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 مقدمه

 ورزشی برای افزایش توان یهاسوم سازمان ۀدر هزار

ای از عوامل و ابزاره یمندرقابتی خود، نیازمند بهره

به  بییاند تا بتوانند با استفاده از آنها میزان دستامختلفی

چنین هم را تسهیل کنند. شدهییناهداف و نتایج از پیش تع

ای تغییرات سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و فناوری، تأثیره

ها داشته است. سرعت این تغییرات همراه شگرفی بر سازمان

ها را واداشته است تا با انی سازمانبا افزایش رقابت جه

هایشان های انجام دادن کار خود، فعالیتبازاندیشی در شیوه

 (.13دهی کنند )را دوباره سازمان

اند که های ورزشیها فدراسیونۀ این سازمانجمل از 

نقش بسزایی در کشورهای پیشرفته و در حوزۀ ورزش 

در محیطی های ورزشی یونفدراسکنند. قهرمانی ایفا می

ند؛ محیطـی کـه متغیرهـای ارقابتی و پویا در حال فعالیت

امکان  و طور دائم در حال تغییر بودهداخلی و خارجی آن به

از طرفی . ایـن تغییـرات نیـز بسـیار مشکل است بینییشپ

صرف تهیه، را و زمان زیادی ینه هزهای ورزشی سازمان

تا بتوانند به اهداف  کنندیم تدوین و اجرای استراتژی

و با به اهتزاز  اندازها دسـت یابنـدبلندمـدت و چشم

المللی موجب درآوردن پرچم کشور خود در رویدادهای بین

دیده شدن آن کشور و ایجاد غرور ملی برای مردم شوند 

های ورزشی این (. در این راه وظیفۀ مدیران فدراسیون5)

ه اکتفا نکنند و تالش مداومی های اولیاست که به موفقیت

برای رسیدن به استانداردهای باالتر، تشخیص وضعیت 

ها و وسایلی که نیل بینی کردن راهمطلوب و یافتن و پیش

سازد، انجام دهند و صورت اثربخش میسر میبه هدف را به

ای از مجموعه 1وریبهره (.5وری را افزایش دهند )بهره

اید ارتباط بین این دو مورد توجه کارایی و اثربخشی است و ب

عبارت بهتر بین چگونگی استفادۀ صحیح از قرار گیرد. به

منابع سازمانی )جنبۀ کمی، کارایی( با دستیابی به اهداف 

                                                           

1 . Productivity  

. اما (22) )جنبۀ کیفی، اثربخشی( باید هماهنگی ایجاد شود

دهندۀ خدمات ها که ارائهوری در فدراسیونسنجش بهره

گیری آن در یک سازمان تولیدی اندازه سهولتهستند، به

زیرا خدمات  تر است،یا بازرگانی نیست و بسیار پیچیده

های عینی و بر ویژگیماهیتی متفاوت از کاال دارند و عالوه

های غیرعینی و غیرملموس هم دارند. ملموس، ویژگی

خدمات قابلیت ذخیره شدن را ندارند و بین ارائۀ خدمات و 

زمانی وجود ندارد. نکتۀ مهم دیگر در مصرف آن فاصلۀ 

وری در بخش خدمات این است که معموالً گیری بهرهاندازه

سهولت های خدماتی را بههای حاصل از فعالیتستاده

عالوه بخش خدمات توان به عدد و رقم تبدیل کرد. بهنمی

ها شوند، باید ستادهدولتی چون از بودجۀ عمومی تأمین می

در برابر جامعه و مخاطبان پاسخگو باشند.  هایشانو خروجی

وری معادل در بخش خدمات دولتی، بهره»عبارت بهتر، به

وری و هر حال بهره(. اما به 11« )تولید ناخالص نیست

های عمده هر سازمان زنده و فعال یکی از هدفارتقای آن 

ویژه آنکه این هدف در نهادهایی چون است؛ به

سو با اقشار مردم و از یک  کشور کههای ورزشی فدراسیون

از سوی دیگر با سطوح جهانی ارتباط دارند، نقش 

رو در هر نظام متحول و کند. ازاینای ایفا میکنندهتعیین

وری و متعاقب پیشرو، اولین گام کوشش برای شناخت بهره

وری است آن تالش برای تعیین عوامل مؤثر در افزایش بهره

وری و استفادۀ کارا از ی افزایش بهره(. در شرایط کنون3)

های ورزشی، عمالً از یک امکانات موجود در فدراسیون

شده است. مدیران انتخاب فراتر رفته و به ضرورت تبدیل 

، رسالت، اهداف و یتبا هر مأمور های ورزشییونفدراس

 المللییندر یک قلمرو ملی یا بباید نهایت در  ی،اندازچشم

، نفعانورزشکاران، ذیم به پاسخگویی به عمل کنند و ملز

بررسی  در نتیجه هستند، مردم(جامعه )و ها رجوعارباب

آنها یک فرایند مهم راهبردی عملکرد و اثربخشی  کارایی
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ۀ توسع یهاتحقق برنامه در کنندهیینتع یعاملشده و تلقی 

 سازمانی توسعۀدر  ینقش مهم ،یاثربخش (.9) است ورزشی

 تیریاثربخش است که قادر به مد یکند. سازمانمی فایا

مداری ارزش د،یتول ،یمداریمشتر ،پذیریها، انعطافابهام

و  یشغل یاصل حیطۀباشد و  یریادگی یو ساختاربند

نظران، کارکنان را بشناسد. صاحب یباال یتوانمندساز

حصول به هدف  زانیرا به درجه و م یسازمان یشاثربخ

های سازمان از نخستین درک هدف (.4) اندکرده فیتعر

هایی است که باید برای بررسی اثربخشی سازمان گام

های سازمان بیانگر علت وجودی است و آنچه برداشت. هدف

ها را هدف به همین دلیل، در پی دستیابی به آن باشد.

