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 مقدمه

توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، توسعه  ،رابطه آن با مقوالتی همچون و اهمیت ورزش در دنیای کنونی بر هیچ کس پوشیده نیست

 (.1395 ،همکارانو  اثرات ژرفی را بر وضعیت جوامع معاصر بر جای نهاده است )قائدی ،محیط زیستو اجتماعی، صلح، مشارکت 

ورزش یک نمایش  .(2017، 1)فاکنر و گیب حال رشد است در همه تولیدات ناخالصتر از یعسر یرااخ ،ورزش یصنعت جهان

 ،2تورسن) شودمی شامل نیز را رقابت عنصر که است مرتبط اجتماعی هایاز نظم و ترتیب فیزیکی و ذهنی مربوط به ارزش عمومی

 یادهیو به عنوان پد استمبحث مهم در محافل مختلف مورد توجه  کیبه عنوان  ،امروزه ورزش و ابعاد گوناگون آن. (2013

 ،یاسیو س یاقتصاد یو حت یفرهنگ ،یاجتماعهای از بحران یاریو شاداب و رفع بس ایپو یاجامعه جادیمنحصر به فرد در جهت ا

ای برای کسب اعتبار اجتماعی در سطح ورزش وسیله(. 1392، و همکاران های فراوان خود را نمایان ساخته است )سلیمیکاربرد

نژادی داخل یک کشور  های قومی وگروهخصوص در بین ه کسب اعتبار از طریق ورزش بو محلی، ملی یا جامعه جهانی است 

. همچنین در سطح جهانی کسب اعتبار از طریق ورزش به ویژه برای کشورهای کوچک یا کشورهای تازه استقالل است مرسوم

همچنین  (.1395 ،و همکاران د )قائدیشوجهانیان می شدن این کشورها به معرفیکه سبب  استفته از اهمیت باالیی برخوردار یا

 عالوهبه  این پدیده .شودشناخته میهای سالمت جسمی همه افراد جامعه ترین پایهبه عنوان یکی از اصلی ،و فعالیت بدنیورزش 

موجب تقویت روحیه و  ،. مشارکت ورزشی عالوه بر سالم سازی جسمبردزندگی فرد و خانواده را باال می تغذیه سالم، کیفیت

به میزان  ،های ورزشیر فعالیتها خواهد شد. مشارکت دطح کیفی زندگی و شکوفایی استعدادکاهش تعارضات گروهی و ارتقاء س

پوکی استخوان، افسردگی، اضطراب، تنهایی و بی حوصلگی، اختالالت فکری، چاقی  ،های قلبی و عروقیقابل توجهی خطر بیماری

متعاقبا موجب بهبود وضعیت سالمتی روحی و جسمی  را کاهش داده و( 2015، 4رای ؛2003، 3واکر و همکاران) 2و دیابت نوع 

  د.شومی افراد و جامعه

آورند که برای هر یک وظایف، عملکرد های مختلفی را به وجود میسازمان ،ها نیز برای پیشبرد اهداف خود در زمینه ورزشدولت

و  یحبه توسعه تفر ،اوقات فراغت ورزش و تجارب یشرفتنظارت و پ یزی،ردر روند برنامه و اهداف خاصی تعیین شده است. آنها

جوامع (. 2012 ،5)گایل کنندمی یگذاریهآن سرما ینگرند و برایو امراض مرتبط م یماریب یهافعال به عنوان بازدارنده یهایباز

 یکه انجام م یو هر کار کنندیم یکه زندگ ییها هر جاو جوامع، انسان یادن یندر ا یرانامند، زیم یسازمان یایرا دن یامروز

. (2017، 6)نیلسون دهندیم یلروزمره همه مردم را تشک یاز زندگ یها بخشند و سازماناگوناگون در ارتباط یهادهند، با سازمان

گذراند یها منخود را در سازما یزندگ یانتولد تا هنگام مرگ، جر هنند که انسان از لحظکیاز صاحب نظران استدالل م یبرخ

هریک از  که هستند ورزش اندرکارمختلفی دست نهادهای ،نیز ایران در حاضر حال در (.1394 ،شایگان و )علیدوست قهفرخی

های فدراسیون .دارند نیاز های مدونبرنامه و مشخص اهداف به صحیح کارهای انجام و کارها صحیح انجام منظور به این نهادها

و  هریک به نوعی با ورزش در ارتباط هستند )مظفری ادارات ورزش و جوانانها، کمیته ملی المپیک و ها، باشگاهورزشی، هیئت

های ای از انواع سازمانوان گونهبه عن ،هات کل ورزش و جوانان استاناوزارت ورزش و جوانان و به تبع آن ادار. (1391، همکاران

چنانچه انتخاب حال  (.1395 ،ی)علو باشندمی یرانبه مسائل مربوط به ورزش و جوانان در ا یدگیمرجع رس ترینیعال ،دولتی

دور از  ،های الزم باشد، رسیدن به اهداف کیفی و کمی نظام ورزش کشور نیزورزشی بر اساس شایستگی هایسازمانمدیران در 

ها و ها، انگیزهها، صفات، نگرشها شامل: دانش، مهارتدسترس نخواهد شد. البته شایستگی دامنه وسیعی از مشخصات و ویژگی

                                                           
1. Faulkner and Gabe 

2. Torsson 

3. Walker 

4. Rai 

5. Gayle 

6. Nilsson  
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 ،مدیریت هر سازمان. (2009، 1تواند فرد را قادر سازد تا وظیفه خود را به صورت اثر بخش انجام دهد )هوا و هوارفتارهاست که می

 منابع راه گشا باشد )سیدی نجات هتواند در کاربرد بهینترین عنصر در بین سایر عناصر و اجزای یک سازمان، میبه عنوان اصلی

بر عهده  های ورزشیسازمانای در موفقیت ی هستند که نقش برجستهانسان از منابع مهم ،ورزشی نیز مدیران(. 1395 ،و همکاران

یقات با تحق مطابق. تاثیر بگذارد جامعه ورزشو  سازمانتواند بر عملکرد کل به طوری که کوچکترین تصمیم گیری آنها می ،دارند

