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 با استفاده از  رانيارزيابي کارايي هيأت هاي واليبال استان ها در ا

 (DEAها )تحليل پوششي داده
 2فریده اشرف گنجویی، 1سریبهاره سلیمانی تپه

 چکيده:

شی  یکی از راه های افزایش بهره وری در : هدف مقدمه و  سازمان سازمان های ورز ست  ی، افزایش کارآیی  ا روش های مختلفی  بکه  ا

تکنیک  با اسننتفاده از  ارزیابی کارایی هیأت های والیبال اسننتان های کرننور مورد سنننجش ارار می گیرده هدف از اارای ایپ پهوهش، 
 بوده استه (DEAتحلیل پوشری داده ها)ناپارامتریک 

سي    شنا   پنجر خبرگان و طیف ها، با اسننتفاده از ن  هیأت کارآیی میزان تعییپ برای اسننتفاده مورد خروای های و ورودی ها: روش 

ستان  هر والیبال ورزشی  سرانه  و بوداه کارکنان، شامل  ها مقیاسی فازی تعییپ شدنده ورودی   ستان ها    یها هیأت فعالیته بود ا والیبال ا
ش    شی، پهوهش ورز شی و هی  ،یدر ارتباط با ورزش همگانی، ورزش اهرمانی، آموزش ورز   عنوان به فعال لیبالوا های تأرویدادهای ورز

والیبال استان    یها هیأتو برای  تهیهپهوهش  یهایها و خروا یمربوط به ورود ست یه سپس چک ل دندش  تعییپ پهوهش خروای های
ستان کرور بوده است؛ اما نهایت    31های هر  هیأتنمونه گیری به صورت تمام شمار و شامل    ها ارسال شده    پرسرنامه به صورت     28اً ا

 ه شد تحلیل ها خروای محور، در تحلیل پوشری داده BCCو  CCR الگوی دو از استفاده با تکمیل شده عودت داده شده داده ها

برخوردار   یکل ییکارا ( از%86/67)هیأت نوزده، 1392و در سننال  (%71/60)هیأت هفده، 1391سننال  در که داد نرننان یجنتا يافته ها:

بازه  والیبال اسننتان ها در  یاههیأتکلی  ضننعف در کاراییتریپ عامل  مهم یاتیعملو  یتیریمدناکارآیی  ،بودنده بر اسننان نتایج تحقی 
ذارتریپ ورودی و تأثیرگ «اهرمانی ورزش» خروای و «بوداه»ورودی که داد نرننان حسنناسننیت تحلیل تایجه نه اسننتبودزمانی مذکور 

 ه بودند هاوالیبال استان یهاهیأت خروای در تعییپ میزان کارآیی 

سان   نتيجه گيري: ست تا در تدارک بر ا سازی  یافته های ایپ تحقی ، الزم ا صورت   ت ها اهتمام ویههمنابع مورد نیاز هیأ و آماده  ای 

 زیو ن یورزشنن یها دادیرو یبرگزار، درآمدزاییمنابع توسننعه والیبال اسننتان ها باید تواه بیرننتری به  یها هیأتمدیران  همچنیپگیرده 
 هنماینددر سطح استان  یشهرستان یها هیأت یفعال ساز

 

 یورزش یها هیأت، والیبال کارآیی، ها، تحلیل پوشری دادهکليدي:  گانواژ
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 مقدمه
صه راابتی   شد و پایداری      و سازمانها در عر سعه و ر صر اطالعات برای تو ست   خودع سی م ارزیابی عملکرد به نوعی 

سازمان، فرآین    ری برنامه های  سانی خود  اثربخش نیاز دارند که در االب آن بتوانند کارآیی و اثربخ د ها و نیروی ان
سنجش ارار دهند)  ست  عبارت سازمان  کارایی ه(1را مورد  صول  تولید یک برای که از مقدار منابعی ا  به واحد مح

صرف  سیده  م ست  ر سب  را بر آن توانو می ا سبت  ح صرف  ن صول  به م سبه  مح سازمانی کرده  محا بتواند در  اگر 
از کارایی بیرتری برخوردار است   برسد،   مرخص  هدف به از منابع مقدار کمتری دیگر با صرف  با سازمان  مقایسه 

 برای مصرفی  یا انرژی زمان کمتریپ معنای بهم تا کاراییهای غیر ایاسی،  اما در مواعیته که وضعیتی نسبی دارد  
ر دراکر، اثربخری به انجام کار درست و کارایی به درست انجام بر اسان ن ر پیت (ه 2)است  شده  کار انجام بیرتریپ 

موعه اهداف مطلوب کارایی در مفهوم عام آن به معنای دراه و کیفیت رسیدن به مج دادن کارها اطالق می شوده  
س  شد    تا شته با سیم می    (ه مفهوم کارایی عموماً به دو ا3)که می تواند دراات و کیفیات متفاوتی دا سمت کلی تق

در دستیابی   مانساز صی استه کارایی فنی به معنی توانایی یک   یشود که یکی کارایی فنی و دیگری کارایی تخص  
ه نایی بنگاه در ببه حداکثر سننتاده با اسننتفاده از مقدار مرننخص نهاده اسننته کارایی تخصننیصننی نیز به معنی توا 

رایی کل نیز باید اندازه دست آوردن کا ه کارگیری ترکیب بهینه منابع تولید با تواه به ایمت نهاده ها استه برای ب 
و ناپارامتریک  (ه برای تخمیپ کارایی از دو روش پارامتریک4کارایی فنی را در کارایی تخصننیصننی ضننرب نمود)  

