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مالی و فشارهای گروهی از ابعاد عوامل سازمانی و اثرگذار بر تصمیمگیریهای استراتژیک مالی کمیته ملی
المپیک ایران میباشند و سه بعد دیگر (ساختار سازمانی ،سیستم اطالعات و آئیننامه و ضوابط) از عوامل
سازمانی نمیباشند.
واژگان کلیدی:تصمیمگیری ،استراتژیک ،عوامل سازمانی ،کمیته ملی المپیک ،مالی.

مقدمه
در ادبیات مدیریت وظایف اصلی مدیران عبارتند از :برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت،
نظارت ،کنترل و تصمیمگیری .هربرت سایمون ،تصمیمگیری را جوهر و اساس مدیریت تلقی
میکند .به گمان وی مدیریت چیزی جز تصمیمگیری نیست و مدیر موفق را میتوان تصمیم-
گیرندهای موفق دانست (رمضانی ،9371 ،به نقل از برادران حسنزاده و همکاران.)989 ،9388 ،
ازاینرو یکی از موضوعاتی که در مدیریت جایگاه قابل مالحظهای دارد ،بحث تفاوت مدیران
در تصمیمگیری است .بزرگان علم مدیریت در اولویتگذاری کارهای بااهمیت مدیران،
تفاوت نظرهایی دارند اما تنها آنها در اینکه تصمیمگیری درست در زمان حیاتی ،اساسیترین
وظیفه مدیر است ،تردید ندارند .تصمیمگیری از اجزای جداییناپذیر مدیریت به شمار میآید
و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوهگر است (الوانی .)921 ،9389 ،مدیران همواره در انجام
وظایف خود با شرایطی مواجه میشوند که لزوم اتخاذ تصمیم از جانب آنها را میطلبد .همین
امر نفوذ و جایگاه بسیار مهم وظیفه تصمیمگیری را در تمامی وظایف مدیران و فرایندهای
سازمانی نشان میدهد (آرلوندو .)92 ،2199 ،9مدیران گاهی اوقات مالحظه میکنند که
1 - Arnalldo
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تصمیمگیری وظیفه اصلی آنها را تشکیل میدهد؛ زیرا به طور مداوم باید انتخاب کنند
چهکاری باید انجام شود ،چه کسی آن را باید انجام دهد ،چه زمانی ،در کجا و حتی چطور باید
انجام شود (کونتز و دنیل .)949 ،2112 ،9از مسائل مهم تصمیمگیری به موقع و صحیح بودن آن
است .در واقع رمز موفقیت مدیریت ،در تصمیمگیری صحیح آن است (میرابی .)9386 ،در
دنیای امروز اداره امور سازمانی نمیتواند صرفاً بر نبوغ و قضاوت شخصی افراد متکی باشد،
بلکه تصمیمات باید حتیاالمکان بر پایه بررسیهای علمی ،آمار و اطالعات دقیق و به موقع و بر
طبق اصول و روشهای خاصی صورت پذیرد (کفائی 9381،به نقل از کارگر.)993 ،9393 ،
حمیدیزاده ( )9387تصمیمگیری را یکی از حساسترین وظایف مدیران در نظر میگیرد و
موفقیت و شکست سازمان را منوط به آن میداند؛ بنابراین برای اینکه ساختار و روابط سازمانی
را بشناسیم ،کافی است نحوهی کاربرد قدرت تصمیمگیری را کشف کنیم و برای آگاهی از
طرز کار سازمان ،شیوههای تصمیمگیری آن را مورد مطالعه قرار دهیم (عالقهبند.)943 ،9381 ،
همانگونه که گفته شد ،تصمیمگیری یکی از مهمترین وظایف مدیران در سازمانها است.
ولی اشارهای به اینکه سازمان از چه نوعی باشد ،نشده است .در واقع تفاوتی نمیکند که
سازمان مورد بحث ،انتفاعی و یا غیرانتفاعی ،درمانی یا خدماتی ،آموزشی یا پژوهشی ،ورزشی
یا علمیباشد ؛ در هر صورت باید مدیران در شرایطی ،تصمیماتی مهم اتخاذ کنند .از جمله
سازمانهای غیرانتفاعی ورزشی در تمام کشورها کمیته ملی المپیک است .با توجه به ساختار
کمیته ملی المپیک و نقش آن در توسعه ورزش کشور و همچنین اثراتی که بر ورزش کشور
1 - Kuntz & Daniel
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می گذارد ،هر نوع تصمیم کالن و یا خرد مالی که از سوی این سازمان اتخاذ گردد ،به صورت
مستقیم و غیرمستقیم بر سایر نهادهای ورزشی تأثیر میگذارد المپیک نوین در سال 9896
میالدی توسط «پیردوکوبرتن »9با تدوین اهداف اخالقی ،آموزشی ،بینالمللی و برگزاری بازی-
های المپیک احیا شد .این جنبش نتیجهی همیاری کمیتهی بینالمللی المپیک ،فدراسیونهای
بینالمللی ورزشی ،کمیتههای ملی المپیک و دیگر افراد و سازمانهای همفکری است که
خواهان ترویج آرمان المپیک و بازیهای هستند (جکسون و پالمر .)93 ،9383 ،در این راستا،
