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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف طراحی مدل شاخصهای انتخاب اعضای هیات رئیسه فدراسیونهای ورزشی
انجام شد.
روششناسی :پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی ،از نظر روش شناسی آمیخته (کیفی-کمی)
می باشد که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی اجرا شد .جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی،
شامل  91نفر از روسا و نائبروسای فدراسیونهای ورزشی و اساتید دانشگاه بودند .در این پژوهش از روش
نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد .جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه نیمه ساختار انجام گرفت و تا
رسیدن مصاحبهها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت .با استفاده از فرمول جدول مورگان حجم نمونه تعداد
 229نفر برآورد گردید .در این پژوهش سه مرحله کدگذاری اجرا شد :باز ،محوری و انتخابی .فرآیند
کدگذاری طی دو مرحله انجام شده که ابتدا کدگذاری باز و سپس محوری انجام شد ..بر اساس مقولههای
اصلی و زیر مقولهها پرسشنامه محقق ساخته تهیه و طراحی شد .روایی صوری و محتوای پرسشنامه با نظر
 91تن از صاحب نظران تایید شد .همچنین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ  0/92گزارش
شد.
یافتهها 91 :مقوله و  16زیرمقوله بعد از فرآیند کدگذاریها به دست آمد که بعد از تجزیه و تحلیل
دوباره به  4مقوله و  96زیرمقوله ریزش کرد .در این بین شاخص سیاسی رتبه اول و شاخص اقتصادی
رتبه آخر را کسب کردند.
نتیجهگیری :احتماال مدیران بخاطر اینکه بتوانند نفوذ و اختیارات بیشتری داشته باشند به ناچار در
اعضای هیئت رئیسه خود از افراد با نفوذ که در دولت هستند استفاده میکنند.
واژههای کلیدی :شاخصهای انتخاب ،اعضای هیات رئیسه ،فدراسیونهای ورزشی.
 .9کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،گروه مدیریت ورزشی .2 ،استادیار مدیریت
ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه تربیت بدنی ،تهران ،ایران .1 ،استادیار مدیریت ورزشی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،گروه تربیت بدنی ،ساری ،ایران.
*آدرس الکترونیکی نویسنده مسئولsalah.naghshbandi@yahoo.com :
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مقدمه
مهمترین سرمایه سازمان نیروی انسانی آن است.
توجه به نیروی انسانی در سازمانها بخش
عظیمی از زمان و سرمایه سازمانهای پیشرو را
در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است.
موفقیت یا شکست سازمان ،بستگی به چگونگی
جذب منابع انسانی آن دارد (امیری کبیری،
 .)9119سازمانهای موفق برای رسیدن به
اهداف خود بیشترین سرمایه گذاری را روی
منابع انسانی انجام میدهند و سازمانهای
ناموفق تنگناهای زیادی برای آنها بوجود
میآورند به همین دلیل استفاده کارآمد از منابع
انسانی امری ضروری است که باید مورد توجه
مدیران قرار گیرد (راستگو .)9111 ،انتخاب و
بکار گیری شایستهترین افراد در هر شغل یکی از
مهمترین مسایل و تصمیمهای مدیریتی
محسوب میشود (قربانی و همکاران.)9111 ،
هزینههای گزاف آموزشی ،کم کاری ،پایین بودن
کیفیت کار و باالخره پایین بودن سطح کارایی
هر مؤسسه تا حدی ناشی از انتخاب ناصحیح و
بی رویه است (کاظمی پور و همکاران.)9114 ،
به عالوه ورود هر کارمند جدید به سازمان با
ویژگیهای خلقی و تربیتی خاص ،در رفتار سایر
کارکنان و به طور کلی در رفتار سازمان اثر
مستقیم خواهد داشت .هر چند تصمیم به
انتخاب یک فرد و اطمینان از اینکه فرد منتخب
به لحاظ صفات و شرایط مورد نظر از دیگران
برتر است ،با قاطعیت همراه نیست ولی معموالً
افرادی که از طریق یک گزینش صحیح به کار
دعوت میشوند با اهداف و استراتژیهای سازمان
سازگارتر میباشند (شتاب بوشهری و همکاران،
 .)9139در این زمینه میتوان گفت که گزینش
و به کارگیری افراد شایسته در هر سازمان با
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توجه به محیط پویا و متغیر کنونی و نیز
تحوالت سریع فناوری ،دانش محور شدن امور و
رقابت شدید در دنیای امروزی ،یکی از مهمترین
و اساسیترین چالشهایی است که هر سازمان با
آن روبروست (ترد و کالپیس .)2094 ،9در این
خصوص محمدی و همکاران ( )9111معتقدند
که اعمال مدیریت منابع انسانی در هر کشور و
سازمانی باید متناسب با شرایط و اوضاع و احوال
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...به
صورت بومی انجام گیرد (محمدی و همکاران،
 .)9111اتخاذ تصمیم در جذب و به کارگماری
نیروی انسانی الیق ،برای یک سازمان جنبۀ
حیاتی و استراتژیک دارد .عالوه بر آن انتخاب
معیارهای صحیح و استفاده از روشهای معتبر
علمی در گزینش نیروی انسانی ،سهم مهم و به
سزایی دارد (کراس و همکاران. )2009 ،2لذا
سازمانها (دولتی و غیردولتی) باید به منظور
افزایش کارایی ،بهرهوری و حفظ و توسعه
عملکرد مطلوب خود در جهت کسب مزیت
رقابتی و مسائل مورد تأکید علم مدیریت ،در
استقرار نظام شایسته ساالری اقدامات جدی و
1
مؤثری انجام دهند (کونجیسفلد و همکاران ،
.)2092
فدراسیونهای ورزشی نیز دارای وضعیت مشابهی
هستند .فدراسیونهای ورزشی به عنوان زیر
بنای اصلی توسعه و پیشرفت رشتههای مختلف
ورزشی کشور شناخته میشوند و همیشه به
دنبال کسب موفقیت در سطح ملی ،منطقهای و
بین المللی هستند و تحقق آن نیز مستلزم
9. Trad, & Kalpić
2. Caers et al
1. Koenigsfeld et al
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داشتن فدراسیونهای ورزشی اثر بخش و کارا
است (راستگو .)9111 ،فدراسیونهای ورزشی
جمهوری اسالمی ایران مؤسسات عمومی
غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که
بر اساس مشی ،حفظ شئونات اسالمی و اصول
ورزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک و
مقتضیات ملی به عنوان باالترین مرجع ذیصالح
در هر رشته ورزشی تشکیل میشوند و در
چارچوب اساسنامه با هماهنگی وزارت ورزش و
جوانان و رعایت قوانین مربوط فعالیت مینماید.
بر اساس ماده  4اساسنامه فدراسیونهای ورزشی،
هر فدراسیون دارای  4رکن اساسی شامل
مجمع عمومی ،هیأترییسه ،رییس و بازرس
قانونی میباشد که انتخاب و فعالیت هر یک از
این ارکان بر اساس پیشبینی انجام شده در
اساسنامه مذکور صورت میگیرد .هیات رئیسه
فدراسیونها به عنوان مغز متفکر فدراسیون از
یک سو و همچنین بازوی اجرایی مجمع عمومی
فدراسیون وظایف بسیار مهم و اساسی را در هر
فدراسیون ایفا مینمایند .تهیه و تدوین عملکرد
ساالنه فدراسیون و تقدیم آن به مجمع ،تهیه و
تقدیم بودجه ،اعتبارات ،برنامهها و تقویمهای
کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت فدراسیون
به مجمع و اجرای مصوبات مجمع از جمله
مهمترین

