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Introduction: The purpose of this study was to determine the efficiency of active 
spots boards in Mazandaran province using the BCC model. 

Methods: From the paradigm perspective, the present study is 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 boards in Mazandaran province. The instrument used was a five-valued 
questionnaire and evaluated in the form of a fuzzy method. The content and face 
validity of the questionnaire were approved 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. 

Results: 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. In the 
years 2016 to 2020 in the BCC model of "budget" input, played a greater role in 
determining the efficiency of staffs. 

Conclusion: The results showed that in 2016, 2017 and 2018, the output of 
"championship sports" played a greater role in determining the efficiency of the 
staffs. In 2019 and 1398, the output of "public sports" had a greater role in the 
efficiency of the staffs. By eliminating these outputs, the average efficiency of 
staffs had been further reduced. Also, the results of Pearson correlation test showed 
that there was a significant relationship between staffs outputs and staffs BCC 
efficiency. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Efficiency is a managerial concept that has been existed in 
management science for years and shows how an 
organization has used its resources in production in relation 
to the best performance at a point in time. Efficiency is one 
of the key indicators of performance evaluation, which can be 
measured as a result of continuous evaluation of units. The 
concept of efficiency can be defined in different methods, 
depends on the information that a specific unit needs and the 
type of activity that is implemented in it, the purpose of this 
study was to determine the efficiency of active sports boards 
in Mazandaran province using the BCC model. 
 
Methods 
 From the paradigm perspective, the present study is a post-
positivism research, quantitative approach, in terms of 
purpose applied and the technique was used is data 
envelopment analysis. The statistical population of this study 
included 30 active sports boards in Mazandaran province. 
The instrument used was a five-valued questionnaire and 
evaluated in the form of a fuzzy method. The content and 
face validity of the questionnaire were approved by the focus 
group of the research, including supervisors and consultants 
and two experts in the field of sports management in the 
forms of CVR and CVI. The reliability of the questionnaire 
was calculated using the Cronbach's alpha coefficient 
formula, the reliability coefficient was 0.90, which indicated 
the reliability of the questionnaire was appropriate. After 
analyzing the questionnaire using the fuzzy method, suitable 
inputs and outputs (higher than 0.7) were identified in order 
to determine the efficiency of sports boards in Mazandaran 
province. In the following, Anderson and Peterson's ranking 
model (993) was used in data envelopment analysis to rank 
sports boards of the province, and to determine the most 
effective and favorable input and output on the efficiency of 
Mazandaran sports boards, sensitivity analysis in DEA was 
used. 
 
Results 
The importance coefficient in the input indices showed that 
the budget index with an importance coefficient of 0.9286 is 
the most important, after that the staff index with an 
importance coefficient of 0.8524 and the sports per capita 
index with an importance coefficient of 0.8060. Regarding 
the input indicators, "staff", "budget" and "sports per capita", 
it should be noted that the indicator component of the input 
indicators was actually the same. The results related to the 
efficiency of Mazandaran sports boards based on the BCC 
model in 2015- 2019 showed that the sports boards of 
skating, basketball, taekwondo, table tennis, swimming, 
football, sailing, karate, kabaddi, wrestling, martial arts and 
Woshu had sufficient efficiency. In the model of BCC in the 
years 2015, 2016 and 2017, the output of "championship 
sports" had a role in determining the amount of efficiency of 

the boards. In 2018 and 2019, the output of "Public Sports" 
played a greater role in the efficiency of the boards. By 
removing these outputs, the average efficiency of the boards 
can be further reduced. Correlation test showed that there 
was a significant relationship between the average input of 
the boards and the average efficiency of the boards in the 
BCC model. Also, in order to explain the relationship 
between the average outputs of the boards and the average 
efficiency of BCC of these boards, Pearson's correlation test 
was used. The correlation test showed that there was a 
significant relationship between the average output of the 
boards and the average efficiency of the boards in the BCC 
model. 
 
Conclusion 
The results showed that in 2016, 2017 and 2018, the output 
of "championship sports" played a greater role in determining 
the efficiency of the staff. In 2019, the output of "public 
sports" had a greater role in the efficiency of the staff. By 
eliminating these outputs, the average efficiency of staffs has 
been further reduced. Also, the results of Pearson correlation 
test showed that there was a significant relationship between 
staff outputs and staff BCC efficiency.The results of this 
research showed the most influential input variable of 
"budget" on the efficiency of sports boards of Mazandaran 
province, which should be taken into consideration by the 
General Directorate of “Sports and Youth “of Mazandaran, 
federations and provincial boards. Since this input plays an 
important role in the efficiency of the Mazandaran sports 
board, more attention to this input and providing more and 
better financial resources and better use of the "budget" can 
improve the efficiency of boards in presenting sport services. 
Mazandaran sports boards by planning to get more financial 
resources and better use of the existing sports budget can 
achieve better results in relation to efficiency. More precise 
and better planning in order to provide financial resources 
through private and governmental sectors will lead to further 
development of sports in the province. At the end, according 
to the results of this research, it is suggested that more and 
more sports boards should pay more attention to the better 
and optimal use of the possible budget, which can improve 
the efficiency of the boards. Since this input plays an 
important role in the efficiency of the Mazandaran Sports 
Board, more attention to this input and providing more and 
better financial resources and better use of the "budget" can 
improve the efficiency of boards in presenting of sports 
services. 
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 BCCفعال در استان مازندران با استفاده از مدل  یورزش هايهیأت کارایی نییحاضر تع قیهدف از تحق :مقدمه
 .است

 و ياربردهدف ک اظلح از ،یکم کردی، روفرااثبات قاتیاز نوع تحق میحاضر از منظر پارادا قیتحقروش پژوهش: 
فعال در  یورزش هیأت 30پژوهش شامل  نیا آماري ۀجامع. ستهاداده یپوشش لیتحل قیستفاده در تحقمورد ا کیتکن

 يو صور امحتو ییوار .شد یبایارز يفاز روشو در قالب  ارزشیپنجۀ پرسشناماستان مازندران بود. ابزار مورد استفاده 
قالب  در ورزشی تیریمد ةحوزو دو تن از خبرگان و مشاور  راهنما استادانشامل  قیتحق یپرسشنامه توسط گروه کانون

 .شد یدأیت CVIو  CVR هايفرم
 یالمللنیب انیازندران، مرباستان م یورزش هايهیأت يساؤرتن از  30کارشناسان و خبرگان شامل  تیدر نها: هایافته

دند. در کر ظهارنظرا یو خروج يورود هايشاخصهر کدام از  تیاهم ، در خصوصکشور یاستان و قهرمانان ورزش
داشته  هاهیأت اییکار زانیم نییتعدر  يشتریبنقش  ،»بودجه« يورود BCC يالگودر  1398تا  1394 هايسال

 است.
نقش  »یورزش قهرمان« یخروج 1396و  1395، 1394 هايسالدر  از آن بود یحاک قیتحق جینتا: گیرينتیجه

نقش  »یرزش همگانو« یخروج زین 1398و  1397 هايسالاست. در داشته  هاهیأت کارایی زانیم نییتعدر  يشتریب
واجه شده م يشتریببا کاهش  هاهیأت کارایی نیانگیم هاخروجی نیاداشت. با حذف  هاهیأت ییاکار زانیمدر  يشتریب

 هاأتهی BCC کارایی زانیمبا  هاهیأت يهایخروج نیبنشان داد که  رسونیپ یهمبستگآزمون  جینتا نیاست. همچن
 وجود داشت. دارمعناارتباط 

 

ۀ ینشر. استان مازندران یورزش هايهیأت کارایی یابی؛ شاخص ارزهاداده یپوشش در تحلیل BCC يلگوا). 1401( محمد، حامیو  ؛حسن، اسحاقی کناري: استناد
 .271-251، 14)3(، یورزش تیریمد
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 مقدمه

که سازمان چگونه از منابع خود  دهدمی) و نشان 2012فیروزجاه، دارد ( تیریدر علم مد یطوالن ۀسابقاست که  یتیریمد یمفهوم کارایی
 يدیکل هايشاخصاز  کارایی). 2019آنوز و بوحماد، است (از زمان استفاده کرده  یعملکرد در مقطع نینسبت به بهتر دیتول يدر راستا

بسته به  کارایی). مفهوم 2017امین و شارما، بود (ها، قابل سنجش خواهد واحد تمرمس یابیارز ۀجینتعملکرد است که در  یابیارز
آندرسون و ( شود فیتعر یمختلف هايروشبه  تواندمیکه در آن مشغول است،  یتیدارد و نوع فعال ازیکه واحد خاص به آن ن یاطالعات

اتکا بود،  رقابلیو غ گیروقت اریبساغلب ت که وجود داش کاراییسنجش  يبرا ياریبس یسنت هايروش). در گذشته 2012همکاران، 
 کیروش  نیو ا شودمی ادی هاداده یپوشش لیکه از آن تحت عنوان تحلیافت حاضر رواج  سدةدر  یکیپارامترریغ هايروش نیبنابرا

 یکی بایدوجود دارند که سازمان  کارایی یابیارز يبرا ياریبس هايمدل). 1984بانکر و همکاران، (د شومیمحسوب  یاضیر نیروش تخم
بر عالوه یورزش هايسازمان کاراییعملکرد و  یابی). ارز2010باروس و همکاران، کرد (استفاده  هاسازمان کاراییسنجش  يبرا را آنهااز 

