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چکیده
مدل يمنتخب عراق بر مبنایورزشهايونیفدراسیاثربخشيالگونیهدف از پژوهش حاضر، تدو:هدف
.بودیرقابتهايارزش
هاي ملی نفر از رؤسا، کارمندان متخصص، ورزشکاران تیم221آماري تحقیق ۀجامع:شناسیروش

ملی چهار فدراسیون منتخب فوتبال، بسکتبال، وزنه برداري و دو و میدانی بودند، ۀداوران درجبزرگساالن و 
اثربخشی سازمانی عیدي و همکاران پرسشنامهاز. از آنها به پرسشنامه پاسخ دادند) %82(نفر 184که 

نفر از12رانآمحتواییوصوريرواییکهبا مقیاس پنج ارزش لیکرت براي تحقیق استفاده شد)1390(
از نرم افزار لیزرل ). r=97/0(شد ییدأتکرونباخآلفايروشآن باپایاییودانشگاهینظرصاحباساتید

.ها استفاده شدازش مدل و روابط بین عاملبراي تحلیل عاملی تأییدي و تأیید بر
وري ، بهره)88/0(مل سازمانی ، تعا)88/0(هاي نیروي انسانی متخصص نتایج نشان داد که عامل:هایافته

و) 78/0(پذیري ، انعطاف)81/0(، ثبات سازمانی )84/0(ریزي ، برنامه)84/0(، انسجام نیروي کار )87/0(
از طرف دیگر، نتایج تحلیل عاملی . ثیر را بر اثربخشی سازمانی داشتندبیشترین تأ) 74/0(منابع سازمانی 

ریزي و برنامه(و اهداف عقالیی ) تعامل و ثبات سازمانی(داخلی تأییدي نشان داد که الگوهاي فرایندهاي
هاي منتخب هاي اثربخشی فدراسیونکنندههاي رقابتی و تعیینترین الگوهاي رویکرد ارزشاصلی) وريبهره

برداري و بسکتبال به ترتیب باالترین میانگین هاي فوتبال، دوومیدانی، وزنههمچنین، فدراسیون. عراق بودند
.اثربخشی سازمانی را داشتند

بر مبناي نتایج تحقیق، محققان پیشنهاد کردند که براي رسیدن به اثربخشی سازمانی در :گیرينتیجه
ترین آنها به کارگیري و هاي گوناگونی را مورد توجه قرار دهند که مهمهاي ورزشی باید شاخصفدراسیون

.استخدام نیروي انسانی ماهر و متخصص هستند
.هاي ورزشی عراقهاي رقابتی، فدراسیوناثربخشی سازمانی، مدل ارزش:ي کلیديهاژهوا
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مقدمه
پردازان ها موضوعی است که نظریهو برتري سازمان3، کارایی2وري، بهره1بحث درباره اثربخشی

بیش از چند دهه است که اثربخشی سازمانی، موضوع پژوهش . مانی را به خود جلب کرده استساز
اثربخشی سازمانی دست ةالبته پژوهشگران هنوز به یک تئوري جامع دربار. هاستو طراحی سازمان

به طور گسترده در ادبیات سازمانی جاي گرفته سازه اثربخشینیافته اند، این در حالی است که 
). 2011، عیدي، 2006، شیلبري، 1986فریزبی،(است 
را یاثربخشدگاهیدکی. اندپرداختهیسازمانیاثربخشنییو تبفیبه تعریمختلفيهادگاهید

را به یسازمانیاثربخشگر،یدیدگاهید. سازدیسازمان اهدافش رامحقق مکیکه یزانیبه مثابه م
و کنندگانیابیارزنفعان،ذیانتظاربهتوجهباتبلندمدومدتکسب اهداف کوتاهزانیمثابه م

یاثربخش) 1938(بارنارد). 1389و همکاران،انچیکوزه(استکردهفیتعریمرحله حیات سازمان
ییرا به مثابه توانایاثربخش) 1967(شورسیوچتمن . کردفیتعریبه اهداف سازمانیابیرا دست

. کنندیمفیادر و ارزشمند جهت تداوم کارکرد تعرکسب منابع نيبراطیاز محبرداريبهره
سازمان را با توجه به ییدرجه تحقق اهداف نهاایزانیرا میاثربخش) 1977(کمپل ن،یهمچن

.کرده استفیتعرهاتیمحدودیبرخ
يبرایاساسهايهنوز چالشنه،یزمنیدر ایسال پژوهش و بررس60از شیبرغمیعل
يرگیاندازهزیدر ورزش نیدگیچیبودن و پچندبعديوداردوجودهاسازمانیاثربخشيرگیاندازه

ندارند و يکاربردتنهاییبهعموماًهاکدام از مدلچیکه هلیدلنیآن را دشوار کرده است، به ا
در ارتباط هستند، تنها گرهمدیباهامدلنیکه چگونه انیمختلف و اهايمدلیرابطه نسبكدر

، کامرون 2006راملو و، بارو 1391و همکاران يدیع(است یمفهوم سازه اثربخشو ینراه درك مع
یسنتیاصلکردیرا به دو رویمطالعه اثربخشيکردهایرو) 1998(دفت گر،یاز طرف د). 1981

و يدی، ع1390نژاد و همکاران یرمضان(کرده است میتقس) دو روش(نینوکردیو رو) سه روش(
).1390همکاران 

