مطالعات مدیریت ورزشی

شماره  .،22فروردین و اردیبهشت  .،3131صص 31-48

معرفی ابزار اندازهگیری اثربخشی فدراسیونهای ورزشی بر مبنای رویکرد
ارزشهای رقابتی
4

حسین عیدی ،1رحیم رمضانی نژاد ،2بهرام یوسفی ،3اسماعیل ملک اخالق
 -3استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه*
 -2استاد دانشگاه گیالن
 -1دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
 -8استادیار دانشگاه گیالن
تاریخ دریافت31/13/33 :

تاریخ پذیرش31/33/31 :

چکیده
اثربخشی سازمانی کانون اصلی تحلیلهای سازمانی و متغیر نهایی بسیاری از پژوهشهای
سازمانی است .این سازه در سالهای اخیر جایگاه ویژهای در تحقیقات مدیریت ورزشی کسب
کرده است .هدف از این مطالعه ،معرفی رویکرد ارزشهای رقابتی و پرسشنامۀ مبتنی بر آن به-
عنوان چارچوب تئوریک مناسب برای سنجش اثربخشی در فدراسیونهای ورزشی است .جامعۀ
آماری ذینفعان فدراسیونهای ورزشی ایران و نمونۀ آماری ذینفعان (هیئت رئیسه ،کارکنان
حرفهای ،داوران ،مربیان و ورزشکاران تیم ملی بزرگساالن) شش فدراسیون منتخب بسکتبال،
والیبال ،هندبال،کشتی ،تکواندو و وزنهبرداری بود .همۀ ذینفعان شش فدراسیون منتخب
( )N=132بهعنوان نمونه انتخاب شدند ،ولی تنها  254آزمودنی ( 12درصد نمونه) در تحقیق
شرکت کردند .پرسشنامۀ محققساختۀ اثربخشی با مطالعۀ مبانی نظری ،مصاحبۀ نیمههدایت شده
با دستاندرکاران فدراسیونهای ورزشی (نایب رئیس ،دبیر ،رؤسای کمیتههای تخصصی) و در
فرآیندی اکتشافی تنظیم شد و پس از استخراج این متغیرها  31نفر از متخصصان مدیریت ورزشی
در مورد روایی صوری و محتوایی آن اظهار نظر کردند .با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی،
 32سؤال در قالب چهار الگوی اهداف عقالیی ،سیستمهای باز ،فرآیندهای داخلی ،روابط انسانی و
هشت خردهمقیاس انعطافپذیری ( 5سؤال) ،منابع سازمانی ( 31سؤال) ،برنامهریزی ( 1سؤال)،
بهرهوری ( 33سؤال) ،ثبات سازمانی ( 1سؤال) ،تعامل سازمانی ( 1سؤال) ،انسجام نیروی کار (4
سؤال) و کارکنان متخصص ( 1سؤال) شناسایی شدند .ثبات درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای
کرونباخ ( )r=1 /1 48محاسبه شد .نتایج پژوهش نشان میدهد پرسشنامۀ اثربخشی سازمانی در
فدراسیونهای ورزشی بر اساس رویکرد ارزشهای رقابتی ابزار و چارچوب تئوریک مناسب
سنجش اثربخشی سازمانی در فدراسیونهای ورزشی است .پیشنهاد میشود محققان مدیریت
ورزشی با استفاده از این پرسشنامه به سنجش اثربخشی سازمانهای ورزشی بپردازند.
واژگان کلیدی :فدراسیونهای ورزشی ،رویکرد ارزشهای رقابتی ،اثربخشی ساازمانی ،تحلیال
عاملی اکتشافی
*نویسنده مسئول
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مقدمه
اثربخشی سازمانی محور نظری همهی مدلهای سازمانی و متغیر وابستهی نهایی در بیشتر
مطالعات سازمانی به شمار می رود .علی رغم بیش از  06سال تحقیق و بررسی در این زمینه،
هنوز چالشهای اساسی در رابطه با مفهومسازی ،توصیف و اندازهگیری اثربخشی سازمانی وجود
دارد .به عبارت بهتر ،اثربخشی سازمانی یکی ازمهم ترین متغیرها در بسیاری از حوزه های
سازمانی است و چند بعدی بودن و پیچیدگی آن در ورزش به دلیل پیچیدگی های مفهومی و
مشکالتی است که در اندازه گیری این متغیر وجود دارد .اگرچه محققان برای حل معمای
اثربخشی تالش بسیار زیادی کردهاند ،اما فقط در سالهای اخیر الگوها و مدل های مختلفی
برای اندازهگیری اثربخشی سازمانی معرفی شده است ( .)1،2مشهورترین رویکردهای اثربخشی
سازمانی شامل رویکرد مبتنی بر دستیابی به اهداف  ،1رویکرد مبتنی بر تامین منابع  ، 2رویکرد
فرایندهای درونی ،3رودیکرد رضایت ذینفعان 4و رویکرد ارزشهای رقابتی 5است ( .)3-5در این
بین ،بیشترین تالشها برای توسعهی رویکرد ارزشهای رقابتی کویین و رورباخ،1891( 0
 ) 1893به مثابه یکی از مهم ترین رویکردهای چند بعدی اثربخشی سازمانی صورت گرفته
است .این رویکرد تالشی برای شناسایی معیارها و شاخصهای مشترکی است که محققان جهت
ارزیابی اثربخشی به کار گرفته بودند .از طرف دیگر ،اگر چه این رویکرد در ابتدا برای اندازه-
گیری اثربخشی سازمانی طراحی شده بود ،اما به صورت گسترده ای در بسیاری از پژوهش های
سازمانی بکار گرفته شده است و از موفقترین رویکردهایی است که به مثابه رویکردی عام و
کاربردی در حوزه های مختلف مانند ورزش مورد توجه قرار گرفته است .مهمترین مزیت این
مدل ایجاد یک ذهنیت و زبان مشترک بین افراد در سطوح مختلف سازمانی است ،به طوری که
7
می توان آن را مانند یک نقشه راه برای تحقیقات سازمانی به کار گرفت ( .)0کویین و اسپریتزر
اسپریتزر )7( 7در سال ( )1881ویژگیهای روانسنجی 9ابزار فرهنگ سازمانی را با استفاده از