 لحاظ ازسازمان را  نیهمچن. شودمیمنجر  یورزش هايسازمان تیبه موفق ،بخشدمیبهبود  یرفاه لحاظ ازسازمان را  تیوضع نکهیا
 یپوشش وتحلیلتجزیه، هاروش ۀهم نیب ۀسیمقااما در ؛ )2016بلوت و همکاران، ( دهدمیتوسعه قرار  ریدر مس يو اقتصاد مديدرآ

 کارایی یابیابزارها در ارز ریاز سا شیب DEA نیبنابرا، استروش  نیبهتر هاداده وتحلیلتجزیهو  یسازمانده ي) براDEA( هاداده
از  DEA). 2019بهات و همکاران، ( شودمیدر نظر گرفته  گیريتصمیم يواحدها ۀسیمقا يمناسب برا یروش عنوانبهو  دوشمیاستفاده 
 ریآن عملکرد شرکت خود را در قبال سا ۀوسیلبهتا بتوانند  دهدمیقرار  رانیمد اریدر اخت ياست که ابزار یتیریقدرتمند مد هايتکنیک

 کردیرو هاداده یپوشش لی). تحل2019بهات و همکاران، کنند ( گیريتصمیمبهتر  ايآینده يآن برا جینتا براساسرقبا محک زنند و 
 لیتبد یخروج نیرا به چند يورود نیاست که چند DMUsاز واحدها به نام  ايمجموعهعملکرد  یابیارز يبرا »داده گیريجهت«

چارنز و همکاران، دارند ( اشاره هاسازمانو منابع در  ياقتصاد تیه بهبود وضعب کاراییمربوط به  قاتی). عمده تحق2009کاپیگا، ( کندمی
 هاسازمانکه  کندمی نیتدو هاسازمان يرا برا اندازيچشم، هاداده یپوشش لیتحل وشسازمان به ر کیمنابع  وتحلیلتجزیه). 1978

 و همکاران 1که توسط چارنز هاییمدلاز  یکی). 1992ن، چن و همکاراباشند (داشته  یدرست ۀسیمقاخود  يایو مزا بینسبت به معا
؛ سازندمیرا ممکن  اسیمق هايارزیابیامکان بازگشت به  BCC هايمدل. است BCCمدل  ،شده یمعرف DEAروش  ي) برا1978(

مدل  عنوانبهآن که از  شودمی زیمتما CCRو از مدل  شودمیگفته  زی) نVRS( اسیبازگشت به مق ریبه متغ BCCمدل  نیبنابرا
کار  نهیبه اسیواحدها در مق تمامیمناسب است که  یمدل زمان نی). ا2017کالسن و بایلی، ( شودمی) استفاده CRS( اسیبازگشت به مق

الص خ ی). بازده فن2008مزا و سیلوا، ( شودمیخالص را شامل  اسیو هم مق یفن کاراییکه هم  گیرندمیرا اندازه  یو راندمان فن کنندمی
مطلوب خود کار  ةاندازدر  DMU ایاست که آ نیا انگریب اسیراندمان مق کهدرحالی ،دهدمیرا نشان  یبه خروج يورود لیبازده در تبد

بازده  میبا تقس اسیمق می). ارزش تقس2017الساید و شابان، شود (واحد کمتر  شودمی سببآن  ةانداز در رییهرگونه تغ کهطوريبه، کندمی
کار  نهیبه اسیها به دور از مق DMUشود  موجبخاص ممکن است  هايمحدودیت، حال این با. آیدمی دستبه یبا راندمان فن ناخالص

 ای سیرئ ای مسئولبه نام  يسازمان مجزا که توسط فرد کی ای یواحد سازمان کیعبارت است از  گیرندهتصمیم يمنظور از واحدها کنند.
در آن واحد اداره  دیعوامل تول يتعداد یعنی، باشد میستیس ندیفرا يدارا یواحد سازمان ایسازمان  نیآنکه ا شرطبه ،شودمیاداره  ریمد
و  هاباشگاه کنان،ی، بازهاتیمقرار گرفته و  يعملکرد همواره مورد توجه جد یابی). ورزش از نظر ارز2018امروزنژاد و یانگ، ( شودمی

 هايجنبهو از کند می یتجارت را کپ يایورزش اصول دن حال عین در. شوندمی بنديرتبه مختلف هايروشبا  یورزش هايسازمان
 هواداران، اندشده لیبه محصوالت برند تبد هاورزشو  هابازي ،گیرندمیو سرپرستان مدام حقوق  رانیمد ان،یمرب کنان،یمانند باز ختلفم

 لیتبد یاز اقتصاد ورزش یشده است که به تابع تأسیس در ورزش یخصوص و بخش دهندمیخود را به ورزش نشان  یو وابستگ يمشتر
 زین یورزش مل هايسیاستگذاريمشارکت ورزشکاران در  يبرا یدر واقع محل یورزش هايهیأت). 2008گیرگینف و سانداسکی، ( شودمی

 ،خود هستند یو مقررات ورزش نی، قوانهایاستس یمتول تنهانه یورزش هايهیأتو  هافدراسیون). 2003هاس و دیتر، ( شودمیمحسوب 
                                                 
1. Charnes 
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فهم  ی). سادگ2019بنیسیو و ملو، ( کنندمی تیریمد زیرا ن يتجار يو قراردادها یمهم ورزش يدادهایاز جمله رو يتجار هايفعالیتبلکه 
 يروش برا نیاز ا يادیان زشده است، پژوهشگر موجبمختلف  يها-نهیآن در زم عیو در کنار آن دقت باال و کاربرد وس DEA يو اجرا
) 2008( 1لوایتوسط مزا و دا س بنديرتبهآتن دو نوع  کیالمپ يهابازي ي). برا2009جاردین، کنند (به اهداف خود استفاده  افتنیدست 

ل هر ورزش را با توجه به تعداد مل تیدوم، اهم ۀمستقل و در مرحل طوربهرا  یورزش ۀرشتهر  آنهااول  ۀمرحلدر  ؛مشخص شد
فصل  ي) برا2007( 2هونگیو س یتوسط کانگ، ل ايکره بیسبال میت 8 یتیریکردند. راندمان مد گیرياندازه دادیدر هر رو کنندهشرکت
و  3چیو عدم حضور هواداران وجود دارد. رادوناو یمال يکره کسر سبالیب يهاتیم نیگرفتند که در ب جهینت آنها. شد یبررس 2004

. ندکرد گیرياندازه) DBAاز راه دور ( زیو آنال DEA از طریق 2011-12ل طول فصرا در  NBA کنیباز 26 ییکارا) 2013( همکاران
 100از  شیب کارایی ةنمر يدارا کنبازی 7 و داشتند قرار درصد 116 تا 70از  کارایی ةمحدود در NBA کنانینشان داد که تمام باز جینتا

توسط  2002تا  1901برتر از سال  گیبال لسیب يهاتیم یو اثربخش کارایی ،یی. توانادادندمیرا نشان  واقعی بازده که بودند درصد
حضور  در ینقش مهم کاراییبود که  نیا آنها تحقیق جهیزده شد. نت نیتخم DEA) با استفاده از روش 2009( 4الك و سکستون س،یلوئ

) HOF( ریبال تاالر مشاهسیب کنانیدادن به باز يرأ يرا برا هاادهد یپوشش لی) تحل2012و ولز ( چلی. مکندمی يباز MLBدر  هاتیم
توسط  دیبا HOFحاضر  يسوم اعضاکینشان داد که حدود  جی، اعمال کردند. نتااندکرده يباز یاصل گیدر ل 2009تا  1876که از سال 

 و همکاران لی. باشد درصد 81 دیبا رصد آرا، حداقل دHOFدر  کنانیدرج باز يبرا ن،یبر اعالوهحذف شود.  تريشایسته کنانیباز
 ،اندکردهلندن کسب  2012 یابستانت کیالمپ يهابازيمدال در  1کشور را که حداقل  85، عملکرد DEA ۀمرحل) با استفاده از دو 2015(

و  هاداده یششوپ لیاز تحل ) با استفاده2016همکاران (و  نیاتونیتوسط پ ییباشگاه اروپا 48 ي). راندمان اقتصاد25کردند ( یابارزی
به  یدسترس لیدلبه هاباشگاه نینشان داد که ثروتمندتر جیشد. نتا گیرياندازه کاراییو متقابل  کارایی العادهفوق هايمدلالحاقات آن 

ست و جهت و اورزش در  کارایی یابیارز ةویش نیبهتر DEAکه  کرد) اظهار 2019( بودند. باهاتمدتر اکارمسابقات و منابع درآمد،  ۀهم
 ).2019بهات و همکاران، ( آوردمیبه ارمغان  یورزش هايسازمان يبهبود کارها را برا ریمس

و  تیلکته که فعان نیدر توسعه و گسترش ورزش در کشور و توجه به ا هااستان یورزش هايهیأتبا توجه به نقش مهم 
 یورزش هايیأته اریدر اخت یمکانات مختلفاست، منابع و ا يبعد هايسلننسل و  نیا يبرا گذاريسرمایهدر ورزش،  گذاريسرمایه
 یو تجرب یسنت صورتهبامکانات تاکنون  ومنابع  از ایناستفاده  یچگونگ گیرياندازهسنجش و  ۀنیمزاما در  ،قرار گرفته است هااستان

با  وجود ندارد. هااستان یورزش هايیأتهو عملکرد  راییکا گیرياندازهو  یابیارز منظوربهشده نهینهاد ستمیس کیعمل شده است و 
صاص منابع اخت از آنهامد ارو کا حیصح ةاستفادنهاده شده است،  هااستان یورزش هايهیأتکه بر عهده  یفیتوجه به اهداف و وظا