و فیتعريبود که در گذشته برايکردیرونترییمیو قدنتریبر اهداف عمدهیمبتنکردیرو
مطالعه يبرا) 1987(یو هاجرتسزلویسز،يچالدورا. شدیبه کار گرفته میاثربخشیابیارز

در هايروزپیتعدادوبزرگمسابقاتدرهاازکسب تعداد مدالیورزشیملهايسازمانیاثربخش
کردند انبیهاآنن،یبا وجود ا. استفاده کردندیاثربخشهايبه مثابه شاخصالمللینیبهايرقابت
ايحرفهیورزشهايبرنامهوهاسازمانیاثربخشیابیارزيبه اهداف ممکن است برالینکردیکه رو

).2013آکو و همکاران، (کاربرد ندارد یهمگانیورزشهايبرنامهيبرایباشد، ولدیو نخبه مف

1. Effectiveness
2. Productivity
3. Efficiency
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کرد،یرونیدر ا. استکردیرونیدوم،)هاستمیسيتئورای(منابع نیبر تأمیمبتنکردیرو
جذب . سازمانهايتیسازمان در جذب منابع جهت ادامه فعالییسازمان عبارت از توانایاثربخش

استهاستمیکاربرد مدل سيهسته مرکزط،یو حفظ روابط هماهنگ با محازیمنابع مورد ن
یبر کسب منابع به بررسیبا استفاده از مدل مبتن) 1995(یکوکس. )1967شور یمن و سچت(

کسب منابع، جو ییتواناارینشان داد که پنج معجیفنالند پرداخت که نتایورزشيهاباشگاه
به مثابه توانیرا مهاتیفعالیو سطوح کلیاهداف واقعنیتدو،یدرونهايندیفراییکارا،یداخل

یافراد به مثابه منابع، کوکسبنديبا دسته. کردیمعرفیورزشهايباشگاهیربخشاثيرهاایمع
).2013همکاران،وآکو(دارندهاحوزهریبر سایکه تعداد کارکنان سازمان اثر مهمافتیدر

مربوط به هاينگرشکردیرونیا. سازمان استیدرونيندهایبر فرایمبتنکرد،یرونیسوم
نیترسازمان به مثابه مهمیداخلطیتوجه به محشودیموضوع باعث منیا. دادرییا تغریاثربخش

الگو عبارت است نیسازمان در ایروش، اثربخشنیدر ا. در سازمان محسوب شودیاثربخشاریمع
نیفرض ا. رهیو غبنديبودجه،يزریبرنامه،يرگیمتصمیچونهمفیسازمان در انجام وظاییوانااز ت

و انتخاب اهداف نییدر تعتیریمديندهایفرايتوسعهيجهیسازمان نتیاست که اثربخشنیلگو اا
).2013آکو و همکاران ،2011يدی، ع1374بنديکوله(هاستبه آنیابیدستیسازمان و چگونگ

تأکید بر منابع انسانی هدایت کننده، چهارمین رویکردي است که به مثابه رویکرد مبتنی بر 
در رویکرد ذینفعان استراتژیک، هنگامی سازمان اثربخش . شودهاي ذینفع شناخته میایت گروهرض

هاي محیط بیرونی و داخلی و به ویژه ذینفعان استراتژیک هاي عاملاست که الزامات و خواسته
بلینز وبالدوك(برخوردار شود هاآنداخلی و بیرونی را برآورده سازد تا براي تداوم حیات از حمایت 

مزیت روش مذکور این است که در اجراي آن ). 12000تیلورس و، پاپادمیتریو1984، زامانو2009
شود و عوامل محیطی و درون سازمانی تري به اثربخشی سازمان توجه میبا دیدگاه بسیار وسیع
زشی یونان را هاي وراثربخشی فدراسیون) 2000(پاپادمیتریوس و تیلور . گیرندمورد ارزیابی قرار می

، یرونیشامل ارتباطات بیسازمانیپنچ عامل اثربخش،یعامللیتحلجینتابا این مدل بررسی کردند
یعلوم ورزشتیبلند مدت، حمايزریسازمان، برنامهیدرونهايهیاز ورزشکاران نخبه، روتیحما
و هاقوتوهاعفبا وجود ض. دادندلیرا تشکیسازه اثربخشيبعدچند تیشدند که ماهیمعرف

و چند يچند بعديکردهایرویرقابتهايارزشکردیرو،یورزشهايمذکور در سازمانيکردهایرو
بر اساس . ردگییدر بر مزیرا ننفعیذهايبر گروهیمبتنکردیاست که رویسازمانیگانه اثربخش

نیاز اکیوجود دارد که هر یمتقابل، چندگانه و متفاوتهايارزشهادر درون سازمانکرد،یرونیا
است يریگقابل مشاهده و اندازهیورزشهايمختلف سازمانهايدر بخشيو ابعاد تا حدهایژگیو
استفاده از لیدلنیو به هم) 2011و همکاران يدی، ع2006يو موريلبریی، ش1377دفت (

1. Papadimitriou & Taylor
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یابیبه منظور ارزیابترقهايارزشکردیروهیچارچوب اول. در ورزش مناسب استيکردیرونیچن
39از یفهرست) 1974(انصورت که کمپل و همکارنیارائه شده بود، به ایسازمانیاثربخش

