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طراحی و ساخت ابزار سنجش اثربخشی کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسالمی ایران با
رویکرد ارزشهای رقابتی
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فرشته کتبی ،*1مهرزاد حمیدی ،2محمدحسین رضوی ،3نصراهلل سجادی

تاریخ دریافت34/3/10 :

چکـیده

تاریخ تصویب31/2/21 :

اثر بخشي سازماني موضوعي اصلي در نظريههاي سازماني است و يكي از مالكهاي ارزيابي عملكرد سازماني بهشمار ميرود .هدف از اين مطالعه ،طراحي
و ساخت ابزار سنجش اثربخشي کمیته ملي پاراالمپیک جمهوري اسالمي ايران با رويكرد ارزشهاي رقابتي بود .جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه
ذينفعان کمیته ملي پاراالمپیک جمهوري اسالمي ايران (هیئت رئیسه و کارکنان اين کمیته ،فدراسیون جانبازان و معلولین ،فدراسیون نابینايان و کم بینايان)
در سال  4931و کاروان فرهنگي ورزشي اعزامي به بازيهاي پاراالمپیک  2142لندن بود .نمونه آماري برابر با جامعه آماري ( 212نفر) در نظر گرفته شد.
پرسشنامۀ محقق ساختۀ اثربخشي در فرآيندي اکتشافي تنظیم شد و پس از استخراج متغیرها ،تعدادي از متخصصان مديريت ورزشي در مورد روايي صوري
و محتوايي آن اظهار نظر کردند 291 .پرسشنامه بین نمونههاي تحقیق توزيع و در نهايت 212 ،پرسشنامه مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .با استفاده از
روش تحلیل عاملي اکتشافي  22سؤال در قالب هشت خرده مقیاس انعطافپذيري ( 6سؤال) ،منابع سازماني ( 3سؤال) ،بهرهوري ( 6سؤال) ،تعامل سازماني
( 6سؤال) ،ثبات سازماني ( 3سؤال) ،انسجام نیروي انساني ( 2سؤال) ،نیروي انساني متخصص ( 2سؤال) و هدفگذاري ( 2سؤال) شناسايي شدند .ثبات
دروني پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ ( )r=1/66محاسبه شد .نتايج تحقیق نشان ميدهد پرسشنامۀ اثربخشي کمیته ملي پاراالمپیک جمهوري
اسالمي ايران بر اساس رويكرد ارزشهاي رقابتي ابزار و چارچوب تئوريک مناسب سنجش اثربخشي سازماني ميباشد.
کلید واژهها :اثربخشي سازماني ،کمیته ملي پارالمپیک ،رويكرد ارزشهاي رقابتي

 .1دانشجوي دکتري مديريت ورزشي دانشگاه
 .2دانشیار دانشگاه تهران
 .9دانشیار دانشگاه مازندران
 .4دانشیار دانشگاه تهران