های بزرگ مرهون صالحیت و شایستگی مدیران است و هرچه سازمان از نظر مدیریت نیرومندتر انجام گرفته، موفقیت سازمان

همواره نقش  یرانمد .(2014 ،و همکاران 2سیدی نجات) باشد، به همان اندازه، توفیق بیشتری در نیل به اهداف خواهد داشت

 یریتدر مد یسازمان؛ به خوب یتبرجسته در درآمد، سود و موفق یرانر مدیاثبه نحوی که ت ،نداکرده یفاا هادر سازمان ی رامهم

ی ضرورمهارت  یکبه عنوان  یر،مد برای موجود یهاو فرصت یداتبه تهد یعواکنش سر روشن و آشکار است.ها از سازمان یاریبس

 استمشهود شان در این زمینه شایستگیکه  یرانی استمد مندیاز؛ سازمان نآیدیبه حساب محل و فصل مسائل سازمان  جهت

ترل( برای تمام اصلی و عمومی )برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کن هبا در نظر گرفتن چهار وظیف .(2015 ،3یمالو ک ررنجب)

توانند این وظایف مدیریتی میاین است که مدیران چگونه  ،شودترین سؤالی که مطرح میهای مختلف، مهممدیران در سازمان

اند؟ یکی از ده موفقیت و اثربخشی مدیریت کدامعوامل تعیین کنن ،یا به عبارت دیگر ،را به طور کامل و اثربخش انجام دهند

در  (.2012 ،و همکاران 4یهای مدیریت است )افشارساسی، برخورداری مدیران از مهارتهای بسیار مهم برای این سؤال اپاسخ

می های سه گانه مدیریتی )فنی، انسانی و ادراکی( مدیرانی که دارای مهارت، ند( نشان داد1388) و همکاران روغنیهمین رابطه 

  د.رنها و ادارات دولتی داسازمانبیشتری در اثربخشی ، از نظر کارکنان این ادارات باشند

ها در حرکت به سمت اساسی و از عوامل موفقیت سازمان از اصول امروزه، شایسته ساالری و استفاده از نیروهای کارآمد، یکی

گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش  هاز معضالت جدی کشورهای در حال توسعه، نحو یکیو  پویایی و تحول است

. است یتموفق سازمان به سمت یک هدایت یقدم برا یناول ،منابع انسانیانتخاب مناسب  یندفرآ .(1395 و همکاران، )الوانیاست 

تر با تجربه یراناگر مد یحت ؛گیردمی قرار های شخصیاز قضاوت یادیدرجه ز تحت تأثیرمعموال  یینها یمتصم ل،حا ینبا ا

مدی آدهد، بخش اعظمی از ناکارها نشان میبررسی .(2015 ،5آگنتیارا و بگیرند )کاسیماواردانی آن قرار یرکمتر تحت تأث بخواهند

الگویی که  ؛ لذامحور است ذهنی دانشوجود گرو انتخاب ناشایست مدیران و عدم  ها و عدم تحقق اهداف سازمانی درسازمان

و  سیدی نجات) رساندرا شناسایی و انتخاب کند، سازمان را برای نیل به اهدافش یاری می بتواند افراد توانا در امر مدیریت

های شغلی های تشخیص صالحیتترین راههای تحقیقی و مهمترین زمینهیکی از با اهمیتمطالعات شایستگی  (.2014، همکاران

 یکی .(1394 ،ی و همکارانهای مورد نیاز اجرای یک شغل است )اسدتشخیص دانش و مهارت ،هدف اصلی آن یک حرفه است و

آن حرفه از طریق تحقیقات برای آموزش به افراد  های مهمها، تعیین شایستگیآموزش افراد شایسته در احراز شغلها برای از قدم

 اندموفقیت در اجرای یک شغل الزماند که برای های شخصیتیها، علوم و ویژگیمهارت ؛هاشایستگی(. 2004 ،6)روس است

به منظور اینکه مدیر  ،انگیزه است ای از دانش، مهارت، توانایی ومتشکل از مجموعه ،های مدیریتیشایستگی ( و2005 ،7)آمی

یعنی شایستگی است، امروزه سخن از مدیریت منابع انسانی بر مبنای (. 2000 ،8)پنگ بتواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد

  (. 1394، و همکاران اسدی) باشند شایستگی بر مبتنی باید انسانی منابع اصلی هایتمام زیرسیستم

                                                           
1. Hua and Hua 

2. Seyedinejat 

3. Ranjbar and Kamali 

4. Afshari 

5. Kusumawardani and Agintiara 

6. Ross 

7. Amy 

8. Peng 
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 ها باید بههای مورد نیاز مدیران ورزشی است و این شایستگیتعیین شایستگی ،مدیریت ورزشی نیزهای مطالعه در یکی از زمینه

 ی( در پژوهش2000) پنگ(. 1394 ،و همکاران یاسد) های مدیریتی شناسایی شوندمنظور آماده کردن افراد برای احراز پست

ارتباط مؤثر  حفظ ،نتایج این پژوهش نشان دادگزارش کرد که را های مورد نیاز مدیران رویدادهای ورزشی در آمریکا تگیشایس

های شایستگیدر مطالعه خود پیرامون بررسی ( 2003) 1تهورچ و شا .مدیران ورزشی استترین شایستگی با کارمندان مهم

ها گزارش ترین شایستگیارتباطات و روابط عمومی، مدیریت بازاریابی و تبلیغات را از مهم، های ورزشی در آلمانمدیران باشگاه

های ارتباطی و ایجاد و حفظ ایمنی های ارتباطی در سطوح فوقانی و مهارتبودجه بندی و مهارت ،(2003) 2کیس و برنچ. کردند

و 3بال. بیان نمودندورزشی  تجهیزاتاماکن و فوقانی و تحتانی مدیران  هایرا از بارزترین ویژگیانی تتجهیزات در سطوح تح

های یت اماکن و تجهیزات ورزشی و شیوهها، مدیراههای مدیران اوقات فراغت در دانشگبا مطالعه شایستگی ،نیز( 2008) همکاران

