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چکیده
هدف :هدف از انجام این پژوهش طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون
های ورزشی ایران با استفاده از تحلیل عاملی است.
روش شناسی :این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی بود که اطالعات به روش میدانی جمع آوری شد؛ که
در آن  251نفر از کارکنان فدراسیون های ورزشی تیمی و انفرادی در سال  1393شرکت داشتند .روایی
محتوایی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه آن با
استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه بوسیله ی
آزمون آلفای کرونباخ ( )α=0/98مورد تأیید قرار گرفت.
یافتهها :نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری پرسشنامه ای شامل  6بعد عوامل مدیریتی با  12سؤال،
عوامل اقتصادی و محیطی با  11سؤال ،عوامل سازمانی با  11سؤال ،عوامل روانی با  8سؤال ،عوامل فرهنگی
و اجتماعی با  8سؤال و عوامل فردی با  3سؤال فراهم آورد .همچنین شاخص های برازندگی
( )CMIN/DF=2/854و ( )RMSEA=0/086نشان دهنده ی مناسب بودن ابزار تدوین شده بود.
نتیجهگیری :از ابزار طراحی شده با توجه به روایی و پایایی مناسب آن می توان به عنوان معیاری برای
سنجش بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی استفاده کرد .شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری
و تعیین میزان آن ها بوسیله ی ابزار طراحی شده می تواند گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح بهره وری
نیروی انسانی در فدراسیون ها باشد .جهت معتبر شدن پرسشنامه ی تدوین شده به پژوهشگران پیشنهاد
می شود این ابزار را در سایر سازمان های ورزشی مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار دهند.
واژههای کلیدی :بهرهوری نیروی انسانی ،رضایت شغلی ،فدراسیون ورزشی
 .1دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه بیرجند
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
 .3استادیار گروه آمار دانشگاه بیرجند
*
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولRastgoo.samaneh@yahoo.com :
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مقدمه
در دنیای کنونی ،مهم ترین عامل توسعه و
پیشرفت ،توجه بیش از پیش به بهره وری نیروی
انسانی است (مهرابیان .)2010 ،رسالت مدیریت
و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده مؤثر و
بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی
کار ،سرمایه ،مواد ،انرژی و اطالعات است .در
راستای این رسالت استفاده ی بهینه از نیروی
انسانی (بهره وری نیروی انسانی) از اهمیّت
خاصی برخوردار است (فنجانچی و همکاران،
 .)1392موفق ترین سازمان ها و کشورهای
توسعه یافته به این عامل توجه کافی داشته اند
(جانز و همکاران.)2006 ،1
با این وجود ،هنوز پیشرفت و ترقی یک
جامعه در گرو بازدهی ،کارایی و بهره وری
نیروی انسانی است .در این میان سازمان ها،
ارگان ها و نهادهای اجتماعی نقش به سزایی را
ایفا می کنند ،بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با
بهره وری نیروی انسانی حائز اهمیت می باشد
(ناظم و شیخی.)1388 ،
سازمان های ورزشی عصر حاضر در معرض
تغییرات مداوم قرار دارند .ارتباط و تعامل این
سازمان ها با عوامل مختلفی چون دولت ،بخش
خصوصی ،حامیان مالی و دیگر سازمان های
ورزشی ملی و بین المللی و مهم تر از همه
عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
موجب می شود که این سازمان ها در معرض
خواسته های متفاوت و گوناگونی قرار گیرند .از
این رو ضروری است تا این سازمان ها برای
حفظ جایگاه و موفق بودن در رسالت سازمانی
خود عملکرد خود را بهبود بخشند.
1 . Jones and et al.

