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 چکیده
 شدةامتیازهای کسب مجموع براساس های المپیادکننده در بازیهای شرکتبندی دانشگاهرتبهارزیابی و 

 در مسابقات( شدهکسبهای ز)مجموع امتیا رقابت هایخروجی به دستیابی که دانست اما باید ست؛ا هاآن

 این در این،بنابر ؛است پذیرامکان مناسب از فرایندهای استفاده با و هاورودی از برداریبهره بستر در تنها

 پوششی تحلیل تکنیك»عنوان  با یعملیات پژوهش كناپارامتری هایتکنیك از یکی از استفاده با پژوهش

د فرهنگی در سیزدهمین المپیا کنندهشرکتهای دانشگاه و دختران پسرانهای ورزشی تیم ملکردع ،«هاداده
 زا کهداد  نشان های ورزشی پسرانتیم ارزیابی عملکرد برای مدل از حاصل نتایج د.ش ارزیابیورزشی کشور 

 .ندکرد کسب مدل این از را ییاکار حداکثر دانشگاه 10 ،های المپیادبازی در کنندهشرکت دانشگاه 24
های بازی در کنندهشرکت دانشگاه 23 از ورزشی دختران نشان داد که هایتیم ارزیابی عملکرد ،همچنین
یل تحلاساس مدل بندی بررتبه ،نهایتدر ند.کرد کسب مدل این از را کارایی حداکثر دانشگاه هشت المپیاد،

گاه در گروه دختران، دانشاول و  مشهد رتبة در گروه پسران، دانشگاه فردوسینشان داد که ها پوششی داده
دانشگاه کوثر شده، های کسباست که براساس مدال حالیکوثر بجنورد رتبة اول را کسب کردند. این در

 ؛ال بودابع محدود برای کسب مدبهینه از من دلیل این اختالف در استفادةرا کسب کرده بود و  11 بجنورد رتبة
 اساسها بربندی آندرنظرگرفتن رتبه برعالوه ،هادانشگاههای ورزشی کاروانارایی ارزیابی ک ، برایبنابراین

 برای ارزیابی کهصورتها نیز توجه شود؛ بدینهای دانشگاهالزم است به ورودی ،شدهمجموع امتیازهای کسب

 بیشتر هایخروجیدرکنار  نیز کمتر هایورودی باید هاهای ورزشی دانشگاههدفمند کاروان و منظم دقیق،
 شوند. وارد ارزیابی هایمدل در

 ها.، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی دادهورزشی المپیاد واژگان کلیدی:
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 مقدمه
های میان دانشجویان دانشگاهرویداد ورزشی در نیتربزرگ عنوانبهالمپیادهای ورزشی دانشگاهی 

نشاط  اینکه باعث ایجاد شور،برورزشی دانشگاهی عالوهالمپیادهای  کهیطوربه ند؛شوکشور قلمداد می

ای و د، مبنایی برای توسعه و ترویج ورزش همگانی، قهرمانی و حرفهنشودانشجویان می ردو هیجان 

 دنروشمار میهای جهانی بههای اعزامی به یونیورسیادمکانی برای گزینش بازیکنان منتخب تیم

ورزشی  هایکاروانعملکرد  کارایی و سنجش و ارزیابی (؛ بنابراین،1395، سلطانیو  ، پایمزد)وحدانی

 سال 25 حدود به حداقل ورزش کارایی . سابقة ارزیابیمهم استبسیار در این رویداد  کنندهشرکت

 که است مدیریتی مفهومی ییکارا ،همچنین (.2008، 1آتکیسون و هیوز ،)نویل گرددمیباز پیش

دهد که سازمان نسبت به کارایی نشان می(. 2002، 2)ویتزل دارد مدیریت علم در طوالنی ایسابقه

 از منابع خود برای تولید استفاده کرده است.به خوبی بهترین عملکرد در مقطعی از زمان، چگونه 
 دور بسیار یهاگذشته از که است موضوعی عملکرد ارزیابی و سنجش براین،افزون (.1996، 3)پیرس

 سعی و شودمی آغاز انسان تولد با که است یندیفرا عملکرد ارزیابی ،درواقع .است شده توجهبه آن 

 همة که است یندیفرا عملکرد دارد. ارزیابی جامعه یا سازمان فرد، ارتقای عملکرد و اصالح در

 خیلی یا منظم کامالً طوربه را کار این هاسازمان دارد هستند. امکان آن به انجام ملزم هاسازمان

، محمودآبادی)زارعی  دهند انجام را عملکرد ارزیابی باید بهبود برای هاسازمان ولی انجام دهند؛ سریع

 عنوانبهرا  4هاداده پوششی تحلیل تکنیك اخیر (. مطالعات1393، و مهدویان مهرجردی طحاری

 در پرکاربرد هایروش از یکی هاداده تحلیل پوششی اند.کرده معرفی عملکردبهترین تکنیك ارزیابی 

 هایخروجی و هاورودی با همگن 5گیریتصمیم از واحدهای ایمجموعه نسبی ییکارا سنجش زمینة

 بر تمرکز با کردند. این مدل معرفیرا  مدل این 1978در سال  6رودز و کوپر است. چارنز، یکسان

 حاسبهم جداگانه صورتبه هاآن هایخروجی و هاورودی برای اوزانی گیریتصمیم واحدهای از هریك

 دست به را واحد هر ییکارا ها،ورودی به هاخروجی موزون نسبت مجموع از استفاده با وکند می

آذر، زارعی محمودآبادی ؛ 1391، ، زنجیرچی، بابایی و زارعی محمودآبادیمهرجردی )طحاری آوردیم

 بودنرای ارزیابی عملکرد است و محبوبجامعی برویکرد ها داده تحلیل پوششی (.2016، امروزنژادو 

های چندگانه در این مدل و تناسب آن برای بررسی ها و خروجیدلیل وجود ورودیاین روش عمدتاً به

                                                           
1. Nevill, Atkinnson & Hughes 

2. Witzel 

3. Pierce 

4. Data Envelopment Analysis (DEA) 

5. Decision Making Units (DMU) 

6. Charnes, Cooper & Rhodes 
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 روزروزبه(. 1393، دیورعرض و خ)آذر، زارعی محمودآبادی، مقبل باها است روابط غیرخطی در تحلیل

ولی  ند؛کنمی پیدا تخصصی جنبة هریك و شودمی افزوده هاداده پوششی تحلیل هایمدل تعداد بر

 رودز و کوپر چارنز، یعنی ؛روش این گذارانانیبن که است اصلی مدل تعدادی هاآن همة مبنای

 که است مشابه گیریتصمیم واحدهای نسبی ییکارا به دستیابی ،تکنیك این هدفاند. کرده طراحی

 فرض (. با1978 و همکاران، )چارنز ( مشابه دارندستانده) خروجی چندین و )نهاده( ورودی چندین

 از هریك نسبی ییخروجی وجود داشته باشد، کارا sورودی و  mگیری با واحد تصمیم  nاینکه

 .(1)مدل  آیددست میبه، زیر کسری یزیربرنامه مدل حل با یریگمیتصم واحدهای

 
 

 ام برای واحد i  ورودی مقدار ijx ،ام j یریگمیتصم واحد ام برای r خروجی مقدار rjy ،باال مدل در