یسنجش اثربخشيمناسب برايهاازشاخصیکردند که مجموعه جامع و کاملیشاخص را معرف
الش کردند تا و تلیو تحلهیفهرست را تجزنیا) 1981(و رورباخ نییکو. را در بر گرفتیسازمان

ارائههاشاخصنیاز ایمناسبيبندها، دستهآنرحاکم بهايالگوها و چهارچوبییضمن شناسا
یمعرفهیپایابعاد ارزشییرا به منظور شناسايعدچندبیاسیمق) 1983(و رورباخ نکویی. دهند

مدل یسبب معرفیبررسنیاجینتا. قرار داشتیسازمانیها مفهوم اثربخشکردند که در بطن آن
وستاریپکیشد که یسازمانیاثربخشيعدسه ب2کنترل- 1پذیريانعطافشامل یارزشيعدسه ب ،

. شودرا شامل می6و نتایج نهایی5و توجه به فرایندها4کانون توجه خارجی- 3کانون توجه داخلی
اقض و متضاد سازمانی هاي متنهاي رقابتی به این دلیل انتخاب شد که ارزشعنوان رویکرد ارزش

و یدرونيندهایفرا،ییباز، اهداف عقاليمدل چهار الگونیبر اساس ا.دراین مدل وجود دارد
تعامل ،وريبهره،يزریبرنامه،یمنابع سازمان،يرپذیدر قالب هشت عامل انعطافیروابط انسان

یاثربخشیبا بررسکار متخصص وجود دارند کهيرویکار و نيرویثبات، انسجام ن،یسازمان
يشده را تا حدودنیتدوهايبه برنامهیابیو دستتیموفقتوانیمق،یطرنایازهاسازمان

با استفاده ایاسترالیورزشهايسازمانیاثربخشیبا بررس) 2006(يو موريلبریش. کردینبیشیپ
نییبعد برجسته و تعیبر اهداف عقالنیمبتنينشان دادند که الگویرقابتيهااز مدل ارزش
.استیرقابتهايدر مدل ارزشینسازمایکننده اثربخش

هاي ورزشی مؤسسات غیرانتفاعی هستند، در این زمینه ها و فدراسیوناز آن جا که سازمان
هاي غیرانتفاعی را مرور و بررسی کرد و ترین رویکردهاي اثربخشی سازمانمهم) 2000(7روجاس

نیبترین رویکرد براي ارزیابی اثربخشی سازمانی هاي رقابتی مناسبارزشنتیجه گرفت که رویکرد 
هاسازماننتریو گستردهنیاز مؤثرتریورزشهايدر واقع، سازمان. بودیرانتفاعیغهايسازمان
پر هايطمحیدرهاآنجا که سازماناز. استیو قهرمانیورزش همگانۀدف آنها توسعهکههستند

و اروب(است یاتیو حيضروريدر آنها امریسنجش اثربخشنیبنابراکنند،یمتیفعالیآشوب
یاثربخشیبه بررسیرقابتهايارزشکردیبا استفاده از روزین) 2009(بالدوك ). 2006رامالو 
کسب اهداف نفعان،یذتینشان داد که ابعاد رضاجیپرداخت که نتاکیبلژیورزشهايباشگاه

در یبخشکننده اثرینیبشیپینخبه و روابط و اطالعات سازمانانیران و مربجذب ورزشکا،یرقابت

1. Flexibility
2. Control
3. Internal Focus
4. External Focus
5. Means
6. Ends
7. Rojas
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نشان ) 2001(والتون و داوسونز هايپژوهشجینتان،یعالوه بر ا. فنالند استیورزشهايباشگاه
اگر از ن،یبنابرا. مسئله دارندنینسبت به ایمتفاوتهايدگاهیداد که افراد مختلف، نظرات و د

شده فیتعر) 1983(و رورباخ نییکولهیکه به وسیاثربخشيارهایو معیرقابتهايزشارکردیرو
نیاستفاده شود، اهاونیمانند فدراسیرانتفاعیغهايدر سازمانیاثربخشيرگیاندازهياست، برا

یاثربخشنهیدر زم) 1390(و همکاران يدیع. الزم به کار روداطیبا احتيقدردیموضوع با
هايمدل ارزشيبر مبنارانیایمنتخب ورزشهايونیفدراسیاثربخشيالگویبه طراحیسازمان

یمبانۀمطالعقیاز طریسازمانیاثربخشۀمحقق ساختۀپرسشنامق،یتحقنیدر ا. پرداختندیرقابت
ر،یدبس،یرئنائب(یورزشهايونیشده با دست اندرکاران فدراستیهدامهینۀمصاحب،ينظر
سؤال در قالب چهار 62یاکتشافیعامللیبا استفاده از روش تحل) یتخصصهايتهیکمیروس
اسیو هشت خرده مقیروابط انسان،یداخليندهایباز، فراهايستمیس،ییاهداف عقاليالگو

انسجام اطالعات،به یدسترس،یثبات سازمان،یمنابع سازمان،وريبهره،يزریبرنامه،يریانعطاف پذ
منابع ،وريبهرههاينشان داد که عاملجینتا. دیگردنیو کارکنان متخصص تدوکاريروین

