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 چکیده

 های ورزشی بود.سازمان هدف از اين پژوهش، ساخت و اعتباريابی پرسشنامه شايستگی مديرانهدف: 

سی:روش  ،پژوهش حاضررر شررام  یانجام شررد. مام ه امار یدانیبوده و به صررورم م یق حاضررر پییايش راربردیتحق شنا

ص ص شيرين مدیمتخ ص یت ورز ص ضوع پژوهش، متخ شنا به مو سن مام هیا ش یشنا سئول یورز سازمانين و مدیو م  یهاران 

براورد  384بود. ر  مام ه اماری تحقیق قاب  دسترس نبود، بنابراين، ت داد نیونه اماری بر اساس مدول مورگان برابر  یورزش

مورد استفاده  ،پرسشنامه صحیح برای تجزيه و تحلی  در اين تحقیق 342گیری در دسترس شد و ب د از توزيع به صورم نیونه

شنامه بجانی ) گرفت. س شام ( بود 1397ابزار تحقیق، پر صوری و محتوايی ابزار پژوهش 24مولفه و  7 ،ره   ،گويه بود. روايی 

 برای اعتباريابی ابزار از تحلی  عاملی مبتنی بر م ادالم ساختاری استفاده شد. نظر تايید شد..توسط گروهی از اساتید صاحب

م ادالم سرراختاری تايید گرديد. ضررريب مسرریر بین روايی سررازه پرسررشررنامه به وسرریله تحلی  عاملی مبتنی بر مدل ها: افتهی

سازمان ستگی مديران  شی و مولفهشاي صیتی؛ توانیندی ادراریهای ورز شخ عاطفی، -های توانايی فنی؛ توانايی علیی؛ توانايی 

بود.  81/0 و 82/0، 89/0، 83/0، 85/0، 81/0، 84/0مديريت روابط، توانايی مهانی شررردن و توانايی رقابتی به ترتیب برابر با 

گانه فوق های هفتمولفه ،توان گفتمی 99/0بنابراين با اطیینان  ،اسرررت ± 56/2مقدار اماری تی، اين هفت مولفه بیشرررتر از 

سازمانتوان پیش ستگی مديران در  شاي شی را دارند. با تومه به بینی متغیر  سی ( GOF=  68/0مقدار م یار )های ورز در برر

 گیری از ریفیت مناسبی برخوردار است.اندازهبرازش رلی مدل، مدل 

ای ورزشرری مورد هتواند در مراح  مختلف از میله اسررتخدام، اموزش و ارزيابی مديران سررازمانابزار حاضررر میگیری: نتیجه

شايستگی مديران ورزشی موضوعی ثابت نبوده، بلکه با تومه به شرايط محیطی  ،هیچنین بايد تومه داشت ؛استفاده قرار گیرد

 و سازمانی قاب  تغییر است. 
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 مقدمه

ها رند ره در اينده سازمانوری ايجاب میها به سطوح باالتری از ریفیت و بهرهروند فزاينده رقابت و ضرورم دستیابی سازمان

 و وظايف واسررطه به مديران(. 1378تر داشررته باشررد )م روفی، مديران و رهبرانی به مراتب تواناتر، مسررت دتر و شررايسررته

 علم تولد اغازين هایدهه هیین دلی  از گیرند. به برعهده هاهدايت سررازمان در را بديلیبی نقش توانندمی اختیاراتشرران،

(. هیچنین، 2002و هیکاران،  1اسررت )هورتون امده میان به مديران هایويژگی و هانقش وظايف، از سررخن هیواره مديريت،

ستگی سانیهای مديران، به عنوان رلیدیشاي ست ،ترين منبع ان شتری برخوردار ا توان يافت ره سازمانی را نیی .از اهییت بی

مگر انکه توسط مدير يا تییی از مديران و رهبران شايسته و رارامد اداره  ،رشدی مستیر و موفقیتی پايدار را تجربه ررده باشد

 (.1390و هدايت شده باشد )ابوال اليی و هیکاران، 

ست شاي ستیر  صت ،های مديرانگیبهبود م ستنه تنها برای رويارويی با تهديدام و فر ضروری ا بلکه به توانیندی مدير در  ،ها 

صییم صییمت شیگیری، ت یین خطسازی و ت سیهای راری، ارائه روشم سب در مواقع بحرانی، قدرم ايفای نقششنا های منا

به تناسررب حوزه ف الیت و فیررای راری  ،برای اين منظور الزم اسررتهای ابتکاری خواهد افزود. های مديد و قابلیت ارائه طرح

های مورد نیاز ت ريف شررود تا بر مبنای نتايآ ان در مورد وگونگی ها و مهارمسررازمان، م یارهايی برای ارزيابی شررايسررتگی

صییممديريت برنامه ستراتژيک ت شود )گوریهای ا س (.2007و هیکاران،  2روزنبلتگیری  شاي صه مديريت، تومه به  تگی در عر

اما، تومه به موضررروع،  ؛(2000، 3در بخش عیومی و دولتی ریتر اسرررت )هاندگم و واندمولنو در بخش خصررروصررری، بیشرررتر 

ستگی در بخش دولتی نیز سال ،شاي ستگیدر  شاي ست، برای مثال، تومه به  شتری گرفته ا شتاب بی ها در قوانین های اخیر 

ها های اين دولتاياالم متحده امريکا، رانادا، انگلیس، الیان، هلند، سوئد و ژاپن استراتژیخدمام رشوری، رشورهايی هیچون 

سون  ست )وي سال (.2006، 4و لییبارچدر قوانین گويای اين امر ا ستگی مديران در  شاي ضرورم تومه به   ،های اخیردر ايران نیز 

مجلس شورای اسالمی، 1386ن خدمام رشوری مصوب شود، به طوری ره براساس فص  هشتم قانوبیش از پیش احساس می

انتصاب و ارتقای شغلی رارمندان بايد پس از احراز شايستگی و عیلکرد موفق انان در مشاغ  قبلی صورم گیرد )اذر و لطیفی، 

ض(. 1387 سپس اهداف و ورايی انجام پژوهش حا شته و  ضر مرور گ ر در ادامه برخی تحقیقام مرتبط و نزديک به پژوهش حا

