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  مقدمه

ـ وينا(گيري شود وجود نـدارد  چگونه بايد تعريف، توصيف و اندازه كه اثربخشي و عملكرد سازماني هنوز اجماع كلي درباره اين د و ن

هاي سازمان(مخصوصا هاي غيرانتفاعي اسي براي سازمانگيري اثربخشي امروزه به يك چالش اساندازهبا اين حال ). 2014 همكاران،

چند دهه گذشته سبب شده سؤاالت اساسي و  در گيري اثربخشيازهها در انداز اين رو وجود اين چالش. تبديل شده است )ورزشي

توان عملكرد و اثربخشي هايي ميو شاخص با چه معيارمثال . وجود آورده ها بجواب براي سنجش اين سازه حياتي در سازمانگاه بي

غيرانتفـاعي  مان ها و ادراكات ذينفعان دروني و بيرونـي يـك سـاز   تواند خواستهسنجيد؟ كدام رويكرد مي يك سازمان ورزشي را

هـاي  هـا و روش بـر روي مـدل   در يك بررسي جامع و فراگيـر  )2014، 2010( د و همكاراننوينا. را پوشش دهد )فدراسيون ورزشي(

سه دليل اصلي براي عدم ثبات مفهومي براي تعريف و ارزيابي اين سـازه  ، ارزيابي عملكرد و سنجش اثربخشي در چند دهه گذشته 

هاي متفاوت بررسي شده گاهمكاتب فكري با ديده عملكرد سازماني به وسيله اول،. ندنكگونه بيان مي اين هاي ورزشي رادر سازمان

ـ كه در بسياري از مطالعات صورت گرفته با توجه به راه و روش دوم اين. است دد از هاي موفقيت در هر سازماني معاني و تعاريف متع

هـا بـه   در نتيجه اين تفاوت. در هر سازماني به وضوح متفاوت هستندريت سازماني ا اهداف و مأموزير .عملكرد سازماني شده است

سوم مسائل مربـوط بـه ذينفعـان     .دهد كه هر كدام روشي را براي ارزيابي اثربخشي و عملكرد به كار ببرندمحققان اين اجازه را مي

 كه عملكرد يك سازمان چگونه بايـد ارزيـابي شـود    نهاي متفاوت از اياستراتژيك يك سازمان است، كه هر يك با داشتن ديدگاه

هاي ورزشي وجود آمدن يك مدل جامع و يكچارچه براي ارزيابي عملكرد و اثربخشي در سازمانه اين داليل مانع از ب. متفاوت است

هـاي ورزشـي   شناسي سنجش اثربخشي و عملكردسازماني در سـازمان هاي روشبنابراين هدف از مطالعه حاضر چالش. شده است

  .است

      

  مرور پيشينه

هاي متعددي در ارزيابي اين سازه شـده  در ورزش شاهد پيدايش رويكردهاي سنجش عملكرد و اثربخشي سازماني مرور و پيشينة 

منابع و هدف، نيل به هاي با استفاده از روش )2002(پاپاديميتروس  ،)1995(، كوكسي )1987(، چالدوراي )1986(فريزبي  مثال .است

عـدم   از قبيـل  يهـاي هدف محـدوديت نيل به كه در مدل  هاي ورزشي پرداختندفرآيندهاي دروني به مطالعه اثربخشي در سازمان

هاي رويكردهاي منابع و فرآيندهاي همچنين محدويت. هاي ورزشي اين روش را زير سؤال بردسنجش توسعه و گسترش در سازمان

د ستننتوان ردكو ديگري تنها بر روابط انساني درون سازمان تكيه مي را به مثابه اثربخشي  و  برنامهتعداد ورزشكاران دروني كه يكي 
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ها براي ارزيابي اثربخشي محققان به با پوشش ندادن اين روش. به مثابه روشي مناسب براي ارزيابي عملكرد و اثربخشي به كار روند

، مـادال و  2002، ولف و همكاران 2002  بايل و مادال(رفتند هاي ورزشي در سازمانتر براي سنجش اين سازه دنبال رويكردهاي جامع

با استفاده از رويكرد ذينفعان استراتژيك به دنبال ابزار جامع براي ارزيابي اثربخشـي در   )2010( و همكاران ويناند ).2005همكاران 