1. Goal Attainment Approach
2. System Resource Approach
3. Internal Process Approach
4. Multiple Constituency Model
5. Competing Value
6. Quinn and Rohrbaugh
7. Quinn &Spreitzer
8. Psychometric Properties
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رویکرد ارزشهای رقابتی و دو روش ارزش گذاری چند بعدی 8و تحلیل روشها و خصیصههای
متعدد 16بررسی کردند که هر دو روش تاییدکننده روایی و پایایی این مدل بود .کالیت و
همکاران )1888( )9( 11به بررسی اعتباریابی رویکرد ارزشهای رقابتی با استفاده از مدل
معادالت ساختاری 12پرداختند و توانمندی این چارچوب تئوریک را در سنجش اثربخشی
سازمانی نشان دادند.
چارچوب اولیه ارزش های رقابتی برای ارزیابی اثربخشی سازمانی بود و به همین علت ،کمپل
( )1877( )8فهرستی مشتمل بر  38شاخص را ارائه وبیان کردند که این فهرست حاوی
مجموعه جامع و کاملی از شاخص های مناسب برای سنجش اثربخشی سازمانی است .کویین و
رورباخ ( )1893( )0این فهرست را تجزیه و تحلیل و تالش کردند تا ضمن شناسایی الگوها و
چارچوب های حاکم بر آنها ،دسته بندی مناسبی از این شاخصها را ارائه دهند .آنها دو سال
بعد با استفاده از دیدگاههای خبرگان ،مقیاسی چندبعدی برای شناسایی ابعاد اثربخشی به کار
بردند که در بطن آن مفهوم اثربخشی سازمانی قرار داشت .تحلیل آماری شاخصهای مذکور
این امکان را برای پژوهشگران فراهم نمود تا این شاخصها را در سه بعد تعریف و دسته بندی
کنند .این مدل اثربخشی سازمانی از سه بعد تشکیل شده است که هر بعد مانند یک پیوستار
انعطاف پذیری -کنترل ،کانون توجه داخلی-کانون توجه خارجی و توجه به فرایندها  -نتایج
نهایی را در برمی گیرد (شکل  .)1در بعد اول اثربخشی به ویژگیهای ساختاری سازمانها توجه
شده است و شاخصهایی مانند پویایی ،تعامل و انعطافپذیری سازمان را نشان می دهد و
ساختار سازمان را از بعد کنترل جدا می سازد .در بعد کنترل نیز بر شاخصهایی مانند ثبات و
نظم تاکید می شود .این بعد گویای تمایز آشکاری است که در تئوری سازمان با نام ساختارهای
بسته یا مکانیکی و ارگانیک یا پویا و باز مشخص شده است .در بعد دوم به میزان تمرکز سازمان
بر محیط داخلی و خارجی خود توجه شده است .توجه به محیط داخلی با شاخص هایی مانند
یکپارچگی و وحدت سازمان و توجه به محیط بیرونی با شاخصهایی مانند تفکیک و رقابت
متمایز می شود .سومین بعد ،در برگیرنده میزان تاکید و توجه بر اهداف و نتایج (مانند بهره
9. Multidimensional Scaling
10. Multitrait-multimethod Analysis
11. Kallaith et al
12. Structural Equation Modeling
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وری یا کارآیی) یا فرآیندهای سازمانی (مانند برنامهریزی و هدفگذاری) است ( .)16ترکیب
ویژگیهای هر یک از ابعاد پیوستاری این مدل ،چارچوبی را به وجود آورد که در برگیرنده چهار
الگوی اثربخشی در سازمانهاست .این چهار الگوی اثربخشی در هر ربع از رویکرد ارزشهای
رقابتی(شکل )1از مبانی نظری قوی در تئوری سازمان و مدیریت برخوردار است .کویین و
رورباخ ( ،)1893( )0شیلبری و موری ( ،)2660( )5بالدوک( ،)2668( )16عیدی و
همکاران( )1386( )3و اکو ابراهیم و همکاران( )2613( )11نشان دادند که دو بعد این مدل
یعنی انعطاف پذیری -کنترل و کانون توجه داخلی -کانون توجه خارجی برای شرح و توضیح
سازه اثربخشی کافی است .در الگوی اثربخشی مبتنی بر سیستم باز 13به عوامل خارجی و
انعطافپذیری توجه می شود و سازمان به دنبال داشتن ساختار و کارکنانی انعطافپذیر است و
رشد و تامین منابع را از اهداف اصلی خود میداند .در الگوی مبتنی بر اهداف عقالیی،14
سازمان بر محیط خارجی و کنترل متمرکز است و با برنامهریزی و هدفگذاری ،کارایی و سود
سازمان را دنبال می کند .این فرایندها و اهداف ،مدیریت عقالنی را در سازمان نشان می دهد.
درالگوی اثربخشی مبتنی بر فرایند درونی 15بر افراد یا محیط داخلی سازمان و ساختار کنترل
شده تأکید میشود و سازمان می کوشد ضمن حفظ ثبات و پایداری درونی ،سیستمهای ارتباط
و اطالعات را مدیریت کند .نهایتا در الگوی مبتنی بر روابط انسانی ، 10اثربخشی در قالب یک
نیروی کار منسجم و ماهر تعریف میشود (توجه به داخل سازمان) و ارزشهایی که ساختار
سازمانی را انعطافپذیر میسازد (.)5
طرح این پرسش که چگونه می توان یک سازمان ورزشی را اثربخش دانست  ،همیشه مورد
توجه محققان ،دستاندرکاران سیاستگذاران و رسانهها بوده است( .)12البته گزارشهای
توصیفی و آماری در این خصوص ،عمدتا بر پایه رکورد ،موفقیت ،درصد پیشرفت و غیره قرار
داشتند و کارایی سازمانهای ورزشی را میسنجیدند ،در صورتی که سازمانهای ورزشی می-
توانند با تمرکز و توجه به هر یک از الگوها اثربخش باشند .با وجود این و به دلیل جدید بودن