 د.شوعنوان می

ستگی1390رريیی و هیکاران )حامی شاي ستگی( در بررسی تاثیر  شاي شناختی و امتیاعی بر  های مديران های هوش عاطفی، 

های هوشی به صورم مستقیم و غیرمستقیم بر سه متغیر منابع انسانی بخش دولتی ايران پرداخته و نشان دادند ره شايستگی

ستگی ست هایشاي شاي سانی و ارزش منابع مديران هایگیمديريتی،  ست منابع افرينیان سانی تاثیرگذار ا ماللی هیچنین، ؛ ان

ستگی1391) شاي شررت فناوران اطالعام خوارزمی را تدوين ررد ره  ستگی مديران برای  شاي های ( نیز در پژوهش خود مدل 

( تفکر ادراری و شناختی 2های مديريتی ( مهارم1به صورم مدلی در پنآ شايستگی اصلی شام   ،بدست امده در اين تحقیق

( ره در 1391عالوه بر اين، نتايآ تحقیق اسدی ) .استهای شخصیتی ( ويژگی5 ( ت ام  موثر4 ایهای حرفه( دانش و مهارم3

ريزی رويداد، مديريت امارن و تجهیزام ورزشرری و امهنشرران داد ره برن ،حیطه وظايف مديريت رويداد ورزشرری انجام شررده بود

ستگی ،مديريت تحقیق و بازاريابی رويداد شاي شگاه و مديران از مهیترين  ساتید دان شی از ديدگاه ا های مديران رويدادهای ورز

مديران برگزاری  داری بین نظرام اساتید دانشگاه وهای ورزشی رشور است و هیچنین تفاوم م نیبرگزاری مسابقام فدراسیون

سیون سابقام فدرا ستگیم شاي شد. محیودی و هیکاران های ورزشی رشور در مورد  شاهده ن شی م های مديران رويدادهای ورز

                                                           
1. Horton 
2. Guri-Rosenblit 
3. Hondeghem and Vandermeulen 
4. Veisson and Limbarch 
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شگاه بايد دارای ( نیز در مطال ه1391) شان دادند ره مديران دان شگاه ن ستگی مديران دان شاي سايی و تبیین  شنا ای با عنوان 

ستگی شامشاي ستگیهای مديريتی ) شاي صییم   ستگیهای ادراری، رهبری، ت شاي شام   های گیری و امرايی(، امتیاعی )

های شررخصرریتی، اخالقی و اختصرراصرری( باشررند. ارتباطی، رار تییی، مديريت افراد و دانشررجومحوری( و فردی )شررام  ويژگی

ستگیمقاله ،(1392خشوعی و هیکاران ) شاي ستگی مديريتی:  شاي انجام  21ضروری برای مديران قرن های ای با عنوان هشت 

صییم 8دادند ره نتايآ در  ستگی محوری )ارزش، تحلی ، ت سازگاری، عیلکرد، رهبری و ارتباط( طبقهشاي بندی گیری، دانش، 

شدن و اب اد مختلف ان را از ( در تحلیلی بر والش1392شدند. احیدی و م فری ) شدن در ورزش ايران، مهانی  های مهانی 

صداقت و هیکاران )های والش سايی رردند.  شنا تحقیقی با عنوان رابطه  ،(1393روبروی وزارم ورزش و موانان و مديران ان 

هیچنین،  ؛ای، شخصیتی و ارزشی را شناسايی رردندهای تفکر مديران انجام داده و سه نوع شايستگی حرفهشايستگی و سبک

های ورزشی رشور های محوری مهت انتصاب رؤسای فدراسیونشايستگی ( در اعتباريابی ابزار ت یین1396قاسیی و هیکاران )

 ای را شناسايی رردند.فراشايستگی، شناختی، امتیاعی و وظیفه ،عام  4

نیز تنها موفق به شناسايی « ساخت و اعتباريابی ابزار شايستگی مديران ورزشی»( در تحقیقی با عنوان 2000) 1تاح و مییسون

. 5. مديريت ريسررک 4بندی. توانايی بودمه3. بنیان و پشررتوانه ورزشرری2. توانايی اعیال قدرم 1قبی ؛ شررش عام  ابتدايی از 

های مديران ( در مطال ه خود؛ شرررايسرررتگی2011و هیکاران ) 2میسرررون . ارتباطام شرررده اسرررت.6های رامپیوتری و مهارم

شگاه سی قرار دادندبا صی در اياالم متحده امريکا را مورد برر صو ستگی مديريتی مورد نظر در اين تحقیق  های خ شاي ره ده 

های میان فردی(، اداره باشررگاه، مديريت بخش گلف، نگهداری تجهیزام، حقوق مربوط به منابع انسررانی، رهبری )نقش ،شررام 

شايستگی . در تالش برای تهیه مدل استها، ورزش و تفريحام، حسابداری، بازاريابی، مديريت استراتژی فروش غذا و نوشیدنی

های خصوصی را طراحی نیودند. نتايآ پژوهش مدل شايستگی مديران باشگاه ،(2012و هیکاران )3رونیگسفلددر حوزه ورزش، 

ها، امور دولتی، ورزش و تفريح و ها و خورارینگهداری تسررهیالم، منابع انسررانی، رهبری بین فردی، نوشرریدنی ،انان نشرران داد

سابداری، بازاريابی  شگاهسرگرمی، ح ستگی مديران با شاي ستراتژيک از میله عوام  موثر بر  صی و مديريت ا صو ستهای خ . ا

دريافتند ره مهیترين « های مديران رويدادهای ورزشرریت یین شررايسررتگی»در پژوهش  ،( نیز2012پور و هیکاران )فرضرر لی

شام ؛ تکنیک شی  ستگی برای مديران رويدادهای ورز شی و مديريت امارن و پايگاه های طراحی، مديريت رويداد،شاي های ورز

ست. ووی شی ا ستگی2014) 4مديريت تحقیقام در بازاريابی و رويدادهای ورز شاي ( با تومه به نتايآ تحقیق خود تحت عنوان 

های فرايندها و سرریاسررت»های بندی شررش متغیر به نامشررايسررتگی تحت طبقه 37های رسرریی ضررروری برای مديران گلف، 

