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 چکیده
ها بود. یأتهی این خروجهای ورزشی استان قم و ارتباط آن با منابع ورودی و یأتهیی کاراهدف تحقیق حاضر بررسی 

علت ود که بهیأت ورزشی استان قم به 41بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل  نگرگذشتهروش تحقیق از نوع همبستگی و 

ی آورجمعها یأته 1392ی مربوط به سال هادادهشد. در ضمن استفاده  شمارکلیری گنمونهکم بودن تعداد جامعه از 

ی هاشاخصین ترمناسب( و برای تعیین DEA) هادادهها از روش تحلیل پوششی یأتهارزیابی عملکرد  منظوربهشد. 

د. تن از متخصصان مدیریت ورزشی استفاده ش 10های ورزشی و نظرهای یأتهورودی و خروجی از فرم ارزیابی عملکرد 

، رویدادهای ورزشی و ی ورودی و ورزش همگانی، ورزش قهرمانیهاشاخص عنوانبهورزشکاران، بودجه، مربیان و داوران 

و  CCRها از دو روش یأتهیی اراکبررسی  منظوربهی خروجی معرفی شدند. هاشاخص عنوانبههای آموزشی یتفعال

BCC ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.سمیرنوف، آزمون ا-محور، آزمون کولموگروفخروجی 

های یوروداد بین نشان د نتایج استفاده شد. هادادهوتحلیل یهتجزبرای  SPSS.20و   DEA Solverافزارنرممچنین از ه

ارتباط  CCRیی کارابا  هایأتههای یخروجارتباط منفی و معناداری وجود دارد و بین  CCRیی کاراهای ورزشی با یأته

 ه شد.ارتباط مثبت و معناداری مشاهد BCCیی کارای ورزش همگانی با خروجمعناداری وجود ندارد. همچنین بین 
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 مقدمه
های برتر و گسترش تجارت شرط توفیق در دنیایی که آکنده از رقابت، توسعۀ بازارها، ظهور و رواج فناوری

ترین هدف هر سازمان، دستیابی یاصل، امکانات و منابع است. در این شرایط، هافرصتیری از گبهرهاست،  

یی، کاراو « انجام کارهای درست»ترین تعریف، اثربخشی، یکلین و ترسادهدر یی است. کارای و اثربخشبه 

ها یورودها به یخروجیی، نسبت کارا. در تعریفی دیگر، میزان (1تعریف شده است )« انجام درست کارها»

ها و انتظارات یا استانداردهاست. یخروجمقایسۀ بین  عنوانبهکه میزان اثربخشی یدرحالدهد. یمرا نشان 

یری پیامدها دربارۀ بسیاری از خدمات عمومی، گاندازهدلیل مشکالت موجود در تعیین و بهبا این حال 

(. در این 2ستفاده کنند )ایی کارای میزان اثربخشی، از میزان جابهدهند که یمبسیاری از محققان ترجیح 

ورزشی استان قم  هاییأتهیری عملکرد گاندازهروشی برای  عنوانبهیی و مقادیر آن کاراپژوهش مفهوم 

 رود. یم کاربهدر ارائۀ خدمات ورزشی به جامعه 

ی هاروشجدی مورد توجه قرار گرفته است و  طوربهی اخیر هادههیی در کارایری گاندازههای یستمس

کنند. یمیری گاندازهرا  هاسازمانیی کارابا دقت و صحت بیشتری  هاسازمانیی کاراعلمی جدید در بررسی 

 هاسازمانیی کارای مناسبی در مورد بهبود راهکارهاها یبررستوان براساس نتایج حاصل از این یمرو ینازا

به دو  هاسازمانیی در کارای سنجش هاروش(. 3ها در استفاده از منابع و امکانات ارائه کرد )و رفع ضعف

ی پارامتریک تخمین تابع هاروشگیرد. در یمی ناپارامتریک انجام هاروشی پارامتریک و هاروشصورت 

های فرضیشپگیرد و به لحاظ کردن یمقرار  موردنظریی، پارامتر جامعۀ کاراسنجش میزان  منظوربهتولید 

به شکل ریاضی مشخصی مثل تابع  هاروشاولیه در مورد جامعۀ تحت بررسی نیاز است. همچنین در این 

ی هاروشی ناپارامتریک وجود دارد. مزیت هاروشتریک، ی پارامهاروش(. در مقابل 4تولید نیاز است )

گیرند و مستقیماً با ینمشکل مشخصی را برای تابع تولید در نظر  هاروشناپارامتریک این است که این 

(. فارل مفهوم 5گردد )یبرم 1فارل کار بهی ناپارامتریک هاروشکنند. اساس یمکار  شدهمشاهدهی هاداده

(. بیست 6) 4یی فنیکاراو  3یی تخصیصیکاراشد: یمرا معرفی کرد که از دو بخش تشکیل  2یی کلیکارا