13. Open System Model
14. Rational Goal Model
15. Internal Process Model
16. Human Relation Model
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رویکرد ارزشهای رقابتی ،تحقیقات اندکی از این رویکرد به مثابه چارچوب نظری سنجش
اثربخشی در سازمان های ورزشی استفاده شده است ( .)3، 5 ،16،11مثال شیلبری و موری
( )5در سال ( )2660اثربخشی سازمانهای ورزشی استرالیا را با تعیین ویژگیهای روان سنجی
شاخصهای رقابتی و با استفاده از مدل معادالت ساختاری و تحلیل عاملی بررسی و نشان دادند
که رابطه باالیی بین چهار بخش اصلی مدل ارزشهای رقابتی وجود دارد ،و این رویکرد را می-
توان برای سنجش اثربخشی سازمانهای ورزشی به کار برد .بالدوک و همکاران ()2668( )16
نیز از همین مدل برای سنجش اثربخشی باشگاههای ورزشی بلژیک استفاده کردهاند.
عیدی و همکاران ( )3در سال ( )1386به طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیونهای
ورزشی جمهوری اسالمی ایران بر اساس رویکرد ارزشهای رقابتی پرداختند .در این تحقیق،
پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی سازمانی از طریق مطالعه مبانی نظری ،مصاحبه نیمه هدایت
شده با دست اندرکاران فدراسیونهای ورزشی (نائب رئیس ،دبیر ،روسی کمیتههای تخصصی)
با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی  02سؤال در قالب چهار الگوی اهداف عقالیی،
سیستم های باز ،فرایندهای داخلی ،روابط انسانی و هشت خرده مقیاس انعطاف پذیری ،برنامه-
ریزی ،بهره وری ،منابع سازمانی ،ثبات سازمانی ،دسترسی به اطالعات ،انسجام نیروی کار و
کارکنان متخصص تدوین گردید .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی اهداف عقالیی
(بهرهوری ،برنامهریزی) ،الگوی اصلی رویکرد ارزشهای رقابتی و تعیین کننده مهم اثربخشی
سازمانی در شش فدراسیون ورزشی منتخب ایران بود .ضمناً فدراسیونهای والیبال ،تکواندو،
بسکتبال ،وزنهبرداری ،کشتی و هندبال به ترتیب باالترین میانگین اثربخشی سازمانی را در
فدراسیونهای ایران داشتند .ابراهیم ،همتی نژاد ،رمضانی نژاد و عیدی( )2613( )11به بررسی
اثربخشی سازمانی در فدراسیون های منتخب عراق پرداختند .نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان
داد که عاملهای نیروی انسانی متخصص ( ،)6/99تعامل سازمانی ( ،)6/99بهرهوری (،)6/97
انسجام نیروی کار ( ،)6/94برنامهریزی ( ،)6/94ثبات سازمانی ( ،)6/91انعطافپذیری ( )6/79و
منابع سازمانی ( ) 6/74بیشترین تاثیر را بر اثربخشی سازمانی داشتند .از طرف دیگر ،نتایج
تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوهای فرایندهای داخلی (تعامل و ثبات سازمانی) و اهداف
عقالیی (برنامهریزی و بهرهوری) اصلیترین الگوهای رویکرد ارزشهای رقابتی و تعیینکننده-
های اثربخشی فدراسیونهای منتخب عراق بودند.
بنابراین ،با توجه به اهمیت وجود پرسشنامه مناسب به مثابه پیش نیاز یک پژوهش ،اخیرا
تحقیقات مختلفی در حوز مدیریت ورزش به معرفی ابزارهای مناسب و بررسی پایایی و روایی
17

17. Shilbury & Moore
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آنها پرداختهاند .مثال میتوان به تحقیقات ،خداداد کاشی ،گودرزی ،اسدی ،جاللی فراهانی ()13
( )1381طراحی ،رواسازی و اعتباریابی پرسشنامة سرمایة اجتماعی در سازمان تربیت بدنی،
احمدی ،کوزه چیان ،الهی  ،امیری ( )1381()14بررسی پایایی و روایی پرسشنامة ابعاد عدالت
ورزشی ،رمضانی نژاد  ،میرجمال  ،رحمانی نیا ( )1381( )15بررسی عوامل استرسزای داوران
ملی و بین المللی ورزش ایران و عیدی ( )2613( )10تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامة
اثربخشی سازمانی در ورزش اشاره کرد که پژوهش حاضر نیز در راستای پاسخ به وجود یک
ابزار مناسب برای سنجش اثربخشی سازمانی در سازمانهای ورزشی کشور میباشد .از طرف
دیگر ،با توجه به شرایط اجتماعی– اقتصادی حاکم بر ورزش حرفهای کشورهای پیشرفته،
استفاده از روشهای کمی و مدلهای پیش بینی برای اندازهگیری کارایی و بهرهوری متداول
شده است .با وجود این سازمانهای ملی ورزش کشور ما مانند فدراسیونهای ورزشی از نظر
ساختاری و اجتماعی -اقتصادی در شرایط متفاوتی قرار دارند و نمی توان به راحتی کارایی یا
اثر بخشی آنان را با سازمانهای ورزشی دیگر کشورها مقایسه کرد .البته سازمانهای ورزشی
کشور می توانند از این مدلها و روشها ضعیت فعلی و موجود خود را بررسی کنند و احیانا با
سازمانهای ورزشی داخل کشور مقایسه شوند .اثر بخشی نیز یکی از روش های است که
جایگاه سازمان های ورزشی را مشخص می سازد و با این که تحقیقات در زمینه مدلهای چند
بعدی اثربخشی سازمانی به ویژه در پیشینهی مربوط به ورزش بسیار محدود است ( ،)17ولی
این مساله مهمی است که در سطح سازمانی وجود ابزار معتبر ملی برای اندازه گیری بسیار
ضروری است .به ویژه این که باید مشخص شود سازمان های ورزشی چه شاخص هایی را بر
اساس رویکرد ارزشهای رقابتی برای اثربخشی سازمانهای ورزشی مناسب می دانند؟

33
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انعطاف پذیری
الگوی مبتنی

الگوی مبتنی

بر سیستم باز

بر روابط انسانی

فرآیندها :حفظ و انسجام نیروی

فرآیندها :انعطافپذیری

انسانی ،کارتیمی
نتایج نهایی :رشد سازمانی ،منابع

نتایج نهایی :رشد منابع انسانی
رویکرد ارزش های

کانون توجه

رقابتی

خارجی

ها
کانونایده
انسانیتوانمندسازی -توجه به
توجه
داخلی

فرآیندها:

فرآیندها  :برنامهریزی و هدفگذاری

مدیریت،

تعامل

سازمانی

نتایج نهایی :کارآیی ،بهرهوری

نتایج نهایی :ثبات و پایداری
تمرکز  ،کنترل  ،رسمیت
الگوی مبتنی بر
اهداف عقالیی

کنترل

الگوی مبتنی بر
فرآیندهای درونی

شکل  .3الگوی ارزشهای رقابتی اثربخشی سازمانی ،برگرفته از رویکرد ارزشهای رقابتی ،معیارهای
اثربخشی (کویین  ،رورباخ .)3343 ، 3341