در ها به شدت و سازمانجامعه محیط  آنجایی که. ها گزارش کردندها برای آنیستگیترین شاریزی را جزء مهمیریت و برنامهمد

مورد را  گوناگونهای های مختلف در موقعیتشغل صحیحهای مورد نیاز برای انجام ویژگیهستند، امروزه پژوهشگران حال تغییر 

مورد نیاز  هایاز شایستگی خودهای ارزیابیبه دنبال  ،نیز مدیریت ورزشیه محققان حیط بر این اساس دهند؛پایش قرار می

 .باشندمیاجرای یک شغل در صنعت ورزش 

قابل توجهی  کند، مطالعه چنداناس میای که امروزه ورزش کشور ما در سطح کالن مدیریتی احسلی رغم مشکالت عدیدهاما ع

مدیریت کالن  ها در سطحپیرامون نحوه گزینش مدیران و معیارهای انتخاب به انجام نرسیده است. در زمان فعلی غالب گزینش

صللی بر صللندلی های نه چندان متمایز خابدون دارا بودن ویژگی گوناگونهای ای بوده و مدیران مختلفی از طیفورزش سلللیقه

سازمانم شگاهدیریت  سده نظر میبلذا  دهند؛چندی جای خود را به فرد بعدی می زنند و پس ازهای مختلف تکیه میها و با  ،ر

سازمانعالی ی دقیق گزینش مدیران معیارهاو ارائه الگوی  تدوین شی، برای  سته تر کمک  تواند در انتخاب افرادبهای ورز شای

س نمایدشایانی  شور را ت ستیابی به اهداف کالن ورزش ک شدهیل و د ستردگی و نقش مهم لذا  ؛بخ های مانسازبا توجه به گ

عیارهای مارائه  ،انجام این پژوهشهدف از ؛ و به تبع آن اهمیت شللایسللتگی و انتخاب صللحیح مدیران در این سللازمان ورزشللی

 های ورزشی است.مانمدیران عالی سازگزینش 

 شناسیروش

توان بیان داشت که این تحقیق به ا میهای ورزشی است؛ لذیارهای گزینش مدیران عالی سازمانهدف از پژوهش حاضر ارائه مع

عیارهای ری ملحاظ هدف کاربردی، به لحاظ نوع توصیفی زمینه یابی و به لحاظ گردآوری اطالعات پیمایشی است. جهت جمع آو

(؛ 1389(؛ فرهی )1386) یابولعال یان وغفارای، مرور پیشینه مرتبط با تحقیق )منابعی مانند ، ابتدا به مطالعه کتابخانهمورد نظر

ظر در این حوزه تن از اساتید صاحب ن 7و مصاحبه باز با  (1389) و همکاران یبلد(؛ 1387) و همکاران کلخوران یزادهشاه عل

 ندی شدند. معیار شناسایی و طبقه ب 77تعداد  ،اقدام گردید که بر این اساس

ساس نظرات  ستفاده از تکنیک دلفی و بر ا شی، در طی چهار  5در گام بعد با ا سته مدیریت ورز صاحب اثر و برج ستاد   مرحلها

صور شنامه تحقیق در قالب عالوه بر تایید روایی  س سابی(،  2ی و محتوا، پر شاخص )ذاتی  57و  زیر مولفه 6مولفه )ذاتی و اکت

سانی ) 12ادراکی ) سابی ادراکی ) 8شاخص(، ذاتی فنی ) 8شاخص(، ذاتی ان سانی ) 12شاخص(، اکت سابی ان  8شاخص(، اکت

                                                           
1.  Horch and Schutte 

2.  Case and Branch 

3. Ball 
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بیانگر پایایی  α=81/0آلفای کرونباخ همچنین ضللریب  ؛شللاخص(( طراحی و سللازماندهی شللد 9شللاخص(، و اکتسللابی فنی )

 همسانی درونی قابل قبول پرسشنامه بود.

وانان و ورزش و ج. مدیران ستادی وزارت 2. اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی کشور 1دو گروه  شاملجامعه آماری پژوهش 

تعداد 1395 صلورت گرفته در تیرماهرآورد . بر اسلاس ببودهای ورزشلی )شلامل رئیس، نایب رئیس و دبیر(، مدیران فدراسلیون

 118ورگان می و اتن بیشتر نبود، لذا حجم نمونه با استفاده از جدول کرجس 180اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی کشور از 

 ،م جامعه آماریهمچنین برآورد محقق از گروه دو از روش تصلادفی سلاده به انجام رسلید؛تعیین و نمونه گیری با اسلتفاده  نفر

س نفر 190 ساس جدول کرج ستفاده از نمونه گی نفر 123ی و مورگان حجم نمونه تعداد ابود که بر ا شخص و با ا صادفی م ری ت

 طبقه ای گزینش گردیدند.

پس از طراحی پرسشنامه و تعیین نمونه آماری و توزیع پرسشنامه؛ مرحله نهایی بررسی روایی سازه پرسشنامه با استفاده از 

 ود.ب1کتشافیاآزمون تحلیل عاملی 

 هایافته

ها گردد. این شاخصاستفاده می 2های مورد مطالعه در پرسشنامه از آزمون کرویت بارتلتجهت تعیین میزان همبستگی شاخص

شته باشند و وجود همبستگی بیش از   گرددحد موجب ایجاد هم خطی چندگانه میباید در حد معینی با یکدیگر همبستگی دا

ستخراج عامل سویی دیگرهای مستقل میکه این امر مانع از ا  ،ها از حد معینی کمتر شودشاخصاگر همبستگی بین  ،شود. از 

های ماتریس صفر می ت که قطر اصلی آن یک و سایر خانهماتریسی اس ،ماتریس اتحادایجاد خواهد شد )مشکل ماتریس اتحاد 

 همبسللتگی کافی اندازه به هاادهد ماتریس در که خواهد بودمطلب  این دهنده نشللان ،بارتلت کرویت آزمون داری معنی .(شللود

ل اولکین از آزمونحجم نمونه هت تعیین کفایت همچنین ج؛ دامه دادا را عوامل تحلیل بتوان که دارد وجود ل مایر استفاده 3کایسر

