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 چکیده 
بود   ایحرفه در بعد  المپیکی ایران هایفدراسیون  وریبهره تعیین میزان  ،حاضرانجام پژوهش از هدف 

 ی پژوهروند  ی ابینه یعنوان طرح زم به،  محدود  ی زمان  ةتأثیر دامنتحت   یابی زمینه طریق طرح پژوهشی  ازکه  
 های روایی انجام شد.  ساختهنامة پژوهشگراز پرسش  گیریبهره با این پژوهش  .شده استمعرفی 

  استفاده از پایایی ابزار با  ،همچنین  . شدند تأییدنامه بررسی و پرسش محتوایی، صوری، ظاهری و مالکی 
پژوهش،   آماری جامعة .آمد  دستبه ضریب اعتبار مطلوبی  0/ 96 و با ضریب آزمون شدآلفای کرونباخ 

 هافدراسیون   تمام   مدیران  محدود،   تعداد   به   توجه   با   که   ندبود  ایران   المپیکی   هاییون فدراس  ارشد   مدیران
از   هاداده وتحلیل تجزیه  برای .شدند گرفته درنظر آماری نمونة عنوان به  شمارکل  صورت به ( 26تعداد = )

مالی، مادی و انسانی با  هایمؤلفه وری در های بهره شاخص  سةیمقا دو گروه همبسته )برای  تی  آزمون
بررسی   شکاف موجود( و شدت اثر )برای در وضعیت موجود و مطلوب و شناسایی  ایحرفه عد بر ب تأکید

که   مشخص شد هامیانگین به نتایج در مؤلفه مالی، با رجوع به  . با نگاهی شد وری( استفادهره میزان به
  ی ارتقا  و  هازیرساخت   ةتوسعی،  داخل   یاردوها  یبرگزار،  شکسوتانیاز قهرمانان و پ  لیتجل   هایشاخص در  

التر از میانگین وضعیت موجود بود؛ ولی باوجود  وضعیت مطلوب با ی، میانگین سطح مسابقات داخل 
اثر   بودجه برای استفاده از دانش، شدت  و  هااعزام  بودجة های، شاخص و شدت اثر باال تی  بودنمعنادار

مالی در بُعد   ؤلفة های دیگر م میانگین موجود و مطلوب به نسبت شاخص داشتند و فاصلة 0/ 50کمتر از 
 ای حرفه المپیکی ایران در بعد  هایفدراسیون وری بهره  کهمشخص شد  ، درنهایت کمتر بود. ایحرفه
 . استاز سطح استاندارد  ترپایین 
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 مقدمه
 و  عوامل از مندیبهره نیازمند خود، رقابتی توان افزایش برای ورزشی هایسازمان ،سوم هزارة در 

 نتایج و اهداف به یابیدست میزان هاآن از استفاده با بتوانند تا هستند مختلفی ابزارهای
 فناوری، و جغرافیایی اقتصادی، سیاسی، تغییرات ،همچنین. کنند تسهیل را شدهتعیین ازپیش

 هاسازمان  ،جهانی  رقابت  افزایش  با  همراه  تغییرات  این  سرعت.  اندداشته   هاسازمان  بر  شگرفی  تأثیرهای
 دهیسازمان  دوباره  را  هایشانفعالیت  خود،  کار  دادنانجام  هایشیوه   در  بازاندیشی  با  تا  است  واداشته  را

 (.145، 2012 ،امیری و اعرابی ،صوفی بامداد ،نیرومند) کنند
در کشورهای پیشرفته و در  بسزایینقش  هستند که هافدراسیون  ورزشی هایسازماناین  ازجملة

ت یفعالا درحالیو پو یرقابت یطیدر محورزشی  هاییون فدراس .کنندمیایفا  ایحرفه ورزش  حوزة

 بینییشپ ان کام و هستندر ییتغدرحال پیوسته آن یو خارج یداخل یارهیمتغه ک یطیهستند؛ مح
 یادیفراوان و زمان ز  هایینههزهای ورزشی  یون فدراس  براین،افزون  .ار سخت استیبسز  یرات نیین تغیا

ت دس اندازهاچشمدت و تا بتوانند به اهداف بلندم کنندیم 1راهبرد ین و اجرایه، تدوی را صرف ته
شدن آن کشور و ، باعث دیدهالمللیبین رویدادهایپرچم کشور خود در  درآوردناهتزازبا به و دابنی

، رسالت، یتمأموربا هر  ورزشی هاییون فدراسمدیران  شوند.آن کشور ایجاد غرور ملی برای مردم 
به و  کنندیمعمل  المللیبینا ی یمل یک قلمرویدر  تینهادر ،که دارند یاندازچشماهداف و 

 ین، بررسیبنابرا؛ هستندملزم  مردم(جامعه )و  هارجوع ارباب، نفعانورزشکاران، ذیبه  ییگوپاسخ
 در یاتیو ح کنندهیینتع یعاملو  شودمی یتلق یند مهم راهبردیک فرای هاآن یو اثربخش کارایی
حد تاچه  ورزشی  هاییون فدراسرد  که عملکنیاز ا  یآگاه  ،بنابراین؛  است  ورزشی  ةتوسع  یهابرنامهتحقق  

 جمشیدی ) اهمیت فراوان دارد ،هاآن وریبهره سنجش میزان نیز و  است دن به اهدافیجهت رسدر
 (.2016 کوهساری،

، بهترعبارتشود. به ارتباط بین این دو به از کارایی و اثربخشی است و باید  ایمجموعه ،2وریبهره 
 ارایی( با دستیابی به اهداف )جنبة ک منابع سازمانی )جنبة کمی،بین چگونگی استفادة درست از 

در  .(5، 0820 ،3، هارل، دیزگرانادوس، گزمنچاردتیپر) شودثربخشی( باید هماهنگی ایجاد کیفی، ا
ی، عمالً از ورزش هایفدراسیون کارا از امکانات موجود در  وری بیشتر و استفادة، بهرهشرایط کنونی
 هافدراسیون در  وری  سنجش بهرهاما   ؛شده است  و به یک ضرورت تبدیل  فراتر رفته استیک انتخاب 

یک سازمان تولیدی یا بازرگانی نیست و آن در    گیریاندازه به سهولت   هستند،  خدمات  دهندةارائه که  

 
1. Strategy 

2. Productivity 

3. Pritchard, Harrell, DiazGranados & Guzman 
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عینی و ملموس،   هایویژگیبر  تی متفاوت از کاال دارند و عالوهخدمات ماهی  ،زیرا  ؛است  ترپیچیدهبسیار  
 .(2012 ،صداقتی) دارند غیرعینی و غیرملموس نیز هایویژگی

مهم   شدن ندارند و بین ارائة خدمات و مصرف آن فاصلة زمانی وجود ندارد. نکتةخدمات قابلیت ذخیره
های حاصل از فعالیت هایستادهوری در بخش خدمات این است که معمواًل بهره گیریاندازهدیگر در 

عمومی   دولتی چون از بودجةبخش خدمات    ،عالوهتبدیل کرد. بهبه عدد    تواننمیسهولت  خدماتی را به
»در  ،بهترعبارتگوی جامعه و مخاطبان باشند. بههایش پاسخخروجیو  هاستاده، باید دشومیتأمین 

 ،هرحالبه. (107، 1998)فقیهی،  وری معادل تولید ناخالص نیست«رهش خدمات دولتی، بهبخ
که این هدف در ویژه آنسازمان زنده و فعال است؛ به  هر عمدةهای  یکی از هدف وری و ارتقای آنبهره