ريزی در شرايط برنامه»، «مديريت ريسک»، «ارتباطام فردی و ارتباطام با مشتريان»، «ريت امارن و تجهیزاممدي»، «سازمانی

ستگی»و « ضروری سییشاي ضروری می« های ر ( در 2016مرندی و هیکاران )پور هیچنین، فتاح ؛داندرا برای مديران گلف 

. 1انجام دادند، به سه عام  « های ورزش و موانان ايرانمديريت بر مبنای شايستگی روی مديران هیئت»ره با عنوان  یپژوهش

ستگی ستگیشاي شاي سازمانی با وهار خرده مقیاس  ستگیهای  شاي ستگیهای مديريتی،  شاي سی،  سیا صی و های  ص های تخ

های های ذهنی، شايستگیهای فردی، شايستگیمقیاس شايستگیهای فردی با وهار خرده. شايستگی2های امرايیشايستگی

امتیاعی، -های فرهنگیفردی با سه خرده مقیاس شايستگیهای بین. شايستگی3های اخالقی و نهايتا بودن و شايستگیمامع

 اند.های رفتاری برای شايستگی مديران اشاره رردههای ارتباطی و شايستگیشايستگی

                                                           
1. Toh and Jamieson 
2. Jason 
3. Koenigsfeld 
4. Choi 
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سو، با  سی پژوهشاز يک  شاهده میهای فوقبرر سازمان وندی در حوزه د ره مطال امشوالذرر م ستگی مديران در  های شاي

صورم پذيرفته شی  شی و غیرورز سازمان ،ورز ستگی مديران در  شاي شتر بر انجام بخشی از وظايف ولی مطال ه  شی بی های ورز

، مديريت بازاريابی ورزشرری و غیره متیررز بوده اسررت و مديريتی مانند، مديريت امارن ورزشرری، مديريت رويدادهای ورزشرری

ستگیتوانايی شاي سازمان ورزشی موثر باشدها و  ست و از  ،هايی ره به صورم عیومی بر مديريت در  ریتر در نظر گرفته شده ا

های گذشته، در های ورزشی رشور را در دههسوی ديگر، به اعتقاد نگارندگان، ريشه عدم موفقیت و يا موفقیت ض یف سازمان

بايد در نبود مدل شررايسررتگی مهت انتخاب مديران مسررتجو ررد، موضرروعی ره رنار مسررائ  مربوط به بازيکنان و مربیان می

اندرراران امر اسررت. تومه محقق به موضرروع شررايسررتگی مديران با مشرراهده علیرغم اهییت فراوان ان هنوز مورد غفلت دسررت

ست. خاب مديران ورزشی و بحثمشکالم عديده مومود در زمینه انت شده ا های فراوان ارادمیک و امرايی، به اين حیطه ملب 

سترها و زمینه ستگی مديران، ب شاي سب برای  شتن الگويی منا صه به زعم محققین، دا های الزم برای موفقیت ورزش ما در عر

ستگی میکن اداخلی و خارمی را نیز اماده می شاي شد ره در عی  يک امر ايده ،ستسازد. هروند تحقق رام  مفهوم  الی با

سب، زمینه شتن الگويی منا شد، اما دا سیدن به ان مقدور نبا ضر با تر خواهد ررد. از اين رو پژوهشها را برای اين امر فراهمر حا

 ه است.گرفت صورم های ورزشیمديران سازمان هایشايستگی ارزيابی برای اعتباريابی ابزاری و ساختهدف 

 شناسیروش

پژوهش حاضر مستخرج از  ایگويه 24های راربردی است ره به صورم میدانی انجام شد. ابزار پژوهش میله از حاضر پژوهش

ساله درتری بجانی ) ست( 1397ر شنامها س شنامه از نوع ترریبی بود، در پر س سی . اين پر های ترریبی بر خالف ابزارهای ان کا

( ره در بخش 1393شود )اسفیدانی و محسنین، ه میزان پايايی اشتراری گزارش مینیازی به گزارش الفای ررونباخ نیست، بلک

ها به صورم مفص  بدان اشاره شده است. برای پیشبرد پژوهش حاضر، روايی صوری و محتوايی پرسشنامه با دريافت نظر يافته

صاحبنظران ) سی  شنا شی( 12رار ساتید مديريت ورز شی  ،نفر از ا شش ارز شنامۀ نهايی با مقیاس  س مورد تايید قرار گرفت. پر

: رامالً موافقم( تهیه شررد. 6: موافقم و 5: تاحدودی موافقم، 4: تاحدودی مخالفم، 3: مخالفم، 2: رامالً مخالفم، 1افتراق م نايی )

سخ شد ره بین نظر موافق و يا مخالف پا شود و انها نتوانند بیدهندگان تیايز اياين طیف با اين منطق انتخاب  طرف باقی جاد 

اوری و میع گیری در دسترس توزيعپژوهش به صورم نیونه هاینیونه بین مديران هایپرسشنامه شايستگی در نهايتبیانند. 

شام شد.  صاحبنظران  ضر را خبرگان و  ضوع پژوهش،  ،مام ه اماری پژوهش حا شنا به مو شی ا صین مديريت ورز ص متخ

 های ورزشی تشکی  دادند.شناسی ورزشی و مسئولین و مديران سازمانمتخصصین مام ه

اساتید مديريت ورزشی،  ،گیری بخش ریی دو مالحظه ومود داشت؛ الف: نامشخص بودن ت داد مام ه اماری شام برای نیونه

سطح وزارمشاغلین در لیگ شاغلین و مديران در  شی به عهای مختلف برتر،  شاغلین و های مختلف ره وظايف ورز هده دارند، 

سیون شهرداری، دانشمديران فدرا شاغلین و مديران در ورزش  شی،  شاغلین و مديران در هیام ورز شی،  اموختگان های ورز

شکاران حرفه شی، ورز سازمانورز شش میزان رفايت نیونه برای م ادالم ای و رارمندان و مديران  شی و ب: پو های متنوع ورز

و ت یین حجم نیونه باال میاست نفر  70مقدار حجم نیونه حداق   ،محوردر م ادالم ساختاری واريانسساختاری و اعتباريابی. 