شمال*

Email: f.kotobe@yahoo.com
Email: mehrzadhamidi@gmail.com
Email: razavismh@yahoo.com
Email: nsajjadi@ut.ac.ir
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مقدمه
اثربخشي سازماني ،محور تئوريک همۀ مدلهاي سازماني و متغیر وابستۀ نهايي در بیشتر مطالعات سازماني به شمار ميرود
(کاظمي .)4922 ،اثربخشي سازماني ،به شكل عمیقي در ادبیات سازماني جاي گرفته است و بهعنوان موضوعي اصلي در
تمامي تجزيه و تحلیلهاي سازماني در نظرگرفته ميشود (چالدوراي4361 ،؛ گودمن .)4322 ،اگر چه بیش از چند دهه است
که اثربخشي سازماني بهعنوان موضوع تحقیق مديريت و طراحي سازمانها است ،اما تحقیقات تجربي هنوز به يک تئوري
عمومي در مورد اثر بخشي سازماني دست نیافتهاند .از دهۀ 4321میالدي تاکنون بخشي از ادبیات نظريۀ سازماني ،توجه به
تعريف ،تبیین و تحلیل اثر بخشي سازماني داشته است و اثر بخشي سازماني براي همۀ سازمانها و مؤسسات ،يک مسئلۀ
ضروري و اساسي شمرده ميشود (ايوان.)4339 ،
مفهوم اثربخشي از مهمترين موضوعات در درك حوزة رفتار سازماني است (روجاس .)2111 ،صاحب نظران و محققان بر
اين اعتقادند که اثربخشي موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحلیلهاي سازماني است و تصور سازماني بدون ساخت
اثربخشي مشكل است (چالدوراي.)4334 ،
در راستاي اين عقیده به نظرصاحب نظران ،اثربخشي يک مفهوم نسبي است به اين معني که هر سازماني از درجه يا
میزاني از اثربخشي برخورداراست .سازمانهاي اثربخش ،سازمانهايي هستند که توانستهاند به بیشتر هدفهاي خود دست
يابند ،بنابراين هر چه سازمانها به هدفهاي خود نزديكتر شوند مديريت آنها اثربخشتر خواهد بود (لي.)2142 ،
همچنین صاحب نظران توجه به موضوع اثربخشي را باعث توسعۀ تئوريهاي سازماني (پاپاديمیتريوس )2111 ،و
اثربخشي را موضوع اصلي در فضاي عملي ميدانند (میان.)2116 ،
از طرف ديگر اين مقوله ،داراي پیشینه طوالني ،متناقض و پیچیدهاي است .رويكردهاي تئوريک متعددي براي سنجش و
اندازهگیري اثربخشي سازماني توسعه پیدا کردهاند که عبارتند از:
رويكرد مبتني بر تأمین هدف :در اين رويكرد به اهداف سازمان توجه ميشود و میزان هدفهاي تأمین شده ،معرف میزان
اثربخشي سازماني خواهد بود .اين رويكرد روشي منطقي است چرا که سازمانها ،همواره ميکوشند تا به سطح يا میزان
معیني از اهداف خود دست يابند .در اجراي اين رويكرد ،میزان پیشرفت براي تحقق هدفهاي سازمان اندازهگیري ميشود.
اتزيوني ( )4361هدف سازماني را حالت مطلوب اموري ميداند که سازمان سعي در بهدست آوردن آنها دارد .بر اساس رويكرد
اتزيوني ،زماني يک سازمان اثربخش است که نتايج قابل مشاهدة فعالیتهاي آن با اهداف سازماني برابر بوده يا بیشتر از آنها
باشد (اتزيوني .)4361 ،رويكرد مبتني بر تأمین منابع -سیستم :در اين رويكرد سازمان همچون سیستمي تلقي ميشود که
داراي ورودي و خروجيهايي ميباشد و فرآيندهاي موجود ،باعث انجام فعالیتهاي مورد نظر سازمان ميشود .در اين رويكرد
به وروديهاي سازمان توجه ميشود .سازمان اين اقالم را از محیط ميگیرد و وارد مرحلۀ تبديل ميکند .اساس رويكرد ياد
شده آن است که سازمان در تحصیل و تأمین منابع مورد نیاز و نیز در حفظ و نگهداري سیستم سازماني بايد موفق باشد تا
بتواند در وضعي اثر بخش باقي بماند .سازمانها بايد منابع ارزشمند را از ديگر سازمانها بگیرند .از ديدگاه سیستمي ،اثربخشي
سازماني عبارت است از :توانايي سازمان در بهرهبرداري از محیط خود در راه تحصیل و تأمین منابع ارزشمند و کمیاب .هر
اندازه که سازمان در تأمین منابع مورد نیاز خود راحتتر و موفقتر باشد ،بر میزان اثربخشي آن اثر مثبت خواهد داشت .ياچمن
و سي شور ( )4362با توجه به اينكه رويكرد مبتني بر هدف را در تحلیل اثربخشي سازماني ناکافي ميدانند ،رويكرد تأمین
منابع را جايگزين آن نمودهاند (ياچمن .)4362 ،رويكرد مبتني بر فرآيند دروني :در اين رويكرد ،اثر بخشي يعني میزان سالمت
و کارايي سازمان .يک سازمان اثر بخش ،فرآيند درون سازماني يكپارچه ،بيدغدغه و هماهنگ دارد ،بهگونهاي که کارکنان و
اعضاي آن احساس خوشي و رضايت ميکنند .دواير سازماني و بخشهاي مختلف مؤسسه دست به دست هم ميدهند تا
اثربخشي را به باالترين حد خود برسانند .در اين رويكرد به محیط خارجي توجهي نميشود .رکن اصلي اين رويكرد بر اين
پايه است که سازمان با منابع موجود خو نموده و اين اقدام بهصورت سالمت درون سازماني و کارايي متجلي ميگردد .طبق
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اين رويكرد ،سازمان زماني اثربخش است که از سالمت سازماني الزم برخوردار بوده و پرسنل آن افرادي داراي انگیزش،
عالقهمندي ،تعهد ،احساس مسئولیت ،روحیه ،حس وفاداري نسبت به سازمان باشند .رويكرد عوامل استراتژيک :براساس اين
رويكرد که رويكردي جديد تلقي ميشود ،سازمان زماني اثربخش است که عوامل محیطي خود را که تداوم حیات سازمان
مستلزم حمايت آنهاست برآورده سازد .اين رويكرد شبیه نظريه سیستمي است ولي تأکیدات متفاوتي را در بردارد .اين رويكرد
در برخي منابع تحت عنوان رويكرد تأمین رضايت گروههاي ذينفع نیز مطرح شده است .گروههاي ذينفع يكي از گروههاي
داخل يا خارج از سازمان يا سازمان ديگري است که در عملكرد سازمان نقش و سهمي دارد .بستانكاران ،تولیدکنندگان،
کارکنان و صاحبان شرکت از جمله افراد و گروههاي ذينفع هستند .در اين رويكرد تعیین میزان رضايت اين گروهها بهعنوان
شاخص عملكرد سازمان و اثربخشي سازماني محسوب ميشود .کونولي و همكاران ( )4361براي نخستین بار به تبیین
رويكرد مذکور پرداختهاند (کونولي .)4361 ،رويكرد ارزشهاي رقابتي (متناقض) :جديدترين رويكرد در مطالعۀ اثربخشي
سازماني ،رويكرد ارزشهاي رقابتي يا چندگانه است که يكي از روشهاي غیرمستقیم اندازهگیري اثربخشي نیز ميباشد .به
هر حال با هر روشي ،کمي سازي اثربخشي سازماني يک مقوله غیرقطعي ميباشد .در واقع اثربخشي بسیار بهتر از طريق
مفاهیم کیفي درك ميگردد .در واقع مدل ارزشهاي رقابتي به دلیل تلفیق شاخصهاي کارايي و اثربخشي بسیار مورد توجه
ميباشد .کويین و رورباخ ( )4369اثر بخشي را در قالب يک نظم سه بُعدي ساماندهي نمودهاند .اين محورها بر يكديگر
عمودند و ويژگيهاي ساختاري سازمانهاي متمرکز (کنترل) و غیرمتمرکز (انعطاف) ،با جهتگیري توجه به داخل يا خارج و
رابطۀ میان ابزار و اهداف براي بهدست آوردن نتايج مطلوب طبقهبندي ميشوند .بر اساس رويكرد کويین و رورباخ ،چهار مدل
اثربخشي سازماني مطرح است که با توجه به مالكهاي سه بعد ياد شده مورد بررسي قرار ميگیرند (نمودار .)4
انعطافپذيري

