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هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان بهره وری فدراس��یون های ورزش��ی ایران در بعد قهرمانی بود که از طریق 
طرح پژوهش��ی زمینه یابی تحت تأثیر دامنه زمانی محدود، به عنوان طرح زمینه یابی روند پژوهی و با بهره گیری 
از پرسش��نامه محقق س��اخته، انجام شد. در مرحله ساختار سازی ابزار با تاکید بر روایی محتوایی از شیوه کیفی 
مصاحبه اکتشافی توام با میز اندیشه با بهره گیری از خردمندی نواب رییس بانوان فدراسیون های ورزشی استفاده 
گردید و روایی محتوایی، صوری، ظاهری و مالکی پرسشنامه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، پایایی 
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون شد و با ضریب 0/96 ضریب اعتبار مطلوبی به دست آمد. جامعه 
آماری تحقیق حاضر ش��امل مدیران ارشد فدراسیون های المپیکی ایران بود که با توجه به تعداد محدود، مدیران 
تمام فدراس��یون ها )26( به صورت کل ش��مار به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته ش��دند. جهت تجزیه  وتحلیل 
داده ها از آزمون t دو گروه همبسته )به منظور مقایسه شاخص های بهره وری( و شدت اثر )به منظور بررسی میزان 
بهره وری( استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین نظری و میانگین مشاهده شده جنبه های مختلف 
بهره وری فدراسیون های المپیکی در بعد قهرمانی و در مؤلفه های مالی، مادی و انسانی تفاوت معناداری وجود 
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دارد)p < 0/01( و میزان بهره وری این فدراس��یون ها پایین تر از حد متوس��ط یا مورد انتظار بوده است. با توجه به 
یافته های تحقیق حاضر مسئولین و متولیان ورزش کشور باید برای ارتقا و بهبود وضعیت ورزش قهرمانی، آسیب 
شناسی ورزشی انجام دهند و موجبات تدوین راهبردهای مناسب در این زمینه را فراهم و با نظارت ملی بر آن ها، 

زمینه توسعه ورزش قهرمانی در کشور را در عرصه های مختلف مهیا نمایند. 

واژگان کلیدی: بهره وری، اثربخشی، فدراسیون های المپیکی، بعد قهرمانی و سازمان های ورزشی
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مقدمه
 در هزاره س��وم، س��ازمان های ورزش��ی برای افزایش توان رقابتی خود نیازمند بهره مندی از عوامل و ابزارهای 
مختلفی هستند تا بتوانند با استفاده از آن ها میزان دست یابی به اهداف و نتایج از پیش تعیین شده را تسهیل کنند. 
همچنین، تغییرات سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و فناوری، تأثیرهای شگرفی بر سازمان ها داشته است. سرعت 
این تغییرات همراه با افزایش رقابت جهانی س��ازمان ها را واداش��ته است تا با بازاندیشی در شیوه های انجام دادن 

کار خود، فعالیت هایشان را دوباره سازمان دهی کنند )نیرومند و همکاران، 1391(.
 ازجمله این س��ازمان ها، فدراس��یون های ورزشی هس��تند که نقش بسزایی در کشورهای پیش��رفته و در حوزه 
ورزش قهرمانی ایفا می کنند. فدراسیون های ورزشی در محیطی رقابتی و پویا در حال فعالیت هستند؛ محیط�ی 
ک���ه متغیره���ای داخل��ی و خارجی آن به طور دائم در حال تغیی��ر و امکان پیش بینی ای�ن تغیی�رات نی�ز بس���یار 
مشکل است. از طرفی، سازمان های ورزشی هزینه  و زمان زیادی صرف تهیه، تدوین و اجرای راهبرد می کنند تا 
بتوانند به اهداف بلندم�دت و چشم اندازها دس�ت یابن�د و با به اهتزاز درآوردن پرچم کشور خود در رویدادهای 
بین المللی باعث دیده ش��دن آن کش��ور و ایجاد غرور ملی برای مردم شوند )جمشیدی کوهساری، 1395(. در 
این راه، وظیفه مدیران فدراس��یون های ورزش��ی این اس��ت که به موفقیت های اولیه اکتفا نکنند و تالش مداومی 
برای رس��یدن به اس��تانداردهای باالتر، تشخیص وضعیت مطلوب و یافتن و پیش بینی راه ها و وسایلی که نیل به 
هدف را به صورت اثربخش میس��ر می س��ازد، انجام دهند و بهره وری را افزایش دهند )جمش��یدی کوهساری، 
1395(. به��ره وری1 مجموعه ای از کارایی و اثربخش��ی اس��ت و بای��د ارتباط بین این دو م��ورد توجه قرار گیرد. 
ب��ه عب��ارت بهتر، بین چگونگی اس��تفاده صحیح از منابع س��ازمانی )جنبه کمی، کارایی( با دس��تیابی به اهداف 
)جنبه کیفی، اثربخشی( باید هماهنگی ایجاد شود )پریت چارد2 و همکاران، 2008(. اما سنجش بهره وری در 
فدراسیون ها که ارائه دهنده خدمات هستند، به سهولت اندازه گیری آن در یک سازمان تولیدی یا بازرگانی نیست 
و بس��یار پیچیده تر اس��ت؛ زیرا خدمات ماهیتی متفاوت از کاال دارند و عالوه بر ویژگی های عینی و ملموس، از 
ویژگی های غیر عینی و غیرملموس هم برخوردارند. خدمات قابلیت ذخیره ش��دن را ندارند و بین ارائه خدمات 
و مصرف آن فاصله زمانی وجود ندارد. نکته مهم دیگر در اندازه گیری بهره وری در بخش خدمات این است که 
 س��تاده های حاصل از فعالیت های خدماتی را به س��هولت نمی توان به ع��دد و رقم تبدیل کرد. به عالوه، 

ً
معموال

بخش خدمات دولتی چون از بودجه عمومی تأمین می شوند، باید پیرامون ستاده ها و خروجی هایشان به جامعه 
و مخاطبان پاسخگو باشند. به عبارت دیگر، »در بخش خدمات دولتی، بهره وری معادل تولید ناخالص نیست« 
)فقیهی، 1377(، اما به هرحال بهره وری و ارتقای آن،  یکی از هدف های عمده هر س��ازمان زنده و فعال اس��ت. 
به ویژه آن که این هدف در نهادهایی چون فدراسیون های ورزشی کشور که از یک سو با اقشار مردم و از سوی دیگر 
با سطوح جهانی ارتباط دارند، نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. ازاین رو، در هر نظام متحول و پیشرو، اولین گام 
کوش��ش برای ش��ناخت بهره وری و متعاقب آن تالش برای تعیین عوامل مؤثر در افزایش بهره وری است)پالیزبان 
و همکاران،1391(. در ش��رایط کنونی، افزایش بهره وری و اس��تفاده کارا از امکانات موجود در فدراس��یون های 

