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 چکیده

های ورزشی استان اصفهان است. به کمک این هدف از این پژوهش، به منظور ارزیابی عملکرد هیئت :هدف

ای مناسب را برای بهبود عملکرد شعب توان راهبردههای کارا و ناکارا، میمدل عالوه بر شناسایی هیئت

 های کارا تدوین کرد.ناکارا و تقویت هر چه بیشتر هیئت

به منظور رسیدن به چارچوب و مدل پژوهش از روش ترکیبی و روش میدانی استفاده شده  :شناسیروش

پس با های ارزیابی استخراج شدند و سبه کمک مدل کارت امتیازی متوازن، شاخصدر این پژوهش است. 

ای فازی، اهمیت نسبی هر شاخص بدست آمد و با استفاده از تکنیک تحلیل استفاده از فرآیند تحلیل شبکه

 ها پرداخته شد. های فازی به ارزیابی هیئتپوششی داده

ها حاکی از آن است که روش ترکیبی استفاده شده، نتایج مشابه با روش ترکیبی کارت امتیازی یافته :هایافته

های فازی دارد. به عبارت دیگر، تحلیل شبکه ای فازی توانسته است ضمن تقویت زن و تحلیل پوششی دادهمتوا

های تکواندو، روش ترکیبی گذشته، اطمینان بیشتری به نتایج ببخشد. ضمن اینکه بر مبنای نتایج؛ هیئت

 ها هستند. ئتشطرنج و دومیدانی، دارای رتبۀ تقریباً برابر در فرآیند ارزیابی عملکرد هی

های ترکیبی های ورزشی استان اصفهان بهتر است، از روشبه منظور ارزیابی عملکرد هیئت :گیرینتیجه

های ارزیابی با استفاده از که در این پژوهش مشخص شده است، دادهاستفاده شود. با توجه به این

ها شکل فازی به خود ده است، باید دادهاند و چون نتایج نسبی به دست آمهای مناسب استخراج شدهپرسشنامه

ها از بین های کیفی تنها را با ترکیب روشهای کمی تنها یا روشهای ناقص ناشی از روشبگیرند و اثر قضاوت

 برد. 
های ای فازی، هیئتهای فازی، فرآیند تحلیل شبکهارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده های کلیدی:واژه

 .ورزشی استان اصفهان
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 مقدمه
موضوع ارزیابی، از جمله موضوعاتی است که از 

کالسیک تا به امروز به عنوان یک  هاینظریه

شده است. ۀ اساسی مدیریت شناخته وظیف

امروزه، با توجه به تحوالت شگرف دانش 

های ارزیابی را توان نقش نظاممیمدیریت، ن

فت. عدم وجود نظام ارزیابی در هر نادیده گر

تواند یکی از دالیل ناکارآمدی آن مانی میساز

 هاینشانه از یکی عنوانو به  سازمان باشد

 ,.Rahimi et al )شود  محسوب سازمان بیماری

2014). 

بدنی، نقش بسیار مهمی در ورزش و تربیت

سالمت جامعه دارد. از این رو، کارآمد بودن 

ای برخوردار های ورزشی از اهمیت ویژهسازمان

است. از طرفی، با توجه به ساختار پیچیدۀ 

های ها و هیئتهای ورزشی که فدراسیونسازمان

های عمومی و غیرانتفاعی( ورزشی )سازمان

ها ستند، ارزیابی عملکرد آنها هبخشی از آن

ها تر از سایر سازمانای و پیچیدهبسیار سلیقه

 .(Shaout & Yousif, 2009)باشد می

های های ورزشی، اهداف هیئتفدراسیون

کنند و با عملکرد ورزشی استان را مشخص می

یابد. ها اهداف ورزشی تحقق میصحیح هیئت

پل  نقش هااستان در هستند که هاهیئت این

 هایو فدراسیون بین ورزشکاران را ارتباطی

 بازیکنان حضور شرایط و کنند،بازی می ورزشی

 فراهم المللیبین ینمیاد و ملی در تیم را

به  .(Nourbakhsh et al, 2012) سازندمی

سازی عملکرد همین دلیل، به منظور بهینه

های ورزشی باید نظام و مدل ارزیابی هیئت

   ها تدوین نمود.بلندمدت مناسب و بومی برای آن

 Kaplan &  Norton که متوازن امتیازی کارت

 دادند، توسعه هاروارد تجاری مدرسۀ در (1992)

 پر و ترینشده شناخته از یکی شک بدون

های های پیشنهادی در سالچارچوب کاربردترین

 ,.Eilat et al )اخیر برای سنجش عملکرد است 

2008). 

ن نشاۀ کارت امتیازی متوازن کاربرد گسترد 

دهندۀ تغییر رویکرد مدیریت توسط مدیران 

عملکرد کامالً  تیریمد یروش سنتی عناست، ی

 نیدارد. ا ازین یشتریو به تعادل ب ستیجامع ن

و  یمال یهامتعادل کردن شاخص ؛شامل

و  جیبلند مدت، نتا و ، اهداف کوتاه مدتیمالریغ

 ,.Xiaobo et al ) است ی زشیانگ یهاشاخص

کارت امتیازی متوازن نیاز به تعیین یک . (2008

خط مبنا و استاندارد در ارزیابی دارد و غیر از آن 

ارزیابی امکان پذیر نیست. در عین حال، تعیین 

تواند بسیار گمراه استاندارد برای یک سازمان می

به همین . (Eilat et al., 2006) کننده باشد 

های مختلفی برای ارزیابی عملکرد دلیل مدل

ها در ادامه آورده مطرح گردید که برخی از آن

 رویکرد، 2روش تحلیل سلسله مراتبیشده است: 

، تحلیل 3فراگیر کیفیت مدیریت ،1استراتژیک

، 5وپایی مدیریت کیفیت، مدل بنیاد ار4شبکه

، 7بندی خاکستریتحلیل خوشه، 6مدل تاپسیس

همه موارد مشابهی هستند  ،1سیستمی رویکرد

که به عنوان مدل ارزیابی مورد استفاده قرار 

 ,.Ghanbari & Shahraji et alاند گرفته

2012).

                                                      
1. AHP 

2. CMM: Capability Maturity Model 

3. Balanced Score card   

4. ANP 

5. EFQM 

6. TOPSIS 

7. GCA 

8. Strategic Approach 
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ها دارای نقاط ضعف و هر یک از این روش

ت مناسب قوت فراوانی هستند و بر اساس موقعی

مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اما در هر یک 

از این موارد، می توان دریافت که ارزیابی نسبتا 

شود. به همین دلیل، معموالً دقیقی ارائه نمی

ها را پیشنهاد پژوهشگران ترکیب این روش

 Shahin Wang et alکنند. به عنوان مثال؛ می

رزیابی به منظور ارائۀ مدل یکپارچۀ ا (2012)

را تلفیق و به کمک آن  EFQMو  BSCروش 

ها به بررسی راهبردهای سازمانی و عملکرد آن

دهد که مدل اند. این تلفیق نشان میپرداخته

یکپارچه توانسته است عملکرد بهتری نسبت به 

ها، به تنهایی داشته استفادۀ هر یک از روش

، به Nahavandi & Sharifinia (2016)باشد. 

