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 چکیده

 پژوهش یک طی های ورزشی جمهوری اسالمی ایران بود.توسعۀ سازمانی فدراسیونگیری تدوین مدل اندازههدف از پژوهش حاضر 

 گیری تصادفینمونه شرو به نفر 372های کشور تعداد کارکنان فدراسیون جامعۀ آماری از ساختاری معادالت مدل شیوة به همبستگی

 ر،( با هفت مؤلفه )هدف، رهبری، نگرش نسبت به تغیی2000) کرافورد و الکتوسعۀ سازمانی  سؤالی 35پرسشنامۀ  به و شدند انتخاب

 مدل و سپس شد برآورد نماییدرست روش بیشینۀ به پاسخ دادند. پارامترهای مدل های سودمند(پاداش، روابط، ساختار، مکانیزم

 تحلیل LISREL 8.5 و 24SPSS افزاروسیلۀ نرمها بهشد. داده آزمون برازش هایشاخص وسیلۀ انجامبه توسعۀ سازمانی گیریاندازه

 14همچنین حذف  (،KMO= 958/0؛ Bartlett= 204/8554؛ sig= 001/0اند )مناسب ها برای تحلیل عاملینتایج نشان داد، داده شدند.

 ؛NNFI= 97/0؛ RMSEA=  073/0؛ df/2x=98/2های برازش )شد و شاخص گیری توسعۀ سازمانیش مدل اندازهسبب افزایش براز گویه

97/0=NFI 98/0؛=CFI 98/0؛=IFI) مامیت که داد نشان نتایج توسعۀ سازمانی مفهوم با هامؤلفه روابط خصوص . درمورد تأیید هستند 

 سازمانی در سنجش توسعۀ برای توانندمی پژوهشگران بنابراین باشند. سازمانی توسعۀ مفهوم برای خوبی توانستند پیشگوی هامؤلفه

 ی موجود در این پژوهش که از روایی و پایایی مناسب برخوردار است،گویه 21توسعۀ سازمانی  از پرسشنامۀ های ورزشیفدراسیون

 .کنند استفاده

 

  های کلیدیواژه

 .گیری، ورزشاندازهفدراسیون، مدل  توسعه، سازمان،
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 مقدمه

های زندگی تغییر و تحوالت عصر امروز در تمامی جنبه

ها و اعضایشان سازمان(. 2شود )ها دیده میافراد و سازمان

اند. از در عصری از تغییر پیوسته و در عین حال گسسته

دنبال بقا و عنوان یک سیستم باز بهها بهآنجا که سازمان

اثربخشی خود هستند، برای سازگاری و توسعۀ خود باید با 

های ها و شایستگیاستفاده از محیط و اقتضای آن، قابلیت

با  1رو توسعۀ سازمانیازاین(. 7خود را افزایش دهند )

استفاده از پشتوانۀ نظری و تجربی در حال تکامل خود 

ها فراهم مسیر را برای وفق با تغییرات و توانمندی سازمان

 سویبه حرکت سازمانی مستلزم (. توسعۀ2آورد )می

 برتری دستیابی به جهت تالشی و سوم موج هایسازمان

افراد  آرزوهای با سازمانی اهداف تلفیق طریق از سازمانی

واژۀ توسعۀ  .(14توسعه است ) و رشد به رسیدن برای

توسط رابرت بلیک و  1957بار در سال سازمانی نخستین

کار رفت. با وجود در مجلۀ روانکاوی گروه به 2جین موتن

این هنوز جوهرۀ توسعۀ سازمان از نظر مبانی فلسفی، برای 

مانده است. یک ا باقی عنوان نوعی معمبیشتر مدیران به

ای از اصول علمی و عملی از برنامۀ توسعۀ سازمانی مجموعه

شناسی اجتماعی، چندین رشتۀ علوم رفتاری مانند روان

شناسی، اقتصاد و شناسی، روانفرهنگ اجتماعی، جامعه

زعم توسعۀ سازمانی به (.4کند )علوم سیاسی را طلب می

دی علمی سیستمی نظران این حوزه، رویکراکثر صاحب

تأکید آن  شده برای تغییر سازمان است کهریزیبرنامه

بخشی مجدد سازمان با سازی، نوسازی و حیاتفعال

(. لذا 7گیری از منابع انسانی و فنی سازمان است )بهره

 ها،اندیشه شدن ذوب فرایند سازمانی را محققان توسعۀ

 استقرار و نوین هایارزش تثبیت و رفتارهای سنتی و باورها

 آخرین با هاسازمان کردن منطبق یعنی جدید؛ هاینظام

                                                           

1.  Organizational Development 

2. Black, Robert And Jane Mouton 

رو توسعۀ (. ازاین21اند )های روز تعریف کردهپدیده

سازمانی در تالش است که با تکیه بر علوم رفتاری و با 

ها و فنون آن، تغییرات شناختی، گیری از استراتژیبهره

هدایت کنند فرهنگی و ساختاری فرایند سازمان را ایجاد و 

(. محققان نشان دادند که توسعۀ سازمانی موجب افزایش 3)

های (، تقویت ساختارها، فرایندها، قابلیت3کیفیت سازمان )

اصالحی سازمان، سالمت سازمانی، تحول در فرهنگ  خود

ی های حل مسئله(، توسعۀ قابلیت22،14،3سازمان )

و یک  (3)سازمان و انعطاف در پاسخگوی در برابر تغییرات 

(. 21(شود دانش می مدیریت استراتژی است که موجب

بنابراین توسعۀ سازمانی موجب سازگاری بهتر سازمان در 

ها و های آینده و خلق تناسبی بهتر میان قابلیتمحیط

( که 3های سازمان و تقاضای محیطی است )شایستگی

نگر به تغییر و بهبود سازمان دارد رویکردی سیستمی و کل

گرفته مانند رو نتایج تحقیقات صورت(. ازاین3)

( نشان داد که توسعۀ سازمانی با 1395محمدی )علی

زاده و صفری (. حسین9) وری رابطۀ مستقیم داردبهره

و توسعۀ  فردی ( نیز نشان دادند که بالندگی1397)

