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هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی بهره وری فدراس��یون والیبال جمهوری اس��المی ایران بود. جامعه 
آماری را گروه متخصصان،کارشناس��ان، مدرس��ان و مدیران حوزه پژوهش تش��کیل می دادند. )N=200( نمونه 
آماری برابر جامعه آماری و به روش کل شمار بود. )n=200( برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه ای محقق 
س��اخته اس��تفاده گردید. برای س��اخت پرسش��نامه، ابتدا از طریق مصاحبه از روش هدفمند و روش نمونه گیری 
گلوله برفی بهره گیری شد. در نهایت پرسشنامه ای با 71 سوال 5 گزینه ای بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت 
با 9 عامل تدوین ش��د. ضریب پایایی متغیرهای تحقیق با اس��تفاده از روش ضری��ب آلفای کرونباخ برای متغیر 
ه��ای عوامل آموزش��ی 0/86، عوام��ل محیطی 0/94، عوام��ل مدیریتی 0/95، عوامل اقتص��ادی 0/82، منابع 
انس��انی 0/87، عوامل عملکردی 0/89، عوامل فرهنگ س��ازمانی 0/91، عوامل روانی 0/90 و عوامل ساختار 
س��ازمانی 0/93 به دس��ت آمد. جهت بررس��ی اولیه روایی و پایایی سواالت پرسش��نامه، از ماتریس آنتی ایمیچ 
)Anti-Image( در تحلیل سواالت پرسشنامه و برای تقلیل سواالت از تحلیل عامل اکتشافی استفاده گردید. به 
منظور اطمینان از کافی بودن نمونه، معیار کیسر- می یر و اکلین  )KMO( به کار گرفته شد. برای بررسی برازش 
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الگوی بهره وری از نرم افزارهایSPSS  و PLS اس��تفاده ش��د. براساس الگوی برازش داده شده، همه متغیرهای 
عوامل مدیریتی، محیطی، انسانی، فرهنگ سازمانی، آموزشی، اقتصادی، عملکردی، ساختار سازمانی و روانی 

به ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را بر بهره وری نشان دادند. 

واژگان کلیدی: الگو، بهره وری، فدراسیون والیبال و ایران
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مقدمه 
بش��ر از ب��دو خلقت تاکنون همواره در پی این بوده اس��ت که چگون��ه می تواند از منابع در دس��ترس حداکثر 
اس��تفاده را بکند. از هزاران س��ال پیش که نخس��تین تمدن ها در بین النهرین ش��کل گرفت تا قرن 18 میالدی که 
ریاضیات به کمک بش��ر ش��تافت و امروزه که ربات های هوشمند جای انسان را گرفته اند، همواره تالش و هدف 
انس��ان، حداکثر کردن بهره وری از منابع موجود بوده اس��ت. بنابراین، بهره وری عمری به قدمت طول تاریخ بشر 

دارد. سابقه بهره وری در آسیا به بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد. )راستگو، 1393( 
ایران از زمان تأس��یس »س��ازمان بهره وری آس��یایی« تا قبل از وقوع انقالب در بهمن 1357، عضو آن سازمان 
بوده اس��ت. عضویت ایران در س��ال 1979 حالت تعلیق یافت، اما از س��ال 1363 با تصویب مجلس ش��ورای 
اس��المی دوباره به عضویت آن سازمان درآمد. س��پس در سال 1364، »سازمان بهره وری ملی ایران« وابسته به 

وزارت صنایع سنگین تاسیس شد. )طاهری، 1383(
 س��ینک1 )2000( بی��ان می کند با اینکه بهره وری بیش��ترین مباحث محافل مدیریتی عص��ر حاضر را به خود 
اختصاص داده است، اما متأسفانه کمتر از هر موضوع  دیگری به معنی واقعی آن پی  برده  شده است. همچنین، 
برن��والک2 )1996( مدیر مرک��ز بهره وری کانادا اعتقاد دارد بیش��تر مدیران معنی واقعی به��ره وری را نمی دانند و 
اط��الع ندارن��د که تا چه میزان این موضوع برای س��ازمان آنها حیاتی و پر اهمیت اس��ت، چط��ور می توانند آن را 
بهبود ببخش��ند و چگونه آن را مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار دهند. تاواری و همکاران3 )2008( معتقدند 
که بهره وری تابعی از عوامل بسیار مختلف است که این عوامل تحت تاثیر رسالت، فعالیت، عملیات و عواملی 
از این قبیل از س��ازمانی به س��ازمان دیگر تفاوت دارند. ویس4 )2006( از زاویه دیگری به این موضوع نگریسته 
و اعالم کرده که بهره وری صرفا تابع ویژگی های فردی نیس��ت، بلکه به آموزش )س��ازمانی( و محیط نیز وابس��ته 

است.    
بهره وری از اساس��ی ترین دغدغه های افراد، س��ازمان ها و حتی کش��ورها بوده و هست؛ به طوری که بسیاری 
از کش��ورها عمده برنامه های توسعه خود را برمبنای افزایش بهره وری منابع انسانی خود قرار داده اند. در نتیجه، 
طی پانزده س��ال اخیر افزایش بهره وری در س��طح جهان، 45 برابر شده اس��ت. )علیرضایی و افشاریان، 1385: 
73- 89( هرسی و گلداسمیت5 )1980( معتقدند یکی از مسائل مهم در فراگرد مدیریت این است که بسیاری 
از مدیران در نش��ان دادن ضعف های کارکنان مؤثر هس��تند، ولی در کمک به علت یابی ضعف ها به همان میزان 
بهره ور نیس��تند. به عبارت دیگر، بس��یاری از مدیران در شناسایی مس��ئله قوی هستند، ولی در تشخیص علت یا 