ساختاری روواريانس شد، اما، در م ادالم  شته با سوال تواند اثر مثبتی بر نتايآ دا محور به منظور ت یین حجم نیونه به ازای هر 

(. هیچنین، 1393)اسفیدانی و محسنین،  استنفر  200رنند و حداق  حجم نیونه نفر به عنوان نیونه انتخاب می 15تا  5بین 

گیری به دلی  نام لوم بودن ت داد دقیق مام ه اماری متخصررصررین مديريت ورزشرری، با تومه به فرمول رورران و مدول نیونه

صد خطا5مورگان ت داد مام ه اماری با مقدار  شد و ب د از توز 384برابر با  ،در شخص  صورم  342يع، ت داد م شنامه به  س پر
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تا  5پرسشنامه ) 360تا  120رام  و بدون ايراد برای تجزيه و تحلی  در اختیار محقق قرار گرفت ره اين مقدار در بازه مطلوب 

 ها( قرار داشت.برابر ت داد گويه 15

ساختار مقیاس اندازه سیارم پیری ترریبی( از نرمگیگیری و هیچنین )پیچیدگی مدل اندازهبه علت ترریبی بودن  اس الافزار ا

 های مدل استفاده شد. سازی و روابط بین سازهبرای تحلی  مسیر و مدل 2نسخه 

 هاافتهی

شان داد ره افتهي صیفی تحقیق ن صد افراد نیونه اماری دارای مدرک درتری،  6/31های تو سی 2/50در شنا صد مدرک رار در

درصد افراد زير  30تر داشتند. از نظر سابقه رار، درصد هم مدرک فوق ديپلم و پايین 2/1درصد مدرک رارشناسی و 17ارشد، 

 30تا  25درصد بین  25/5تا  20درصد بین  13سال،  20تا  15درصد افراد بین 15سال،  15تا  10درصد بین  31سال،  10

ستاد مديريت  2/18نظر حیطه شغلی،  سال سابقه رار داشتند. هیچنین، از 30درصد افرادا باالی  6سال و نهايتا  درصد افراد ا

درصررد  1/4درصررد افراد شرراغ  در سررطح وزارم،  7های مختلف، های برتر رشررتهدرصررد افراد شرراغلین در لیگ 3/2ورزشرری، 

سیون شاغ  در فدرا سخگويان  شی، پا سطح هیام 6/9های مختلف ورز شاغ  در  صد افراد  شتهدر ستانی ر شی ا های های ورز

اموخته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، درصد افراد دانش 8/34درصد افراد شاغ  در ورزش شهرداری،  6/0رزشی، مختلف و

 درصد افراد رارمند سازمان ورزشی بودند. 7/18ای و نهايتا درصد افراد ورزشکار حرفه 7/4

ها وقدر ت ییماز شاخص پايايی اشتراری استفاده شد. اين شاخص بیان رننده اين است ره عام  ،هامهت ت یین پايايی عام 

ه موزن ان نزديک به مدل امرا شده است يا نه؟ با تو ،ها در مدل ديگر استفاده شوداگر اين عام پذير هستند، به عبارم ديگر 

 نامه از پايايی مناسبی برخوردار است.لذا پرسش ،باالتر است 5/0ها از . مقدار ضرايب تیام عام 1به مدول 

 نتايآ پايايی اشتراری .1جدول 

 ضریب متغیر

 53/0 توانايی فنی

 70/0 توانايی علیی

 70/0 توانايی شخصیتی

 72/0 توانیندی ادراری، عاطفی

 65/0 مديريت روابط

 62/0 توانیندی مهانی شدن

 67/0 توانايی رقابتی

شاخص ترسیم شد ره دو شاخص  24گیری با اس مدل اندازهالافزار اسیارم پیروايی سازه، با استفاده از نرمبه منظور بررسی 

( و توانايی مشاررت در فرايندهای مهانی )گويه بیستم، با 09/0های روز در حوزه ورزش )گويه دوم، با وزن اشنايی با فناوری

، با سازه خود از مدل حذف و مدل ±96/1داری انها در بازه گرفتن ضريب م نی به علت پايین بودن وزن انها و قرار (13/0وزن 

 ها از شرايط مناسبی برخوردار بودند و روايی سازه تايید شد. شاخص مجدد ترسیم شد ره تیامی شاخص 22اصالح شده با 
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 های اصلیلفههای ورزشی با روش مونتايآ تحلی  عوام  پرسشنامه شايستگی مديران سازمان. 2جدول 

 هاعوامل و گویه
وزن 

 عامل

ضریب معنی

 داری

تورم 

 واریانس
 داریمعنی

  : توانايی فنی1عام  

 01/0 07/1 49/4 28/0 افزارهای رامپیوتری الزم در امور روزانه اداریتسلط بر نرم 1

 01/0 01/1 حذف از مدل 09/0 های روز در حوزه ورزشاشنايی با فناوری 2

 01/0 18/1 95/4 40/0 و ...( بندیريزی، سازماندهی، ارزيابی، بودمههای مديريتی )برنامهمهارم 3

 01/0 19/1 30/5 40/0 توانايی مديريت امارن ورزشی 4

 01/0 03/1 68/2 21/0 توانايی مديريت رويدادها و مسابقام ورزشی 5

  : توانايی علیی2عام  

 01/0 22/1 76/5 42/0 سازمانیتوانايی مستندسازی فرايندهای  6

 01/0 08/1 97/2 26/0 توانیندی دسترسی به منابع علیی مرتبط با حوزه راری سازمان 7

 01/0 32/1 25/5 49/0 گیری و ح  مساله بر اساس نتايآ تحقیقام انجام شدهتوانايی تصییم 8

  : توانايی شخصیتی3عام  

 01/0 17/1 93/5 38/0 داشتن ومه تیايز مثبت نسبت به ديگران 9

 01/0 06/1 09/3 24/0 ..(نفس، صداقت، پشتکار، استقالل شخصیتی و ..قدرم فردی )اعتیاد به 10