چند ورودی و چند خروجی  صورتبهیزی خطی ربرنامهسال پس از طرح نظریۀ فارل، این دیدگاه با ساختار 

                                                           
1. Farrell   

2. Overall Efficiency  

3. Allocative Efficiency  

4. Technical Efficiency   
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(، با DEA) 1هادادهانجامید. روش تحلیل پوششی  هادادهگسترش یافت و به معرفی روش تحلیل پوششی 

مدارس  آموزاندانشتز دکتری ادوارد رودز تحت راهنمایی کوپر و چارنز شروع شد که پیشرفت تحصیلی 

 هادادهروش تحلیل پوششی  ترگستردهعلت مقبولیت (. 7ارزیابی کرده بودند ) 1978آمریکا را در سال 

ین ورودی و چندین خروجی ، امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندهاروشنسبت به سایر 

برای ارزیابی کارایی واحدهای  هاداده(. روش تحلیل پوششی 8ها وجود دارد )یتفعالاست که در این 

 -ای رود. در این روش با یک دیدگاه خروجی ـ ورودی )ستادهیم کاربهها DMU2گیرنده یا یمتصم

نسبت خروجی به  صورتبهیی کاراشود. اساس این روش، تعریف یم ارزیابی هاسازمانیی کارای( انهاده

رود. کار مییی بهکارابرای محاسبۀ  هاداده(. دو مدل اساسی در تحلیل پوششی 8ورودی سازمان است )

ست و توسط چارنز، کوپر و هادادهنام دارد که همان مدل اولیۀ تحلیل پوششی  3CCRمدل اول، مدل 

با فرض ثابت بودن بازده نسبت به مقیاس )هر اندازه در درونداد تغییر داشته  و شده استرودز معرفی 

یی در مدل کارانمرات   (.9)پردازد یمیی کاراکند( به محاسبۀ یمتغییر  بروندادباشیم، به همان نسبت، 

CCR ،یا سراسری یا  4یی فنی کلیکاراTE  مدل دوم به مدل شود. یمنیز گفتهBCC5  معروف است و

شود که هر یمگونه عنوان ینا(. در این مدل 10، معرفی شد )1984توسط بنکر، چارنز و کوپر در سال 

 7کاهشی ،6افزایشیممکن است  بروندادگاه بازده به مقیاس ثابت نباشد، یعنی به ازای افزایش در درونداد، 

 PTEیا  8یی فنی محضکارا، BCCر مدل یی دکاراشود. نمرات یماستفاده  BCCیا ثابت باشد، از مدل 

   (.11)شود یمنیز گفته 

گیرنده یمتصممنظور ارزیابی یک واحد به هادادهی مختلف تحلیل پوششی الگوهاطور کلی در به

DMU) یگر، باید دید که یک د عبارتبهی ورودی و خروجی نیاز داریم. هاشاخص( به تعیینDMU  چه

ی که باید در انکته(. 12گیرد )یم کاربهکند و برای تولید این محصول چه عواملی را یممحصولی تولید 

های تحقیق از یخروجها و یورودباید به آن توجه کرد این است که بهتر است جمع  هاشاخصتعیین 

                                                           
1. Data Envelopment Analysis  

2. Decision Making Unit   

3. Charns, Cooper, Rhodes 

4. Global Technical Efficiency  

5. Banker, Charns, Cooper  

6. Increasing Return to Scale   

7. Decreasing Return to Scale   

8. Pure Technical Efficiency  
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مع کنند که سه برابر جیم( بیشتر نباشد. برخی کارشناسان عنوان DMUتعداد واحدهای مورد بررسی )

 (.11از تعداد واحدهای مورد بررسی باشد ) ترکوچکها باید یخروجها و یورود

ی ورزشی که با استفاده هاسازمانیی کارادربارۀ  هگرفتانجامی هاپژوهشدر این بخش به تعدادی از 

شود. محمدجعفر و همکاران یمپذیرفته است، اشاره  ( صورتDEA) هادادهاز روش تحلیل پوششی 

 ورزشی با هایانجمن فدراسیون تیمی ورزشی هایرشته عملکرد ارزیابی»(، در تحقیقی با عنوان 1394)

هستند.  ناکارا باقیمانده رشۀه 5و  رشتۀ کارا 3به این نتیجه رسیدند که « هاداده پوششی تحلیل از استفاده

 سافتبال و سپک تاکرا و یسبالب راگبی، هایپیترسون نشان داد، رشته-بندی الگوی اندرسوننتایج رتبه

(، در تحقیقی 1393سلیمانی دامنه و همکاران )(. 13کسب کردند ) را سوم تا اول هایرتبه ترتیببه