بهره وری همواره معلول یک دسته
متغیرهای مداخله گر است که روشنایی آن را
کدر می کند .عواملی چون پایین بودن سطح
کیفی انجام امور ،ناکارآمد بودن ساختار ،ضعف
نظام های مدیریتی ،فقدان شایسته ساالری در
مدیریت ،فقدان بسترهای فرهنگی مناسب برای
اجرای طرح های مرتبط با بهره وری ،نارضایتی
شغلی کارکنان ،فقدان ثبات شغلی مدیران و
کارکنان ،فقدان اعتماد میان مدیران و کارکنان،
کمبود آموزش های مناسب و به روز در زمینه
نظام بهره وری ،نداشتن چشم انداز دوربرد در
مدیریت ،روشن نبودن مأموریت های سازمان،
کمبود اخالقیات کاری در کارکنان ،کمرنگ
شدن 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 ،
مطالعات متعددی در زمینه بهره وری
نیروی انسانی صورت گرفته است از جمله در
پژوهش عاشوری و فتاحی ( )1392عوامل
اقتصادی به عنوان مهم ترین عامل شناخته شد
و سپس به ترتیب عوامل اجتماعی -روانی،
فرهنگی ،فردی ،مدیریتی و در انتها عوامل
محیطی قرار گرفت .همچنین آقایی (،)1390
مهمترین عوامل اثر گذار بر بهره وری دبیران
مرد تربیت بدنی را به ترتیب اولویت عوامل
اقتصادی ،عوامل اجتماعی و در نهایت عوامل
دموگرافی عنوان نموده است .عالوه بر این بردبار
( )1392در تحقیق خود اظهار داشت که رتبه
بندی عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان به
ترتیب عبارتند از :عوامل سازمانی و مدیریتی،
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عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات،
عوامل فیزیکی و روانی محیطی ،عوامل میزان
آزادی و استقالل کارکنان در انجام امور ،عوامل
فردی ،عوامل ایجاد کننده جو صمیمیت و
همکاری در بیمارستان ،عوامل برنامه ریزی و
هدایت عملکرد کارکنان ،عوامل تقویت حس
تعهد و وفاداری در کارکنان .اعتباریان و
همکاران ( )1391در تحقیق خود نشان دادند
که انگیزش به عنوان مؤثرترین عامل و عواملی
مانند حمایت سازمان از کارکنان و توانایی و
مهارت کارکنان در اولویت بعدی بر ارتقای
عملکرد کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی
اصفهان تأثیر دارند .رضایی صوفی و شعبانی
( )1392در تحقیق خود بیشترین امتیاز رضایت
شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی را به
سرپرستی و سپس ماهیت کار و کمترین میزان
آن را مربوط به پرداخت شناسایی کردند که
نتایج به طور کلی نشان دهنده ی رضایت شغلی
کارکنان فدراسیون های ورزشی در کشور بود.
بهادری و همکاران ( )1389به این نتیجه
رسیدند که مهم ترین مؤلفه های تأثیر گذار بر
بهره وری عبارت بودند از :مؤلفه های توانایی،
وضوح شغل ،عملکرد شغلی ،ارزیابی ،انگیزش و
عوامل محیطی.
جعفرقلی و همکاران ( )2014در پژوهشی با
عنوان اثر عملکرد مدیریت منابع انسانی در
توسعه ی رضایت شغلی در کارکنان وزارت
ورزش و جوانان اظهار داشتند که مشارکت
کارکنان و تالش هوشمندانه و آگاهانه آن ها
همراه با کار منظم می تواند بر سطح
بهره وری آن ها اثر گذارد .نتایج نشان داد اثر
عملکرد مدیریت منابع انسانی در افزایش رضایت
شغلی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان پایین
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تر از سطح متوسط است .به طور کلی یافته های
این مطالعه نشان داد که عملکرد مدیریت منابع
انسانی اثر معناداری بر افزایش رضایت شغلی در
کارکنان وزارت ورزش و جوانان دارد .باندارا و
ولیگوداپوال )2012( 1در پژوهشی با عنوان
بررسی رابطه ی بین بهره وری نیروی انسانی و
انگیزش با اشاره به گروهی از شرکت ها دریافتند
که میزان رضایتمندی کارکنان سطح عملیاتی
باالتر از سطح متوسط بود .این موضوع تأکید می
کند که بهبود بیشتر می تواند به منظور افزایش
انگیزه کارکنان باشد که موجب افزایش بهره
وری نیروی انسانی می شود .بهادری و همکاران
( )2013در پژوهش خود دریافتند که عواملی
مانند رشد شناختی ،حمایت سازمانی ،فرهنگ
سازمانی ،انگیزش ،ارزیابی ،توانایی ،محیط،
بهداشت ،آموزش و وضوح کار مهم ترین عوامل
تأثیرگذار بر بهره وری منابع انسانی در سازمان
مراقبت بهداشتی بودند.
سازمان هایی مانند فدراسیون های ورزشی
که پیوسته در حال رقابت با رقبای خارجی خود
هستند ،ناچارند برای حفظ مزیت رقابتی خود
توجه ویژه ای به موضوع بهره وری نیروی انسانی
داشته باشند .فدراسیون های ورزشی باید برای
پیشرفت در این زمینه کلیه ی کارکنان و
کارشناسان خود را به عنوان نیروی محرکة
سازمان با عواملی که می تواند بهره وری آن ها
را ارتقاء دهد آشنا کرده و با ارائه ی آموزش های
الزم به آن ها ،موجبات پیشرفت و رقابت
خارجی را فراهم کنند (سبحانی و همکاران،
.)1392