دیگر با سطوح جهانی سو با اقشار مردم و ازسوی از یک   های ورزشی کشور کهنهادهایی چون فدراسیون 
 ،در هر نظام متحول و پیشرو، اولین گام ،روازاین کند؛ایفا می ایکنندهتعیینارتباط دارند، نقش 

 وری است.تالش برای تعیین عوامل مؤثر در افزایش بهره  ،وری و متعاقب آنکوشش برای شناخت بهره

، هرشاور (1976) 2سوترمایستر ،(1980) 1هرسی و گلد اسمیت ) وریبهرههای مطالعه و بررسی مدل
اینکه زجمله  ا  کند؛های متعددی را در ذهن ایجاد میسؤال   :(1992)  4پوتی  .ژوزف ام  ( و1978)  3و راچ 

تأثیر بیشتری   ایحرفهعد ب در هافدراسیون  5و اثربخشی وریافزایش بهرهدر کدام دسته از عوامل 
 ؟گذارندمی یجابر

 تیریبه مده کاثربخش است  یکند. سازمانمی فایا یسازمان توسعةدر  ینقش مهم یسازمان یاثربخش
 حیطة باشد و  قادر    یریادگی  یمداری و ساختاربندارزش  د،یتول  ،یمداری مشتر  ،پذیریها، انعطافابهام
را به درجه و  یسازمان یشاثربخ نظراننان را بشناسد. صاحبکارک زیاد یو توانمندساز یشغل یاصل

 (.173، 2011 ،زارچی کریمی عامریون، چاقری، ،یقی)توف اندکرده فیبه هدف تعر دستیابی زانیم
هایی است که باید برای بررسی اثربخشی سازمان برداشت. های سازمان از نخستین گامدرک هدف

ها هدف  دلیل،همینبه  پی دستیابی به آن باشد.در  آنچههای سازمان نشانگر علت وجودی است و  هدف

ن عبارت کنند. در این دیدگاه، اثربخشی سازماصورت »وضع مطلوب سازمان در آینده« تعریف میرا به 
 که ( معتقد است1964) 6. اتزیونیهای موردنظر سازمانیل به هدفاز میزان دسترسی یا ن است

 ، ارتباطدراینآن مساوی با اهداف یا بیشتر از آن باشد.  مشاهدةاثربخش است که نتایج قابل سازمانی
با توجه به اهمیت موضوع اثربخشی و با توجه به منابع سازمانی موجود و ابعاد که باید گفت 

 
1. Hersey & Gold Smith 

2. Sutermeister 

3. Hershauer & Ruch 

4. Jozef M. Poty 

5. Effectiveness 

6  . Etzioni 
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اساس دستیابی به اهداف ورزشی بر هایفدراسیون تاکنون میزان اثربخشی  ،ورزشی هایفدراسیون 
 کرد یرو یمبنابر یهای ورزشفدراسیون یاثربخش یریگاندازهبه  اصرفنشده است و  گیریاندازه

که اثربخشی  شده است؛ بنابراین، مهم است بسنده( 48، 2014 عیدیی )رقابت یهاارزش 
شود تا بتوان با استناد به نتایج  گیریاندازهمبنای رسیدن به هدف ورزشی بر هایفدراسیون 

د نصورتی تدوین شوباید به هابرنامهو  استفاده کرد هاآن از  آینده هایریزی برنامهبرای  آمدهدستبه
است،  شده استفادهاز آن  رویکردی که در این پژوهشکه بتوانند بیشتر به اهداف مشخص برسند. 

 است. 1بر دستیابی به اهدافرویکرد مبتنی

است.  شده استفادهصورت معمول ترین رویکردی بود که درگذشته و بهبر اهداف عمدهرویکرد مبتنی
داد است. ویژگی اصلی این عنوان برون ت و خدمات سازمان بهتمرکز اصلی این روش بر محصوال

فرض رویکرد ملکرد است. پیشگیری ع برای اندازه  هارویکرد، تعیین و شناسایی اهداف و استفاده از آن
جوی نیل به ودارند و در جست 3یو عقالی 2ها ماهیتی مشورتیبر هدف این است که سازمانمبتنی

صورت وسیع در به رویکرد این از(، هنوز 1983) 5 دفت. ال ریچاردبر اظهارات هستند. بنا 4اهداف
های مالی برای در این رویکرد از شاخص ،طور عمدهشود. بهاستفاده می وکارکسبدنیای تجارت و 

، 7، نرخ رشد6سود ها نیز شامل حاشیةترین شاخصعمدهشود و گیری اثربخشی استفاده میاندازه
اساس بر  وریبهرهیکی از مواردی که    .(1983  دفت.  ال  ریچارد)  هستند 9و سهم بازار 8بازگشت سرمایه

 محاسبةبرای  ،روازاین هستند؛مرتبط با آن سازمان  هایلفهمؤو  هاشاخص، شودمیآن سنجیده 
و  (2002) بدنیسازمان تربیت نامةساساس اساورزشی بر هایفدراسیون بر اهدافمبتنی وریبهره

مالی، مادی و  ازجملهگرفتن منابع سازمانی با درنظر ،ایحرفه عدببرای  شدهمشخص هایشاخص
را  ایحرفه عدبالمپیکی ایران در  هایفدراسیون  وریبهرهبتوان میزان باید  هاآنانسانی با ارزیابی 

 هافدراسیون وضعیت موجود و مطلوب  کردنو مشخص 10آورد. با استفاده از مدل دیمتل دستبه
میزان که  هاییشاخص بارةدر هاییپیشنهادو  را تحلیل کرد هاآن وریبهره هایشاخص توانمی

خود را  وریبهرهبتوانند  هاآنارائه کرد تا با توجه بیشتر به  هافدراسیون به  دارند، تریپایین وریبهره
 یکارکردها  دربارة  کافیاطالعات جامع و    داشتن  .نجامدبه موفقیت فدراسیون بی  درنهایتباالتر برند که  

 
1. Goal Attainment Approach 

2. Deliberate 

3. Rational 

4. Goal -Seeking 

5. Richard L. Daft 

6. Profit Margin 

7. Rate of Growth 

8. Return on Investment 

9. Market Share 

10. DEMATEL 
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 افتی دست ایحرفهبعد  دروری بتوان به بهره قیطر نیتا از ا ضروری است یورزش یهاون یفدراس
عملکرد  یابیکه به ارز هاپژوهشگونه این  یاجرا (.24، 2012آزادان،  نوروزیان، مدنی و ،)پالیزبان

 تیریدر مد راهبردی یهای زیربرنامه یبرارا  یمساعد ةنیزم ،هستند معطوف یورزش ونیفدراس
 ، یورزش ونیوری فدراسبهره میزاناطالعات درزمینة  یآورجمع ،رایز کند؛میفراهم  یورزش
 جادیا یورزش یهاون یمدت و بلندمدت فدراسکوتاه یهاتیفعال ة نیزم را در یاندازهای تجربچشم

 .شودمیاز کشور اشاره  خارجدر داخل و  شدهانجام های، به تعدادی از پژوهش. در ادامهکندیم
بر  یراهبرد یزیربرنامه تأثیر»با عنوان  پژوهشی( 147، 2017)زردشتیان  ی، یوسفی، عیدی واحمد

 ،این پژوهشانجام از هدف انجام دادند.  «یسازمان یریپذانعطاف یانجیبا نقش م یسازمان یاثربخش
 ارائة با  یسازمان یریپذانعطاف یانجیبا نقش م یسازمان یبر اثربخش یراهبرد یزیراثر برنامه یبررس

