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 چکیده

مدیران ادارات های محوری برای انتصاب اعتباریابی ابزار تعیین شایستگیساخت و حاضر،  شهدف از پژوه

 ۀعلمی رشتاعضای هیأت :نخبگان مدیریت ورزشی شاملرا آماری پژوهش  ۀجامعبود. ورزش و جوانان 

وزارت ورزش و جوانان  ۀمدیران منتخب و کارشناسان خبر ،های ورزشیبدنی، رؤسای فدراسیونتربیت

عنوان ای بهطبقه ی ـروش تصادفبهها از آننفر  209، مبنای جدول مورگان( که برنفر 450)تشکیل دادند 

 چهار شاملیستگی های شاالی شاخصؤس 58ابزار مورداستفاده، گیری نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه

ای )از گزینهپنجاساس طیف لیکرت بر که ای( بود)فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه عامل کلی

اعتبار صوری و ذکر است که شایان. به سؤاالت آن امتیازدهی شد( پنجکم= بسیارتا  یکزیاد= بسیار

های توصیفی برای توصیف از شاخص همچنین، .گردیدیید أمحتوایی ابزار توسط اساتید مدیریت ورزشی ت

از گیری و کرویت بارتلت برای تعیین کفایت نمونه آزموناز آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی،  از ها،داده

 هایافته استفاده شد. لیزرلو  اس.سا.پی.اس افزارییدی برای تعیین اعتبار سازه در نرمأتحلیل عاملی ت

مشاهده نیز  خصوص اعتبار سازه. درباشدمیهای شایستگی برای ابزار شاخص( 94/0) پایایی ۀدهندنشان

 ۀدرج بهدو خینسبت شاخص همچنین،  ند.اهها داشتمعناداری با عامل ۀال رابطؤس 58شود که هر می

 ،سی.اف.آی=94/0، ان.ان.اف.آی=93/0، ان.اف.آی=94/0، آر.ام.سی=078/0(، 987/106) آزادی

 حاکی از آن استتایج طورکلی، نبه. کنندمییید أبرازش مدل را ت ای.جی.اف.آی =09/0 و جی.اف.آی=29/0

اعتبار و  مفهوم شایستگی مدیران ادارات ورزش و جوانان بودهپیشگوی خوبی برای ها که تمامی عامل

یید أتمدیران ادارات ورزش و جوانان های محوری برای انتصاب درونی و بیرونی ابزار تعیین شایستگی

 .شودمی

 

 تحلیل عاملی ، شایستگی،اعتبارواژگان کلیدی : 

 

                                                           
  :yahoo.com91arf.momenif Email@                                                 نویسندۀ مسئول *
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 مقدمه
ای انتخاب گونهباشد و این ضوابط بهوجود داشته برای انتخاب افراد شایسته باید ضابطه و مالک 

های اخیر به یکی از رویکردهایی است که در دهه "1شایستگی"مفهوم  سنجش باشند.شوند که قابل

عنوان به (1973) 2کلندتوسط مک ابتداکه . این مفهوم ه استشد دنیای مدیریت عرضه

های عبارت است از ویژگی ،توفیق کارکنان در شغل و محک گزینش معرفی شد ۀکنندبینیپیش

فردی و سازمانی مشتمل بر مهارت، توان و دانش که فرد را قادر به ایفای نقش و وظیفه در امور 

عنوان وجود نیروهای شایسته را برای سازمان به (2009) 3لی ،نیننماید. همچمی شده به ویمحول

کار اطمینان از انتصاب مطلوب، توجه به رعایت شرایط احراز راه. گیردمیمزیتی رقابتی در نظر 

های مدیران است. شایستگی در تمام سطوح باید دادن شایستگیشغل، ارزیابی عملکرد و مدنظر قرار

که این امر باید از باالترین سطح آغاز گردد و است  این ،باشدمید و آنچه مهم توجه قرار گیرمورد

که س امور قرار گیرند. بدیهی است أدر ربایست افراد الیق و کاردان می برای تحقق اهداف سازمانی

شخص دیگری قادر به تحقق انتظارات یک سازمان نخواهد بود و مدیر  ،جز یک مدیر شایستهبه

شکل مطلوبی بهی است که هم دانش مدیریت داشته باشد و هم بتواند از تجارب شایسته کس

از در ارتباط دائم با اقشار جامعه در سنین متفاوت بوده و باید ادارات ورزش و جوانان  .استفاده نماید

ی تعلیم نیروی عظیم انسانی جهت پرداختن به ورزش و نیز در بعد قهرمانی برای حضور در یتوانا

 الزم است رفتن نیرو و سرمایهبرای جلوگیری از هدر ،براینعالوه. برخوردار باشندالمللی ین بینمیاد

ها و محورهای شایستگی تعیین لفهؤکه مرود زمانیانتظار می ،لذا ؛رعایت گردد ههای مربوطاولویت

 ، و امیرتاش بازیاری) ها صورت گیردلفهؤشود، انتخاب و انتصاب مدیران با توجه به این ممی

مبنای تجربه و مدرک انتصاب مدیران در بهترین حالت بر ما در کشور ،حاضرحالدر(. 8،ص.1385

های گیرد و توجه چندانی به تبیین شایستگیمدار هستند( صورت می)هر دو مورد گذشته تحصیلی

بررسی "با عنوان  یپژوهش( در 1385) . بازیاری و امیرتاششودنمیمدیران ادارات ورزش و جوانان 

