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چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی کارایی هیأتهای ورزشی استان قم و ارتباط آن با منابع ورودی و خروجی این هیأتها بود.
روش تحقیق از نوع همبستگی و گذشتهنگر بود .جامعۀ آماری تحقیق شامل  41هیأت ورزشی استان قم بود که بهعلت
کم بودن تعداد جامعه از نمونهگیری کلشمار استفاده شد .در ضمن دادههای مربوط به سال  1392هیأتها جمعآوری
شد .بهمنظور ارزیابی عملکرد هیأتها از روش تحلیل پوششی دادهها ( )DEAو برای تعیین مناسبترین شاخصهای
ورودی و خروجی از فرم ارزیابی عملکرد هیأتهای ورزشی و نظرهای  10تن از متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد.
ورزشکاران ،بودجه ،مربیان و داوران بهعنوان شاخصهای ورودی و ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی ،رویدادهای ورزشی و
فعالیتهای آموزشی بهعنوان شاخصهای خروجی معرفی شدند .بهمنظور بررسی کارایی هیأتها از دو روش  CCRو
 BCCخروجیمحور ،آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،آزمون ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
همچنین از نرمافزار  DEA Solverو  SPSS.20برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .نتایج نشان داد بین ورودیهای
هیأتهای ورزشی با کارایی  CCRارتباط منفی و معناداری وجود دارد و بین خروجیهای هیأتها با کارایی  CCRارتباط
معناداری وجود ندارد .همچنین بین خروجی ورزش همگانی با کارایی  BCCارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
واژههای کلیدی
تحلیل پوششی ،خروجی ،کارایی ،ورودی ،هیأت ورزشی.

نويسندة مسئول  :تلفن 09192905063 :
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مقدمه
شرط توفیق در دنیایی که آکنده از رقابت ،توسعۀ بازارها ،ظهور و رواج فناوریهای برتر و گسترش تجارت
است ،بهرهگیری از فرصتها ،امکانات و منابع است .در این شرایط ،اصلیترین هدف هر سازمان ،دستیابی
به اثربخشی و کارایی است .در سادهترین و کلیترین تعریف ،اثربخشی« ،انجام کارهای درست» و کارایی،
«انجام درست کارها» تعریف شده است ( .)1در تعریفی دیگر ،میزان کارایی ،نسبت خروجیها به ورودیها
را نشان میدهد .درحالیکه میزان اثربخشی بهعنوان مقایسۀ بین خروجیها و انتظارات یا استانداردهاست.
با این حال بهدلیل مشکالت موجود در تعیین و اندازهگیری پیامدها دربارۀ بسیاری از خدمات عمومی،
بسیاری از محققان ترجیح میدهند که بهجای میزان اثربخشی ،از میزان کارایی استفاده کنند ( .)2در این
پژوهش مفهوم کارایی و مقادیر آن بهعنوان روشی برای اندازهگیری عملکرد هیأتهای ورزشی استان قم
در ارائۀ خدمات ورزشی به جامعه بهکار میرود.
سیستمهای اندازهگیری کارایی در دهههای اخیر بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته است و روشهای
علمی جدید در بررسی کارایی سازمانها با دقت و صحت بیشتری کارایی سازمانها را اندازهگیری میکنند.
ازاینرو میتوان براساس نتایج حاصل از این بررسیها راهکارهای مناسبی در مورد بهبود کارایی سازمانها
و رفع ضعفها در استفاده از منابع و امکانات ارائه کرد ( .)3روشهای سنجش کارایی در سازمانها به دو
صورت روشهای پارامتریک و روشهای ناپارامتریک انجام میگیرد .در روشهای پارامتریک تخمین تابع
تولید بهمنظور سنجش میزان کارایی ،پارامتر جامعۀ موردنظر قرار میگیرد و به لحاظ کردن پیشفرضهای
اولیه در مورد جامعۀ تحت بررسی نیاز است .همچنین در این روشها به شکل ریاضی مشخصی مثل تابع
تولید نیاز است ( .)4در مقابل روشهای پارامتریک ،روشهای ناپارامتریک وجود دارد .مزیت روشهای
ناپارامتریک این است که این روشها شکل مشخصی را برای تابع تولید در نظر نمیگیرند و مستقیماً با
دادههای مشاهدهشده کار میکنند .اساس روشهای ناپارامتریک به کار فارل1برمیگردد ( .)5فارل مفهوم
کارایی کلی2را معرفی کرد که از دو بخش تشکیل میشد :کارایی تخصیصی3و کارایی فنی .)6(4بیست
سال پس از طرح نظریۀ فارل ،این دیدگاه با ساختار برنامهریزی خطی بهصورت چند ورودی و چند خروجی