 هايشاخصتدا مازندران، اب یشورز هايهیأتپژوهش با توجه به رسالت و اهداف  نیدر ارو ازاین، دارد ییبسزا تیاهم شدهداده
 هايهیأت کارایی، هاادهد یپوشش لیاز روش تحل همازندران مشخص شده و سپس با استفاد یورزش هايهیأت کارایی گیرياندازه
 لیلحت یاضیر يلگوابا استفاده از  ،کارایی هايشاخص نییو تع تبیینمحقق قصد دارد با  نیبنابرا؛ شودمی یمازندران، بررس یورزش
 .را مشخص کند آنها کارایی زانیم و یرا بررسمازندران  یورزش هايهیأت کارایی، هاداده یپوشش

 یبدن تتربیو  یخدمات ورزش عنوانهبرا  یمختلف هايفعالیتو  کردهاستفاده  يورود نیمازندران از چند یورزش هايهیأت که آنجا از
 .است ی، روش مناسبهاهیأت نیا کارایی یبررس منظوربه هاداده یپوشش لی، استفاده از روش تحلکنندمیبه جامعه ارائه 

 :پاسخ دهد ریز هايپرسشبا توجه به مطالب ذکرشده، پژوهشگر قصد دارد به  
 مازندران کدامند؟ یورزش هايهیأت کارایی گیرياندازه یو خروج يورود هايشاخص •
 چه اندازه است؟ هاهیأت نیا کارایی زانی. مکنندمیعمل کارآمد  صورتبهمازندران  یورزش هايهیأت ایآ •

                                                 
1. Meza & da Silva 
2. Kang, Lee & Sihyeong 
3. Radovanović 
4. Lock & Sexton 
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 چگونه است؟ کارایی زانیمازندران از نظر م یورزش هايهیأترتبه  •
 استان مازندران کدامند؟ یورزش هايهیأت هايخروجیو  هاورودي) نیرگذارتری(تأث ترینمطلوب •
 ارتباط وجود دارد؟ هاآن کارایی زانین با ممازندرا یورزش هايهیأت هايخروجیو  هاورودي نیب ایآ •

 

 پژوهش یشناسروش
فعال در استان  یورزش هايهیأت کارایی یابیارز منظوربه BCCبا استفاده از مدل  هاداده یپوشش وتحلیلتجزیه قیتحق نیهدف از ا
هدف  حاظل از قیحقت نیاست. ا یکم قیتحق دکریو رو گرااثباتفرا  قاتیاز نوع تحق میحاضر از منظر پارادا قی. تحقبودمازندران 

ست. ا یهمبستگ و یفیتوص صورتبه قیتحق نیدر ا اتیست. نوع فرضهاداده یپوشش لیتحل قیاستفاده در تحق مورد کیو تکن يکاربرد
 آوريجمع هاأتهی يرؤسا قیرطپژوهش از  نیا يهادادهفعال در استان مازندران بود که  یورزش هیأت 30پژوهش شامل  يآمار ۀجامع

 1398تا  1394 هايسالندران در فعال در استان ماز یورزش هايهیأت هايفعالیتبه  مربوط يهادادهشد. با توجه به هدف پژوهش 
 ی) و خروجنهیهز تی(ماه هاورودي هايشاخصکه در واقع  قیتحق نیشد و نمونه با جامعه برابر بود. ابزار مورد استفاده در ا آوريجمع

با مراجعه  قیقتح ۀپرسشنام يهامؤلفهها و هیگو. شد یابیارز يدر قالب روش فاز و یارزشپنج ۀپرسشنام ،) را داشتنددیتول تی(ماه هادهدا
 CVIو  CVR هايفرمدر قالب  يو ظاهر امحتو ییروا یدأیتو پس از  شداستخراج  هاتأیه هايخروجیو  هاورودي ف،یبه شرح وظا

ارشناسان ک نیا تیهان. در شد یدأیت یورزش تیریمد ةحوز استادانو دو تن از  اورراهنما و مش استادانشامل  قیتحق یتوسط گروه کانون
ن تن از قهرمانا 10ن مازندران و در استا یالمللنیب انیتن از مرب 10 ،یاستان هايهیأتو  یورزش هايهیأت يرؤساتن از  10شامل 

 هاياخصشدام از هر ک تیاهم در خصوص بودند)، یورزش تیریمد ۀنیزمو تجارب در  تالیتحص يدارا یاستان (که همگ یورزش
بود مهم  نهاآه به نظر کرا  یاخصپرسشنامه از کارشناسان خواسته شده بود تا ش نیصورت که در انیبدکردند.  اظهارنظر یو خروج يورود

 يفاز نیانگیو روش م 1-0 ةبازدر  يفاز یاسیمقپنج فیبا استفاده از طپرسشنامه  نیا يهاافتهیذکر کنند.  بود، امدهیو در پرسشنامه ن
 ).1شکل شد ( لیتحل فیبوجادز

 
 )1381 ف،ی(بوجادز يفاز نیانگیم ییزدايفاز .1شکل 

 
 )2007 ،کاهرامان( 1-0 ةبازدر  يفاز یاسیمقپنج فیط .2شکل 
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استان  یورزش هايهیأت کارایی گیرياندازه ازیمورد ن هايشاخص یکل ییشناسا يبرا ياکتابخانهو  یدانیپس از مطالعات م
نفر از  30 هاياستان مازندران، از نظر یورزش هايهیأت کارایی گیرياندازه یو خروج يورود هايشاخص نییتع منظوربهمازندران، 

پژوهش آماده  یو خروج يورود يهاشاخص نییتع ۀپرسشناممنظور  نیاستفاده شد. به ا یورزش يهارشتهنظران صاحبمتخصصان و 
 یورزش هايهیأت کارایی زانیم نییتع يبرا یو خروج يورود هايشاخصپرسشنامه،  وتحلیلتجزیهو  آنها نیاز ا یشد و با نظرخواه

که  دشبه محاس 90/0 ییایپا بیکرونباخ، ضر يآلفا بیضر نییبا استفاده از فرمول تع ،نامهپرسش ییایاستان مازندران انتخاب شدند. پا
استان  یورزش هايهیأت يهاداده آوريجمعمربوط به  ستیلچک، هاشاخصمناسب پرسشنامه بود. پس از انتخاب  ییایپا ةدهندنشان

 یورزش هايهیأتکل ورزش و جوانان استان مازندران، به  ةاداراز  زالزم و کسب مجو يهایهماهنگمازندران آماده شد و پس از انجام 
 لیتحل ياستفاده در الگو ياستان مازندران برا یورزش يهاهیأتشده توسط لیتکم يهاستیلچکران ارسال شد. سپس استان مازند

انجام گرفت و سپس  ،چند سطح بودند يکه دارا ییرهایمتغ يالزم برا يگذار-کار رفت. در ابتدا ارزشبه کارایی يریگاندازه یپوشش
 یورزش هايهیأت کارایی زانیم ۀمحاسب منظوربه (DEA) هاداده یپوشش لیدر روش تحل BCC یاساس يبا استفاده از الگو هاداده

ر یبه سا n▒〖λj=1〗^(j=1)_∑ تیآن محدود یدر شکل پوشش یول ،است CCR يهمانند الگو BCC يمازندران استفاده شد. الگو
اضافه  يبه الگو تیمتناظر با آن محدود يرهایمتغ زیآن ن یدر شکل مضرب جهیاضافه شده است و در نت CCR يالگو هايمحدودیت

 توانیم یکل طوربه. است CCR يدر الگو کاراییاز  شتریب BCC حاصل در کارایی، BCC يشده در الگواضافه ودی. با توجه به قشودمی
کارا  CCR يالگو رد (DMU) گیرندهتصمیمواحد  کیاگر  روازاین ست،ین شتریب BCC کاراییاز  وقتچیه  CCR کاراییگفت که 

 ).1( ستیموضوع صادق ن نیکارا خواهد بود، اما عکس ا زین BCC يدر الگو حتماً ،باشد

 منظوربه) 7/0باالتر از  تیاهم زانیمناسب (با م هايخروجیو  هاورودي ،يفاده از روش فازپرسشنامه با است وتحلیلتجزیهاز  پس
 يکاررفته براه) بیخروج 6( هايخروجی) و يورود 3( هاوروديشدند. تعداد  نییزندران تعاستان ما یورزش يهاتأیه کارایی زانیم نییتع

 7/0عدد  لیدل نیبه هم ،کند تیتبع ریز ةقاعداز  دیمحدود شد و با یبررس مورد يواحدهاه به تعداد توج با هاداده یشپوش لیروش تحل
 .کار روندبهدر الگو  هاشاخص نیترمناسبانتخاب شد تا 

 ( یواحد مورد بررس) DMU تعداد > 3}*هایخروج+  هاورودي{
 )استان DMU (31 تعداد < 3*{6 + 3}

27 > 31 
اوت تف گریطح در سطح نسبت به سچند سطح بودند و ارزش ه يکاررفته در الگو دارابه هايخروجیو  هاورودي یآنجا که برخ از

استفاده شد.  10تا  0 ةبازدر  یاسیمقپنجو  یاسیمقسه يهافیطاز  رهایمتغ يگذارارزش منظوربه، هاداده آوريجمعپس از  روازاینداشت، 
کارشناسان استفاده شد (چن و  هاينظر لیتحل يکه برا 1تا  0 ةبازاز جمله  ،برد کاربه توانیممختلف  يهابازهرا در  يفاز يهافیط

