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مدیریت منابع انسانی در ورزش هنشری  

 

 بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشیشناسایی و اولویت

 3و امیر حسین منظمی 2عباس نظریان مادوانی ،*1حسین حسن بیگی

 ، تهران، ایراندانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، دانشکده علوم ورزشی،مدیریت ورزشی ارشد یکارشناس. 1

 ، تهران، ایراندانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی دانشکده علوم ورزشی، ،. استادیار مدیریت ورزشی2

 ، تهران، ایراندانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی دانشکده علوم ورزشی، ،استادیار مدیریت ورزشی .3

 07/10/1398تاریخ پذیرش:                    12/03/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده 

 بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشی انجام شد.پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتهدف: 

ست تحلیلی-توصیفی نوع تحقیق ازشناسی: روش ضاهای دش انجام پیمایشی صورتبه که ا . جامعه آماری، مدیران اماکن و ف

شهر تهران  صی  صو شی دولتی و خ شد. ابزار  عنوانبهنفر  180طبق جدول مورگان تعداد  .بودورز نمونه آماری در نظر گرفته 

سی و مورد ت بود. ساختهگیری پرسشنامه محققاندازه ستفاده از نظرات متخصصین، روایی و پایایی پرسشنامه برر ید قرار أیبا ا

بندی معیارهای ای فریدمن برای اولویتاز تحلیل عاملی اکتشااافی و تأییدی برای بررساای روایی سااازه و از آزمون رتبهگرفت. 

 شده استفاده شد.شناسایی

شان داد که انها: یافته شغل نتایج ن شترین بار عاملیویژگیعامل های یکی از زیر مؤلفه عنوانبهگیزه  صیتی دارای بی شخ  های 

(، 79/0با بار عاملی ) ریزی، نظارت و ارزشیابی در مدیریت اماکن ورزشی برنامه عامل توانمندی در همچنین مؤلفه و بود( 71/0)

آگاهی از امور فنی ساختمان مؤلفه  درنهایت( و 81/0ی با بار عاملی )آگاهی از امور اداری در مدیریت امور ورزش مؤلفه طورهمین

 .بود( دارای بیشترین بار عاملی 70/0ورزشی با )

تایج تحقیق و اولویتبهرهگیری: نتیجه ند جهتگرفته، میبندی صاااورتمندی از ن  اساااا  بر مدیران ارزیابی و انتخاب توا

ستگی شدآن شای ضاهای و اماکن مدیران. ها مفید با شی ف ستگی که از ورز  در مهمی توانند نقشبرخوردارند، می الزم هایشای

 توفیق ورزش داشته باشند و موجب توسعه گرایش آحاد مردم به ورزش، همچنین توسعه تندرستی و بهداشت اجتماعی شوند.

 نش قانونی، شایستگی مدیران.ای، داحرفه و های مدیریتی، دانش فنیاماکن ورزشی، توانمندیهای کلیدی: واژه

 E - mail: h.hasanbeigi@yahoo.com 09128825941* نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه 

ستگی صویری ،شای سان یک از ت شان را رشدیافته ان شتهجهت  هر از را کامل هاییآمادگ شغل، یک انجام برای که دهدیم ن  دا

 درها نگرش وها مهارت ها،یژگیو صاافات، آن همه که دارد کارکنان به  ساایسااتمی نگرش نوعی شااایسااتگی حقیقت در. باشااد

 ینترمهم اماکن و فضاااهای ورزشاای (.1389شااود )رمضااانی، یم شااامل را هایتمساالول و وظایف انجام در یاثربخشاا با ارتباط

 سود درآمد، کسب در مدیران حیاتی و مهم نقش همواره و هستند جامعه اقشار تمامی برای ورزشی یهافرصت کنندگانینتأم

سیاری در یخوببه موفقیت، و شگاه از ب شکار و بارز موفق، یهابا ست آ شی(. 1386)کرمی،  ا ضاهای ورز  نقش مدیران اماکن و ف

ند یاحرفه ورزش موقعیت در یمؤثر حان،عنوان به مدیران یهانقش اهمیت چنینهم. دار یت طرا ندگان اداره و گرانهدا کن

 روند تأثیر تحتسرعت به ورزشی اماکن و فضاهای مدیریت گذشته، سال سی از. نیست پوشیده کسی بر اماکن ورزشی اصلی

ستقرارگرفته  شدن یاحرفه شی عملکرد بر اثرگذار و مداوم تغییرات. ا ضاهای ورز شور اماکن و ف  شدن،یجهان فرآیند مثل ک

 وظایف انجام در تا است کرده وادار راها آن مدیران وها باشگاه تکنولوژی، توسعه دولتی، هاییاستس ،هاباشگاه شدن خصوصی

 .اساات مدیریتی یهامهارت به نیاز احسااا  افزایش موضااوع این مهم یهابازتاب از یکی. شااوند تریاحرفه خود یهانقش و

شی بیرون و درون در ورزش متغیر و ثباتیب پیچیده، ماهیت ی،طورکلبه ضاهای ورز سیار مدیران به اماکن و ف  فنی و یاحرفه ب

در تحقیق دیگری ابعاد مهارت و شایستگی  (.1394نژاد و همکاران، )رمضانی باشند برخوردار الزم هاییستگیشا از که دارد نیاز

سانمدیران به معنای به صحیح دادهکارگیری فناوری و کار با ان ستیابی ها در چارچوب پردازش  سازمان برای د ها و درک کامل 

 ه اساااتگرفتهای مدیر بیان و مورد توجه قرار مفهومی از مدیریت امروزی و توانایی عنوانبههای ساااازمانی کارآمدتر به هدف

 (.1397)سلیمی و همکاران، 

 شااغل یک اجرای در موفقیت برای که هسااتند شااخصاایتی هایویژگی و علوم ها،مهارت و هاشااایسااتگی( 2005) 1هارد نظر از

 هاشااایسااتگی ینترمهم جزو را ورزشاای تجهیزات و اماکن یزیربرنامه و مدیریت و کارمندان با ارتباطات همچنین وی، .اندالزم

 تفریحی یهاورزش مدیران برای یازموردن هاییستگیشا مقایسه بررسی با هارد. کرد بیان تایوان و آمریکا ورزشی مدیران برای

 توانایی تسااهی،ت، یزیربرنامه کارکنان، ارتباطات را یونانی مدیران توساا  شااده یبندرتبه برتر شااایسااتگی ده یونان دانشااگاه

ظارت داخلی، یهاورزش آموزش جه ن نابع، تخصااای  کنترل و بود نان، انگیزش م ماده کارک جه، یساااازآ طات بود با  با ارت

 هاییونفدراس وها باشگاه ورزشی مدیران هاییستگی( شا2003) 2اسکات و هورچ. کرد اع،م ویژه یهابرنامه وکنندگان شرکت

 و ارتباطات ،(حامی جذب برای تبلیغات و ساااخنرانی) مدیریتی وظایف باال، مدیریتی عملکردهای شاااامل را آلمان ورزشااای

 حسابداری، مانند  هایییستگیشا و( اصلی منابع و مراجعان مدیریت) اجرایی مدیریت مسلله، حل و اجتماعی برخورد اط،عات،

 تکنولوژی و ورزشی علوم خدماتی، هاییشنهادپ منابع، مدیریت ی،احرفه ورزش برای بازاریابی تسهی،ت، مدیریت قانونی، و مالی

 و اماکن مدیریت ،هادانشگاه در فراغت اوقات مدیران هاییستگیمطالعه شا ( با2008) 3همکاران و بال جیمز. دانندیم اط،عات