کار و کارکنان يرویانسجام ن،یتعامل سازمان،يریانعطاف پذ،يزریبرنامه،یثبات سازمان،یسازمان
از . داشتندرانیایمنتخب ورزشهايونیفدراسیرا بر اثربخشریتأثنیشتریببیمتخصص به ترت

،)يزیربرنامه،وريبهره(ییاهداف عقالينشان داد که الگويدییتأیعامللیتحلجینتاگر،یطرف د
یورزشونیدر شش فدراسیسازمانیکننده مهم اثربخشنییو تعهايارزشکردیرویاصليالگو

به برداري، کشتی و هندبالهاي والیبال، تکواندو، بسکتبال، وزنهضمناً فدراسیون. بودرانیمنتخب ا
.هاي ایران داشتندترتیب باالترین میانگین اثربخشی سازمانی را در فدراسیون

نیانیلزوم تب،یورزشيهاموضوع در سازماننیاتیو اهمیاثربخشاتیبا توجه به مرور ادب
هر یتوسعه ورزشيهاسازماننیتريدیبه مثابه کلیورزشيهاونیآن در فدراسیسازه و بررس

فوتبال و بسکتبال به مثابه یورزشيرابطه، رشته هانیدر ا. برخوردار استتیکشور، از اهم
مهم يهااز جمله رشتهيانفرادهايبه عنوان ورزشیدانیو دو و مبرداريو وزنهیگروههايورزش

ادیدر عراق عالوه بر عالقه زیورزشهايرشتهنیا. و مورد عالقه عموم مردم در کشور عراق است
هاتیموفقنیاز جمله ا. را کسب کندیقابل توجهيهاتیموفقالمللینیتوانسته در سطوح بمردم، 

در چهار دوره، کیالمپهاييبه بازیابی، راه1986فوتبال یبار حضور در جام جهانکیبه توانیم
ال در سایآسهايملتدر جام یآتن، قهرمان2004کیالمپهاييکسب مقام چهارم فوتبال در باز

هايدر رقابتیقهرمانبی، نا2010ایبسکتبال مردان غرب آسياهدر رقابتیقهرمانبی، نا2007
نیگوانجو چ2011ییایآسهاييبازیدانیقهرمان دوومبی، نا2010در ایبسکتبال زنان غرب آس

توجه ضرورت ر،یاخهايدر سالایآسبرداريوزنهیمتر، کسب دو عنوان قهرمان800در ماده دو 
و تیبا توجه به اهمنیهمچن.را در کشور عراق دو چندان کردیورزشهايرشتهنیبه اشتریب
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در یاز آن اشاره شد، توجه به موضوع اثربخشهاییدر عراق که نمونهیورزشهايتیموفق
برخوردار است،تی، از اهم)یدانیمو دو ويفوتبال، بسکتبال، وزنه بردار(یورزشيهاونیفدراس
در یسازمانیاثربخشيالگونیو تدویموضوع به بررسنیتوجه به ايبر مبناقیتحقنیانیبنابرا

.منتخب عراق کرده استيهاونیفدراس

پژوهششناسیروش
یورزشهايونیفدراسیسازمانیاست که عوامل اثربخشیشیمایو پیفیپژوهش از نوع توصنیا

یورزشونیچهار فدراسنفعانیذهیپژوهش کليه آمارجامع. کرده استیمنتخب عراق را بررس
انتخابمالك. شدندانتخابدارو هدفیرتصادفیبه طور غهاونیفدراسنیا. عراق بودند

هايدر رقابتتیشرکت فعال و کسب موفق،یمنظم داخلهايگیوجود ل،یورزشهايونفدراسی
ورزشکاران، ،ايکارکنان حرفهر،یدبس،یرئبیناس،یرئ(نفعانیذبیترتنیبود و بدیالمللنیب

و ) فوتبال و بسکتبال(یمیتهايمنتخب رشتهونیدو فدراس) بزرگساالن و داورانیملمیتانیمرب
پژوهش قرار يآمارۀ، جزو نمون)يو وزنه برداریدانیدوم(يانفرادهايرشتهمنتخبونیدو فدراس

يرگینمونه(پرسشنامه 180ت،یو در نهاعیوزپرسشنامه ت221تعداد ،یبه طور کل. گرفتند
.قرار گرفتیی، مورد تجزیه و تحلیل نها)هدفدار

یسازمانیاثربخشیبررسيبرا) 1390(و همکاران يدیدر پژوهش حاضر، از پرسشنامه ع
مرتبط با موضوع پژوهش، ۀبه دلیل نبود پرسشنام. عراق استفاده شده استیورزشهايونیفدراس

هايونیفدراسیبررسيبرا) 1390(و همکاران يدیکه پرسشنامه عنیالیاول به دلدر مرحله
پژوهش نیپرسشنامه مورد استفاده در انیبنابرا. به کار رفته بودرانیایاسالميمنتخب جمهور

و هم به زبان یپرسشنامه هم به زبان عربهايهیگو،يدر مرحله بازنگر. قرار گرفتيمورد بازنگر
بود که لیدلنیبه ایو عربيکردهايدر واقع، ترجمه پرسشنامه به زبان. ترجمه شديکرد

. داشتندییدو زبان آشنانیبا ابرداريو وزنهیدانیفوتبال، بسکتبال، دو و مهايونیراسفدنفعانیذ
دینظران و اساتنفر از صاحب12براي تأیید روایی صوري و محتوایی، پرسشنامه در اختیار 