مسئولیتهای

هیات

رئیسه

فدراسیونها ورزشی میباشند (سند راهبردی
نظام جامعه تربیت بدنی و ورزش کشور.)9132 ،
نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که هرگاه
در رأس سازمانها مدیرانی شایسته و هیئت

ریسه انتخاب شده بر اساس ضوابط و
شاخصهای علمی قرار گرفته باشد ،موفقیت آن
سازمان در رسیدن به اهدافش تضمین خواهد
شد .در این خصوص بو و ونگ )2091( 9در
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که محیط انسانی
هر سازمانی ،مرجع اجتماعی مهمی است و افراد
به همکاران و در رأس آن به مدیران خود به
عنوان مرجع دانش مینگرند .محمد زاده و
کاووسی ( )9111در پژوهشی به شناسایی و
تعیین شاخصهای شایستگی مدیران میانی در
ادارات ورزش و جوانان استان فارس پرداختند.
نتایج آنها نشان داد که تمامی شایستگیهای
(مهارتهای ارتباطی ،ویژگیهای شخصیتی،
انگیزه ،ارزشهای اخالقی و مهارتهای رهبری)
مدیران میانی ادارات کل ورزش و جوانان استان
فارس از حد متوسط باالتر بود و در همهی
گویهها این مقادیر معنیدار میباشد .نتایج
همچنین نشان داد که مهارتهای رهبری و
مهارتهای ارتباطی در گروه توسعه آسان و
ویژگیهای شخصیتی ،ارزشهای اخالقی و
انگیزه در گروه توسعه مشکل قرار گرفتند .فرید
فتحی و همکاران ( )9114در پژوهشی به
شناسایی و اولویتبندی شاخصهای انتخاب
مدیران سازمانهای ورزشی به روش تحلیل
سلسله مراتبی ( )AHPپرداختند .نتایج آنها
نشان داد که تحصیالت متناسب با مدیریت
ورزشی با میانگین وزن  0/299بیشترین اولویت
را داشت و پسازآن قدرت ارتباطات سیاسی با
میانگین وزن  0/211قرار داشت .توجه به
شاخصهای اساسی در انتخاب مدیران
سازمانهای ورزشی کمک خواهد کرد تا این