برای انتصاب  یبه این نتیجه رسیدند که معیار "بدنیمیزان تطابق انتصاب مدیران سازمان تربیت

مشخص  ،( انجام دادند1386) دیگری که شریعتی و عربیون پژوهشوجود ندارد. در  مدیران سازمان

ضوابط انتصاب  اززارتخانه و سه ، صرفا  پژوهشی هستندوزارتخانه که دارای مراکز  12 میانشد که از 

بودند و در بیشتر موارد مدیران این مراکز بنا به تشخیص مدیران  برخوردار مدیران مراکز مطالعاتی

( نشان داد که انتصاب حدود 1378گراوند ) پژوهشنتایج  ،کردند. همچنینمافوق انتصاب پیدا می

                                                           
1  . Competence 

2. McCelland 

3. Lee 
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مشابه،  پژوهشیهمخوانی ندارد. در انتصابات  ۀنامینیپرورش با آومدیران آموزش از درصد 46

مخابرات دارای نواقص و سازمان که سیستم جذب و انتصاب در  گزارش کرد( 1378) معروفی

نمودن معیارهای شایستگی توان با لحاظرفت از این وضعیت میاست. برای برون یهای فراوانکاستی

 گودرزی ،راستاایند نمود. دربرای انتصاب مدیران ورزشی، تحولی اساسی در نظام انتصاب ایجا

که  نمود عنوان "مدیریتی ۀگانهای سهطراحی و تبیین مدل مهارت"با عنوان  پژوهشی( در 1381)

 ؛فنی هایدانش مدیریت ورزشی در مهارت ؛های انسانیاحترام و ادب در مهارت ،خلقیخوش

 1ویلکینوس باشند.در اولویت میبدنی های ادراکی مدیران میانی سازمان تربیتبودن در مهارتمنظم

های شایستگیاز  و نمودمورد شناسایی  55های مدیران میانی را در شایستگینیز ( 2000)

 2دولویکز ،. همچنیننام بردهای شایستگی عنوان مؤلفهبهای، شناختی و صفات شخصیتی وظیفه

: ناسایی کردمؤلفه ش سهشایستگی را در  15 ،های رهبریشایستگی ۀزمین( در2003)

نیز ( 1388) . نادری خورشیدیهای فکریشایستگی و ای، شایستگی وظیفههای احساسیشایستگی

عوامل توانایی در برقراری ارتباطات  "،طراحی الگوی انتصاب مدیران میانی"با عنوان  پژوهشیدر 

ثر بر ؤن عوامل متریعنوان مهمهای سازمان و عوامل قانونی را بهقوی غیررسمی، تعهد به ارزش

های کلیدی شایستگی پژوهشیدر ( 2009) 3لیئوهمچنین،  .انتصاب مدیران میانی عنوان کرد

هستند  ها عبارتشاخص تعیین نمود. ابعاد اصلی این شایستگی 30بعد اصلی و  پنجمدیران را در 

و  7رابطه با مشتری ، مدیریت6، مدیریت بازاریابی5ریزی بازاریابی، برنامه4ایاثربخشی حرفه از:

های فردی، ها، ویژگیدر چهار بعد مهارترا  های مدیراننیز قابلیت (1388. شیخ )8سازیالمللیبین

( 2010) 9سیاتیزاپبراین، عالوهنمود. مشخص شاخص  41لفه و ؤم 12با  هادانش و ارزش

 و رییتغ ،ینوآور ییوانا)ت یمفهوم ،یفن :نمودشرح ذکر نیسرپرستان را بد ازینمورد هایشایستگی

 و یو شفاه ینوشتار ،یارتباط یها)مهارت یشخص نیب هایشایستگی، مشکل( طیبا شرا انطباق

 تیریدرک مد ک،یاستراتژ یزیر)بودجه و برنامهی ادار هایشایستگی (،یفرهنگ یهادانش تنوع

 ،یاحرفه یادار توان ک،یاتژاستر یزیربرنامه دانش ،یبندکار، بودجه ۀنیهز یهاکنترل یاجرا نه،یهز

                                                           
1. Vilkinos 
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8. Internationalize Ability 
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 توان ،یرهبر تیریمد هایشایستگی (،وتریکامپ یهامهارت و سازمان یهامهارت زمان، تیریمد

( در 1391) بنیادی ،همچنین .یو کنترل احساس ثبات ،یاخالق تعامل ،یریگمیتصم مهارت ،یرهبر

خمینی)ره( و مقام ز دیدگاه امامهای مدیران و فرماندهان ناجا ابندی شایستگیبا اولویت پژوهشی

اصلی که برخی دارای مقوالت  ۀمقول چهارمفهوم و  84، کد 713 ،معظم رهبری )مد ظله العالی(

( بودند را ارائه فردی، شایستگی سازمانی و شایستگی بینشیشایستگی فردی، شایستگی بین)فرعی 

 باشند. شیریت بیشتری برخوردار میهای فردی و سازمانی از اهمیکه شاسیتگی نمود و عنوان کرد

 چهارهای محوری برای انتصاب مدیران بخش دولتی کشور را در شایستگی پژوهشی( نیز در 2012)

که در این  کرد شاخص ارائه 66لفه و ؤم 11ای با بعد فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه

راستگویی و دانش فنی بیشترین  شاخص ارزیابی و مدیریت عملکرد، صداقت و سه ،بندیاولویت

های شایستگیکه  گزارش کرد خود ( در پژوهش2013) 1بوکر ،براین عالوهاهمیت را داشتند. 