1. Farrell
2. Overall Efficiency
3. Allocative Efficiency
4. Technical Efficiency
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گسترش یافت و به معرفی روش تحلیل پوششی دادهها انجامید .روش تحلیل پوششی دادهها ،)DEA(1با
تز دکتری ادوارد رودز تحت راهنمایی کوپر و چارنز شروع شد که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مدارس
آمریکا را در سال  1978ارزیابی کرده بودند ( .)7علت مقبولیت گستردهتر روش تحلیل پوششی دادهها
نسبت به سایر روشها ،امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین ورودی و چندین خروجی
است که در این فعالیتها وجود دارد ( .)8روش تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی کارایی واحدهای
تصمیمگیرنده یا 2DMUها بهکار میرود .در این روش با یک دیدگاه خروجی ـ ورودی (ستادهای -
نهادهای) کارایی سازمانها ارزیابی میشود .اساس این روش ،تعریف کارایی بهصورت نسبت خروجی به
ورودی سازمان است ( .)8دو مدل اساسی در تحلیل پوششی دادهها برای محاسبۀ کارایی بهکار میرود.
مدل اول ،مدل CCR3نام دارد که همان مدل اولیۀ تحلیل پوششی دادههاست و توسط چارنز ،کوپر و
رودز معرفی شده است و با فرض ثابت بودن بازده نسبت به مقیاس (هر اندازه در درونداد تغییر داشته
باشیم ،به همان نسبت ،برونداد تغییر میکند) به محاسبۀ کارایی میپردازد ( .)9نمرات کارایی در مدل
 ،CCRکارایی فنی کلی 4یا سراسری یا  TEنیز گفته میشود .مدل دوم به مدل  5BCCمعروف است و
توسط بنکر ،چارنز و کوپر در سال  ،1984معرفی شد ( .)10در این مدل اینگونه عنوان میشود که هر
گاه بازده به مقیاس ثابت نباشد ،یعنی به ازای افزایش در درونداد ،برونداد ممکن است افزایشی 6،کاهشی
یا ثابت باشد ،از مدل  BCCاستفاده میشود .نمرات کارایی در مدل  ،BCCکارایی فنی محض8یا

7

PTE

نیز گفته میشود (.)11
بهطور کلی در الگوهای مختلف تحلیل پوششی دادهها بهمنظور ارزیابی یک واحد تصمیمگیرنده
) )DMUبه تعیین شاخصهای ورودی و خروجی نیاز داریم .بهعبارت دیگر ،باید دید که یک  DMUچه
محصولی تولید میکند و برای تولید این محصول چه عواملی را بهکار میگیرد ( .)12نکتهای که باید در
تعیین شاخصها باید به آن توجه کرد این است که بهتر است جمع ورودیها و خروجیهای تحقیق از