به ورودی  شدهدادهوزن تخصیص  iv ام و rبه خروجی  شدهدادهوزن تخصیص  ru ام، j یریگمیتصم

i  ییکارا امتیاز عنوانبه مقدار تابع هدفو  آینددست میکه توسط مدل و با حل مدل بهاست ام 

 موزون مجموع تقسیم از بررسی مورد واحد یی هرکارا امتیاز باال، مدل در .است ارزیابی مورد واحد

است.  یك عدد مساوی یا کمتر امتیاز این که آیددست میبه هایورود موزون مجموع به هایخروج

 واحد آن باشد، یك از کمتر کهیدرصورت و کارا واحد آن ،شود یك با برابر امتیاز این کهیدرصورت

مدل تحلیل  تحلیل مناسب دریك قاعدة سرانگشتی، برای  عنوانبه ،همچنین .شودمی تلقی ناکارا

ها و حداقل سه برابر مجموع تعداد ورودی گیری،واحدهای تصمیم الزم است تعداد هاپوششی داده

پایین خواهد آمد  هاتحلیل پوششی دادههای قدرت تفکیك در مدل ،صورتیراینغ؛ درها باشدخروجی

عبارت است از یك واحد سازمانی یا  گیرندهمنظور از واحدهای تصمیم (.2014، 1)تن و تسوتسویی

آنکه شرطهشود، باداره می« مسئول»یا « رئیس»، «مدیر»ه نام یك سازمان مجزا که توسط فردی ب

در آن واحد اشد، یعنی تعدادی عوامل تولید یند سیستمی بمانی دارای فرااین سازمان یا واحد ساز

 .کار گرفته شوند تا تعدادی محصول به دست آیدبهسازمانی 

                                                           
1. Tone & Tsutsui 

مدل اولیه؛  (:1)مدل 

 هاتحلیل پوششی داده
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های های بسیاری دربارة این مدل و کاربردها و فرضیه، پژوهشهاتحلیل پوششی دادهبا معرفی مدل 

بودن و  محورمحور یا خروجیهایی برحسب ورودیمدلهای متفاوت، ند. براساس فرضیهانجام شدآن 

صورتی محور، یك واحد درر یك مدل ورودی. دمتغیر نسبت به مقیاس ارائه شدند نیز بازده ثابت و

یك از های دیگر یا کاهش هرفزایش ورودیها بدون ایك از ورودیاست که امکان کاهش هر ناکارا

به واحدی  ها تا رسیدنها بدون کاهش ستاندههکاهش نهاد ،ها وجود داشته باشد. در این حالتخروجی

است که امکان  صورتی ناکارامحور، یك واحد درر یك مدل خروجیپذیر است. دروی مرز کارا امکان

های دیگر وجود داشته باشد. ها بدون افزایش یك ورودی یا کاهش خروجییك از خروجیافزایش هر

 .پذیر استامکان تر،های بیشا رسیدن به مرز کارا بدون جذب نهادهها تافزایش ستانده ،در این مدل

ها نیز با نسبت ها، خروجیمنظور از بازگشت به مقیاس ثابت این است که با تغییر یك واحد در ورودی

ل ثابت است. ع تولید در این مدشیب تاب ،واقع کنند. دریر )کاهش یا افزایش( میثابت تغی

ها همان مضرب از است که هر مضربی از ورودی معنیبه مقیاس ثابت بدین دیگر، بازدهعبارتبه

 ها همانمعنی است که هر مضربی از ورودیکند و بازده به مقیاس متغیر بدینها را تولید میخروجی

 (.1395ادی، )زارعی محمودآب کندیا بیشتر از آن را تولید میکمتر از آن  هامضرب از خروجی

لکرد بپردازند و پس از آن برای بهبود برای حفظ مزیت رقابتی خود باید به ارزیابی عمها دانشگاه

کنند و ایجاد های خود تغییراتی یندها و خروجیهای متعددی در فرااز جنبهوضعیت خود نیاز دارند 

مختلف  هایارزیابی عملکرد سازمان زمینةدر. گیری کنندیی اندازه، عملکردشان را درقالب کارانتیجهدر

 ةارائ با (2009) 1، لی، منگ و لیوژانگ شود.ها اشاره میاند که به آنشده انجاممختلفی های پژوهش

 در کنندهشرکت کشورهای عملکرد ارزیابی به ترجیحی ساختار با هاداده پوششی تحلیل هایمدل

 داخلی ناخالص تولید و جمعیت هایشاخص از خود پژوهش در هاآن .پرداختند المپیك یهایباز

 هاداده پوششی تحلیل مدل خروجی عنوانبه شدهکسب مدال تعداد شاخص از و ورودی عنوانبه

بازنگری و »عنوان  ( پژوهشی با1392) بهار و پارساجوشعبانی ،در پژوهشی دیگر .کردند استفاده

 نشان انجام دادند. نتایج «های ورزشی استان همدانارزیابی عملکرد هیأت یهاشاخص یسازنهیبه

 ندماند باقی تغییر بدون شاخص عنوان دو و بازنگری شاخص عنوان 30 موجود، یهاشاخص از داد که

 به توجه با. شدند یبندمیتقس شاخص عنوان 66 با کلی محور نُه در ارزیابی یهاشاخص ،تیدرنها و

 مختلفی یهایبندتیپ همدان، استان ورزشی هایتهیئ عملکرد ارزیابی برای  آمدهدستبه نتایج

( نیز با ارائة مدل نوینی از 1392) و محبی مهرجردی زارعی محمودآبادی، طحاری .شد پیشنهاد

ی هایباز در کنندهشرکتیی نسبی عملکرد کشورهای ها به ارزیابی کاراتکنیك تحلیل پوششی داده

                                                           
1. Zhang, Li, Meng & Liu 
. 
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های جمعیت کشور و تولید ناخالص داخلی شاخص ،پکن پرداختند. در این پژوهش 2008المپیك 

 عنوانبههای متفاوت با وزن و اهمیت شدهکسبهای طال، نقره و برنز ورودی و تعداد مدال عنوانبه

نظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که کشور جامائیکا کاراترین شاخص خروجی مدل در

نژادسجادی و  ،در پژوهشی دیگرپکن بوده است.  2008های المپیك های بازیکشور در کسب مدال

های ارزیابی عملکرد بندی شاخصاولویتشناسایی و »عنوان ( پژوهشی با 1393) سلیمانی

 ارزیابی کلی معیار چهار میان در ،بندیاولویت این انجام دادند. براساس «های ورزشی ایرانفدراسیون

 ورزشی و فنی امور ورزش، هایزیرساخت توسعة ریزی،برنامه و پشتیبانی امور ،هافدراسیون عملکرد

 ،همچنین .گرفتند قرار چهارم تا اول هایاولویت در ترتیببه تجهیزاتی و کالبدی منابع توسعة و

های لیگ برتر فوتبال ارزیابی عملکرد تیم»عنوان ( پژوهشی با 1393) سلیمانی، حمیدی و سجادی

انجام دادند. « هاو تحلیل پوششی داده  فرایند تحلیل سلسله مراتبی تلفیقیایران با استفاده از مدل 