 داریو معنا مثبت تأثیر دانش تسهیم بر ایحرفه و سازمانی

 نشان ( در تحقیقی1395) مهری و ژادنخلیلی .(5) دارد

 توانددانش می تسهیم و توسعه کسب، شناسایی، که دادند

( 1395(. کمالی )6) انسانی مؤثر باشد بر توسعۀ سرمایۀ

ارتباط مثبت و معناداری بین توسعۀ سازمانی  که داد نشان

(. 11) ساالری و عدالت سازمانی وجود داردو شایسته

 ( نشان دادند که آیندۀ2011) و همکاران 3میحال

 وجود به زیادی بستگی آن موفقیت و آموزشی هایسازمان

 در رهبران شدن درگیر ویژهبه و سازمانی توسعۀ برنامۀ

( 2017احمدی، بای و شفیعی ) .(18) دارد سازمانی توسعۀ

 استراتژیک هوش نشان دادند که ارتباط معناداری بین نقش

3. Mihaela  
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(. 15) سازمانی وجود دارد توسعۀ با کارآفرینی رفتار و

نشان دادند که  (1395) شایگانی منیع و بنی ولیک نصیری

 داریرابطۀ معنا سازمانی توسعۀ و سازمانی ساختار بین

( نشان 2016پهلوانی و عزیز مالیری ) (.14دارد ) وجود

آن  اجزای و اخالقی سازمانی، هوش توسعۀ دادند که بین

 (.20) رددا وجود داریمعنا ارتباط

نتایج بررسی مبانی نظری و نتایج تحقیقات گذشته در 

 هایپژوهش زمینۀ توسعۀ سازمانی نشان داد که بیشتر

های سازمان در سازمانی در مورد توسعۀ گرفتهانجام

 نیز و معتبر رو فقدان ابزاریازاین است، بوده غیرورزشی

 و قوت نقاط شناخت و بهبود مناسب برای الگویی نبود

های توسعۀ ارزش شناخت عدم و سازمانی های توسعۀضعف

 هایهای ورزشی مانند فدراسیونسازمان بر حاکم سازمانی

دلیل،  همین اند. بهمطرح اساسی مثابۀ مشکالتیبه ورزشی

توسعۀ  باورهای و هاارزش شناسایی با توانمی

 منظوربه را الزم و بسترهای هازمینه ورزشی هایفدراسیون

یافته که با شرایط پویایی های توسعهفدراسیون ایجاد

امروزی سازگار باشند، داشته باشیم. با توجه به آنچه دربارۀ 

های ورزشی یکی از توسعۀ سازمانی بیان شد، فدراسیون

جانبه خود های هستند که نیازمند توسعۀ همهسازمان

و  ها با توجه به اینکه در معرض تغییرباشند. فدراسیونمی

تحوالت محیط داخلی و خارجی قرار دارند که این تغییرات 

ناشی از قوانین و مقررات داخلی کشور و نیز قوانین 

منظور پیشرفت، نیازمند همگام شدن با اند که بهالمللیبین

رو توجه به توسعۀ سازمانی ازاین (.10این تغییرات هستند )

شور که های ورزشی کهای تقویت آن در فدراسیونو راه

 متولیان و گردانندگان ورزش کشورند، بسیار ضروری است؛

منظور دنبال ابزاری معتبر بهاما پیش از هر چیز باید به

و  ها نشان داد که الکتعیین توسعۀ سازمانی بود. بررسی

                                                           

1. Lok and Crawford 

2. Reliability 

( به طراحی پرسشنامۀ توسعۀ سازمانی با 2000) 1کرافورد

رش نسبت گویه که هفت مؤلفۀ هدف، رهبری، نگ 35تعداد 

های سودمند را به تغییر، پاداش، روابط، ساختار، مکانیزم

(. پرسشنامه 17اند )کند، پرداختهسنجش و ارزیابی می

 توسعۀ سازمانی توسط برخی از محققان استفاده شده است.

منظور سود بردن از آنچه مهم است این است که به

 ابزار فنی هایویژگی کارگیری یک ابزار، ارزیابیبه

در جامعۀ موردنظر  تحقیق مفهومی مدل و گیریاندازه

عنوان یکی از مشکالت مدنظر پژوهشگران بوده همیشه به

های اصلی هر ، از ویژگی2گیری روایی و پایاییاست و اندازه

 بنابراین هر ابزار (.8رود )شمار میآزمون استاندارد به

مهمی  سؤال دارد، ولی مشخصی سنجش هدف گیریاندازه

 چه تا سنجش ابزار این که این است شودکه مطرح می

سنجد )روایی ابزار( می دار،د گیریاندازه قصد را آنچه اندازه

های گوناگونی مانند (. بررسی روایی که دارای جنبه13)

ای یا مالکی، روایی ظاهری )صوری(، محتوای، سنجه

منظور تعیین رابطۀ بین کارکرد که همگی به 3ایسازه

(. 1اند، ضروری است )های قابل مشاهدهآزمون و واقعیت

گیری است که به این ها، روایی سازۀ ابزار اندازهیکی از روش

شده تا چه اندازه ویژگی یا گیریموضوع که آزمون اندازه

ازد پردکند، میگیری میای را اندازهتوانایی یک سازۀ ویژه

به  پژوهشگر گیری،اندازه سازۀ ابزار روایی ارزیابی (. در8)

 یا نظریه با اندازه چه تا سنجش این موضوع که ابزار

 شده تدوین آنها طراحی و براساس ابزار هایی کهنظریه

های (. یکی از روش13کند )دارد توجه می تناسب است،

 فنون از است که یکی 4سازه، تحلیل عاملی تعیین روایی

 این است. از فنی و پیشرفته بسیار تکنیک ها وداده تقلیل

 سؤاالت از یک هر عاملی بار تعیین برای توانمی شیوه

 استفاده از این تکنیک مربوط .کرد استفاده پرسشنامه

3. Face validity, Content validity, Criterion 

Validity, Construct validity 

4. Factor Analysis 
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 در عامل یا مؤلفه یک سنجش برای که را سؤاالتی بودن