کمیتهی بینالمللی المپیک «ترویج المپیزم و هدایت آن در سراسر جهان» را بر عهده دارد
(مأموریت کمیتهی بینالمللی المپیک .)2191 ،کمیتههای ملی المپیک نیز بر اساس منشور
المپیک حفاظت و توسعه و ترویج جنبش المپیک در کشور خود را بر عهده دارند (کمیتهی
بینالمللی المپیک )2191 ،و به همراه فدراسیونهای ورزشی ملی به انجام وظیفه در سطح ملی
میپردازند (هرناندز .)46 ،9384 ،با وجود این ،به نظر میرسد که با مسائل و مشکالت
گوناگونی مواجه باشند.
به طور کلی ،سازمانها با تغییر و تحوالت مختلف محیطی بیرونی مانند عوامل سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژیکی ،رقبا ،ذینفعان ،نهادهای دولتی ،واسطههای مالی ،اتحادیهها
و عرضهکنندگان ،همچنین عوامل درونی مانند عوامل مدیریتی ،مالی ،بازاریابی ،خدمات،
تحقیق و توسعه و سیستمهای اطالعات رایانهای (لوپ )319 ،2116 ،2و متغیرهای سازمانی،
فردی و فنی (پارکز )64 ،9383 ،مواجهاند.
1 - Pierre de coubertin
2 - Loup
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سازمانهای ورزشی نیز همانند سازمانهای غیرورزشی ،در معرض این تغییر و تحوالت
جهانی قرار دارند و با مسائل ویژه خود دست به گریباناند که باید برای رفع چالشهای
محیطی ،تصمیمات استراتژیک بسیاری بگیرند (آناگنوستوپلس 9و همکاران .)241 ،2196 ،در
این زمینه «کریمادیس )9997( »2گزارش کرده است که بخشهای ورزشی با مشکالتی
همچون سیر نزولی ،قوانین و مقررات دولتی ،مشکالت مالی و محیطی رقابتی به ویژه در بخش
خدمات مواجهاند (کریمادیس .)389 ،9997 ،عالوه بر این ،سازمانهای ورزشی در کشورهای
در حال توسعه به واسطهی تحوالت جهانی با مسائلی همچون کاهش شدید کمکهای دولتی،
نداشتن برنامههای منسجم ،ضعف ارتباطات ،فقدان فرایندی برای جذب مشارکت دیگران
مواجه شدهاند و این موضوع موجب محدودیتهایی در رشد و توسعهی ورزش در این
کشورها شده است (جکسون و پالمر.)919 ،9383 ،
هر چند ،کمیتههای ملی المپیک از طرف  IOCو همبستگی المپیک حمایت میشوند،
لیکن این کمکها بخش اندکی از هزینههای آنها را پوشش میدهد .از اینرو ،اغلب آنها از
دولت و سازمانهای وابسته به دولت کمک مالی دریافت میکنند (لوپ .)319 ،2116 ،از
طرف دیگر ،در بسیاری از کشورها ،فرصتهای جذب حامیان و تأمین منابع مالی وجود دارد.
انجمن المپیک بریتانیا 3بدون بودجهی دولتی ،سرمایه و بودجهی ورزشهای المپیکی را تأمین
میکند (انجمن المپیک بریتانیا .)2191 ،کمیتهی ملی المپیک آمریکا 6از طریق حامیان مالی
1 - Anagnostopoulos
2 - Kriemadis
3 - British Olympic association
4 - US Olympic committee
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جهانی و ملی ،شرکای مالی ،تدارک کنندگان و صدور مجوزها به جمعآوری کمکهای مالی
مورد نیاز میپردازد (کمیتهی ملی المپیک آمریکا .)2191 ،انجمن المپیک مالزی 9از طریق
اجارهبهای اماکن ورزشی ،حامیان مالی ،کمکهای مالی دولت و کمکهای مالی  IOCو
همبستگی المپیک منابع مالی خود را تأمین میکند (انجمن المپیک مالزی)2191 ،؛ بنابراین،
اتخاذ راهبردی مناسب توسط کمیتهی ملی المپیک بر اساس این مسئله ضروری به نظر میرسد.
از سویی با توجه به نتایج پژوهش خسرویزاده و همکاران ( )9399مبنی بر اینکه مهمترین
ضعف کمیتهی ملی المپیک در رتبهی اول ،وابستگی شدید مالی به دولت و در رتبهی سوم نیز
محدودیت منابع مالی و ضعف در جذب حامیان مالی و بازاریابی میباشد و در قسمت
تهدیدهایی که کمیتهی ملی المپیک با آن مواجه میباشد ،دومین و چهارمین تهدیدی که به آن
اشاره شده است ،وجود نوسان در تخصیص اعتبارات مالی به کمیته و وجود موانع مختلف در
جذب حامیان مالی و حق پخش تلویزیونی میباشد؛ بنابراین کمیته ملی المپیک ایران نیز از آن
دسته سازمانهای ورزشی است که با مشکالت مالی دست به گریبان است (خسروی زاده،
 .)23 ،9399از اینرو توجه جدی به وضعیت استراتژیهای مالی در کمیتهی ملی المپیک
کشور ،ضروری میباشد.