1. Data Envelopment Analysis
2. Decision Making Unit
3. Charns, Cooper, Rhodes
4. Global Technical Efficiency
5. Banker, Charns, Cooper
6. Increasing Return to Scale
7. Decreasing Return to Scale
8. Pure Technical Efficiency
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تعداد واحدهای مورد بررسی ( )DMUبیشتر نباشد .برخی کارشناسان عنوان میکنند که سه برابر جمع
ورودیها و خروجیها باید کوچکتر از تعداد واحدهای مورد بررسی باشد (.)11
در این بخش به تعدادی از پژوهشهای انجامگرفته دربارۀ کارایی سازمانهای ورزشی که با استفاده
از روش تحلیل پوششی دادهها ( )DEAصورت پذیرفته است ،اشاره میشود .محمدجعفر و همکاران
( ،)1394در تحقیقی با عنوان «ارزیابی عملکرد رشتههای ورزشی تیمی فدراسیون انجمنهای ورزشی با
استفاده از تحلیل پوششی دادهها» به این نتیجه رسیدند که  3رشتۀ کارا و  5رشۀه باقیمانده ناکارا هستند.
نتایج رتبهبندی الگوی اندرسون-پیترسون نشان داد ،رشتههای راگبی ،بیسبال و سافتبال و سپک تاکرا
بهترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردند ( .)13سلیمانی دامنه و همکاران ( ،)1393در تحقیقی
دریافتند که بیشترین نمرۀ کارایی در لیگ برتر فوتبال مربوط به تیمهای شاهین ،ابومسلم و استیل آذین
است و تیم استقالل اهواز کمترین نمرۀ کارایی را به خود اختصاص داده است .همچنین نتایج نشان داد
بین رتبۀ کارایی تیمها با رتبۀ آنها در جدول مسابقات همخوانی وجود ندارد ( .)14ادبی و همکاران (،)1392
در تحقیقی با عنوان «تعیین میزان کارایی ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان» با استفاده از روش
تحلیل پوششی دادهها دریافتند که ناکارایی مقیاس مهمترین عامل ناکارایی کلی ادارات کل استانی وزارت
ورزش در سالهای  1387تا  1389بود ( .)9نتایج تحقیق ادبی ( )1391نشان داد ،بین ورودی بودجه با
میانگین کارایی ادارات کل استانی وزارت ورزش در الگوی  BCCارتباط معناداری وجود ندارد .همچنین
بین خروجی های ورزش قهرمانی ،آموزش ورزشی ،ساخت اماکن ورزشی و رویدادهای ورزشی با میانگین
کارایی ادارات کل در الگوی  BCCارتباط معناداری مشاهده نشد و فقط در دو خروجی ورزش همگانی و
هیأتهای ورزشی فعال با میانگین کارایی  ،BCCارتباط معنادار بود ( .)7خدایاری و همکاران (،)1388
در تحقیقی دریافتند که  11دانشکده و گروه آموزشی با توجه به منابع ورودی ،خروجی مطلوب داشته و
از نظر بهرهوری در حد مطلوبی قرار داشتند و  18دانشکده و گروه آموزشی بهرهوری مطلوبی با توجه به
مقدار ورودی خود نداشتند ( .)15علوی و همکاران ( ،)2015در تحقیقی با عنوان «اندازهگیری کارایی
ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان» دریافتند که بین ورودیهای کارکنان ،بودجه و سرانۀ ورزشی
با میزان کارایی  CCRدر ادارات کل و بین خروجیهای ورزش قهرمانی ،آموزش ورزشی ،ساخت اماکن
ورزشی و رویداد ورزشی با میزان کارایی  CCRادارات کل ارتباط معناداری وجود ندارد و فقط بین دو
خروجی ورزش همگانی و هیأتهای ورزشی فعال با میزان کارایی  CCRادارات کل ارتباط معنادار وجود
داشت ( .)1رضانیا و همکاران ( ،)2013در تحقیقی با عنوان «اندازهگیری عملکرد هیأتهای ورزشی استان
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اصفهان با مدل  DEAبا رویکرد قهرمانی» دریافتند که  24هیأت ورزشی در بخش مردان و  22هیأت
ورزشی در بخش زنان کارا بودند و کارایی برابر  1داشتند ( .)16سلیمانی دامنه و همکاران ( )2011در
پژوهش خود به موضوع کارایی  18تیم فوتبال لیگ برتر ایران در فصل  ،2009-2010پرداختند .نتایج
نشان داد که  7تیم کارا بودند .نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین رتبۀ تیمها در پایان
فصل و رتبۀ آنها براساس میزان کارایی ارتباط معنادار وجود نداشت ( .)17پژوهش هالکوس و تیزرمس
( )2011نشان داد که باشگاههای با ارزش باال نتوانستند عملکرد باالتری داشته باشند .نتایج این پژوهش
نشان داد که پول بهتنهایی نمیتواند موفقیت را تضمین کند ( .)18اسکوئر 1و همکاران ( ،)2010در
مطالعهای به بررسی کارایی تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان اروپا پرداختند .یافتهها نشان داد که تیم
قهرمان در هر فصل لزوماً کارامدترین تیم در آن فصل نبود و تنها در فصل 2006ـ 2005تیم بارسلونا که
قهرمان شده بود ،بهعنوان کارامدترین تیم نیز شناخته شد ( .)19با توجه با مطالب ذکرشده در مورد
مبحث کارایی در سازمانها و نقش مهم و سازندۀ هیأتهای ورزشی استان قم در توسعه و گسترش ورزش
در سطح استان ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که وضعیت کارایی هیأتهای ورزشی
استان قم چگونه است و آیا بین منابع ورودی و خروجی این هیأتها با میزان کارایی کلی و کارایی
عملیاتی آنها ارتباط وجود دارد؟