هـاي سـازمان، غافـل بـودن از     لويـت ونظر نگرفتن اهداف و ا درهاي از قبيل هاي ورزشي بودند كه اين روش با محدوديتسازمان

هاي كيفي، فقدان روابط بين ابعاد مـورد  هاي مختلف با توجه به ابعاد، تكيه بر دادهها در گروهبندي سازمانمتغيرهاي محيطي، طبقه

رويكـرد   .هاي ورزشـي بسـنجد  سازماناثربخشي را در  گيري از اهداف نامشهود باعث شد اين روش به خوبي نتواندبررسي و اندازه

براي سنجش اثربخشي در  شترين روهاي رقابتي روشي تركيبي از رويكردهاي اثربخشي بود كه محققان از آن به مثابه جامعارزش

و  )2012(، عيـدي و همكـاران   )2009(، بالدوك )2006(شلبري و موري مطالعه محققاني همچون . هاي ورزشي معرفي كردندسازمان

هاي اين رويكرد در مواردي همچون مشكالت در اجرا و عملياتي كردن هاي ورزشي محدوديتدر سازمان )2013(ابراهيم و همكاران 

  .نمايان ساخته است را هاي خاصي در هر يك از مطالعاتاين روش، ارزيابي نشدن جزئيات عناصر عملكرد سازماني و ارزيابي گروه

  

  بنديجمع

 اسي اين مطالعه روابط بين ابعاد كالن بر اساس همبستگي ابعاد نويسندگاني بـود كـه در ايـن راسـتا بـه بررسـي      هاي اساز چالش

مطالعه خود از اثربخشي داشته بود  درآنچه درك  وگيري متفاوت اندازه با در واقع هر پژوهشگري. سازماني پرداخته بودند اثربخشي

يات سـازمان وجـود ايـن    حهاي زماني و مكاني، اندازه و نوعيت و مرحله همچنين تفاوت بين محتوا، موقعيت .اندبه آن اشاره كرده

رسد يـك محقـق بـراي ارزيـابي اثربخشـي و      نظر ميه در نهايت ب. ها را براي تعريف واحد از اثربخشي تشديدتر كرده استچالش

هـا و  ها و ابعادي را در نظر بگيرند تا بتوانند ايـن محـدويت  ان شاخصهاي ورزشي بايد همزمعملكرد سازماني مخصوصا در سازمان

تواننـد بـا   گذاران مـي همچنين دولت و سياست. هاي ذكر شده را در رويكردهاي اثربحشي و عملكرد سازماني پوشش دهندچالش

تأمين  در هاي ورزشي بزنند و آنها رازني اهداف به منظور نظارت و ارزيابي عيني از سازمانها دست به محكبكارگيري اين چارچوب

تواند تا حدود زيادي تمامي مالحظات مرتبط با اثربخشي و رسد كه روش سيستمي ميبدين منظور به نظر مي .بودجه پشتيباني كنند

ش كـارايي  هاي اخير نشان دادنـد كـه ايـن رو   در نهايت محققان نيز در سال .عملكرد سازماني در ورزش را به بوته آزمايش بگذارد

، وينانـد و   2013چـالدوراي  (هاي غيرانتفاعي دارد بيشتري براي ارزيابي و ارزشيابي عملكرد و موفقيت سازماني ورزشي در محيط

   ).2014همكاران 

  

  اندازهاي پژوهشيچشم

هـاي ملـي   فدراسيوناز قبيل (هاي ورزشي رد سازماني محيطكبا توجه به اين كه روش سيستمي مهمترين معيار براي سنجش عمل

كه محققان در آينده بتوانند تحقيقات  بر اين است، انتظار رودبه شمار مي) هاي ورزشي و غيرهباشگاه ،كميته ملي المپيك ،ورزشي

البته بايد  .ثربخشي سازماني محيط هاي ورزشي مورد مطالعه خود از روش سيستمي استفاده نماينداخود را براي ارزيابي عملكرد و 

طراحـي مشـاغل،   (و خـرد  ) از قبيل قدرت سازماني، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني و غيـره (نظر داشت كه معيارهاي كالن در 

 .نيز بايد در اين روش مورد كنكاش قرار بگيرند) هاي شغلي و غيرهانگيزش، نگرش

  

  

  ، كميته ملي المپيكهاي ورزشيفدراسيون ، روش سيستمي،سازماني عملكرد ،سازماني اثربخشي، شناسيروش:هاي كليديواژه
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