یا  باشندمیآیا سواالت پرسشنامه قابل دسته بندی به یک مجموعه کوچکتر از عوامل نماید که این آزمون بررسی می شود.می

برای ها تعداد دادهد که ندهنشان می 5/0از  بزرگترمقادیر  کهگیرد می مقادیر بین اعداد صفر و یک را در بر ،این شاخص. خیر؟

( بیانگر خروجی آزمون کرویت بارتلت و شاخص کایسرل مایرل 1جدول ) .(1397)وکیلی،  باشنداجرای تحلیل عاملی مناسب می

 .است اولکین

 آزمون کرویت بارتلت و شاخص کایسرل مایرل اولکین نتایج. 1جدول 

 886/0  کایسرـ مایرـ اولکین شاخص

 982/15083 اسکوئر کایمقدار برآورد  آزمون کرویت بارتلت

 1596 درجه آزادی

 001/0 سطح معناداری

کایسر،  نمیزاهمچنین  ؛استهای مورد مطالعه در پرسشنامه بین شاخصبیانگر همبستگی مناسب ، (1نتایج حاصل از جدول )

 .داردت کفای برای اجرای مراحل بعدی تحلیل عاملیتعداد حجم نمونه  دهد که، نشان می5/0مایر و اولکین باالتر از 

                                                           
1.  Exploratory Factor Analysis 

2. Bartlet 

3.  Kaiser, Meyer, Olkin 
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های تراک استخراجی بزرگتر باشد، عامل. هر چه مقدار اشاستها از هر یک شاخص حاصل1( بیانگر اشتراک استخراجی2جدول )

استخراج  دهند و اگر هر یک از مقادیر استخراجی بسیار کوچک باشند، ممکن استها را بهتر نشان میاستخراج شده، شاخص

 .عامل دیگری الزامی شود

 مطالعه های مورداک استخراجی مرتبط با هر یک شاخصاشتر .2جدول 

 اشتراک شاخص اشتراک شاخص اشتراک شاخص

A1 256/0  A20 854/0  A39 806/0  

A2 890/0  A21 834/0  A40 899/0  

A3 833/0  A22 875/0  A41 931/0  

A4 836/0  A23 455/0  A42 860/0  

A5 490/0  A24 843/0  A43 144/0  

A6 927/0  A25 849/0  A44 832/0  

A7 947/0  A26 777/0  A45 790/0  

A8 411/0  A27 675/0  A46 170/0  

A9 939/0  A28 790/0  A47 951/0  

A10 754/0  A29 141/0  A48 968/0  

A11 859/0  A30 726/0  A49 788/0  

A12 872/0  A31 854/0  A50 734/0  

A13 813/0  A32 807/0  A51 680/0  

A14 479/0  A33 851/0  A52 714/0  

A15 909/0  A34 816/0  A53 669/0  

A16 882/0  A35 752/0  A54 603/0  

A17 531/0  A36 133/0  A55 658/0  

A18 861/0  A37 717/0  A56 037/0  

A19 236/0  A38 759/0  A57 090/0  

 

اشند حذف می ب 5/0میزان اشتراک استخراجی کمتر از دارای عواملی که  (1396قیومی،  فعال و )مومنیبر اساس توافق موجود 

 A19، (جاعدم سماجت بی) A14، (تفکر خالق) A8، (قضاوت صحیح) A5، (هوشیشایستگی ) A1 شاخص 12گردند؛ لذا 

، (ار تیمیک) A43، (های فناوارانهآگاهی) A36، (های طراحیمهارت) A29، (پرهیز از شعارگرایی) A23، (صداقت و دوستی)

A46 (اعتمادپذیری) ،A56 (یادگیری مستمر ) وA57 (سواد اینترنتی)  ک یزان اشترابا توجه به مشاخص مورد مطالعه،  57از

های مذکور انجام پذیرفت که در مرحله ها با توجه به حذف شاخصلذا مجددا بررسی شاخص ؛شدنداستخراجی کنار گذاشته 

 گزارش و مورد تایید واقع شدند. 5/0دوم، اشتراک استخراجی تمامی آنها باالتر از 

( 3ابد. لذا جدول )یها را چرخانده تا تفسیرپذیری آنها تسهیل خش ساده نمی باشد، بنابراین عاملتفسیر بارهای عاملی بدون چر

 بیانگر مقادیر ویژه عوامل استخراجی با چرخش است.

  

                                                           
1.  Extraction communal 
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 ستاده مربوط به توصیف واریانس. 3جدول 

 ردیف

 مقادیر ویژه با چرخش مقادیر ویژه با بدون چرخش مقادیر ویژه برای تعیین شاخص

 مجموع
سهم 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 مجموع

سهم 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 مجموع

سهم 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

1 873/8 828/18 828/18 473/8 828/18 828/18 993/9 762/17 762/17 

2 959/7 678/17 516/36 959/7 678/17 516/36 959/8 686/17 449/35 

3 231/6 846/13 362/50 231/6 846/13 362/50 702/7 671/12 120/48 

4 437/5 081/12 443/62 437/5 081/12 443/62 378/6 951/11 071/60 

5 882/4 849/10 292/73 882/4 849/10 292/73 938/5 974/10 046/71 

6 834/3 821/8 813/81 834/3 821/8 813/81 845/4 767/10 813/81 

درصللد از واریانس را با شللش عامل تبیین نمود که نسللبت به  81/81توان دارد که می( بیان می3یج حاصللل از این جدول )نتا

 دهد.درصد بود؛ افزایش نشان می 40/69 شاخص در آن شرکت داشتند( که این عدد برابر 57مرحله قبل )مرحله ای که تمامی 

( به نمایش در آمده 4) های باقی مانده تحت عنوان ماتریس اجزا )بدون چرخش(، در جدولبارهای عاملی هر یک از شلللاخص

شود. از آنجایی که ماتریس نظر نسبت داده می مورداست. در این جدول هر شاخص با توجه به بزرگ بودن همبستگی، به عامل 

کند، نیازی به و آنها را تبیین میهای مورد نظر نسلللبت داده ها را به عامل( به خوبی شلللاخص4درآمده در جدول )به نمایش 