و  یفینوع توصاز روش پژوهشبود.  یورزش یهاون یجوانان و فدراسومدل در وزارت ورزش  کی
که نشان داد  یمدل معادالت ساختار جیبود. نتا یبر مدل معادالت ساختاریو مبتن یهمبستگ

اثر  یسازمان یبر اثربخش زین یسازمان یریپذو انعطاف یسازمان یریپذبر انعطاف یراهبرد یزیربرنامه
و  یراهبرد یزیربرنامه انیدر ارتباط م یریپذانعطاف یاو نقش واسطه ندداشت یمثبت و معنادار

 کلیدی هایشاخص » با عنوان پژوهشی (101، 2015) یعلیخان امیرخانی و شد. تأیید یاثربخش
 هاداده گردآوری ابزار « انجام دادند.متوازن  امتیازی کارت کردیرو: وریبهره بهبود و سازمان عملکرد
 پنج مدیران به شرکت، مربوط شدةشناسایی عملکرد کلیدی شاخص 18 ازمیان و بود نامهپرسش

 وریبهره و های سازمانبه هدف کارکنان تعهد سطح. دانستند مؤثر خود وریبهره بهبود در را عامل
 بین  اختالف دلیل بیشترینبه و بود یادگیری و رشد منظر در مؤثر کلیدی ازجمله عوامل کارکنان

 هایشاخص درمیان سایر. گرفت قرار دیگر مناظر درصدر منظر این مطلوب، وضع و موجود وضع
 و  تعمیرات و مالی منظر در هزینه کنترل مشتری، منظر در بازاریابی اثربخشی عملکرد، کلیدی

 شدند. انتخاب سازمان وریبهره بهبود رب اثرگذار عوامل عنوانداخلی به فرایندهای منظر در نگهداری

های ورزشی فدراسیون وری منابع انسانی بررسی عوامل مؤثر در بهره به  در پژوهشی( 2012صداقتی )
را در  وری منابع انسانیعوامل مؤثر در بهره ،نامهطریق دو پرسشپرداخت. وی از الگو منتخب و ارائة

های ورزشی کشور به تعداد فدراسیون نیروهای ستادی(  از ریغ  بهمنابع انسانی )ی که آمار جامعة
فدراسیون( و  20بود )ی اخوشه ت صوربه ب نمونة پژوهش. روش انتخاکردی بررسنفر بودند،  1394

  صورت به نمونة پژوهش عنوانبهنفر  302 ،های منتخبدر فدراسیون  با توجه به حجم جامعة پژوهش
 در  مؤثر عوامل خصوص در کارکنان دیدگاه بین -1شد:  مشخص ،یتدرنها تصادفی انتخاب شدند.

 وجه به جنسیت، وضعیت خدمت و سابقةبا ت کشور ورزشی هایفدراسیون  انسانی نیروی وریبهره
 یسازمانسازمان اصلی، دروندرون بین هریک از عوامل  -2 داشت؛وجود ی دارامعنخدمت تفاوت 

سطح ی در سازمانة توسعی و ساالرستهیشابا مشارکت سازمانی، اثربخشی،  یسازمانبرونمکمل و 
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01/0 = α  ر ی بدارامعن تأثیر یسازمان اصلعوامل درون مجموع  -3داشت؛  وجود  یدارامعنارتباط
 تأثیر اثربخشی  ةمؤلفاما بر  ی نداشتند؛سازمانة توسعی و ساالرسته ی، شایسازمانمشارکت ی هامؤلفه 

مشارکت  یهار مؤلفه ب یداراتأثیر معن مکمل سازمانیمجموع عوامل درون -4ی داشتند؛ دارامعن
تأثیر   یسازمانمجموع عوامل برون  -5شتند؛  اثربخشی ندا  ی وسازمانة  و توسع  یساالرستهی، شایسازمان

سازمانی سازمانی و اثربخشی ة توسع ،ساالریشایسته ،یهای مشارکت سازمانر مؤلفهبداری امعن
در  وری«وان »تأثیر تعیین هدف بر بهرهعن ( پژوهشی با157، 2015) 1پرتو و پلیسیر آرایا، .شتنددا

عوامل مختلفی ها به  عملکرد تیمکه  های منتخب انجام دادند. این مطالعه نشان داد  فضای ورزشی تیم
 ستم اقتصادی مشترک، تعیین هدف براساس نظریة گیری هدف، سیجهت بستگی دارد که شامل

ای مردان تیم هندبال حرفهجامعة آماری سه و  2ی مقطعیبررسی کمّ پژوهش. روش استانگیزشی 
های کاری هدفکه نشان داد  نامه بود. نتایج پژوهشگیری پرسش. ابزار اندازهندیگ برتر پرتقال بودل

مند و متعهد نگه انفرادی عالقه در انجام کارهای ورزشکاران را هم در انجام کارهای تیمی و هم 

مورد در اروپا در یپژوهش( 463، 2015) 3عبدالفتاح و فاتاحاال ، هالم، مایسا، فاتن،رهام د.ندارمی
عامل  یکعنوان ه مدیریت عملکرد بهکانجام داد و نشان داد  یوری سازمانو بهره یاثربخش

 4مانزور .نان شودکارکوری ش بهرهیو افزا یتواند موجب اثربخشار میکط یشناختی در محروان 
 اثربخشی بر مدیریت عملکرد  نان وکارک ینقشزش و رفتار فرایانگ تأثیر»عنوان   بارا   پژوهشی (2015)

 ها سه فرضیه طرح شدند. نتایج پژوهشداد. براساس پیشینة پژوهش ستان انجامکپا در «سازمانی
 ، انگیزةشودها نسبت به سازمان بیشتر میکه توانمندسازی کارکنان و شناخت آنزمانی نشان داد

با  نانکارک ینقشو رفتار فرا انگیزش بین مثبتی رابطة ،یابد و همچنینها نیز افزایش میسازمانی آن
با عنوان ( پژوهشی 196، 2014) 5اسپیتیا، لوسینا و گارسا بروسدالزارو .دارد وجود اثربخشی سازمانی

عملکرد ورزشی که تالش کردند    ها« انجام دادند. آنای اسپانیاوری در لیگ برتر بسکتبال حرفه بهره»
اساس دو شاخص کارایی و اثربخشی را بر  هر  ،اساس این هدفوکار ارتباط دهند و بردیریت کسبرا به م

ها نشان داد که متغیرهای کردند. نتایج پژوهش آنارزیابی  ها و توانایی برای پیروزی  مور تیفعالیت بهره
مقیاسی تقسیم نی جهانی، کارایی صرفاً فنی و کارایی کارایی فهای کارایی به پژوهش براساس ارزش 

های بسکتبال اسپانیا به کارایی و نشان داد که جایگاه نهایی تیم  و تحلیل شدند. نتیجة نهایی پژوهش
 .های باالی جدول قرار گیرندها بتوانند در رتبهپیشرفت فنی بستگی دارد تا تیم
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در  ؛ امااندپرداخته  وریبهره هایشاخص اثربخشی و مرور ادبیات، مطالعات زیادی به  با توجه به 
ته باشد، حاضر پرداخ  با جزئیات پژوهش  وریبهرهکه به بررسی    ورزشی، پژوهشی جامع  هایفدراسیون 