1. Bandara & Weligodapola
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شناخت و سطح بندی عوامل مؤثر بر بهره وری
کارکنان طبق روش های دقیق و علمی در
فدراسیون های ورزشی یکی از دغدغه های مهم
مدیران است .چرا که اگر کارکنان فدراسیون
های ورزشی بهره ور باشند می توانند سایر منابع
را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرند و انواع
بهره وری را محقق سازند و نهایتاً فدراسیون را
بهره ور کنند و گرنه رکود و عقب ماندگی
ارمغان منابع انسانی منفعل و بی انگیزه می باشد
(لطیفیان و دعایی.)1392 ،
با توجه به جایگاه و اهمیت فدراسیون های
ورزشی در ایران و وظایف بسیار خطیر و
ارزشمند آن ها یعنی توسعه و ترویج ورزش در
سطح همگانی و نخبه ،هماهنگی مسابقات در
سطح محلّی و ملّی ،انتخاب ،آموزش و توسعة
تیم های ملّی جهت حضور در
میدان های بین المللی و از طرفی وابستگی آن
ها به منابع مالی دولت برای ارائه ی خدمات و
اجرای برنامه های خود می باید در مقابل
عملکرد خود پاسخگو باشند (عیدی و همکاران،
.)1390
از این رو ،یکی از مهم ترین عوامل در ارزشیابی
بهره وری نیروی انسانی ارائه ی ابزار مناسب
است .در پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی به عنوان یک روش
مناسب ابزارسازی روایی و پایایی ،پرسشنامه
بر
مؤثر
عوامل
ساخته
محقق
بهره وری نیروی انسانی با در نظر گرفتن ویژگی
ها و خصوصیات فرهنگی و اجتماعی محیط
پژوهش مورد سنجش قرار گرفت ،امید است که
نتایج حاصل از این تحقیق بتواند ابزاری مناسب
برای سنجش عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی
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انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران را در
اختیار پژوهشگران قرار دهد.
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است
و اطالعات مورد نیاز به شکل میدانی جمع آوری
شد .در مرحله ی اول گردآوری اطالعات و
شناسایی شاخص ها ،جامعه ی پژوهش شامل
کلیه خبرگان و صاحب نظران مدیریت ورزشی
در دانشگاه ها و فدراسیون ها می باشند که به
شکل نمونه گیری هدفمند تعداد  12نفر انتخاب
و پرسشنامه ی محقق ساخته که بر اساس مبانی
نظری و پیشینه ی تحقیقات انجام شده ،تدوین
شده بود را به نظرخواهی آنان به روش دلفی
گذاشته و پس از کسب اجماع نظر بر اساس
شاخص های شناسایی شده توسط خبرگان
شرکت کننده در طرح پرسشنامه ی نهایی
تدوین شد ،در مرحله ی دوم جامعه ی آماری
شامل کلیه ی کارکنان مشغول به کار در
فدراسیون های ورزشی ایران بودند .بر اساس
جدول مورگان تعداد  302نفر به عنوان حجم
نمونه با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند
که  251نفر از آن ها پرسشنامه ها را تکمیل و
عودت دادند.
ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق
ساخته در دو بخش :بخش اول پرسشنامه
مشتمل بر  9سؤال در خصوص مشخصات فردی
و بخش دوم  53سؤال در خصوص متغیرهای
مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون
های ورزشی بود .برای هر سؤال با استفاده از
مقیاس لیکرت ،امتیاز  5درجه ای در نظر گرفته
شد.
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برای تعیین روایی سازه و شناسایی مهم ترین
مؤلفه های تأثیرگذار بر روی بهره وری نیروی
انسانی از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش
واریماکس استفاده شد .پایایی درونی پرسشنامه
با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ برابر 0/98
حاصل شد.
یافتههای پژوهش
یافته های توصیفی حاصل از تحقیق نشان
داد که  75/8درصد کارکنان دارای مدرک
تحصیلی کارشناسی و باالتر هستند که نشان می
دهد از نظر تحصیالت سازمان وضعیت مناسبی
دارد .همچنین نتایج نشان می دهد که سازمان
از نیروهای جوان بیشتری سود می برد (31/5
درصد کمتر از  30سال) .همچنین در حدود 74
درصد آنان از سابقه بیش از  5سال بهره مندند
از این رو به طور کلی می توان نتیجه گرفت که
کارکنان فدراسیون های ورزشی افرادی جوان و
پرتوان و البته با تجربه ی مناسب کاری هستند.
مراحل تدوین پرسشنامه:
الف) مرحله ی اول (تعیین ابعاد و گویه ها):
پرسشنامه ی اولیه ی عوامل مؤثر بر بهره وری
نیروی انسانی با 7بعد (عوامل فردی ،مدیریتی،
سازمانی ،اقتصادی ،محیطی ،فرهنگی و اجتماعی
و روانی) و  65سؤال به منظور بررسی و ارائه
نظرات کارشناسی در اختیار خبرگان قرار گرفت.
پس از انجام اصالحات عنوان شده از سوی
خبرگان و کسب اجماع نظر پرسشنامه نهایی با
 7بعد و  63سؤال طراحی شد.
ب) مرحله ی دوم (تحلیل عاملی اکتشافی و
تأییدی):
برای انجام تحلیل عاملی ،مفروضات و پیش
فرضهای زیر بررسی و رعایت شد.
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کفایت حجم نمونه :یکی از آمارههایی که محقق
از طریق آن قادر به تعیین و تشخیص
مناسببودن دادهها برای تحلیل عاملی میباشد،
آزمون  1 KMOمیباشد که مقدار آن همواره
بین  0و  1در نوسان است .در صورتی که مقدار
 KMOکمتر از  0/5باشد ،دادهها برای تحلیل
عاملی مناسب است و در صورتی که مقدار آن
بزرگتر از  0/7باشد ،همبستگیهای موجود در
بین دادهها برای تحلیلعاملی مناسب نیست.
 KMOکل این پرسشنامه ( )0/954بدست آمد.
تحلیل عاملی می تواند دو صورت اکتشافی و
تأییدی داشته باشد .اینکه کدام یک از این دو
روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر
هدف تحلیل داده هاست .در تحلیل اکتشافی
پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به
منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط
بین آن ها است و این کار را بدون تحمیل هر
گونه مدل معینی انجام می دهد .به بیان دیگر
تحلیل اکتشافی عالوه بر آن که ارزش تجسسی
یا پیشنهادی دارد می تواند ساختارساز ،مدل
ساز یا فرضیه ساز باشد.
در تحلیل عاملی تأییدی پژوهشگر به دنبال تهیه
ی مدلی است که فرض می شود داده های
تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک،
توصیف ،تبیین یا توجیه می کند .این مدل
مبتنی بر اطالعات پیش تجربی درباره ی
ساختار داده ها است که می تواند به شکل)1 :
یک تئوری یا فرضیه  )2یک طرح طبقه بندی
کننده ی معین برای گویه ها یا پاره تست ها در
انطباق با ویژگی های عینی شکل و محتوا )3 ،
شرایط معلوم تجربی و یا  )4دانش حاصل از
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy
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مطالعات قبلی درباره ی داده های وسیع باشد
(مسعودی.)1391 ،
در پژوهش حاضر اعتبار سازه با استفاده از
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،مورد بررسی
قرار گرفت .هر چند همه ی عوامل و سؤاالت
پرسشنامه بر اساس نظر کارشناسان و
متخصصان مدیریت ورزشی و با اتکاء بر نظریه