تحلیل آن ضعیف اند. 
بهره وری همواره معلول یك دس��ته متغیرهای مداخله گر است که روشنایی آن را کدر می کنند. عواملی چون: 
پایین بودن س��طح کیفی انجام امور، ناکارآمد بودن ساختار، ضعف نظام های مدیریتی، فقدان شایسته ساالری 
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در مدیری��ت، فقدان بس��ترهای فرهنگی مناس��ب برای اجرای طرح ه��ای مرتبط با بهره وری، نارضایتی ش��غلی 
کارکن��ان، فقدان ثبات ش��غلی مدیران و کارکن��ان، فقدان اعتماد میان مدیران و کارکنان، نداش��تن چش��م انداز و 
دوربرد در مدیریت، روش��ن نبودن مأموریت های س��ازمان، کمبود اخالقیات کاری در کارکنان، کمرنگ ش��دن 
نظام مشارکت کارکنان در درون سازمان، کیفی نبودن نظام مدیریت و دالیل دیگر، بهره وری را به صورت متغیری 

پیچیده درآورده است. )طالقانی و همکاران، 1390: 130-115(
در تایی��د ای��ن موض��وع تمامی تحقیقات انجام ش��ده به نوعی به پردازش مس��ئله بهره وری و مس��ائل مرتبط با 
آن پرداخت��ه و هرک��دام از ی��ک بعد به مس��ئله بهره وری نگاه کرده ان��د. ونائیان و هم��کاران )1395( به خالقیت 
ش��غلی، سالمت س��ازمانی، رضایت شغلی، تعهد س��ازمانی، انتخاب صحیح کارکنان، آموزش کارکنان، هدف 
گذاری، مدیریت مبتنی بر هدف، نظام پرداخت، ش��یوه های رهبری و ساختار سازمانی اشاره کرده اند. شجاعی 
و همکاران )1395(  از مدیریت، انگیزاننده  س��ازمانی، توانمندس��از و امکانات و غفاری و همکاران )1394( از 
ضایت ش��غلی و حقوق و مزایا و کیانی و رادفر )1394( از عوامل مدیریتی، اجتماعی- روانی، فردی، فرهنگی، 
محیطی، اقتصادی، ویژگی های ش��خصیتی، آموزش و ارباب رجوع یاد کرده اند. محمدی و همکاران )1393( 
ابعاد مدیریت دانش و کل مدیریت دانش، فراهانی و همکاران )1393( تمامی معیارهای مدیریت کیفیت جامع، 
انجار1 )2015( امنیت ش��غلی، اس��تقالل در محیط کار، پاداش، افزایش حقوق و دستمزد، هالمورس و بالنک2 
)2012( نوآوری های مربوط به معلم و فناوری اطالعات را مورد بررس��ی قرار داده اند. دورا آتافیا3 )2011( به 
محی��ط کار، افزایش امکانات و تجهیزات مدرس��ه، ایجاد محیط صمیمی و مطل��وب در محیط کار و ارتباطات 
مطلوب درون س��ازمانی، ایورس��ون و زتزیک4 )2011( توجه به روحیات و رفاه کارکنان، آریا و پلیزر5 )2013( 
س��بک های تعیین هدف و فرنک و نیوش6 )2010( اس��تعداد را از جمله عوامل موثر بر بهره وری می دانند. بدین 
ترتی��ب، هر یك از اندیش��مندان حوزه تربی��ت بدنی و ورزش به بعض��ی از ابعاد فرآیند بهره وری کارکنان اش��اره 
کرده اند، ولی تاکنون یك الگوی فراگیر از ابعاد و ش��اخص های    بهره وری کارکنان و ارتباط بین آنها ارائه نش��ده 

است. 
دستیابی به الگوی مناسب بهره وری منابع انسانی با توجه به ماهیت سازمان های ورزشی، مستلزم شناسایی و 
اولویت بندی عوامل از لحاظ اهمیت طبق معیارها و روش های علمی معتبر می باش��د. ش��ناخت و سطح بندی 
عوامل موثر بر بهره وری کارکنان طبق روش های دقیق و علمی در فدراس��یون های ورزش��ی از جمله فدراس��یون 
والیبال نیز یکی از دغدغه های مهم مدیران است؛ چرا که اگر کارکنان فدراسیون والیبال بهره ور باشند،     می توانند 
س��ایر منابع را به نحو مطلوب به کار گیرند و انواع بهره وری را محقق س��ازند وگرنه رکود و عقب ماندگی، ارمغان 
منابع انسانی منفعل و بی انگیزه خواهد بود. تمامی تحقیقات انجام شده که به نوعی به پردازش مسئله بهره وری 
و مس��ائل مرتبط با آن پرداخته اند، هرکدام از یک بعد به مس��ئله بهره وری نگاه کرده اند و در فدراس��یون والیبال، 
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هیچ پشتوانه علمی برای آن موجود نمی  باشد. لذا تحقیق حاضر در جهت تکمیل این تحقیقات برآمده و ضمن 
بررسی عوامل موثر و تاثیرگذار در بهره وری فدراسیون والیبال، به دنبال پاسخ به این سوال است:

الگوی بهره وری فدراسیون جمهوری اسالمی ایران دارای چه ابعادی است؟ 

روش شناسی پژوهش
این تحقیق با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در زمینه الگوی بهره وری در فدراسیون 
والیبال انجام ش��د. از این رو، در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. تحقیق حاضر با رویکرد طرح اکتشافی 
توس��عه ابزار  انجام گرفت که بر این اس��اس، ابتدا جنبه کیفی تحقیق انجام ش��ده و س��پس تحقیق کمی صورت 
گرفته و در نهایت تفسیر نتایج کیفی و کمی به صورت ترکیبی به دست آمده است. جامعه آماری شامل دو بخش 
می باشد: در بخش کیفی، جامعه آماری را اعضای هیئت علمی دانشگاه  آشنا با ادبیات بهره وری و مدیران حوزه 
والیبال تش��کیل می دادند. در بخش کمی، جامعه آماری ش��امل گروه متخصصان )10 نفر( و کارشناسان )150 
نفر(، مدرس��ان )25نف��ر( و گروه مدیران )15 نفر( حوزه پژوهش ب��ود )N=200(. به دلیل محدود بودن جامعه 
آماری، نمونه آماری به صورت کل ش��مار در نظر گرفته ش��د. )n=200( جهت نمونه گیری در بخش کیفی برای 
انج��ام مصاحبه های عمیق از روش نمونه گیری هدفمند1 و تکنیك نمونه گیری گلوله برفی2 اس��تفاده ش��د. نمونه 
آم��اری در بخ��ش اول )کیفی( با اس��تفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی به تع��داد 8 نفر از میان اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها، آشنا با ادبیات بهره وری و دارای مدرک دکترا که حوزه مطالعاتی آن ها حداقل به مدت 10 سال 
پیرامون مدیریت منابع انسانی بوده است، انتخاب شد. نمونه آماری در بخش دوم )کمی( را گروه متخصصان و 
کارشناسان، مدیران و مدرسان حیطه پژوهش تشکیل می داد. در مجموع، براساس مؤلفه های برخاسته از الگوی 
تحقی��ق، نمونه های تحقیق انتخاب ش��د. روش های متعددی برای انجام ای��ن کار وجود دارد، اما بهترین روش، 