کنند. تعریف می« وضع مطلوب سازمان در آینده»صورت به

سازمان عبارت از میزان دسترسی  در این دیدگاه، اثربخشی

 (. 11های موردنظر سازمان است )یا نیل به هدف

زمینه باید گفت با توجه به اهمیت موضوع در این 

اثربخشی و با توجه به منابع سازمانی موجود و ابعاد 

های ورزشی تاکنون میزان اثربخشی فدراسیون

های ورزشی براساس دستیابی به اهداف فدراسیون

 یاثربخش یریگاندازهگیری نشده و صرفاً به زهاندا

ی رقابت یهاارزش کردیرو یبر مبنا یهای ورزشفدراسیون

رو حائز اهمیت است که شده است. ازاین بسنده( 10)

های ورزشی بر مبنای رسیدن به هدف اثربخشی فدراسیون

آمده دستگیری شود تا بتوان با استناد به نتایج بهاندازه

ها های آتی از آنها استفاده کرد و برنامهریزیبرای برنامه

صورتی تدوین شود که بتوانند بیشتر به اهداف مشخص به

شده رویکردی که در این تحقیق از آن استفادهبرسند. 

فرض است. پیش 1رویکرد مبتنی بر دستیابی به اهداف

ها ماهیتی رویکرد مبتنی بر هدف این است که سازمان

                                                           

1. Goal Attainment Approach 

2. Deliberate 

3. Rational 

4. Goal -Seeking 

5 . Daft 

 4وجوی نیل به اهدافدارند و در جست 3و عقالیی 2مشورتی

ین ا(، هنوز هم از 1998) 5هستند. بنابر اظهارات دفت

وکار ع در دنیای تجارت و کسبصورت وسیرویکرد به

های طور عمده در این رویکرد از شاخصشود. بهاستفاده می

شود و گیری اثربخشی استفاده میمالی برای اندازه

، 7، نرخ رشد6ها نیز شامل حاشیۀ سودترین شاخصعمده

یکی از  (.24) هستند 9و سهم بازار 8بازگشت سرمایه

شود، جیده میوری براساس آن سنمواردی که بهره

های مرتبط با آن سازمان است. در تحقیق ها و مؤلفهشاخص

های ورزشی، از وری فدراسیونحاضر برای محاسبۀ بهره

های و شاخص (1381بدنی، سازمان تربیت ) اساسنامه

شده در بُعد قهرمانی با در نظر گرفتن منابع مشخص

سازمانی از جمله منابع مالی، مادی و انسانی استفاده شد تا 

های المپیکی ایران وری فدراسیونبا ارزیابی آنها میزان بهره

ی و احمد(. در این زمینه 7در بُعد قهرمانی مشخص شود )

 یزیربرنامه أثیرت»( تحقیقی با عنوان 1396همکاران )

 یانجیبا نقش م یسازمان یبر اثربخش یراهبرد

مدل معادالت  جینتاانجام دادند. « یسازمان یریپذانعطاف

 یریپذبر انعطاف یراهبرد یزیرنشان داد برنامه یساختار

 یسازمان یبر اثربخش زین یسازمان یریپذو انعطاف یسازمان

 یریپذانعطاف یااثر مثبت و معنادار داشت و نقش واسطه

شد  تأیید یو اثربخش یراهبرد یزیربرنامه انیدر ارتباط م

 ،یآموزش یریپذانعطاف و پیشنهاد محققان این بود که

در  یمال یریپذو انعطاف یساختار یریپذانعطاف

 یتا اثربخش گرفته شودکار هب یورزش هایسازمان

 وامیرخانی همچنین  .(1) دشو تیتقو یراهبرد یهابرنامه

 کلیدی هایشاخص» در تحقیقی با عنوان (1394) علیخانی

 امتیازی کارت وری با رویکردبهره بهبود و سازمان عملکرد

6. Profit Margin 

7. Rate of Growth 

8. Return on Investment 

9.  Market Share 
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به  ،«سازمان وریبهره ارتقای در آنها نقش تعیین متوازن و