های تحقیقات پیشین تدوین شده بود ،لیکن با
توجه به اینکه پرسشنامه ،متأثر از عوامل
فرهنگی و اجتماعی می باشد و همچنین برای
پی بردن به این واقعیت که ساختار پرسشنامه
تا چه حد با هدف پرسشنامه انطباق دارد ،از
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد (جدول .)1

جدول  .1نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،ماتریکس مؤلفه های اصلی بعد از چرخش واریماکس با میزان بارگذاری هر کدام از گویه ها
(سؤاالت) و میانگین
ابعاد

گویه ها

میانگین

بار عاملی

میزان تناسب بین رشته تحصیلی و شغل

3/70

0/738

میزان تناسب بین عالیق فردی و شغل

4/10

0/784

میزان تناسب بین مهارت های فردی و شغل

4/06

0/801

میزان برخورداری فدراسیون از کارکنان با وجدان کاری باال

3/61

0/627

میزان وجود روحیه کار گروهی در کارکنان

3/48

0/577

میزان فراهم بودن زمینه بروز خالقیت و نوآوری در فدراسیون

3/25

0/361

میزان نگرش مثبت به پیشرفت همکاران

3/57

0/723

میزان پایبندی کارکنان به قوانین و مقررات

3/80

0/676

میزان حس مسئولیت پذیری در شغل مربوطه

3/80

0/710

میزان داشتن روحیه وفاداری و تعهد نسبت به سازمان

3/85

0/757

میزان برخورداری از سایت اینترنتی فعال در فدراسیون

3/56

0/502

میزان وجود احساس عادالنه بودن شرایط کار در فدراسیون

3/19

0/592

گویه ها

میانگین

بار عاملی

میزان وجود رابطه ی صمیمی بین کارکنان

3/62

0/630

میزان احساس برخورداری از امنیت شغلی در بین کارکنان

3/21

0/673

میزان احساس رضایت از شغل مربوطه

3/51

0/658

میزان احساس برقراری حسن روابط بین مدیر و کارکنان

3/77

0/716

عوامل فردی

عوامل فرهنگی و
اجتماعی

عوامل روانی

سیده عذرا میرکاظمی ،سمانه راستگو ...
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میزان حس تعلق به سازمان

3/68

0/702

میزان برخورداری از محیط امن روانی در محل کار

3/46

0/728

میزان فعالیت های انجام شده در جهت افزایش خالقیت و نوآوری

3/04

0/429

میزان وجود نظام پیشنهادات و انتقادات در فدراسیون

2/85

0/414

میزان سلسله مراتب سازمانی مشخص در فدراسیون

3/39

0/646

میزان تقسیم منطقی وظایف بر اساس تخصص

3/22

0/608

میزان اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل ها توسط کارکنان به طور دقیق

3/49

0/751

میزان وجود استانداردها و معیارهای مربوط به وظیفه و کار در فدراسیون

3/46

0/725

میزان مشخص بودن حیطه وظایف و وجود شرح شغل برای هر وظیفه یا فعالیت

3/52

0/739

میزان برخورداری فدراسیون از سیستم بانک اطالعات

3/33

0/640

3/39

0/703

میزان دسترسی به اطالعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی و تصمیم
عوامل سازمانی
گیری کارکنان
میزان تناسب بین نیروی انسانی الزم به میزان کار

3/47

0/574

گویه ها

میانگین

بار عاملی

میزان برخورداری مدیران فدراسیون از سبک رهبری تحول آفرین

3/33

0/552

میزان برخورداری مدیران فدراسیون از سبک رهبری مشارکتی

3/19

0/438

میزان ارتقاء به جا و به موقع مرتبه ی شغلی کارکنان بر اساس شایستگی آن ها

3/36

0/655

میزان نظارت و کنترل مستمر فعالیت ها توسط مدیر

3/78

0/410

میزان مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها توسط مدیر

3/30

0/642

میزان ایجاد هماهنگی و همکاری بین واحدها و گروه های مختلف توسط مدیر

3/55

0/493

3/34

0/724

میزان بررسی شکایات و اعتراضات توسط مدیر

3/50

0/642

میزان پیاده سازی نظام پاداش و تنبیه

3/16

0/735

میزان مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمانی

3/25

0/704

میزان دادن تفویض اختیار به کارکنان توسط مدیر

3/40

0/713

میزان برگزاری جلسات مدیران با کارکنان در خصوص مسایل و مشکالت کارکنان و
سازمان
عوامل مدیریتی
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میزان حمایت مادی و معنوی از کارکنان خالق و نوآور

3/21

0/749

میزان چرخش شغلی در فدراسیون

3/06

0/718

میزان وجود آموزش های ضمن خدمت در فدراسیون

2/90

0/673

3/01

0/636

میانگین

بار عاملی

میزان متناسب بودن سطح حقوق و دستمزد و پرداخت پاداش های نقدی با عملکرد
کارکنان
گویه ها

میزان متناسب بودن پرداخت پاداش های غیرنقدی و مزایای غیر نقدی (بن ،ایاب و
ذهاب ،هزینه پزشکی و  )...با عملکرد کارکنان