ها در مراتب این شایستگیاما سلسله ؛دبا عملکرد مدیران دارارتباط بسیار زیادی  ،محوری مدیریتی

های محوری برای مدیران میانی گیشایستوی  باشد.می متفاوت یکدیگرسطوح مختلف مدیریتی با 

های همکاری، تفکر استراتژیک، مدیریت تیمی، رهبری اقتضایی، انگیزه شایستگیترتیب اولویت بهرا 

ای ثیر ویژهأهای رهبری را که بر مدیریت تشایستگینیز ( 2014) 2الدنات ی ذکر نمود.و یادگیر

با توجه به اهمیت و کاربرد  ،بنابراین ؛جای داد کنندگیبعد مربیگری، نوآوری و هدایت سهدر  ،دارند

های مدیران در مدیریت عملکرد، تغییر فرهنگ سازمانی، آموزش و توسعه، استخدام وسیع شایستگی

تلفیق و اجرای  ،هااندازها، انعطاف سازمانی، شفافیت نقشو انتخاب، تحقق اهداف و چشم

ب شغل و شاغل با عملکرد شغلی، رضایت شغلی، تعهد، که تناساین نیز های منابع انسانی واستراتژی

های ، توجه به شایستگیباشدمیجایی، قصد ترک خدمت، استرس و موفقیت در کار مرتبط هجاب

حاضر حالکه در یخورد. دو ابزارچشم میبیش از گذشته بهمدیران ادارات ورزش و جوانان محوری 

های شایستگی و تحلیل ند از: مدلهست عبارت ،ندکنهای تطابق شغل و شاغل کمک میبه تصمیم

متناسب با شغل  بایستمیهای شخص شایستگی ۀبنابراین، مجموع ؛(3،2006،14)ای شغل

بندی و لفهؤنیاز مدیران ورزشی سبب شناسایی، مهای موردتصدی وی بوده و بررسی شایستگیمورد

د. گردپردن کار به کاردان میو رعایت آن در انتصابات، سبب سشده ها تبیین شایستگی

ای است که در فصل هشتم قانون مدیریت خدمات گونهبهاهمیت انتصاب مدیران حاضر، حالدر

به موفقیت مدیر در شغل قبلی و  ،بر موارد تجربه و مدرک تحصیلیعالوه ،(1386) کشوری

                                                           
1. Bucur 

2. Oldnat 

3. Ey 
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تثنای مشاغل سیاسی اسای )بهتوجه به شایستگی برای انتصاب در مشاغل مدیریت حرفه ،همچنین

 از طریق های اجرایی الزام قانونی وجود دارد.قانون مذکور( در تمامی دستگاه 71 ۀمندرج در ماد

معتبر  ۀنامو داشتن پرسشمدیران ادارات ورزش و جوانان نیاز های موردشناسایی شایستگی

تا در فرایند انتخاب شود مدیران ورزشی فراهم می ۀارچوبی برای انتخاب بهینهزمینه، چایندر

مدیران ادارات ورزش و در انتخاب و انتصاب  ،عنوان راهنمای عمل مدنظر قرار گیرد. همچنینبه

گردد. رعایت عدالت در انتصابات فراهم می برای شود و زمینهساالری لحاظ میشایستهجوانان 

مدیریت مذاکره، رهبری  یلها از قبهای مختلف شایستگیاجرای امور مرتبط با شاخص ،نایبرعالوه

ذکر این نکته ضرورت دارد  د.شوبا رعایت ترجیحات تسهیل می تیمی، ارتباطات و آگاهی سازمانی

احادیث  و نظر قرآن کریمهای موردهای متون اسالمی شامل: شایستگیدر این پژوهش دیدگاهکه 

های شایستگی ها با مدلتگیمعصومین)ع( پیرامون شایسۀ شریف پیامبر گرامی اسالم)ص( و ائم

عیدی و همکاران ذکر است که شایان .ه استگردیدمدیران در متون علمی مدیریت ورزشی تلفیق 

اجرای  ۀها و تکمیل چرخگام مهمی در تعمیم یافته ،های معتبرکه ابزار اندعنوان کرده( 1392)

 د.نشوپژوهش محسوب می

چشم بیش از گذشته بهمدیران ادارات ورزش و جوانان های که ضرورت توجه به شایستگیجاآناز

آوری در امر مدیریت ورزشی الزم است ابزارهای اطالعاتی معتبر جهت جمع کهنیز اینخورد و می

های به اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی در پژوهش حاضر برآنیمهای جامع استفاده شود، داده

  .یمبپرداز (نظرمنظور تحقق اهداف موردبه)مدیران ادارات ورزش و جوانان محوری 

 

 پژوهششناسی روش
 نحوۀ لحاظبه کهشود ابزار محسوب می ۀهای کاربردی و توسعپژوهش حاضر از جمله پژوهش

آماری این  ۀ. جامعباشدمی غیرآزمایشی ،متغیرها کنترل نظر از و میدانی اطالعات، گردآوری

بدنی گرایش مدیریت تربیت ۀعلمی رشتعضای هیأتا :، نخبگان مدیریت ورزشی شاملپژوهش

 ۀمدیران منتخب و کارشناسان خبر ،های ورزشیهای وزارت علوم، رؤسای فدراسیونورزشی دانشگاه

 نفر بود. 450 به تعدادوزارت ورزش و جوانان 

دول اساس جنمونه بر افرادو  انجام گرفت ایطبقه ـصورت تصادفی گیری بهنمونه پژوهشدر این 

