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 چکیده

هاي ورزشی هاي رقابتی به طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی در فدراسیوناین تحقیق با استفاده از رویکرد ارزش :مقدمه و هدف

  . ایران پرداخت منتخب 

ساخته اثربخشی سازمانی با مطالعۀ مبانی نظري و در یک فر ایند اکتشافی تنظیم و با استفاده  نامۀ محقّق پرسش :روش شناسی

هاي باز، فر ایندهاي داخلی، روابط انسانی و  سؤال در قالب چهار الگوي اهداف عقالنی، سیستم 62لیل عاملی اکتشافی از روش تح

وري، منابع سازمانی، ثبات سازمانی، دسترسی به اطّالعات، انسجام نیروي کار  ریزي، بهره پذیري، برنامه هشت خرده مقیاس انعطاف

هیأت رئیسه، کارکنان (ایران و نمونۀ آماري، ذینفعان  هاي ورزشیمعۀ تحقیق فدراسیونجا. و کارکنان متخصص شناسایی شد

و انفرادي بسکتبال، والیبال، هندبال،  شش فدراسیون منتخب تیمی ) متخصص، بازیکنان، مربیان و داوران تیم ملّی بزرگساالن

ر انتخاب شدند وکلّیۀ ذینفعان جزو جامعۀ آماري تحقیق قرار برداري، کشتی، تکواندو بودند که به صورت غیر تصادفی و هدفدا وزنه

  ). =n 0/0 72(نفر در تحقیق شرکت کردند  258که ) =362N(گرفتند 

نتایج مدل معادالت ساختاري بر مبناي آزمون تحلیل مسیر نشان داد که مدل اثربخشی سازمانی در  :یافته ها و  نتیجه گیري 

از طرف دیگر، نتایج تحلیل عاملی . ت متغیر مکنون روي متغیر وابسته اثربخشی سازمانی هستندهاي ورزشی داراي هش فدراسیون

هاي رقابتی و تعیین کننده مهم  الگوي برجسته رویکرد ارزش) وري، کارایی بهره(تأییدي نشان داد که الگوي اهداف عقالنی 

  . هاي ورزشی است اثربخشی سازمانی در فدراسیون

  

  .هاي رقابتی هاي ورزشی، اثربخشی سازمانی، مدل معادات ساختاري، رویکرد ارزش فدراسیون  :کلیديواژه هاي 
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  مقدمه

هاي سازمانی و متغیر وابستۀ نهایی در بیشتر مطالعات سازمانی به اثربخشی سازمانی، محور تئوریک همۀ مدل

هاي  رویکرد. اي است طوالنی، متناقض و پیچیدهاین سازه، داراي پیشینه   از طرف دیگر). 13(رود  شمار می

) 1997( 1هرمان و رینز. اندگیري اثربخشی سازمانی توسعه پیدا کرده اندازه تئوریک متعددي براي سنجش و

هاي مختلفی نیز براي سنجش اثربخشی سازمانی وجود  هاي مختلف سازمانی، مدل بیان کردند که مانند مدل

بر اساس برون داد ( 2یکردهاي اثربخشی سازمانی شامل رویکرد دستیابی به هدفمشهورترین رو). 18(دارد 

بر ( 4رویکرد مبتنی بر فر ایندهاي درونی) بر اساس درون دادهاي سازمانی( 3رویکرد مبتنی بر منابع) سازمانی

) ت ذینفعانبر بر اساس رضای( 5هاي ذینفع رودیکرد مبتنی بر تأمین رضایت گروه) اساس فر ایندهاي سازمانی

بر اساس تأکید برساختار، کانون توجه سازمان و فر ایندها و نتایج ( 6هاي رقابتی و رویکرد مبتنی بر ارزش

  ). 9، 27(است ) نهایی

تئوریک به کار  رویکردهاي مبتنی بر اهداف، منابع و فر ایندهاي درونی در صورتی که به عنوان مدل     

به این . معیاري معتبر و کافی براي سنجش اثربخشی سازمانی محسوب گردندگرفته شوند، نخواهند توانست 

ها، تک بعدي است؛ مثالً، تأکید رویکرد مبتنی بر اهداف بر برون داد، و فقط بر یک  گیري آن دلیل که جهت

نتفاعی هاي غیر ا هاي غیر انتفاعی، بسیار حساس است؛ زیرا سازمان این موضوع در سازمان. بعد تمرکز دارند

دهند، اهداف متعددي را دنبال  هاي خود را توسعه میهاي مختلف فعالیتهاي ورزشی در حوزهمانند فدراسیون

کنند و با نگرش کسب رضایت ذینفعان متعدد و با توجه به تغییرات و نیازهاي درحال رشد نسبت به محیط  می

  ). 23(پردازند  بیرونی به فعالیت می

گیري اثربخشی سازمانی،  اندازه به دلیل وجود مشکالت در دستیابی بۀ ك مدل مناسب براي بنابر این     

این موضوع را ) 1995( 9، کوسکی)1986( 8فریزبی) 1987( 7برخی محقّقان مدیریت ورزشی مانند چالدوراي

ین، استفاده از یک بنابر ا. هاي مختلفی ارزیابی شوناند که سازمان باید به طور همزمان با شاخص مطرح کرده

  ). 12، 17، 20(رویکرد چند بعدي، اهمیت دارد 

هاي  دهد که مطالعۀ این سازه، طی سال هاي ورزشی، نشان می مرور پیشینۀ اثربخشی در حوزة سازمان     

) 1984(چالدوراي و دانچوك ) 1987(به اوج خود رسید و محقّقانی مانند چالدوراي  1990تا اوایل  1980

