مناب و ارزیابی عمل رد ،و غ انمندسهازهای

پ شری داده ها ب ارزیابی بیست شرکت غ لیدی با روی رد

سادتاری نیز شامل ایجاد شرکتهای مجازی ،کار گروههی

ههاب ی پردادتنههد ( .)8رمضههانی و هم ههاران ( )1392در

و م ندسهی همزمهان ،ب به د مسهتمر ،ایجهاد سهازمان

ماالۀ ده د به نهام «ارائهۀ روشهی بهرای ارزیهابی هاب ی

یادگیرنده ،ایجاد سازمان دانه بنیهان ،سهادتار سهازمانی،

کس وکار در شرکتهای غ لیهدی بها اسهتفاده از غ نیهک

قابلیت پی ربندی مجدد ،ادغام و هماهنیی ب د.

غحلیهل پ شرهی دادهههای مرحله ای» نرهان دادنهد که

آبسی و هم اران ( ،)2013در غحایای با عن ان «نا

قابلیتهای اب ی سهازمانهها کمتهر غحهت غهمثیر ع امهل

قابلیتهای هاب ی سهازمانی در م فایهت عمل هرد غ لیهد
ملی» نران دادند ک از

1. BCC

ار قابلیت اب ی م رد م العهۀ
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آن ا ،س قابلیت ب ش ل رمییری بر م فایهت عمل هرد

ک در ح ز

غمثیرگيار است ( .)12عابد الزوبی و هم هاران ( ،)2011در

است ،ب ای پرس

دانریاه پترا 1در غحایای با عن ان «غهمثیر ع امهل هاب ی

غ لیدی ورزشی ش ر مر د از لحاظ اب ی کارا هستند یا

سازمانی بر غ سعۀ غ لید» میانیی

هاب ی سهازمانی را در

اب ی در ورزش غاکن ن ب آن پردادت نرده
پاسهخ دههد که " آیها شهرکتههای

دیر".

غحایق د د از مایاس  5امتیازی لی هرت  3/72به دسهت
آوردنهد که نرهان مهیدههد میهزان هاب ی سهازمانی در
سازمانهای غ لیدی آن ا وضعیت م له بی دارد .همچنهی
در غحایق د د ب غ ۀیف سازوکارههای مفیهد و ضهروری
برای غ سعۀ غ لید و اب ی پردادتند (.)14

در ای پژوه

کارایی شرکتهای غ لیدی ورزشهی بها

روی هرد هاب ی ارزیهابی و بهدی منظه ر از روش غحلیهل
پ شری دادهها استفاده شد .جامعۀ آماری پهژوه

لی  ،یه و غیسهنگ )2006( 2بها اسهتفاده از من هق
فازی و ارائۀ شادصی بها عنه ان شهاد