روش پژوهش
این تحقیق از نوع اکتشافی و پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق ذینفعان کلیهی فدراسیون-
های ورزشی جمهوری اسالمی ایران بودند که ذینفعان  0فدراسیون به طور غیر تصادفی
هدفدار انتخاب شدند .مالک انتخاب فدراسیونهای ورزشی ،وجود لیگهای منظم داخلی و
شرکت فعال در رقابتهای بین المللی بود و بدین ترتیب کلیه ذینفعان (هیئت رئیسه ،کارکنان
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حرفه ای ،ورزشکاران ،مربیان تیم ملی بزرگساالن و داوران) سه فدراسیون منتخب رشتههای
تیمی (والیبال ،بسکتبال ،هندبال) و سه فدراسیون منتخب رشتههای انفرادی (کشتی ،تکواندو،
وزنه برداری) در جزو نمونه آماری تحقیق قرار گرفتند .چون نمونههای تحقیق در روش تحلیل
عاملی اکتشافی )EFA( 19بر اساس تعداد متغیرهای اکتشافی حداقل  2برابر و حداکثر  16برابر
متغیرها تعیین می شود ( ،)19به دلیل اینکه تعداد متغیرهای اکتشافی در تحقیق حاضر 76
گویه بود ،در مجموع  302پرسشنامه توزیع و در نهایت 259 ،پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل
نهایی قرار گرفت .به دلیل نبود پرسشنامهی مرتبط با موضوع پژوهش از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شد .برای این منظور محققین ضمن بررسی کتب دانشگاهی و نیز مقاالت
متعدد علمی و مصاحبه با اساتید مدیریت ورزشی ،مصاحبه نیمه هدایت شده با دست اندرکاران
فدراسیونهای ورزشی(نایب رئیس ،دبیر ،روسای کمیتههای تخصصی) فهرستی از مهمترین
متغیرهای مرتبط با موضوع اثربخشی سازمانی در ورزش را براساس رویکرد ارزشهای رقابتی
تهیه و پس از استخراج این متغیرها ،تعدادی از متخصصان مدیریت ورزشی در مورد روایی
صوری و محتوایی آن اظهار نظر کردند .پس از انجام اصالحات ،پرسشنامه نهایی  76سئوالی با
مقیاس  5ارزشی لیکرت (از کامالًمخالفم=  1تا کامالً موافقم =  )5طی یک مطالعه راهنما ،از
نمونه  46نفری از ذینفعان فدراسیونها تکمیل و پس از تجزیه و تحلیل آنها ،پایایی پرسشنامه
با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ ( )α=6/94برآورد شد و در نهایت پرسشنامه در
دو بخش مشخصات فردی و بخش اصلی سئواالت پرسشنامه ( اثربخشی سازمانی ) بین نمونه-
های تحقیق توزیع شد .به هنگام مراجعه به هر یک از فدراسیونها درخواست همکاری برای
جمع آوری اطالعات از ذینفعان فدراسیون که شامل اعضای هیآت رئیسه ،کارکنان حرفهای،
ورزشکاران ،مربیان و داوران بود ،ارائه شد و و از آنها خواسته شد تا در صورت تمایل در این
تحقیق شرکت کنند .البت ه با توجه به مشغله ذینفعان و مشکالت احتمالی در دسترسی به آنان
و به منظور ایجاد اعتماد و اطمینان از محرمانه ماندن نتایج ،پرسشنامهها در زمان مناسبی
توزیع و جمع آوری گردید .این فرایند در مورد شش فدراسیون منتخب صورت گرفت ،به نحوی
که توزیع و جمع آوری پرسشنامه  0ماه طول کشید .پرسشنامهها در طی فصل بهار و تابستان
سال  1398توزیع و جمع آوری شد .برای شناسایی عوامل اثربخشی سازمانی و روایی ساختاری
18
ابزار تحقیق ازروش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده شد .از نرم افزار لیزرل
برای اجرای تحلیل مسیر و طراحی مدل ،از تحلیل عاملی تاییدی برای آزمون این فرضیه که آیا
18 . Exploratory Factor Analysis
2. Lisrel
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مدل و ابعاد چهار گانه آن به طور مناسب طراحی شده است ،استفاده شد .آماره کای دو
استفاده شده برای این مدل برابر با  2/8بود که از مقدرا بحرانی کای دو با درجه آزادی 1
( )3/94کمتر است ،بر این اساس ابعاد مدل تایید می شود .مقادیر جذر برآورد واریانس خطای
تقریب  CFI4 ، AGFI 22 ، GFI 21 ،RMSEA 26نیز به ترتیب 6/84 ، 6/82 ، 6/88 ، 6/77
بود که مناسب بودن ابعاد رویکرد ارزش های رقابتی را تایید کرد.
نتایج
از  259نفر نمونه که در این تحقیق حضور داشتند %90 ،مرد و  %14زن بودند .دامنة سنی
پاسخدهندگان از  26تا  76سال متغیر بود و  %32/7آنان بین  36 -26سال %35/1 ،آنان بین
 46 -36سال %21 ،بین  56 -46سال %9/9 ،آنان بین  06 -56سال و  %1/5بین 76 -06
سال سن داشتند %33 .نمونهها مجرد و  %07متأهل بودند %8 .نمونهها دارای مدرک تحصیلی
فوق لیسانس %30 ،لیسانس %29 ،فوق دیپلم %20 ،دیپلم و  %1دارای مدرک دکتری بودند.

1. Root mean square error of approximation
2. Goodness of fit index
3. Adjusted goodness of fit index
4. Comparative fit index
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جدول  . 3همبستگی درونی بین عاملهای اثربخشی سازمانی در فدراسیونهای ورزشی
1

2

3

4

5

0

7

9

ردیف

اثربخشی

عوامل

استاندارد
میانگین

انحراف

1

انعطافپذیری

26/63

2/26

1

2

منابع سازمانی

34/12

0/41

**
6/30

1

3

برنامهریزی

32/72

4/83

**
6/445

**
6/560

1

4

بهرهوری

49/35

0/94

**
6/44

**
6/494

**
6/508

1

5

تعامل سازمانی

18/38

2/26

**
6/208

**
6/175

**
6/103

**
6/153

1

0

ثبات سازمانی

32/35

5/40

**
6/26

**
6/545

**
6/440

**
6/457

**
6/210

1

7

انسجام کارکنان

24/70

9/54

**
6/247

**
6/233

**
6/432

**
6/308

*
6/175

**
6/341

1

9

نیروی کار متخصص

29/93

4/70

**
6/291

*
6/147

**
6/249

**
6/341

**
6/037

**
6/304

*
6/152

* P ≤ 0.05 * * P ≤ 0.01

نتایج جدول  1نشاندهندۀ همبستگی بین عاملهای استخراج شده است .نتایج نشان میدهد
بین عوامل بهرهوری با برنامهریزی  ،%508منابع با ثبات سازمانی  ،%545برنامهریزی با منابع
سازمانی  %560و ثبات سازمانی با بهرهوری  %457بیشترین روابط معنیدار وجود دارد .از
تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای شناسایی ساختار داخلی پرسشنامة اثربخشی
سازمانی در ورزش استفاده شد .بررسی نتایج زیرشاخصهای اثربخشی سازمانی نشان داد 02
مورد از  76سؤال تحقیق در خصوص اثربخشی سازمانی به لحاظ داشتن بار عاملیِ مساوی یا
بیشتر از ( 6/4معیار مبنا) در هشت عامل دستهبندی شدند .بار عاملی این زیر حیطهها از 6/42
تا  6/75متغیر بود (جدول  .)4هشت سؤال نیز بهدلیل ارتباط نداشتن با مبانی نظری عوامل
ایجادشده در تحلیل عاملی و همچنین داشتن بار عاملی کمتر از  6/4از تحلیل عاملی خارج

