تابستان  /1397سال  /5شماره  /2صفحه 163ـ185
شناسه دیجیتال10.22044/shm.2018.6799.1710 :

صن
دااگشنه عتی شارهود

نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش

نقش آموزشهای دانشگاهی در توسعه بهرهوری کارکنان وزارت ورزش و جوانان
2

غالمرضا شعبانی بهار *1و اکبر فرید فتحی

 .1استاد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2دکتری تخصصی مدیریت ورزشی
تاریخ دریافت1396/10/28 :

تاریخ پذیرش1397/2/24 :

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزشهای دانشگاهی بر بهرهوری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته
است.
روششناسی :روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود .جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند ( .)N=900با
توجه به حداقل حجم نمونه کرجسی و مورگان 450 ،نفر از کارمندان به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در
نهایت  398پرسشنامه قابل استفاده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بهمنظور بررسی اهداف این پژوهش از پرسشنامه
بهرهوری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت ( )1980استفاده شد .از نظر  10نفر از متخصصان حوزه مدیریت ورزشی برای
تایید روایی صوری و محتوای پرسشنامه ها استفاده شد و پایایی پرسشنامه با اجرای آزمایشی روی  30نفر از اعضای جامعه
تحقیق محاسبه و ضریب آلفای کرونباخ  0/91به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون کلموگروف اسمیرنف ،تی
تک نمونهای ،تی مستقل و معادالت ساختاری استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد ،آموزشهای دانشگاهی در بهرهوری ( )t=15/79 ،p=0/01کارکنان وزارت ورزش و جوانان
نقش معنیداری دارد؛ همچنین نتایج نشان داد ،بین بهرهوری کارکنان وزارت ورزش و جوانان بر اساس جنسیت و تحصیالت
تفاوت معنیداری وجود دارد .به طوری که بهرهوری کارمندان با تحصیالت غیر علوم ورزشی باالتر از کارمندان با تحصیالت
علوم ورزشی بود.
نتیجهگیری :میتوان گفت بهتر است ،دانشکدههای علوم ورزشی در سرفصلها و نحوه آموزش و وزارت ورزش و جوانان
میبایست در شاخصهای مربوط به جذب و استخدام بازنگری نمایند.
واژههای کلیدی :تحصیالت ،آموزش دانشگاهی ،بهرهوری.
* نویسنده مسئول :تلفن09128504825 :

E - mail: iranphe@gmail.com
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مقدمه
بیگمان رشد سازمانها و جوامع در گرو رشد و بهرهوری آنان است .پایین بودن سطح بهرهوری که از ویژگیهای غالب
کشورهای کمتر توسعه یافته است ،ناشی از عوامل مختلف اثرگذار بر بهرهوری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل
این جوامع و پارهای قابل کنترل هستند .از این رو امروزه بیشتر کشورهای جهان درپی به دستآوردن پیشرفتهایی در زمینه
بهرهوری نیروی انسانی هستند (سیدنقوی و همکاران .)1396 ،بهرهوری کارکنان تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد .بهرهوری
می تواند با کیفیت محل کار ،ابزار کار ،انگیزه و تعداد کارکنان مرتبط باشد (باربوسا .)2017 1،مهمترین عامل بهرهوری در
سازمان و کل جامعه ،منابع انسانی است .سیستم توسعۀ منابع انسانی در هر سازمانی باید راههای جدیدی را برای اصالح و
ارتقای مدیریت نیروی کار به وجود آورد که رابطۀ مثبتی با بهرهوری نیروی انسانی دارد (آوان و سعید .)2015 2،در عصر
حاضر ،بهره وری را یک روش ،یک مفهوم و یک نگرش درباره کار و زندگی می نامند و در واقع به آن ،به شکل یک فرهنگ و
یک جهان بینی مینگرند؛ بهره وری در همه شئونات ،کار و زندگی فردی و اجتماعی میتواند دخیل باشد و یک شاخص تعیین
کننده درآمد سرانه هر کشور است و برای افزایش بهره وری ملی هر کشور باید درآمد سرانه آن کشور افزایش یابد (شیاسی و
همکاران .)1395 ،پایین رفتن سطح کل بهرهوری ،افزایش هزینههای تولید محصوالت و خدمات را به همراه خواهد داشت.
بهطورکلی از دیدگاه اقتصادی باید دانست که سطح پایین بهرهوری کاهش درآمدها و مسائلی نظیر تورم ،بیکاری ،منافع کم و
نزول سطح زندگی در جامعه را به همراه میآورد و بالعکس با افزایش بهرهوری در جامعه میتوان پایههای اقتصاد کشور را
محکم و استوار کرد که این امر به بهبود سطح زندگی و کیفیت بهتر زندگی و افزایش رفاه منجر خواهد شد .اشتغال ،آموزش،
بهداشت ،مسکن ،حملونقل و سایر تسهیالت زندگی با افزایش بهرهوری بهبود خواهند یافت (رجبی فرجاد و همکارن.)1396 ،
نیروی انسانی مؤثر ،عامل اصلی تداوم موفقیت و تحقق اهداف سازمانها است (ایستاف .)2002 3،بر اساس نظر