میزان 10 نمونه به ازای هر پارامتر موجود در الگوی تحقیق است. )نانولی3، 1978(
ابزار اندازه گیری داده ها 

برای س��اخت پرسش��نامه، ابت��دا از طریق مصاحب��ه از روش هدفمند و روش نمونه گیری گلوله برفی اس��تفاده 
ش��د. در ای��ن تکنیك، یك گ��روه اولیه )در انتخاب نمونه آماری جهت مصاحبه های عمیق س��عی ش��د تا هم از 
کادمیك )اعضای هیئت علمی( و هم از افراد دارای تجربیات مدیریتی در سازمان های  افراد دارای تحصیالت آ
ورزش��ی )وزارت ورزش و جوانان و فدراس��یون والیبال( جهت مصاحبه انتخاب شوند و سپس گروه های بعدی 
جهت مصاحبه توسط همین گروه معرفی شد و تا زمانی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. 
در نتیج��ه، ب��ا توجه به دیدگاه اعضای هیئت علمی دانش��گاه آش��نا با ادبیات به��ره وری و مطالعه کتب و مقاالت 
علمی و اینترنتی توسط محقق و الگوی برخاسته از تحقیق، 9 شاخص بهره وری در فدراسیون والیبال جمهوری 
اسالمی ایران شناسایی شد. در نهایت پرسشنامه ای با 71 سوال 5 گزینه ای بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت 

1. Purposive
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3. Nunnally 
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و دارای گزینه ه��ای خیلی زیاد، زیاد، متوس��ط، کم و خیلی کم ب��ا امتیازهای به ترتیب 5، 4، 3، 3، 2، 1 تدوین 
ش��د. ش��اخص های بهره وری در فدراس��یون والیبال جمهوری اسالمی ایران ش��امل 9 عامل می باشد. سواالت 
190 پرسش��نامه از 200 پرسش��نامه توزیع شده مورد تحلیل قرار گرفت. در این مرحله سواالت پرسشنامه از 71 
س��وال به  51  س��وال تقلیل یافت. ضریب پایایی متغیرهای تحقیق با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ برای 
متغیر های عوامل آموزشی 0/86، عوامل محیطی 0/94، عوامل مدیریتی 0/95، عوامل اقتصادی 0/82، منابع 
انس��انی 0/87، عوامل عملکردی 0/89، عوامل فرهنگ س��ازمانی 0/91، عوامل روانی 0/90 و عوامل ساختار 

سازمانی 0/93 به دست آمد.  
روش آماری 

تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری ش��ده نیز در دو بخش انج��ام گردید: در بخش اول، داده های مربوط به 
ویژگی ها طبقه بندی و توصیف شد. همچنین معیارهای مرکزی )میانگین( و پراکندگی )انحراف معیار( محاسبه 
ش��د. در بخش دوم، جهت بررس��ی اولیه روایی محتوایی پرسش��نامه از نظرات اس��اتید محترم راهنما، مشاور و 
تعدادی از استادان مدیریت ورزشی و برای آزمون پایایی سواالت پرسشنامه از ماتریس آنتی ایمیچ1 و برای تقلیل 
س��واالت از تحلیل عامل اکتش��افی بهره گیری شد. به منظور اطمینان از کافی بودن نمونه از معیار کیسر- می یر 
و اکلین )KMO( استفاده گردید. همچنین، برای بررسی برازش الگو بهره وری نرم افزارهایSPSS   و PLS ابه 

کار گرفته شد.

یافته های پژوهش
جهت بررس��ی اولیه روایی و پایایی سواالت پرسشنامه با استفاده از ماتریس آنتی ایمیچ، سواالت پرسشنامه 
مورد تحلیل قرار گرفت. در این مرحله س��واالت پرسشنامه از 71 سوال به 51 سوال تقلیل یافت. نتیجه تحلیلی 
کاهش سواالت تک تک حیطه ها به تفکیک نام عامل در جدول 2 نمایش داده شده است. در جدول 2 ، نتایج 
حاص��ل از تحلیل عاملی اکتش��افی 9 عامل، عوامل آموزش��ی )7س��وال(، عوامل محیطی )4 س��وال(، عوامل 
مدیریتی )12 س��وال(، عوامل اقتصادی )6 س��وال(، منابع انس��انی )5 س��وال(، عوامل عملکردی )4 س��وال(، 
عوامل فرهنگ س��ازمانی )5 س��وال(، عوامل روانی )4 سوال( و عوامل ساختار سازمانی )4 سوال( نمایش داده 
شده است. مقدار واریانس تجمعی باالتر از 50 درصد و KMO و آلفای کرونباخ باالتر از 70 درصد می باشد 
که نش��ان دهنده ش��اخص  های کفایت مناسب تحلیل عاملی اکتش��افی مناسب برای 9 عامل گزارش داده شده 

بود. 