سازمان

مدل سیستمهاي باز

مدل روابط انساني

ابزار:
انطباق  /انعطاف پذيري ،آمادگي
اهداف:
رشد ،تحصیل منابع

ابزار:
انیروي کار منسجم ،روحیه
اهداف:
نیروي کار ماهر

مدل هدف عقاليي

مدل فرايند داخلي

ابزار:
برنامهريزي ،هدفگذاري
اهداف:
بهره وري ،کارايي

ابزار:
دسترسي به اطالعات
اهداف:
ثبات ،کنترل

اشخاص

کنترل
نمودار :1انواع مدلهاي اثربخشي سازماني بر اساس رويكرد ارزشهاي چندگانه ((Quinn, Rohraugh,1983

اين رويكرد تالشي براي شناسايي معیارها و شاخصهاي مشترکي است که محققان جهت ارزيابي اثربخشي بهکار گرفته
بودند .از طرف ديگر ،اگر چه اين رويكرد در ابتدا براي اندازهگیري اثربخشي سازماني طراحي شده بود ،اما بهصورت گستردهاي
در بسیاري از پژوهشهاي سازماني بهکار گرفته شده است و از موفقترين رويكردهايي است که به مثابه رويكردي عام و
کاربردي در حوزههاي مختلف مانند ورزش مورد توجه قرار گرفته است .مهمترين مزيت اين مدل ايجاد يک ذهنیت و زبان
مشترك بین افراد در سطوح مختلف سازماني است ،بهطوريکه ميتوان آن را مانند يک نقشه براي تحقیقات سازماني بهکار
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گرفت (کويین .)4369 ،کويین و اسپريتزر 4در سال ( )4334ويژگيهاي روانسنجي (روايي و پايايي) ابزار فرهنگ سازماني را با
استفاده از رويكرد ارزشهاي رقابتي و دو روش ارزشگذاري چند بعدي 2و تحلیل روشها و خصیصههاي متعدد 9بررسي
کردند که هر دو روش تأيیدکننده روايي و پايايي اين مدل بود (کويین .)4334 ،کالیت ،بلودورن و گلیسپي )4333( 1به بررسي
و توسعه رويكرد ارزشهاي رقابتي کويین و رورباخ ( )4369پرداختند تا ابزاري را براي مديران و ساير ذينفعهاي سازمان تهیه
کنند که با استفاده از آن بتوانند اثربخشي سازماني را بسنجند .آنها با تأيید يافتههاي قبلي کويین و اسپريتزر ( )4334به حمايت
از ويژگيهاي روان سنجي (روايي و پايايي) رويكرد ارزشهاي رقابتي پرداخته و بیان کردند که مطالعه آنها در واقع توسعۀ کار
قبلي کويین و اسپريتزر با استفاده ازمدل معادالت ساختاري بوده است .محقّقان در اين مطالعه به حمايت از رويكرد چهار
بخشي ارزشهاي رقابتي پرداختند (کالیت.)4333 ،
به دلیل جديد بودن رويكرد ارزشهاي رقابتي ،تحقیقات اندکي از اين رويكرد به مثابه چارچوب نظري سنجش اثربخشي
در سازمانهاي ورزشي مورد استفاده قرار گرفته است.
روجاس )2111( 2مهمترين رويكردهاي اثربخشي سازمانهاي غیرانتفاعي را مرور و بررسي کرد و نشان داد که رويكرد
ارزشهاي رقابتي مناسبترين رويكرد براي ارزيابي اثربخشي سازماني در بین سازمانهاي غیرانتفاعي است.
شیلبري و مورو )2116( 6به بررسي اثربخشي سازمانهاي ورزشي استرالیا با استفاده از رويكرد ارزشهاي رقابتي پرداختند.
ويژگيهاي روانسنجي (روايي و پايايي) شاخصهاي مدل ارزشهاي رقابتي با استفاده معادالت ساختاري نشان داد که الگوي
مبتني بر اهداف عقالني بعد برجسته و تعیینکننده اثربخشي سازماني در مدل ارزشهاي رقابتي است و اين رويكرد را ميتوان
براي سنجش اثربخشي سازمانهاي ورزشي بهکار برد (شیلبري.)2116 ،
بالدوك )2113( 2نیز با استفاده از رويكرد ارزشهاي رقابتي به بررسي اثربخشي باشگاههاي ورزشي بلژيک پرداخت .نتايج
نشان داد که ابعاد رضايت ذينفعان ،کسب اهداف رقابتي ،جذب ورزشكاران و مربیان نخبه و روابط و اطّالعات سازماني،
پیشبیني کننده اثربخشي در باشگاههاي ورزشي فنالند ميباشند (بالدوك.)2113 ،
اشرف و کدير )2142( 6در پژوهشي تحت عنوان مروري بر مدل اثربخشي سازماني :در مدل کامرون در آموزش عالي
بیان داشتند که ،رويكردهاي بسیار مختلفي در خصوص اثربخشي سازماني همراه با معیارهايي براي سنجش آن ارائه شده
است ،با اين حال هنوز هیچ رويكرد واحدي که ،اثربخشي سازماني را در همه سازمانها مورد سنجش قرار دهد ،وجود ندارد
(اشرف.)2142 ،
عیدي و همكاران ( )2149تحلیل عاملي تأيیدي اثربخشي سازماني بر مبناي رويكرد ارزشهاي رقابتي را سنجیده و اظهار
داشتند که ،پرسشنامۀ اثربخشي سازماني در فدراسیونهاي ورزشي بر اساس رويكرد ارزشهاي رقابتي ابزار و چارچوب
تئوريک مناسب سنجش اثربخشي سازماني در فدراسیونهاي ورزشي است (عیدي.)2149 ،
ابراهیمي و همكاران ( )2149به بررسي اثربخشي سازماني در فدراسیونهاي منتخب عراق پرداختند .نتايج آزمون تحلیل
مسیر نشان داد که عاملهاي نیروي انساني متخصص ( ،)%66تعامل سازماني ( ،)%66بهرهوري ( ،)%62انسجام نیروي کار
( ،)%61برنامهريزي ( ،)%61ثبات سازماني ( ،)%64انعطافپذيري ( ،)%26منابع سازماني ( )%21بیشترين تأثیر را بر اثربخشي
سازماني داشتند (ابراهیمي.)2149 ،