 هایفدراسیون  وریبهرهسنجش به قبل از هر کار ، برای تبیین موضوعیافت نشد. در این پژوهش 
 با حاضر پژوهش تمایز وجه. ه شده استپرداخت یانسان و یمال ،یماد هایمؤلفه تفکیک بهورزشی 

 الگوی   یک  در  آن   و بررسی  ایحرفهبعد    به  توجه  اند،شده  انجام  زمینهدراین  تاکنون  که مطالعاتی  سایر
 با توجه به اهمیت   .ورزشی است  هایفدراسیون   وریبهرهمنسجم است که در ارتباط مستقیم با    و  جامع

عنوان های المپیک بهها در جوامع ورزشی، فدراسیون به سایر رشته نسبت های المپیک بیشتر رشته 
اساس این استدالل و مرور ادبیات برحاضر  پژوهش هایسؤال  .جامعة آماری پژوهش مطالعه شدند

  :عبارت بودند از
 ؟است چگونه مالی مؤلفةبر  تأکیدبا  و شغلی ایحرفه بُعدهای ورزشی در وری فدراسیون بهره  میزان
 ؟است چگونه مادی مؤلفةبر  تأکیدبا  و شغلی ایحرفه بُعدهای ورزشی در وری فدراسیون بهره  میزان

 ؟ است  چگونه  انسانی  مؤلفةبر    تأکیدبا    و شغلی  ایحرفه  بُعدهای ورزشی در  وری فدراسیون بهره   میزان

 

 شناسی پژوهش  روش
 یزمان ةتأثیر دامنکه تحت است یابینه ینوع زماز یفیتوص یهاطرح  ةطیدر ححاضر  روش پژوهش

 ، رسازی ابزا، در مرحلة ساختارهمچنین .شودیم یمعرف یپژوهروند یابینه یعنوان طرح زممحدود، به

رگان خردمندی خب و  ندیشه  با میز ا  همراهاکتشافی    مصاحبةیوة کیفی  از ش  ،بر روایی محتوایی  تأکیدبا  
 یتمام ییاجرا رانیمد پژوهش یآمار ةجامع د.ن ارشد مدیریت ورزشی استفاده شو کارشناسا

 یی کارشناسان اجرا و دارخزانه  ر،یدب س،یشامل رئ فدراسیون( 26) کشور کی المپ یورزش ونیفدراس
 یراکت و ی، توپهیهای پا( شامل گروهغیره و گیسازمان ل سیرئ ،یمل میت مدیر ،یفن ریخاص )مد

شمار صورت کلها به، تمام فدراسیون های المپیکجه به تعداد فدراسیون با تو براین،افزون .بودند
نوروزیان،   پالیزبان  نامه براساس نظریةمبنای طراحی پرسش  .ندنظر گرفته شدعنوان نمونة آماری دربه

بود که های ورزشی وضعیت مطلوب و موجود در سازمان برمبنای مقایسةو  (2012) مدنی، آزادان
 گیریاندازهساختن ابزار    برای  ،همچنین  وری محسوب شود.بهره  برای اندازه گیریدقیقی  ابزار  تواند  می

سازی ساختار -3؛ افزاییدانش -2؛ سازمانی کسب توافق -1 :به این مراحل توجه شدنامه( )پرسش

 های اصلی.سازی مؤلفهشاخص -4؛ های اصلیمؤلفه 
 هایارتباط طریق برقراری ، ازشودمیکسب توافق سازمانی شناخته  عنوانبهاول که  در مرحلة 

رگان و کارشناسان ارشد مدیریت ورزشی بخسازمانی، تمامی اهداف مرتبط با طرح پژوهشی برای 
شفاهی   صورتبرای انجام پژوهش به ،سازمانیدرون ن  متخصصاند و توافق الیة دوم یا توضیح داده شد

تعاریف نظری و مطالب مرتبط با پیشینة   ن خواسته شد، از گروه متخصصادوم  مرحلة  در  آمد.  دستبه
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 دستبهسازمانی  وریبهره هاینظریه پژوهش را مطالعه کنند تا از این طریق تسلط زیادی در حیطة
د و یطول انجاممدت دو هفته بهامر به نکه ای شغلی بود وریبهره افزاییدانش . نام مرحلة دوم،آورند

 .پاسخ دهد ،شدمیمطرح  سازمانی را که برای متخصص سؤالتا هرگونه ابهام و  کردژوهشگر تالش پ 
و انسانی در سه سطح استخراج شدند و مالی  ،مادی مؤلفةسه  ساختارسازی بود،سوم که  در مرحلة

سازی برای ، شاخص چهارم . در مرحلةمشخص شدند وریبهرهابعاد اصلی  اندیشةطریق میز از
 .سازی شدنده حیطة اصلی شاخص و نُ انجام شد ایحرفه انسانی در ورزش و مادی  ،مالی هایمؤلفه 
 .انجام گرفتنامه به شرح زیر روایی محتوایی پرسشسنجش ، این از پس

چهارچوب نظری  های ورزشی،وری در سازمانمرتبط با بهره به مبانی نظری و ارزیابی نقادانة با توجه
راستای روایی در ،نظری، کاربردی و مفهومی مبنای اصولی، ،اساس چهارچوب نظریمشخص شد و بر

بر بتنیگیری ممحتوایی ابزار اندازه روایی  ،دیگربیانگیری استخراج شد. به محتوایی از ابزار اندازه
راستای سازمانی دربرون سازمانی ووری به انجام عوامل درونچهارچوب نظری است که در آن بهره

به کسب نتایج مطلوب و  ایحرفهمدت و بلندمدت معطوف است که در ورزش بر اهداف کوتاه تأکید
روایی در استخراج  به کاهش شکاف بین وضعیت موجود با مطلوب معطوف است. ایحرفه در ورزش 

  بین اثربخشی و کارایی که درمجموع  توجهیتفاوت قابل ،نظرانبر دیدگاه صاحب  تأکیدنامه با پرسش
هایی شاخص دارد. برای هرکدام از سطوح یادشده، وجود ایحرفه در سطح ورزش  ،وری استبهره

برخی از  شده،رذکهای های کمی و کیفی شاخصحلیلت یپرتوند. در شدمستقل طراحی و استخراج 
های اصلی یی محتوایی که مؤلفهبا توجه به جدول رواو  شدندبازنگری  ایحرفهبعد ها برای شاخص

های استخراجی د و هرکدام از شاخصسازی آغاز شق میز اندیشه موردتوافق بودند، فرایند شاخصطریاز
 ،بازنگریان، نظر متخصص و همچنین و ابزارهای موجود پیشینة پژوهش با استناد به مبانی نظری،

 ،شدههای استخراج ، تمامی شاخص، پس از گذشت چندین جلسهدرنهایت حذف یا اصالح شدند.
سازی که ند. پس از فرایند شاخصوری ورزشی قرار گرفتبهره ردتوافق تمامی خبرگان در حیطةمو

 صورت به  نمونهسه روی ، ابزار مقدماتی صورت، بهمشخص شدروایی محتوایی با عناصر سازنده 
 شد. اجرا آزمایشی

رگان و کارشناسان ارشد مدیریت خبکیفی  هایمصاحبه از  شدهاستخراجپس از اجرای مقدماتی فرم 
های تا از این طریق روایی صوری شاخص   بودن بازنگری شدندعلت مبهم یا گنگشاخص به  14،  ورزشی

عنوان اقدامی مؤثر درراستای انتقال مفاهیم ازطریق و علمی به  ویراستاری ادبی  .استخراجی افزایش یابد
و درک مفاهیم افزایش یابد و برده شد تا ضریب سهولت، فهم خواندن  کارهای استخراجی بهشاخص