1. Anti-Image 
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جدول 1: تعداد سواالت اولیه و تعداد سواالت باقی مانده به تفکیک نوع عامل

تعداد سواالت باقی ماندهتعداد سواالت اولیهنام عامل

117عوامل آموزشی

54عوامل محیطی

1612عوامل مدیریتی

116عوامل اقتصادی

65منابع انسانی

64عوامل عملکردی

65عوامل فرهنگ سازمانی

54عوامل روانی

54عوامل ساختار سازمانی

7151کل

جدول 2:  مقادیر بارهای عاملی به همراه واریانس تجمعی، KMO و آلفای کرونباخ  عوامل موثر بر بهره وری

بار عاملیسواالت عوامل آموزشی

0/90تعداد اعزام مربیان به کارگاه های دانش افزایی معتبر بین المللی

0/862تعداد میزبانی دوره های آموزشی بین المللی جهت افزایش سطح دانش و تخصص مربیان کشور

0/873تعداد میزبانی دوره های آموزشی داخلی جهت افزایش سطح دانش و تخصص مربیان کشور

0/609تناسب دوره های آموزشی با نیاز های مربیان

0/629تعداد سطح ارتقا دورهای مربیگری

0/704برگزاری سمینارهای تخصصی والیبال حرفه ای جهت مربیان

0562افزایش اطالع کارکنان از وظایف و مسئولیت خود در فدراسیون

مقدارشاخص های روایی و پایایی

55/63واریانس تجمعی
KMO83/30

0/86آلفای کرونباخ

بار عاملیسواالت عوامل محیطی سواالت

0/911میزان استفاده فدراسیون از تجهیزات مورد نیاز تکنولوژی اطالعات و ارتباطات

0/950به کارگیری سالن هایی با امکانات استاندارد فدراسیون جهانی والیبال

0/934برخورداری فدراسیون از سیستم تعمیرات و نگهداری تجهیزات

0/902میزان برخورداری فدراسیون والیبال از امکانات و تسهیالت رفاهی برای مربیان و بازیکنان

مقدارشاخص های روایی و پایایی

85/47واریانس تجمعی
KMO86/10
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0/94آلفای کرونباخ

یتی بار عاملیسواالت عوامل مدیر

0/746میزان تفویض اختیار به کمیته ها توسط رئیس فدراسیون

0/818تعداد جلسات رئیس فدراسیون با کمیته های تخصصی مربوطه

0/677میزان رسیدن به اهداف بلند مدت فدراسیون

0/858وجود بانک اطالعاتی منسجم در فدراسیون والیبال

0/678تناسب سیاست های فدراسیون با فدراسیون جهانی والیبال

0/755سرمایه گذاری انسانی در برنامه ریزی فدراسیون

0/866میزان دست¬یابی به اهداف استراتژیک فدارسیون

0/882میزان پرورش بازیکنان حرفه ای

0/872افزایش سطح کارایی کارکنان فدراسیون

0/903افزایش مشارکت روسا هیئت ها و کمیته ها در تعیین اهداف فدراسیون

0/782مشارکت رئیس کمیته ها در تصمیم گیرهای فدارسیون

0/808میزان ارتباطات سازمانی بین هیئت ها و فدراسیون

مقدارشاخص های روایی و پایایی

65/16واریانس تجمعی
KMO87/50

0/95آلفای کرونباخ

بار عاملیسواالت عوامل اقتصاد

0/587کاهش هزینه های اضافه و غیر ضروری در فدراسیون

0/738میزان هزینه اردوهای تیم های ملی در رده های مختلف

0/898میزان استفاده از حامیان مالی

0/616کسب مقام قهرمانی تیم های ملی در رده سنی مختلف

0/820تعداد برگزاری مسابقات داخلی

0/732بهبود رده های جهانی و اسیایی تیم های ملی در رده سنی مختلف

مقدارشاخص های روایی و پایایی

54/72واریانس تجمعی
KMO80/30

0/82آلفای کرونباخ

بار عاملیسواالت عوامل انسانی سواالت

0/82میزان تناسب بین رشته تحصیلی و شغلی مربیان فدراسیون

0/781شناسایی افراد با استعداد در رده های سنی پایه

0/813به کارگیری مربیان و سرمربیان با تجربه در لیگ برتر

0/879دسترسی کارکنان فدراسیون به منابع و اطالعات علمی مورد نیاز

0/815میزان بهره گیری از نیروی متخصص و دانشگاهی کشور در والیبال

مقدارشاخص های روایی و پایایی

67/61واریانس تجمعی
KMO86/60
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0/87آلفای کرونباخ

بار عاملیسواالت عوامل عملکردی

0/863دارا بودن سیستم رفع نقص در فدراسیون

0/914دارا بودن مکانیزم بازخورد در فدراسیون

0/929دارا بودن سیستم ارزشیابی علمی در فدراسیون

0/771استفاده از شاخص ها و معیارهای استاندارد در ارزیابی عملکرد فدراسیون

مقدارشاخص های روایی و پایایی

75/97واریانس تجمعی
KMO80/80

0/89آلفای کرونباخ

بار عاملیسواالت عوامل فرهنگ سازمانی

0/906میزان نقدپذیری مدیریت فدراسیون

0/82میزان تبعیت از قوانین و مقررات توسط بازیکنان، مربیان، داوران و کارکنان فدراسیون

0/889میزان تعهد سازمانی و مسئولیت پذیری در نزد بازیکنان، مربیان، داوران و کارکنان فدراسیون

0/889میزان استفاده از هوش فرهنگی در بازیکنان، مربیان، داوران و کارکنان فدراسیون

0/822میزان وجدان کاری بازیکنان، مربیان، داوران و کارکنان فدراسیون

مقدارشاخص های روایی و پایایی

75/01واریانس تجمعی
KMO86/60

0/91آلفای کرونباخ

بارعاملیسواالت عوامل روانی

0/927وجود عدالت سازمانی در فدراسیون

0/930میزان برقراری روابط صادقانه و دوستانه بین بازیکنان، مربیان، داوران و عوامل فدراسیون