آلتین4

( ،)2005معیار بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی بیش از آنکه به فناوری و سایر عوامل بستگی داشته باشد ،به
عوامل انسانی و عواملی که بر آن تأثیرگذار است بستگی دارد .بر همین اساس نیز یکی از دغدغههای مدیران سازمانها در
سطح خرد و کالن در بخشهای تولید و خدمات ،مقوله بهرهوری و شناسایی عوامل موثر بر آن است (بیگی نیا و همکاران،
 .)1389وجود ساختار سازمانی مناسب ،روشهای اجرایی کارآمد ،تجهیزات و ابزار کار سالم ،فضای کار متعادل و از همه مهمتر
نیروی انسانی واجد صالحیت و شایسته از ضروریاتی میباشند که برای نیل به بهرهوری مطلوب باید مورد توجه مدیران
سازمانهای ورزشی قرار گیرد (نسیمی و همکاران .)1393 ،فعال و همکاران ( )1395بیان میکنند که شاخصهای شایستگی،
قابلیت اتکا ،صداقت و تعهدسازمانی از اعتماد سازمانی از عواملی هستند که در یک سازمان ورزشی میتوانند بر بهرهوری نیروی
کار تاثیرگذار باشند .سازمانهای ورزشی همانند سایر سازمانها نیاز به کارکنانی دارند که به شغلشان اشتیاق و عالقه زیادی
دارند .به طور کلی ،کارکنان مشتاق به طور کامل مجذوب شغلشان میشوند و تکالیف شغلیشان را به طرز مطلوبی به انجام می
رسانند (باکر و لیتر .)2010 5،به دلیل تأ ثیرات برجستۀ تجربیات مثبت بر افزایش بهره وری و روحیۀ نیروی کار ،توجه به پدیده
ها و مفاهیم مثبت در زمینۀ کاری ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین از جمله عوامل مؤثر بر افزایش بهرهوری نیروی ،میتوان به
آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان ،ارتقاء انگیزش کارکنان ،ایجاد زمینههای مناسب به منظور ابتکار و خالقیت مدیران و
کارکنان ،وجدان کاری و انضباط اجتماعی که عامل خود کنترلی است ،برقراری نظام مناسب پرداخت و نظام تنبیه و تشویق
اشاره نمود (سوری و همکاران.)1389 ،
1. Barbosa
2. Awan and saeed
3. Eastaugh
4. Althin
5. Bakker and leiter

278

شعبانی بهار و فرید فتحی

مدیریت منابع انسانی در ورزش /تابستان  /1397سال  /5شماره 2

بر این اساس تغییر در شرایط سازمانهای عصر حاضر ،منجر به تغییر در نگرش آنها به نیروی انسانی شده است .در این شررایط
کارکنان سازمان ابزار موفقیت مدیر نیستند و به عنوان سرمایههای سازمان ،به گردانندگان اصلی جریان کرار و شررکای محریط
کار تبدیل شدهاند؛ بنابراین ،داشتن صرف مهارتهای رهبری برای مدیران کافی نیست و کارکنان نیز به آموزش روشهای خود
راهبری نیازمند هستند (اوالیمی .)2012 ،1از آنجا که سازمانها برای نیل به هدفهای خاصی از جمله تأمین نیازهرای عمرومی
جامعه ایجاد شدهاند ،برای این منظور یعنی ،تأمین نیازهای عمومی ،به صورتی هرچه بهتر و مطلوب تر ،بایرد بره کرارایی و اثرر
بخشی سازمانها توجه کافی صورت گیرد .نیروی انسانی یک سرازمان ،ارزشرمندترین سررمایه آن سرازمان محسروب میشرود.
گسترش فرهنگ سالم اندیشی و تقویت روحیه متقابل الزم است که در برنامه ریزی آموزشی سازمانها در نظر قرار گیرد (کارل
و پلوچت .)2005 2،در واقع هماهنگ با رشد اخیرر در روانشناسری سرالمت حرفرهای 3،سرازمانها بره کارمندانشران بره عنروان
ارزشمندترین موهبت و دارایی شان توجه میکنند ،آنها نه تنها به عملکرد کارمندان کره بره سرالمت و رضرایت کارمندانشران
عالقمند شدهاند؛ این عقیده وجود دارد که به منظور موفقیت و دوام آوردن در یک محیط پیوسته در حال تغییر ،سرازمانها بره
کارمندان سالم و با انگیزه نیاز دارند .تغییرات در سازمانهای جدید ،کارفرمایان را متقاعد کرده است که هرچه بیشتر به دانرش
و تجارب روانشناسی اعتماد کنند و این روند تغییرات منجر به روانشناسی سازمانها شرده اسرت (شرافلی .)2012 4،بهررهوری از
منظر مرکز بهرهوری ایران ،یک فرهنگ ،نگرش عقالیی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانهتر کردن فعالیتهرا بررای
دستیابی به زندگی بهتر و فعالتر است .بهرهوری در سطح کارکنان به تجزیه و تحلیرل ،انردازهگیرری و بهبرود بهررهوری منرابع
انسانی اختصاص دارد و موضوع بحث آن ارتقاء و بهبود بهرهوری نیروی انسانی اعم از نیروی کار مستقیم و غیررمسرتقیم اسرت
(دیوان و کنت .)2012 5،در تعریفی دیگر ،بهرهوری به مفهوم اسرتفاده کرارا و اثرربخش از نهراده برا نهرادههرای تولیرد ،یکری از
مهمترین منابع رشد اقتصادی کشورهای موفق دنیاست؛ بهبود بهرهوری پیامد پیشرفت فنی ،توسعه سرمایه انسانی و اصرالحات
نهادی است و هر بهبودی در بهرهوری زمینه را برای بهبود نیروهای فوق فراهم میکند .عامل اصرلی افرزایش بهررهوری نیرروی
انسانی ،توجه به افراد و آموزش و ارتقای مهارتهای آنان از طریق آشرنایی برا ابرزار و تجهیرزات جدیرد و فراگیرری روشهرا و
تکنیکهای نوین است .ژاپنیها معتقدند که بهبود کار و روشها از آموزش شروع میشود و به آموزش ختم میشود؛ لذا آموزش
باید از مرحله نیازسنجی که شامل بررسی و تعیین نیازهای آموزشی است ،شروع و پس از برنامهریزی و اجررا نترایج آموزشری و
اثربخشی آن روی کارکنان ،مورد ارزیابی قرار میگیرد (فرجی و همکاران.)1396 ،
در این زمینه سارانی و همکاران ( )1396با بررسی قابلیت مردل اچیرو6جهرت سرنجش بهررهوری کارکنران اداره کرل ورزش و
جوانان استان تهران به این نتیجه رسیدند که تمامی مولفههای بهرهوری به جز مولفره برازخور سرازمانی در اداره کرل ورزش و
جوانان استان تهران در وضعیت مطلوبی نمیباشد و هفت عامل مدل اچیو ،برا بهررهوری کارکنران رابطره مثبرت و معنری داری
داشتند .با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت که مدل مورد بررسی ،توانایی الزم در خصوص بررسی عوامل موثر بر بهررهوری
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران را دارد .عزیزی نژاد و دانیالی ( )1395در تحقیقی با عنروان نقرش سررمایههای
فکری بر بهرهوری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان به این نتیجه رسیدند کره از برین ابعراد سررمایه فکرری،
سرمایه انسانی و سرمایه رابطهای به ترتیب بیشترین و کمترین سطح رابطه را با عملکرد و بهرهوری کارکنران دارنرد؛ همچنرین
مشخص شد که تمامی متغیرهای پژوهش بجز سرمایه رابطهای در سطح مطلروبی قررار دارنرد؛ همچنرین شرهرزاد ( )1389در
1. Olayemi
2. Karl and Peluchette
3. Professional Health Psychology
4. Schaufeli
5. Dewan and Kenneth
6. Achieve Model