 آن به صورت این در که کندمی تعیین اند،شده گرفته نظر

 (.13گویند )می تأییدی عاملی تحلیل

های گرفته در حوزۀ سازمانمروری بر تحقیقات انجام

دهد که این ابزار ورزشی در داخل کشور نشان می

سازی نشده است )پرسشنامۀ توسعۀ سازمانی( تاکنون بومی

و در موارد استفاده از پرسشنامۀ توسعۀ سازمانی، محققان 

های اختصاصی فرهنگ و محیطبه بررسی روایی براساس 

آنها در  اعتبار که هاییاند، بنابراین سنجهمورد اقدام نکرده

 باشد، نیازمند رسیده تأیید به دیگر هایزبان و هافرهنگ

 .(12مجدد در محیط مورد استفادۀ جدیدند ) اعتبارسنجی

 تواننمی اولیه طراحی با ،1از نظر محققانی مانند اوپنهایم

 و بررسی در یافت، بلکه دست یافتهتکامل پرسشنامۀ به

تدوین کرد  را کاملی پرسشنامۀ توانمی پیاپی هایآزمون

منظور پرسشنامۀ توسعۀ سازمانی در بدین (.19)

های ورزشی جمهوری اسالمی ایران توزیع شد تا فدراسیون

طور ویژه مورد ارزیابی روایی و پایایی قرار گیرد. روایی به

 تعیین روایی در مراحل ترینضروری و نتریسازه از مهم

 این در است. متفاوت فرهنگی زمینۀ با هایپرسشنامه

 مرحله این در ابزار تأییدی بهترین عاملی تحلیل زمینه

 عاملی تحلیل (. محققان بر این باورند که در10است )

 و شوندمی مقایسه هم با نظری خاصی الگوهای تأییدی،

 جهت مناسب ابزارهای بازنگری برای مفیدی روش واقع در

ترین ترین و متداولمهم .(10) هاستانجام پژوهش

سازی پرسشنامه با توجه به نظریه و جهت های بومیروش

( CFA) 2صورت تأییدیتأیید آن، تحلیل عاملی است که به

 گیرد.انجام می

های ورزشی بنابراین انجام پژوهش حاضر در فدراسیون 

های تأثیرگذار ورزشی گیریراکز تصمیمترین مکه از اساسی

                                                           

1. Oppenheim 

2. Confirmatory Factor Analyzing (CFA) 

که مسئولیت عظیم توسعۀ ورزش همگانی و قهرمانی را در 

رسد تا با نظر میعهده دارند الزم و ضروری به جامعه بر

گیری توسعۀ بررسی و ارائۀ ابزار مناسب براساس مدل اندازه

های ورزشی کشور کمک کند. سازمانی در فدراسیون

گیری تحقیق حاضر تدوین مدل اندازهبنابراین هدف از 

 های ورزشی است.توسعۀ سازمانی در فدراسیون

 

 روش تحقیق

های همبستگی بود که پژوهش حاضر در زمرۀ پژوهش

( انجام 3SEMبا استفاده از شیوۀ مدل معادالت ساختاری )

جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مدیران و  گرفت.

 51ری اسالمی ایران )های جمهوکارمندان فدراسیون

توجه به اعالم  موردنظر با ۀتعداد افراد جامعفدراسیون( بود. 

نفر مشخص شد. حجم  703 با وزارت ورزش و جوانان برابر

 15تا  5تواند بین یابی معادالت ساختاری مینمونه در مدل

شده تعیین شود، گیریمشاهده به ازای هر متغیر اندازه

استفاده از روش مذکور بنابراین حجم نمونه با 

(35×15≤n≤35×5 برای حداقل تعداد برابر با )و  175

رو تعداد نفر تعیین شد. ازاین 525حداکثر تعداد برابر با 

ها توزیع شد که پرسشنامه در بین کارکنان فدراسیون 400

فدراسیون که حاضر  41پرسشنامه از  372در نهایت تعداد 

 آوری شد.و جمعبه همکاری با محقق شدند، توزیع 

 یسؤال 35ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامۀ 

(. این 17( بود )2000) و کرافورد توسعۀ سازمانی الک

 (،23و  6، 4، 2، 1) پرسشنامه شامل هفت مؤلفۀ هدف

، 15)(، نگرش نسبت به تغییر 13و  12، 5، 25، 8)رهبری 

 (، روابط21و  28، 27، 26، 24)(، پاداش 30، 18 ،16،17

 ( و7و  34، 32، 3، 14)(، ساختار 19و  35، 33، 11، 9)

 بود. (22، 29، 20، 31، 10)های سودمند مکانیزم

3. Structural Equation Modeling 
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روای صوری پرسشنامه بعد از اصالحات پیشنهادی   

توسط پانزده تن از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید و 

س از مکاتبات منظور توزیع نهایی شد. به همین منظور پبه

ن مسئوالها از آوری پرسشنامهاداری، مجوز توزیع و جمع

ها و وزارت ورزش و جوانان ربط مشترک فدراسیونذی

ها جمهوری اسالمی اخذ شد. سپس برای توزیع پرسشنامه

ها به کسب مجوز از آنها با مراجعه به هر کدام از فدراسیون

آلفای  پرداخته شد. ضریب پایایی کل آزمون به روش

، رهبری =84/0αو برای مؤلفه هدف  96/0کرونباخ 

82/0α= 80/0، نگرش نسبت به تغیرα= 85/0، پاداشα= ،

های و مؤلفۀ مکانیزم =79/0α، ساختار =80/0αروابط 

 دهندۀ پایایی مناسب است.بود که نشان =79/0α سودمند

ها از آزمون منظور طبیعی بودن توزیع دادهبه

وف استفاده شد که نتایج نشان داد که کولموگر-اسمیرنوف

منظور آزمون مدل ( است. به<05/0pها نرمال )توزیع داده

منظور جامع پژوهش، از آزمون مدل معادالت ساختاری و به

نمایی تعین پارامترهای مدل ابتدا از روش بیشینۀ درست

(1MI و برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون )t منظور و به

 ۀدو بر درجخیهایی چون نسبت از شاخصبرازش مدل 

(، شاخص CFI) 2، شاخص برازش تطبیقی( df/2χ) آزادی

(، شاخص برازش مقتصد NFI) 3برازش هنجارشده

 5(، شاخص برازش هنجارنشدهPNFI) 4هنجارشده

(NNFIشاخص برازش فزاینده ،)6 (IFI ،)میانگین  ۀریش

میانگین مجذور  ۀریش (،RMSEA) 7خطای برآورد مجذور

استفاده شد. شایان ذکر است که  (RMR) 8باقیمانده

 24SPSS افزارهایها با استفاده از نرموتحلیلتمامی تجزیه

 انجام گرفت. P ≥0/ 01معنادار  سطح در LISREL 8.5 و

 

