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 چکیده

ملی  در کمیتهمالی  استراتژیک های گیری تصمیمهدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر 

پیمایشی  -ها توصیفیپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده. بود. ا.ا.ج المپیک
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استراتژیک مالی کمیته ملی  یها یریگ میتصمعوامل سازمانی و اثرگذار بر مالی و فشارهای گروهی از ابعاد 

از عوامل ( نامه و ضوابطساختار سازمانی، سیستم اطالعات و آئین)باشند و سه بعد دیگر المپیک ایران می

 .باشندسازمانی نمی

 .مالیعوامل سازمانی، کمیته ملی المپیک،  گیری، استراتژیک،تصمیم:واژگان کلیدی

 مقدمه

دهی، هدایت، ریزی، سازمانبرنامه: در ادبیات مدیریت وظایف اصلی مدیران عبارتند از

گیری را جوهر و اساس مدیریت تلقی هربرت سایمون، تصمیم. گیرینظارت، کنترل و تصمیم

-توان تصمیمگیری نیست و مدیر موفق را میبه گمان وی مدیریت چیزی جز تصمیم. کندمی

(. 989، 9388زاده و همکاران، ، به نقل از برادران حسن9371رمضانی، )دانست ای موفق گیرنده

ای دارد، بحث تفاوت مدیران یکی از موضوعاتی که در مدیریت جایگاه قابل مالحظه رو ینازا

مدیران،  بااهمیتگذاری کارهای بزرگان علم مدیریت در اولویت. گیری استدر تصمیم

ترین گیری درست در زمان حیاتی، اساسیتصمیم که ایندر  ها آنتفاوت نظرهایی دارند اما تنها 

آید ناپذیر مدیریت به شمار میگیری از اجزای جداییتصمیم. وظیفه مدیر است، تردید ندارند

در انجام  مدیران همواره(. 921، 9389الوانی، )است  گر جلوهو در هر وظیفه مدیریت به نحوی 

همین . طلبدرا می ها آنشوند که لزوم اتخاذ تصمیم از جانب وظایف خود با شرایطی مواجه می

گیری را در تمامی وظایف مدیران و فرایندهای امر نفوذ و جایگاه بسیار مهم وظیفه تصمیم

کنند که مدیران گاهی اوقات مالحظه می(. 92، 2199، 9آرلوندو)دهد سازمانی نشان می
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دهد؛ زیرا به طور مداوم باید انتخاب کنند را تشکیل می ها آنگیری وظیفه اصلی تصمیم

باید انجام شود، چه کسی آن را باید انجام دهد، چه زمانی، در کجا و حتی چطور باید  یکار چه

گیری به موقع و صحیح بودن آن از مسائل مهم تصمیم(. 949، 2112، 9کونتز و دنیل)شود انجام 

در (. 9386میرابی، )است گیری صحیح آن در واقع رمز موفقیت مدیریت، در تصمیم. است

بر نبوغ و قضاوت شخصی افراد متکی باشد،  صرفاًتواند دنیای امروز اداره امور سازمانی نمی

های علمی، آمار و اطالعات دقیق و به موقع و بر االمکان بر پایه بررسیبلکه تصمیمات باید حتی

 (.993، 9393به نقل از کارگر،  9381کفائی،) یردپذهای خاصی صورت روش طبق اصول و

گیرد و ترین وظایف مدیران در نظر میگیری را یکی از حساستصمیم( 9387)زاده حمیدی

بنابراین برای اینکه ساختار و روابط سازمانی ؛ داندموفقیت و شکست سازمان را منوط به آن می

گیری را کشف کنیم و برای آگاهی از قدرت تصمیم کاربردی هرا بشناسیم، کافی است نحو

 (.943، 9381بند، عالقه) یمدهگیری آن را مورد مطالعه قرار های تصمیمطرز کار سازمان، شیوه

. ها استترین وظایف مدیران در سازمانگیری یکی از مهمکه گفته شد، تصمیم گونه همان

کند که در واقع تفاوتی نمی. چه نوعی باشد، نشده استای به اینکه سازمان از ولی اشاره

سازمان مورد بحث، انتفاعی و یا غیرانتفاعی، درمانی یا خدماتی، آموزشی یا پژوهشی، ورزشی 

از جمله . ؛ در هر صورت باید مدیران در شرایطی، تصمیماتی مهم اتخاذ کنندباشد مییا عل

با توجه به ساختار . ا کمیته ملی المپیک استهای غیرانتفاعی ورزشی در تمام کشورهسازمان

کمیته ملی المپیک و نقش آن در توسعه ورزش کشور و همچنین اثراتی که بر ورزش کشور 

                                                           
1 - Kuntz  & Daniel 
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گذارد، هر نوع تصمیم کالن و یا خرد مالی که از سوی این سازمان اتخاذ گردد، به صورت می

 9896د المپیک نوین در سال گذاربر سایر نهادهای ورزشی تأثیر می یرمستقیمغمستقیم و 

-المللی و برگزاری بازیبا تدوین اهداف اخالقی، آموزشی، بین« 9پیردوکوبرتن»میالدی توسط 

های المللی المپیک، فدراسیونی بینی همیاری کمیتهاین جنبش نتیجه. های المپیک احیا شد

های همفکری است که های ملی المپیک و دیگر افراد و سازمانالمللی ورزشی، کمیتهبین

، راستا ینادر (. 93، 9383جکسون و پالمر، )های هستند خواهان ترویج آرمان المپیک و بازی

دارد را بر عهده « ترویج المپیزم و هدایت آن در سراسر جهان» یکالمپالمللی ی بینکمیته

های ملی المپیک نیز بر اساس منشور کمیته(. 2191المللی المپیک، ی بینمأموریت کمیته)

ی کمیته)دارند  بر عهدهالمپیک حفاظت و توسعه و ترویج جنبش المپیک در کشور خود را 

های ورزشی ملی به انجام وظیفه در سطح ملی و به همراه فدراسیون( 2191المللی المپیک، بین