 عملکرد کلیدی شاخص 18 میان این نتیجه رسیدند که از

 در را عامل پنج مدیران، مربوطه به شرکت، شدۀشناسایی

به  کارکنان تعهد سطح. دانستند مؤثر خود وریبهره بهبود

 از جمله عوامل کارکنان وریبهره و های سازمانهدف

دلیل به و بودند یادگیری و رشد منظر در مؤثر کلیدی

 این مطلوب، وضع و موجود وضع بین اختالف بیشترین

 میان سایر در. گرفت قرار دیگر مناظر صدر در منظر

 منظر در بازاریابی اثربخشی عملکرد، کلیدی هایشاخص

 نگهداری و تعمیرات و مالی منظر در هزینه کنترل مشتری،

 بهبود در اثرگذار عوامل داخلی، فرایندهای منظر در

( نیز 1391صداقتی )(. 2شدند ) انتخاب سازمان، وریبهره

وری منابع بررسی عوامل مؤثر در بهره»تحقیقی با عنوان 

انجام  «های ورزشی منتخب و ارائۀ الگوانسانی فدراسیون

های داد و با توجه به حجم جامعۀ تحقیق در فدراسیون

تصادفی  صورتبهنمونۀ تحقیق  عنوانبهنفر  302منتخب 

بین دیدگاه کارکنان  دش مشخص یتنها در وانتخاب شدند 

وری نیروی انسانی در خصوص عوامل مؤثر در بهره

با توجه به ( α= 01/0کشور )ی ورزشی هافدراسیون

خدمت و سطوح مختلف تحصیلی تفاوت  تیوضع جنسیت،

 سطوح ی وجود ندارد، اما با توجه به رشتۀ تحصیلی،دارامعن

 آنانمختلف سنی، وضعیت استخدامی و سابقۀ خدمت 

 سازمانیمجموع عوامل درونی وجود دارد. دارامعنتفاوت 

، یمشارکت سازمان یهافهدر مؤل یداراتأثیر معن مکمل

و در  اثربخشی ندارد ی وسازمانۀ و توسع یساالرستهیشا

داری در اتأثیر معن یسازمانمجموع عوامل بروننهایت 

 ،ساالریشایسته ،یهای مشارکت سازمانمؤلفه

 (.9) داردسازمانی سازمانی و اثربخشی توسعه

                                                           

1 . Arraya 

2. cross-sectional quantitative survey 

3. Reham 

تأثیر »در تحقیقی با عنوان  (2015) پرتو، پلیسیر ،1آرایا

های وری، در فضای ورزشی تیمتعیین هدف بر بهره

ها به عوامل مختلفی نشان دادند عملکرد تیم« منتخب

گیری هدف، سیستم اقتصادی مشترک، تعیین شامل جهت

هدف براساس تئوری انگیزشی بستگی دارد. در این تحقیق 

رد استاندارد منظور از هدف داشتن توانایی مطلوب یا عملک

و جامعۀ آماری  2بود. روش تحقیق بررسی کمی مقطعی

 ای مردان لیگ برتر پرتقال بود.تیم هندبال حرفه 3شامل 

گیری پرسشنامه بود. نتایج تحقیق نشان داد ابزار اندازه

های کاری ورزشکاران را هم در انجام کارهای تیمی و هدف

(. در پژوهش 16د )دارمیمند و متعهد نگههم انفرادی عالقه

وری ( در اروپا در مورد اثربخشی و بهره2015)3رهام

عنوان سازمانی انجام داد و نشان داد که مدیریت عملکرد به

تواند موجب شناختی در محیط کار مییک عامل روان

(. همچنین 23وری کارکنان شود )اثربخشی و افزایش بهره

انگیزش و رفتار فرا  تأثیر»عنوان  ( با2015)4تحقیق مانزور

 «سازمانی اثربخشی بر کارکنان و مدیریت عملکرد نقشی

پاکستان انجام گرفت، براساس پیشینۀ تحقیقات سه  در

که زمانی های تحقیق نشان دادفرضیه طرح شد یافته

توانمندسازی کارکنان و شناخت آنها نسبت به سازمان 

یابد و میشود، انگیزۀ سازمانی آنها نیز افزایش بیشتر می

 و رفتار فرا نقشی انگیزش بین مثبتی همچنین رابطۀ

(. 15دارد ) وجود با اثربخشی سازمانی کارکنان

( در تحقیقی با عنوان 2014و همکاران ) 5بروسدالزارو

تالش « ای اسپانیاوری در لیگ برتر بسکتبال حرفهبهره»

وکار ارتباط دهند کردند عملکرد ورزشی را به مدیریت کسب

براساس این هدف هر دو شاخص کارایی و اثربخشی را و 

ها و توانایی برای پیروزی ارزیابی ور تیمبراساس فعالیت بهره

ها کردند. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده

4. Manzoor 

5. Marta Brosed Lazaro 
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تیم لیگ برتر  18استفاده شد و جامعۀ آماری تحقیق شامل 

ق های اسپانیا در چهار فصل بود. نتایج تحقیبسکتبال حرفه

ای کارایی هنشان داد که متغیرهای تحقیق براساس ارزش

)کارایی فنی جهانی، کارایی صرفاً فنی و کارایی مقیاسی( 

تقسیم و تحلیل شدند. نتیجۀ نهایی تحقیق نشان داد که 

های بسکتبال اسپانیا به کارایی و پیشرفت جایگاه نهایی تیم

باالی جدول های ها بتوانند در رتبهفنی بستگی دارد تا تیم

عنوان  ی بادر پژوهش( 2014) 1(. شارما15قرار گیرند )

 اثربخشی با محیط مدیریت عملکرد و توانمندسازی»

