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 هاهای ورزشی جمهوری اسامی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهبندی فدراسیونبندی و درجهرتبه

 محمد احسانی.3 سید عماد حسینی.2 مهدیه سراجی.1

 .کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران1

 .استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران2

 استاد تمام گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.3

بنـدی  در یک دوره معین و در نهایت رتبـه با یکدیگر ت مشابه، مقایسه نتایج عملکرد آنها های دارای فعالیارزیابی عملکرد سازمان: دمهمق
بهبـود   آنهـا و وری یی و بهـره اارتقاء کـار توجهی در آنها، فرآیندی مهم و راهبردی است که ضمن تعیین جایگاه رقابتی هر یک، نقش قابل

هـای حاصـل از ارزیـابی عملکـرد     از داده بـا اسـتفاده   تـا  اسـت  بـوده  دددرصـ  حاضـر  پژوهشاز این رو، مستمر تصمیمات مدیریتی دارد. 
   بندی آنها پیشنهاد نماید.بندی و درجهها، سیستمی برای رتبههای ورزشی با تکنیک تحلیل پوششی دادهفدراسیون

ود کـه حجـم نمونـه بـر     ب 1312فدراسیون ورزشی فعال جمهوری اسامی ایران در سال  52جامعه آماری پژوهش شامل شناسی: روش
فدراسـیون   12فدراسیون تعیین شد و بر این اسـاس،   12ها، در تحلیل پوششی داده DMUs> 3اساس فرمول 
 عنوان های وزارت ورزش و جوانان، بههای خود و نتایج کسب شده در ارزیابیدار و بر اساس موفقیت در فعالیت گیری هدفبه روش نمونه

های ارزیابی عملکـرد واحـد نظـارت و ارزیـابی     لیست شاخصهای مربوط به عملکرد هر فدراسیون از طریق چکشدند. داده بانتخا نمونه
 DEAP Version، هـا روش تحلیـل پوششـی داده  تخصصی  افزار نرمهای وزارت ورزش و جوانان به دست آمده و با استفاده از فدراسیون

   مورد ارزیابی قرار گرفتند.، 251

تکوانـدو، کاراتـه، کوهنـوردی، شـطرنج و     فدراسیون  5ها، تنها با توجه به مقادیر کارایی به دست آمده برای هر یک از فدراسیون: هافتهیا
هـای  و سـایر فدراسـیون   هـای کـارا  ، به عنوان فدراسیونفنی، مدیریتی و مقیاس یک در تمامی انواع کارایی کشتی، با کسب امتیاز کامل

نمـرات ارزیـابی بـه    های ناکـارا تعیـین شـدند.    با کسب امتیاز کارایی کمتر از یک، حداقل در یکی از انواع کارایی، فدراسیونارزیابی، مورد
تعـداد دفعـاتی کـه    هـای کـارا بـر اسـاس     مورد استفاده قرار گرفت؛ فدراسیون منتخب ورزشی هایبندی فدراسیوندست آمده برای رتبه

، بـر اسـاس میـانگین هندسـی انـواع      هـای ناکـارا  و سپس فدراسیون های ناکارا معرفی شده استدراسیونفدراسیون به عنوان الگو برای ف
 بنـدی شـدند:  سـطح درجـه   5با توجه به رتبـه کسـب شـده، در    ها بندی شدند. در نهایت فدراسیونرتبهکارایی مدیریتی، مقیاس و فنی 

 بسـکتبال  و ووشو تیراندازی، هایفدراسیون عالی، درجه کشتی و شطرنج دی،کوهنور فدراسیون ممتاز، درجه کاراته و تکواندو فدراسیون
                       .نمودند دریافت را 3 درجه والیبال و کمان با تیراندازی برداری،وزنه کبدی، هایفدراسیون و 2 درجه

و مقایسه آن با جایگاه یون از نظر شاخص کارایی بندی پیشنهادی، ضمن تعیین جایگاه هر فدراسبندی و درجهروش رتبهگیری: نتیجه
 .کندها و عملکرد بهینه را گوشزد میلزوم توجه مدیران ورزش کشور به کاهش هزینه وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون در ارزیابی

تواند کارگشا بوده و به مدیران گیرد میهای هر فدراسیون را نیز در نظر میها، ورودی، که عاوه بر خروجیاستفاده از مدل پیشنهادی
دهی ، نظیر تخصیص بهینه منابع و بودجه، اعمال سیستم بهینه پاداشها یریگ میتصمها کمک کند تا تمامی اقدامات و ارشد فدراسیون

با  از سوی دیگر، دهند. های مالی واقعی انجام ها و نسبتو... را با توجه به رتبه به دست آمده بر اساس مدلی علمی و با استفاده از داده
 در  هاشود فدراسیونها، پیشنهاد میهای مشاهده شده در ساختار، اهداف، عملکرد و حیطه تمرکز عملکردی فدراسیونتوجه به تفاوت
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-تبـه های هر گروه بـا یکـدیگر مقایسـه و ر   ای تدوین و فدراسیونهای عملکردی ویژهبندی شده و برای هر گروه، شاخصهایی دستهگروه
 بندی شوند.

 فدراسیون ورزشی، بندیبندی، درجهها، رتبهداده تحلیل پوششی ،ارزیابی عملکرد :یکلید واژگان
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