2/96

میزان متناسب بودن تخصیص عادالنه بودجه به واحدهای مختلف با حجم کار و فعالیت

3/13

0/681

میزان برخورداری سازمان از امکانات و تسهیالت رفاهی

2/90

0/634

میزان برخورداری کارکنان از امکانات و تجهیزات کافی جهت انجام مطلوب کار

3/10

0/585

میزان برخورداری از تجهیزات مورد نیاز تکنولوژی اطالعات و ارتباطات

3/30

0/658

3/35

0/428

میزان توانمندی سازمان در برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش سطح دانش و
عوامل اقتصادی و

0/655

تخصص

محیطی
میزان برخورداری محیط کار از طراحی خوب و ظاهر فیزیکی مطلوب (تمیزی ،شادابی و

3/11

0/760

میزان رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محیط کار

3/33

0/625

میزان برخورداری محیط کار از سیستم تعمیرات و نگهداری تجهیزات

3/29

0/696

میزان برخورداری از فضای اداری استاندارد برای انجام کار

3/22

0/669

رنگ آمیزی و )...

مقایسه نتایج حاصل از تحلیل عاملی با مرحلهی
کیفی پژوهش نشان دهنده ی این است که در
مرحله کیفی این پژوهش  7بعد با  63سؤال به
عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی
مورد توافق خبرگان قرار گرفت در حالی که در
تحلیل عاملی اکتشافی  6بعد با  53سؤال

استخراج شد 10 .سؤال به علت داشتن بار
عاملی کمتر از  0/3و یا همپوشانی روی بقیه
عوامل حذف شدند .با توجه به نتایج تحلیل
عاملی اکتشافی شش مؤلفه ی مؤثر بر بهرهوری
نیروی انسانی به شرح جدول  2میباشد که
معنی داری تمام عوامل را نشان می دهد.
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جدول  .2شش مؤلفه ی تأثیرگذار بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران در سال 1393
تعداد متغیر

خطای معیار
S.E.

نسبت بحرانی
C.R.

0/099

5/689

0/073

11/11

ردیف

مؤلفه های اصلی

1

عوامل فردی

3

2

عوامل فرهنگی و اجتماعی

8

(سؤال)

3

عوامل روانی

8

0/044

13/08

4

عوامل سازمانی

11

0/069

11/796

5

عوامل مدیریتی

12

0/052

13/649

6

عوامل اقتصادی و محیطی

11

0/21

12/822

7

جمع

53

0/547

68/146

مقدار  C.R.که از محاسبه نسبت مقدار برآورد
شده غیر استاندارد برای پارامتر به خطای معیار
( )S.E.محاسبه شده برای همان پارامتر حاصل
می شود ،نشان می دهد که در صورت رد فرضیه
صفری که مقدار این پارامتر را برابر صفر قرار می
دهد ،تا چه حد احتمال خطا وجود دارد .از آن
جا که برای سطح معنی داری حداکثر 0/05خطا
قابل قبول است ،لذا نتیجه گرفته می شود که

سطح معناداری
P

>0/01

پارامتر محاسبه شده ،دارای تفاوت معنادار با
صفر است.
در جدول فوق مقدار تمامی برآوردها کمتر از
 0/05است و نشان می دهد که احتمال خطا در
حد پایینی است.
در جدول  3همبستگی بین عوامل مؤثر بر
بهره وری نیروی انسانی نشان داده شده است.

جدول  .3نتایج همبستگی بین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی
خطای معیار

نسبت بحرانی

S.E.

C.R.

عوامل مدیریتی

عوامل اقتصادی و محیطی

0/772

0/095

8/152

عوامل مدیریتی

عوامل سازمانی

0/809

0/091

7/984

عوامل مدیریتی

عوامل روانی

0/760

0/095

8/103

عوامل مدیریتی

عوامل فرهنگی و اجتماعی

0/667

0/067

7/378

برآورد

مؤلفه ها

سطح معنی داری
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خطای معیار

نسبت بحرانی

S.E.

C.R.
5/297

مؤلفه ها

برآورد

عوامل مدیریتی

0/501

0/060

عوامل اقتصادی و محیطی

عوامل سازمانی

0/818

0/091

7/863

عوامل اقتصادی و محیطی

عوامل روانی

0/795

0/097

8/113

عوامل اقتصادی و محیطی

عوامل فرهنگی و اجتماعی

0/739

0/069

7/647

0/368

0/052

4/335

عوامل سازمانی

عوامل روانی

0/755

0/088

7/604

عوامل سازمانی

عوامل فرهنگی و اجتماعی

0/774

0/066

7/525

0/451

0/051

4/868

عوامل روانی

عوامل فرهنگی و اجتماعی

0/775

0/072

7/835

عوامل فردی

عوامل روانی

0/436

0/056

4/836

عوامل فردی

عوامل فرهنگی و اجتماعی

0/479

0/043

5/047

عوامل فردی

عوامل فردی

عوامل فردی

عوامل اقتصادی و محیطی

عوامل سازمانی

با توجه به مقادیر احتمال که همگی از
0/01کمتر هستند همبستگی بین عوامل تأیید
می شود.
برای تأیید مؤلفه های شناسایی شده در مرحله
ی تحلیل عاملی اکتشافی و اطمینان از یافته

سطح معنی داری

>0/01

های به دست آمده ،از تحلیل عاملی تأییدی
استفاده شد .جداول  4شاخص های خروجی نرم
افزار آموس جهت تأیید ابزار سنجش عوامل
مؤثر بر بهره وری کارکنان در فدراسیون های
ورزشی را نشان می دهد.