از  ،ها پس از بررسی اسناد و مدارکگردآوری داده منظوربه. انتخاب شدند نفر 209 معادلمورگان 

نیاز در های موردنامهها، مقاالت و پایانترتیب که به کتاب. بدینگردیدساخته استفاده پژوهشگرابزار 

 دستیابی جهت و عه شدمراج پژوهشهای علمی مختلف برای تکمیل ادبیات نظری ها و پایگاهسایت

تحلیل عاملی تأییدی  ،ساخته استفاده شد و برای گزارش اعتبار سازهپژوهشگر از ابزار اهداف به
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در  الؤس 15 یید شد که تعدادأشایستگی ت 58 براساس نتایج، مورداستفاده قرار گرفت.اول  ۀمرتب

 16 ؛ای(حرفه ۀلفؤ)م شناختیدر بعد  الؤس 5 ؛مدیریتی و رهبری( ۀلفؤ)م ایبعد شایستگی وظیفه

 22 ؛ارتباطی( ی ـ اجتماعی و فرهنگی ـهای رفتاری، سیاسلفهؤال در بعد شایستگی اجتماعی )مؤس

 های اخالقی، اعتقادی، شخصی،لفهؤم هایبا زیرمقیاس)آن در بعد شایستگی فراشایستگی  الؤس

از )ای گزینهپنجمقیاس لیکرت  مبنایاالت برؤکارآفرینی و تقویت بهداشت روانی( بود. تمامی س

نفر از  15یید أاعتبار ابزار به تدرادامه، . ندگذاری شدارزش (پنج= کم بسیارتا  یک زیاد= بسیار

بررسی قرار گرفت آزمودنی مورد 30حضور مقدماتی با  ۀدر یک مطالعآن متخصصین رسید و پایایی 

های شاخص ۀبر محاسبها عالوهتحلیل دادهدر ذکر است که شایانمحاسبه شد. ( 94/0معادل ) و

های گرایش مرکزی و پراکندگی شاخص، جداول توزیع فراوانی، درصدها ۀمحاسب: توصیفی )شامل

تحلیل استنباطی واقدام شد. جهت تجزیهنیز های استنباطی شاخص ۀنظیر میانگین(، به محاسب

 3ییدیأو تحلیل عاملی تشد  استفاده 2لیزرل و 1اساس.پی.اس. آماریافزارهای از نرمنیز ها داده

 .کار رفتبهبرای تعیین اعتبار سازه 

  

 نتایج

سال ( 13/37معادل ) در پژوهش گانکنندشرکت از نفر 209که میانگین سنی  دهدمی نتایج نشان

 57/31نفر ) 66، کارشناسیدارای مدرک تحصیلی  درصد( 31/15) نفر 32 تعداد،که از این  است

  .باشندمیدارای تحصیالت دکتری  درصد( 11/53نفر ) 111 و ارشدمدرک کارشناسی صد(در

است.  تفکیک گزارش شدههای توصیفی متغیرهای شایستگی به، شاخصیک ۀدر جدول شمار

 (52/0)و ( 00/4) ترتیب برابر با، میانگین و انحراف استاندارد مقیاس شایستگی بهاساس نتایجبر

 (؛56/0) و( 06/4) ترتیب برابر بابه فراشایستگی ۀمیانگین و انحراف استاندارد مؤلف است. همچنین،

 (؛49/0) و( 92/3)ترتیب برابر با بههای اجتماعیشایستگیۀ میانگین و انحراف استاندارد مؤلف

 (؛64/0) و( 01/4)ترتیب برابر با به ایهای وظیفهشایستگیۀ میانگین و انحراف استاندارد مؤلف

( 73/0) و( 02/4)ترتیب برابر با به های شناختشایستگیۀ میانگین و انحراف استاندارد مؤلف

 .باشدمی

 

 

 

                                                           
1. SPSS 

2. Lisrel 

3. Confirmatory Factor Analysis 
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 تمامی متغیرها توصیفی اطالعاتـ 1جدول 

 تعداد مقیاس
 

 میانگین میانه حداکثر حداقل
انحراف 

 استاندارد

خطای استاندارد 

 میانگین

84/1  209 فراشایستگی  00/5  07/4  06/4  56/0  05/0  

67/2  209 های اجتماعیشایستگی  00/5  90/3  92/3  49/0  05/0  

29/1  209 ایهای وظیفهشایستگی  00/5  07/4  01/4  64/0  06/0  

00/1  209 های شناختیشایستگی  00/5  00/4  02/4  73/0  07/0  

73/1  209 شایستگی کل  98/4  03/4  00/4  52/0  05/0  

 

ز طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نتایج حاصل از میزان پایایی در پژوهش حاضر ا

شده برای ابزار که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه دهدمیبررسی پایایی ابزار نهایی نشان 

باشد. در ( میα=94/0)معادل  و جوانان ورزش اداراتهای محوری برای انتصاب رؤسای شایستگی

 (،920/0) های فراشایستگیمورد پایایی عاملیب آلفای کرونباخ درنتایج ضر ،دو ۀجدول شمار

 گزارش شده است. ( 832/0)و اجتماعی ( 935/0) شناختی (،919/0) ایوظیفه
 

 مورد پایایی درونی ابزارنتایج ضریب آلفای کرونباخ در ـ2 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بستگی سؤال با نمرۀ کلهم هامؤلفه ابعاد

