
 

 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 
 02، پیاپی چهارم، شماره هشتمسال 

 

  

  6102ی المپیک ريو هایباز درهای ورزشي ايران کارآيي فدراسیون ارزيابي

 (DEAها )با رويکرد تحلیل پوششي داده

 2، سیدمحمدجواد رضوی1*محمد زارعی محمودآبادی

 

 01/20/0169: پذیرش تاریخ                                 20/02/0160: دریافت تاریخ          

 چکیده

 0200ی المپیک ریو هایباز درهای ورزشی ایران کارآیی فدراسیون هدف از این مطالعه، ارزیابی هدف:

 باشد.( میDEAها )با رویکرد تحلیل پوششی داده

تحقیق    کیناپارامتر هایتکنیک از یکی از استفاده تا بااست  آن بر سعی پژوهش این در: شناسیروش

به المپیقک   افتهیراههای ورزشی فدراسیون عملکرد (،DEAها )داده عنوان تحلیل پوششی با در عملیات

بقه   افتقه یاصتصقا  میقاان اعتاقارات    شقاص   گقرفتن  نظقر  در بقا  منظور بدین ریو ارزیابی شود. 0200

و  شقده کسق  های های میاان سهمیهنظر گرفتن شاص  در با و این مدل یورود عنوان بهها فدراسیون

 ایقن  صروجقی  عنقوان  بقه ورزشی ایران  ة طال، نقره و برنا توسط هر فدراسیونشدکس های تعداد مدال

ی المپیقک ریقو   هایباز در کنندهشرکتهای ورزشی فدراسیون عملکرد مدل و با وزن و اهمیت متفاوت،

 سنجیده شد.

 ریو ی المپیکهایباز در حضوریافته فدراسیون 00 از نشان داد که مدل اجرای از حاصل نتایج ها:هیافت

 اند.کرده برداری، دوومیدانی و کشتی باالترین کارآیی را کس ترتی  فدراسیون ورزشی وزنه، به0200

های مجموع مدال اساس بر ی المپیک،هایبازبه  افتهیراههای ورزشی بندی فدراسیونرتاه گیری:نتیجه

 شقده کسق  های )مجموع مدال رقابت یهایصروج به که دستیابی دانست اما باید ،هاستآن شدة کس 

 و است ریپذامکاناز فرآیندهای مناس ،  استفاده با و هاورودی از یبرداربهره بستر در تنها در مسابقات(

 هقای مدل بیشتر در هایکنار صروجی در نیا ترکم هایورودی باید هدفمند و منظم دقی ، ارزیابی برای

 شوند. وارد ارزیابی
 .0200(، فدراسیون ورزشی، المپیک ریو DEAها )کارآیی، تحلیل پوششی داده های کلیدی:واژه

  

. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، 0، . استادیار گروه مدیریت، دانشگاه میاد، میاد، ایران0

 ایرانمشهد، 
zarei.m@meybod.ac.irنشانی الکترونیک نویسندة مسئول:  *
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 مقدمه
 بههای اصیر اهمیت اجتماعی ورزش در سال

 قابلبه میاان  افتهیتوسعهدر کشورهای  ژهیو

 عنوان بهاست. ورزش  افتهی شیافاای توجه

ای، در حال حاضر ابااری فعالیت بدنی و حرفه

راغت است و مناس  جهت گذراندن اوقات ف

منافع اجتماعی و اقتصادی زیادی برای کشورها 

بنابراین ؛ (0200، 0در بردارد )پاردو و همکاران

هایی که الزم است مسئولین کشورها به سیاست

ای قائل کند اهمیت فاایندهاز ورزش حمایت می

(. در این میان 0222، 0شوند )گرین و کالینا

ایت های ورزشی که مدیریت و هدفدراسیون

دار های ورزشی را در سطح ملی عهدهرشته

هستند، نقش مهمی در توسعه ورزش قهرمانی و 

دستیابی به نتایج مطلوب دارند )کارلوس و 

های (. از سویی دیگر بازی0200، 1همکاران

رویدادهای  نیتربارگتردید از المپیک بی

ها به مکانی برای ورزشی جهان است؛ و این بازی

ارکت تماشاچیان، ورزشکاران، گردهمایی و مش

های مربیان، صارنگاران و عکاسان و بیشتر رسانه

ای را است و ماایایی عمده شدهلیتادجمعی 

برای کشورها در بردارد )بهرامی و عسگری، 

نتایج کشورهای  که یطور به .(0161

یک  عنوانبهها در این بازی کنندهشرکت

است  ها محسوب شدهشاص  قدرت در بین آن

از این جهت  (.0226، 0ژانگ و همکاران)

نتایج و عملکرد  و ارزیابی کارایی سنجش

در این  کنندهشرکتهای ورزشی فدراسیون

 ارزیابی کهطوریباشد؛ بهرویداد، بسیار مهم می

                                                  
1. Pardo et al 

2. Green & Collins 

3. Carlos et al 

4. Zhang et al 

 سال 01 حدود به حداقل در زمینة ورزش کارایی

(. 0222و همکاران،  1گردد )نویلبرمی پیش

 ایسابقه که است مدیریتی کارآیی، مفهومی

کارآیی نشان می دارد. مدیریت علم در طوالنی

 برای صود منابع از صوبی چه به سازمان دهد که

از  در مقطعی عملکرد بهترین به نسات تولید،

است )آذر و همکاران،  کرده استفاده زمان

عملکرد  ارزیابی و (. در نتیجه سنجش0160

 مورد دور یاربس یهاگذشته که از است موضوعی

عملکرد  ارزیابی ،واقع در .است بوده توجه

 و شودمی آغاز انسان تولد با که است فرآیندی

یا  سازمان فرد، عملکرد ارتقای و اصالح در سعی

 که است عملکرد فرآیندی دارد. ارزیابی جامعه

هستند. امکان  آن به انجام ملام هاسازمان همة

 یا منظم کامالً ورط به را کار این هاسازمان دارد

صورت  هر به ولی دهند، انجام سریع صیلی

 را ارزیابی عملکرد باید بهاود، برای هاسازمان

محمودآبادی و همکاران،  دهند )زارعی انجام

0160 .) 