 ها با عوامل مربوطه وجود نداشت.به حداکثر رساندن همبستگی شاخص وچرخش ماتریس 
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 های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی )روش پروماکس(یافته .4جدول 

 بار عاملی گویه مولفه بار عاملی گویه مولفه

 698/0 یو ادراک یلیتحل یهامهارت اکتسابی ادراکی 772/0 یکاستراتژ تفکر ادراکیذاتی 

 691/0 یریگ یمتصم یهامهارت 741/0 یبهره هوش

 702/0 مشارکت 738/0 یفلسف یتذهن

 701/0 ییرتغمدیریت  783/0 ینشب

 656/0 تعارضمدیریت  780/0 ییگرا ینوآور

 642/0 یرهبر یمهارت ها 745/0 یخود آگاه

 602/0 یستمینگرش س 675/0 ینیگز یستهشا

 603/0 یگراند یتوانمند ساز 742/0 یریتیخود مد

 672/0 دانش 761/0 یریتیسبک مد

 723/0 یشغل یرمس یمترس یتقابل 869/0 یتیو شخص یفرد یها یژگیو انسانیذاتی 

 785/0 ارتباط موثر انسانی کتسابیا 897/0 ات میان فردیارتباط

 738/0 ینیاعتماد آفر 894/0 یریتبه مد یاقاشت

 692/0 یسکر یریتمد 702/0 ی(حرفه او  یریتی،مد ی،)عمومارزش ها 

 696/0 دانش یریتمد 880/0 یکپارچگی

 760/0 وریبهره 876/0 اعتبار

 776/0 یریتیمد ینقش ها 759/0 یتخالق فنیذاتی 

 627/0 یریتمد تجربه فنی اکتسابی 760/0 ثبات

 613/0 عملکرد یریتمد 769/0 یریانعطاف پذ

 582/0 زمان یریتمد 754/0 یشناس یفهوظ

 597/0 یو سازمانده یزیبرنامه ر 690/0 تعهد و تعصب نسبت به سازمان

 591/0 تخصص مرتبط 703/0 یریتیمد یفوظا

 544/0 یابیکنترل و ارز، نظارت ییتوانا 715/0 اعتماد به نفس

 633/0 یریپذ یتلئوو مس ییپاسخگو - - -

 .ند( به نمایش درآمده ا4در جدول )ورزشی عالی های صورت پذیرفته، معیارهای گزینش مدیران توجه به تحلیلبا 

 گیریبحث و نتیجه 

 ینهاست. با توجه به اآن مدیریت و نامطمئن، عامل یرقابت یطها در محسازمان یمهم و اساس ی،های نسبیتاز مز یکیامروزه 

اثربخش و کارا ضامن  یریتگمان، اعمال مد یخورد، بیبه چشم م یک مدیربزرگ نام  سازماندر پشت هر  یکنون یایکه در دن

ها در انتخاب . عالوه بر آن از جمله مسائل پیش روی سازمانها و راهبردهای خود استبه هدف یدنرس سازمان در یتموفق

ای الزم برای تصدی در این پست مهم است. گزینش مدیر حالت همدیران، برگزیدن مدیر شایسته با توجه به معیارها و مؤلفه

خاصی از گزینش افراد است، نخست باید یک تحلیل عینی از شرایط مورد نیاز پست انجام شود و تا جایی که شدنی است، شغل 

نش مدیران در نظر گرفت، توان برای گزیهایی که میبندیریزی شود. یکی از دستهباید سازگار با نیازهای فردی و سازمانی طرح

بکار  یعنی ،شده یاددر ابعاد و وجوه  یرانمهارت مد (.1991 ،و همکاران 1)کونتز استها های فنی، انسانی و ادراکی آنمهارت

ها و درک کامل سازمان )مهارت داده یح( در چارچوب پردازش صحیمهارت انسان) ها( و کار با انسانی)مهارت فن فناوری یریگ

                                                           
1.  Koontz 
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مورد  یرهای مدتوانایی امروزی و یریتاز مد ی( به عنوان مفهومی)اثربخش یهای سازمانکارآمدتر به هدف دستیابی ( براییادراک

ای، مرور پیشینه مرتبط با تحقیق و مصاحبه، معیارها در قالب با استفاده از منابع کتابخانهدر این پژوهش  .توجه قرار گرفته است

یار(، اکتسابی مع 12یار(، ذاتی ادراکی )مع 8یار(، ذاتی انسانی )مع 8معیار )ذاتی فنی ) 57زیر مولفه،  6مولفه )ذاتی و اکتسابی(،  2

دهد که این الگو نشان مییار( طراحی و سازماندهی شد. مع 12یار( و اکتسابی ادراکی )مع 8یار(، اکتسابی انسانی )مع 9فنی )

همچنین مد نظر قرار  ان مدنظر قرار گیرد،مدیرمعیار برای گزینش  تعداد اندکی، نباید فقط رقابتدر عرصه  موفقیتامروزه برای 

 .متمایزتر عمل کند هاسازماند در عرصه رقابت با سایر نبتوان های ورزشیسازمانمنجر به آن خواهد شد که  ،معیارهااین دادن 

، ثباتیت، خالقی به ترتیب: فن یرمولفهو ز یذاتمولفه ی در ورزش یعال یرانمد ینشگز یارهایمعنتایج تحقیق نشان داد که 

 و همکاران بلدیبودند که  به نفس یریتی و اعتمادمد ، وظایفو تعصب نسبت به سازمان ی، تعهدشناس یری، وظیفهانعطاف پذ

ها در پی سازمانامروزه،  یران بیان نمودند.دم یریتیدم هاییتقابلرا به عنوان یکی از  یتخالقدر تحقیق خود  ،( نیز1389)

ها هستند. در گذشته تفکر خالق و انجام های مورد نیاز خویش و تقویت و توسعه مستمر آنها و خالقیتجذب استعدادها، مهارت

ها و انگیزه دادن همچنین بازدهی، کاهش هزینه ،وری جزء وظایف افراد نبودهآدرست کار آن هم به صورت آمیخته با ابداع و نو

توان جایگاه سازمان آمد. اما امروزه با انتخاب مدیر خالق میها به وجود نمیدر نتیجه پیشرفتی در سازمان ؛طرح نبودبه کارکنان م

ثبات، انعطاف پذیری، وظیفه  ،گیرندقرار می از جمله موارد دیگری که در این شاخههای رقیب تغییر داد. را در بین سازمان

( مورد توجه 2007) 1که این عوامل با مواردی که در تحقیق واتانوفاس و تایگام استشناسی، وظایف مدیریتی و اعتماد به نفس و 

 قرار گرفته اند، در یک راستا قرار دارند. 

