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  چکیده    

هاي ورزشی سازمان هاي استراتژیک  و ارزیابی موفقیتگیريسنجش اثربخشی و عملکرد سازمانی در تصمیم

هاي منتخب وزشی است. در بسیار ضروري است. هدف این تحقیق، مطالعه اثربخشی سازمانی در فدراسیون

بسکتبال، هندبال،  هاي رقابتی  براي بررسی الگوهاي اثربخشی چهار فدراسیونویکرد ارزشاین تحقیق از ر

ها به طور غیر تصادفی و هدفدار انتخاب شدند و کلیه برداري و تکواندو استفاده شد. این فدراسیونوزنه

قرار گرفتند  ذینفعان (هیئت رئیسه، کارکنان، ورزشکاران، مربیان و داوران) جزء جامعه آماري تحقیق

)236N= ساخته نامه محققها).  پرسشنمونه 0/0 72نفر در تحقیق شرکت کردند ( 167) و در نهایت

اثربخشی سازمانی با مطالعه مبانی نظري در فرایند اکتشافی  تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی 

وري (مدل ریزي، بهرههاي باز)، برنامهتمپذیري، منابع (مدل سیسمقیاس انعطافسؤال و هشت خرده 62

هاي درونی) و انسجام کارکنان و نیروي انسانی متخصص  اهداف عقالنی) تعامل سازمانی، ثبات (مدل فرایند

نامه با هاي رقابتی شناسایی شد. همچنین، ثبات درونی پرسش(مدل روابط انسانی) برمبناي رویکرد ارزش

هاي تحقیق نشان داد که از بین چهار الگوي اثربخشی بود. نتایج داده  α=  0/0 84استفاده از آلفاي کرونباخ 

وري) در هر چهار فدراسیون غالب بود ریزي، بهرههاي ورزشی،  الگوي اهداف عقالنی (برنامهدر فدراسیون

منتخب هاي هاي رقابتی در فدراسیونو در اولویت قرار داشت. توصیف هشت عامل اثربخشی رویکرد ارزش

ریزي، تعامل سازمانی و انسجام نیروي انسانی فدراسیون پذیري، برنامهورزشی نشان داد که در عامل انعطاف

وري و نیروي انسانی متخصص فدراسیون تکواندو و در عامل ثبات بسکتبال، در عامل منابع سازمانی، بهره

  ها قرار داشتند.دراسیونبرداري در وضعیت بهتري نسبت به دیگر فسازمانی فدراسیون وزنه

 هاي رقابتی.هاي ورزشی، اثربخشی سازمانی، مدل ارزشفدراسیون واژگان کلیدي:
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  مقدمه

هاي سازمان 1هایی هستند که معموالً براي سنجش کارایی و اثربخشی پیروزي، کسب مدال و رکورد شاخص

عملکرد خود را در راستاي دستیابی به مندند هاي ورزشی نیز عالقهشوند. سازمانکار گرفته میورزشی به

گیرد که عالوه گیري کنند، ولی سنجش واقعی وکامل عملکرد هنگامی انجام میشده اندازهینیتعاهداف ازپیش

هاي ورزشی، هاي دیگري استفاده شود. البته به دلیل ماهیت غیرانتفاعی فدراسیونها از روشبر این شاخص

به  2نفعانر دشوار است. از یک طرف، فشارهاي دولت، حامیان مالی و ذيسنجش اثربخشی و عملکرد  بسیا

هاي از طرف دیگر، کاهش کمک ).1ها را باال برده است (هاي ورزشی حساسیت سنجش عملکرد آنسازمان

المللی ورزش سبب مسائل و هاي بینها، محدودشدن فعالیت داوطلبان و مطالبات جدید سازمانمالی دولت

هاي ). با وجود این ، فدراسیون2هاي ورزشی شده است (یادي در بررسی عملکرد فدراسیونمشکالت ز

المللی هستند و تحقق آن نیز مستلزم اي و بیندنبال کسب موفقیت در سطح ملی، منطقهورزشی همیشه به

ها ازمانهاي ورزشی اثربخش و کاراست و پاسخگویی در مقابل عملکرد دغدغه مهم این سداشتن فدراسیون

  رود.به شمار می

رغم ). علی5، 4، 3شود (هاي ورزشی با میزان تحقق و دستیابی به اهداف سازمان تعیین میاثربخشی سازمان 

هـا  گیـري اثربخشـی سـازمان   سال تحقیق و بررسی در این زمینه، هنوز  موانع اساسی براي اندازه 60بیش از 

، 10، 9گیري آن را دشـوار کـرده اسـت (   چیدگی ورزش نیز اندازهبودن و پی) و چندبعدي7،8، 6وجود دارد (

ـ   3ازه چندبعـدي ـان سـ). محقق11 ) و بـراي  14، 13، 12، 11، 10، 9ردند (ـربخشی سـازمانی را تأییـد کـ   ـاث

ها شامل رویکـرد مبتنـی   هاي ورزشی از پنج رویکرد استفاده کردند. این رویکردگیري اثربخشی سازماناندازه

 6)، رویکرد فرایند درونی سـازمانی 1980(میلیز،  5) رویکرد مبتنی بر منابع سیستمی1968(پرایس،  4بر اهداف

) و رویکـرد  1980(کـانلی، کـانلن و دتـچ،     7نفـع  هـاي ذي )، رویکرد رضایت گروه1967شود، (چتمن و سی

    ) است.1983(کویین و رورباخ،  8هاي رقابتیارزش

).  12شود (ترین معیار اثربخشی محسوب میاصلی 9برد و باخت   در رویکرد مبتنی بر اهداف شاخص

هاي ورزشی ملی در فینال مسابقات جهانی و کسب قهرمانی گوید که حضور تیم) می1987چالدوراي (

هاست. در رویکرد مبتنی بر تأمین منابع، هاي ورزشی این رشتهدهنده اثربخشی سازمانی فدراسیوننشان

شود. هاي سازمان سنجیده میشی با توانایی جذب منابع مورد نیاز براي ادامه فعالیتاثربخشی سازمان ورز

بدنی زمانی اثربخش خواهد بود که تعداد زیادي دانشجو در مثالً از منظر این رویکرد، یک دانشکده تربیت