279

شعبانی بهار و فرید فتحی

مدیریت منابع انسانی در ورزش /تابستان  /1397سال  /5شماره 2

تحقیق خود با عنوان تحلیل نقش سطح تحصیالت نیروی انسانی در بهرهوری کل عوامل1در بخش کشاورزی ایران نشان داد کره
از طریق باال بردن سطح آموزش و تحصیالت نیروی کار میتوان بر رشد بهرهوری کل عوامل تولیرد افرزود .متوسرط سرالهرای
تحصیل شاغالن ،درصد شاغالن دارای آموزش عمومی و عالی در کوتاهمردت و بلندمردت تراثیر مثبرت و معنریداری برر رشرد
بهرهوری کل عوامل تولید داشت؛ همچنین سوری و همکاران ( )1389در تحقیقی با بررسری رابطره بهرره وری و دسرتمزد ،برا
تاکید بر تحصیالت نیروی کار نشان دادند که افزایش سهم شاغلین با تحصیالت عالیه ،منجر به بهبود بهررهوری نیرروی کرار در
صنایع ایران شده است .آهکی و همکاران ( )1390در تحقیقی با عنوان رابطه تناسب شغل و شاغل (رشرته تحصریلی) و میرزان
بهره وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز نشان دادند که رابطره مثبرت و معنراداری برین
تناسب رشته تحصیلی با رشته شغلی و میزان بهرهوری کارکنان وجود دارد؛ همچنین نتایج تحقیق نشران داد کره برین سرطح
تحصیالت ،سابقه خدمت ،وضعیت تأهل و دیگر ویژگیهای فردی درگروهی که تناسب رشته تحصریلی برا رشرته شرغلی را دارا
بودن در میزان بهره وری تفاوتی وجود نداشت .هانسچ )2012(2در پژوهش خود به بررسی عوامل مرؤثر برر بهررهوری کارکنران
دولت پرداخت .جامعه این تحقیق را کارگران دولتی در ایالت متحده تشکیل میدادند کره بره صرورت تصرادفی  5000نفرر بره
عنوان نمونه انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند .برای جمع آوری دادهها از یک پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده که
نگرش کارکنان در زمینه عوامل مؤثر بر بهرهوری در محل کارشان ،مورد بررسی قرار میداد .برای اسرتخراج و تجزیره و تحلیرل
دادهها ،از تحلیل عاملی استفاده گردید .در نهایت نتایج نشان داد که کارمندان دولت عواملی از قبیل قدردانی از کرار ،اسرتقالل
در کار ،کارتیمی ،نظارت کم و مدیریت و بودجره کرافی و تحصریالت مررتبط برا کرار را مهمتررین عوامرل مرؤثر برر بهررهوری
میدانستند.
با این حال ،شایعترین اشتباهی که وجود دارد ،این است که تصور شود کسب دانش بیشتر ،بهرهوری کارکنان را از حالت کنونی
بهتر می کند .در بیشتر مشاغل ،برای آنکه شخص کارایی داشته باشد ،نیازمند توانایی استفاده از دانش خویش و تحقق دادن بره
امور است که آن را « قابلیت» مینامند .این توانایی را بویاتزیس3اینگونه تعریرف میکنرد :ویژگیهرای اصرلی یرک فررد کره بره
عملکرد مطلوب و چشمگیر منتهی شود یا موجب تحقق چنین عملکردی میشرود .پژوهشرگران و کارشناسران امرر مردیریت و
بهرهوری اعتقاد دارند که دستیابی یک کشور به سطح باالی بهرهوری منروط بره داشرتن سرازمانها و دسرتگاههایی توانمنرد و
برخوردار از انسانهای بهرهور به عنوان سرمایه اصلی است؛ همچنان که پیتر دراکرر4بهررهوری کارکنران فرهیختره را مهمتررین
چالش مدیریتی در قرن بیست و یکم میداند (شیاسی و همکاران.)1395 ،
وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش کشور ،یکی از سازمانهایی اسرت کره بره نسربت یکسرانی از کارکنران برا
تحصیالت علوم ورزشی و سایر رشتهها برخوردار است .این ویژگی باعث شده است که این وزارتخانه موقعیت مناسبی در جهرت
ارزیابی میزان بهرهوری دانش آموختههای علوم ورزشی با سایر رشتهها در شرایط تقریبا یکسران دارد .همرواره مقایسره میرزان
بهرهوری کارمندان با تحصیالت مرتبط با ورزش با سایر کارمندان سوال مهم بسیاری از مدیران این سازمان است .برا توجره بره
این موارد ،این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیرا تحصریالت دانشرگاهی اعرم از رشرته تحصریلی و سرطح
تحصیالت در میزان بهرهوری کارکنان تاثیرگذار است؟

