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 چکیده

کارت امتيازی متوازن و تحليل  یبيمدل ترک یسازادهيو پ نييتب ،حاضرپژوهش انجام  هدف از
. محدودة مطالعاتی بودی ورزشهای بندی هيئتو رتبهعملکرد  یابیدر ارزها پوششی داده

 DMUsاساس فرمول که بر ندبود 1396در سال  استان اصفهانفعال  یورزشهای هيئت

≥3×(input + output)، 12 تعيين برای. ندشد نييتععنوان نمونة مطالعاتی ی بهورزش هيئت 
 درقالب وشدند  تدوین شاخص کلی 19 ،اساسانجام شد؛ براین خبرگان هایی بامصاحبه ها،شاخص
 اول، بخش درشدند تا  ارائه حوزة پژوهش کارشناسان از نفر 20 به بخش دو در اینامهپرسش
 طيف با که دوم بخش در وشوند  متوازن تعيين امتيازی کارت منظر در چهار هاشاخص

 در که هاییشاخص .شاخص مشخص شود هر اهميت ميزان بود، شده طراحی فازی مقياسیپنج
 )ورودی توانمندسازها عنوانبه بودند، شده یادگيری تعيين و رشد و داخلی یندهایفرا مناظر
 درنظر مدل( )خروجی نتایج عنوانبه و مشتری مالی مناظر در شدههای تعيينشاخص و مدل(
کارت سازی مدل پس از پياده .انجام شدمدل الوشه  اساس تطابق بابر ابزار ییروا .شدند گرفته

های تکواندو، کاراته، شطرنج و دووميدانی هيئت ها؛امتيازی متوازن و تحليل پوششی داده

 بين تعادل حفظ و متوازن اساس کارایی باالترین رتبه را به خود اختصاص دادند. ارزیابیبر

 و قدرت مدل پذیریانعطاف نگری،جامع مدل، بودنخطی امتيازی متوازن،کارت ی هاجنبه

گيری از ها، بهرهتوجه به این برتری با ،؛ بنابراینمزایای مدل پيشنهادی هستند از تفکيک باال

 باشد. های ورزشی بسيار کارآمدبندی هيئتر ارزیابی عملکرد و رتبهتواند دشده میفرایند تبيين
 

 های ورزشیارزیابی عملکرد، کارایی، کارت امتيازی متوازن، هيئتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
رو بوده است و همنابع و امکانات روب تیبه نام محدود یهمواره با مشکلانسان  ،اعصار ةدر هم

امکانات و ابزار  نیرا با کمتر جهینت بیشترینبوده است که  نیبر ا معطوف همواره یو یهاکوشش

 گسترش برتر و یهافناوریبازارها، ظهور و رواج  ةکه آکنده از رقابت، توسع ییایدر دن. دست آوردبه

 دنیرس یبرا رانیمد زیرا، ؛ها، امکانات و منابع استاز فرصت یریگبهره ،قیتوفتجارت است، شرط 

و  مواد ،یانسان یروین ،یمنابع انرژ تیهمچون محدود یاریبسی هاتیمشخص با محدود یبه هدف

موجود در  دةیعدچنین، مشکل هم (.21، 2004)عزیزی،  مواجه هستند مالیهای محدودیت

 نبود گر،یدعبارتبهو  یتیریهای مدکنترلفقدان  ،یهای ورزشسازماندر خصوص ها و بهسازمان

 تواندیعملکرد م یابیارز نظام به استقرار یتوجهبی. استعملکرد  یابیارز برایمناسب  یراهکارهای

وری افت بهرهنیز و  یاثربخش و ییکارافقدان موجب  تیکه درنها کند جادیرا ا یمشکالت مضاعف

  (.166، 2016شود )محمدی، هنری و افشاری، میسازمان 

عملکرد فرد،  شود و سعی در اصالح و ارتقایمیز یندی است که با تولد انسان آغافرا ارزیابی عملکرد

، 2012، مهرجردی، رنجیری، بابایی میبدی و زارعی محمود آبادی )طحاری سازمان یا جامعه دارد

شده اعم از مصرف امکاناتی تمام ر،یاست که مد نیعملکرد ا یابیمنظور از ارز گر،یدعبارتبه (.179

تا روشن شود که  کند سهیموردقبول مقا ارهاییمع مبنایآمده بردستبه جیمادی و معنوی را با نتا

ریزی کشور، برنامه و تیری)سازمان مد ریخ ای است افتهیموردانتظار دست  یفیو ک یبه اهداف کم

 یهای مختلفبه شکلعملکرد  تیریمداز  الدیی( م1970) ةده ةمیاز ن ،اساسبراین ؛(120، 2000

هدایت و ارزیابی آن بر  یةو تمرکز اولرد کار کاربرد داواست که برای ابعاد مختلف کسب شده استفاده

 یکردیرو عملکرد تیریکه مد گفت توانیم(. 87، 2005، 1ینیو مک لولیبراون، است) استکارکنان 

گزارش  ،عملکردی، بازنگری 2راهبردی هایبر هدفیمبتن ندهاییفرا قیطرمند است که ازنظام

، 2004، 3)ساترلند و کنول کندیکمک م به بهبود سازمان هاداده نیا رییکارگهای عملکرد و بهداده

خدمات است،  تیفیک یارتقا ،هدف کهیهنگام ت،یریکه در حوزة مد رسدینظر مبه نیچن(. 54

 ةتوسع گذارانیمشو خط رانیو به مد شودمیتر عملکرد، پررنگ یابیبر نظام ارز دیتأک تمرکز و

قالب در تیریمد ةکه طرفداران توسع یاز اهداف ارییکه بس دهدیرا م دینو نیا یبخش عموم

یة در سا ،هستندقائل  تیشفافو  ییعملکردگرا ،ییگوپاسخ ،یاثربخش ،ییکارا همچون ییهایژگیو

ها موضوع د شد. هر اندازه سازماننحاصل خواه (عملکرد یابیارز) مفهومهمین  به دادنتیاهم

 
1. Brown, Stilwell & Makinney 

2. Strategic 

3  . Sutherland & Canwell 
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الزم را بهتر  یو فرهنگ یقانون هایرساختیو ز کنند رییگیتری پصورت جدیعملکرد را به یابیارز

 نیکه برای ا ییهاظاهر خواهند شد و سازمان ترموفق دشوار توسعه، ریمس مودنیکنند، در پ ایمه

با  ،کنند یسست یابینظام نظارت و ارز سازیادهـیـپ قائل نشوند و در یتیاهم ندیمفهوم و فرا

 .(164، 2016محمدی، هنری و افشاری، ) شد رو خواهندتوسعه روبه ریدر مس بزرگیهای چالش

ر دثر ؤعوامل م حیصح کامل و رییگندازهبدون ا گریکه د کردند ها دركسازمان رانیمد ن،یبراعالوه

عملکرد  یابیارز یتدر ضرورت و اهم. بود نخواهند زیها نو کنترل آن زییرقادر به برنامه ت،یموفق

ها ها و بهبود مستمر عملکرد سازمانباعث رشد برنامه یابیکند که عمل ارزیمیت کته کفان ینهم

. کندیجاد میا یسازمان های تعالیفرصتجاد یو ا عهتوس ییزافاهم یبرارا  میعظیی رویو ن شودیم

 ییبدون شناسا تیابی به اهداف،و دس فتشریپ زانیاز م یگاهآو کسب  یبررس که بدونت مسلم اس

شده ینتدو یهاتاسیس یاجرا زانیکسب بازخورد و اطالع از مبدون  ،سازمان یرو شیپی هاشلچا

نخواهد شد و  سریدارند، بهبود مستمر عملکرد م ازین یکه به بهبود جد یمواردیی و شناسا

ران با یمد ین،بنابرا ند؛تسیر نیپذامکان یابیو ارز یریگموارد بدون اندازه این یتمام ،شکبدون

سازمان مطلع  یخارج یهافرصت و از یقوت داخلاز نقاط توانندیعملکرد سازمان خود م یابیارز

، یتنهاکنند و در یرگیشیپ سازمانلی احتما یاز ضررها د؛کنن ییموجود را شناساهای دیتهد ؛شوند

  (.39، 2013بهار، پورسلطانی و زارعیان، )شعبانی کنند یتهدا یاثربخش یسوسازمان را به

 منابع از و بهینه صحیح استفادة سمتبه سازمان هر هایزیرسیستم دادنسوق با عملکرد، ارزیابی

 از یکی مدیر نظارتتحت واحدهای عملکرد از اطالع حقیقت،در باشد. کنندهبسیار کمک تواندمی

 این کمک به دهد که مناسب یاری هایگیریدر تصمیم را مدیر تواندمی است که ابزارهایی ترینمهم

، 2009، 1)اسمیلد، پاردی و پاستور کرد گیریتصمیم واحد توسعة یا تهدید دربارة توانمی شاخص

 یها براتیفعال ییاهداف، شناسا نییتع روند از یبخش مهم این، ارزیابی عملکردبر(. عالوه48

)استولزر، فرند، تروونگ،  است ندیاآن فری هارمجموعهیزة عملکرد همارزیابی  به اهداف و یابیدست

چگونگی تخصیص دربارة بحث  عملکرد، ارزیابی دیگر مزایای از .(56، 2018، 2توچیو و آگیار

 تواندمی عملکرد ارزیابی نتایج که است روشن است. هاسیستمبین زیر هاشپادا و ها، درآمدهابودجه

یک از هر ،در هر سازمان(. 45، 2009 ،و همکاران  لدیاسمکند ) زمینه فراهمایندر را مفیدی الگوی

 یآگاه نیا که دندارنیاز خود  تیاز موقع یبه آگاه ،شدهنییتع به اهداف لیو ن شرفتیپ ید براافرا

 یبرا را الزم داتیو تمهشوند عف عملکرد و رفتار خود مطلع ضنقاطقوت و از نقاط شودیموجب م

 . (2، 2016)پاکزاد،  دنکار برهب شتریب یاثربخش

 
1  . Asmild, Paradi & Pastor 

2. Stolzer, Friend, Truong, Tuccio & Aguiar 
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ثیرات مستقیم و غیرمستقیم أعنوان یک قدرت مؤثر در توسعة اجتماعی و اقتصادی، با تورزش به

فر، خطیبی و محمدی، فخرالدینی، پیمانیمیر)د اقتصاد و سیاست کشورها دارنقش مهمی در 

و  یبهداشت ،یاجتماع یکارکردها ی،نیماش یشدن جوامع و گسترش زندگیبا صنعت. (78، 2013

 ؛جامعة امروز مطرح شده است یضرور یازهایاز ن یکیعنوان و به است افتهی شیورزش افزا یسالمت

موجب  ارزشمند یاجتماع تیفعال نیافراد جامعه از ا یتمام یمندضرورت بهره اساس،برهمین

 برایمساعد  ةنیزم کردنفراهم رایب(. 12، 2011)کوچی،  تشده اس یورزش یهاسازمان شیدایپ

سازمان  و ونیاهداف فدراسشده در ینیبشیپ یاساس اصول و مبانمربوطه، بر یگسترش رشتة ورزش

و جذب آحاد مردم  زهیانگ جادیا ها،تیئ. از اهداف هنداشده لیتشک یورزشهای تئیهی، بدنتیترب

 ةندینما هاتیئ. هاست یورزش یاهباالبردن سطح مهارت به امر ورزش، کشف استعدادها و

مقررات و هماهنگ با با  مرتبط را برابر یهاتیکه فعال هستندمربوطه در استان  یورزش ونیفدراس

، مخاطب رفیعی و ای)رضان کنندینظارت مها بر آنو کنند می استان اجرا جوانانوورزش ةادار

عملکرد ورزشی . کندها عملکرد هیئت را مشخص میکه حاصل این فعالیت (2، 2013 ،زادشرویه

م مثابة یک سیستبه بایدورزش را  آن ارتقایبا تحلیل مدیریت که برای  ای است مرتبطپدیده

 میرفخرالدینی و همکاران،) عنوان یک سیستم یکپارچه توجه کردنگریست و به عناصر کلیدی آن به

2013 ،78.) 