 هایبخش که کارکنان یافتدست  این نتایج به« سازمانی

 بخش در .ترنداثربخش خصوصی بخش به نسبت دولتی

 تأکید سازمانی اثربخشی انسانی روابط مدل بر خصوصی

 تأکید منطقی هدف بر مدل دولتی بخش در ولیشود، می

 کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی بین .شودمی

 این و دارد وجود رابطه سازمانی اثربخشی با ساختاری

 بین .است خصوصی بخش از دولتی باالتر بخش در رابطه

دارد  وجود رابطه سازمانی اثربخشی و روانی توانمندسازی

موضوع  با تحقیقی ( در2014و همکاران ) 2(. لسی20)

 این به« و غیرانتفاعی غیردولتی هایسازمان اثربخشی»

طور به سازمانی اثربخشی علمی، رسیدند که از لحاظ نتیجه

معناداری تحت تأثیر نگرش و کیفیت زندگی کاری کارکنان 

 (.17است )

( تحقیقی در خصوص 2013) 4پلیسیر ،3آرایا

 .های ورزشی انجام دادندوری در سازمانگیری بهرهاندازه

کارگیری هدف از تحقیق پاسخ به این پرسش بود که آیا به

از طریق گرفتن  )5ProMESوری )سیستم سنجش بهره

وری را در تیم هندبال تواند بهرهبازخورد از منابع انسانی می

بانوان انگوال افزایش دهد؟ نتایج نشان داد انگیزش و 

های ها و سازمانبرای تیم اثرگذارمل وری دو عابهره

                                                           

1 . Sharma 

2. Lecy 

3. Marco António Arraya 

اند. نتایج این تحقیق نشان داد که سیستم افزایشی ورزشی

تواند راه مؤثری برای پاسخ به وری میو سنجش بهره

ها و همچنین گیری کارایی ورزشی تیمنیازهای اندازه

زا های استرسوری در زمان مواجهه با محیطافزایش بهره

رسد استفاده از سیستم نظر میر، بهباشد، به معنای دیگ

های ورزشی جنبۀ وری برای تیمافزایشی و سنجش بهره

 (. 16کاربردی دارد )

ی هاپژوهشینکه ابا توجه به پیشینۀ تحقیقات، و 

بُعد قهرمانی به تفکیک  یوربهرهمشخصی در خصوص 

ویژه هبی صورت نگرفته است و انسان ،یمال ،یماد هایمؤلفه

وری در بهره هایبندی شاخصشناسایی و اولویتتحلیل و 

ی مورد انانس ،یمال ،یماد هایمؤلفهبُعد، قهرمانی به تفکیک 

رد ی برای محقق ایجاد شد که باید مواامسئلهنیاز است، 

طالب با توجه به م نیبنابرامذکور مورد تحقیق قرار گیرند. 

 هایخصشا است که نیحاضر ا قیشده سؤال تحقعنوان

 تفکیک هب قهرمانی بُعد در ورزشی هایفدراسیون وریهبهر

 اند؟کدام( انسانی مالی، مادی،) هامؤلفه

 

 روش تحقیق

از نوع  یفیتوص یهاطرح ۀطیدر حروش تحقیق حاضر 

محدود،  یزمان ۀکه تحت تأثیر دامن ردقرار دا یابینهیزم

 .شودیم یمعرف یپژوهاقدام یابینهیعنوان طرح زمبه

همچنین در مرحلۀ ساختارسازی ابزار با تأکید بر روایی 

محتوایی از شیوۀ کیفی مصاحبۀ اکتشافی توأم با میز اندیشه 

گیری از خردمندی خبرگان و کارشناسان ارشد با بهره

شامل  قیتحق یآمارۀ جامعمدیریت ورزشی استفاده شد. 

به کشور  یکیالمپ یورزش ونیفدراس یتمام ییاجرا رانیمد

در ضمن با توجه به تعداد  .بود فدراسیون 26تعداد 

 26ها )های المپیکی مدیران تمام فدراسیونفدراسیون

4. René Pellissier 

5. Productivity Measurement and Enhancement 

System 
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عنوان نمونۀ آماری در نظر شمار بهصورت کلفدراسیون( به

 گرفته شدند. 