های حاصل از  گیری کارایی بخش خدمات دولتی ایپ است که معموالً ستاده  استفاده می گردده نکته مهم در اندازه 
سهولت نمی   توان به عدد و رام تبدیل کرده به عالوه، ایپ بخش چون از بوداه عمومیفعالیت های خدماتی را به 

 (ه5ها و خروای هایران باید در برابر اامعه و مخاطبان پاسخگو باشند)شود، ستادهتأمیپ می
انها ااتناب ناپذیر شود، به ضرورت استفاده بهتر از منابع و امکانات مواب شده تا واود ن ام ارزشیابی در سازم     

نابع، امکانات، اهداف و میابی در استفاده از گونه ای که فقدان ن ام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارز
ن ام ارزیابی و کنترل  ها، مدیران و کارکنان یکی از نرانه های بیماری سازمان المداد می شوده فقدان استراتهی

نهایت  عف و دردر یک سیستم به معنای عدم براراری ارتباط با محیط درون و بیرون سازمان است که باعث ض
، امروزه مدیران به (ه با تواه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد و کارآیی در سازمان ها6ود)مرگ سازمان می ش

هند و اادامات الزم را برای طری  آن مواعیت خود را دربرابر رابا و محیط ترخیص د ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از
شناسایی چالش های  دستیابی به اهداف وبدون بررسی میزان پیررفت و  (ه7رسیدن به اهداف سازمان انجام دهند)

ه به بهبود ادی پیش روی سازمان و کسب بازخور از میزان اارای سیاست های تدویپ شده و شناسایی مواردی ک
ه نیروها بتوانند کند کب میبهبود مستمر کارایی سازمان ها، ایجا نیاز دارند، بهبود مستمر کارایی میسر نخواهد شده

 (ه8)های تعالی سازمانی شونداد فرصتتوسعه و ایج ،افزایی رشدیروی ع یم همن پرتیبان برنامه
توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم گیری کنیم، نمیبر اسان اصول علم مدیریت، هرچه را که نتوانیم اندازه     

ت عملکرد اس های سازمانییلتمام تجزیه و تحل صلی دراپذیر نخواهد بوده موضوع کنترل کنیم، مدیریت آن امکان
 (ه9گیری است)و بهبود آن مستلزم اندازه

 به عنوان یکی از روش های محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با توسعه 1هاامروزه تحلیل پوشری داده     
ها عالوه بر تعییپ میزان زیادی از انبه ن ری و کاربردی همراه بوده استه استفاده از الگوهای تحلیل پوشری داده

 

1- Data Envelopment Analysis (DEA) 
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وب آنها، خط مری کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخص های مختلف تعییپ کرده و با ارائه میزان مطل
که ارزیابی واحدهای ناکارا  1کنده همچنیپ الگوهای کاراکارایی و بهره وری مرخص می ءسازمان را به سوی ارتقا

 (ه 10شوند )است، به واحدهای ناکارا معرفی میبر اسان آنها انجام گرفته 
ری داده         ش س    ها یکی از روشروش تحلیل پو س ست که یک    های ادید ارزیابی کارایی مو سازمان ها ا ات و 

صمیم روش چند شده در ایپ روش، می گیری میمعیاره برای ت ستفاده از چندیپ متغیر ورودی و خروای،  با توان با ا
ست می    سازمان هایی را که اطالعات آنها در د سبه و رتبه بندی نموده همچنیپ می   میزان کارایی  شد، محا توان با

 تخاب بهینه سازمان تحلیل حساسیت تعییپ و از اطالعات به دست آمده، اهت ان   علت ناکارا بودن شرکت ها را با  
شری داده     ستفاده کرده تحلیل پو ضی می ها یک رویکرد غیرپارامتریک و مبتنی بر برنامههای کارا ا شد  ریزی ریا با

تند، امکان پذیر  گانه هسننهای چندها و سننتادهگیری مرننابه را که دارای دادهکه ارزیابی کارایی واحدهای تصننمیم
 (ه11)سازدمی
ااه و همکاران  وزریف یادببا اسننتفاده از ایپ تکنیک، تحقیقات مختلفی در حوزه ورزش صننورت گرفته اسننته      
به  داده ها یپوشر   لیوزارت ورزش و اوانان با استفاده از روش تحل  یادارات کل استان  ییکارابا سنجش  ( 1391)

اشتنده در سال    د یکل ییکارا BCCو  CCRهر دو مدل  در اداره کل ، شانزده 1387سال که در ایپ نتیجه رسیدند  
 پیتر مهم ان،یمق ییاکارانبرخوردار بودنده  یکل ییاداره کل از کارا پانزده، 1389اداره کل و در سال   هفده، 1388

  یتحق پیا در اه یرودو بوده 1389تا  1387 یوزارت ورزش در سننال ها یادارات کل اسننتان یکل ییعامل ناکارا
ش    شامل  سرانه ورز ستان  یکارکنان، بوداه و   ،یورزش اهرمان ،ینادارات کل در ارتباط با ورزش همگا تیفعالو  ا

بوده   یحقت یها یبه عنوان خروا یفعال ورزش یها تأیو ه یورزش یدادهایرو ،یساخت ورزش ،یآموزش ورزش
 (ه10)است
عملکرد آن  ییباشنننگاه ها بر کارآ      یو بده  یارزش اار  ریثأت  لی تحلبا هدف   ( 2011) زرمسیهالکون و ت      
سال    25 ییکارآ،ها شگاه ثروتمند اروپا را در  شگاه شامل درآ   یتحق یکردنده ورود یبررس  2009با  یخروا و مد با
اهان و سننطح  یااام باشننگاه ه ،یااره ا پیها در سننطح اروپا، ب میت پیا یاهرمان یشننامل امع اام ها  یتحق
پهوهش  پیا هداشتند کیا ببرابر  ییکارآ دیداد دو باشگاه گالسگو رنجرز و رئال مادر رانن لیتحل جینتاه بود یداخل