 α=919/0ای وظیفه
 822/0 مدیریتی

 958/0 رهبری

  α =920/0فراشایستگی 

 778/0 اعتقادی

 854/0 اخالقی

 912/0 شخصی

 887/0 کارآفرینی

 995/0 بهداشت روانی

 845/0 ایحرفه  α =935/0شناختی 

  α =832/0اجتماعی 

 871/0 رفتاری

 714/0 سیاسی

 854/0 فرهنگی
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 بین همواره آن مقدار که کی.ام.او آزمون از عاملی تحلیل ها برایداده بودنمناسب بررسی منظوربه

 معنادارى عدد که دهدمى نشانسه  ۀشمار جدول نتایج .باشد، استفاده شدمی نوسان دریک  تا صفر

 تحلیل براى هاداده که گفت انتومى ،لذا ؛است( 7/0 ) از بیشترها شایستگی یتمام براى کی.ام.او

 ماتریس کهاین برمبنی هاداده بودنمناسب از برای اطمینان ،همچنین .دنباشمی مناسب عاملى

 استفاده بارتلت آزمون از ،نیست صفر با برابر جامعه در ،گیردمی قرار تحلیل ۀپای هایی کهبستگیهم

معنادارى  عدد، زیرا ؛باشدمی گیرىنمونه کفایت از اطمینان ۀدهندنشان ۀ سهشمار نتایج جدول .شد

 است. (>05/0sig) معادل بارتلت آزمون

 
 (1اوام.کی.یر ـ اوکلین )ـ نتایج آزمون بارتلت و کیسر ـ می3جدول 

 

کدام اجرای تحلیل عاملی شرط دیگری نیز دارد و آن بررسی میزان اشتراکات هرذکر است که شایان

بستگی دهد که تمامی مقادیر مرتبط با همنتایج نشان می ،کلیطوراز سؤاالت با کل ابزار است. به

 بیانگر قرار دارند که( 30/0) های اصلی باالتر ازراستای تحلیل مؤلفهاالت با کل آزمون درؤس

 .باشدمیبودن آن جهت تحلیل عاملی ها با کل آزمون و مناسبتک مؤلفهبستگی باال بین تکهم

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1  . KMO 

   
   

 
ف

دی
ر

 

نتایج  شایستگی
KMO 

 نتایج کرویت بارتلت

 معناداری درجۀ آزادی مجذور کای

 001/0 270 29/11452 820/0 فراشایستگی 1

 001/0 12 79/180 752/0 شناختی 2

 001/0 89 27/668 780/0 اجتماعی 3

 001/0 198 34/1585 932/0 ایوظیفه  4
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 ابزار کل با االتؤس از کدامهر اشتراک میزان ـ4جدول 

 

صورت جداگانه به لیزرل افزارمتغیرهاى پژوهش توسط نرم نتایج تحلیل عاملى تأییدى هریک از

ذکر است به. الزمنشان داده شده است پنج ۀشمارجدول  دست آمد که نتایج آن درمتغیر به براى هر

آمده باید دستهعاملی ب عنوان یک متغیر، بارها بهدرنظرگرفتن آن منظور کاهش متغیرها وکه به

 باشد.( 3/0) ازبیشتر 

 
 
 
 
 
 
 

سوال  ۀشمار

 ها(شاخص)
 ضریب آلفا

ال ؤس ۀشمار

 ها() شاخص
 ضریب آلفا

سوال  ۀشمار

 ها() شاخص
 ضریب آلفا

1 74/0 20 49/0 39 66/0 

2 33/0 21 51/0 40 42/0 

3 56/0 22 63/0 41 81/0 

4 58/0 23 75/0 42 48/0 

5 53/0 24 65/0 43 41/0 

6 51/0 25 41/0 44 41/0 

7 65/0 26 51/0 45 61/0 

8 81/0 27 55/0 46 41/0 

9 66/0 28 61/0 47 82/0 

10 77/0 29 35/0 48 43/0 

11 62/0 30 38/0 49 52/0 

12 56/0 31 55/0 50 66/0 

13 86/0 32 54/0 51 74/0 

14 64/0 33 69/0 52 75/0 

15 65/0 34 46/0 53 72/0 

16 63/0 35 52/0 54 51/0 

17 64/0 36 53/0 55 65/0 

18 66/0 37 86/0 56 43/0 

19 54/0 38 45/0 57 46/0 
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 مدیران ادارات ورزش و جوانانشایستگی  یهاشاخص اول ۀمرتب یدییتأ عامل لیتحل پارامترهایـ 5جدول 
 

ی 
تگ

س
مب

 ه
ور

جذ
م

نه
گا

د 
چن

 

t*
*
 

ی
مل

عا
ار 

 ب
 شاخص ها

ال
سو

ره 
ما

ش
 

ها
ه 

ؤلف
 م

اد
ابع

 

58/0  47/8  70/0  
چه میزانی مهارت های  هدف گذاری و برنامه ریزی بر ارتقاء 

 سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
1 

ی
ریت
دی
 م

ی
ه ا
یف
وظ

 

53/0  95/13  99/0  
چه میزانی توان سازماندهی بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران 

 تاثیر دارد؟
2 

51/0  62/7  64/0  
چه میزانی آموزش و بهسازی بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران 

  تاثیر دارد؟
3 

35/0  84/5  51/0  
چه میزانی تجربه مدیریت ورزشی بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
4 

68/0  10/10  80/0  
چه میزانی تدوین استراتژی مطلوب بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
5 

55/0  20/10  84/0  
چه میزانی ترسیم چشم انداز مطلوب بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
6 

60/0  06/9  74/0  7 چه میزانی نظارت بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟  