از  ،BSCفع مشکالت ارزیابی به روش منظور ر

اند. این ها استفاده کردهمدل تحلیل پوششی داده

 Charnes et al (1978)مدل اولین بار توسط 

ارائه گردید. این تکنیک مبتنی بر تجربه، دیگر 

های های مدلنیازی به مفروضات و محدودیت

سنتی سنجش کارایی ندارد. در واقع عدم نیاز 

یین مشخصات پارامتریک )شکل، این مدل به تع

تابع توزیع و تابع تولید( توانسته است این روش 

را در بدست آوردن امتیازات کارایی از سایر 

 . (Azar et al., 2011) کند ها متمایزروش

روشی  (1996) 2ساعتی ،AHPدر ادامه روش 

های چند منظوره و گیریمبسوط در تصمیم

گیری با نام برای حل مسائل پیچیدۀ تصمیم

ای مطرح کرد. این مدل امکان در تحلیل شبکه

نظر گرفتن همۀ عوامل و معیارهای ملموس و 

گیری فراهم غیرملموس را در فرآیند تصمیم

ی مسائل ارزیابی، ضرورت کند. پیچیدگمی

                                                      
1. Saaty 

بندی سایر استفاده از این روش را در اولویت

 ,Samani & Delavare)ها قرار داده است روش

است که بسته به  یروشای تحلیل شبکه .(2010

 اریبس یدگیچیآن ممکن است از پ یاجزا ۀانداز

. (Uriarte  et al., 2011)برخوردار باشد ییباال

چنین، رویکردهای تلفیقی بسیاری توسط هم

محققان انجام شده است. به عنوان مثال؛ فرآیند 

تحلیل شبکه با  تحلیل سلسله مراتبی و فرآیند

و همکاران  1کارت امتیازی متوازن توسط لئونگ

 (، مطرح گردید. 2006)

Eilat et al (2008)  به منظور ارزیابی

تجمعی های تحقیق و توسعه، یک دیدگاه طرح

از روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی 

طرح تحقیق و توسعه،  55ها مطرح کردند. داده

در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. به 

شرکت با استفاده از  35منظور ارزیابی 

های تحقیق و توسعه، چارچوبی از تلفیق فعالیت

روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی 

 رائه شده است. ها اداده

در این پژوهش با بکارگیری مدل کارت 

نگرانه امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم کل

اهبردی دست در ارزیابی عملکرد به مدل ر

های تحلیل از تکنیکایم؛ که در آن یافته

های فازی ای فازی و تحلیل پوششی دادهشبکه

شود. با اجرای این مدل راهبردی استفاده می

های ورزشی استان اصفهان، یئتبرای ه

های راهکارهایی برای کمک به اتخاذ تصمیم

اثربخش دربارۀ اصالح و بهبود سیستم ارزیابی 

 .شودها ارائه میاین هیئت

                                                      
1. Leung 
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 ادبیات نظری تحقیق
در این مقاله، در بخش دوم به بررسی اجمالی 

های هکارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داد

ای فازی پرداخته ل شبکهفازی و فرآیند تحلی

هر چند که معیارهای سنتی، ارزیابی شود. می

ها را به خوبی ارزیابی عملکرد مالی شرکت

ها مناسبتی کردند؛ ولی امروزه برای شرکتمی

نخواهند داشت. در گذر زمان مشخص شده است 

توانند که تنها معیارهای مالی نیستند که می

سازی د با بهینهمنجر به ارزیابی شوند. بلکه بای

تری دست معیارهای عملیاتی به نتایج مناسب

اساتید دانشگاه حسابداری  2331 یافت. در ژانویه

های دانشگاه هاروارد به منظور رفع محدودیت

ای ارائه های مالی در ارزیابی عملکرد، مقالهسنجه

کردند که در مجلۀ بازاریابی هاروارد، برای اولین 

وازن را معرفی کردند. کارت بار کارت امتیازی مت

امتیازی متوازن یک نظام مدیریت راهبردی 

ها را در کل سطوح تواند تمام قابلیتاست که می

سازمانی به سمت اهداف بلند مدت هدایت کند 

(Kaplan & David, 1996).  برخی

پژوهشگران این روش را راهکار اجرایی برای 

های عملکردی تبدیل اهداف سازمانی به سنجه

. (Wayne & Lourdes, 2000)کنند  دانندمی

در کنار این روش، زمانی که با چندین ورودی و 

چندین خروجی سر و کار داریم بایستی از روش 

ها که روشی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده

یک روش تجزیه و  DEAاست استفاده کرد. 

تحلیل مرزی برای ارزیابی عملکرد نسبی واحد 

ها و با ورودی ،(DMU)1گیری تصمیم

. (Li et al., 2018) های متعدد استخروجی

های فازی مفهوم تئوری تحلیل پوششی داده

                                                      
1. Decision Making Unit   

های های فازی را برای نشان دادن دادهمجموعه

و  ها را با نگرشبرد و این دادهنامعین به کار می

کند. ها تحلیل میرویکرد تحلیل پوششی داده

 یسینوبرنامه کیروش از تکن نیادر ، چنینهم

 ,.Shuang et al)شود یاستفاده م یخط

گیری بین در این روش به منظور تصمیم. (2019

n گیری با واحد تصمیمm ( ورودیijx و )s 

اند، ها مثبت تعریف شده( که مؤلفهijyخروجی )

ها و شود. تمام ورودیدر نظر گرفته می

ها به صورت فازی و به صورت اعداد خروجی

ام به  jشوند. کارایی واحد مثلث فازی تعریف می

  شود: صورت زیر تعریف می

   

(2)       

کارایی به صورت یک عدد فازی تعریف 

به ترتیب وزن  ivو  ruشود که در این مدل می

 ها است.ها و ورودیخروجی

 

 

 
 

 
         )1(   

زیر نویس صفر نمایندۀ واحد ارزیابی است. تا 

ک شود کمتر یا مساوی با عدد ی زمانی که 

توان مدل فوق را به صورت زیر خالصه کرد:می
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(3)  

به منظور رسیدن به بهترین مقدار در مدل 

فوق از روش برنامه ریزی خطی و تبدیل بر روی 

 شود:آن استفاده می

(4) 

                     

   

 

 

 
 

(5) 

                     

   

 

 

 
 

                     

        )6( 

 

 
 