1. TFP
2. Haenisch
3. Boiatzis
4. Peter Drucker
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روش شناسی
ازنظر هدف ،تحقیق حاضر را میتوان در گروه تحقیقهای کاربردی دستهبندی کرد .از نظر ماهیت تحقیق نیز ،تحقیق حاضر
جزو تحقیقهای توصیفی ر همبستگی است که به صورت میدانی انجام گرفته است .جامعه آماری این تحقیق شامل ،همه
کارکنان وزارت ورزش و جوانان است که با توجه به استعالم از معاونت پشتیبانی و منابع انسانی تعداد کارکنان ،درمجموع 900
نفر بوده است .با محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای تحقیق با رعایت حداقل نمونه الزم ( 269نفر) با مراجعه به حجم نمونه
کرجسی و مورگان  450نفر از کارمندان به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها پخش گردید و
در نهایت  398پرسشنامه برگشت داده شد .ابزار تحقیق پرسشنامه بهرهوری نیروی انسانی براساس مدل آچیو1توسط هرسی
وگلداسمیت ( )1980است .با توجه به اینکه پرسشنامه مذکور در سازمانهای غیرورزشی اعتباریابی شده بود ،از نظر روایی
صوری و محتوا و سازه مورد آزمون قرار گرفته و پس از انجام تغییرات الزم تایید شد .هفت واژه در برگیرنده مدل اَچیو عبارتند
از :توانایی ،درک و شناخت ،حمایت سازمانی ،انگیزش ،بازخورد ،اعتبار ،سازگاری و تعهد زمانی مقیاس بهرهوری شامل 64
سؤال است که تمام سواالت پرسشنامه مثبت میباشند و سؤاالت پرسشنامه بر اساس طیف  5ارزشی لیکرت به صورت :خیلی
زیاد =  ،5زیاد =  ،4متوسط =  ،3کم =  2و خیلی کم =  ،1امتیازبندی گردید؛ همچنین برای سنجش آموزشهای دانشگاهی از
دو متغیر سطح تحصیالت و رشته تحصیلی استفاده شد .به منظور بررسی روایی محتوایی پرسشنامه ها ،پرسشنامههای تحقیق
در اختیار 10نفر از اساتید متخصص در زمینه مدیریت ورزشی قرار گرفت و با اعمال تغییرات و نظرات اساتید محترم روایی
صوری پرسشنامهها تایید گردید؛ همچنین از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه استفاده شده و تمامی گویهها تایید
شدند .برای محاسبه ضریب پایایی ابزار از آزمون آلفای کرانباخ روی یک نمونه اولیه  30نفره استفاده شد که ضریب آلفای
کرانباخ  0/91به دست آمد .در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده
شد .برای سازمان دادن ،خالصه کردن ،طبقهبندی نمرات خام و توصیف اندازههای نمونه از آمار توصیفی همانند تنظیم جدول
توزیع فراوانی ،درصدها ،میانگین ،انحراف معیار استفاده شد .همچنین از روشهای آماری آزمون کلموگروف اسمیرنف ،تی تک
نمونهای ،تی مستقل و برای برازش مدل از معادالت ساختاری استفاده گردید .برای تحلیل اطالعات و محاسبه نتایج از بسته
نرمافزاری اسپیاساس و ایموس نسخه  23استفاده شد.
یافتهها
جدول  1توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونههای تحقیق را بر اساس ویژگیهای جمعیتشناختی نشان میدهد .با توجه به
جدول  53 ،1درصد از نمونه زن و  47درصد مرد بودند ،همچنین بر اساس سن بیشترین تعداد نمونه را افراد  31تا  40سال با
درصد فراوانی  41/2درصد تشکیل میدادند و بیشترین تعداد نمونه را بر اساس سابقه شغلی ،افراد با سابقه شغلی  5الی 10
سال با درصد فراوانی  30/9درصد تشکیل میدادند .ضمنا با توجه به نتایج جدول  1بیشترین تعداد نمونه را افراد با وضعیت
استخدام رسمی با درصد فراوانی  45/3درصد تشکیل میدادند 45/7 ،درصد دانش آموخته علوم ورزشی و  54/3درصد
دانشآموخته سایر رشتهها بودند.