) 1992( مورو و چالدوراي) 1986(فریزبی ) 1987(هاجرتی  چالدوراي، سیزلو، ) 1991(هاجرتی  اي و چالدور

این روند پس از مدتی   ؛ ولی) 21، 17، 16، 15، 14، 12(هاي ورزشی بررسی کردند  این سازه را در سازمان

اي ورزشی قوت گرفت و محقّقانی ه اخیراً مجدداً عالقه به بررسی اثربخشی در حوزة سازمان. سیر نزولی یافت

 

1 - Herman &Renz 
2 - Goal Attainment Approach 
3- System Resource Approach 
4 - Internal Process Approach 
5 - Multiple Constituency Model 
6 - Competing Value 
7 - Chelladurai 
8 - Frisby 
9 -Koksi 
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) 2006( 3شیلبري و موري) 2002(پوتلر  2، ولف)2000(پاپادمیتریوس و تیلور ) 2002( 1مانند بایل و مادال

  ). 29، 27، 23، 22، 10، 9(این موضوع پرداختند   به بررسی) 2009( 4و بالدوك) 2007(پاپادمیتریوس 

و اسدي، ) 1382(حمیدي ) 1387( ، مقیمی)1383(ظفّري و طبائیان در داخل کشور نیز محقّقانی مانند م     

اند  هاي مدیریت و رهبري و نه اثربخشی سازمانی را بررسی کرده اثربخشی سبک) 1380(  محرم زاده، هاشمی

هاي ورزشی را مورد تحلیل و  از طرف دیگر، تحقیقات مختلفی نیز از زوایاي متعدد فدراسیون). 7، 6، 3، 1(

هاي  شرکت رانیو مد یهاي ورزش ونیفدراس يروسا دگاهید سهیمقا) 1389(اند؛ مثالً، حسینی  ی قرار دادهبررس

 عوامل بندي رتبه و بررسی) 1387(بوشهري، کشکر، صیفوریان  ی، شتابمال تیدر خصوص اهداف حما حامی

کشور، حمیدي، خبیري، ي ها استان ورزشیهاي  هیأت وها  فدراسیون در زن مدیران شدن گماشته بر مؤثّر

 جمهوري ورزشیهاي  فدراسیون در مدیریت اطّالعاتی سیستم استقرار با مرتبط عوامل بررسی) 1380(فالح 

سازي سیستم ارزیابی  تحلیل و مدل) 1388(نژاد، سجادي  نصیري، خبیري، کاطم و باالخره ایران اسالمی

توان نتیجه گرفت  با توجه به تحقیقات انجام شده می). 8، 5، 4، 2(هاي ملّی هندبال را انجام دادند  مربیان تیم

هاي ورزشی پرداخته باشد، مشاهده نشد؛ اما  که پژوهشی که به بررسی اثربخشی سازمانی در فدراسیون

هاي  ها و فدراسیون تحقیقات خارجی متعددي که به آن اشاره شد، به بررسی اثربخشی سازمانی در سازمان

ابزار فرهنگ سازمانی را با  6سنجی هاي روانویژگی) 1991( 5ودند؛ مثالً، کویین و اسپریتزرورزشی پرداخته ب

هاي رقابتی بررسی کرده و نتیجه گرفتند که ابزار مذکور از روایی و پایایی مناسب استفاده از رویکرد ارزش

و  نییکو یرقابت هاي ارزش کردیوتوسعه رو یبه بررس) 1999( یسپی، بلودورن و گلتیکال). 24(برخوردار بود 

کنند که با استفاده  هیهاي سازمان ته نفعیذ ریو سا رانیمد يرا برا يپرداختند تا ابزار) 1983، 1981(رورباخ 

 تیبه حما) 1991( تزریاسپر و نییکو یقبل هاي افتهیها با تأیید  آن. را بسنجند یسازمان یاز آن بتوانند اثربخش

ۀ ها در واقع توسع کردند که مطالعه آن انیپرداخته و ب یرقابت هاي ارزش ویکردر یهاي روان سنج یژگیاز و

 تیاین مطالعه به حما  محقّقان در. بوده است يبا استفاده ازمدل معادالت ساختار تزریو اسپر نییکو یکار قبل

  ). 19( پرداختند یبترقا هاي ارزش یچهار بخش کردیاز رو

هاي ورزشی یونان را با استفاده از رویکرد مبتنی بر  اثربخشی فدراسیون) 2000( پاپادمیتریوس و تیلور     

مندي به  ، عالقه7هاي ذینفع بررسی و مدل پنج بعدي اثربخشی سازمانی شامل ارتباطات بیرونی رضایت گروه

11و حمایت از علوم ورزشی 10ریزي دراز مدت ، برنامه9هاي درونی سازمان رویه، 8ورزشکاران
فی کردند را معرّ 

  ). 23(دادند  تشکیل میرا  یسازه اثربخش يچند بعد تیماهکه 

هاي هاي ورزشی استرالیا با استفاده از رویکرد ارزش به بررسی اثربخشی سازمان) 2006(شیلبري و مورو      

هاي رقابتی با استفاده از هاي مدل ارزش شاخص) روایی و پایایی(سنجی  هاي روانویژگی. رقابتی پرداختند
 

1 - Bayle  &Madella 
2 - Wolfe  &  Putler 
3- Shillbury&Moore 
4 -Balduk 
5 - Quinn & Spreitzer 
6 - Psychometric Properties 
7 - Caliber of Board and External Liaisons 
8 - Interest in Athletes 
9 - Internal Procedures 
10 - Long-term Planning 
11 - Sports Science Support 
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کننده اثربخشی  مدل معادالت ساختاري نشان داد که الگوي مبتنی بر اهداف عقالنی بعد برجسته و تعیین