 به علمی اصول از این جهت طراحی مدلی بر پایه

 بندیرتاه و کارایی، ارزیابی محاساه منظور

 یهایباز در کنندهشرکتهای ورزشی فدراسیون

 تا بتوان با است، ضروری کاری ی،المللنیب

 ها،استفاده از آن، بعد از برگااری این بازی

 را مورد کنندهشرکتهای عملکرد فدراسیون

 هایقرار داد و با توجه به اهمیت بازی ارزیابی

 ی و همچنین برای بهاود ارزیابیالمللنیب

 ن در اینعملکرد در صنعت ورزش، اکثر محققا

 زمینه درصدد دستیابی به مدل مناس  جهت

 هایارزیابی عملکرد کشورها و فدراسیون

 شدهکس با توجه به تعداد مدال  کنندهشرکت

                                                  
5. Nevill 



     299   12 پیاپي ،4 شماره ،2991 زمستان ورزش، توسعۀ و مديريت فصلنامه                        رضوی سیدمحمدجواد ،محمودآبادی زارعي محمد 

 هایی بازیدهسازمانهستند. همچنین کمیته 

 های مختلف اغل  عملکردالمپیک و رسانه

 در کنندهشرکتهای کشورها یا فدراسیون

 بر اساس روش ی المپیک راهایباز

 کنندیمی بندرتاهارزیابی و  0لکسیکوگراف

(. روش لکسیکوگراف 0221و همکاران،  0)لینا

های های غیرجارانی از روشیکی از مدل

است که ارزیابی  1ی چندمعیارهریگمیتصم

ها در این روش بر اساس چند شاص  گاینه

گیرد. با توجه به این روش، کشورها یا صورت می

ابتدا بر اساس  کنندهشرکتهای فدراسیون

ی صورت درشوند و ی میبندرتاههای طال مدل

برابر بود، تعداد  باهمهای طال تعداد مدال که

 کهیصورت دربندی، و های نقره مانای رتاهمدال

برابر بود تعداد  باهمهای طال و نقره تعداد مدال

بندی قرار صواهد های برنا مانای رتاهمدال

ف روش لکسیکوگراف این است که در گرفت. ضع

های کشورها یا این روش تنها صروجی

مانند تعداد  کنندهشرکتهای فدراسیون

، اعم از طال، نقره و برنا را شدهکس های مدال

منابع در دسترس  کهیدرحال ردیگیمدر نظر 

کشورها )مانند تولید ناصال  داصلی، نیروی 

ها ترس فدراسیونانسانی و ...( و یا منابع در دس

)مانند بودجه فدراسیون، امکانات فدراسیون و ...( 

شوند، لذا استفاده در این مدل نادیده گرفته می

از تکنیکی مناس  در صصو  ارزیابی کارایی 

باشد و در های ورزشی مهم میفدراسیون

 0هاداده تحلیل پوششی تکنیک از اصیر مطالعات

(DEA )رزیابی بهترین تکنیک ا عنوان به

ها . تحلیل پوششی دادهاندکرده ادی عملکرد

                                                  
1. Lexicograph Method 
2. Lins 

3. Multiple Criteria Decision Making 

4. Data Envelopment Analysis (DEA) 

های ریاضی است که ای از مدلدامنة گسترده

ای از برای سنجش کارآیی نسای مجموعه

رود. گیری همگن به کار میواحدهای تصمیم

اباار  عنوان بهها تکنیک تحلیل پوششی داده

ی است که با کیناپارامترقدرتمند مدیریتی، روش 

موضوعة تولید به ارزیابی کارآیی  فرض اصول

 (. 0161پردازد )زارعی محمودآبادی، می

های ورزشی برای حفظ مایت رقابتی فدراسیون

صود باید به ارزیابی عملکرد بپردازند و پس از 

آن، به منظور بهاود وضعیت صود، نیاز دارند تا از 

های های متعددی در فرآیندها و صروجیجناه

ایجاد و در نتیجه عملکردشان را صود تغییراتی را 

گیری کنند. لذا در در قال  کارآیی اندازه

های ورزشی با صصو  ارزیابی عملکرد سازمان

و همکاران  1، لاانوشدهانجامهای بررسی پژوهش

های تولید ژوهش صود از شاص ( در پ0220)

های ورودی عنوانبهناصال  داصلی و جمعیت 

های طال، د مدالهای تعدااین مدل و شاص 

های مدل استفاده صروجی عنوانبهنقره و برنا 

بهار و پارساجو کردند. از سوی دیگر شعاانی

بازنگری و ( پژوهشی تحت عنوان 0160)

های ارزیابی عملکرد شاص  یسازنهیبه

انجام دادند.  های ورزشی استان همدانتئهی

 12 موجود، هایشاص  از داد که نشان نتایج

 عنوان دو شوند و بازنگری شاص  باید عنوان

 تینها در و بماند باقی تغییر بدون شاص 

 00 با کلی محور 6 در ارزیابی هایشاص 

 به نتایج به توجه با. شدند یبندمیتقس عنوان،

 هایهیئت عملکرد ارزیابی برای آمدهدست

 مختلفی هایبندیتیپ همدان، استان ورزشی

 شد. پیشنهاد

                                                  
5. Lozano 
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ی و سلیمانی نژادسجادگر در پژوهشی دی

 چهار میان در بندیاولویت اساس ( بر0161)