، (یافهو حر یریتیمد ی،ها )عمومرزشیریت، ابه مد ی، اشتیاقفرد یانم یتی، ارتباطاتو شخص یفرد یهایژگیویارهای مع

 این راستا درگاهی انسانی شناسایی شدند که در یرمولفهو ز یدر مولفه ذات یورزش یعال یرانمدینش گزیکپارچگی و اعتبار برای 

 یانجهت بها تباطات میان فردی، شخصیتی و ارزشهای ارهایی از جمله ویژگیدر تحقیق خود به ویژگی ،(1389) و همکاران

کیس و برنچ  و( 2003(، هورچ و شات )1391همچنین نتایج تحقیق با تحقیقات فرهنگی ) ؛ی اشاره کردندمنابع انسان یستگیشا

 ( هم راستا بود.2003)

درک ، موثر به عنوان عضللو گروه یتفعال یگران،د یلهانجام کار به وسلل همکاری، تفاهم و یجادا ینهدر زم ییتوانا ی،مهارت انسللان

ارتباطات میان  موثر است. رهبری و بکار بردن یزشدرک و فهم انگ یبه معن وهاست گذاری بر رفتار آن یرتاث های افراد و یزهانگ

شاخص ،فردی شده، مجموعهبه عنوان یکی از  ستفاده از آن میای از تواناییهای بیان  توان های بالقوه و بالفعل فرد بوده که با ا

ست یافت )عنبریبه رفتاری قابل پذیرش و آگا سطحی از رابطه عاطفی د سیدن به  (. فرهنگی 2012و همکاران،  2هی بخش تا ر

های ارتباطی بیشتر از های ارتباطی او دارد و اگر مهارت( بر این باور است که موفقیت یک مدیر بستگی زیادی به مهارت1391)

شدتوانایی سازمانکمتر از آن ،های فنی و عملی مورد توجه نبا ستمر عملکرد  ست. در حقیقت بهبود م سایه توجه به ها نی ها در 

 های ارتباطی بین فردی است. مهارت

بر اساس اهداف کل سازمان و مستلزم داشتن  ها و مشکالت سرتاسر سازمان و اقدامیچیدگیپ یدنفهم ییتوانا ی،مهارت ادراک

های مرتبط است. این مهارت به معنای داشتن ذهن فلسفی در سه ات آن در موقعیتتصویر ذهنی از کلیات امور به همراه جزئی

ست بعد جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری شده پژوهش در (. 1393و همکاران، آیین )نیک  ا سایی  شنا و  یمولفه ذاتمعیارهای 

 ینی، خودگز ی، شللایسللتهآگاه خودیی، گرا ی، بینش، نوآوریفلسللف ی، ذهنیتهوشلل یک، بهرهتفکر اسللتراتژادراکی  یرمولفهز

( در یک راسللتا قرار داشللتند. 1388)شللاه علیزاده کلخوران و همکاران پژوهش یریتی بودند که با نتایج مد یریتی و سللبکمد

                                                           
1.  Vathanophas and Taygam 

2.  Anbari 
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شان داد که (2001) 1بنهمچنین  ستراتژیک در تحقیق خود ن شاخص ،تفکر ا های مهم و تاثیر گذار، فرآیندی به عنوان یکی از 

ست ستن از باال به بحران هکه ب ا سطه آن مدیران با نگری سوا ازمان و محیط ها و فرآیندهای مدیریتی روزانه، دیدگاه متفاوتی از 

سب می شاخصکنند. متغیر آن را ک ست که های مهم در این حیطه، یکی دیگر از  سته گزینی ا در نیز ( 2008) 2مالی تفتیشای

 تحقیق خود به آن اشاره کرد.

 ، مدیریتعملکرد یریت، مدیریتربه مدتج :یرمولفه فنی به ترتیب عبارت بودند ازو ز اکتسابیمولفه های دسته بندی شده معیار

سازمانده یزیر ، برنامهزمان  ری که افشارییپذ یتو مسئول یابی و پاسخگویینظارت، کنترل و ارز ، تواناییمرتبط ی، تخصصو 

شاخصش( نیز در تحقیق1389)و همکاران  شگاههای فوق را در زمره مهارتان  ها قرار های فنی مدیران ادارات تربیت بدنی دان

کند تا می که یک فرآیند منظم و مبتنی بر اطالعات اسللت که کمک اسللتمدیریت عملکرد از معیارهای مهم این دسللته دادند. 

های ها و مسللئولیتو ایفای موفق و مطلوب مأموریت هارنامهبشللان را در مسللیر تحقق اهداف و اجرای مدیران بتوانند کارکنان

د به کارکنان مستلزم آن است که رفتارها تحلیل شوند، عملکردها سنجیده شو ،محوله به خوبی مدیریت کنند. مدیریت عملکرد

ریت عملکرد دیبازخورد داده شللود و کارکنان برای عملکردها و رفتارهای مطلوبتر تقویت و تشللویق شللوند؛ در حقیقت فرآیند م

ستخدام ست. مدیریت عملکرد در کنار ا ستمر ا شترین نق ،یک چرخه م ستند که بی سانی ه صلی منابع ان ش را در دو فرآیند ا

ر این پژوهش با دسته اما دسته بندی این معیارها د ؛(1392تقویت، تحکیم، تعمیق و یا تغییر فرهنگ سازمانی دارند )قربانزاده، 

سی و بالنچ ست1377ارد )بندی پژوهش هر شان این موارد را در حیطه ادراکی طبقه بندی ن ؛( مغایر ا ست که چرا که ای موده ا