0/882ایجاد محیط بدون تنش و امن در مسابقات

0/799میزان خالقیت فردی بازیکنان، مربیان، داوران و کارکنان فدراسیون

مقدارشاخص های روایی و پایایی

78/56واریانس تجمعی
KMO81/60

0/90آلفای کرونباخ

بار عاملیسواالت عوامل ساختاری

0/930میزان رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات از سوی فدراسیون

0/936وجود سلسله مراتب سازمانی منسجم و مشخص در فدراسیون

0/855میزان اجرایی شدن قوانین، مقررات و دستورالعمل ها توسط هیئت های والیبال استان ها

0/930وجود شاخص های استاندارد احراز پست های سازمانی در فدراسیون

مقدارشاخص های روایی و پایایی

83/40واریانس تجمعی
KMO82/40

0/93آلفای کرونباخ
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جهت برازش الگوی مفهومی تحقیق، با اس��تفاده از نرم افزار PLS عوامل موثر بر بهره وری فدراسیون والیبال 
جمهوری اسالمی ایران برازش  گردید. 

PLS نمودار1: مدل برازش شده با استفاده از نرم افزار

براس��اس الگوی برازش داده شده، همه متغیرهای عوامل آموزش��ی، عوامل محیطی، عوامل مدیریتی، عوامل 
اقتصادی، منابع انس��انی، عوامل عملکردی، عوامل فرهنگ س��ازمانی، عوامل روانی و عوامل ساختار سازمانی 

تاثیر مثبت بر بهره وری داشت. )نمودار 1(

جدول3 :  ضرایب بتا، خطای استاندار و سطح معناداری متغیرهای تاثیر گذار بر بهروری

β سطح معناداریآماره آزمونخطای استانداردمقدار ضریب

001/>0/110/009911/320عوامل آموزشی

001>/>0/110/01129/630عوامل اقتصادی

001>/>0/130/007417/170عوامل انسانی

001>/>0/080/00977/190عوامل روانی

001>/>0/090/006314/630عوامل ساختار سازمانی

001>/>0/110/007515/190عوامل عملکردی

001/>0/120/008015/530عوامل فرهنگ سازمانی

001/>0/130/008016/240عوامل محیطی

001/>0/290/017216/980عوامل مدیریتی
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براس��اس نتایج جدول 3 می ت��وان گفت که عوامل مدیریتی، عوامل محیطی، عوامل انس��انی، عوامل فرهنگ 
س��ازمانی، عوامل آموزش��ی، اقتصادی، عملکردی، عوامل ساختار س��ازمانی و عوامل روانی به ترتیب بیشترین 

تاثیر را بر بهره وری نشان داده اند.

بحث و نتیجه گیری
سال هاست که بهره وری به یکی از مهمترین و رایج ترین مفاهیمی تبدیل شده که ذهن و فکر  انسان را به خود 
مش��غول ساخته است. رس��الت اصلی علم مدیریت، دستیابی به بهره وری بیشتر اس��ت که این امر همواره مورد 
توجه مدیران برای اداره و مهندس��ی مجدد س��ازمان ها بوده اس��ت. با توجه به این که بهره وری تابعی از عوام�ل 
ب�س��یار زیاد اس��ت و این عوام�ل ب�ا توج�ه به ماهیت، رس��الت، فعالیت، عملیات و فاکتورهایی از این قبیل، از 
سازمانی به سازمان دیگر تفاوت  دارد و نیز میزان تأثیر و اهمیت این عوامل بر بهره وری س�ازمان های مختل�ف 
 
ً
یک�س��ان نیس��ت، بنابراین س��ازمان ها نمی توانند که در تمام زمینه ها و جنبه های تأثیرگذار وارد شوند. ضرورتا
ب��رای رس��یدن به باالترین میزان بهره وری، ابتدا الزم اس��ت طب��ق معیارها و ضوابط علمی ای��ن عوامل از لحاظ 

اهمیت برای سازمان شناس�ایی و اولویت بندی شوند. 
نتایج پژوهش حاضر نش��ان داد که نه عامل به ترتیب زیر بر بهره وری فدرس��یون والیبال تاثیرگذار می باش��ند: 
عوام��ل مدیریت��ی، عوامل محیط��ی، عوامل انس��انی، عوامل فرهن��گ س��ازمانی، عوامل آموزش��ی، اقتصادی، 
عملکردی، عوامل ساختار سازمانی و عوامل روانی. این یافته ها با نتایج تحقیقات شجاعی و دیگران )1395(، 
محمدی و دیگران )1393(، کومار و همکاران )2017( و بیس��ونگ )2014( همخوان می باش��د؛ یعنی هر قدر 
میزان تفویض اختیار به کمیته ها توسط رئیس فدراسیون، تعداد جلسات رئیس فدراسیون با کمیته های تخصصی 
مربوطه، میزان رس��یدن به اهداف بلند مدت فدراس��یون، وجود بانک اطالعاتی منس��جم در فدراس��یون والیبال، 
تناس��ب سیاست های فدراسیون با فدراسیون جهانی والیبال، س��رمایه گذاری انسانی در برنامه ریزی فدراسیون، 
میزان دس��ت یابی به اهداف اس��تراتژیک فدارس��یون، میزان پ��رورش بازیکنان حرفه ای افزای��ش بیابد، بهره وری 
فدراس��یون والیب��ال نیز افزایش می یابد. در تایی��د این موضوع چو و لویس  )2012( بی��ان می کنند مدیران ژرف 
اندی��ش به خوبی می دانند که س��ازمان به معن��ای جمعی از کارکنان با روحیات، عالیق، افکار، دانش و ش��رایط 
فیزیکی متفاوت اس��ت که بدون آنها س��ازمان هرگز وجود خارجی پیدا نمی کند. اهمیت مسئله فوق باعث شده 
است که به بهره وری منابع انسانی و تعیین جایگاه و سهم آن در تولید کاال و خدمات بیش از پیش توجه شود. 