اي، نفر از رؤسا، اعضاي هیئت رئیسه، کارکنان حرفه20شناسی و بدنی و علوم ورزشی و روانتیترب
هاي منتخب مربیان، ورزشکاران و داوران با سابقه و در حال حاضر شاغل لیگ برتر در فدراسیون

ها، محتواي پرسشنامه،عراق قرار گرفت تا نظرات تخصصی خود را در مورد چگونگی نگارش گویه
پس از بررسی و لحاظ . ها و هماهنگی سؤاالت با اهداف پژوهش اعالم کنندها با گزینهارتباط سؤال

.کردن نظرها و پیشنهادها، پرسشنامه نهایی تنظیم و تأیید شد
مند توزیع شدند و با استفاده ها به صورت غیرتصادفی و هدفطور که بیان شد، پرسشنامههمان

، عامل انسجام نیروي r=.97/0یزان ثبات درونی یا پایایی کلی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ مورد م
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، عامل نیروي انسانی r=.80/0، عامل انعطاف پذیري r=.86/0تعامل سازمانی ، عاملr=.86/0انسانی 
، عامل بهره وري r=.86/0، عامل ثبات سازمانی r=.81/0، عامل منابع سازمانی r=.87/0متخصص 

89/0.=r83/0نامه ریزي و عامل بر.=rهاي آمار توصیفی براي تعیین میزان از روش. به دست آمد
اسمیرنوف استفاده - ها آزمون کولموگروفاهمیت متغیرها و براي آزمون طبیعی بودن توزیع داده

براي تحلیل مسیر و مدل سازي و تحلیل عاملی تاییدي براي 50/8نسخه 1از نرم افزار لیزرل. شد
.ها استفاده شددل و روابط بین عاملتأیید برازش م

هاي پژوهشیافته
يبه جز عامل ثبات دارایعوامل اثربخشیفوتبال در تمامونی، فدراس1جدول جیمطابق نتا

. را در عامل ثبات داشتنیانگیمنیشتریببرداريوزنهونیبود، اما فدراسنیانگیمنیشتریب
را داشت، نیانگیمنیکمتریسازمانیاثربخشهايملعایدر تمامزیبسکتبال نونیفدراسنیهمچن

انیدر منیانگیمنیکمتريدارابرداريوزنهونیفدراسیسازمانيزریدر عامل برنامهقطفیول
فوتبال ونیفدراسیسازمانیاثربخشیبررس،یبه طور کل. عراق بودیمنتخب ورزشهايونیفدراس
برخوردار بود یسازمانیاثربخشنیبسکتبال از کمترنویرا داشت و فدراسیاثربخشنیشتریعراق ب

). 2ولجد(

1. Lisrel
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هاي رقابتیاي ورزشی بر اساس ابعاد مدل ارزشهتوصیف اثربخشی سازمانی فدراسیون. 1جدول
انحراف استانداردمیانگینفدراسیونهاي اثربخشیمعیار

12/373/0فوتبال
369/0دوومیدانی

84/290/0برداريوزنه
76/211/1بسکتبال
87/266/0فوتبال

61/280/0دوومیدانی
58/261/0برداريوزنه

50/278/0بسکتبال
83/277/0فوتبال

72/265/0دوومیدانی
57/21بسکتبال

55/284/0برداريوزنه
77/270/0فوتبال

71/205/1برداريوزنه
55/261/0دوومیدانی
43/288/0بسکتبال
05/379/0فوتبال

96/274/0دوومیدانی
91/289/0برداريوزنه

79/21بسکتبال
87/275/0فوتبال

79/272/0دوومیدانی
70/280/0برداريوزنه

62/286/0بسکتبال
85/276/0فوتبال

78/283/0دوومیدانی
75/292/0يبرداروزنه

51/288/0بسکتبال
383/0برداريوزنه

90/275/0فوتبال
84/280/0دوومیدانی
57/201/1بسکتبال

پذیري سازمانیانعطاف

ریزي سازمانیبرنامه

وريبهره

تعامل سازمانی

انسجام کارکنان

نیروي انسانی متخصص

سازمانیثبات

منابع سازمانی
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هاي منتخبتوصیف اثربخشی کلی سازمانی در فدراسیون. 2جدول
انحراف استانداردمیانگینهافدراسیون

63/17910/37فوتبال
00/17175/37دوومیدانی

22/17016/45برداريوزنه
19/15744/52بسکتبال
67/17041/43مجموع

گانه آن مدل و ابعاد چهارایاستفاده شد که آهیفرضنیآزمون ايبرايدأییتیعامللیاز تحل
بود که از 9/2مدل برابر با نیايدو استفاده شده برايکاةشده است؟ آماریطور مناسب طراحبه

جذر برآورد ریمقاداز طرف دیگر، .کمتر است) 84/3(1يآزادرجهدو با ديکایمقدار بحران
بود 94/0، 92/0، 95/0، 06/0بیبه ترتزینRMSEA ،GFI،AGFI ،CFIبیتقريخطاانسیوار

همچنین، بر اساس .کرددأییرا تیرقابتيهاارزشکردیمناسب بودن ابعاد روبرازش مدل و که 
، با الگوي اهداف عقالیی، نیروي انسانی متخصص )=87/0r(وري عوامل بهره، بین 2نتایج شکل 