روش تحقیق

کلیهۀ

شرکتهای غ لیدی ورزشی ش ر مر د ب د ک غعداد آن ها

هاب ی زنجیهر

با غ ج ب اطحعات به دسهتآمهده از اغها اۀهناف شه ر

غممی غممی ن غن ا ب اندازهگیری میزان هاب ی زنجیهر

مر د ،حدود  26م رد برآورد شد ک با غ ج ب ک ب دن

حتی با استفاده از نظر متوصصهان

غعداد آن ا ،نم نۀ آماری غحایق برابر با کل جامعهۀ آمهاری

غممی پردادت اند ،بل

و دبرگان و در نظر گرفت یهک حهد آسهتان غ انسهت انهد

انتواب شد .نم نۀ ن ایی پهژوه

نیهز بها غ جه به روش

ضعفهای زنجیر غممی را از نظر اب ی غعیی کنند (.)23

نم ن گیری نظهری (نه عی نم نه گیهری هدفمنهد) ،افهراد

با غ ج ب م ارد ذکرشده ،روش اسهت که در زمینهۀ

ۀاح نظر (غصمی گیرنده) و آگاه (شامل مدیران ،مال هان

اب ی شرکتهای غ لیدی ورزشی ،ب ویهژه بها اسهتفاده از

و سرپرستان) در شرکتهای غ لیدی ورزشی شه ر مره د

غ نیک غحلیل پ شرهی دادههها غحایاهات زیهادی انجهام

ب د .برای جم آوری دادههای غحایق از پرسرنامۀ هاب ی

نیرفتهه اسههت .از طرفههی غهها وضههعیت غ انمندسههازها و

سهازمانی ویسهی ( )11( )1393در شهرکتههای غ لیهدی

قابلیتهای اب ی اندازهگیری نر د و نتایج آن در ادتیهار

ورزشی استفاده شد ک پایایی آن  0/95و روایی ۀه ری و

مههدیران شههرکتهههای غ لیههدی قههرار نییههرد ،نمههیغ ه ان

از هر شرکت

محت ایی آن غمیید شده ب د .با غ ج ب این

پیادهسازی سیست های غ لید ابک و ب طه ر کلهی ایجهاد

پرسرهنام در بهی آن ها غ زیه شهد که در ن ایهت 76

غ انمندیهای اب ی غره یق کهرد و آن را راهحلهی بهرای

پرسرنامۀ پرشده و کامهل ادهي شهد .در ادامه به منظه ر

مر حت آن ا ب ویژه در ک غاهمدت ب شهمار آورد .بنهابرای

غعیی ورودیها و دروجیها با غ ج به بررسهی پیرهینۀ

الزم است غا براساس وض م ج د اب ی در شهرکتههای

غحایاات انجامگرفت و ب هرهگیهری از نظرههای ده نفهر از

غ لیدی ورزشی ،آن ا را در برنام ریزی و پیادهسازی اب ی

اسههتادان دانرههیاه ،غ انمندسههازهای ههاب ی در دو بعههد

محاهق در

سادتاری و محت ایی به عنه ان ورودیههای مهد DEA

نظر دارد با استفاده از روش ن ی غحلیل پ شرهی دادههها

ههاب ی (سههرعت،

سازمانی راهنمایی کرد .ازای رو در ای پژوه

انتوههاب و همچنههی

قابلیههتهههای

انع افپيیری ،پاسوی یی و شایستیی) در قاله دروجهی
1. Petra University
2. Lin, Chiu & Tseng

 DEAدر نظر گرفت شهدند .در ایه پهژوه

به کمهک
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شرکتهای غ لیدی ورزشی دادلی را ب سرمای گهياری در
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پرسرنامۀ غعدیلشد استاندارد اب ی سهازمانی ،در ابتهدا
ماادیر مرب ط ب هر یک از

ار بعد قابلیهتههای هاب ی

سازمانی و دو بعد غ انمندسازها در هر واحد غصمی گیرنده
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غ انمندسازها

در بعد سادتاری و

در بعد محته ایی

نام ل ب است.
ب منظ ر ارزیابی کارایی اب ی ،ابتدا ماادیر مرب ط به

سنجیده شهد ،که به منظه ر غمییهد روایهی پرسرهنام از

ورودیها و دروجیها برای ورود ب نهرمافهزار  GAMSدر

نظرهای استادان دانریاه و برای بررسی پایایی پرسرهنام

قال جدو  2از پرسرنامۀ اب ی سازمانی استوراج شد.

از ضری

آلفای کرونبها اسهتفاده شهد و ماهدار آن بهرای

پرسرهنامۀ مهيک ر برابهر  0 /94به د؛ بنهابرای

پایهایی

پرسرنامۀ م رد نظر غمیید شد .به ایه غرغیه  ،ورودی و
دروجی  DEAایجاد شد.

نتایج و یافتههای تحقیق
در جدو  1نتایج آزم ن غی غکنم ن ای برای هر یک
از ابعههاد مهه رد م العهه و در جههدو  2نتههایج حاۀههل از
استوراج دادهها مراهده میش د.
با غ ج به ایه ن ته که بهازده به مایهاس بیرهتر
واحدهای غصمی گیرنده 1ثابت اسهت و از طرفهی مهدیران
برنام ریز ،کنتر بیرتری روی ورودیها دارند ،به منظه ر
ارزیابی عمل رد شرکتها از مد اۀححشهد ورودیمحه ر
با بازده ب مایاس ثابت 2استفاده شد .در ای روش کهارایی
نسبی است و مرز آن از طریق غرکی محدبی از واحدهای
کارا غر یل میش د .حا اگر هر یک از واحدها روی ایه
مرز قرار گیرد ،کارا و در غیر ای ۀ رت ناکاراست (.)17
نتایج حاۀل از ارزیابی کهارایی هاب ی بها اسهتفاده از

نرمافزار  GAMSدر جدو  3نران داده شده است.
اسهت که وضهعیت هاب ی ،قهدرت پاسهوی یی و میههزان
شایستیی در شرکتهای غ لیدی ورزشهی م له ب اسهت؛
درحههالیک ه وضههعیت انع ههافپههيیری ،میههزان سههرعت و