  ).5این دانشکده ثبت نام کنند و از طرف دیگر، اعضاي هیئت علمی توانمندي داشته باشد (

                                            
1 . Efficiency & Effectiveness  
2 . Stakeholders 
3 . Multidimensional construct 
4 . Goal attainment approach 
5 . System resource approach 
6  .Internal process framework 
7 . Multiple constituency model 
8 .Competing value framework 
9 . Win - loss 
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هاي ورزشی فنالند را بررسی کرد. او با استفاده از ا استفاده از این رویکرد باشگاهـ) ب1995( 1کوکسی 

باشگاه ورزشی پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که پنج معیار توانایی  835ها از آوري دادهنامه به جمعپرسش

ها معیارهاي عی و سطوح کلی فعالیتهاي درونی، تدوین اهداف واقکسب منابع، جو داخلی، کارایی فرایند

عنوان منابع، کوکسی دریافت که تعداد بندي افراد بههاي ورزشی در فنالند هستند. با دستهاثربخشی باشگاه

 ). 12ها دارند (کارکنان سازمان اثر مهمی بر سایر حوزه

تـرین  ثبـات سـازمانی، مهـم    رویکرد مبتنی بر فرایندهاي درونی سازمانی باعث شد پویایی کارکنان سازمان و

ی کانـادا چرخـه مبتنـی بـر     ـهاي ورزشـ انـراي سازمـ) ب1987( 2الدوراي ـمعیار اثربخشی شناخته شود.  چ

مثابه سیستم باز در نظر گرفت. این هاي ورزشی را بهدادها را معرفی کرد که سازماندادها، فرایند و بروندرون

د مدل مبتنی بر اهداف، مدل مبتنی بر تأمین منابع و مدل مبتنـی بـر   هاي مختلف اثربخشی ماننرویکرد از مدل

هاي مختلف سـازمان اسـت.   داد و عملکرد بخشداد، برونفرایندها تشکیل شده  که تمرکز عمده آن بر درون

  ). 4هاي ورزشی کانادا بود (نتیجه تحقیق ارائه مدلی چندبعدي براي سنجش اثربخشی سازمان

اصلی سازمان  نفعانتري بود که در آن شناسایی نگرش و اهداف ذيفعان ، رویکرد کاملنرویکرد رضایت ذي

هـاي ورزشـی   ) اثربخشی فدراسیون2000( 3کننده اثربخشی است.  پاپادمیتریوس و تیلورترین عامل تعیینمهم

کار مدل تحقیقی بهعنوان نفع بههاي ذيیونان را بررسی کردند. در این تحقیق رویکرد مبتنی بر رضایت گروه

هـاي سـازمان (اعضـاي    نفـع گروه از ذي 6الی اثربخشی، دیدگاه ؤس 33نامه گرفته شد و با استفاده از پرسش

المللی و مشاوران علمی) اثربخشـی  اي، مربیان ملی، ورزشکاران نخبه، داوران بینهیئت رئیسه، کارکنان حرفه

فدراسیون در این تحقیق شرکت کردند. در تحلیـل   20ها از نینفر از آزمود 433گیري شد. ها اندازهفدراسیون

هـاي  رویه 5مندي به ورزشکاران،، عالقه4عاملی اکتشافی، پنج عامل اثربخشی سازمانی شامل ارتباطات بیرونی

سـازه   يچندبعد تیماهمعرفی شدند که  8و حمایت از علوم ورزشی 7ریزي درازمدت، برنامه6درونی سازمان

نتایج آزمـون تحلیـل واریـانس نشـان داد کـه ورزشـکاران، مربیـان و         همچنین .دادندتشکیل میرا  یاثربخش

المللـی و  ها داشـتند، در حـالی کـه داوران بـین    ها کمترین رضایت را در میان گروهمشاوران علمی فدراسیون

با استفاده از این  ) نیز1991). چالدوراي و هاجرتی (11اعضاي هیئت رئیسه بیشترین رضایتمندي را داشتند (

هاي ورزشی کانادا  پرداختند. این محققان تـالش کردنـد ابـزاري را بـه     رویکرد  به بررسی اثربخشی سازمان

هاي ورزشی کانـادا توسـعه دهنـد و مـدیران ورزشـی داوطلـب، مـدیران        منظور سنجش اثربخشی فدراسیون

ین مطالعه بودند. معیارهاي اثربخشـی مـورد   نفع اهاي ذياي و سازمان ورزش کانادا جزء گروهورزشی حرفه

بندي قهرمانی و همگانی ورزش کانادا، سـنجش رضـایت شـغلی و اثربخشـی     استفاده در این تحقیق اولویت

                                            
1  .Koski 
2 . Chelladurai 
3  . Papadimitriou & Taylor 
4 . Caliber of Board & external liaisons 
5 . Interest in athletes 
6 . Internal procedures 
7 . Long-term planning 
8 . Sports science support 
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گرفت. نتایج جالب توجه در ایـن مطالعـه تفـاوت بـین ادراك     نفع را دربرمیهاي ذيشده توسط گروهادراك

تـر از ارزیـابی   بود. در واقـع،  داوطلبـان سـازمان خـود را اثـربخش      اي از اثربخشیکارکنان داوطلب و حرفه

اي نشان داده بودند و توجه به ورزش قهرمانی نسبت به ورزش همگانی در اولویت قرار داشت کارکنان حرفه

)4  .(  

هـاي رقـابتی از   رویکـرد ارزش ، هـاي ورزشـی  هاي مذکور در سازمانرویکردهاي تقوها و ضعفبا وجود 

نفـع را نیـز   هـاي ذي رویکردهاي چندبعدي و چندگانه اثربخشی سازمانی است که رویکرد مبتنـی بـر گـروه   

هاي متقابـل، چندگانـه و متفـاوتی    ها ارزش، درون سازمان.  بر اساس این رویکرد)9،11،15،16گیرد (دربرمی

هاي ورزشی قابل مشاهده و هاي مختلف سازمانها و ابعاد تاحدي در بخشوجود دارد. هریک از این ویژگی

  ). 9) و به همین دلیل استفاده از چنین رویکردي در ورزش مناسب است (10،17،18گیري است (اندازه

هاي ورزشی استرالیا هاي رقابتی به بررسی اثربخشی سازمانبا استفاده از مدل ارزش )2006( 1شیلبري و مور

هاي رقابتی با استفاده از مدل هاي مدل ارزشسنجی (روایی و پایایی) شاخصهاي روانپرداختند. ویژگی

ربخشی سازمانی کننده اثمعادالت ساختاري نشان داد که الگوي مبتنی بر اهداف عقالنی  بعد برجسته و تعیین