که با مسائل و مشکالت رسد با وجود این، به نظر می(. 46، 9384هرناندز، )پردازند می

 .گوناگونی مواجه باشند

ها با تغییر و تحوالت مختلف محیطی بیرونی مانند عوامل سیاسی، به طور کلی، سازمان

ها های مالی، اتحادیهنفعان، نهادهای دولتی، واسطهاقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، رقبا، ذی

مدیریتی، مالی، بازاریابی، خدمات،  کنندگان، همچنین عوامل درونی مانند عواملو عرضه

و متغیرهای سازمانی، ( 319، 2116، 2لوپ) یاهای اطالعات رایانهتحقیق و توسعه و سیستم

 .اندمواجه( 64، 9383پارکز، ) یفنفردی و 
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های غیرورزشی، در معرض این تغییر و تحوالت های ورزشی نیز همانند سازمانسازمان

های که باید برای رفع چالش اندمسائل ویژه خود دست به گریبانجهانی قرار دارند و با 

در . (241، 2196و همکاران،  9آناگنوستوپلس) یرندبگمحیطی، تصمیمات استراتژیک بسیاری 

های ورزشی با مشکالتی گزارش کرده است که بخش( 9997)« 2کریمادیس» ینهزماین 

و محیطی رقابتی به ویژه در بخش  مشکالت مالیهمچون سیر نزولی، قوانین و مقررات دولتی، 

های ورزشی در کشورهای عالوه بر این، سازمان(. 389، 9997کریمادیس، )اند خدمات مواجه

های دولتی، ی تحوالت جهانی با مسائلی همچون کاهش شدید کمکدر حال توسعه به واسطه

ای جذب مشارکت دیگران های منسجم، ضعف ارتباطات، فقدان فرایندی برنداشتن برنامه

ی ورزش در این هایی در رشد و توسعهاند و این موضوع موجب محدودیتشده مواجه

 (.919، 9383جکسون و پالمر، )است کشورها شده 

شوند، و همبستگی المپیک حمایت می IOCهای ملی المپیک از طرف هر چند، کمیته

از  ها آنرو، اغلب از این. دهدرا پوشش می ها آنهای ها بخش اندکی از هزینهلیکن این کمک

از (. 319، 2116لوپ، )کنند های وابسته به دولت کمک مالی دریافت میدولت و سازمان

. های جذب حامیان و تأمین منابع مالی وجود داردطرف دیگر، در بسیاری از کشورها، فرصت

های المپیکی را تأمین ی ورزشو بودجه ی دولتی، سرمایهبدون بودجه 3انجمن المپیک بریتانیا

از طریق حامیان مالی  6ی ملی المپیک آمریکاکمیته(. 2191انجمن المپیک بریتانیا، )کند می
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های مالی آوری کمکو صدور مجوزها به جمع تدارک کنندگانجهانی و ملی، شرکای مالی، 

از طریق  9نجمن المپیک مالزیا(. 2191ی ملی المپیک آمریکا، کمیته)پردازد مورد نیاز می

و  IOCهای مالی های مالی دولت و کمکبهای اماکن ورزشی، حامیان مالی، کمکاجاره

بنابراین، ؛ (2191انجمن المپیک مالزی، )کند همبستگی المپیک منابع مالی خود را تأمین می

 .رسدبه نظر میی ملی المپیک بر اساس این مسئله ضروری اتخاذ راهبردی مناسب توسط کمیته

ترین مهم که اینمبنی بر ( 9399)همکاران زاده و از سویی با توجه به نتایج پژوهش خسروی

ی سوم نیز ی اول، وابستگی شدید مالی به دولت و در رتبهی ملی المپیک در رتبهضعف کمیته

و در قسمت  باشدمحدودیت منابع مالی و ضعف در جذب حامیان مالی و بازاریابی می

باشد، دومین و چهارمین تهدیدی که به آن ی ملی المپیک با آن مواجه میتهدیدهایی که کمیته

اشاره شده است، وجود نوسان در تخصیص اعتبارات مالی به کمیته و وجود موانع مختلف در 

بنابراین کمیته ملی المپیک ایران نیز از آن ؛ باشدجذب حامیان مالی و حق پخش تلویزیونی می

خسروی زاده، )است های ورزشی است که با مشکالت مالی دست به گریبان سازماندسته 

ی ملی المپیک های مالی در کمیتهرو توجه جدی به وضعیت استراتژیاز این(. 23، 9399

 .باشدکشور، ضروری می

مندی از نظام مدیریت منابع مالی رفت از این مشکالت، قبل از هر چیز در سایه بهرهبرون

گذاری جهت های مالی با توجه به اثر سیاستگیریپذیر است و تصمیمتوانمند و شایسته امکان

. نفعان کمیته ملی المپیک از اهمیت قابل توجهی برخوردار استدهنده رفتارهای سازمانی و ذی
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نقش ابزار و سازوکارهای مالی در مدیریت بسیار ( به ویژه کشورهای پیشرفته)در جوامعی 

نقش این رویکردهای مدیریتی بسیار ( مانند کشورهای در حال توسعه) یجوامعو در پررنگ 

گذاری به شدت اهمیت منابع مالی به عنوان ابزار سیاست ی ینهدرزممتأسفانه . رنگ استکم

نادری، )است انگاری شده است و در عمل نقش استراتژیک و حیاتی آن مغفول مانده سهل

باشد، چرا که با توجه به مالی به دلیل کمبود این منابع مالی نمیالبته مشکالت (. 71، 9389

ی منابع مالی و بودجه انجام گردیده،( 9392)همکاران های پژوهشی که توسط مشتاقیان و یافته

ی ملی المپیک کفایت نسبی الزم را برای مسابقات دارا بوده ها و کمیتهی فدراسیونتعیین شده

ی رسد مدیریت ضعیف در بخش توزیع بودجه، موجب توزیع ناعادالنهلیکن به نظر می. است

به طوری که بیشترین مقدار بودجه به فدراسیونی مانند فوتبال . ها شده استآن در بین فدراسیون

( برداریمثل دوومیدانی و شنا و وزنه)آور های پایه و مدال اختصاص داده شد و در عوض رشته