 تیم و بود آذیناستیل و ابومسلم شاهین، هایتیم به مربوط ییکارا نمرة بیشترینکه نتایج نشان داد 

 هاتیم ییکارا رتبة بین ،همچنین. داشت را ییکارا نمرة کمترین 313/0 ییکارا نمرة با اهواز استقالل

 توانمی شپژوه نتایج به توجه با ،یطورکلبه. نداشت وجود خوانیهم مسابقات جدول در هاآن رتبة با

 کم درآمدهای کسب و دستمزدها باالی رقم را ایران برتر لیگ هایتیم در ناکارآمدی عامل ترینمهم

عنوان ( در پژوهشی با 1393)پور و سوری ، عباسی، ناظری، عیدیعیدی ،در پژوهشی دیگر .کرد بیان

 به توجه با ند کهداد نشان «تابستانی المپیك یهایباز در ایران ورزشکاران عملکرد ارزیابی و تحلیل»

 در برداریوزنه و کشتی تکواندو، یهارشته در ورزشکاران عملکرد ،آمده دست به رتبة میانگین

 ورزشکاران تعداد با شدهکسب مدال مجموع بین دیگر،ازطرف .داشت قرار سوم تا اول یهارتبه

 مشاهده معناداری تفاوت شدهکسب طالی مدال ازنظر اما؛ داشت وجود داریمعنا رابطة کنندهشرکت

 مجموع با المپیك یهایباز در ایرانی ةکنندشرکت مرد ورزشکاران تعداد بین  همچنین،. نشد

 ارزیابی»عنوان  ( پژوهشی با1394) عیدی و عسگری داشت. وجود دارمعنا رابطة شدهکسب هایمدال

های این پژوهش یافته نیترمهم انجام دادند. از «رقبا با مقایسه در المپیك یهایباز در ایران عملکرد

 کهیطوربهالمپیك در مقایسه با دیگر رقبا اشاره کرد؛  یهایبازبه نوسانات عملکرد ایران در  توانیم

درجهت  اتیاقدام الزم است مسئوالن بنابراین، ؛بودثبات  شکل و فاقد نمودار عملکرد ایران سینوسی

ورزش قهرمانی، شناسایی و پرورش ورزشکاران نخبه و ثبات مدیریت ورزش  یهارساختیز ةتوسع

المپیك اعزام شوند و با کسب نتایج مناسب، روند تعادل  یهایبازانجام دهند تا ورزشکاران نخبه به 

( 1394)عسگریان، جعفری و فخری  ،همچنین .المپیك را رقم بزنند یهایبازعملکرد ایران در 

 بهاساس نتایج انجام دادند. بر« ایران در قهرمانی ورزش عملکرد بر مؤثر عوامل»عنوان پژوهشی با 

 امید) سالمت شاخص و درآمد توزیع بهبود داخلی، ناخالص تولید افزایش مشخص شد که آمدهدست
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، امیرتاش و ندریسکا .بودند مؤثر قهرمانی ورزش عملکرد بهبود در کشور هایاستان( زندگی به

های ورزشی ایران با استفاده ارزیابی عملکرد منتخبی از فدراسیون»عنوان  ( پژوهشی با1396)صفائیان 

های نتایج نشان داد که فدراسیون .انجام دادند «یهای فازسیستم ها با رویکرددادهتحلیل پوششی از 

 دوومیدانی عملکرد کارا داشتند. برداری، تکواندو، کاراته، بوکس وهورزشی فوتبال، والیبال، کشتی، وزن

 دیتول ت،یجمع ةانداز هایاثر یابیارز( در پژوهشی به 2017) 1وفلورس مارتینز و ساب سوس،درنهایت، 

پرداختند.  لندن 2012 كیالمپ یهایشدن مدال در بازدر برنده کشورحرارت  ةو درج یناخالص داخل

سالیانه  یدما تعداد جمعیت، بودجه و متوسط درجة نتایج این پژوهش نشان داد که سه شاخص

 المپیك نقش داشتند. درصد در دستیابی به مدال 82کشورها به میزان 

ها برای بهبود عملیاتی یکی از بهترین راه بود عملکرد است و ارزیابی عملکردبه سازمانهدف اصلی هر 

مشخص شود و  کرد این است که موقعیت سازمان دربین رقبا. هدف ارزیابی عملها استماندر ساز

بر عالوه های ورزشییابی عملکرد کاروانارز، برای شكند. بدوناساس آن اقدامات الزم انجام شوبر

مکانات االزم است به میزان  ،در مسابقاتها توسط آنشده توجه به مجموع امتیازها و رتبة کسب

ها انجام لکرد آنتری از عموسیله ارزیابی دقیقتا بدین توجه شودنیز ها ورزشی آن ها و سرانةشگاهدان

-مناسب هایمیمتصن امر نتایج ای با گرفتن بازخورد ازبدنی وزارت علوم شود و مدیران ادارة کل تربیت

ها در سیزدهمین ورزشی دانشگاه هایکاروانبا توجه به ضرورت ارزیابی عملکرد  ،بنابراین بگیرند؛تری 

در  ،علمی هایشده و استفاده از روشکارگرفتهبا توجه به منابع به و المپیاد فرهنگی ورزشی کشور

 استفاده شده است. خصوص این در هاش از مدل ریاضی تحلیل پوششی دادهاین پژوه

 

 پژوهش یشناسروش

یابی و ازنظر برخورد با ها، زمینهردآوری دادهگ لحاظ هدف، کاربردی و ازحیث شیوة پژوهش حاضر از

های تیم عملکرد ارزیابی برای مناسب مدلی یریکارگبه دنبالبه پژوهش این. مسئله، توصیفی است

 واحدهای عنوانبه المپیاد فرهنگی و ورزشی کشور در سیزدهمین کنندهشرکت یهادانشگاه ورزشی

 مناسب روشی نبود دلیلبه ،راستادراین. ستا هاداده پوششی تحلیل رویکرد با ،مشابه گیریتصمیم

 کنندهشرکت یهادانشگاه ارزیابی برای پیشنهادی یروشاز  ،هادانشگاه این عملکرد ارزیابی رایب

 تحلیل تکنیك درمورد موضوع ادبیات بخش در شدهارائه تعاریف و مبانی از یریگبهره با شد. استفاده

 هایبازی در کنندهشرکت هایدانشگاه عملکرد ارزیابی برای شدهانجام هایپژوهش ،هاداده پوششی

نفر از اساتید مدیریت  21) خبرگان با مصاحبه ازطریق ،آن از پس و تکنیك این از استفاده با المپیاد

                                                           
1. Soos, Flores Martínez &Szabo 
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نشان که هاورودی ها،شاخص این از استفاده با. شدند شناسایی ارزیابی در مؤثر یهاشاخص ،ورزشی(

داد کل دانشجویان دانشگاه و سرانة ورزشی دانشگاه شامل تع هستند شدهگرفتهکاربه منابع دهندة

 عملکرد سطح و موفقیت نمایانگر که هاخروجی و جاری و عمرانی هر دانشگاه( )مجموع سرانة

یافته به شی و تعداد ورزشکاران راههای ورزشامل جمع امتیاز کاروان هستند یریگمیتصم واحدهای

 .دهدمی نشان را انتخابی هایخروجی و هاورودیشمارة یك  جدول .ندشد مشخص ،المپیاد هستند