  ). 10هاي رقابتی است (در مدل ارزش

هاي ورزشی بلژیک بخشی باشگاههاي رقابتی به  بررسی اثر) نیز با استفاده از مدل ارزش2009( 2بالدوك

نفر از اعضاي هیئت رئیسه، بازیکنان و مربیان در مورد اثربخشی  823هاي پرداخت. در این تحقیق دیدگاه

نفعان، کسب اهداف رقابتی، جذب ررسی شد.  نتایج نشان داد که ابعاد رضایت ذيهاي بلژیک بباشگاه

هاي ورزشی کننده اثربخشی در باشگاهبینیورزشکاران و مربیان نخبه و روابط و اطالعات سازمانی پیش

  ).  13فنالند هستند (

تا  1980هاي زه طی سالدهد مطالعۀ این ساهاي ورزشی نشان میمرور پیشینه اثربخشی در حوزه سازمان

 ،)1984)، چالدوراي و دانچوك (1987(  3به اوج خود رسید و محققانی مانند چالدوراي 1990اوایل 

)، چالدوراي، سیزلو، هاجرتی 1981)، چالدوراي، هاجرتی، کمپل و وال (1991چالدوراي و هاجرتی (

، 5هاي ورزشی بررسی کردند (در سازمان) این سازه را 1992( 5) مورو و چالدوراي1986( 4)، فریزبی1987(

). اما این روند پس از  مدتی سیر نزولی یافت. اخیراً، عالقه به بررسی اثربخشی در 22، 14، 21، 20، 4، 19

 7)، پاپادمیتریوس و تیلور2002( 6هاي ورزشی قوت گرفته و محققانی مانند بایل و مادالحوزه سازمان

)، پاپادمیتریوس 2006( 10)، شیلبري و مور2000( 9تریل و چالدوراي)، 2002پوتلر (و  8)، ولف2000(

                                            
1  .Shilbury & Moore 
2  .Balduk 
3 . Chelladurai 
4 . Frisby 
5 . Morrow 
6 . Bayle & Madella 
7 . Papadimitriou & Taylor 
8 . Wolfe & Putler 
9 . Trail & Chelladurai 
10 . Shilbury & Moore 
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). در داخل کشور 13، 26، 10، 25، 24، 23،11) به بررسی این موضوع پرداختند (2009) و بالدوك (2007(

) 1380زاده، هاشمی (، و اسدي، محرم)1382حمیدي ()، 1383نیز محققانی مانند مظفري و طبائیان (

)، اما اخیراً، 27،28،29اند (مدیریت و رهبري، و نه اثربخشی سازمانی، را بررسی کرده هاياثربخشی سبک

هاي ) اثربخشی سازمانی را در فدراسیون1391نژاد ، عیدي () و ابراهیم، رمضانی1390عیدي و همکاران (

  ). 30، 18گیري کردند (هاي رقابتی اندازهورزشی ایران و عراق  برمبناي مدل ارزش

هاي ورزشی وجود دارد. اول اینکه، گیري اثربخشی سازمانین زمینه، دو سؤال اساسی براي اندازهدر ا

گیري واقعی اثربخشی سازمانی باید از شود؟ چون براي اندازهگیري میاثربخشی از دیدگاه چه کسانی اندازه

ابع بیرونی، کارکنان، مشتریان و کنندگان منها و نظرات افراد بسیاري مانند مدیران سطح باال، تأمیندیدگاه

هاي اجتماعی استفاده  شود. البته ممکن است فقط گروه خاصی سازمان را اثربخش ببیند، ولی مهم گروه

). سؤال دوم 6،31هایی مالك پذیرش اثربخشی سازمان است (است که تعیین شود دیدگاه چه افراد یا گروه

کننده اثربخشی سازمانی است؟ به هر حال، این موضوع مورد هایی تعیینها و شاخصاین است که چه ارزش

ها، هایی است که از دیدگاه سازمانا و شاخصـهی قضاوت مبتنی بر ارزشـربخشی نوعـقبول است که اث

  ). 32نفعان و محققان متفاوت و متنوع است (ذي

رد، برخـی محققـان  مـدیریت    هاي ورزشی وجود داگیري اثربخشی سازمانبه دلیل مشکالتی که براي اندازه

) و عیـدي و  2006)، شـیلبري و مـور (  1995( 1)، کوکسـی 1986)، فریزبـی ( 1987ورزشی مانند چالدوراي (

دادن فراینـدهاي  هاي رقابتی را به دلیل ظرفیـت آن بـراي پوشـش   رویکرد ارزشاستفاده از ) 2011همکاران (

هـاي رقـابتی از   ). وجه تسمیه رویکـرد ارزش 9، 10، 12، 14، 5جاري سازمان و نتایج نهایی پیشنهاد کردند (

هاي متفاوتی سازمانی موجود در این مدل است. از طـرف دیگـر، ایـن رویکـرد     سوي محققان به دلیل ارزش

هاي ورزشی، مانند بازیکنان، مربیـان،  نفعان مختلف فدراسیونهاي متنوع ذيها و سلیقهظرفیت تجمیع دیدگاه

). همچنین در این رویکرد تالش شده است این ابعاد در چهار 10،18نان، را داراست (داوران، مدیران و کارک

هاي باز، مدل اهداف عقالنی، مـدل فراینـدهاي درونـی و مـدل روابـط      مدل یا الگوي اثربخشی (مدل سیستم

ثربخشـی در  ویژه اینکه وجود دو عامل اتر اثربخشی فراهم آورد. بههایی را براي تحلیل عمیقانسانی) ظرفیت

هاي ورزشی برپایه هریک از این الگوها اثربخش تلقی دهد که سازمانهر الگو (در کل هشت عامل) نشان می

) نیز بر 1983). کویین و رورباخ (1ها را سنجید (جدول توان اثربخشی آنشوند و با معیارهاي مختلفی نیز می

هـاي  توجه به ابعاد و کاربردهاي رویکـرد ارزش با  ).16اند (هاي متفاوت تأکید کردهاهمیت وجود این ارزش

هاي ورزشی کشور را با این روش مورد سنجش قـرار داد  توان اثربخشی فدراسیونرسد میرقابتی، به نظر می

تحقیـق حاضـر    ها را تعیین نمود. درهاي رقابتی اثربخشی، کانون توجه آنو براساس الگوهاي رویکرد ارزش

هـاي تئوریـک اصـلی اثربخشـی، مبنـاي      بتی، به دلیل توانایی الزم براي ترکیب مـدل هاي رقارویکرد ارزش 

  مناسب نظري تشخیص داده شد.