یکی از راهبرد های بهره وری نیز توجه به نقش نیروی انسانی است. نقش و اهمیت مدیریت چ�ه در جامع�ه و 
چ�ه در س�ازمان ها ب�ر کسی پوشیده نیست. نیروی ماهر مدیریتی به عنوان نبض تپنده سازمان و عامل شکست 
و ی��ا پیروزی برنامه های یك س��ازمان تلقی می گ�ردد. بنابراین در اج��رای موفق یك برنامه، بهبود بهره وری منابع 

انسانی در بخش سالمت و نقش مدیریت و سبك آن را در اداره امور نباید نادیده گرف�ت. 
نتایج این پژوهش نش��ان داد که عوامل محیطی نیز بر بهره وری فدراسیون والیبال تاثیر گذار است. این یافته با 
نتایج تحقیقات راستگو )1393(، آقایی )1392(، انجار  )2015( و اسید و همکاران  )2014( همخوان می باشد. 
در تبیین این نتیجه می توان گفت که با افزایش میزان استفاده فدراسیون از تجهیزات مورد نیاز فناوری اطالعات 
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و ارتباطات، به کارگیری س��الن هایی با امکانات اس��تاندارد فدراس��یون جهانی والیبال، برخورداری فدراسیون از 
سیستم تعمیرات و نگهداری تجهیزات و میزان برخورداری فدراسیون والیبال از امکانات و تسهیالت رفاهی برای 
مربیان و بازیکنان، بهره وری فدراسیون والیبال نیز افزایش می یابد. جانعلی نژاد )1380( بیان می کند که مدیران 
سازمان های امروزی به ویژه مدیران سازمان های ورزشی با محیطی مواجه اند که کامال با گذشته متفاوت است 
و تغییر، شاخص اصلی چنین محیطی می باشد. در این محیط، شرایط به طور مداوم و پیوسته دچار تغیر و تحول 
می شود و مدیران هر روز با چالش  های جدید مرو به رو می گردند و برای بقای سازمان های خود ملزم یه افزایش 
دادن قدرت انعطاف پذیری جهت افزایش بهره وری خود هستند. ویس )2006( از زاویه دیگری به این موضوع 
نگریسته و اعالم کرده که بهره وری صرفا تابع ویژگی های فردی نیست، بلکه به آموزش )سازمانی( و محیط نیز 
وابسته است. پیشرفت در یک محیط متغیر، یکی از حیاتی ترین مهارت های جدی�د ب�رای انس�ان های امروزی 
اس��ت. ادوارددس��ون و دورست )2013( بر این باورند که افراد باید نح�وه بهره برداری از محیط در حال تغییر را 
بیاموزند. س��ازگار بودن با محیط، ش��رط بقا در آینده و الزمه افزایش بهره وری در ه�ر س���ازمانی اس�ت. در ای�ن 
ش�رایط اس�ت ک�ه مقوله ای بن�ام »مدیریت تغییر« پیش می آید. مدیریت تغییر به معنای مهارت هایی است که 
برای پیش��رفت در محیط متغیر مورد نیاز می باش��د. بنابراین می توان گفت که شرایط محیطی مناسب، از جمله 

عواملی است که می تواند بهره وری  فدراسیون والیبال را افزایش دهد.
نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل انسانی بر بهره وری فدراسیون والیبال تاثیر گذار است. این یافته با نتایج 
تحقیقات راستگو )1393(، غفاری و دیگران )1393(، پینیگینا و همکاران )2017( و  انجار )2015( همخوان 
م��ی باش��د. در تبیی��ن این نتیجه می توان گفت که با افزایش میزان تناس��ب بین رش��ته تحصیلی و ش��غلی مربیان 
فدراس��یون، شناس��ایی افراد با استعداد در رده های س��نی پایه، به کارگیری مربیان و س��رمربیان با تجربه در لیگ 
برتر، دسترس��ی کارکنان فدراس��یون به منابع و اطالعات علمی مورد نیاز و میزان بهره گیری از نیروی متخصص و 
دانش��گاهی کشور در والیبال می توان بهره وری فدراس��یون والیبال را افزایش داد. عنصر اساسی در هرگونه تالش 
برای بهبود بهره وری، نیروی انس��انی اس��ت. در تاریخچه بهره وری، ابتدا توجه کمی به بهره وری نیروی انس��انی 
می ش��د و بیشتر پیشرفت ها در زمینه ای از بهره وری بود که آن را »بهره وری سرمایه«  می خواندند. )سیدجوادین 
و عطاردی، 1384( امروزه س��ازمان ها برای حفظ خویش در دنیای متغیر کنونی در تالش طاقت فرس��ایی به سر 
می برند. این تالش دربردارنده رش��د و هماهنگی با تغییرات بازار، بهس��ازی کیفیت محصوالت و حفظ تعادل و 
توازن اس��ت. بی تردید، تحقق پیش��رفت سازمان به اس��تعداد و انرژی و عملکرد کارکنان بستگی دارد و بر منابع 
و نیروی انس��انی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر به فرد و س��رمایه عمده س��ازمانی مطرح و تاکید می ش��ود. 