 (2010) 4زاپیاتیس. کردند گزارشها آن برای هایستگیشا ینترمهم جزو را یزیربرنامه و مدیریت هاییوهش و ورزشی تجهیزات

 (مشکل شرای  با انطباق تغییر، نوآوری، توانایی) مفهومی فنی، :کندمی ذکر شرح بدین را سرپرستان نیاز مور هایشایستگی

 بودجه) اداری هایشایستگی ،(فرهنگی هایتنوع دانش شفاهی، و نوشتاری ارتباطی، هایمهارت) شخصی بین هایشایستگی

 توان استراتژیک،ریزی برنامه دانش بندی،بودجه کار، هزینه هایکنترل اجرای هزینه، مدیریت درک استراتژیک، ریزیبرنامه و

 رهبری، توان رهبری،_مدیریت هایشااایسااتگی ،(کامپیوتر هایمهارت سااازمان،های مهارت زمان، مدیریت ای،حرفه اداری

                                                           
1. Hurd 

2. Horch and Schutte 

3. Ball  

4. Zopiatis 
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 هایباشگاه های مدیرانشایستگی ( 2011) 1همکاران و جیسون. احساسی کنترل و ثبات اخ،قی، تعامل ،گیریتصمیم مهارت

صی صو ستفاده فراوانی و اهمیت میزان گیریاندازه منظوربه را آمریکا متحده ایاالت در خ ستگی از ا سی کردند هاشای  یک . برر

ستگی مدل شتر درک منظوربه تواندمی که دادند ارائه شای ستگی بی سعه برای نیاز مورد و مهم مدیریتیهای شای  مدیریت تو

 بخش مدیریت شامل تحقیق این در موردنظر مدیریتی شایستگی ده. شود استفاده آمریکا متحده ایاالت در خصوصی ورزشگاه

 و غذا فروشمدیریت  ورزشااگاه، اداره ،(فردی میان هاینقش) رهبری انسااانی، منابع به مربوط قوانین تجهیزات، نگهداری گلف،

شیدنی سابداری، تفریحات، و ورزش ها،نو ستراتژی مدیریت بازاریابی، ح ست کا شی در( 2013) 2بوکر چنینهم. ا  نتیجه پژوه

ستگی گرفت سیار ارتباط مدیران عملکرد با مدیریتی محوری هایشای سله اما دارند زیادی ب ستگی این مراتبسل  در هاشای

 تفکر همکاری، هایشایستگی را میانی مدیران برای محوری هایشایستگی چنینهم .اندمتفاوت باهم مدیریتی مختلف سطوح

 باور این بر( 2015) 3زیاو و یو. نمود ذکر اولویت ترتیب یادگیری به و انگیزه اقتضااایی، رهبری تیمی، مدیریت اسااتراتژیک،

ستگی که هستند  تشخی  در ،یطورکلبه و دهد تغییر سازمان در مدیریت جایگاه در را هاآن عملکرد تواندمی مدیران شای

  (.2009، 4)مارگسون کندمی کمک مدیر به سازمان اساسی مسائل

ستگیشا ارزیابی» عنوان تحت( 1384) پورقرائی و صدقیانی صالحی توس  پژوهشی  انجام «درجه 360 روش به مدیران هایی

 رهبری، کنترل، انسانی، منابع مدیریت ی،دهسازمان یزی،ربرنامه ارتباطات،» شامل مدیران هاییستگیشا از مورد هشت و شد

 و ساارپرسااتی تحت نیروهای مافوق، مدیران خودارزیابی، شااامل ذینفع چهار نظرات از اسااتفاده با «تیمی کار و گیرییمتصاام

 مشتریان و سرپرستی تحت نیروهای ارزیابی نتایج امتیاز، باالترینعنوان به خودارزیابی نتایج. گرفت قرار ارزیابی مورد مشتریان

 ،(1394) همکاران و نژادرمضانی. گرفتند قرار امتیاز ترینیینعنوان پابه سوم گروه درمافوق  مدیران ارزیابی نتایج و دوم گروه در

سی به ستگیشا برر شگاه مدیران شغلی هایی شی یهابا صفهان ورز شان نتایج. پرداختند ا سی، مهارت به نیاز داد؛ ن  دارای سیا

ست؛ رتبه میانگین باالترین سانی ادراکی، یهابا مهارت آن اولویت بین ولی ا  اینکه ضمن. ندارد وجود معناداری تفاوت فنی، و ان

 عامل مدیران وظایف اولویت بین نیز و فردیمیان و اط،عاتی گیری،یمتصااام نقش شاااامل عامل مدیران یهانقش اولویت بین

 در( 1394) همکاران و اساادی. وجود دارد معناداری تفاوت یدهسااازمان و نظارت رهبری، و هدایت یزی،ربرنامه یفهوظ شااامل

 رویداد، مدیریت و ریزیبرنامه هایشیوه کردند گزارش و پرداختند ورزشی رویدادهای مدیران هایشایستگی تبیین به تحقیقی

شی تجهیزات و اماکن مدیریت ستگی نیترمهم از رویداد بازاریابی و تحقیق مدیریت و ورز شی رویدادهای مدیران هایشای  ورز

وزارت  میانی مدیران انتصاب برای محوری هایالگوی شایستگی طراحی عنوان تحت (1393) همکاران و قاسمی پژوهش .است

 ای، توانوظیفه و اجتماعی شناختی، فراشایستگی، شامل های چهارگانهشایستگی اصلی متغیرهای دادند؛ نشان جوانان و ورزش

 تحقیق و نهایی الگوی از تا گرددمی پیشاانهاد تحقیق کلی به نتایج توجه با .دارند را شاااخ  84 و لفهمؤ 11 به بندیدسااته

 به خ،قیت گرایش و نظارت و عملکرد مدیریت ارزیابی نگری،آینده بینی وپیش ،نفساعتمادبه مانند شدهشناسایی هایشاخ 

ستفاده ورزش میانی وزارت مدیران انتصاب معیارهای عنوانبه نوآوری و سته تا گردد ا سته و پروریشای  سطح این داری درشای

اذعان داشااتند که شااایسااتگی مدیران ورزشاای  یطورکلبه( طی پژوهشاای 1397بجانی و همکاران ) همچنین .پذیرد صااورت

 ی  محیطی و سازمانی قابل تغییر است.راموضوعی ثابت نبوده، بلکه با توجه به ش

ست، باتاکنون مطالعه شده ا شی انجام ن ضاهای ورز ضوع مدیریت اماکن و ف ستگی تحقیق این انجام ای با مو  ردنیازمو هایشای

 واجد مدیران انتصاب به تحقیق این نتایج از استفاده با توانندمی مسلولین و گردیده مشخ  ورزشی مدیران اماکن و فضاهای

                                                           
1. Jason  
2. Bouker 

3. Yu and Xiao 

4. Morgeson 
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 تأمین برای کثیری را جمعیت هم و داده افزایش را ورزشی اماکن از برداریبهره ساعات و عمر هم ها،شایستگی و هامهارت این

شاط ایجاد و س،مت شگاه این به شادابی و ن شانند. هاورز شی  بک ضاهای ورز  و مکان به نیاز بود خواهند قادرمدیران اماکن و ف

 و تعیین را هااولویت کنند؛ کنترل را خطرات و بخشیده توسعه را ایمنی سازند؛ متعادل و هماهنگ محدود منابع با را تجهیزات

ستفاده زمانی برنامه سازی کنند؛ تدوین را امکانات از ا  را امکانات نگهداری و حفظ برنامه کنند؛ طراحی را امکانات ساخت و باز