های فدراسیون عملکرد ارزیابی کلی معیار

 امور به این نتیجه رسیدند که ورزشی ایران؛

 هایزیرساصت توسعة ریای،برنامه و پشتیاانی

 منابع توسعة و ورزشی و فنی امور ورزش،

الترین دارای با ترتی  به تجهیااتی و کالادی

همکاران همچنین زنجیرچی و  هستند.اولویت 

ای تحت عنوان ارزیابی ( در مطالعه0160)

جمهوری سالة کاروان ورزشی  00کارایی 

نشان دادند المپیک  یهایباز ایران در اسالمی

 یهایباز که عملکرد کاروان ایران تنها در

ها ناکارا کارا و در سایر سال 0610المپیک سال 

کاروان ورزشی ایران در  و همچنین بوده است

لندن کمترین کارایی را داشته  0600المپیک 

( با 0160. طحاری مهرجردی و همکاران )است

ها، استفاده از مدل تحلیل پوششی داده

ی المپیک هایباز در کنندهشرکتکشورهای 

های آتن را ارزیابی کردند. ایشان شاص  0220

 عنوانبهی را جمعیت کشور و تولید ناصال  داصل

های طال، نقره و برنا ورودی و تعداد مدال

شاص  صروجی این مدل  عنوانبهرا  شدهکس 

در نظر گرفتند. نتایج حاصل از اجرای این مدل 

 در کنندهشرکتکشور  91نشان داد که از 

که حداقل یک  0220ی المپیک آتن هایباز

کشور حداکثر کارآیی را  6اند، مدال کس  کرده

 در همین راستااند. این مدل کس  کردهاز 

( جهت 0160زارعی محمودآبادی و همکاران )

ارزیابی کارآیی نسای عملکرد کشورهای 

پکن،  0222ی المپیک هایباز در کنندهشرکت

های استفاده کردند و شاص  DEAاز تکنیک 

 بهجمعیت کشور و تولید ناصال  داصلی را 

ال، نقره و برنا های طورودی و تعداد مدال عنوان

 بههای متفاوت را با وزن و اهمیت شدهکس 

صروجی مدل در نظر گرفتند. نتایج نشان  عنوان

داد که کشور جامائیکا کاراترین کشور در کس  

های المپیک پکن بوده است. در های بازیمدال

( به 0161پژوهشی دیگر عیدی و همکاران )

 در انایر ورزشکاران عملکرد ارزیابی و تحلیل

 تابستانی پرداصتند. نتایج المپیک یهایباز

 دست به رتاه میانگین به توجه که با داد نشان

 تکواندو، یهارشته در ورزشکاران عملکرد ،آمده

 قرار سوم تا اول یهارتاه در برداریوزنه و کشتی

( 0160داشت. همچنین عسگریان و همکاران )

 کردعمل برمؤثر  عوامل پژوهشی تحت عنوان 

ا توجه به ایران انجام دادند. ب در قهرمانی ورزش

گیری کرد که توان نتیجهآمده می دست نتایج به

تولید ناصال  داصلی، بهاود توزیع درآمد  افاایش

های کشور در بهاود و شاص  سالمت استان

. بهرامی و عملکرد ورزش قهرمانی مؤثر است

عملکرد کشورهای  ریتأث( نیا 0161عسگری )

هان در رویدادهای بارگ ورزشی بر عملکرد ج

را بررسی کردند.  المپیک یهایباز ها درآن

های ها نشان داد که مجموع مدالیافته

المپیک پیشین،  یهایباز شده درکس 

های قهرمانی جهان اثر رقابت ای وهای قارهبازی

 شده درهای کس داری بر مجموع مدالیمعن

ندری و . از طرفی اسکدالمپیک آتی دار یهایباز

ارزیابی ( پژوهشی تحت عنوان 0160همکاران )

های ورزشی ایران عملکرد منتخای از فدراسیون

ها با رویکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده

انجام دادند. نتایج نشان داد  های فازیسیستم

های ورزشی فوتاال، والیاال، اسیونکه فدر

و  برداری، تکواندو، کاراته، بوکسکشتی، وزنه

http://ntsmj.issma.ir/article-1-1023-fa.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-1023-fa.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-1023-fa.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-1023-fa.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-1023-fa.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-1023-fa.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-1023-fa.pdf
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و همکاران  0جی داشتند.دوومیدانی عملکرد کارا 

 به( از تکنیک ارزیابی کارایی متقاطع 0226)

 کنندهشرکتارزیابی عملکرد کشورهای  منظور

ها در شش المپیک تابستانی استفاده کردند. آن

های تولید ناصال  ش از شاص در این پژوه

داصلی و جمعیت به عنوان ورودی و تعداد 

 عنوانبه شدهکس های طال، نقره و برنا مدال

های صروجی استفاده کردند. نتایج شاص 

حاصل از این پژوهش نشان داد که به ترتی  

کشورهای کوبا، استرالیا و مجارستان باالترین 

و  0ن ژانگکارایی را به دست آوردند.  همچنی

( در پژوهشی به ارزیابی عملکرد 0226همکاران )

ی المپیک هایبازدر  کنندهشرکتکشورهای 

نیا در پژوهش صود از  هاآنپرداصتند. 

ی جمعیت و تولید ناصال  داصلی هاشاص 

ورودی و از شاص  تعداد مدال کس   عنوانبه

شده به عنوان صروجی مدل تحلیل پوششی 

ردند. نتایج پژوهش نشان داد ها  استفاده کداده

که استرالیا، کوبا، امریکا، روسیه، گرجستان و 

باهاما دارای باالترین کارایی بودند. ریایرو و 

( در پژوهش صود میاان کارایی 0200) 1لیما

های لیگ برتر فوتاال پرتغال را مورد ارزیابی تیم

مورد استفاده برای  اصلی شاص قرار دادند. 