                                                           

1. Maximum Liklihood 
2. Comparative Fit Index 

3. Normed Fit Index 

4. Parsimonious Normed Fit Index 

 تحقیق هاییافته و نتایج

های مورد بررسی نشان داد شناختی نمونهنتایج جمعیت

درصد زن بودند. میانگین سن  5/39و  درصد مرد 5/60که 

و میانگین سن  984/9سال با انحراف استاندارد  41مردان 

بود. میانگین  66/7سال با انحراف استاندارد  54/36زنان 

بود.  382/9سال با انحراف استاندارد  24/39کلی سن افراد 

درصد مجرد بودند.  8/25درصد افراد متأهل و  2/74

درصد کاردانی،  6/11افراد دیپلم،  درصد 8/10تحصیالت 

درصد کارشناسی ارشد و  7/31درصد کارشناسی،  3/43

درصد دارای تحصیالت دکتری بودند. رشتۀ تحصیلی  7/2

درصد دارای تحصیالت  68درصد افراد تربیت بدنی و  32

 غیرتربیت بدنی بودند.

آمده دستدهد که میانگین بهنشان می 1نتایج جدول 

های آن اختالف معناداری با سازمانی و تمام مؤلفهتوسعۀ 

 (.P<01/0میانگین نظری دارند )

و آزمون کرویت بارتلت نشان داد  KMOآزمون  نتایج

ها از کفایت مناسب برای انجام تحلیل عاملی و تعین که داده

؛ =df 595؛ sig= 001/0) برخوردارند ساختار عاملی

204/8554 =Bartlett 958/0؛ =KMO.) 

گیری توسعۀ سازمانی نتایج اولیۀ برازش مدل اندازه  

مرتبۀ اول و دوم قبل از اصالح نشان داد که نسبت 

در  (df/2xاسکور بهنجارشده به درجۀ آزادی برابر )کای

و در مدل مرتبۀ دوم برابر با  31/4مدل مرتبۀ اول برابر با 

بود. مقدار ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد  43/4

(RMSEA در مدل مرتبۀ اول برابر با )در مدل 094/0 ،

که با توجه به سطح مطلوب بود  096/0مرتبۀ دوم برابر با 

و مورد قبول محققان این مقادیر از برازش مناسب برخوردار 

 نبودند و مدل نیازمند اصالح بود.

5. Non-Normed Fit Index 
6. Incremental Fit Index 

7. Root Mean Square Error of Application 

8. Root Mean Square Residual 
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 توسعۀ سازمانی اینمونهتک t. آزمون 1 جدول

 مقدار t  انحراف استاندارد میانگین تجربی نظری میانگین  تعداد متغیرها

03/4 3 372 هدف  759/0  26/22** 

06/4 3 372 رهبری  772/0  26/56** 

81/3 3 372 نگرش نسبت به تغییر  807/0  19/4** 

05/3 3 372 پاداش  012/1  25/99** 

056/4 3 372 روابط  784/0  25/99** 

78/3 3 372 ساختار  806/0  18/69** 

های سودمندمکانیزم  372 3 93/3  781/0  22/99** 

88/3 3 372 توسعۀ سازمانی  881/3  24/87** 


 **01/0 P< ،372  =n 

ة شداصالحیری مرتبۀ اول و دوم گاندازهتدوین مدل 

 توسعۀ سازمانی

شدۀ مدل اصالح tارزش  مقادیر 2و  1های نتایج شکل

ها ورزشی مرتبۀ اول و دوم مدل توسعۀ سازمانی فدراسیون

تمامی سؤاالت  tدهد که با توجه به مقادیر کشور را نشان می

 (.P<01/0معنادارند )

 

گیری مرتبۀ اول ارزیابی مدل اندازه 2نتایج جدول 

دهد که دهد. نتایج نشان مینشان میتوسعۀ سازمانی را 

( در این مدل P<01/0تمامی سؤاالت دارای اثر معناداری )

 هستند.

 

 

 

 (t-valueشدة مرتبۀ اول توسعۀ سازمانی )مدل اصالح tمقادیر ارزش  .1شکل 
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 (t-valueشدة مرتبۀ دوم توسعۀ سازمانی )مدل اصالح tمقادیر ارزش  .2شکل 

 

 شدة مرتبۀگیری اصالحداری مدل اندازهشده و سطح معنا، مقدار واریانس تبیینt. مقادیر ضرایب اثر، مقادیر ارزش 2 جدول
 اول توسعۀ سازمانی

یه مؤلفه
گو

 

 نظر شما در مورد گویه های زیر چیست؟
مقادیر 

 برآورد

ضرایب 

 اثر
 t 2Rمقدار 

 هدف

64/0 تعریف شده است. یروشنبهاهداف این سازمان  1  75/0  16/23** 625/0  

77/0 واحد کاریم موافقم. شدۀیانباهداف  امن شخصاً ب 2  83/0  18/86** 96/0  

65/0 .شودیماین سازمان توسط کارکنان درک  هاییتاولو 6  73/0  15/7** 335/0  

 رهبری

63/0 .شودیم منجر رهبری در این سازمان به نیل به اهداف یهاتالش 5  71/0  15/03** 045/0  

76/0 های کاری من را هدایت کند.یتفعالکوشد تا برای من روشن است که رئیس من می 12  79/0  17/50** 246/0  