سطوح ارزش اار    ران داد که  شگاه ت  ین شته ا  نبر عملکرد آ یمنف ریثأبا ران     پیها دا ضوع ن امر  پیهنده ادمو
شگاه ها    ست که با ش  یا ستند عملکرد باالتر  یبا ارز شنده همچن    یباال نتوان شته با ران داد که بده  جینتا پیدا  ین

 تیتواند موفق ینم ییهاپهوهش نران داد که پول به تن پیا جیآن ها نداشته نتا ییح کارآطبر س یریباشگاه ها تاث
 (ه12)کند پیرا تضم
سکوئر  و همکاران )       س به با بهره گیری از ایپ روش، ( 2010ا ضر در ل  یها میت ییکارا یبرر اهرمانان  گیحا
 ،در طول فصل  میمورد استفاده ت  اننکیهم شامل تعداد باز  یورود یرهایمتغپرداختنده  2007تا  2003از سال اروپا 

 هیبا تجز  یتحق پیسننر بوده در ا یها و ضننربه ها تعداد شننوتو  تیمالک  یتعداد داا، میت یتعداد حرکات هجوم
شد تا منابع ناکارآ  انیمق یی( کاراVRS) یاتیعمل یی(به دو کاراTE) یکل ییکارا شوده   اه میت ییتالش   مرخص 
 میت هها نران داد ک  افتهی هاستفاده شد   ترسون یاندرسون و پ  یدر هر فصل، از الگو  میت پیکارآمدتر ییشناسا   یبرا

 

های مرابه واحد ناکارا، الگوهای کارا واحدهایی هستند که با ورودی -1
های کمتر تولید ورودیها را با استفاده از های بیرتر یا همان خروایخروای
 اندهکرده
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بارسننلونا که  میت 2006-2005در آن فصننل نبوده و تنها در فصننل   میت پیاهرمان در هر فصننل لزومأ کارآمدتر
شده بود  شده نکته مهم در نتا    زین میت پیبه عنوان کارآمدتر ،اهرمان  ران داد که تمام   یتحق پیا جیشناخته   ین

  ییکارا ،اهرمانان اروپا را کسننب کرده بودند گیاول و دوم ل پیعناو 2007تا  2003 یکه در فصننل ها ییها میت
 پیعناو پیبه ا دنیرس یها برا میت پیاست که ا پیموضوع نران دهنده ا پیا هبود 1( آن ها برابر با TE) یکل یفن
س        ازین شتند برر شان دا ستفاده کارآمد از منابع  ران داد که تاکت    یکل یبه ا صل ها ن سته متفاوت  یها کیف  یبرا

 (ه13)از فصل ها واود داشت یدر بعض یاتیعمل ییاز ناکارآ یمنابع ناش یاتالف کل اماداده نرد  صیترخ
ستفاده  ( 1388و همکاران ) یاریخدا       رکده و گروه ها  یو رتبه بند یبهره ور پییتع از ایپ روش، بهبا ا  یدان
ش  ش  یبدن تیترب یآموز شاخص   های امعپرداختنده داده یو علوم ورز شده به  های ورودی با ماهیت هزینه آوری 
پهوهش و خدمات تخصننصننی(   های خروای با ماهیت تولید )آموزش،کارکنان( و شنناخص هیأت علمی، )بوداه،

ها که با اسننتفاده از ن ر خبره گذاری )دادن وزن مناسننب( به ورودی و خروایو ارزش  تقسننیم شننده پس از تلفی
شدند که در ایپ زمینه نرم داده رفت،یصورت پذ  ستفاده ارار گرفت   EMSافزار ها وارد مدل ارزیابی عملکرد  مورد ا
شده   و بهره رخص  ران داد  نتایج یافته وری واحدها م شی با تواه به منابع ورودی،    11ها ن رکده و گروه آموز  دان

شی،  ری و خدمات  خروای مطلوب در مجموع عملکرد آموز شته      پهوه صی دا ص وری در حد اند و از ن ر بهرهتخ
شتنده   شی بهره    18مطلوبی ارار دا رکده و گروه آموز شتند وری مطلوبی با تواه به مقدار ورودی خود ندان  (ه14)دا
 لیرا با روش تحل 2007-2006در فصل  لیدسته اول فوتبال برز گیل میت 20 یی( کارآ2010بارون  و همکاران )

 ییامع دارآ -2 یاتیعمل یها نهیهز -1مورد استفاده شامل    یها یارار دادنده ورود ید بررس داده ها مور یپوشر  
تعداد  -1ها شننامل  یخروا و میت سننایر دسننت اندر کارانو  کنانیباز ان،یبه مرب یدسننتمزد پرداخت -3 میت یها

شاگران،   ستفاده از الگو  گیدر ل میت ازاتیامت -3امع درآمد  -2  تما ستاندارد   یبوده داده ها با ا ری    ا ش تحلیل پو
بودند و  کارا میت 20پیاز ب میت 3نرننان داد که  جیه نتاگرفتارار  لیو تحل هیمورد تجز 1بوتسننر  یو الگوداده ها 
واود  یادیتفاوت زمذکور  اسننتاندارد و روش یها در الگو میت ییکارآ پیب پیداشننتنده همچن کیبرابر با  ییکارآ