روششناسی
تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده که اطالعات بهصورت میدانی جمعآوری شده است .همچنین از نظر
زمانی این تحقیق از نوع گذشتهنگر است .جامعۀ آماری تحقیق شامل  41هیأت ورزشی استان قم است
که بهعلت کم بودن تعداد جامعه از نمونهگیری کلشمار استفاده شد .در ضمن دادههای مربوط به سال
 1392این هیأتها جمعآوری شد .بهمنظور تعیین میزان کارایی هیأتهای ورزشی استان قم در روش
تحلیل پوششی دادهها ،اولین گام تعیین ورودیها و خروجیهای تحقیق است .بهمنظور تعیین مناسبترین
شاخصهای ورودی و خروجی هیأتهای ورزشی از فرم محورهای ارزیابی عملکرد هیأتهای ورزشی که
از سوی وزارت ورزش و جوانان به ادارات کل استانها اعالم شده و همچنین نظرهای  10تن از متخصصان

1. Escuer
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مدیریت ورزشی استفاده شد .در جدول  ،1اطالعات مربوط به ورودیها و خروجیهای تحقیق و مؤلفههای
مربوط به آنها آمده است.
جدول  .1ورودیها و خروجیهای هیأتهای ورزشی استان قم و مؤلفههای مربوط به آنها
متغیرهای پژوهش

مؤلفه های مربوط به ورودیها و خروجیها

واحد

ورودیها

بودجه

جمع بودجۀ اختصاصیافته از سوی ادارۀ کل ورزش و جوانان
استان قم و فدراسیون ها به هیأتها

 .2مربیان

مربیان مربوط به هیأتهای ورزشی

تعداد

 .3داوران

داوران مربوط به هیأتهای ورزشی

تعداد

 .1ورزش همگانی

جمع .1 :تبلیغات در زمینۀ ورزش همگانی .2 ،تعامل با
دستگاههای دولتی .3 ،تعداد جشنوارهها ،مسابقات و همایشها

تعداد

 .2ورزش قهرمانی

جمع .1 :ورزشکاران شرکتکننده در اردوهای تیم ملی.2 ،
ورزشکاران عضو تیم ملی .3 ،مدالهای کسبشده توسط
ورزشکاران هیأتها در رقابتهای داخلی و بینالمللی.4 ،
تعداد مربیان تیم ملی و  .5تعداد داوران حاضر در رقابتهای
ملی و بینالمللی از هیأتها

تعداد

 .3رویدادهای

جمع .1 :میزبانی رقابتهای ورزشی و  .2اعزام تیمهای ورزشی
استان به رقابتهای ورزشی

تعداد

 .4فعالیتهای
آموزشی

جمع .1 :دورههای مربیگری .2 ،دورههای داوری .3 ،کارگاهها
و کالسهای توجیهی

تعداد

خروجی ها

 .1ورزشکاران

ورزشکاران مربوط به هیأت های ورزشی

تعداد
میلیون تومان

اطالعات مربوط به مؤلفههای ورودی و خروجی ،از طریق اسناد و مدارک موجود در ادارۀ کل ورزش
و جوانان استان قم و در قالب چکلیست جمعآوری شد .از آنجا که برخی از ورودیها و خروجیهای
بهکاررفته در الگو دارای چند سطح بودند و ارزش هر سطح نسبت به سطح دیگر تفاوت داشت ،پس از
جمعآوری دادهها ،بهمنظور ارزشگذاری متغیرها از طیفهای سهمقیاسی و چهارمقیاسی لیکرت استفاده
شد ( .)7ارزشگذاری بدینصورت انجام گرفت که در مؤلفۀ مدالهای کسبشده به مدال طال ارزش (،)3
نقره ( )2و برنز ( )1و در ارزشگذاری سطح مسابقات ،به مسابقات بینالمللی ارزش ( ،)3کشوری ( )2و
استانی ( )1داده شد .مؤلفههای میزبانی رقابتهای ورزشی و اعزامها بدینصورت ارزشگذاری شدند:
بینالمللی ( ،)3کشوری ( )2و استانی ( .)1در مؤلفۀ دورههای مربیگری ،به دورۀ درجه 1ارزش ( ،)4درجه2
( ،)3درجه )2( 3و کارگاه و توجیهی ( )1داده شد .در مؤلفۀ دورههای داوری ارزشگذاری بدینصورت
انجام گرفت :درجه 1و ملی ( ،)4درجه ،)3( 2درجه )2( 3و کارگاه و توجیهی ( .)1بهمنظور تعیین میزان
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کارایی هیأتها از دو روش  CCRو  BCCخروجیمحور ،بهمنظور نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف ،از آزمون ویلکاکسون برای مقایسۀ کارایی در دو الگوی  CCRو  BCCو از آزمون
همبستگی اسپیرمن برای ارتباط بین خروجیها و ورودیها با کارایی هیأتهای ورزشی استفاده شد.
همچنین از نرمافزار  DEA Solverو  SPSS.20برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها
در جدول  2اطالعات توصیفی دادههای ارزشگذاریشدۀ مربوط به شاخصهای ورودی و خروجی
هیأتهای ورزشی استان قم در سال  1392آورده شده است.
جدول  .2اطالعات توصیفی دادههای ارزشگذاری1شدة هیأتهای ورزشی استان قم در سال 1392
ورزشکاران