 
 هاتحلیل پوششی داده های مدلها و ورودیخروجی -1جدول 

 پارامتر تعریف ورودی/خروجی

 1X تعداد کل دانشجویان دانشگاه 1ورودی 

 2X ورزشی دانشگاه نةسرا 2ورودی 

 1Y ورزشی کاروانجمع امتیاز  1خروجی 

 2Y المپیاد به افتهیراهتعداد ورزشکار  2خروجی 

 
ی بستگی عوامل متعددها به المپیاد دانشجویی و کسب رتبه توسط دانشگاه یهایباز درکسب مدال 

نشگاه دارند و میزان فضاهای اکه دانشجویان یك د است میزان جمعیتی عواملاین  ةجملازکه دارد 
در  ؛ بنابراین،شوندیماستفاده برای مسابقات  این دانشجویان کردنمادهآ که برایاست  ایورزشی

)مراکز  کنندهشرکتسراسری  دانشگاه 24های مربوط به ها و خروجیاطالعات ورودیپژوهش حاضر 
 درشد.  گرفته قرار مدنظران کشور ینشجوادر سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی د های کشور(استان

 آن این انتخاب دلیل. است شده استفاده محورخروجی بازده به مقیاس متغیر و مدل پژوهش از این
 خروجی اما ؛هستند غیره و دانشجو بودجه، مانند منابع از ثابتی دارای مقدار هادانشگاه که است

های فزایش خروجیا هدف کهییازآنجا ،همچنین. شودمی خواسته هاآناز  مسابقاتبخش  از حداکثر
 نیز بازده به مقیاس متغیر مدل. است ترمناسب محورخروجی هایمدل ارزیابی، برایمدل است، 

ورزشی های کارکرد فعالیت در مقیاس به ثابت بازده بر دال دلیلی که شودمی انتخاب دلیلنیبد
بازده به  مدل. شود گذاشته آزاد مقیاس به بازده مقدار است الزم ،بنابراین ندارد؛ وجوددانشجویان 

 (:1397 ،زارعی محمودآبادیاست ) زیر صورتبه محورخروجی مقیاس متغیر و
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با  DEA مدل (:2مدل )

 بازده به مقیاس متغیر و

 محور خروجی
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 نتایج
در مسابقات المپیاد  کنندهشرکت هایدانشگاه ارزیابی برای مناسب مدل اجرای و طراحی با

است.  دو شمارة مدل بنایمبر شدهیطراح مدل سنجیده شد. هاآن عملکرد کارایی میزان دانشجویی،

 ه شده است.ارائها نتایج مربوط به کارایی دانشگاهدر جدول شمارة دو، 
 

 در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور کنندهشرکتهای دانشگاهکارایی  -2جدول 

 نام دانشگاه

 )تیم ورزشی پسران(
 نوع کارایی میزان کارایی

 نام دانشگاه

 )تیم ورزشی دختران(

میزان 

 کارایی
 نوع کارایی

ی قوییکارا 1 دانشگاه فردوسی مشهد قوی یکارای 1 دانشگاه تهران   

ی قوییکارا 1 دانشگاه تهران قوی یکارای 1 دانشگاه فردوسی مشهد   

647/0 دانشگاه تبریز قوی یکارای 1 دانشگاه الزهراء ناکارا   

968/0 دانشگاه خوارزمی قوی یکارای 1 دانشگاه شیراز ناکارا   

ی قوییکارا 1 دانشگاه زنجان 824/0 دانشگاه اصفهان   ناکارا 

ی قوییکارا 1 دانشگاه مازندران 981/0 دانشگاه خوارزمی   ناکارا 

882/0 دانشگاه شیراز 417/0 دانشگاه رازی کرمانشاه ناکارا   ناکارا 

728/0 دانشگاه محقق اردبیلی 847/0 باهنر کرماندانشگاه شهید ناکارا   ناکارا 

ی قوییکارا 1 دانشگاه کاشان 329/0 دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ناکارا 

500/0 دانشگاه یزد قوی یکارای 1 دانشگاه بیرجند ناکارا   

ی امام المللنیبدانشگاه 

 خمینی
ی قوییکارا 1 قوی یکارای 1 دانشگاه کوثر بجنورد   

677/0 دانشگاه کردستان 828/0 دانشگاه تبریز ناکارا   ناکارا 

476/0 دانشگاه فرهنگیان قوی یکارای 1 دانشگاه صنعتی اصفهان ناکارا   

بهشتیدانشگاه شهید  740/0 329/0 دانشگاه مازندران ناکارا   ناکارا 
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 در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور کنندهشرکتهای کارایی دانشگاه -2جدول ادامة 

 نام دانشگاه

 )تیم ورزشی پسران(
 نوع کارایی میزان کارایی

 نام دانشگاه

 )تیم ورزشی دختران(

میزان 

 کارایی
 نوع کارایی

اراکدانشگاه  قوی یکارای 1  قوی یکارای 1 دانشگاه زنجان   

باهنر کرماندانشگاه شهید قوی یکارای 1  496/0 دانشگاه محقق اردبیلی   ناکارا 

618/0 دانشگاه اصفهان 112/0 دانشگاه کاشان ناکارا   ناکارا 

قوی یکارای 1 دانشگاه بیرجند 329/0 امام یالمللنیبدانشگاه    ناکارا 

کرمانشاهدانشگاه رازی   921/0 095/0 دانشگاه یزد ناکارا   ناکارا 

580/0 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 501/0 دانشگاه اراک ناکارا   ناکارا 

بلوچستانودانشگاه سیستان  605/0 073/0 بلوچستانودانشگاه سیستان ناکارا   ناکارا 

698/0 دانشگاه گیالن 545/0 دانشگاه گیالن ناکارا   ناکارا 

مدرسدانشگاه تربیت  782/0 563/0 دانشگاه ایالم ناکارا   ناکارا 

قوی یکارای 1 دانشگاه ایالم  - - - 
 

ای کشور، هدر دانشگاه انپسرورزشی  تیم 24از  درمجموع نتایج حاصل از جدول شماره دو، اساسبر

نشگاه کاشان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران، دانشگاه زنجان، دانشگاه مازندران، دا تیم 10

شگاه بیرجند و دانشگاه ، دانکرمان باهنرینی، دانشگاه اراک، دانشگاه شهیدامام خم المللیبیندانشگاه 

رزشی و تیم 23از  ،درمجموع ،همچنین دست آوردند.درصد را به 100یعنی  ؛حداکثر کاراییایالم 

ه فردوسی تیم دانشگاه کوثر بجنورد، دانشگاه تهران، دانشگا های کشور، هشتدر دانشگاه اندختر

انشگاه زنجان مشهد، دانشگاه الزهراء، دانشگاه شیراز، دانشگاه بیرجند، دانشگاه صنعتی اصفهان و د

 دست آوردند.درصد را به 100یعنی  ؛حداکثر کارایی

 مجموعة عنوانبا  ایمجموعه ،هاتحلیل پوششی دادههای اجرای مدل از پس که ذکر است شایان

 ییکارا مرز به رسیدن برای ناکارا واحد که هر است شده مشخص شود. در این مجموعهمی ارائه 1مرجع