1. DMU
2. CCR
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جدول  .1نتایج آزمون تی تکنمونهای در مورد متغیرهای مورد مطالعه
متغیرهای تحقیق

تعداد

میانگین

آمارة t

سطح معناداری ()sig

قابلیتهای اب ی سازمانی
قدرت پاسوی یی
میزان انع افپيیری
میزان شایستیی
میزان سرعت
غ انمندسازهای اب ی
غ انمندسازهای سادتاری
غ انمندسازهای محت ایی

76
76
76
76
76
76
76
76

3/24
3/63
3/08
3/21
3/02
2/49
2/45
2/53

4/35
13/43
0/926
3/31
0/361
-6/304
-7/011
-5/585

0/000
0/000
0/357
0/001
0/719
0/000
0/000
0/000

جدول  .2تعیین مقادیر ورودی و خروجی
خروجی 4

خروجی 3

خروجی 2

خروجی 1

ورودی 2

ورودی 1

واحد

پاسبگویی

شای تگی

انعطافپذیری

سرعت

ت.محتوایی

ت.ساختاری

تصمیمگیرنده

3/722

3/736

3/167

3/393

3/542

3/611

1

3/05

3/283

2/04

2/157

2/9

2/633

2

2/479

3/75

1/7

1/661

2/458

2/125

3

3/854

3/771

2/15

2/304

2/958

3/813

4

3/111

4/222

1/9

1/976

2/639

3/389

5

3/042

3/521

2/275

2/339

3/146

2/875

6

3/167

3/125

2/25

2/321

2/833

2/708

7

3/056

3/139

2/067

2/191

2/611

2/194

8

3

3/083

2/8

2/714

3/333

2/583

9

2/958

3/25

2/8

2/714

3/333

2/667

10

3/417

3/75

3/4

3/643

3/75

3/833

11

4/125

4/125

3/5

3/607

3/917

3/875

12

2/417

3/25

1/7

1/714

2/333

2

13

4

3/5

2/2

2/357

3/083

3/75

14

3/333

3/917

2/2

2/357

3/083

4

15

3/375

4/25

2

2/107

2/5

4

16

3/375

3/792

3/35

3/5

3/625

3/792

17

3/104

3/646

2/325

2/411

2/958

2/813

19

3/167

3/444

3/2

3/143

2/833

3

20

3/417

3/917

2/9

2/929

3/083

3

21

2/75

2/917

1/8

1/929

2/5

2/167

22

2/542

3/375

1/7

1/643

2/75

2/167

23

3/167

3/833

3/4

3/5

3/5

3/583

24

2/5

3/417

1/7

1/643

2/75

2/167

25

3/25

3/833

2/2

2/429

2/5

3/917

26

] [ Downloaded from ntsmj.issma.ir on 2021-12-07

3/433

3/9

2/24

2/357

3/05
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نمره های کارایی واحهدهای غصهمی گیرنهده به شهرح

15

ش ل  1و جدو  3است.

شک  .1نمرههای کارایی واحدهای تصمیمگیرنده

ش ل  1دط کارایی ایجادشده غ سط یازده شرکت
کارا را ب همراه وضعیت واحدهای ناکارا نسبت ب واحدهای
کارا نران میدهد.
جدول  .3نتایج نمرههای کارایی شرکتهای تولیدی ورزشی
نمرة کارایی

واحدهای تصمیمگیرنده

نمرة کارایی

واحدهای تصمیمگیرنده

*1/00000
0/85902
*1/00000
0/88092
0/95055
0/95069
*1/00000
*1/00000
*1/00000
0/99584
0/94855
*1/00000
*1/00000

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

0/92414
0/89496
*1/00000
0/99964
0/98444
0/86266
0/94338
*1/00000
*1/00000
0/98956
0/90693
0/92061
*1/00000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

* واحدهای کارا

ثابت ،واحدهایی ک عدد کارایی  1دارند ،کارا ب حساب

کارایی هر یک از واحدها ،ب رغب بندی واحدها ب روش

در جدو  3نران میدهد در

پیترس ن و اندرس ن با استفاده از نرمافزار DEA

روش حل مسئل ب روش اۀححشد ورودیمح ر با بازده

 Frontierپردادت شد ک نتایج آن ب شرح جدو 4

ب مایاس ثابت و داشت  2ورودی و  4دروجی ،غعداد

است.