ی نادرست از منابع مالی سبب شده در واقع، استفاده. اندریافت کردهسهم ناچیزی را از منابع د

-ضمن اینکه گالیه. ندهست های ما با کمبود بودجه و اعتبار مواجهاست تا به نظر برسد فدراسیون

های تیمی های انفرادی مبنی بر دستمزد بسیار کمتر در مقایسه با رشتهی برخی ورزشکاران رشته

 (.96، 9392مشتاقیان و همکاران، )رسد نطقی و قابل توجه به نظر میاز جمله فوتبال، م

های مالی و به خصوص در گیریدهد که روند تصمیمبه صورت کلی شواهد نشان می

از جمله این مشکالت، . ها وجود داردحوزه استراتژیک مناسب نیست و مشکالتی در این حوزه

های همچون فرهنگ و ساختار سازمانی، سیستمی عوامل. تواند باشدمی سازمانیعوامل 

های گیریدر پژوهشی تحت عنوان عوامل تأثیرگذار بر تصمیم( 2192) ینورائ ... .اطالعاتی و 

دهد نتایج نشان می. ی این عوامل پرداخته استاستراتژیک به روش فراتحلیل کیفی، به مطالعه
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گیری استراتژیک بر فرایندهای تصمیم که تحقیقات انجام شده، در زمینه عوامل تأثیرگذار

در این پژوهش، عواملی از قبیل اندازه . اندمحدودند و در ضمن نتایج متناقضی ارائه نموده

سازمان، عملکرد سازمان، پویایی، تالطم محیطی، ناهمگونی، تنوع و تعارض شناختی و انگیزه 

ی، ئنورا)است ین تصمیمات بوده ترین عوامل تأثیرگذار بر انیاز به موفقیت مدیران از مهم

های در پژوهشی با عنوان بررسی شرایط مالی سازمان( 2196) 9ویکر و بروئر(. 614، 2192

تنوع درآمد، . دارد ها آننظارتی ورزشی، دریافتند که تنوع درآمد، تأثیر مثبتی بر شرایط مالی 

ویکر و ) داشتها، تأثیر مثبتی بر شرایط مالی سازی هزینهمیزبانی رویدادهای ورزشی و بهینه

 (.931، 2196بروئر، 

های مالی در کمیته گیریها و تصمیمسازیتواند منجر به بهبود تصمیمانجام این پژوهش می

گیری را شناسایی تصمیمسازمانیِ های ملی المپیک شده و به کمیته کمک کند که گلوگاه

ها را در این کمیته ارتقاء های کمیسیونطریق بتوان کیفیت فعالیتکرده و از بین ببرد تا از این 

لذا با نظرسنجی از مدیران کمیته ملی المپیک و متخصصان و خبرگان آشنا به این  .بخشید

گردد و در نهایت با بررسی استخراج می سازمانیهای اصلی عوامل حوزه، عوامل و شاخص

-بنابراین مسئله این پژوهش، چگونگی تصمیم؛ گرددها، مدلی استخراج میروابط بین متغیر

ای که در این پژوهش دنبال رو مسئلهاز این. است سازمانیهای مالی با تأکید بر عوامل گیری

گیری در آمیز فرایندهای تصمیمسازی موفقیتشود این است که شرایط مناسب برای پیادهمی

ای که به بیانی دیگر، مسئله. است سازمانیمل کمیته ملی المپیک شامل چه عواملی در حوزه عوا

                                                           
1 - Wicker , P., Breuer 

mailto:p.wicker@dshs-koeln.de


  98                           ...کتصمیم گیری های استراتژیشناسایی عوامل سازمانی موثر بر 

 

 

توانند فرایندهای که می سازمانیترین عوامل پردازد این است که مهماین پژوهش بدان می

توان با این عوامل چه ارتباطی با هم دارند و چگونه می. گیری را بهبود ببخشند، کدامندتصمیم

گیری را تسهیل و به اثربخشی و فرایندهای تصمیمتر تر و کیفیانجام اثربخش ها آنی توسعه

 .کیفیت تصمیمات کمک کرد

 شناسیروش

پیمایشی  -ها توصیفیپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده

است چون هیچ گونه دستکاری بر روی متغیرها و عوامل صورت نگرفته است و بر اساس 

باشد و بستر این تحقیق، کمیته ملی المپیک ایران در نظر گرفته شده رویکرد تحقیق، آمیخته می

در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی تحلیل محتوا و برای آزمون الگو از . است

تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر الگوی معادالت ساختاری استفاده  -روش کمی توصیفی

شافی متوالی است؛ یعنی ابتدا کیفی و سپس کمی روش تحقیق آمیخته از نوع اکت. شودمی

ابزار مورد استفاده در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین . است

 ستمیسی، سازمان ساختاری، فرهنگ سازمانی شش مؤلفهگویه و در قالب  97شد که شامل 

 کرتیلای ، به صورت پنج گزینهیگروه یفشارهای و مال منابعط، و ضواب نامه آئین، اطالعات

ی آماری این پژوهش را خبرگان جامعه .تدوین شد( امتیاز 9امتیاز تا خیلی کم،  1خیلی زیاد، )

دهند که شامل های ورزشی تشکیل میهای استراتژیک مالی در سازمانگیریحوزه تصمیم

با این تصمیمات صاحب  های مرتبطباشند که در حوزهخبرگان علمی و مدیران اجرایی می

های استراتژیک گیریدر مرحله اول برای شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم. اندتجربه و اندیشه
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مالی و شناخت وضعیت موجود آن، افرادی که به عنوان جامعه آماری در مرحله کیفی تحقیق 