 يکار ابتدا از اعداد فاز نیانجام ا ي). برا2000 ،هی( شدبخش استفاده  نیدر ا که 10تا  0 ةباز نیهمچن .)2007کاهرامان،  ؛1992 هوانگ،
ه همان ن (مربوط باستان مازندرا یورزش يهاتأیآمده از هدستبه يهادادهدر  هانیانگیم نیگرفته شد. سپس هر کدام از ا نیانگیم

دست آمد. بهپژوهش  هايخروجیو  هاوروديکدام از مربوط به هر  ییاعداد با هم جمع شد و عدد نها نیسطح) ضرب و سپس ا
 .دهدمینشان  10تا  0 ةبازرا در  یاسیمقپنجو  یاسیمقسه فیط يزاعداد فا نیانگی، م2و 1 يهاجدول

 10تا  0بازة در مقیاسی فازي سهطیف  .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
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 10تا 0 ةبازمقیاسی فازي در پنج. طیف 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

 
ان است یورزش يهاتأیه بنديرتبه يبرا هاداده یپوشش لیدر تحل )1993( ترسونیاندرسون و پ بنديرتبه ياز الگو نیدر ادامه همچن

آزمون  زندران ازاستان ما یورزش يهاهیأت کارایی زانیدر م یو خروج يورود ترینمطلوبو  نیرگذارتریتأث نییتع يمازندران و برا
 ).2012اندرسون و همکاران، شد (استفاده  DEAدر  تیساسح لیتحل

 

 پژوهش يهاافتهی
 با مناسب يهایخروج و هايورود ،هاهیأت کارایی زانیم نییتع منظوربه ،يفاز روش از استفاده با هاپرسشنامه لیوتحلهیتجز از پس

 مورد يواحدها تعداد وجه بهت با الگو يبرا کاررفتهبه يهایخروج و هايورود تعداد چون شدند. انتخاب 7/0 از باالتر تیاهم زانیم
روند.  کاربه الگو در هاشاخص نیترمناسب تا شد انتخاب 7/0عدد  لیدل نیهم به ،کند تیتبع ریز ةدعقا از دیبا و ودشیم محدود یبررس

 .دهدیم نشان مهم یخروج و هايورود مورد در را خبرگان هاينظر به مربوط ۀپرسشنام 29 به هاپاسخاز  حاصل جینتا 3جدول 

 دیدگاه خبرگانمهم از  هايخروجیو  هاورودي .3 جدول

 ورودي و خروجی هايشاخص
 با توجه به میزان اهمیت هاپاسختعداد 

 میزان اهمیت
 نامناسب کامالً نامناسب متوسط مناسب مناسب کامالً

 
 هاورودي

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

 8060/0 0 2 3 7 17 ورزشی سرانۀ

 
 
 
 هایخروج

 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 ياحرفهورزش 
 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
 7214/0 1 5 2 5 16 ورزشی فعال يهاهیأت

 
و پس از آن شاخص  نیترمهم 9286/0که شاخص بودجه با ضریب اهمیت  دهدمیورودي نشان  هايشاخصضرایب اهمیت در 

 ، کارکنان،يورود يهاخصشادر مورد قرار دارند.  8060/0ورزشی با ضریب اهمیت  ۀسرانو شاخص  8524/0کارکنان با ضریب اهمیت 
 مثال شاخص يبراود همان شاخص بود. در واقع خ يورود يهاشاخص يبرا کنندهانیب ۀلفؤم توجه داشت که دیبا یورزش ۀسرانبودجه و 

 نبود. هاشاخص نیا يبرا مؤلفه انیببه  يازین لیدل نیهمبه  ،شدیمکارکنان با تعداد کارکنان مشخص   يورود
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 از دیدگاه کارشناسان هایخروجمربوط به  يهامؤلفهمیزان اهمیت  .4جدول 

 خروجی هايشاخصمربوط به  ياهمؤلفه
 با توجه به میزان اهمیت هاپاسختعداد 

 میزان اهمیت
 نامناسب کامالً نامناسب متوسط مناسب مناسب کامالً

 8036/0 0 1 4 12 13 در ورزش همگانی کنندهمشارکتزنان 
 8667/0 0 0 0 15 15 در ورزش همگانی کنندهمشارکتمردان 

 7274/0 0 2 6 10 11 در اردوهاي تیم ملی کنندهشرکتتعداد ورزشکاران 
 8083/0 0 1 4 11 14 تعداد ورزشکاران عضو تیم ملی

 8393/0 0 0 4 10 16 در سطح ملی شدهکسب يهامدال
 7595/0 0 4 3 9 14 یالمللنیبدر سطح  شدهکسب يهامدال

 7667/0 1 2 3 12 12 آموزش مربیگري يهادورهبرگزاري 
 8024/0 0 2 3 10 15 مربیگري فدراسیون يهادورهت اعزامی به تعداد نفرا
 7929/0 1 1 3 12 13 آموزش داوري يهادورهبرگزاري 

 7655/0 1 2 4 9 14 داوري فدراسیون يهادورهتعداد نفرات اعزامی به 
 8131/0 1 1 2 10 16 تخصصی ورزشی يهادورهبرگزاري 

 7869/0 1 1 4 10 14 یتخصص يهادورهدر  کنندگانشرکتتعداد 
 6310/0 3 2 10 7 8 تحقیقاتی يهاطرححمایت و انجام 

 5631/0 3 5 9 8 5 ورزش ۀزمیندر  برگزارشدهعلمی  يهاشیهما
 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 در استان یلمللانیبمیزبانی مسابقات 

 8369/0 0 1 4 5 20 ي ورزشی استان به مسابقات داخلیهاتیماعزام 
 7250/0 1 3 4 12 10 یالمللنیب يهارقابتي ورزشی استان به هاتیماعزام 

ي ورزشی فعال در سطح استان به تعداد شهرها هايهیأتنسبت 
 7214/0 1 5 3 5 16 استان

 

 آنها ةکنندانیب يهامؤلفهو  ورزشی استان مازندران هايهیأت هايخروجیو  هاوديور .5جدول 

 واحد هایخروجو  هاوروديبراي  کنندهانیب يهامؤلفه متغیرهاي پژوهش

 
 هاورودي

 تعداد تابعه يهاشهرستان هايهیأتورزشی استان و  هیأتجمع کارکنان  کارکنان .1

 بودجه .2
شرکت در  آموزشی، حق يهاکالسدرآمدهاي آزمون کمربند، فروش احکام، جاري،  ۀبودججمع 

 مسابقات
 تومان

 ورزشی ۀسران .3
لق به ستان متعا ةسرپوشیدورزشی  سرانۀ) و هاهیأتورزشی سرپوشیده استان (متعلق به  ۀسرانجمع 

 کنندمیاز آن استفاده  هاهیأتادارات ورزش و جوانان استان که 
 متر مربع

 
 هایجخرو

 تعداد ورزش همگانی يهابرنامهدر  کنندهمشارکتجمع مردان و زنان  ورزش همگانی .1

 ورزش قهرمانی .2

 در اردوهاي تیم ملی کنندهشرکتورزشکاران استان،  .1
 ورزشکاران استان عضو تیم ملی .2
 ورزشکاران استان در مسابقات داخلی ةشدکسب يهامدال .3
 یالمللنیب يهارقابترزشکاران استان در و ةشدکسب يهامدال .4

 تعداد

 آموزش ورزشی .3
 آموزش مربیگري .1
 آموزش داوري .2

 تعداد

 پژوهش ورزشی .4
 تخصصی ورزشی يهادوره .1
 تخصصی يهادورهدر  کنندگانشرکتتعداد  .2

 تعداد

 رویدادهاي ورزشی .5
 برگزارشدهتعداد مسابقات استانی  .1
 یالمللنیبداخلی و  يهابترقامیزبانی  .2
 یالمللنیبداخلی و تورنمنت  يهارقابتي ورزشی استان به هاتیماعزام  .3

 تعداد
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 هايهیأت .6
 ورزشی فعال

 درصد لال قبورزشی فعال در استان به تعداد شهرهاي استان در پایان س هايهیأتنسبت تعداد 

 
اول ي هاورودي يگذارارزشتحقیق گفته شد به  یشناسروشکه در طورهمان هایجخروو  هاوروديسازي فازي منظوربهدر ادامه و 

ورزش ( هایخروجهمچنین فازي سازي  .ورزشی در این بازه پرداخته شد نۀسراو ورودي  1398-1394 هايسالکارکنان) و بودجه از (
ي هادادهه بمربوط  . نتایج توصیفیشدادرت همگانی، ورزش قهرمانی، آموزش ورزشی، پژوهش ورزشی و رویداد ورزشی) نیز مب

 آمده است. 5شده در جدول يگذارارزش

 1398 تا 1394 هايسال در ورزشی استان مازندران هايهیأتکل  شدةيگذارارزش يهاداده نیانگیم .6جدول 

 سال
کارکنان 
 (تعداد)

بودجه 
(میلیون 
 تومان)

ورزشی  سرانۀ
 (متر مربع)

ورزش 
 همگانی
 (تعداد)

ورزش 
قهرمانی 

 (تعداد)

آموزش 
ورزشی 
 (تعداد)

پژوهش 
ورزشی 
 (تعداد)

رویداد ورزشی 
 (تعداد)

ورزشی  هايهیأت
 فعال (درصد)

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 

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 

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 

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 

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 

 در جدول 1398-1394 هايلسا ۀفاصلورزشی فعال استان مازندران در  هايهیأتشده گذاريارزشي هادادهدر ادامه میانگین کل 
 آمده است. 7