  ). 27(هاي رقابتی است  سازمانی در مدل ارزش

هاي ورزشی  هاي رقابتی به بررسی اثر بخشی باشگاه نیز با استفاده از رویکرد ارزش) 2009(بالدوك      

نفر از اعضاي هیأت رئیسه، بازیکنان و مربیان در مورد  823هاي  این تحقیق دیدگاه  در. لژیک پرداختب

نتایج نشان داد که ابعاد رضایت ذینفعان، کسب اهداف رقابتی، جذب . هاي بلژیک بررسی شد اثربخشی باشگاه

هاي ورزشی  ه اثربخشی در باشگاهکنند بینی ورزشکاران و مربیان نخبه و روابط و اطّالعات سازمانی، پیش

  ). 9(باشند  فنالند می

هاي غیرانتفاعی را مرور و بررسی کرد و نشان  هاي اثربخشی سازمان ترین رویکرده مهم) 2000( 1روجاس      

هاي  ترین رویکرد براي ارزیابی اثربخشی سازمانی در بین سازمان هاي رقابتی مناسبداد که رویکرد ارزش

بیان کردند که رویکرد مبتنی بر رضایت ) 2006(از طرف دیگر، شیلبري و مورو ). 26(است غیرانتفاعی 

بنابر . شود هاي رقابتی محسوب می گروهاي ذینفع به عنوان پیش نیاز و از اجزاء تشکیل دهنده رویکرد ارزش

) 1983(رورباخ  هاي رقابتی کوئین وترین و اثرگذارترین رویکرد چند بعدي شامل رویکرد ارزش این، مهم

  ). 27(باشد  می

این مدل، به   هاي رقابتی به دلیل ماهیت چند بعدي و پوشش سایر رویکردها در قالب رویکرد ارزش     

، الگوي 2این رویکرد از چهار الگوي مبتنی بر سیستم باز. عنوان چارچوب تئوریک تحقیق حاضر انتخاب شد

و هشت عامل  5و الگوي مبتنی بر روابط انسانی 4فر ایند درونی، الگوي مبتنی بر 3مبتنی بر اهداف عقالیی

. وري، تعامل سازمانی، ثبات، نیروي متخصص و انسجام کارکنان است ریزي، بهره پذیري، منابع، برنامه انعطاف

)25 ،27 .(  

فی براي توان نتیجه گرفت که رویکردهاي مختل با بررسی و مرور پیشینه اثربخشی سازمانی در ورزش می     

 ترکیب داراي است که مفید سازمان یک براي صورتی در رویکرد سنجش اثربخشی سازمانی وجود دارد و هر

 به و بوده سازمان اثربخش کۀ ك این  از طرف دیگر براي. باشد سازمانی و محیطی هاي نگرش اي از ویژه

 به این دلیل که. خود بپردازد محیط بیرونیارزیابی عوامل درونی و  با موفّقیت به باید یابد دست خود اهداف

 از متفاوتی مراحل و در کنند می تولید مختلفی هستند، محصوالت مواجه گوناگونی هاي محیط ها با سازمان

بنابر این با یک مدل جامع . اند تشکیل یافته متفاوت هاي با دیدگاه افرادي از ها آن ذینفعان دارند و قرار توسعه

ها، اهدافی را براي خود  از طرف دیگر، همۀ سازمان. ها را سنجید ی سازمانی همۀ سازمانتوان اثربخش نمی

همچنین براي هر سازمانی، این اهداف . کنند که به این اهداف دست پیدا کنند ترسیم کردند و تالش می

تهیۀ سرپناه، ، 6باشد؛ مثالً، براي یک شرکت تولیدي، کسب سود، براي یک انجمن خیریه مختص به خود می

و براي یک باشگاه ورزشی، پیروزي در مسابقات و افزایش تعداد هواداران  غذا و پوشاك براي نیازمندان

هاي مختلف  این سازمان  بنابر این، براي سنجش اثربخشی. باشگاه به عنوان اهداف اصلی محسوب گردد

 

1 - Rojas 
2-  Open System Model  
3-  Rational Goal Model 
4-  Internal Process Model 
5-  Human Relation Model 
6 - Charity 
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ی سازمانی ممکن است نتایج متفاوتی را چارچوب تئوریک و تعریف مشابه از اثربخش/ استفاده از یک رویکرد

ترین معیارها را براي  و مناسب  هاي بومی به دنبال داشته باشد، بنابر این، ضروري است که محقّقان مدل

  ). 28، 9(سنجش اثربخشی سازمانی مشخّص کنند 

ها یعنی  ارزشمند آن ایران و وظایف بسیار خطیر و هاي ورزشی دربا توجه به جایگاه و اهمیت فدراسیون     

توسعه و ترویج ورزش در سطح همگانی و نخبه، هماهنگی مسابقات در سطح محلّی و ملّی، انتخاب، آموزش 

ها به منابع مالی دولت  هاي بین المللی و از طرفی وابستگی آن هاي ملّی جهت حضور در میدانو توسعۀ تیم

 از طرف دیگر با. در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند باید هاي خود میبراي ارائۀ خدمات و اجراي برنامه

کمی هاي  روش از پیشرفته، استفاده کشورهاي اي حرفه ورزش بر حاکم اجتماعی ـ اقتصادي شرایط به توجه

 ملّیي ها سازماناین   وجود با. است شده متداول وري بهره و کاراییگیري  ازهاند براي بینی پیشهاي  مدل و 

 قرار متفاوتی شرایط در اقتصادي اجتماعی ـ و ساختاري نظر از ورزشیهاي  فدراسیون نندما کشور ورزش

 البتّه. کرد مقایسهها  کشور دیگر ورزشیي ها سازمان با را آنان بخشی اثر یا کارایی راحتی به توان و نمی دارند