سپس بر اساس شوند و دهی میی علمی و اجرایی سازمانشوند، در دو طبقهدر نظر گرفته می

-خدمت طبقهتر مانند سطح سازمانی، شغل سازمانی، سابقهشناختی خاصهای جمعیتویژگی

های استراتژیک گیریی دوم برای ارزیابی عوامل مؤثر بر تصمیمدر مرحله. شوندبندی می

شامل رئیس، نائب رئیسان، اعضای ) المپیکی آماری کلیه مدیران کمیته ملی مالی، جامعه

های اجرایی، اعضای مجمع عمومی، اعضای دبیرخانه کل، اعضای مرکز نظارت بر تیمهیئت 

و متخصصان و خبرگان آشنا به ( نفر 46()های کمیته ملی المپیکملی و رؤسای کمیسیون

بخش کیفی در  .باشدمی( نامشخص)های استراتژیک مالی در کمیته ملی المپیک تصمیم

مدیران -9 :در بخش کمی دو دسته نمونه وجود دارد. مصاحبه صورت گرفته است 92، پژوهش

که ( نفر 46: اعضای مجمع عمومی کمیته) المپیککلیه مدیران کمیته ملی : کمیته ملی المپیک

-2پرسشنامه به صورت صحیح بازگردانده و مورد تحلیل قرار گرفت،  19از این تعداد، 

دلیل عدم اطالع دقیق از تعداد  به. متخصصان و خبرگان آشنا با اصول کمیته ملی المپیک

زیر استفاده گیری از جامعۀ نامحدود نمونهمتخصصان و خبرگان آشنا در این حوزه، از فرمول 

 :گردید

 عبارت است از تعداد نمونه مورد مطالعه nدر فرمول مذکور 

Z  = مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان(α - 9) 

P  =برآورد نسبت صفت متغیر در جامعه 

q  = برآورد نسبت عدم موفقیت صفت متغیر در جامعه یا(p – 9) 

d  = (.9387سرمد و همکاران، )میزان اشتباه مجاز 
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و با توجه به  94/9برابر با  tو فرض توزیع نرمال، میزان  %91با توجه به سطح اطمینان 

سرمد و همکاران، ) 1/1نیز برابر  qو به تبع آن  1/1برابر با  pمشخص نبودن واریانس جامعه، 

بدین ترتیب حجم نمونه . در نظر گرفته شده است 9/1برابر با ( d)میزان اشتباه مجاز (. 9387

 :مورد نیاز برای این پژوهش در بخش کمی برابر با

   
      

  
= 

                

    
 

پرسشنامه به  88که از این تعداد، باشد نفر می 94ی ما شامل بنابراین در این بخش نمونه

بنابراین به صورت کلی، تعداد نمونه  ؛صورت صحیح بازگردانده و مورد تحلیل قرار گرفت

 .باشدمورد می 967های صحیح بازگردانده شده، باشد که پرسشنامهنفر می 941برابر با 

در بخش آمار . در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد

دموگرافیک و توصیفی  های یژگیوتوصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان 

طبیعی )ها کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده یها شاخصاز . پژوهش استفاده شد

ه و برای بررسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش و رسم و تدوین مدل استفاد( بودن یرطبیعیغو یا 

 2.1نسخه  Smart PLS و 21نسخه  SPSSافزارهای گیری و مدل ساختاری از نرماندازه

باشد، تشابهات زیادی با افزارهای معادالت ساختاری میکه از نرم PLSافزار نرم. استفاده شد

افزار از جمله، این نرم. هایی نیز داردبا این وجود، تفاوتولی . افزارهای این حوزه داردسایر نرم

ها در نفر باشد و همچنین توزیع داده 211هایی است که حجم نمونه آن کمتر از مناسب پژوهش

بینی و تعمیم آن ولی با این وجود قابلیت پیش. کندهر دو حالت نرمال و غیرنرمال را محاسبه می
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کمتر ( AMOS, Lisrel)محورها  ختاری در حوزه کواریانسافزارهای معادالت سااز نرم

 ناچارنفر کمتر است،  211ها در پژوهش حاضر از که تعداد نمونهبا این وجود به دلیل آن. است

 بخش (الف: شود می سنجیده بخش دو در PLS در روایی و پایایی. افزار استفاده شداز این نرم

 رضازاده، و داوری) یساختار مدل به مربوط بخش (، بگیری اندازه های مدل به مربوط

 پایایی و کرونباخ آلفای عاملی، بارهای ضرایب یلهوس به گیری اندازه مدل پایایی(. 9392

 یها شاخص همبستگی مقدار محاسبه طریق از یبار عامل .گیردمی ارزیابی قرار مورد ترکیبی

 یدمؤ شود 1.6 مقدار از بیشتر یا و برابر مقدار اگر این که شود می محاسبه سازه آن با سازه یک

 آن گیریاندازه خطای واریانس از آن یها شاخصو  سازه بین واریانس که است مطلب این

همچنین در خصوص روایی محتوی . قابل قبول است سازه آن مورد در پایایی و بوده بیشتر سازه

مقدار . قرار گرفت تأییدروایی مورد  CVRو  CVIروایی سنجی  یها برگهنیز با استفاده از 

CVR  و مقدار  71/1، (نفر 91)با توجه به تعداد اساتیدCVI  ؛ به دست آمد 78/1بیشتر از

روایی واگرا و همگرا که مربوط به . قرار گرفت تأییدبنابراین روایی محتوی ابزار ما مورد 

 .گیردمعادالت ساختاری است، مورد سنجش قرار می

 هایافته

های تحقیق، بر اساس تحلیل اسناد و مدارک کمیته ملی المپیک از قبل از ورود به یافته

سند راهبردی نظام ، الیحه برنامه ششم توسعه، ، برنامه پنجم توسعه9616انداز جمله سند چشم

ترین تصمیمات و اساسنامه کمیته ملی المپیک، مهمو ورزش  بدنی تربیتجامع توسعه 

اهتمام به توسعه ورزش، توسعه : عبارتند از. ا.ا.میته ملی المپیک جاستراتژیک مالی ک
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ها و زیربناهای الزم برای رشد و توزیع محصوالت ورزشی، افزایش حامیان مالی زیرساخت

سهم یک درصدی ) دولتیهای افزایش درآمدهای حاصل از کمک، برای کمیته ملی المپیک

افزایش ، المللیهای بینایش سهم میزبانی رقابتافز، (های دولتی برای کمک به ورزشسازمان