برونرفت از این مشکالت ،قبل از هر چیز در سایه بهرهمندی از نظام مدیریت منابع مالی
توانمند و شایسته امکانپذیر است و تصمیمگیریهای مالی با توجه به اثر سیاستگذاری جهت
دهنده رفتارهای سازمانی و ذینفعان کمیته ملی المپیک از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
1 - Malaysia national Olympic committee
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در جوامعی (به ویژه کشورهای پیشرفته) نقش ابزار و سازوکارهای مالی در مدیریت بسیار
پررنگ و در جوامعی (مانند کشورهای در حال توسعه) نقش این رویکردهای مدیریتی بسیار
کمرنگ است .متأسفانه درزمینهی اهمیت منابع مالی به عنوان ابزار سیاستگذاری به شدت
سهل انگاری شده است و در عمل نقش استراتژیک و حیاتی آن مغفول مانده است (نادری،
 .)71 ،9389البته مشکالت مالی به دلیل کمبود این منابع مالی نمیباشد ،چرا که با توجه به
یافتههای پژوهشی که توسط مشتاقیان و همکاران ( )9392انجام گردیده ،منابع مالی و بودجهی
تعیین شدهی فدراسیونها و کمیتهی ملی المپیک کفایت نسبی الزم را برای مسابقات دارا بوده
است .لیکن به نظر میرسد مدیریت ضعیف در بخش توزیع بودجه ،موجب توزیع ناعادالنهی
آن در بین فدراسیونها شده است .به طوری که بیشترین مقدار بودجه به فدراسیونی مانند فوتبال
اختصاص داده شد و در عوض رشتههای پایه و مدال آور (مثل دوومیدانی و شنا و وزنهبرداری)
سهم ناچیزی را از منابع دریافت کردهاند .در واقع ،استفادهی نادرست از منابع مالی سبب شده
است تا به نظر برسد فدراسیونهای ما با کمبود بودجه و اعتبار مواجه هستند .ضمن اینکه گالیه-
ی برخی ورزشکاران رشتههای انفرادی مبنی بر دستمزد بسیار کمتر در مقایسه با رشتههای تیمی
از جمله فوتبال ،منطقی و قابل توجه به نظر میرسد (مشتاقیان و همکاران.)96 ،9392 ،
به صورت کلی شواهد نشان میدهد که روند تصمیمگیریهای مالی و به خصوص در
حوزه استراتژیک مناسب نیست و مشکالتی در این حوزهها وجود دارد .از جمله این مشکالت،
عوامل سازمانی میتواند باشد .عواملی همچون فرهنگ و ساختار سازمانی ،سیستمهای
اطالعاتی و  . ...نورائی ( )2192در پژوهشی تحت عنوان عوامل تأثیرگذار بر تصمیمگیریهای
استراتژیک به روش فراتحلیل کیفی ،به مطالعهی این عوامل پرداخته است .نتایج نشان میدهد
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که تحقیقات انجام شده ،در زمینه عوامل تأثیرگذار بر فرایندهای تصمیمگیری استراتژیک
محدودند و در ضمن نتایج متناقضی ارائه نمودهاند .در این پژوهش ،عواملی از قبیل اندازه
سازمان ،عملکرد سازمان ،پویایی ،تالطم محیطی ،ناهمگونی ،تنوع و تعارض شناختی و انگیزه
نیاز به موفقیت مدیران از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر این تصمیمات بوده است (نورائی،
 .)614 ،2192ویکر و بروئر )2196( 9در پژوهشی با عنوان بررسی شرایط مالی سازمانهای
نظارتی ورزشی ،دریافتند که تنوع درآمد ،تأثیر مثبتی بر شرایط مالی آنها دارد .تنوع درآمد،
میزبانی رویدادهای ورزشی و بهینهسازی هزینهها ،تأثیر مثبتی بر شرایط مالی داشت (ویکر و
بروئر.)931 ،2196 ،
انجام این پژوهش میتواند منجر به بهبود تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای مالی در کمیته
ملی المپیک شده و به کمیته کمک کند که گلوگاههای سازمانیِ تصمیمگیری را شناسایی
کرده و از بین ببرد تا از این طریق بتوان کیفیت فعالیتهای کمیسیونها را در این کمیته ارتقاء
بخشید .لذا با نظرسنجی از مدیران کمیته ملی المپیک و متخصصان و خبرگان آشنا به این
حوزه ،عوامل و شاخصهای اصلی عوامل سازمانی استخراج میگردد و در نهایت با بررسی
روابط بین متغیرها ،مدلی استخراج میگردد؛ بنابراین مسئله این پژوهش ،چگونگی تصمیم-
گیریهای مالی با تأکید بر عوامل سازمانی است .از اینرو مسئلهای که در این پژوهش دنبال
میشود این است که شرایط مناسب برای پیادهسازی موفقیتآمیز فرایندهای تصمیمگیری در
کمیته ملی المپیک شامل چه عواملی در حوزه عوامل سازمانی است .به بیانی دیگر ،مسئلهای که