توجه بسیاری از مورد و های مهمهای ورزشی یکی از مقولهارزیابی عملکرد در سازمان ،نینهمچ

شناسایی وضع موجود خود به ها این سازمان زیرا، ؛ها بوده استن و مدیران این سازمانکارشناسا

لدینی و میرفخرا) نیاز دارندی دستیابی به وضع مطلوب خود راستاهای بهبود درتوسعة برنامه رایب

قهرمانی و حذف شکست در ورزش  تیفعال عملکرد به بهسازی یابیارز ندی(. فرا79، 2013 همکاران،

 یهاتیئ(. ه120، 2007، 1بونداك و لیرژیمنجر خواهد شد )بادو، کاماردا، سربانو، و یو همگان

های که سازمانییجاآناز ،معتقدند پژوهشگرانو بسیاری از  ستندین اامر مستثن نیاز ا زین یورزش

، هستند هایی عمومی و غیرانتفاعیورزشی سازمان یهاتیئها و هجمله فدراسیونورزشی و از

العة ست و باید از دیدگاه سیستمی به مطا هاانتر از سایر سازمها بسیار پیچیدهارزیابی عملکرد آن

ارزیابی سیستمی ( با دیدگاه 2010) 2، زینتس، بیل و رابینسونها پرداخت. ویناندآنعملکرد 

 ،یسازمانسازمانی و بروننگاه عوامل مالی و غیرمالی و درون عملکرد را با خود ، در پژوهشعملکرد

د. قالب پنج بعد سرمایة انسانی، مالی، ارتباطات و وجهة سازمان، مشتری و ورزش ارزیابی کردندر

سب با شرایط فرد و خاص آن سازمان است و باید متناسازمان منحصربهسیستم ارزیابی عملکرد هر 

 
1. Badau, Camarda, Serbanoiu, Vigil & Bondoc 

2. Winand, Zintz, Bayle & Robinson 



 209                                                                             ...ترکيبی کارت امتيازیسازی مدل تبيين و پياده
 

 هایی در داخل و خارج از کشور درزمینةوهشتاکنون پژ ،دلیلهمینشود. بهآن سازمان طراحی 

 صنعتی، بازرگانی، آموزشی و خدماتی انجام های مختلفطراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان

زمینه هایی دراینهای ورزشی نیز در اجرای پژوهشورزش و سازماندر حوزة  اند. پژوهشگرانگرفته

های ابطة مؤلفه( که به بررسی ر2018و همکاران )اسکندری دستگردی پژوهش اند. در داشتهسعی 

ة مؤلفهای ورزشی پرداخته شده است، نتایج نشان داد که کارایی فدراسیون ارزیابی عملکرد و

سواد علمی و ، شدن با اهداف سازمان، سابقههای تدارکاتی، هماهنگبازی ارزیابی نتایج،) مدیریتی

ساختار سازمانی  های منابع انسانی واز مؤلفه (توسعه و تعاون ،و همچنین شدهمحول نتایجپیگیری 

کارکنان،  ای، رسیدگی به شکایات، انگیزشو تعداد ورزشکاران حرفه کیفیت کار کارکنان، عالقه)

( ارتباطات جهانی و تسهیل فرایندهای داخلی توسعه و مشارکت، تمرکز بر بخش پژوهش،، آموزش

توجه  دجهانی، بای ةدر عرص برای موفقیت دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که. گیردشتر تأثیر میبی

 توسعه و و نیازهای ورزشکاران، هاتای، توجه به شکایورزشکاران حرفه خاصی به ایجاد انگیزه در

تمرکز بر پژوهش و افزایش ارتباطات  ودر امور، ها دادن آنآموزش کارکنان فدراسیون، مشارکت

 ةعملکرد پژوهشکد یابیارز( به 2013بهار و همکاران )شعبانی ،در پژوهش دیگری .داشتجهانی 

این  جینتا پرداختند.در ابعاد مختلف  یفناور و قاتیوزارت علوم، تحق یورزشو علوم یبدنتیترب

 در سطح خوب، در شاخص شیص همادر شاخ یبدنتیترب ةعملکرد پژوهشکدکه  دادنشان پژوهش 

و  یمسائل اخالق تیرعا انیزمراجعان و م هایبه سؤال ییگودر سطح متوسط، در پاسخ کارگاه

در سطح متوسط، در شاخص  هیدر سطح خوب، در شاخص نشر یتوسط کارکنان ادار متقابل امراحت

در  یپژوهش یها در بخش طرح متوسط، در سطح متوسط، در شاخص کتاب در سطح یمال امور

با پژوهشکده در  یدر همکار یعلمئتیه یاعضا یمندتیرضا انیزسطح متوسط، در شاخص م

 یورزش و علوم یبدنتیتربی بودن پژوهشکده در مسائل علممرجع انیزمدر شاخص سطح خوب و 

ی ابیارز ستمیس یبا طراح (2009) احسانی، کبیری و مومنی ،یفرعدر سطح متوسط قرار دارد. ج

 فرایندی، و یخروج یهامالك ،یورود یهاد مالكعدر سه بها دانشگاه یبدنیتترب تراااد عملکرد

 یهامالك از یورزش مو علو یبدنیتمدرسان و کارشناسان ترب یعملکرد شغلیند که فرانشان دادند 

برای ارزیابی که  کردند دیتأک( نیز در پژوهش خود 2010) 1لندی و فرر ت.عملکرد اس یابیمهم ارز

 تمرکز شود.  عیواق یتارهافر بر شتریب هارشگا نی هااعتقادات، ارزش جایبه دیبا عملکرد بهینه

توان نتیجه گرفت که می شدههای محدود انجامهای ورزشی، با توجه به پژوهشئتاما در حوزة هی

طور علمی نیاز دارند که عملکرد خود را به های جدیدیها بیشتر به الگوها و مدلاین سازمان

های قبلی با توجه به روشکه نیز اذعان داشتند  ، پژوهشگرانطرفیاستدالل و توجیه کنند. از
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دهند، اختیار قرار نمیسازمان را دری ندارند و اطالعات خوانها با واقعیت همارزیابی و اینکه این روش

( 2005)پورمحمد (. 34، 2013های جدیدی بود )نصیرزاده، گودرزی و فراهانی، دنبال روشید بهبا

نشدن حاظلشوندگان، یابیارز اتیران با خصوصیاز مد یانبودن عدهشناکه آنشان داد  پژوهشیدر 

نبودن ینیو ع قیدق یابیج ارزیاز نتا نکردنفادهتاس ،یابیارز فرم عالقه به شغل در ریعوامل نظ یبرخ

از  های مناسب و بهینه،از روش نگرفتنبهرهو  باالح در سط یابیل به ارزشیتما ،یابیارز ستمیس

 بر استفاده کنند؛نند نتایج آن را مخدوش و غیرقابلتواهستند که می ارزیابی ستمیس مشکالت

ها و محیط، شدن سازمانمرور زمان و پیچیدهبیان کرد که به( نیز 2005) 1سایمون ،اساس همین

 ها جنبة حیاتی پیدا کرده است؛در سازمان کامل و جامع ،گیری از یک سیستم ارزیابی کارآمدرهبه

 .دنبال کندرا  یدتریجد یهاروشرا بر آن داشت که پژوهشگر مطالعة حاضر بنابراین، این ضرورت 

، کارت 2یتفیک تیریمد ییاروپا ادیمدل بنهای مختلفی مانند غالبًا از مدل عملکردبرای ارزیابی 

های ، دیگر مدل6جهتی، تحلیل کارایی چند5مراتبی، تحلیل سلسله4مدل تاپسیس، 3امتیازی متوازن

استفاده  (125، 2016ی و افخمی، دهقان باغورمازیار، شده )های ذکرریاضی یا ترکیبی از مدل

عملکرد  یابیدر پژوهش خود با هدف ارز( 2013مثال، میرفخرالدینی و همکاران )عنوانشود؛ بهمی

در این . استفاده کردند، تاپسیس -کارت امتیازی متوازنم منسج مدل از یورزش یهاسازمان

متوازن  یازیاساس مدل کارت امتبر یورزشی هاعملکرد سازمان یابیمؤثر در ارز یارهایمع، پژوهش

عملکرد  یبندهبرت یبرا یعمل و ینظر یهاقوت لیدلبه سیو از روش تاپس شدند ییشناسا

 یهاحوزه از کیسازمان را در هر تیوضع توانیمدل م نیاز ا که ها بیان کردندآن. دبرداری شبهره

 بهتر و عملکرد تیریمد یبرا دقیق یچهارچوب تواندیحاصل م جیکرد و نتا یابیو ارز نییتع ،ییاجرا

 فدراسیون عملکرد ارزیابی( در پژوهش خود با هدف 2016باشد. محمدی و همکاران ) اثربخش

 یستگبهم نیباالتر ،جینتا ینابمکه بر استفاده کردند کیفیت مدیریتبنیاد اروپایی  مدل از قایقرانی،

 جیکارکنان و نتا نیب زین یستگبهم نیترنییو پا بود یاصل ریمتغ ها وراهبردها و یمشخط نیب

از کارت امتیازی  ( در پژوهشی2017) وقی و میری لواسانیثو، عظیمی .شدعملکرد مشاهده  یدیکل

این  یهاافته. یزیست استفاده کردندستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیطمتوازن در عملکرد سی

ایمنی بهداشت و  سیستم مدیریت، کارت امتیازی متوازنی سازادهیکه بعد از پ دادپژوهش نشان 
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 شرفتیپ( درصد 2/64شاخص ) 43بررسی، شاخص عملکردی مورد 67ازمیان  1محیط زیست

 دانشمندیمشاهده است. لقاب انیو مشتر یلخدا یندهاایدر منظر فر شرفتیپ نیا ةعمدو  نداداشته

با کارت  کیمناستیژ ونیفدراس یبرنامة راهبرد یاجرا یبراکه نشان داد  یدر پژوهش( 2016)

هدف  34 و رشد، یریادگیو  یداخل یندهایفرا ،یمشتر ،یمتوازن، چهار منظر مال یازیامت

چائو، چن ، ابتکار و اقدام وجود دارد. چانگ 161بلندمدت و  یهدف کم 106سنجه،  106 ،یراهبرد

ی هاخصاش عةتوس یبه بررس ،نزمتوا یازیکارت امت کردیدر پژوهش خود با رو (2016) 2 و لو

متوان،  یازیو به چهار منظر کارت امتند پرداخت وانیتا ةدر صنعت دوچرخ داریپا تیریمد عملکرد

بهره  یلیتحل ةکشب ندایاز فر یزها نداده لیتحلوهیتجز ی. براکردندرا اضافه  داریپا تیریمد منظر

کارها ودانش در کسب یفعل تیوضع صیبا هدف تشخی در پژوهش (2016) 3لزاکاوا و دابکوا. اندبرده

 یرا برا ییشنهادهایپ انیو در پا استفاده کردند متوازنی زیارت امتااز کی، اسلواک یدر جمهور

 دیمؤ( 2011) 4و هوانگ ییبای هاافتهی ،نیهمچن .کردندارائه  یکار در اسلواکوکسب تیود وضعببه

 از ن،یچ یهادانشگاه یورزشو اماکن  یورزش یهارشته یهابرنامه یاجرا یبرا دیاست که با نیا

و  یریادگو ی یخلاد یندهایفرا ،یاهداف خدمات ،یچهار منظر مال در متوازن یازیکارت امت کردیرو

، استفاده دنشده باش مجهزمناسب ی اتیعمل یهاو برنامه یها، اهداف کمکدام به سنجهرشد که هر

باشگاه و ارزیابی آن، تصمیم  6( نیز برای تدوین راهبرد2007) 5لزیه گالیگلف ر یباشگاه ورزش شود.

از مشاوران،  یمندباشگاه با بهره رانیمد ،راستانیامتوازن گرفت. در یابیارز روشگیری از به بهره

اساس بر زیو ن کاروکسب یداخل یندهایفرا ،و رشد یریادگی ان،یمشتر ،یمال جنبة چهار یمبنابر

متوازن  یازیکارت امتبه تدوین  باشگاه یهاکدام از بخشهر یمناسب، برا یریگاندازهی هاشاخص

قطع  ؛افتی شیکارکنان افزا تیرضاشاهد بودند که سال،  کیمدت آن به یاجرا و پس از پرداختند

نسبت به گذشته ارائه شد،  یبهتر تیفیبه ورزشکاران با ک خدمات یافت؛کارکنان کاهش  یهمکار

  .کرد دایپ شیدرآمد باشگاه افزا ،تیو درنها افتیباشگاه بهبود  ییکارا

های ارزیابی، توان به این نتیجه رسید که یکی از معتبرترین روشبنابراین، براساس مرور پیشینه می

در سال آن  ولیةا ةاین روش، نظامی برای مدیریت عملکرد است که ایداست.  کارت امتیازی متوازن

ها شکل سنجش عملکرد سازمان های نوینزمینة روشدر 7کاپالن و نورتون در مطالعات 1990
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ر کارآمد در مدیریت عنوان ابزا، بهنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد و سپسعگرفت که ابتدا به

متوازن از زمان  یازیکارت امت(. 324، 2012)خداداد حسینی و عزیزی،  راهبردی استفاده شد

سراسر جهان در یاندهیافز تیاز اهم جیتدربه ،توسط کاپالن و نورتون 1992آن در سال  یمعرف

-کاربرداز  یکیعنوان آن را به، 1هاروارد بیزینس ریویو معتبر ةکه مجلیطوربه ؛برخوردار شده است

 ،یلواسان یریو م یوثوق ،یمیکرده است )عظ یسال گذشته معرف 75در  یتیریمد یابزارهاترین 

 . اولین نسل آن، مجموعهاندرت امتیازی متوازن معرفی شدهکنون چهار نسل از کاتا(. 2، 2017

(. دو موضوع اصلی 31، 2011کرد )بختیاری، کار فراهم میوهایی را برای مدیریت جامع کسبجهسن

و  معرفی چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیریاند از: در نسل اول عبارت

ضعف کارت امتیازی از نقاط (.36، 2013، 2تعریف هدف و سنجه در هر منظر )پانیکر و سشادری

مشخص  یمتوازن و نبود روش توان به ابهام در تعریف ابتدایی کارت امتیازیمتوازن در نسل اول می

نسل دوم کارت امتیازی  (.65، 2011ها اشاره کرد )عاطفی، بندی آنو طبقه هاسنجهبرای گزینش 