9. Boh & Wong
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سازمانها بهتر از قبل در جهت اهداف از پیش
تعیین شده حرکت نمایند .در پژوهش دیگری
کاظمی پور و همکاران ( )9114در پژوهشی با
عنوان طراحی و تدوین شاخصهای انتخاب
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و تعیین درجۀ
اهمیت این شاخصها پرداختند .نتایج پژوهش
آنها نشان داد که بین دیدگاه مدیران ،مربیان و
بازیکنان درمورد شاخصهای انتخاب تفاوت
وجود دارد و شاخصهای انتخاب سرمربی تیم
ملی فوتبال از دیدگاه کل نمونۀ آماری به ترتیب
شامل :مهارتهای فنی ،ویژگیهای شخصیتی،
مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ،مهارتهای
مدیریتی ،ویژگیهای فردی ،مهارتهای
روانشناختی ،دیدگاههای مربیگری ،سوابق
مربیگری و سوابق ورزشی بهعنوان بازیکن
فوتبال میباشد .همچنین مرادی ( )9112در
پژوهشی با استفاده از رویکرد تصمیمگیری
چندمعیاره به این نتیجه رسید که شناسایی و
استخراج معیارهای مهم و تأثیرگذار ،یک مساله
بسیار مهم در گزینش نیروی انسانی است .سپس
با کمک تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیارهی
گروهی و مراجعه به خبرگان ،این معیارها را بر
اساس حوزههای کاری تخصصی در سازمان وزن
دهی کرده و بر اساس میزان تأثیر این معیارها
در مهارتهای سه گانۀ مدیر (فنی ،انسانی و
ادراکی) رتبه بندی و وزن دهی کرده است.
مدیریت ورزشی چارچوب نظری و مفهومی خود
را به از مدیریت عمومی بهره برده است؛ این
مفاهیم قابلیت تعمیم هم دارند اما الزم است
همواره مبانی تخصصی ورزش هم در این حوزه
برای انتخاب و گزینش اعضای هیأت رئیسه
فدراسیونها در این عرصه گنجانده شود ،چرا که
ورزش به عنوان یک صنعت بزرگ و پر رونق
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خصایص و ویژگیها دارد که در سایر زمینههای
دیگر وجود ندارد .بیشک یکی از مهمترین و
موثرترین مدیران در بخش ورزش ،روسای
فدراسیونهای ورزشی و اعضای هیأت رئیسه
فدراسیونها میباشند که در عملکرد آنها،
برآیند عملکرد وزارت ورزش و جوانان و آینه
تمام نما از دستاوردهای این سازمان میباشد .به
طوری که موفقیتهای برنامههای استراتژیک
سازمان ورزشی در فدراسیونهای ورزشی نمایان
شده و به همین دلیل شاخصهای انتخاب و
گزینش اعضای هیأت رئیسه فدراسیونها برای
آنها از اهمیت زیادی برخوردار است .مشکلی که
در سازمانهای ورزشی و از جمله آن در
فدراسیونهای ورزشی وجود دارد این میباشد
که شاخص و معیار خاصی برای انتخاب اعضای
هیأت رئیسه فدراسیونها  ،به صورت مدون
وجود ندارد و این شبهه وجود دارد که آیا اعضای
انتخاب شده شرایط الزم برای احراز این پست را
دارد یا خیر؟ این مشکل در نداشتن الگوی
مناسب برای انتخاب اعضای هیأت رئیسه
فدراسیونها ،باعث شده که در صورت شکست
تیمهای ورزشی ،و یا عدم برگزاری برنامههای
مناسب برای ورزش و تندرستی عموم افراد
جامعه ،فدراسیونهای ورزشی نیز زیر سوال
بروند .میتوان این ادعا را داشت که نتایج حاصل
از تحقیق میتواند به روسای فدراسیونهای
ورزشی در انتخاب افراد شایسته برای هیات
رئیسه فدراسیون را کمک شایانی انجام دهد و
آنها را در فرآیند انتخاب هر یکی از اعضاء یاری
نماید.در این پژوهش پژوهشگر قصد دارد به این
سوال پاسخ دهد که شاخصهای انتخاب اعضای
هیات رئیسه فدراسیونهای ورزشی در ایران
کدامند؟
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با توجه به هدف اصلی پژوهش و مسائل مطرح
شده ،پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی ،از
نظر روش شناسی آمیخته (کیفی-کمی)
میباشد ،که ابتدا روش کیفی و سپس روش
کمی اجرا شد .جامعه آماری این پژوهش در
مرحله کیفی ،شامل  91نفر از روسا و
نایبروسای فدراسیونهای ورزشی و اساتید
دانشگاه بودند .در این پژوهش از روش نمونه
گیری گلوله برفی استفاده شد .جمعآوری دادهها
از طریق مصاحبه نیمه ساختار انجام گرفت و تا
رسیدن مصاحبهها به مرحله اشباع نظری ادامه
یافته و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری
رسید ،فرآیند جمعآوری اطالعات در این مرحله
پایان پذیرفت .جامعه آماری در مرحله کمی
شامل رئیس ،نائب رئیس و اعضای مجمع
فدراسیونهای ورزشی تشکیل دادند و با استفاده
از فرمول جدول مورگان حجم نمونه تعداد 229
نفر برآورد گردید .این پژوهش شامل چندین
مراحل بود ،پژوهشگر بعد از پیادهسازی
مصاحبههای انجامشده ،اقدام به شناسایی
کدهای مفهومی از متن مصاحبهها شد ،متن
مصاحبهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