1. Quinn & Spreitzer
2. Multidimensional Scaling
3. Multitrait-multimethod Analysis
4. Kalliath, Bluedorn & Gillespie
5. Rojas
6. Shilbury& Moore
7. Bal duck
8. Ashraf & Kadir
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عیدي ( )2142در تحقیقي تحت عنوان مدلهاي اثربخشي سازماني :مرور و اعمال در سازمانهاي غیر انتفاعي ورزشي به
اين نتیجه دست يافت که ،پنج رويكرد عمده براي اندازهگیري اثربخشي سازماني ،تأمین هدف ،تامین منابع (سیستم) ،فرايند
دروني ،عوامل استراتژيک و ارزشهاي رقابتي در ادبیات گزارش شده است (عیدي.)2142 ،
سازمانهاي ورزشي بهعنوان متولیان ورزش ،نقش اصلي را در توسعه ،ترويج و رشد ورزش در هر دو بعد ورزش همگاني و
قهرماني به عهده دارند .اين در حالي است که کمیته بین المللي پارالمپیک ،)IPC( 4بهعنوان سازمان جهاني متولي جنبش
پارالمپیک ميباشد و متعهد به قادر ساختن ورزشكاران پارالمپیكي جهت دستیابي به اعتالي ورزشي ،ترويج ورزش براي
تمامي افراد معلول ،از سطح مبتدي تا سطح نخبه و برتر است.
الزمه رسیدن به اهداف ذکر شده در کمیته ملي پارالمپیک جمهوري اسالمي ايران 2اين است که ،اين سازمان به طور مؤثر
عمل کند و در صورت مؤثر عمل نمودن خواهند توانست به کسب برتري در صحنه رقابت با سازمانهاي رقیب در صحنه
بینالمللي و به اثربخشي مطلوب نزديک شود .بدون شک کمیته ملي پارالمپیک جمهوري اسالمي ايران نیز ،همانند
سازمانهاي ورزشي ديگر ،تحقق اهداف خود را در اولويت قرار ميدهد .اين موضوع زمینه تحقیق و بررسي بیشتر را در مورد
اثربخشي اين سازمان در کشور برجسته ميسازد.
اثربخشي يكي از روشهاي است که جايگاه سازمانهاي ورزشي را مشخص ميسازد و با اينكه تحقیقات در زمینه
مدلهاي چند بعدي اثربخشي سازماني بهويژه در پیشینۀ مربوط به ورزش بسیار محدود است (پاپاديمیتريوس ،)2111 ،ولي
اين مسأله مهمي است که در سطح سازماني وجود ابزار معتبر ملي براي اندازهگیري بسیار ضروري است .بهويژه اينكه بايد
مشخص شود سازمانهاي ورزشي چه شاخصهايي را بر اساس رويكرد ارزشهاي رقابتي براي اثربخشي سازمانهاي ورزشي
مناسب ميدانند؟

روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ نوع تحقیق ،يک تحقیق کمي توصیفي -تحلیلي از نوع همبستگي است .از سوي ديگر ،اين تحقیق از
نگاه هدف تحقیق ،توسعهاي-کاربردي نیز ميباشد .ضمن آنكه چون اين تحقیق در يک سازمان واقعي ،عیني و زنده صورت
گرفت ،در زمره مطالعات میداني نیز قرار گرفته است .جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه ذينفعان کمیته ملي پاراالمپیک
جمهوري اسالمي ايران (هیئت رئیسه و کارکنان اين کمیته ،فدراسیون جانبازان و معلولین ،فدراسیون نابینايان و کم بینايان)
در سال  4931و کاروان فرهنگي ورزشي اعزامي به بازيهاي پاراالمپیک  2142لندن بود .و از آنجائيکه محقق به کلیه
اعضاي جامعه آماري دسترسي داشت و کل جامعه آماري را سرشماري نمود ،لذا نمونه آماري برابر با جامعه آماري در نظر
گرفته شد.
به دلیل نبود پرسشنامهي مرتبط با موضوع تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .براي اين منظور محقق ضمن
بررسي کتب دانشگاهي و نیز مقاالت متعدد علمي و مصاحبه با اساتید مديريت ورزشي ،فهرستي از مهمترين متغیرهاي مرتبط
با موضوع اثربخشي سازماني در ورزش را براساس رويكرد ارزشهاي رقابتي تهیه و پس از استخراج اين متغیرها ،تعدادي از
متخصصان مديريت ورزشي در مورد روايي صوري و محتوايي آن اظهار نظرکردند .پس از انجام اصالحات ،پرسشنامه 31
سئوالي با مقیاس  2ارزشي لیكرت (از کامالًمخالفم= 4تا کامالً موافقم = )2طي يک مطالعه راهنما ،از نمونه  411نفري از
ذينفعان کمیته ملي پاراالمپیک تكمیل و پس از تجزيه و تحلیل آنها ،پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب همبستگي آلفاي
کرونباخ ( )r=1/66برآورد شد.

1. International Paralympic Committee
2. Islamic Republic of Iran National Paralympic Committee
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طي هماهنگيهاي صورت گرفته با مسئولین ذيربط و کسب اطالعات در مورد جامعه آماري تحقیق حاضر ،درخواست
همكاري براي جمعآوري اطالعات صورت گرفت و از افراد خواسته شد تا در صورت تمايل در اين تحقیق شرکت کنند .در
نهايت پرسشنامه در دو بخش مشخصات فردي و بخش اصلي سئواالت (اثربخشي سازماني) تنظیم شد .پرسشنامه بین291
نفر توزيع و در نهايت 212 ،پرسشنامه مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .البته با توجه به مشغله ذينفعان و مشكالت احتمالي
در دسترسي به آنها پرسشنامهها در زمانهاي مناسبي توزيع و جمع آوري گرديد.