 
تواند مقدار کارایی مقایسۀ این سه مدل می

واحد تحت ارزیابی را نشان دهد؛ که به صورت 

 ,.Wang et al)یک عدد فازی مثلثی است 

چنین، در مدل فرآیندی تجزیه و هم. (2009

ای، مقایسۀ بین روابط و تحلیل شبکه

گیری های متقابل بین سطوح تصمیمهمبستگی

شود. روش سلسله مراتبی هر چند مشخص می

و ارزیابی را  گیریهای ذاتی مراحل اندازهکاستی

های ممکن داخلی کند؛ اما وابستگیبرطرف می

کند. تعامل و بازخورد در بین و را، ارزیابی نمی

شود. این ها در این روش مهیا میدرون خوشه

روش آثار پیچیدۀ تأثیرات متقابل که اغلب در 

دهد جوامع انسانی وجود دارد، را بهتر نشان می

(Onut et al., 2009) . رویکرد بازخوردی

ANP، ها را جایگزین سلسله مراتب شبکه

ای که عالوه بر اینکه اهمیت ؛ به گونهکندمی

کند، ها را مشخص میمعیارها، اهمیت جایگزین

ها نیز ممکن است بر اهمیت اهمیت جایگزین

 ,.Rahnemai et al)معیارها، تأثیرگذار باشد 

در تکنیک فرآیند تحلیل شبکۀ سنتی، ( 2011

های دقیقی نیاز است. لذا به منظور به قضاوت

گرایانه با عدم قطعیت های کمیکاهش برخورد

توان گیران مینهفته در دانش و قضاوت تصمیم

انی استفاده کرد. در از منطق فازی و رویکرد زب

شکل زیر تفاوت روش سلسله مراتبی و شبکه 

نمایش داده شده است.
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هدف -1

معیار -2

گ ینه ها-3

هدف -1

معیار -2

گ ینه ها-3

ش که ای - سلسله مرات ی-ا  

W21

W32

W21

W32

W22

 
 تفاوت روش سلسله مراتبی و شبکه .1شکل 

 شناسی پژوهشروش

روش استتتفاده شتتده در ایتتن پتتژوهش، روش    

ریاضی است. اطالعات متورد نیتاز بترای     -تجربی

هتای  اجرای پتژوهش بتا استتفاده از انتواع روش    

ای، مشاهده، پرسشنامه و گاهتاً  کتابخانهمیدانی، 

مصاحبه به دست آمده است. جامعۀ آماری ایتن  

های ورزشتی استتان   پژوهش، شامل کلیۀ هیئت

است.  2337اصفهان در عملکرد بازۀ زمانی سال 

هتای  آوردن ورودی و خروجتی  برای بته دستت   

هتای استتان اصتفهان بتا در نظتر گترفتن       هیئت

 ع انسانی و  اطالعات در عواملی نظیر؛ میزان مناب

هتا  آنها، که از جملۀ و سایر محدودیت دسترس

ای جمتع  ابزارهزمان بوده است؛ از روش ترکیب 

 15ئتۀ  مجموعتاً بتا ارا  ها استفاده شده است. داده

پرسشنامه؛ بین متخصصتان، کارشناستان واحتد    

 ،نفر 6ارزیابی اداره کل ورزش و جوانان نظارت و 

نفتر،   4 رزشی متخصصمجرب مدیریت واساتید 

نفتر،   25 های ورزشیکارشناسان و دبیران هیئت

گانتته استتتخراجی از روش کتتارت  عوامتتل شتتش

امتیازی متوازن امتیازدهی شد. سپس با توجه به 

تحلیل هر قسمت  1سیر مشخص شده در شکل 

 صورت پذیرفت. 

 

 
 ترسیم فرآیند پژوهش .2شکل 

 

 های پژوهشیافته

 و خروجیهای ورودی تعیین شاخص
ورزشتتی  هتای هیئتت  عملکترد  ارزیتابی  بترای 

 22 )شامل شاخص 23استان اصفهان، در نهایت 

 تعیتین  خروجتی(  شتاخص  1 و ورودی، شاخص

  :شدند

 فرآینتدهای داخلتی:    منظتر  اساس بر هانهاده

 برقتتراری و ارزیتتابی استتتانداردهای توستتعۀ

 ارزیتتابی، توستتعۀ و نظتتارت هتتایسیستتتم

استتعدادیابی،  هتای  فعالیت، حقوقی محیط

 بتته مستتابقات، اعتتزام میزبتتانی و برگتتزاری

 انستتانی، توستتعۀ منتتابع مستتابقات، توستتعۀ

 همگانی.  ورزش

 یتادگیری:   و رشتد  منظتر  استاس  بتر  هتا نهاده

گتی، توستعۀ متدیریت و رفتتار     توسعۀ فرهن

ستتازمانی و توستتعۀ علمتتی و پژوهشتتی، و  

هتتای افتتزاری و فعالیتتت نتترمتحقیقتتات و 

 آموزشی.
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 یتا  دعتوت مشتتری:   منظر اساس بر هاستانده 

 ملتی، جمعیتت   تیم به ورزشکاران عضویت

شتده   کسب یافته، تبلیغات، عناوینسازمان

 رکورد. و بهبود

  متالی: انعقتاد   منظتر  استاس  بتر  هتا ستتانده 

 شتهرداری،  پترورش،  و آموزش با نامهتفاهم

 جهتت  مختلتف  هتای ارگتان  و سیما و صدا

 بعمنتا  مالی، توسعۀ مدیریتورزش،  توسعۀ

 مالی.

هتتا، میتتزان اهمیتتت و   پتتس از تحلیتتل داده 

( و 2ها بر استاس جتداول )  بندی شاخصاولویت

 ( مشخص شدند.1)

 

  های ورودی )توانمندسازها(شاخص .1جدول 

 های ورودیشاخص هاورودی ردی 

 های استعدادیابی )شناسایی، پرورش و حفظ استعداد(فعالیت فرآیندهای داخلی 2

 های نظارت و ارزیابیاستانداردهای ارزیابی و برقراری سیستم ۀتوسع اخلیفرآیندهای د 1

اعزام به مسابقات )استانی/ قهرمانی کشور/  بین المللی/ آسیایی/  فرآیندهای داخلی 3

 جهانی/ المپیاد/ المپیک و پارالمپیک(

المللی/ برگزاری و میزبانی مسابقات )استانی/ قهرمانی کشور/ بین  فرآیندهای داخلی 4

 آسیایی/ جهانی/ اردوی تیم ملی...(

 ورزش همگانی ۀتوسع فرآیندهای داخلی 5

 منابع انسانی ۀتوسع فرآیندهای داخلی 6

 محیط حقوقی ۀتوسع فرآیندهای داخلی 7

 های آموزشیفعالیت رشد و یادگیری 1

 مدیریت و رفتار سازمانی ۀتوسع رشد و یادگیری 3

 افزاریعلمی و پژوهشی، تحقیقات و نرم ۀتوسع رشد و یادگیری 25

 فرهنگی ۀتوسع رشد و یادگیری 22

 

داخلی و  های فرآیندهابیانگر ورودیفوق جدول 

 باشد.رشد و یادگیری می

 های خروجی )نتایج( شاخص .2جدول 

 

 های خروجیشاخص خروجی ها ردی 

 یافتهجمعیت سازمان مشتری 2

 به تیم ملی دعوت/عضویت ورزشکاران مشتری 4

 عناوین کسب شده مشتری 5

 بهبود رکورد مشتری 6

 تبلیغات مشتری 1

 منابع مالی ۀتوسع مالی 1

 مدیریت مالی مالی 3

نامه با آموزش و پرورش، شهرداری، صدا و سیما و انعقاد تفاهم مالی 7

 ورزش ۀهای مختلف جهت توسعارگان
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 .باشدمی یمشتر های مالی وبیانگر خروجیفوق جدول 

ای فتازی  به منظور به کارگیری تحلیل شتبکه 

هتای  هتای دیتدگاه  برای محاسبۀ اوزان شتاخص 

کارت امتیازی متوان، الگوریتم طراحی شتده بته   

 شود: شرح زیر اجرا می

بتا مالحظتۀ وابستتگی نداشتتن میتان      : 1گام 

های کارت امتیازی متوازن، درجۀ اهمیت دیدگاه

متوازن، به وسیلۀ هتر   های کارت امتیازیدیدگاه

یک از خبرگتان بتا مقیتاس کیفتی تعیتین و بتا       

ده از متتاتریس تجمیتتع گروهتتی، اوزان   استتتفا

شوند. وقتی چندین خبتره  ها محاسبه میدیدگاه

در فرآینتتتد ارزیتتتابی مشتتتارکت دارنتتتد، بایتتتد 

های فازی خبرگان تجمیع شود، بته ایتن   قضاوت

ترتیب به کارگیری یک متاتریس قضتاوت فتازی    

گیرد. برای تجمیع هی، مورد استفاده قرار میگرو

 های مختلفی وجود دارد. امتا  نظر خبرگان، روش

تواند نتایج بهتتری را  روش میانگین هندسی، می

 . ارائه دهد

ها در این پتژوهش، از  اسبۀ وزنبه منظور مح

 نامه که با طیف پنج مقیاستی فتازی  پرسشیک 

ستپس بته کمتک    استفاده شد.  طراحی شده بود

 میتتزان اهمیتتت هتتر شتتاخص درنظتتر خبرگتتان 

 هتای ورزشتی بتا انتختاب    عملکرد هیئتارزیابی 

 هتتای )کتتامالً مناستتب، مناستتب،گزینتتهیکتتی از 

مشتخص  متوسط، نامناستب و کتامالً نامناستب(    

نامه های حاصل از پرسش. در نهایت، یافتهگردید

تا  5) ۀمقیاسی فازی در باز 5با استفاده از طیف 

برای این منظور ابتدا با تعریتف   ( تحلیل شدند.2

متغیرهای زبانی و اعتداد فتازی جتدولی مطتابق     

 ( تشکیل شد. 3جدول )

بتتا  هتتابتترای تعیتتین میتتزان اهمیتتت شتتاخص

( بته صتورت   4استفاده از روشی که در جتدول ) 