 برخوردار ورزشی اماکن و فضاهای تعداد بیشترین از که کشور در شهر ترینمهم عنوانبه تهران شهر. بخشند تداوم و داده توسعه

شاناساایی و  به تا دارد نظر در حاضار پژوهش منظور همین به. اسات برخوردار کشاور ورزش در راهبردی جایگاهی از ،اسات

اماکن معیارهای شایستگی مدیران  شناسایی ضمن و بپردازد تهران ورزشی مدیران اماکن و فضاهای هایشایستگی بندیاولویت

 ارزیابی یندآفر جریان در هاشاخ  این از یک هر که کند مشخ  و  پرداخته هاشاخ  این بندیاولویت به ورزشی، و فضاهای

 دارند.  اولویت هاشاخ  دیگر بر میزان چه تهران به ورزشی مدیران اماکن و فضاهای عملکرد

 ی شناسروش

جامعه ها، توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی است. آوری دادهقیق، کاربردی و از لحاظ نحوه جمعپژوهش حاضر از لحاظ هدف تح

یری گنمونهطبق جدول مدیر مرد و زن( بود.  300آماری پژوهش مدیران اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهر تهران )شامل 

 گانهپنجطق ی از منااخوشهتصادفی  طوربه کهنمونه آماری در نظر گرفته شد،  عنوانبهنفر  169کرجسی و مورگان تعداد 

در  ومنطقه شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم  5صورت که شهر تهران به ینبدشدند.  انتخاب جغرافیایی شهر تهران

ی صبح هانوبتمجموعه ورزشی دارای مدیر ثابت مرد و زن در  30متوس  هر منطقه دارای  طوربهارزیابی میدانی مشخ  شد 

 169منطقه جهت تکمیل نمونه آماری  3یتاً نهافوق  گانهپنجبا بررسی مناطق . بودندنفر(  300متشکل از  یطورکلبه)یا عصر 

مناطق نهایی مطالعه حاضر انتخاب  عنوانبهمنطقه شمال، غرب و مرکز شهر تهران  3تصادفی  صورتبهنفره انتخاب شد که 

ی شد. آورجمعپرسشنامه تهیه و بین گروه هدف توزیع و  200داد ، تعهاپرسشنامهپیشگیری از ریزش برگشت  منظوربهشدند. 

پرسشنامه  اط،عات یگردآور ابزار .شد افزارنرمتحلیل آماری وارد  و یهتجز منظوربهپرسشنامه کامل دریافت و  180در انتها تعداد 

 شایستگی معیارهایکه ابتدا  صورتنیبدبود که با استفاده از مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهشی مربوط تدوین شد.  ساختهمحقق

بررسی  منظوربهو پرسشنامه باز پاسخ طراحی در قالب یک  مرتب  و موجود نظری مبانی و تجربی پیشینه مرور اسا  بر مدیران

روایی محتوای پرسشنامه محقق ساخته توس  اساتید و  این حوزه قرار گرفته شد.  نیمتخصصروایی محتوا در اختیار اساتید و 

هایی تدوین گردید و و اعمال اص،حات مجدد، پرسشنامه ن متخصصین و اساتیدبعد از دریافت نظرات تأیید شد.  نیمتخصص

ی پرسشنامه سنجروانی هایژگیوارزشی تهیه و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.  5پاسخ و با طیف لیکرت صورت بستهبه

 یافزارهانرمبا استفاده از  (و تأییدی )تحلیل عاملی اکتشافی و روایی )آلفای کرونباخ(  در دو قسمت پایایی شدهساخته

 ارائه شده است.  هایافتهبخش بررسی شد که نتایج آن در  5/10و لیزرل نسخه  24ا  نسخه ا پیا 

 هایافته

(، برای حصول اطمینان از کفایت حجم نمونه محاسبه شد. با KMO) بردارینمونهجهت انجام تحلیل عاملی ابتدا آزمون کفایت 

سؤاالت آزمون  ستگی بین گویه و  ستگی بین متغیرها  یربنایزتوجه به اینکه همب شود همب شخ   ست، برای اینکه م عوامل ا

با سطح معناداری  42/0برابر با  (KMOااا اولکین ) مایرااا شاخ  کایزربرابر صفر نیست از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد.  

برای انجام تحلیل عاملی  هاداده دهدمیمد که نشان آبه دست  36/686کرویت بارتلت برابر  آزمونبه دست آمد و مقدار  001/0

ست سب ا شافی منا ست ، چرا که برخی محققان . اکت معیار در نظر گرفتن بار هر عامل از یک مطالعه به مطالعه دیگر متفاوت ا

ستفاده   55/0و برخی دیگر از نقطه برش حداکثر  3/0قطه برش حداقل ن سا . کنندمیا صل از تحلیل مؤلفه بر ا های نتایج حا
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صلی و چرخش واریماکس  شدند که  یکاز  تربزرگ عامل با مقدار ویژه چهارا ستخراج  ستگی  74/59ا شای صد از تغییرات  در

دهنده روایی درونی باالی میان متغیرهای نشانو  85/0تا  79/0عامل بین  چهاربرای کنند.  آلفای کرونباخ مدیران را توجیه می

 . استهر عامل 

 شایستگی مدیران هایمؤلفهماتریس  .1جدول 

هاعامل هاهگوی مقدار  

 ویژه

واریانس 

 تبیین شده

آلفای 

 کرونباخ

عامل توانمندی 

 مدیریتی
های ویژگی

 شخصیتی
دانش 

 قانونی

دانش فنی 

ایحرفهو   

 

82/0 گیریقدرت تصمیم-1     00/4  03/16  83/0  

70/0 تجربه  شغل ورزشی -2     

59/0 دارا بودن طرح مدیریت بحران -3     

58/0 توانمندی در ارتباط بین فردی -4     

56/0 قدرت تشخی  و ارزیابی عملیات ورزشی -5     

همکاران یا توانمندی در رهبری و هدایت  -6

 زیردستان

56/0     

ریزی، نظارت و ارزشیابی در توانمندی در برنامه -7

 مدیریت اماکن ورزشی

49/0     

81/0  انگیزه شغلی -8     

79/0  حسن خلق -9    95/3  83/15  85/0  

76/0  انتقادپذیری -10    

64/0  صراحت بیان -11    

59/0  توانایی سخنرانی -12    

55/0  برخورداری از جایگاه اجتماعی مناسب -13    

فرهنگی، اجتماعی،  حضور فعال در مراسم -14

 ورزشی

 54/0    

76/0   بندی و مالیآگاهی از امور بودجه -15    

75/0   آگاهی از امور اداری در مدیریت امور ورزشی -16   50/3  99/13  81/0  

73/0   بیمه و قراردادهاآگاهی از امور مربوط به  -17   

آگاهی از امور حقوقی و قانونی در مدیریت  -18

 امور ورزشی

  55/0   

80/0    تسل  بر کامپیوتر و اینترنت -19   

73/0    ورزش روزبههای آگاهی از تکنولوژی -20  46/3  87/13  79/0  

56/0    های اولیه ورزشآگاهی از  کمک -21  

آموختگی علوم برخورداری از مدرک دانش -22

 ورزشی

   56/0  

54/0    آگاهی از امور فنی ساختمان ورزشی -23  

برخورداری از مدارک مربیگری و داوری در  -24

 های مختلفرشته

   53/0  

برخورداری از مدارک مرتب  با مدیریت  -25

 نگهداری اماکن و فضاهای ورزشی

   49/0  

دهد که میکه نشان است  7/0عامل بیشتر از  چهارمیزان آلفای کرونباخ و اعتبار مرکب برای هر  2نتایج جدول  اسا بر 