افزایش ، افزایش تعداد ورزشکاران المپیکی، های حقیقی و حقوقیعواید حاصل از کمک

هایی انجام پژوهش، توسعه ورزش معلولین، توسعه ورزش بانوان، میزان سرانه ورزش همگانی

در  آور مدالهای ورزشی به رشته افزایش میزان اعتباراتو  مبارزه با دوپینگ، در حوزه ورزش

 .المپیک

انجام شد، از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز، محوری و  مصاحبه که 92ز نتایج حاصل ا

، اطالعات ستمیسی، سازمان ساختاری، فرهنگ سازمانی شش مؤلفهانتخابی، نشان داد که 

توانند بر باشند که میمی سازمانی، از عوامل یگروه یفشارهای و مال منابعط، و ضواب نامه آئین

به تحلیل  SPSSافزار در ادامه از طریق نرم. های استراتژیک مالی تأثیر بگذارندگیریتصمیم

آوری تحلیل نتایج حاصل از جمع های پژوهش و سپس بهشناختی نمونههای جمعیتویژگی

 .پژوهش پاسخ داده خواهد شدهای به سؤال Smart PLSافزار ها با استفاده از نرمپرسشنامه

ها از چولگی و کشیدگی ، برای تعیین نرمالیته داده(2192) همکارانو  9گفته هیربر  بنا

بنابراین  ؛قرار دارد -1و  1و کشیدگی بین  -3و  3نتایج نشان داد که چولگی بین . استفاده شد

 211کمتر از ) هاتعداد کم نمونهولی با این وجود به دلیل . ها از توزیع نرمال برخوردارندداده

                                                           
1 - Hair 
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افزار واریانس افزارهای کوواریانس محور وجود ندارد و باید از نرماجازه استفاده از نرم( نمونه

 (.321، 2192هیر، ). استفاده نمود SmartPLS محور

 واگرا روایی و همگرا روایی پایایی، معیار سه ،گیری اندازه های مدلبرازش  بررسی برای

 آلفای ضرایب عاملی، بارهای ضرایب بررسی طریق سه از و پایایی خود شود می استفاده

 بودن مناسب برای مالک مقدار. پذیرد می صورت ترکیبی و پایایی اشتراکی پایایی کرونباخ،

 1.1 از سؤاالت عاملی بارهای ضرایب، ها سؤالتمامی  برای. باشدمی 1.1عاملی، بارهای ضرایب

ها حذف هیچ یک از سؤال اینجا در. دارد معیار این بودن مناسب از نشان که است بیشتر

 از باالتر متغیر، شش هر در متغیرها ترکیبی و پایایی کرونباخ آلفای به مربوط مقدار. نگردید

 مطلوب حد در متغیرها پایایی تحقیق در این .دارد مدل مناسب پایایی از حاکی که باشدمی 1.7

 ساختاری معادالت توسط فرضیات بررسی به توانمی شودمی تأیید پایایی که آنجا از .دارد قرار

 های مدل بررسی از دوم معیار .باشدمی نظر مورد جامعه کل به تعمیم قابل و نتیجه پرداخت

 خود (ها شاخص) سؤاالتبا  متغیر هر همبستگی بررسی به که است همگرا روایی ،گیری اندازه

 معرفی باال به 1.6 را AVE برای مناسب مقدار که الرکر و فورنل روش به توجه با .پردازد می

 سومین واگرا روایی .باشدمی 1.6 مساوی یا بیشتر AVE مقدار متغیر، 4 تمامی برای. اند کرده

که در این پژوهش در هر دو بخش روش اول  است گیری اندازه های مدل برازش بررسی معیار

 به نسبت تا دارند بیشتری متغیر همبستگی آن خود به نسبت متغیر هر به مربوط سؤاالت)

 رابطه میزان ،گردد می مشخص واگرا روایی با که دیگری مهم معیار) دومو ( دیگر متغیرهای

 روایی که طوری به متغیرهاست، سایر با متغیر آن رابطه مقایسه در سؤاالتش با یک متغیر

 سؤاالت با بیشتری تعامل مدل در متغیر یک که است آن از حاکی مدل یک قبول واگرای قابل
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برای  AVE میزان که است قابل قبول سطح در وقتی واگرا روایی .دیگر یمتغیرها با تا دارد خود

 تأییدمورد ( باشد مدل در دیگر متغیرهای و متغیر آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر متغیر هر

 پژوهش ساختاری مدل برازش به نوبت گیری اندازه های مدل برازش بررسی از بعد. قرار گرفت

 به ،گیری اندازه های مدل برخالف ساختاری مدل بخش شد، اشاره قبالً که گونه همان. رسد می

 ها آن میان روابط با همراه پنهان متغیرهای تنها و ندارد کاری (متغیرهای آشکار) سؤاالت

 .گرددمی بررسی

 

 گیریمدل اندازه. 1شکل 

 و اولین که شود می استفاده معیار چندین از پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی برای

t داری معنی ضرایب معیار، ترین اساسی t مقادیر همان یا  -val ues که صورتی در .باشد می 
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 تأیید در نتیجه و متغیرها بین ی رابطه صحت از نشان شود، بیشتر 1.91 از اعداد این مقدار

 فقط صحت اعداد که داشت توجه باید البته. است 9.94 اطمینان سطح در پژوهش هایفرضیه

 .سنجید آن با تواننمی را متغیرها بین رابطه شدت و دهند می نشان را رابطه

 

t مقادیر)t داری معنی ضرایب. 2شکل                               -values ) 

به دست آمد که نشان از میزان باالی  99/1، (عوامل سازمانی) وابستهبرای متغیر  R2مقدار 

 مقدار که صورتی در و سازد می مشخص را مدل بینی پیش قدرت معیار این: Q2 مقدار. آن دارد

Q2 به نماید، را کسب 1.32و  1.91، را 1.12مقدار  سه زا درون یمتغیرهااز  یکی مورد در 

 آن به مربوط زای برون یمتغیرها یا متغیر قوی و متوسط ضعیف، بینی پیش قدرت از نشان ترتیب

 متغیرهای که دهد می نشان این باشد کهمی 1.32 از بیشتر زا درون متغیر برای معیار این .دارد
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 ساختاری مدل مناسب برازش و قوی هستند وابسته متغیرهای بینی پیش در( مستقل) زا برون