 01/0 42/1 82/7 54/0 توانايی سازگاری با تغییرام و محیط مديد 11

  : توانیندی ادراری عاطفی4عام  

 01/0 22/1 78/4 42/0 توانايی ادراری )درک مامع از سازمان( 12

 01/0 23/1 27/5 43/0 توانايی انسانی )رار رردن با نیروی انسانی( 13

 01/0 11/1 25/5 31/0 توانايی هیدلی و هیگام نیودن اعیا سازمان 14

  : مديريت روابط5عام  

 01/0 09/1 58/4 29/0 ت ام  با راررنان و مديران سازمان مربوطه 15

 01/0 11/1 66/4 31/0 گیریگذاری و تصییمت ام  با مرامع قانون 16

 01/0 07/1 39/4 25/0 نف ان و مشتريانت ام  با ذی 17

 01/0 16/1 75/6 37/0 ها، رارشناسان و مخالفانت ام  با رسانه 18

  : توانايی مهانی شدن6عام  

 01/0 24/1 83/5 46/0 الیللی ورزشیدرک رارررد نهادهای بین 19

 01/0 02/1 حذف از مدل 13/0 مشاررت در فرايندهای مهانیتوانايی  20

 01/0 17/1 43/8 62/0 های ورزشی مهانیتوانايی الگوبرداری از تجارب سازمان 21

  : توانايی رقابتی7عام  

 01/0 06/1 57/3 24/0 مو بودنطلب و موفقیترقابت 22

 01/0 16/1 65/5 37/0 های مديد رشد و موفقیتشناسايی فرصت 23

 01/0 49/1 17/11 57/0 رصد و پايش دائیی رقبا 24

الی  96/1داری رلیه سواالم در بازه دهد، مقدار ضريب م نی. نشان می2. استخراج شده از شک  1مقادير مومود در مدول 

تیام  1لذا شرط اول روايی تامین شده است. هیچنین مقدار عام  تورم واريانس ؛قرار نگرفتند و از اين بازه خارج است -96/1

                                                           
1. Variance inflation factior 
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ها از ديگر سواالم مجزا است خطی ندارند و هر يک از سوالهای باهم، هماست، لذا هیچ يک از شاخص 5/0ها رووکتر از شاخص

 .و شرط دوم روايی سازه نیز برقرار است

 

 در حالت تخیین استانداردگیری اصالح شده مدل اندازه .1شکل

 

 
 داریگیری اصالح شده در حالت م نیمدل اندازه .2شکل 
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های توانايی فنی؛ توانايی علیی؛ توانايی شخصیتی؛ مولفه های ورزشی و. ضريب مسیر بین شايستگی مديران سازمان3مدول 

، 84/0دهد ره به ترتیب برابر با رقابتی را نیايش میعاطفی، مديريت روابط، توانايی مهانی شدن و توانايی -توانیندی ادراری

 ؛است ±56/2)ضريب م ناداری(، اين هفت مولفه بیشتر از  . مقدار اماری تیاست 81/0و  82/0، 89/0، 83/0، 85/0، 81/0

های ورزشی مديران در سازمان بینی متغیر شايستگیگانه فوق توان پیشهای هفتمولفه ،توان گفتمی 99/0بنابراين با اطیینان 

 را دارند. 

 ها بر شايستگی مديراناثر مولفه. 3جدول 

 (tآماره تی ) ضریب تعیین ضریب مسیر های با مفهوم اصلیرابطه مولفه

84/0 شايستگی مديران ←توانايی فنی  72/0  93/36  

81/0 شايستگی مديران ←علیی  یتواناي  66/0  59/31  

85/0 شايستگی مديران ←توانايی شخصیتی   73/0  74/49  

83/0 شايستگی مديران ←توانیندی ادراری، عاطفی   68/0  62/34  

89/0 شايستگی مديران ←مديريت روابط   80/0  37/65  

82/0 شايستگی مديران ←مهانی شدن  یتواناي  67/0  58/37  

81/0 شايستگی مديران ←توانايی رقابتی  66/0  69/30  

گیری از ریفیت مناسبی برخوردار دهد، مدل اندازهاستفاده شد. نتايآ نشان می GOFبرای بررسی برازش رلی مدل از م یار 

های ورزشی زا تحقیق يا شايستگی مديران سازمانگیری، ریفیت مناسبی در تبیین متغیر دروني نی در مجیوع مدل اندازه ،است

 دارد.

GOF =  

GOF = =  

 گیریبحث و نتیجه

محیط  گسترش و هاو توس ه سازمان رشد هاست و باها و مسائ  اصلی سازماناز دغدغه راررنان شايسته و مديران برگزيدن

رود. در انان بشیار می انتصاب اصلی ملزومام از نوعی ها، بهسازمان مديران بین در مختلف مديريتی هایمهارم داشتن رقابتی،

سازمان صاب مديران  شی نیزاين بین انتخاب و انت ست، وراره اقدامام و عیلکرد انان می ،های ورز ستثنی نی تواند از اين مهم م

ساخت و اعتباريابی ابزا ضر با هدف  شرفت ورزش بنیايد. پژوهش حا سازمانی و پی شبرد اهداف  شايانی به پی ستگیریک  شاي ر 

. 4 . توانايی شرررخصررریتی3. توانیندی علیی 2. توانايی فنی 1و طی ان هفت عام  های ورزشررری انجام های مديران سرررازمان

 . توانای رقابتی استخراج و تايید شد.7شدن . توانیدی مهانی6. مديريت روابط 5توانیندی ادراری عاطفی 

نايی فنی با وهار گويه  نه اداریرم. تسرررلط بر ن1عام  اول توا های مديريتی . مهارم2 افزارهای رامپیوتری الزم در امور روزا

سازماندهی، ارزيابی، بودمه)برنامه شی 3بندی و ...( ريزی،  سابقام 4. توانايی مديريت امارن ورز . توانايی مديريت رويدادها و م

شی ست ورز ست ره هیچ ا شده ا سترده و فراگیر  ست و تیام . دنیای فناوری انچنان گ سازمانی را يارای گريز و گزير از ان نی

روز و مديد اسررت. از اين رو مديران های بهامیز امور تکنولوژیتنها راه انجام موفقیت یگیرد و گاهشررئون سررازمانی را در برمی