و تحلیل دادهها از روش داده بنیاد برای استخراج
مفاهیم استفاده شد .با استفاده از این روش
مفاهیم آشکار و پنهان مشخص شد .در این
پژوهش سه مرحله کدگذاری اجرا شد .کدگذاری
باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی .طی
دو مرحله کدگذاری شده ،که ابتدا کدگذاری باز
و سپس کدگذاری محوری انجام شد .در این
پژوهش متغیر انتخاب اعضای هیات رئیسه
فدراسیونهای ورزشی به عنوان مقولههای اصلی
در نظر گرفته شد ،و بقیه متغیرهای حول محور
آن قرار گرفتند 91 .مقوله و  16زیر مقوله بعد از
فرآیند کدگذاریها به دست آمد .که بعد از
تجزیه و تحلیل دوباره به  4مقوله و  96زیر
مقوله ریزش کرد و در نهایت بر اساس مقولههای
اصلی و زیر مقولهها پرسشنامه محقق ساخته
تهیه و طراحی شد .روایی صوری و محتوای
پرسشنامه بعد از نکته و نظرات  91تن از
صاحبنظران تایید شد همچنین پایایی
پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/92
گزارش شد .در این پژوهش به منظور تحلیل
دادههای کیفی حاصل از مصاحبه از نرم افزار
 MAXQDAنسخه  99بهره گرفته شد .همچنین
از همچنین از افزار  Spssو  Amosنسخه 21

تجزیه و تحلیل دادهها همزمان و به طور مستمر
با جمع آوری اطالعات انجام گرفت .برای تجزیه

جهت تجزیه و تحلیل دادههای کمی استفاده
شد.

روششناسی پژوهش

شکل  .1نتایج حاصل از بخش فرآیند کدگذاریها کیفی

یافتههای پژوهش
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نتایج بخش توصیفی نشان داد که از مجموع
 229نفر افراد مورد مطالعه  964نفر ( )94/1مرد
و  19نفر ( )24/1درصد زن بودند .کمترین رده
سنی مربوط به کمتر از  10سال با فراوانی
( )90/2و بیشترین سن مربوط به رده سنی 41
تا  10سال با فراوانی ( .)11/3بود )11/1( .درصد
افراد شرکتکننده در رشتههای غیرتربیت بدنی
و ( )66/6درصد آنها در رشته تربیت بدنی
تحصیل کرده بودند .همچنین کمترین سطح
تحصیالت مربوط به تحصیالت دیپلم ( )99/4و
بیشترین مربوط به تحصیالت کارشناسی ارشد
( )42/1بود.
با توجه به نتایج شکل  ،9چهار مقوله به عنوان
شاخصهای انتخاب اعضای هیات رئیسه
فدراسیونهای ورزشی در نظر گرفته شد .این

شاخصها شامل  -9سیاسی  -2اقتصادی -1
رابطه  -4سوابق مدیریتی میباشد.
هر کدام از شاخصها دارای چندین خرده
مقیاس به شرح زیر میباشد:
مقوله سیاسی شامل ( -9نفوذ در دولت-2 ،
سفارش از سوی مقامات دولتی -1 ،پیشینه و
پست مقام اداری -4 ،قدرت سیاسی) مقوله
اقتصادی ( -9تشخیص منابع و قابلیتهای
مبتنی بر دانش -2 ،تامین منابع مالی -1 ،افراد
توسعه گرا -4 ،افراد سرمایهدار) رابطه (-9
ارتباط با جامعه ورزشی -2 ،ارتباط خوب با
وزارت ورزش و جوانان -1 ،ارتباط با دیگر
سازمانها -4 ،نفود و ارتباط با فدراسیون
جهانی) و سوابق مدیریتی ( -9صاحب نظر در
حوزه ورزش -2 ،دارا بودن تحصیالت دانشگاهی،
 -1تجربه مدیریتی -4 ،آگاهی و تخصص).