نتایج
جدول :1مشخصات جمعیت شناختي جامعه مورد مطالعه (تعداد کل  702نفر)

تعداد
12
26
62
92
2
92
421
16
423

21-91
94-11
14-21
24-61
64-21
زن
مرد
مجرد
متاهل

سن

جنسیت
تاهل

درصد
21/26
26/11
94/11
42/62
2/14
42/62
62/49
29/46
26/62

آزمون کفایت نمونهگیری و آزمون کرویت بارتلت
بر اساس پرسشنامه طراحي شده ،متغیر اثربخشي داراي  31سنجه ميباشد که در  6بُعد مربوط به رويكرد ارزشهاي رقابتي
دستهبندي شده است .مقدار بهدست آمده براي شاخص  1/664 ،KMOميباشد و همچنین سطح معناداري آزمون کرويت
بارتلت نیز  1011بهدست آمده که نشان از تناسب دادههاي اين متغیر جهت استفاده از تحلیل عاملي اکتشافي دارد.
جدول : 7شاخصهاي تناسب دادههاي پرسشنامه براي تحلیل عاملي اکتشافي
مقدار شاخص KMO

آزمون بارتلت

خي دو
درجه آزادي
سطح معناداري

10664
423910322
1112
10111

در ادامه مقادير اشتراك اولیه بهدست آمده براي هر يک از سنجههاي مربوط به متغیر اثربخشي سازماني مورد بررسي قرار
گرفت و سنجههايي که مقدار اشتراك اولیه آنها از  1/2کمتر بود حذف شد .با توجه به اين مسئله 96 ،سنجه از  31سنجه
اولیه طراحي شده از پرسشنامه پژوهش حذف شدند .بعد از حذف اين سنجهها مقدار واريانس تبیین شده بهبود يافته و به
سطح  61درصد ( )23/22ميرسد (جدول .)9

پژوهشهاي معاصر در مديريت ورزشي
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جدول : 3درصد واريانس تبیین شده به وسیله سنجههاي متغیر اثربخشي سازماني

ابعاد

کل
42029
2061
2012
2049
4023
4029
4022
4016

4
2
9
1
2
6
2
6

مجموع مجذور بارهاي عاملي استخراج شده
 %واريانس تجمعي
درصد از واريانس
99016
99016
96092
2023
19011
1069
12014
1014
21096
9092
29062
9026
26024
2062
23022
2026

کل
1021
1064
1096
1023
9023
9014
9092
9049

مجموع مجذور بارهاي عاملي چرخش يافته
 %واريانس تجمعي
درصد از واريانس
6062
6062
42026
6063
22026
6022
99066
6041
11062
6022
12013
6011
29096
6022
23022
2031

همانطور که بیان شد اين متغیر شامل هشت بُعد بوده که نتايج تحلیل عاملي اکتشافي نیز اين موضوع را تأيید ميکند.
ماتريس چرخش يافته تحلیل عاملي اکتشافي (جدول )9نشان ميدهدکه هر کدام از سنجهها مربوط به کدام يک از ابعاد
هشتگانه ميباشد .بر اساس نتايج بهدست آمده  6سنجه به بُعد انعطافپذيري  3 ،4سنجه به بُعد منابع سازماني 6 ،2سنجه
به بُعد بهرهوري  6 ،9سنجه به بُعد تعامل سازماني  3 ،1سنجه به بُعد ثبات سازماني  2 ،2سنجه به بُعد انسجام نیروي
انساني 2 ،6سنجه به بُعد نیروي انساني متخصص 2و  2سنجه ديگر نیز به بُعد هدفگذاري  6اختصاص يافتند.
جدول : 4ماتريس چرخش يافته تحلیل عاملي سنجههاي اثربخشي سازماني

سنجهها

O.R

10242
10642
10612
10299
10666

Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21

H.R.S

O.I

ابعاد
PRT

Flex

O.S

S.G

I.S

10161
10226
10619
10699
10611
10632
10961
10166


)1. Flexibility (Flex
)2. Organization Resource (O.R
)3. Productivity (PRT
)4. Organization Interaction (O.I
)5. Organization Stability (O.S
)6. Integrity Staffing (I.S
)7. Human Resource Specialist (H.R.S
)8. Setting a Goal (S.G
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10622
10161
10664
10224
10662

Q26
Q27
Q29
Q31
Q32

10966
10649
10212
10246
10231

Q41
Q42
Q43
Q44
Q45

10622

Q46

10261

Q48

10192
10139
10133
10612
10641
10662

Q49
Q51
Q52
Q54
Q55
Q57

10699
10212
10126
10123
10619
10621
10262
10112

Q58
Q59
Q61
Q62
Q63
Q64
Q65
Q66

10612
10613
10936
10126
10214

Q68
Q70
Q72
Q74
Q75

10926

Q80

10121

Q81

10662
10621
10621
10213
10246
10664
10661

Q84
Q85
Q86
Q87
Q88
Q89
Q90
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تحلیل عاملی تأییدی سئواالت اثربخشی
با توجه به اينكه در اين تحقیق پرسشنامه اثربخشي سازماني بر مبناي رويكرد ارزشهاي رقابتي به صورت خاص براي کمیته
ملي پاراالمپیک طراحي شده است ،نتايج بهدست آمده از تحلیل اکتشافي به وسیله تحلیل عاملي تأيیدي نیز بررسي ميشود تا
روايي سازه پرسشنامه مذکور نیز بررسي شده باشد.
در اين تحقیق از تحلیل عاملي تأيیدي تحت نرمافزار لیزرل 4استفاده شده است .در اين نرمافزار براي سنجش تناسب
سنجههاي مربوط به هر متغیر ،شاخصهايي وجود دارد .از جمله شاخص  2RMSEAکه ريشه میانگین مجذورات تقريب
ميباشد و بهعنوان اندازه تفاوت براي هر درجه آزادي تعريف شده که بايد کمتر از  104باشد .همچنین مقدار آماره  tبراي هر
يک از ابعاد بايد مقداري بزرگتر از قدرمطلق  4036باشد تا رابطه آن بُعد با متغیر مكنون معنادار شود .عالوه بر آماره  ،tبارهاي
عاملي بهدست آمده براي هر يک از ابعاد بايد برابر يا بیشتر از  101باشد .اين مطلب نشان ميدهد که واريانس بین سازه و
ابعاد آن از واريانس خطاي اندازهگیري آن سازه بیشتر بوده و پايايي آن قابل قبول است .در ضمن نسبت کايدو به درجهي
آزادي بهعنوان مهمترين شاخص در تعیین برازش ،بايد کوچكتر از  2باشد .اين سه شاخص بهعنوان مهمترين شاخصهاي
سنجش برازش مدل در نرمافزار لیزرل شناخته ميشوند.
جدول :5نتايج تحلیل عاملي تأيیدي مربوط به هريک از ابعاد متغیر اثربخشي سازماني