عنوان الگو یا واحدهای معرف واحد)های( مرجع که با  .از واحدهای کارا مقایسه شود یكکدام با باید

مبنای الگوبرداری برای واحد موردبررسی در محاسبة  شوند، واحد یا واحدهایی هستند کهتعریف می

 . (2018، ، آذر و امروزنژاد)زارعی محمودآبادییی قرار دارند گیرند و لزوماً روی مرز کارایی قرار میکارا

د که الگوی بعضی کارایی هستنهای مرجع دانشگاه مجموعة. اندشده ارائههای مرجع ادامه دانشگاهدر

 مشخص ن،بنابرای و دهدهای مرجع را نشان میگروه شمارة سههای دیگر هستند. جدول از دانشگاه

توانند ها را میکدام دانشگاه ،تری دارندپایین نسبتاًکه کارایی  ییهایك از دانشگاهکه هراست  شده

  الگوی خود قرار دهند. عنوانبه

                                                           
1. Reference Set 
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 در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دختران کشور کنندهشرکتهای دانشگاهمرجع واحدهای  -3جدول 

1مرجع  نام دانشگاه 2مرجع   3مرجع   4مرجع    

 - - - دانشگاه تهران دانشگاه تهران

 - - - دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد

 - - - دانشگاه الزهراء دانشگاه الزهراء

 - - - دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز

 دانشگاه زنجان دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه شیراز دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه اصفهان

 - - دانشگاه شیراز دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه خوارزمی

 - دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه الزهراء دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه رازی کرمانشاه

باهنر کرماندانشگاه شهید  - دانشگاه زنجان دانشگاه شیراز دانشگاه فردوسی مشهد 

 دانشگاه زنجان دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه الزهراء دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 - - - دانشگاه بیرجند دانشگاه بیرجند

 - - - دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه کوثر بجنورد

 - دانشگاه زنجان دانشگاه شیراز دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه تبریز

 - - - دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان

 - دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه بیرجند دانشگاه الزهراء دانشگاه مازندران

 - - - دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان

 - دانشگاه زنجان بیرجنددانشگاه  دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه محقق اردبیلی

 - - دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه کاشان

امام المللیینبدانشگاه   دانشگاه زنجان دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه بیرجند دانشگاه الزهراء 

 - دانشگاه زنجان دانشگاه شیراز دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه یزد

 دانشگاه زنجان دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه الزهراء دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه اراک

بلوچستانودانشگاه سیستان  - - دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه شیراز 

 - - دانشگاه شیراز دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه گیالن

 دانشگاه زنجان اصفهاندانشگاه صنعتی  دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه شیراز دانشگاه ایالم

 

(، مورد 11(، دانشگاه فردوسی مشهد )مورد نتایج جدول شمارة سه نشان داد که دانشگاه تهران )یك

(، دانشگاه کوثر مورد (، دانشگاه بیرجند )چهارمورد (، دانشگاه شیراز )نُهمورد دانشگاه الزهراء )شش

-( مرجع دانشگاهمورد 10( و دانشگاه زنجان )مورد (، دانشگاه صنعتی اصفهان )چهارمورد بجنورد )نُه

 های دیگر شدند.
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 کشور پسران در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کنندهشرکتهای دانشگاهمرجع واحدهای  -4جدول 

1مرجع  نام دانشگاه 2مرجع   3مرجع   4مرجع    

 - - - دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد

 - - - تهران دانشگاه دانشگاه تهران

 دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه تبریز
 باهنردیشهدانشگاه 

 کرمان
- - 

 دانشگاه اراک دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه خوارزمی
 باهنردیشهدانشگاه 

 کرمان
- 

 - - - دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان

 - - - دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران

 فردوسی مشهددانشگاه  دانشگاه شیراز
 باهنردیشهدانشگاه 

 کرمان
- - 

 دانشگاه بیرجند دانشگاه مازندران دانشگاه زنجان دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه محقق اردبیلی

 - - - دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان

 - دانشگاه اراک دانشگاه زنجان دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه یزد

امام  یالمللنیبدانشگاه 
 خمینی

 - - - امام یالمللنیبدانشگاه 

 - دانشگاه اراک دانشگاه زنجان دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه کردستان

 دانشگاه اراک دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فرهنگیان
 باهنردیشهدانشگاه 

 کرمان
- 

بهشتیدانشگاه شهید  - دانشگاه اراک دانشگاه زنجان دانشگاه فردوسی مشهد 

 - - - دانشگاه اراک دانشگاه اراک

باهنر کرماندانشگاه شهید  
 باهنردیشهدانشگاه 

 کرمان
- - - 

 دانشگاه اراک دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه اصفهان
 باهنردیشهدانشگاه 

 کرمان
- 

 - - - دانشگاه بیرجند دانشگاه بیرجند

 دانشگاه اراک دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه رازی کرمانشاه
 باهنردیشهدانشگاه 

 کرمان
- 

 - دانشگاه بیرجند دانشگاه تهران دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بلوچستانودانشگاه سیستان  دانشگاه فردوسی مشهد 
 باهنردیشهدانشگاه 

 کرمان
- - 

 دانشگاه اراک دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه گیالن
 باهنردیشهدانشگاه 

 کرمان
- 

مدرسدانشگاه تربیت  - دانشگاه بیرجند دانشگاه زنجان دانشگاه فردوسی مشهد 

 - - - دانشگاه ایالم دانشگاه ایالم

 



 1397زمستان و  پاییز، 15ه پژوهش در ورزش تربیتی شمار                                                      190

(، مورد )دو دانشگاه تهران(، مورد 15) دانشگاه فردوسی مشهد نتایج جدول شمارة چهار نشان داد که

انشگاه (، دمورد )یك (، دانشگاه کاشانمورد )دو (، دانشگاه مازندرانمورد )شش دانشگاه زنجان

(، مورد )نُه ر کرمانباهن(، دانشگاه شهیدمورد )نُه (، دانشگاه اراکمورد یك) امام خمینی یالمللنیب

 د.های دیگر شدندانشگاه عمرج( مورد )یك ( و دانشگاه ایالممورد )چهار دانشگاه بیرجند

 100یعنی دانشگاه کارایی کامل؛  10، تعداد های ورزشی پسرانمیان تیمازبا توجه به اینکه در ادامه 

 ؛ یعنیدانشگاه کارایی کامل عداد هشتتهای ورزشی دختران، میان تیمو از درصد را کسب کردند

نهایی واحدهای دانشگاهی از مدل اندرسون  بندیرتبهدستیابی به  برای درصد را کسب کردند، 100

بندی واحدهای کارا رتبه هاپوششی دادهتحلیل مهم در ادبیات  یك مسئلة استفاده شد. 1پیترسونو 

را دارند. یك رویکرد برای یك  ییکارااست که همگی امتیاز  هاتحلیل پوششی دادهمدل  وسیلةبه

 مطرح( 1993اندرسون و پیترسون )  2هالعادتوسط مدل کارایی فوق واحدهای کارا، بندیمسئلة رتبه

اندرسون و پیترسون برای ارزیابی  العادةیی فوقمدل کارا، یك واحد کارا باشد Kاست. اگر واحد  شده