 آذین استیل و ابومسلم شاهین، هایتیم به در لیگ برتر فوتبال مربوط کارایی نمرۀ بیشترین دریافتند که

داد  نتایج نشان است. همچنین داده اختصاص خود به را کارایی نمرۀ استقالل اهواز کمترین تیم و است

(، 1392ادبی و همکاران )(. 14ندارد ) وجود همخوانی مسابقات جدول در آنها رتبۀ با هاتیم کارایی رتبۀ بین

با استفاده از روش « یی ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانانکاراتعیین میزان »در تحقیقی با عنوان 

یی کلی ادارات کل استانی وزارت ناکاراین عامل ترمهمیی مقیاس ناکارادریافتند که  هاداده تحلیل پوششی

ی بودجه با ورودبین ( نشان داد، 1391تحقیق ادبی )نتایج  (.9بود ) 1389تا  1387ی هاسالورزش در 

داری وجود ندارد. همچنین امعنارتباط  BCCیی ادارات کل استانی وزارت ورزش در الگوی کارامیانگین 

های ورزش قهرمانی، آموزش ورزشی، ساخت اماکن ورزشی و رویدادهای ورزشی با میانگین یخروجبین 

داری مشاهده نشد و فقط در دو خروجی ورزش همگانی و امعنارتباط  BCCیی ادارات کل در الگوی کارا

(، 1388خدایاری و همکاران )(. 7ادار بود )، ارتباط معنBCCیی کاراهای ورزشی فعال با میانگین یأته

 و داشته مطلوب خروجی ورودی، منابع به توجه با آموزشی گروه و دانشکده 11در تحقیقی دریافتند که 

 به توجه با مطلوبی وریبهره گروه آموزشی و دانشکده 18داشتند و  قرار مطلوبی حد در وریبهره نظر از

یی کارایری گاندازه»(، در تحقیقی با عنوان 2015علوی و همکاران )(. 15نداشتند ) خود ورودی مقدار

های کارکنان، بودجه و سرانۀ ورزشی یوروددریافتند که بین « ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان

های ورزش قهرمانی، آموزش ورزشی، ساخت اماکن یخروجدر ادارات کل و بین  CCRیی کارابا میزان 

ادارات کل ارتباط معناداری وجود ندارد و فقط بین دو  CCRیی کاراورزشی با میزان  ورزشی و رویداد

دار وجود امعنادارات کل ارتباط CCR یی کاراهای ورزشی فعال با میزان یأتهخروجی ورزش همگانی و 

های ورزشی استان یأتهیری عملکرد گاندازه»(، در تحقیقی با عنوان 2013(. رضانیا و همکاران )1داشت )
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هیأت  22هیأت ورزشی در بخش مردان و  24دریافتند که « با رویکرد قهرمانی DEAاصفهان با مدل 

( در 2011(. سلیمانی دامنه و همکاران )16داشتند ) 1یی برابر کارابودند و  کاراورزشی در بخش زنان 

، پرداختند. نتایج 2009-2010ر فصل یم فوتبال لیگ برتر ایران دت 18یی  کاراپژوهش خود به موضوع 

ها در پایان یمتبودند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین رتبۀ  کاراتیم  7نشان داد که 

(. پژوهش هالکوس و تیزرمس 17دار وجود نداشت )امعنیی ارتباط کارابراساس میزان  آنهافصل و رتبۀ 

باال نتوانستند عملکرد باالتری داشته باشند. نتایج این پژوهش ی با ارزش هاباشگاه( نشان داد که 2011)

(، در 2010و همکاران ) 1(. اسکوئر18تواند موفقیت را تضمین کند )ینمیی تنهابهنشان داد که پول 

ها نشان داد که تیم های حاضر در لیگ قهرمانان اروپا پرداختند. یافتهیمتیی کارای به بررسی امطالعه

تیم بارسلونا که  2005ـ2006هر فصل لزوماً کارامدترین تیم در آن فصل نبود و تنها در فصل قهرمان در 

در مورد  ذکرشدهبا توجه با مطالب (. 19کارامدترین تیم نیز شناخته شد ) عنوانبهقهرمان شده بود، 

سترش ورزش های ورزشی استان قم در توسعه و گیأتهو نقش مهم و سازندۀ  هاسازمانیی در کارامبحث 

های ورزشی یأتهیی کاراپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که وضعیت  در سطح استان،

یی کارایی کلی و کاراها با میزان یأتهاستان قم چگونه است و آیا بین منابع ورودی و خروجی این 

 ارتباط وجود دارد؟ آنهاعملیاتی 

 

 یشناسروش

از نظر همچنین ی شده است. آورجمعمیدانی  صورتبهکه اطالعات  از نوع همبستگی بوده تحقیق حاضر

یأت ورزشی استان قم است ه 41 است. جامعۀ آماری تحقیق شامل نگرگذشتهزمانی این تحقیق از نوع 