مربیان

داوران

بودجه

ورزش

ورزش

رويداد

فعالیت

(تعداد)

(تعداد)

(تعداد)

(میلیون

همگانی

قهرمانی

ورزشی

آموزشی

تومان)

(تعداد)

(تعداد)

(تعداد)

(تعداد)

میانگین

5752

94/17

55/71

83/60

23/61

36/98

46/68

8/20

انحراف استاندارد

27788

127

76/67

283/59

15/97

58/11

48/30

9/73

کمترین

71

0

0

0

4

0

0

0

بیشترین

180790

528

387

1531/46

70

257

235
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نتایج مربوط به میزان کارایی هیأتهای ورزشی استان قم در سال  1392در دو الگوی

 CCRو BCC

خروجیمحور در جدول  ،3آمده است .نتایج جدول  ،3نشان میدهد که در سال  1392از مجموع 41
هیأت ورزشی استان قم 18 ،هیأت (انجمنهای ورزشی ،پرورش اندام ،تیروکمان ،تیراندازی ،جانبازان و
معلولین ،دوچرخهسواری ،سوارکاری ،سهگانه ،شطرنج ،کوهنوردی ،کونگفو ،گلف ،ناشنوایان وبیماران
خاص ،نجات غریق ،وزنهبرداری ،ووشو ،هاکی و هندبال) ،در هر دو الگوی  CCRو  BCCکارا بودند و میزان
کارایی آنها برابر  )%100( 1بود (  %44از هیأتهای ورزشی استان قم ،کارایی کلی داشتند) 10 .هیأت
اسکواش ،بسکتبال ،پینگپنگ ،رزمی ،روستایی ،فوتبال ،کاراته ،کشتی ،نابینایان و همگانی اگرچه در
الگوی ( BCCکارایی عملیاتی) کارا بودند ،در الگوی ( CCRکارایی کلی) کارا نبودند.
 .1آمار مربوط به تعداد ورزش قهرمانی ،رویداد ورزشی و فعالیت آموزشی ،پس از ارزشگذاری محاسبه شده و در تحلیل کارایی
استفاده شده است.
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جدول  .3نتايج کارايی هیأتهای ورزشی استان قم در سال 1392
رديف

هیأتهای ورزشی

CCR

BCC

رديف

1

انجمنهای ورزشی

1

1

23

2

اسکیت

0/449

0/746

24

شنا

3

اسکواش

0/648

1

25

فوتبال

0/104

4

باستانی

0/350

0/424

26

کاراته

0/830

1

5

بدمینتون

0/470

0/806

27

کشتی

0/639

1

6

بسکتبال

0/891

1

28

کبدی

0/408

0/480

7

بوکس

0/820

0/954

29

کوهنوردی

1

1

8

پرورش اندام

1

1

30

کونگفو

1

1

9

پینگپنگ

0/756

1

31

گلف

1

1

10

تیروکمان

1

1

32

موتورسواری

0/774

0/803

11

تکواندو

0/264

0/882

33

نابینایان

0/878

1

12

تنیس

0/460

0/587

34

ناشنوایان و بیماران
خاص

1

1

13

تیراندازی

1

1

35

نجات غریق

1

1

14

جودو

0/668

0/699

36

وزنهبرداری

1

1

15

جانبازان و معلولین

1

1

37

والیبال

0/228

0/663

16

دومیدانی

0/806

0/988

38

ووشو

1

1

17

دوچرخهسواری

1

1

39

هاکی

1

1

18

رزمی

0/777

1

40

هندبال

1

1

19

ژیمناستیک

0/279

0/780

41

همگانی

0/043

1

20

سوارکاری

1

1

-

میانگین

0/745

0/922

21

سهگانه

1

1

-

انحراف معیار

0/297

0/153

22

روستایی و بازیهای
بومی و محلی

0/621

1

هیأتهای ورزشی

CCR

BCC

شطرنج

1

1

0/375

0/991
1
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در جدول  4نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف آمده است.
جدول  .4نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
مفهوم يا عامل