و این پژوهش، میاان حقوق  سنجش کارایی در

بود. همچنین ها بازیکنان حاضر در تیمدستماد 

( در پژوهش صود 0200) 0و وایدیا چیتنیس

تحت عنوان سنجش کارایی بازیکنان رشته 

عمکرد بازیکنان تنیس را  DEAتنیس با رویکرد 

که  مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد

تفاوت دارای ای فردی مهبازیکنان با توانایی

                                                  
1. Jie 

2. Zhang 

3. Ribeiro & Lima 

4. Chitnis & Vaidya 

باشند و عالوه بر کارایی متفاوتی در مسابقات می

 شناصتی نیا درعوامل فیایکی، عوامل روان

بود. در پژوهشی کارآمد بودن بازیکنان مؤثر 

( در پژوهشی به 0209و همکاران ) 1دیگر سوس

ناصال   دیتول ت،یاثرات اندازه جمع یابیارز

در برنده شدن  کشورو درجه حرارت  یداصل

 لندن 0200 کیالمپ یهایمدال در باز

پرداصتند. نتایج این پژوهش نشان داد که سه 

شاص  تعداد جمعیت، بودجه و متوسط درجه 

درصد در  20دمای سالیانه کشورها به میاان 

 المپیک نقش داشتند.  دستیابی به مدال

بر اساس مطالعات انجام شده، هدف اصلی هر 

رزیابی عملکرد، سازمان، بهاود عملکرد است و ا

ها برای بهاود عملیاتی در یکی از بهترین راه

باشد. هدف ارزیابی عملکرد این ها میسازمان

است که موقعیت سازمان در بین رقاا مشخ  

شده و بر اساس آن اقدامات الزم انجام شود و 

های بدون شک جهت ارزیابی عملکرد فدراسیون

 های کس ورزشی ضمن توجه به تعداد مدال

ها در مسابقات، الزم است به شده توسط آن

ها نیا مجموعه بودجه اصتصا  داده شده به آن

تری از توجه نمود تا بدین وسیله ارزیابی دقی 

با توجه به ها به عمل آید، بنابراین عملکرد آن

های ورزشی اهمیت ارزیابی عملکرد فدراسیون

ی المپیک؛ در این هایباز در کنندهشرکت

عی شده است تا با استفاده از یکی از پژوهش س

ها های تحلیل پوششی دادهانواع صا  مدل

(DEA که )و بسیار  یک روش جدید عنوان به

باشد؛ عملکرد در ارزیابی عملکرد مطرح می مفید

ی هایباز درهای ورزشی کشور ایران فدراسیون

 ریو ارزیابی شوند. 0200المپیک 

                                                  
5. Soos 
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 شناسی پژوهشروش
 تک زمان، نظر از کاربردی، نوع از رحاض پژوهش

 ریاضی–توصیفی اجرا شیوة نظر از و مقطعی

 مدلی یریکارگ به دناال به است. این پژوهش

 های ورزشیفدراسیون ارزیابی منظور به مناس 

 شرکت 0200ی المپیک ریو هایباز درایران که 

 مشابهی ریگمیتصم واحدهای عنوان بهاند داشته

 . باهاستداده پوششی لیلتح رویکرد با

 بخش در شده ارائه تعاریف و ماانی از یریگبهره

 پوششی تحلیل تکنیک مورد در موضوع ادبیات

 به گرفته انجام هایپژوهش همچنین و هاداده

 هایعملکرد فدراسیون ارزیابی منظور

 از استفاده با ی المپیکهایباز در کنندهشرکت

ارزیابی،  در رمؤث یهاشاص  تکنیک، این

 ها،شاص  این از استفاده شدند. با شناسایی

 کار به منابع دهندةنشان ماهیتاً که هاورودی

 و موفقیت گرنمایان که هاصروجی و شدهگرفته

هستند،  یریگمیتصم واحدهای عملکرد سطح

های شد )با توجه به عدم وجود داده مشخ 

ها، تنها یک ورودی دقی  برای سایر ورودی

به  افتهیاصتصا  مجموع اعتاارات

 در نظر گرفته شد(. های المپیکیفدراسیون

 انتخابی هایروجیص ها وورودی 0شماره  جدول

 .دهدمی نشان را
 

 
 های مدلها و ورودیصروجی .0جدول 

 پارامتر تعریف ورودی/صروجی

 1X های المپیکیبه فدراسیون افتهیاصتصا  مجموع اعتاارات 0ورودی 

 1Y مدال طالی کس  شدة فدراسیونتعداد  0صروجی 

 2Y مدال نقرة کس  شدة فدراسیونتعداد  0صروجی 

 3Y مدال برنا کس  شدة فدراسیونتعداد  1صروجی 

 4Y تعداد سهمیة کس  شدة فدراسیون 0صروجی 

 
در  کنندهشرکتهای برای ارزیابی فدراسیون

است.  شدهاستفاده 0ریو از مدل  0200المپیک 

کامالً واضح است که ارزش مدال طال از نقره و 

مدال نقره از برنا بیشتر و ارزش هر نوع مدال از 

نیا بیشتر است. بدین منظور  شدهکس سهمیة 

های برای لحاظ کردن اصتالف بین اهمیت مدال

و همچنین  شدهکس طال، نقره، برنا و سهمیة 

برای اطمینان از اینکه اهمیت اصتالف بین 

های طال و نقره بیشتر از اهمیت اصتالف دالم

های نقره و برنا است و اهمیت اصتالف بین مدال

های نقره و برنا از اهمیت اصتالف بین مدال بین

های برنا و تعداد سهمیة کس  شدة مدال

های زیر به مدل فدراسیون است، محدودیت

 (:0200و همکاران،  0)چیانگ اصلی اضافه شدند

1 2

2 3

3 4

1 2 2 3

2 3 3 4

0.1

0.1

0.1

( ) ( ) 0.1
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1. Chiang 
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 (DEAها )داده تکنیک تحلیل پوششی