بیانگر اعتبار و  5/0شده نیز بیشتر از دارد. میزان واریانس استخراج ساخته از همسانی درونی مناسب و مطلوبیپرسشنامه محقق
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از روایی  هامؤلفه، درنتیجهاست   <5/0AVEو  CR>AVEین برای هر خرده مقیا  مناسب پرسشنامه محقق ساخته است. همچن

ها درنتیجه روایی واگرای خرده مقیا است،  ASV<AVEو  MSV<AVEهمگرا برخوردارند. همچنین برای هر خرده مقیا  

 . اندمطلوب

 آزمایشی و نهایینتایج آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی در دو مرحلۀ  .2جدول 

 CR AVE MSV ASV پایایی )نهایی( پایایی )آزمایشی( هامؤلفه

 02/0 04/0 81/0 86/0 86/0 83/0 های شخصیتیویژگی

 02/0 04/0 80/0 87/0 87/0 85/0 های مدیریتییتوانمند

 001/0 03/0 74/0 79/0 79/0 81/0 دانش قانونی

 01/0 03/0 70/0 78/0 78/0 79/0 یاحرفهدانش فنی 

سا  شانعاملی تأییدی  در تحلیل شدهگزارشهای شاخ ( 3نتایج جدول ) بر ا ست. برازش مطلوب داده دهندهن ها با مدل ا

های شااخصاایتی، ویژگی های مکنونسااازهدهنده تشااکیل پرسااشاانامه معیارهای شااایسااتگیهای گویهتمام  بدین معنی که 

 ای هستند. های مدیریتی، دانش قانونی و دانش حرفهتوانمندی

 مدل تحلیل عاملی تأییدی های برازششاخ  .3جدول 

 وضعیت میزان کفایت برازش نام شاخص

 - 83/428 (>p 05/0) ( و معناداری آن2آماره خی دو )

 - 269 خی دو به درجه آزادی

 مطلوب 058/0 (RMSEAمیانگین مجذورات تقریبی)ریشه خطای 

 مطلوب 91/0 (NFIشاخ  نرم شده برازش )

 مطلوب 96/0 (CFIشاخ  برازش تطبیقی)

 نسبتاً مطلوب 84/0 (GFIشاخ  نیکویی برازش )

RMR 06/0 مطلوب 

ستانداردشد (4)در جدول  ستگی  تیضرایب تعیین و مقدار  بارهای عاملی،ه برآورد پارامترهای ا شای برای پرسشنامه معیارهای 

از واریانس عوامل مربوطه را  یتوجه( و مقدار قابلp< 01/0شاااده اسااات. پارامترهای مدل همگی معنادار بودند )ارائهمدیران 

 (.65/0تا  23/0بین  r2کردند )مقدار برآورد 
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 های شایستگی مدیرانمعیاری پرسشنامهبرای  t آماره و تعیین ضریب ،استانداردشدهبارهای عاملی  .4جدول 

 عامل هاگویه بار عاملی تعیین ضریب تی آماره

 شغلی انگیزه-1 71/0 50/0 12/10*

ی
ژگ
وی

ی
یت
ص
شخ
ی 
ها

 

 حسن خلق -2 61/0 37/0 34/8*

 انتقادپذیری -3 66/0 43/0 25/9*

 صراحت بیان -4 66/0 43/0 19/9*

 توانایی سخنرانی -5 68/0 47/0 67/9*

 برخورداری از جایگاه اجتماعی مناسب -6 67/0 44/0 37/9*
 ورزشی اجتماعی، فرهنگی، حضور فعال در مراسم -7 57/0 32/0 67/7*

 گیریقدرت تصمیم -8 68/0 47/0 87/9*

ی
ند
نم
توا

ی
ریت
دی
ی م
ها

 

 شغل ورزشی تجربه -9 70/0 49/0 19/10*

 دارا بودن طرح مدیریت بحران -10 74/0 55/0 01/11*

 توانمندی در ارتباط بین فردی -11 66/0 44/0 52/9*

 قدرت تشخی  و ارزیابی عملیات ورزشی -12 57/0 32/0 84/7*

 توانمندی در رهبری و هدایت همکاران یا زیردستان -13 61/0 38/0 59/8*

 نظارت و ارزشیابی در مدیریت اماکن ورزشی ریزی،توانمندی در برنامه -14 79/0 62/0 00/12*

 بندی و مالیآگاهی از امور بودجه -15 63/0 40/0 79/8*

ی
نون
 قا
ش
دان

 

 آگاهی از امور اداری در مدیریت امور ورزشی -16 81/0 65/0 08/12*

 بیمه و قراردادهاامور مربوط به  آگاهی از -17 78/0 62/0 61/11*

 آگاهی از امور حقوقی و قانونی در مدیریت امور ورزشی -18 67/0 45/0 48/9*

 تسل  بر کامپیوتر و اینترنت -19 67/0 45/0 37/9*

فه
حر
ش 
دان

ی
ا

 

 روز ورزشهای بهآگاهی از تکنولوژی -20 65/0 42/0 88/8*

 ی ورزشاولیههای آگاهی از  کمک -21 58/0 34/0 84/7*

 آموختگی علوم ورزشیبرخورداری از مدرک دانش -22 48/0 23/0 20/6*

 آگاهی از امور فنی ساختمان ورزشی -23 70/0 48/0 75/9*

 های مختلفبرخورداری از مدارک مربیگری و داوری در رشته -24 62/0 39/0 46/8*

 مرتب  با مدیریت نگهداری اماکن و فضاهای ورزشیبرخورداری از مدارک  -25 49/0 24/0 40/6*

 معنادار است. P< 01/0 در سطح *   
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 بین متغیرهای مکنون و رابطه سؤال بارهای عاملی هر .1شکل 

ستخراج ستشده از نرمدر ادامه نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم در قالب نمودار ا شده ا شکل )افزار ارائه  مدل عاملی مرتبه . (2، 

 شااده های مکنون که با اسااتفاده از متغیرهای مشاااهدهکنند که در آن عاملهای عاملی تعریف مینوعی از مدل عنوانبهدوم را 

 یک ساااطح باالتر قرار دارند.  درو به عبارتی متغیر مکنون، اما  ترییربنایزیک متغیر  تأثیرشاااوند خود تحت گیری میاندازه

 شده از برازش مطلوبی برخوردار است. های برازندگی مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که مدل تدوینشاخ 
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  از تحلیل عاملی مرتبه دوم شدهاستخراجنمودار  .2شکل 

ستگی مدیران  (5)در جدول  شای شنامۀ معیارهای  س ست. پارامترهای ارائهنتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای پر شده ا

 53دانش قانونی درصااد،  66درصااد، توانمندی مدیریتی  38. معیار ویژگی شااخصاایتی (p< 01/0مدل همگی معنادار بودند )

 . کردمیرا تبیین درصد از واریانس شایستگی مدیران  47ی ادرصد و دانش حرفه
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 )تحلیل عاملی مرتبه دوم( هامؤلفه بر اسا و واریانس تبیین شده شایستگی مدیران  یبار عامل .5 جدول