1 - Wicker , P., Breuer
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این پژوهش بدان میپردازد این است که مهمترین عوامل سازمانی که میتوانند فرایندهای
تصمیمگیری را بهبود ببخشند ،کدامند .این عوامل چه ارتباطی با هم دارند و چگونه میتوان با
توسعهی آنها انجام اثربخشتر و کیفیتر فرایندهای تصمیمگیری را تسهیل و به اثربخشی و
کیفیت تصمیمات کمک کرد.

روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی ،از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی
است چون هیچ گونه دستکاری بر روی متغیرها و عوامل صورت نگرفته است و بر اساس
رویکرد تحقیق ،آمیخته میباشد و بستر این تحقیق ،کمیته ملی المپیک ایران در نظر گرفته شده
است .در مرحله اول ،برای ساخت الگو از روش کیفی تحلیل محتوا و برای آزمون الگو از
روش کمی توصیفی -تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر الگوی معادالت ساختاری استفاده
میشود .روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی است؛ یعنی ابتدا کیفی و سپس کمی
است .ابزار مورد استفاده در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین
شد که شامل  97گویه و در قالب شش مؤلفهی فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،سیستم
اطالعات ،آئیننامه و ضوابط ،منابع مالی و فشارهای گروهی ،به صورت پنج گزینهای لیکرت
(خیلی زیاد 1 ،امتیاز تا خیلی کم 9 ،امتیاز) تدوین شد .جامعهی آماری این پژوهش را خبرگان
حوزه تصمیمگیریهای استراتژیک مالی در سازمانهای ورزشی تشکیل میدهند که شامل
خبرگان علمی و مدیران اجرایی میباشند که در حوزههای مرتبط با این تصمیمات صاحب
تجربه و اندیشهاند .در مرحله اول برای شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیمگیریهای استراتژیک
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مالی و شناخت وضعیت موجود آن ،افرادی که به عنوان جامعه آماری در مرحله کیفی تحقیق
در نظر گرفته میشوند ،در دو طبقهی علمی و اجرایی سازماندهی میشوند و سپس بر اساس
ویژگیهای جمعیتشناختی خاصتر مانند سطح سازمانی ،شغل سازمانی ،سابقهخدمت طبقه-
بندی میشوند .در مرحلهی دوم برای ارزیابی عوامل مؤثر بر تصمیمگیریهای استراتژیک
مالی ،جامعهی آماری کلیه مدیران کمیته ملی المپیک (شامل رئیس ،نائب رئیسان ،اعضای
هیئت اجرایی ،اعضای مجمع عمومی ،اعضای دبیرخانه کل ،اعضای مرکز نظارت بر تیمهای
ملی و رؤسای کمیسیونهای کمیته ملی المپیک)( 46نفر) و متخصصان و خبرگان آشنا به
تصمیمهای استراتژیک مالی در کمیته ملی المپیک (نامشخص) میباشد .در بخش کیفی
پژوهش 92 ،مصاحبه صورت گرفته است .در بخش کمی دو دسته نمونه وجود دارد-9 :مدیران
کمیته ملی المپیک :کلیه مدیران کمیته ملی المپیک (اعضای مجمع عمومی کمیته 46 :نفر) که
از این تعداد 19 ،پرسشنامه به صورت صحیح بازگردانده و مورد تحلیل قرار گرفت-2 ،
متخصصان و خبرگان آشنا با اصول کمیته ملی المپیک .به دلیل عدم اطالع دقیق از تعداد
متخصصان و خبرگان آشنا در این حوزه ،از فرمول نمونهگیری از جامعۀ نامحدود زیر استفاده
گردید:
در فرمول مذکور  nعبارت است از تعداد نمونه مورد مطالعه
 = Zمقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان ()9 - α
 = Pبرآورد نسبت صفت متغیر در جامعه
 =qبرآورد نسبت عدم موفقیت صفت متغیر در جامعه یا ()9 – p
 =dمیزان اشتباه مجاز (سرمد و همکاران.)9387 ،
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با توجه به سطح اطمینان  %91و فرض توزیع نرمال ،میزان  tبرابر با  9/94و با توجه به
مشخص نبودن واریانس جامعه p ،برابر با  1/1و به تبع آن  qنیز برابر ( 1/1سرمد و همکاران،
 .)9387میزان اشتباه مجاز ( )dبرابر با  1/9در نظر گرفته شده است .بدین ترتیب حجم نمونه
مورد نیاز برای این پژوهش در بخش کمی برابر با:
=
بنابراین در این بخش نمونهی ما شامل  94نفر میباشد که از این تعداد 88 ،پرسشنامه به
صورت صحیح بازگردانده و مورد تحلیل قرار گرفت؛ بنابراین به صورت کلی ،تعداد نمونه
برابر با  941نفر میباشد که پرسشنامههای صحیح بازگردانده شده 967 ،مورد میباشد.
در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد .در بخش آمار
توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگیهای دموگرافیک و توصیفی
پژوهش استفاده شد .از شاخصهای کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع دادهها (طبیعی
و یا غیرطبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش و رسم و تدوین مدل
اندازهگیری و مدل ساختاری از نرمافزارهای  SPSSنسخه  21و  Smart PLSنسخه 2.1
استفاده شد .نرمافزار  PLSکه از نرمافزارهای معادالت ساختاری میباشد ،تشابهات زیادی با
سایر نرمافزارهای این حوزه دارد .ولی با این وجود ،تفاوتهایی نیز دارد .از جمله ،این نرمافزار
مناسب پژوهشهایی است که حجم نمونه آن کمتر از  211نفر باشد و همچنین توزیع دادهها در
هر دو حالت نرمال و غیرنرمال را محاسبه میکند .ولی با این وجود قابلیت پیشبینی و تعمیم آن
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از نرمافزارهای معادالت ساختاری در حوزه کواریانس محورها ( )AMOS, Lisrelکمتر
است .با این وجود به دلیل آنکه تعداد نمونهها در پژوهش حاضر از  211نفر کمتر است ،ناچار
از این نرمافزار استفاده شد .پایایی و روایی در  PLSدر دو بخش سنجیده میشود :الف) بخش
مربوط به مدلهای اندازهگیری ،ب) بخش مربوط به مدل ساختاری (داوری و رضازاده،
 .)9392پایایی مدل اندازهگیری بهوسیله ضرایب بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی مورد ارزیابی قرار میگیرد .بار عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای
یک سازه با آن سازه محاسبه میشود که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  1.6شود مؤید
این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن
سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن سازه قابل قبول است .همچنین در خصوص روایی محتوی
نیز با استفاده از برگههای روایی سنجی  CVIو  CVRروایی مورد تأیید قرار گرفت .مقدار
 CVRبا توجه به تعداد اساتید ( 91نفر) 1/71 ،و مقدار  CVIبیشتر از  1/78به دست آمد؛
بنابراین روایی محتوی ابزار ما مورد تأیید قرار گرفت .روایی واگرا و همگرا که مربوط به
معادالت ساختاری است ،مورد سنجش قرار میگیرد.