ابعاد
انعطاف پذيري
منابع سازماني
بهره وري
تعامل سازماني
ثبات سازماني
انسجام نیروي انساني
نیروي انساني متخصص
هدف گذاري

RMSEA
1/129
1/161
1/111
1/111
1/122
1/122
1/123
1/162

df
3
22
3
2
22
1
42
1

4/22
4/69
1/66
1/29
4/64
4/31
4/6
4/6

نتايج تحلیل عاملي تأيیدي مربوط به هريک از ابعاد متغیر اثربخشي سازماني به طور جامع در ذيل آورده شده است:

 -1انعطافپذیری
اين بُعد داراي  6سنجه ميباشد که به وسیله تحلیل عاملي تأيیدي تناسب اين سنجهها مورد بررسي قرار گرفته است.
همانطور که در (شكل )4مشخص است مقدار شاخص  RMSEAبراي اين بُعد  10129بهدست آمده و مقدار کايدو به
درجهي آزادي نیز برابر با  4/22ميباشد که در دامنه مورد قبول واقع شده است .همچنین مقدار آماره  tبراي تمامي
سنجههاي تعريف شده از  4036بیشتر ميباشد.

1. Lisrel
2. Root mean square error of approximation

20

طراحي و ساخت ابزار سنجش اثربخشي کمیته...

شكل  :1مقادير  tمربوط به بُعد «انعطاف پذيري»

الزم به ذکر است مقادير بارهاي عاملي براي تمامي سنجهها هر يک از ابعاد در انتهاي اين بخش در (جدول  )2آورده
شده است.

 -2منابع سازمانی
نتايج بهدست آمده از تحلیل عاملي تأيیدي نشان ميدهد که  3سنجهي طراحي شده براي اين بُعد از لحاظ آماري مناسب
هستند .مقدار شاخص  ،RMSEAکايدو به درجهي آزاد و آماره  tدر سطح مطلوبي قرار دارند (شكل .)2

شكل  :7مقادير  tمربوط به بُعد «منابع سازماني»

 -3بهرهوری
مقدار شاخص  RMSEAبراي اين بُعد  1011بهدست آمده و مقدار کايدو به درجهي آزادي نیز برابر با  1/66ميباشد که اين
نتايج نشاندهنده تأيید تمام سنجههاي مورد استفاده در اين بُعد ميباشد .همچنین همانطور که در (شكل  )9مشخص
ميباشد ،آماره  tبراي تمامي سنجهها از  4/36باالتر ميباشد.
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شكل  :3مقادير  tمربوط به بُعد «بهرهوري»

 -4تعامل سازمانی
اين بُعد داراي  6سنجه ميباشد که براي اين سنجهها مقدار شاخصهاي  ،RMSEAکايدو به درجهي آزادي و آماره  tدر
سطح مطلوبي قرار دارند (شكل .)1

شكل  :4مقادير  tمربوط به بُعد «تعامل سازماني»

 -5ثبات سازمانی
براي سنجش اين بُعد از  3سنجه استفاده شده است .همانطور که در (شكل  )2مشخص ميباشد ،تمام شاخصهاي مورد
نظر در سطح استاندادر قرار دارند و تمامي سنجهها مورد تأيید قرار گرفتهاند.
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شكل  :5مقادير  tمربوط به بُعد «ثبات سازماني»

 -6انسجام نیروی انسانی
طبق نتايج تحلیل عاملي تأيیدي که در (شكل) 6مشخص ميباشد ،شاخصهاي  ،RMSEAکايدو به درجهي آزادي در
سطح استاندارد قرار دارند و همچنین مقدار آماره  tمربوط به تمامي سنجهها از  4/36باالتر ميباشد.

شكل  :6مقادير  tمربوط به بُعد «انسجام نیروي انساني»

 -7نیروی انسانی متخصص
نتايج تحلیل عاملي تأيیدي در مورد اين بُعد نیز نشان ميدهد که تمامي  2سنجه آن مورد تأيید قرار گرفته است (شكل .)2
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شكل  :2مقادير  tمربوط به بُعد «نیروي انساني متخصص»

 -8هدفگذاری
مقادير بهدست آمده براي سه شاخص  ،RMSEAکايدو به درجه آزادي و آماره  tنشان دهنده تأيید آماري سنجههاي
استفاده شده براي سنجش اين بُعد است.