-1394 هايسال ۀفاصلورزشی فعال استان مازندران در  يهاهیأت شدةيگذارارزش يهاداده کل نیانگیم به مربوط یفیتوص آمار .7 جدول 

1398 

 ردیف
 هايهیأت

 بودجه کارکنان ورزشی فعال
 سرانۀ

 ورزشی
ورزش 
 همگانی

ورزش 
 قهرمانی

آموزش 
 ورزشی

پژوهش 
 ورزشی

رویداد 
 ورزشی

 هیأت
ورزشی 

 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
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 ردیف
 هايهیأت

 بودجه کارکنان ورزشی فعال
 سرانۀ

 ورزشی
ورزش 
 همگانی

ورزش 
 قهرمانی

آموزش 
 ورزشی

پژوهش 
 ورزشی

رویداد 
 ورزشی

 هیأت
ورزشی 

 فعال

 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 تیر و کمان 10

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

 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 سه گانه 14

 1/57 4728 57 9/44 3/51 812 5266/0 435/32 5/62 جشطرن 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 نجات غریق 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 ي رزمیهاورزش 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 -

 
تومان و انحراف استاندارد  ونیلیم 219/27 نیانگیم يدارا» بودجه«، 90/19و انحراف استاندارد  45/39 نیانگیم يدارا» کارکنان«
و انحراف  67/738 نیانگیم يادار »یورزش همگان«، 1153/0و انحراف استاندارد  4609/0 نیانگیم يدارا »یورزش سرانۀ«، 741/14

و  73/54 نیانگیم يدارا »یشآموزش ورز«، 60 /61و انحراف استاندارد  29/80 نیانگیم يدارا »یهرمانورزش ق«، 80/385استاندارد 
 نیانگیم يدارا »یورزش دادیرو«، 64/59و انحراف استاندارد  87/64 نیانگیم يدارا »یپژوهش ورزش«، 34/21 انحراف استاندارد

 يبرا بودند. 06/18ندارد و انحراف استا 35/60 نیانگیم يدارا »فعال یورزش هايهیأت«، 14/2364و انحراف استاندارد  00/4721
 يهاهیأت کارایی زانیم به طمربو جینتا. شد استفاده هاداده یپوشش لیتحل در محوریخروج BCC يالگو از پرسش نیا به ییپاسخگو

 است. آمده 8 جدول در 1398 تا 1394 هايسال در ورزشی فعال
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 1398 تا 1394 هايسال در BCCبر اساس الگوي  ورزشی فعال استان مازندران هايهیأت کارایی جینتا .8 جدول
 1398 1397 1396 1395 1394 ورزشی فعال هايهیأت ردیف

 5731/0 7549/0 7293/0 6713/0 6270/0 اسکواش 1

 1 1 1 1 1 اسکیت 2

 8256/0 6938/0 6867/0 8950/0 8573/0 بدمینتون 3

 1 1 1 1 1 بسکتبال 4

 1 8339/0 9546/0 1 1 بوکس 5

 1 1 1 1 1 تکواندو 6

 5092/0 4303/0 5134/0 4218/0 4536/0 تنیس 7

 1 8311/0 1 1 1 تنیس روي میز 8

 4918/0 5489/0 5227/0 4670/0 5037/0 تیراندازي 9

 1 1 8375/0 8947/0 9035/0 تیر و کمان 10

 6204/0 5187/0 4614/0 4707/0 4544/0 جودو 11

 8410/0 1 7778/0 1 9417/0 سواريدوچرخ 12

 9196/0 1 9425/0 1 9726/0 ژیمناستیک 13

 8453/0 7925/0 9523/0 7021/0 7516/0 گانهسه 14

 1 9810/0 7130/0 1 1 شطرنج 15

 1 1 8893/0 1 1 شنا 16

 1 1 1 1 9701/0 فوتبال 17

 1 1 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

 5159/0 4788/0 4934/0 5546/0 5104/0 فوکونگ 22

 6273/0 5111/0 6696/0 7012/0 5584/0 گلف 23

 1 9754/0 9850/0 1 1 نجات غریق 24

 6977/0 6712/0 6720/0 5712/0 6016/0 هاکی 25

 1 9016/0 1 9900/0 1 هندبال 26

 1 7818/0 1 9364/0 9821/0 والیبال 27

 1 1 8547/0 1 1 ي رزمیهاورزش 28

 1 1 7699/0 7975/0 8545/0 برداريوزنه 29

 1 9732/0 1 1 1 ووشو 30

 8822/0 8559/0 8475/0 8691/0 8648/0 میانگین 31

 1820/0 1919/0 1814/0 1965/0 1986/0 انحراف استاندارد -
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 هايهیأتنشان داد که  1398-1394 يهاسالدر  BCCورزشی استان مازندران بر اساس الگوي  هايهیأت  کاراییمربوط به نتایج 
الزم  کاراییز اي رزمی ووشو هاشورزورزشی اسکیت، بسکتبال، تکواندو، تنیس روي میز، شنا، فوتبال، قایقرانی، کاراته، کبدي، کشتی، 

 ).8ول جد( شدفاده پیترسون است –وي اندرسون کشور از الگ يهااستان ۀهاي کاراتهیأت بنديرتبه منظوربهبودند. در ادامه برخوردار 

 AP يالگو براساس 1394 سال در ورزشی استان مازندران هايهیأت يبندرتبه .9 جدول

 رتبه
ورزشی  هايهیأت

 فعال
 1398 اناست 1397 استان 1396 استان 1395 استان 1394

 8728/4 کشتی 5610/2 کاراته 6550/2 کبدي 2339/2 کشتی 3542/3 کبدي 1
 9279/3 تکواندو 4130/2 کشتی 0323/2 تکواندو 0265/2 اسکیت 6985/2 کشتی 2
 2566/2 کبدي 8430/1 کبدي 9109/1 کشتی 9641/1 تکواندو 5105/2 ووشو 3
 9038/1 کاراته 4128/1 تکواندو 2384/1 کاراته 9327/1 قایقرانی 9634/1 کاراته 4

 0812/1 بسکتبال 8825/1 کاراته 9128/1 شنا 5
ي هاورزش

 رزمی
 4078/1 ي رزمیهاورزش 0615/1

 8802/1 نجات غریق 6
ي هاورزش

 رزمی
 3107/1 قایقرانی 0045/1 شنا 1 والیبال 5932/1

 2925/1 بسکتبال 1 قایقرانی 1 فوتبال 4660/1 شنا 7626/1 تنیس روي میز 7
 2629/1 والیبال 1 بسکتبال 1 قایقرانی 2741/1 تنیس روي میز 6354/1 بسکتبال 8
 1029/1 شطرنج 1 فوتبال 1 ووشو 1061/1 ژیمناستیک 2391/1 ي رزمیهاورزش 9
 0971/1 تنیس روي میز 1 تیر و کمان 1 اسکیت 1012/1 کبدي 1453/1 شطرنج 10
 0721/1 ووشو 1 اسکیت 1 هندبال 0235/1 ووشو 0305/1 تکواندو 11
 0669/1 اسکیت 1 برداريوزنه 1 تنیس روي میز 0049/1 دوچرخه سواري 1 قایقرانی 12
 0553/1 وزنه برداري 1 سواريدوچرخه 9850/0 نجات غریق 1 بسکتبال 1 هندبال 13
 0126/1 تیر و کمان 1 ژیمناستیک 9546/0 بوکس 1 فوتبال 1 اسکیت 14
 0094/1 فوتبال 9810/0 شطرنج 9523/0 گانهسه 1 قنجات غری 1 بوکس 15
 1 هندبال 9754/0 نجات غریق 9425/0 ژیمناستیک 1 بوکس 9821/0 والیبال 16
 1 بوکس 9732/0 ووشو 8893/0 شنا 1 شطرنج 9726/0 ژیمناستیک 17

 9900/0 هندبال 9701/0 فوتبال 18
ي هاورزش

 رزمی
 1 شنا 9016/0 هندبال 8547/0

 1 نجات غریق 8339/0 بوکس 8375/0 تیر و کمان 9364/0 والیبال 9417/0 سواريهدوچرخ 19
 9196/0 ژیمناستیک 8311/0 تنیس روي میز 7778/0 سواريدوچرخه 8950/0 بدمینتون 9035/0 تیر و کمان 20
 8453/0 سه گانه 7925/0 گانهسه 7699/0 برداريوزنه 8947/0 تیر و کمان 8573/0 بدمینتون 21
 8410/0 دوچرخه سواري 7818/0 والیبال 7293/0 اسکواش 7975/0 وزنه برداري 8545/0 وزنه برداري 22
 8256/0 بدمینتون 7549/0 اسکواش 7130/0 شطرنج 7021/0 سه گانه 7516/0 گانهسه 23
 6977/0 هاکی 6938/0 بدمینتون 6867/0 بدمینتون 7012/0 گلف 6270/0 اسکواش 24
 6273/0 گلف 6712/0 هاکی 6720/0 هاکی 6713/0 سکواشا 6016/0 هاکی 25
 6204/0 جودو 5489/0 تیراندازي 6696/0 گلف 5712/0 هاکی 5584/0 گلف 26
 5731/0 اسکواش 5187/0 جودو 5227/0 تیراندازي 5546/0 کونگ فو 5104/0 کونگ فو 27
 5159/0 فوکونگ 5111/0 گلف 5134/0 تنیس 4707/0 جودو 5037/0 تیراندازي 28
 5092/0 تنیس 4788/0 فوکونگ 4934/0 فوکونگ 4670/0 تیراندازي 4544/0 جودو 29
 4918/0 تیراندازي 4303/0 تنیس 4614/0 جودو 4218/0 تنیس 4536/0 تنیس 30