گیری در چهار مرحله انجام گرفت، ساختن ابزار اندازه

دوم  عنوان کسب توافق سازمانی، مرحلۀمرحلۀ اول به

عنوان وری شغلی، مرحلۀ سوم بهافزایی بهرهعنوان دانشبه

های اصلی صورت گرفت و در مرحلۀ ساختارسازی مؤلفه

های مالی های اصلی برای مؤلفهسازی مؤلفهچهارم شاخص

مادی انسانی در ورزش قهرمانی انجام گرفت و نه حیطۀ 

 سازی شدند.اصلی شاخص

شده از راجپس از اجرای مقدماتی فرم استخ

خبرگان و کارشناسان ارشد مدیریت های کیفی مصاحبه

علت مبهم یا گنگ بودن مورد شاخص به 14، ورزشی

بازنگری قرار گرفت تا از این طریق روایی صوری 

های استخراجی افزایش یابد. ویراستاری ادبی و شاخص

عنوان اقدامی مؤثر در راستای انتقال مفاهیم از علمی به

کل برده شد تا ضریب های استخراجی بهطریق شاخص

سهولت، فهم خواندن و درک مفاهیم افزایش یابد و 

ترتیب روایی صوری سؤاالت پرسشنامه افزایش یابد. بدین

در نهایت از طریق قواعدگذاری مرتبط با عالمات ادبی، 

های استخراجی به میزان فهم و درک خواندن از شاخص

های محتوای شاخصحداکثر ارتقا یافت. همبستگی 

استخراجی از ابزار پژوهشگرساخته که با کمک خبرگان و 

شده بود، با ابزارهای موجود از طریق میز اندیشه طراحی 

سازمان باال بوده و معرف روایی مالکی  وریبهرهدر حیطۀ 

ساخته با استفاده از است، همچنین پایایی پرسشنامۀ محقق

وتحلیل منظور تجزیهبهدست آمد. به 92/0آلفای کرونباخ 

های منظور توصیف مؤلفهها از جداول آمار توصیفی و بهداده

مالی، مادی و انسانی با تأکید بر بعد قهرمانی در دو وضعیت 

شده و در آن نما، میانه و میانگین  موجود و مطلوب استفاده

های گرایش مرکزی، دامنۀ تغییرات، عنوان شاخصبه

های پراکندگی و عنوان شاخصار بهواریانس و انحراف معی

عنوان خطای معیار، ضریب کجی و ضریب کشیدگی به

های توزیع در راستای بررسی نرمال و متقارن بودن شاخص

ها و پاسخ به در راستای تحلیل داده ها محاسبه شدند.داده

های گرایش مرکزی، های پژوهش از شاخصپرسش

های صیف ویژگیهای آماری برای توپراکندگی و نمایش

و  عیپس از توزهای تحقیق، استفاده شد و فردی نمونه

 پاسخ راستای در حاصل هایداده ها،پرسشنامهآوری جمع

 گروه دو tآماری  هایمدل از پژوهش، هایپرسش به

 در وریبهره هایشاخص مقایسۀ منظوربه) همبسته

 در قهرمانی بعد بر تأکید با انسانی و مادی مالی، هایمؤلفه

 و( موجود شکاف شناسایی و مطلوب و موجود وضعیت

 .شد استفاده( وریبهره میزان بررسی منظوربه) اثر شدت

 

 نتایج

بعد قهرمانی وری های بهرهدر این تحقیق، شاخص

 ی مالی، مادی و انسانیهاورزشی در مؤلفه هایفدراسیون

های شد. بنابراین، در ابتدا به توصیف ویژگیارزیابی 

های تحقیق )سن، جنس، میزان دموگرافیک در نمونه

 و در شدخدمت و فدراسیون( اقدام  ۀتحصیالت، سابق

بعد منظور توصیف نهایت، از جداول آمار توصیفی به

، و ی مالی، مادی و انسانیهامؤلفه با تأکید برقهرمانی 

های پژوهش در پرسشها و پاسخ به ل دادهتحلی منظوربه

 tهای آماری آمار استنباطی، از مدل هاییلراستای تحل

منظور بررسی دیدگاه کارشناسان و مدیران گروهی )بهتک

وری در های بهرهالمپیکی نسبت به شاخص هاییونفدراس

 بندییتو اولو هییاز روش ل یریگوضعیت موجود( و بهره

 کار برده شد.هب tمیزان ضرایب 

مرد و  هاینفر از آزمودن 22تحقیق نشان داد که  یجنتا

 6 ،لیسانس هایآزمودناز  نفر 9تحصیالت  .نفر زن بودند 2

سابقۀ خدمت  .نفر دکتری بود 9و  یسانسلفوقنفر 

تا  15 نفر، 6سال  14تا  10نفر 5 سال 9تا  5 هایآزمودن
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سابقه داشتند. سال به باال  20نفر  8نفر و  5سال  19

 ۀعنوان نمونکننده در تحقیق بههای شرکتفدراسیون

فدراسیون توپی و  7فدراسیون پایه،  14تحقیق شامل 

سؤال  خصوصنتایج تحقیق در  راکتی بودند.3فدراسیون 

 (:1 )جدول اول نشان داد

 

وری با تأکید های بهرههای المپیکی نسبت به شاخصیونفدراسگروهی بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان تک t. 1جدول 

 بر مؤلفۀ مالی در بُعد قهرمانی

 شاخص
میانگین 

 نظری

میانگین 

 تجربی

 قدارم

t 

سطح 

 داریامعن
 بندییتاولو

 متوسط 023/0 42/2 58/3 3 برگزاری مسابقات داخلی

 متوسط 364/0 -92/0 79/2 3 منظور ارتقای سطح اجتماعیبهتأمین بودجه 

 متوسط 107/0 -67/1 62/2 3 های جسمانییتقابلتأمین بودجه برای 

 متوسط 005/0 -11/3 33/2 3 بودجۀ آموزشی و تبلیغاتی

 پایین 001/0 -53/5 2 3 تأمین بودجۀ استعدادیابی

 پایین 3 75/1 23/7- 001/0 (R&Dبودجۀ تحقیق و توسعه )

 پایین 001/0 -47/10 45/1 3 های جدیداندازی سبکبودجه برای راه

 ـــ 001/0 -64/4 54/16 21 مالی

 

آمده، دستبه tو با تأکید بر مقادیر  1با توجه به جدول 

بین  α=  01/0داری در سطح توان گفت که تفاوت معنامی

های تجربی در تمامی میانگین نظری با میانگین

های بُعد قهرمانی به جزء شاخص« مالی»ۀ مؤلفهای شاخص

تأمین بودجه »و « های جسمانییتقابلتأمین بودجه برای »

توان یموجود دارد. بنابراین، « جهت ارتقای سطح اجتماعی

ی تحقیق معتقدند که در دو شاخص مذکور، هانمونهگفت 

های المپیکی در حد متوسط یونفدراسوری در ان بهرهمیز

برگزاری »که در شاخص یدرحالیا مورد انتظار است. 