                                            
1 . Koksi 
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  یسازمان یاثربخش یرقابت هايارزش کردیگانه روهشت  يارهاها و معیمدل .1 جدول

 
  شناسیروش

  تحقیق حاضر توصیفی و از نوع اکتشافی و پیمایشی است. 

ورزشی جمهوري  نفعان چهار فدراسیوننفر از ذي 236جامعه آماري تحقیق شامل جامعه و نمونه آماري: 

هاي ورزشی، وجود نطور غیرتصادفی  هدفدار انتخاب شدند. مالك انتخاب فدراسیواسالمی ایران  بود که به

نفعان (رئیس، ترتیب کلیه ذيالمللی بود و بدینهاي بیناي منظم داخلی و شرکت فعال در رقابتـهلیگ

هاي تخصصی، ورزشکاران، مربیان تیم ملی بزرگساالن و داوران) دو رئیس، دبیر، کارکنان عضو کمیتهنایب

هاي انفرادي (تکواندو، دو فدراسیون منتخب رشتههاي تیمی (بسکتبال، هندبال) و فدراسیون منتخب رشته

در تحقیق شرکت  نفر 170، آزمودنی 236شمار نمونه آماري تحقیق قرار گرفتند. از مجموع  برداري)  دروزنه

) شامل 072/0آزمودنی ( 167نظرات  تحذف شد و درنهایبودن مخدوش لیبه دل نیز نامهپرسش 3کردند. 

 42نفر)، ورزشکاران ( 73هاي تخصصی (نفر)، کارکنان کمیته 4نفر)، دبیر ( 3(نفر)، نایب رئیس  2رئیس (

  .قرار گرفت ییمورد تجزیه و تحلیل نهانفر)   24نفر) و داوران ( 22نفر)، مربیان (

هاي دانشگاهی و نامه مرتبط با موضوع پژوهش،  محقق ضمن بررسی کتاببه دلیل نبود پرسش ابزار تحقیق:

نفر از 14با  1شدههدایتاي نیمهدد علمی و مصاحبه با استادان مدیریت ورزشی، مصاحبهنیز مقاالت متع

هاي تخصصی) انجام داد. در هاي ورزشی (اعضاي هیئت رئیسه و رؤساي کمیتهاندرکاران فدراسیوندست

یکرد ترین متغیرهاي مرتبط با موضوع اثربخشی سازمانی در ورزش براساس رواین مرحله فهرستی از مهم

ر از ـنف 10ه در اختیار ـنامرها، پرسشـی تهیه و فهرست شد. پس از استخراج متغیـابتـهاي رقارزش

ها، تعداد ها درباره چگونگی نگارش سؤالنظران مدیریت ورزشی قرار گرفت و نظرات تخصصی آنصاحب

با اهداف تحقیق در ابزار اولیه ها و هماهنگی سؤاالت ها با گزینهنامه، ارتباط سؤالها، محتواي پرسشسؤال

                                            
1. Semi-structured interview 

  تعریف  معیاراثربخشی  مدل ها

  

  

  یرونیتوانایی تطبیق با تغییرات و شرایط محیطی ب  پذیريانعطاف

  نیروي انسانی کسب منابع بیرونی و توسعه  جذب منابع

  

  

  طراحی اهداف روشن و قابل ادراك  برنامه ریزي

  دادداد بیشتر نسبت به درونداد، میزان برونمیزان باالي برون  بهره وري و کارایی

  

  

  هاي ارتباطی، تسهیل آگاهی افراد نسبت به کارشانکانال  تعامل سازمانی

  احساس نظم، تداوم و یکنواخت بودن عملیات سازمان  ت سازمانیثبا

  

  

  اعتماد، احترام به کارکنان و فعالیت هماهنگ کارکنان با همدیگر  نیروي کار منسجم

  کارکنان براي انجام درست کارها، از مهارت و تخصص الزم برخوردارند  نیروي انسانی متخصص

  ).15،10)  (2006و مور ()، شیلبري 1981منبع: کویین و رورباخ (

 هاي بازمدل سیستم

 مدل اهداف عقالنی

 مدل فرایندهاي درونی

 وابط انسانیمدل ر
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تا کامالً موافقم =  1ارزشی لیکرت (از کامالً مخالفم=  5سؤال و با مقیاس  70نامه  نهایی با اعمال شد. پرسش

ها اجرا شد. پس از تجزیه و نفعان فدراسیوننفر از ذي 40اي راهنما در مورد ) تنظیم شد و در مطالعه5

) تأیید شد و در نهایت در r=84/0استفاده از ضریب همبستگی آلفاي کرونباخ (نامه با تحلیل، پایایی پرسش

هاي اثربخشی سازمانی و روایی ساختاري ابزار هاي آماري قرار گرفت. براي شناسایی عاملاختیار نمونه

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

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

داري آزمون و سطح معنی 748/0برابر  KMOاستفاده شد. در تحقیق حاضر، مقدار  4متغیرها از آزمون بارتلت

رداري و اجراي تحلیل عاملی برپایه ماتریس بترتیب، کفایت نمونهبود. بدین 001/0کمتر از   5کرویت بارتلت

براي تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج  16نسخه  SPSSافزار از نرم .پذیر بودهمبستگی مورد مطالعه توجیه

آوري و تحلیل عاملی اکتشافی نامه استفاده شد. پس از جمعآوردن بارهاي عاملی پرسشدستها و بهعامل

- سؤال پرسش 70تعیین شد؛ بنابراین، از  4/0عاملی مورد پذیرش براي هر متغیر  ها، کمترین بارنامهپرسش

پذیري ل انعطافـمانده در هشت عامیـسؤال باق 62حذف و  4/0ر از ـه علت بار عاملی کمتـسؤال ب 8ه، ـنام

سؤال)   7انی(ـسؤال)، تعامل سازم 10وري (سؤال)، بهره 7ریزي (سؤال) برنامه 10سؤال) منابع،  ( 5سازمانی (

  بندي شدند. سؤال) طبقه 7ی متخصص (ـروي انسانـسؤال) و نی 8سؤال)، انسجام کارکنان ( 8بـات (ث