64/0  46/9  78/0  
چه میزانی مهارت های  هدف گذاری و برنامه ریزی بر ارتقاء 

 سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
8 

67/0  32/10  82/0  
چه میزانی پیش بینی و آینده نگری بر ارتقاء سطح عملکرد 

  ان تاثیر دارد؟مدیر
9 

ی
بر
ره

 

44/0  03/8  70/0  
چه میزانی مدیریت تضاد بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران 

 تاثیر دارد؟
10 

43/0  92/7  69/0  
چه میزانی تیم سازی و رهبری تیمی بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
11 

39/0  02/7  63/0  
چه میزانی رهبری تغییر بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران تاثیر 

 دارد؟
12 

34/0  28/6  57/0  
چه میزانی مدیریت استرس بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران 

 تاثیر دارد؟ 
13 

55/0  81/8  74/0  
چه میزانی استفاده موثر از قدرت بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
14 

56/0  61/8  75/0  
چه میزانی بکارگیری رهبری اقتضایی بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟ 
15 

 

 



 151                                                                             ...های محوریساخت و اعتباریابی ابزار شایستگی
 

شایستگی مدیران ادارات ورزش و  یهاشاخص اول ۀمرتب یدییتأ عامل لیتحل پارامترهایـ 5ادامه جدول 

 جوانان

ی 
تگ

س
مب

 ه
ور

جذ
م
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د 
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65/0  47/9  80/0  
چه میزانی دانش بکارگیری تکنولوژی اطالعات بر 

 ارتقاء سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟ 
16 

ی
ه ا
رف
 ح

ی
خت
شنا

 

56/0  53/8  75/0  
چه میزانی آگاهی از حقوق ورزشی و  مسائل قانونی 

 بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟ 
17 

58/0  80/8  76/0  
چه میزانی آگاهی از فنون اداره جلسه بر ارتقاء سطح 

 عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
18 

32/0  29/6  59/0  
چه میزانی آگاهی از سیاست ها و خط مشی های 
 سازمانی  بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟

19 

35/0  77/6  62/0  
چه میزانی دانش مدیریت ورزشی بر ارتقاء سطح 

 عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
20 

55/0  87/7  69/0  
چه میزانی استقالل فکری و عملی بر ارتقاء سطح 

 عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
21 

ی
تار
 رف

ی
ماع

جت
 ا

41/0  65/7  67/0  
چه میزانی سخت کوشی بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
22 

34/0  33/6  58/0  
چه میزانی شجاعت و قاطعیت در تصمیم بر ارتقاء 

 سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟ 
23 

50/0  67/7  67/0  
چه میزانی انعطاف پذیری بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
24 

69/0  21/10  83/0  
چه میزانی رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقاء سطح 

 عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
25 

55/0  81/8  75/0  
چه میزانی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی 

 بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
26 

98/0  02/4  99/0  
چه میزانی قانون مداری بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
27 

25/0  43/3  52/0  
چه میزانی مدیریت جریانهای سیاسی اثرگذار بر 
 واحد بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟

28 

ی
اس
سی

– 
ی
ماع

جت
ا

 

47/0  61/7  67/0  
چه میزانی بصیرت سیاسی و تحلیل محیط سیاسی بر 

 ارتقاء سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
29 
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شایستگی مدیران ادارات ورزش و  یهاشاخص اول ۀمرتب یدییتأ عامل لیتحل پارامترهایـ 5ادامه جدول 
 جوانان
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43/0  39/7  66/0  
چه میزانی تصویرسازی مثبت از عملکرد واحد بر ارتقاء 

 سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
29 

ی 
نگ
ره
ف

- 
ی
اط
رتب
ا

 

ی
ماع

جت
ا

 

55/0  35/8  71/0  
چه میزانی تاثیر و نفوذ بر دیگران بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
30 

65/0  92/9  81/0  
چه میزانی مهارت های  ارتباطی بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
31 

69/0  74/10  85/0  
چه میزانی قدرت مذاکره و اقناع کنندگی بر ارتقاء سطح 

 عملکرد مدیران تاثیر دارد؟ 
32 

65/0  02/10  81/0  
چه میزانی اعتمادسازی بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران 

 تاثیر دارد؟
33 

50/0  30/8  70/0  
چه میزانی همدلی و درک دیگران بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
34 

54/0  10/9  75/0  
چه میزانی درک و مدیریت تفاوتهای فرهنگی بر ارتقاء 

 سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
35 

59/0  98/8  75/0  
چه میزانی خودآگاهی بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران تاثیر 

 دارد؟
36 

ی
ص
شخ

 

تگ
یس
شا
فرا

ی
 

49/0  61/9  75/0  
چه میزانی اعتماد به نفس بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران 

 تاثیر دارد؟
37 

79/0  14/12  92/0  
چه میزانی مدیریت زمان بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران 

 تاثیر دارد؟
38 

56/0  41/8  72/0  
چه میزانی داشتن انگیزه بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران 

 تاثیر دارد؟
39 

49/0  34/9  72/0  
چه میزانی داشتن ثبات فکری بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟ 
40 

ی
رین
رآف
کا

 

63/0  72/9  80/0  
چه میزانی داشتن تفکر استراتژیک بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
41 