جدول .4شاخص های کلی برازش
شاخص

معادل فارسی شاخص

مدل پیش فرض

مدل اشباع شده

مدل استقالل

NPAR

پارامترهای آزاد برای ابزار تدوین شده

174

1484

53

CMIN
DF
P

کای اسکوئر غیر معنادار
درجه آزادی
سطح معناداری

3739/293
1310
0/000

0/000
0

13679/190
1431
0/000

CMIN/DF

باقیمانده نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
شاخص ریشه ی دوم میانگین
مربعات

2/854

9/559

0/086

0/185

RMSEA

سیده عذرا میرکاظمی ،سمانه راستگو ...

وجود کای اسکوئر غیر معنی دار ()CMIN
برابر با  3739/293و سطح معناداری
( )P=0/000نتیجه ای مطلوب را به نمایش
می گذارد ،اما در این میان نقش درجه آزادی
( )DFنیز از اهمیت برخوردار است .هر چه
درجه آزادی از درجه آزادی یک مدل اشباع
شده دور و به درجه آزادی یک مدل استقالل
نزدیک شود ،باید تلقی مطلوب تری از مدل
داشت.
نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
( )CMIN/DFبرای قضاوت در مورد ابزار
تدوین شده و حمایت داده ها از آن شاخص
مناسب تری است .برای این شاخص مقادیر  1تا
 5مناسب و مقادیر نزدیک به  2تا  3بسیار خوب
تفسیر می شود (شوماخر و لومکس .)1388 ،1در
این جدول مقدار کای اسکوئر نسبی 2/854
است که از وضعیتی قابل قبول برای ابزار تدوین
شده حکایت دارد.
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده
یا  RMSEAنشان می دهد که آیا ابزار تدوین
شده را می توان قابل قبول دانست یا خیر .این
شاخص که به عنوان یکی از شاخص های بدی
برازش شناخته می شود ،مقدار آن بین صفر تا
یک تغییر می کند و هر چه مقدار به دست آمده
آن کوچک تر باشد ،مدل تدوین شده قابل قبول
تر تلقی می گردد .برای مدل هایی که برازندگی
خوبی داشته باشد ،کمتر از  0/05است .مقادیر
باالتر از آن تا  0/08نشان دهنده ی خطای
معقولی برای تقریب در جامعه است .مدل هایی
که  RMSEAآن ها  0/1یا بیشتر باشد
1 . Schumacher and Lvmks
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برازش ضعیفی دارد .مقدار  0/086حاکی از این
است که ابزار تدوین شده قابل قبول است.
با توجه به مقادیر ارائه شده نیکویی برازش در
سطح بسیار خوبی می باشد که نشان از معتبر
بودن ابزار تدوین شده ی سنجش عوامل مؤثر بر
بهره وری نیروی انسانی دارد.
بحث و نتیجهگیری
حرکت به سوی بهره وری یک اختیار نیست
بلکه یک ضرورت اجباری و اقدامی اجتناب
ناپذیر است و تنها با ارتقاء بهره وری و استفاده
بهتر از امکانات موجود تحقق اهداف برنامه
میسرخواهد شد .امروزه بهره وری فراتر از یک
معیار و شاخص اقتصادی است و به عنوان یک
رویکرد جامع ،یک فرهنگ و نگرش نظام گرا ،و
یک کلی از همه اجزا مطرح است .به طوری که
می تواند هر یک از جنبه های اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور ،سازمان و یا حتی
افراد را تحت تأثیر متقابل قرار دهد .بهره وری
یکی از موضوع های اساسی است که در سطوح
مختلف و در فعالیت های گوناگون اجتماع
بشری ،سابقه چند صد ساله دارد و بخصوص در
دهه های پایانی قرن حاضر ،اهمیت آن در
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به شدت مورد
تأکید قرار گرفته است.
مطالعه حاضر با هدف طراحی ابزار سنجش
عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی انجام
شد .از مهم ترین گام های تهیه ی یک ابزار،
کسب روایی و پایایی آن است .در این پژوهش،
روایی ابزار از طریق اعتبار محتوا به روش دلفی
و کسب نظر  12نفر از متخصصان علم مدیریت
و اصالح بخش هایی از پرسشنامه صورت گرفت.

 12طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهرهوری ...