نفعان ها، درخواست همکاري به ذيبه هنگام مراجعه به هریک از فدراسیون :هاداده و تحلیل آوريروش جمع

این تحقیق شرکت کنند. البته با توجه به مشغله  ها خواسته شد تا در صورت تمایل درفدراسیون  ارائه و از آن

ماندن نتایج، نفعان و مشکالت احتمالی در دسترسی به آنان و به منظور ایجاد اعتماد و اطمینان از محرمانهذي

آوري گردید. این فرایند در مورد چهار فدراسیون منتخب صورت ها در زمان مناسبی توزیع و جمعنامهپرسش

ها در خالل فصل بهار و تابستان سال نامهپرسش. ماه طول کشید 6نامه آوري پرسشو جمعگرفت و توزیع 

  آوري شد.توزیع و جمع 1389

از روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف  :هاي آماريروش

  اریانس و آزمون تعقیبی شفه) استفاده شده است.ها، تحلیل وبودن دادهبراي اطالع از نرمال K-Sاسمیرنوف 

 
  هایافته

و آزمون این فرضیه استفاده شد که آیا مدل و ) براي اجراي تحلیل عاملی تأییدي 5/8( 6افزار لیزرلاز نرم

شده براي این مدل برابر با دو استفادهآن به طور مناسب طراحی شده است یا خیر. آماره کايچهارگانه ابعاد 

شود. ) کمتر است، بر این اساس مدل تأیید می84/3( 1دو با درجه آزادي بود که از مقدار بحرانی کاي 7/2

                                            
1. Exploratory factor analysis 
2. Varimax rotation 
3 . Kaiser, Meyer & Olkin 
4 .Bartlet test 
5. Kroit bartlet 
6 Lisrel 
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،   /028نیز به ترتیب  RMSEA ،(2 GFI ،3AGFI ، CFI( 1مقادیر جذر برآورد واریانس خطاي تقریب 

   هاي رقابتی را تأیید کرد.بودن ابعاد مدل ارزشبود که مناسب 94/0و  89/0، 93/0

بررسی چهار مدل اثربخشی سازمانی در فدراسیون بسکتبال نشان داد که در این فدراسیون الگوي اهداف 

 64/3(هاي باز مدل سیستم )=57M±SD± 56/8(مدل روابط انسانی  )=85M±SD± 81/5عقالنی(

±54M±SD=) 53±04/4)) و مدل فرایندهاي داخلیM±SD= به ترتیب اولویت قرار دارند. بر این (

شده سازمانی و محیط بیرونی سازمان است. در مدل روابط انسانی، تمرکز فدراسیون بر ساختار کنترل ساس،ا

  پذیري، خالقیت و نوآوري کارکنان و توجه به محیط داخلی فدراسیون است.تأکید بر انعطاف

است که مدل  دهنده آندهنده اثربخشی سازمانی در فدراسیون تکواندو نشانمیانگین چهار مدل تشکیل 

)، مدل فرایندهاي =56M±SD 6±/45هاي باز ()، مدل سیستم=86M±SD ±45/13الگوي عقالنی (

)  به ترتیب باالترین میانگین را =56M±SD ±49/6) و مدل روابط انسانی (=57M±SD ±10/8داخلی (

نی نیز توجه و بر تعامل با پذیر، به کنترل سازماداشتند. بر این اساس، این فدراسیون عالوه بر ساختار انعطاف

برداري نیز به ترتیب مدل الگوي عقالنی هاي وزنهدر فدراسیون محیط بیرونی سازمان تأکید دارد.

)07/7±70M±SD=45 ±03/4هاي باز ()، مدل سیستمM±SD=98/12( )، مدل روابط انسانی± 

52M±SD=) 51 ±41/4) و مدل فرایندهاي داخلیM±SD=ا داشتند. در این ) باالترین میانگین ر

پذیري در ساختار و توجه به محیط بیرونی سازمان بیشتر است و در فدراسیون فدراسیون تأکید بر انعطاف

)، مدل =47M±SD±98/12)، مدل روابط انسانی (=70M±SD±07/7هندبال مدل الگوي عقالنی (

باالترین میانگین را  )=45M±SD ±03/4هاي باز () و مدل سیستم=46M±SD ±18/4فرایندهاي داخلی (

  ). 2اي بر محیط درونی فدراسیون حاکم است (جدول شدهدهد ساختار کنترلداشتند که نشان می

                                            
2.Root mean square error of approximation  
3. Goodness of fit index 
4. Comparative fit index 
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  هاي منتخبهاي رقابتی در فدراسیونهاي چهارگانه رویکرد ارزش. توصیف مدل2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي منتخب ورزشی نشان داد که در هاي رقابتی در فدراسیونارزشاثربخشی رویکرد  عاملتوصیف هشت 

ریزي، تعامل سازمانی و انسجام نیروي انسانی فدراسیون بسکتبال وضع بهتري پذیري، برنامهعامل انعطاف

وري و نیروي انسانی متخصص فدراسیون تکواندو در شرایط بهتري قرار داشت. در عامل منابع سازمانی، بهره

ها قرار برداري در وضعیت بهتري نسبت به دیگر فدراسیوندر عامل ثبات سازمانی فدراسیون وزنه داشت و

  ).3داشت (جدول 

  میانگین ±انحراف استاندارد   هامدل  فدراسیون

ل
تبا

سک
ب

  

  85 ± 81/5  مدل الگوي عقالنی

  57 ± 56/8  مدل روابط انسانی

  54 ± 64/3  هاي بازمدل سیستم

  53 ± 04/4  هاي داخلیمدل فرایند

ل
دبا

هن
  

  70±07/7  مدل الگوي عقالنی

  45 ±03/4  هاي بازمدل سیستم

  46 ±18/4  مدل فرایندهاي داخلی

  47±98/12  مدل روابط انسانی

نه
وز

ي
ار

رد
ب

  

  70±07/7  مدل الگوي عقالنی

  45 ±03/4  هاي بازمدل سیستم

  52 ±98/12  مدل روابط انسانی

  51 ±41/4  مدل فرایندهاي داخلی

دو
وان

ک
ت

  

  86  ±45/13  مدل الگوي عقالنی

  66  ±45/6  هاي بازمدل سیستم

  57 ±10/8  مدل فرایندهاي داخلی

  56 ±49/6  مدل روابط انسانی
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  هاي ورزشی براساس هشت معیار. توصیف اثربخشی سازمانی فدراسیون3 جدول