)87/0r=( با الگوي روابط انسانی و تعامل ،)89/0r=( با الگوي مبتنی بر فرایندهاي درونی باالترین ،
ترین رابطه هاي باز ضعیف، با الگوي مبتنی بر سیستم)=76/0r(رابطه، و بین عوامل منابع سازمانی 

هاي باز و انسانی با الگوي مبتنی بر اهداف همچنین، بین الگوي مبتنی بر سیستم. شتود داوج
هاي باز با الگوي مبتنی بر روابط ، باالترین رابطه و بین الگوي مبتنی بر سیستم)=02/1r(عقالیی 
).1شکل (د مشاهده شکمترین رابطه ) =91/0r(انسانی 

هاي ورزشی منتخب عراقهاي رقابتی اثربخشی سازمانی فدراسیونارزشتحلیل عاملی تأییدي مدل. 1شکل
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يرهایاز متغکیاثر هر بیدوم ضراۀمرتبیعامللی، در مدل تحل2شکل هايافتهیبا توجه به 
نشان کطرفهیهايفلشر،یمسلیدر مدل تحل. شده استیبررسیسازمانیاثربخشیکلةبر ساز

هر کدام از هشت عامل گذاريریتاثزانیبا عامل مکنون است و مهاریمتغنیبیدهنده رابطه عل
متخصص و یانسانيرویثبات، ن،یتعامل سازمان،وريبهره،يزیرمنابع، برنامه،يرپذیطافانع

نشان ) وابستهریمتغ(یسازمانیاثربخشرپذیری، را بر عامل تأث)مستقلریمتغ(انسجام کارکنان 
دو يشده است از آماره کایمدل به طور مناسب طراحایکه آهیفرضنیآزمون ايبرا. دهدیم
راست که از مقدا32/2مدل برابر با نیايمدل، مقدار آن براسینوریبر اساس ز. شدستفادها

. شودیمدییاساس برازش مدل تانیکمتر است و بر ا) 84/3(1يبا درجه آزاددو يکایبحران
شده را مناسب جادیاست که مدل ا08/0زین) RMSEA(بیتقريخطاانسیمقدار جذر برآورد وار

یسازمانیدوم اثربخشۀمرتبیعامللیمدل تحليبرازیتناسب مدل نهايشاخصریسا. داندیم
,GFI= .95(بودند یمنتخب عراق کافهايونیفدراس CFI= .94, AGFI 92.(

هاي ورزشی منتخبنی در فدراسیونعاد اثربخشی سازمابار عاملی هر یک از اب.2شکل
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گیريبحث و نتیجه
عراق بود که یمنتخب ورزشهايونیفدراسیاثربخشيالگونیهدف از انجام مطالعه حاضر، تدو

فوتبال ونینشان داد که فدارسجینتا. انجام شدیرقابتهايارزشکردیبا استفاده از رویبررسنیا
ونیدو فدراسيسهیمقا. بودیسازمانیاثربخشنیشتریبيادارهاونیفدارسریبا ساسهیدر مقا

. تفاوت وجود داردیاثربخشنهیفوتبال و بسکتبال در زمونیدو فدراسنینشان داد که بیگروه
متخصص نسبت به یانسانيرویو نوريبهره،یفوتبال در ابعاد منابع سازمانونیفدراسنیبنابرا

ونیسدر فدرایبعد منابع سازمان. برخوردار بوده استيترشیبیبسکتبال از اثربخشونیفدراس
هايساختریمانند زیتوانسته در جذب منابع سازمانونیفدراسنیکه ادهدیفوتبال نشان م

نیدر ا. کندیعمل میبه خوبرهیاسپانسرها و غان،یمربکنان،یجذب باز،یجذب منابع مال،یورزش
ير بنایرا به مثابه زانیورزشکاران و مربیمنابع مال) 1995(یو کوکس) 1986(یرابطه فرزب

جذب منابع يبرانیبنابرا. کرده اندیمعرفیورزشهايبه اهداف در سازمانیابیو دستوريبهره
توجه یخود به بعد منابع سازمانهاييکه در استراتژشودیمهیبسکتبال توصونیبه فدراسیمال

برخوردار بوده تیهمانیشتریاز بهاونیفدراسبرايهاد در اکثر پژوهشبعنیارایزندینمايشتریب
نیاست که اوريفوتبال نسبت به بسکتبال، بعد بهرهونیفدراسیاز ابعاد اثربخشگریدیکی. است
هايبرنامهجادیفوتبال با اونیفدراس. دهدیملیرا تشکییعقاليالگواسیاز دو خرده مقیکیبعد 

ریرا نسبت به سانفعانیذتیتوانسته رضایو قهرمانیدر سطح ورزش همگانکیاستراتژ
ایآسکیفوتبال با شرکت در طرح استراتژونیمثالً فدراس. برآورده کندهاونیفدراسهاونیفدراس

از . توسعه دهد) نوجوانان، جوانان و بزرگساالن(سطوح ۀقصد دارد فوتبال عراق را در همژنیو
در ده سال ونیفدراسنیاریاخجیفوتبال نسبت به بسکتبال نتاونیفدراسیربخشاثگریدلیدال