سطح   از لیفوتبال برز یعملکرد، باشگاه ها  ییکارآ پیانگیهر دو الگو نران داد که از لحاظ م  یاارا جیداشته نتا 
که کارآ بودند،  ییپهوهش نرنان داد که باشنگاه ها   پیا یها افتهیاز  گرید یکیبرخوردار بودنده  ییاز ناکارا ییباال

ش  جیدر نتا یعملکرد او شتند  یمال نهیدر زم نیزو  فوتبال مرتبط با یورز سکا   یتحق جینتا (ه15)دا و همکاران   بو
ران داد که ب 2009) سپان  ایتالیا گیل پی( ن در دو  جهیتفاوت واود دارده در نت یو تهاام یدفاع یکردهایدر رو ایو ا
 یم ریثأها ت میت ییشد و بر کارا  میت یبرا رتر یب ازاتیو امت تیمختلف باعث کسب موفق  کردیدو رو ،مختلف گیل

 جیکردنده نتا   یبررسنننبا همیپ روش  را  سیبرتر انگل گی ل یها  میت ییکارا نیز ( 2007و مورو) گوزمپ (ه16)گذارد 
برتر در  گیکه عالوه بر ل ییاه میبرتر و ت گیحاضننر در ل یهامیت ییکارا زانیم پینرننان داد که ب یمارآآزمون 

شت که ا  یتفاوت معن ،کردند یاروپا هم باز گیل شت   6 یموضوع برا  پیدار واود ندا صل واود دا س  (ه17)ف  یبرر
سط   اهرمانان اروپا گیل یها میت سه ت    (2006)ستون یکرتو ران داد که  سلون، و ل  سنال، آر مین  5در هر  ونیبار

ران دهده ا    پیها کامأل کارآمد بودند که ا یها و خروا یورود بیمجموعه از ترک ضوع ن ست که ا  پیمو  میت پیا
 یدر باز یترمختلف به صننورت کارآمد یها یها از مجموعه ورود میت ریها در فصننل مورد ن ر نسننبت به سننا 

 (ه18)استفاده کردند

 

1 - Bootstrap 
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فوتبال  یها میعملکرد تدرباره  (2006) چیو ل بارونتحقیقات دیگری نیز با اسننتفاده از همیپ روش توسننط       
رشننند در  تی و ظرف یورسننننجش بهرهمورد ( در 2006)گوزمپ ، 2003-2002تا  99-1998در فصنننل  سیانگل
  یدانرنننکده ها و گروه ها    ییکارا  یابی ارزدر مورد  (1385نهاد و همکاران )  یدری ح، ییای فوتبال اسنننپان   یها میت

ش  رکده ها  یبدن تیترب یآموز ش  یالگو برا یطراحدر مورد ( 1384و همکاران ) یهادو، یدولت یدان دوره  یابیارز
 یریاندازه گ، در مورد (2004)ان، هیدولت یمراکز و مؤسسات آموزش عال   یو علوم ورزش  یبدن تیترب یکارشناس  

در تور  یعملکرد گلف بازان حرفه ا   یابی ارزشننندر مورد  (2004و همکاران )  دی فرا، فوتبال آلمان   یها  میت ییکارا 
فه ا  یها  نان 1مردان یحر نان  2، ز بال    یمل گی و ل بال سنننیب گی ل لی تحلدر مورد  (2004) نولفیا، 3و اوا فوت
  یسننازمان ها یآموزشنن یها تیفعال ییو کارا یقینامه ترننو پییآدر مورد تدویپ  (2003)بارون، NFLییکایآمر

در  (1382نهاد) یدریحو  MSLفوتبال  یاصننل گیدر ل یفن ییکارادر مورد  (2003)هانکرننور پرتغال،  یورزشنن
 یو علوم ورزشنن یبدن تیترب یآموزشنن یدر دانرننکده ها و گروه ها یبهره ور یشنناخص ها پییو تع پییتبمورد 

تضننائات تا انجام شنند و ورودی ها و خروای ها بر اسننان اا بهبود عملکرد یالگو یو طراح یدولت یدانرننگاه ها
 سعی شده تا به شکل سناریویی تدویپ شوده (ه27و  26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19حدودی متفاوت بوده است)

ی می باشند و  افدراسنیون والیبال امهوری اسنالمی ایران متولی ایپ رشنته در سنطوح مختلف همگانی تا حرفه     
ستی ن یر وزارت ورزش و اوانان و کمیته ملی المپیک هد   فعالیت سط نهادهای باالد ایت و ن ارت می های آن تو

ستیابی به حدا       سیون اهت د ست تا مدیران ایپ فدرا الیت های خود از همه کثر کارایی در فعشوده بنابر ایپ الزم ا
ستفاده از منابع را مورد ب    ستفاده را نموده و چگونگی ا سی و ارزیابی ارار دهند،  منابع و امکانات مواود حداکثر ا رر
 (ه 1385زیرا تخصیص بهینه منابع مستلزم سنجش کارایی واحدهای سازمان است)سلطانی، 

ا به عنوان اهرم های اارایی ایپ فدراسیون در سطح کرور، اصلی تریپ هیأت های والیبال در سطح استان ه     
نقش را در توسعه ایپ رشته ورزشی دارا هستند که به صورت مستمر امکانات و منابعی در اختیار مدیران ایپ نهادها 