رئیسم را جهت اثرگذاری و نفوذ بر من و سایر اعضای واحد  یهاتالشمن  13

 .کنمیمکاری درک 

65/0  68/0  14/41** 624/0  

نگرش 

 نسبت به

 تغییر

76/0 .کندینماین سازمان نسبت به تغییر مقاومت  15  76/0  16/21** 775/0  

79/0 این سازمان از ثبات برخوردار است. هاییهروو  هایاستس 16  76/0  16/11** 775/0  

56/0 این سازمان توانایی ایجاد تغییر را دارد. 18  61/0  12/18** 723/0  

 پاداش

96/0 پرداخت به کارکنان سازمان عادالنه است. هاییاسمق 26  82/0  18/04** 726/0  

86/0 در این سازمان، فرصت ارتقا وجود دارد. 27  75/0  15/85** 625/0  

95/0 .دهمیم، متناسب با شغلی است که انجام کنمیمحقوقی که دریافت  28  79/0  16/97** 246/0  

 روابط

77/0 هماهنگ است. یارابطهمن با سرپرستم،  ۀرابط 9  80/0  17/68** 46/0  

گو کنم، حتی اگر مشکل کاری وبا افراد محل کارم گفت توانمیممن همواره  11

 داشته باشم.

67/0  68/0  14/25** 624/0  

58/0 .استمن با اعضای گروه کاریم دوستانه  ۀرابط 33  62/0  12/75** 843/0  

 ساختار

67/0 یری برخوردار است.پذانعطافتقسیم کار در این سازمان از  14  67/0  14/01** 54/0  

68/0 تقسیم کار در این سازمان منطقی است. ۀشیو 32  66/0  13/79** 364/0  

70/0 تعریف شده است. یخوببهساختار کار من  34  71/0  14/96** 045/0  

مکانیسم 

 های

 سودمند

74/0 دارد که برای من و گروه کاریم مفیدند. هایییدهاسرپرست مستقیم من،  10  76/0  16/53** 775/0  

66/0 .ندو برای ما مفید کنندمیواحدهای کاری دیگر، در صورت نیاز به واحد کاری ما کمک  29  65/0  13/51** 224/0  

58/0 من از اطالعات الزم برای انجام درست کارم برخوردارم. 31  62/0  12/72** 843/0  

**01/0 P< ، 372  =n 
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 ة مرتبۀ اول و دومشداصالحیری تأییدی گاندازهی برازش مدل هاشاخص. 3جدول 

بندی گروه

 هاشاخص
 برازش قابل قبول اختصار نام شاخص

مدل مرتبۀ اول 

 بعد از اصالح

مدل مرتبۀ 

دوم بعد از 

 اصالح

 نتیجه

ص
اخ

ش
ص

قت
ش م

راز
ی ب

ها
 د

 ۀاسکور بهنجارشده به درجکای

 آزادی
/df2x  98/2 3تا  1مقدار بین  23/3  ییدتأ 

میانگین مربعات خطای  ۀریش

 برآورد
RMSEA RMSEA< 10/0  073/0  078/0  ییدتأ 

 ییدتأ 97/0 77/0 صدم 50باالتر از  PNFI شاخص برازش مقتصد هنجارشده

ص
اخ

ش
ی

یق
طب

ش ت
راز

ی ب
ها

 

<NNFI NNFI شاخص برازش هنجارنشده 90/0  97/0  97/0  ییدتأ 

<NFI NFI شاخص برازش هنجارشده 90/0  97/0  96/0  ییدتأ 

<CFI CFI شاخص برازش تطبیقی 90/0  98/  97/0  ییدتأ 

<IFI IFI شاخص برازش افزایشی 90/0  98/0  97/0  ییدتأ 

 

ی برازش مدل هاشاخصارزیابی  3نتایج جدول 

دهد که مدل یمیری توسعۀ سازمانی را نشان گاندازه

 از برازش مناسبی برخوردار است. شدهاصالح

 

 شدة توسعۀ سازمانینتایج مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم اصالح. 4جدول 

 t-Value 2R اندازة اثر برآورد هاعامل

 85/0 14/15** 92/0 92/0 توسعۀ سازمانی   هدف         

 92/0 71/14** 96/0 96/0 توسعۀ سازمانیرهبری           

 79/0 69/14** 89/0 89/0 توسعۀ سازمانی    نگرش نسبت به تغییر         

 53/0 80/12** 73/0 73/0 پاداش            توسعۀ سازمانی

 96/0 81/17** 98/0 98/0 روابط           توسعۀ سازمانی

 98/0 15/14** 99/0 99/0 ساختار          توسعۀ سازمانی

 96/0 83/16** 98/0 98/0 توسعۀ سازمانی   های سودمند          مکانیزم

 **01/0 P< ،372  =n 

گیری دهد که در مدل اندازهنشان می 4نتایج جدول 

شدۀ توسعۀ سازمانی مؤلفۀ هدف مرتبۀ دوم اصالح

(01/0>P , 14/15=t , 92/0=β رهبری ،)(01/0>P , 

71/14=t , 96/0=β( نگرش نسبت به تغییر ،)01/0>P , 

69/14=t , 89/0=β( پاداش ،)01/0>P , 80/12=t , 

73/0=β( روابط ،)01/0>P , 81/17=t , 98/0=β ،)

های ( و مکانیزمP , 15/14=t , 99/0=β<01/0ساختار )

( اثر معناداری P , 83/16=t , 96/0=β<01/0سودمند )

 دارند.
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 های توسعۀ سازمانی. همبستگی درونی مؤلفه5جدول 

 ساختار روابط پاداش نگرش نسبت به تغییر رهبری هدف متغیرها
 یهازمیمکان

 سودمند

 توسعۀ

 سازمانی

        1 هدف

       1 89/0** رهبری

      1 85/0** 82/0** نگرش نسبت به تغییر

     1 65/0** 70/0** 67/0** پاداش

    1 72/0** 87/0** 95/0** 91/0** روابط

   1 98/0** 72/0** 88/0** 95/0** 92/0** ساختار

  1 97/0** 97/0** 72/0** 87/0** 94/0** 91/0** سودمند یهازمیمکان

 1 98/0** 99/0** 98/0** 73/0** 89/0** 96/0** 92/0** سازمانی توسعۀ

 **01/0 P< ،372  =n 

 

نشان داد همبستگی درونی باالیی بین  5نتایج جدول 

( که P<01/0ی توسعۀ سازمانی وجود دارد )هامؤلفه

 99/0)بیشترین همبستگی میان توسعۀ سازمانی با ساختار 

r=.است ) 

 

 گیریبحث و نتیجه

گیری کلی پژوهش حاضر تدوین مدل اندازه هدف

های ورزشی جمهوری اسالمی فدراسیونتوسعۀ سازمانی در 

این  شناختیهای جمعیتویژگی توصیفی تحلیل ایران بود.