1
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شدند و  02سؤال باقیمانده هشت عامل انعطافپذیری و منابع سازمانی (الگوی مبتنی بر
سیستمهای باز) ،برنامهریزی و بهرهوری (الگوی مبتنی بر اهداف عقالئی) ،روابط عمومی و ثبات
سازمانی (الگوی مبتنی بر فرآیندهای درونی) و انسجام کارکنان و نیروی انسانی متخصص
(الگوی مبتنی بر روابط انسانی) را پوشش میدادند که در مجموع نمرات این ابعاد چهارگانه
اثربخشی سازمانی را تشکیل دادند.
پیش از انجام تحلیل عاملی ،بهمنظور اطمینان از کافی بودن نمونه از معیار کایسر ،میجر،
الکین ) KMO( 23و برای تعیین همبستگی بین متغیرها از آزمون بارتلت استفاده شد .در این
خصوص باید گفته شود که تعداد شرکتکنندگان برای تحلیل عاملی مورد قبول ،دستکم 166
نفر و گاه  266نفر یا بیشتر باید باشند .دو نکته در مورد تعداد نمونهها مشخص است-1 :
نمونهها باید از تعداد گویهها بیشتر باشند .کالین ( )1391( )19بیان میکند که دستکم
نسبت باید دو به یک باشد ،اما هر چه این نسبت بزرگتر باشد ،بهتر است؛ بنابراین اگر بخواهیم
ساخت عاملی زیربنای پرسشنامهای  06سؤالی را کشف کنیم ،باید دستکم نمونهای 126
نفری داشته باشیم -2 .تعداد نمونهها باید بیشتر از عوامل استخراج شده باشد .بهطور کلی ،هر
چه تعداد نمونهها بیشتر باشد ،احتمال اینکه عامل زیربنایی متغیرهای اندازهگیری شده آشکار
شود ،بیشتر است؛ بنابراین تعداد نمونة  266نفری کمینة نمونة معقول است
24
در تحقیق حاضر ،مقدار ( )KMOبرابر  6/749و سطح معنیدار بودن آزمون کرویت بارتلت
کمتر از  6/661بود .بدین ترتیب ،کفایت نمونه بردار و اجرای تحلیل عاملی بر پایة ماتریس
همبستگی مورد مطالعه ،قابل توجیه خواهد بود .برای تعیین اینکه پرسشنامة اثربخشی سازمانی
در ورزش از چند عامل معنیدار اشباع شده است ،به سه شاخص عمده توجه شد .1 :ارزش
ویژه  .2نسبت واریانس تبیینشده بهوسیلة هر عامل  .3آزمون اسکری (نقطة پرش جایی که
شیب خط تغییر میکند) .هشت عامل شناختهشده در این تحقیق 04/50 ،درصد واریانس را
نشان داد .عامل بهرهوری  ،%14/17عامل برنامهریزی  ،%16/36عامل منابع سازمانی ،%9/34
عامل ثبات سازمانی ،%7/26عامل انسجام کارکنان  ،%0/00عامل انعطافپذیری  ،%0/53عامل
نیروی انسانی متخصص  %0/60و عامل روابط عمومی  %5/36واریانس را توصیف کرد .نامگذاری
این عوامل براساس زیرشاخصهای مدل ارزشهای رقابتی پایهریزی شد .از ضریب آلفای
کرونباخ برای بررسی پایایی یا ثبات درونی ابزار تحقیق استفاده شد که میزان آن  6/94بود.
همچنین ،ضرایب آلفا برای هر عامل نیز جداگانه محاسبه شد .پایایی هر یک از عوامل از 6/74
23. Kaiser – Meyer – Olkin
24. Kroit bartlet
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تا  6/96متغیر بود که وجود رابطهای متوسط تا نسبتاً زیاد را بین گویههای هر عامل نشان
میدهد ( جدول . )2
جدول  .2پایایی عوامل اکتشافی در چهار الگوی اثربخشی
الگوی اثربخشی

الگوی سیستمهای باز

الگوی اهداف عقالئی

الگوی فرآیندهای درونی

الگوی روابط انسانی
اثربخشی سازمانی

عوامل

تعداد سؤاالت

پایایی ( ضریب آلفای کرونباخ )

انعطافپذیری

5

6/79

منابع سازمانی

16

6/70

برنامه ریزی

8

6/74

بهرهوری

13

6/75

روابط عمومی

5

6/78

ثبات سازمانی

8

6/75

انسجام کارکنان

7

6/96

نیروی انسانی متخصص

7

6/79

02

6/94

براساس یافتههای تحقیق مهمترین گویة اثربخشی سازمانی در فدراسیونهای ورزشی با
میانگین ( 4/36در مقیاس پنج ارزشی لیکرت) و انحراف استاندارد  3/83گویة «فدراسیون
تعامل و ارتباطات مناسبی با نمایندگان و بخشهای دولتی دارد» بود .همچنین گویة
«فدراسیون دارای سیستم مناسب شناسایی و پاداشدهی به مدیران داوطلب خود است» با
میانگین  2/97و انحراف استاندارد  1/66کماهمیتترین دلیل اثربخشی سازمانی است .جدول 3
خالصهای از گویههای اثربخشی سازمانی و میزان اهمیت آنها و جدول  4سؤاالت کامل
پرسشنامه را نشان میدهد.

15
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جدول  .1مهمترین و کم اهمیتترین سؤاالت پرسشنامۀ اثربخشی سازمانی در فدراسیونهای
میزان

گویه ها

اهمیت

تعداد

259
بیشترین اهمیت

فدراسیون تعامل و ارتباطات مناسبی با نمایندگان و بخشهای دولتی
دارد.
فدراسیون از فناوری اطالعات رایج در فعالیتهای خود استفاده میکند.
فدراسیون در فعالیتهای اجرایی خود به مسائل مطرح شده در رسانهها
توجه میکند.
فدراسیون تعامل مناسبی با همة ذینفعان (ورزشکار ،مربی ،کارمند،
رسانه،حامیان مالی و )....دارد.

کمترین اهمیت

فدراسیون دارای سیستم مناسب شناسایی و پاداشدهی به مدیران
داوطلب خود است.
تعداد کارکنان داوطلب در فدراسیون مناسب است و فدراسیون آنها را
حفظ کرده است.
فدراسیون دارای اماکن و تأسیسات کافی برای رقابتهای ورزشی در همة
سطوح است.
فدراسیون مدیران و کارکنان داوطلب مورد نیاز و کافی را جذب میکند.

259
259
259

259
259
259
259

میانگین

4/36

انحراف
استاندارد

3/83

4/21

6/90

4/10

6/09

4/16

6/09

2/97
2/99
2/82
3/67

1/66
1/18
1/19
1/67

جدول  .8تحلیل عاملی پرسشنامۀ اثربخشی سازمانی در فدراسیونهای ورزشی
عامل  .1انعطافپذیری







بار عاملی

مقامات فدراسیون پیشنهادهای تغییر را میپذیرند.

6/57

فدراسیون تالش میکند به دیدگاههای همة گروههای ذینفع توجه کند.

6/50

فدراسیون به دنبال فرصتهایی برای توسعة رشتة خود است.

6/44

فدراسیون تغییرات خود را بر مبنای انتظارات ذینفعها (ورزشکار ،مربی  ،کارکنان و غیره) انجام
میدهد.

6/42

فدراسیون تغییرات درقانونگذاری ،اعتبارات دولتی و محیطهای اقتصادی را پیگیری و خود را با
آن تطبیق میدهد.

6/42

عامل .2منابع سازمانی



فدراسیون توانایی میزبانی رشتة ورزشی را در سطح بینالمللی دارد.