یبار عامل نشانگر مؤلفه  آماره تی واریانس تبیین شده 

61/0 شخصیتی شایستگی  مدیران  38/0  4/59* 

81/0 توانمندی مدیریتی  66/0  5/66* 

73/0 دانش قانونی  53/0  4/91* 

ایدانش حرفه  68/0  47/0  4/80* 

    معنادار است. P< 01/0 در سطح *

نتایج این  بر اسا دهد. ورزشی را نشان می اماکن و فضاهای مدیرانهای توصیفی مربوط به معیارهای شایستگی ( یافته6جدول )

ای ترین میانگین متعلق به معیار دانش فنی حرفه( و کم07/4های شخصیتی )جدول بیشترین میانگین متعلق به معیار ویژگی

 ،دارند 2از  ترکوچکطلق ضریب کجی و کشیدگی با توجه به معیار نرمال بودن، متغیرهای پژوهش همگی قدر م. است( 52/3)

 ها قابل مشاهده نیست. لذا تخطی از نرمال بودن داده

 مدیران اماکن و فضاهای ورزشیشایستگی میانگین و انحراف معیار  .6ول جد

 متغیرها حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار کجی کشیدگی

 های شخصیتیویژگی 57/1 5 07/4 64/0 50/1 -22/1

 های مدیریتیتوانمندی 57/1 86/4 06/4 67/0 41/1 -10/1

 دانش قانونی 25/1 5 98/3 79/0 11/1 -39/1

 ایدانش فنی حرفه 43/1 71/4 52/3 73/0 08/0 -85/0

دهد، شااده نشااان میمعیارهای شااناسااایی مطلوب (  برای بررساای  میزان7ای )جدول تک نمونه tنتایج آزمون   بر اسااا 

ای با و دانش حرفه=t 64/16، دانش قانونی با  =t 13/21های مدیریتی  با ، توانمندی=t 34/22های شاااخصااایتی،  با ویژگی

66/9 t=  سطح معنی 179و درجه آزادی سطح داری را تفاوت معنی 001/0داری و  صد اطمینان  بین میانگین این  99در  در

های مدیریتی ، توانمندی07/1های شاااخصااایتی (. تفاوت میانگین در ویژگی p< 01/0دارند. ) (3نظری )ها با میانگین عامل

ست 52/0ای و دانش حرفه 98/0، دانش قانونی 06/1 شان می ا شی هر که این ن سایی 4دهد ازنظر مدیران ورز شنا  شده معیار 

  باشند.در حد بسیار زیاد  باید عنوان معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشیبه

 شدهمعیارهای شناسایی مطلوب ای  برای بررسی میزانتک نمونه تینتایج آزمون  .7جدول 

  3مقدار آزمون=

 آماره آزمون درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین

 شخصیتی 34/22 179 001/0 07/1

 توانمندی مدیریتی 13/21 179 001/0 06/1

 دانش قانونی 64/16 179 001/0 98/0

 ایدانش حرفه 66/9 179 001/0 52/0

سا  شترین رتبه میانگین در این زمینه مربوط به معیار 8نتایج جدول  بر ا ترین کم و 85/2های مدیریتی با رتبه نمندیتوا ، بی

های شخصیتی در رتبه دوم . معیارهای ویژگیاست 64/1ای با رتبه رتبه میانگین در این زمینه مربوط به معیار دانش فنی حرفه

سوم قرار دارد.  سا و دانش قانونی در رتبه  ستگی  چهارای فریدمن بین نتایج  آزمون رتبه بر ا شای و  98/112دو با خیمعیار 

 معیار وجود دارد.  چهارهای داری بین رتبهتفاوت معنی 001/0داری و سطح معنی 3درجه آزادی 
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 بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشیای فریدمن برای اولویتنتایج آزمون رتبه .8 جدول

 هاگویه میانگین انحراف استاندارد رتبه میانگین خی دو درجه آزادی سطح معناداری

001/0 3 98/112 

 های شخصیتیویژگی 07/4 64/0 80/2

 های مدیریتییتوانمند 06/4 67/0 85/2

 دانش قانونی 98/3 79/0 71/2

 یاحرفهدانش فنی  52/3 73/0 64/1

 یریگیجهنتبحث و 

سؤ سخ به این  شی ال پژوهش که در پا ضاهای ورز ستگی مدیران اماکن و ف شای سدرا میمعیارهای   مدت این درباید گفت  ،پر

 خصااوصاایات سااایر و توانایی مهارت، دانش، را ایسااتگیشاا، (1995)2یانک ، بروک(1995)1مانند اولریچ زیادی پژوهشااگران

سر مانند محققان از دیگری گروه کهدرحالی کردند، تعریف شغلی مطلوب عملکرد با مرتب  رفتاری موردنیاز سپن ، (1994)3ا

شال  ستگی کهمعتقدند ( 1995)5و مای (1995)4مار  ها،ارزش ها،نگرش خودپنداره، صفات، دانش، از ترکیبی بیانگر هاشای

 از برخی. نماید ایجاد تمایز برتر و متوساا  کارکنان میان تواندمی که اساات یرفتارشااناخت هایمهارت با دانش محتوای

ستیلر مانند نظرانصاحب ستگی (1995)  7گرین و (1995)6ا صیف معنای به را شای شتاری تو  حداقل و کاری عادات از نو

  .انددانسته عملکرد سنجش قابل استانداردهای

دارای بیشترین های شخصیتی های معیار ویژگیمؤلفهعنوان یکی از زیربه یانگیزه شغلکه نشان داد  اکتشافینتایج تحلیل عاملی 

 فرهنگی، حضور فعال در مراسمچنین قرار دارد و هم آن از بعد( 68/0است و توانایی سخنرانی با بار عاملی )( 71/0) بار عاملی

 (2003اسکات ) و هورچ های پژوهشی محققانی مانندبا یافته این یافته( است. 57/0ترین بار عاملی )ورزشی دارای کم اجتماعی،

 رفتار به دهیجهت که شخ  درون در روانی فشار یک صورتبه را شغلی انگیزش( 1988) 8راش و دویسنان همخوانی دارد.

 انگیزش هاآن چنین،هم اند.کرده تعریف کند،می مشخ  را موانع مقابل در او پایداری سطح و ت،ش سطح سازمان، در شخ 

 خوبی ذهنی توان و بدنی قدرت از ،زهیباانگ اند. کارکنانکرده توصیف مدیران هایمسلولیت ترینمهم از یکی عنوانبه را شغلی

 منجر بتواند تا باشد شغلی رضایت باالی سطح کنندهتأمین که است مطلوب و موفق سازمانی سازمانی، نظر از و هستند برخوردار

 به سروسامان دادن کار، یک انجام دادن به نسبت فرد میل و ع،قه دهندهنشان شغلی انگیزش. شود کارکنان بقاء و جذب به

زیاد  کوشش طریق از هاآن کردن با رقابت و گرفتن سبقت دیگران از موانع، بر فائق آمدن خود، اجتماعی و معنوی مادی، محی 

 به بیشتری ترفیعات که هستند بر این ت،ش دارند، دائم باالیی شغلی انگیزش که کارکنانی است. دادن کارها انجام بهتر برای

 یابند.می ارتقا ترهستند، سریع خود وظایف و محوله امور انجام برای های بهتریراه جستجوی در همواره ازآنجاکه و دست بیاورند

 نقشی ایفای برای و باشد نیاز بیشتری کوشش نسبتاً به که آورندمی وجود به را حالتی خود وظایف، برای انجام در کارکنان این

 تفریحی هایورزش مدیران موردنیاز ها( شایستگی2005) 10هارد(. 2008، 9)بالنمایند  ت،ش است، شدهخواسته از آنان که
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انگیزش کارکنان جزء یکی از باالترین فاکتورهای کرد و بعد از تحلیل عاملی دریافت که  بررسی تایوان را و آمریکا در دانشگاه