 هایفدراسیون بیشتر کارمندان داد که نشان مطالعه

آنها را  از کمتری بخش و درصد( 5/60را مردان ) ورزشی

 به توسعۀ توجه با که دادند تشکیل )درصد 5/39 (زنان

 و خبره وجود نیروهای و کشور سطح در بانوان ورزش

 بدنۀ در قشر این از استفاده بیشتر لزوم کردۀ زن،تحصیل

احساس  پیش بیش از تخصصی هایو کمیته هافدراسیون

 39ها نشان داد که میانگین سنی افراد نمونه شود. یافتهمی

افراد جوانی در  دهدنشان می بود. این نتایج سال

خود نویدبخش توسعۀ که این  ها فعالیت دارندفدراسیون

هاست، چراکه افراد جوان با سازمانی و پیشرفت فدراسیون

توجه به انگیزه و نیرویی که دارند، مسیر را برای توسعۀ 

درصد  3/43تحصیالت  نظر سطح از .کنندسازمان فراهم می

درصد دارای  68و  کارشناسی تحصیلی مدرک افراد دارای

 توجه به رو باازاین بدنی بودند،تحصیالت غیر از تربیت 

 هایوجود گرایش و ورزشی روزافزون رشتۀ علوم پیشرفت

 ارتقای منظوربه باید کشور هایدانشگاه در اغلب آن مختلف

شرایط  هاشغلی کارکنان فدراسیون و علمی آگاهی سطح

باالتر فراهم  مقاطع این افراد در تحصیل ادامۀ مناسبی برای

تواند علوم ورزشی می شود، چراکه داشتن دانش تخصصی

 ها را فراهم سازد.زمینۀ رشد و توسعۀ فدراسیون

از دیگر نتایج پژوهش حاضر بررسی وضعیت توسعۀ 

های ورزشی کشور بود. نتایج آزمون تی سازمانی فدراسیون

سازمانی های توسعۀای نشان داد که تمامی مؤلفهنمونهتک

انگین نظری از نظر میانگین تجربی تفاوت معناداری با می

توان گفت که (. با توجه به این نتایج میP< 0/01) دارند

ها پدیده اند تا حدودی خود را با آخرینها توانستهفدراسیون

و تغییرات روز منطبق و همراه سازند که این امر هرچند در 

 استگذارانیسحال حاضر کمی بیشتر از حد متوسط است، 

میشگی در عرصۀ ملی و ها با توجه به تغییرات هفدراسیون

اند، باید توجه بیشتری به توسعۀ المللی که با آن مواجهبین

رو داشته باشند. این سازمانی برای همگامی با تغییرات پیش

که به بررسی ( 1395محمدی )های علینتایج با یافته

(، از 9) توسعۀ سازمانی در مدارس پرداخت، ناهمسوست

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 14

https://ntsmj.issma.ir/article-1-841-fa.html


 1398، بهار 1شمارة  ،7ورة نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، د                                                                90

 