 .سازد می تأیید تا حدودی بار دیگر را پژوهش

 با و شود می ساختاری و گیری اندازه مدل بخش دو هر شامل کلی مدل :مدل کلیبرازش 

و  1.21، 1.19 مقدار سه به توجه با .شود می کامل مدل یک در بررسی برازش آن، برازش تأیید

 مقدار حصول و است شده معرفی GOF برای قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوان به که 1.34

 .دارد مدل قوی کلی برازش از نشان ،GOF برای 1.199

 های پژوهشبررسی سؤال. 2 جدول

 T-VALUEمقدار  ضرب مسیر متغیر مستقل متغیر وابسته

گیری عوامل سازمانی تصمیم

 استراتژیک مالی

 3.119 1.189 فرهنگ سازمانی

 9.122 -1.297 ساختار سازمانی

 1.698 1.126 سیستم اطالعات

و ضوابط نامه آئین  1.139 1.497 

 97.381 1.781 منابع مالی

 2.369 1.197 فشارهای گروهی

باشند می 2.18با توجه به اینکه همگی بیشتر از  T-Value فوق، مقدار جدول به توجه با

اجتماعی، فناوری و  -، هر یک از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی1.99بنابراین در سطح 

. ا.ا.های استراتژیک مالی در کمیته ملی المپیک جگیریقانونی از عوامل محیطی مؤثر بر تصمیم

 .باشندمی
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فرهنگ سازمانی، منابع مالی و فشارهای گروهی از ابعاد سه بعدِ فوق،  جدول به توجه با

-استراتژیک مالی کمیته ملی المپیک ایران می های گیری تصمیمعوامل سازمانی و اثرگذار بر 

-ساختار سازمانی، سیستم اطالعات و آئین)و سه بعد دیگر  (T-Value مقداربا توجه به ) باشند

 .باشنداز عوامل سازمانی نمی( نامه و ضوابط

 گیریبحث و نتیجه

های مالی جهانی و ملی و تأکید بر اقتصاد مقاومتی در ایران، بررسی نحوه با توجه به بحران

المپیک از اهمیت باالیی برخوردار های کارآمد در کمیته ملی حلگیری مالی و ارائه راهتصمیم

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که از سوی مقام معظم رهبری، در چند سال اخیر بر آن . است

ایشان این مفهوم را که مختص . گذاری نمودندها را نامتأکید داشته و با این مضامین سال

ر محاصره اقتصادی قرار وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است را به این دلیل که ایران به شدت د

چرا . داشت و دارد انتخاب نمودند؛ هنوز هم کشور ملزم به رعایت اصول اقتصاد مقاومتی است

 .کشور خواهد بود یرگ دامنهای اقتصادی تا سالیان سال، که آثار و تبعات بحران

 شدت بههایی که در فضایی که کشور در وضعیت بحران اقتصادی قرار دارد، یکی از زمینه

های ورزشی ایران در آن، سازمان بالطبعورزش ایران و . متأثر از آن شد، ورزش کشور است

لیل های ورزشی ما در این دوران به دبسیاری از رشته. پذیر شدنداین دوران بسیار آسیب

 ها آنالمللی حاضر شوند چرا که امیدی به موفقیت بین های یدانممشکالت مالی نتوانستند در 
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اکنون نیز کشور با این هم. نبود و دلیل اصلی آن مشکالت مالی در ورزش کشور است

 .مشکالت دست به گریبان است

و هدایت  یپشتوانه سازکمیته ملی المپیک هر کشور با توجه به ماهیت و رسالت خود که 

گیری و به خصوص المپیک است، تصمیم مرزی و جهانیهای ورزشی ملی به مسابقات برونتیم

 گونه یچهدر صورتی که با تأکید بر اصول علمی و بدون  مسلماً. در آن بسیار حیاتی است

توان ، تصمیمات مالی اتخاذ گردد، می(ساالریبه صورت کلی شایسته)مناسب ورزی و غرض

سازی مالی است که گیری و تصمیمنحوه تصمیم. با حداقل هزینه بیشترین منفعت را کسب نمود

سازی های پیشرو، بهینهحلدر واقع یکی از راه. چالش را تشدید و یا مدیریت نمایدتواند می

از اهمیت  ها آنشناخت ماهیت و عوامل تأثیرگذار بر  ها آنتصمیمات است و برای بهینه ساختن 

های گیریاین پژوهش، تصمیم. زیادی برخوردار است که موضوع این پژوهش است

-دهد و میدر کمیته ملی المپیک را مورد بررسی قرار می( سازمانیعوامل ) یمالاستراتژیک 

ها و هر گروه و سازمانی که در ارتباط با ها، معاونان، رؤسای فدراسیونتواند رؤسای کمیسیون

اثرگذار  ها آنهای استراتژیک کمیته ملی المپیک بر گیریکمیته ملی المپیک است و تصمیم

 .ها یاری دهدگیریتصمیم است را در درک ماهیت این نوع

فرهنگ سازمانی، که عنوان شد، نتایج مؤلفه عوامل سازمانی نشان داد که سه بعدِ  گونه همان

 یها یریگ میتصممنابع مالی و فشارهای گروهی از ابعاد عوامل سازمانی و اثرگذار بر 

سازمانی، سیستم ساختار )باشند و سه بعد دیگر استراتژیک مالی کمیته ملی المپیک ایران می

 .باشنداز عوامل سازمانی نمی( نامه و ضوابطاطالعات و آئین
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همچنین نتایج نشان داد که از بین سه عامل اثرگذار، منابع مالی، فرهنگ سازمانی و 

های استراتژیک مالی در کمیته گیریتصمیم برفشارهای گروهی، به ترتیب از عوامل اثرگذار 

، (9391)همکاران کشاورز و های این قسمت با نتایج پژوهش نتایج پژوهش در. باشندمی

-محجوب عشرت، (9393)همکاران سجادی و ، (2192)نورائی ، (9392)همکاران مشتاقیان و 

-می راستا همهمخوان و ( 2196) 2و ویکر و بروئر( 2192) همکارانو  9ویناند، (9393) آبادی