 «ن کارت امتیازی متوازن به راهبردکردمتصل»ای با عنوان در مقاله 1996متوازن در سال 

در روش کارت امتیازی متوازن،  راهبردین برای افزایش ارتباطات گذاری شد. کاپالن و نورتوپایه

ریزی کردند. اساس این توسعه، های جدیدی به نسل دوم اضافه کردند و نسل سوم را پایهمشخصه

یم از طور مستقربخشی به گزینش اهداف راهبردی بهگذاری و اعتبامالحظات مربوط به صحه

، نسل چهارم کارت امتیازی 2008صورت کمی بود. سرانجام در سال راهبردها و تعیین اهداف به

معرفی این معرفی شد.  عنوان یک سیستم جامع مدیریتین با نام کارت امتیازی متوازن بهمتواز

شامل  ای تدوین راهبرد و مدیریت عملیاتای از ابزارهدامنة گسترده کردننسل باعث یکپارچه

دی پویا و تخصیص بند، بودجههای تدوین راهبرشناسیاندازها، روشهای مأموریت، چشمبیانیه

، 2011)عاطفی،  دش و ابزارهای تحلیلی آماری اقتصادییند، راهبردهای خودجوش منابع، بهبود فرا

را به  راهبردیاست که اهداف  راهبردی تیریو مد یابینظام ارز کیمتوازن  ازیکارت امت(. 85

تا  کندیمتمرکز م یدیکل یهااز شاخص یفیرا بر ط ریو توجه مد کندیجامع متصل م یهاشاخص

تا  آوردیفراهم م یمتوازن چهارچوب یازیامت کارت(. 68، 2014، 3)پیترزمتعادل فراهم آورد  یدید

 ،ابزار نیبروند. ا شیپ ندهیآ یرقابت یهاتیموفقی سوبه تیهدا یبرا یبا ابزار رانیآن مد لةیوسبه

 یتا چهارچوب دهدسوق میعملکرد  یارهایاز مع یجامع مجموعة سازمان را به تیو مأمور راهبرد

 اریبس یابزار تواندیمتوازن م یازیکارت امت ندیفراهم آورد. فرا راهبردیی ابیو ارز تیریمد یبرا

را دگرگون  خود سازمان بتوانندباشد که با استفاده از آن و خصوصی  یدولت رانیمد یگرانبها برا
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امر دارند که  نیبه ا یاعتقاد راسخ رند،یگیکار ممتوازن را به ازیامت که کارت ییهاکنند. سازمان

 (.2، 2010 ،1گوزی، هرناندز و رودر گوزیدریروبیشتر است ) آن نسبت به مخارجش دیعوا

که به ارزیابی و  شود؛ ابزاریمیکار گرفته نوان یک ابزار ارزیابی عملکرد بهعبه کارت امتیازی متوازن

 راهبردیمضامین مختلف (. 183، 2017، 2کند )موداك، پاتاك و قوشکمک می توسعة راهبردی

اهداف  هر چه مضامین یا بنابراین، هستند؛متفاوتی  های عملیاتیصو شاخ راهبردیدارای اهداف 

د نعملکردی مناسب نیز افزایش خواه هایماهیت و تعداد شاخص ،شوندبیشتری طراحی  راهبردی

 کارت یاهمدل یریکارگدر به یمسئلة اساس کی یول (؛201، 2006، 3چن، یانگ و شیویافت )

بدون  .شود یریگاست که عملکرد سازمان با آن اندازه ییخط مبنا و الگو نییمتوازن، تع یازیامت

 ،شد نییتع یابیارز یخط مبنا برا کیکه یممکن است. هنگامریغ یابیارز استاندارد و خط مبنا نیا

 نییاست که تع یحالدر نیا .هدف انجام خواهد شدمورد یهامقابل الگو و طرحدر یابیگاه ارزآن

(. در اغلب 64، 2012 ،رستمیانواری و  زارعی، آذر) استکننده استانداردها، سخت و اغلب گمراه

 یبرا یالمللنیب یگرفتن استانداردهادرنظر ایوجود ندارد  یاستاندارد ای ،یرانیا یهاسازمان

 کی یواحدها یو حت لفمخت یهاسازمان نیب ینظر اتفاق یرسد و حتینظر نمعقول بهها مسازمان

داده  حیترج و شودینم دهید یالمللنیب یشده در استانداردهاسازمان بر سر اوزان ازقبل مشخص

 4هاداده یپوشش لیمدل تحل که استفاده کنند ینسب یابیمطلق از ارز یابیارز یجاشود بهیم

 (.30، 2013 ار،دیو کشت یکاظمریم ا،ینیمشکل باشد )ابطح نیرفع ا یبرا یتواند راهیم

در  پژوهش اتیبه ادبرا ها تحلیل پوششی داده 1978در سال  5کوپر و رودزچارنز، ، بار نلیاو

که به  است (یتجرب تیبر تجربه )دارای ماهیروش مبتن کی کیتکن نی. اکردند یمعرف اتیلعم

 هایپژوهشتاکنون در ندارد. نیازی  اییسنجش کار یهای سنتهای مدلتیو محدود هامفروض

مدل در  نیاز ااستفاده کار گرفته شده است. عملکرد به یابیارز یبراها تحلیل پوششی داده یادیز

 هب (1979) 6نی. هافلر و پاست شیافزادرحال یریچشمگ طوربه هابخش ریسا مانند ،ورزش ستمیس

(. از آن به بعد بود که 94، 2009، 7)لی پرداختند کایبسکتبال آمر گیدر ل ییاکار لیحلتوهیتجز

تحلیل میان تحلیل ابعاد مختلف ورزش قوت گرفت که دراینهای ریاضی در گیری از مدلبهره

 شود.عنوان یکی از این ابزارها در نسل جدید شناخته میبهها پوششی داده
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 و به مقیاسنسبت بازدة متغیر  - هاتحلیل پوششی داده کیبا استفاده از تکن( 2010) 1نیجارد

فوتبال فرانسه  یهاعملکرد باشگاه یابیبه ارز به مقیاسنسبت بازدة ثابت  - هاتحلیل پوششی داده

ی و دو خروج زبانیشهر م تیو جمع یپرداخت یدستمزدها یاز دو ورود ،پژوهش نیادر . پرداخت

 پژوهش جیعملکرد استفاده شد. نتا یابیارز یندفرا یفصل برا یشده و گردش مالکسب هایازیامت

 2فرانکسن و دمنی. تستندین هاآن نیتراکارلزوماً باشگاه،  نیسودآورتر ایقهرمان  میتکه نشان داد 

 آلمان گیفوتبال ل کنانیعملکرد باز یابیبه ارزها تحلیل پوششی دادهبا استفاده از مدل  (2011)

 درتیم آن  ةو رتب میهر ت کنانیباز ییاکار نیانگیم نیبکه نشان داد ها آنپژوهش  جینتا. پرداختند

 یهامیت ییاکارعملکرد و  زین( 2010) 3نیر و سبرئوجود دارد. اسکو یمسابقات ارتباط مثبت جدول

پژوهش  جینتاکردند.  لیتحلوهیمدل تجز نیقهرمانان اروپا را با استفاده از ا گیدر ل کنندهشرکت

دسترسشان از منابع در حیصح ةها استفادمیت ییاکار نییعامل در تع نیترمهمکه داد  نشانها آن

با استفاده از  کتیکر میت یانتخاب اعضا یرا برا دیروش جد کی( 2014) 4شارماو  گوالم است.

 یبرا هاتحلیل پوششی دادهفرمول  کی اساسکردند که براین شنهادیها پداده یپوشش لیروش تحل

 نی. اشدمتعدد ارائه  یهایمختلف با استفاده از خروج یهاتیدر قابل کتیکر کنانیباز یابیارز

ها را براساس نمرات آن ةو رتبکند می نییرا تع کتیکر کنانیباز یو ناکارآمد یکارآمد یابیارز

 ازینانتخاب تعداد مورد یتواند برایم شدهارائه یبند. رتبهکندیمشخص مها تحلیل پوششی داده

اساس بر ،پژوهش نیاستفاده باشد که در ااز مسابقات مورد یدر هر سطح کتیکر میت یبرا کنانیباز

 یبرا مختلف یهاتینظر قابلاز کتیکر کنانی، بازبرتر هند گیل یواقع یهااز داده یامجموعه

گرفتن عوامل ازجمله درنظر ییهاتیشده مز. روش ارائهشدند یبررس کتیکر میت نیانتخاب بهتر

توسط هر شده دارد و نمرات کسبرا  مختلف، یهاتیدر قابل کنانیمتعدد مربوط به عملکرد باز

 یپوشش لیهر فرد را با استفاده از مدل تحل یکل ةو نمر کندمیدر هر بخش را با هم جمع  کنیباز

 کند. یم نییها تعداده

در توانمند  یابزار عنوانتواند بهمیها داده یپوشش لیمتوازن و تحل یازیکارت امت یقیروش تلف

 یبیمدل ترکخود که از  ( در پژوهش8201) 5یو فونر نیباسو، کاسر. معرفی شود ارزیابی عملکرد

کارت از  ها استفاده کردند،بی عملکرد موزهارزیا برای هاتحلیل پوششی داده کارت امتیازی متوازن و

تحلیل عملکرد و از  یابیارز یهاشاخص یطراح یبراقدرتمند  یعنوان ابزاربهامتیازی متوازن 

 
1. Jardian 

2  . Tiedemann   & Francksen 

3  . Escuer & Cebrian 

4. Gholam & Sharma 

5. Basso, Casarin & Funari 
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 ایایاز مزها بیان نمودند که آن. کردندعملکرد استفاده  یابیارز یبرا یعنوان ابزاربهها پوششی داده

، کارت امتیازی متوازنمنظرهای  نیمتوازن و حفظ تعادل ب یابیبه ارز توانیم شنهادییمدل پ

 ییتوانا ،نیشده و همچنکارگرفتههای بهآن در شاخص رییپذنگری، انعطافبودن مدل، جامعیخط

کارت  یک از چهار منظر مدلواحدهای کارا و ناکارا از دید هر ییو شناسا ییکارا رییگآن در اندازه

 . کرداشاره امتیازی متوازن 

 ةاستفادکه  هستند ییابزارها هاتحلیل پوششی داده امتیازی متوازن و کارت مانند ییهاکیتکن

شده ادی تکنیک دو نی. بدآیمینظر بسیار کارا و اثربخش به ،عملکرد یابیها در نظام ارزاز آن یقیتلف

 ةپوشانند عنوان مکمل وها بهاز آن یکیکه از طوریهب ؛کرد جادیا کیستماتیس یارتباط توانیم

بسیاری  تواندیها مدرست آن بیو ترک حیصح رییکارگبه ،رونیااز شود؛استفاده  یگریضعف دنقاط

یند دهد. نقش پوششی این دو روش در فراها را پوشش از مشکالت عدیدة ارزیابی عملکرد سازمان

و لطفی زاده د، حسیننژا)نجفی، آرین بی عملکرد را می توان در جدول شمارة یک مشاهده کردارزیا

 . (5، 2008رسول، ابن

 
در ها تحليل پوششی داده متوازن وکارت امتيازی  های ساختاری دو روشویژگی -1جدول 

 یند ارزیابی عملکردفرا

 کارت امتيازی متوازن هاتحليل پوششی داده ویژگی

 آلهدیا مجازی واحد کیبا  سهیمقا مشابه واحدهای با ینسب ةسیمقا سهیمقا ةنحو

 یدگاهیدچند نهاده، ستاده ساختار

 فیضع قوی یاضیبندی ررتبه

 سازمان یابیخودارز یفن ییکارا نییتع کاربردیندهاییفرآ

 متوسط باال رییگدقت اندازه

 متوسط باال راهکار بهبود ةارائ

 ندارد دارد بندیامکان رتبه

 دارد ندارد نگریندهیآ

 دارد ندارد یسازمان راهبرد

 

تحلیل  کیمتوازن و تکن ازییکارت امت تلفیقی رییکارگبهشده، های بیانبنابراین، با توجه به ویژگی

در  زیاد کیتفک قدرت عملکرد و دییهای کلشاخص نیتوازن ب جادیادلیل ، بههاپوششی داده

 دیجامع و کامل واحدها از د یابیبندی و ارزانجام رتبهو نیز  کارا و ناکارا واحدهای زیو تما ییشناسا

 یبعدهای تر برای دورهقیو بهبود دق ریمس ةارائ آن، متعاقب وکارت امتیازی متوازن منظر  هر چهار
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شمار های ورزشی بههیئت ارزیابی عملکرد های موجود برایایده نیتراز مناسبتواند می ،یابیارز

های مختلف هیئتاین ایده،  کردناجرایی سازی وبرای پیادهدر این پژوهش  ،اساسآید؛ برهمین

 اند.شدهمطالعه صفهان به عنوان نمونة موردی اورزشی استان 

 

 پژوهش شناسيروش
است.  یدانیم ،اجرا ازحیثو  یلیتحل -یفیتوص ،لحاظ روشبه ،یکاربرد ،نظر هدفپژوهش حاضر از

 ،بود 1396در سال  ی استان اصفهانورزش یهاهیئت ییعملکرد و کارا دربارةکه پژوهش ییآنجااز