N

مقدار آمارة Z

p

نتیجه

ورزشکار

41

2/861

0/001

غیرطبیعی

بودجه

41

2/892

0/001

غیرطبیعی

مربی

41

1/481

0/025

غیرطبیعی

داور

41

1/514

0/020

غیرطبیعی

ورزش همگانی

41

1/111

0/169

طبیعی

ورزش قهرمانی

41

1/772

0/004

غیرطبیعی

رویداد ورزشی

41

1/364

0/049

غیرطبیعی

فعالیت آموزشی

41

1/324

0/060

طبیعی

کارایی CCR

41

1/558

0/016

غیرطبیعی

کارایی BCC

41

2/562

0/001

غیرطبیعی

نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (جدول  )4نشان میدهد که دادههای مربوط به دو خروجی
ورزش همگانی و فعالیت آموزشی دارای توزیع نرمال است ،ولی دادههای بقیۀ ورودیها و خروجیها،
میانگین کارایی  CCRو میانگین کارایی  BCCدر جامعۀ دارای توزیع نرمال ندارند.
جدول  5نتایج مربوط به آزمون ویلکاکسون را نشان میدهد.
جدول  .5مقايسۀ میانگین کارايی هیأتهای ورزشی در دو الگوی  CCRو BCC

شاخص آماری
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

کارایی CCR

41

0/745

0/297

کارایی BCC

41

0/922

0/153

آماره

P

- 4/197

0/001

Z
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نتیجۀ آزمون ویلکاکسون (جدول  )5نشان داد که بین میانگین کارایی در دو الگوی  CCRو  BCCدر
هیأتهای ورزشی استان قم تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P >0/01میانگین نمرات کارایی هیأتهای
ورزشی استان قم در الگوی  BCCباالتر از میانگین کارایی در الگوی  CCRاست.
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول  6آمده است.
جدول .6نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن بین ورودیها و خروجیها با میزان کارايی  CCRو BCC
خروجیها