52/0  42/8  72/0  
چه میزانی شناخت فرهنگ سازمانی بر ارتقاء سطح 

 عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
42 

42/0  18/7  64/0  
چه میزانی گرایش به خالقیت و نوآوری بر ارتقاء سطح 

 عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
43 

35/0  11/7  60/0  
چه میزانی تمایل به ریسک و مخاطره بر ارتقاء سطح 

 عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
44 
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شایستگی مدیران ادارات ورزش و  یهاشاخص اول ۀمرتب یدییتأ عامل لیتحل پارامترهایـ 5ادامه جدول 
 جوانان

ی 
تگ

س
مب

 ه
ور

جذ
م

نه
گا

د 
چن

 

t*
*
 

ی
مل

عا
ار 

 ب
 شاخص ها

ال
سو

ره 
ما

ش
 

ها
ه 

ؤلف
 م

اد
ابع

 

54/0  76/9  81/0  

چه میزانی اهتمام به توسعه و تقویت مراکز 
مشاوره)رفتاری و کاری( بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران 

 تاثیر دارد؟
45 

ت ر
اش
هد
ب

ی
وان

 

ی
تگ
یس
شا
فرا

 

67/0  00/10  79/0  
چه میزانی بسترسازی برای فعالیت های ورزشی بر ارتقاء 

 سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟ 
46 

59/0  98/8  74/0  
چه میزانی بستر سازی برای همکاری مبتنی بر اعتماد بین 

 کارکنان بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
47 

59/0  60/10  85/0  
چه میزانی مهارت ایجاد آرامش روانی محیط کار بر ارتقاء 

 سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
48 

12/1  00/9  03/1  
چه میزانی بسترسازی محیط سالم برای رشد بر ارتقاء 

 سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
49 

34/0  05/6  63/0  
چه میزانی مقید به انجام واجبات و ترک محرمات بودن بر 

 ارتقاء سطح عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
50 

ی
اد
تق
 اع

49/0  83/7  68/0  
چه میزانی پایبندی به ارزشهای اسالمی بر ارتقاء سطح 

 عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
51 

50/0  25/8  71/0  
چه میزانی گذشت و ایثار بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران 

 تاثیر دارد؟
52 

ی
الق
اخ

 

36/0  68/6  61/0  
چه میزانی خوشخلقی بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران 

 تاثیر دارد؟
53 

66/0  75/9  80/0  
چه میزانی امانتداری و حفظ اسرار بر ارتقاء سطح 

 عملکرد مدیران تاثیر دارد؟
54 

47/0  39/7  66/0  
چه میزانی صداقت و راستگویی بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
55 

64/0  63/9  97/0  
چه میزانی تواضع و فروتنی بر ارتقاء سطح عملکرد مدیران 

 تاثیر دارد؟
56 

58/0  47/8  70/0  
چه میزانی روحیه عدالت خواهی بر ارتقاء سطح عملکرد 

 مدیران تاثیر دارد؟
57 

 

** P< 0/01 
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 مـدیران ادارات ورزش و جوانـانهای محـوری دهـد کـه در شایسـتگینشـان می شمارۀ یـکشکل 

 (،77/0) فراشایسـتگی بـا بـار عـاملی (،92/0) شایستگی اجتمـاعی بـا بـار عـاملی ،ترتیب اولویتبه

با  ،لذا ؛ثیر دارندأت( 71/0) و شایستگی شناختی با بار عاملی( 75/0) ای با بار عاملیشایستگی وظیفه

 ،باشدمین( 3/0) های محوری کمتر ازهای شایستگیلفهؤکدام از بارهای عاملی مکه هیچتوجه به این

 شوند.حفظ می نامهپرسشها در آن تمامی

  

   
های محوری مدیران )تحلیل عاملی( ابعاد شایستگی مدل برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد ـ1شکل 

 ادارات وزارت ورزش و جوانان

زارش حد بسیار مطلوب گها در، تمامی شاخصشودمشاهده می شش ۀطور که در جدول شمارهمان

 بودهها با سازۀ نظری بودن گویهبیانگر همسو امر این کهها برازش نسبی دارد اند و مدل با دادهشده

های محوری مدیران شایستگی ۀنامتوانند در پرسششده میهای مطرحاالت و عاملؤو تمامی س

 ادارات وزارت ورزش و جوانان حفظ شوند.
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 اداراتهای شایستگی مدیران ییدی شاخصأهای برازش تحلیل عاملی تشاخص ـ6 جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  پژوهشمتغیری پیرسون بین متغیرهای بستگی تکابتدا ضرایب هم ۀ هفت،در جدول شمار

 ۀشده در جامعبستگی محاسبهداری ضرایب همامعن ،سطح مدیران ارشد محاسبه شده و سپس

تی بستگی از آزمون برای آزمون معناداری میزان هم ،بنابراین؛ قرار گرفته استآزمون آماری مورد

بستگی بین تمامی متغیرهای شایستگی در ضریب هم فوق، اساس جدولبر استفاده شده است.