شكل  :8مقادير  tمربوط به بُعد «نیروي انساني متخصص»

در پايان اين بخش خالصه نتايج بهدست آمده از تحلیل عاملي اکتشافي و تأيیدي در (جدول  )6آورده شده است.
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جدول :6خالصه نتايج تحلیل عاملي اکتشافي و تأيیدي

ثبات سازماني

تعامل سازماني

بهره وري

منابع سازماني

انعطاف پذيري

ابعاد

سنجه ها
کمیته ملي پاراالمپیک به دنبال فرصتهايي براي توسعه ورزش خود است.
روشهاي کاري در شرايط گوناگون در کمیته ملي پاراالمپیک از انعطاف پذيري برخوردار است.
کاهش مقاومت در برابر تغییرات و نوگرايي در عملكردها و فعالیتهاي کمیته ملي پاراالمپیک وجود
دارد.
افراد در ارائه پیشنهادات جهت بهسازي و توسعه کمیته ملي پاراالمپیک مشارکت فعال دارند.
شبكههاي بین مرزهاي کمیته ملي پاراالمپیک فعاالنه ترويج و پرورش داده ميشوند و به حال خود
رها نشدهاند.
افراد جهت انجام مشاغل خود به خوبي تجهیز شده اند.
کمیته ملي پاراالمپیک قادر به جذب امكانات ومنابع پیرامون خود ميباشد.
کمیته ملي پاراالمپیک قادر به افزايش بودجه سالیانه خود ميباشد.
در کمیته ملي پاراالمپیک از اعتبارات و امكانات موجود استفاده بهینه ميشود.
کمیته ملي پاراالمپیک افراد متخصص و شايسته را جذب کرده است.
کمیته ملي پاراالمپیک ميتواند از منابع مالي خود به نحو مطلوب استفاده کند.
کمیته ملي پاراالمپیک حامیان مالي اصلي خود را از منابع متعدد تامین ميکند.
کمیته ملي پاراالمپیک در جلب رضايت افراد توانايي دارد.
کمیته ملي پاراالمپیک از طريق تعامل با محیط خود ،منابع با ارزش وکمیاب مورد نیاز خود را به دست
ميآورد.
تجزيه و تحلیل اطالعات مهم کمیته ملي پاراالمپیک ،از صحت ودقت الزم برخوردار است.
کمیته ملي پاراالمپیک با ارائه خدمات مناسب توانسته است انتظارات افراد را برآورده سازد.
کمیته ملي پاراالمپیک قادر به ارائه خدمات به سهامداران ميباشد.
کمیته ملي پاراالمپیک حجم بااليي از ستادهها (کسب مدال ،رکورد ،پیروزي  ).....را تولید ميکند.
کمیته ملي پاراالمپیک قادر به ارائه خدمات به تحقیق وتوسعه ميباشد.
افراد کمیته ملي پاراالمپیک باکارايي و سخت کوشي بیشتري کار ميکنند.
کمیته ملي پاراالمپیک تعامل مناسبي را با همۀ ذينفعان (کارکنان ،مربیان ،بازيكنان ،رسانه و ).....دارد.
در کمیته ملي پاراالمپیک ،اطالعات به صورت باز و صادقانه ارائه ميشود.
سايت اطالع رساني کمیته ملي پاراالمپیک به روز شده است.
افراد در انتقال اطالعات حرفه اي مشارکت فعال دارند.
کانالهاي ارتباطي کمیته ملي پاراالمپیک ،آگاهي افراد در خصوص مسائل مرتبط با کارشان را
تسهیل ميکند.
مديران از مهارتهاي ارتباطي مؤثر با زيردستان برخوردارند.
کمیته ملي پاراالمپیک از رويههاي کافي براي تسهیم اطالعات برخوردار است.
کمیته ملي پاراالمپیک انسجام منابع مالي و مادي خود را حفظ کرده است.
در کمیته ملي پاراالمپیک کنترل و نظارت مطلوب وجود دارد.
کمیته ملي پاراالمپیک قادر است وجهۀ عمومي خود را به صورت مستمر حفظ کند.
افراد در گزارش خطاهاي مشاهده شده به مديريت احساس راحتي ميکنند.
عملیات سازماني بهطور يكنواخت و به روش منظم در جريان است.
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نیروي انساني متخصص