 عملکرد یابیو ارز تیریة مدطیدر ح زین ینگر و از جنبة موضوعنوع مطالعات گذشتهازی نظر زماناز

 1396در سال  استان اصفهانفعال  یورزش هیئت 49پژوهش شامل  نیا محدودة مطالعاتی .است

عنوان نمونة مطالعاتی ی بهورزش هیئت DMUs ≥ 3 × (input + output)، 12اساس فرمول که بر بود

و  هایورود جمع برابرها، سه داده یپوشش لیاستفاده از روش تحل یواقع، برادر. ندشد نییتع

 باشدی( بررسموردهای هیئتتعداد ) یبررسمورد یتر از تعداد واحدهاکوچک دیها بایخروج

که تعداد ییازآنجادر ادامه شرح داده خواهد شد،  کهطورهمان(. 39، 2013، ا و همکاراننی)ابطحی

و رشد  یداخل یندهایامناظر فر) یمورد و شامل دو ورودچهار  پژوهش نیا یهایو خروج هایورود

 × (2 + 2) = 12شده، ، براساس فرمول ذکراست ی(و مشتر یمناظر مالی )و دو خروجی( ریادگی و

 به روش یورزش هیئت 12اساس، نیابر ؛مدل الزم بوده است یبرا یریگمیواحد تصم 12د ، تعدا3

 یهایابیشده در ارزکسب جیخود و نتا یهاتیدر فعال تیدار و براساس موفقهدف یریگنمونه

. این عنوان نمونه انتخاب شدندبه جوانان استان اصفهانوادارة کل ورزشتوسط  گرفتهصورت

، ووشو، بالیکاراته، والی، رانقیقا میدانی،دوو ،کمانا ب یراندازیت تکواندو، یهاهیئتشامل  هاهیئت

 یهاتیبه موفق یقهرمان یهارقابت و در یالمللنیاند در سطح بکه توانستههستند و هندبال  یکشت

هستند  تنیس و شطرنج بسکتبال، یهاهیئت ها شامل، این هیئتنیهمچن .ابندیدست  یقبولقابل

را در  یتوجهقابل جیو نتا هستند فعال اریبس یرشته ورزش ةمربوط به توسع یهاتیفعالکه در 

 یورو بهره یاثربخش ،ییکارا ت،یموفق ی. شناخت الگوهاداندست آوردهگرفته بهصورت یهایابیارز

 د.باش دیمختلف مف یمحورها در گرید یهاهیئت یبرا تواندیم پژوهش نیمنتخب در ا یهاهیئت

وجوانان به ادارات بع معتبر، فرم ابالغی وزارت ورزشپیشینه و منا ها ازطریق مطالعةشاخص تعیین

 ادارة و ارزیابی نظارت واحد کارشناسان شامل خبرگان هایی باها، مصاحبهتکل برای ارزیابی هیئ

تعدادی  ،و همچنین دیریت ورزشی متخصص در حوزة پژوهشمجرب م اساتید جوانان،وورزش کل

 هایشاخص تعیین و هابررسی انجام از پس. دتعیین ش ورزشی هایهیئت دبیران و از کارشناسان

 درقالب و ندشد تدوین شاخص کلی 19های ورزشی، عملکرد هیئت ارزیابی برای مناسب
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 ندشد ارائه ،داشتند زمینه در این را الزم تجربة که خبرگان از نفر 20 به بخش دو در اینامهپرسش

 در و کنند متوازن تعیین امتیازی کارت منظر چهار در را هاشاخص نامه،پرسش اول بخش در تا

 .شاخص مشخص شود هر اهمیت میزان بود، شده طراحی فازی مقیاسیپنج طیف با که دوم بخش

 عنوانبه بودند، شده یادگیری تعیین و رشد و داخلی یندهایفرا مناظر در که هاییشاخص

 نتایج عنوانبه و مشتری مالی مناظر در شدهتعیین هایشاخص و مدل( )ورودی توانمندسازها

 هر آیا خبرگان، نظرهای براساس هاینک کردنمشخص برای .شدند گرفته درنظر مدل( )خروجی

 در شاخص هر برای محتوا روایی بود الزم خیر، یا دارد نتایج رواییو  توانمندساز عنوانبه شاخص

 از پانل، اعضای آرای سازیکمی برای و منظوربدین. محاسبه شود نتایج و توانمندسازها ةحوز

 شاخص 19 از هریک برای محتوا روایی درواقع، شد. استفاده 2الوشه یا 1محتوایی روایی تکنیک

 فرمول این از استفاده با وروایی محتوایی  نسبت نتایج، ازطریق و توانمندسازها بخش در ارزیابی

 بعد این در را موردنظر شاخص که است پانل اعضای تعداد ne ،شد. در این فرمول محاسبه

 دهد.تعداد کل اعضای گروه را نشان می nو  اندکرده اریگذجای

2

2
n

nen
CVR

−
= 

 .پایایی مطلوب ابزار است دهندةنشان 83/0ضریب آلفای کرونباخ  ،همچنین

شد  خواسته خبرگان از بود، شده طراحی فازی مقیاسیپنج طیف با که نامهپرسش دوم بخش در

های کامالً گزینه از یکی انتخاب با را ورزشی هایهیئت عملکرد ارزیابی در شاخص هر اهمیت میزان

طورکه در شکل شمارة همان .کنند مشخص کامالً نامناسب و نامناسب متوسط، مناسب، مناسب،

 مقیاسیپنج طیف از استفاده با نامهپرسش از حاصل هایدرنهایت، یافتهنشان داده شده است،  یک

 .شد تحلیل صفر تا یک بازة در فازی

 

 
1. Content Validity Ratio (CVR)

 2. Lawshe 
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 استفاده در پژوهشمقياسی فازی موردطيف پنج -1شکل 

 

از  استفاده با و شدهتدوین هایشاخص براساس ورزشی هایهیئت کارایی ارزیابی پژوهش، این در

 واحدهای کارایی محاسبة ناپارمتری هایروش ترینکاربردی از یکی که هاداده پوششی تحلیل روش

ت که این یند تطبیقی تولیدی اسیک فرا هاداده یپوشش لیتحل. شد انجام است، 1گیریتصمیم

)دیلمن، دورف، لیحمان و  گیری مقایسه شوندتصمیمهای ی نسبی واحدیدهد که کاراامکان را می

بر مبتنی و کالسیک ناپارامتری تکنیک یکها تحلیل پوششی داده ،درواقع (.607، 2018، 2ریبمن

، 2018، 3و لیانگ )لی، زو رودکار میبه سبیـبرای ارزیابی کارایی ن که است ریاضی ریزیبرنامه

 یانتفاعریغ و یها اعم از انتفاعسازمان ای در تمامطور گستردهروش به نیا ،یاز زمان معرف(. 196

نسبت سازگار از مجموع  کی جادیاها تحلیل پوششی دادهاز  ستفادهشروع ا ةاستفاده شده است. نقط

و  ی)کمال، صبح است گیریر واحد تصمیمی هبرا هابه مجموع موزون ورودی هایموزون خروج

 بیترک کی ،واحدها کیبهکی ةسیجای استفاده از مقابه هاشی دادهتحلیل پوش (.49، 2000 ،4یهرب

ها و با نهاده رییگمیواحد تصم نیچند یکه وقتصورتنیبد ؛کندیم سهیواحدها را با هم مقا از یفعل

واحد مجازی که  کی جادیواحدها، با ا کیبهکة یسیجای مقابه ،چندگانه وجود دارند هایستاده

پردازد یم رییگمیواحدهای تصم یابیبه ارز ،است رییگمیواحدهای تصم ریاز سا یفعل یبیترک

بود که  یکیتکن کردنفراهم هاتحلیل پوششی داده رییگدر شکل یة اصلدیا(. 2، 2011 ،یی)صفا

 
1  .  Decision Making Unit (DMU) 

2  . Dielman, Hennersdeoof & Lehmann 

3  . Li, Zhu & Liang 

4. Kamal, Subhi & Harbi 
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 نیکه بهتر ییواحدها ییبه شناسا واحدهای مشابه از ییهامجموعه انیمآن بتوان در ةلیوسبه

)واحدهای  واحدها گرید ییسنجش سطح کارا زی)واحدهای کارا/ مرزی( و ن اندعملکرد را داشته

 پوشش کی جادیبا ا کیتکن نیکه اییآنجا(. از2009 ،1فوردیس و واد) پرداخت (رمرزییناکارا/ غ

پردازد، عنوان یم هاهعملکرد آن مشاهد ةسیو مقا یابیبه ارز هاهمشاهد روی( ییمرز کارا لفاف و)

 یابیبه ارز هاداده یپوشش لیتحل (. روش2006 ،واداند )ها را به آن نسبت دادهداده یپوشش لیتحل

پردازد. یم گرید ةرندیگمیتصم یواحدها یوربا بهره سهیدر مقا رندهیگمیتصم یواحدها یوربهره

صورت را به یورو بهره دارند کسانی یو خروج یورود نیچند هرندیگمیتصم یواحدها از دسته نیا

 یپوشش لیتحل یهاتیاز محدود یکیچنین، هم د.نکنیمحاسبه م یبه ورود ینسبت وزن خروج

تر از بزرگ دیها نبایها و خروجیآن است که مجموع تعداد ورود یهایها و خروجیها در ورودداده

 (.30، 2013، نیا و همکاران)ابطحی باشد رندهیگمیتصم یسوم مجموع تعداد واحدهاکی

 تکنیک از و استفاده هاسازیبهینهای از مجموعه برمبتنی هاتحلیل پوششی داده روش اساس

 مثابةبه اشعوامل تولیدی میزان و اندازه به توجه با بنگاه هر ،روش این در. است خطی ریزیبرنامه

 تعیین تولید تعداد عوامل توسط فضا این ابعاد که شودمی گرفته درنظر بعدیچند فضای در اینقطه

 روش این .داشت وجود خواهد ریزی خطیبرنامه روابط موردبررسی، هایبنگاه تعداد به و شوندمی

که  است این بر فرض و کندمی اندازه گیری هابنگاه سایر کارایی به نسبت را بنگاه یک کارایی

تحلیل پوششی شده توسط دارند. مرز کارایی محاسبه قرار یکسان تولید منحنی باالی هابنگاه تمامی

، 2012، و همکاران استفاده شود )آذرگیرنده کارایی واحدهای تصمیم محاسبة تواند برایمیها داده

68.) 

چند  به تواندمی که آیدمی دستبه تولید عوامل به محصول نسبت صورتبه کارایی روش، این در

 متغیر چند یا یکها، تحلیل پوششی داده مدل در. شود داده تعمیم محصول چند و تولید عامل

 وارد کارایی براساس واحدها ارزیابی برای )ستاده( خروجی متغیر یا چند یک )نهاده( و ورودی

 ها(ستاده بودنثابت فرض )با تولید عوامل سازیکمینه براساس روش این کارایی در. شوندمی

 هاخروجی همان و داد کاهش هانهاده از توانمی میزان چه شعبه هر برای یعنی ؛شودمی گیریاندازه

 ارائه مقیاس به متغیر بازدة مقیاس و به ثابت بازدة حالت دو درنظرگرفتن خروجی با نتایج .داشت را

از  هریک برای و شوندمی معین ناکارا و کارا شعب کارایی براساس واحدها ،همچنین .شودمی

لحاظ به واحد این که شوندمی معرفی الگو یا مرجع عنوانبه کارا واحد چند یا یک واحدهای ناکارا

قراردادن  الگو با ناکارا واحد. ستا ناکارا واحد به نزدیک پارامترها سایر و خروجی و ورودی متغیرهای

 
1. Wade & Seiford 
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 .کند حفظ را کارایی سطح همان و دهد کاهش را هانهاده کمی مقادیر تواندمی واحدها این

 .شد انجام 1/21های فازی ورژن تحلیل پوششی داده تخصصی افزارنرم توسط کارایی گیریاندازه

 ارزیابی و نظارت واحد توسط شدهانجام هایارزیابی طریقاز نیز هیئت هر عملکرد به مربوط هایداده

 از هریک شدةانجام هایفعالیت دربارة که مختلفی و اطالعات وجوانانورزش کل های ادارةهیئت

آمدند.  دستبه داشت، وجود جوانانوآمار و اطالعات ادارة کل ورزش دفتر در منتخب هایهیئت

ان اصفهان، برخی از اطالعات موردنیاز نیز از جوانان استو، با همکاری مدیر کل ورزشهمچنین

 .موردمطالعه کسب شدهای هیئت

 

  نتایج
 توانمندساز شاخص 11 )شامل شاخص 19نهایت آوری اطالعات براساس مدل الوشه، درپس از جمع

 :شدند تعیین ورزشی استان اصفهان هایهیئت عملکرد ارزیابی برای نتایج( شاخص هشت و

مسابقات،  به مسابقات، اعزام میزبانی و داخلی: برگزاری یندهایفرا منظر براساس هانهاده •