یافتهها
قبل از ورود به یافتههای تحقیق ،بر اساس تحلیل اسناد و مدارک کمیته ملی المپیک از
جمله سند چشمانداز  ،9616برنامه پنجم توسعه ،الیحه برنامه ششم توسعه ،سند راهبردی نظام
جامع توسعه تربیتبدنی و ورزش و اساسنامه کمیته ملی المپیک ،مهمترین تصمیمات
استراتژیک مالی کمیته ملی المپیک ج.ا.ا .عبارتند از :اهتمام به توسعه ورزش ،توسعه
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زیرساختها و زیربناهای الزم برای رشد و توزیع محصوالت ورزشی ،افزایش حامیان مالی
برای کمیته ملی المپیک ،افزایش درآمدهای حاصل از کمکهای دولتی (سهم یک درصدی
سازمانهای دولتی برای کمک به ورزش) ،افزایش سهم میزبانی رقابتهای بینالمللی ،افزایش
عواید حاصل از کمکهای حقیقی و حقوقی ،افزایش تعداد ورزشکاران المپیکی ،افزایش
میزان سرانه ورزش همگانی ،توسعه ورزش بانوان ،توسعه ورزش معلولین ،انجام پژوهشهایی
در حوزه ورزش ،مبارزه با دوپینگ و افزایش میزان اعتبارات به رشتههای ورزشی مدالآور در
المپیک.
نتایج حاصل از  92مصاحبه که انجام شد ،از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی ،نشان داد که شش مؤلفهی فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،سیستم اطالعات،
آئیننامه و ضوابط ،منابع مالی و فشارهای گروهی ،از عوامل سازمانی میباشند که میتوانند بر
تصمیمگیریهای استراتژیک مالی تأثیر بگذارند .در ادامه از طریق نرمافزار  SPSSبه تحلیل
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای پژوهش و سپس به تحلیل نتایج حاصل از جمعآوری
پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  Smart PLSبه سؤالهای پژوهش پاسخ داده خواهد شد.
بنا بر گفته هیر 9و همکاران ( ،)2192برای تعیین نرمالیته دادهها از چولگی و کشیدگی
استفاده شد .نتایج نشان داد که چولگی بین  3و  -3و کشیدگی بین  1و  -1قرار دارد؛ بنابراین
دادهها از توزیع نرمال برخوردارند .ولی با این وجود به دلیل تعداد کم نمونهها (کمتر از 211

1 - Hair
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نمونه) اجازه استفاده از نرمافزارهای کوواریانس محور وجود ندارد و باید از نرمافزار واریانس
محور  SmartPLSاستفاده نمود( .هیر.)321 ،2192 ،
برای بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،سه معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا
استفاده میشود و پایایی خود از سه طریق بررسی ضرایب بارهای عاملی ،ضرایب آلفای
کرونباخ ،پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی صورت میپذیرد .مقدار مالک برای مناسب بودن
ضرایب بارهای عاملی 1.1،میباشد .برای تمامی سؤالها ،ضرایب بارهای عاملی سؤاالت از 1.1
بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد .در اینجا هیچ یک از سؤالها حذف
نگردید .مقدار مربوط به آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها در هر شش متغیر ،باالتر از
 1.7میباشد که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد .در این تحقیق پایایی متغیرها در حد مطلوب
قرار دارد .از آنجا که پایایی تأیید میشود میتوان به بررسی فرضیات توسط معادالت ساختاری
پرداخت و نتیجه قابل تعمیم به کل جامعه مورد نظر میباشد .معیار دوم از بررسی مدلهای
اندازهگیری ،روایی همگرا است که به بررسی همبستگی هر متغیر با سؤاالت (شاخصها) خود
میپردازد .با توجه به روش فورنل و الرکر که مقدار مناسب برای  AVEرا  1.6به باال معرفی
کردهاند .برای تمامی  4متغیر ،مقدار  AVEبیشتر یا مساوی  1.6میباشد .روایی واگرا سومین
معیار بررسی برازش مدلهای اندازهگیری است که در این پژوهش در هر دو بخش روش اول
(سؤاالت مربوط به هر متغیر نسبت به خود آن متغیر همبستگی بیشتری دارند تا نسبت به
متغیرهای دیگر) و دوم (معیار مهم دیگری که با روایی واگرا مشخص میگردد ،میزان رابطه
یک متغیر با سؤاالتش در مقایسه رابطه آن متغیر با سایر متغیرهاست ،به طوری که روایی
واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک متغیر در مدل تعامل بیشتری با سؤاالت
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خود دارد تا با متغیرهای دیگر .روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبرای
هر متغیر بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن متغیر و متغیرهای دیگر در مدل باشد) مورد تأیید
قرار گرفت .بعد از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش
میرسد .همانگونه که قبالً اشاره شد ،بخش مدل ساختاری برخالف مدلهای اندازهگیری ،به
سؤاالت (متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آنها
بررسی میگردد.

شکل  .1مدل اندازهگیری

برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین و
اساسیترین معیار ،ضرایب معنیداری  tیا همان مقادیر  t -val uesمیباشد .در صورتی که
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مقدار این اعداد از  1.91بیشتر شود ،نشان از صحت رابطهی بین متغیرها و در نتیجه تأیید
فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  9.94است .البته باید توجه داشت که اعداد فقط صحت
رابطه را نشان میدهند و شدت رابطه بین متغیرها را نمیتوان با آن سنجید.

شکل  .2ضرایب معنیداری ( tمقادیر ) t -values

مقدار  R2برای متغیر وابسته (عوامل سازمانی) 1/99 ،به دست آمد که نشان از میزان باالی
آن دارد .مقدار : Q2این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد و در صورتی که مقدار
Q2در مورد یکی از متغیرهای درونزا سه مقدار  1.12را 1.91 ،و  1.32را کسب نماید ،به
ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی متغیر یا متغیرهای برونزای مربوط به آن
دارد .این معیار برای متغیر درونزا بیشتر از  1.32میباشد که این نشان میدهد که متغیرهای
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برونزا (مستقل) در پیشبینی متغیرهای وابسته قوی هستند و برازش مناسب مدل ساختاری
پژوهش را تا حدودی بار دیگر تأیید میسازد.
برازش مدل کلی :مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با
تأیید برازش آن ،بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .با توجه به سه مقدار  1.21 ،1.19و
 1.34که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای GOFمعرفی شده است و حصول مقدار
 1.199برای  ،GOFنشان از برازش کلی قوی مدل دارد.
جدول  .2بررسی سؤالهای پژوهش