انسجام نیروي انساني
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کمیته ملي پاراالمپیک افراد متخصص و شايسته خود را حفظ کرده است.
کمیته ملي پاراالمپیک قادر است بستر مالي سالم خود را حفظ کند.
هیئت رئیسه وکارکنان کمیته ملي پاراالمپیک ،داراي تخصص و مهارت الزم براي اداره و انجام امور
هستند.
کمیته ملي پاراالمپیک قادر به حفظ و نگهداري ساختار و بخشهاي کارکردي خود ميباشد.
اعتماد ،احترام و رفتار عادالنه با افراد در کمیته ملي پاراالمپیک وجود دارد.
در کمیته ملي پاراالمپیک کارکنان وديگر اعضا ارتباطات همه جانبه و باز با يكديگر دارند.
در کمیته ملي پاراالمپیک فرهنگ باالي تشريک مساعي وهمكاري تیمي وجود دارد.
در کمیته ملي پاراالمپیک ،تضادها و تعارض بین افراد مرتفع شده وانسجام بین آنها وجود دارد.
افراد از حقوق و مزاياي مناسب برخوردار هستند.
کمیته ملي پاراالمپیک قادر است از منابع انساني خود به طور صحیح ومناسب استفاده کند.
جنبه ي کلیدي کمیته ملي پاراالمپیک ،توسعه ابتكار عمل و خالقیت افراد است.
کمیته ملي پاراالمپیک پول و هزينه کافي را صرف آموزش و آگاهي افراد ميکند.
کمیته ملي پاراالمپیک جهت بهسازي و توسعه منابع انساني خود تالش ميکند.
افراد نسبت به آنچه که از شغلشان حاصل ميشود ،رضايتمندي دارند.
در کمیته ملي پاراالمپیک ،افراد تشويق ميشوند تا پتانسیلهاي خود را توسعه دهند.
سیاستها و اقدامات کمیته ملي پاراالمپیک به تمام افراد کمک ميکند تا نقاط بالقوه خود را توسعه
دهند.
در کمیته ملي پاراالمپیک بر کسب هدف و موفقیت تاکید ميشود.
اهداف انتخاب شده کمیته ملي پاراالمپیک ،از صحت و دقت الزم برخوردار است.
اهداف افراد با اهداف کمیته ملي پاراالمپیک همسو ميباشد.
اهداف کمیته ملي پاراالمپیک در حد امكان ،قابل کنترل و اداره ميباشد.
کمیته ملي پاراالمپیک قادر به برنامهريزيهاي کالن توسعه و متناسب با جوامع امروزي است.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر طراحي و ساخت ابزار سنجش اثربخشي کمیته ملي پاراالمپیک جمهوري اسالمي ايران بر مبناي
رويكرد تحلیل عاملي اکتشافي و تائیدي بود.
يافتههاي توصیفي تحقیق نشان داد که جامعه آماري تحقیق حاضر را 62/49( ،درصد) آقايان و ( 42/62درصد) خانمها
تشكیل ميدهند که با توجه به توسعۀ ورزش بانوان در سطح کشور و وجود نیروهاي خبره و تحصیلکرده لزوم استفاده
بیشتر از نیروهاي زن در بدنۀ کمیته ملي پاراالمپیک و کلیه ذينفعان آن احساس ميشود .در رابطه با وضعیت سني ،دامنۀ
سنّي ( 23/22درصد) آنها بین  21-21سال است که ترکیبي از جواني و تجربه را به همراه داشته و در مجموع از وضعیت
سنّي مناسبي برخوردارند و دامنه سني ( 21/14درصد) آنها بین  24-21سال است که در سمتهاي مديريتي (رئیس ،نائب
رئیس ،دبیر )......در کنار نیروهاي جوان در بخشها و سطوح مختلف ميتواند به توسعۀ فعالیتهاي کمیته کمک نمايند.
اثربخشي سازماني موضوع محوري در نظريه سازماني تلقي شده و مؤسسات در ارزيابي عملكرد خود به بررسي و میزان
اثربخشي سازماني ميپردازند .نتايج نشاندهنده آن است که پرسشنامه اثربخشي سازماني در ورزش ابزاري معتبر است که
به محققان مديريت ورزشي در سنجش اثربخشي سازماني در حوزة ورزش کمک خواهد نمود.
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نتايج تحقیق حاضر نشان داد پرسشنامه اثربخشي سازماني در ورزش شامل هشت عامل بهرهوري ،هدفگذاري،
انعطافپذيري ،منابع سازماني ،ثبات سازماني ،تعامل سازماني ،انسجام کارکنان و نیروي کار متخصص بر اساس رويكرد
ارزشهاي رقابتي ميباشد.
عامل اول« ،انعطافپذيري سازماني» بود که به توانايي يک سازمان براي تغییر رويههاي استاندارد عملیاتي خود در پاسخ
به تغییرات محیطي سازمان اشاره دارد .اين بُعد داراي  6سنجه بود.
عامل دوم «منابع سازماني» است که به معناي جلب حمايت خارجي و گسترش حجم نیروي کار ميباشد .که بر جذب
کلیه منابع (مالي ،انساني ).....تأکید دارد .جهت سنجش اين بعد  3سنجه طراحي شد.
عامل سوم «بهرهوري» است که به میزان باالي برونداد ،میزان برونداد بیشتر نسبت به درونداد تأکید دارد .گويههاي 14
تا  16اين عامل را ميسنجد .بهرهوري درکمیته ملي پاراالمپیک را ميتوان بر توانايي سازمان در فراهم نمودن خدماتي که
موجب برآوردن انتظارات ذينفعان خود يعني بازيكنان ،مربیان ،کارکنان ...ميشود ،تعريف نمود .يكي از مهمترين اهداف در
هر سازمان ارتقاء سطح بهرهوري آن است و آنچه در سازمانها مزيت رقابتي ايجاد ميکند ،بهرهوري است.
عامل چهارم «تعامل سازماني» است که بر کانالهاي ارتباطي و تسهیل آگاهي افراد نسبت به کارشان توجه دارد .اين
بُعد داراي  6سنجه بود .وجود ارتباطات مؤثر و صحیح همواره يكي از عوامل توفیق در سازمان برشمرده شده است .اگر
تعامل صحیح در سازمان برقرار نباشد گردش امور مختل خواهد شد .بدون وجود يک سیستم ارتباطي مؤثر وظايف مديران و
کارمندان قابل تحقق نخواهد بود.
عامل پنجم «ثبات سازماني» نامگذاري شد که بر احساس نظم ،تدوام و يكنواخت بودن عملیات سازمان توجه دارد .اين
بدان معنا است که سازمان بهويژه در دورههاي حساس زماني بتواند به حفظ و نگهداري ساختار ،بخشهاي کارکردي خود و
منابع مورد نیازش در طي زمان بپردازد .براي سنجش اين بُعد  3سنجه استفاده شد.
عامل ششم «انسجام نیروي انساني» است که شامل اعتماد ،احترام به کارکنان و خوب کار کردن با هم ميباشد .جهت
سنجش اين بعد  2سنجه طراحي شد.
«نیروي کار متخصص» عامل هفتم بود که عبارت کارکنان براي انجام درست کارها ،از مهارت و تخصص الزم برخوردار
هستند را شامل ميشود .گويههاي  61تا  31اين عامل را ميسنجد.
و عامل آخر «هدفگذاري» بود که بر طراحي اهداف واضح و قابل درك در سازمان تمرکز دارد و کارکنان از اهداف
سازمان درك روشني دارند .جهت سنجش اين بعد نیز  2سنجه طراحي شد.
در جمعبندي پاياني بايد عنوان نمود ،هشت عامل اثربخشي سازماني بر مبناي رويكرد ارزشهاي رقابتي ارائهکننده
چهارچوب مفهومي مناسبي براي سنجش سازه اثربخشي در کمیته ملي پاراالمپیک و ذينفعان آن ميباشد .عالوه بر اين،
رويكرد ارزشهاي رقابتي يكي از مهمترين رويكرهاي مطرح شده و قابل قبول از جانب محققان ميباشد .با اين وجود،
تحقیقات آينده بايد به ارزيابي بیشتر ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه اثربخشي سازماني در ورزش در نمونههاي مختلف
سازمانهاي ورزشي بپردازند.
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