 همگانی، توسعة ورزش انسانی، توسعة منابع های استعدادیابی، توسعةفعالیت

 ؛حقوقی محیط و توسعة ارزیابی و نظارت هایسیستم برقراری و ارزیابی استانداردهای

های آموزشی، توسعة فرهنگی، توسعة یادگیری: فعالیت و رشد منظر براساس هانهاده •

 ؛افزاریتحقیقات و نرمنیز و  ر سازمانی و توسعة علمی و پژوهشیرفتا مدیریت و

 عضویت یا رکورد، دعوت شده، بهبودکسب مشتری: عناوین منظر براساس هاستانده •

 ؛و تبلیغات یافتهسازمان ملی، جمعیت تیم به ورزشکاران

 با نامهتفاهم انعقادمالی و  منابع مالی، توسعة مالی: مدیریت منظر براساس هاستانده •

 .ورزش توسعة برای مختلف هایارگان و صداوسیما شهرداری، وپرورش،آموزش

اس جداول شمارة دو و شمارة سه اسبر هاشاخص بندیاولویت و اهمیت ها، میزانپس از تحلیل داده

 .مشخص شدند

 است.های فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری جدول شمارة دو بیانگر ورودی

 

 

 

 
1. DEAP Version 2.1 
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 توسط شدهنييتع تياهم زانيم براساس( توانمندسازها) یورود یهاشاخص تیاولو نييتع -2جدول 

 کارشناسان

 های ورودیشاخص ردیف
ميزان اهميت 

 شده برای شاخصتعيين

 85/0 های آموزشیفعالیت 1

 83/0 های نظارت و ارزیابیداردهای ارزیابی و برقراری سیستمتوسعة استان 2

 83/0 های استعدادیابی )شناسایی، پرورش و حفظ استعداد(فعالیت 3

4 
المللی/ آسیایی/ جهانی/ بین قات )استانی/ قهرمانی کشور/اعزام به مساب

 المپیاد/ المپیک و پارالمپیک(
82/0 

5 
المللی/ بقات )استانی/ قهرمانی کشور/ بینبرگزاری و میزبانی مسا

 (جهانی/ اردوی تیم ملی و غیره آسیایی/
81/0 

 81/0 توسعة ورزش همگانی 6

 80/0 توسعة مدیریت و رفتار سازمانی 7

 78/0 توسعة منابع انسانی 8

 73/0 افزاریتوسعة علمی و پژوهشی، تحقیقات و نرم 9

 64/0 توسعة فرهنگی 10

 64/0 توسعة محیط حقوقی 11

 
 های مالی و مشتری است.خروجیجدول شمارة سه بیانگر 

 
 توسط شدهنييتع تياهم زانيم براساس( جینتا) یخروج یهاشاخص تیاولو نييتع -3جدول 

 کارشناسان

 های خروجیشاخص ردیف
اهميت  ميزان

 شده برای شاخصتعيين

 886/0 یافتهجمعیت سازمان 1

 88/0 توسعة منابع مالی 2

 88/0 مدیریت مالی 3

 84/0 عضویت ورزشکاران به تیم ملیدعوت/  4

 825/0 شدهعناوین کسب 5

 73/0 بهبود رکورد 6

7 
های مختلف وپرورش، شهرداری، صداوسیما و ارگاننامه با آموزشانعقاد تفاهم

 توسعة ورزش برای
725/0 

 715/0 تبلیغات 8
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 نوع سههای فازی تحلیل پوششی داده افزارنرم: محاسبة کارایی با فرض بازدهی متغیر به مقیاس

هر هیئت تفکیک  برای نوع بازدهی را ،چنینهم و کندمی ارائه را مدیریتی و مقیاس فنی، کارایی

 صعودی ةبازد شرایط در که کوچک هیئت یک ،مثال برای که ستمعنی ابدین بازدهی نوع. کندمی

 از و دهد افزایش را خود تولید خود متخصص نیروی کار بر افزودن مثالً با تواندمی باشد، مقیاس به

 آن مدیریت که شودمی بزرگ چنان گاهی سازمان. جوید بهره مقیاس از ناشی هایجوییصرفه

 به نسبت کاهنده بازدهی در و کند را کنترل تولید مراحل تمامی کارآمد و مفید طوربه تواندنمی

منجر  تولید مقدار در کمتری افزایش به تولید عوامل در افزایش گونههر و کندمی عمل مقیاس

 زیادی بسیار اهمیت مدیران هایتصمیم و مدیریتی حیثاز نیز بازدهی نوع تعیین ،بنابراین ؛شودمی

 هر یا یابد افزایش پرسنل یا تعداد گیرد تعلق هاهیئت به ایبودجه است قرار اگر. دارد سازمان برای

 به عوامل این که است معقوالنه آن شود، گرفته درنظر هاهیئت برای دیگری تولیدی عامل

برای  اگر برعکس، و دنگیر تعلق هستند، مقیاس به نسبت افزاینده بازدهی دارای که هاییهیئت

هایی که از هیئت عوامل این است بهتر شود، گرفتهتصمیم  کارکنان اخراج تولید مثل عوامل کاهش

هیئت  12انواع کارایی  د. در جدول شمارة چهار،نهستند، کسر شو زدة نزولی به مقیاسدارای با

 ها ارائه شده است.ورزشی و نوع بازدهی آن
 

 اسيمق به ريمتغ هبازد حالت در هاآن یبازده نوع و هائتيه ییکارا انواع -4جدول 
کارایی  کارایی فنی نام هيئت

 مدیریتی
 نوع بازدهی ميانگين کارایی کارایی مقياس

  افزایشی 33/0 418/0 396/0 165/0 رانیقایق

  افزایشی 69/0 776/0 727/0 564/0 تنیس

 - 1 1 1 1 تکواندو 
  افزایشی 41/0 432/0 556/0 240/0 هندبال

 - 1 1 1 1 کاراته 
  افزایشی 29/0 222/0 543/0 120/0 تیراندازی با کمان

  افزایشی 58/0 810/0 520/0 422/0 ووشو
 - 1 1 1 1 میدانیدو و

  افزایشی 52/0 702/0 513/0 360/0 بسکتبال
 - 1 1 1 1 شطرنج
 - 1 1 1 1 کشتی
  افزایشی 37/0 321/0 600/0 193/0 والیبال

 - 68/0 - - - میانگین کل
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 یکبا  برابر کشتی و شطرنج میدانی،دوو کاراته، تکواندو، هیئت پنج تنها ها، کاراییازبین هیئت

 میانگین با که ذکرشده هایهیئت جزبه. شدند شناخته کامال ًکارا عنوان هیئتبه و است شده برآورد

 هایهیئت گروه در هاهیئت بقیة شوند،می بندیطبقهکارا  کامالً های هیئت جزو صد در صد کارایی

 و هانهاده بهینة مقادیر و بشناسند را خود مرجع هایهیئت باید که شوندبندی میطبقه ناکارا

 .شود محاسبه هاهیئت همة برای تولید عوامل مازاد براین،عالوه و شود هایشان معینستانده

 طورکههمان تولید عوامل مازاد درمورد: ها در حالت بازدة متغیرتحلیل مازاد عوامل تولید هیئت

 ستمعنی ابدین بلکه شود؛نمی تولید میزان در کاهش باعث مازاد تولید عوامل در کاهش شد، گفته

 چنانهم مازاد، شدةمحاسبه مقدار آن ادندازدست با ،باشد ناکارا چه و باشد کارا چه واحد آن که

 هایهیئت در مازاد تولید عوامل توانمی بنابراین، ؛کرد خواهد حفظ را قبلی کارایی سطح همان

 کارایی عمل این و کرد هستند، هدایت کمبود دچار تولید عامل آن در که هاییهیئت به را مربوطه

جدول  در مدل، بازدة نهادة هر برای مازاد مقادیر. داد خواهد ارتقا سازمان و مجموعه کل در را

 .اندشده آورده شمارة پنج
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 است، شده محاسبه نهاده 11 هر تفکیکبه شمارة پنج جدول در که تولید عوامل مازاد تحلیل

 ازنظر کارایی وضعیت به توجه با والیبال هیئت برای ،مثال برای که است صورتبدین لحاظ عملیبه

 توسعة علمی و پژوهشی، دوره، دو ،آموزشی هایفعالیت ملعا لحاظ، بههاتحلیل پوششی داده روش

 هایفعالیت توسعة مجمع، سه ،سازمانی رفتار و مدیریت توسعة پژوهشی، فعالیت و سمینار پنج

 11 ،مسابقات به تیم اعزام و اردو چهار مسابقه، ،برگزاری و میزبانی مسابقات فعالیت، پنج ،فرهنگی

 و محیط دوره شش ،های استعدادیابیفعالیت مدرسة ورزشی، 12 ،ورزش همگانی توسعة مسابقه،

ست معنی انمطلب بدی این ،درواقع .هستند مازاد شده،بازنگری دستورالعمل نامه وینآی دو ،حقوقی

 ؛کند حفظ چنانهم ندتوامی مقادیر این دادنازدست با را قبل کارایی سطح هیئت همان این که

بازدهی  دارای که هاییهیئت به توانندمی منابع این سازمان کل کارایی میزان ارتقای برای ،بنابراین

 برای مطالب این. یابند انتقال ،جدید هایهیئت توسعة و احداث براییا  هستند مقیاس به فزاینده

 .دارد مصداق هاهمه هیئت

 واحد از پیروی و تقلید با ناکارا واحد: های ناکاراها برای هیئتهای هدف )مرجع( و وزن آنگروه

جدول  در. رساندب کارایی مرز به را خود تواندمی هاستاده و هانهاده میزان در مشابه مرجع خود

 ارائه هاهیئت تمام برای مقیاس به متغیر بازدة حالت در هاآن وزن و مرجع واحدهای شمارة شش،

  .اندشده

 هیئت برای مرجع هایهیئت مثال،عنوانبه که است صورتتحلیل جدول شمارة شش بدین

طورکه در این همان .شطرنج و کاراته تکواندو،: از نداعبارت است،ناکارا  که واحدی تیراندازی با کمان

هایی که حداقل یکی از سه نوع کارایی مقیاس، های کارا و هیئتشود، هیئتجدول مشاهده می

 که شوندبندی میهایی دستهدرصد( است، جزو هیئت 100ها یک )مدیریتی و فنی در آن

 دیگر هایهیئت از الگوگیری هاآن بهها تحلیل پوششی داده روش یعنی خودشان هستند؛ مرجعشان

 اینها تحلیل پوششی داده روش درهای فازی تحلیل پوششی داده افزارنرم. کندنمی را توصیه

 مقادیر مقایسة و هاهیئت تمامی دوییدوبه زوجی یا هایمقایسه انجام با را مرجع و الگو واحدهای

 اینجا در که دهد؛ اما سؤالیمی ارائه کارا، یهابا هیئت موردنظر واحد ستاندة و نهاده متغیرهای

 است؛ شده معرفی عنوان الگوبه واحد یک از بیش ها،هیئت بیشتر برای که است این شودمی مطرح

 قرار الگوگیری در اولویت را شدهمعرفی الگوی هایهیئت از یککدام موردنظر هایهیئت بنابراین،

 مرجع عنوانبه که هاییهیئت برای هادادهتحلیل پوششی  روش پرسش، این به پاسخ دهند؟ برای

 از دارند، واحد مرجع یک از بیش که هاییهیئت که کندمی ارائه را ضریبی و وزن شوند،می معرفی

 بقیة مراجع به نسبت بیشتری وزن که کنند الگوگیری و پیروی توانندمی اول اولویت در واحدی

 .آخر تا ترتیبهمینبه و دارد
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 ناکارا یهائتيه یبراها و وزن آن( الگو) مرجع یواحدها -6جدول 

 واحدهای مرجع )وزن واحد مرجع( نام هيئت شماره

  (095/0) 3 (879/0) 5 (026/0) 11 رانیقایق یکهیئت 

   (682/0) 3 (318/0) 5 تنیس دوهیئت 
    3 تکواندو سههیئت 
   (278/0) 5 (722/0) 3 هندبال چهارهیئت 

    5 کاراته پنجهیئت 
  (110/0) 10 (571/0) 5 (319/0) 3 تیراندازی باکمان ششهیئت 

 (196/0) 10 (661/0) 5 (107/0) 8 (036/0) 3 ووشو هفتهیئت 

    8 میدانیدوو هشتهیئت 
 (688/0) 5 (093/0) 8 (078/0) 10 (142/0) 3 بسکتبال نههیئت 
    10 شطرنج 10هیئت 
    11 کشتی 11هیئت 

   (50/0) 5 (50/0) 3 والیبال 12هیئت 

 

 مدل طراحی و دستیابی ،پژوهش اینی هایافته ترینمهم از یکی :اساس کاراییها بربندی هیئترتبه

. گیردمی صورت کارایی براساس بندیدرجه این که است هر هیئت درجة تعیین و بندیرتبه

مبنای کار و . دهندمی تخصیص ایدرجه و رتبه هاهیئت از هریک به مختلف، دالیل به حاضر،حالدر

 گونه است که:در این پژوهش بدین هاتحلیل پوششی دادهبندی با رتبه

عنوان هیئت کارا و شوند. ممکن است چندین هیئت بهیبندی مهای کارا رتبههیئت ،در گام اول -1

ها معنی نیست که تمامی این هیئتینافزار معرفی شوند؛ ولی این بدمرجع توسط نرم حتی الگو و

مجموعة مرجع  های کاران هیئتبندی ایرتبه ستند؛ بنابراین، برایازلحاظ کارایی در یک رتبه ه