 و کنند بررسی را خود موجود و فعلی وضعیتها  روش وها  مدلاین   از توانند می کشور ورزشیي ها سازمان

اثربخشی  براي سنجش شوند؛ اما وجود یک مدل بومی  مقایسه کشور داخل ورزشیي ها سازمان با احیاناً

این   بر. کشور از اهمیت برخوردار است ورزشیي ها سازمان جایگاه تعیینهاي  روش از سازمانی به مثابۀ کی

هاي ورزشی منتخب بر اساس اثربخشی سازمانی در فدراسیوناین تحقیق طرّاحی مدل   اساس، هدف از

  . هاي رقابتی است رویکرد ارزش

  

  تحقیق شناسی روش

  . این تحقیق از نوع اکتشافی و پیمایشی است  

ایران و نمونه ذینفعان شش  هاي ورزشی  جامعۀ آماري تحقیق، کلّیۀ فدراسیون: جامعه و نمونۀ آماري

مالك . ایران بودند که به طور غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند جمهوري اسالمیفدراسیون منتخب ورزشی 

هاي بین المللی بود و  هاي منظّم داخلی و شرکت فعال در رقابت هاي ورزشی، وجود لیگ انتخاب فدراسیون

، مربیان هاي تخصصی، ورزشکاران رئیس، نایب رئیس، دبیر، کارکنان عضو کمیته(بدین ترتیب کلّیۀ ذینفعان 

هاي تیم و انفرادي بسکتبال، والیبال هندبال، کشتی  شش فدراسیون رشته) تیم ملّی بزرگساالن و داوران

شامل ) 072/0( نفر 264، آزمودنی 362از مجموع . برداري جزو نمونۀ آماري تحقیق قرار گرفتند تکواندو، وزنه

 68(ورزشکاران ) نفر 114(هاي تخصصی  ن کمیته، کارکنا)نفر 4(، دبیر )نفر 4(، نایب رئیس )نفر 3(رئیس 

  . قرار گرفت ییمورد تجزیه و تحلیل نها) نفر 31(و داوران ) نفر 34(، مربیان )نفر

هاي دانشگاهی و  نامۀ مرتبط با موضوع پژوهش، محقّق ضمن بررسی کتاب به دلیل نبود پرسش: ابزار تحقیق

نفر از  14با  1استادان مدیریت ورزشی، مصاحبه نیمه هدایت شدهنیز مقاالت متعدد علمی و مصاحبه با 

. را نیز انجام داد) هاي تخصصی اعضاي هیأت رئیسه و رؤساي کمیته(هاي ورزشی اندرکاران فدراسیون دست

ترین متغیرهاي مرتبط با موضوع اثربخشی سازمانی در ورزش بر اساس رویکرد  این مرحله فهرستی از مهم  در

-نفر از صاحب 10نامه در اختیار  پس از استخراج متغیرها، پرسش. هاي رقابتی تهیه و فهرست شدندارزش
 

1- Semi-Structured interview 
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ها، ها، تعداد سؤالها دربارة چگونگی نگارش سؤال نظران مدیریت ورزشی قرار گرفت و نظرات تخصصی آن

. تحقیق درابزار اولیه اعمال شدها و هماهنگی سؤاالت با اهداف ها با گزینهنامه، ارتباط سؤال محتواي پرسش

تنظیم ) 5= تا کامالً موافقم  1= از کامالً مخالفم (ارزشی لیکرت  5سؤال و با مقیاس  70نامۀ نهایی با  پرسش

ها، پایایی  ها اجرا و پس از تجزیه و تحلیل آن نفر از ذینفعان فدراسیون 40و در یک مطالعۀ راهنما روي 

تأیید شد و در نهایت در اختیار ) α=84/0(یب همبستگی آلفاي کرونباخ نامه با استفاده از ضر پرسش

هاي اثربخشی سازمانی و روایی ساختاري ابزار تحقیق از براي شناسایی عامل. هاي آماري قرار گرفت نمونه

پیش از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، به منظور . استفاده شد 2با چرخش متعامد 1روش تحلیل عاملی اکتشافی

و براي تعیین همبستگی بین متغیرها از ) KMO( 3اطمینان از کافی بودن نمونه از معیار کایرز، میجر، الکین

داري بودن آزمون  و سطح معنی 748/0برابر ) KMO(در تحقیق حاضر، مقدار . استفاده شد 4آزمون بارتلت 

اجراي تحلیل عاملی بر پایه ماتریس  بدین ترتیب، کفایت نمونه برداري و. بود 001/0کمتر از  کرویت بارتلت

براي تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج  16نسخه  SPSSافزار از نرم. همبستگی مورد مطالعه، قابل توجیه بود

آوري و تحلیل عاملی اکتشافی  پس از جمع. نامه استفاده شد ها به دست آوردن بارهاي عاملی پرسشعامل

سؤال  70تعیین شد، بنابر این از  4/0لی مورد پذیرش براي هر متغیر ها، حد اَقل بار عامنامه پرسش

سؤال باقی مانده در هشت عامل  62حذف و  4/0سؤال به علّت بار عاملی کمتر از  8نامه،  پرسش

، تعامل )سؤال 10(وري  ، بهره)سؤال 7(ریزي  برنامه) سؤال 10(منابع، ) سؤال 5(پذیري سازمانی  انعطاف

-، طبقه)سؤال 7(و نیروي انسانی متخصص ) سؤال 8(، انسجام کارکنان )سؤال 8(ثبات ) ؤالس 7(سازمانی 

  . بندي شدند

این   براي اجراي تحلیل مسیر و طرّاحی مدل، از تحلیل عاملی تأییدي براي آزمون 5از نرم افزار لیزرل      