1. Achieve Model
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جدول  .1توزیع فراوانی و درصد فراوانی ویژگی های دموگرافیک
شاخص آماری
جنسیت
سن

فراوانی

درصد فراوانی

زن

211

53

مرد

187

47

8

2/1

 31تا  40سال

164

41/2

 41تا  50سال

134

33/7

 51تا  60سال

78

19/6

باالی  60سال

14

3/4

زیر  5سال

91

22/9

 5تا  10سال

123

30/9

 11تا  15سال

103

25/8

باالی  15سال

81

20/4

رسمی

182

45/3

پیمانی

163

41/4

قراردادی

53

13/3

کاردانی و کمتر

68

17/1

کارشناسی

201

50/5

کارشناسی ارشد

125

31/4

4

1/0

علوم ورزشی

182

45/7

سایر رشتهها

216

54/3

زیر  30سال

سابقه شغلی

وضعیت استخدام

تحصیالت

دکتری
رشته تحصیلی

جدول  ،2آمار توصیفی مربوط به بهرهوری و مولفههای آن را نشان میدهد .با توجه به نتایج جدول  ،2از بین مولفههای
بهرهوری ،باالترین میانگین مربوط به عامل اعتبار و پایین ترین میانگین مربوط عامل توان بود.
جدول  .2آمار توصیفی مربوط به بهرهوری و مولفه های آن
میانگین

انحراف استاندارد

متغیر
عامل توان

3/20

0/95

عامل شناخت شغل

3/35

1/11

عامل حمایت زمانی

3/25

1/17

عامل انگیزش

3/47

0/85

عامل بازخورد عملکرد

3/59

0/89

عامل سازگاری محیطی

3/56

0/88

عامل اعتبار

3/72

0/76

عامل تعهد زمانی

3/48

0/85

بهرهوری

3/45

0/77
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برای بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرهای تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرونف استفاده شد و نتایج نشان داد که تمام
توزیعها از لحاظ آماری نرمال می باشند .با توجه به طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون تی تک نمونهای برای بررسی فرضیه
استفاده شد .نتایج در جدول  3نشان داده شده است .با توجه به نتایج جدول  ،3وضعیت وزارت ورزش و جوانان در مولفههای
توان ( ،)t=12/96، p=0/01شناخت شغل ( ،)t=14/24، p=0/01حمایت زمانی ( ،)t=13/37، p=0/01انگیزش (p=0/01
 ،)t=16/23،بازخورد عملکرد ( ،)t=21/08، p=0/01سازگاری محیطی ( ،)t=20/37، p=0/01اعتبار کارکنان (p=0/01
 ،)t=28/93،تعهد زمانی ( )t=16/46، p=0/01و در بهرهوری ( )t=15/79، p=0/01در وضعیت باالتر از متوسط قرار دارد.
جدول  .3نتایج آزمون تی تک نمونهای
متغیر

میانگین

میانگین نظری

درجه آزادی

آماره آزمون ()t

سطح معنی داری

توان

3/20

3

397

12/96

0/01

شناخت شغل

3/35

3

397

14/24

0/01

حمایت زمانی

3/25

3

397

13/37

0/01

انگیزش

3/47

3

397

16/23

0/01

بازخورد عملکرد

3/59

3

397

21/08

0/01

سازگاری محیطی

3/56

3

397

20/37

0/01

اعتبار

3/72

3

397

28/93

0/01

تعهد زمانی

3/48

3

397

16/46

0/01

بهرهوری

3/45

3

397

15/79

0/01

با توجه به طبیعی بودن توزیع متغیر بهرهوری از آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین بهرهوری کارکنان وزارت ورزش و
جوانان بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی استفاده شد .نتایج در جدول  ،4نشان داده شده است .با توجه به نتایج جدول ،4
بین بهرهوری کارکنان وزارت ورزش و جوانان بر اساس جنسیت تفاوت معنیداری مشاهده شد ( .)t=-11/03، P=0/01با این
تفسیر که بهرهوری کارمندان مرد به طور معنی داری ،بیشتر از بهرهوری کارمندان زن بود؛ همچنین باتوجه به نتایج ،بین
بهرهوری کارکنان وزارت ورزش و جوانان بر اساس رشته تحصیلی تفاوت معنیداری مشاهده شد ( .)t=-19/25، P=0/01با این
تفسیر که بهرهوری کارمندان با رشته های تحصیلی غیرعلوم ورزشی به طور معنی داری بیشتر از بهرهوری کارمندان با رشته
های تحصیلی علوم ورزشی بود.
جدول  .4نتایج آزمون تی مستقل
متغیر

جنسیت

بهرهوری

زن

3/37

مرد

4/54

بهرهوری

میانگین

علوم ورزشی

3/28

سایر رشته ها

4/63

آزمون لوین

درجه آزادی

آماره آزمون ()t

سطح معنی داری

-11/03

0/01

-19/25

0/01

آماره آزمون ()F

سطح معناداری

0/22

0/65

396

0/18

0/72

396

نتایج جدول  5نشان میدهد که مدل تاثیر آموزشهای دانشگاهی بر بهرهوری مناسب بوده و تمامی اعداد و پارامترهای مدل از
مقادیر تی و بار عاملی قابل قبولی برخوردار بوده و در سطح معناداری کمتر از  0/05معنادار است.