( کارا، DMU) 0گیریشناسایی واحدهای تصمیم

نقش مهم و حیاتی برای دستیابی به توسعه 

کند. پایدار در یک محیط رقابتی ایفا می

همچنین یافتن سطح عملکرد واحدهای ناکارا 

گااران برای گااران و قانونتواند به سیاستمی

های مدیریتی بهتر کمک کند. استراتژیتهیه 

 از یکی (DEAها )تحلیل پوششی داده

 کارآیی سنجش زمینة در پرکاربرد هایروش

گیری ای از واحدهای تصمیممجموعه نسای

است.  یکسان هایصروجی و هاورودی با همگن

گیری بندی واحدهای تصمیمدسته DEA هدف

)زارعی  به دو دسته واحدهای کارا و ناکارا است

 مدل که این (.0202محمودآبادی و همکاران، 

 0رودز و کوپر چارنا، توسط 0692سال  در

 واحدهای از یک هر تمرکا بر با شد، معرفی

 و هاورودی برای گیری، اوزانیتصمیم

 و محاساه جداگانه صورت به هاآن هایصروجی

 به هاصروجی موزون نسات مجموع از استفاده با

 آوردیم به دست را واحد هر ییرآکا ها،ورودی

ها داده (. تحلیل پوششی0200)آذر و همکاران، 

(DEA رویکرد جامعی برای ارزیابی عملکرد )

است و محاوبیت این روش عمدتاً به دلیل وجود 

های چندگانه در این مدل و ها و صروجیورودی

تناس  آن برای بررسی روابط غیرصطی در 

 (. هرچند0161اران، ها است )آذر و همکتحلیل

 پوششی تحلیل هایمدل تعداد بر روزروزبه

 پیدا جناه تخصصی یک هر و شدهافاوده اهداده

 مدل تعدادی هاآن همة ولی مانای کند،می

 روش یعنی این گذارانانیبن که است اصلی

 این اند. هدفکرده طراحی رودز و کوپر چارنا،

                                                  
1. Decision Making Units (DMU) 

2. Charnes, Cooper & Rhodes 

 اینسای واحده کارآیی به دستیابی تکنیک

ورودی  چندین که است مشابه گیریتصمیم

صروجی )ستانده( مشابه دارند  چندین و )نهاده(

 واحد nاینکه  فرض (. با0160همکاران،  )آذر و

 صروجی وجود sورودی و  mگیری با تصمیم

 واحدهای از یک هر نسای داشته باشد، کارآیی

 زیر کسری یایربرنامه مدل حل با یریگمیتصم

 (.0169ید )زارعی محمودآبادی، آبه دست می
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 واحد برای ام rصروجی  مقدار rjy فوق مدل در

 ام برای i ورودی مقدار ijx ،ام j یریگمیتصم

 وزن تخصی  ru، ام jی ریگمیتصم واحد

 وزن تخصی  iv، ام rبه صروجی  شدهداده

 بهابع هدف ام و مقدار ت iبه ورودی  شدهداده

 در .است ارزیابی تحت واحد کارآیی امتیاز عنوان

 از بررسی تحت واحد یی هرکارآ امتیاز فوق مدل

 مجموع به هایصروج موزون مجموع تقسیم

 امتیاز این که آیدبه دست می هایورود موزون

 این کهیدرصورتاست.  یک عدد مساوی یا کمتر

 و راکا را واحد شود آن یک با برابر امتیاز

 ناکارا واحد آن باشد، یک از کمتر کهیدرصورت

 شود )زارعی محمودآبادی و مشاکی،می تلقی

0160). 
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هدای  در مددل  1(CSWاوزان مشترك ) مجموعه
DEA 

 اوزان ها،داده پوششی تحلیل هایمدل حل با

 صروجی ( وivمتغیرهای ورودی ) برای متفاوتی

(ruواحدهای ) به شودمی محاساه گیریتصمیم 

 برای هر DEAدر اجرای هر بار مدل  که یطور

DMU ها رای وزن شاص اگونهبه، مدل 

 ترکند که برای آن واحد مطلوبمحاساه می

 است و به کارآیی باالتری دست پیدا کند )زارعی

 پذیری درانعطاف (. این0169محمودآبادی، 

 های ورودی و صروجی،مقادیر وزن محاساه

 صطر به را مختلف دهایمقایسه واح امکان

 اوزان از مجموعه مشترکی اندازد. محاساهمی

 واحدها، کلیه صروجی و ورودی متغیرهای برای

 این مشکل است. زارعی رفع ای برایشیوه

 0جمعی ( مدلی0160محمودآبادی و همکاران )

 DEAهای محاساه اوزان مشترک در مدل برای

 به حلزیر ارائه کردند که بدون نیاز  صورت به

 ،های غیرصطی و با قابلیت مدیریت اوزانمدل

 توان وزن مشترک هر یک از متغیرهایمی

 ورودی و صروجی را به دست آورد.
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 یافته های پژوهش
 هایصروجی و هاورودی به مربوط هایداده

 به ریو 0200 المپیک به یافتهراه هایفدراسیون

 اطالعات) باشدمی 0 شماره جدول صورت

                                                  
1. Common Set of Weights (CSW) 

2. Additive Model 

 به یافته اصتصا  اعتاارات مجموع به مربوط

 گاارش به 0200 ریو المپیکی هایفدراسیون

 به جوانان و ورزش وزارت از ایسنا صارگااری

 (.است آمده دست

 دست به( CSW) مشترک اوزان نتایج همچنین

 پژوهش این در شده استفاده مدل حل از آمده

 شده داده نمایش 1 شماره جدول در( 0 مدل)