ی مربوط به سال هادادهشمار استفاده شد. در ضمن یری کلگنمونهعلت کم بودن تعداد جامعه از که به

در روش  های ورزشی استان قمیأتهیی کاراتعیین میزان  منظوربهی شد. آورجمعها یأتهاین  1392

ین ترمناسبتعیین  منظوربههای تحقیق است. یخروجها و یورود، اولین گام تعیین هادادهتحلیل پوششی 

های ورزشی که یأتهابی عملکرد محورهای ارزیهای ورزشی از فرم یأتهی ورودی و خروجی هاشاخص

تن از متخصصان  10همچنین نظرهای  اعالم شده و هااستاناز سوی وزارت ورزش و جوانان به ادارات کل 

                                                           
1. Escuer  
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ی هامؤلفههای تحقیق و یخروجها و یورود، اطالعات مربوط به 1در جدول مدیریت ورزشی استفاده شد. 

 آمده است. آنهامربوط به 

 آنهامربوط به  یهامؤلفهورزشی استان قم و  هاییأته هاییخروجو  هایورود .1جدول 

 واحد ها ها و خروجی مؤلفه های مربوط به ورودی متغیرهای پژوهش

ی
ود

ور
 

 ها

 تعداد ورزشکاران مربوط به هیأت های ورزشی . ورزشکاران1

یافته از سوی ادارۀ کل ورزش و جوانان  جمع بودجۀ اختصاص بودجه

 ها فدراسیون ها به هیأتاستان قم و 

 میلیون تومان

 تعداد های ورزشی مربیان مربوط به هیأت . مربیان2

 تعداد های ورزشی داوران مربوط به هیأت . داوران3

ها
ی 

وج
خر

 

. تعامل با 2. تبلیغات در زمینۀ ورزش همگانی، 1جمع:  . ورزش همگانی1

 هایشهما، مسابقات و هاجشنواره. تعداد 3ی دولتی، هادستگاه

 تعداد

. 2در اردوهای تیم ملی،  کنندهشرکت. ورزشکاران 1جمع:  . ورزش قهرمانی2

توسط  شدهکسبی هامدال. 3ورزشکاران عضو تیم ملی، 

. 4المللی، ینبی داخلی و هارقابتها در یأتهورزشکاران 

ی هارقابت. تعداد داوران حاضر در 5تعداد مربیان تیم ملی و 

 هایأتهالمللی از ینبملی و 

 تعداد

های ورزشی یمت. اعزام 2ی ورزشی و هارقابت. میزبانی 1جمع:  . رویدادهای3

 ی ورزشیهارقابتاستان به 

 تعداد

های  . فعالیت4

 آموزشی

 هاکارگاه. 3ی داوری، هادوره. 2ی مربیگری، هادوره. 1جمع: 

 ی توجیهیهاکالسو 

 تعداد

 

ی، از طریق اسناد و مدارک موجود در ادارۀ کل ورزش خروجی و ورودی هامؤلفهاطالعات مربوط به 

های یخروجها و یورودکه برخی از  آنجای شد. از آورجمعیست لچکو جوانان استان قم و در قالب 

در الگو دارای چند سطح بودند و ارزش هر سطح نسبت به سطح دیگر تفاوت داشت، پس از  کاررفتهبه

مقیاسی و چهارمقیاسی لیکرت استفاده های سهیفطی متغیرها از گذارارزش منظوربه، هادادهی آورجمع

(، 3ش )شده به مدال طال ارزهای کسبصورت انجام گرفت که در مؤلفۀ مدالگذاری بدینارزش (.7شد )

( و 2(، کشوری )3المللی ارزش )گذاری سطح مسابقات، به مسابقات بین( و در ارزش1( و برنز )2نقره )

گذاری شدند: صورت ارزشها بدینهای ورزشی و اعزامهای میزبانی رقابت( داده شد. مؤلفه1استانی )

 2(، درجه4ارزش ) 1ی، به دورۀ درجههای مربیگر(. در مؤلفۀ دوره1( و استانی )2(، کشوری )3المللی )بین

صورت گذاری بدینهای داوری ارزش( داده شد. در مؤلفۀ دوره1( و کارگاه و توجیهی )2) 3(، درجه3)

تعیین میزان  منظوربه (.1( و کارگاه و توجیهی )2) 3(، درجه3) 2(، درجه4و ملی ) 1انجام گرفت: درجه
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از آزمون  هادادهمنظور نرمال بودن توزیع محور، بهجیخرو BCCو  CCRها از دو روش یأتهیی کارا

و از آزمون  BCCو  CCRیی در دو الگوی کارااسمیرنوف، از آزمون ویلکاکسون برای مقایسۀ -کولموگروف