1. productivity
2. Pritchard
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 از یک انتخاب فراتر رفته و به یک ضرورت تبدیل  ش��ده است. مدیران فدراسیون های ورزشی با 
ً
ورزش��ی، عمال

هر مأموریت، رس��الت، اهداف و چش��م اندازی، در نهایت باید در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل  کنند و 
ملزم به پاس��خگویی به ورزشکاران، ذینفعان، ارباب رجوع ها و جامعه )مردم( هستند درنتیجه، بررسی کارایی و 
اثربخشی عملکرد آن ها یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود و عاملی تعیین کننده در تحقق برنامه های توسعه 
ورزش��ی اس��ت)صداقتی، 1391(. اثربخشی، نقش مهمی در توسعه  س��ازمانی ایفا می کند. سازمانی اثربخش 
است که قادر به مدیریت ابهام ها، انعطاف پذیری، مشتری مداری، تولید، ارزش مداری و ساختاربندی یادگیری 
باش��د و حیطه اصلی ش��غلی و توانمندسازی باالی کارکنان را بشناس��د. صاحب نظران، اثربخشی سازمانی را به 
درجه و میزان حصول به هدف تعریف کرده اند )توفیقی، 1390(. درک هدف های سازمان از نخستین گام هایی 
است که باید برای بررسی اثربخشی سازمان برداشت. هدف های سازمان نشانگر علت وجودی است و آنچه در 
پی دستیابی به آن باشد. به همین دلیل، هدف ها را به صورت »وضع مطلوب سازمان در آینده« تعریف می کنند. 
در این دیدگاه، اثربخش��ی سازمان عبارت از میزان دسترسی یا نیل به هدف های موردنظر سازمان است)فقیهی، 

 .)1389
اتزیونی1 )1964( معتقد اس��ت س��ازمانی اثربخش می باش��د که نتایج قابل مش��اهده آن مساوی با اهداف یا 
بیش��تر از آن باش��د. باید گفت با توجه به اهمیت موضوع اثربخش��ی و با توجه به منابع س��ازمانی موجود و ابعاد 
فدراسیون های ورزش��ی تاکنون میزان اثربخشی فدراسیون های ورزشی بر اساس دستیابی به اهداف اندازه گیری 
 به اندازه گیری اثربخش��ی فدراس��یون های ورزش��ی بر مبنای رویکرد ارزش ه��ای رقابتی )عیدی، 

ً
نش��ده و صرفا

1393( بس��نده ش��ده اس��ت. لذا حائز اهمیت است که اثربخش��ی فدراسیون های ورزش��ی بر مبنای رسیدن به 
هدف اندازه گیری ش��ود تا بتوان با استناد به نتایج به دست آمده برای برنامه ریزی های آتی از آن ها استفاده نمود و 
برنامه ها به صورتی تدوین ش��ود که بتوانند بیش��تر به اهداف مشخص برس��ند. رویکردی که در این تحقیق از آن 
استفاده شده، »رویکرد مبتنی بر دستیابی به اهداف«2 است. رویکرد مبتنی بر اهداف، عمده ترین رویکردی بود 
که درگذش��ته و به صورت معمول استفاده  شده اس��ت. تمرکز اصلی این روش بر محصوالت و خدمات سازمان 
به عنوان برون داد اس��ت. ویژگی اصلی این رویکرد، تعیین و شناس��ایی اهداف و اس��تفاده از آن برای اندازه گیری 
عملکرد اس��ت. پیش فرض رویکرد مبتنی بر هدف این اس��ت که سازمان ها ماهیتی مشورتی 3و عقالئی4 دارند و 
در جستجوی نیل به اهداف5 هستند. بنا بر اظهارات دفت6 )1998(، هنوز هم از این  رویکرد به صورت وسیع در 
دنیای تجارت و کسب وکار استفاده می شود. به طور عمده در این رویکرد از شاخص های مالی برای اندازه گیری 
اثربخش��ی اس��تفاده می شود و عمده ترین ش��اخص ها نیز شامل حاشیه سود7، نرخ رش��د8 ، بازگشت سرمایه 9و 

1. Etzioni
2. Goal Attainment Approach
3. Deliberate
4. Rational
5. Goal -Seeking
6. Daft
7. Profit Margin
8. Rate of Growth
9. Return on Investment
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س��هم بازار 1هس��تند )دفت2، 1377(. یکی از مواردی که بهره وری بر اس��اس آن س��نجیده می شود، شاخص ها 
و مّولفه های مرتبط با آن س��ازمان می باش��د. در تحقیق حاضر برای محاسبه بهره وری فدراسیون های ورزشی، از 
اساس��نامه )س��ازمان تربیت بدنی، 1381( و شاخص های مشخص ش��ده در ُبعد قهرمانی با در نظر گرفتن منابع 
س��ازمانی ازجمله منابع مالی، مادی و انس��انی اس��تفاده ش��د تا با ارزیابی آن ها میزان بهره وری فدراس��یون های 
المپیکی ایران در ُبعد قهرمانی مشخص شود. در این زمینه احمدی و همکاران )1396( تحقیقی با عنوان »تأثیر 
برنامه ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف پذیری سازمانی« انجام دادند. هدف از این 
پژوهش، بررسی اثر برنامه ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف پذیری سازمانی با ارائه 
یک مدل در وزارت ورزش و جوانان و فدراس��یون های ورزش��ی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی 
و مبتن��ی ب��ر مدل معادالت س��اختاری بود. نتایج مدل معادالت س��اختاری نش��ان داد برنامه ری��زی راهبردی بر 
انعطاف پذیری س��ازمانی و انعطاف پذیری سازمانی نیز بر اثربخشی سازمانی اثر مثبت و معنادار داشت و نقش 
واسطه ای انعطاف پذیری در ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و اثربخشی تأیید شد. پیشنهاد محققان این بود که 
انعطاف پذیری آموزش��ی، انعطاف پذیری ساختاری و انعطاف پذیری مالی در سازمان های ورزشی به کار گرفته 
شود تا اثربخشی برنامه های راهبردی تقویت گردد احمدی و همکاران )1396(. همچنین، امیرخانی و علیخانی 
)1394( در تحقیقی با عنوان »شاخص های کلیدی عملکرد سازمان و بهبود بهره وری با رویکرد کارت امتیازی 
متوازن و تعیین نقش آن ها در ارتقای بهره وری س��ازمان«، به این نتیجه رس��یدند که مدیران از میان 18 ش��اخص 
کلیدی عملکرد شناسایی شده مربوطه به شرکت، پنج عامل را در بهبود بهره وری خود مؤثر دانستند. سطح تعهد 
کارکنان به هدف های س��ازمان و بهره وری کارکنان ازجمله عوامل کلیدی مؤثر در منظر رش��د و یادگیری بودند و 
به دلیل بیشترین اختالف بین وضع موجود و وضع مطلوب، این منظر در صدر مناظر دیگر قرار گرفت. در میان 
سایر شاخص های کلیدی عملکرد، اثربخشی بازاریابی در منظر مشتری، کنترل هزینه در منظر مالی و تعمیرات 
و نگه��داری در منظ��ر فراینده��ای داخلی، عوامل اثرگذار در بهبود بهره وری س��ازمان انتخاب ش��دند. صداقتی 
)1391( نیز تحقیقی با عنوان »بررس��ی عوامل مؤثر در بهره وری منابع انسانی فدراسیون های ورزشی منتخب و 
ارائه الگو« انجام داد و با توجه به حجم جامعه تحقیق در فدراسیون های منتخب، 302 نفر به عنوان نمونه تحقیق 
به صورت تصادفی انتخاب ش��دند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ش��اخص های آمار توصیفی و آزمون های آمار 
اس��تنباطی t مس��تقل،  یو مان ویتنی3، تحلیل واریانس یک طرفه، رگرس��یون چند متغیری و معادالت ساختاری 
اس��تفاده  ش��د و درنهایت مش��خص گردید بین دیدگاه کارکنان در مورد عوامل مؤثر در بهره وری نیروی انس��انی 
فدراس��یون های ورزش��ی کش��ور )α= 0/01( با توجه به جنسیت، وضعیت خدمت و س��طوح مختلف تحصیلی 
تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما با توجه به رش��ته تحصیلی، س��طوح مختلف س��نی، وضعیت اس��تخدامی و 
س��ابقه خدمت آنان تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین، بی��ن دیدگاه کارکنان پیرامون میزان بهره وری نیروی 
انس��انی فدراسیون های ورزشی کشور )α= 0/01( با توجه به رشته تحصیلی، سطوح مختلف تحصیلی، سطوح 