 گردد.نمونه آورده شده است، محاسبه می

 

 هامتغیرهای زبانی و اعداد فازی مربوط به آن .3 جدول

 اعداد فازی غیر زبانیمت
(m1, mM, m2) 

 (1/5، 2، 2) کامالً مناسب

 (6/5، 1/5، 2) مناسب

 (3/5، 5/5، 7/5) متوسط

 (5، 1/5، 4/5) نامناسب

 (5، 5، 1/5) کامالً نامناسب

 

 است.( مقادیر مربوط به متغیرها بر اساس اعداد فازی نمایش داده شده3مطابق جدول )
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 برای بعد مالی هامحاسبه میزان اهمیت شاخص نحوه. 4 جدول

 

بر  خبره، 15از  آوری اطالعاتپس از جمع

شاخص )شامل  23 با تعیین مدل الوشه،  اساس

شاخص نتایج( برای  1توانمندساز، و  شاخص 22

های ورزشی استان ارزیابی عملکرد هیئت

 میزان اهمیت شاخص محاسبه گردید. ،اصفهان

 

 کارشناسان های ورودی )توانمندسازها( براساس میزان اهمیت تعیین شده توسطتعیین اولویت شاخص .5جدول 

 می ان اهمیت تعیین شده برای شاخص ی ورودیهاشاخص

 15/5 های آموزشیفعالیت

 13/5 های استعدادیابی )شناسایی، پرورش و حفظ استعداد(فعالیت

 13/5 های نظارت و ارزیابیاستانداردهای ارزیابی و برقراری سیستم ۀتوسع

اعزام به مسابقات )استانی/ قهرمانی کشور/  بین المللی/ آسیایی/ 

 هانی/ المپیاد/ المپیک و پارالمپیک(ج

11/5 

برگزاری و میزبانی مسابقات )استانی/ قهرمانی کشور/ بین المللی/ 

 آسیایی/ جهانی/ اردوی تیم ملی...(

12/5 

 12/5 ورزش همگانی ۀتوسع

 15/5 مدیریت و رفتار سازمانی ۀتوسع

 71/5 منابع انسانی ۀتوسع

 73/5 افزارینرمعلمی و پژوهشی، تحقیقات و  ۀتوسع

 64/5 فرهنگی ۀتوسع

 64/5 توسعۀ محیط حقوقی

 

تعداد  عدد فازی متغیر زبانی 

 نظرات

 نتایج
ن 
مرحله اول:در ای

مرحله،تعداد 

پاسخ
هادر عدد 

ی
فاز

 

ب 
ضر
ط به آن

مربو

شد.
 

 (6/3، 21،21) 21 (1/5، 2، 2) کامالً مناسب

 (1/2، 6/2، 1) 1 (6/5، 1/5، 2) مناسب

 (3/5، 5/5، 7/5) 2 (3/5، 5/5، 7/5) متوسط

 (5، 5، 5) 5 (5، 1/5، 4/5) نامناسب

 (5، 5، 5) 5 (5، 5، 1/5) کامالً نامناسب

 

 مرحله دوم

 

در مرحله دوم، اعداد فازی با هم جمع 

 شدند )انبوهه(.

 

(7/24 ،2/24 ،

2/22) 

 مرحله سوم

ها با در مرحله سوم، میانگین فازی آن

ها تقسیم عدد هر سمت بر تعداد پاسخ

 بود به دست آمد. 15که 

(31/5 ،34/5 ،

74/5) 

 مرحله چهارم

در مرحله آخر، اعداد سمت چپ، وسط 

 3و سمت راست با هم جمع شده و بر 

تقسیم شدند و عدد نهایی مربوط به 

 میزان اهمیت هر شاخص به دست آمد.

11/5  =3( /31/5 ،

34/5 ،74/5) 
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هتتای فرآینتتدهای بیتتانگر ورودی (5)جتتدول 

 باشد.داخلی و رشد و یادگیری می

 

 

 

 های خروجی )نتایج( بر اساس میزان اهمیت تعیین شده توسط کارشناسانتعیین اولویت شاخص .6جدول 

 ه برای شاخصمی ان اهمیت تعیین شد های خروجیشاخص

 116/5 یافتهجمعیت سازمان

 11/5 منابع مالی ۀتوسع

 11/5 مدیریت مالی

 14/5 دعوت/ عضویت ورزشکاران به تیم ملی

 115/5 عناوین کسب شده

 73/5 بهبود رکورد

نامه با آموزش و پرورش، شهرداری، انعقاد تفاهم

 یههای مختلف جهت توسعصدا و سیما و ارگان

 ورزش

715/5 

 725/5 تبلیغات

 

های مالی و مشتری بیانگر خروجی( 6)جدول 

 باشد.می

باتوجه به جداول فوق، با در نظرگرفتن هریک از 

ها به صتورت جتدول زیتر بدستت     ابعاد، وزن آن

 آید.می

 

 

 

 

 

 میانگین وزن نرمال شده و نرمال نشده .7جدول 

 گ ینه ها

 
 شده میانگین وزن نرمال میانگین وزن نرمال نشده

 14/5 75/5 رشد و یادگیری

 15/5 73/5 فرآیندهای داخلی

 16/5 11/5 خروجی های مالی

 15/5 15/5 خروجی های مشتری
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با توجه به نتایج ایتن مرحلته، بعتد متالی بته      

ترین بعد و بعد از آن به ترتیتب ابعتاد   عنوان مهم

فرآیندهای داخلی و مشتری و رشتد و یتادگیری   

 قرار دارند.

با در نظر گترفتن وابستتگی درونتی در    : 2گام

میتتان ابعتتاد کتتارت امتیتتازی متتتوازن، متتاتریس 

وابستگی هر دیدگاه کتارت امتیتازی متتوازن بتا     

هتا بته وستیلۀ هتر یتک از      مالحظۀ سایر دیدگاه

خبرگان پژوهش با مقیاس کیفی نشان داده شد؛ 

و با تشکیل متاتریس تجمیعتی، اوزان وابستتگی    

هتا  الحظته ستایر دیتدگاه   درونی هر دیدگاه بتا م 

محاسبه، که نتایج آن به شرح جدول زیتر آمتده   

 است:

 
 

 اوزان ابعاد کارت امتیازی متوازن .8جدول 

 

های اکنون، وابستتگی متقابتل   اولویت :3گام 

شتود. در  های کارت امتیازی تعیتین متی  دیدگاه

هتتای ایتتن مرحلتته نتتتایج هتتر یتتک از متتاتریس 

ها در درون وابستگی دورنی در قالب بردار اولویت

گیرد؛ و با ضرب آن ماتریس یک ماتریس قرار می

هتای  در بردار اولویتت، وابستتگی میتان دیتدگاه    

وازن، بردار اولویتت نهتایی هتر    کارت امتیازی مت

هتای کتارت امتیتازی متتوازن بته      یک از دیدگاه

 آید.                                              دست می

  

 
 

در این مرحله درجۀ اهمیتت اولیته بتا     :4گام 

شود؛ و اوزان اولیۀ مقیاس کیفی نمایش داده می

فرعتتی کتتارت امتیتتازی متتتوازن  هتتای شتتاخص

شتود، ستپس در مرحلتۀ بعتد اوزان     محاسبه می

هتای کتارت   هتای فرعتی دیتدگاه   نهایی شتاخص 

امتیازی متتوازن از طریتق رابطتۀ زیتر محاستبه      

شود. نتتایج حاصتل از ایتن مرحلته در قالتب      می

 ( آمده است.3جدول )

 نس ت به رشد و 

 (1یادگیری)

نس ت به 

فرآیندهای 

 (2داخلی)

نس ت به خروجی 

 (3های ما ی)
 (4نس ت به خروجی های مشتری)