آماره کاي دو استفاده . ست، استفاده شدایا مدل و ابعاد چهار گانه آن به طور مناسب طرّاحی شده ا فرضیه که

این   کمتر است، بر) 84/3( 1یازادي  بود که از مقدرا بحرانی کاي دو با درجه 9/2این مدل برابر با   شده براي

RMSEA ،7 GFI ،8 6مقادیر جذر برآورد واریانس خطاي تقریب . شود اساس ابعاد مدل تأیید می
AGFI 9 ،

CFI  هاي رقابتی را تأیید  بود که مناسب بودن ابعاد رویکرد ارزش 94/0، 92/0، 99/0، 77/0نیز به ترتیب

  ). 1شکل (کرد 

ها، درخواست همکاري از به هنگام مراجعه به هر یک از فدراسیون: ها داده و تحلیل آوري روش جمع

البتّه با توجه به . دها خواسته شد تا در صورت تمایل در این تحقیق شرکت کنن ذینفعان فدراسیون ارائه و از آن

ایجاد اعتماد و اطمینان از محرمانه ماندن   مشغله ذینفعان و مشکالت احتمالی در دسترسی به آنان و به منظور

این فر ایند در مورد چهار فدراسیون منتخب . آوري گردید ها در زمان مناسبی توزیع و جمع نامه نتایج، پرسش
 

1- Exploratory factor analysis 
2- Varimax rotation 
4 - Kaiser – Meyer – Olkin 
4 -Bart let Test 
3- Lisrel 
4- -Root mean square error of approximation 
5- Goodness of fit index 
6- Adjusted goodness of fit index 
7- Comparative fit index 
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ها در خالل فصل بهار و تابستان نامه پرسش. ماه طول کشید 6نامه  آوري پرسش صورت گرفت و توزیع و جمع

  . آوري شد توزیع و جمع 1389سال 

براي انجام تحلیل مسیر و طرّاحی  16نسخه  Spssو ) 25/8نسخه (از نرم افزار لیزرل : هاي آماريروش

ها، اعتبار مدل و  ملمدل، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي براي سنجش روایی سازه، استخراج عا

 . انجام شد ≥ P 01/0 و ≥ P 05/0ها در سطح اطمینان  تجزیه و تحلیل تمامی. هاي آن استفاده شد عامل

  

  نتایج

دامنۀ . زن بودند% 13مرد و % 86که در این تحقیق حضور داشتند،  نفر نمونه 258 از: هاي توصیفی یافته

سال،  30ـ  40بین % 1/35سال،  20ـ  30آنان بین % 7/32سال متغیر بود و  70تا  20دهندگان از  سنّی پاسخ

همچنین، . سال قرار داشتند 60ـ  70بین سنین % 5/1سال و  50ـ  60بین % 8/8سال،  40ـ  50بین % 21

لیسانس، % 36ها داراي مدرك تحصیلی فوق لیسانس،  نمونه% 9. متأهل بودند% 67ها مجرّد و  نهنمو% 33

 . داراي مدرك دکتري بودند% 1دیپلم و % 26فوق دیپلم، % 28

هاي ورزشی بر اساس تحلیل مسیر  ، مدل اثربخشی سازمانی در فدراسیون)2(هاي شکل  یافته با توجه به     

دهندة رابطۀ علّی بین متغیرها با عامل مکنون است  طرفه، نشان هاي یک این مدل فلش  در. بررسی شده است

وري، تعامل سازمانی،  ریزي، بهره پذیري، منابع، برنامه و میزان تأثیرگذاري هر کدام از هشت عامل انعطاف

اثربخشی سازمانی را بر عامل تأثیرپذیر ) متغیر مستقل(ثبات، نیروي انسانی متخصص و انسجام کارکنان 

براي . دهد هاي منحنی دو طرفه روابط ساده بین متغیرها را نشان می فلش. دهد نشان می) متغیر وابسته(

ایا مدل اثربخشی سازمانی به طور مناسب طرّاحی شده است از آماره کاي دو استفاده  این فرضیه که  آزمون

است که از مقدرا بحرانی کاي دو با  7/2برابر با  این مدل  بر اساس زیر نویس مدل، مقدرا آن براي. شد

مقدار جذر برآورد واریانس خطاي . شود این اساس مدل تأیید می  کمتر است که بر) 84/3( 1یازادي  درجه

 مقادیر. داند ایجاد شده را مناسب می  است که مدل 028/0نیز ) RMSEA(تقریب 
GFI ،AGFI ،CFI  نیز به

  ). 1جدول (کند  بود که مناسب بودن مدل را تأیید می 94/0، 89/0، 93/0ترتیب 

با توجه به . ، مدل تکمیل شده اثربخشی سازمانی در ورزش با ذکر جزئیات آورده شده است)3(در شکل      

ها و  ترین روابط بین عامل این که ترسیم رابطه بین تمام عوامل و الگوها با همدیگر بسیار زیاد است، مهم

این   هاي ورزشی نشان داده شد که بر هاي رقابتی با اثربخشی سازمانی در فدراسیون ارزش الگوهاي مدل

هاي  ریزي و انسجام کارکنان با الگوهاي عقالنی و سیستم وري، منابع سازمانی، برنامه اساس بین عوامل بهره

هاي ورزشی بیشترین  یونهاي باز با اثربخشی سازمانی فدراس باز و بین الگوي اهداف عقالنی و الگوي سیستم

ها  هاي آن این اساس، این دو الگو و خرده مقیاس  که بر) ≥ P 05/0(همبستگی وجود داشت 

 . باشند هاي ورزشی می هاي اصلی اثربخشی سازمانی براي فدراسیون کننده تعیین
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 گیري  بحث و نتیجه