میآیند .نتایج ای پژوه

شرکتهای غ لیدی کارا 11 ،م رد است و سایر واحدها
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جدول  .4نتایج رتبهبندی واحدها با استفاده از روش پیترسون و اندرسون ))15( )1999
رتبه

کارایی چابکی

واحدهای مرجع

رتبه

کارایی چابکی

واحدهای مرجع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1/23359

26

14

0/98956

10

1/17174
1/10556
1/10126
1/09241
1/08696
1/08642
1/03672
1/03218
1/02851
1/00819
0/99964
0/99584

20
8
22
3
25
16
9
13
14
21
4
23

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

0/98444
0/95069
0/95055
0/94855
0/94338
0/92414
0/92061
0/90693
0/89496
0/88092
0/86266
0/85902

5
19
18
24
7
1
12
11
2
17
6
15

در جدو  4با غ ج به این ه میهزان کهارایی بردهی
واحدها از جمل واحدهای  4،5،10،23ب عدد کارایی یهک

ک شرکتهای غ لیدی ،مناب کمی برای غ لید دروجیهها
در ادتیار داشتند (انداز ک ک سازمان).

نزدیک است و میغ ان با ب ب د عمل هرد در شهاد ههای
اب ی ای واحدهای ناکارا را به واحهدهایی کهارا غبهدیل
کرد ،در همی زمین میزان ضرای م رد نیاز برای غبهدیل
واحدهای ناکارا ب واحدهای کارا و رسیدن ب مهرز کهارایی
غعیی شد (جدو .)5
سههت ن  RTS1در جههدو  5نرههاندهنههد انههداز
شرکتهای غ لیدی ورزشی از لحاظ مناب مه رد اسهتفاده
برای غ لید دروجیهاست .ای ست ن دربار انداز منهابعی
ک ای شهرکتهها بهرای غ لیهد دروجهیهها در آن سها
استفاده کردهاند ،غ ضیح میدهد .حرف  C2در ای سهت ن
دروجیها غ سط شرکتهای غ لیدی است .حرف  D3نیهز
بیانیر ای است ک سازمان از منهاب زیهادی بهرای غ لیهد
دروجیها استفاده کرده است .حرف  Iنیز نران مهیدههد
1. Returns To Scale
2. Constant Return to Scale
3. Decreasing Return to Scale
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مبی انهداز م له ب منهاب مه رد اسهتفاده بهرای غ لیهد
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جدول  .5میزان بهبود الزم برای ورودی واحدهای ناکارا بهمنظور رسیدن به مرز کارایی
ضرایب الگوهای

الگوهای مرجع

RTS

مرجع

کارایی

واحد
تصمیمگیرنده

0/267

D

1/172

0/92414

1

0/066

D

1/001

0/89496

2

*1/000

C

1/000

*1/00000

3

0/060

D

1/022

0/99964

4

0/454

D

1/047

0/98444

5

0/279

D

1/037

0/86266

6

0/626

I

0/978

0/94338

7

*1/000

C

1/000

*1/00000

8

*1/000

C

1/000

*1/00000

9

0/054

D

1/031

0/98956

10

0/132

D

1/177

0/90693

11

0/483

D

1/306

0/92061

12

*1/000

C

1/000

*1/00000

13

*1/000

C

1/000

*1/00000

14

0/261

D

1/022

0/85902

15

*1/000

C

1/000

*1/00000

16

0/043

D

1/120

0/88092

17

0/310

D

1/142

0/95055

18

0/077

D

1/049

0/95069

19

*1/000

C

1/000

*1/00000

20

*1/000

C

1/000

*1/00000

21

*1/000

C

1/000

*1/00000

22

0/094

I

0/997

0/99584

23

1/005

D

1/182

0/94855

24

*1/000

C

1/000

*1/00000

25

*1/000

C

1/000

*1/00000

26

بحث و نتیجهگیری
سازمانهای ورزشهی ،ن ادههایی هدفدارنهد و در طه

ک ما روی ۀنعت غ لید در ورزش متمرکز شدی  ،را که
غاکن ن م الع ای در ای زمین و با ای ابزار یافت نرد .از