 



 1401مدیریت ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة سوم، پاییز                                                                                                                               264

 

 هايهیأت 95ال سدر  ورزشی کشتی، کبدي و ووشو يهاهیأت BCC يالگودر 1394سال  که در دهدمینشان  8نتایج جدول 
ورزشی کاراته،  هايأتهی 1397ورزشی کبدي، تکواندو و کشتی، در سال  هايهیأت 1396ورزشی کشتی، اسکیت و تکواندو، در سال 

 کسب کردند. ار سوم تا اول يهارتبهترتیب به تکواندو و کبدي ورزشی کشتی، هايهیأت 1398و در سال  کشتی و کبدي

 از است شدهارائه هاهیأتتوسط  که ییهایخروج نیترمطلوب و هاهیأت ةاستفاد مورد يهايورود نیترمطلوب نییتع منظوربه
هاي ورزشی فعال هیأت يهایخروج و هايورود تیحساس لیتحل يهاآزمون به مربوط جینتاشد.  استفاده تیحساس لیتحل يهاآزمون

 هاي ورزشی فعال استان مازندرانهیأت کارایی زانیم در يشتریب نقش که ییهایخروج و هايورود نییتع منظوربه استان مازندران
 است. آمده هاخروجی و هايورود از کدام هر پس از حذف هاهیأت کارایی زانیم هاجدول نیا است. در آمده 10جدول  در ،داشتند

 BCC يالگو در هايورود تیحساس لیتحل آزمون جینتا .10 جدول

 
 

 شدهمتغیر حذف

1394 1395 1396 1397 1398 

 تعداد واحد ناکارا میانگین تعداد واحد ناکارا میانگین تعداد واحد ناکارا میانگین تعداد واحد ناکارا میانگین تعداد واحد ناکارا میانگین

 13 8657/0 18 8321/0 20 8220/0 14 8490/0 16 8425/0 کارکنان
 16 7817/0 22 7089/0 23 7006/0 19 7318/0 20 7191/0 هبودج

 14 8344/0 20 7766/0 21 7582/0 16 7899/0 17 8046/0 ورزشی سرانۀ

 
 حذف است. با داشته هاتهیأ کارایی زانیم نییتع در يشتریب ، نقش»بودجه« يورود BCC يالگو در 1398 تا 1394 هايسال در

 در يورود نیرگذارتریتأث عنوانبه يورود نیا BCC يالگو است. در شده مواجه يشتریب کاهش با هاهیأت کارایی نیانگیم يورود نیا
 .شودیم محسوب هاهیأت کارایی زانیم

 BCC يالگو در هایخروج تیحساس لیتحل آزمون جینتا .11 جدول

متغیر 
 شدهحذف

1394 1395 1396 1397 1398 

 میانگین
تعداد واحد 

 ناکارا
 میانگین

تعداد واحد 
 ناکارا

 میانگین
تعداد واحد 

 ناکارا
 نمیانگی

تعداد واحد 
 ناکارا

 میانگین
تعداد واحد 

 ناکارا
 14 8413/0 21 8150/0 19 8158/0 16 8374/0 18 8331/0 ورزش همگانی
 14 8505/0 20 8242/0 21 8066/0 17 8282/0 19 8239/0 ورزش قهرمانی
 13 8569/0 19 8306/0 19 8222/0 15 8438/0 18 8395/0 آموزش ورزشی
 11 8616/0 17 8353/0 18 8269/0 13 8485/0 15 8442/0 پژوهش ورزشی
 13 8548/0 19 8285/0 20 8201/0 15 8417/0 16 8374/0 رویداد ورزشی

 12 8561/0 18 8298/0 20 8214/0 14 8430/0 17 8387/0 ورزشی فعال هیأت

داشته  هاهیأت کارایی زانیم نییتعدر  يشتریبنقش  »یورزش قهرمان« یخروج 1396و  1395، 1394 هايسالدر  BCC يالگودر 
 هاخروجی نیاداشت. با حذف  هاهیأت کارایی زانیمدر  يشتریبنقش  »یورزش همگان« یخروج زین 1398و  1397 هاياست. در سال

 مواجه شده است. يشتریببا کاهش  هاهیأت کارایی نیانگیم

ها یأتهاین  BCC ییکاراها با میانگین هیأتي هاوروديانگین تبیین ارتباط بین می منظوربهپیرسون  یهمبستگمه از آزمون ادر اد
 ).12 جدول( شداستفاده 
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 BCC کارایی نیانگیم و هايورود نیب رسونیپ یهمبستگ آزمون جینتا .12جدول 

 شاخص آماري
 هاورودي

 يدارمعناسطح  مقدار همبستگی تعداد

 002/0 543/0 30 کارکنان

 0001/0 646/0 30 بودجه

 003/0 531/0 30 ورزشی انۀسر

 
 دارمعنااط ارتب BCC يالگودر  هاهیأت کارایی نیانگیمبا  هاهیأت يهايورود نیانگیم نیبنشان داد که  یهمبستگآزمون  جینتا

 ها از آزمونهیأت نیا BCC کارایی نیانگیم با هاهیأت يهایخروج نیانگیمتبیین ارتباط بین  منظوربههمچنین  وجود داشت.
 .شدهمبستگی پیرسون استفاده 

 
 BCC کارایی نیانگیم و هایخروج نیب رسونیپ یهمبستگ آزمون جینتا .13جدول 

 شاخص آماري
 هاورودي

 يدارمعناسطح  مقدار همبستگی تعداد

 0001/0 629/0 30 ورزش همگانی

 0001/0 686/0 30 ورزش قهرمانی

 001/0 582/0 30 آموزش ورزشی

 020/0 427/0 30 پژوهش ورزشی

 0001/0 770/0 30 رویداد ورزشی

 0001/0 602/0 30 ورزشی فعال هیأت

 
 دارمعنا ارتباط BCC يالگودر  هاهیأت کارایی نیانگیم با هاهیأت يهایخروج نیانگیم نیب که داد نشان یهمبستگ آزمون جینتا
 داشت. وجود

 

 يریگجهینتو  بحث
در  وسعه و گسترش ورزشت یاصل تیمسئولکشور هستند و  يهااستاندر سطح  یورزشزمان سا نیترمهم یاستان یورزش هايهیأت
رزش وو وزارت  نویفدراس يسووله از مح فیوظاو شرح  هابرنامهبر اساس  دیبا یاستان یورزش هايهیأت. آنهاست نیابر عهده  هااستان

در  هاهیأت نیاعملکرد  ییکاراپژوهش  نیاکنند. در  تیفعال هااستانتوسعه و گسترش ورزش در سطح  يراستادر  رو جوانان کشو
، در هاسازمان کارایی زانیم يریگازهاند نۀیزمدر  گرفتهانجام قاتیتحق شتریباشاره شد  کهگونههمان. شد یبررس 1398تا  1394 هايسال

 نیا به زین یخدمات هايسازمان، اراییکموضوع  یررسب تیاهمبا توجه به  زین ریاخ هايسالاست. در  بوده يدیتولو مؤسسات  هاسازمان
 نیاست. در بوده ا یورزش يهامیت کاراییا در ارتباط ب کارایی ةدرباره گرفتانجام قاتیتحق شتریب زین یورزش نۀیزم. در اندپرداختهموضوع 
 .ردیگیمانجام  قیتحق اتیادببا توجه به  هایافته لیتحلقسمت 
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 40( هیأت 12، 1396سال  در ،)درصد 50( هیأت 15، 1395سال  در ،)درصد 67/46( هیأت 14، 1394ل در ساداد  نتایج نشان
 .خوردار بودندکامل بر کاراییاز ) درصد 60( هیأت 18، 1398سال  درو ) درصد 33/43( هیأت 13، 1397سال  در ،)درصد

سبت به ن 1398در سال  هاهیأت نیا یکل کارایی نیانگیه مک دهدمیپنج سال نشان  نیدر طول ا هاهیأت کاراییروند نمرات  یبررس
ال) کاراته و بسکتب ،یقرانیتکواندو، قا ،يکبد ،یکشت ت،ی(اسک هیأت BCC 7 يدر الگوهمچنین داشت.  شیافزا درصد 16/2، 1394سال 

 گیلفوتبال  يهاباشگاه یبررسر د) 2010). اسکوئر (هاهیأت درصد 33/23داشتند ( کیبرابر با  کاراییدر طول هر پنج سال مورد مطالعه 
 مورد مطالعه يهاباشگاه يبرارا  ییاالب اسیمق کاراییگرفتند و  یمشابه جینتاآلمان  يهاباشگاه یبررس در) 2004قهرمانان اروپا، هاس (

 يانهیبه ةاندازمان، فوتبال آل گیلحاضر در  يهاتیم نیهمچنقهرمانان اروپا و  گیلحاضر در  يهاباشگاه که ییآنجا. از اندکردهگزارش 
 کاراییدر بخش  ییایاسپان يهاتیم یسبرر) در 2007داشتند. سانچز ( ییباال اسیمق کارایی جهینتدر  ،گرفتندیمکار بهرا  يوروداز منابع 

ر ) د1385( ینسلطا نیهمچند. بو یاتیعمل ییناکارا سبببه شتریب شدهمشاهده یکل ییناکاراکه  افتیدست  جهینت نیاحمله و دفاع به 
 ةرباردپژوهش  نیا جینتاکرد.  یمعرفآن  ییناکارا لیدل نیترمهمرا و هدر دادن منابع  یاتیعمل ییناکارا، رانیا آهنراه کارایی یبررس
 ) همسو بود.1385( یسلطان) و 2007) سانچز (2004)، هاس (2010اسکوئر ( جینتابا  هاهیأت ییناکارا لیدل نیترمهم