های ورزشی استفاده شد. یأتهیی کاراها با یورودها و یخروجهمبستگی اسپیرمن برای ارتباط بین 

 استفاده شد. هادادهوتحلیل یهتجزبرای  SPSS.20و   DEA Solver افزارنرمهمچنین از 

 

 هاافتهی

ی ورودی و خروجی هاشاخصشدۀ مربوط به یگذارارزشی هادادهاطالعات توصیفی  2در جدول 

 ورده شده است.آ 1392های ورزشی استان قم در سال یأته

 

 1392 سالهای ورزشی استان قم در یأتهشدة 1یگذارارزشی هاداده. اطالعات توصیفی 2جدول 

 ورزشکاران 

 )تعداد(

 مربیان

 )تعداد(

 داوران

 )تعداد(

 بودجه

)میلیون 

 تومان(

ورزش 

 همگانی

 )تعداد(

ورزش 

 قهرمانی

 )تعداد(

رويداد  

 ورزشی

 )تعداد( 

 یتفعال

 یآموزش

 )تعداد( 

 20/8 68/46 98/36 61/23 60/83 71/55 17/94 5752 میانگین

 73/9 30/48 11/58 97/15 59/283 67/76 127 27788 استانداردانحراف 

 0 0 0 4 0 0 0 71 کمترین

 35 235 257 70 46/1531 387 528 180790 بیشترین

 

 BCCو  CCRدر دو الگوی   1392های ورزشی استان قم در سال یأتهیی کارانتایج مربوط به میزان 

 41از مجموع  1392دهد که در سال یم، نشان 3نتایج جدول ، آمده است. 3محور در جدول خروجی

و جانبازان  ،تیروکمان، تیراندازی پرورش اندام، ی ورزشی،هاانجمنهیأت ) 18هیأت ورزشی استان قم، 

ناشنوایان وبیماران  گلف، ،فوکونگ کوهنوردی، ، شطرنج،گانهسه ی، سوارکاری،سواردوچرخهین، معلول

بودند و میزان  راکا BCCو  CCRهاکی و هندبال(، در هر دو الگوی  ی، ووشو،برداروزنه خاص، نجات غریق،

هیأت  10یی کلی داشتند(. کارام، قهای ورزشی استان یأتهاز  %44( بود ) %100) 1برابر  آنهایی کارا

گرچه در ن و همگانی اروستایی، فوتبال، کاراته، کشتی، نابینایا، پنگ، رزمیینگپ، اسکواش، بسکتبال

 نبودند.  کارایی کلی( کارا) CCRبودند، در الگوی  کارایی عملیاتی( کارا) BCCالگوی 

                                                           
یی کارای محاسبه شده و در تحلیل گذارارزش. آمار مربوط به تعداد ورزش قهرمانی، رویداد ورزشی و فعالیت آموزشی، پس از 1

 استفاده شده است.
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 1392 سالهای ورزشی استان قم در یأتهيی کارا. نتايج 3جدول 

ف
دي

ر
 

 CCR BCC های ورزشییأته

ف
دي

ر
 

 CCR BCC های ورزشییأته

 1 1 شطرنج 23 1 1 ی ورزشیهاانجمن 1

449/0 اسکیت 2  746/0 375/0 شنا 24   991/0  

648/0 اسکواش 3 104/0 فوتبال 25 1   1 

350/0 باستانی 4  424/0 830/0 کاراته 26   1 

470/0 بدمینتون 5  806/0 639/0 کشتی 27   1 

891/0 بسکتبال 6 408/0 کبدی 28 1   480/0  

820/0 بوکس 7  954/0  1 1 کوهنوردی 29 

 1 1 فوکونگ 30 1 1 پرورش اندام 8

756/0 پنگینگپ 9  1 1 گلف 31 1 

774/0 یموتورسوار 32 1 1 تیروکمان 10  803/0  

264/0 تکواندو 11  882/0 878/0 نابینایان 33   1 

460/0 تنیس 12  587/0 ناشنوایان و بیماران  34 
 خاص

1 1 

 1 1 نجات غریق 35 1 1 تیراندازی 13

668/0 جودو 14  699/0  1 1 یبرداروزنه 36 

228/0 والیبال 37 1 1 ینمعلول وجانبازان  15  663/0  

806/0 دومیدانی 16  988/0  1 1 ووشو 38 

 1 1 هاکی 39 1 1 یسواردوچرخه 17

777/0 رزمی 18  1 1 هندبال 40 1 

279/0 ژیمناستیک 19  780/0  1 043/0 همگانی 41 

 922/0 745/0 میانگین - 1 1 سوارکاری 20

 153/0 297/0 انحراف معیار - 1 1 گانهسه 21

22 
های  یبازروستایی و 

 بومی و محلی
621/0  1     
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 اسمیرنوف آمده است. –نتایج آزمون کولموگروف  4در جدول 