 گزینه وزن گزینه وزن گزینه وزن گزینه وزن

33/5 
فرآیندهای 

 داخلی
31/5 

رشد و 

 یادگیری
31/5 

رشد و 

 یادگیری
 رشد و یادگیری 31/5

34/5 
خروجی 

 های مالی
34/5 

خروجی 

های 

 مالی

35/5 
فرآیندهای 

 داخلی
 فرآیندهای داخلی 33/5

33/5 
خروجی 

های 

 مشتری
33/5 

خروجی 

های 

 مشتری
34/5 

خروجی 

های 

 مشتری
 خروجی های مالی 34/5



 28، پياپی 8، شماره 8911فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، بهار                            اي منتخب ورزشیعملکرد هيئت ه یابیارز   891  

 

های خروجتی بته   با لحاظ کردن اوزان شاخص

ای در یند تحلیل شبکهدست آمده از تکنیک فرآ

هتا در ابعتاد   ها و ادغام این شتاخص های آنداده

هتا  اصلی کارت امتیازی متوازن و ادغام شتاخص 

در دو بعتتد متتدیریت   منابع/هزینتته، ورودی و   

های اصلی این پژوهش همراه با اطالعات خروجی

.ها در جداول زیر آورده شده استت مربوط به آن

 هایی شاخصاوزان اولیه و نها. 9جدول 

 های کلیدی هر بعدشاخص BSCابعاد 

اوزان او یه 

های شاخص

 کلیدی

اوزان نهائی 

های شاخص

 کلیدی

ی )
مال
د 
بع

16/5) 

 13/5 11/5 توسعۀ منابع مالی

 12/5 11/5 مدیریت مالی

نامه با آموزش و پرورش، شهرداری، صدا و سیما و انعقاد تفاهم

 شی ورزهای مختلف جهت توسعهارگان
715/5 

23/5 

ی )
تر
مش
د 
بع

15/5) 

 11/5 116/5 یافتهجمعیت سازمان

 12/5 14/5 دعوت/ عضویت ورزشکاران به تیم ملی

 15/5 115/5 عناوین کسب شده

 21/5 73/5 بهبود رکورد

 27/5 725/5 تبلیغات

ی)
خل
 دا
ی
ها
ند
رآی
د ف
بع

15/5) 

 15/5 13/5 اد(های استعدادیابی )شناسایی، پرورش و حفظ استعدفعالیت

 15/5 13/5 های نظارت و ارزیابیتوسعۀ استانداردهای ارزیابی و برقراری سیستم

اعزام به مسابقات )استانی/ قهرمانی کشور/  بین المللی/ آسیایی/ 

 جهانی/ المپیاد/ المپیک و پارالمپیک(
11/5 

15/5 

للی/ برگزاری و میزبانی مسابقات )استانی/ قهرمانی کشور/ بین الم

 آسیایی/ جهانی/ اردوی تیم ملی...(
12/5 

15/5 

 15/5 12/5 توسعۀ ورزش همگانی

 23/5 71/5 توسعۀ منابع انسانی

 26/5 64/5 توسعۀ محیط حقوقی

 و 
شد
د ر
بع

ی)
یر
دگ
یا

14/5) 

 15/5 15/5 های آموزشیفعالیت

 23/5 1/5 توسعۀ مدیریت و رفتار سازمانی

 27/5 73/5 افزاریقیقات و نرمتوسعۀ علمی و پژوهشی، تح

 25/5 64/5 توسعۀ فرهنگی

 

های خروجی به با لحاظ کردن اوزان شاخص

ای در دست آمده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه

ها در ابعاد ها و ادغام این شاخصهای آنداده

ها اصلی کارت امتیازی متوازن و ادغام شاخص

ی و هزینه، ورود در دو بعد مدیریت منابع/

های اصلی این پژوهش همراه با اطالعات خروجی

 ها در جداول زیر آورده شده است:مربوط به آن
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 ورودی های اصلی پژوهش. 11جدول 

 مدیریت ه ینه مدیریت منابع نام هیئت

333375/1 قایقرانی  215667/5  

4175/1 تنیس  133333/1  

 5 5 تکواندو

711215/4 هندبال  465333/7  

 5 5 کاراته

71375/3 تیراندازی با کمان  537667/6  

55175/2 ووشو  157667/4  

 5 5 دو و میدانی

157/1 بسکتبال  351/7  

 5 5 شطرنج

 5 5 کشتی

15/4 والیبال  133333/5  

 خروجی های اصلی پژوهش. 11جدول 

 رشد و یادگیری فرآیندهای داخلی مشتری ما ی نام هیئت

 قایقرانی
 (134/5 ،123/5 ،217/5)  (273/5 ،243/5 ،223/5)  (211/5 ،245/5 ،251/5)    (532/5 ،532/5 ،

532/5) 

 تنیس
 (161/5 ،16/5 ،112/5)  (513/5 ،551/5 ،534/5)  (273/5 ،232/5 ،532/5) (513/5 ،513/5 ،

513/5) 

 تکواندو
 (114/5 ،155/5 ،113/5)  (533/5 ،573/5 ،542/5)  (213/5 ،251/5 ،256/5) (516/5 ،516/5 ،

516/5) 

 (51/5، 51/5، 51/5) (532/5، 232/5، 273/5)  (533/5، 234/5، 27/5)  (113/5، 137/5، 111/5)  هندبال

 کاراته
 (116/5 ،156/5 ،111/5)  (533/5 ،573/5 ،542/5)  (213/5 ،251/5 ،256/5) (515/5 ،515/5 ،

515/5) 

تیراندازی 

 با کمان

 (134/5 ،123/5 ،227/5)  (246/5 ،22/5 ،517/5)  (212/5 ،244/5 ،253/5) (531/5 ،531/5 ،

531/5) 

، 523/5، 523/5) (533/5، 235/5، 21/5)  (211/5، 111/5، 153/5)  (155/5، 113/5، 145/5)  ووشو
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523/5) 

 دو و میدانی
 (113/5 ،156/5 ،113/5)  (533/5 ،573/5 ،541/5)  (213/5 ،257/5 ،21/5) (516/5 ،516/5 ،

516/5) 

 بسکت ال
 (143/5 ،111/5 ،125/5)  (251/5 ،226/5 ،51/5)  (1/5 ،262/5 ،223/5) (513/5 ،513/5 ،

513/5) 

 شطرنج
 (113/5 ،156/5 ،111/5)  (533/5 ،573/5 ،542/5)  (213/5 ،251/5 ،256/5) (516/5 ،516/5 ،

516/5) 

 کشتی
 (113/5 ،156/5 ،113/5)  (533/5 ،573/5 ،542/5)  (271/5 ،241/5 ،255/5) (513/5 ،513/5 ،

513/5) 

 وا ی ال
 (133/5 ،121/5 ،113/5)  (533/5 ،573/5 ،542/5)  (273/5 ،256/5 ،257/5) (527/5 ،527/5 ،

527/5) 

 

 خروجی محور فازی BSCنتایج مدل 

در این پتژوهش، بتا استتفاده از متدل تحلیتل        

ها با ماهیت خروجتی محتور، بترای    پوششی داده

ها استفاده شده است: چون کارایی هیئت ارزیابی

رستد متدیریت، تتوان اعمتال کنتترل      به نظر می

ها دارد و از ها نسبت به دادهبیشتری روی ستانده

هتایی  طرفی، هدف از این پژوهش ارائۀ رهنمتون 

بتته متتدیران بتترای بهبتتود و ایجتتاد تتتوازن در    

های مطرح شده در کارت امتیازی استت  شاخص

باشتد. بته   های مدل متی مگی جزء خروجیکه ه

منظور به دست آوردن کارایی واحدها با رویکترد  

BSC   خروجی محور فازی، از متدلWang et 

al (2009)استفاده شده است ،. 