  انحراف استاندارد  میانگین  فدراسیون  هاي اثربخشیمعیار

  

  

  76/1  88/20  بسکتبال

  31/2  25/19  تکواندو

  74/1  77/18  برداريوزنه

  26/2  33/18  هندبال

  

  

   

  12/5  62/36  تکواندو

  27/4  70/35  برداريوزنه

  04/3  01/33  بسکتبال

  86/2  38/27  هندبال

  

  

  38/3  87/34  بسکتبال

  30/4  01/34  تکواندو

  17/6  41/33  برداريوزنه

  86/2  13/27  هندبال

  

  

  56/10  37/51  تکواندو

  79/3  91/50  بسکتبال

  91/3  22/46  برداريوزنه

  41/4  11/43  هندبال

  72/5  12/35  برداريوزنه    

  22/3  78/32  تکواندو

  72/3  08/32  بسکتبال

  37/2  30/27  هندبال

  

  

  

  77/1  58/29  بسکتبال

  81/2  21/20  تکواندو

  93/2  36/19  هندبال

  76/1  54/18  برداريوزنه

  

   

  83/8  63/27  تبالبسک

  80/3  71/25  تکواندو

  50/7  96/24  برداريوزنه

  42/11  33/20  هندبال

  

  

  79/3  28/30  تکواندو

  38/3  94/28  بسکتبال

  89/2  88/27  برداريوزنه

  27/3  66/26  هندبال

  پذیري سازمانیانعطاف

 

  منابع سازمانی

 

  ریزي سازمانیبرنامه

 

  وري بهره

 

  ثبات سازمانی

 

  سازمانی تعامل

 

  انسجام نیروي کار

 

  نیروي  انسانی متخصص
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برداري و کتبال، هندبال، وزنهنشان داد که  بین اثربخشی کلی چهار فدراسیون منتخب بس 4نتایج جدول 

) این تفاوت را بین 5آزمون تعقیبی شفه (جدول > P) . 01/0داري وجود دارد (تکواندو تفاوت معنی

این تفاوت بین سایر  .> P) 01/0برداري، تکواندو و بسکتبال با هندبال نشان داد (هاي وزنهفدراسیون

  دار نبود.ها با یکدیگر معنیفدراسیون

  

  

  

 
                  )01/0 (P <*      

  

  هاي منتخبمقایسه فدراسیون  . آزمون تعقیبی شفه براي5جدول 

 
  داريسطح معنی  هافدراسیون             اختالف میانگین      اثربخشی سازمانی

  يبرداروزنه

 063/0  -15/ 11996  تکواندو
 045/0  - 8/ 78158  بسکتبال
 001/0*  35/ 022240  هندبال

  تکواندو

 063/0  15/ 11996  برداريوزنه

  070/0  6/ 33839  بسکتبال

  001/0*  5/ 33147  هندبال

 045/0  8/ 87157  برداريوزنه  

  070/0  - 6/ 33839  تکواندو  بسکتبال

  001/0*  43/ 80397  هندبال  

  001/0*  -35/ 02240  برداريوزنه  

  01/0*  -50/ 14236  تکواندو  هندبال

  01/0*  -43/ 80397  بسکتبال  

                                 )01/0 (P <     *  

  

  گیريبحث و نتیجه

هاي این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی سازمانی در چند فدراسیون ورزشی منتخب ایران بر رویکرد ارزش

تی انجام گرفت. با توجه به پیشینه اندك تحقیقات اثربخشی سازمانی  در ورزش با استفاده از مدل رقاب

هاي رقابتی که هاي رقابتی، مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه را دشوار کرده است. رویکرد ارزشارزش

تئوریک تحقیق عنوان چارچوب ) به13 ،10، 9(رویکردي چندبعدي و مناسب سنجش اثربخشی است 

  

   هاي منتخب. تحلیل واریانس اثربخشی سازمانی در فدراسیون4جدول 

  

  اثربخشی

  

  مجموع نمرات

  

  درجۀ آزادي

  

F  

  

  داريسطح معنی

  359/36  3 52525,355  هابین گروه

  

*01/00  

  130 62600,854  درون گروهی  

  133 115126,209  مجموع
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هاي درونی و روابط انسانی و هاي باز، فرایندانتخاب و ابزار بر اساس چهار مدل اهداف عقالنی، سیستم

وري، تعامل سازمانی، ثبات، انسجام کارکنان و نیروي ریزي، بهرهپذیري، منابع، برنامههشت عامل انعطاف

توان یرسد می، به نظر میرقابت يهاارزش کردیرو يبا توجه به ابعاد و کاربردها انسانی متخصص ساخته شد.

 ،یروش مورد سنجش قرار داد و بر اساس ابعاد مدل اثربخش نیکشور را با ا یورزش يهاونیفدراس یاثربخش

   .کرد نییها را تعکانون توجه آن

هار فدراسیون نشان داد که بین چ ) 4طرفه (جدول یافته اول تحقیق با توجه به آزمون تحلیل واریانس یک 

داري وجود دارد. این نتیجه برداري و تکواندو در عامل اثربخشی سازمانی تفاوت معنیبسکتبال، هندبال، وزنه

) و 2009)، بالدوك (2006هاي رقابتی از جمله شیلبري و مور (گرفته برمبناي مدل ارزشبا تحقیقات انجام

 ) با بررسی2006). در این راستا، شیلبري و مور (33، 13، 10خوانی دارد () هم1999کالیت و همکاران (

هاي ورزشی استرالیا دریافتند که مدل اهداف عقالنی بعد برجسته اثربخشی در اثربخشی سازمانی در سازمان

هاي رقابتی به دلیل ماهیت چندبعدي و متفاوت هاي رقابتی است. از طرفی، مدل ارزشرویکرد ارزش

) نیز با 2009). بالدوك (10هاي ورزشی است (گیري اثربخشی در سازمانندازههاي آن الگوي مناسب اارزش

هاي رقابتی دریافت که بین ابعاد مدل هاي ورزشی بلژیک بر اساس رویکرد ارزشبررسی اثربخشی باشگاه

هاي داري وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که عاملها تفاوت معنیهاي رقابتی در این باشگاهارزش

کننده بینینفعان، کسب اهداف رقابتی، جذب ورزشکاران و مربیان نخبه و تعامالت سازمانی پیشرضایت ذي