1. Market Share
2. Rihard
3. mann whitney u test 
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مختلف سنی و وضعیت استخدامی تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما با توجه به جنسیت، وضعیت خدمت و 
سابقه خدمت تفاوت معنی داری به چشم می خورد و بین هریک از عوامل درون سازمان اصلی، درون سازمان 
 α= 0/01 مکمل و برون س��ازمانی با مشارکت س��ازمانی، اثربخشی، شایسته ساالری و توسعه سازمانی در سطح
ارتب��اط معنی دار موج��ود دارد. مجموع عوامل درون س��ازمان اصلی، تأثیر معنی داری در مؤلفه های مش��ارکت 
س��ازمانی، شایسته ساالری و توسعه سازمانی ندارد، اما بر مؤلفه اثربخشی تأثیر معنی داری دارد. مجموع عوامل 
درون س��ازمانی مکمل تأثیر معنی داری در مؤلفه های مش��ارکت سازمانی، شایسته س��االری و توسعه سازمانی و 
اثربخش��ی ندارد و در نهایت مجموع عوامل برون س��ازمانی تأثیر معنی داری در مؤلفه های مش��ارکت سازمانی، 

شایسته ساالری، توسعه سازمانی و اثربخشی سازمانی دارد.
در تحقیقی با عنوان »تأثیر تعیین هدف بر بهره وری در فضای ورزش��ی تیم های منتخب« توسط آرایا ،ֻ پلیسیر 
و پرتو )2015( مش��خص ش��د که عملکرد تیم ها به عوامل مختلفی بس��تگی دارد: جهت گیری هدف، سیس��تم 
اقتص��ادی مش��ترک و تعیین هدف بر اس��اس تئوری انگیزش��ی. در ای��ن تحقیق منظور از هدف داش��تن، توانایی 
مطلوب و یا عملکرد اس��تاندارد بود. روش تحقیق بررس��ی کمی مقطعی1 و جامعه آماری شامل  سه تیم هندبال 
حرفه ای مردان لیگ برتر پرتقال بود که از بین آنها 49 ورزش��کار در پس��ت های مختلف به صورت داوطلبانه در 
تحقیق ش��رکت نمودند. ابزار اندازه گیری پرسش��نامه بود. نتایج تحقیق نشان داد هدف های کاری، ورزشکاران را 
ه��م در انجام کارهای تیمی و هم انفرادی عالقه مند و متعه��د نگه می دارد. پژوهش رهام2)2015(  در اروپا در 
مورد اثربخش��ی و بهره وری س��ازمانی نش��ان داد که مدیریت عملکرد به عنوان یك عامل روان شناختی در محیط 
کار می تواند موجب اثربخشی و افزایش بهره وری کارکنان گردد. همچنین، در تحقیق مانزور3)2015(  با عنوان 
»تأثیر انگیزش و رفتار فرا نقش��ی کارکنان و مدیریت عملکرد بر اثربخش��ی س��ازمانی«که در پاکستان انجام شد، 
بر اس��اس پیشینه تحقیقات سه فرضیه طرح گردید. یافته های تحقیق نشان داد زمانی که توانمندسازی کارکنان و 
شناخت آن ها نسبت به سازمان بیشتر می شود، انگیزه سازمانی آن ها نیز افزایش می یابد و همچنین رابطه مثبتی 
بین انگیزش و رفتار فرا نقش��ی کارکنان با اثربخش��ی س��ازمانی وجود دارد. در تحقیق بروس��دالزارو4 و همکاران 
)2014(  با عنوان »بهره وری در لیگ برتر بس��کتبال حرفه ای اس��پانیا«، عملکرد ورزشی به مدیریت کسب وکار 
ارتباط داده ش��د و بر اس��اس این هدف، هر دو ش��اخص کارایی و اثربخش��ی بر اس��اس فعالیت بهره ور تیم ها و 
توانای��ی ب��رای پیروزی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این تحقیق از روش تحلیل پوشش��ی داده ها اس��تفاده گردید 
و جامع��ه آماری تحقیق ش��امل 18 تیم لیگ برتر بس��کتبال حرفه های اس��پانیا در چهارفصل ب��ود. نتایج تحقیق 
 فنی و کارایی 

ً
نش��ان داد ک��ه متغیرهای تحقیق بر اس��اس ارزش های کارایی به کارایی فنی جهانی، کارای��ی صرفا

مقیاسی تقسیم شدند و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد که جایگاه نهایی تیم های بسکتبال 
اس��پانیا به کارایی و پیش��رفت فنی بس��تگی دارد تا تیم ها بتوانند در رتبه های باالی جدول قرار گیرند. درپژوهشی 

1. cross-sectional quantitative survey
2. Reham
3. Manzoor
4. Marta Brosed Lazaro