283

شعبانی بهار و فرید فتحی

مدیریت منابع انسانی در ورزش /تابستان  /1397سال  /5شماره 2

جدول  .5معادله ساختاری مدل تاثیر آموزش های دانشگاهی بر بهرهوری
متغیر

مسیر

بهرهوری

˂---

توان

˂---

شناخت شغل

0/381

˂---

حمایت زمانی

0/227

4/108

˂---

انگیزش

0/504

7/343

˂---

بازخورد عملکرد

0/428

6/662

˂---

سازگاری محیطی

0/372

6/066

˂---

اعتبار

0/677

8/469

˂---

تعهد زمانی

0/837

9/100

˂---

سطح تحصیالت

0/804

-

˂---

رشته تحصیلی

0/793

16/928

˂---

بهرهوری

0/961

8/621

آموزشهای دانشگاهی
آموزشهای دانشگاهی

گویه

بار عاملی

مقدار تی

0/446

6/158

شکل  .1معادله ساختاری تاثیر آموزش های دانشگاهی بر بهرهوری

نتایج جدول  6برازش مدل اندازهگیری تاثیر آموزشهای دانشگاهی بر بهرهوری را نشان میدهد مقادیر شاخصهای نیکویی
برازش ( )GFIو شاخص برازش تطبیقی ( )CFIبه عنوان شاخصهای اصلی برازش باالتر  0/9بوده که نشان از برازش مطلوب
مدل میباشد؛ همچنین سایر شاخص برازش ( )IFI، NFI، AGFIاز مقادیر قابل قبولی برخوردار هستند .درنهایت بر اساس
مقادیر ریشه میانگین مجذور باقیمانده ( )RMR=0/030و ریشه دوم میانگین خطای برآورد ( )RMSEA=0/085میتوان گفت
که مدل از برازش کافی برخوردار است.
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جدول  .6شاخص برازش مدل تاثیر آموزش های دانشگاهی بر بهرهوری
مقدار مطلوب

مقادیر شاخصها

تفسیر

شاخصهای برازش

-

141/515

-

-

45

-

بین  1تا 5

3/144

مطلوب

شاخص نیکویی برازش)GFI(3

بیشتر از 0/9

0/940

مطلوب

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده)AGFI(4

بیشتر از 0/8

0/903

مطلوب

ریشه دوم میانگین خطای برآورد)RMSEA(5

کمتر از 0/1

0/085

مطلوب

ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده)RMR(6

کمتر از 0/05

0/030

مطلوب

شاخص برازش تطبیقی)CFI(7

بیشتر از 0/9

0/913

مطلوب

شاخص برازش هنجار شده)NFI(8

بیشتر از 0/9

0/889

مطلوب

شاخص برازش افزایشی)IFI(9

بیشتر از 0/9

0/913

مطلوب

1

کای اسکوآر (کای دو)
درجه آزادی

2

نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی ()χ2/df

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران به عنوان متولی اصلی توسعه و گسترش ورزش در کشور و
عدم اجرای پژوهشی با این هدف در سازمانهای ورزشی کشور ،در این پژوهش نقش آموزشهای دانشگاهی در بهرهوری
کارکنان این سازمان ورزشی ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد ،وضعیت وزارت ورزش و جوانان در مولفههای توان،
شناخت شغل ،حمایت زمانی ،انگیزش ،بازخورد عملکرد ،سازگاری محیطی ،اعتبار کارکنان ،تعهد زمانی و بهرهوری به طور
معنی داری باالتر از میانگین است .این یافته با تحقیقات فعال و همکاران ( ،)1395آهکی و همکاران ( )1390و هانسچ
( )2012همسو بود .توانمند سازی کارکنان ،محوری ترین تالش مدیران در نوآفرینی ،تمرکز زدایی و حذف دیوان ساالری در
سازمانها است .کارکنانی که در کار دانش و مهارت الزم را داشته باشند ،کارها و وظایف محوله را بهدرستی انجام خواهند داد؛
بنابراین برای بهبود سطح بهره وری باید در سازماندهی کارکنان عالوه بر مدنظر قرار دادن سایر ویژگیها ،داشتن تخصص به
عنوان یکی از اصول اساسی در گزینش افراد باشد .به هر حال میتوان انتظار داشت که آموزشهای دانشگاهی قابلیت افزایش
توان کارکنان را داشته باشند؛ چرا که با این نوع آموزشها میتوان تجارب و تخصصهای زیادی را به کارمندان انتقال داده و
شایستگیهای آنان را بهبود بخشید .در زمینه نقش آموزش دانشگاهی در شناخت شغل میتوان گفت ،در درجه اول هر فردی
که میخواهد در سازمانی به اشتغال بپردازد ،بایستی ابتدا با شغل مورد نظر و اهداف و ماموریتهای سازمانی آشنا باشد .شرح
شغل به عنوان مصداقی بر تعهدات شاغل محسوب می گردد که از ابتدا و در زمان قبول مسئولیت ،شاغل آن را مطالعه کرده و با
پذیرش شغل ،نسبت به کلیه مسئولیتها و وظایف آن شغل متعهد میگردد .حال باید توجه داشت که در آموزشهای
دانشگاهی معموال واحدهای درسی با عنوان کارآفرینی و نیز آشنایی با مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی وجود دارد و با این
آموزشها ،افراد با مشاغلی که در آینده میتوانند احراز نمایند آشنا میشوند .لذا به نظر میرسد که آموزشهای دانشگاهی در