 

 خروجی محور فازی  BSCنمرات کارایی هیئت ها در مدل (. 12جدول )

 کارایی نام هیئت کارایی نام هیئت

 (171/2، 235/2، 2) ووشو (475/2، 17/2، 565/2) قایقرانی

 (552/2، 552/2، 552/2) دو ومیدانی (153/2، 211/2، 2) تنیس

 (356/2، 213/2، 2) بسکتبال (2، 2، 2) تکواندو

 (2، 2، 2) شطرنج (415/2، 253/2، 571/2) هندبال

 (142/2، 213/2، 2) کشتی (2،2،2) کاراته

 (457/2، 17/2، 565/2) والیبال (553/2، 3/2، 53/2) تیراندازی با کمان

  
 

هتا را بته دو   ها، هیئتمدل تحلیلی پوششی داده

گروه کارا و غیرکارا تقسیم کرده است. واحدهای 

بنتدی  غیرکارا با کسب امتیاز کارایی قابتل رتبته  

هایی با کارایی یک با استتفاده  هستند، اما هیئت
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ها قابل های کالسیک تحلیل پوششی دادهاز مدل

بندی نیستند. در ایتن پتژوهش از متاتریس    تبهر

 شود.درجۀ ترجیح استفاده می

روش بدست آوردن ماتریس تترجیح بته ایتن    

صتتتتتورت استتتتتت. فتتتتتر  کنیتتتتتد کتتتتته 

 و  

دو عتتدد کتتارایی فتتازی مثلثتتی هستتتند و طبتتق 

هتا نیتز یتک    قوانین محاسباتی فازی، تفاضل آن

 ممکن زیر باشد.عدد فازی مثلثی با روابط 

 
باتوجه به موارد باال، درجۀ بزرگی را به صورت 

 کنیم:  زیر محاسبه می

 (3) 

 

 
 

تتوان کتارایی   با کمک گرفتن از درجۀ بزرگی می

 فازی را رتبه بندی کرد:

: محاستتبۀ متتاتریس درجتتۀ بزرگتتی: 2مرحلتته 

ها با استفاده از دو فرمول ارائه شده بدستت  درایه

های بتاالی  رای محاسبۀ درایهب 3آید. فرمول می

بتته منظتتور محاستتبۀ  25قطتتر اصتتلی و فرمتتول 

 ای پایین قطر اصلی.درایه

 

 
: بدست آوردن سطری از ماتریس فوق 1مرحله 

که برای تمام عناصر آن به جز عنصتر روی قطتر   

 5.5تر یتا مستاوی   اصلی، درجۀ بزرگی آن بزرگ

طری استت  باشد. سطر انتخاب شده به عنوان س

که باالترین کارایی را نسبت به ستطرهای دیگتر   

 دارد.

: ستطر و ستتون گزینتۀ مربتوط بتته     3مرحلته  

مرحلۀ قبل حذف و ایتن کتار تتا حتذف تمتامی      

بنتدی  یابتد و رتبته  هتا ادامته متی   سطح و گزینه

ها براساس اولویتت ستطر و ستتون حتذف     گزینه

هتای  بندی کامل هیئتت شود. رتبهشده انجام می

 آورده شده است. 23ه صورت جدول ورزشی ب

 

 خروجی محور BSCبندی کامل واحدها در مدل ماتریس درجه ترجیح برای رتبه .13جدول 

  

ی
ران
ایق
ق

 

س
نی
ت

دو 
وان
تک

ال 
دب
هن

 

ته
ارا
ک

 

ان
کم
با 
ی 
داز
ران
تی

 

شو
وو

ی 
دان
می
 و 
دو

 

ال
تب
سک
ب

 

نج
طر
ش

 

ی
شت
ک

ال 
یب
وال

 

ه 
رتب

A
N

P
 

به
رت

D
EA

 
 

 2 5 11/5 5 5 5 5   قایقرانی
551

/5 
5 5 2 25 22 

 6 5 2 5 5 2 5 5 574/5 5 5 5   2 تنیس

   2 2 تکواندو
451

/5 

541

/5 
5 5 2 5 5 2 5 2 2 

   531/5 2 2 هندبال
535

/5 
5 

575

/5 
5 5 2 5 5 1 3 

 2 2 5 5 2 2 5 5 64/5   3/5 2 2 2 کاراته
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P
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D
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تیراندازی 

 با کمان
21/5 

416

/5 
451/5 

614

/5 

353

/5 
  2 

675

/5 
2 5 5 5 25 21 

 2 2 2 ووشو
771

/5 
2 5   

121

/5 
2 5 5 5 6 7 

 2 2 2 2 2 5 دو و میدانی
711

/5 
  2 5 5 5 3 4 

 5 5 441/5 بسکت ال
415

/5 

461

/5 
746/5 

661

/5 
5   5 5 5 7 1 

 3 1 5 2   2 5 2 2 2 2 2 2 2 شطرنج

 757/5 2 2 2 2 2 کشتی
557

/5 

751

/5 

627

/5 
5   2 4 5 

 315/5 5 5 5 5 5 وا ی ال
451

/5 

364

/5 

365

/5 
173/5 5   3 25 

 

هتای ورزشتی   هیئتت ، 23با توجته بته جتدول    

کاراتتته در هتتر دو روش رتبتتۀ اول ستتطح    

عملکرد و والیبتال، قتایقرانی و تیرانتدازی بتا     

 ها  کمان بدترین رتبه را نسبت به سایر هیئت

 

اند. هیئت شتطرنج و دو میتدانی   کسب کرده

ش را کستب  و ستوم هتر دو رو  نیز رتبۀ دوم 

 .اندکرده

 بحث و نتیجه گیری
تتترین عامتتل در ی نظتتام اجرایتتی، مهتتمثربخشتتا

هتا  هر سازمانی است. ستازمان رسیدن به اهداف 

های زیادی صرف رسیدن بته اهتدف   ینهاغلب هز

، اما در رسیدن به اهداف اثربخشی کنندخود می

د. لتذا الزم استت، تغییتر نگرشتی در     پایینی دارن

صورت پتذیرد و در آن بتازنگری   یابی سیستم ارز

های ارزیتابی  توجه به تعدد سیستم انجام شود. با

گری شتوند. در  ویژگی، غربالها به لحاظ باید آن

جلسات کارشناستی بتا حضتور خبرگتان و     طول 

شناستتان مطتترح در ایتتن حتتوزه و بررستتی    کار

مشابه، این نتیجته بته دستت آمتد کته       مطالعات

 اف راهبتردی  روش ارزیابی بایتد مبتنتی بتر اهتد    

 وجوهواند کل سازمان را ارزیابی کند و باشد تا بت

ی هتا جنبته مهم سازمان را مدنظر قترار دهتد و   

مالی مورد توجته  های غیرمالی نیز عالوه بر جنبه

 قرار گیرد. 

Onut et al (2009)    هتای  بتا بررستی متدل

جتتامع ارزیتتابی عملکتترد روش کتتارت امتیتتازی  

تترین روش  مناسبمتوازن را به عنوان بهترین و 

اند. در این پژوهش نیز به همین منظور، شناخته

ابعاد کارت امتیازی متوازن به منظتور استتخراج   

شاخص های خروجتی و ورودی متورد استتفاده    

قرار گرفتند. به منظور به دستت آوردن اهمیتت   

های خروجی در ارزیابی، از تکنیک نسبی شاخص

دید. این ای فازی استفاده گرفرآیند تحلیل شبکه

انجتام  Eilat et al (2008) کار مشتابه تحقیتق   

است کته   تکنیک بدین دلیل مناسبگرفت. این 

ی تواند روابتط  م Leung et al (2006)به گفتۀ 
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امتیتازی  ی و سلسله مراتبی بین ابعاد کارت درون