ذکر شد ،ی ی از راههای غ سع و ب ب د مستمر ،ارزیهابی و

ورزشی از یک س اشتیا ایجاد میکند و از س ی دییر بر

آگاهی از اب ی سازمانی است .در ایه م العه همچه ن

غ لید نادال

رونهق

م العات شاه قلی و هم اران ( ،)1392عباسیان و هم اران

اقتصادی و شه فایی اجتمهاعی مهیشه د ( )10و همهی

( ،)1391رمضانی و هم اران ( ،)1392الفهت و زنجیر هی

مسئل دلیلی بر نیاز ب بررسیهای بیرهتر در ایه زمینه

( )1386ب بررسی کارایی هاب ی ارزیهابی پهردادتی (،2

است .با غ ج ب نتایج محاسبات ۀ رتگرفت برای حالهت

 .)6-8اما غفاوت م العۀ حاضر با م العات ميک ر ایه به د

ملی میافزاید ،که ایه امهر م جه

بازدهی ثابت ب مایاس و با فر

ن هادهمحه ری در سها
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 1394از بی  26شرکت غ لیدی ورزشهی مه رد م العه ،

نتایج غحایق حاضر در بعد پاسهوی یی بها نتهایج دره-

 42درۀد آن ا براساس دیهدگاه هاب ی کهامح کهارا و 58

زش ی و هم اران ( )2011همس ( )18و با نتایج قاسهمی

درۀد باقیمانده ناکارا هسهتند؛ دلیهل نتهایج کسه شهده

( )1388میایر ب د ( .)9یافت های قاسهمی ( )1388مبنهی

از نیمهههی از

بههر وجه د همبسههتیی منبههت بههی پاسههوی یی و ههاب ی

غ لیدکنندگان ورزشی در غحایق حاضر را میغ ان م اردی

سازمانی ،غمییدی بهر نتهایج مربه ط به وضهعیت م له ب

از جمل نب د اغحادیهۀ غ لیدکننهدگان ورزشهی به ۀه رت

اب ی و پاسهوی یی به د .بنهابرای غ جه سهازمان مه رد

مبنهههی بهههر عهههدم کهههارایی هههاب ی بهههی

جداگان  ،نب د اطحعات دست بندی شده و فاهدان سیسهت

م الع در ای پژوه

به مه اردی از جمله شناسهایی و

مدیریت اطحعات ،س ح غحصیحت افراد ارشد سازمانهای

غرهوی

غ لیدی و ...دانست.

مرتریان و همچنی پاسوی یی ب نیازهای جدید آن ها در

علل نتایج ب دستآمده را عهحوهبهر غفهاوت در ج امه
م رد م الع در غحایاات ذکرشهده و روشههای موتلهف
ارزیابی ،می غ ان در وضعیت متییرهای غحایق جستوجه

غیییهرات م جه د در نیازهها و د اسهت ههای

ماایس با سایر ج ام مه رد م العه در غحایاهات دییهر،
میغ اند از جمل دالیل ناهمو انی نتایج باشد.
نتایج ای غحایق در بعد شایستیی با نتهایج غحایاهات

کرد .در دص ص بررسی وضعیت اب ی در جامعهۀ مه رد

ک االسی و هم اران ( ،)2010ی سف و هم هاران ()1999

نظههر ،نتههایج حههاکی از م لهه ب بهه دن وضههعیت ههاب ی

و آالگاما ( )2011همو انی داشت ( .)28،24،13بنهابرای

( )t=4/35; P =0/000در شرکتههای غ لیهدی ورزشهی

دالیل وضعیت م ل ب م ج د میغ انهد غ جه نسهبی به

ب د ک با نتایج غحایاات عابدالزوبی ( )2011همو ان به د

برنام های آم زشی و استفاده از فناوریهای جدیهد ج هت

( .)13ب نظر میرسد مدیران دستاندرکار غ لید در ۀنعت

ب بهه د ارغباطههات اداری بهه دصهه ص ابههزار نههدمنظ ره

ورزش از شههرایط متییههر کن ه نی و ههال هههای پههی

رو

(اینترنت و )...باشد.

نسبت ب گيشت بیرتر احساس مهیشه د .ایه در حهالی

و دلوالی ( ،)2014همو ان ( )22و با نتهایج ک االسهی و

است که همهی نتهایج بها نتهایج م العهات ج هانییری و

هم هههاران ( ،)2010آالگامههها ( ،)2011نهههاهمو ان به ه د

دلوههالی ( ،)2014دره زشه ی ( ،)2011شههریفی و نانههگ

( .)24،13یافت های قاسمی ( )1388مبنی بهر همبسهتیی

( )1999نههاهمو ان بهه د ( .)26،22،18شههاید غفههاوت در

منبت بی انع افپيیری و اب ی سازمانی نیهز در نتهایج

فرهنگ ،ن ع و سادتار سازمانهای مه رد م العه ی هی از

کس شده در ای غحایق مر د نب د ( .)9احتما میرود

دالیل ناهمس یی در نتایج باشد.