6/75
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فدراسیون در جذب تماشاگران موفق عمل کرده است.

6/74

فدراسیون دارای کرسی یا کرسیهای بینالمللی در رشتة خود است.

6/08

فدراسیون ،اماکن و تأسیسات کافی برای رقابتهای ورزشی در همة سطوح دارد.

6/07

فدراسیون بازیکنان ،مربیان و داوران مورد نیاز و کافی را جذب میکند.

6/02

فدراسیون کارکنان متخصص و شایسته را جذب کرده است.

6/50

فدراسیون میتواند از منابع مالی خود به نحو مطلوب استفاده کند.

6/51

فدراسیون ،حامیان مالی اصلی خود را از منابع متعدد تأمین میکند.

6/47

فدراسیون قادر است کمکها و حمایتهای مالی دولتی را جذب کند.

6/43

فدراسیون قادر به تأمین منابع و کمکهای مالی از منابع متعددی است.

6/42

عامل .3برنامه ریزی





در برنامة استراتژیک فدراسیون ،ابزارهایی برای اندازهگیری عملکرد پیشبینی شده است.

6/08

مدیریت فدراسیون صرفاً بر نتیجهگرایی (کسب مدال) تمرکز ندارد.

6/05

منابع مالی مشخص برای دستیابی به برنامة استراتژیک وجود دارد.

6/02

برنامة استراتژیک فدراسیون ،چشماندازی برای آینده ترسیم کرده است.





6/06

برنامة استراتژیک فدراسیون ،شامل اهداف شفاف و قابل دسترس است.

6/57

فدراسیون برنامة استراتژیک تدوینشده را اجرا و اقدامات خود را بر اساس آن انجام میدهد.

6/55

فدراسیون عملکرد خود را بهطور مستمر و بر اساس برنامة استراتژیک ارزیابی میکند.

6/54

عامل .4بهرهوری











فدراسیون با ارائة خدمات مناسب توانسته است انتظارات تماشاگران را برآورده کند.

6/72

فدراسیون با ارائة خدمات مناسب توانسته است انتظارات بازیکنان را برآورده کند.

6/09

فدراسیون در جذب افراد داوطلب برای همکاری موفق عمل کرده است.

6/07

فدراسیون به اهداف برنامة استراتژیک خود دست یافته است.

6/04

فدراسیون دارای کمیتههای تخصصی با اهداف روشن است که تعامل و همکاری مناسبی با
همدیگر دارند.

6/57

دبیر یا نایب رئیس فدراسیون (یا هر فرد همردیف او) اختیارات الزم را برای تصمیمگیریهای
اجرایی دارد.

6/54

فدراسیون با ارائة خدمات مناسب توانسته است انتظارات کارکنان را برآورده کند.

6/56

فدراسیون با ارائة خدمات مناسب توانسته است انتظارات مربیان را برآورده کند.

6/49

تصمیماتی که توسط هیئت رئیسه گرفته میشود ،کارآیی و قابلیت اجرا دارد.

6/45

معرفی ابزار اندازهگیری اثربخشی فدراسیونهای ورزشی....



تمرکز هیئت رئیسه بر مدیریت و هدایت فدراسیون (رشتة ورزشی مورد نظر) است.
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عامل .5تعامل سازمانی





فدراسیون روابط مناسبی با هیئتهای ورزشی استانها و سازمانهای ورزشی منطقهای دارد.

6/04

سایت اطالعرسانی فدراسیون بهروز شده است.

6/03

فدراسیون تعامل مناسبی با همة ذینفعان (ورزشکار ،مربی ،کارمند ،رسانه ،حامیان مالی و غیره)
دارد.

6/01

فدراسیون تعامل مناسبی با مراکز تحقیقاتی ورزشی (پژوهشکدۀ تربیت بدنی ،دانشگاه و غیره)
دارد.

6/59

فدراسیون تعامل و ارتباطات مناسبی با نمایندگان و بخشهای دولتی دارد.

6/55

فدراسیون در همة سطوح از طریق برگزاری مصاحبههای تلویزیونی ،مطبوعاتی ،رادیویی و غیره
روابط شفاف با رسانهها دارد.

6/52




فدراسیون در فعالیتهای اجرایی خود به مسائل مطرحشده در رسانهها توجه میکند.

6/49

تصمیماتی که توسط هیئت رئیسه گرفته میشود ،کارآیی و قابلیت اجرا دارد.

6/45



تمرکز هیئت رئیسه بر مدیریت و هدایت فدراسیون (رشتة ورزشی مورد نظر) است.













6/42

فدراسیون روابط مناسبی با هیئتهای ورزشی استانها و سازمانهای ورزشی منطقهای دارد.

6/04

سایت اطالعرسانی فدراسیون بهروز شده است.

6/03

فدراسیون تعامل مناسبی با همة ذینفعان (ورزشکار ،مربی ،کارمند ،رسانه ،حامیان مالی و غیره)
دارد.

6/01

فدراسیون تعامل مناسبی با مراکز تحقیقاتی ورزشی (پژوهشکدۀ تربیت بدنی ،دانشگاه و غیره)
دارد.

6/59

فدراسیون تعامل و ارتباطات مناسبی با نمایندگان و بخشهای دولتی دارد.

6/55

فدراسیون در همة سطوح از طریق برگزاری مصاحبههای تلویزیونی ،مطبوعاتی ،رادیویی و غیره
روابط شفاف با رسانهها دارد.

6/52

فدراسیون در فعالیتهای اجرایی خود به مسائل مطرحشده در رسانهها توجه میکند.

6/49

عامل .6ثبات سازمانی





فدراسیون ورزشکاران کافی و مناسب دارد و آنها را حفظ کرده است.

6/07

فدراسیون قادر است بستر مالی سالم خود را حفظ کند.

6/50

رئیس و اعضای هیئت رئیسه در تصمیمگیری و هدایت فعالیتهای فدراسیون یکپارچگی و
انسجام دارند و در این مسیر موفق عمل کردهاند.

6/54
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فدراسیون قادر است وجهة عمومی خود را بهصورت مستمر حفظ کند.

6/56

تعداد مربیان فدراسیون مناسب است و فدراسیون آنها را حفظ کرده است.
فدراسیون دارای کارکنان متخصص و شایسته است و آنها را حفظ کرده است.

6/49

فدراسیون قادر است رشد و توسعة رشتة ورزشی خود را کنترل کند.

6/45

تعداد کارکنان داوطلب در فدراسیون مناسب است و فدراسیون آنها را حفظ کرده است.

6/44

عامل  .7انسجام کارکنان










فدراسیون دارای سیستم مناسب شناسایی ورزشکاران مستعد و پاداش دادن به پیشرفت
آنهاست.

6/73

فدراسیون دارای سیستم مناسب شناسایی مربیان مستعد و پاداش دادن به آنهاست.

6/07

در فدراسیون کمترین تعارض بین کارکنان و دیگر اعضاء وجود دارد.