جدول .1اولویت بدنی شاخصهای انتخاب روسای فدراسیونهای ورزشی
شاخص

میانگین

رتبه

تعداد نمونه

229

سیاسی

4/06

9

خی دو

41/092

رابطه

1/19

2

درجه آزادی

1

سوابق مدیریتی

1/41

1

سطح معناداری

0/001

اقتصادی

1/90

4

با توجه به نتایج جدول  ،9میتوان گفت که شااخص
سیاسی در رتبه اول و همچنین شاخص اقتصاادی در
رتبه آخر شاخصهای انتخاب اعضای هیات رئیسه
فدراسیونهای ورزشی قرار دارد.
به منظور اجرای مادلساازی معادلاه سااختاری
توجه به تعدادی پیشفرض اساسی حائز اهمیات
است که در پژوهش حاضر پیشفارضهاای زیار
مدنظر قرار گرفته شد:
 -1حجم بهینه نمونه :پرسش کلیدی در
خصوص حجم نمونه در مدلسازی معادله
ساختاری این است که حجم نمونه تا چه اندازه

بزرگ باشد تا بتوان به نتایج حاصله اعتماد کرد؟
دیدگاههای متنوعی در این خصوص وجود دارد.
مولر ( )6991به تعداد متغیرهای مشاهده شده
یا معرفها ،تعداد سازهها یا عاملها و تعداد
پارامترهای آزاد برای برآورد استفاده میکندِ .هر
و همکاران ( )9009به نقل از قاسمی ()9112
پیچیدگی مدل ،روش برآورد پارامترهای آزاد،
برقراری یا عدم برقراری نرمال بودن چند متغیره
و حجم دادههای مفقود را در اندازه حجم نمونه
تأثیرگذار میدانند .با این حال در پژوهش حاضر
با مدنظر قرار حد باالی نسبت حجم نمونه به

سعید امینی پور ،سید صالح الدین نقشبندی ...

تعداد متغیرهای مشاهده شده و پارامترهای آزاد،
پیچیدگی مدل ،روش برآوردهای پارامترهای
آزاد (برآورد حداکثر درستنمایی (نیاز داشتن به
حجم نمونه باال) ،حجم دادههای مفقود (کمتر از
 1درصد) و رابطه نرمالیتی چندمتغیره با حجم
نمونه اصل بر این گذاشته شد که حجم نمونه
 229نفر به منظور اجرای مدلسازی معادله
ساختاری کفایت الزم را دارد.
 -2دادههای پرت چندمتغیره :دادههای پرت
چندمتغیره بیانگر این است که در یک فضای
چندمتغیر چه تعدادی از موردها میتواند پرت
یا دورافتاده محسوب شوند .شاخصی که اغلب در
خصوص تشخیص دادههای پرت چندمتغیره در
مدلسازی معادله ساختاری مورد استفاده
میگیرد و در این پژوهش نیز به منظور تشخیص
دادههای پرت چندمتغیره مورد استناد قرار
گرفته است شاخص فاصله ماهالونوبیس 9است.
مقدار این شاخص بر اساس فاصلهای حساب
میشود که هر مورد از مرکز هندسی 2داراست.
مرکز هندسی بر مبنای میانگین همه متغیرهای
مشاهده شده تعیین میگردد .هنگامی که این
فاصله برای موردی زیاد باشد آنگاه آن مورد پرت
یا دور افتاده تلقی میگردد .در پژوهش حاضر
قبل از برآورد پارامترهای آزاد در مدل معادله
ساختاری مربوط به هر یک از فرضیههای
پژوهش موارد پرت چندمتغیره از طریق شاخص
ماهالونوبیس مشخص و از تحلیل کنار گذاشته
شدند (قاسمی.)9112 ،