نطباق فعالیت و ا نسانی، مالی، تجهیزاتی، اطالعاتیگذارده شده و انت ار سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع ا
های آنها با اهداف کالن فدراسیون والیبال از آنها می رود، لذا زیر ذره بیپ ارار دادن عملکرد ایپ هیأت ها ضروری 

ای که عمدتاً به صورت سنتی و نه منطب  بر یک سیستم نهادینه شده اارا می شده استه با د؛ نکتهیرسبه ن ر می
های والیبال استان ها، استفاده صحیح و کارآمد آنها از منابع اختصاص  تواه به اهداف و وظایف پیش روی هیأت
والیبال کرور در میادیپ اهانی و آسیایی در  مطلوببا تواه به نتایج ه داده شده از اهمیت به سزایی برخوردار است

، از یک سو عدم سنجش کارایی هیأت های استانی توسط فدراسیون والیبال در سنوات گذشته و سال های گذشته
حاصل فعالیت های هیأت های والیبال استان های کرور است، ضرورت  ایرانکه والیبال ملی  موضوعایپ تواه به و 

ایپ تحقی  در آن است که استان های کارا و ناکارا را مرخص نموده و فدراسیون والیبال را در اهت تخصیص 
اهمیت و ضرورت ارزیابی کارایی و عملکرد هیأت های والیبال  منابع مالی و انسانی به هیأت های تابعه یاری رسانده

استان ها و استفاده از بازتاب و تأثیرات ناشی از فعالیت های انجام شده هنگامی بیرتر می شود که برنامه ریزی 
ا های کالن در زمینه ورزش والیبال در کرور مورد تواه باشده باستراتهیک، عملکرد مبتنی بر اهداف و سیاست
توان نقاط اوت و ضعف هیأت های والیبال استان ها را در استفاده استفاده از نتایج به دست آمده از ایپ تحقی  می

از منابع و امکانات مرخص نمود و پیش بینی های الزم را به من ور برطرف نمودن کمبودها و نقاط ضعف انجام 
 

1 - PGA 

2 - LPGA 

3 - SPGA 
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علمی تحلیل پوشری داده ها می تواند به مدیران ادارات داده بررسی عملکرد هیأت های والیبال استان ها به روش 
و وزارت ورزش و اوانان و مدیران فدراسیون والیبال در تخصیص صحیح منابع و امکانات به هیأت های استانی 
کمک نموده و هیأت های استانی موف  و ناموف  در استفاده از منابع اختصاص داده شده را مرخص نماید، همچنیپ 

د او راابت بیپ هیأت های استانی، راه کارهای بهبود کارایی هیأت های والیبال استان ها ارائه می شوده ضمپ ایجا
همچنیپ بررسی رابطه بیپ میزان کارایی هیأت های والیبال استان ها با سایر متغیرهای مرتبط با ایپ هیأت ها، 

می تواند به شناخت بهتر علل کارآمدی هیأت  مانند بوداه و بررسی تفاوت های مواود در میزان کارایی هیأت ها
لذا در ایپ پهوهش با تواه به  های استانی کارآ و ناکارآمدی احتمالی هیأت های والیبال استان ها کمک نمایده

رسالت و اهداف هیأت های والیبال استان ها، ابتدا شاخص های اندازه گیری کارایی هیأت های والیبال استان ها 
به  هگرفتمورد بررسی ارار  ها س با استفاده از روش تحلیل پوشری داده ها، کارایی ایپ هیأتمرخص شده و سپ

شاخص های ورودی و خروای اندازه گیری کارایی هیأت های والیبال استان ها و مطلوب تریپ آنها عبارت دیگر؛ 
 هندشده ابر اسان میزان کارایی شان رتبه بندی  ی استانیو هیأت ها شده را شناسایی

 

 روش شناسي تحقيق
ستگی  سته دامنه زمانی ارزیابی     با رویکرد ارزیابی روش ایپ تحقی  همب شیوه امع آوری داده ها میدانی بوده ا و 
سال های   ست  1392و  1391کارایی هیأت ها  سخ های  را در بر گرفته ا ضاء نمونه برای  نااص عمدتاً ، زیرا پا اع

با مرکل موااه ساخت؛ به گونه ای که از فرآیند تحلیل   را داده ها  نیمی از حدودسه سال ابل از آن عمالً تحلیل   
اامعه آماری تحقی  حاضر شامل کلیه هیأت های والیبال استان های کرور بوده است که به       ه کنار گذاشته شدند  

بررسی  هیأت مورد  28پرسرنامه، کارایی    3صورت تمام شمار نمونه گیری صورت گرفته با تواه به عدم عودت    
حاوی ورودی ها و خروای هایی بوده است که  اعتبار یابی شده  ارار گرفته ابزار امع آوری داده ها پرسرنامه ای   

 (ه1پ شده بود)ادول  تدویها  هیأت کارآیی میزان تعییپ برایمقیاسی فازی   پنجبا استفاده از ن ر خبرگان و طیف  
رنامه    س سانی درونی و با بهره گیری از ن ر  از طری   ابل از اارای پهوهش پایایی ایپ پر سا و یا   28هم نفر از رو

رور     ستان های ک شده    ɑ=  0.85دبیران هیأت های والیبال ا سبه   سرانه  و بوداه کارکنان، شامل  ها ورودی محا
شی  ستان  هر والیبال ورز ستان ها در ارتباط با ورزش همگانی، ورزش اهرمانی،   یها هیأت فعالیته بود ا والیبال ا