ی ناکارا یک یا چند هیئت کارا هابرای هیئت ،که مشاهده شدرطوو همان شوددرنظر گرفته می

عنوان واحد الگو برای های بیشتری بههر واحدی که تعداد دفعه ،وند. حالشعنوان الگو معرفی میبه

کند و ها کسب میبین تمامی هیئتهای ناکارا معرفی شده باشد، رتبة اول را دردیگر هیئت

 شوند؛تا آخر مشخص می های دومهیئت ،ترتیبهمینبه

ز سه رایی که یک یا دو نوع اکاهای نیمههای کارا، هیئتدر گام دوم و پس از تعیین رتبة هیئت -2

کارا، های نیمه در هیئتمعموالًشوند )است، مشخص می درصد 100 با ها معادلنوع کارایی آن

قیاس کارایی مدیریتی معادل یک و کارایی فنی کمتر از یک است که از ضرب این دو، کارایی م

گر هیئتی این شرایط را ا. در این بخش، هم کمتر از یک است( آن شود که طبیعی استحاصل می

های کارا تا مربوط به رتبة هیئتچنانچه عدد شود شود. فرض میبندی میصورت رتبهداشت بدین

کارا باشد، یمههای نها بیشتر از سایر هیئتکارایی که میانگین کارایی آنهای نیمهنُه باشد، هیئت
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البته نکتة مهمی که در اینجا مطرح  ؛شوندبندی میها رتبههیئت طورو همین گیرندمی 10رتبة 

دلیل عملکرد بسیار خوب و کارا بههای نیمهممکن است برخی از هیئت است که این شود،می

عنوان مرجع معرفی شوند که معیار ها، بیش از یک بار بهید و نهادهاستفادة بهینه از منابع تول

اول و  ، از مرحلةواقععنوان الگو است. درر بههای تکرادر این زمان توجه به تعداد دفعه بندیرتبه

کارا را با هم و در یک گروه های کارا و نیمهگیری کرد که هیئتتوان چنین نتیجهمرحلة دوم می

اشند، رتبة باالتری شده ب یعنوان الگو معرفگیرند و هرکدام که تعداد مرتبة بیشتری بهدرنظر می

 کنند؛دریافت می

 هایهیئت کارا بود؛ ولی بایدهای کارا و نیمهبندی برای هیئتروش رتبهدربارة  ذکرشدهمطالب  -3

لحاظ کارایی و ها بهترین هیئتبندی شوند تا ضعیفکارا رتبههای نیمهناکارا نیز پس از هیئت

های بندی هیئتبندی تعیین شود. برای رتبهو موقعیت هر هیئت در رتبه وری مشخص شوندبهره

و انواع کارایی )کارایی مدیریتی، مقیاس و  طورکه محاسبه شد(میانگین هندسی )همان اکارا نیزن

شوند. میانگین کارایی هر هیئت که باالتر نظر گرفته میدر حالت بازدة متغیر به مقیاس درفنی( 

 شود.ها نیز باالتر میبود، رتبة آن هیئت

توان اساس آن میهر هیئت را بیان کردند که بر عیین درجةبندی و تسیستم رتبه شدهرمراحل ذک

کرد و رتبة هر هیئت را تعیین کرد تا از  استفادهها تحلیل پوششی دادهوش در هر زمانی از نتایج ر

کاربردی و هر آنچه الزم است، استفاده کرد. جدول شمارة هفت نمایانگر  هایآن در اتخاذ تصمیم

 لعه است.مطاهیئت ورزشی مورد 12ک از یرتبة هر
 

 ییکارا براساس هائتيه یبندرتبه -7جدول 

 رتبة هيئت ميانگين کارایی تعداد مرتبة تکرار در گروه مرجع نام هيئت ردیف

 11 33/0 0 رانیقایق 1

 6 69/0 0 تنیس 2

 5/1 1 7 تکواندو 3

 9 41/0 0 هندبال 4

 5/1 1 7 کاراته 5

 12 29/0 0 تیراندازی با کمان 6

 7 58/0 0 ووشو 7

 4 1 2 میدانیدوو 8

 8 52/0 0 بسکتبال 9

 3 1 3 شطرنج 10

 5 1 1 کشتی 11

 10 37/0 0 والیبال 12
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جوانان وهای منتخب در ارزیابی ادارة کل ورزشآمده با امتیازهای هیئتدستبندی بهمقایسة رتبه

وجوانان و ارزیابی ادارة کل ورزشهای ورزشی توسط دفتر نظارت و هیئتهرساله  :استان اصفهان

. با توجه به اختصاص بیشترین امتیاز به محور ورزش شوندهایی ویژه ارزیابی میبراساس شاخص

های ورزشی ها و مقامها و کسب مدالتوان تأکید اصلی این ارزیابی را بر موفقیتقهرمانی، می

های ورزشی توجه رایی عملکرد هیئتدانست. با توجه به رویکرد ویژة این پژوهش که به بعد کا

ها شدة آنها ازنظر امتیاز کارایی و امتیازهای کسببندی هیئتتفاوت بین رتبه داشته است، وجود

، ادارة کل واقعناپذیر خواهد بود. دران امری اجتنابجوانودر ارزیابی ساالنة ادارة ورزش

ها تأکید بیشتری دارد اثربخشی عملکرد هیئتشده و ارزیابی خود بر نتایج کسبجوانان در وورزش

 های خود.ها در انجام فعالیتتا کارایی آن

توان تفاوت بین اثربخشی های منتخب در این دو ارزیابی، میبندی هیئترتبه، با مقایسة ترتیببدین

دو  در این رتبه و امتیاز هر هیئت ها را بررسی کرد. در جدول شمارة هشت،کارایی این هیئتو 

 1.اندارزیابی ارائه شده

عنوان های تکواندو و کاراته بهشود، هیئتطورکه در جدول شمارة هشت مالحظه میهمان

بندی براساس امتیازهای حاصل از ارزیابی ادارة کل هایی ممتاز ازنظر کارایی، در رتبههیئت

ه به اینکه افزایش کارایی اند. با توجتوجهی کسب کردهوجوانان نیز امتیازها و رتبة قابلورزش

است. سایر نتایج در  شدنیتواند اثربخشی بیشتر سازمان را نیز درپی داشته باشد، این امر توجیهمی

 شود.مشاهده میجدول شمارة هشت 

 
 کل ةادار از آمدهدستبه جینتا با یبندرتبه ةسیمقا -8جدول 

 هيئت
امتياز در ارزیابی 

 کل ادارة

ارزیابی رتبه در 

 کل ادارة

آمده دستامتياز کارایی به

 در پژوهش حاضر

آمده دسترتبة به

 در پژوهش حاضر

 11 33/0 9 847 رانیقایق

 6 69/0 12 824 تنیس

 5/1 1 3 879 تکواندو

 9 41/0 4 876 هندبال

 5/1 1 1 912 کاراته

 12 29/0 10 5/840 تیراندازی باکمان

 7 58/0 2 5/907 ووشو

 
های موردارزیابی در این پژوهش و بدون درنظرگرفتن سایر شده به هر هیئت، در مقایسه با هیئتداده. رتبة اختصاص 1

 ها بوده است.هیئت
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 کل ةادار از آمدهدستبه جینتا با یبندرتبه ةسیمقا -8جدول ادامه 

 هيئت
امتياز در ارزیابی 

 ادارة کل

رتبه در ارزیابی 

 ادارة کل

آمده دستامتياز کارایی به

 در پژوهش حاضر

آمده دسترتبة به

 در پژوهش حاضر

 4 1 7 863 میدانیدوو

 8 52/0 6 865 بسکتبال

 3 1 11 835 شطرنج

 5 1 8 861 کشتی

 10 37/0 5 5/868 والیبال

 

 گیریبحث و نتیجه
گذاران استیس و رانیبهتر مد یریگمیتصم برای ییکارا قیدق نییو تع یریگبه اندازه ازین ،امروزه

 ژهیوها بهانواع سازمان یامر برا نیتوجه قرار گرفته است. امورد یاندهیطور فزاسازمان، به

 دارند، عهدهخدمات به جامعه را بر ةارائ ةفیکه وظ یورزش یهاهیئت رینظ یخدمات یهاسازمان

 یورزش ییهاهیئتآن در  یریگو اندازه ییموضوع کارا .توجه قرار گیردباید موردو  استمهم  اریبس

 نمایندةعنوان و بههستند  استانمختلف و در سطح  یهاشتهر خدمات ورزش در ةدهندکه ارائه

برخوردار است. با  یتوجهقابل تیاز اهم کنند،یم تیفعالی ورزش ةدر هر رشتفدراسیون صالح یذ

 تینکته که فعال نیو ا یورزش ةو گسترش هر رشت توسعه در یورزش یهاهیئتتوجه به نقش مهم 

 یبعد یهانسل و نسل نیا یبرا یگذارهیسرما یورزشهای هیئت از کیهردر  یگذارهیو سرما

 رایها بهیئت سایؤر و الزم استاند ها قرار گرفتههیئت اریاختدری است، منابع و امکانات مختلف

منابع و امکانات  ةبه عملکرد مطلوب، از هم دنیو رس یآن اثربخش یپو در ییبه کارا یابیدست

که ی. زمانکنند یابیو ارز یبررسنیز استفاده از منابع را  یچگونگ و بکنندستفاده را ا بیشترینموجود 

 یابیارزی سنت یهاکند، روشیارائه م یخروج نیو چند کندمیاستفاده  یورود نیسازمان از چند

موضوع  از مناسب و کامل یریتصو ةو امکان ارائ ندارند یکاف ییتوانا سازمان ییکارا لیدر تحل

 یسب برامنای عنوان روشبهها داده یپوشش لیروش تحل رو،نیااز ؛کنندیسازمان را فراهم نم ییکارا

 ییکارا زانیم نییو تع یبررس یطور مناسب برابه تواندیها که مسازمان ییکارا زانیم نییتع

 شد. شنهادیپ ،شود استفاده یخدمات یهاسازمان

ی پوشش لیجمله روش تحلاز یناپارامتر یهاهر سازمان با استفاده از روش ییکارا زانیم یریگاندازه

ی منابع هایسازمان است. ورود یو خروج یورود یهاشاخص نییتع ازمندیگام نخست ن در ها،داده

و  رددا اریاختدر میستقرمیغ و میصورت مستقخدمات به ةو ارائ دیتول یستند که سازمان براه

 نییپس از تع ،پژوهش نیدر ا سازمان هستند. یهاتیو فعال هاحاصل از اقدام جینتا زین هایخروج
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 مناظر اساسبر استان اصفهان یورزش هایهیئت ییکارا یریگاندازه ی،خروج و یورود یهاشاخص

 جی. نتاگزارش شد حاصل جیو نتاشد  دهینجسها تحلیل پوششی دادهمدل  و متوازن یازیکارت امت

 کارایی مدیریتی، 724/0 برابر با اسیمق ییکارا نیانگیم ها،هیئتمورد کل بود که در نیاز ا یحاک

 28ا ها بست که مجموعة هیئتمعنی ااین بدینبود.  589/0 برابر با و کارایی فنی 738/0 برابر با

 واقع،درصد ناکارایی فنی مواجه هستند. در 41درصد ناکارایی مدیریت و  27درصد ناکارایی مقیاس، 

کارایی  به مربوط هاهیئت مجموعة برای کارایی بیشترین میانگین که ندداد نشان ذکرشده اعداد

 هاهیئت که کرد ادعا توانمی مجموع،در. است فنی کارایی به مربوط کارایی کمترین و مدیریتی

عامل اصلی  فنی کارایی ولی دارند؛ نسبتًا خوبی وضعیت مقیاس کارایی و مدیریتی کارایی لحاظبه

از  یبرخ هایپژوهش جیبا نتا جینتا نیا .است مطالعه بودههای ورزشی موردهیئتدر ناکارایی کلی 

سازمان  ییناکارا لیدل نیترمهم عنوانرا به یتیریو مد یاتیعمل ییپژوهشگران که عامل ناکارا

 یاستان یهائتیه ییکارا یابیارز در (2013) یاند، تفاوت دارد. حامکرده انیخود ب ةمطالعمورد

اروپا و  قهرمانان گیفوتبال ل یهاباشگاه یدر بررس (2010) 1و سبرین جودو، اسکوئر ونیفدراس

 نیخالف اهستند که بر ة این پژوهشگرانآلمان ازجمل یهاباشگاه یدر بررس (2004) 2هاس

 اسیمق یی. کاراکردندخود گزارش  ةمطالعمورد یهاسازمان یرا برا ییباال اسیمق ییکارا پژوهش،

ی هائتیفوتبال آلمان و ه گیحاضر در ل یهامیتو  قهرمانان اروپا گیحاضر در ل یهادر باشگاه باال

 گر،یدیسواز دانست. یاز منابع ورود یانهیبه ةانداز یریکارگاز به یناش توانیجودو را م یاستان

مهم  لیاز دال یکیرا  اسیمق ییخود ناکارا هایپژوهش در (2004)هاس  ( و2012)جاه روزیف یادب

و فرانسه  ایاسپان ،3کایآمر یهاگیحاضر در ل یهامیتو  وجوانانادارات کل ورزش یکل ییدر ناکارا

 ای شتریب زانیبه م یکه سازمان از منابع ورودیعنوان کردند زمان پژوهشگران نیاند. اکرده یابیارز