 استاس  بتر وازن را محاسبه نمایتد. بنتابراین،   مت

 دارایورزشتی  هتای  هیئتت  پتژوهش،  هاییافته

 و داخلتی  فرآینتدهای  مالی، مشتری، بعد هارچ

پیشتنهادی   متدل  بتا  کته  بودند یادگیری و رشد
Jalaliyoon  & Zamani (2011), Seyedi et 

al  (2012)  تفتاوت متدل   امتا   ختوانی دارد. هم

 هتای متدل با  پژوهش در این شده ترکیبی ارائه

 Abtahinia et al  (2013)  توستط  شتده  ارائته 

 مترتبط بررستی،   متورد  زمانستا  نوع به توانمی

 علتت  که داشت توجه نکته این به باید و دانست

 ازختدماتی  و  آموزشتی  هتای ستازمان  وجتودی 

 انجتام ، هتا دانشتگاه  بتدنی  تربیتت  جمله؛ ادارات

درآمد  کسب نه است محوله اصلی هایمأموریت

 از دالیتل  یکتی  توانتد متی  امر این و و سودآوری

 .باشد تهگرف صورت تحقیقاتدر  موجود تناقض

کتارت  انطور که مالحظه شد از بتین ابعتاد   هم

پتژوهش بعتد مشتتری و    امتیازی متوازن در این 

ای اول قرار گرفتند. در واقتع ایتن   همالی در رتبه

ی بیشترین وزن در بین ستایر ابعتاد   ابعاد که دارا

بیشترین تأثیر در مقتدار و ترتیتب    هستند دارای

. نتایج های ورزشی هستندکرد هیئتکارایی عمل

ایتتتن بختتتش از تحقیتتتق بتتتا نتتتتایج تحقیتتتق  

Mirfakhraddini et al (2013) ختتوانی هتتم

 ادارات کل تربیت بتدنی ها بیان کردند؛ آنندارد. 

 داخلی فرآیندهای و یادگیری و رشد منظر دو در

 منظتر  دو در و استت  داشتته  مناستبی  عملکترد 

از  است. نداشته مطلوبی عملکرد مالی و مشتری

 در کتل  اداره ایتن  کته  شتود می نهادپیش این رو

 بته طتور   را ختود  متالی  هتای نستبت  مالی حوزۀ

 مشتری حوزۀ در چنین،هم کند، تحلیل مستمر

 بته  اعتمتاد  و پستند  متورد  ختدمات  ارائتۀ  بتا 

بته   آن اصتلی  مشتتریان  که مربیان و ورزشکاران

 ارتبتاطی  هتای کانال و هافعالیت آیند،می حساب

 به طور و نماید حفظ هاآن با مؤثر به طور را خود

 ختود  مشتتریان  رضتایت  ستنجش  بته  مستتمر 

  .بپردازد

شتاخص ورودی   های پتژوهش، بر اساس یافته

 تترین های آموزشی و استتعدادیابی، مهتم  فعالیت

و  و شتاخص جمعیتتت ستازمان یافتتته  هتا  ورودی

 در تعیتین میتزان   هتا، خروجتی  تترین مهم مالی،

ش یتن پتژوه  استت. در ا هتا بتوده   کارایی هیئتت 

به علت توجه بیش های آموزشی شاخص فعالیت

 متدیران  و مربیتان  جتذب  از حد به زیرمعیارهای

 متخصتص  مربیتان  از استفاده ورزشی، متخصص

 برگتزاری  پایته،  سنین در استعدادها کشف برای

 از طریق ورزش توسعۀ قالب در استانی مسابقات

و  مربیگری آموزشی هایکالس برگزاری مدارس،

 ختارجی،  و داخلتی  متخصتص  نمربیتا  از دعوت

  برای روز به و کیفیت با سایت اینترنتی اندازیراه

بیشتترین   هتا آن نتایج درج و ورزشکاران معرفی

هتای ورزشتی داشتته    هیئتت تأثیر را در کتارایی  

 آموزش ضرورت باید هاهیئت مسیر این در .است

 .باشد داشته نظر در را کارکنان و داوران مربیان،

 و داوران مربیتان،  آمتوزش  ویر کته  هاییهیئت

 کننتتدگتتذاری متتی ستترمایه ختتود کارکنتتان

 دارند هاییهیئت به نسبت بیشتری دستاوردهای

بته طتور    را آن یتا  دهندنمی انجام را کار این که

نتتایج ایتن پتژوهش در     .کننتد نمی دنبال جدی

 & Morenoها با نتتایج پتژوهش   ورودیزمینۀ 

Lozano (2014) پتژوهش   خوانی نتدارد، در هم

تتیم(   ۀمصرف شتده )نظیتر بودجت    ورودیها آن

هتای دیگتر   باالترین امتیاز را نستبت بته ستنجه   

،بدستتتتتتتتتتتتتتتت آورده استتتتتتتتتتتتتتتت 
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در  Kashtidar et al (2017)امتا در پتژوهش   

ختوانی دارنتد و   منظر رشد و یادگیری با هم هتم 

بتاالترین امتیتاز را کستب     های آموزشتی فعالیت

 نموده است. 