 .باشد

به درآمدهای اختصاصی کمیته، مدنظر قرار دادن توجه به درآمدهای عمومی کمیته، توجه 

های المللی المپیک، توجه به هزینههای کمیته بینهای دولتی به کمیته، توجه به کمککمک

های کمیته، از جمله مواردی است که در های عمرانی و سایر هزینهجاری کمیته، توجه به هزینه

 خألگیری در که عنوان شد، تصمیم نهگو همان. خصوص منابع مالی باید بدان توجه نمود

-شرایط محیطی به تعبیری به صورت غیرمستقیم بر تصمیمات مالی کمیته می. گیردصورت نمی

توانند هم به صورت مستقیم و هم به صورت عوامل سازمانی می یول توانند اثرگذار باشند،

-مالی و درآمدی کمیته می توجه به منابع. های مالی اثرگذار باشندگیریغیرمستقیم بر تصمیم

کمیته آینده روشنی را نشان دهد تا بتوانند با توجه به آن تصمیمات خود  رانیگ میتصمتواند به 

تواند سیر بینی نشده در کمیته میهای پیشهای درآمدی و همچنین هزینهنوسان. را اتخاذ نمایند

-وابستگی به منابع دولتی و سایر کمک. گیری در کمیته را با اختالل مواجه سازدمستقیم تصمیم

ای بر عدم استقالل مالی آن است که خود در نهایتاً ها و درآمدزا نبودن کمیته خود دلیل عمده

                                                           
1.Winand 

2 - Wicker , P., Breuer 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Winand%2C+M
mailto:p.wicker@dshs-koeln.de
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های های مالی کمیته، هزینهتا زمانی که بسیاری از هزینه. شودثباتی در تصمیمات میمنجر به بی

اند منابع مالی خود را به صورت مستقل تأمین بینی نشده باشد و کمیته نتوجاری، پرسنلی و پیش

نماید، اتخاذ تصمیمات باثبات، دوراندیشانه و در نهایت استراتژیک با مشکالت زیادی همراه 

خود گویای این مسئله است که اتخاذ تصمیمات ( 2111) همکاراننتایج پژوهش هلیار و . است

های سازمان، مالی، بر اساس اطالعات روشن از منابع مالی و هزینه رانیگ میتصممالی مدیران و 

 .باشدگیری مدیران میاز رویکردهای عقالنی تصمیم

های گیریهای گوناگون مشخص شده است که بر تصمیمیکی از مواردی که در پژوهش

دی و ، حم9381میرسپاسی و دانایی، ) استگذارد، فرهنگ سازمانی مدیران مختلف تأثیر می

تواند در ابعاد مختلف مالی و غیرمالی، استراتژیک و این تصمیمات می(. 9388همکاران، 

 .غیراستراتژیک باشد

فرهنگ برای سازمان مانند شخصیت برای انسان است؛ فرهنگ پدیده پنهانی است که 

 داردکند و به امور معنی و جهت داده و افراد را به عمل وامیهای فکری را متحد میزمینه

یک عامل اصلی است که رفتار سازمان و اعضای آن را تحت تأثیر  فرهنگ( 2117، 9دنیسون)

ها و توان به عنوان الگویی از ارزشفرهنگ سازمانی را می(. 2119، 2پارک و کیم) دهدقرار می

کند تا از عملکردهای سازمانی درک و عقاید مشترک دانست که به اعضای سازمان کمک می

، 3دایر) کنددست آورند و هنجارهایی را برای رفتارهای کارکنان در سازمان فراهم می فهمی به

                                                           
1 - Denison 

2 - Park & Kim 

3. Dwyer 
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اند که به همین دلیل است که فرهنگ را به عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کرده(. 2113

تغییر و  هرگونهو انجام  (2117، 9کورت و چرمک) کندموجبات پایداری سازمان را فراهم می

عسگریان، ) استپذیر امکانازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان تحول بنیادی در س

 استهای تغییر و تحول در سازمان ترین زمینهبه نوعی فرهنگ سازمانی از اساسی(. 9388

فرهنگ سازمانی کارکردهای مهمی دارد از جمله اینکه (. 9389زاده و محمودی، ایران)

 سازدسازمان و ادغام در داخل سازمان را فراهم میموجبات ایجاد سازگاری در خارج از 

، 3کینیکی و کریتنر) سازدیک تعهد و هویت گروهی می(. 2111و همکاران،  2شرمرهورن)

ها، سازی و انطباق خویش با سیاستکه این هویت، به اعضای گروه در هماهنگ( 2117

-به عنوان یک کنترل(. 9383حاجی کریمی، ) کندهای سازمان کمک میها و هدفمأموریت

باربوسا و ) کندهای غالب عمل میکننده اجتماعی جهت تقویت رفتارهای مشخص و ارزش

اما  ؛(2114، 1فرانکویس) باشدو بر روی تمام تعامالت سازمانی اثرگذار می( 2117، 6کاردوسا

صورت  به .ها اثرگذار استگیریتواند بر تصمیماز کارکردهای اصلی آن این است که می

های عقیدتی و فرهنگی حاکم بر سازمان چارچوب فکری خاصی برای کلی، الگو یا سیستم

های استراتژیک سازد و برای انتخاب گزینهها و شرایط نامطمئن و پیچیده فراهم میدرک گزینه

بنابراین اتخاذ تصمیمات استراتژیک  ؛کندشناسی قدرتمندی ایجاد میهای روانمحدودیت

ها، پیروی از باورها، ارزش. از فرهنگ سازمانی کمیته ملی المپیک ایران است تأثرممالی 
                                                           
1. Korte & Chermack 

2. Schermerhorn 

3. Kinicki & Kreitner 

4. Barbosa & Cardoso 

5. Francois 
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رسد که تصمیمات شود و به نظر میهنجارها و عقاید در کمیته ملی المپیک به خوبی رعایت می