ایآسهايفوتبال عراق در جام ملتیملمیتیبه قهرمانتوانیآن منیترگذشته بوده که از مهم
ییایآسيهايدر بازیقهرمانبیآتن، نا2004کی، کسب مقام چهارم فوتبال عراق در المپ)2007(

آن يو اجراياستراتژهايبرنامهنیدوبسکتبال با تونیفدراسنیبنابرا. قطر اشاره کردۀ حدو2006
هايخواستهدرا بر طرف کرده تا بتوانهاصهینقنیادیکشور بایو قهرمانیدر سطح ورزش همگان

از ،یناهداف عقاليالگویبه طور کل. از خود بروز دهنديرا برآورده کرده و عملکرد بهترنفعانیذ
است تیاهمنیشتریبيدارا) 2009(و بالدوك ) 2006(يو موريلبری، ش)1390(يدیعدگاهید

دگاهیدوم را از دۀبعد در پژوهش حاضر رتبنیا(دارد یهمخوانباًیپژوهش تقرنیکه با توجه به ا
).داردنفعانیذ

هر چند از . استیانبر روابط انسیمدل مبتنهاياسیاز خرده مقیکیمتخصص یانسانيروین
سازمان در گرو به ياست، اما رشد و بقاانسانیمنابعوجودهاسازمانشرفتیارکان پنیترمهم
را یچاپ شده عامل منابع انسانيهااغلب مقاالت و کتاب. منابع استنیاز احیصحيریکارگ
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یانسانيروینگریدیعبارتبه. انددانستههاسازمانيو بقاتیحفظ موجوديعنصر برانیرمهمت
با توجه به . دارندهايبه اهداف و استراتژهاونیفدراسیدر دسترسیاتیو حيادیمتخصص نقش بن

نیبسکتبال اونیفوتبال نسبت به فدراسونیمتخصص فدراسشتریبیانسانيرونیها،گروهنیانگیم
و کارکنان ماهر انیمربسه،یرئئتیفوتبال عراق در جذب هونیفدراسدهدیموضوع نشان م

.تر عمل کرده استموفق
متخصص، تعامل یانسانيرویدوم نشان داد که عوامل نۀمرتبيدییتأیعامللیتحلجینتا
بر یکه مبتن) یبر اهداف عقالئیمبتنيمالك موجود در الگو(یسازمانوريو بهرهیسازمان

نیترداوران، کارکنان است، مهمان،یباعم از ورزشکاران، مرونیمختلف فدراسنفعانیذيتمندیرضا
.شوندیعراق محسوب میورزشهايونیدر فدراسیسازمانیاثربخشةکنندنییتعيارهایمع

کردیارزشمند روهايشاخصیمتخصص و تعامل سازمانیانسانيروینج،ینتانیتوجه به ابا
به نظر . کنندیمتیحمابرآورده کردن انتظارات تیو از اهم) 88/0(است یرقابتهايارزش

يتا براندکیرا مجاب متیرمدیها،سازمانیمتعدد و تخصصيازهاینشرفتیکه با پرسدیم
موضوع عمدتاً در نیمتخصص را جذب کند و ايروهایسازمان نهايبرنامهيروند اجرالیتسه

یو سازمانیت شغلمطالعانیهمچن. ردگییبه خود متريتر و پررنگنقش مهمیورزشهايسازمان
قیمهم از طرنیقابل نفوذ است و ایسازمانیدر اثربخشیفرانقشرفتارهايکهاندنشان داده

هايونیفدراسلیدلنیبه هم). 2008روچا و ترنر (شودیمهیتوجیتعامل سازمانيباالتیاولو
یهستند و سعمتمرکزیمتخصص و تعامل سازمانیانسانيرویعراق بر عوامل نیمنتخب ورزش

خودیورزشهاييتژاستراوهاورزش، به برنامهۀدر بدنیو تخصصایپوطیمحکیجادیدارند با ا
کننده روابط لیبه مثابه تعدزینهاونیفدراسنفعانیبه ذدیبانیبنیالبته در ا. جامه عمل بپوشانند

آن است که انگریبنفعانیذيتمندیرضايارهایتمرکز بر مع. شودژهیتوجه ویسازمانیو اثربخش
جنبه بهنسبت ايو حرفهیاهداف در سطوح قهرمانيریگیبر پیورزشهايونیاغلب فدراس

عراق یورزشستمیدر ارتباط با سژهیموضوع به ونیا. تمرکز دارندیرشته ورزشۀو توسعیهمگان
هايرقابتکسب مدال درنهیصرف هزونیفدراسهايبودجهشتریصادق است که در آن ب

طیبه هر حال، در مح. شودیدر سطح جامعه مینسبت به توسعه رشته ورزشیالمللنیب
یآمادگيها و انتظارات ورزشکاران نخبه براازیننیالزم بیبه ندرت هماهنگیورزشهايونیفدراس

ها آنيبراشدهارائهخدماتوهاطرف و برنامهکیاز یالمللنیبیورزشيدادهایو حضور در رو
مدر هنگایو انتظارات ورزشکاران و کادر فنازهایدر مورد نايژهیمالحظات ونیبنابرا. وجود داد