6/05

حقوق و مزایای کارکنان رسمی مناسب است.

6/05

فدراسیون دارای سیستم مناسب شناسایی کارکنان و داوطلبان و پاداش دادن به آنهاست.

6/02

فدراسیون دارای سیستم مناسب شناسایی داوران مستعد و پاداش دادن به آنهاست.

6/57

کارکنان حرفهای و داوطلبان برای دستیابی به اهداف فدراسیون با همدیگر همکاری میکنند.

6/49

فدراسیون دارای سیستم مناسب شناسایی مدیران مستعد و پاداش دادن به مدیران داوطلب است.

6/44

عامل  .8نیروی کار متخصص









فدراسیون کارکنان خود را بر اساس تخصص آنها و نیاز سازمان بهکار میگیرد.

6/71

فدراسیون از آموزشهای بیشتر برای توسعة مهارت کارکنان خود حمایت میکند.

6/08

فدراسیون بهطور مؤثر عملکرد کارکنان متخصص و شایستة خود را بررسی میکند.

6/50

فدراسیون هیئت رئیسه را بر اساس تخصص و مهارتهای مورد نیاز سازمان بهکار میگیرد.

6/52

فدراسیون دورههای آموزشی مناسب و کافی برای پیشرفت و توسعة مربیان برگزار میکند.

6/56

اعضای فدراسیون تخصص الزم را برای اداره و انجام امور دارند.

6/47

فدراسیون قادر است از منابع انسانی خود بهطور صحیح و مناسب استفاده کند.

6/44

بحث و نتیجه گیری
هدف از تحقیق حاضر معرفی ابزاری معتبر برای اندازهگیری اثربخشی سازمانی در سازمانهاای
ورزشی بود .شواهد روان سنجی استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی بطور منطقای
به حمایت از ابزار اثربخشی سازمانی در فدراسیونهای ورزشی پرداخته است .نتایج نشان دهنده

معرفی ابزار اندازهگیری اثربخشی فدراسیونهای ورزشی....
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آن است که پرسشنامه اثربخشای ساازمانی در ورزش ابازاری معتباری اسات کاه باه محققاان
مدیریت ورزشی در سنجش اثربخشی سازمانی در حوزهی ورزش کمک خواهد نمود .هریساون
و شیروم  )1888( )18( 25بیان کردند که شناخت موفقیت آمیز عملکارد ساازمانهاا از طریاق
سنجش اثربخشی آنها حاصل میشود و وجود ابزار مناسب برای سانجش ایان ساازه ضاروری
است .در بررسی اعتبار سازه عااملی پرسشانامه اثربخشای ساازمانی در ورزش ،نتاایج پاژوهش
حاضر نشان داد که هشت عامل بهرهوری و برنامهریزی ساازمانی (تشاکیل دهناده بعاد الگاوی
مبتنی بر اهداف عقالئی) انعطافپذیری و منابع سازمانی (الگاوی مبتنای برسیساتمهاای بااز)،
ثبات سازمانی و ارتباطات سازمانی (الگوی مبتنی بر فرایندهای درونای) و انساجام کارکناان و
نیروی کار متخصص (الگوی مبتنی بر روابط انسانی) زیر سااختهاای ایان پرسشانامهی را بار
اساس رویکرد ارزشهای رقابتی تشکیل دادند .که در تحقیقاات شایلبری و ماوری()2660( )5
بالاادوک ( )2668( )16و کالی ات و همکاااران ( )1888( )9نیااز عاماالهااا و الگوهااای مشااابهی
شناسایی شده بود.
عامل اول" ،انعطاف پذیری سازمانی" بود که بر توانایی سازمان در تطبیق با تغییارات و شارایط
محیطی بیرونی تاکید می کند .گویههای  1تا  5پرسشنامه به سنجش ایان عامال مایپاردازد.
عامل دوم "منابع سازمانی" است که بر منابع مالی ،سخت افزاری و نرم افزاری و نیروی انساانی
تاکید می کند .در مورد فدراسیونهای ورزشی عالوه بار مناابع ماالی کاه از اهمیات برخاوردار
است ،منابع دیگری از قبیل بازیکناان ،مربیاان ،داوران  ،نیاروی انساانی ،داوطلباان و هاواداران
ورزشی منابع دیگری هستند که از جایگاه ویژه ای برای فدراسیون برخوردار هستند .گویههاای
 0تا  15پرسشنامه این عامال را مای سانجد .عامال اول و دوم یعنای انعطاافپاذیری و مناابع
سازمانی ،الگوی مبتنی برسیستمهای باز را در رویکرد ارزشهای رقابتی تشکیل می دهند کاه
بر تاکید آن بر ساختار انعطافپذیر و تمرکز بر محیط خارجی سازمان است.
عامل سوم"برنامهریزی سازمانی" شناخته شد که بر طراحی اهداف روشن و قابل ادراک در
فدراسیون تمرکز دارد .گویه های  10تا  22در پرسشنامه این عامل را می سنجد .عامل چهاارم
"بهره وری" است که به میزان باالی برون داد ،میزان برونداد بیشتر نسبت باه درون داد تاکیاد
دارد .گویههای  23تا  33این عامل را میسنجد .بهرهوری در فدراسیونهای ورزشی را میتوان
بر توانایی سازمان در فراهم نمودن خدماتی که موجب برآوردن انتظارات ذینفعاان خاود یعنای