درصد؛  14درصد را آقایان و  86ها؛ یعنی،  هاي توصیفی تحقیق نشان داد که غالب کارکنان فدراسیون یافته

ها تشکیل دادند که با توجه به توسعۀ ورزش بانوان در سطح کشور و وجود  اندکی را خانم یعنی، بخش

هاي تخصصی  ها و کمیته اسیوننیروهاي خبره و تحصیلکرده لزوم استفاده بیشتر از نیروهاي زن در بدنۀ فدر

 20ـ  50ها بین  درصد آن 87ها، دامنۀ سنّی  در رابطه با وضعیت سنی ذینفعان فدراسیون. شود احساس می

. سال است که ترکیبی از جوانی و تجربه را به همراه داشته و در مجموع از وضعیت سنّی مناسبی برخوردارند

ـ  20درصد بین  42سال،  10درصد کمتر از  42اوت بوده به طوري که ها متف سابقه شغلی ذینفعان فدراسیون

نکته قابل ذکر استفاده از افراد باتجربه و . سال سابقه شغلی داشتند20ـ  30درصد بین  16سال و  10

ها و سطوح مختلف فدراسیون است که  هاي مشاور در کنار نیروهاي جوان در بخش کسوت در سمت پیش

درصد ذینفعان  88به لحاظ سطح تحصیالت . هاي فدراسیون کمک نماید فعالیت تواند به توسعۀ می

با توجه به . درصد فوق لیسانس و باالتر بودند 12ها داراي مدرك تحصیلی لیسانس و کمتر از  فدراسیون

هاي  هاي مختلف تربیت بدنی در اغلب دانشگاه ها و گرایش پیشرفت روزافزون علوم ورزشی و وجود رشته

هاي ورزشی، لزوم  هاي مختلف فدراسیون ها و بخش هاي مختلف نیروي انسانی شاغل در کمیته شور و نیازک

و شغلی ذینفعان مختلف و فراهم کردن  هاي ضمن خدمت براي ارتقاي سطح آگاهی علمی استفاده از دوره

هاي ورزشی  در فدراسیون شرایط مناسب براي ادامۀ تحصیالت در مقاطع باالتر براي کارکنان و سایر ذینفعان

  . شود پیشنهاد می

هاي ورزشی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  در بررسی اعتبار سازه اثربخشی سازمانی در فدراسیون     

) دهندة بعد الگوي مبتنی بر اهداف عقالیی تشکیل(ریزي سازمانی  وري و برنامه هشت عامل بهره

الگوي (، ثبات سازمانی و تعامل سازمانی )هاي بازمبتنی برسیستمالگوي (پذیري و منابع سازمانی  انعطاف

زیر ) الگوي مبتنی بر روابط انسانی(و انسجام کارکنان و نیروي انسانی متخصص ) مبتنی بر فرایندهاي درونی

هاي رقابتی تشکیل دادند که در تحقیقات شیلبري و موري  این مدل را بر اساس رویکرد ارزش  هاي ساخت

ها و الگوهاي  نیز عامل) 1991( تزریو اسپر نییکوو ) 1999(، کالیت و همکاران )2009(بالدوك ) 2006(

  ). 26، 24، 19، 9(مشابهی شناسایی شده بود 

 مدل ارائۀ به منجر که ورزشیهاي  فدراسیون در سازمانی اثربخشی عامل هشت مسیر تحلیل نتایج     

 در سازمانی اثربخشی سنجش براي که داد نشان ،)2 شکل( ورزشی گردید هاي فدراسیون در اثربخشی

 مورد نیز عوامل گذاري ارزش وبندي  مختلف، اولویتهاي  عامل به توجه بر عالوه ورزشیهاي  فدراسیون

 رضایتمندي بر مبتنی که) عقالیی اهداف بر مبتنی الگوي در موجود متغیر( سازمانی وري بهره. گیرد قرار توجه

 در موجود متغیر( منابع با است، همراه ورزشکاران، مربیان، داوران، کارکنان از اعم فدراسیون مختلف ذینفعان

 است افزاري نرم و افزاري سخت انسانی، منابع مالی، نیروي منابع بر مبتنی که) بازهاي  سیستم الگوي

 نتایج به توجه با. شوند می محسوب ورزشیهاي  فدراسیون در سازمانی کنندة اثربخشی تعیین عوامل ترین مهم

 کردن برآورده اهمیت از حمایت به رقابتیهاي  ارزش رویکرد ارزشمند شاخص وري مسیر، بهره تحلیل

 طرف از). 26( پرداخت سازمانی اثربخشی به دستیابی براي فدراسیون برجسته ذینفعان نیازهاي و انتظارات

 بر را تأثیر بیشترین و شده محسوب ورزشیهاي  فدراسیون ذینفعترین  برجسته نخبه دیگر، ورزشکاران
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برجسته،  ذینفعاین   رضایتمندي حفظ با دارند، بنابر این ورزشیهاي  فدراسیون در سازمانی پیامدهاي

 همچنین، اهمیت). 22( باشند موفّق خود نهایی اهداف به دستیابی در توانند می ورزشیهاي  فدراسیون

 اهمیت بر آن در که) غیره و مالی فنی، کارکنان، حامیان کادر( فدراسیون ذینفعان سایر رضایتمندي

 اثربخشی پیشینه با است، همسو شده تأکید سازمانی اثربخشی سنجش و دستیابی براي محوري معیارمشتري

هاي  فدراسیون اغلب که است آن ذینفعان، بیانگر رضایتمندي معیارهاي به توجه). 26، 23، 12( است سازمانی

 رشتۀ توسعۀ و همگانی جنبه به نسبت اي حرفه و قهرمانی سطوح در اهداف پیگیري بر را خود ورزشی، تمرکز