 

 اسمیرنوف –. نتايج آزمون کولموگروف 4جدول 

 مفهوم يا عامل Z Nة آمارمقدار  p نتیجه

 ورزشکار 41 861/2 001/0 یرطبیعیغ

 بودجه 41 892/2 001/0 یرطبیعیغ

 مربی 41 481/1 025/0 یرطبیعیغ

 داور 41 514/1 020/0 یرطبیعیغ

 ورزش همگانی 41 111/1 169/0 طبیعی

 ورزش قهرمانی 41 772/1 004/0 یرطبیعیغ

 رویداد ورزشی 41 364/1 049/0 یرطبیعیغ

 فعالیت آموزشی 41 324/1 060/0 طبیعی

 CCRیی کارا 41 558/1 016/0 یرطبیعیغ

 BCCیی کارا 41 562/2 001/0 یرطبیعیغ

 

ی مربوط به دو خروجی هادادهدهد که یم( نشان 4اسمیرنوف )جدول  –نتایج آزمون کولموگروف 

ها، یخروجها و یورودی بقیۀ هادادهورزش همگانی و فعالیت آموزشی دارای توزیع نرمال است، ولی 

 دارند.ندر جامعۀ دارای توزیع نرمال  BCCیی کاراو میانگین  CCRیی کارامیانگین 

 دهد.یمنتایج مربوط به آزمون ویلکاکسون را نشان  5جدول 

 

 BCCو  CCRهای ورزشی در دو الگوی یأتهيی کارا. مقايسۀ میانگین 5جدول 

 شاخص آماری
 متغیر

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

آماره 
Z 

P 

 CCR 41 745/0 297/0یی کارا
197/4 - 001/0 

 BCC 41 922/0 153/0یی کارا
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در  BCCو  CCRیی در دو الگوی کارانشان داد که بین میانگین ( 5)جدول نتیجۀ آزمون ویلکاکسون 

های یأتهیی کارا(. میانگین نمرات  P<01/0های ورزشی استان قم تفاوت معناداری وجود دارد )یأته

 است. CCRیی در الگوی کاراباالتر از میانگین  BCCورزشی استان قم در الگوی 

 آمده است. 6نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول 

 

 BCCو  CCRيی کاراها با میزان یخروجها و یورود.  نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن بین 6جدول

 

 

  هایخروج هایورود

 داور مربی بودجه ورزشکار
ورزش 

 همگانی

ورزش 

 قهرمانی

 رويداد

 ورزشی

فعالیت 

 آموزشی

 

ارا
ک

ی
ي

 
C

C
R

 

**547/0- 

001/0 

*343/0- 

028/0 

**513/0- 

001/0 

**491/0- 

001/0 

121/0- 

453/0 

034/0 

832/0 

025/0- 

875/0 

291/0- 

065/0 

r 

p 

ارا
ک

ی 
ي

B
C

C
 

146/0- 

362/0 

022/0 

892/0 

159/0- 

322/0 

165/0- 

304/0 

*342/0 

028/0 

196/0 

219/0 

168/0 

292/0 

023/0- 

885/0 

r 

p 

 05/0معناداری در سطح  *،      01/0داری در سطح معنا**     

 

های ورزشی استان قم یأتههای یورود( نشان داد، بین 6نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن )جدول 

های ورزشی استان قم با یأتههای یخروجولی بین ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.  CCRیی کارابا 

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد، بین ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین  CCRیی کارا

ی ورزش خروجبین ارتباط معناداری وجود ندارد.  BCCیی کاراهای ورزشی استان قم با یأتههای یورود

رد، اما بین سه خروجی ورزش قهرمانی، رویداد ارتباط مثبت و معناداری وجود دا BCCیی کاراهمگانی با 

 ارتباط معناداری وجود ندارد. BCCیی کاراورزشی و فعالیت آموزشی با 

             

 یریگجهینتبحث و 

را بر عهده  استانی ورزشی در سطح هارشتههای ورزشی استان قم مسئولیت توسعه و گسترش یأته

بررسی شده است. نتایج نشان داد که در  1392ها در سال یأتهیی عملکرد این کارادارند. در این تحقیق 
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تیروکمان،  پرورش اندام، ی ورزشی،هاانجمنهیأت ) 18هیأت ورزشی استان قم،  41از مجموع  1392سال 

 گلف، ،فوکونگ کوهنوردی، ، شطرنج،گانهسه ی، سوارکاری،سواردوچرخهین، و معلولجانبازان  تیراندازی،

و  CCRهاکی و هندبال(، در هر دو الگوی  ی، ووشو،برداروزنه ناشنوایان وبیماران خاص، نجات غریق،