در سازمان تح  مديريت  افزارهای رامپیوتری داشته باشند ره روزانهها بايستی تسلط و يا حداق  اگاهی مناسب با نرمسازمان
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های ( بود ره مهارم2000گیرد. اين بخش از تحقیق تايیده رننده نتايآ تحقیق تاح و مییسررون )انان مورد اسررتفاده قرار می

های های ورزشی شناسايی ررد. هیچنین مديران سازمانرامپیوتری را به عنوان يکی از شش عام  شايستگی مديران سازمان

ريزی، سازماندهی، ارزيابی های مديريتی از قبی  برنامهها با مهارمهیانند ساير هیتايان خود در ساير سازمان ،ورزشی نیاز دارند

تی تسلط رافی نداشته يهای مديربندی اشنا باشند. اين متغیر از ان مهت مورد اهییت است ره اگر مديری بر مهارمو بودمه

تواند نظارم مناسب بر اين امور در سازمان مطبوع ره تسلط رافی داشته باشد و نه میتواند بر سازمان مورد ادانه خود می ،باشد

شکلی  سازمان و ت شارله هر نوع  سیاری متون رهن مديريتی  شد ره طبق نظر ب شته با ست.دا اين بخش از نتیجه پژوهش  ا

(، تاح و مییسرررون 1392ران )(، خشررروعی و هیکا1391(، محیودی و هیکاران )1391هیراسرررتا با نتايآ تحقیقام ماللی )

سون )2008(، مییز بال و هیکاران )2000) سفلد و هیکاران )2011(، می ( و مرندی و هیکاران 2014(، ووی )2012(، رونگ

مدير سازمان ورزشی هیچنین  اند.( است ره در تحقیقاتشان بر اهییت تسلط و اگاهی بر وظايف مديريتی صحه گذاشته2016)

ورا ره تیام اتفاقام مهم و ؛ به قدر رافی بر نحوه مديريت و نگاهداری امارن ورزشرری اگاهی و تسررلط داشررته باشررد ،نیاز دارد

شی روی می شی در محلی به نام امارن ورز ضروری افتخارام ورز شی  سازمان ورز شرو يک  سته و پی دهد و برای مديريت برم

شود.  شیوه صحیح انجام  ست ره مديريت امارن ورزشی به  سدی )ا (، میسون 2008(، مییز بال و هیکاران )1391هیچنین ا

اند ره اگاهی از مديريت ( در تحقیقام انجام شرررده خود تايید ررده2014( و ووی )2012پور و هیکاران )(، فرضررر لی2011)

ی ورزشی رويدادها ديگر از طرف است.های ورزشی امارن و تسهیالم ورزشی شرطی ضروری برای شايستگی مديران سازمان

سازمان ورزشی رويداد ورزشی يکی از حیاتی هان و رشور در حال وقوع هستند و هیه روزه در اقصی نقاط م ترين محصوالم 

است. مدير شايسته ورزشی بايد توانايی رنترل و هدايت برگزاری رويدادهای ورزشی را داشته باشد تا از اين مسیر سازمانش را 

ساند. ا س ه بر سدی )به موفقیت و تو ض لی1391ين نتیجه هیخوان با نتايآ تحقیق ا ست( 2012پور )( و فر  ،ره تايید رردند ا

 مديريت رويداد ورزشی برای شايستگی مديران ورزشی امری ضروری است.

سه گويه  سازی علیی با  سازمانی 1عام  دوم توانیند سازی فرايندهای  ستند سی به منابع علیی 2. توانايی م ستر . توانیندی د

. علم و دانش در هر استگیری و ح  مساله بر اساس نتايآ تحقیقام انجام شده، . توانايی تصییم3تبط با حوزه راری سازمانمر

سائ   شکالم و م سیاری از م سا مواب ب شی نیز در اين زمره قرار دارند. وه ب ست و علوم ورز سترش ا س ه و گ لحظه در حال تو

های ورزشی بايد در خود توانیندی ادمیک مومود باشد. از اين رو مديران سازمانپیش روی يک سازمان ورزشی در تحقیقام ار

ست شده انان متکی بر م صیییام اتخاذ  شند تا ت صورم مداوم بهبود بخ سی به منابع علیی را ايجاد ررده و به  ستر ومو و د

ک سازمان بتواند روند ي اينکه ییق براهای عیرننده در مصاحبهروز باشد. هیچنین از نظر متخصصان مشاررتدانش مديد و به

صورم ال  ستيطوالنی و مداوم موفقیت را به  ستدل  ،نطقع در خود ايجاد رند بهتر ا صورم علیی و م شی به  سازمان ورز مدير 

نسبت به مستندسازی تیام امور و فرايندهای سازمانی اقدام رند تا ايندگان بتوانند با مرام ه به منابع سازمانی به راحتی امکان 

ستا با نتايآ حاص  از تحقیقام ماللی ) شند. اين بخش از نتايآ تحقیق هیرا شته با (، محیودی و 1391اموزش و يادگیری را دا

ست ( 2012پور و هیکاران )( و فرض لی1391هیکاران ) ستگی مديران ا شاي شی را الزامام  ره مديريت و توانیندی علیی و دان

 اند.قلیداد ررده

سه گويه  صیتی با  شخ سوم توانايی  سبت به ديگران 1عام   شتن ومه تیايز مثبت ن سازگاری با 3. قدرم فردی 2. دا . توانايی 

سله تغییرام سل ست. مديران عالوه بر اينکه در گذر زمان و طی  شوند، مراتب اموزش ديده و صاحب تجربه میو محیط مديد، ا

شخصیتیبايد دارای ويژگی سبت به رقبا برمسته میهای  شند ره انان را ن شخصیتی ره با اموزش نیايد. اين ويژگیای با های 

ستند. مديرانی ره د س ه ه شد و نیز قاب  ايجاد و تو صفام را در خود ر صتی بوده و يا اين توانايی و  شخ سته  صفام برم ارای 

گرداب از توانند سررازمان تحت مديريت خود را دهند و میال ی  نشرران میتوسرر ه دهند، به راحتی به تغییرام محیطی عکس
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ستگی انان تاریده های فردی در مديران به عنوتغییرام محیطی برهانند. تحقیقام مختلفی نیز بر ومود ويژگی شاي ان مزيی از 