هاي  بودجه بیشتر آن در که است صادق رانای ورزشی سیستم با ارتباط در ویژه به موضوعاین . دارند ورزشی

 جامعه سطح در توسعۀ رشتۀ ورزشی به نسبت المللی بینهاي  رقابت در مدال کسب هزینه صرف فدراسیون

 انتظارات وها  نیاز بین الزم هماهنگی ندرت به ورزشیهاي  فدراسیون محیط حال، در هر به. گردد می

 خدمات وها  برنامه و و طرف یک از المللی بین ورزشی رویدادهاي در حضور و آمادگی براي نخبه ورزشکاران

 فنی کادر و ورزشکاران انتظارات و نیازها مورد در اي ویژه مالحضات بنابر این. داد وجود ها آن براي شده ارائه

 به کمک و هاي ورزشی میدان در ها آن حضور و یامادگی مرحله براي ویژههاي  برنامه طرّاحی هنگام در

  . گیرد صورت باید ورزشی المللی بینهاي  رقابت در ملّی افتخار و موفّقیت به دستیابی براي نخبه ورزشکاران

خرده . کرد دهد، حمایت می تشکیل را سازمانی اثربخشی زیربناي منابع که ادعااین   از حمایت به تحقیق نتایج

هاي دیگري از قبیل نیروي انسانی، داشتن کرسی در  هاي عامل منابع عالوه بر منابع مالی شاخص مقیاس

هاي ورزشی براي میزبانی را نسط شامل  ود زیرساختمجامع بین المللی، میزبانی رویدادهاي بین المللی و وج

 سازمان از را مالی بیشتري منابع که دارند تمایل ورزشی هاي فدراسیون اغلب رانای ورزش  سیستم در. شود می

 هاي سیستم تئوري مبناي بر. دهند اختصاص ها برنامه از وسیعی طیف در گذاري سرمایه منظور به بدنی تربیت

 حفظ از اطمینان منظور به محیط از منابع جذب براي سازمان توانایی بر متمرکز سازمانی، اثربخشی اثربخشی

 به وسیلۀ شده چاپ هاي کتاب و مقاله 149 از که تحلیلی اساس بر) 2006( رامالو و بارو. باشد می خود حیات

ي ها سازمان که گرفتندگیري  نتیجه است گرفته صورت سازمانی عملکرد و اثربخشی زمینه در محقّقان

ي ها سازمان که است حالی دراین دهند،  می قرار مالی و اقتصادي معیارهاي بر را خود عمده توجه انتفاعی

 اجتماعی مسائل و انسانی، اجتماعی برپیامدهاي را خود اولویت) ورزشیهاي  فدراسیون مانند( غیر انتفاعی

  ). 11(دهند  می قرار سازمان درون

 اغلب در رانای در ورزشیهاي  فدراسیونهاي  دغدغه از یکی ورزشی بزرگ رویدادهاي میزبانی     

 از هریک با مرتبطهاي  زیرساخت وجود مهم ورزشی رویدادهاي میزبانی الزمه. است ورزشیهاي  فدراسیون

المللی،  بین ورزشی رویدادهاي میزبانی کسب. است المللی بینهاي  استاندارد با مطابق ورزشیهاي  رشته

هاي  کرسی گرفتن براي مثبتی جهان، امتیاز و منطقه سطح درها  رسانه توجه کانون به شدن تبدیل بر عالوه

 بسیاري به وسیلۀ که و اجرایی مدیریتیهاي  کرسی از برداري بهره. شد خواهد نظر مورد رشته در المللی بین

 احتماالً. است شده کسب جهانی و اي منطقه ورزشیي ها سازمان در غربی و عربی نفوذ صاحب کشورهاي از

 میزبانی، وجود مانند دیگر شرایط به توجه با( جهانی و اي منطقههاي  رقابت در مدال کسب شرایط از بخشی

 چگونگی و المللی  بینهاي  کرسی کسب اهمیت. دهد می قرار تأثیر تحت را) غیره و المللی بین داوران

 حضور عدم و کلیدي افراد شناسایی رویه، فقدان وحدت نبودن، عدم هدفمند از ها کرسی به این دستیابی
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. است المللی  بین در مجامع رانای  تر نمایندگان  حضور فعال جهت ضعف نقاط عنوان به مختلف درمجامع

در  توانند  می انرای گان نمایند که است یهای بخش مربیگري ریاست، مدیریت، کارشناسی، داوري، وهاي  زمینه

 تعیین مشخّص وظایف وها  استراتژي، اهداف، مأموریت وجود عدم و یابند راه  المللی  بین مجامع به ها آن

  . برد نام اي  قاره و المللی  بین هاي سازمان و در مجامع رانای حضور نمایندگان  براي و مهم اساسی شده، موانع

 و) ریزي برنامه و وري بهره( عقالیی اهداف بر مبتنی الگوي ،)3( شکل نتایج به توجه با تحقیق دیگر یافته

هاي  فدراسیون در اثربخشیهاي  الگوترین  کلیدي) منابع و پذیري انعطاف( بازهاي  سیستم بر مبتنی الگوي

 بیرونی محیط بر توجه و سازمانی شده کنترل ساختار بر عقالنی اهداف بر مبتنی الگوي در. بودند ورزشی

 بر توجه و سازمانی پذیر انعطاف ساختار بر بازهاي  سیستم الگوي در که حالی است، در شده تأکید سازمان

 محیط در کنکاش و سازمان بیرونی محیط بر توجه الگو دواین   اشتراك وجه. شود می تأکید بیرونی محیط