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

225

 شامره: 48  تابستان 1399  

ش��ارما1)2014(  با عنوان »مدیریت عملکرد و توانمندس��ازی محیط با اثربخش��ی س��ازمانی«  مشخص شد که 
کارکن��ان بخش های دولتی نس��بت به بخ��ش خصوصی اثربخش تر هس��تند. در بخش خصوصی ب��ر مدل روابط 
کید می گردد. بین کیفیت  کید می شود، ولی در بخش دولتی بر مدل هدف منطقی تأ انسانی اثربخشی سازمانی تأ
زندگی کاری و توانمندس��ازی ساختاری با اثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد و این رابطه در بخش دولتی باالتر 
از بخش خصوصی اس��ت. بین توانمندس��ازی روانی و اثربخش��ی س��ازمانی نیز رابطه وجود دارد. در تحقیقی با 
موضوع »اثربخشی سازمان های غیردولتی و غیرانتفاعی« توسط لسی2و همکاران )2014(، به این نتیجه رسیدند 
که ازلحاظ علمی، اثربخشی سازمانی به طور معناداری تحت تأثیر نگرش و کیفیت زندگی کاری کارکنان است.
 تحقیقی پیرامون اندازه گیری بهره وری در س��ازمان های ورزش��ی توس��ط آرایا3 و پلیسیر4 )2013( انجام شد. 
هدف از این تحقیق پاس��خ به این س��وال بود که آیا به کارگیری سیستم س��نجش بهره وری )ProMES5) از طریق 
گرفتن بازخورد از منابع انس��انی می تواند بهره وری را در تیم هندبال بانوان انگوال افزایش دهد؟ نتایج نش��ان داد 
انگیزش و بهره وری، دو عامل اثرگزار برای تیم ها و س��ازمان های ورزش��ی می باش��ند. رویکرد سیستم افزایشی و 
س��نجش بهره وری روش��ی برای اندازه گیری نتایج عملکرد پیش��نهاد می دهد )بهره وری تی��م(. نتایج این تحقیق 
نش��ان داد که سیستم افزایشی و س��نجش بهره وری می تواند راه مؤثری برای پاسخ به نیازهای اندازه گیری کارایی 
ورزش��ی تیم ها و همچنین افزایش بهره وری در زمان مواجه با محیط های اس��ترس زا باش��د. به بیان دیگر، به نظر 
می رس��د استفاده از سیستم افزایشی و س��نجش بهره وری برای تیم های ورزشی جنبه کاربردی دارد. در پژوهشی 
با عنوان »مدیریت عملکرد، فرهنگ س��ازمانی، اثربخشی س��ازمانی و نتایج برنامه ها در سازمان های غیردولتی« 
که توس��ط  ش��یوا و دامودار )2013( در هند انجام ش��د، دریافتند که رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی را به وجود 
می آورد و فرهنگ س��ازمانی، ش��رایط و کیفیت زندگی کاری را متحول می س��ازد و این تحول اثربخشی سازمانی 
را در س��ازمان های غیردولتی افزایش می دهد. درواقع، رهبری تحولی به طور مس��تقیم بر اثربخشی سازمانی تأثیر 

ندارد. بعالوه اثربخشی سازمانی، نتایج تضمین شده برنامه ها را بهبود می بخشد.
با بررسی پیشینه تحقیقات مشخص شد که پژوهشی در زمینه بهره وری فدراسیون های ورزشی در ُبعد قهرمانی 
به تفکیک مؤلفه های مادی، مالی، انس��انی صورت نگرفته است. بنابراین تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به 

سؤاالت زیر بود:
• کید بر مؤلفه مالی چگونه است؟	 میزان بهره وری فدراسیون های ورزشی در ُبعد قهرمانی با تأ
• کید بر مؤلفه مادی چگونه است؟	 میزان بهره وری فدراسیون های ورزشی در ُبعد قهرمانی با تأ
• کید بر مؤلفه انسانی چگونه است؟	 میزان بهره وری فدراسیون های ورزشی در ُبعد قهرمانی با تأ

1. Sharma
2. Lecy
3. Marco António Arraya
4. René Pellissier
5. Productivity Measurement and Enhancement System
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روش شناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر در حیطه طرح های توصیفی از نوع زمینه یابی قرار دارد که تحت تأثیر دامنه زمانی محدود، 
کید بر روایی  به عنوان طرح زمینه یابی روند پژوهی معرفی می شود. همچنین در مرحله ساختار سازی ابزار با تأ
محتوایی از شیوه کیفی مصاحبه اکتشافی توأم با میز اندیشه با بهره گیری از خردمندی خبرگان و کارشناسان ارشد 
مدیریت ورزش��ی استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران اجرایی تمامی فدراسیون ورزشی المپیکی 
کشور به تعداد 26 فدراسیون بودند. در ضمن با توجه به تعداد فدراسیون های المپیکی مدیران تمام فدراسیون ها 

)26 فدراسیون( به صورت کل شمار به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. 
س��اختن ابزار اندازه گیری در چهار مرحله انجام ش��د: مرحله اول به عنوان کس��ب توافق سازمانی؛ مرحله دوم 
به عنوان دانش افزایی بهره وری ش��غلی؛ مرحله س��وم س��اختار س��ازی مؤلفه های اصلی؛ مرحله چهارم شاخص 
س��ازی مؤلفه های اصلی برای مؤلفه های مالی، مادی و انس��انی در ورزش قهرمانی که نه حیطه اصلی شاخص 

سازی شدند.
پس  از این اقدامات، سنجش روایی محتوایی پرسشنامه به شرح زیر انجام گرفت:

با توجه به مبانی نظری و ارزیابی نقادانه مرتبط با بهره وری در سازمان های ورزشی، چهارچوب نظری مشخص 
گردید و بر اس��اس چهارچوب نظری مبنای اصولی، نظری، کاربردی و مفهومی در راس��تای روایی محتوایی از 
ابزار اندازه گیری اس��تخراج ش��د. به بیان دیگر، روایی محتوایی ابزار اندازه گیری مبتنی بر چهارچوب نظری است 
کید بر اه��داف کوتاه مدت و  ک��ه در آن بهره وری به انجام عوامل درون س��ازمانی و برون س��ازمانی در راس��تای تأ
بلندمدت معطوف اس��ت که در ورزش قهرمانی به کسب نتایج مطلوب و کاهش شکاف بین وضعیت موجود با 
کید بر دیدگاه صاحب نظران تفاوت قابل توجهی بین  مطلوب معطوف اس��ت. در اس��تخراج روایی پرسشنامه با تأ
 بهره وری اس��ت در س��طح ورزش قهرمانی وجود دارد. برای هرکدام از س��طوح 