  (: 1993)اندرسون و پیترسون،  زیر است صورتبهواحدهای کارا 

 

ن و اندرسو العادة: مدل کارایی فوق(3)مدل 
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ناسب و باالیی همگی از کارایی م ،اندآمده شمارة پنجهایی که در جدول دانشگاهذکر شود است الزم  

 اند.برخوردار بوده

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Andersen & Petersen 

2. Super-Efficiency 
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 های کارادانشگاه یبندرتبه -5جدول 

 کارایی نام دانشگاه )تیم ورزشی پسران(
نام دانشگاه )تیم ورزشی 

 دختران(
 کارایی

 361/1 دانشگاه تهران 353/3 دانشگاه فردوسی مشهد

 458/1 دانشگاه فردوسی مشهد 082/2 دانشگاه تهران

 141/1 دانشگاه الزهراء 840/1 دانشگاه زنجان

 156/1 دانشگاه شیراز 252/1 دانشگاه مازندران

 080/1 دانشگاه بیرجند 054/1 دانشگاه کاشان

ی امام خمینیالمللنیبدانشگاه   680/1 دانشگاه کوثر بجنورد 044/1 

 125/1 دانشگاه صنعتی اصفهان 914/1 دانشگاه اراک

باهنر کرمانشهیددانشگاه   270/1 دانشگاه زنجان 062/1 

 - - 025/1 دانشگاه بیرجند

 - - 041/1 دانشگاه ایالم

 

های ورزشی پسر تیممیان از مدل اندرسون پیترسون نشان داد که از نتایج حاصل از جدول شمارة پنج

، دانشگاه تهران و مشهدترتیب دانشگاه فردوسی ، بهداشتندرا  هایی که کارایی برابر با یكدانشگاه

هایی که های ورزشی دختر دانشگاهیان تیم، ازمهمچنین کارایی بودند. بیشتریندارای  دانشگاه اراک

 ترتیب دانشگاه کوثر بجنورد، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تهران، بهداشتند کارایی برابر با یك را

 کارایی بودند. بیشتریندارای 
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 در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور کنندهشرکت پسرانورزشی  یهامیتکارایی ارزیابی  -1 شکل 

 

 
در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی  کنندهشرکتورزشی دختران  یهامیتکارایی ارزیابی  -2 شکل 

 کشور

0

0/5

1

1/5

2

2/5

3

3/5

4

دانشگاه فردوسی 

مشهد 

دانشگاه بیرجنددانشگاه اراکدانشگاه کاشاندانشگاه زنجان 

یاد ارزیابی کارایی تیم های ورزشی پسران شرکت کننده در سیزدهمین المپ

فرهنگی ورزشی کشور بر اساس مدل اندرسون

0

0/2

0/4

0/6

0/8

1

1/2

1/4

1/6

1/8

دانشگاه راندانشگاه ته

فردوسی 

مشهد

دانشگاه 

الزهراء

دانشگاه رازدانشگاه شی

بیرجند

ثر دانشگاه کو

بجنورد

دانشگاه 

صنعتی 

اصفهان

دانشگاه 

زنجان

مپیاد ارزیابی کارایی تیم های ورزشی دختران شرکت کننده در سیزدهمین ال

فرهنگی ورزشی کشور بر اساس مدل اندرسون
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در سیزدهمین المپیاد فرهنگی  کنندهشرکتهای دانشگاهورزشی  یهامیتنهایی  یبندرتبه -6جدول 

 ورزشی کشور

 نام دانشگاه

)تیم ورزشی 

 پسران(

 رتبه

اساس بر

 مدال

میزان 

 کارایی

 رتبة

میزان 

 کارایی 

 نام دانشگاه 

)تیم ورزشی 

 دختران(

رتبه 

اساس بر

 مدال

میزان 

 کارایی

 رتبة

میزان 

 کارایی 

دانشگاه فردوسی 

 مشهد
1 353/3 1 

دانشگاه کوثر 

 بجنورد
11 68/1 1 

 2 082/2 2 دانشگاه تهران
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
2 458/1 2 

 3 361/1 1 دانشگاه تهران 3 914/1 14 دانشگاه اراک

 4 270/1 18 دانشگاه زنجان 4 840/1 5 دانشگاه زنجان

باهنر دانشگاه شهید

 کرمان
 5 156/1 4 دانشگاه شیراز 5 062/1 16

الزهراءدانشگاه  6 054/1 9 دانشگاه کاشان  3 141/1 6 

 7 252/1 6 دانشگاه مازندران
دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
12 125/1 7 

ی المللنیبدانشگاه 

 امام خمینی
 8 080/1 10 دانشگاه بیرجند 8 044/1 11

981/0 6 دانشگاه خوارزمی 9 041/1 19 دانشگاه ایالم  9 

 10 025/1 19 دانشگاه بیرجند
باهنر دانشگاه شهید

 کرمان
8 847/0  10 

968/0 4 دانشگاه خوارزمی 828/0 12 دانشگاه تبریز 11   11 

دانشگاه رازی 

 کرمانشاه
21 921/0 824/0 5 دانشگاه اصفهان 12   12 

882/0 7 دانشگاه شیراز 563/0 15 دانشگاه ایالم 13   13 

مدرسشگاه تربیتدان  23 782/0 545/0 15 دانشگاه گیالن 14   14 

بهشتیدانشگاه شهید  14 740/0 501/0 17 دانشگاه اراک 15   15 

دانشگاه محقق 

 اردبیلی
8 728/0  16 

دانشگاه محقق 

 اردبیلی
18 496/0  16 

698/0 18 دانشگاه گیالن  17 
دانشگاه رازی 

 کرمانشاه
7 417/0  17 

        

677/0 12 دانشگاه کردستان  18 
دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر
8 329/0  18 

647/0 3 دانشگاه تبریز 329/0 14 دانشگاه مازندران 19   19 
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در سیزدهمین المپیاد  کنندهشرکتهای ی ورزشی دانشگاههامیتی نهایی بندرتبه -6جدول ادامة 

 فرهنگی ورزشی کشور

 نام دانشگاه

)تیم ورزشی 

 پسران(

رتبه 

براساس 

 مدال

میزان 

 کارایی

رتبة 

میزان 

 کارایی 

 نام دانشگاه 

)تیم ورزشی 

 دختران(

رتبه 

براساس 

 مدال

میزان 

 کارایی

رتبة 

میزان 

 کارایی 

618/0 17 دانشگاه اصفهان  20 
ی المللنیبدانشگاه 

 امام خمینی
20 329/0  20 

دانشگاه 

 بلوچستانوسیستان
22 605/0 112/0 21 دانشگاه کاشان 21   21 

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر
24 580/0 095/0 22 دانشگاه یزد 22   22 

500/0 9 دانشگاه یزد  23 
دانشگاه 

 بلوچستانوسیستان
22 073/0  23 

476/0 12 دانشگاه فرهنگیان  24 - - - - 
        

 

در  کنندهشرکت پسرانورزشی  هایتیمنهایی  بندیرتبه درزمینة شش جدول شمارةهای یافته

فردوسی  دانشگاه پسرانتیم ورزشی که دهد نشان میسیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور 