و  وددور ش ییشود که از مرز کارایامر باعث م نیکند، ایاستفاده م مطلوب و نهیکمتر از سطح به

 یعنوان عامل اصلپژوهش به نیکه در ا یفن ییکارا .دهدیدست مخود را از یکل ییکارا لیدلنیدب

 زانیم یحداکثرساز یسازمان برا ییتوانا زانیمة دهندنشان مطرح شده است، هاهیئت ییناکارا

از  یاکثر خروجآوردن حددستبه)است شده صخمش دیبا توجه به منابع و عوامل تول نتایج

د نشو باعثکه گیرد میدر بررا  یتمام موارد یفن ییکارافقدان . (شدهگرفتهکاربه یهایورود

 (مشخص دیبا توجه به عوامل تول) حصولقابل کمتر از مقدار یدر سطوح سازمان یعملکرد واقع

 دانست؛ یفن ییکارافقدان  یاز اجزا یکتوان یمی زیرا ن یتیریمد ییکارافقدان  ،اساسنیابر ؛باشد

تا  است ریناپذاجتناب یامر یتیریمد یندهایاها، بهبود فرهیئت یفن ییجبران ناکارا یبرا ،نیبنابرا

 
1. Escuer & Cebrian 

2  . Haas 

3  . Major League Soccer (MLS) 
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 تالش دیبا هاهیئت ،واقع. درابندیبهبود  هایاز مصرف ورود هایحصول خروج یندهایافر لهیوسنیبد

 یهافعالیت ریخود نظ یاز منابع ورود ،یاتیعمل یو راهکارها تیریمد یهابا بهبود برنامهکنند 

عناوین  ریمختلف نظ یهانهیرا در زم هایحداکثر خروج ،آموزشو  یانسان منابع ،یابیاستعداد

دقت در  ،ییکارا بهبود یبرا گری. راهکار دکنندارائه  ییدرآمدزاو  افتهیسازمان جمعیت ،شدهکسب

اساس هدف، بر ،هیئت به هر افتهیاختصاص یهایورود دیها است که باهیئتاختصاص منابع به 

 آن باشد. یازهایبرنامه و با توجه به ن

 و ییشناسا رای، ب(2014سلیمانی دامنه )ی و سجادپژوهش نژاد جیطبق نتا ،دیگرازسوی

ها، شاخص یابعاد کل انیم، دررانیا یورزش یهاونیعملکرد فدراس یابیارز یهاشاخص یبندتیاولو

 یمنابع مال زیآن ن یارهایرمعیز انیمو از دنرویشمار مبعد به نیترمهم یزیرو برنامه یبانیامور پشت

 تیریدر آن، شاخص مد که پژوهش نیآمده از ادستبه جید که با نتاننخست قرار دار تیدر اولو

بوده است،  هاهیئت یابیارز یهاشاخص نیترمهم از ،یافتهجمعیت سازمانپس از شاخص  یمال

ثر ؤعوامل م نیتراز مهم یکیدرست آن،  تیریو مد ینکته که منابع مال نیبا توجه به ا همسو است.

شاخص را  نیبه ا ژهیتوجه و توانی، مهستندشده نییعتشیپبه اهداف از هاسازمان یابیر دستد

 نهیزم جادیآن، ا ةجینتدر در ورزش کشور و یسازیخصوص یالزم برا یبسترها اکردنیمه قیطراز

 .کردشنهاد یپ یکل یعنوان راهکاربه ،یردولتیغ یهاهیجذب سرما قیطراز درآمد کسب یبرا

 مطلوب از منابع موجود ةاستفاد ،بر داشتن منابعاست که عالوه نیشد ا ادآوری دیکه با یانکته

 ،نی؛ بنابرا(2010 ن،یبراسکوئر و س) است یبه عملکرد مطلوب ورزش یابیمهم در دست یامسئله

 یوراستفاده و بهره ةاست، توجه به نحو کنندهنییتع یعامل هاهیئت ییکارافقدان  ای ییکارا در آنچه

عملکرد  یابیمورد ارزدر (2014)، حمیدی و سجادی دامنه یمانیسل پژوهش جیاست. نتا منابع از

ها،  میاز ت یشدن برخآمد ظاهرناکار یعلت اصلکه نشان داد  زین رانیا برتر فوتبال گیل یهامیت

 یبر منابععالوهکه  نشان داد هاپژوهش آن جینتا ،واقعسترس است. دردناکارآمد از منابع در ةاستفاد

 هامیت یورزش تیمهم در موفق یعامل زیمنابع ن نیاز ا کارآمد ةاستفاد، هستند هامیدسترس تکه در

عنوان دو شاخص را به یورو بهره ییکارا شودیم هیتوص یورزش یهاهیئت رانیرو، به مدنیاست؛ ازا

، جیبر توجه به نتاخود قرار دهند و عالوه یابیستم ارزیس حةسرلوها در سازمان یمهم عملکرد

اساس کنند تا بر یرا بررس یبا ورود یتناسب خروج گر،یدعبارترا با امکانات و به جینتا نیارتباط ا

در هر دو  تیحساس لیآزمون تحل امکانات موجود فراهم شود. از درست ةاستفاد ،الزم یهانهیزم

 یشاخص ورودکه نشان داد  بازدة ثابت نسبت به مقیاس وبازدة متغیر نسبت به مقیاس ی الگو

 تیریمد و پس از آن یافتهجمعیت سازمانو شاخص  یورود نیرگذارتریتأث یابی،های استعدادفعالیت

 جیآمده با نتادستبه جیاند. نتاها بودههیئت ییکارا زانیم نییدر تع هایخروج نیرگذارتریتأثی، مال
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 نیترمطلوبی، شاخص ورزش قهرمانپژوهش حامی که در همسو بود  (2013) یحام پژوهش

 نییتع یبرا بازدة ثابت نسبت به مقیاس ومتغیر نسبت به مقیاس بازدة  یدر هر دو الگو یخروج

بودجه،  یورود شاخصدر پژوهش حامی اگرچه  ؛تجودو بوده اس یهائتیه ییکارا زانیم

 ،مقیاسبازدة ثابت نسبت به  وبازدة متغیر نسبت به مقیاس  یدر هر دو الگو یورود نیترمطلوب

 تیریو مد ینکته که منابع مال نیبا توجه به ا جودو بوده است. یهائتیه ییکارا زانیم نییتع یبرا

شده  نییتع شیپ به اهداف از هاسازمان یابیر دستدثر ؤعوامل م نیتراز مهم یکیدرست آن، 

در  یسازیخصوص یالزم برا یبسترها اکردنیمه باشاخص را  نیبه ا ژهیو هتوج توانی، مهستند

 ،یردولتیغ یهاهیجذب سرما قیطراز درآمد کسب یبرا نهیزم جادیآن، ا ةجینتو در ورزش کشور

 .کردپشنهاد  یکل یعنوان راهکاربه

 هاهیئت عملکرد یابیدر ارز یمنابع مال تیاهم ةدهندکه نشان پژوهش جیو با توجه به نتا یکلطوربه

توسعه  یثرترؤنحو مخود را به ییدرآمدزا یهاراهبرد شودیم شنهادیپ هاهیئت یساؤاست، به ر

 یمال انیحام قیطراز ،و سپس غاتیبر جذب تبل تمرکز قیطراول از ةکه در درجیمعننیدهند؛ بد

 هاهیئت ،یدر بعد ساختار شودیم شنهادیخصوص پنیادر را تحقق بخشند. یهدف اساس نیا

 یدرآمدها شیو افزا یمال انیجذب حام ةنیار دهند تا زمقر یمال انیرا مختص حام یسازمان یواحد

جوانان وات کل ورزشادار رانیبه مد ،نیفراهم شود. همچنهیئت  یورزش یهامیت یبخش برا نیا

 جیاندازه به کسب نتا از شیاز توجه ب هاهیئت عملکرد یابیهنگام ارزکه  شودیم شنهادیپ زین

 را مدنظر قرار دهند. ییدرآمدزا مانند ییهانهیدر زم تیکنند و موفق یخوددار یورزش

در مبحث  یابیشاخص استعداد ،(2014دامنه ) ی و سلیمانیدر پژوهش نژادسجاد ،براینعالوه

 آورانمدال شتریب. شده است نییها تعونیفدراس یابیدر ارز اریرمعیز نیترمهم ها،رساختیز ةتوسع

 آغاز نونهاالن یهاخود را از رده یورزش ریهستند که مس یورزشکاران کشورها یامروز یکیالمپ

 .انددهیبزرگساالن رس ةاند تا به ردکرده ریمس ینوجوانان و جوانان ط یهادر رده ،و سپساند کرده

 یبرا یاصول ةشدیزیربرنامه ستمینبود س ةدهنددر ورزش نشان یساختار رشد نیچن نبود

انتخاب راهبردهای مناسب  تدوین برنامة راهبردی و ،اساسبراین ؛است یسازپشتوانه و یابیاستعداد

کمک به نیز تهدیدها و  ها وضعف کردنها و برطرفها و فرصتاز قوت هاستفادبیشترین  با هدف

یشنهاد پ ر عملکرد استعدادیابی در ورزش قهرمانیدها کاهش آثار برخی از این تنگناها و چالش

 نیاست که در ا یحالرد نیا (.29، 2013شود )حسینی، حمیدی، قربانیان رجبی و سجادی، می

 نظراز( 830/0ی )ابیاستعدادی هاشاخص طرح یشده برانییتع زیاد تیوجود اهمپژوهش، با

 عضویت ورزشکاران به تیم ملی ،یمال تیریمد ،هیئتدر  افتهیسازمانجمعیت  یهاخبرگان، شاخص

توجه به  با اند.شاخص برخوردار بوده نینسبت به ا یشتریب ینسب تیاز اهم ،یآموزش یهاتیفعالو 
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 یعامل ی،ابیاستعدادی مل یهاطرح ةبه توسع ژهیو هتوجکه  رسدمینظر به ،یابیاستعداد زیاد تیاهم

الزم  یبسترها ،اساس آنبر ورزش کشور است که ةتوسع ،هجینتها و درهیئتورزش  ةمهم در توسع

 یورزش یهاپشتوانه کینزد ةندیتا در آ شودیفراهم م یورزش ةبالقو یاستعدادها کردنبالفعل یبرا

کشور  یورزش یهارده یحضور افراد نخبه در تمام یبرا یمساعد ةنیشوند و زم یکشور بازساز

 زیها نآن خواهد شد موجب ورزشکاران یهاییتوانا شیزاتوجه به عوامل و اف ،براینافزونفراهم شود. 

 یکارگزاران فن یابزار، مقررات و سطح علم ل،یمواد، وسا ،هجینتگام بردارند و در شرفتیپ ریدر مس

 .دنابی شیافزا یورزش رانیداور و مد ،یمانند مرب

عنوان ، به825/0برابر با  تیاهم زانیبا م شدهعناوین کسبشاخص  ،پژوهش نیدر ا ن،یابرعالوه

 تیکه در آن تنها موفق یعموم دگاهید نیخالف ابر یعنی ؛شد نیینظر خبرگان تعاز نهمشاخص 

 در ییباال تیاولو اریمع نینظران اصاحب دگاهیها است، از دهیئتعملکرد  یابیمالك ارزی شورز

 یسجادنژادش آمده از پژوهدستبه جیامر با نتا نینداشته است. ا یورزش یهاهیئتعملکرد  یابیارز

 ییهمسو ،سوم قرار گرفت تیدر اولو یو ورزش یامور فن اریکه در آن مع (2014دامنه ) و سلیمانی

در  افتهیشاخص رشد تعداد ورزشکاران سازمان تیاهم زانیم ،هاآنپژوهش  در دارد.نسبی 

بعد  نیورزش که ا یهارساختیز ةتوسع یارهایرمعیاز ز یکینوان عبه ،143/0وزن  با ونیفدراس

 ریعملکرد نظ یابیارز یهاشاخص ی ازاریکمتر از بس اریدوم بوده است، بس ةرتب در تینظر اهماز

شده است؛  نییشده تعکسب یهاها و مقاممدالو  یابیاستعداد یهاطرحی اجرا ،یمال تیریمد

، 886/0با وزن برابر با  یافتهعنوان جمعیت سازماناین شاخص با  پژوهش، نیدر ا کهیحالدر

شده نییتع تیاهم زانیم ،یکلطوربه است. داشته یابیارز یهاشاخص ریاز سا یشترب اریبس یتیاهم

 تیاهم زانیبا م مقدار کمی هپژوهش، ب نیا در یورزش هایهیئتعملکرد  یابیارز یهاشاخص یبرا

بوده  متفاوت ها،شاخص نیا یبرا( 2014دامنه ) و سلیمانی یپژوهش نژادسجادشده در نییتع

 کهیمعننیبد است؛ جهت بودهپژوهش هم نیها با اشاخص یتمام یبندتیاما اولو ؛است

 اند.شده ینظر خبرگان مهم تلقاز زینحاضر پژوهش در  ،هاآندر پژوهش  تیاهمپر یهاشاخص

 ادارات کل ییکارا زمینةدر( 2012) روزجاهیف یادب مطالعة جیبا نتا ،پژوهش جینتا ن،یابرعالوه