ً
اثربخش��ی و کارایی که مجموعا

مزبور ش��اخص هایی مس��تقل طراحی و استخراج ش��د. در پرتو تحلیل های کمی و کیفی شاخص های یاد شده 
برخی از شاخص ها برای بعد قهرمانی، موردبازنگری قرارگرفتند و با توجه به جدول روایی محتوایی که مؤلفه های 
اصلی از طریق میز اندیش��ه موردتوافق قرار داش��ت، فرایند ش��اخص س��ازی آغاز گردید.بدین ترتیب، هرکدام از 
شاخص های استخراجی با استناد به مبانی نظری، پیشینه تحقیق و ابزارهای مورد نظر متخصصان، موردبازنگری 
حذف یا اصالح قرار گرفت و درنهایت پس از چندین جلس��ه متعدد، تمامی ش��اخص های استخراج ش��ده مورد 
توافق تمامی خبرگان در حیطه بهره وری ورزش��ی واقع ش��د. پس از فرایند ش��اخص سازی که روایی محتوایی با 

عناصر سازنده مشخص شد، ابزار به گونه مقدماتی بر روی سه نمونه به صورت آزمایشی اجرا شد.
پس از اجرای مقدماتی فرم استخراج شده از مصاحبه های کیفی خبرگان و کارشناسان ارشد مدیریت ورزشی، 
14 ش��اخص به علت مبهم ی��ا گنگ بودن موردبازنگری قرار گرفت تا از این طریق روایی صوری ش��اخص های 
اس��تخراجی افزایش یابد. ویراس��تاری ادب��ی و علمی به عنوان اقدامی مؤثر در راس��تای انتق��ال مفاهیم از طریق 
ش��اخص های اس��تخراجی به کار برده ش��د تا ضریب س��هولت، فهم خواندن و درک مفاهیم افزایش یابد و بدین 
ترتیب، روایی صوری سؤاالت پرسشنامه باال رود. درنهایت با استفاده از قواعد گذاری مرتبط با عالمات ادبی، 
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میزان فهم و درک خواندن از شاخص های استخراجی به حداکثر ارتقا یافت.
همبس��تگی محتوایی ش��اخص های اس��تخراجی از ابزار پژوهش��گر س��اخته که با کمک خب��رگان و از طریق 
میز اندیش��ه طراحی ش��ده بود، با ابزارهای موجود در حیطه بهره وری س��ازمان، باال و معرف روایی مالکی بود. 
معتبرترین ابزار در زمینة بهره وری س��ازمان های ورزش��ی در ایران، شاخص های ابالغی وزارت ورزش و جوانان 
در زمینة بهره وری است که به فدراسیون های المپیکی ابالغ شده است. همچنین پایایی پرسشنامه محقق ساخته 

با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 0/92 به دست آمد.
جهت تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا ویژگی های دموگرافیک نمونه های تحقیق )جنس، میزان تحصیالت، سابقه 
خدم��ت و فدراس��یون( و جداول توزیع فراوانی و درصد ترس��یم گردیدن��د. درنهایت، از ج��داول آمار توصیفی 
کید بر بعد قهرمان��ی در دو وضعیت موجود و مطلوب  به منظ��ور توصیف مؤلفه های مالی، مادی و انس��انی با تأ
استفاده  شد و در آن نما، میانه و میانگین به عنوان شاخص های گرایش مرکزی، دامنه تغییرات، واریانس و انحراف 
معیار به عنوان ش��اخص های پراکندگی و خطای معیار، ضریب کجی و ضریب کش��یدگی به عنوان شاخص های 
توزیع در راس��تای بررس��ی نرمال و متقارن بودن داده ها محاس��به ش��دند. در راس��تای تحلیل داده ها و پاس��خ به 
س��ؤال های پژوهش از ش��اخص های گرایش مرکزی )میانگین، میانه و...(، پراکندگی )انحراف معیار، واریانس 
و...( و نمایش ه��ای آم��اری )نموداره��ا و جداول آماری مرتب��ط( جهت توصیف ویژگی های ف��ردی نمونه های 
تحقیق اس��تفاده گردید و پس از توزیع و جمع آوری پرسش��نامه ها، از داده های حاصل برای پاس��خ به سؤال های 
پژوهش، از مدل های آماری t دو گروه همبس��ته در مقایسه ش��اخص های بهره وری در مؤلفه های مالی، مادی و 
کید بر بعد قهرمانی در وضعیت موجود و مطلوب و شناس��ایی شکاف موجود و از شدت اثر جهت  انس��انی با تأ

بررسی میزان بهره وری بهره گیری شد.
یافته های پژوهش

نتایج تحقیق نشان داد که تعداد 22 نفر از آزمودنی ها مرد و 2 نفر زن بودند. تحصیالت آزمودنی ها شامل 9 
لیسانس، 6 فوق  لیسانس و 9 نفر دکتری بوده است. سابقة خدمت آزمودنی ها 5 تا 9 سال 5 نفر، 10 تا 14 سال 
6 نفر، 15 تا 19 سال 5 نفر و 8 نفر 20 سال به باال سابقه داشتند. مدیران فدراسیون های شرکت کننده در تحقیق 

شامل 14 فدراسیون پایه، 7 فدراسیون توپی و 3 فدراسیون راکتی بودند.
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جداول توزیع فراوانی مرتبط با متغیرهای، سن، جنسیت، سابقه خدمت، فدراسیون و تحصیالت

درصدفراوانیجنسیت

2291/7مرد

28/3زن

24100کل

درصدفراوانیسن

32625 تا 35 سال

36625 تا 40 سال

41520/8 تا 50 سال

51729/2 سال به باال

24100کل

درصدفراوانیسابقه خدمت

5520/8 تا 9 سال

10625 تا 14 سال

15520/8 تا 19 سال

20833/3 سال به باال

24100کل

درصدفراوانیفدراسیون

1458/3پایه

729/2توپی

312/5راکتی

24100کل

درصدفراوانیتحصیالت

937/5لیسانس

625فوق لیسانس

937/5دکتری

24100کل



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

229

 شامره: 48  تابستان 1399  

کید بر مؤلفه  نتایج تحقیق در مورد س��ؤال اول )میزان بهره وری فدراس��یون های ورزش��ی در ُبعد قهرمانی با تأ
مالی چگونه اس��ت؟( نش��ان داد تفاوت معنی داری در س��طح α=0/01 بین میانگین شاخص های بهره وری در 
کید بر ُبعد قهرمانی وجود داش��ته و در تمامی ش��اخص ها میانگین وضعی��ت مطلوب باالتر از  مؤلف��ه مالی با تأ

میانگین وضعیت موجود بوده است)جدول 1(.