25 . Harrison and Shirom

41

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،22فروردین و اردیبهشت 3131

بازیکنان ،مربیان ،داوران ،کارکنان می شود ،تعریف نمود .این عامل مهمتارین عامال اثربخشای
سازمانی شناخته شد .عاملهای سوم و چهارم یعنی برنامهریازی و بهارهوری ساازمانی ،الگاوی
مبتنی بر اهداف عقالئی را در رویکرد ارزشهای رقابتی تشکیل میدهناد کاه مهامتارین بعاد
رویکرد ارزشهای رقابتی برای سنجش اثربخشی سازمانی در سازمانهای ورزشی اسات کاه بار
ساختار کنترلشده و تمرکز بر محیط خارجی سازمان توجه دارد .این یافته باا نتاایج تحقیقاات
شیلبری و موری ( )2660( )5و کالیت و همکاران ( )1888( )9که ایان بعاد مادل ارزشهاای
رقابتی را مهمترین عامل سنجش اثربخشی سازمانی معرفی کرده بودند ،همسو میباشد .در این
رابطه باید عنوان شود که یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وری آن است
و آنچه در سازمان ها مزیت رقابتی ایجاد می کند ،بهرهوری است .این عامل به عناوان یکای از
هشت شاخص اثربخشی در رویکرد ارزش های رقاابتی را نمای تاوان بار اسااس تعریاف سانتی
اقتصادی که بهره وری را از طریق برونداد تولید شده باه نسابت سااعت کااری کاارگران ماورد
سنجش قرار می دادند ،سنجید .در حالی که در صنایع تولیدی ،به عنوان مثال ،بهره وری روزانه
را می توان از طریق ساعات کاری کارگران سنجش نمود ،اما در ساازمانهاای غیار انتفااعی یاا
داوطلبی (مانند فدراسیونهای ورزشی) بهرهوری را از طریق ساعات کاری یا کاالهاای تولیادی
در یک دوره زمانی روزانه یا ماهانه نمی توان مورد سنجش قرار داد ،به این دلیل کاه ساازمان-
های داوطلبی را عموما از طریق برنامهها و خدمات اجتماعی ماورد سانجش قارار مای دهناد و
اغلب بسیار مشکل است که از طریق شاخصهای کمی بتوان آنها را مورد سنجش قرار داد (.)5
عامل پنجم "تعامل سازمانی" است که بر کانالهای ارتباطی و تسهیل آگاهی افراد نسابت
به کارشان توجه دارد .گویاه هاای  33تاا  38ایان عامال را مای سانجد .عامال ششام "ثباات
سازمانی" نامگذاری شد که بر احساس نظم ،تدوام و یکنواخات باودن عملیاات ساازمان توجاه
دارد .گویه های 46تا  47این عامل را میسنجد .عاملهای پنجم و ششام یعنای دسترسای باه
اطالعات و ثبات سازمانی ،الگوی مبتنی بر فرایندهای داخلی ساازمان را در رویکارد ارزشهاای
رقابتی تشکیل می دهند که تاکید آنها بر ساختار کنترل شده و تمرکز بر محیط داخلی است.
عامل هفتم "انسجام کارکناان" اسات کاه شاامل اعتمااد ،احتارام باه کارکناان و فعالیات
هماهنگ کارکنان با همدیگر است .گویههای  49تا  55این عامال را مایسانجد و عامال آخار
"نیروی کار متخصص " بود که عبارت کارکنان برای انجام درست کارهاا ،از مهاارت و تخصاص
الزم برخوردار هستند را شامل می شود .گویه های  55تا  02این عامل را میسنجد .عاملهاای
هفتم و هشتم یعنی نیروی کار متخصص و انسجام کارکنان نیز الگوی مبتنی بر روابط انسانی را
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در رویکرد ارزش های رقابتی تشکیل می دهند که تاکیاد آن بار انعطااف پاذیری و تمرکاز بار
محیط داخلی سازمان است.
از یافته های دیگر تحقیق این بود که چهار عامل بهاره وری ،برناماه ریازی ،مناابع و ثباات
سازمانی در مجموع  %46از واریانس اثربخشی سازمانی و عامالهاای انساجام کارکناان ،عامال
انعطافپذیری ،عامل نیروی انسانی متخصص و عامل دسترسی به اطالعات  %24/55واریاانس را
توصیف کردند .در تحلیل این یافته باید بیان کرد که ،عامل بهرهوری و برنامهریزی ساازمانی در
الگوی اهداف عقالئی مهمترین بعد رویکرد ارزشهای رقابتی برای سنجش اثربخشای ساازمانی
در فدراسیونهای ورزشی است که این نتیجه با نتایج تحقیق شیلبری و ماوری ( )2660( )5و
بالدوک و همکاران( )2668( )16و کالیت ()1888( )9که الگوی مبتنی بر اهداف عقالئی را باه
عنوان مهمترین بعد پیش بین کننده اثربخشی سازمانی شناسایی کرده بودند ،همخاوانی دارد.
دیگر یافته تحقیق این است که تعامل و ارتباطات مناسب فدراسیون با نمایندگان و بخشهاای
دولتی و جذب مدیران و کارکنان داوطلب مورد نیاز توسط فدراسیون به ترتیب مهمترین و کام
اهمیت ترین سواات پرسشنامه بودند که باالترین و پایینترین میانگین و انحاراف اساتاندارد را
نسبت به سایر سواالت پرسشنامه داشتند .در این رابطه باید بیان شود که تعامل فدراسیونهای
ورزشی با بخشهای دولتی به دلیل عدم استقالل مالی و وابستگی آنها به حمایتهای دولتای از
اهمیت باالیی برخوردار است و اهمیت باالی این سوال نیز احتماال به این دلیل است .از طرفای،
جذب داوطلبان در فدراسیون های ورزشی نیز به دلیل گذر فدراسیونها از ماهیت غیر انتفااعی
به سمت حرفه ای و فعالیت مدیران و کارکنان از حالت کار داوطلبانه به سمت فعالیت حرفه ای
و کار با حقوق نیز از دالیل کم اهمیت بودن این سوال در پرسشنامه است که ممکن است قابل
توجیه باشد.
در جمع بندی پایانی باید عنوان نمود کاه ساازهی هشات عااملی اثربخشای نشاان دهناده
دسته بندی مناسبی از اثربخشی سازمانی در فدراسیون های ورزشی باود .ایان ساازه هار چناد
ممکن است همهی جوانب اثربخشی را در سازمانهای ورزشی شناسایی نکارده باشاد ،ولای باه
توسعهی مفهوم اثربخشی سازمانی به ویژه در بخش سازمانهای غیرانتفاعی در ورزش (از جمله
فدراسیون ها) پرداخته است .از طرفی دیگر ،نیازهای متعادد و انتظاارات ذینفعاان باه ویاژه در
سازمانهای ورزشی از اهمیت برخوردار می باشد .بنابراین مدیران فدراسایون هاا بایاد آماادگی
پاسخگویی به این انتظارات مختلاف را داشاته باشاند ( .)26بناابراین ،هشات عامال اثربخشای
سازمانی بر مبنای رویکرد ارزشهای رقابتی ارائاه کنناده چهاارچوب مفهاومی مناسابی بارای
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سنجش سازه اثربخشی در فدراسیون های ورزشی می باشد .عالوه بر ایان ،رویکارد ارزشهاای
رقابتی یکی از مهمترین رویکرهای مطرح شده و قابل قبول از جانب محققان می باشاد .باا ایان
وجود ،تحقیقات آینده باید به ارزیاابی بیشاتر ویژگایهاای روان سانجی پرسشانامه اثربخشای
سازمانی در ورزش در نمونههای مختلف سازمانهای ورزشی (یعنی باشگاههای ورزشای ،مراکاز
خصوصی تندرستی و آمادگی جسمانی ،سازمانهای ورزشی شهرداریها و غیره) و باا توجاه باه
دیگر گروههای ذینفع که مستقیما با فدراسیونهای ورزشی (یعنی باشاگاههاای محلای ،هیاآت
های ورزشی ،حامیان مالی ،ورزشکاران جوان و نوجوان )..در ارتباط میباشند ،بپردازند .پیشنهاد
می شود مدیران فدراسیونهای ورزشی با استفاده از این مدل به تحلیل اثربخشی سازمان خاود
بپردازند ،همچنین محققان مدیریت ورزشی نیز می توانند از پرسشنامه اثربخشای ساازمانی در
فدراسیونهای ورزشی بر مبنای رویکرد ارزشهای رقابتی به عنوان ابزار مناسب استفاده نمایند.
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