  ).  13هاي ورزشی فنالند بودند (اثربخشی در باشگاه

هاي بسکتبال، تکواندو و دار بین فدراسیونیـدهنده تفاوت معن) نشان5آزمون تعقیبی شفه (جدول نتایج 

) 2009) و بالدوك (2006)، شیلبري و مور (1999دبال بود. تحقیقات کالیت و همکاران (برداري با هنوزنه

هاي رقابتی نشان داد. در تحلیل این یافته باید ها را در ابعاد مختلف مدل ارزشنیز اختالف بین این مقیاس

تر و پیشینه ت منسجمبرداري و بسکتبال داراي ساختار و تشکیالهاي تکواندو، وزنهعنوان شود که فدراسیون

تري نسبت به فدراسیون هندبال هستند. به عبارت مختصر، به غیر از فدراسیون بسکتبال که در چند سال موفق

عنوان یکی از یابی منسجم توانست خیلی زود خود را بهریزي در سطوح پایه و نظام استعداداخیر با برنامه

برداري و تکواندو پیشینه هاي وزنهرفی کند، فدراسیونهاي آسیا و حتی جهان در سطوح مختلف معقدرت

نژاد المللی و المپیک داشتند و در این میادین افتخار آفریدند. عیدي، رمضانیتري در میادین بزرگ بینطوالنی

هاي المپیک تابستانی به این نتیجه دست یافتند که ایران در ) با تحلیل جایگاه ایران در بازي1388و عباسی (

ها را مدال شده است که این مدال 47هاي المپیک در مجموع موفق به کسب دوره حضور در بازي 14ول ط

هاي تحقیق برمبناي یکی دیگر از یافته ).34برداري، کشتی و تکواندو کسب کرده است (هاي وزنهدر رشته

تکواندو مدل الگوي برداري و این است که در چهار فدراسیون منتخب بسکتبال، هندبال، وزنه 3جدول

نفعان است. این نتیجه با تحقیق شیلبري و وري و کارآیی) مدل غالب از دیدگاه ذيبهره-ریزيعقالنی (برنامه

ها و ترین عامل اثربخشی سازمانی در سازمان) همسو است که این مدل را مهم2009) و بالدوك (2006مور (
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).  از 13، 10( هاي رقابتی معرفی کرده بودندویکرد ارزشهاي ورزشی استرالیا و بلژیک برمبناي رباشگاه

، عامل 3راف استاندارد معیارهاي اثربخشی سازمانی در جدول ـه میانگین و انحـر، با توجه بـطرف دیگ

وري فدراسیون تکواندو امتیاز بیشتري نسبت به ریزي سازمانی فدراسیون بسکتبال و در بعد بهرهبرنامه

ها ساختار و برداري داشتند. در تحلیل این یافتهبا اختالف اندك با فدراسیون وزنه فدراسیون هندبال و

برداري تأییدکننده تر این دو فدراسیون نسبت به فدراسیون هندبال و وزنهموفق تر و پیشینهتشکیالت منسجم

اتی که موجب وري (یعنی سازمان در فراهم کردن خدماین موضوع است. باید عنوان شود که عامل بهره

شود، موفق عمل کرده است) متغیر ربیان، مدیران، داوطلبان و کارکنان میـبرآوردن انتظارات بازیکنان، م

). از طرف دیگر، شواهد به حمایت از 37هاي ورزشی است (کننده اثربخشی سازمانی در فدراسیونتعیین

وضوع که آیا ـن مـاند و ایرزشی برخاستههاي وانـریزي با اثربخشی سازمانی در سازمرابطه بین برنامه

گردد، هنوز به طور دقیق روشن ریزي میشود یا اثربخشی منجر به برنامهریزي سبب اثربخشی میبرنامه

ریزي، هاي صحیح مدیریت داشتن بیانه ماموریت، برنامه) با بررسی شیوه1996). هرمان و رنز (35نیست (

هاي ترین شاخصیابی کارکنان و عملکرد مالی شفاف را از مهمنفعان، فرایند ارزسنجش رضایت ذي

هاي توسعه هاي جستجوي منابع مالی جدید و شیوههاي غیرانتفاعی توصیف و استراتژياثربخشی سازمان

) مقایسه 5). دیگر یافته تحقیق (جدول 35هاي بسیار اثربخش برشمردند (هاي سازمانقانونمندي را از ویژگی

هاي منتخب بود که بر این مقیاس اثربخشی سازمانی در فدراسیوننحراف استاندارد هشت خردهمیانگین و ا

ریزي، ارتباطات و انسجام نیروي کاري فدراسیون بسکتبال میانگین پذیري، برنامهانعطاف اساس در ابعاد

واندو و در بعد ثبات وري و نیروي انسانی متخصص فدراسیون تکباالتري داشت در ابعاد منابع سازمانی، بهره

عنوان دو پذیري و منابع سازمانی بهانعطافبرداري داراي باالترین میانگین بودند. سازمانی فدراسیون وزنه

دهند که در این مدل بر تعامل با محیط هاي باز را تشکیل میمقیاس اثربخشی سازمانی، مدل سیستمخرده

هاي جدید از طریق پاسخ به تغییرها، شود. فرصتید میبیرونی و کسب منابع ارزشمند براي سازمان تأک

هاي دولت به دست ها و قوانین در بخشها و بررسی تغییرات در سیاستنفعان و رسانهپیگیري انتظارات ذي

هاي رقابتی است. به عبارت پذیري در حوزه ارزشکننده انعطافهاي تسهیلخواهد آمد و این عوامل شاخص

هاي رقابتی در عنوان عامل اثربخشی سازمانی، ممکن است منبع ارزشمندي از ارزشري بهپذیدیگر، انعطاف

هاي تکواندو و هاي کوچک و منابع مالی محدود باشد. در بعد منابع سازمانی، که فدراسیونفدراسیون

مالی و...)  بسکتبال به ترتیب امتیاز بیشتري داشتند، کسب منابع (جذب بازیکنان، مربیان، حامیان و منابع

هاي ورزشی انفرادي و تیمی در ایران  و عامل مهمی در اثربخشی سازمان است. چالش اغلب فدراسیون

وري و دستیابی به اهداف ) منابع مالی، ورزشکاران و مربیان را زیربناي بهره1995) و کوکسی (1986فریزبی (

عنوان عامل مهم ) از منابع به2006مور ( )؛ اما شیلبري و14،12اند (هاي ورزشی معرفی کردهدر سازمان