اداری بین میانگین نظری و معنتفاوت « مسابقات داخلی

رو، وجود دارد. ازاین α=  01/0 میانگین تجربی در سطح

توان گفت با توجه به اینکه میانگین تجربی باالتر از یم

ی تحقیق معتقدند هانمونهنظری است، بنابراین، میانگین 

های یونفدراسوری در که در شاخص مذکور، میزان بهره

المپیکی باالتر از حد متوسط یا مورد انتظار است. در نهایت، 

های مؤلفۀ مالی، تفاوت شود در دیگر شاخصیمعنوان 

های تجربی در یانگینمداری بین میانگین نظری و امعن

رو، با توجه به اینکه وجود دارد. ازاین α=  01/0سطح 

تر از میانگین نظری هستند، یینپاهای تجربی یانگینم

وری در های مذکور، میزان بهرهبنابراین، در شاخص

تر از حد متوسط یا مورد یینپاهای المپیکی یونفدراس

 انتظار است.

آمده، دستبه tو با تأکید بر مقادیر  2با توجه به جدول 

بین  α=  05/0داری در سطح توان گفت که تفاوت معنامی

های تجربی در تمامی میانگین نظری با میانگین

های جز شاخصبُعد قهرمانی به« مادی»ۀ مؤلفهای شاخص

و « های جسمانییتقابلتجهیزات تخصصی برای »

توان گفت یموجود دارد. بنابراین، « ابزارهای تبلیغاتی»

ی تحقیق معتقدند که در دو شاخص مذکور، میزان هانمونه

های المپیکی در حد متوسط یا مورد یونفدراسوری در بهره

های مؤلفۀ مادی، که در دیگر شاخصیدرحالانتظار است. 

های تجربی یانگینمداری بین میانگین نظری و امعنتفاوت 
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رو، وجود دارد. ازاین α=  05/0و  α=  01/0در سطح 

تر از میانگین نظری یینپاهای تجربی یانگینمگفت توان یم

ی تحقیق معتقدند که در هانمونههستند، بنابراین، 

، «ی جدیدهاسبکتجهیزات مناسب برای »های شاخص

، «تجهیزات تخصصی برای پرورش استعدادهای ورزشی»

و « تجهیزات برای طراحی»، «بانک اطالعات جامع»

های المپیکی یوندراسفوری در میزان بهره« امکانات»

 تر از حد متوسط یا مورد انتظار است.یینپا

 سؤال دوم نشان داد خصوصنتایج تحقیق در 

 (:2)جدول

 

وری با تأکید های بهرههای المپیکی نسبت به شاخصیونفدراسبررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان  گروهیتک t .2جدول 

 بُعد قهرمانیبر مؤلفۀ مادی در 

 شاخص
میانگین 

 نظری

میانگین 

 تجربی

 قدارم

t 

سطح 

 داریامعن
 بندییتاولو

 باال 119/0 -61/1 62/2 3 های جسمانییتقابلتجهیزات تخصصی برای 

 باال 090/0 -77/1 50/2 3 ابزارهای تبلیغاتی

 باال 049/0 -07/2 50/2 3 امکانات

 باال 016/0 -61/2 37/2 3 بانک اطالعات جامع

 باال 006/0 -02/3 37/2 3 تجهیزات تخصصی برای پرورش استعدادهای ورزشی

 متوسط 001/0 -01/5 2 3 تجهیزات برای طراحی

 پایین 001/0 -84/12 45/1 3 های جدیدتجهیزات مناسب برای سبک

 ـــ 001/0 -87/4 83/15 21 مادی

 

آمده، دستبه tو با تأکید بر مقادیر  3با توجه به جدول 

و  α=  01/0داری در سطح توان گفت که تفاوت معنامی

05/0  =α های تجربی در بین میانگین نظری با میانگین

جز بُعد قهرمانی به« انسانی»ۀ مؤلفهای شاخص تمامی

برگزاری »، «برگزاری رویدادهای استعدادیابی»های شاخص

ی هاکالسبرگزاری »، «ی بازآموزی برای مربیانهاسکال

، مربیان 1مربیان درجه »، «بازآموزی برای داوران

و « 1المللی، داوران درجه ینبالمللی، داوران ینب

وجود دارد. « ی اجراشده با محوریت اخالق ورزشیهابرنامه»

ی تحقیق معتقدند که در پنج شاخص هانمونهبنابراین، 

های المپیکی در حد یونفدراسوری در بهره مذکور، میزان

که در دیگر یدرحالمتوسط یا مورد انتظار است، 

داری بین میانگین امعنهای مؤلفۀ انسانی، تفاوت شاخص

=  05/0و  α=  01/0های تجربی در سطح یانگینمنظری و 

α توان گفت با توجه به اینکه یمرو، وجود دارد. ازاین

تر از میانگین نظری هستند، یینپاهای تجربی یانگینم

های ی تحقیق معتقدند که در شاخصهانمونهبنابراین، 

تر یینپاهای المپیکی یونفدراسوری در مذکور میزان بهره

 از حد متوسط یا مورد انتظار است.