ورودیها

کارايی CCR
کارايی BCC

ورزش

ورزش

رويداد

فعالیت

همگانی

قهرمانی

ورزشی

آموزشی

0/034

-0/025

-0/291

0/875

0/065

r
p

-0/023
0/885

r
p

ورزشکار

بودجه

مربی

داور

**-0/547

*-0/343

**-0/513

**-0/491

-0/121

0/001

0/028

0/001

0/001

0/453

0/832

-0/146

0/022

-0/159

-0/165

*0/342

0/196

0/168

0/362

0/892

0/322

0/304

0/028

0/219

0/292

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

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن (جدول  )6نشان داد ،بین ورودیهای هیأتهای ورزشی استان قم
با کارایی  CCRارتباط منفی و معناداری وجود دارد .ولی بین خروجیهای هیأتهای ورزشی استان قم با
کارایی  CCRارتباط معناداری وجود ندارد .همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد ،بین
ورودیهای هیأتهای ورزشی استان قم با کارایی  BCCارتباط معناداری وجود ندارد .بین خروجی ورزش
همگانی با کارایی  BCCارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ،اما بین سه خروجی ورزش قهرمانی ،رویداد
ورزشی و فعالیت آموزشی با کارایی  BCCارتباط معناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
هیأتهای ورزشی استان قم مسئولیت توسعه و گسترش رشتههای ورزشی در سطح استان را بر عهده
دارند .در این تحقیق کارایی عملکرد این هیأتها در سال  1392بررسی شده است .نتایج نشان داد که در
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سال  1392از مجموع  41هیأت ورزشی استان قم 18 ،هیأت (انجمنهای ورزشی ،پرورش اندام ،تیروکمان،
تیراندازی ،جانبازان و معلولین ،دوچرخهسواری ،سوارکاری ،سهگانه ،شطرنج ،کوهنوردی ،کونگفو ،گلف،
ناشنوایان وبیماران خاص ،نجات غریق ،وزنهبرداری ،ووشو ،هاکی و هندبال) ،در هر دو الگوی  CCRو
 BCCکارا بودند و میزان کارایی آنها برابر  )100%( 1بود 10 .هیأت اسکواش ،بسکتبال ،پینگپنگ ،رزمی،
روستایی ،فوتبال ،کاراته ،کشتی ،نابینایان و همگانی اگرچه در الگوی ( BCCکارایی عملیاتی) کارا بودند،
در الگوی ( CCRکارایی کلی) کارا نبودند .ماتیو ( )2009در تحقیقات خود به این نتیجه دست رسید که
ناکارایی مقیاس از دالیل مهم در ناکارایی کلی تیمهای حاضر در لیگهای آمریکا ( ،)MLSاسپانیا و
فرانسه بوده است ( .)20نتایج این تحقیق نیز نشان داد که ناکارایی مقیاس (اندازۀ نامطلوب سازمان) نقش
مهمی در ناکارایی کلی هیأتهای ورزشی استان قم داشته است .زمانیکه سازمان از منابع ورودی به
میزان بیشتر یا کمتر از سطح بهینه و مطلوب استفاده میکند ،این مسئله موجب میشود که از مرز کارایی
دور شود و به این دلیل کارایی کلی ( )CCRخود را از دست میدهد .سازمانهای ورزشی که برای رسیدن
به اهداف خود منابع زیادی را بهکار میگیرند .در واقع بخشی از این منابع را بهطور نادرست بهکار میبرند
و همین استفادۀ نادرست از منابع مالی ،فیزیکی و انسانی موجب ناکارایی آنها در ارائۀ تولیدات و خدمات
به جامعه میشود .سازمانهای ورزشی در بحث کارایی باید در تولید محصول و ارائۀ خدمت ورزشی به
چگونگی و میزان منابع بهکاررفته توسط سازمان توجه داشته باشند تا از این طریق بخشی از ناکارایی
سازمان را برطرف کنند ( .)7برخی از هیأتهای ورزشی که از لحاظ عملیاتی در سطح کارامدی فعالیت
میکردند ،ولی بهدلیل برخوردار نبودن از اندازۀ مطلوب و بهینه در منابع ورودی مورد استفادهشان از نظر
کلی کارامد نبودند .ادبی و همکاران ( )1392در تحقیقشان به این مطلب اشاره کردند که دو راهکار اصلی
بهمنظور افزایش کارایی کلی ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان وجود دارد؛ یکی از این راهها افزایش
کارایی ادارات کل استانی در تبدیل ورودیهای مورد استفاده به خروجیهای مطلوب ( )PTEاست .یعنی
ادارات کل باید تالش کنند تا با بهبود برنامههای مدیریتی و راهکارهای عملیاتی ،از منابع ورودی یعنی
کارکنان ،بودجه و فضاهای ورزشی موجود حداکثر خروجیها را در زمینۀ گسترش ورزش همگانی ،ورزش
قهرمانی ،آموزشها ی ورزشی ،رویدادهای ورزشی ،ساخت اماکن ورزشی جدید و فعال کردن هیأتهای
ورزشی در استان ارائه کنند .راهکار دوم دقت در اختصاص منابع به این ادارات است .ورودیهای
اختصاص یافته به هر اداره کل باید با توجه به نیازهای اداره کل باشد و در این زمینه میزان بودجۀ ادارۀ
کل اهمیت زیادی دارد (.)9
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نتایج این تحقیق نشان داد که بین میانگین کارایی در دو الگوی  CCRو  BCCدر هیأتهای ورزشی
استان قم تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین نمرات کارایی در الگوی  BCCباالتر از الگوی  CCRاست
که با نتایج پژوهش ادبی ( ،)1391همخوانی دارد ( .)7این امر از آنجا ناشی میشود که کارایی در الگوی
 CCRدر واقع دربرگیرندۀ دو کارایی مدیریتی و عملیاتی و کارایی مقیاس است ،درحالیکه کارایی در
الگوی  BCCتنها نشاندهندۀ کارایی عملیاتی و مدیریتی سازمان است .به همین دلیل میزان کارایی در
الگوی  CCRپایینتر از الگوی  BCCاست (.)7
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد ،بین منابع ورودی هیأتهای ورزشی (ورزشکار ،بودجه،
مربی و داور) استان قم با کارایی  CCRارتباط منفی و معناداری وجود دارد .این امر بدان معناست که
افزایش تعداد ورزشکار ،مربی و داور و افزایش میزان بودجه در هیأتهای ورزشی استان قم با کاهش
میزان کارایی در الگوی ( CCRکارایی کلی) همراه است .این نتایج با نتایج پژوهش هالکوس و تیزرمس
( ،)2011همخوانی دارد که دریافتند ،پول بهتنهایی نمیتواند موفقیت را تضمین کند ( )18و با نتایج
پژوهش علوی و همکاران ( )2015همخوانی ندارد ( .)1بهنظر میرسد که افزایش منابع ورودی در
هیأتهای ورزشی مطابق با کارایی هیأتها نیست و بین این ورودیها با کارایی کلی هیأتهای ورزشی
هماهنگی وجود ندارد .در واقع میتوان گفت که منابع مورد استفاده در هیأتهای ورزشی اعم از
ورزشکاران ،داوران و مربیان از نظر فنی در سطح پایینی قرار دارند و هیأتها بهجای افزایش تعداد این
افراد باید کیفیت و سطح فنی ورزشکاران ،مربیان و داوران را افزایش دهند تا از این طریق کارایی کلی
خود را نیز بهبود بخشند .همچنین نتایج نشان داد ،بین منابع خروجی هیأتهای ورزشی (ورزش همگانی،
ورزش قهرمانی ،رویداد ورزشی و فعالیت آموزشی) با کارایی  CCRارتباط معناداری وجود ندارد؛ یعنی
میتوان گفت که افزایش یا کاهش خروجیهای ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی ،رویداد ورزشی و فعالیت
آموزشی با افزایش یا کاهش کارایی کلی هیأتهای ورزشی همراه نیست که در شاخص ورزش همگانی با
نتایج علوی و همکاران ( )2015همخوانی ندارد ،اما در  3شاخص باقیمانده همخوانی دارد (.)1
از دیگر نتایج این تحقیق این بود که بین منابع ورودی هیأتهای ورزشی استان قم با کارایی