). دالیل مغایرت را 10ر است (ـا نتیجه تحقیق حاضر مغایـاثربخشی سازمانی حمایت نکردند. این نتیجه ب

نفعان در استرالیا، ابزار متفاوت تحقیق و ساختارهاي متفاوت توان شرایط فرهنگی حاکم بر دیدگاه ذيمی
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هاي ورزشی تمایل دارند که محسوب کرد. به هر حال، اغلب فدراسیون هاي ورزشی در آن کشورسازمان

هاي خود اختصاص دهند. از طرفی، برمبناي گذاري در طیف وسیعی از برنامهمنابع بیشتري را به سرمایه

ها، اثربخشی بر توانایی سازمان براي جذب منابع از محیط به منظور اطمینان از حفظ حیات تئوري سیستم

هاي ورزشی، معیار مناسب براي حفظ این تعادل با محیط بیرونی متمرکز است. در مورد فدراسیونسازمان 

بدنی و کمیته ملی المپیک گذاري از جانب سازمان تربیتویژه سرمایهی دولت و بهـالـازطریق منابع م

کم کسب منابع، دستشود. بنابراین، ها محسوب میکننده شرایط الزم براي ثبات سازمانی فدراسیونتضمین

) بیان کرده 2006طور که شیلبري (کند. هماندر مورد منابع مالی، برخی از سطوح اثربخشی را تضمین می

باشند، کسب منابع یکی از هاي اثربخشی مشارکت داشته نفع در تعیین مالكهاي ذياست، زمانی که گروه

عنوان میدان سیاسی که در بنابراین، اگر سازمان، بهشود. هاي مهم اثربخشی سازمانی محسوب میکنندهتعیین

د ـخشی بایـربـور منطقی اثـپردازند، نگریسته شود، به طنفعان براي کنترل منابع  به رقابت میآن ذي

نفعان، با توجه به نفوذ و دخالتشان در فرایند تخصیص منابع خاطر و منافع ذيدهنده میزان رضایتانعکاس

برداري و در بعد ارتباطات سازمانی فدراسیون در بعد ثبات سازمانی فدراسیون وزنه). 10تعیین شود (

هاي مقیاس مدل مبتنی بر فرایندبسکتبال میانگین بیشتري نسبت به دو فدراسیون دیگر داشتند. این ابعاد  خرده

تمرکز داشته باشند، بر هاي درونی هایی که بر فرایندهاي رقابتی هستند. سازماندرونی سازمان در مدل ارزش

گیرند و مدیران گردش شغلی، کنترل و ثبات سازمانی تأکید دارند. کارکنان به دلیل پیروي از قوانین پاداش می

پردازند و معتقدند که رسمیت و گردش شغلی منجر به ثبات سازمانی، به سنجش ابعاد مختلف شغلی می

ته بسیار مهم این است که سازمان ممکن است در بعد شود. نکپیوستگی، انسجام و پیروي از قوانین می

پذیري یا عدم پذیر باشد. بر این اساس، ثبات ممکن است در انعطافداخلی باثبات و در بعد خارجی انعطاف

هاي رقابتی این است که فرض رویکرد ارزشپذیري سازمان مشارکت داشته باشد و برعکس. پیشانعطاف

هاي سازمانی به حساب آورند که ممکن است تنها تناقضات را در هریک از بخشنیازها متناقض نیستند، بل

مقیاس مدل مبتنی بر روابط انسانی را تشکیل انسجام نیروي کار و نیروي انسانی متخصص دو خرده ). 15(

ه تمرکز هایی کهاي بسکتبال و تکواندو میانگین بیشتري را در این ابعاد داشتند. فدراسیوندهد. فدراسیونمی

د سازمانی و رفتار شهروندي و ـهاي فرانقشی از قبیل تعهه رفتارـخود را بر اعتمادسازي کارکنان، توسع

هاي ). بر این اساس، مدیران فدراسیون10تر هستند(پذیري قرار دهند، در بعد روابط انسانی برجستهتعلق

ها، توانمندسازي گیرينفعان در تصمیمذيپذیري هایی از قبیل کار تیمی، مشارکتورزشی باید از فعالیت

 نفعان در هدایت فدراسیون حمایت کنند. ها و نظرات ذيکارکنان و توجه به ایده

نمودن خدمات وري، دستیابی به اهداف استراتژیک، فراهمها براي بهرهرسد توانایی این سازمانبه نظر می

زمان حفظ ثبات سازمان از طریق حفظ و ع مالی و انسانی و همبراي بازیکنان و مربیان، استفاده حداکثر از مناب

پذیري پیگیري گیري و درجه باالي انعطافنگهداري مربیان، داوطلبان، بازیکنان و داوران، انسجام در تصمیم
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دولت و توجه به شرایط اقتصادي  نفعان، نظارت بر تغییرات در منابع تخصیصیو نظارت بر انتظارات ذي

  رود.ها به شمار میاصلی اثربخشی سازمانی براي فدراسیونهاي شاخص
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Abstract  
It is widely recognized that the performance measurement of 
organizations should help them in their strategic decisions and in their 
capacity to evaluate their successes. This study uses the Competing 
Value Framework (CVF) for measurement the organizational 
effectiveness of four federations of basketball, handball, taekwondow and 
Weight lifting. Those federations were selected according to a goal 
oriented and non casual method that all of sport federation stakeholders 
(professional employee, president, and vice-president, secretary, 
coaches, national athletes and referees) selected as a sample (N=236) 
and 167 people participated in research (70 0/0). Self-management OE 
questionnaire in sport conducted according to survey of literature and 
using exploratory factor analysis in study showed the 62 questions that 
evaluate four quadrant and eight sub factors of human relations model 
(Flexibility, Resources) Internal process model (organizational interaction, 
Stability) open systems model(worked force cohesion, worked force 
expert) and rational-goal model (Planning, Productivity), according the 
CVF.  Result showed that between four quadrants of effectiveness in 
sport federations, rational goal model (Planning, Productivity) has a most 
important quadrant. Descriptive result of eight factor of effectiveness in 
CVF showed that factors of flexibility, planning, organizational interaction 
and human resource cohesion basketball, in factor of resource, 
productivity and human resource expert the tekvandow and in a stability 
factor Weight lifting has a good state in comparison of other federations. 
Keywords: Sport Federations, Organizational effectiveness, Competing 
Value Framework. 
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