های اول رتبهترتیب تیم ورزشی پسران دانشگاه اراک، بهمشهد، تیم ورزشی پسران دانشگاه تهران و 

 اند.نسبت به دیگر واحدهای دانشگاهی داشته رااند و بیشترین کارایی خود اختصاص دادهرا به تا سوم

 های دیگر رتبةبه دانشگاهفرهنگیان نسبت صنعتی امیرکبیر، دانشگاه یزد و دانشگاه  دانشگاه ،همچنین

در سیزدهمین  کنندهشرکتورزشی دختران  هایتیمنهایی  بندیرتبه براین،افزون .تری داشتندپایین

کوثر بجنورد، تیم ورزشی  ورزشی دختران دانشگاه هایتیمیاد فرهنگی ورزشی کشور نشان داد که المپ

های اول تا سوم رتبهترتیب ، بهدختران دانشگاه فردوسی مشهد و تیم ورزشی دختران دانشگاه تهران

اند. اند و بیشترین کارایی را نسبت به دیگر واحدهای دانشگاهی داشتهخود اختصاص دادهرا به

 های دیگر رتبةلوچستان نسبت به دانشگاهبون، دانشگاه یزد و دانشگاه سیستانکاشا دانشگاه ،همچنین

  تری داشتند.پایین
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در سیزدهمین  کنندهشرکتهای دانشگاه پسرانهای ورزشی نهایی ارزیابی کارایی تیم یبندرتبه -3 شکل

 المپیاد فرهنگی ورزشی کشور

 
در سیزدهمین  کنندهشرکتهای های ورزشی دختران دانشگاهنهایی ارزیابی کارایی تیم یبندرتبه -4 شکل

 المپیاد فرهنگی ورزشی کشور
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ده در رتبه بندی نهایی کارایی تیم های ورزشی دختران دانشگاه های شرکت کنن

سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور
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 گیریبحث و نتیجه
 دانشگاه آن پیشرفت هایشاخص از یکی عنوانبهالمپیاد  هایبازی درها دانشگاه نتایج اینکه به توجه با

 اهمیت هابازی این در کنندهشرکت هایدانشگاه عملکرد ارزیابی شود،می مطرح هازمینه سایر در

 واحدهای ارزیابی برای مناسبی ابزار کهها روش تحلیل پوششی داده از پژوهش این در دارد. ایویژه

از  منتج هایخروجی سطح عموماً عملکرد ارزیابی مرسوم هایشیوه شد. استفاده است، گیریتصمیم

 توان دریافتمی راحتیبه سیستمی رویکردی با کهحالیدر دهند؛می قرار مدنظر را هادانشگاه عملکرد

 مناسب یندهایاز فرا استفاده با و هاورودی از رداریببهره بستر در تنها هاخروجی به دستیابی که

 اشتباه به را ما عملکرد مدیریت و ارزیابی در هاخروجی به صرف توجه ،بنابراین است؛ پذیرامکان

 یعملیات پژوهش هایاز روش یکی از استفاده با شد سعی حاضرپژوهش  در ،روازاین کشانید؛ خواهد

 عملکرد ارزیابی مناسبی برای مدل و شود برطرف مشکل این« هاداده پوششی تحلیل روش» عنوان با

 وشود  طراحی فرهنگی ورزشی دانشجویان المپیاد هایبازی در کنندهشرکت هایدانشگاه کارایی و

 هایمدل ازمیان پژوهش این در شود. ارزیابی کنندهشرکتهای عملکرد دانشگاه آن از استفاده با

و برای ارزیابی کارایی نسبی  هستندریزی ریاضی بر برنامهکه روشی مبتنی هاداده پوششی تحلیل

-خروجی بازده متغیر نسبت به مقیاس ومدل  ،دارندیری مشابه کاربردهای بسیاری گواحدهای تصمیم

شجویان دانشگاه تعداد کل دان) یورودهای گرفتن شاخصدرنظربا  ،بعد مرحلة شد. در محور انتخاب

به  افتهیراهتعداد ورزشکار و ورزشی  تیمجمع امتیاز ) یخروجهای شاخصو ورزشی دانشگاه(  و سرانة

در سیزدهمین مسابقات المپیاد فرهنگی ورزشی کشور ارزیابی  کنندهشرکتهای ورزشی تیم (المپیاد

 شدند.

ها ورزشی دانشگاه زان سرانةیجمعیت دانشجویان دانشگاه و م ترتیبهای ورودی بهشاخص در این مدل

های در پژوهش شدهشناساییشده و کارگیریبههای ورودی در این پژوهش با عوامل شاخص که ندبود

، (1392زارعی محمودآبادی و همکاران ) (،1389) خدایاری و مظفری ،(2009) انگ و همکارانژ

انگ و ژ کهطوریبه ند؛بود راستاهم( 1396) ندری و همکارانسکاو ( 1393) سلیمانیسجادی و 

 هایشاخص ترینمهمعنوان به کشور جمعیت و داخلی ناخالص تولید شاخص دواز  (2009) همکاران

 تحلیل تکنیك ورودی عنوانبه شاخص دو ایناز  و ندکرد یاد کشور یك اجتماعی و قدرت اقتصادی

اختار سازمانی منابع مالی، س از (1396ندری و همکاران )اسک ،همچنین .ندکرد ها استفادهداده پوششی

( با 1389خدایاری و مظفری ) ،طرفیاز .ندهای ورودی استفاده کردان شاخصعنوو منابع انسانی به

بدنی و تربیتهای وری دانشکدهبندی و بهرهها به تعیین رتبهاستفاده از روش تحلیل پوششی داده

 رودی در پژوهش خود استفاده کردند؛های واز شاخص عنوان یکیوم ورزشی پرداختند و از بودجه بهعل

های گذشته و نظرهای شده در پژوهشهای استفادهبا استفاده از شاخص حاضر پژوهش در ،روازاین
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 دانشجویان دانشگاه و میزان سرانة جمعیت شاخص دو از ،عنوان خبرگاناساتید مدیریت ورزشی به

 شد. ها استفادهداده پوششی تحلیل مدل ورودی عنوانبه ورزشی

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تیم  10های کشور، در دانشگاه انپسرورزشی  تیم 24از  ،درمجموع

ینی، دانشگاه امام خم المللیبینتهران، دانشگاه زنجان، دانشگاه مازندران، دانشگاه کاشان، دانشگاه 

درصد  100یعنی  ؛حداکثر کارایی ، دانشگاه بیرجند و دانشگاه ایالمکرمان باهنراراک، دانشگاه شهید

 پسرورزشکار تعداد و  پسرانترتیب از جمع امتیاز تیم ورزشی ، بهدر این پژوهش دست آوردند.را به

های های انتخابی با شاخصشاخص خروجی مدل استفاده شد که عنوانبهالمپیاد به  یافتهراه

. هستند راستاهم( 2017سوس و همکاران )و ( 1393) عیدی و همکاران هایدر پژوهش آمدهدستبه

 ؛دارد امتیاز کسب در دانشگاه هر هایظرفیت به ایمنصفانه توجه پیشنهادی مدل رسد کهنظر میبه

است  توانسته نفر 9000 به نزدیك پسرجمعیت دانشجوی  با تبریز مانند دانشگاهی ،مثال برای