متغیر مستقل

ضرب مسیر

مقدار T-VALUE

فرهنگ سازمانی

1.189

3.119

ساختار سازمانی

-1.297

9.122

عوامل سازمانی تصمیمگیری

سیستم اطالعات

1.126

1.698

استراتژیک مالی

آئیننامه و ضوابط

1.139

1.497

منابع مالی

1.781

97.381

فشارهای گروهی

1.197

2.369

متغیر وابسته

با توجه به جدول فوق ،مقدار T-Valueبا توجه به اینکه همگی بیشتر از  2.18میباشند
بنابراین در سطح  ،1.99هر یک از عوامل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی -اجتماعی ،فناوری و
قانونی از عوامل محیطی مؤثر بر تصمیمگیریهای استراتژیک مالی در کمیته ملی المپیک ج.ا.ا.
میباشند.
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با توجه به جدول فوق ،سه بعدِ فرهنگ سازمانی ،منابع مالی و فشارهای گروهی از ابعاد
عوامل سازمانی و اثرگذار بر تصمیمگیریهای استراتژیک مالی کمیته ملی المپیک ایران می-
باشند (با توجه به مقدار ) T-Valueو سه بعد دیگر (ساختار سازمانی ،سیستم اطالعات و آئین-
نامه و ضوابط) از عوامل سازمانی نمیباشند.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به بحرانهای مالی جهانی و ملی و تأکید بر اقتصاد مقاومتی در ایران ،بررسی نحوه
تصمیمگیری مالی و ارائه راهحلهای کارآمد در کمیته ملی المپیک از اهمیت باالیی برخوردار
است .اقتصاد مقاومتی مفهومی است که از سوی مقام معظم رهبری ،در چند سال اخیر بر آن
تأکید داشته و با این مضامین سالها را نامگذاری نمودند .ایشان این مفهوم را که مختص
وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است را به این دلیل که ایران به شدت در محاصره اقتصادی قرار
داشت و دارد انتخاب نمودند؛ هنوز هم کشور ملزم به رعایت اصول اقتصاد مقاومتی است .چرا
که آثار و تبعات بحرانهای اقتصادی تا سالیان سال ،دامنگیر کشور خواهد بود.
در فضایی که کشور در وضعیت بحران اقتصادی قرار دارد ،یکی از زمینههایی که بهشدت
متأثر از آن شد ،ورزش کشور است .ورزش ایران و بالطبع آن ،سازمانهای ورزشی ایران در
این دوران بسیار آسیبپذیر شدند .بسیاری از رشتههای ورزشی ما در این دوران به دلیل
مشکالت مالی نتوانستند در میدانهای بینالمللی حاضر شوند چرا که امیدی به موفقیت آنها
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نبود و دلیل اصلی آن مشکالت مالی در ورزش کشور است .هماکنون نیز کشور با این
مشکالت دست به گریبان است.
کمیته ملی المپیک هر کشور با توجه به ماهیت و رسالت خود که پشتوانه سازی و هدایت
تیمهای ورزشی ملی به مسابقات برونمرزی و جهانی و به خصوص المپیک است ،تصمیمگیری
در آن بسیار حیاتی است .مسلماً در صورتی که با تأکید بر اصول علمی و بدون هیچگونه
غرضورزی و مناسب (به صورت کلی شایستهساالری) ،تصمیمات مالی اتخاذ گردد ،میتوان
با حداقل هزینه بیشترین منفعت را کسب نمود .نحوه تصمیمگیری و تصمیمسازی مالی است که
میتواند چالش را تشدید و یا مدیریت نماید .در واقع یکی از راهحلهای پیشرو ،بهینهسازی
تصمیمات است و برای بهینه ساختن آنها شناخت ماهیت و عوامل تأثیرگذار بر آنها از اهمیت
زیادی برخوردار است که موضوع این پژوهش است .این پژوهش ،تصمیمگیریهای
استراتژیک مالی (عوامل سازمانی) در کمیته ملی المپیک را مورد بررسی قرار میدهد و می-
تواند رؤسای کمیسیونها ،معاونان ،رؤسای فدراسیونها و هر گروه و سازمانی که در ارتباط با
کمیته ملی المپیک است و تصمیمگیریهای استراتژیک کمیته ملی المپیک بر آنها اثرگذار
است را در درک ماهیت این نوع تصمیمگیریها یاری دهد.
همانگونه که عنوان شد ،نتایج مؤلفه عوامل سازمانی نشان داد که سه بعدِ فرهنگ سازمانی،
منابع مالی و فشارهای گروهی از ابعاد عوامل سازمانی و اثرگذار بر تصمیمگیریهای
استراتژیک مالی کمیته ملی المپیک ایران میباشند و سه بعد دیگر (ساختار سازمانی ،سیستم
اطالعات و آئیننامه و ضوابط) از عوامل سازمانی نمیباشند.
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همچنین نتایج نشان داد که از بین سه عامل اثرگذار ،منابع مالی ،فرهنگ سازمانی و
فشارهای گروهی ،به ترتیب از عوامل اثرگذار بر تصمیمگیریهای استراتژیک مالی در کمیته
میباشند .نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهشهای کشاورز و همکاران (،)9391
مشتاقیان و همکاران ( ،)9392نورائی ( ،)2192سجادی و همکاران ( ،)9393محجوب عشرت-
آبادی ( ،)9393ویناند 9و همکاران ( )2192و ویکر و بروئر )2196( 2همخوان و همراستا می-
باشد.
توجه به درآمدهای عمومی کمیته ،توجه به درآمدهای اختصاصی کمیته ،مدنظر قرار دادن
کمکهای دولتی به کمیته ،توجه به کمکهای کمیته بینالمللی المپیک ،توجه به هزینههای
جاری کمیته ،توجه به هزینههای عمرانی و سایر هزینههای کمیته ،از جمله مواردی است که در
خصوص منابع مالی باید بدان توجه نمود .همانگونه که عنوان شد ،تصمیمگیری در خأل
صورت نمیگیرد .شرایط محیطی به تعبیری به صورت غیرمستقیم بر تصمیمات مالی کمیته می-
توانند اثرگذار باشند ،ولی عوامل سازمانی میتوانند هم به صورت مستقیم و هم به صورت
غیرمستقیم بر تصمیمگیریهای مالی اثرگذار باشند .توجه به منابع مالی و درآمدی کمیته می-
تواند به تصمیم گیران کمیته آینده روشنی را نشان دهد تا بتوانند با توجه به آن تصمیمات خود
را اتخاذ نمایند .نوسانهای درآمدی و همچنین هزینههای پیشبینی نشده در کمیته میتواند سیر
مستقیم تصمیمگیری در کمیته را با اختالل مواجه سازد .وابستگی به منابع دولتی و سایر کمک-