ند ره از ان میله میررده (، 1391(، محیودی و هیکاران )1391(، ماللی )1390رريیی و هیکاران )توان تحقیقام حامیا

 ( را نام برد.2016( و مرندی و هیکاران )1393صداقت و هیکاران )

. توانايی انسررانی )رار رردن با 2اری )درک مامع از سررازمان(، . توانايی ادر1عام  وهارم توانیندی ادراری عاطفی با سرره گويه 

رريیی و هیکاران . تحقیقام مت ددی از میله حامیاسررت . توانايی هیدلی و هیگام نیودن اعیررا سررازمان3نیروی انسررانی( و 

کاران )1390) کاران )1391(، محیودی و هی کاران )1396(، منتظری و هی یت  ( بر2011( و هیچنین میسرررون و هی اهی

اند. منابع انسررانی به توانیندی اداراری و عاطفی و هیچنین توانیندی رار با راررنان زير و مديريت منابع انسررنانی تارید ررده

های ورزشی بايست رند و مديران سازمانای در ثبام و موفقیت ان بازی میترين منابع و دارايی سازمان نقش عیدهعنوان مهم

های سازمان را در خود ايجاد رنند و دائیا اين توانیندی ها با فرايندها و استراتژیانسانی و هیگام نیودن انتوانايی درک منابع 

 را بهبود بخشند.

سازمان مربوطه1عام  پنجم مديريت روابط با وهار گويه  صییم. ت ام  با مرامع قانون2. ت ام  با راررنان و مديران  گذاری و ت

شتريان ن. ت ام  با ذی3گیری  سانه4ف ان و م سازمان. ت ام  با ر ست.  سان و مخالفان ا شنا شی در ارتباط با ها، رار های ورز

سازمان سازمانی از قبی نهادها و  ست و از طرفی در رنار ارتباطام خارج  سیاسی، روابط با مرامع قانون ،های مختلف ا گذاری و 

سانه شتريان و ر سازمان نیزسازمانی با راررنان و بخشها روابط درون روابط با ذينف ام و م از اهییت  ،های مختلف مومود در 

طلبد تا مدير های ورزشی نیازمند رسب نتیجه و موفقیت هستند، اين مهم میاست. بخش بزرگی از سازمان اربه سزايی برخورد

وردار باشد ره بتواند مجیوعه عیلکردها و ورزشی از توانايی برقراری ارتباط با تیام امزا و ارران مرتبط با سازمانش به حدی برخ

منافع مومود را به صورم منسجم و هدفیند در راستای اهداف غايی سازمان بسیآ نیايد. توان مديريت روابط به عنوان بخشی 

ستگی مديران در تحقیقاتی مانند ماللی ) شاي (، منتظری 1392(، خشوعی و هیکاران )1391(، محیودی و هیکاران )1391از 

( بر اهییت مديريت ارتباط در سطوح مختلف داخلی 2016( و مرندی و هیکاران )2000( و تاح و مییسون )1396هیکاران ) و

 است.اند ره هیراستا با نتايآ تحقیق حاضر و خارمی سازمان صحه گذاشته

نايی الگوبرداری از تجارب . توا2الیللی ورزشرری . درک رارررد نهادهای بین1عام  شررشررم توانیندی مهانی شرردن با دو گويه 

دير يا زود  ،الیللی و مهانی است و سرورار هر سازمان ورزشی میکن استورزش نهادی بیناست.  های ورزشی مهانیسازمان

های اموزشی و الیللی، مشاررت در رالسها و مسابقام بینتواند شام  شررت در تورنیتبه خارج از مرزها بیفتد. اين موارد می

ستفاده از  سانی از قبی  مربی و بازيکن و هیچنین ا ستخدام و بکارگیری نیروی ان شد. هیچنین در دنیای امروزی ا بازاموزی با

امتناب است. امری مرسوم و حتی غیرقاب  ،های ورزشیالخصوص سازمانها علیالیللی برای تیام سازمانفناوری و امکانام بین

شتهاز ديگر طرف قوانین و مقررام ار سازمانثر ر شی در  سام بینهای ورز س هیچنین  د؛شوالیللی تدوين و تنظیم میها و مو

شتهسازمان ستند و در ر شور متیررز نی شی در يک ر شورهای مختلف مهان های مختلف در بین فرهنگهای موفق ورز ها و ر

ستند. تیام اين موارد به هیراه نظريه مهانی شی تومه و ک دهکده میشدن و تبدي  مهان به يپرارنده ه طلبد ره مديران ورز

ضرورم از تجارب و توانیندیای در امور مهانی و بینتوانیندی ويژه شند و بتوانند به وقت  شته با های مختلف مومود الیللی دا

ها و دانش ریترين منابع انسانی و يا فناودر اقصی نقاط مهان به نفع سازمان خويش استفاده نیايند و در مواقع ضروری مناسب

ستراتژی شی خود به رار بگیرند. اين بخش از نتايآ را میو ا سازمان ورز ستا با نتايآ های موفق مهانی را برای بهبود  توان هیرا

شدن در اب اد وندگانه مزو والش1392تحقیق احیدی و م فری ) ست ره مهانی  سايی ( دان شنا های وزارم ورزش و موانان 

 اند.ررده
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سايی فرصت2مو بودن طلب و موفقیت. رقابت1هفتم توانايی رقابتی با سه گويه نهايتا عام   شنا های مديد رشد و موفقیت و . 

صد و پايش دائیی رقبا می3 ست و اين رقابت می. ر شد. ذام ورزش با رقابت عجین ا سترهبا ای از درون زمین ورزش تواند از گ

ه در رقابت هیچ سازمان ورزشی نییتداشته باشد. بدون موفقیت مداوم و برمسشروع تا باالرتین سطوح سازمانی ورزشی ادامه 

ها حتی به زودی منجر به بررناری مديران و حتی گاها فروپاشررری تواند ادعای موفقیت داشرررته باشرررد. عدم موفقیت در رقابت

سازمان شی بايد بتواند خود و  شد. از اين رو نه تنها يک مدير ورز شی خواهد  های مختلف خود را در انواع و طیف سازمان ورز

ها با رقبای رسد يک مدير ورزشی شايسته بايد به دنبال رقابت حدارثری در تیام حوزهها به برتری برساند بلکه به نظر میرقابت

سازمان ورزشی می ست ره  شد. از اين گذر ا ست تواند هییشه در صدر باشد و تومه هیگان را به خود ملب رند و زيمومود با

طلب بودن را به عنوان رقابتی بودن و موفقیت ،(1396پور و فییی )سازمانی خود را بهبود داده و طوالنی نیايد. منتظری، طالب

 مزيی از امزا شايستگی مربیان ورزشی تببین ررده است ره مويد نتايآ حاص  از تحقیق حاضر است.