 سؤال سوم نشان داد خصوصنتایج تحقیق در 

 (:3)جدول
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وری با های بهرههای المپیکی در خصوص شاخصیونفدراسگروهی بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان تک t. 3جدول 

 تأکید بر مؤلفۀ انسانی در بُعد قهرمانی

میانگین  شاخص

 نظری

میانگین 

 تجربی

 قدارم
t 

سطح 

 داریامعن

 بندییتاولو

 باال 119/0 62/1 33/3 3 های بازآموزی برای داورانبرگزاری کالس

 باال 245/0 19/1 29/3 3 های بازآموزی برای مربیانبرگزاری کالس

المللی، داوران ، مربیان بین1مربیان درجه 

 1المللی، داوران درجه بین
 باال 866/0 17/0 04/3 3

 متوسط 341/0 -97/0 75/2 3 های اجراشده با محوریت اخالق ورزشیبرنامه

 متوسط 131/0 -56/1 62/2 3 برگزاری رویدادهای استعدادیابی

 متوسط 056/0 -01/2 50/2 3 نیروی فنی متخصص

ی هارشتهی جدید و هاسبکاضافه نمودن 

 همسو با فدراسیون جهانی
 متوسط 050/0 -07/2 41/2 3

 متوسط 037/0 -22/2 50/2 3 مربیان و کارشناسان استعدادیاب

 پایین 014/0 -66/2 29/2 3 ی جدید به داورانهاسبکآموزش 

 پایین 001/0 -08/4 08/2 3 ی جدید به مربیانهاسبکآموزش 

 های تولیدی لوازم وهمکاری با شرکت

 تجهیزات ورزشی
 پایین 001/0 -89/4 95/1 3

 پایین 001/0 -69/6 79/1 3 های حمایت از پیشکسوتانصندوق

 پایین 001/0 -71/7 75/1 3 های حمایتی از ورزشکاران و قهرمانانصندوق

 ـــ 001/0 -80/3 33/32 39 انسانی

 

 گیرییجهبحث و نت

وری همواره باید از های بهرهمنظور ارزیابی شاخصبه

نسبت استفاده شود تا از این طریق بتوان تحلیل جامع و 

وری از شاخص فراگیر را انجام داد. سازمان ملی بهره

کند که وری در سال یاد میبهرهعنوان نسبت وری بهبهره

وری افزایش یابد، در نسبت به رقم به هر میزان شاخص بهره

یک و در مبنای درصد به رقم شاخص مقایسۀ روند 

تواند گامی شود. این اقدام مینزدیک می 100وری، بهره

وری باشد، زیرا همواره های بهرهمؤثر در ارزیابی شاخص

درصد را  80یا  8/0 فراتر از وریهای بهرهتوان شاخصمی

 (.5های موفق در نظر گرفت )عنوان شاخص سازمانبه

وری را در سطوح مختلف گیری بهره( اندازه1386خاکی ) 

است که  سطح صنعتانجام داد که یکی از سطوح مرتبط 

های گوناگون وری را در صنعتهای بهرهتوان شاخصمی

قهرمانی و خصوص صنعت ورزش در سطوح همگانی به

( 1386(. سلطانی )3) گیری و ارزیابی کردای اندازهحرفه

بیان کرد که برای شناخت وضعیت موجود ابتدا باید نوع 

گیری در هر زمینه و در سطوح های مناسب اندازهشاخص

سازمانی، بخشی و ملی مشخص و تعریف شوند و برای 

 در حد های کیفی آنهاها و جنبهکمیت هر یک از شاخص

 های مربوط تعریف شوند و مورد توافق قرار گیرندالزم هدف

وری در های بهره( با تأکید بر شاخص1392(. هنری )6)

های ورزشی، بیان کرد که باید الگوی متناسب و سازمان

های دولتی ایران را در نظر گرفت و مطابق مطابق با سازمان

موجود های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با زمینه

عنوان اقدامی مؤثر در واکنش به به مدلسازی بومی به
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 1(. براساس نظر بارنات10) وری پرداختشاخص سازی بهره

های مختلف از منابع مختلفی برای ( منابع سازمانی1996)

کنند. منابع اصلی  مورد رسیدن به اهدافشان استفاده می

ی، منابع ها شامل منابع انسانی، منابع مالاستفادۀ سازمان

دارند منابع را  مادی و منابع اطالعاتی است. مدیران وظیفه

رو ازاینطور صحیح از آنها استفاده کنند. دست آورند و بهبه

وری جامع که مبتنی بر اهداف و سؤاالت های بهرهشاخص

پژوهش است، در سه حیطۀ مادی، مالی و انسانی ارزیابی 

عنوان ویژه بهوری های بهرهشود. همچنین شاخصمی

وری مالی، مادی و ای یا سازندۀ بهرهعواملی زیرمجموعه

های شود که هر کدام از شاخصانسانی در نظر گرفته می

رو، در مذبور در سطح ورزش قهرانی متفاوت است. ازاین

گیری و بحث ضروری است تا پس از فرایند نتیجه

پژوهشی های آماری مرتبط با اهداف ویژه، به سؤاالت تحلیل

دهی به سؤاالت پژوهشی پاسخ داده شود. در فرایند پاسخ

چارچوب نظری مبتنی بر مدل دمیتل که در ارزیابی 

وری در ایران، از مقبولیت باالیی برخوردار های بهرهشاخص

 است در نظر گرفته شد.