9 .Mahalanobis Distance
2. Centroid
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 -3نرمال بودن چندمتغیره :1برقراری شرط
نرمال بودن چندمتغیره از پیشفرضهای اصلی
در استفاده از روش برآورد حداکثر درستنمایی
( )ML4در مدلسازی معادله ساختاری است.
این شرط (توزیع نرمال چندمتغیره) به ویژه در
پژوهش اجتماعی به احتمال زیاد میتواند نقض
شود .با این حال ،روش حداکثر درستنمایی
نسبت به نقض نرمال بودن چند متغیره تا اندازه-
ای مقاوم است و البته این در حالی است که
هرچه نقض این شرط آشکارتر یا شدیدتر شود
به منظور به دست آوردن برآوردهای قابل اعتماد
پارامترهای آزاد در یک مدل به حجم نمونه
بیشتری نیاز است (قاسمی .)9112 ،در این
پژوهش جهت بررسی برقراری یا عدم برقراری
نرمال بودن چندمتغیره از مقدار ضریب مردیا 1و
نسبت بحرانی مربوط به این ضریب استفاده
گردید .با توجه به مقدار ضریب مردیا در پژوهش
حاضر پیشفرض نرمال بودن چندمتغیره در
اکثریت موارد تأیید و در مواردی جزئی همه که
نقض گردید ضمن بزرگ بودن حجم نمونه به
دلیل نقض این پیشفرض در کنار برآورد
حداکثر درستنمایی از برآورد خودگردان 6به
دلیل وابسته نبودن این نوع برآورد به پیشفرض
نرمال بودن چندمتغیره جهت برآورد پارامترهای
آزاد و مقایسه با برآورد حداکثر درستنمایی
استفاده گردید.
 -4همخطیچندگانه :همخطی وضعیتی است
که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابع خطی
از سایر متغیرهای مستقل است .اگر همخطی در
1. Multivariate Normality
4. Maximum Likelihood
1. Mardia, K.v
6. Bootstrapping
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یک معادله رگرسیون باال باشد ،بدین معنی است
که بین متغیرها مستقل همبستگی باالیی وجود
دارد و اعتبار مدل زیر سوال میرود .از طرف
دیگر یک تأثیر علی وقتی تأیید میشود که
بتوان نشان داد هیچ متغیر دیگری بر رابطهی
بین دو متغیر مستقل و وابسته از طریق
همخطی باال با متغیر مستقل تأثیر نمیگذارند.
در این حالت است که میتوان ادعا کرد همخطی
وجود ندارد و یا تأثیر آن خیلی اندک است و
میتوان از آن چشمپوشی کرد (قاسمی.)9112 ،
در پژوهش حاضر به منظور بررسی همخطی بین
متغیرهای مستقل در مدلها معادله ساختاری از
مقادیر مربوط به دو شاخص  )VIF(9و
( )Toleranceکه نشان دهنده میزان همخطی
بین متغیرهای مستقل میباشند استفاده گردیده
است .با مدنظر قرار دادن نقطه برش مربوط به
شاخصهای  Toleranceو  VIFبه ترتیب 0/4
و ( 2/1پایینتر از مقدار  0/4نبودن مقدار
شاخص  Toleranceو باالتر از مقدار 2/1
نبودن مقدار شاخص  )VIFنتایج این دو
شاخص در پژوهش حاضر بیانگر عدم وجود
همخطی چندگانه و یا به عبارتی مطلوبیت این
پیشفرض است.
همخطی چندگانه :جهت بررسی همخطی
چندگانه بین متغیرهای پیشبین در مدلها
معادله ساختاری از مقادیر مربوط به دو شاخص
( )VIFو ( )Toleranceاستفاده گردید:

9. Variance Inflation Factor
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جدول  .2برآورد شاخصهای همخطی چندگانه
مدل معادله ساختاری
متغیر
سیاسی
رابطه
سوابق مدیریتی
اقتصادی

Tolerance
0/19
0/49
0/41
0/43

VIF
2/01
2/04
2/09
2/01

بر حسب مقادیر برآورد شده در جدول ( ،2مقدار
شاخص  Toleranceباالتر از  0/40و مقدار
شاخص  VIFپایینتر از  )2/1میتوان گفت که
همخطی چندگانه مربوط به متغیرهای مستقل
پژوهش در وضعیت نامطلوبی قرار ندارد .بنابراین
پیشفرض عدم همخطی چندگانه در خصوص
این متغیرها برقرار است.
با توجه به نتایج جدول  ،1میتوان گفت که
شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری
با توجه به دامنه مطلوب این شاخصها در
مجموع بیانگر این است که مدل مفروض تدوین
شده توسط دادههای پژوهش حمایت میشوند،
به عبارت دیگر برازش دادهها به مدل برقرار است
و همگی شاخصها داللت بر مطلوبیت مدل
معادله ساختاری دارند.
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جدول  .3شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری
شاخص های برازش

مالک

مقادیر شاخص

تفسیر

CMIN

بیشتر از 0/1
بیشتر از 0/1
بیشتر از 0/1
بیشتر از 0/60
مقادیر بین  9تا 1
کمتر از 0/9
-

911/413
0/10
0/11
0/14
0/30
909
9/11
0/06
942

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

شاخص نکویی برازش
شاخص برازش توکر
شاخص برازش تطبیقی
شاخص نکویی برازش مقتصد
درجه آزادی
خی دو به هنجار
ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد
شاخص هلتر

مطلوب
مطلوب
-

شکل  .2مدل شاخصهای انتخاب اعضای هیات رئیسه فدراسیونهای ورزشی

بحث و نتیجهگیری
مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهای انسانی که
در آن عدهای در ردههای مختلف و سازمانهای
گوناگون ،مسئولیت اساسی و اولیه هدایت و اداره
کردن مجموعه پیچیدهای را بر عهده دارند .این
فعالیتها باید به نحوی طراحی شود که با
همکاری و تعاون همه اجزا و عوامل درگیر ،به
سوی اهداف مورد نظر حرکت کند (مرادی،
 .)9112میتوان گفت در میان عواملی که به