های فعالیت فاوت در محیطتتوان به دالیل ناهمخوانی می

ها، نوع نگرش افراد در دو جامعۀ آماری، اهداف، نوع فعالیت

هایی که دو جامعه نسبت به توسعۀ سازمانی و برنامه

ها برای افزایش توسعۀ سازمانی از طریق نوع فدراسیون

اشاره کرد، چراکه ساختار، جذب و آموزش کارکنان دارند، 

سطح کالن و دارای محیط  های ورزشی کشور درفدراسیون

اند، اما در پویا هستند که نیازمند توسعه و تغییر مداوم

مدارس با توجه به اینکه کمتر در معرض تغییرات هستند و 

پذیرد، این های آنها کمتر از محیط تأثیر میبرنامه

هایی ناهمخوانی طبیعی است. بنابراین باید گفت که سازمان

کشور که در سطح عالی ورزش  های ورزشیمانند فدراسیون

کشور فعالیت دارند، با توجه به اینکه هم از محیط داخلی و 

از  تحول تغییر و پذیرند والمللی تأثیر میهم بین

هاست، طبیعی است که فدراسیون خصوصیات ترینبزرگ

بنابراین مسئوالن و  یافتگی آنها بیشتر باشد.میزان توسعه

 کردن منطبق منظورها بهسیاستگذاران فدراسیون

 عبارتیها و تغییرات و بهپدیده آخرین با هافدراسیون

باید با هوشیاری کامل از محیط داخل  هافدراسیون توسعۀ

های آموزشی، المللی آگاه باشند و با برگزاری دورهو بین

زمینه را برای توسعۀ  روز کردن کارکنانافزایش آگاهی و به

 های فراهم آورند.فدراسیون

پرسشنامۀ توسعۀ سازمانی  نتایج بررسی همسانی درونی

 آن ابعادو  ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامهنشان داد که 

که با توجه به مقادیر اند قرار داشته 96/0تا  79/0 ۀدر دامن

توسعۀ دهندۀ تأیید همسانی درونی ابزار نشان 70/0باالتر از 

 خطای دهد که میزانسازمانی است. این نتایج نشان می

 پرسشنامۀ رواست. ازاین بوده حد کمترین در گیریاندازه

 حوزۀ محققان به توسعۀ سازمانی پایایی الزم را دارد و

های خواهد کرد تا بتوانند آن را در فدراسیون ورزش کمک

 نصیریکار گیرند. این نتایج با نتایج تحقیق ورزشی به

 ابعاد( که نشان دادند 1395) شایگانی منیع و بنی ولیک

پایایی مناسب است،  پرسشنامۀ توسعۀ سازمانی دارای

(. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد 14) همسوست

های توسعۀ سازمانی با همدیگر و با که ارتباط درونی مؤلفه

( است که  =99/0r= - 65/0r)سازۀ توسعۀ سازمانی در دامنۀ 

گیری توان به همبستگی درونی و روایی باالی مدل اندازهاز این نتایج می

 های ورزشی پی برد.توسعۀ سازمانی فدراسیون

داد و آزمون کرویت بارتلت نشان  KMOنتایج آزمون 

ایت سازمانی از کف توسعۀ ۀحاصل از پرسشنام یهاکه داده

ختار عاملی ن سایتعی ومناسب برای انجام تحلیل عاملی 

اش، هدف، رهبری، نگرش نسبت به تغییر، پاد عدبٌ هفتبر مشتمل 

. این نتایج با است وردارهای سودمند برخروابط، ساختار، مکانیزم

زاده و صفری (، حسین1395محمدی )علیهای یافته

که ( 1395( و کمالی )1395) مهری و نژاد(، خلیلی1397)

 ۀی سازمزبور برا هایمؤلفهتأیید روایی صوری و پایایی به 

در  (.5،6،9،11ست )همسوپرداختند، سازمانی توسعۀ 

توسعۀ توان گفت که دستیابی به تبیین این نتایج می

های گوناگون است که داشتن مؤلفهمستلزم  سازمانی

ریزی مناسب درصدد دستیابی به ها باید با برنامهفدراسیون

 ۀهمتنهایی آنها باشند. هرچند این هفت مؤلفه به

رسد می نظربهگیرد، های توسعۀ سازمانی را در برنمیویژگی

سازمانی بتواند  توسعۀ ۀهای پرسشنامبندی شاخصدسته

سازمانی  توسعۀبودن مفهوم  چندوجهیتقریبی مناسب بر 

 .باشد هافدراسیوندر 

گیری توسعۀ سازمانی نتایج اولیۀ برازش مدل اندازه

سکور بهنجارشده به درجۀ آزادی انشان داد که نسبت کای

( و مقدار ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد  df/2xبرابر )

(RMSEA برازش مدل را )منظوربهکرد. ینمیید تأ 

یری توسعۀ سازمانی مدل گاندازهافزایش برازش مدل 

 آنهای که حذف سؤاالتیری اصالح شد. بنابراین گاندازه

یری توسعۀ گاندازهموجب افزایش برازش شد، از مدل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 14

https://ntsmj.issma.ir/article-1-841-fa.html


  91                                            های ورزشی جمهوری اسالمی ایرانسیونگیری توسعۀ سازمانی فدراتدوین مدل اندازه

 

 

که  1یتاسهسازمانی حذف شدند و براساس قانون نشانگر 

به  شدهمشاهدهکنند تا حداقل سه متغیر یممحققان سعی 

با حذف (. 1یر پنهان داشته باشند، اقدام شد )متغازای هر 

ۀ مؤلفاز  8و  25 سؤاالتۀ هدف، مؤلفاز  23و  4 سؤاالت

گرش نسبت به تغییر، ۀ نمؤلفاز  30و  17 سؤاالترهبری، 

ۀ مؤلفاز  35و  19 سؤاالتۀ پاداش، مؤلفاز  24و  21 سؤاالت

از  22و  20 سؤاالتۀ ساختار، مؤلفاز  7و  3 سؤاالتروابط، 

یری توسعۀ گاندازههای سودمند، مدل یزممکانۀ مؤلف

(، که نتایج 2و  1های )شکل سازمانی دوباره آزمون شد

یری از برازش مناسبی برخوردار است. گاندازهنشان داد مدل 

از مباحث مطرح در  یری کهگاندازهنتایج برازش مدل 

های معادالت گیری در مدلهای اندازهمناسب بودن مدل

های زیادی برای گزارش و ساختاری است، دارای شاخص

تأیید مدل است، اما محققان به گزارش برخی از 

ها اقدام دلها جهت تأیید مترین این شاخصمناسب

طور رایج در مقاالت استفاده دو نشانگری که به کنند.می

است. دامنۀ این نشانگرها بین صفر  CFIو  GFIشود، می

مطلوب  95/0تر از تا یک است. مقادیر مساوی یا بزرگ

 IIاست، زیرا موجب کاهش احتمال ارتکاب خطای نوع 

ترجیح  GFI را به CFI(. برخی محققان 1شوند )می

شدۀ محققان نشان داد سازیدهند، زیرا مطالعات شبیهیم

 (.1گیرد )کمتر تحت تأثیر حجم نمونه قرار می CFIکه 

بود که با  98/0در مطالعۀ حاضر برابر  CFIبنابراین مقدار 

دهندۀ برازش مناسب نشان 95/0توجه به مقدار باالتر از 

ین یکی دیگر از ا گیری توسعۀ سازمانی است.مدل اندازه

ها جذر برآورد واریانس خطای تقریب است که شاخص

(. در پژوهش حاضر 22( ارائه کرده است )1990) 2استیگر

046/0 =RMSEA های بود. مقدار این شاخص برای مدل

است که با توجه به مقدار آن  09/0خوب برابر یا کمتر از 

                                                           

1. Three indicator rule 

1. Steiger 

دهندۀ برازش مناسب مدل حاضر در پژوهش حاضر نشان

= 97/0شده شدۀ برازش برای مدل تدویناست. شاخص نرم

NNFI ( مقدار 1973) 3بود. تاکر و لویزNNFI  برابر یا

عنوان شاخص خوبی برای برازش مدل را به 90/0 تر ازبزرگ

(. شاخص برازش فزاینده برای مدل 23اند )توصیه کرده

( باید 1986) 4بود که بنابر نظر بولن IFI=97/0شده تدوین

(. نتایج حاصل از برازش مدل 16) باشد 90/0کم دست

گیری توسعۀ سازمانی از برازش دهد که مدل اندازهمی نشان

 مناسبی برخوردار است.