وری در وضعیت های بهرهبا توجه به ارزیابی شاخص

مادی، مالی و انسانی در های توان گفت که مؤلفهیمموجود 

تر از سطح استاندارد است و بُعد قهرمانی پایین

های ورزشی ایران در مؤلفۀ مادی، مالی و انسانی فدراسیون

تر از سطح استاندارد را وری پاییندر ورزش قهرمانی، بهره

های انسانی قهرمانی دهند. با استناد به شاخصنشان می

های ورزشی در شاخصهای توان گفت که فدراسیونمی

ی هاکالسبرگزاری »، «برگزاری رویدادهای استعدادیابی»

ی بازآموزی هاکالسبرگزاری »، «بازآموزی برای مربیان

المللی، داوران ینب، مربیان 1مربیان درجه »، «برای داوران

ی اجراشده با هابرنامه»و « 1المللی، داوران درجه ینب

سط هستند، ولی در در حد متو« محوریت اخالق ورزشی

                                                           

1. Barnat 

 یهادن سبککر اضافه ،متخصص یفن یروینهای شاخص

و  انیمربی، جهان ونیهمسو با فدراس یهاو رشته دیجد

به  دیجد یهاسبک آموزش، ابیکارشناسان استعداد

با  یهمکار، انیبه مرب دیجد یهاسبک آموزش ،داوران

 هایی، صندوقورزش تجهیزات ولوازم  یدیتول هایشرکت

از ورزشکاران  یتیحما های، صندوقاز پیشکسوتان تیحما

با استناد به  اند.تر از حد متوسطپایین و قهرمانان

های توان گفت که فدراسیونهای مالی قهرمانی میشاخص

های تأمین بودجۀ استعدادیابی، بودجۀ ورزشی در شاخص

های جدید اندازی سبکتحقیق و توسعه، بودجه برای راه

های سطح استانداردند. همچنین در شاخص تر ازپایین

های یتقابلبودجۀ آموزشی و تبلیغاتی، تأمین بودجه برای 

جسمانی، تأمین بودجه جهت ارتقای سطح اجتماعی با 

تر از حد استاندارد است، ینکه میانگین آنها پاییناتوجه به 

های مادی با استناد به شاخص. ولی در حد انتظار است

های ورزشی در ن گفت که فدراسیونتواقهرمانی می

 یبرا یتخصص تجهیزات ،بانک اطالعات جامع استفاده از

ی و طراح یبرا تجهیزات ی،ورزش یپرورش استعدادها

تر از سطح پایین دیجد هایسبک یمناسب برا زاتیتجه

و نتایج تحقیقات  با توجه به نتایج این تحقیق .استانداردند

با منابع انسانی خصیتی عوامل ش(، بین 1394میرزایی )

ورزشی استان  هایهیأتاثربخشی سازمانی کارکنان 

و توجه به مؤلفۀ  داری وجود داردامثبت معن ۀاصفهان رابط

انسانی سبب افزایش اثربخشی سازمانی و در نهایت افزایش 

(. در مورد نتایج این تحقیق که در 12شود )وری میبهره

های ابعاد قهرمانی باید به مؤلفۀ انسانی توجه شاخص

( بیان کرد بررسی 1391صداقتی ) بیشتری صورت گیرد،

های اسیونوری منابع انسانی فدرعوامل مؤثر در بهره

عوامل درون ورزشی و اهمیت جایگاه منابع انسانی و مجموع 

وری ی، تأثیر مثبت در باال بردن بهرهسازمان اصلو برون 
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دارد، که با نتایج تحقیق حاضر  های ورزشیفدراسیون

کاشی  موسوی (. همچنین با تحقیق فقیهی،9همسوست )

( ییکارا و اثربخشی) وریدر راستای سنجش بهره (1389)

 به نسبت شاخص هر اولویت و تعیین شاخص و میزان

 (.11دیگر همسوست ) شاخص

های ورزشی که سازمان شودیدر نهایت پیشنهاد م

تری دارند، یینپاهایی که رتبۀ توجه بیشتری به شاخص

 مدنظرهای داشته باشند تا بتوانند با تمرکز بر شاخص

 وری فدراسیون شوند.موجی ارتقای بهره
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Abstract  

This study was conducted with the aim of analyzing championship productivity 

indicators by component separation (material, financial, human) in Iran sport 

federations using a survey method of research that is influenced by a limited time 

domain and is introduced as an action research. A researcher-made questionnaire was 

used in this study; the content, face and criterion validity of the questionnaire was 

investigated and confirmed. Also, the reliability of the questionnaire was obtained by 

Cronbach's alpha method (0.92). The statistical population consisted of chief 

managers of Iran Olympic federations. As the population was limited, all federation 

managers (N=n=26) were considered as the sample using census sampling method. In 

inferential analysis, one-sample t test statistical models (in order to assess the 

viewpoints of experts and managers of Olympic federations in relation to productivity 

indicators), and the method of Leahy and prioritization of t coefficients were used. 

The assessment of productivity indicators in the existing condition showed that 

material, financial and human components in the championship dimension were lower 

than the standard level.  
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