جدول 1: بهره وری در مؤلفه »مالی« با تأکید بر ُبعد قهرمانی در وضعیت موجود و مطلوب

میانگینسطوحشاخص
انحراف 

معیار
میزان
T

درجه 
آزادی

سطح
معنی داری

شدت 
اثر

میزان 
بهره وری

بودجه برای راه اندازی سبک های 
جدید

1/450/72وضعیت موجود
6/06230/0010/460/54

3/081/47وضعیت مطلوب

تأمین بودجه استعدادیابی
20/88وضعیت موجود

11/94230/0010/580/42
4/580/92وضعیت مطلوب

تأمین بودجه برای قابلیت های 
جسمانی

2/621/09وضعیت موجود
8/30230/0010/510/49

4/620/92وضعیت مطلوب

برگزاری مسابقات داخلی
3/581/17وضعیت موجود

5/18230/0010/430/57
4/790/41وضعیت مطلوب

)R&D( بودجه تحقیق و توسعه
1/750/84وضعیت موجود

10/72230/0010/560/44
4/251/03وضعیت مطلوب

بودجه آموزشی و تبلیغاتی
2/331/04وضعیت موجود

10/06230/0010/570/43
4/450/65وضعیت مطلوب

تأمین بودجه برای ارتقای سطح 
اجتماعی

2/791/10وضعیت موجود
5/41230/0010/440/56

4/500/97وضعیت مطلوب

مالی
16/544/69وضعیت موجود

10/65230/0010/560/44
30/294/04وضعیت مطلوب

کید بر ُبعد قهرمانی، دارای ضرایب باالتر  همچنین شدت اثر تمامی شاخص های بهره وری در مؤلفه مالی با تأ
از 0/4 بود. ازاین رو، می توان گفت که از دیدگاه مدیران و کارشناسان فدراسیون های المپیکی، بهره وری سازمان 

کم بوده و تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد. 
کید بر مؤلفه  نتایج تحقیق در مورد س��ؤال دوم )میزان بهره وری فدراس��یون های ورزش��ی در ُبعد قهرمانی با تأ
مادی چگونه اس��ت؟( نش��ان داد تفاوت معنی داری در س��طح α=0/01 بین میانگین شاخص های بهره وری در 
کید بر ُبعد قهرمانی در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد و در تمامی ش��اخص ها  مؤلفه مادی با تأ
میانگین وضعیت مطلوب باالتر از میانگین وضعیت موجود بوده است. این مطلب بیانگر این است که ازلحاظ 

آماری بین وضعیت موجود و مطلوب شکاف مشاهده می شود )جدول 2(.
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جدول 2: بهره وری در مؤلفه »مادی« با تأکید بر ُبعد قهرمانی در وضعیت موجود و مطلوب

میانگینسطوحمؤلفه
انحراف 

معیار
میزان

t
درجه 
آزادی

سطح
معنی داری

شدت 
اثر

میزان 
بهره وری

تجهیزات مناسب برای سبک های 
جدید

1/450/58وضعیت موجود
6/22230/0010/460/54

3/081/52وضعیت مطلوب

تجهیزات تخصصی برای پرورش 
استعداد

2/371/01وضعیت موجود
12/40230/0010/590/41

4/411/01وضعیت مطلوب

بانک اطالعات جامع
2/371/17وضعیت موجود

9/02230/0010/530/47
4/500/72وضعیت مطلوب

تجهیزات تخصصی برای 
قابلیت های جسمانی

2/621/13وضعیت موجود
8/23230/0010/510/49

4/500/88وضعیت مطلوب

تجهیزات برای طراحی
20/97وضعیت موجود

9/67230/0010/540/46
4/121/29وضعیت مطلوب

2/501/38وضعیت موجودابزارهای تبلیغاتی
6/43230/0010/470/53

4/201/02وضعیت مطلوب

امکانات
2/501/17وضعیت موجود

5/50230/0010/440/56
4/331/16وضعیت مطلوب

مادی
15/835/19وضعیت موجود

10/73230/0010/560/44
29/165/78وضعیت مطلوب

کید بر میزان ضرایب شدت اثر حاصله و همان گونه که مشاهده می شود در تمامی شاخص های بهره وری  با تأ
کید بر ُبعد قهرمانی ضرایب باالتر از 0/4 می باش��د. ازاین رو، می ت��وان گفت که از دیدگاه  در مؤلف��ه م��ادی با تأ

مدیران فدراسیون های المپیکی، بهره وری سازمان کم بوده و تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد. 
کید بر مؤلفه  نتایج تحقیق در مورد س��ؤال س��وم )میزان بهره وری فدراسیون های ورزش��ی در ُبعد قهرمانی با تأ
انس��انی چگونه است؟( نش��ان داد تفاوت معنی داری در سطح α=0/01 بین میانگین شاخص های بهره وری در 
کید بر ُبعد قهرمانی در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد. ازاین رو، با رجوع به  مؤلفه انس��انی با تأ
میانگین ها در دو وضعیت موجود و مطلوب، می توان گفت که در تمامی شاخص ها میانگین وضعیت مطلوب 
باالتر از میانگین وضعیت موجود بوده و این مطلب بیانگر این اس��ت که شکاف چشمگیری ازلحاظ آماری بین 

وضعیت موجود و مطلوب مشاهده می شود )جدول 3(.
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جدول 3: بهره وری در مؤلفه »انسانی« با تأکید بر ُبعد قهرمانی در وضعیت موجود و مطلوب

میانگینسطوحمؤلفه
انحراف 

معیار
میزان

t
درجه 
آزادی

سطح
معنی داری

شدت 
اثر

میزان 
بهره وری

آموزش سبک های جدید به مربیان
2/081/10وضعیت موجود

4/99230/0010/420/58
3/371/71وضعیت مطلوب

آموزش سبک های جدید به داوران
2/291/30وضعیت موجود

4/77230/0010/410/59
3/411/74وضعیت مطلوب

اضافه نمودن سبک های جدید
2/411/38وضعیت موجود

4/62230/0010/410/59
3/541/79وضعیت مطلوب

برگزاری رویدادهای استعدادیابی
2/621/17وضعیت موجود

8/57230/0010/520/48
4/620/57وضعیت مطلوب

مربیان و کارشناسان استعدادیاب
2/501/10وضعیت موجود

8/35230/0010/520/48
4/540/58وضعیت مطلوب

برگزاری کالس های بازآموزی برای 
مربیان

3/291/19وضعیت موجود
5/88230/0010/450/45

4/750/60وضعیت مطلوب

برگزاری کالس های بازآموزی برای 
داوران

3/331/01وضعیت موجود
5/99230/0010/450/45

4/660/63وضعیت مطلوب

مربیان درجه 1، مربیان بین المللی، 
داوران بین المللی، داوران درجه 1

3/041/19وضعیت موجود
6/59230/0010/470/53

4/620/57وضعیت مطلوب

همکاری با شرکت های تولیدی لوازم و 
تجهیزات ورزشی

1/951/04وضعیت موجود
8/91230/0010/530/47

41/31وضعیت مطلوب

نیروی فنی متخصص
2/501/21وضعیت موجود

6/24230/0010/460/54
4/161/23وضعیت مطلوب

برنامه های اجراشده با محوریت اخالق 
ورزشی

2/751/25وضعیت موجود
6/58230/0010/470/53

4/411/01وضعیت مطلوب

صندوق های حمایت از پیشکسوتان
1/790/88وضعیت موجود

10/07230/0010/550/45
4/291/23وضعیت مطلوب

صندوق های حمایتی از ورزشکاران و 
قهرمانان

1/750/79وضعیت موجود
10/43230/0010/560/44

4/331/23وضعیت مطلوب

انسانی
32/338/59وضعیت موجود

9/18230/0010/530/47
54/759/37وضعیت مطلوب
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کید  گفتنی اس��ت که میزان ضرایب ش��دت اثر حاصله در تمامی ش��اخص های بهره وری در مؤلفه انسانی با تأ
ب��ر ُبع��د قهرمانی ضرایب باالت��ر از 0/4 می باش��د. ازاین رو، می توان گفت ک��ه از دیدگاه مدیران و کارشناس��ان 