موفقیت سازمانهای دولتی در انجام وظایف و
مسئولیتهای محوله منجر میگردد ،نقش
مدیران و اعضای هیئت رئیسه اهمیت قابل
توجهی دارد .اعضای هیئت رئیسه به واسطه
وظایف و اختیاراتی که برعهده دارند ،میتوانند
نقش بیدلیلی را در هدایت و راهبری سازمانها
بر عهده گیرند .به واسطه همین اهمیت است که
از دهههای آغازین تولد علم مدیریت همواره
سخن از وظایف ،نقشها و ویژگیهای مدیران به
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میان آمده است (هداوند و همکاران .)9111 ،در
این راستا میتوان گفت که هدف اصلی پژوهش
حاضر طراحی مدل شاخصهای انتخاب اعضای
هیات رئیسه فدراسیونهای ورزشی بود.
به طور کلی و بر اساس نتایج حاصل از بخشی
کیفی پژوهش مشخص گردید که چهار مقوله و
 96زیر مقوله برای انتخاب شاخصهای اعضای
هیات رئیسه فدراسیونهای ورزشی اعتبار الزم را
دارند که عبارتند از سیاسی ،اقتصادی ،سوابق
مدیریتی و رابطه .بر اساس این چهار مقوله مدل
شاخصهای انتخاب اعضای هیات رئیسه
فدراسیونهای ورزشی طراحی و رتبهبندی
شدند.
نتایج پژوهش نشان داد که این چهار شاخص جز
عوامل موثر در انتخاب هیئت رئیسه فدراسیون
هستند .بر اساس نتایج آزمون فریدمن شاخصها
اولویت بندی شدند و شاخص سیاسی در رتبه اول و
همچنین شاخص اقتصادی در رتبه آخر شاخصهای
انتخاب اعضای هیات رئیسه فدراسیونهای
ورزشی قرار گرفتند .در این زمینه پژوهش
مرتبطی انجام نشده است .میتوان اذعان داشت
که امروزه با توجه به شرایط موجود در کشور،
مدیران بخاطر اینکه بتوانند نفوذ و اختیارات
بیشتری داشته باشند به ناچار در اعضای هیئت
رئیسه خود از افراد با نفوذ که در دولت هستند
استفاده میکنند .گاها فشارهای سیاسی باعث
میشود که مدیران فدراسیونهای ورزشی از
افراد با تجربه کم و شاید غیر مرتبط در هیئت
رئیسه خود استفاده کنند که در بعضی از موارد
مشاهده شده که این افراد هیچ کمکی به ارتقای
ورزش نکرده و صرفا استفاده از این افراد فقط
جنبه سیاسی داشته است .کولین ()2096
معتقد بود که در حال حاضر نحوه انتخاب افراد
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در هیات رئیسه فدراسیونها بیشتر از نگاه
شایسته ساالری فرآیندی رابطه محور میباشد و
بعضا بسیاری از اعضاء بر اساس سفارش ،رابطه و
یا از روی فشارهای خارجی و سیاسی انتخاب و
منصوب میگردند.
در بعضی از موارد مشاهده شده است که مدیران
فدراسیونها به دلیل اینکه بتوانند منابع مالی
خود را تامین کنند در هیئت رئیسه خود از
افرادی که پستهای مدیریتی در بانکها و
شرکتهای بزرگ دارند استفاده میکنند .این
عامل میتواند نقش مهمی در راستای اهداف
فدراسیونها داشته باشد ،چرا که اگر
فدراسیونها از لحاظ مالی تامین شوند میتوانند
به پرورش استعدادها ،کالسهای آموزشی برای
مربیان جوان ،اردوههای قبل از مسابقات برای
ورزشکاران و همچنین استفاده از مربیان مجرب
در دنیا در کارد تیمهای ملی برخوردار باشد و از
این طریق میتوانند سطح ورزشکاران خود را
ارتقاء دهند.
استفاده از مدیران با سوابق مدیریتی باال میتواند
نقش تعیین کنندهای در اهداف فدراسیونهای
ورزش داشته باشد .بدون شک سوابق مدیریتی
برای مدیران الزام است .یک مدیر با تجربه
قابلیتهای مثبت زیادی دارد یکی از این
قابلیتها ارتباط است .یک مدیر بایستی
ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی را
مدیریت کند .او بایستی از مهارتهای عمومی
ارتباطی نیز برخوردار باشد .این ارتباطات
میتواند شامل :ارتباط فرد با ادارات دولتی و
بخش خصوصی؛ ارتباط فرد با وزارت ورزش و
جوانان؛ ارتباط فرد با مراجعهکنندگان و
مشتریان؛ ارتباط فرد با ورزشکاران ،داوران و
مربیان؛ ارتباط فرد با روسای هیئتها و ارتباط
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فرد با فدراسیون جهانی مربوطه باشد .به طور
کلی استفاده از مدیران با سوابق مدیریتی در
اعضای هیات رئیسه فدراسیونهای ورزشی مفید
است.
نئو و همکاران )2001( 9معتقد بودند که منابع
انسانی اصلیترین سرمایه هر سازمان است .و هر
سازمانی در راستای ماموریت و تحقق اهداف و
اجرای استراتژیهای خود باید اقداماتی را در
زمینه منابع انسانی انجام دهد .عملکرد مطلوب
واحدها و کل سازمان در گرو این است که
اقدامات منابع انسانی به نحو احسن عملی و
رضایت کارکنان و مشتریان حاصل گردد و
نوآوری و خالقیت موجب بهرهوری بیشتر و در
نهایت موفقیت سازمان و کسب شهرت و آوازه
باال در جامعه شود (نئو و همکاران.)2001 ،
الزمه موفقیت سازمانها ،اعم از سازمانهای