ها و درآمدزا نبودن کمیته خود دلیل عمدهای بر عدم استقالل مالی آن است که خود در نهایتاً
1.Winand
2 - Wicker , P., Breuer
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منجر به بیثباتی در تصمیمات میشود .تا زمانی که بسیاری از هزینههای مالی کمیته ،هزینههای
جاری ،پرسنلی و پیشبینی نشده باشد و کمیته نتواند منابع مالی خود را به صورت مستقل تأمین
نماید ،اتخاذ تصمیمات باثبات ،دوراندیشانه و در نهایت استراتژیک با مشکالت زیادی همراه
است .نتایج پژوهش هلیار و همکاران ( )2111خود گویای این مسئله است که اتخاذ تصمیمات
مالی مدیران و تصمیم گیران مالی ،بر اساس اطالعات روشن از منابع مالی و هزینههای سازمان،
از رویکردهای عقالنی تصمیمگیری مدیران میباشد.
یکی از مواردی که در پژوهشهای گوناگون مشخص شده است که بر تصمیمگیریهای
مدیران مختلف تأثیر میگذارد ،فرهنگ سازمانی است (میرسپاسی و دانایی ،9381 ،حمدی و
همکاران .)9388 ،این تصمیمات میتواند در ابعاد مختلف مالی و غیرمالی ،استراتژیک و
غیراستراتژیک باشد.
فرهنگ برای سازمان مانند شخصیت برای انسان است؛ فرهنگ پدیده پنهانی است که
زمینههای فکری را متحد میکند و به امور معنی و جهت داده و افراد را به عمل وامیدارد
(دنیسون )2117 ،9فرهنگ یک عامل اصلی است که رفتار سازمان و اعضای آن را تحت تأثیر
قرار میدهد (پارک و کیم .)2119 ،2فرهنگ سازمانی را میتوان به عنوان الگویی از ارزشها و
عقاید مشترک دانست که به اعضای سازمان کمک میکند تا از عملکردهای سازمانی درک و
فهمی به دست آورند و هنجارهایی را برای رفتارهای کارکنان در سازمان فراهم میکند (دایر،3
1 - Denison
2 - Park & Kim
3. Dwyer
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 .)2113به همین دلیل است که فرهنگ را به عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کردهاند که
موجبات پایداری سازمان را فراهم میکند (کورت و چرمک )2117 ،9و انجام هرگونه تغییر و
تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکانپذیر است (عسگریان،
 .)9388به نوعی فرهنگ سازمانی از اساسیترین زمینههای تغییر و تحول در سازمان است
(ایرانزاده و محمودی .)9389 ،فرهنگ سازمانی کارکردهای مهمی دارد از جمله اینکه
موجبات ایجاد سازگاری در خارج از سازمان و ادغام در داخل سازمان را فراهم میسازد
(شرمرهورن 2و همکاران .)2111 ،یک تعهد و هویت گروهی میسازد (کینیکی و کریتنر،3
 )2117که این هویت ،به اعضای گروه در هماهنگسازی و انطباق خویش با سیاستها،
مأموریتها و هدفهای سازمان کمک میکند (حاجی کریمی .)9383 ،به عنوان یک کنترل-
کننده اجتماعی جهت تقویت رفتارهای مشخص و ارزشهای غالب عمل میکند (باربوسا و
کاردوسا )2117 ،6و بر روی تمام تعامالت سازمانی اثرگذار میباشد (فرانکویس)2114 ،1؛ اما
از کارکردهای اصلی آن این است که میتواند بر تصمیمگیریها اثرگذار است .به صورت
کلی ،الگو یا سیستمهای عقیدتی و فرهنگی حاکم بر سازمان چارچوب فکری خاصی برای
درک گزینهها و شرایط نامطمئن و پیچیده فراهم میسازد و برای انتخاب گزینههای استراتژیک
محدودیتهای روانشناسی قدرتمندی ایجاد میکند؛ بنابراین اتخاذ تصمیمات استراتژیک
مالی متأثر از فرهنگ سازمانی کمیته ملی المپیک ایران است .پیروی از باورها ،ارزشها،
1. Korte & Chermack
2. Schermerhorn
3. Kinicki & Kreitner
4. Barbosa & Cardoso
5. Francois
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هنجارها و عقاید در کمیته ملی المپیک به خوبی رعایت میشود و به نظر میرسد که تصمیمات
مالی استراتژیک در کمیته مطابق با فرهنگ حاکم بر سازمان باشد.
فشارهای گروهی حاکی از آن است که تصمیمات در کمیته ملی المپیک چه میزان تابع
ائتالفهای گروهی است؟ در واقع هدف این است که مشخص شود که تا چه اندازه از تعارض
و ناسازگاری با دیگران جلوگیری و پیامدهای تصمیم پیشبینی میشود .بعضی از اعضا با توجه
به میزان همبستگی درونگروهی ،سایر اعضا را تحت فشار قرار داده تا بر طبق معیارها یا منافع
گروهی عمل کنند و در بسیاری مواقع تصمیمگیریهای به صورت ائتالفی و نه منافع کمیته ملی
المپیک ایران شکل میگیرد.
همچنین مشخص شد که سه مورد ساختار و قدرت سازمانی ،سیستم اطالعات و آئیننامه و
ضوابط از عوامل سازمانی اثرگذار بر تصمیمگیریهای استراتژیک مالی در کمیته نمیباشد .به
نظر می رسد با توجه به مشخص بودن ساختار و اساسنامه کمیته به صورت مدون و بر طبق
معیارهای بینالمللی مشکلی در ساختار سازمانی وجود نداشته باشد و تأثیری بر تصمیمگیری در
کمیته نداشته باشد .هر چند به نظر میرسد که مفهوم قدرت سازمانی بر تصمیمگیریهای
استراتژیک اثر داشته باشد ،ولی این امر در این پژوهش تأیید نگردید؛ که میتوان از دالیل آن،
عدم توجه به فدراسیونهای ورزشی در کشور دانست و همچنین تصمیمگیرنده نهایی نبودن
رئیس کمیته ملی المپیک .هر چند پژوهشهایی باید در خصوص چرایی این مسئله انجام شود و
مشخص گردد که ساختار سازمانی در این سازمان در چه وضعیتی قرار دارد.
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از موارد بعدی ،سیستم اطالعات و آییننامهها میباشد .عدم پیروی تصمیمات مالی کمیته از
سیستمهای اطالعاتی و آییننامههای این سازمان ،از مواردی است که به خوبی رعایت نمی-
شود ،بنابراین از مؤلفههای سازمانی اثرگذار بر تصمیمگیریهای مالی کمیته نمیباشد .در این
موارد نیز باید پژوهشهایی صورت گیرد تا چرایی آن مشخص شود.