1. Chi-Square
)2. Degrees of Freedom (df
)3. Goodness of Fit (GFI
)4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)6. Root Mean Squared Residuals (RMR
)7. Comparative Fit Index (CFI
)8. Normed of Fit Index (NFI
)9. Incremental of Fit Index (IFI
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شناخت شغل نقش مثبتی داشته توانایی این را داشته باشند که افراد را با مشاغل مختلف به ویژه در ارتباط با رشته تحصیلی
خود آشنا نمایند .در زمینه نقش آموزش دانشگاهی در حمایت سازمانی کارکنان بایستی توجه نمود ،یکی از عوامل مهم و تاثیر
گذ ار بر کار تیمی و بهبود روابط افراد و در نهایت ارتقای بهرهوری کارکنان را حمایت سازمانی به ویژه حمایت سازمانی ادراک
شده تشکیل میدهد .در این راستا باید عنوان داشت که افراد دارای تحصیالت دانشگاهی به واسطه تخصص و علم و تجربه
منتج از تحصیالت دانشگاهی خود با اهداف سازمان خود آشنا بوده و مدیران سازمان در مواقعی با آنان مشورت مینمایند و
شغل آنان برای سازمان مهم تلقی می شود .این افراد مورد حمایت سازمان قرار گرفته و مدیران به ویژه در محول شدن وظایف
دشوار ،آن ها را مورد حمایت و تشویق از طرق مختلف همچون اختصاص بودجه کافی و پاداش قرار میدهند .آنان انگیزه باالیی
به انجام هرچه بهتر وظایفشان داشته و کوتاهی و قصور در کارشان مشاهده نمیشود .به کار خود عالقمند بوده و با انجام آن
احساس رضایت مینمایند و در نهایت از بهرهوری مناسبی برخوردار هستند .با این تفاسیر ،نتیجه به دست آمده مبنی بر نقش
آموزشهای دانشگاهی بر حمایت سازمانی کامال منطقی و قابل قبول مینماید .در زمینه نقش آموزشهای دانشگاهی در
انگیزش کارکنان میتوان گفت ،انگیزش کارکنان یکی از مهمترین اهداف هر سازمان برای بهبود عملکرد کارکنان محسوب
میشود و هر سازمانی سعی در تقویت این هدف از طرق گوناگون دارد .در همین راستا ،آموزشهای دانشگاهی میتواند انگیزه
کارکنان را توسعه دهد؛ چرا که با داشتن آموزشهای دانشگاهی و تخصصی ،افراد در خود احساس توانایی برای انجام کار نموده
و در نتیجه برای انجام کارها و وظایف محوله به صورت کارا و اثربخش از انگیزه باالیی برخوردار خواهند بود؛ بنابراین ،به نظر
میرسد که آموزش های دانشگاهی در بهبود و ارتقای انگیزه کارکنان نقش داشته باشند که نتیجه تحقیق نیز ،موید این موضوع
بود .در زمینه نقش آموزشهای دانشگاهی در بازخورد عملکرد کارکنان بایستی توجه نمود که افراد بهرهور مشتاق اند که از
نتایج عملکرد خود بازخورد گرفته و با استفاده از آن بازخوردها ،عملکرد خود را بهبود و ارتقا بخشند .با آموزشهای دانشگاهی
فرد به خصوصیات و توانایی های خود بیشتر واقف شده و به طور کلی شناخت ویژه ای از خود خواهد داشت و این موضوع می
تواند در بازخورد عملکرد وی موثر باشد؛ چرا که با علم به شغل و وظایف محول شده به خود میتواند تفسیر نماید که آیا
توانسته انتظارات شغلی را برآورده نماید یا خیر .در مورد نقش آموزشهای دانشگاهی در سازگاری محیطی ،امروزه افرادی در
بازار کار موفق به پیدا کردن کار دلخواهشان می شوند و یا در سازمان خود موفق عمل نمایند که توانایی انطباق سریع با محیط
کاری شان را داشته باشند یا اصطالحا بتوانند به سرعت سازگاری شغلی پیدا کنند؛ اما معموال انطباق کارمندان با محیط کاری،
انرژی و وقت زیادی را صرف خودش میکند .حال آنکه ،آموزشهای دانشگاهی با افزایش تواناییها و قابلیتهای تخصصی افراد
میتواند اعتماد به نفس آن ها را افزایش داده و موجب شود که سریعتر از سایرین خود را با محیط سازمانی سازگار نمایند؛
بنابراین نتیجه به دست آمده تحقیق منطقی است .در زمینه نقش آموزشهای دانشگاهی در اعتبار کارکنان ،اعتبار در اصل
همان خصلت قابل اعتماد و باور بودن است .آموزشهای دانشگاهی مهارتهای ویژه و سودمندی برای کارکنان دارد ،میتواند
موجب شود تا مسئ والن سازمان ،ارزش و اعتبار بیشتری برای کارکنان خود قائل شوند و در نتیجه ،امنیت شغلی بیشتر
میشود .طبیعی است که کسب تواناییها و مهارتهای بیشتر به قابلیت ارتقای کارکنان برای تصدی پستها و مشاغل عالیتر و
مهمتر نیز خواهد افزود .با اندکی تامل در ماهیت آموزشهای دانشگاهی به نظر میتوان این فرضیه را قبول کرد که این آموزش
ها میتواند برای افراد در سازمان اعتبار به همراه داشته و موجبات ارتقای شغلی آنان را فراهم نماید؛ لذا نتیجه به دست آمده را
میتوان منطقی دانست .در زمنیه نقش آموزشهای دانشگاهی بر تعهد میتوان گفت ،آموزشهای دانشگاهی عالوه بر تقویت و
بهبود تواناییها و شایستگیهای تخصصی ،میتواند از نظر روانی نیز بر شخصیت افراد تاثیر گذاشته و میزان تعهد آنان به امور
زندگی از جمله تعهد کاری را نیز افزایش دهد؛ چرا که این افراد در محیط دانشگاهی یاد گرفتهاند که فردی متعهد در قبال
مسئولیتهای خود از جمله درس خواندن و حتی تعهد نسبت به مسئولیتهای اجتماعی خود باشند .بنابراین میتوان با توجه
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به نتیجه به دست آمده نقش آموزشهای دانشگاهی در تعهد سازمانی را پذیرفت .در نهایت میتوان به آموزشهای دانشگاهی
به عنوان یکی از روشهای بهبود و ارتقای بهرهوری کارکنان اشاره کرد؛ چرا که با آموزشهای دانشگاهی به طور کلی افراد از