)الجیلی، 2006( 
نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگ سازمانی بر بهره وری فدراسیون والیبال تاثیر گذار است. این یافته 
با نتایج تحقیقات عاش��وری )1391( همخوان می باش��د. با افزایش میزان نقدپذیری مدیریت فدراسیون، میزان 
تبعیت از قوانین و مقررات توسط بازیکنان، مربیان، داوران و کارکنان فدراسیون، میزان تعهد سازمانی و مسئولیت 
پذی��ری در نزد بازیکن��ان، مربیان، داوران و کارکنان فدراس��یون، میزان اس��تفاده از هوش فرهنگ��ی در بازیکنان، 
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مربیان، داوران و کارکنان فدراسیون، میزان وجدان کاری بازیکنان، مربیان، داوران و کارکنان فدراسیون، بهره وری 
فدراس��یون والیبال افزایش می یابد. فرهنگ در یك س��ازمان، به مثابه ش��خصیت در یك انسان است. مفروضاتی 
بنیان��ی، اعتق��ادات، باورها، هنجارها و ارزش ها به عنوان »مبانی فرهنگی یك س��ازمان«، ش��الوده وجودی آن را 
تش��کیل می دهد و نقطه تمییز خوب و بد را مش��خص می نماید. فرهنگ هر س��ازمانی به عنوان عامل اساس��ی 
در تش��کل بخشیدن بدان، تأثیر بس��زایی بر ساختار و طرح س��ازمان، محیط داخلی و خارجی سازمان، فناوری 
و نیروی انس��انی و از همه مهمتر بهره وری و راهبردهای س��ازمان دارد. فرهنگ، بایدها و نبایدها را مشخص می 
گاهی  کند و قالب رفتاری س��ازمان را ش��کل می دهد. با وجود یك فرهنگ قوی و منس��جم، افراد ضمن کس��ب آ
بیش��تر پیرامون اهداف و راهبرد های س��ازمان، نس��بت به ارزش ها و هنجارها، احس��اس مس��ئولیت و تعهد و از 
کار احس��اس رضایت می کنند که این در کنار مدیریت قوی موجب بهبود روحیه و انگیزش عملکرد س��ازمانی 
بهره وری کارکنان می گردد. شوقی و نظری )1391( در نتایج تحقیقات خود بیان می کنند که فرهنگ سازمانی به 
ایجاد زمینه ای برای همکاری و انجام کارهای تیمی، فراهم آوردن امکان ابراز عقیده برای انجام بهتر کار و تالش 
برای ایجاد نگرِش توجه به بهره وری کارکنان در س��ازمان اش��اره دارد. می توان چنین گفت که فرهنگ س��ازمان، 
نقش مهمی در ارتقا و یا کاهش بهره وری سازمان ایفا می نماید. فرهنگ سازمان می تواند تشویق کننده تنبلی و 
تن پروری و یا پرکاری و ت�الش، کیفی�ت و دق�ت در انج�ام کاره�ا باشد. فرهنگ سازمان می تواند مانع بهره وری 

و یا تسهیل کننده آن در مجموعه سازمان باشد. 
نتایج این پژوهش نش��ان داد که عوامل آموزش��ی بر بهره وری فدراس��یون والیبال تاثیر گذار اس��ت. این یافته با 
نتایج تحقیقات غفاری و دیگران )1394(، راستگو )1393( و  اسید و همکاران )2014( همخوان می باشد. در 
تبیین این نتیجه می توان گفت که با افزایش تعداد اعزام مربیان به کارگاه های دانش افزایی معتبر       بین المللی، 
تعداد میزبانی دوره های آموزشی بین المللی جهت افزایش سطح دانش و تخصص مربیان کشور، تعداد میزبانی 
دوره های آموزش��ی داخلی جهت افزایش س��طح دانش و تخصص مربیان کش��ور و تناس��ب دوره های آموزش��ی 
ب��ا نیاز ه��ای مربیان، بهره وری فدراس��یون افزایش می یاب��د. برخالف تحقیق حاضر، ابیل���ی و جاهد )2009( 
عوامل مرتبط با آم�وزش و فرصت های تحصیلی را از عوامل سازمانی مؤثر بر  بهره وری مدیران میانی شناسایی 
نمودند. برخی از پژوهشگران نیز در تحقیقات خود بیان می کنند که عوامل آموزشی )آموزش و بازی، حضور در 
س��مینارها و کنفرانس ها، کارگاره های آموزشی، فرصت های مطالعاتی، تشویق به پیوستن در رقابت برای کسب 
اطالعات و دانش جهانی و باال بردن مهارت های مربوط به فناوری های نوین( از عوامل بسیار مهم بر بهره وری 
اس��ت و نبود برنامه های آموزش��ی از موانع عمدی بهره وری  محسوب می شود. )جین، 2000( بدیهی است که 
افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتری در زمینه کار خود برخوردار باش��ند، فرآیند یادگیری آنها بهتر اس��ت و به 
ارائه اندیش��ه ها و نظریات مفید تری برای بهبود کار می پردازند. امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان 
یکی از راهبرد های اصلی س��ازمان ها برای سازگاری مثبت با ش��رایط تغییر قلمداد می شود. حیات سازمان ها تا 
ح��دود زی��ادی به دانش و مهارت های مختلف کارکنان بس��تگی دارد. هر چه این زمینه ها به موقع و بهتر باش��د، 

قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود. 
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نتایج این پژوهش نش��ان داد که عوامل اقتصادی بر بهره وری فدراس��یون والیبال تاثیر گذار اس��ت. این یافته با 
نتایج تحقیقات راستگو )1393(، انجار )2015( و هالکا و بوسینیکس )2010( همخوان می باشد. لذا مدیران 
فدراس��یون والیبال با کاهش هزینه های اضافه و غیر ضروری در فدراس��یون، میزان هزینه اردوهای تیم های ملی 
در رده های مختلف، میزان اس��تفاده از حامیان مالی، کس��ب مقام قهرمانی تیم های ملی در رده س��نی مختلف، 
تعداد برگزاری مس��ابقات داخلی و بهبود رده های جهانی و آس��یایی تیم های ملی در رده سنی مختلف می توانند 

بهره وری فدراسیون والیبال را افزایش دهند.
نوس��انات و تغییرات اقتصادی کش��ور مانند س��طح عمومی پرداخت حق�وق و دس���تمزد در کش�ور و شرایط 
عموم��ی اقتصاد جامعه مثل بیکاری و تورم می توانند در س��طح بهره وری تاثیر داش��ته باش��ند. عوامل اجتماعی 
نظی��ر وج��ود روابط اجتماعی مبتنی بر هم��کاری و مودت، انض�باط اجتماعی، س��طح آموزش عمومی جامعه، 
ترکیب جمعیت، نرخ رش��د جمعیت، سطح سواد و بهداش���ت و نرخ بیکاری نیز در بهره وری س�ازمان ها موثر 