شی مونهايتا می ستگی مديران ورز شاي ستتوان بیان ررد ره  شرايط محیطی و  ،ضوعی ثابت نی ضوعی ره با تومه به  بلکه مو

سررازمانی قاب  تغییر اسررت. از اين رو شررايان تومه هسررت ره عالوه بر اعیال شرررايط اسررتخدامی، اموزشرری و ارزيابی مبتنی بر 

 های ورزشی به صورم مداوم به پايش و بهبود شرايط شايستگی مديران اهتیام ورزند.شايستگی سازمان

 نابعم

ها و امیدها. های ارزيابی و توس ه: بیم(. رانون1390زاده، بهروز و وروانی، محسن. )ابوال اليی، بهزاد؛ حبیبی، محید؛ مواهری

 .24-12، 223تدبیر، 

ران )مطال ه يا یدولت یهاشدن در سازمان یمهان یهابر والش یلی(. تحل1392اربر و م فری، محسن. )احیدی، سید علی 

، صن ت ر م دن و تجارم و ورزش و موانان(. ی، فرهنگ و ارشاد اسالمیقام و فناوریوهار وزارتخانه علوم، تحق :یمورد

 .17-40(، 11)4، گذاری عیومیمطال ام راهبردی سیاست

انديشه مديريت، (. درامدی بر الزامام فرايندی و م یارهای انتخاب مديران منابع انسانی دولت. 1387اذر، عادل و لطیفی، میثم. )

2 ،37-69. 

های مديران رويدادهای ورزشی از ديدگاه اساتید دانشگاه و مديران برگزاری مسابقام بندی شايستگی(. اولويت1391اسدی، نويد. )

 نامه رارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.های ورزشی ايران. پايانفدراسیون

. واپ اول، یکرد حداق  مرب ام مزئيبر رو یمبتن ی(. م ادالم ساختار1393ار. )ين، شهریم و محسنیرح ، محیدیدانیاسف

 تهران: موسسه رتاب مهربان نشر. 

، دانشگاه یاد. رساله درتریه داده بنيرشور؛ نظر یورزش یهاران سازمانيمد یستگيشا ین الگوي(. تدو1397، ابوالفی . )یبجان

 .یو علوم ورزش یت بدنیتهران. دانشکده ترب يیعالمه طباطبا

ارشد، دانشگاه نامه رارشناسی، ارائه مدل شايستگی مديران برای شررت فناوران اطالعام خوارزمی. پايان(1391)ماللی، بهروز. 

 تهران، دانشکده مديريت.

(. طراحی مدل شايستگی مديران منابع انسانی 1390نائینی، علی. ) رريیی، عباس لی؛ رضائیان، علی؛ هاديزاده، اررم و بنیادیحاج

 .43-23، 8انداز مديريت دولتی. بخش دولتی در ايران. وشم

(. ساختار عاملی فییلت سازمانی و نقش رفتار شهروندی سازمانی در ان. علوم 1392سادام و نوری، ابوالقاسم. )خشوعی، مهديه 

 .26-34(، 4)14و تحقیقام در روانشناسی راربردی، 
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های تفکر مديران: مطال ه موردی مهاد شايستگی و سبکرابطه(. 1393) .محیدی، راحله ،پوررريیی، مواد؛ صداقت، مريم

 .296-281(، 11)4، فرهنگ در دانشگاه اسالمی. دانشگاهی

های محوری (. اعتباريابی ابزار ت یین شايستگی1396، فهییه. )فرقاسیی، حیید؛ هنری، حبیب؛ رضايی صوفی، مرتیی و مومنی

 .51-60، (20)5های راربردی در مديريت ورزشی. های ورزشی رشور. پژوهشمهت انتصاب رؤسای فدراسیون

های مديران دانشگاه. مديريت ین شايستگی(. شناسايی و تبی1391محیودی، سیدمحید؛ زارعی متین، حسن و بحیرايی، صديقه. )

 .143-114،  (1)1، در دانشگاه اسالمی

های مربیان ورزشی. مطال ام نامۀ شايستگی(. ساخت و اعتباريابی پرسش1396سییرا. )، فییی ، مهدی وپورطالب، امیر؛ منتظری 

 .147-170(، 41)9مديريت ورزشی، 
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Abstract 

Objective: The aim of this work was to construct and validate the instrument of competency of sport 

organization managers. 

Methodology: The present work was a functional survey, and was done as a field study. The statistic 

population was the sport management experts including the sport manager experts, sociology experts, 

and sport organization managers. The whole statistic society was not available, so a number of 384 

questionnaires were distributed via the convenience sampling method, and 342 questionnaires were used 

for analysis. The instrument was a Bejani (2018) dissertation questionnaire with 7 components and 24 

items, and its content and face reliability were confirmed by a group of sport management experts. The 

structural equational factor analysis was used for validation of the instrument. 

Results: The constructed reliability of the questionnaire was approved by the structural equation. The 

path coefficients of sport organizations managers’ competency with the components of technical ability, 

scientific ability, personal ability, perceptional-emotional ability, relation management, globalization 

ability, and competitive ability were 0.84, 0.81, 0.85, 0.83, 0.89, 0.82, and 0.81, respectively. The 

statistical amount (t) for all of the seven components was ±2.56. Accordingly, all the components had a 

high foreseeing power on the sport organizations. Due to the good amount of GOF (0.68) considering 

the whole goodness of the model, the measuring quality of the model was desirable. 

Conclusion: It would be useful to use the competency instrument as an instrument within different 

levels in sport organization such as employment, education, and evaluation of managers. It is noticeable 

that the model of manger competencies is not a constant issue, and it is a matter of change through 

different times and environments. 
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