ک توان این مغایرت را به دلیل نزدیک بودن وظایف مدیریتی در سلله حیطه فنی، انسللانی و ادراکی دانسللت که قابلیت تفکیمی

 کند. ها را در عمل مشکل میآن

، دانش یسللک، مدیریتر ینی، مدیریتاعتماد آفر، ارتباط موثرهای معیار ،پژوهش شللامل یرمولفه انسللانیو ز اکتسللابیمولفه 

نگ )مد یهاوری و نقشبهره به عنوان یک 2000یریتی بود که پ باط موثر مدیران  به اهمیت وجود ارت ( هم در تحقیق خود 

به لزوم وجود این معیارها خود ش در پژوه ( نیز2013) 3معیار برای شللایسللتگی مدیران اشللاره کرده اسللت. عالوه بر آن آگاروال

به اقداماتی اشاره دارد که به  است،های شناسایی شده در این حوزه مدیریت دانش که یکی از مهمترین این شاخص اشاره نمود.

سیم  ستمر و تق سازمان، تقویت فرهنگ یادگیری م سرمایه فکری  سترس بودن  سازماندهی، قابل د طور نظام مند برای یافتن، 

 (. 2007، 4شود )جودیتدانش در سازمان به کار گرفته می

و  یلیتحل یهامهارتعبارت بودند از:  یدراکا یرمولفهو ز یمولفه اکتسلللابیعنی  ،بخشمعیارهای طبقه بندی شلللده در آخرین 

 یسللتمی، توانمندسلل ی، نگرشرهبر یها، مهارتتعارض ییر، مدیریتتغ یری، مشللارکت، مدیریتگیمتصللم هایی، مهارتادراک

س یگران، دانش و قابلیتد یساز س یمتر ست(2008بال و همکاران )های با نتایج پژوهشی که شغل یرم ( 2012) و همکاران5، با

شوعی و نوریو  شغلی ( که مهم ترین مهارت2013) 6خ سیر  سیم م صمیم گیری و قابلیت تر های مدیریت را مهارت رهبری، ت

ستا می ستند هم را ستدان صمیممهارت. ا شاخصگیری از جمله مهمهای ت شده فوق ترین  ستهای بیان  ، از این رو برخی از ا

زیرا که مدیران بخش  ؛کنندسللته و آن را قلب تپنده سللازمان تلقی میگیری را با مدیریت مترادف دانصللاحب نظران، تصللمیم

سازند و مسلما همه وظایف مهم مدیریت مستلزم تصمیم گیری است. به عبارت ای از وقت خود را صرف تصمیم گیری میعمده

سازمان را معلوم می ،دیگر صمیم مدیریت، تکلیف عملیاتی  صمیم گیری فعالیتت ست کنند. از این رو، ت ساس و پر اهمیت ا ی ح
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جهت یابی، دسللت یابی به  :دیریت معرفی نمود که عبارتند ازهایی را جهت مقابلیت ،نیز( 1991) 1اسللپنسللر(. 1394)زرندی، 

( که این 2003 ،2موفقیت، مشارکت، تفکر تحلیلی، توانمند سازی دیگران، هدایت و رهبری، جستجوی اطالعات )ساکت و الکزو

 .استی هم راستا ادراک یرمولفهو ز یمولفه اکتسابها با معیارهای قابلیت

و انتخاب مدیران  های ذاتی و اکتسلللابی را در گزینشتوان لزوم دارا بودن مهارتدر پایان با توجه به نتایج به دسلللت آمده می

اهمیت این  های مدیریتیم ردهشللایسللته ورزشللی با اهمیت دانسللت. با توجه به تحقیقات انجام شللده در انتخاب مدیران در تما

سطح دانش  همچنین مدیران ارشد ورزشی با افزایش ؛شودها جزء الینفک انجام وظایف مدیریتی و اجرایی محسوب میمهارت

سبت به مهارت ست میها و مولفهخود ن شی در توانند موفقیت احتمالی مهای الزم برای برگزیدن مدیران برای این پ دیران ورز

 نند.کهای مناسب تضمین های ورزشی را با انتخابو باشگاهادارات  ،ف همانندسطوح مختل

 منابع

. ادهای ورزشیهای مدیران رویدتبیین شایستگی (.1394. )آرام ،مرادی و گودرزی، محمود ؛نصراهلل سجادی، سید ید؛نو ی،اسد

 .159-174 (،2)7، مدیریت ورزشی

گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی های سه(. بررسی مهارت1389حبیب. )افشاری، مصطفی؛ غفوری، فرزاد و هنری، 

 .125-105(، 5)2های سراسر کشور. مدیریت ورزشی، دانشگاه

دیران و های مطراحى و تدوین الگوی مناسب شایستگی(. 1395. )صغرامحمدی فاتح،  و امید، اردالن؛ سید مهدیالوانی، 

های مدیریت منابع انسانی پژوهش .العالی()مدظله ایگیری از دیدگاه امام خامنه.ا.ا با بهرهفرماندهان در سازمان ارتش ج

 .30ل1 (،1)8، دانشگاه جامع امام حسین)ع(

های تصمیم گیری طراحی و تدوین استفاده از تکنیک (.1389) عبداله. ،اصغر؛ هادی وینچه ،منوچهر؛ مشبکی اصفهانی ،بلدی

 .149-133 (،13) 5، مدیریت صنعتی انتخاب مدیران در بانک ملی.چند معیاره جهت 

(. ارائه الگوی شایستگی در توسعه منابع 1389پور فالح پسند، محمد حسن و حیدری قره بالغ، هادی. )درگاهی، حسین؛ علی

 .113-91، 23انسانی، مجله راهبرد توسعه، 

های ورزشی استان اصفهان. گی شغلی مدیران باشگاهبررسی شایست (.1394)نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین و سورانی، محبوبه. رمضانی

 .168-147، 32مطالعات مدیریت ورزشی، 

دیریتی مدیران و مهای بررسی رابطة بین میزان مهارت .(1388) .منفردی راز، برات علی و زاده، حسین علیروغنی، مهناز؛ بهرام