می باشند.
نتایج این پژوهش نش��ان داد که عوامل عملکردی بر بهره وری فدراس��یون والیبال تاثیر گذار است. این یافته با 
نتایج تحقیقات عاشوری )1391(،  هریس و ساس )2014( و هالمورس و بالنک )2012( همخوان می باشد. 
نتایج نشان داد که با دارا بودن سیستم رفع نقص در فدراسیون، مکانیزم بازخورد در فدراسیون، سیستم ارزشیابی 
علمی در فدراس��یون و اس��تفاده از ش��اخص ها و معیارهای اس��تاندارد در ارزیابی عملکرد، بهره وری فدراسیون 
والیبال افزایش می یابد. در عین حال، امروزه بس��یاری از نظام های منابع انس��انی و مدیریت معمول، مناس��ب به 
نظر نمی رس��ند و الگوهای قدیمی ناکارآمد تلقی می ش��وند. طی دهه اخیر، بسیاری از سازمان ها دریافته اند که 
در عمل فاقد نظام ارزش��یابی عملکردی که بتوان از طریق آن اولویت ها و اهداف خود را به کارکنان انتقال داد و 
بهس��ازی آنها را پی گرفت، هستند. )استردویك، 2005( ارزش��یابی عملکرد، انگیزش را در کارمندان زیاد می 
کند و ظرفیت های آموزش��ی و فعالیت های تحقیقی کارمندان را افزایش  می دهد. ارزش��یابی عملکرد، مراحلی 
در جهت جبرگرایی نتایج کاری کارمندان است. نتایج ارزشیابی نگاهی بر چگونگی افزایش موقعیت های کاری 
خوب، پیدا کردن سیس��تم های مدیری صالحیت دار و توسعه پرسنل موفق دارد. ارزشیابی عملکرد، یک مهارت 
مدیریتی است که برای تصمیم گیری استفاده می شود )ترفیعات، انتقال و حقوق( و برای توسعه کارمندان است. 
نتایج این پژوهش نش��ان داد که عوامل س��اختار س��ازمانی بر بهره وری فدراسیون والیبال تاثیر گذار است. این 
یافته با نتایج تحقیقات ونائیان و دیگران )1395( و  ایورس��ون و زتزیک  )2011( همخوان می باش��د. س��اختار 
س��ازمانی نه تنها بر روی بهره وری اثر مس��تقیم و عمده ای دارد و بدینوس��یله بر امکانات ارضای نیازها از طریق 
اس��تفاده از خدم��ات تأثیر می گ��ذارد، بلکه موجب گردش اطالعات در داخل س��ازمان می گردد و مدیران را در 
تخصیص منابع و دارایی های سازمان یاری می دهد. سازمانی که در پی توسعه یك فرآیند بهره وری است، عالوه 
گاه س��ازی، باید بالفاصله درجهت ایجاد مس��ئولیت های مش��خص و جوابگویی های روش��ن در قبال بهبود  برآ

بهره وری، درمیان مدیران و کارکنان خود اقدام نماید.
س��اختار نامناسب و توزیع نادرس��ت کمی و کیفی نیروی انسانی در بخش های مختلف می تواند اثر منفی بر 
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بهره وری منابع انس��انی و در نهایت بهره وری کل داش��ته باشد. لذا مدیران فدراسیون والیبال می توانند با توجه به 
میزان رس��یدگی به پیش��نهادات و انتقادات از سوی فدراسیون، وجود سلسله مراتب سازمانی منسجم و مشخص 
در فدراس��یون، میزان اجرایی ش��دن قوانین، مقررات و دستورالعمل ها توسط هیئت های والیبال استان ها و وجود 

شاخص های استاندارد احراز پست های سازمانی در فدراسیون، بهره وری این فدراسیون را افزایش دهند.
نتای��ج ای��ن پژوهش نش��ان داد که عوامل روانی ب��ر بهره وری فدراس��یون والیبال تاثیر گذار اس��ت. این یافته با 
نتایج تحقیقات راس��تگو )1393( همخوان می باشد. انس��ان نه تنها برای برطرف کردن نیازهای مادی به دیگران 
رو می آورد، بلکه برای ارضای تمام نیازهای روانی و س��طح باالتر نیز به گروه و ارتباط اجتماعی وابس��ته اس��ت. 
افرادی که بنا به دالیلی قادر به ایجاد روابط خوبی با دیگران نیستند، اغلب دچار افسردگی، اضطراب، احساس 
بیهودگی و انزوای اجتماعی هستند. در واقع، نحوه کیفیت برقراری ارتباط تاثیر بسزایی در حل مشکالت، موانع 
و تعارضات دارد. برای مثال تحقیقات نش��ان می دهد که حدود 60 درصد اختالفات محیط کاری و خانوادگی 
ناش��ی از خوب گوش نکردن اس��ت و ناکامی ناش��ی از عدم ایجاد ارتباط موثر باعث ع��دم تفاهم، بی عالقگی 
به کار و زندگی، کاهش قدرت تولید، ناکامی، خصومت، عدم اعتماد به نفس و فقدان ش��ور و نش��اط می ش��ود. 
مش��کالت ارتباطی در محیط کار باعث از دس��ت دادن ش��غل، بی انگیزگی، ناامیدی، غیب��ت، کم کاری، عدم 

 مکاری الزم جهت انجام وظایف، بی دقتی، بی ثباتی خلق و کاهش بهره وری می شود.
ب��ا توج��ه به نتایج به دس��ت آمده به طور کل��ی می توان گفت که ب��رای بهبود بهره وری فدراس��یون والیبال باید 
برنامه های اجرایی و طرح های الزم تدوین شوند. از طرفی، نقش فدراسیون  والیبال به عنوان یکی از سیاستگزاران 
در این رش��ته ورزش��ی در کشور بر کسی پوشیده نیس��ت و مهمترین اقدام برای اصالح و تقویت هر سازمانی از 
جمله فدراس��یون والیبال، گرایش به تحول س��اختارهای اقتصادی- اجتماعی در جه��ان و حرکت از یک جامعه 

تولیدی به سوی یک جامعه شناختی یا به عبارتی، یک جامعه اطالعاتی است.
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