BCC

ارتباط معناداری وجود ندارد ،یعنی میتوان گفت که افزایش یا کاهش منابع ورودی (ورزشکار ،بودجه،
مربی و داور) با افزایش یا کاهش کارایی مدیریتی و عملیاتی هیأتهای ورزشی همراه نیست که با نتایج
پژوهش ادبی ( )1391همخوانی دارد ( .)7همچنین نتایج نشان داد بین خروجی ورزش همگانی با کارایی
 BCCارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ،اما بین سه خروجی ورزش قهرمانی ،رویداد ورزشی و فعالیت
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)1391(  این یافتهها با یافتههای پژوهش ادبی. ارتباط معناداری وجود نداردBCC آموزشی با کارایی
 میزان کارایی مدیریتی، یعنی میتوان گفت با افزایش یا کاهش خروجی ورزش همگانی،)7( همخوانی دارد
 براساس یافتههای تحقیق در.) هیأتهای ورزشی نیز افزایش یا کاهش مییابدBCC و عملیاتی (کارایی
 مهمترین شاخص در تعیین،» تنها شاخص خروجی «ورزش همگانی،بین منابع ورودی و خروجی هیأتها
میزان کارایی مدیریتی و عملیاتی هیأتهای ورزشی استان قم است و این خروجی بهعنوان تنها عامل
 این یافتهها بیانگر اهمیت و نقش زیاد.معنادار در ارتباط با میزان کارایی مدیریتی و عملیاتی هیأتها بود
 بر همین اساس میتوان گفت که هیأتهای.ورزش همگانی در توسعۀ کارایی در هیأتهای ورزشی است
 افزایش،ورزشی با گسترش ورزش همگانی در سطح استان مانند افزایش تعداد ایستگاههای سالمتی
 افزایش برگزاری رقابتها و جشنوارههای بازیهای بومی و محلی،جشنوارهها و همایشهای ورزش همگانی
 میتوانند تعداد بیشتری از مردم در سنین مختلف را جذب برنامههای ورزش همگانی کنند و همچنین... و
.میزان کارایی خود را نیز افزایش دهند
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Abstract
The aim of the present study was to investigate sport boards efficiency in
Qom province and its relationship with their input and output sources. The
research method was correlation and retrospective. The statistical population
included 41 sports boards of Qom province. Due to low number of
population, census sampling method was used. In addition, the data of
boards in 2013 were collected. In order to evaluate performance of boards,
Data Envelopment Analysis method (DEA) was used. To determine the most
appropriate input and output indexes, performance evaluation form for sport
boards and viewpoints of 10 sport management experts were used. Athletes,
budget, trainers, referees were introduced as input indexes and sport for all,
championship sport, sport events and educational activities were introduced
as output indexes. In order to investigate boards efficiency, CCR and BCC
with output nature, Kolmogorov-Smirnov test, Wilcoxon test and Spearman
correlation test were used. DEA solver and SPSS.20 software also were used
to analyze data. Results showed a negative and significant relationship
between input of sports boards and CCR efficiency and there was not a
significant relationship between output of boards and CCR efficiency. Also,
a positive and significant relationship was observed between output of sport
for all and BCC efficiency.
Keywords
Efficiency, envelopment analysis, input, output, sport board.



Corresponding Author: Email: malimardani63@yahoo.com ; Tel: 09192905063