 .10ل5، 20پژوهشنامة تربیتی،  .دولتی شهرستان بجنوردها و ادارات کل اثربخشی آنان در سازمان

 .15-1المللی و مهندسی امارات، ها. کنفرانس بینگیری مدیران سازمان(. عوامل موثر بر سبک تصمیم1394زرندی، محمد. )

پژوهش در ورزش  بدنی عمومی. های ارزشیابی اساتید تربیتها و شاخص(. شناسایی مولفه1395مهدی و مصلحی، لیال. ) سلیمی،

 .34-17، 10تربیتی، 

سلسله  کارگیری روش تحلیلیبه .(1392) .هسمان، ترکیان والشانی حمید و قاسمی، محمد؛ سلطان حسینی، مهدی؛ سلیمی،

 .159-137 ،3 ی،ورزش یریتمد .های ورزشیای در رسانهبندی موانع رشد اخالق حرفهدر اولویت( AHP) مراتبی

های مدیران ورزش و بندی مهارتارزیابی و اولویت (.1395یم. )محمد ابراه ی،رزاق و قاسم ی،مهراب ؛سیدی نجات، سیده سحر

 .388ل375(، 3)8، مدیریت ورزشی .جوانان استان مازندران
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-AHP(. مدل انتخاب مدیران با متدولوژی1387شاه علیزاده کلخوران، محمد؛ ضیائی، محمد وحید و الوانی، سید مهدی. )

DEMATEL32-21(، 12) 5 ،، پژوهشگر. 

مجله علمی ل  .ای در حوزه ارتباطات میان فرهنگیگذاری رسانه ارزیابی عوامل مؤثر بر سیاست(. 1388عقیلی، سید وحید. )

 .39ل21 (،5)3پژوهشی مدیریت فرهنگی، 

متوازن  یازیمدل کارت امت یبعملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس ترک یابیارز .(1395) ید.فرش یدس ی،علو

 ی.و علوم ورزش یبدن یتدانشکده ترب، دانشگاه اصفهان، ارشدینامه کارشناسیانپا .AHP یلیبا روش تحل

بین منابع قدرت مدیران و سالمت سازمانی در ادارات ورزش  ةبررسی رابط (.1394. )حامد ،شایگان و علیدوست قهفرخی، ابراهیم

 .196- 181، 82 ی،ورزش یریتمطالعات مد .و جوانان استان اصفهان

های استعدادیابی و جانشین پروری (. مدیران آینده: مبانی نظری و تجارب عملی برنامه1386غفاریان، وفا و ابولعالی، بهزاد. )

 مان مدیریت صنعتی، چاپ سوم.ن: انتشارات سازتهرا .مدیران

 . تهران. نشر خدمات فرهنگی رسا، چاپ ششم.(. ارتباطات سازمانی1382فرهنگی، علی اکبر. )

 ، چاپ بیست و یکم.(. ارتباطات انسانی. تهران: خدمات فرهنگی رسا1391فرهنگی، علی اکبر. )

 ، چاپ اول.)ع(حسین امام جامع دانشگاه تهران: .هاو روش هایکتکن ی،: مبانیرانتوسعه مد یریت،توسعه مد .(1389) ی.عل فرهی،

های پژوهش. های توسعه اجتماعیبررسی نقش ورزش قهرمانی بر شاخص (.1395. )غالمعلی، کارگرو  فرزاد غفوری،؛ قائدی، علی

 .47ل35(، 1)5 ،کاربردی در مدیریت ورزشی

 .53-39، 160ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، (. مدیریت عملکرد کارکنان. 1392قربانزاده، منصور. )

(. اصول مدیریت. ترجمه: طوسی، علوی، فرهنگی، مهدویان، ویرایش اول، 1991کونتز، هارولد؛ اودانل، سیریل و ویهریخ، هاینز. )

 تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

(. راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی 1391عباسی، شهامت و احدپور، هنگامه. ) مظفری، سید امیر احمد؛ الهی، علیرضا؛

 .48-33، 13ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، 

 . تهران: دانشگاه تهران، چاپ یازدهم.SPSS(. تحلیل های آماری با استفاده از 1396مومنی، محمد؛ فعال قیومی، علی. )

های مدیریتی مدیران در سطوح گوناگون مدیریتی (. رابطه بین مهارت1393ث، مهدی. )نیک آیین، صغری؛ تعبدی، میمنت و وار

 .94ل75(، 2)7پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، -با ارزیابی عملکرد نیروی انسانی. فصلنامه علمی

(، ارزیابی روایی سازه در ابزارهای اندازه گیری تحقیقات روانشناختی، آموزشی و سالمت؛ کاربرد، 1397وکیلی، محمد مسعود. )

 .19-4، 30روش ها و تفسیر نتایج تحلیل عاملی اکتشافی. نشریه توسعه آموزش در علوم پزشکی، 

 انتشارات امیرکبیر، چاپ چهاردهم. ترجمه علی عالقه بند، تهران: (. مدیریت رفتار سازمانی.1377هرسی، پاول و بالنچارد، کنت. )
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Sciences Journal, 20(3), 388-394. 
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Abstract 

Objective: The purpose of this work was to present a selection of factors for the upper managers of 

sport organizations.  

Methodology: This research work was functional, and its type was survey. The subjects were all the 

scientific board members of the sport management department, managers of the ministry of sport and 

youth, and the sport federations, among which 241 were randomly selected according to the Krejcie and 

Morgan table. For gathering the criteria, library study, related background review, and open interview 

with 7 professionals were used. Then a questionnaire was designed and organized with 57 factors in 

addition to confirming the face and content validity in 4 stages using the Delphi technique and the 

comments of 5 eminent sport management masters.  

Results: In the final stage, and for evaluating the structure validity using the exploratory factor analysis, 

the pattern was confirmed with 2 criteria (congenital, adventitious), 6 sub-criteria, and 45 factors 

(conceptual congenital (9 factors), human congenital (6 factors), technical congenital (7 factors), 

conceptual adventitious (10 factors), human adventitious (6 factors), and technical adventitious (7 

factors)). 

Conclusion: Using the criteria provided for selection of sport chief managers can increase the chance 

of organization success. 
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