 .نظر مدیران ورزشی آمریکا و تایوان است شده ازارزیابی

عنوان اماکن ورزشاای بهو ارزشاایابی در مدیریت  نظارت یزی،ربرنامهمطالعه نشااان داد که توانمندی در  های پژوهشاای اینیافته

قدرت تشاااخی  و ارزیابی عملیات ( و 79/0) یعاملدارای بیشاااترین بار  مدیریتی هایتوانمندیهای معیار مؤلفهیکی از زیر

شی ست. این یافته با 57/0) یعاملدارای کمترین بار  ورز سکات و های پژوهشی هورشیافته( ا  همکاران و بال جیمز ،(2003) ا

ریزی، نظارت و برنامه خوانی دارد.هم (1392همکاران ) و رمضااانی ، نوبخت(1384پور ) قرائی و صاادقیانی ، صااالحی(2008)

شود و صورت درست اجرا نمیای بهارزشیابی هیچ برنامه و برنامه اجرایی قرار دارد. بدون نظارت و هر فعالیتارزشیابی در مرکز 

پایدار در ورزش بایسااتی نظارت و منظور داشااتن یک نظام توسااعه به پذیر نیساات.نظارت و ارزشاایابی نیز بدون برنامه امکان

شد و تعمیم ورزش، خطاهای احتمالی به سیر ر ستوار گردد تا اینکه در م شیابی بر آن ا سایی و برنامه رفع و یا ارز شنا راحتی 

آن های نظارت و ارزشاایابی، در مرکز هر فعالیت و برنامه اجرایی قرار دارد و بدون اصاا،ح آن همواره در نظر گرفته شااود. برنامه

صول برنامه ستها امکانها و فعالیتامکان اطمینان از ح  و ترین( مهم1393) و همکاران شفیعی. (1380نژاد، )همتی پذیر نی

اماکن و  ترتیب دین. بدانست آن مختلف هایجنبه به نظارت و ارزیابی را اماکن و فضاهای ورزشی به توجه در مسلله مؤثرترین

 همانند نحو ممکن ایشاخصه و معیارها مؤثرترین و ترینمهم به توجه با ورزشی هایرشته از یک هر در باید فضاهای ورزشی

 .تعیین شود کمبودها و انحرافات تا گیرند قرار ارزیابی وردم ریزیبرنامه

 های مؤلفهمؤلفهعنوان یکی از زیربه آگاهی از امور اداری در مدیریت امور ورزشیهای پژوهشی مطالعه حاضر نشان داد که یافته

 آن از بعد( 78/0با بار عاملی )امور مربوط به بیمه و قراردادها  آگاهی ازو  ( اساات81/0) یعاملدانش قانونی دارای بیشااترین بار 

شیقرار دارد. این یافته با یافته سکات ) و هورچ و (2005)هارد  های پژوه سدیم نظر به همخوانی دارد. (2003ا  اط،عیکم ر

شی متولیان از برخی سات و هاسازمان مدیران ویژهبه ورز س شی مؤ  در رخداد قابل جرائم و تخلفات قانونی پیامدهای از ورز

 و مستمر آموزش فقدان .است افزوده ورزش حوزه در قضایی اتفاقات بروز کیفی و کمی گسترش بر همواره ورزشی، هایمحی 

 مدیران از بسیاری تا است شده سبب ،هاآن مجازات و ورزشی جرائم راهنمای هایکتابچه به نداشتن دسترسی نیز و روزآمد

شی پیامدهای از کمتر ورزش صمیم خطاهای از نا شند خودآگاه عملیاتی یا گیریت شف و بنیان در مقابل .با  ( در1393) کا

ورزشی دریافتند  رویدادهای در مرد و زن ورزش مربیان مدنی مسلولیت و حقوقی هایآگاهی تفاوت بررسی زمینه در پژوهشی

صد مربیان 87 سلولیت و وظایف با ورزش در شی در رویدادهای قانونی هایم شنایی و آگاهی ورز شتند کامل آ  خانیقره .دا

سلولیت»عنوان  با تحقیقی در (1389) سته و معرفی ضمن «ورزش معلمان و مربیان قانونی و حقوقی ها و وظایفم  بندید

 و مدار  ورزش مربیان توساا  هاآن ورزش رعایت معلمان و مربیان قانونی و حقوقی وظایف  و آشاانایی لزوم بر ها،آن

 .است کرده تأکید مرتب  خدمت آموزشی ضمن هایدوره و هاکارگاه برگزاری جهت ریزیبرنامه

شان داد که یافته ضر ن شی مطالعه حا ساختمان های پژوه شی آگاهی از امور فنی  سالن ورز ستخر و   عنوانبهمانند کفپوش و ا

شترین بار دانش حرفه های مؤلفهمؤلفهیکی از زیر ست70/0) یعاملای دارای بی آموختگی علوم برخورداری از مدرک دانشو  ( ا

 همخوانی دارد. (2003اساااکات ) و هورچ های پژوهشااایاین یافته با یافته( اسااات. 48/0ورزشااای دارای کمترین بار عاملی )

صان ست. مهارتآن ترینکه یکی از مهم اندداده ارائه مدیران برای را متنوعی هایمهارت مدیریت علم متخص  ها مهارت فنی ا

ست وظیفه انجام برای هارویه و یندهافرآ ها،روش فنی، دانش از گیریبهره توانایی ورزش در فنی  آموزش طریق از عمدتاً که ا

 زیرا هاساات؛آن آشااناترین هامهارت سااایر با مقایسااه در احتماالً فنی مهارت(. 1378، پور زرگر) آیدمی دساات به تجربه و

 مؤثرتر عملکرد و موفقیت برای ورزش در اجرایی مدیران همه .آیدمی شمار به مدیران برای هامهارت ترینرایج و ترینمعمولی

 و تأسیسات و اماکن مدیریت هایشیوه ورزشی، تمرینات و مسابقات ریزیبرنامه مانند ورزش تخصصی و فنی مسائل به باید
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 هایتخص  توسعه منظوربه فنی های. مهارتباشند داشته کامل تسل  مسابقات منظم برگزاری هایشیوه ورزشی، تجهیزات

 فنی عملکرد آنان، ارتقای و مدیران برای پاداش اعطای ترینشفاف و بهترین گیرند. غالباًمی قرار استفاده مورد مدیریت در فنی

 و طراحی یندفرآ در علمی و فنی ص،حیت صاحب و متخص  افراد از نکردن استفاده و توجهیبی (.1993، 1)کونتز است آنان

شی، اماکن نگهداری و برداریبهره تا ساخت سارت ورز شته بر در ناپذیریجبران خ ضاهای و وری امکاناتبهره و دا شی ف  ورز

شور سانده حداقل به را ک ست ر شف،  ا شی (.1393)بنیان و کا ضاهای ورز ، میانگین (7)نتایج جدول  از نظر مدیران اماکن و ف

ستگی  شای صیتی تفاوت یژگیومعیار  شخ که این ت،ف میانگین این معیار مثبت بود، داری با میانگین نظری دارد. اخیمعنهای 

وجود آن در مدیران اماکن و  درنتیجهبایستی در حد خیلی زیاد باشد. پس  دهد وجود این معیار شایستگی در مدیرانیمنشان 

به صفات شخصیتی خاص نیاز  ،انجام وظایف محوله برآیند مدیران برای اینکه از عهده فضاهای باز ورزشی خیلی ضروری است.