یکی از معمولی ترین روش ها برای کسب روایی
ابزار ،نظرخواهی از گروه متخصصین به منظور
تأیید مناسب بودن محتوای مورد نظر برای
سنجش موقعیت های ویژه است .تحقیق
گیگانس 1استفاده از نظرات متخصصین را به
منظور کسب روایی محتوای ابزارهای طراحی
شده تأیید می کند.
یکی دیگر از مسائل مهم در تدوین ابزار ،به
2
دست آوردن قابلیت اعتماد ابزار است .برنز
معتقد است که پایایی با ضریب یک نشان
دهنده ی پایایی کامل و صفر نشان دهنده ی
عدم پایایی است و ضریب  0/7برای نشان دادن
پایایی یک ابزار مناسب است .لذا با توجه به
ضریب پایایی ابزار طراحی شده ( )0/98پیشنهاد
می شود برای سنجش بهره وری نیروی انسانی
در فدراسیون ها و سازمان ها و هیأت های
ورزشی سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مؤلفه های اصلی مؤثر بر بهره وری کارکنان
در فدراسیون های ورزشی با توجه به ادبیات
موضوع و نظرخواهی از متخصصین و پس از
انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در  6بعد
با  53سؤال انتخاب گردید .این ابعاد شامل
عوامل مدیریتی ،اقتصادی و محیطی ،سازمانی،
روانی ،فرهنگی و اجتماعی و فردی می باشد.
این نتایج با بخشی از پژوهش های عاشوری و
بردبار
فتاحی ( ،)1392آقایی (،)1390
( ،)1392بهادری ( )1389همخوانی دارد .در
پژوهش حاضر با توجه به یافته های به دست
آمده عوامل مدیریتی در اولویت اول و در انتها
عوامل فردی قرار می گیرد در صورتی که در
پژوهش عاشوری و فتاحی عوامل اقتصادی به
1. Gigance
5. Burns
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عنوان مهم ترین عامل و عوامل محیطی کم
اهمیت ترین مؤلفه بوده ،در پژوهش آقایی نیز
عوامل اقتصادی در اولویت اول و عوامل
دموگرافی در انتها می باشد ،همچنین مشاهده
شد که در پژوهش بردبار عوامل سازمانی و
مدیریتی به عنوان مهم ترین عامل شناسایی
شدند که علت تفاوت های مشاهده شده در
نتایج احتماالً به محیط پژوهش که سازمانی
ورزشی می باشد مربوط بوده است.
ماهامید ( )2013عواملی چون نیروی
انسانی ،عوامل مدیریتی ،مواد و تجهیزات ،عوامل
محیطی و مالی را از جمله عوامل مؤثر بر بهره
وری نیروی انسانی معرفی کرد که از جهت
توجه به عامل نیروی انسانی و عوامل مدیریتی و
محیطی با پژوهش حاضر هم راستا می باشد.
بهادری و همکاران ( )2013نیز عواملی
مانند حمایت سازمانی ،فرهنگ سازمانی،
انگیزش ،ارزیابی ،توانایی ،محیط ،بهداشت،
آموزش و وضوح کار را به عنوان عوامل مؤثر بر
بهره وری نیروی انسانی معرفی کردند که این
موارد به نوعی در هر یک از عوامل این پژوهش
آورده شده است به این صورت که حمایت
سازمانی و ارزیابی در دسته ی عوامل مدیریتی،
انگیزه در دسته ی عوامل روانی ،توانایی در
دسته ی عوامل فردی ،بهداشت در دسته ی
عوامل محیطی و وضوح کار در دسته ی عوامل
سازمانی جای دارند.
شکوهی صدر آبادی ( )2014نیز پس از انجام
تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل (سبک
مدیریت ،عوامل فردی و سیستم پاداش و تنبیه)
را مهم تر از دیگر عوامل مؤثر بر بهره وری
نیروی انسانی معرفی کرد که این عوامل نیز در
پژوهش حاضر بررسی شد؛ بدین صورت که

سیده عذرا میرکاظمی ،سمانه راستگو ...

عوامل مدیریتی با داشتن بیشترین بار عاملی در
اولویت اول و عوامل فردی در اولویت آخر قرار
گرفت .البته کریمی و همکاران ( )2014نیز
عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی را به
شکل زیر معرفی کردند:
توانایی کارکنان ،انگیزه ،محیط ،فرهنگ ،سبک
رهبری و حمایت سازمان شایان ذکر است که
این عوامل در پژوهش حاضر به ترتیب در قالب
عوامل فردی ،روانی ،محیطی و فرهنگی معرفی
شده اند .همچنین سبک رهبری تحت عنوان
سبک رهبری مشارکتی و تحول گرا و حمایت
سازمان از جمله عوامل مدیریتی در این پژوهش
مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته های پژوهش رضایی صوفی و شعبانی
( )1392نشان داد که کارکنان فدراسیون
رضایتمندی الزم را از شغل خود دارند که می
تواند باعث بهبود بهره وری آنان در انجام امور
شود که این موضوع با یافته های به دست آمده
از این پژوهش هم راستا می باشد .جعفرقلی و
همکاران ( )2014نشان دادند که اثر عملکرد
مدیریت منابع انسانی در افزایش رضایت شغلی
در کارکنان وزارت ورزش و جوانان پایین تر از
سطح متوسط است که شاید پایین بودن سطح
رضایتمندی آنان به شیوه های مدیریت منابع
انسانی در وزارت ورزش و جوانان مربوط باشد
که متفاوت از شیوه های مدیریت در فدراسیون
های ورزشی باشد.
ابزار طراحی شده با توجه به روایی و پایایی
مناسب آن برای سنجش عوامل مؤثر بر بهره
وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی
قابل استفاده می باشد .بنابراین الزم است برای
ارتقای بهره وری کارکنان این ابعاد بررسی و در
صورت مشاهده ضعف مورد بازبینی و تقویت
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قرار گیرد؛ تا زمینه ی تجلی بهره وری در
سطوح باالتر فراهم شود .به کارگیری این ابزار
می تواند روند توسعه ی اثربخشی و کارایی
فعالیت های کارکنان را بهبود بخشد.
سپاسگزاری
شایسته است از همکاری صمیمانه مسئولین
و کارکنان فدراسیون های ورزشی که ما را در
انجام این پژوهش یاری نمودند سپاسگزاری و
تشکر ویژه نمائیم.
منابع
 امیر احمدی ،مالک؛ کاشف ،سیدمحمد و
احدی ،بهزاد ( .)1392مطالعه عوامل

تسهیلکننده و بازدارنده فعالیت بدنی نوجوانان
 17-12سال استان آذربایجان غربی ،اداره کل
ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی.
 افشار نژاد ،طاهر؛ همتی نژاد ،مهر علی
و رمضانی نژاد ،رحیم ( .)1384بررسی اثر

شرکت در مسابقات علمی  -تخصصی روی
عملکرد حرفهای معلّمان تربیتبدنی ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده تربیتبدنی دانشگاه
گیالن.
 ایرجی نقندر ،رامین؛ مهرپویان ،پیمان و
پورسلطانیزرندی ،حسین ( .)1390سنجش

میزان تعهد سازمانی معلمان تربیتبدنی جدید
االستخدام استان خراسان رضوی در سال
 ،1389مجموعه مقاالت ششمین همایش ملی
دانشجویان تربیتبدنی و علوم ورزشی ایران،
تهران ،صص.1-11 :

 14طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهرهوری ...