منابع فارسی
ایرانزاده ،سلیمان ،محمودی ،محسن ،)9389( ،شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی در
چهارچوب مدل دنیسون ،چاپ اول ،تبریز ،انتشارات فروزش.
الوانی ،سید محمد .)9389(.مدیریت عمومی .انتشارات نی ،چاپ سوم.
برادران حسنزاده ،رسول ،نژاد ایرانی ،فرهاد ،لطفاللهی حقی ،ماهرخ .)9388( .بررسی تطبیقی
تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیمگیری مدیران بانکها (دولتی و غیردولتی) با استفاده از
تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( .)AHPفراسوی مدیریت.981-299 :)99(3 ،
پارکز ،ژانت بی .)9383( .مدیریت معاصر در ورزش .ترجمه محمد احسانی ،چاپ اول،
دانشگاه تربیت مدرس.64 ،
جکسون ،راجر ،پالمر ،ریچارد .)9383( .راهنمای مدیریت ورزشی .گروه مترجمان ،چاپ
سوم ،کمیتهی ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران.319-9 .
حاجی کریمی ،عباسعلی .)9383( .توسعه منابع انسانی و نقش آن در ارتقای مسئولیتپذیری
اجتماعی سازمانها .فرهنگ ،ارزشها و اخالقیات ،پیام مدیریت.97-991 :9 ،
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حمدی ،کریم؛ کاوسی ،اسماعیل؛ صهری ،حمیدرضا .)9388( .بررسی فرهنگ سازمانی و
رابطه آن با الگوی تصمیمگیری مدیران .پژوهشهای مدیریت.98-36 :89 ،
خسرویزاده ،اسفندیار ،حمیدی ،مهرزاد ،یداللهی ،جهانگیر ،خبیری ،محمد .)9399( .تدوین

راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیتهی ملی المپیک ج.ا.ا .دوفصلنامهی مدیریت و توسعهی
ورزش.99-21 :9 ،
عسگریان ،محمد ،)9388( ،مفهومشناسی فرهنگ سازمانی ،دوماهنامه توسعه انسانی پلیس،
.919-26 ،)26(4
عالقه بند ،علی ،)9389( ،مدیریت عمومی ،نشر روان ،تهران ،چاپ .943 .29
کارگر ،غالمعلی .)9393( .نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند تصمیمگیری مدیران
سازمانهای ورزشی ایران .پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.999-922 :)21(91 ،
مشتاقیان ،سهیل ،اعتباریان ،اکبر ،نمازیزاده ،مهدی ،افخمی ،مهرداد .)9392( .بررسی تجارب
مدیران ،کارشناسان و ورزشکاران در مورد دالیل ناکامی ایران در مسابقات المپیک  2118پکن
در حیطه منابع انسانی و مالی .مدیریت ورزشی.79-97 :)3(1 ،
میرابی ،وحید .)9386( .مدیریت (استراتژی) .انتشارات شهر آشوب ،تهران.
میرسپاسی ،ناصر ،دانایی ،حسن .)9381( .بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک تصمیم-
گیری و ارائه یک الگوی بهینه .اقتصاد و مدیریت.9-99 :48 ،
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 سازوکار و الگوی مطلوب تخصیص منابع مالی برای آموزش و.)9389( . ابوالقاسم،نادری
.19-91 :916 ، فصلنامه تعلیم و تربیت. عناصر و الگوریتم، مبانی الزامات:پرورش
 اسفندیار، ترجمه علیرضا الهی. مدیریت سازمانهای ورزشی.)9384( . روبن آگوستا،هرناندز
.46 . بامداد کتاب. چاپ اول،خسرویزاده
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