ش    شی، پهوهش ورز شی و هی  ،یآموزش ورز  پهوهش خروای های عنوان به فعال والیبال های تأرویدادهای ورز
والیبال استان  یو برای هیأت ها تهیهپهوهش  یهایها و خروا یمربوط به ورود ستیه سپس چک لدندش  تعییپ

شده     سال  ستفاده  با داده هاها ار ری داده    BCCو  CCR الگوی دو از ا ش روش و ها خروای محور در تحلیل پو
که مترننکل از حروف  نام دارد CCRها اولیپ مدل تحلیل پوشننرننی داده  هشنند لیتحل 1فیبواادز یفاز پیانگیم

ست یعنی مبدعیپ آن  پیآغاز شکل  چارنز، کوپر، رودز ا سبت    ه مبنای  صورت ن گیری ایپ مدل، تعریف کارایی به 
سته به عبارت دیگر، در مدل   ستفاده از     CCRیک خروای به یک ورودی ا سبة کارایی فنی، به اای ا برای محا

ها اسنننتفاده ها به مجموع موزون ورودینسنننبت یک خروای به یک ورودی، از نسنننبت مجموع موزون خروای
سا  BCCمدل  هشود یم سته    ن حرف اول نام پدید آورندگانش یعنی بنکر،بر ا شده ا بر  چارنز و کوپر نامگذاری 

فرض بر بازدهی متغیر نسبت   BCCدر مدل  ،که فرض بر بازدهی ثابت نسبت به مقیان است   CCRخالف مدل 

 

1 - Bojadziev 
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شده  سبه کارایی فنی بر ح        به مقیان می با شود با محا سبت به مقیان مواب می  ستفاده از بازده متغیر ن سب  ا
  هتحلیل بسیار دایقی ارائه گردد مقادیر کارایی ناشی از مقیان و کارایی ناشی از مدیریت،
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 : متغيرهاي زباني و اعداد فازي مربوط به آنها1جدول 

 متغیر زبانی

 اعداد فازی
 )عدد سمت راست،عدد وسط، عدد سمت چپ(

(m1,mM,m2) 
 (8/0،  1،  1) مناسب کامالً

 (6/0،  8/0،  1) مناسب

 (3/0،  5/0،  7/0) متوسط

 (0،  2/0،  4/0) نا مناسب

 (0،  0،  2/0) نامناسب کامالً

 در زیر روش میانگیپ فازی و فازی زدایی از میانگیپ بواادزیف را آورده شده استه     
 

𝐴𝑎𝑣𝑒 =
𝐴1 +⋯+ 𝐴𝑛

𝑛
=
(𝑎1
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𝑋𝑚𝑎𝑥 =
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 : ورودي ها و خروجي هاي هيات هاي واليبال استان هاي کشور و 2جدول 

 مولفه هاي بيان کننده آنها

متغيرهاي 

 پژوهش
 مولفه هاي بيان کننده براي ورودي ها و خروجي ها

ها
ي 

ود
ور

 

 استان و هیات های شهرستان های تابعه والیبالامع کارکنان هیات  کارکنان

 بوداه
کالن های ی و داوری، گریمرب یدوره ها یدر آمد برگزارامع بوداه ااری، 

 و ههه آموزشی، ح  شرکت در مسابقات

سرانه 
 ورزشی

استان )متعل  به هیات ها( و سرانه ورزشی  و روباز امع سرانه ورزشی سرپوشیده
استان متعل  به ادارات ورزش و اوانان استان که هیات ها از آن و روباز سرپوشیده 

 )مربوط به استان است؛ نه کرور( استفاده می کنند

ي 
وج

خر

 ها

ورزش 
 همگانی

 )ساماندهیوالیبالامع مردان و زنان مرارکت کننده در برنامه های ورزش همگانی 
 (زیر ن ر هیأت ها شده
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متغيرهاي 

 پژوهش
 مولفه هاي بيان کننده براي ورودي ها و خروجي ها

ورزش 
 اهرمانی

عضو تیم والیبالیست های  -2شرکت کننده در اردوهای تیم ملی  والیبالیست های -1
مدال  -4استان در مسابقات داخلی، والیبالیست های مدال های کسب شده  -3ملی 

 استان در راابت های بیپ المللیهوالیبالیست های های کسب شده 

آموزش 
 ورزشی

 آموزش داوریه -2آموزش مربیگری  -1

پهوهش 
 ورزشی

 تعداد شرکت کنندگان در دوره های تخصصی -2دوره های تخصصی ورزشی  -1

رویدادهای 
 ورزشی

داخلی و بیپ  والیبالمیزبانی راابت های  -2تعداد مسابقات استانی برگزار شده -1
داخلی و تورنمنت بیپ  والیبالاعزام تیم های ورزشی استان به راابت های  -3المللی 

 المللی

هیات های 
 والیبال
 فعال

فعال در استان به تعداد شهرهای استان در  والیبالنسبت تعداد هیات های ورزشی 
 پایان سال ابل

 

 يافته هاي تحقيق
ها و  در ایپ مرحله، پس از امع آوری داده های مرتبط با هیأت های والیبال اسنننتان ها به هر یک از ورودی             

خروای های مرتبط با کارایی ایپ سننازمان ها وزن و اعتباری مناسننب اختصنناص یافت و متناسننباً کارایی آنها از  
 طری  تحلیل پوشری داده ها محاسبه شده

 ها اتينتايج مربوط به ميزان کارآيي ه :3جدول 
ف
ردی

 