هد شکوفایی فردی حاصل خوا تنها نه ، های شخصیتی برای رهبری انتخاب شودیژگیوها و ییتوانادارند. اگر فردی متناسب با 

های گذارییهسرمابیشتری خواهد برد. انتخاب صحیح نیروی انسانی در بخش مدیریت با توجه به  سازمان نیز از او بهره شد بلکه

نشااان داده که  (2013)که تحقیقات فونگیطوربه. (1389خانی، )قره اسااتک،ن در این بخش از مسااائل مهم هر سااازمان 

ست و یژگیو شغلی ا صیتی عاملی بالقوه در موفقیت  شخ صیتی یژگیوهای  شخ سبک باوجدانیی و گرابرونهای  ی، همراه با 

یی گرابرونمدیریتی مشااارکتی عامل موفقیت رئیس هسااتند. تحقیقات نشااان داده اساات مدیرانی که از ویژگی شااخصاایتی 

های یتموقعدارند، در ساااازگاری با موقعیت باالیی و نیز افرادی که  دانداشاااتهبهتری با کارمندان  رابطه مراتببهند، برخوردار

شان  طوربهمختلف  ستقل به کارهای ستند، به  قدربهپردازند و یمم ضاوتکافی به خود متکی ه شته و هاق ی خویش اطمینان دا

یمات و عقایدشان تصمزمانی که با  پذیرند ویمیی روخوشکنند، انتقادات را با یمدر ارتباط با تصمیماتشان احسا  مسلولیت 

سرد  شود، دل ستگی توانمندی مدیریتی تفاوت  .شوندینممخالفت  شای شی، میانگین معیار  ضاهای ورز از نظر مدیران اماکن و ف

بود که  1مدیریتی بیشااتر از  تفاوت میانگین توانمندی داری با میانگین نظری دارد. اخت،ف میانگین این معیار مثبت بود.یمعن

وجود  درنتیجهبایستی در حد خیلی زیاد باشد. پس  دهد وجود این معیار شایستگی توانمندی مدیریتی در مدیرانیماین نشان 

 و اماکن مدیران به که دارند اهمیت جهت آن از ادراکی هایمهارت آن در مدیران اماکن و فضاهای ورزشی خیلی ضروری است.

 هایقسمت میان رواب  درک با و ببینند کل یا مجموعه یک عنوانبه را ورزشی اماکن بتوانند تا کنندمی کمک ورزشی فضاهای

شی برای را بلندمدتی هایریزیبرنامه آن، مختلف شته اماکن ورز شند دا شی اغلب در عالی مدیران. با  از مهمی بخش اماکن ورز

 و میان مدیران به نساابت بیشااتری زمان ایبرجسااته طوربه بنابراین دهند،می اختصاااص بلندمدت یزیربرنامه به را خود وقت

دیران اماکن و فضااهای با توجه به اینکه م .(2006و همکاران،  2)کوارترمن کنندمی اساتفاده ادراکی هایمهارت از ناظر مدیران

ستند دا شی جز مدیران ه های مدیریتی که یتوانمندوجود  درنتیجه اولویت اول قرار دارد.ریتی در های مدییتوانمندشتن ورز

شغل ورزشی، دارا بودن طرح مدیریت بحران، توانمندی در ارتباط بین فردی، قدرت تشخی   گیری، تجربهیمتصمشامل قدرت 

نظارت و ارزشیابی در  یزی،ربرنامهیردستان، توانمندی در زو ارزیابی عملیات ورزشی، توانمندی در رهبری و هدایت همکاران با 

. از نظر مدیران شودقلمداد میسیار ضروری مدیران ب عنوانبهدر مدیران فضاها و اماکن ورزشی  استمدیریت اماکن ورزشی را 

ستگی دانش قانونی تفاوت  شای شی، معیار  ضاهای ورز دارد. اخت،ف میانگین این معیار  .داری با میانگین نظرییمعناماکن و ف

شان  1تفاوت میانگین دانش قانونی کمتر از  مثبت بود. ستگی در مدیرانیمبود که این ن شای ستی در  دهد وجود این معیار  بای

این موضوع اهمیت توجه به جایگاه  وجود آن در مدیران اماکن و فضاهای باز ورزشی ضروری است. درنتیجهحد زیاد باشد. پس 

س شان م شخاص حقیقی که در یملولیت مدنی در ورزش را ن سابقات ورزشی فعالیت یتفعالدهد. با توجه اینکه ع،وه بر ا ها و م
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 شاااملآلمان  ورزشاای هایفدراساایون و اماکن ورزشاای مدیران هایشااایسااتگی( 2003) اسااکات و چنین  هورچهم.نمایند یم

 و اجتماعی برخورد اط،عات، و ارتباطات ،(حامی جذب برای تبلیغات و ساااخنرانی) مدیریتی وظایف باال، مدیریتی عملکردهای

 قانونی، مدیریت و مالی حسااابداری، مانند هاییشااایسااتگی و( اصاالی منابع و مراجعان مدیریت) اجرایی مدیریت مساالله، حل

نظر از  .دانندمی اط،عات فنّاوری و ورزشی علوم خدماتی، هایپیشنهاد منابع، مدیریت ای،حرفه ورزش برای بازاریابی تسهی،ت،

داری با میانگین نظری دارد. اخت،ف یمعنمیانگین معیار شااایسااتگی دانش قانونی تفاوت مدیران اماکن و فضاااهای ورزشاای، 

شان  1ی کمتر از احرفهتفاوت میانگین دانش  میانگین این معیار مثبت بود. ستگی در  دهد وجود این معیاریمبود که این ن شای

شد. پس  مدیران ستی در حد زیاد با ست. درنتیجهبای ضاهای باز ورزشی الزم ا سؤ وجود آن در مدیران اماکن و ف سخ به  ال در پا

ستبندتیاولو شی چگونه ا ضاهای ورز ستگی مدیران اماکن و ف شای شد کهآزمون رتبه از نیز ،ی معیارهای  ستفاده   ای فریدمن ا

شترین رتبه شان داد که  بی ستهای مدیریتی یتوانمند یارمعمیانگین در این زمینه مربوط به  نتایج ن میانگین  ترین رتبه. کما

 ونی در رتبهدوم و دانش قان های شااخصاایتی در رتبهیژگیو. معیارهای اساات یاحرفهدر این زمینه مربوط به معیار دانش فنی 

 داری وجود دارد.یمعنتفاوت  معیار شایستگی مدیرانچهار ی هارتبهی فریدمن بین ارتبهزمون آ نتایج بر اسا  سوم قرار دارد.