. اندکرده انیب طالعه خودمان مورد مساز ییناکارا لیدل نیترمهمرا  اسیمق ییخود عامل ناکارا قاتیاز پژوهشگران در تحق گرید یخبر
) 1391( یست. ادبناهمسو )2009( نیژارد) و 2006)، گوزمان (2003)، هاس (1391جاه (روزیف یادب قاتیتحق جیبا نتا قیتحق نیا جینتا

 کاهشدرصد  1، 1387ت به سال نسب 1389ادارات کل ورزش و جوانان در سال  کارایینمرات  نیانگیمکه  استه کرد انیخود ب جیدر نتا
، ، قم، لرستاننیقزون، سمنان، ، بوشهر، تهرایغرب جانیآذرباکل ( ةادار BCC 15 يالگوادارات کل نشان داد در  کاراییداشت. نمرات 

برابر با  اییکارطالعه مسال مورد  ) در طول هر سهلیاردباحمد، کردستان، فارس، زنجان و  ریبوو  هیلویکهگ، گلستان، يمرکزمازندران، 
 جهینت نیاخود به  قاتیتحقدر  )2009( نیژارد) و 2006)، گوزمان (2003هاس ( نیاز ادارات کل). همچن درصد 53داشتند (برابر با  کی

است.  هبود انسهو فر ایاسپان  (Mls)کایآمر يهاگیلحاضر در  يهامیت یکل ییراناکامهم در  لیدالاز  اسیمق ییناکاراکه  افتندیدست 
مسئله  نیا ،کندمیفاده و مطلوب است نهیهبکمتر از سطح  ای شتریب زانیمبه  يورودسازمان از منابع  کهیزمان اندکردهمحققان عنوان  نیا

 .دهدیم خود را از دستTE)( یکل کارایی لیدل نیادور شود و به  کاراییکه از مرز  شودیم سبب

؛ است )PTE( مطلوب، يهایخروجه مورد استفاده ب يهايورود لیتبددر  ،مازندران یورزش هايهیأت کارایی شیافزا يهاراهاز  یکی
 يفضاها وبودجه  ان،کارکن یعنی يرودو، از منابع یاتیعمل يراهکارهاو  یتیریمد يهابرنامهتالش کنند تا با بهبود  دیبا هاهیأت یعنی

 ،یورزش يهاپژوهش، یورزش يهاآموزش، یقهرمان، ورزش یهمگانگسترش ورزش  نۀیزمرا در  هاخروجیحداکثر  جودمو یورزش
 زانیمست. هاهیأت نیانابع به دقت در اختصاص م گریددر استان ارائه کنند. راهکار  یورزش يهاهیأتو فعال کردن  یورزش يدادهایرو

 ).19 ،18، 6باشد ( هیأت يازهاینبر اساس هدف، برنامه و با توجه به  دیبا هیأت هربه  افتهیاختصاص يهايورودمنابع و 

به  ،شدیمواحدها دشوار  ۀرتب نییتع ،شدندیم کیبرابر با  کارایی يدارا یبررسواحد مورد  نیچند گرفتهانجام يهاپژوهش یبرخدر 
کردند. با  شنهادیپ ،معروف است کاراییرا که به ابر  هاداده یپوشش لیتحلخود در  يبندرتبه يالگو ترسونیپاندرسون و سبب  نیهم

) در پژوهش خود 2010کرد. اسکوئر ( يبندرتبه آنهاعملکرد  کارایی زانیمرا بر اساس  یبررستحت  يواحدها توانیمالگو  نیااستفاده از 
» آتن کهیآ« میت 2004 -2003استفاده کرد که در فصل  هامیت يبندتبهر يبراروش  نیاقهرمانان اروپا از  گیل يهاتیم ةدربار

 ورپولیل میت کهیدرحال زین 2005-2004پرتغال قهرمان شده بود. در فصل » پورتو« میت کهیدرحال ،قهرمانان بود گیل میت نیکارآمدتر
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مراکز  کارایی ةدر پژوهش خود دربار زین) 1383( يزیعزود. قهرمانان ب گیل میت نیکارآمدتر ایتالیا» اس رمآ « میت یول ،قهرمان شده بود
او نشان داد  يهاافتهیاستفاده کرد.  ترسونیپمناطق از روش اندرسون و  نیا يبندرتبه منظوربهآموزش و پرورش شهر تهران  ۀگاننوزده
 هايهیأت کارایی زانیم خصوصدر پژوهش  نیا يهاافتهیبود.  یآموزش ۀمنطق نیکارآمدترآموزش و پرورش شهر تهران،  3 ۀمنطقکه 

کامل  کاراییبودند و از  کیبرابر با  کارایی يدارا هاهیأتاز  يتعدادنشان داد که در هر سال و در هر الگو  BCC يدر الگو یورزش
 برخوردار بودند.

 ةنمربا  BCC يالگودر  يبدک هیأت 1394نشان داد که در سال  در تحقیق حاضر ترسونیپاندرسون و  يالگو يریکارگبه جینتا
دوم و  يهارتبهدر  5105/2 نمرةو ووشو با  6985/2 نمرةبا  یکشت يهاهیأت همچنینکشور بود.  یورزش هیأت نیکارآمدتر 3542/3

 2339/2 نمرةبا  یکشت هیأت 1395ال در س .گرفتند قرار هارتبه نیترنییپادر  سیجودو و تن ،يراندازیت هايهیأتسوم قرار گرفتند. 
دوم و سوم  يهارتبهدر  9641/1 نمرةو تکواندو با  0265/2 نمرةبا  تیاسک هايهیأت همچنینکشور بودند.  یورزش هیأت نیکارامدتر

 هیأتو  کشتی یأته 1396 سال در د.گرفتن قرار هارتبه نیترنییپادر  سیو تن يراندازیجودو، ت هايهیأتسال  نیاقرار گرفتند. در 
 9109/1 نمرة با کشتی و 0323/2 نمرة تکواندو با هايهیأت سال نیا در. بودند ورزشی کشور هیأت نیکارامدتر 6550/2 ةنمر کبدي با

 هیأت 1397 الس گرفتند. در قرار هارتبه نیترنییپا در جودو فو وکونگتنیس،  هايهیأتهمچنین . گرفتند قرار سوم و دوم يهارتبهدر 
در  8430/1 مرةن با کبدي و 4130/2 نمرة کشتی با هايهیأت سال نیا در. بود ورزشی کشور هیأت نیرآمدترکا 5610/2 نمرة کاراته با

 يالگو در 1398 سال گرفتند. در قرار هارتبه نیترنییپا در تنیس فو وکونگگلف،  هايهیأت همچنین. گرفتند قرار سوم و دوم يهارتبه
BCC در  2566/2 نمرة با کبدي و 9279/3 نمرة تکواندو با هايهیأت سال نیا در. بود زشی کشورور هیأت نیکارآمدتر 8728/4 نمرة با

 گرفتند. قرار هارتبه نیترنییپا در فو، تنیس و تیراندازيکونگ هايهیأت همچنین. گرفتند قرار سوم و دوم يهارتبه

 با BCC يالگو در تهران ناستا جوانان و ورزش کل ةرادا 1387 سال ) در تحقیق خود به این نتایج دست یافت که در2012ادبی (
 و هیلویکهگ و 9279/3 مرةن با یغرب جانیآذربا کل ادارات همچنین. بود کشور جوانان و ورزش کل ةادار نیمدتراکار 6709/5 نمرة

 جوانان و ورزش کل ادارات زین BCC يالگو يبندرتبه در 1389 سال در. گرفتند قرار سوم و دوم يهارتبه در 9237/2 نمرة با راحمدیبو
ا جز در مورد استان تهران، ببهن نتایج ای که گرفتند قرار 28تا  26 يهارتبه در بلوچستان و ستانیس و يرضو خراسان ،النیگ يهااستان

 نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد.

 نیااستان مازندران است که  یورزش هايهیأت اراییکبر » بودجه« يورود ریمتغ شتریب يرگذاریتأثة دهندنشانحاضر  قیتحق جینتا
در  یمهمنقش  يورود نیا. از آنجا که ردیبگقرار  یاستان هايهیأتو  هافدراسیونکل ورزش و جوانان مازندران،  ةادارمورد توجه  دیباامر 

 تواندیم» بودجه«بهتر از  ةاستفادو  ینابع مالم شتریبهتر و ب ۀیتهو  يورود نیابه  شتریبتوجه  ،مازندران دارد یورزش هايهیأت کارایی
 ةاستفادو  شتریب یکسب منابع مال يبرا يزیربرنامهمازندران با  یورزش هايهیأتبهبود بخشد.  یورزشخدمات  ۀارائرا در  هاهیأت کارایی

فراهم  منظوربهو بهتر  ترقیدق يزیررنامهب. اورندیبدست به کارایی خصوصدر  يبهتر جۀینت توانندیم هیأتموجود  یورزش ۀبودجبهتر از 
 .شودیمورزش در سطح استان  شتریبۀ عتوسموجب  یو دولت یخصوص يهابخش قیاز طر یمنابع مالن کرد