غفههاوت در سههادتار سههازمانی ک ه زمین ه ای بههرای ایجههاد

در دص ص وضعیت ابعاد اب ی ،نتایج بیانیر وضعیت
م ل ه ب در ابعههاد پاسههوی یی ( )t=13/43; P =0/000و

انع ههافپههيیری اسههت ،ی ههی از دالیههل غفههاوت در نتههایج
م العات ذکرشده باشد.

شایستیی ( )t=3/31; P= 0/001و وضعیت نهام ل ب در

نتایج غحایق بیهانیر نهام ل ب به دن بعهد سهرعت در

ابعاد انع افپيیری (  ) t = 0 / 926 ; P = 0 / 357و سهرعت

شرکتهای غ لیدی ورزشی ش ر مر د به د که بها نتهایج

(  ) t = 0 / 361 ; P = 0 / 719ب د.

ج هههانییری و دلوهههالی ( )2014و درهزشههه ی ()2010
م ابات داشت ( .)22،18براساس بررسیها ب دلیل ش اف
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بی وضعیت م ج د و وضعیت م ل ب پیرن اد میش د ب

وضهعیت م جه د باشهند .بنهابرای سهازمانی در هاب ی از

ارسا ب م ق و سری مرس الت و ددمات به مرهتریان و

کههارایی ب تههری برده ردار اسههت که بت انههد متناسه بهها

سرعت انجام و غس یل فرایندهای عملیاغی غ ج بیرهتری

غیییرات محیط ،از غ انمندیهای ده د ن ایهت اسهتفاده را

ش د.

داشت باشد.

نتایج غحایهق همچنهی نرهان داد که غ انمندسهازها

با غ ج ب اهمیهت ارزیهابی عمل هرد در شهرکتههای

( )t= -6/304; P =0/000هه ه در بعههههد سههههادتاری

غ لیدی ،مدیران میغ انند از نتایج ای پهژوه

در ایجهاد

( )t= -7/011; P =0/000و ههه در بعهههد محتههه ایی

ب ب د مستمر در سازمان د د اسهتفاده کننهد و بیرهتری

( )t= -5/585; P =0/000نام ل باند .نتایج ایه بوه

غ ج د د را در حف وضعیت بهرای شهرکتههای کهارا و

حاکی از بیغه ج ی به زیربنهای الزم (مه اردی از جمله

غحش برای ب ب د وضعیت در شرکتههای ناکهارا متمرکهز

هماهنیی سازمانی ،مرارکت ،مدیریت ارغباط با مرهتریان،

سازند .همچنی برای افزای

مدیریت غیییهر ،رهبهری ،آمه زش و یهادگیری و  )...بهرای

شاد های ورودی و غ انمندسازهای اب ی داشت باشند.

ایجاد اب ی در شهرکتههای غ لیهدی و هرهداری بهرای

پژوهریران در غحایاات آغی میغ انند به مه اردی ماننهد

غیییر نیرش مهدیران بهرای به وجه د آوردن سهادتارهای

ارزیابی عمل هرد شهرکتههای غ لیهدی ورزشهی دییهر بها

کاراست .ع املی از جمل نب د سادتارهای ن آورانه  ،عهدم

روی ردهای متفاوت ب ویژه روی ردهایی بها ماهادیر کمهی،

غف یض ادتیار ،مااومت در برابر پی ربندی مجدد ،غ انهایی

غیییر ورودیهها و دروجهیههای براسهاس سهازمان مه رد

پایی برای رؤیایی با غیییرات ،عدم مرارکت دادلی بهرای

م الع ه  ،اسههتفاده از غ نیههک غحلیههل پ شرههی دادههههای

رقابت در دادل و دهارج سهازمان ،نبه د اطحعهات

مرحل ه ای ،غف یههک نتههایج کههارایی بههرای غ لیدکننههدگان

افزای

کارایی آن ا غ ج بیرتری بر

ورزشهی به ۀه رت جداگانه

ی پار  ،مدیریت ن ردن عمل هرد ،عهدم برقهراری راب ه

پ شاک ،غج یهزات و کفه

استراغژیک با مرتریان و نب د آم زش دائ و غ سهع پیهدا

بپردازند غا به نه عی بهی کهارایی ۀهنای غ لیدکننهده در

کردن م هارتههای کارکنهان مهیغ اننهد از جمله دالیهل

عرۀۀ ۀنعت ورزش ارزیابی ماایس گ ن ای ۀ رت گیرد.
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