 هایعالمتبا استفاده از  ،درنهایت امه افزایش یابد.نپرسش های، روایی صوری سؤال ترتیببدین
 .حداکثر رسیدهای استخراجی به خواندن از شاخص ، میزان فهم و درکنگارشی
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طریق اخته که با کمک خبرگان و ازسهای استخراجی از ابزار پژوهشگرصهمبستگی محتوای شاخ
و معرف روایی  سازمان باال است وریبهره ، با ابزارهای موجود در حیطةشده بود میز اندیشه طراحی

های عنوان شاخصبه ،ورزشی در ایران هایسازمان وریبهرهمعتبرترین ابزار درزمینة  .استمالکی 
 شده است. ابالغ های المپیکدراسیون است که به ف وریبهره ابالغی وزارت ورزش درزمینة 

پژوهش )جنس، میزان  یهادر نمونه  شناختیهای جمعیتویژگیابتدا  ،هاداده وتحلیلتجزیه  برای
شدند.  میو درصد ترس یع فراوانیو جداول توز دست آمدندتحصیالت، سابقة خدمت و فدراسیون( به 

 ای حرفهبعد    بر  تأکیدمالی، مادی و انسانی با    هایمؤلفه ف  ی توص  برای  یفیدرنهایت، از جداول آمار توص
 ی زکش مریهای گراعنوان شاخص ن بهیانگیانه و مینما، م.  شد  طلوب استفادهدر دو وضعیت موجود و م

ب یار، ضریمع یخطانیز و  یندگکهای پراعنوان شاخصار بهیانس و انحراف معیرات، وارییتغ دامنة و
 هادادهبودن ع درراستای بررسی طبیعی و متقارنیهای توزعنوان شاخصبه یدگیشکب یو ضر یجک

گرایش مرکزی های از شاخص  ،پژوهش یهاها و پاسخ به سؤالل دادهیتحل برای محاسبه شدند.

نمودارها و های آماری )( و نمایشندگی )انحراف معیار، واریانس و غیره(، پراک)میانگین، میانه و غیره
و  عیاز توزپس  های پژوهش استفاده شد.های فردی نمونهف ویژگیتوصی  جداول آماری مرتبط( برای

 همبسته  گروه دو تی یآمار یهامدل از پژوهش یهاسؤال  به پاسخبرای  ،هانامهپرسشآوری جمع 
 در  ایحرفه بعد بر تأکید با انسانی و مادی مالی، هایمؤلفه در وریبهره هایشاخص سةیمقا برای)

 استفاده(  وریبهره  میزان  بررسی  برای)  اثر  شدت  و(  موجود  شکاف  شناسایی  و  مطلوب  و  موجود  وضعیت
 .استفاده شد 23 نسخة 1.اس.اس.پی.افزار اس . در این پژوهش از نرمشد

 

  نتایج
دارای  هانُه نفر از آزمودنی .نفر زن بودند مرد و دو هاآزمودنینفر از  22پژوهش نشان داد که  نتایج

دارای نفر  کارشناسی و نُهنفر دارای تحصیالت در مقطع  تحصیالت در مقطع کارشناسی، شش
 سال 14 تا 10 (،نفر )پنج سال ُنه تا پنج هاآزمودنیخدمت  سابقة تحصیالت در مقطع دکتری بودند.

 کنندهشرکت هایفدراسیون . )هشت نفر( بود به باال سال 20( و نفر )پنجسال  19 تا 15 ،(نفر)شش 
 راکتی   فدراسیون  سهفدراسیون توپی و    هفتفدراسیون پایه،    14  (المپیک  هایفدراسیون )در پژوهش  

 .بودند
 تأکیدبا  ایحرفه های ورزشی در بُعد وری فدراسیون میزان بهره ) اول سؤال در ارتباط بانتایج پژوهش 

 میانگین ن یب α = 01/0در سطح  یداراتفاوت معنکه نشان داد  ؟(است چگونهمالی  مؤلفةبر 

ت موجود و وضعیت مطلوب در وضعی ایحرفهبر بُعد  تأکیدمالی با  وری در مؤلفةهای بهرهشاخص

 
1. SPSS 
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شود که در تمامی یم  در دو وضعیت موجود و مطلوب، بیان  هامیانگین، با رجوع به  روازاین  وجود دارد؛
انگر این است این مطلب بی  .التر از میانگین وضعیت موجود استمیانگین وضعیت مطلوب با  ،هاشاخص

 .شودمیآماری بین وضعیت موجود و مطلوب مشاهده  ازلحاظکه شکاف چشمگیری 
 

 در وضعیت موجود و مطلوب ایحرفهبر بُعد  تأکید»مالی« با  وری در مؤلفةبهره -1جدول 

 نیانگیم سطوح مؤلفه
انحراف 

 اریمع

 زانیم

 تی

 درجة

 یآزاد

 سطح

 یدارامعن

شدت 

 اثر

میزان 

 یوربهره

 هااعزام بودجة
 09/1 83/2 وضعیت موجود

70/9 23 001/0 54/0 46/0 
 55/0 70/4 وضعیت مطلوب

تجلیل از قهرمانان 

 و پیشکسوتان

 06/1 54/2 وضعیت موجود
79/5 23 001/0 45/0 54/0 

 05/1 37/4 وضعیت مطلوب

برگزاری اردوهای 

 داخلی

 83/0 79/3 وضعیت موجود
50/3 23 002/0 36/0 64/0 

 85/0 70/4 وضعیت مطلوب

 توسعة
 هارساختیز

 12/1 29/2 وضعیت موجود
72/6 23 001/0 47/0 53/0 

 02/1 45/4 وضعیت مطلوب

سطح  یارتقا

 مسابقات داخلی

 09/1 37/3 وضعیت موجود
02/4 23 001/0 39/0 61/0 

 91/0 66/4 وضعیت مطلوب

بودجه برای 

 استفاده از دانش

 97/0 41/2 وضعیت موجود
07/11 23 001/0 57/0 43/0 

 57/0 62/4 وضعیت مطلوب

 مالی
 56/4 25/17 وضعیت موجود

63/7 23 001/0 50/0 50/0 
 19/4 54/27 وضعیت مطلوب

 

 

 هایشاخصدر تمامی  ،شودمیکه مشاهده گونههمانو  بر میزان ضرایب شدت اثر حاصل تأکیدبا 
مطرح   توانمی  ،روازاین  هستند؛  0/ 4از    ، ضرایب بیشترایحرفهبر بُعد    تأکیدمالی با    در مؤلفة  وریبهره
سازمان کم است و تا وضعیت   وریبهره،  المپیک  هایفدراسیون که از دیدگاه مدیران و کارشناسان    کرد

 .استسازمانی محرز  شناسیآسیب، اساساین برزیادی وجود دارد؛  ةمطلوب فاصل
یک از در هر وریبهرهبه میزان  توانمی وریبهرهاز شدت  به میزان ضرایب حاصلبا توجه  کهدرحالی
 توان می، هستند  6/0کمتر از    وریبهرهاز شدت    ، با توجه به اینکه ضرایب حاصلکرد  تأکید  هاشاخص

 .پی برد المپیک هایفدراسیون سازمانی در  شناسیآسیبو وجود  وریبهرهبه فقدان 

 تأکیدبا    ایحرفههای ورزشی در بُعد  وری فدراسیون میزان بهره)  دوم  سؤال  در ارتباط باج پژوهش  نتای
 میانگینن یب α = 01/0در سطح  یداراتفاوت معنکه نشان داد  ؟(است مادی چگونه مؤلفةبر 