و کمک به ورزشکاران یورزشنیادیو حضور آنها در میمرحله آمادگيبراژهیويبرنامه هایطراح
.ردیصورت گدیبایورزشیالمللنیبيهادر رقابتیو افتخار ملتیبه موفقیابیدستينخبه برا
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هايونیفدراسیسازمانیدوم اثربخشۀمرتبه اول و مرتبيدییتأیعامللیبا توجه به مدل تحل
بر اهداف یمبتنيو الگو) یتعامل و ثبات سازمان(یداخليندهایفرايمنتخب عراق، الگویورزش
قعرایورزشيهاونیدر فدراسیاثربخشيهاالگونتریيدیکل) يزریو برنامهوريبهره(یعقالئ

و ) 2006(يو موريلبری، ش)1390(و همکاران يدیعيهاپژوهشجیاز نتایبا بخشبودند که
کننده نییرا تع) يزیرو برنامهيورهربه(یاهداف عقالنيهمسو است که الگو) 2009(بالدوك 

ربر ساختایعقالنبر اهدافیمبتنيدر الگو. گزارش کرده بودندیورزشيهادر سازمانیاثربخش
يکه در الگویشده است، در حالدیسازمان تاکیرونیبطیو توجه بر محیکنترل شده سازمان

موجود طیکارکنان و حفظ شرانیروابط بییایبه پو) یتعامل و ثبات سازمان(یداخليندهایفرا
دیسازمان تأکیونریبطیبر محییبر اهداف عقالیمبتنيسو، در الگوکیاز . سازمان اشاره دارد

سازمان متمرکز یرونیبطیو هم بر محیداخلطیهم بر شرایداخليندهایفرايالگویدارد، ول
یبه اثربخشیابیدستيمنتخب عراق برایورزشهايونیکه فدراسدهدینشان مهاافتهینیا. است

و همکاران يدیعبا پژوهش جینتانیکه اکنندیسازمان توجه میرونیبهايطیعمدتاً به مح
طیکه تعامل با محنیمنتخب عراق عالوه بر ایورزشهايونیالبته فدراس. داردیهمخوان) 1390(
به زیننگاهیمیکه ندهدینشان مجینتادانند،یمیبه اثربخشیابیدستيسازمان را برایرونیب

هستند تا شرایط با ثباتی منابع انسانی و رضایت ذینفعان دارند و در عین حال در صدد این موضوع 
.هاي ورزشی حاکم شودبر فدراسیون

ییتواناکردیرونیايایکرد که از مزاانیبتوانیمیرقابتهايارزشکردیدر رابطه با کاربرد رو
هايارزشکردیدر هر کدام از چهار الگو و هشت عامل رویاثربخشجینتايمجزاکیتفکيآن برا

در ورزش به یسازمانیاثربخشیرقابتهايارزشکیمدل شمات. استيریبه شکل تصویرقابت
ریو تفسلیتحلیسازمان مذکور را در مورد اثربخشهايقوتوهاکه ضعفدهدیاجازه مرانیمد

ییمنتخب عراق نشان داد که توانایورزشونیدر چهار فدراسقیتحقنیاجینتا،یبه طور کل. کنند
يفراهم نمودن خدمات براک،یبه اهداف استراتژیابیدست،يوربهرهيبراهاونیفدراسنیا

و همزمان حفظ ثبات سازمان یو انسانیو کارکنان، استفاده حداکثر از منابع مالانیمربکنان،یباز
روابط يبرقرارنیو داوران برجسته، همچنکنانیداوطلبان، بازان،یمربيحفظ و نگهدارقیاز طر

يهامتخصص به مثابه شاخصیانسانيروینيرمندان و جذب و نگهدارکايبرايکارطیسالم مح
گریدن،یبنابرا. شوندیمحسوب مرانیایورزشهايونیدر فدراسیسازمانیاثربخشیاصل

.شوندتردهند تا اثربخششیافزارهایمتغنیخود را در اییتواناتوانندیمزینهاونیفدراس
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Abstract
Objective: The aim of present study was to design the pattern of organizational
effectiveness in selected sports federations of Iraq.
Methodology: Statistical population of this study were 221 managers,
professional employees, coaches, elite athletes and referees of four sports
federations such as football, basketball, weightlifting and track and field. 184
participated in our research (n=82 0/0). Eydi et al’s (2012) organizational
effectiveness questionnaire was used for data gathering. 12 sport management
scholars approved the validity of questionnaire and also reliability was
calculated to be .97 0/0. Lisrel software was used for confirmatory factor
analysis and verifying fitting model and relationships between constructs.
Results: The results showed that work force expertise (.88 0/0), organizational
interaction (.88 0/0), productivity (.87), work force cohesion (.84 0/0), planning
(.84 0/0), stability (.81 0/0), flexibility (.780/0), and resources (.74 0/0) had the
most impact on organizational effectiveness respectively. Confirmatory factor
analysis results showed that patterns of internal process model (e.g.,
organizational interaction & stability) and rational-goal model (e.g., planning &
productivity) were most important models for organizational effectiveness in
Iraq sports federations. Also, football, track and field, weightlifting and
basketball federations obtained highest means of organization effectiveness
respectively.
Conclusion: According to our results, in order to achieve organizational
effectiveness in Iraq sports federations we suggest that attention should be paid
to a variety of indices; among the most important ones are the use and
recruitment of skilled and professional workforces.
Keywords: Competing value framework, Iraqi sports federations, Organizational
effectiveness.
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