 پسرانجمعیت  که اراک مانند دانشگاهی کهدرحالی کند؛ کسبرا  هابازی این از امتیاز 71 درمجموع

 در که است درحالی اینامتیاز کسب کند.  35 است شده موفق ،است نفر 3000 دیك بهزآن ن

دانشگاه  از باالتر ایرتبه تبریزدانشگاه  پسرانتیم ورزشی  به هارقابت این برگزارکنندگان بندیرتبه

 از باالتر ایرتبهاراک دانشگاه  به پژوهش این پیشنهادی مدل در اما ؛شودمی داده اختصاص اراک

 از ترمنصفانه تاحدزیادی هادانشگاه بندیرتبه نوع این کهشود می داده اختصاص تبریزدانشگاه 

 .است دانشگاه هر شدةکسب امتیازهای مجموع تنها از استفاده با دانشگاه بندیرتبه

دانشگاه کوثر بجنورد، تیم  های کشور، هشتورزشی دختر در دانشگاه تیم 23از  درمجموع ،از طرفی

دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه الزهراء، دانشگاه شیراز، دانشگاه بیرجند، دانشگاه 

رسد نظر میدست آوردند. بهدرصد را به 100یعنی  ؛حداکثر کارایی دانشگاه زنجانصنعتی اصفهان و 

 ،برای مثال دارد؛ امتیاز کسب در هر دانشگاه هایظرفیت به ایمنصفانه توجه پیشنهادی مدل که

 199 درمجموعاست توانسته  نفر 22000نزدیك به  نند تهران با جمعیت دانشجوی دختردانشگاهی ما

دانشگاهی مانند کوثر بجنورد که جمعیت  کهدرحالی را کسب کند؛ هاامتیاز مختلف از این بازی

حالی است که در امتیاز کسب کند. این در 20است  نفر است، موفق شده 500دختران آن نزدیك به 

باالتر از دانشگاه ای به تیم ورزشی دختران دانشگاه تهران رتبه هااین رقابت برگزارکنندگان بندیرتبه

اما در مدل پیشنهادی این پژوهش به دانشگاه کوثر بجنورد  ؛شودکوثر بجنورد اختصاص داده می

زیادی ها تاحدبندی دانشگاهکه این نوع رتبه شودمی دادهباالتر از دانشگاه تهران اختصاص  ایرتبه

هر دانشگاه است.  شدةکسبتیازهای دانشگاه با استفاده از تنها مجموع ام بندیرتبهاز  ترمنصفانه

 درنظر هاستاده و نهادها بین ارتباط براساس دانشگاه هر رتبة ،پیشنهادی مدل در است ذکر شایان

 ازنظر نامساعدتر شرایط با دانشگاهیدر  اینکه و ها استدانشگاه دیگر با مقایسه در و شودمی گرفته
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 را برتری جایگاه است توانسته دانشگاه پسرورزشی، تعداد جمعیت  میزان سرانة مانند نهادها برخی

 وضعیت همین است با توانسته موردنظر که دانشگاه اصل این .کند کسب دیگر هایدانشگاه به نسبت

 توجه بنابراین، ؛است کارایی ارتقای از راهکارهای یکی کند، کسب را بیشتری هایستاده ،نامطلوب

به مواردی همچون تعداد جمعیت دانشجوی دانشگاه، های ورزشی کارایی تیم ارزیابیمسئوالن برای 

 .ها مهم استتوسط آن شدهکسب ها و تعداد سهمیةمیزان فضاهای ورزشی موجود آن

نشان  هاتحلیل پوششی دادهاساس مدل بندی براین است که رتبه حاضر پژوهشتوجه از نتایج قابل

در گروه دختران، دانشگاه کوثر بجنورد اول و  ه فردوسی مشهد رتبةدانشگادر گروه پسران، داد که 

دانشگاه کوثر بجنورد شده، های کسبراساس مدالست که با حالیاند. این دررتبة اول را کسب کرده

نابع محدود برای کسب مدال بهینه از م بود و دلیل این اختالف در استفادةرا کسب کرده  11 رتبة

، در گروه پسران، دانشگاه یزد گیرد. همچنیننظر قرار میها مدل پوششی دادهه در مدل تحلیک است

تحلیل پوششی اساس مدل که بر؛ درحالینهم را کسب کرده است شده رتبةهای کسببراساس مدال

جه در دو نوع تو. دلیل این تفاوت قابلدست آورده استدرصد( را به 50)کارایی  23رتبة  هاداده

ها( در ها )خروجیاستفاده برای کسب ستاندهها( موردمیزان منابع )ورودیکردن لحاظ بندی، دررتبه

 اسب از منابع در کسب مدال است.نامن و استفادة هاتحلیل پوششی دادهمدل 

 ها،تیم عملکرد شدهطراحی مدل از های دیگر با استفادهدر پژوهشکه شود پیشنهاد می ،درنهایت

 از استفاده با توانمیهمچنین،  شود. ارزیابی مسابقات ورزشی سایر در هادانشگاه و کشور هایاستان

 .کرد فراهم را باالتر ییکارا سطح به ناکارا هایدانشگاه یابیدست زمینة یابیعارضه هایتکنیك

 ،هاتعداد مربیان و سرپرستان ورزشی دانشگاه همچون هاییورودی کردناضافه با توانمی همچنین،

ها، تعداد کارشناسان ورزشی ورزشی دانشگاه ها، بودجةتوسط دانشگاه برگزارشدهاردوهای ورزشی 

 هایدانشگاه ارزیابی دقت ،هاهای ورزشی فعال در دانشگاهها و رشتهدانشگاه بدنیتربیت هایاداره

 .داد افزایش را المپیاد هایبازی در کنندهشرکت
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Abstract 
The evaluation and ranking of the participating universities in Olympiad games is done 

based on the total points gained by them. However, it should be taken into account that 

achieving the competition outcomes (total points gained in the competition) is only 

possible in the context of exploiting inputs and using proper processes. Therefore, using 

one of the nonparametric methods of operations research, called Data Envelopment 

Analysis, this study tries to evaluate the performance of universities sports teams of boys 

and girls participating in the thirteenth Iranian National Cultural-Sport Olympiad. The 

results of the model for evaluating the performance of the boys' sports teams showed that 

among the 24 universities participating in the Olympiad, 10 universities obtained the 

maximum efficiency from this model. In addition, the performance evaluation of the girls' 

sports teams demonstrated that among the 23 universities participating in the Olympiad, 

8 universities obtained the maximum efficiency from this model. Finally, the ranking 

based on the DEA model indicated that Ferdowsi University of Mashhad was ranked first 

in the boys group and Kowsar University of Bojnourd was ranked first in in the girls group, 

while Kowsar University of Bojnurd was ranked eleventh based on the obtained medals. 

This huge difference was due to the optimal use of the limited resources of this university 

to gain medals. Thus, in order to evaluate the performance of sports teams of universities, 

in addition to considering their rankings based on the total points obtained, it is essential 

to consider the inputs of universities, so that fewer inputs along with more outputs should 

also enter the evaluation model in order to have accurate, principled, and purposeful 

evaluation of sports teams of universities.  

Keywords: Sport Olympiad, Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis 
(DEA). 
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