نشان داد که همۀ  2شکل نتایج پژوهش حاضر در 

گیری داری در مدل اندازههای توسعۀ سازمانی اثر معنامؤلفه

(. در P<01/0ارند )های ورزشی دنتوسعۀ سازمانی فدراسیو

گانۀ هفت ابعاد محتوایتوان گفت که ها میتبیین این یافته

ضمنی و  مفروضات و های بنیادینارزش توسعۀ سازمانی،

توسعۀ سازمانی  در زمینۀ را اشیا و افراد هایویژگی چگونگی

 تأیید در .دهندمی انعکاس کشور را ورزشی هایفدراسیون

 ایجاد به ابعاد از این یک هر که گفت توانمی هایافته این

 .کرد خواهد کمک سازمانی برای توسعۀ الگو یا نیمرخ یک

 گانۀعوامل هفت مدل از مستخرج هاییافته ترینمهم

 مؤلفۀ ساختار بیشترین تأثیر که بود آن حاضر پژوهش

(01/0>P , 15/14=t , 99/0=β)  و مؤلفۀ پاداش کمترین

( را در مدل توسعۀ P , 80/12=t , 73/0=β<01/0)تأثیر 

اند. در تبیین های ورزشی کشور داشتهسازمانی فدراسیون

سازمانی یکی از  توان گفت که ساختارها میاین یافته

این نتایج با  هاست.برای توسعۀ سازمان راهکارهای مناسب

( که 1395) شایگانی منیع و بنی ولیک های نصیرییافته

 عمودی افقی، تفکیک دارای که هاییدند سازماننشان دا

 مکانیکی ساختار و پیچیدگی زیاد هستند، جغرافیایی و

 سازمان پیشرفت و توسعه خود مانع امر این که دارند

2. Tucker & Lewis 
3. Bollen 
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 به که هاییرو سازمان(. ازاین14) شود، همسوستمی

 این شکستن دهند، بابها می گروهی و کار سازیتیم

کنند می حرکت ارگانیک هایسازمانسمت  به هاچارچوب

 مختلف واحدهای از است افراد ممکن تیمی کارهای در و

 که حالی است در کنند. این کار گروه یک در یکدیگر با

 امر این مانع مکانیکی هایسازمان در سازمان افقی تفکیک

سازمانی  توسعه به که توجه گفت توانمی روازاین .شودمی

سازمانی  ساختار شرایط با ورزشی کشورهای در فدراسیون

 مانند هاییویژگی با که فاقد پیچیدگی سازمانی و موجود

 شده است،ریزیهماهنگی برنامه قوانین صحیح، انسجام و

ها هموار سازمانی فدراسیون توسعۀ ایجاد برای زمینه را

ساختار  که رسدمی نظربه دیگر، عبارتبه سازد.می

دنبال توسعه هستند، اگر به کشور ورزشی هایفدراسیون

دوری جویند  مکانیکی سمت ساختارهای به باید از حرکت

 بخشی ساختارهای اساس ارگانیکی ب و به سمت ساختار

 ریزیطرح بنابراینحرکت کنند.  ایحرفه و بوروکراسی

 توسعۀ سازمانی ها موجبصحیح ساختار فدراسیون

 منظور بقابه هافدراسیونرو شد. ازاین ها خواهدفدراسیون

 ساختارهای در را نوآوری و پویا جریان و توسعۀ خود باید

 سازمان نابودی و از رکود تا بخشند تداوم سازمانی

کمترین تأثیر را در  مؤلفۀ پاداشهمچنین  کنند. جلوگیری

های ورزشی کشور داشته مدل توسعۀ سازمانی فدراسیون

(. این نتایج همسو با P , 80/12=t , 73/0=β<01/0) است

بیان کردند  ( است که2000) 1سچوستر ویم گزین نظر

 در پی بلکه نیستند، دستمزد و حقوق دنبالبه تنها کارکنان

 به که دهد،؛سازمانی ارائه پایدار ایآینده که نداسازمانی

وبه  یابد دست بدان است مایل آنچه قدرتمند از اندازیچشم

 راتوسعه  که راه سازمانی باشد، مجهز آن به دستیابی نحوۀ

 ند واهای موفق(.  کارکنان در چنین سازمان24) بشناسد

رو کارکنان رشد برای آنها وجود دارد، ازاین هایفرصت

هایی فعالیت کنند. اگر در چنین سلزمان اندمایل

سازمانی را هموار های ورزشی کشور راه توسعۀ فدراسیون

 دلیلسازند، کارکنان آنها فعالیت در فدراسیون را تنها به

کنند، بلکه آنها مایالند در های مالی انتخاب نمیپاداش

 سازمانی فعالیت کنند که در مسیر توسعه باشد.

که توجه به ابعاد  گفت توانمی بندی نهاییجمع در

به  کشور  های ورزشیگانۀ توسعۀ سازمانی فدراسیونهفت

منظور به حوزۀ اجرایی در ورزشی هایفدراسیون رؤسای

با توجه به کند. همچنین ها کمک میتوسعۀ فدراسیون

شدۀ توسعۀ یسازیبومی مناسب پرسشنامۀ هایژگیو

ی، ضریب ریگاندازهسازمانی مانند برازش مناسب مدل 

روایی و پایایی مناسب، کوتاه بودن و سهولت اجرا، نگاه 

از  توانیمۀ آن به توسعۀ سازمانی، گانهفتجامع و ابعاد 

برازش  منظوربهگویه  14حذف )شدۀ یسازیبومنسخۀ 

ی توسعۀ سازمانی( توسعۀ سازمانی در ریگاندازهمدل 

برای  ابزار مناسب و قابل اطمینان عنوانبهتحقیقات آتی 

ی ورزشی هاونیفدراسی توسعۀ سازمانی در ریگاندازه

 استفاده کرد.

 

 منابع و مآخذ
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