 .است

از حل مدل  آمده دست بهبا توجه به نتایج 

 های(، کارآیی فدراسیون1 شماره )جدول

  شود:زیر محاساه می صورت بهالمپیکی 
 

* * * *

1 1 2 2 3 3 4 4*

*

1 1

j j j j

j

j

U Y U Y U Y U Y
e

V X

  
   

1 2 3 4

1

0.8857143 0.5857143 0.3857143 0.2857143

1

j j j j

j

Y Y Y Y

X

   

به  افتهیراههای نتایج نسات کارآیی فدراسیون

ها بر اساس ریو و رتاه فدراسیون 0200المپیک 

 به شدهکس های کارآیی نسای و کیفیت مدال

 باشد.می 0 شماره جدول صورت
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 (0200 ریو) المپیکی هایفدراسیون هایصروجی و هاورودی .2 جدول

 فدراسیون
 اصتصا  مجموع اعتاارات

 )میلیارد تومان( افتهی

 مدالتعداد 

 طال

 مدالتعداد 

 نقره

 مدالتعداد 

 برنا

تعداد سهمیة 

 شدهکس 

 0 2 2 2 11/0 بوکس

 0 0 2 2 12/1 تکواندو

 1 2 2 2 62/0 تنیس روی میز

 1 2 2 2 22/0 تیراندازی

 0 2 2 2 22/0 باکمانتیراندازی 

 1 2 2 2 12/0 جودو

 1 2 2 2 02/0 سواریدوچرخه

 0 2 2 2 02/0 قایقرانی

 02 2 2 2 12/0 یدانیدووم

 0 2 2 2 02/0 شمشیربازی

 0 2 2 2 10/0 شنا، شیرجه و واترپلو

 00 1 0 0 12/02 کشتی

 0 2 2 2 02/0 والیبال

 1 2 2 0 02/1 برداریوزنه

 
 نتایج اوزان مشترک .3جدول 

 متغیر
1V

 1U
 2U

 3U
 4U

 
 0219001/2 1219001/2 1219001/2 2219001/2 222222/0 وزن مشترک

 
 (0200های المپیکی )ریو نتایج کارآیی نسای فدراسیون. 4جدول 

 )بر اساس مدال(رتبه )بر اساس کارآیی(رتبه کارآیی نسبی فدراسیون

 00 00 00012/2 بوکس

 1 6 09960/2 تکواندو

 0 0 01001/2 تنیس روی میا

 1 2 06900/2 تیراندازی

 00 02 01910/2 باکمانتیراندازی 

 0 0 10020/2 جودو

 0 9 10609/2 سواریدوچرصه

 6 00 00629/2 قایقرانی

 0 0 00001/2 یدانیدووم

 6 1 11900/2 شمشیربازی

 00 01 00000/2 شنا، شیرجه و واترپلو

 0 1 19029/2 کشتی

 00 00 20060/2 والیاال

 0 0 22222/0 برداریوزنه

 
، 0 شماره حاصل از جدولبر اساس نتایج 

 022برداری دارای کارآیی نسای فدراسیون وزنه

بندی شده درصد و رتاه اول در هر دو نوع رتاه

، 0 شماره در جدول توجه قابلاست. از نتایج 

در دو نوع  اصتالف رتاة فدراسیون تکواندو

بندی است. فدراسیون تکواندو با کس  یک رتاه
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مدال برنا، کارآیی نسای کمتری نسات به 

سواری، جودو، های تیراندازی، دوچرصهفدراسیون

 ی کهدانیدوومشمشیربازی، تنیس روی میا و 

اند کس  کرده است. هیچ مدالی به دست نیاورده

ز دلیل کارآیی ضعیف این فدراسیون، استفاده ا

باشد که در محاساة کارآیی لحاظ منابع زیاد می

شده است. همچنین فدراسیون والیاال کمترین 

کارآیی نسای )بدترین رتاه( را کس  کرده است. 