تولیدی و خدماتی ،نیاز به مدیریت کارا و موثر
در تمامی سطوح میباشد .در عصر حاضر که
اغلب سازمانهای کنونی به علت بحرانهای
شدید اقتصادی با چالشهای عظیمی در عرصه
تولید و خدمات مواجه شدهاند ،این مدیریت کارا
و موثر است که در سایه منابع انسانی و مادی
الزم ،میتواند در جهت بهبود مسائل و مشکالت
سازمان گامهای بلندی را برداشته و به رفع آنها
مبادرت ورزد .مدیریت از مهمترین تالشهای
انسانی در تاریخ حیات اجتماعی بشر است
(کیایی.)9111 ،
یکی دیگر از شاخصهای انتخاب اعضای
هیات رئیسه فدراسیونهای ورزشی رابطه است.
اگر در میان کارکنان فدراسیون یا خارج از
فدراسیون افرادی باشند که بتوانند با رئیس
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فدراسیون رابطه خوبی داشته باشند وارد هیات
رئیسه فدراسیون میشوند .این امر میتواند هم
مفید واقع شود و هم بر ضرر فدراسیونها باشد
چرا که در بعضی موارد تجربه مدیریتهای
پیشین نشان داده است افرادی که با رابطه وارد
سیستم میشوند باعث اختالل در محیط اداری
میشوند و این باعث خواهد شد از افرادی که
توانایی دارند و میتوانند در مسیر رشد
فدراسیونهای ورزشی مفید باشد استفاده نشود
و مسیر رشد کند شود (بو و ونگ.)2091 ،
مدیران الزم است که ضوابط را بر روابط ترجیح
دهند تا گامی موثر در راستای اهداف
فدرایسونهای مرتبط خود بر دارند.
در کل میتوان گفت که شاخصهای زیادی برای
انتخاب اعضای هیات رئیسه فدراسیون اما اگر
بتوان بر اساس شایستگی این اعضا را انتخاب
کرد میتوان موجب موفقیت فدراسیون گردد .با
توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد میگردد،
مسئوالن مربوطه در فدراسیونها با استفاده از
نتایج بدست آمده از این شاخص اقدامات و
مداخالتی را در جهت بهبود ،ارتقاء ،حمایت و
تأیید در اعضای هیات رئیسه فدراسیون به اجرا
درآورند .و به منظور این که اطالعات درست و
جامعی در مورد شاخصهای انتخاب اعضای
هیات رئیسه فدراسیون در اختیار کلیه عوامل
ذینفع قرار گیرد ،پیشنهاد میگردد
گردهماییهای تخصصی با شرکت کلیه عوامل
ذینفع در این زمینه انجام گیرد .و در آخر
پیشنهاد میشود که در اعضای هیات رئیسه
فدراسیون از افراد با تجربه و خالق استفاده کنند
و با استفاده از این افراد عملکرد فدراسیون را
ارتقا دهند.
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Abstract
Objective: The purpose of this research was to design a model for selecting the
members of the sports federation.
Methodology: The present research is in terms of the applied objective, in terms
of methodology (qualitative-quantitative), which first qualitative method and then
a quantitative method were implemented. The statistical population of this
research was qualitative stage, including 15 heads of departments and vice
chairmen of sports federations and university professors. In this research,
snowball sampling method was used. The data were collected through a semistructured interview and continued until the interviews reached theoretical
saturation stage. Using the Morgan table formula, the sample size was estimated
to be 221. Three coding steps were implemented in this study. In this research, the
selection of board members of sports federations was considered as the main
categories, and the rest of the variables were rooted around it. a researcher-made
questionnaire was developed based on the main categories and sub categories. The
face validity and content of the questionnaire were confirmed after point and
comments of 15 experts. The reliability of the questionnaire was also reported
through Cronbach's alpha coefficient of 0.72.
Results: 13 categories and 36 sub categories were obtained after the coding
process, which after analysis fell into 4 categories and 16 subtypes. Among these
categories, the political index ranked first and the economic index ranked the last.
Conclusion: Managers may have to use influential individuals in the government
to have more influence and authority in order to have more influence and
authority.
Keywords: Selection Indicators, Board Members, Sports Federations.
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