نمایند  تالش باید دولتی منابع به ها آن وابستگی به توجه با ورزشیهاي  فدراسیون راستا، مدیراناین   در. است

 جامعه، کسب در وجههایجاد دارد،  وجود سازمان خارجی محیط در که جدید بازارهاي به توجه طریق از که

 و فدراسیون توسعۀ به بازاریابی و مالی حامیان جذب قبیل از دولتی غیر و دولتی مختلفهاي  کانال از منابع

 خدمات وها  برنامه ارائۀ باها  فدراسیون دیگر، مدیریت طرف از. نمایند تالش دولتی منابع به وابستگی کاهش

. بردارند گام ها آن رضایتمندي جهت در ها آن مختلف عالئق و ، انتظاراتها نیاز به توجه و ذینفعان به مناسب

 تخصصیهاي  بخش در ها آن از استفاده و سازي تصمیم کالن فر ایندهاي در ذینفعان همچنبن، مشارکت

 سازمانی اثربخشی بر را بیشتري تأثیرها  عامل از دیگر، برخی عبارت به. نماید کمک مهم به این تواند می

 . داشتند ورزشیهاي  فدراسیون

دهندة ابعاد  بندي خالصۀ بحث، حاکی از آن است که مدل هشت عاملی اثربخشی سازمانی انعکاس جمع     

همسو با نتایج تحقیقات گذشتۀ عنی کامرون . ایران است  هاي ورزشی مختلف سازمانی براي فدراسیون

ایج تحلیل عاملی نت) 2009(و بالدوك ) 2006(شیلبري وموري ) 2000(پاپادمیتریو ) 1987(چالدوراي ) 1986(

هاي ورزشی نیازمند  این که مدیریت فدراسیون  اول،. تأییدي و تحلیل مسیر از دو پیشنهاد مهم حمایت کرد

مدیران باید ) 1986(بنابر اظهارات کامرون . اي براي دستیابی به اثربخشی هستند هاي چندگانه قبول استراتژي

هاي زمانی مختلف  ها و دوره ی به اثربخشی سازمانی در حوزهها و اهداف متعددي را براي دستیاب استراتژي

وري،  پذیري، کسب منابع، بهره هاي مختلف یعنی انعطاف این استراتژي  این تحقیق نشان داد که. بکارگیرند

هاي مختلف  دهندة جنبه ریزي، تعامل سازمانی، ثبات، نیروي انسانی متخصص و انسجام کارکنان نشان برنامه

  . هاي ورزشی است در فدراسیون سازمانی

هاي  دهندة وجود تناقض در عامل پیشنهاد دوم و مهم برآمده از مدل هشت بعدي اثربخشی سازمانی نشان     

کویین و رورباخ ) 1987(چالدوراي ) 1986(همسو با نتایج کامرون . هاي ورزشی است اثربخشی فدراسیون

ایجاد   هاي مدیریتی با تأکید بر ق ضرورت وجود استراتژي، نتایج تحقی)2006(و شیلبري وموري ) 1983(

هاي رقابتی براي  رویکرد ارزش. کند توازن و تعادل بین انتظارات مختلف و بعضا متناقض را پیشنهاد می

پذیري در مقابل ثبات سازمانی  هایی از قبیل انعطاف هاي ورزشی داراي عامل سنجش اثربخشی در فدراسیون

یت مشتریان برجسته از قبیل ورزشکاران و مربیان در مقابل تأکید بر کارایی فر ایندهاي داخلی و تأکید بر رضا

بنابر این بر . هاي ورزشی شود ایجاد تناقضاتی در مدیریت فدراسیون  سازمان است که ممکن است باعث
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ذینفعان با تمایالت و هایی که داراي  دستیابی به اثربخشی سازمانی در محیط) 1986(اساس اظهارات کامرون 

هاي مختلف براي جلب  هاي ورزشی هستند، نیازمند اتّخاذ استراتژي هاي مختلف مانند فدراسیون دیدگاه

هاي ورزشی که  به عبارت دیگر، فدراسیون. باشد ها می رضایت ذینفعان مختلف و برآورده ساختن انتظارات آن

ایجاد محیطی اثربخش در   ه سازد، در بهترین موقعیت براينیازهاي متعدد ذینفعان خود را شناسایی و برآورد

  . جهت تحقّق اهداف سازمانی قرار خواهند گرفت

هاي ورزشی  آوري اطّالعات از همۀ فدراسیون این تحقیق؛ یعنی، عدم جمع  هاي با توجه به محدودیت     

هاي ورزشی،  کمیته ملّی المپیک، هیأت ها که شامل سازمان تربیت بدنی، این فدراسیون  کشور و سایر ذینفعان

توانند تأثیرگذار  ها می ها، حامیان مالی، هواداران و تماشاگران که در تعیین اثربخشی سازمانی فدراسیون رسانه

ها  ها و ذینفعان آن اینده باید به ارزیابی اثربخشی سازمانی در حجم بیشتري از فدراسیون  باشند، تحقیقات

هاي ورزشی، یعنی باشگاه(هاي ورزشی  هاي مختلف سازماناین سازه در نمونه  ، بررسیاز طرفی. بپردازند

و با توجه به دیگر ...) ها وهاي ورزشی شهرداري مراکز خصوصی تندرستی و آمادگی جسمانی، سازمان

حامیان هاي ورزشی،  هاي محلّی، هیأتیعنی باشگاه(هاي ورزشی هاي ذینفع که مستقیما با فدراسیون گروه

 رانیشود مد می شنهادیپ. باشند، از اهمیت برخوردار است در ارتباط می. مالی، ورزشکاران جوان و نوجوان

  . سازمان خود بپردازند یاثربخش لیاین مدل به تحل  با استفاده از یهاي ورزش ونیفدراس
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