 1392 1391 استان

CCR BCC SE CCR BCC SE 
 1 1 1 1 1 1 آذربایجان شرای 1

 1 1 1 1 1 1 آذربایجان غربی 2

 0.9832 1 0.9832 0.9252 0.9276 0.8583 اردبیل 3

 1 1 1 1 1 1 اصفهان 4

 0.9856 0.9127 0.8996 0.9443 0.9247 0.8732 ایالم 5

 0.9908 0.8837 0.8756 0.9493 0.7621 0.7235 بوشهر 6

 1 1 1 1 1 1 تهران 7

 0.9781 0.8817 0.8624 0.9616 0.6512 0.6262 چهارمحال وبختیاری 8

 0.9960 0.8898 0.8863 1 1 1 خراسان انوبی 9

 1 1 1 1 1 1 خراسان رضوی 10

 1 1 1 0.9865 1 0.9765 خراسان شمالی 11

 1 1 1 1 1 1 خوزستان 12

 1 1 1 1 1 1 زنجان 13
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ف
ردی

 

 1392 1391 استان

CCR BCC SE CCR BCC SE 
 1 1 1 0.8652 1 0.8652 سمنان 14

 1 1 1 1 1 1 فارن 15

 1 1 1 1 1 1 ازویپ 16

 1 1 1 1 1 1 ام 17

 0.9808 0.8512 0.8349 0.9920 0.9015 0.8943 کردستان 18

 1 1 1 1 1 1 کرمانراه 19

 0.9788 0.7472 0.7314 0.9722 0.6924 0.6732 کهگیلویه و بویر احمد 20

 1 1 1 1 1 1 گلستان 21

 1 1 1 1 1 1 گیالن 22

 1 1 1 1 1 1 لرستان 23

 1 1 1 1 1 1 مازندران 24

 0.9845 0.9728 0.9578 0.9720 0.8486 0.8249 مرکزی 25

 0.9865 0.7124 0.7028 0.9687 0.7114 0.6892 هرمزگان 26

 1 1 1 1 1 1 همدان 27

 1 1 1 0.9858 0.7972 0.7859 یزد 28

 0.9951 0.9589 0.9547 0.9829 0.9363 0.9210 میانگیپ کل 

 0.0078 0.0792 0.0838 0.0208 0.1094 0.1198 انحراف استاندارد 

نرنننان داده شنننده اسنننته کارایی عددی یک برای هر یک از  3یافته های حاصنننل از ایپ تحلیل در ادول      
درصنند( به ایپ معنی اسننت که هیأت های ایپ اسننتان ها متناسننب با ورودی    100) CCRو یا  BCCهای مدل

ست      سب و اابل ابولی را تولید و یا ارائه نموده انده لذا هیأت های دیگر که به چنیپ عددی د ران، خروای منا های
رتر کننده ادول       سب بی ستای اارایی نمودن برنامه ای منا ران دهنده   CCRنیافته اند باید تالش خود را در را ن

ستون مربوط به       صی بوده و  ص نیز میزان کارایی عملکردی/ عملیاتی را منعکس می  BCCکارایی کلی فنی/ تخ
به دست   BCCبر  CCRمیزان کارایی مقیان را نران می دهد که از حاصل تقسیم شاخص      SEکنده در نهایت، 

 می آیده ایپ شاخص نران می دهد که آیا ایپ هیأت ها از منابع مواود خود به درستی بهره برده اند یا نهه
 أتی، نوزده ه1392%( و در سننال  71/60) أتیهفده ه، 1391بر اسننان یافته های به دسننت آمده، در سننال      
 برخوردار بودنده SEو  BCC ،CCRقابل ابول در هر سه مدل/ شاخص یی%( از کارا 86/67)
 

 و نتيجه گيريبحث 
مهم تریپ نهادهای ورزشی رشته والیبال در استان های کرور، هیأت های ورزشی هستنده ایپ هیأت ها به عنوان       

رصه اهرمانی و حرفه ای می باشند و مهم تریپ مسئولیت آنها رشد و      شالوده و مبنای ایپ رشته بالخصوص در ع   
مدیران ایپ هیأت ها در ابال برنامه ها و مسنئولیت هایی که از اانب  ارتقاء ایپ رشنته در سنراسنر کرنور اسنته      

سیون   سئولنده           مربوطه فدرا شود، م ستان به آنها محول می  سطح ا شته در  سعه ایپ ر ضر،  برای تو در تحقی  حا
مورد مطالعه ارار گرفته اسننته  1392تا  1391ایی هیأت های والیبال اسننتان های کرننور در طول سننال های کار

سته منابع      ستان های کرور با تأکید بر کارایی آنها بوده ا هدف از ایپ تحقی  ارزیابی عملکرد هیأت های والیبال ا
ها ی که ارائه می کنند، به عنوان خروای هیأتدر اختیار ایپ هیأت ها به عنوان ورودی های ایپ هیأت ها و خدمات

بدیپ من ور، مبتنی بر ن رات خبرگان و صاحبان اندیره در ایپ حوزه، سه متغیر کارکنان،  در ن ر گرفته شده استه 
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بوداه و سرانه ورزشی به عنوان ورودیهای سیستم ارزیابی عملکرد و شش متغیر دیگر ن یر نرخ مرارکت افراد در       
ال در سطح همگانی، پرورشی و اهرمانی، تحقیقات ورزشی، رویداد ها، تورنمنت ها و مسابقات ورزشی      ورزش والیب

تمام  و تعداد هیأت های والیبال فعال به عنوان خروای و نتیجه فعالیت های ایپ هیأت ها در ن ر گرفته شننندنده                
در ایپ تحقی ، از طری  ال اسننتان ها تالش ها با ایپ هدف انجام گرفته اسننت تا منابع ناکارایی هیأت های والیب