 الگويدر  یخروج نیرگذارتریتأث »یورزش قهرمان« یخروجگفت که  توانیمپنج سال  يبرا تیحساس لیتحل جینتابا توجه به 
BCC  هايهیأتاز  یبرخقرار داشت.  »یورزش همگان« یخروجمازندران بود و پس از آن  یورزش هايهیأت کارایی زانیم نییتعدر 
 نیادر سطح استان از خود نشان دادند که  یورزش یتخصص يهادوره يپژوهش و برگزارمسئلۀ به  يکمترمازندران توجه  یورزش
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 زانیمدر  یخروج نیاثرترکم عنوانبه »یپژوهش ورزش« یخروجشده، انجام یکل یبررس جۀینتموجب شد که در  تینهادر موضوع 
 يهادورهمازندران  انیو مرب هاهیأت يرؤسابود که  لیدل نیابه  دیشامسئله  نیامازندران شناخته شود.  یورزش هايهیأت کارایی
در  یورزش یزشکاران از مسائل علمو ور انیمرب یآگاه کهیدرصورت. دانندینمکشور  یورزش شرفتیپ ۀالزمرا  یورزش یتخصص

به  یانیکمک شا تواندمیو ...  یحرکات اصالح ،یآناتوم ،یورزش تیریمد ن،یعلم تمر ،یورزش يولوژیزیف ،یورزش ۀیتغذ يهانهیزم
 .دکن هاهیأت کاراییباال بردن  جهیورزشکاران و در نت شرفتیپ

 با» یورزش نۀسرا«و » بودجه«، »کارکنان« یعنی هاهیأت ةاستفادمورد  يهايورود نیانگیم نیبپژوهش در مورد ارتباط  يهاافتهی
 يوجود داشت. ورود میقارتباط مست BCC کارایی نیانگیبا م هاورودي نیب ینشان داد که تمام BCC يالگودر  کارایی نیانگیم
 ۀبودجمقدار  شیست که افزاامعنبدانامر  نیداشت. ا BCC کاراییارتباط را با  زانیم نیشتریب =r 646/0 یهمبستگ بیبا ضر» بودجه«

 يشتریب یکل کاراییدارند، برخور يشتریب ۀبودجکه از  یهایهیأت زیهمراه است و ن BCC يدر الگو کارایی زانیم شیبا افزا هاهیأت
 نیااز  جهینت نیاوجود داشت.  رداعنامارتباط  BCC يالگودر  کارایی نیانگیمو کارکنان با  یورزش سرانۀ يهاورودي نیانگیم نیب. دارند

ر کاهش د ای شیافزابا  هاهیأتن و کارکنا یورزش سرانۀ يهايورودکاهش در  ای شیافزاادعا کرد که  توانیمکه  کندمی تیحمافرض 
با » کارکنان« يورود نیبها که تن کرد انیخود ب قی) در تحق1391( روزجاهیف یادب .ستهمراه ا BCC يالگودر  هاهیأت کارایی زانیم
 وتعداد کارکنان ادارات کل ورزش  شیافزامعناست که بدانامر  نیا). r=- 381/0ارتباط معکوس وجود داشت ( BCC کارایی نیانگیم

رات ادا» کارکنان«تعداد  شیافزاکه  کندمی تیحمافرض  نیا زا جهینت نیاهمراه بود.  BCC يالگودر  کارایی زانیمجوانان با کاهش 
 .ستینو حاضر همس قیتحق جیتانبا  جینتا نیا ؛ادارات همراه است نیا یاتیعملو  یتیریمد کارایی زانیمجوانان با کاهش  کل ورزش و

 BCC يگودر ال آنها اراییک نیانگیمبا  یورزش هايهیأت يهایخروج نیانگیم نیبارتباط  ةدربار رسونیپ یهمبستگآزمون  جینتا
 و» یورزش يدادهایرو« ،»یپژوهش ورزش«، »یورزشآموزش « ،»یورزش قهرمان«، »یهمگانورزش « هايخروجی نیبنشان داد که 

 کندمی تیحمافرض  نیاز ا جهینت نیاوجود داشت.  دارمعناارتباط  BCC يالگودر  یورزش هايهیأت کاراییبا » فعال یورزش هیأت«
 ،»یپژوهش ورزش«، »یورزشآموزش « ،»یورزش قهرمان«، »یهمگانورزش « يهایخروجکاهش  ای شیافزاادعا کرد که  توانیمکه 

 یستگمبهآزمون  جینتا همراه است. هاهیأت نیا کاراییکاهش  ای شیافزابا  هاهیأت» فعال یورزش هیأت«و » یورزش يدادهایرو«
 نیبدوم  ۀرتب ) و درr=770/0( هاهیأت کاراییبا » یورزش يدادهایرو« یخروج نیبارتباط  نیا زانیم نیشترینشان داد که ب رسونیپ

 شیافزاکه  کندمی تیحمافرض  نیااز  جهینت نیا). r=686/0وجود داشت ( BCC کارایی زانیمبا  »یورزش قهرمان« یخروج
ست که امعنهمراه است. بدان هاهیأت کارایی شیافزابا  »یورزش قهرمان«و  »یورزش دادیرو« نۀیزمخصوص در به هاهیأت يهایخروج
 رازش بطه با وردر را یورزش دادیرو نیشتریو ب کردهشرکت  یهمگانورزش  يهابرنامهاز مردم در  يشتریبکه درصد  یزشور هايهیأت

 یکل اراییک زانیم، دارند يبهتر جینتا یالمللنیبو  یو کسب مدال در مسابقات داخل يپرورقهرمان زمینۀدر  نیهمچن و کنندمیبرگزار 
 ،کنندیم مشارکت یانهمگورزش  يهابرنامهکه در  يافراد شیافزاعنوان کرد که  نیچنرا مسئله  نیا لیدل بتوان دیباالتر است. شا آنها

 .شودمیمراه ه شیافزابا  هاهیأت کارایی جهینتدر سطح استان منجر شده و در  شتریپرورش قهرمانان ب به احتماالً

) از %33/23( هیأت 7 ،هیأت 30استان مازندران نشان داد که از  یورزش يهاهیأت کاراییپژوهش در مورد  نیا يهاافتهی یکل طوربه
 شتریب هاهیأت نیاشده در مشاهده ییناکارا زانیمکامل داشتند.  یکل کارایی) %20( هیأت 6کامل برخوردار بودند و تنها  یاتیعمل کارایی

 زانیم نییتع يبرا يورود نیرگذارتریتأثبودجه  يورودداد که  پژوهش نشان يهاافتهی نیهمچنبود.  یتیریو مد یاتیعمل ییناکارا سبببه
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 یورزش هايهیأت کارایی زانیمدر  یخروج نیرگذارتریتأث زین یو ورزش قهرمان یورزش همگان يهایخروجبود.  هاهیأت کارایی
 نیهمچنوجود داشت.  میارتباط مستق هاهیأت یاتیعمل کاراییو  یکل کارایی زانیمبا  هایخروجو  هاورودي یتمام نیبمازندران بودند. 

 يواحدهاتعداد  هاسالر بیشتدر  که آنجا از .شناخته شد هیأت نیکارآمدتر عنوانبه ،یکشت هیأت گرفتۀانجام يهايبندرتبه شتریبدر 
 یورزش هايهیأت ییمل ناکاراعا نیترمهمگرفت که  جهینت توانیمباال،  حاتیاندازه بود و با توجه به توض کیبه  BCC يناکارا در الگو
 ییعامل ناکارا نیترمهم کرد انی) که ب1391( روزجاهیف یادب جیبا نتا جینتا نیاست و ا یتیریو مد یاتیعمل ییاز ناکارا یمازندران، ناش

 ندارد. یاست، همخوان اسیمق ییادارات کل ورزش و جوانان، ناکارا

 از نهیبه و بهتر ةاستفاد منظوربهورزشی  هايهیأت شتریبو  يجد توجه گرددیم دشنهایپدر پایان با توجه به نتایج تحقیق حاضر 
 ،دارد ورزشی مازندران هايهیأت کارایی در یمهم نقش يورود نیا آنجا که بخشد. از بهبود را هاهیأت کارایی تواندیم موجود ۀبودج
ورزش  خدمات ۀارائ در را هاهیأت کارایی تواندیم» بودجه«از  بهتر ةفاداستبهتر و بیشتر منابع مالی و  ۀتهی و يورود نیا به شتریب توجه

به ورزش  ياژهیوورزشی مازندران توجه  هايهیأتتا  شودیمهمچنین با توجه به شاخص ورزش قهرمانی پیشنهاد  .بخشد بهبود ورزشی
شود.  هاهیأتاین  عملکرد کارایی بهبود موجب اندتویم تینها در آنها تیفعالقهرمانی و ورزش در بخش همگانی داشته باشند چون 

ورزشی  هايهیأت گرددیمپیشنهاد  )BCC( یتیریمد و یاتیعمل کاراییبا میزان » بودجه«همچنین با توجه به ارتباط بین ورودي 
 دستبه کارایی زمینۀ در يبهتر جۀینت هیأت موجود یورزش ۀبودج از بهتر ةاستفاد کسب منابع مالی بیشتر و يبرا يزیربرنامه با مازندران

 در ورزش شتریب ۀتوسع دولتی موجب و یخصوص يهابخش از طریق مالی منابعدن کرفراهم  منظوربه بهتر و ترقیدق يزیربرنامه. اورندیب
 .شودیم استان سطح

 

 تشکرو  ریتقد

 يجرادر ا يمکاره زندران جهتاستان ما ورزشی هايتهیأي رؤساکل ورزش و جوانان و  ةادار ریاست محترم از میدانیمدر پایان الزم 
 .عمل آوریمبه يپژوهش حاضر سپاسگزار
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