 دهیرس جهینت نیخود به ا پژوهشدر  روزجاهیف یست. ادبیو نسکشور هم یهاجوانان استانوورزش

 نیترمطلوب ،یفعال استان یهائتیو شاخص ه یورود نیترمطلوب ،یورزش ةکه شاخص سران است

که دلیل این تفاوت عمده را  اندجوانان بودهوادارات کل ورزش ییکارا زانیم نییدر تع یخروج

  .جو کردومطالعه جستر تفاوت عمدة دو نوع سازمان موردتوان دمی

 با هندبال، تیراندازی تنیس، رانی،قایق هایهیئت که گفت توانمی مقیاس به بازدهی نوع درمورد

 ظرفیت هستند؛ یعنی مقیاس به افزاینده بازدة هایی باهیئت جزو والیبال و بسکتبال ووشو، کمان،
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 زایابه و دارند باالتر درآمدزایی و ستاندة بیشتر به تبدیل برای را بیشتر هاینهاده و منابع از استفاده

 بالقوة استعداد بیانگر خود این که داشت خواهند خروجی واحد یک از نهاده، بیش واحد یک افزایش

 است. کارایی افزایش با هدف منابع استفاده از برای هاهیئت

 (2013) یقهرمانان اروپا و پژوهش حام گیل یهامیت یرو (2010) و سبرین در پژوهش اسکوئر

 یبندرتبه یاز الگو یابیموردارز یواحدها یبندرتبه یبراجودو،  ونیفدراس یاستان یها ئتیهی رو

در است که  یحالدر نیاستفاده شده است. ا است، معروف ییکه به ابرکارا ترسونیاندرسون و پ

 اقدام شده یبندرتبه ستمیس یبه طراحمنتخب  یورزش یهاهیئت یبندرتبه یبرا پژوهش حاضر،

در این شدند.  یبندمرجع رتبهة کارا با درنظرگرفتن مجموع یهاهیئتکه ابتدا صورتنیبد ؛است

 از( آن یاثربخش ،یکلطوربه) یقهرمان یهادر کسب مدال و مقام هیئت کی یهاتیموفق ،روش

 آن که اییمنابع مصرف زانیاما به م ؛دنشویم یتلق هیئتآن  تیموفق ةدهندعموم نشان دگاهید

با صرف  هیئتی بسا. چهتوجه ویژه شده استاست،  کردهصرف  جینتا نیبه ا یابیدست یبرا هیئت

 یعملکردی هاتیموفقکه توجه داشت  دیاما با ؛ابدیدست  یاریبس یهاتیبه موفق یعیمنابع وس

 هیئتشده توسط کسب جینتا نیشده بتفاوت مشاهده .ستیقبول نقابل ییداشتن کارا یمعنابه

 یابیارز یاست که برا ییهاتفاوت شاخص ةدهندنشان پژوهش، شده دریابیارز ییو کارا ی(اثربخش)

 یهاها، شاخصسازمان یاثربخش یابیهنگام ارز ،واقعاند. درشده نظر گرفتهدر هاهیئتعملکرد 

سازمان مدنظر قرار  یندهایاو مربوط به فر یدرون یهاشاخص ،ییکارا یابیهنگام ارزو در یرونیب

 زیپژوهش ن نیا در خواهد بود. یهیبد یامر هایابیارز نیا جینتا نیتفاوت ب ،نیبنابرا ؛رندیگیم

 یهارقابت ةعرص در توجهقابل یهاتیموفق ةواسطکه به بالیو وال ووشو، هندبال رینظ ییهاهیئت

را  یمهم اریبس یهاگاهیمقام و جاپژوهش درنظر گرفته شده بودند،  نینمونه در اعنوانبه ،یقهرمان

 نیتناسب ب نبود لیدلاما به ؛اندموفق بوده یو در بخش قهرمان اندکردهکسب  یقهرمان ةدر عرص

ها این هیئت ،واقعدرشدند.  یابیناکارا ارز ییهاهیئتعنوان ها، بههیئت نیها در اها و ستادهنهاده

های زینهتوانستند با صرف هکه میاند؛ درحالیبیشتر از نیاز هزینه کرده صبرای کسب نتایج مشخ

، باید تمرکز خود را بر بنابراین قبول نیز به این نتایج دست یابند؛کسب کارایی قابلکمتر و 

حالی است که این در .و در نحوة دستیابی به نتایج بازبینی کنند فرایندهای اجرایی بگذارند

 مشابهی را در هر دو ارزیابی های تقریباًکه رتبه رانی و تیراندازی با کمانهایی نظیر قایقهیئت

اند؛ ها نداشتهایسه با سایر هیئتدر هر دو ارزیابی، عملکرد چندان مطلوبی در مقاند، دست آوردهبه

بیش از حد منابع های رایج خود نیز اند، بلکه در فعالیتکسب نکردهرا قبولی تنها نتایج قابلیعنی نه

 اند، بلکهیف عمل کردهتنها در بعد قهرمانی و کسب نتایج ضعا نههاین هیئت .اندرا صرف کرده

ها اند. این هیئتآمده در فرایندهای خود صرف کردهدستهای بههایی بیش از خروجیورودی
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را برای های عملکرد خود بر تمرکز بر نتایج، باید شیوهقبولی ندارند و عالوهعملکرد چندان قابل

وجودی که ظیر شطرنج و تنیس باهایی ن، هیئتطرفیموردتوجه قرار دهند. از نیزها دستیابی به آن

 ةرشتة گسترده در بعد توسع یهاتیفعال ةواسطاما بهاند، در بعد قهرمانی عملکرد ضعیفی داشته

ها ند. این هیئتاشده یابیکارا ارز کامالً هیئتی ،هیئت یکار یندهایافر در و حفظ تعادل یورزش

کسب ی )شده در اثربخشمشاهده یهاتفاوت کنند.ها را بیشتر باید تمرکز خود بر نتایج و خروجی

، محمدی (، اصالنی2010) یمحمد هایپژوهش جینتا ها، باهیئت یآمده برادستبه ییو کارا (جینتا

و  دامنه یمانیسل ( و2013)طحاری مهرجردی و محبی  یمحمودآباد یزارع (،2012) و اسکندری

 ییکارا یدارا یبررسمورد یواحدها زیها نپژوهش نیجهت بوده است. در اهم( 2014همکاران )

و تحقق اهداف کسب  یقهرمان ةدر عرصرا  یامالحظهقابل اریبس جیشدند که نتا نییتع قبولقابل

 2012 کیکننده در المپشرکت یکه کشورها (2012) ی و همکاراندر پژوهش اصالن نکرده بودند.

که  نددیرس جهینت نیشده بودند، به ا یابیها ارزداده یپوشش لیتحل لندن با استفاده از روش

کشورها  یبرخ. در واقع، ستین هامیت ةنیعملکرد به یمعن الزاماً به ک،یالمپ باال در جدول یهارتبه

 ییدر جداول کارا کردند ودر جداول مسابقات کسب  ییباال یهارتبه ایتانیبر و نیچ کا،یآمر رینظ

 وزلندیو ن کاییجاما ران،یا رینظ ییاما کشورها داشتند؛ (ششم، هفتم و هشتمی )ترنییپا یهارتبه

که در یدرحال ند؛دست آوردو عملکرد به ییکارا در جدول (اول، دوم و سوم)ها را رتبه نیباالتر

ی و محمودآباد یزارع .کرده بودندو هجدهم را کسب  هفدهم پانزدهم، یهارتبه کیجدول المپ

کننده در شرکتی عملکرد کشورها ینسب ییکارا یابیدر پژوهش خود که به ارز (2013) همکاران

کشور  ،ییکارا که طبق نسبت دیرس جهینت نیه اپرداخته بود، ب (2008)پکن  کیالمپ یهایباز

 2008 کیالمپ یهایدر باز کاروان نیاما کاراتر ؛کسب کرده بود کیرا در المپ ستمیب ةرتب کاییجاما

ی کننده در بازشرکت یکشورها یبندکه به رتبه زین (2010) یپژوهش محمد در پکن بوده است.

تر منصفانه اما ،متفاوت یکننده با روششرکت یقطر پرداخته بود، کشورها 2006یی ایآس یها

مجموع درکه نفر  اردیلیم کیبالغ بر  یتیمانند هند با جمع یکشور ،هادر این بازی. شدندی بندرتبه

 ونیلیم کیکمتر از  یتیکه جمع نیمانند بحر یکشور ودارد هشتم  ةرتب ،بود کرده مدال کسب 54

اساس است که بر یحالدر نی. ادارد چهاردهم ةرتب ،مدال کسب کند 21 است شده موفق و نفر دارد

 جینتا ،نیهمچن. است افتهیششم اختصاص  ةرتب نیو به بحر زدهمیس ةرتب به هند ،یشنهادیمدل پ

با  رانیا برتر فوتبال گیل یهامیعملکرد ت یابیکه به ارز (2014و همکاران )دامنه  یمانیپژوهش سل

که ، نشان داد ندپرداخته بودها تحلیل پوششی دادهو  یتحلیل سلسله مراتب یقیاستفاده از مدل تلف

؛ بنابراین، در وجود ندارد یخوانجدول مسابقات هم در هاآن ةو رتب هامیت ییکارا ةرتب نیب

توان یک توان اذعان کرد که تنها براساس کسب نتایج نهایی موردنظر نمی ها میبندی یافتهجمع
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ا در این مسئله باید ا رو بسیاری از پارامتره ازمان ورزشی را موفق ارزیابی کردت، تیم یا سهیئ

 .دخیل کرد

ترکیبی کارت امتیازی متوازن و  روش های ورزشی ازهیئت عملکرد ارزیابی در این پژوهش، برای

توان موارد ذیل را ازجمله مباحث ذکرشده، می بندیدر جمع که استفاده شدها تحلیل پوششی داده

 شده دانست:کارگرفتههای روش بهمزیت

  ؛دییهای کلها با شاخصراهبرداز ارتباط اهداف و  نانیاطم •

 ؛در ابعاد مختلف سازمان دییهای کلوجود توازن در شاخص •

 ؛های مشابهسازمان ایهای قبل شده از سالهای تجربهسهیسازمان در فضای مقا یابیارز •

 ؛عملکرد یابیارزی علم جیبر نتا هیها با تکاصالح و بهبود شاخص ریمس نییتع •

 .بهبود اصالح و ریاساس مسها براهداف شاخص نییتع •

کارت  یهاجنبه بین تعادل حفظ و متوازن ارزیابی پیشنهادی، مدل مزیت ترینچنین، مهمهم

 تعادل حفظ برای تضمینی پیشنهادی هیچ یهامدلتا قبل از این، غالب  است؛ زیرا،امتیازی متوازن 

، وزن برخی از هامدل تحلیل پوششی داده حل با ،موارد بیشتر در و نداشتند مختلف هایجنبه بین

 به نسبت بیشتری بسیار ها، وزنصفر یا در بهترین حالت در برخی جنبهکارت امتیازی متوازن ابعاد 

 این دیگر مزایای برد. ازجملهمی سؤالزیر را متوازن ارزیابی منطق این و گرفتندمی هاجنبه دیگر

اوزان  و شدهکارگرفتهبه هایشاخص در مدل پذیریانعطاف نگری،جامع مدل، بودنخطی مدل،

 برای ،هاتحلیل پوششی دادهروش  در .است مدل باالی تفکیک قدرت ،ترازهمهمهم و هاشاخص

 تعداد با متناسب موردارزیابی واحدهای تعداد باید ناکارا و کارا بین واحدهای تمایز قدرت افزایش

 تعداد نهایی در ارزیابی که شودمی باعث اصل این نکردنرعایت .باشد خروجی و ورودی متغیرهای

 واحدها این مناسب تفکیک به قادرها تحلیل پوششی داده های پایةمدل و کارا واحدها، از زیادی

 است. کرده حل نیز را مشکل این پژوهش پیشنهادی مدل که نباشند
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Abstract 

The purpose of the present study is to define and implement the combined 

model of BSC-DEA in the sport boards’ performance evaluation and ranking. 

The study extent was limited to the active sport boards in Isfahan in 2017. 

Twelve of these boards were selected as the study sample based on the 

formula, DMUs ≥ 3×(input + output). To determine the indices, some 

interviews have been conducted with the experts. Accordingly, 19 total indices 

were compiled and given to 20 research experts in this field in the form of a 

questionnaire in two parts. In the first part, the indices were determined in 4 

prospects of balanced scorecards and in the second part, they were designed 

in a 5-scale phase spectrum to clarify the importance of each index. Those 

indices present in the processes of the internal prospective, growth, and 

learning, were regarded as the empowerments (model`s input), determined 

indices and customer and financial prospects as the results (model`s output). 

Instrument validity was carried out based on the agreement with Lawshe`s 

model. After implementing BSC-DEA model, taekwondo, karate, chess, track 

and field boards respectively received the highest rank based on their 

effectiveness. Paralleled evaluation as well as maintenance of the balance 

between BSC prospect, the linear model, having a holistic view, model 

flexibility, and high separation ability were the proposed model`s benefits; 

therefore, according to these preferences, the use of the mentioned process can 

be efficient in performance evaluation and ranking of the sport boards. 

 

Keywords: Performance Evaluation, Efficiency, Balanced Score Card 

(BSC), Sport Boards 
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