BCC پنگ، رزمیینگپ، هیأت اسکواش، بسکتبال 10( بود. %100) 1برابر  آنهایی کارابودند و میزان  کارا ،

بودند،  کارایی عملیاتی( کارا) BCCروستایی، فوتبال، کاراته، کشتی، نابینایان و همگانی اگرچه در الگوی 

( در تحقیقات خود به این نتیجه دست رسید که 2009نبودند. ماتیو ) کارایی کلی( کارا) CCRدر الگوی 

(، اسپانیا و MLSهای آمریکا )یگلهای حاضر در یمتیی کلی ناکارایی مقیاس  از دالیل مهم در ناکارا

یی مقیاس )اندازۀ نامطلوب سازمان( نقش ناکارانشان داد که  (. نتایج این تحقیق نیز20فرانسه بوده است )

که سازمان از منابع ورودی به یزمانهای ورزشی استان قم داشته است. یأتهیی کلی ناکارامهمی در 

یی کاراشود که از مرز یمکند، این مسئله موجب یممیزان بیشتر یا کمتر از سطح بهینه و مطلوب استفاده 

ی ورزشی که برای رسیدن هاسازماندهد. یم( خود را از دست CCRیی کلی )کاراین دلیل دور شود و به ا

برند کار میطور نادرست بهگیرند. در واقع بخشی از این منابع را بهیم کاربهبه اهداف خود منابع زیادی را 

ارائۀ تولیدات و خدمات در  آنهایی ناکاراو همین استفادۀ نادرست از منابع مالی، فیزیکی و انسانی موجب 

یی باید در تولید محصول و ارائۀ خدمت ورزشی به کارای ورزشی در بحث هاسازمانشود. یمبه جامعه 

یی ناکاراتوسط سازمان توجه داشته باشند تا از این طریق بخشی از  کاررفتهبهچگونگی و میزان منابع 

های ورزشی که از لحاظ عملیاتی در سطح کارامدی فعالیت یأته(. برخی از 7سازمان را برطرف کنند )

نظر از  شاناستفادهدلیل برخوردار نبودن از اندازۀ مطلوب و بهینه در منابع ورودی مورد کردند، ولی بهیم

اصلی  راهکار( در تحقیقشان به این مطلب اشاره کردند که دو 1392ی کارامد نبودند. ادبی و همکاران )کل

افزایش  هاراهیی کلی ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان وجود دارد؛ یکی از این کاراافزایش  ورمنظبه

( است. یعنی PTEهای مطلوب )یخروجهای مورد استفاده به یورودیی ادارات کل استانی در تبدیل کارا

یاتی، از منابع ورودی یعنی ی عملراهکارهای مدیریتی و هابرنامهادارات کل باید تالش کنند تا با بهبود 

ی، ورزش ورزش همگانها را در زمینۀ گسترش یخروجکارکنان، بودجه و فضاهای ورزشی موجود حداکثر 

های یأتهی ورزشی، رویدادهای ورزشی، ساخت اماکن ورزشی جدید  و فعال کردن هاآموزشقهرمانی، 

های یورودبع به این ادارات است. دوم دقت در اختصاص منا راهکارورزشی در استان ارائه کنند. 

یافته به هر اداره کل باید با توجه به نیازهای اداره کل باشد و در این زمینه  میزان بودجۀ  ادارۀ اختصاص

 (.9کل اهمیت زیادی دارد )
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های ورزشی یأتهدر  BCCو  CCRیی در دو الگوی کارانشان داد که بین میانگین این تحقیق  نتایج

است  CCRباالتر از الگوی  BCCیی در الگوی کارااستان قم تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین نمرات 

یی در الگوی کاراشود که یم(. این امر از آنجا ناشی 7(، همخوانی دارد )1391که با نتایج پژوهش ادبی )

CCR  یی در کاراکه یدرحالیی مقیاس است، کارا یی مدیریتی و عملیاتی وکارادر واقع دربرگیرندۀ دو

یی در کارایی عملیاتی و مدیریتی سازمان است. به همین دلیل میزان کاراۀ دهندنشانتنها  BCCالگوی 

 (. 7است ) BCCتر از الگوی یینپا CCRالگوی 

ه، های ورزشی )ورزشکار، بودجیأتهی ورودمنابع  نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد، بین

ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. این امر بدان معناست که  CCRیی کارامربی و داور( استان قم با 

های ورزشی استان قم با کاهش یأتهافزایش تعداد ورزشکار، مربی و داور و افزایش میزان بودجه در 

یی کلی( همراه است. این نتایج با نتایج پژوهش هالکوس و تیزرمس کارا) CCRیی در الگوی کارامیزان 

( و با نتایج 18تواند موفقیت را تضمین کند )ینمیی تنهابه(، همخوانی دارد که دریافتند، پول 2011)