 ایزدی یزدان آبادی ،احمد و حاج محمدشفیع،
فرزانه ( .)1387طراحی و تدوین استانداردهای
عملکرد معلّمان در فرآیند یاددهی -یادگیری،
مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)،
سال نهم ،شماره  ،17صص.131-154 :
 بنیان ،عباس و کاشف ،مجید ( .)1393تفاوت
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آگاهیهای حقوقی و مسئولیتهای مدنی
مربیان ورزش زن و مرد در رویدادهای ورزشی،
پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی ،دوره
 ،2شماره (4پیاپی  ،)8صص.79-90 :
 رضوی ،سیّدمحمّدحسین؛ شعبانی بهار،
غالمرضا و سجادی ،احمد ( .)1390تحلیل

عوامل تأثیرگذار در کیفیتبخشی درس
تربیتبدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلّمان
ورزش ،پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار









حرکتی ،سال هفتم ،شماره  ،14صص-112 :
.103
آقایی ،نجف ( .)1390بررسی مقایسه ای تأثیر
عوامل دموگرافی ،اقتصادی و اجتماعی بر بهره
وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر
تهران ،پژوهشنامه ی مدیریت ورزشی و
رفتارحرکتی ،سال هفتم ،شماره  ،14صص:
.113-130
بردبار ،غالمرضا ( .)1392عوامل مؤثر بر بهره
وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک های
تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی:
کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد ،مدیریت
سالمت ،شماره  .)51(16صص.83-70 :
رضایی صوفی ،مرتضی؛ شعبانی ،عباس
( .)1392بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده ی
شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی
کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور ،پژوهش
های کاربردی در مدیریت ورزشی ،دورۀ ،2
شمارۀ  6( 2پیاپی) ،صص.33-42 :
سبحانی ،یزدان؛ هنری ،حبیب؛ شهالیی ،جواد؛
احمدی ،علیرضا ( .)1392رابطه ی فناوری









اطالعات و مدیریت دانش در فدراسیون های
ورزشی ،مدیریت ورزشی ،شماره  ،17صص:
.55-73
طالقانی ،غالمرضا؛ تنعمی ،محمد مهدی؛
فرهنگی ،علی اکبر؛ زرین نگار ،محمدجعفر
( .)1390بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره ور
ی (مطالعه ی موردی :بانک سامان) ،مدیریت
دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،دوره
 ،3شماره  ،7صص.115-130 :
عاشوری ،فیروزه؛ فتاحی ،افروز ( .)1392بررسی
عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران ،پایان
نامه ی مقطع کارشناسی ارشد ،مدیریت دولتی.
عیدی ،حسین؛ رمضانی نژاد ،رحیم؛ یوسفی،
بهرام؛ سجادی ،نصراهلل؛ ملک خالق ،اسماعیل
( .)1390طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی
فدراسیون های ورزشی جمهوری اسالمی ایران
بر اساس رویکرد ارزش های رقابتی ،پژوهشنامه
مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی ،سال هفتم،
شماره  ،14صص.15-30 :
فنجانچی ،مریم؛ صدری ،آرزو؛ سعیدی ،شهرام
( .)1392افزایش بهره وری نیروی انسانی با
استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره
فازی در شرکت سیمان صوفیان ،ماهنامه
علمی -تخصصی فن آوری سیمان ،شماره ،59
صص.49-59 :
لطیفیان ،احمد؛ دعایی ،حبیب اهلل (.)1392

ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با
استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری
تفسیری (مورد مطالعه :معاونت طرح و برنامه
دانشگاه فردوسی مشهد) ،مجله پژوهش های
مدیریت عمومی  ،سال ششم ،شماره .20
 مسعودی ،حمید ( .)1391آموزش لیزرل در
سایت:
از
برگرفته
دقیقه،
چند
www.ues.ac.ir/files/AAPC/dianati/
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Abstract
Objective: The aim of this study was to design an instrument to assess human
resource productivity of Iran sports federations using factor analysis.
Methodology: This was a descriptive-analytical study that data was collected
by field method. The sample was 251 employees in the team and individual
sports federations in 2014. The content validity of instrument was verified by
expert panel method and the construct validity was measured using exploratory
factor analysis and confirmatory factor analysis. Also, the reliability was
evaluated by Cronbach’s alpha method (α=0.98).
Results: The results presented a six-dimension questionnaire including 12-itms
management factor, 11-items economics and environment, 11-items
organizational factor, 8-items mental factor, 8-items social and cultural factor
and finally 3-items individual factor. Also, the fit indexes (CMIN/DF=2.854,
RMSEA=0.086) defined the model fit.
Conclusion: Regarding the high reliability and validity, the designed instrument
can be used to measure human resource productivity in sports federations.
Identifying the factors affecting productivity and their impact magnitude can
improve human resource productivity in sports federations. To assess the
instrument validity, we offer to use this instrument in the research about other
sports organizations too.
Keywords: Human resource productivity, Factor analysis, Validity, Reliability,
Sports federation.
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