 .مالی استراتژیک در کمیته مطابق با فرهنگ حاکم بر سازمان باشد

چه میزان تابع  کیالمپگروهی حاکی از آن است که تصمیمات در کمیته ملی  یفشارها

های گروهی است؟ در واقع هدف این است که مشخص شود که تا چه اندازه از تعارض ائتالف

بعضی از اعضا با توجه . شودبینی میو ناسازگاری با دیگران جلوگیری و پیامدهای تصمیم پیش

هی، سایر اعضا را تحت فشار قرار داده تا بر طبق معیارها یا منافع گروبه میزان همبستگی درون

و نه منافع کمیته ملی  یائتالفهای به صورت گیریبسیاری مواقع تصمیم ری عمل کنند و دگروه

 .گیردالمپیک ایران شکل می

نامه و ساختار و قدرت سازمانی، سیستم اطالعات و آئینهمچنین مشخص شد که سه مورد 

به . باشدهای استراتژیک مالی در کمیته نمیگیریاز عوامل سازمانی اثرگذار بر تصمیم ضوابط

رسد با توجه به مشخص بودن ساختار و اساسنامه کمیته به صورت مدون و بر طبق نظر می

گیری در المللی مشکلی در ساختار سازمانی وجود نداشته باشد و تأثیری بر تصمیممعیارهای بین

های گیریرسد که مفهوم قدرت سازمانی بر تصمیمهر چند به نظر می. ته باشدکمیته نداش

توان از دالیل آن، می که ؛نگردید تأییداستراتژیک اثر داشته باشد، ولی این امر در این پژوهش 

گیرنده نهایی نبودن های ورزشی در کشور دانست و همچنین تصمیمعدم توجه به فدراسیون

هایی باید در خصوص چرایی این مسئله انجام شود و هر چند پژوهش. پیکرئیس کمیته ملی الم

 .مشخص گردد که ساختار سازمانی در این سازمان در چه وضعیتی قرار دارد
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عدم پیروی تصمیمات مالی کمیته از . باشدها مینامهاز موارد بعدی، سیستم اطالعات و آیین

-زمان، از مواردی است که به خوبی رعایت نمیهای این سانامههای اطالعاتی و آیینسیستم

در این . باشدهای مالی کمیته نمیگیریهای سازمانی اثرگذار بر تصمیمشود، بنابراین از مؤلفه

 .هایی صورت گیرد تا چرایی آن مشخص شودموارد نیز باید پژوهش

 فارسی منابع

ارزیابی فرهنگ سازمانی در شناخت و ، (9389)زاده، سلیمان، محمودی، محسن، ایران

 .، چاپ اول، تبریز، انتشارات فروزشچهارچوب مدل دنیسون

 .انتشارات نی، چاپ سوم. مدیریت عمومی(. 9389.)محمد یدسالوانی، 

بررسی تطبیقی (. 9388) .اللهی حقی، ماهرخزاده، رسول، نژاد ایرانی، فرهاد، لطفبرادران حسن

با استفاده از ( دولتی و غیردولتی) هاگیری مدیران بانکتصمیمتأثیر معیارهای عملکرد مالی بر 

 .981-299(: 99)3، فراسوی مدیریت(. AHP)تکنیک تحلیل سلسله مراتبی 

ترجمه محمد احسانی، چاپ اول، . مدیریت معاصر در ورزش(. 9383. )پارکز، ژانت بی

 .64دانشگاه تربیت مدرس، 

گروه مترجمان، چاپ . راهنمای مدیریت ورزشی(. 9383) .جکسون، راجر، پالمر، ریچارد

 .319-9. ی ملی المپیک جمهوری اسالمی ایرانسوم، کمیته

 پذیری یتمسئولتوسعه منابع انسانی و نقش آن در ارتقای (. 9383) .حاجی کریمی، عباسعلی

 .97-991: 9و اخالقیات، پیام مدیریت،  ها ارزشفرهنگ، . ها سازماناجتماعی 
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بررسی فرهنگ سازمانی و (. 9388) .صهری، حمیدرضا ؛کاوسی، اسماعیل ؛حمدی، کریم

 .98-36: 89، های مدیریتپژوهش. گیری مدیرانرابطه آن با الگوی تصمیم

تدوین (. 9399. )زاده، اسفندیار، حمیدی، مهرزاد، یداللهی، جهانگیر، خبیری، محمدخسروی

ی ی مدیریت و توسعهدوفصلنامه. ا.ا.ی ملی المپیک جراهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیته

 .99-21: 9، ورزش

، دوماهنامه توسعه انسانی پلیسشناسی فرهنگ سازمانی، ، مفهوم(9388)عسگریان، محمد، 

4(26) ،26-919. 

 .943 .29 چاپ تهران، روان، نشر ،عمومی مدیریت ،(9389) علی، بند، عالقه

گیری مدیران فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند تصمیمنقش (. 9393) .کارگر، غالمعلی

 .999-922(: 21)91، نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیپژوهش. های ورزشی ایرانسازمان

بررسی تجارب (. 9392. )زاده، مهدی، افخمی، مهردادمشتاقیان، سهیل، اعتباریان، اکبر، نمازی

پکن  2118مدیران، کارشناسان و ورزشکاران در مورد دالیل ناکامی ایران در مسابقات المپیک 

 .79-97(: 3)1، مدیریت ورزشی. در حیطه منابع انسانی و مالی

 .انتشارات شهر آشوب، تهران(. استراتژی) یریتمد(. 9386. )میرابی، وحید

-بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک تصمیم(. 9381) .میرسپاسی، ناصر، دانایی، حسن

 .9-99: 48، اقتصاد و مدیریت. گیری و ارائه یک الگوی بهینه
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سازوکار و الگوی مطلوب تخصیص منابع مالی برای آموزش و (. 9389) .نادری، ابوالقاسم

 .19-91: 916، نامه تعلیم و تربیتفصل .مبانی الزامات، عناصر و الگوریتم: پرورش

ترجمه علیرضا الهی، اسفندیار . های ورزشیمدیریت سازمان(. 9384) .هرناندز، روبن آگوستا

 .46. بامداد کتاب. زاده، چاپ اولخسروی
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