تتوان  متی  ،یابیاستتعداد  ادزیت  تیتوجه به اهم با

ی ملتت یهتتاطتترح ۀبتته توستتع ژهیتتو هتوجتتگفتت  

ورزش  ۀمهتتم در توستتع  یعتتامل ی،ابیاستتتعداد

کشتتور  ورزش ۀتوستتع ه،جتتینت هتتا و درهیئتتت

 یالزم بترا  یبستترها  ،استاس آن بر کته  باشدمی

فتراهم   یورزشت  ۀبتالقو  یاستعدادها کردنبالفعل

 یورزش یهاپشتوانه کینزد ۀندیتا در آ گرددیم

حضتور   یبترا  یمستاعد  ۀنیو زم یکشور بازساز

 کشتور  یورزشت  یهتا رده یافراد نخبته در تمتام  

زمینتۀ   در کته  تحقیقتاتی  جملته  از .گرددفراهم 

 استت،  شتده  انجتام  کشور داخل استعدادیابی در

 Alijani (2003) تحقیقتتات بتته تتتوانمتتی

 در علیجتانی  کترد.  اشاره  Amirtash (2005)و

 در ایتران  کته  رستید  نتیجه این به خود تحقیق

 وجود کهحالی در ندارد، وجود استعدادیابی نظام

 تحقیتق  در نیتز  امیرتاش .داندمی را ضروری آن

 این به و کندمی اشاره استعدادیابیامر  به د خو

 امتر  برای جایگاه ترینمناسبکه  رسدمی نتیجه

 معلمان و باشدپرورش می و آموزش استعدادیابی

 امتر را  ایتن  باید که تندهس کسانی اولین ورزش

  .دهند انجام

جمعیتتت  هتتایی، شتتاخصخروجتتدر بختتش 

باالترین امتیاز ، منابع مالی ۀتوسعو  یافتهسازمان

 مالی بخش در تحقیق این نتایجکسب کردند. را 

  Shabani et al (2008), Asayesh تحقیق با

& Karkon (2013)  دارد، ایتن نت  ختوانی مهت 

 بودجه کمبود که ندرسید نتیجه این به محققین

 در برانگیز چالش عاملی عنوان به امکانات مالی و

 در  Katz (2006).باشتد میدانی می و دو ورزش

 و موانتع  ورزش در نتوآوری  بررستی  بته  تحقیقی

 کته  رستید  نتیجته  ایتن  به و پرداخت آن توسعۀ

 در پیشترفته  تجهیتزات  و از منابع متالی  استفاده

، زیترا در  اردد اهمیتت  میدانیرشتۀ دو و  توسعۀ

هتای ورزشتی ارزیتابی    این تحقیق تمامی هیئتت 

 ,Shabani et al (2008)اند و در تحقیتق  شده

Asayesh & Karkon (2013)   دو و  تنهتا تتیم

 است. میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته

 کته  پتژوهش  جیبتا توجته بته نتتا    به طور کلتی،  

 یابیتتدر ارز یمنتتابع متتال تیتتاهم ۀدهنتتدنشتتان

 هتا هیئتت  یستا ؤاستت، بته ر   هتا تهیئ عملکرد

 را ختود  ییدرآمدزا یهاراهبرد شودیم شنهادیپ

 در تیت موفق و توستعه دهنتد   یثرترؤنحتو مت   به

 قرار دهند. را مدنظر ییدرآمدزا مانند ییهانهیزم

 ورزش در کتارایی  افزایش باعث سازیخصوصی

 استت  شده اشاره نیز حاضر در تحقیق شود،می

 در مهمتی  نقتش  توانتد می خصوصی، بخش که

 داشتته  استان قهرمانی توسعۀ ورزش و پیشرفت

 بته  ورزشتی  امتاکن  واگذاری که چنانهم باشد،

 استان پیش روی هایفرصت ازی خصوص بخش

 .است

هتایی نظیتر تکوانتدو و    در این پتژوهش، هیئتت  

کاراتتته رتبتته اول را کستتب کردند.،کتته ایتتن     

هتا استت.   نشاندهندۀ کارایی بتاالی ایتن هیئتت   

 جایگتاه بنتدی نهتایی در   ایی که در رتبههتهیئ

هتا  شتاخص باالتری هستند، عملکرد بهتتری در  

پتتژوهش نتتتایج ایتتن پتتژوهش بتتا نتتتایج  دارنتتد.

Skandari Dastgiri1 et al (2017) خوانی هم

 یننشتتان داد از بتتهتتا پتتژوهش آن یجنتتتادارد. 

تکوانتدو و   هتای یونفدراست  کتارا،  هاییونفدراس

گتو و مرجتع   ال هتای یونست فدرا یببه ترت فوتبال

از  هستتند.  هتا یونفدراست  یرعمکرد سا در یمهم

 بته هتایی نظیتر تنتیس و شتطرنج     هیئتطرفی، 
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هیئت و   یکار یندهاایفر در حفظ تعادلواسطۀ 

 ۀرشتتتۀ گستتترده در بعتتد توستتع  یهتتاتیتتفعال

ند، شتتد یابیتتکتتارا ارز کتتامالً هیئتتتی ،یورزشتت

ضتعیفی  اوجودی که در بعد قهرمتانی عملکترد   ب

هتا را بیشتتر   ها باید خروجتی اشتند. این هیئتد

 کنند و تمرکز خود را بر نتایج بگذارند.

 Suleimani Damien et al (2014) بتتا 

فوتبال های لیگ برتر بر روی تیم پژوهشی انجام

 استتفادۀ    کته  رستیدند  نتیجته  این به ایران در

 در عامتل  ترینمهم دسترس در منابع از کارآمد

 بتوان رسدمی نظر به هاست.یمت ورزشی موفقیت

های تیراندازی با هیئت وری نامناسببهره؛ گفت

انی، والیبتال، هنتدبال، بستکتبال و    قتایقر کمان، 

 این ناکارآیی به شاندسترس در منابع از ووشو،

از ستوی دیگتر،   استت.   شتده  منجتر  هتا هیئتت 

 کستب ی )شتده در اثربخشت  مشتاهده  یهاتفاوت

 هتا، بتا  هیئتت  یمده براآدستبه ییو کارا (جینتا

 Guzman (2006), Haas هتای پتژوهش  جینتا

ها نشان دادنتد  هم جهت بوده است. آن (2003)

دو راهکار اصلی به منظور افزایش کتارایی ادارات  

کل وزارت ورزش و جوانان وجتود دارد. یکتی از   

ها، افزایش کارایی ادارت کتل استتانی در   این راه

 مطلتوب استت.   هایها به خروجیتبدیل ورودی

 بهبتود  بتا  تتا  کننتد  تالش باید یعنی ادارات کل

 از عملیتاتی، راهکارهتای   و متدیریتی  هایبرنامه

 استتان  در را هتا خروجتی  حتداکثر  ورودی منابع

 اندازه به موضوع به توجه کنند. راهکار دوم، ارائه

 است. ادارات این منابع سطح بودن بهینه و بودن

 تولیتتد بتترای زیتاد  منتابع  اختیتار داشتتتن  در

 ادارات کل اندازۀ شدن بزرگ به منجر هاخروجی

 منتابع  داشتن اختیار در دیگر سوی از و شودمی

 کوچک اندازۀ به منجر هاخروجی تولید کم برای

 باعتث  حالتت  دو در و گتردد متی  ادارات کتل 

شود. میرزش و جوانان کشور ناکارآمدی ادارات و

 بتا  یتد با کتل اداره  هر به یافته اختصاص ورودی

 در و باشتد  کلنیازهای اداره  و هابرنامه به توجه

 از اهمیتت  کتل اداره  بودجتۀ  میتزان  زمینه این

 بایتد  هابنابراین، سازمان .است برخوردار زیادی

 دقت خود استفادۀ مورد ورودی منابع میزان در

 غیرمطلتوب  انتدازۀ  زیترا  آورنتد،  عمل به را الزم

 لیتد تو بترای  ستازمان  استتفادۀ  متورد  منتابع 

 ستازمان  کلی ناکارآیی باعث تواندمی هاخروجی

 .شود

براستتاس نتتتایج حاصتتل از پتتژوهش پیشتتنهاد   

 شود که: می

هتای  توجه به نتایج حاصل از حتل متدل   با -

هتا، نتتایج بته    مختلف تحلیل پوششی داده

واحدهای ناکتارا ارائته گتردد تتا در جهتت      

افزایش کتارایی و عملکترد بهینتۀ واحتدها     

 تالش نمایند. 

گذاری ها سرمایهبهتر است که در هیئت -

بیشتر در جذب مشتری صورت پذیرد و 

نهایتاً با آموزش بهتر و جلب رضایت 

مشتری بتوان سایر فرآیندها را ارتقا 

 بخشید.

ریزی های ورزشی برنامهباید برای هیئت -

صورت پذیرد و ارتباط بین اهداف و 

های کلیدی راهبردها با استفاده از شاخص

 رد مشخص باشد. عملک

بود  از طرفی، دومین عامل مهم بعد مالی -

گذاری که الزم است مدیران سیاست

 مناسبی در این خصوص صورت دهند. 

که افزایش تعداد واحدهای باتوجه به این -

کند، ارزیابی به دقت این روش کمک می

شود بر تعداد این واحدها در پیشنهاد می

تحقیقات بعدی اضافه گردد.
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ای، پنجره DEAن با ترکیب روش توامی -

BSC  وFANP ها تغییرات عملکرد هیئت

ری تکرد و نتایج مناسبرا نیز مقایسه 
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Abstract 

Objective: The purpose of this research is evaluating the performance of sports 

Selected Boards in Isfahan province. With the help of this model, in addition to 

identifying efficient and inefficient boards, appropriate strategies can be 

developed to improve the efficiency of inefficient branches and to strengthen 

more effective ones. 

Methodology: In order to achieve the framework and model of research, 

combination method and field method have been used. By using the balanced 

scorecard model, the evaluation indices were extracted and then, using the fuzzy 

network analysis process, the relative importance of each index was obtained 

and using the fuzzy data envelopment analysis technique, the evaluations of the 

departments were addressed. 

Results: The findings suggest that the combined method used has similar results 

to the balanced scorecard combination and fuzzy data coverage analysis. In 

other words, fuzzy network analysis has been able to enhance the reliability of 

the results while reinforcing the past combined approach. In addition, based on 

the results of the Taekwondo boards, chess and dance ranking is roughly equal 

in the evaluation process of delegations. 
Conclusion: In order to evaluate the performance of sport boards in Isfahan 

province, it is better to use hybrid methods. The research has been identified. 

Evaluation data has been extracted using appropriate questionnaires, and since 

partial results are obtained, data must be fuzzy and take into account the effects 

of incomplete judgments due to quantitative methods alone or only qualitative 

methods by combining methods Destroyed. 
Keywords: Performance evaluation, Fuzzy data envelopment analysis, Fuzzy 

network analysis process, Sports boards of Isfahan province. 
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