سکات و ، هورچ(2005) 1های هاردیج این تحقیق با یافتهنتا های مدیریتی را یتوانمند که (2008) رانهمکا و 2لباو  (2003) ا

 کمک ورزشاای فضاااهای و اماکن مدیران به که دارند اهمیت جهت آن از ادراکی هایمهارت ی دارد.همخوان دانند،یمین ترمهم

ند تا کنندمی ماکن ورزشااای بتوان ند کل یا مجموعه یک عنوانبه را ا یان رواب  درک با و ببین  آن، مختلف هایقسااامت م

 به را خود وقت از مهمی بخش اغلب ورزشاااگاه در عالی مدیران. باشاااند داشاااته ورزشاااگاه برای را بلندمدتی هایریزیبرنامه

 از ناظر مدیران و میان مدیران به نساابت بیشااتری زمان ایبرجسااته طوربه بنابراین دهند،می اختصاااص بلندمدت یزیربرنامه

معیار شایستگی  چهاری فریدمن بین ارتبهنتایج آزمون  بر اسا چنین هم(. 1390)انیسی،  کنندمی استفاده ادراکی هایمهارت

در انتخاب مدیران شایسته و مناسب  معیار یکسان نیست و چهاردهد اهمیت این یمکه این نشان داری وجود دارد یمعنتفاوت 

 امروزه، رقابت شاادید و تغییرات فناوری، فشااار  .بیشااتری دادی اهمیت احرفههای مدیریتی نساابت به دانش یتوانمندباید به 

شیوهسازمانروزافزونی بر  سانی آنبهره ها در افزایشهای متنوع آنها و  سانی سازدیمها وارد وری نیروی ان . اکنون از منابع ان

 یکارگماربهانتخاب و  دهند، داشاااته باشاااند.بیشاااتری در تولیدات و خدماتی که ارائه می تأثیررود، ها، انتظار میساااازمان

سته شغل، یکی از شای ست مهمترین افراد در هر  صمیمات ا سائل و ت ست که ترین م شده در  این درست همان چیزی ا موجب 

آن همگام  هایتغییر و تحوالت نیست و هدف از این ریتأثیبمحی  منابع انسانی ایران نیز . محی  رقابت، شایستگی اهمیت یابد

سترش ستگی محور و سریع رویکرد  با تحوالت جهانی، در حال تغییرند. پذیرش و گ سعه  یهابرنامه آن در یریکارگبهشای تو

ها، مزایای متفاوتی برای مزایا و فوایدی اسااات که در این رویکرد نهفته اسااات. شاااایساااتگی کارکنان بیش از هر چیز، نتیجه

فرهنگ  مند وها نیز به دالیل گوناگونی، نظیر انتقال رفتارهای ارزشاامدیران در سااطوح مختلف دارند و سااازمان ها وسااازمان

شغل  یجابههای افراد )ظرفیت بر دیتأکها و ها و مدیریت آنبرای همه کارکنان، اثربخش کردن سازمان مؤثرسازمانی، عملکرد 

 (1388دیانتی و عرفانی، ) کنندها استفاده میاز شایستگی شیوه کسب مزیت رقابتی، تقویت رفتار تیمی و متقابل عنوانبهآنها( 

ورزشی و مدیریت  عام و مدیریت تأسیسات و اماکن صورتبهمحور خدمت هایسازمان عنوانبههای ورزشی مدیریت سازمانو 

شگاه شتریان و  منظوربهخاص، باید  صورتبههای ورزشی خصوصی با ضایت م خدمات کیفی ت،ش کنند و از این  ارائهکسب ر

و خصااوصاای بهبود یابد، گرایش مردم به  کیفی مدیران اماکن ورزشاای دولتینیسااتند. هرچه خدمات  مسااتثنا کلی یقاعده

                                                           
1. Hard 

2. Ball 
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درآمدزایی  تکاپوهای ورزشی و نیز توانمندی یابد،افزایش میخانواده نه سهم ورزش در سبد هزی درنتیجهورزشی و  هایفعالیت

 (.1384)بهلکه،  یابدمیافزایش  کشور ورزشصه در عر یگذارهیسرماو 

 منابع

 .ورزشی رویدادهای مدیران هایشایستگی تبیین(. 1394) .نوید؛ سجادی، سیدنصراهلل؛ گودرزی، محمود و مرادی، آراماسدی، 

 .159-174(، 2)7مدیریت ورزشی، 

 ، تهران.پایه لفوتبادر  ییزربرنامه و مدیریت همایش .ورزشی هایباشگاه مدیران مدنی مسلولیت. (1390) .علی محمد انیسی،

سارا و غفوری، فرزاد شکر،  شه،ئی، جواد؛ ک ضل؛  ستگی مدیران 1397) .بجانی، ابوالف شای شنامه  س ساخت و اعتباریابی پر  .)

 . 263-275(، 2)5مدیریت منابع انسانی در ورزش،  .های ورزشیسازمان

شف بنیان، ستان حقوقی وظایف (.1393) .مجید ،عبا  و کا شی اردوهای در مربیان و سرپر شر .ورز ، 3 ،یبدنتیترب آموزش ن

52-53. 

شهر تهرانب(. 1384) ه.بهلکه، طاهر شیدۀ  سرپو ستخرهای خصوصی  شتریان ا ضایتمندی م سی عوامل مرتب  با ر  نامهانیپا. رر

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

 .19-14، 206تدبیر،  .(. شایستگی؛ مفاهیم و کاربردها1388) .، مریمدیانتی، محمد و عرفانی

 .اصفهان ورزشی هایباشگاه مدیران شغلی هایشایستگی بررسی(. 1394) .سورانی ،محبوبه و نوشین بنار، رحیم؛ نژاد،رمضانی

 .168-147، 32 ورزشی، مدیریت مطالعات

 .38-31، 15مدیریت،  هایتازه .ایران در مدیریت آموزشی الگوی. (1378) .حمید پور، زرگر

سید  شسلیمی، مهدی؛ علوی،  سلیمانی، محبوبه دیفر سازمان1397) .و  شی(. ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی   .های ورز

 .35-49(، 1)6مدیریت منابع انسانی در ورزش، 

 یبندتیاولو و دهیوزن (. شاااناساااایی،1393) .رضاااانیا، غ،مشااافیعی، شاااهرام؛ کهندل، مهدی؛ منتظرعلیه، مهدی و رادی

 .83-98(، 1)3ورزش،  توسعه مدیریت و فصلنامه دو .ورزشی هایباشگاه عملکرد ارزیابی هایشاخ 

شید صالحی ضا پور، قرائی و صدقیانی، جم ستگی ارزیابی(. 1384) .ر  مدیریت .درجه 360 بازخورد روش به مدیران هایشای

 .91-73 ،9صنعتی، 

های محوری برای طراحی الگوی شایستگی(. 1393) .فر، فهیمهقاسمی، حمید؛ هنری، حبیب؛ رضایی صوفی، مرتضی و مؤمنی

 .1-23(، 26)13مطالعات راهبردی ورزش و جوانان،  .انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان

یان و معلمان قانونی و حقوقی هایمسااالولیت و (. وظایف1389) .حمید خانی،قره  آموزش رشاااد نشااار ورزش، تهران: مرب
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Abstract 

Objective: The purpose of this work was to identify and prioritize the competency criteria of 

managers and sports spaces.   

Methodology: The research was a descriptive-analytical one and was conducted through 

survey. According to the sampling table of Morgan, 169 individuals were considered as the 

statistical sample.  

The measurement tool was a researcher-made questionnaire. Using the experts’ opinions, the 

validity and reliability of the questionnaire were studied and the verified exploratory and 

confirmatory factor analysis was used to evaluate the construct validity, and the Friedman's 

rank test was used to prioritize the identified criteria. 

Results: The results obtained showed that job motivation, as one of the sub-components of the 

personality traits factor, had the most factor load (0.71), and also the ability to plan, monitor, 

and evaluate the factor in the management of sports facilities (0/79) as well as the knowledge 

of administrative affairs in the sport management factor (0/81), and finally, knowledge of 

technical affairs of the sport building factor had the most factor load (0.70). 

Conclusion: The use of the research results and prioritization can be useful in selecting and 

evaluating the managers based on their competency. The managers of places and sports spaces 

that have the necessary competencies can play an important role in the success of the sport and 

promote the development of the people's attitude to sport as well as the development of health 

and social health. 

Keywords: Sporting places, managerial capabilities, technical and professional knowledge, 

legal knowledge managers’ competency. 
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