در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  ایحرفهبر ُبعد  تأکیدمادی با  وری در مؤلفةهای بهرهشاخص
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شود که در تمامی یم  در دو وضعیت موجود و مطلوب، بیان  هامیانگین، با رجوع به  روازاین  د دارد؛وجو
این مطلب بیانگر این است   التر از میانگین وضعیت موجود است.میانگین وضعیت مطلوب با  هاشاخص

 .شودمیآماری بین وضعیت موجود و مطلوب مشاهده  ازلحاظکه شکاف چشمگیری 
 

 در وضعیت موجود و مطلوب ایحرفهبر بُعد  تأکید»مادی« با  وری در مؤلفةبهره -2 جدول

 نیانگیم سطوح مؤلفه
انحراف 

 اریمع

 زانیم

 تی

 درجة

 یآزاد

 سطح

 یدارامعن

شدت 

 اثر

میزان 

 یوربهره

تجهیزات و 

 امکانات

 87/0 62/2 وضعیت موجود
59/9 23 001/0 54/0 46/0 

 76/0 62/4 وضعیت مطلوب

تجهیزات برای 

 استفاده از دانش

 01/1 33/2 وضعیت موجود
23/8 23 001/0 51/0 49/0 

 16/1 16/4 وضعیت مطلوب

 مادی
 70/1 95/4 وضعیت موجود

42/9 23 001/0 54/0 46/0 
 86/1 79/8 وضعیت مطلوب

 

 
 هایشاخصدر تمامی  ،شودمیکه مشاهده گونههمانو  بر میزان ضرایب شدت اثر حاصل تأکیدبا 

مطرح   توانمی،  روازاین  هستند؛  4/0از    ، ضرایب بیشترایحرفهبر بُعد    تأکیدمادی با    در مؤلفة  وریبهره
سازمان کم است و تا وضعیت   وریبهره،  المپیک  هایفدراسیون که از دیدگاه مدیران و کارشناسان    کرد

 .استسازمانی محرز  شناسیآسیب اساس،مطلوب فاصلة زیادی وجود دارد؛ براین 
یک از در هر وریبهرهبه میزان  توانمی وریبهرهاز شدت  با توجه به میزان ضرایب حاصل کهدرحالی

 توان می، هستند  6/0کمتر از    وریبهرهاز شدت    کرد، با توجه به اینکه ضرایب حاصل  تأکید  هاشاخص
 .المپیک پی برد هایفدراسیون سازمانی در  شناسیآسیبو وجود  وریبهره به فقدان

 تأکیدبا    ایحرفههای ورزشی در بُعد  وری فدراسیون میزان بهره )  سوم  سؤال  در ارتباط با  نتایج پژوهش
 میانگینن یب α = 01/0در سطح  یداراتفاوت معنکه نشان داد  ؟(است انسانی چگونه مؤلفةبر 

ت موجود و وضعیت مطلوب در وضعی ایحرفهبر بُعد  تأکیدانسانی با  وری در مؤلفةهای بهرهشاخص
شود که در تمامی یم  در دو وضعیت موجود و مطلوب، بیان  هامیانگین، با رجوع به  روازاین  وجود دارد؛

این مطلب بیانگر این است   التر از میانگین وضعیت موجود است.میانگین وضعیت مطلوب با  هاشاخص
 .شودمیآماری بین وضعیت موجود و مطلوب مشاهده  ازلحاظکه شکاف چشمگیری 
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 هایشاخصدر تمامی  ،شودمیکه مشاهده گونههمانو  بر میزان ضرایب شدت اثر حاصل تأکیدبا 

 توانمی، روازاین هستند؛ 4/0از  ، ضرایب بیشترایحرفهبر بُعد  تأکیدانسانی با  در مؤلفة وریبهره

سازمان کم است و تا   وریبهره، لمپیک ا  هایفدراسیون که از دیدگاه مدیران و کارشناسان   مطرح کرد

 .استسازمانی محرز  شناسیآسیب اساس،براین وضعیت مطلوب فاصلة زیادی وجود دارد؛

یک از در هر وریبهرهبه میزان  توانمی وریبهرهاز شدت  با توجه به میزان ضرایب حاصل کهدرحالی

 توان می، هستند  6/0ز  کمتر ا  وریبهرهاز شدت    حاصل  با توجه به اینکه ضرایبکرد،    تأکید  هاشاخص

 .المپیک پی برد هایفدراسیون سازمانی در  شناسیآسیبو وجود  وریبهرهبه فقدان 

 

 گیرینتیجه بحث و 
 همة نگرجامع روشی با این است که مندعالقهران توانمند و یمدهمیشگی  یهادغدغهاز  یکی ،امروزه

 دستبه هاآن  از یمطلوب ردکعملدهند؛  قرار تیریمددر  را سازمان ارک در ریدرگ یهامؤلفه  و عوامل

و  وریبهرهافزایش  ،درواقعنند. کاستفاده  وری بهره یاصل ةیسرما عنوانبه  مطلوب  جینتا از و آورند

همواره   ،وریهای بهرهراستای ارزیابی شاخصدر.  ستا  هاسازماناهداف    تریناساسیاز    یکی  آنارزیابی  

وری سازمان ملی بهره  .جامع و فراگیر ارائه کرد  یباید از نسبت استفاده شود تا از این طریق بتوان تحلیل

وری کند که به هر میزان شاخص بهرهوری در سال یاد میعنوان نسبت بهرهوری بهاز شاخص بهره

 100وری، روند بهره سةبه رقم شاخص مقای ،در نسبت به رقم یک و در مبنای درصد ،افزایش یابد

همواره  ،زیرا ؛وری باشدبهره هایتواند گامی مؤثر در ارزیابی شاخصاین اقدام می .شودنزدیک می

نظر های موفق درعنوان شاخص سازمانه درصد را ب 80یا  8/0 وری فراتر ازهای بهرهشاخص توانمی

توان در سطوح مختلف وری را میگیری بهرهاندازه (.2000وری، سازمان ملی بهره نامة)واژه گرفت

های وری را در صنعتهای بهرهوان شاخصتاست که می صنعت ،انجام داد که یکی از سطوح مرتبط

 گیری و ارزیابی کرداندازه ایحرفهدر سطوح همگانی قهرمانی و  خصوص صنعت ورزش،، بهگوناگون

 .(115، 2007خاکی، )

گیری در هر زمینه و در سطوح های مناسب اندازهابتدا نوع شاخص  ، بایدبرای شناخت وضعیت موجود

های کیفی ها و جنبه یک از شاخص شخص و تعریف شوند و برای کمیت هرسازمانی، بخشی و ملی م

 ؛(123، 2007 سلطانی،) و موردتوافق قرار گیرندشوند های مربوط تعریف الزم هدف، درحدهاآن 

داشت و  تأکیدوری در صنعت ورزش باید به اهداف موردنظر بهره هایدر شناسایی شاخص ،بنابراین

طلوب به ارزیابی مدت در صنعت ورزش با دو وضعیت موجود و مبا اشاره به اهداف بلندمدت و کوتاه

 .(123، 2008، ی)طاهر .وری اشاره کردمعرف بهره های ای شاخصراستدو در  مگرایی آنهاه
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کارگیری عملکرد و به هایداده تحلیلآوری و عملکرد، جمعش عملکرد، سنج راهبردن اهداف ییتع

ار مهم یبس اصل کی، سیستماتیک یکردیوری سازمان با روبهبود عملکرد و بهره برای هادادهن یا