تواناییهای مختلف بهره مند شده و موجبات افزایش انگیزه و اعتماد به نفس در آنان فراهم میشود .این افراد با توجه به
شایستگیهای تخصصی و فنی که به واسطه آموزش به دست آورده اند در مشاغل خود از عملکرد بهتری برخوردار بوده و در
نهایت از بهرهوری باالتری نیز برخوردارند .نتیجه تحقیق نیز موید این موضوع است؛ همچنین نتایج نشان داد که بهرهوری
کارمندان با رشتههای تحصیلی غیرعلوم ورزشی به طور معنی داری بیشتر از بهرهوری کارمندان با رشتههای تحصیلی علوم
ورزشی بود .این یافته با تحقیق آهکی و همکارن ( )1390و هانسچ ( )2012غیر همسو بود .به نظر میرسد ،این نتیجه حاصل
دو دلیل عمده باشد .اوال باید توجه کرد که عمده فعالیت ها و وظایف کارکنان وزارت ورزش و جوانان به عنوان یک سازمان رده
باال ،وظایفی عمومی همانند سایر سازمانها است .برنامهریزی ،بودجه ریزی و نامه نگاری عمده فعالیتهای کارکنان وزارت
ورزش و جوانان را تشکیل میدهد؛ بنابراین بدیهی است کارکنانی که مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و مهارتهای
مدیریتی بیشتری داشته باشند ،بهرهوری بیشتری داشته باشند .همچنین عدم توجه به مهارتهای عصر جدید در دانشکده
های تربیت بدنی و علوم ورزشی (از قبیل :مهارتهای کارآفرینی ،مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و مهارتهای
ارتباطی) باعث شده است که فارغ التحصیالن رشتههای علوم ورزشی آمادگی الزم برای ورود به سازمانهای ستادی و کارهای
دفتری را نداشته باشند .اکثر فارغ التحصیالن رشتههای علوم ورزشی بیشتر برای سالنهای ورزشی آماده میشوند و کارایی
الزم را در سازمانهای ستادی ندارند؛ همچنین نتایج نشان داد که بهرهوری کارمندان مرد به طور معنی داری بیشتر از
بهرهوری کارمندان زن بود .شاید یکی از عواملی که میتواند باعث باال بودن بهرهوری کارمندان مرد باشد ،ماهیت ورزش و کار
ورزشی باشد .محدودیت های فرهنگی و اجتماعی زنان باعث شده است که اثربخشی الزم را در ارتباط با ورزشکاران به عنوان
مشتریان سازمان و مدیران خود نداشته باشند؛ همچنین بسیاری از کارمندان زن از حقوق و مزایای دریافتی خود راضی بوده و
نیازی به کار بیشتر در جهت ارتقاء وضعیت خود نمیبینند.
در نهایت با توجه به پایین بودن بهرهوری کارمندانی که تحصیالت علوم ورزشی داشتند ،به عنوان مهم ترین یافته این تحقیق
پیشنهاد میشود که ضمن شناسایی دالیل پایین بودن بهرهوری این کارکنان در تحقیقات آتی ،سرفصلهای دروس مربوط
رشته های علوم ورزشی به خصوص در دوره کارشناسی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to investigate the role of university education in the
productivity of the employees of the Ministry of Sports and Youth.
Methodology: The research method used was descriptive-correlational. The statistical population was
all employees of the Ministry of Sports and Youth (N = 900). According to the minimum sample size
of Krejcie and Morgan, 450 employees were selected by the simple random sampling method, and
finally, 398 questionable questionnaires were analyzed. In order to investigate the objectives of this
research work, the Hersey and Goldsmith Manpower Productivity Questionnaire and Gold Smith
(1980) were used. Ten experts in the field of sport management were used to confirm the formal
validity and content of the questionnaires, the reliability of the questionnaires was tested with a pilot
study on 30 members of the research community, and the Cronbach's alpha coefficient was 0.91. The
Kolmogorov-Smirnov test, single-sample t-test, independent t-test, and structural equations were used
to analyze the data.
Results: The results obtained from this research work showed that university education had a
significant role in the productivity (t = 15.19, p = 0.01) of the staff of the Ministry of Sports and
Youth. These results also showed that there was a significant difference between the productivity of
the employees of the Ministry of Sports and Youth on the basis of gender and education so that the
productivity of the employees with non-educational athletic education was higher than that for the
employees with sport science education.
Conclusion: It can be argued that sport science colleges should be well-versed in the education and
training curriculum, and that the Ministry of Sports and Youth should review their recruitment and
employment indicators.
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To cite this article:
Shabani Bahar, G. R., & Farid Fathi, A. (2018). Role of University Education in Developing Productivity of
Employees of Ministry of Sports and Youth. Journal of Human Resource Management in Sport, 5(2),
277-290.
Corresponding Author: Gholam Reza Shabani Bahar
E - mail: iranphe@gmail.com