این است که ورزش والیاال جاء  آن،دلیل 

های ورزش صالف برهای گروهی است و ورزش

 .است شدهمصرفانفرادی، بودجة بیشتری 
 

 گیریبحث و نتیجه

 هایسازمان عملکرد در ارزیابی اهمیت وجود با

 صصو  در زیادی هایپژوهش ورزشی، تاکنون

 استفاده با ورزشی هایعملکرد فدراسیون ارزیابی

 براساس گاه و انجام گرفته علمی هایروش از

 به توجه ها بافدراسیون عملکرد عمومی، دیدگاه

 و ورزشی هایزمین در هاآن شکست یا موفقیت

 آسیایی، المپیک، هایبازی مانند هاییرقابت در

 نوع است. این شده ارزیابی غیره و جام جهانی

 هایقضاوت به هافدراسیون به عملکرد دیدگاه

 دیگر هایجناه به توجه و شده منجر نادرست

 با ورزش در توسعة موفقیت عملکردی همانند

 و روی، کاراییبهره میاان موجود، منابع به توجه

 تأثیر تحت را ورزش هایزیرساصت توسعة میاان

 عملکرد که شد یادآور باید دهد. امامی قرار

 هایسازمان عملکرد از تنها بخشی ورزشی

 پژوهش حاضر، در .دهدمی نشان را ورزشی

 قرار گرفته مدنظر هافدراسیون کارایی جناة

 ترین بعدتوان مهممی را کارایی واقع است. در

 ورزشی هایموفقیت این،دانست. بنابر عملکرد

 ملی هایرقابت در نتایج کس  و یک فدراسیون

 عوامل مختلف تأثیر تحت المللی نیا،بین و

 مؤثر عوامل اگرچه .دارد قرار درونی و بیرونی

 شرایط اقتصادی، مانند محیطی و بیرونی مختلف

 رقیاان، تعداد وضعیت کشور، سیاسی و اجتماعی

 بر تواندغیره می و ورزشی هایرشته در سهمیه

 تأثیرگذار هافدراسیون توسط شده کس  نتایج

 مدیریت توسط این عواملکه برصی از  باشد،

 حالی در این .نیستند کنترل قابل هافدراسیون

 کارایی و به مربوط هایشاص  که است

 تنها را فدراسیون عملکرد عملکردی، فرایندهای

 الوهع و کندنمی محدود قهرمانی هایبه موفقیت

 انسانی، مالی، منابع از نحوة استفاده آن، بر

 عملیات، و هاسازی فعالیتبهینه ها،عملکرد آن

 و در سازمان پذیریانگیاه، مسئولیت ایجاد

 نتایج، به دستیابی جهت در را آن درون روابط

 .سنجدمی را کارایی و دهدمی قرار توجه مورد

 هایافتهی تواندمی ها،فدراسیون کارایی ارزیابی

 فرایندهای زمینة در را مفیدتری کاربردی و

 داده قرار مدیران اصتیار فدراسیون در عملکردی

 عملکرد برای بهاود را مؤثرتری راهکارهای و

 .دهد ارائه

 عملکرد بنابراین در این پژوهش به ارزیابی

 هایکننده در بازیشرکت های ورزشیفدراسیون

 تکنیک تحلیل با استفاده از 0200 المپیک ریو

 ( پرداصته شده است.DEAها )پوششی داده

ورودی در این مدل میاان بودجه مالی  شاص 

ورودی  که شاص  های ورزشی بود؛فدراسیون

و  کار گرفته شده در این پژوهش با عوامل به

های عسگریان و شده در پژوهش شناسایی

 (0209( و سووس و همکاران )0160همکاران )

از یکی  نیا پژوهش این در روود. از اینراستا بهم

بودجه مالی  های مهم تحت عنواناز شاص 

 های ورزشی بههاینه شده توسط فدراسیون



     122   12 پیاپي ،4 شماره ،2991 زمستان ورزش، توسعۀ و مديريت فصلنامه                        رضوی سیدمحمدجواد ،محمودآبادی زارعي محمد 

ها داده پوششی تحلیل مدل عنوان ورودی

شد. همچنین در این پژوهش به ترتی   استفاده

طال، نقره و برنا و  شدهکس های از تعداد مدال

وسط هر فدراسیون ت شدهکس میاان سهمیه 

 به 0200 ی المپیک ریوهایباز درورزشی ایران 

های صروجی مدل استفاده شد که شاص  عنوان

در  شدهاستفادههای انتخابی با شاص 

( و بهرامی 0161عیدی و همکاران ) هایپژوهش

باشد. نتایج می راستاهم( 0161و عسگری )

 00در مجموع از  که حاصل از پژوهش نشان داد

های المپیک فدراسیون ورزشی ایران که در بازی

حضور یافتند، به ترتی  فدراسیون  0200ریو 

برداری، فدراسیون ورزشی ورزشی وزنه

دوومیدانی و فدراسیون ورزشی کشتی باالترین 

 مدل رسد،دست آوردند. به نظر می کارایی را به

هر  هایظرفیت به ایمنصفانه توجه پیشنهادی

که طوریدارد. به امتیاز س ک در فدراسیون

برداری با نشان داده شد فدراسیون ورزشی وزنه

میلیارد  0/1ای کمتر و برابر با میاان بودجه

تومان، رتاه اول را از لحاظ کارایی کس  نمود 

های ورزشی دیگر مانند که فدراسیوندرحالی

ای فدراسیون ورزشی والیاال با میاان بودجه

را بر اساس  00 د تومان رتاهمیلیار 0/0برابر با 

های ورزشی میاان کارایی در میان فدراسیون

های ورزشی کس  نمود. لذا توجه به فدراسیون

اند با میاان بودجه کمتری کارایی که توانسته

تواند باشد و میبیشتری کس  نمایند مهم می

در ارتقاء عملکرد کاروان ورزشی ایران در 

د واقع شود. های المپیک بعدی مفیبازی

همچنین نتایج نشان داد که فدراسیون ورزشی 

میلیارد تومان از  1/02بر ای بالغ کشتی با بودجه

را کس  نمود؛  1لحاظ میاان کارایی رتاه 

که فدراسیون ورزشی دوومیدانی با درحالی

میلیارد تومان توانست از  1/0ای به میاان بودجه

 اید؛را کس  نم 0لحاظ میاان کارایی رتاه 

همچنین نتایج نشان داد که فدراسیون ورزشی 

ای باالتر رتاه ،دوومیدانی بر اساس میاان کارایی

از فدراسیون ورزشی کشتی کس  نموده است و 

عملکرد بهتری نس  به فدراسیون ورزشی 

که بودجه کمتری را درحالی ؛کشتی داشت

 هر کارایی که است ذکرهاینه نموده است. شایان

 اساس بر پیشنهادی مدل در رزشیفدراسیون و

 شدهنظر گرفته در هادهنستا و نهادها بین ارتااط

 های ورزشی استفدراسیون دیگر با مقایسه در و

 از نظر نامساعدتر شرایط با فدراسیونی اینکه و

 را برتری جایگاه است توانسته میاان بودجه

 کند. کس  دیگر فدراسیون ورزشی به نسات

 موردنظر اسیون ورزشیکه فدر موضوع این

 هایدهنستا نامطلوب، وضعیت همین با توانسته

 از راهکارها و اصول یکی، کند کس  را بیشتری

به است. لذا توجه مسئوالن  کارایی ارتقای

و تعداد  هاآنهمچون میاان بودجه  مواردی

ارزیابی  برایها توسط آن شدهکس سهمیه 

ی هایباز درهای ورزشی کارایی فدراسیون

  باشد.المپیک مهم می

 توجه با ناکارا، هایفدراسیون مورد در نهایت در

 هایسال در هافدراسیون و صیاهای این افت به

 با که رسدمی نظر مدیریتی، به تغییرات و اصیر

 ملی و کمیتة بدنی تربیت سازمان هایحمایت

 شاهد پیشرفت مدیریتی، ثاات حفظ و المپیک

 .باشیم آتی هایسال در هافدراسیون این مجدد

 وضعیت از هافدراسیون شودمی موج  نتایج این

 برصی در و شده آگاه صود ناکارایی و کارا بودن

 در و شود منجر هاآن میان رقابت در به موارد

 انجام سازمان که در کارهایی سازیبهینه پی

 شوند. گیرد،می
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 به توجه با) را صود و ضعف قوت نقطة همچنین 