 نیا ککم. بهشودمیاد ی «ت عملکردیرینظام مد»عنوان  بات سازمان است که از آن یجهت موفقدر

 ل آهایدا یمطلوب  عوض و مصوب هایبرنامهموجود با  عوض ةسیق مقایطرعملکرد سازمان ازنظام، 

های مورداستفاده شاخص  ترینمهم. دو مورد از  گیردمیشده، صورت  تعیینشیهای ازپ اساس شاخصبر

 هستندوری  های بهرهتحقق اهداف( و شاخص  ی)بررس  یعملکرد  هایعملکرد، شاخص  یابیدر نظام ارز

های سازمان وضعیت مطلوب و موجود در ، مقایسةبنابراین ؛(2012 نوروزیان، مدنی، آزادان پالیزبان،)

وری یک سازمان در بهره .شود محسوب وریبهره گیری اندازه برای دقیقی ابزارتواند ورزشی می

سازمانی و برون سازمانیعوامل و اجزای درون  مطلوب یا بهینه خواهد رسید که همةشرایطی به حد 

سو های مختلف یک موجود زنده، هماهنگ، هموری فردی و شغلی کارکنان، همانند انداممؤثر در بهره

 تأکیدهای ورزشی با وری سازمانرهبه ،بنابراین ؛(2000 ،)ساعتچی با یکدیگر و اثربخش عمل کنند«

 .بر وضعیت موجود و مطلوب به هماهنگی و همسویی این دو اشاره دارد

لوب را برای  توان مدل مطهای ورزشی میسازمانمدت دن اهداف بلندمدت و کوتاهکربا مشخص

رود که وضوح اهداف انتظار می  ،(1985پوتی )  .مدل ام  و با اشاره به  های المپیک ترسیم کردفدراسیون 

 متل ید کیتکناستفاده از  های ورزشی توسعه دهد.وری کارکنان را در سازمان تواند بهرهسازمانی می

است،  یزوج یهاسهیاساس مقابر یریگمیتصم یهاکه از انواع روش  (1971 ،1فونتال و گابوس)

 و هامند به آننظام یو ساختارده ستمیس کیاز قضاوت خبرگان در استخراج عوامل  یمندبهره

همراه با روابط  ستمیاز عوامل موجود در س یمراتبسلسله  یها، ساختارگراف  ةی کارگیری اصول نظربه

 ازیصورت امترا به  شدهرشدت اثر روابط ذک  این روش ها  کهایگونه به  ؛دندهیمتقابل ارائه م  تأثرو    تأثیر

و ساختن نگاشت   ارهایمع  نیمتقابل ب  ةرابط  یو بررس  ییشناسا  برای  متلی. روش دکندیم  نیمع  یعدد

نشان   توانندمیرا بهتر    ستمیس  کی دار روابط عناصر  جهت  هایگراف.  شودیکار گرفته مروابط شبکه به 

را به دو گروه  رید عوامل درگنتواناست که می ییبر نمودارهایمبتن متلید کیتکن بنابراین، ؛دهند

. درآورند درکقابل یمدل ساختار کیصورت را به هاآن انیم ةو رابط کنند میعلت و معلول تقس

 ی برا زین متلیآمد. د وجودبه یجهان ةدیچیپ  اریمسائل بس یبررس یعمومًا برا متلید کیتکن

صورت شدت ارتباطات را به کهطوریبه ؛له از اطالعات مفروض کاربرد دارددنبا کیبه  یساختارده

را  ریناپذالو روابط انتق کندرا بررسی میها آن اهمیت باتوأم  یبازخوردها کند؛میبررسی  یازدهیامت

 .(88، 2014 ،حبیبی) ردیپذیم

 
1. Gabus & Fonetla 
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دن به های مختلف از منابع مختلفی برای رسیمنابع سازمانی ،(58، 1996) 1تارناساس نظر ببر

منابع اند از: عبارت کنند،ها استفاده میها از آنکنند. منابعی اصلی که سازماناهدافشان استفاده می

طور بهدست آورند و  ارند منابع را بهد  . مدیران وظیفه، منابع مادی و منابع اطالعاتیمنابع مالی،  انسانی

 ها استفاده کنند.از آن  صحیح

طریق . ازدنشوتقسیم می های جامع یا کل و ویژه یا جزءنوع شاخص وری به دوهای بهرهشاخص

 توان دست وری عامل کل میهای جامع به بهرهطریق شاخصاز  ی وئوری جزهای ویژه به بهرهشاخص

 هایبر اهداف و سؤالی جامع که مبتنیورهای بهرهشاخص ،روازاین  (؛2004الحان، یافت )خوش

وری های بهرهشاخص   ،همچنین  شوند.، مالی و انسانی ارزیابی میمادی  هستند، در سه حیطةپژوهش  

ند شونظر گرفته می، مادی و انسانی دروری مالیبهره ای یا سازندةعه عنوان عواملی زیرمجموویژه به

 .انی متفاوت هستندمقهرح در سط های ذکرشدهکه هرکدام از شاخص

در ارزیابی بر مدل دمیتل ، چهارچوب نظری مبتنیپژوهشی هایدهی به سؤالر فرایند پاسخد 

 . برخوردار است ری در ایران، از مقبولیت زیادیوهای بهرهشاخص

در دو  هامیانگین، با رجوع به ایحرفهبر بُعد  تأکیدمؤلفه مالی با  آمده ازدستبهبه نتایج  با نگاهی

، شکسوتانیاز قهرمانان و پ   لیتجل  ازجمله  هاییشاخصشود که در  یوضعیت موجود و مطلوب، عنوان م

میانگین وضعیت ی، سطح مسابقات داخل یارتقا و هازیرساخت  ةوسعتی، داخل یاردوها یبرگزار

 ،و شدت اثر باال تیبودن التر از میانگین وضعیت موجود است؛ ولی باوجود معنادارمطلوب با

داشتند و فاصلة  50/0اثر کمتر از  ، شدتبودجه برای استفاده از دانش و هااعزام بودجة یهاشاخص

کمتر بوده است.  ،ایحرفهمالی در بُعد  های دیگر مؤلفةت شاخصنسب میانگین موجود و مطلوب به

ها این مطلب بیانگر این است که شکاف چشمگیری بین وضعیت موجود و مطلوب در تمام شاخص 

، المپیک هایفدراسیون که از دیدگاه مدیران و کارشناسان  مطرح کرد توانمیشود. میمشاهده 

، کم است و تا ایحرفهبر بُعد  تأکیدمالی با  ی ورزشی المپیک کشور در مؤلفةهاوری فدراسیون بهره

ریزی توجه و برنامه بایدد و برای رسیدن به وضعیت مطلوب زیادی وجود دار وضعیت مطلوب فاصلة

مادی  آمده از مؤلفةدستبهبه نتایج  با نگاهی. داشته باشند ایحرفه های مالی در بُعد خاصی به مؤلفه 

شود که در یعیت موجود و مطلوب، عنوان مدر دو وض  هامیانگین، با رجوع به  ایحرفهبر بُعد   تأکیدبا 

میانگین وضعیت مطلوب ، استفاده از دانش یبرا زاتیتجه و و امکانات زاتی تجه ازجمله هاییشاخص

های ، شاخصو شدت اثر باال تیبودن التر از میانگین وضعیت موجود است؛ ولی باوجود معناداربا