فدراسیون های المپیکی، بهره وری سازمان کم بوده و تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد. 
درنهایت نتایج تحقیق نش��ان داد تفاوت معنی داری در سطح α=0/01 بین میانگین  شاخص های بهره وری در 
کید بر ُبعد قهرمانی در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد. با  مؤلفه های مالی، مادی و انس��انی با تأ
رجوع به میانگین ها در دو وضعیت موجود و مطلوب نیز می توان گفت که در تمامی مؤلفه ها میانگین وضعیت 
مطلوب باالتر از میانگین وضعیت موجود اس��ت و این نش��انگر آن است که شکاف چشمگیری از لحاظ آماری 

بین وضعیت موجود و مطلوب مشاهده می شود)جدول 4(.

جدول 4: بهره وری در مؤلفه های مادی، مالی و انسانی با تأکید بر ُبعد قهرمانی در وضعیت موجود و مطلوب

میانگینسطوحشاخص
انحراف 

معیار
میزان

t
سطح

معنی داری
شدت اثر

میزان 
بهره وری

مالی

وضعیت 
موجود

16/544/69

10/650/0010/560/44
وضعیت 
مطلوب

30/294/04

مادی

وضعیت 
موجود

15/835/19

10/730/0010/560/44
وضعیت 
مطلوب

29/165/78

انسانی

وضعیت 
موجود

32/338/59

9/180/0010/530/47
وضعیت 
مطلوب

54/759/37

کید بر میزان ضرایب ش��دت اثر حاصله مش��اهده می ش��ود که باالترین میزان ش��دت اثر به شاخص های  با تأ
به��ره وری در مؤلف��ه انس��انی با ضری��ب es=0/47، پس ازآن ش��اخص های بهره وری در مؤلف��ه مالی با ضریب 
es=0/44 و س��پس ش��اخص های بهره وری در مؤلفه مادی با ضریب es=0/44 معطوف می باش��د. ازاین رو، با 
توج��ه به اینکه ضرایب هر س��ه مؤلفه باالتر از 0/4 می باش��د، می توان گفت که از دیدگاه مدیران و کارشناس��ان 

فدراسیون های المپیکی، بهره وری سازمان کم بوده و تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد. 
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بحث و نتیجه گیری
نتای��ج تحقیق حاضر نش��ان داد که در مؤلفه مالی ش��اخص هایی ازجمله: تأمین بودجه اس��تعدادیابی، تأمین 
بودجه برای قابلیت های جسمانی، بودجه تحقیق و توسعه 1(R&D) و بودجه آموزشی و تبلیغاتی، دارای میانگین 
وضعی��ت مطل��وب باالتر از میانگین وضعیت موج��ود بوده اند، ولی باوجود معنادار بودن t و ش��دت اثر باال در 
ش��اخص های بودجه برای راه اندازی س��بک های جدید، برگزاری مس��ابقات داخلی و تأمین بودجه برای ارتقای 
س��طح اجتماعی، ش��دت اثر کمتر از 0/50 داش��تند و فاصله میانگین موجود و مطلوب به نس��بت شاخص های 
دیگر مؤلفه مالی در ُبعد قهرمانی کمتر بوده اس��ت. ش��کاف بین وضعیت موجود و مطلوب در تمام ش��اخص ها 
مشهود است و از دیدگاه مدیران فدراسیون های المپیکی، بهره وری در مؤلفه مالی کم بوده و تا وضعیت مطلوب 
فاصله زیادی وجود دارد و برای رس��یدن به وضعیت مطلوب باید توجه و برنامه ریزی خاصی به مؤلفه های مالی 
در ُبعد قهرمانی داشته باشند. در زمینه نتیجه به دست آمده، تحقیقی که مشابه با تحقیق حاضر باشد یافت نشد، 
اما در اهمیت بعد مالی  و زیر فاکتورهای آن نتایج تحقیق حاضر با نتایج احمدی و همکاران)1396( که نشان 
داد انعطاف پذیری مالی بر اثربخش��ی س��ازمانی بیش��ترین تاثیر را دارد، همسو می باشد. همچنین نتایج تحقیق 
امیرخانی و علیخانی)1394( که کنترل هزینه را از جمله عوامل اثرگذار بر بهره وری سازمان دانسته اند، و مهدوی 
انارکی و همکاران)1394( که کمبود منابع مالی را از موانع توس��عه ورزش قهرمانی دانس��ته اند و بروسدالزارو و 
همکاران )2014( که جایگاه نهایی تیم های بسکتبال اسپانیا را به کارایی تیم ها مرتبط دانسته بودند، با یافته های 
پژوهش حاضر همسو می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد مؤلفه مادی در شاخص هایی ازجمله: تجهیزات 
تخصص��ی برای پرورش اس��تعداد، بان��ک اطالعات جامع، تجهی��زات تخصصی برای قابلیت های جس��مانی، 
تجهی��زات برای طراحی، دارای میانگین وضعیت مطلوب باالتر از میانگی��ن وضعیت موجود بوده، ولی باوجود 
معنادار بودن t و ش��دت اثر باال ش��اخص های تجهیزات مناس��ب برای س��بک های جدید، ابزاره��ای تبلیغاتی، 
امکانات، ش��دت اثر کمتر از 0/50 داش��تند و فاصله میانگین موجود و مطلوب به نس��بت ش��اخص های دیگر 
مؤلفه مادی در ُبعد قهرمانی کمتر بوده اس��ت. این مطلب بیانگر این اس��ت که ش��کاف بین وضعیت موجود و 
مطلوب چش��مگیر است و از دیدگاه مدیران فدراس��یون های المپیکی، بهره وری فدراسیون های ورزشی المپیکی 
کید بر ُبعد قهرمانی کم بوده و تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد و برای رسیدن به  کشور در مؤلفه مادی با تأ
وضعیت مطلوب باید توجه و برنامه ریزی خاصی به مؤلفه های مادی در ُبعد قهرمانی وجود داش��ته باشد. نتیجه 
ب��ه دس��ت آمده با نتایج مهدوی ان��اری و همکاران)1394( که کمبود فضا و امکان��ات را از جمله موانع موثر در 
کید بر ُبعد  ورزش قهرمانی دانس��ته اس��ت، همخوانی دارد. با نگاهی به نتایج به دست آمده در مؤلفه انسانی با تأ
قهرمانی مش��خص شد که در ش��اخص هایی ازجمله: برگزاری رویدادهای اس��تعدادیابی، مربیان و کارشناسان 
اس��تعدادیاب، همکاری با شرکت های تولیدی لوازم و تجهیزات ورزش��ی، صندوق های حمایت از پیشکسوتان 
و صندوق های حمایتی از ورزش��کاران و قهرمانان، میانگین وضعیت مطلوب باالتر از میانگین وضعیت موجود 
بوده، ولی باوجود معنادار بودن t و ش��دت اثر باال ش��اخص های آموزش س��بک های جدی��د به مربیان، آموزش 