( شننناسننایی SE( و کارایی مقیان)PTE)عملیاتی و مدیریتی ( مدیران به دو منبع کارایی TEتقسننیم کارایی کلی)
ستانی والیبال،   28، از مجموع 1391یافته های ایپ تحقی  نران داد که در سال   شونده   معادل  أتیهفده ههیأت ا
ایپ بدان معنی  برخوردار بودنده یکل ییاز کارا درصنند 86/67معادل أتی، نوزده ه1392و در سننال درصنند   71/60

در سننال را دارا بودنده (SE)انیمق یی( و کاراPTE)عملیاتی و مدیریتیاسننت  که ایپ تعداد  هیأت هر دو کارایی 
شان کارا بوده انده اگ     86/67، نوزده هیأت یعنی معادل 1391 سان عملکرد صد آنها بر ا هیأت های والیبال رچه در

شمالی و     ا سان  سان عملکرد کارا بوده اند، اما منطب  با ناکارایی در مقیان، با در ن ر    ستان های خرا سمنان بر ا
 گرفتپ کارایی کلی کارا نبوده انده

سال        ستانی والیبال، نوزده هیأت معادل   28، از میان کلیه 1392در  صد آنها از کارایی ک  86/67هیأت ا امل در
 یی( و کارا PTE)عملیاتی و مدیریتی   ییکارا ایپ بدان معنی اسنننت که ایپ تعداد هیأت در دو بعد        برخوردار بودنده 

شتنده  (SE)انیمق سال  کارایی الزم را دا ست هیأت والیبال یعنی معادل  1392در  سان     42/71، بی صد آنها بر ا در
، اما منطب  با اسننتبر اسننان عملکرد کارا بوده  اردبیلعملکردشننان کارا بوده انده اگرچه هیأت والیبال اسننتان  

 گرفتپ کارایی کلی کارایی الزم را نداشتهناکارایی در مقیان، با در ن ر 
( نرنننان داده بود که ناکارایی در مقیان یکی از     2009( و ویناند)  2006(، گوزمان) 2003نتایج تحقیقات هان)        

رهای آمریکا، اسنپانیا و فرانسنه بوده اسنته در ایپ مطالعه همچنیپ    مهم تریپ دالیل ناکارایی در لیگ های کرنو 
ری کلیدی در ناکارایی کلی هیأت های والیبال           سازمان( نق سب  شد که ناکارایی مقیان)بزرگی نامنا ران داده  ن

سال های       رور در طول  ستان های ک سته    1392تا  1391ا شته ا سان آنچه در حوزه عملکرد اتفاق افتاد،   دا بر ا
رغم اینکه برخی از هیأت های والیبال اسنننتانی دارای کارایی بوده اند، اما با تواه به فقدان میزان مطلوب                علی

پهوهش نرنننان داد که ناکارآیی     یها  افته ی  منابع ورودی در آن سنننال، با مرااعه به کارایی کلی، کارا نبوده انده       
(،  2003نتایج مطالعات هان)با که  اسننتان ها بود والیبال یها اتیتریپ عامل ناکارآیی ه مهم یتیریو مد یاتیعمل

سو نی ( 2009( و ویناند)2006گوزمان) سطح کارایی      هم سان آن می توان دو راهکار عمده برای ارتقاء  ست و بر ا
 کلی و بهبود وضعیت عملکرد ایپ هیأت ها پیرنهاد کرد:

تبدیل ورودی های مورد اسنننتفاده به خروای های       یکی از ایپ راهکارها، افزایش میزان کارایی هیأت ها در           
بر اسان برنامه و اهداف تعییپ شده گام   می بایست   ها تأیه مدیران ایپمناسب است؛ ایپ به آن معنی است که    

صاص بو     ستفاده از منابع ورودی از امله به کار گیری کارکنان، اخت شته و ا شی با تواه به    داهبردا ضاهای ورز و ف
صح  اهداف مورد ن ر  ستا  اتیعمل حیو انجام صح  یتیریروند مد حیصورت گرفته و با ت  یمنابع خروا دیتول یدر را

ش  ،یورزش اهرمان ،یورزش همگان رین  ش  ،یآموزش ورز ش  یدادهایرو ،یپهوهش ورز فعال،  یها تأیو ه یورز
راهکار دوم تالش در اهت تخصیص منابع مورد نیاز   سوق دهنده  صد  درکرور را در اهت کارا شدن صد     والیبال

سته منابعی که به هیأت  صاص می یابد، باید     به ایپ هیأت ها رور اخت ستان های ک از حیث کمیت و های والیبال ا
با نیازهای ایپ هیأت ها کامالً منطب  باشنننده بدون تواه به ایپ دو مقوله نمی توان انت ار افزایش کارایی کیفیت 
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شته    ت ها در تمام ابعایپ هیأ سریع آنها را دا ست که    اد و موفقیت  ستنباط ا به من ور ارتقاء ایپ نتیجه کلی اابل ا
مناسنننبی بر اختیار هیأت ها ارار گرفته و منابع انسنننانی در امکانات، تجهیزات و منابع مالی   کارایی هیأت ها باید  

سعه ایپ منابع تحت عنوان ورودی ها      سوی دیگر ارتقاء و تو شونده از  اختیار ایپ نهادها به طرز بهینه ای مدیریت 
 اادر است از طری  ن م بخری، ساماندهی و مدیریت مناسب به نتایج مطلوبی بینجامنده 
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