این مطلب بیانگر این است که شکاف چشمگیری بین  داشتند. 50/0شده شدت اثر کمتر از رذک

که از دیدگاه مدیران   مطرح کرد  توانمی  شود.میها مشاهده  وضعیت موجود و مطلوب در تمام شاخص
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مادی  لمپیک کشور در مؤلفةهای ورزشی اوری فدراسیون ، بهرهالمپیک هایفدراسیون و کارشناسان 

و برای رسیدن به  زیادی وجود دارد تا وضعیت مطلوب فاصلة، کم است و ایحرفهبر ُبعد  تأکیدبا 

 داشته باشند. ایحرفههای مادی در بُعد ریزی خاصی به مؤلفهتوجه و برنامه وضعیت مطلوب باید

در دو  هامیانگین، با رجوع به ایحرفهبر بُعد  تأکیدانسانی با  آمده از مؤلفةدستبهبا توجه به نتایج 

 ورزشکاران ، ونریلژ انیمرب ازجمله هاشاخصشود که در تمامی یلوب، عنوان موضعیت موجود و مط

به  اعزام، (کی)مدال المپ المللیبینبه مسابقات  اعزام، المللیبین در مجامع یکرس کسب، ونریلژ

به مسابقات  اعزام، (ی)مدال جهان المللیبینبه مسابقات  اعزام، )مدال آسیایی( المللیبینمسابقات 

 المللیبینبه مسابقات    اعزام،  )مدال آسیا(  المللیبینبه مسابقات    اعزام،  (ی)مدال جام جهان  المللیبین

 ری)سا یمسابقات داخل یبرگزار، (گی)مسابقات ل یمسابقات داخل یبرگزار، )مدال کاپ آسیایی(

 و  المللیبین  هایکرسی  کسب  ک،های مشترنامهتفاهم یامضا،  المللیبین  مسابقات  یزبانیم  مسابقات(

اثر  و شدت التر از میانگین وضعیت موجود است، میانگین وضعیت مطلوب بامتخصصان کارگیریبه

 ی برگزار های، شاخصو شدت اثر باال tولی باوجود معنادار بودن  است؛ 50/0تا  40/0ها بین آن 

 داشتند. 40/0 شدت اثر کمتر از المللیبین هایکرسی بکسو  (ی)مسابقات قهرمان یمسابقات داخل

ها این مطلب بیانگر این است که شکاف چشمگیری بین وضعیت موجود و مطلوب در تمام شاخص 

، یکالمپ هایفدراسیون که از دیدگاه مدیران و کارشناسان  مطرح کرد توانمی شود.میمشاهده 

کم است و تا  ایحرفهبر ُبعد  تأکیدانسانی با  کشور در مؤلفةهای ورزشی المپیک وری فدراسیون هبهر

ریزی توجه و برنامه بایدد و برای رسیدن به وضعیت مطلوب زیادی وجود دار وضعیت مطلوب فاصلة

 پژوهشبا  پژوهش نیا ،جیبا توجه به نتا داشته باشند. ایحرفههای انسانی در بُعد خاصی به مؤلفه

و وجود امکانات  یمال تیحمابیان نمود که ( 2015) آفرینش سعادت، اسمعیلی و، یانار یمهدو

نشان داد که  هایافته .داشته باشد همسو است ایحرفه ورزش  ةرا بر توسع تأثیر نیشتریبتواند می

 نکردن شرفتیپ باعث    بیترتبه  ،ورزش  یایو ماف  یمال  یحام  نکردنحمایت  ،متبحر  یانسان  یرویکمبود ن

 (48، 2013) یدیع  .استهمسو  شوند که نتایج به دست آمده با تحقیق حاضرمی ایحرفه ورزش 

  ورزشی ایران که هر چهار  منتخب هایفدراسیون  سازمانی اثربخشی بررسیپژوهشی درزمینة 

 عملکرد و  اثربخشی سنجش به این نتیجه رسید که های المپیک بودند،و فدراسیون فدراسیون جز

است.  یضرور ورزشی بسیار هایسازمان موفقیت ارزیابی و راهبردی هایگیریتصمیم در سازمانی

 ،در ابعاد مالی ،هاوری فدراسیون که سنجش میزان بهره پژوهش وی با نتایج پژوهش حاضرنتایج 

جانسون، ،  رییکولپژوهش    همچنین، نتایج  .استهمسو    ،استای  حرفه  ویژه در مؤلفةو انسانی بهمادی  

ی جدید هامدلکارگیری که به ددهمی شنهادیپ  تمشکالبرخی اصالح  درراستای (2011) 1روگیرو
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فزایش کارایی نند به اتواها میهمین مدل شود ویمی توصیه احرفهبرای ارزیابی کارایی فوتبال 

شوند که درنهایت باعث ای منجر های ورزشی در بُعد حرفهون های مالی، مادی و انسانی فدراسی مؤلفه 

حاضر  پژوهشهای یافته بانتایج پژوهش وی  ،روازاین شوند؛میها وری در فدراسیون رفتن بهرهباالتر

در ارتباط با نتایج   .وری کمی دارندهرهای بهای حاضر در ورزش حرفهکه مدلصورتیخوانی دارد؛ بههم

بیشتری   توجه  یالمپیک  هایفدراسیون   ،وریبهره  میزان  افزایشبرای  که    شودمیپیشنهاد    آمدهدستبه

 ، همچنین  .در بعد مالی کنند  هازیرساخت  ةپیشکسوتان و توسع   و  قهرمانان  از  تجلیل  ،هااعزام   به بودجة

حضور قهرمانان، پیشکسوتان، تجهیزات و امکانات برای در بخش مادی به  المپیکی هایفدراسیون 

نگاهی ویژه کنند.   ،و خارج از کشور  المللیبین  هایعرصه ورزشی در    ریزانبرنامهداوران، مربیان و سایر  

 و میزبانی ()المپیک، جهانی و آسیایی المللیبین مسابقات به اعزام بسیار مهم این است که نکتة

داشته باشد.  هاآن  وریبهره افزایشبسزایی در  تأثیر تواندمی (جهانی جام) المللیبین مسابقات

 ای حرفهدر بعد  وریبهرهرفتن باعث باال لژیونر و مربیان توجه بیشتر به تربیت ورزشکاران همچنین،

 انسانی خواهد شد. مؤلفةدر 
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Abstract 

The present study aimed to determine the productivity of Iranian Olympic 

federations in the professional dimension and it was a process research conducted 

as a survey under the influence of limited time domain. The research was 

conducted using a researcher-made questionnaire. The content, face, and criterion 

validity of questionnaire was examined and confirmed; and the tool reliability was 

tested using the Cronbach's alpha leading to the desirable coefficient of 0.96. The 

statistical population consisted of senior managers of Iranian Olympic 

federations; and managers of all federations (26) were considered as statistical 

samples by the full enumeration due to the limited number of managers. Data was 

analyzed using the Paired-Samples T-Test (to compare the productivity indicators 

in financial, material and human components with an emphasis on the professional 

dimension in desired status, and identify gaps) and the effect severity (to evaluate 

the productivity). According to results of financial component and mean values, 

the mean desired status was higher than the current status in indexes namely the 

commemoration of heroes and pioneers; setting up local camps; development of 

infrastructures; and promoting local championship levels, but due to the 

significant t and high effect severity, the indices namely budgets for dispatch the 

knowledge application had the effect severity of less than 0.05; and the mean 

difference of desired and current status was lower than other indices of financial 

components in the professional dimension. Finally, it was found that the 

productivity of Iranian Olympic federations was lower than the standard level in 

this dimension. 
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