رسد که افزایش منابع ورودی در یمنظر (. به1( همخوانی ندارد )2015پژوهش علوی و همکاران )

های ورزشی یأتهیی کلی کاراها با یورودها نیست و بین این یأتهطابق با کارایی های ورزشی میأته

های ورزشی اعم از یأتهتوان گفت که منابع مورد استفاده در یمهماهنگی وجود ندارد. در واقع 

این ی افزایش تعداد جابهها یأتهورزشکاران، داوران و مربیان از نظر فنی در سطح پایینی قرار دارند و 

یی کلی کاراافراد باید کیفیت و سطح فنی ورزشکاران، مربیان و داوران را افزایش دهند تا از این طریق 

های ورزشی )ورزش همگانی، یأتهی خروجهمچنین نتایج نشان داد، بین منابع خود را نیز بهبود بخشند. 

معناداری وجود ندارد؛ یعنی ارتباط  CCRیی کارایت آموزشی( با فعالورزش قهرمانی، رویداد ورزشی و 

یداد ورزشی و فعالیت روهای ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، یخروجتوان گفت که افزایش یا کاهش یم

های ورزشی همراه نیست که در شاخص ورزش همگانی با یأتهیی کلی کاراآموزشی با افزایش یا کاهش 

 (. 1اخص باقیمانده همخوانی دارد )ش 3( همخوانی ندارد، اما در 2015نتایج علوی و همکاران )

 BCCیی کاراهای ورزشی استان قم با یأتهی وروداز دیگر نتایج این تحقیق این بود که بین منابع 

ی )ورزشکار، بودجه، ورودتوان گفت که افزایش یا کاهش منابع یمارتباط معناداری وجود ندارد، یعنی 

های ورزشی همراه نیست که با نتایج یأتهیی مدیریتی و عملیاتی کارامربی و داور( با افزایش یا کاهش 

یی کارای ورزش همگانی با خروجهمچنین نتایج نشان داد بین (. 7( همخوانی دارد )1391پژوهش ادبی )

BCC  ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین سه خروجی ورزش قهرمانی، رویداد ورزشی و فعالیت
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( 1391های پژوهش ادبی )ها با یافتهارتباط معناداری وجود ندارد. این یافته BCC ییکاراآموزشی با 

یی مدیریتی کاراتوان گفت با افزایش یا کاهش خروجی ورزش همگانی، میزان یم(، یعنی 7همخوانی دارد )

یق در های تحقیابد. براساس یافتهیمهای ورزشی نیز افزایش یا کاهش یأته( BCCیی کاراو عملیاتی )

ین شاخص در تعیین ترمهم، «ورزش همگانی»ها، تنها شاخص خروجی یأتهبین منابع ورودی و خروجی 

تنها عامل  عنوانبههای ورزشی استان قم است و این خروجی یأتهیی مدیریتی و عملیاتی کارامیزان 

ها بیانگر اهمیت و نقش زیاد هها بود. این یافتیأتهیی مدیریتی و عملیاتی کاراادار در ارتباط با میزان معن

های یأتهتوان گفت که یمهای ورزشی است. بر همین اساس یأتهیی در کاراورزش همگانی در توسعۀ 

های سالمتی، افزایش یستگاهاورزشی با گسترش ورزش همگانی در سطح استان مانند افزایش تعداد 

های بومی و محلی یبازی هاجشنوارهو  هارقابتهای ورزش همگانی، افزایش برگزاری یشهماو  هاجشنواره

ی ورزش همگانی کنند و همچنین هابرنامهتوانند تعداد بیشتری از مردم در سنین مختلف را جذب یمو ... 

 یی خود را نیز افزایش دهند. کارامیزان 
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Abstract 

The aim of the present study was to investigate sport boards efficiency in 

Qom province and its relationship with their input and output sources. The 

research method was correlation and retrospective. The statistical population 

included 41 sports boards of Qom province. Due to low number of 

population, census sampling method was used. In addition, the data of 

boards in 2013 were collected. In order to evaluate performance of boards, 

Data Envelopment Analysis method (DEA) was used. To determine the most 

appropriate input and output indexes, performance evaluation form for sport 

boards and viewpoints of 10 sport management experts were used. Athletes, 

budget, trainers, referees were introduced as input indexes and sport for all, 

championship sport, sport events and educational activities were introduced 

as output indexes. In order to investigate boards efficiency, CCR and BCC 

with output nature, Kolmogorov-Smirnov test, Wilcoxon test and Spearman 

correlation test were used. DEA solver and SPSS.20 software also were used 

to analyze data. Results showed a negative and significant relationship 

between input of sports boards and CCR efficiency and there was not a 

significant relationship between output of boards and CCR efficiency. Also, 

a positive and significant relationship was observed between output of sport 

for all and BCC efficiency.  
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