1. Research & Develop 
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سبک های جدید به داوران، اضافه نمودن سبک های جدید، برگزاری کالس های بازآموزی برای مربیان، برگزاری 
کالس های بازآموزی برای داوران، مربیان درجه 1، مربیان بین المللی، داوران بین المللی، داوران درجه 1، نیروی 
فنی متخصص و برنامه های اجراش��ده با محوریت اخالق ورزش��ی، ش��دت اثر کمتر از 0/50 داش��تند و فاصله 
میانگین موجود و مطلوب به نسبت شاخص های دیگر مؤلفه انسانی در ُبعد قهرمانی کمتر بوده است. این مطلب 
بیانگر این اس��ت که ش��کاف چش��مگیری بین وضعیت موجود و مطلوب در تمام شاخص ها مشاهده می شود. 
درنهایت، می توان گفت که از دیدگاه مدیران و کارشناس��ان فدراس��یون های المپیکی، بهره وری فدراس��یون های 
کید بر ُبعد قهرمانی کم بوده و تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی  ورزش��ی المپیکی کش��ور در مؤلفه انس��انی با تأ
وج��ود دارد و برای رس��یدن ب��ه وضعیت مطلوب باید توج��ه و برنامه ریزی خاصی به مؤلفه های انس��انی در ُبعد 
قهرمانی داشته باشند. نتایج این تحقیق با تحقیقات مهدوی اناری و همکاران)1394( که کمبود نیروی انسانی 
متبحر و عدم حمایت اسپانس��ر و حامی مالی و مافیای ورزش را از جمله عوامل عدم پیش��رفت ورزش قهرمانی 
دانس��ته اند و بنیادی نائینی و همکاران)1395( که یادگیری س��ازمانی را بر اثربخش��ی س��ازمان موثر دانسته اند، 
همس��و می باش��د. یادگیری سازمانی به همکاری و تس��هیم دانش بین کارکنان اشاره دارد و از این جهت با مولفه 
انسانی که موضوعاتی چون بازآموزی در کالس های داوری و مربیگری)همکاری و تسهیم دانش( را در بر دارد، 
ارتباط می یابد. همچنین ملک حس��ینی)1394( و رهام)2015( در تحقیق خود نش��ان دادند مدیریت عملکرد 
کارکنان با بهره وری سازمانی رابطه دارد که در راستای یافته های تحقیق حاضر قرار دارد. آرایا و پلیسیر )2013(  
نیز در تحقیق خود به این نتیجه رس��یدند که گرفتن بازخورد از منابع انس��انی می تواند بهره وری را در تیم هندبال 
بانوان انگوال افزایش دهد. نتایج تحقیق حاضر نش��ان داد باالترین میزان ش��دت اثر به شاخص های بهره وری در 
مؤلفه انسانی با ضریب es=0/47، پس ازآن شاخص های بهره وری در مؤلفه مالی با ضریب es=0/44 و سپس 
شاخص های بهره وری در مؤلفه مادی با ضریب es=0/44  معطوف بوده است. نتیجه به دست آمده نشان دهنده 
اهمیت مولفه انسانی است و با یافته های پژوهش امیرخانی، علیخانی)1394(، امینی، علی نژاد)1394(، ملک 
حس��ینی)1394(، میزایی)1394(، حری)1392(، لسی)2014(، شارما)2014(  و مانزور)2015( همسویی 

دارد. 
در نتیجه گیری نهایی باید به این نکته اشاره کرد که تعیین اهداف راهبرد عملکرد، سنجش عملکرد، جمع آوری 
و تجزیه و تحلیل داده های عملکردی و به کارگیری این داده ها در جهت بهبود عملکرد و بهره وری سازمان، یک 
اصل بس��یار مهم در جهت موفقیت س��ازمان اس��ت که از طریق مقایس��ه وضع موجود با برنامه های مصوب و یا 
وضع مطلوب بر اس��اس ش��اخص های از پیش تعیین شده، صورت می گیرد. از دیدگاهی دیگر، مدیران عالوه بر 
وظایف مرس��وم خود )برنامه ریزی، کنترل، نظارت، هدایت و هماهنگی( دو وظیفه مهم دارند: یکی رس��یدگی 
به امورجاری و دوم ، بهبود وضعیت موجود که مدیریت بهره وری ارتباط مس��تقیم با وظیفه دوم دارد. لذا هر چه 
رس��یدگی به امور جاری وقت بیش��تری از مدیران فدراسیون های ورزشی را سلب نماید، به همان نسبت سازمان 
ش��انس رقابت پذیری و داش��تن فردایی بهتر را به واس��طه عدم اعمال مدیریت بهره وری از دس��ت خواهد داد. 
اجرای این گونه تحقیقات که به ارزیابی عملکرد فدراس��یون های ورزش��ی معطوف اند، زمینه مس��اعدی را برای 
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برنامه ریزی های راهبردی در مدیریت ورزش��ی فراهم می س��ازد، چرا که جمع آوری اطالعات در زمینه بهره وری 
فدراس��یون ورزشی، چش��م اندازهای تجربی را در زمینه های فعالیت های کوتاه مدت و بلندمدت فدراسیون های 
ورزش��ی ایجاد می کند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می ش��ود از نیروی انسانی سازمان برای شناسایی 
و مستندس��ازی فرایندهای موجود در  س��ازمان به منظور اصالح آنها استفاده بهینه ش��ود. منابع مالی بیشتری به 
ُبعد قهرمانی اختصاص یابد و فدراس��یون ها همکاری بیشتری با ش��رکت های تولیدی لوازم و تجهیزات ورزشی 
داش��ته باش��ند. همچنین مربیان و کارشناسان متخصص در زمینه اس��تعدادیابی آموزش ببینند و از نیروهای فنی 

متخصص در فدراسیون ها استفاده شود. 
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