 های اینصروجی به منجر که اییهورودی

 عملکرد و کنند شناسایی است( شده واحدها

 یا دارند ناکارایی آن در که قسمتی آن را در صود

  .کنند متمرکا قوت دارند، اینکه

 اینکه برای ناکارا هایشود فدراسیونپیشنهاد می

 برسانند درصد( 022کارایی یک ) مرز به را صود

 باید ابتدا باشند، کارا عملکردشان در واقع در و

 منظور به را صود مرجع هایفدراسیون

 از و بشناسند فدراسیون از آن برداریالگو

 صورت این در .کنند الگوبرداری هاآن عملکرد

 مسیر، روش از انحراف و گمراهی بدون توانندمی

 جهت در و دریابند را صود عملکرد سازیبهینه

های سازمان دیرانم باید بنابراین .بردارند آن گام

 و صود هایضعف و هاقوت شناسایی با ورزشی

 الگو، فدراسیون عنوان به های مرجعفدراسیون

 هماهنگ کارا واحدهای با را کنند صود سعی

 برای بهینه و مؤثر ارائة الگویی کنند. همچنین

 اهم موضوعات از کاراناکارا و  هایفدراسیون

 .است مدیران روی پیش

انسانی،  منابع به باید هافدراسیون رؤسای کل در

 راستای در هاآن سازمانی ساصتار و مدیریت

 شودکنند. پیشنهاد می توجه صروجی، تولید

 ارزیابی برای DEAاز روش  المپیک ملی کمیتة

 استفاده کند. ورزشی هایعملکرد فدراسیون

 هنگام شودمی مدیران پیشنهاد به همچنین

 ازحد بیش از توجه هافدراسیون عملکرد ارزیابی

 میادین صودداری در ورزشی نتایج کس  به

 رضایت کس  هایزمینه در موفقیت به و کنند

 مثل هاییسازمان )زمینه در مؤثر ذینفعان

 اجرایی کادر و کادر تخصصی درآمدزایی، جذب

 هایزیرساصت صصو  توسعة در مجرب

 بر بر تأکید کنند. عالوه ویژه ورزشی( توجه

 بیشتر توجه میادین، در صرف رزشیو موفقیت

 ارتااط و ورزشکاران انگیاش به هافدراسیون

 کارکنان و مربیان ورزشکاران، و احساسی عاطفی

 کارایی افاایش مهمترین عوامل از که

 شود. بهپیشنهاد می اند،ورزشی هایسازمان

و  مادی هایپاداش و حمایت تر،ساده زبانی

 فراهم کارکنان، و مربیان ورزشکاران، از معنوی

 شرایط و ورزشکاران مناس  تمرینی مراکا کردن

 است اقداماتی جمله از ها،آن تحصیل برای ادامة

 مهیا را ورزشکاران موجاات رضایت تواندمی که

های شود در پژوهشهمچنین پیشنهاد می کند.

تیم عملکرد طراحی شده، مدل از با استفاده آتی

 سایر در هاشگاهدان و کشور هایاستان ها،

 توانمی همچنین شود. ارزیابی ورزشی مسابقات

 تحلیل یابی،عارضه هایتکنیک از استفاده با

 حساسیت، ساصت واحدهای مجازی با استفاده از

 هایدستیابی فدراسیون واحدهای مرجع؛ زمینه

 فراهم را باالتر کارآیی سطح به ناکارا ورزشی

-ورودی کردن اضافه با توانمی طرفی از نمود.

 تعداد ورزشکاران، مربیان، داوران هایی همچون

اردوهای ورزشی  های ورزشی،فدراسیون

های ها برای تیمشده توسط فدراسیونبرگاار

 کنندهشرکت هایفدراسیون ارزیابی ملی، دقت

 داد. افاایش را المپیک هایدر بازی
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Abstract 

Objective: This study aims was Performance evaluation of Iranian sports 

federations in the Rio 2016 Olympic Games with Data Envelopment 

Analysis approach (DEA). 

Methodology: In this research, we try to evaluate the performance of sports 

federations participating in Olympic 2016 Rio by using one of the 

nonparametric methods of operations research called Data Envelopment 

Analysis (DEA). The model in the paper considers one input (funds 

allocated to federations) and four outputs (the quotes earned by each 

federation and the number of gold, silver and bronze medals won) with 

different weight and importance for performance assessment. 

Results: The results of this model showed that of the 14 federations 

participating in the 2016 Olympic Games, the weightlifting federation, track 

and field and the wrestling Federation respectively have the highest 

performance. 

Conclusion: ranking of sports federations participating in Olympic games 

done based on total earned medals, but should be noted that to achieve 

competition outputs (the total number of medals won in the tournament) are 

possible only in the context of utilization of inputs and using appropriate 

processes and for precise, regular and targeted evaluation, smaller inputs 

should be included along with more outputs in the evaluation models. 

Keywords: Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Sports Federation, 

Rio 2016 Olympic. 
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