در این . (اندهای معنادار با ستاره مشخص شدهبستگیهم) باشدمی دارادرصد معن 95سطح اطمینان 

( r=76/0) "شناختی" و "فراشایستگی"شده بین متغیر بستگی معنادار گزارشهم بیشترینارتباط، 

( گزارش r=54/0) "شناختی"و متغیر  "ایوظیفه"بستگی معنادار بین متغیر و کمترین ضریب هم

 مطلوبحد در اشارههای موردبستگی بین مؤلفهشود که میزان هممشاهده می ،کلیطورشده است. به

 .باشدمی
 

 هااداری آنشایستگی و معن بستگی متغیرهایهم ـ7جدول  

ایوظیفه اجتماعی فراشایستگی ابعاد  شناختی 

00/1 فراشایستگی     

72/0* اجتماعی  00/1    

ایوظیفه  *63/0  *67/0  00/1   

76/0* شناختی  *67/0  *54/0  00/1  

* P< 0/05 

 میزان کیفیت ارزش نام شاخص

 df/ (001/0=p )987/106(2)دو رۀ خیآما

 078/0 (RMSEAریشۀ خطای میانگین مجذورات تقریبی )

 94/0 (NFIشدۀ برازش )شاخص نرم

 93/0 (NNFIنشدۀ برازش )شاخص نرم

 94/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 92/0 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 90/0 (AGFIشده )شاخص نیکویی برازش تعدیل
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 گیریبحث و نتیجه
رغم علی. "اهلل یامرکم ان تودوا االمانات الی اهلها ان"فرماید: ساء مین ۀسور 58 ۀخداوند متعال در آی

کار مدیریت منابع انسانی به ۀای در حوزصورت گستردههاخیر ب هایالکه مفهوم شایستگی در ساین

از شایستگی ارائه را تعریف یکسانی  ،و کاربران منابع انسانی پژوهشگران ۀاما جامع ؛گرفته شده است

کنون در داخل کشور مبنای شایستگی تابر مدیران ادارات ورزش و جواناناند و موضوع انتصاب ردهنک

های های شایستگیخوبی شاخصاستاندارد و معتبر که بتواند به یوجود ابزارلذا،  و بررسی نشده

؛ دشورا شناسایی کند، بیش از پیش احساس میمدیران ادارات ورزش و جوانان محوری انتصاب 

های محوری برای حاضر با هدف تعیین اعتبار و پایایی ابزار تعیین شایستگی پژوهش رو،ازاین

، انجام اعتماد و معتبر داشته باشدهایی قابلکه شاخصمدیران ادارات ورزش و جوانان انتصاب 

 بوده تبر و پایاکارگیری ابزارهای معهاستفاده و ب پژوهشی، گونههر ۀکه اساس و پایییجاآن. ازگرفت

بستگی دارد، پژوهشگران باید از اعتبار  مورداستفادهبه اعتبار ابزار  پژوهشو تفسیر و تحلیل نتایج 

ییدی و أآمده از تحلیل عاملی تدستههای بیافته (.9991،241، 1)بورنز ابزارها اطمینان کسب کنند

مدیران های محوری برای انتصاب طور منطقی به حمایت از ابزار شایستگیپایایی این پژوهش، به

ید آن است که این ؤآمده از این پژوهش مدستههای بپرداخته است. یافتهادارات ورزش و جوانان 

توانند در مدیران ورزشی کشور میو پژوهشگران و  باشدمیورزش  ۀزمیندر معتبر یابزار، ابزار

 ارزیابی انتصابات از آن استفاده نمایند.

 ۀو مقایس نتایجبررسی  باشد.میقبلی  مطالعاتبا  هاییها و تفاوتدارای مشابهت رپژوهش حاض

 (، گودرزی2003) لویکزود مطالعاتپژوهش در تعداد ابعاد با این دهد که تطبیقی نشان می

 لحاظ به. دارد یی( همسو2013) ( و بوکر1391) (، بنیادی2012) (، شیری1389) (، شیخ1381)

( و 1389) (، شیخ2006) 3(، باتلر2006) (، ای1989) 2فریدمن هایپژوهشبا نیز  هالفهؤتعداد م

 (، ای1989) فریدمن مطالعات اب هاتعداد شاخص از نظر ،. همچنیناست راستا( هم2012) شیری

 هایپژوهش ذکر است که تمامیبهالزم. باشدهمخوان می( 2012) و شیری (2006) (، باتلر2006)

با  ،تقویت بهداشت روانی در محیط کارهای اخالقی و عدم توجه به شایستگیلحاظ خارجی به

 .تفاوت دارند پژوهش حاضر

 مدیران ادارات ورزش و جوانانهای محوری برای انتصاب پایایی ابزار شایستگیدر پژوهش حاضر 
در پژوهشی  ( نیز2012) ثبات درونی باالیی است. شیری ۀدهنددست آمد که نشانهب( 94/0معادل )

                                                           
1. Burns 

2. Friedman 

3. Batler 
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پایایی  ،گزارش نمود. همچنین( 95/0معادل )های مدیران بخش دولتی را پایایی ابزار شایستگی

و اجتماعی ( 935/0) ، شناختی(919/0) ای، وظیفه(920/0با ) برابر فراشایستگیهای عامل

 .دباشمیدارای بیشترین میزان ثبات  شناختیدهد عامل دست آمد که نشان میهب( 832/0)

( در سطح مطلوبی 70/0ها )بیش از حد نصاب هماهنگی درونی عاملتوان گفت که می ،ترتیببدین

بیانگر آن است که ابزار  یافتهگیری در کمترین حد بوده است. این مقدار خطای اندازه قرار داشته و

تواند میه ابزار معتبری است ک مدیران ادارات ورزش و جوانانهای محوری برای انتصاب شایستگی

 .نمایدکمک مدیران ادارات ورزش و جوانان در ارزیابی انتصاب  ورزش ۀو مدیران حوز پژوهشگران به

سنجش مورد یدیگر مطالعاتهای پژوهش حاضر در های مشابه با عاملعاملذکر است که شایان

نجام داد، ( در پژوهشی که بر روی مدیران ا2000ویلکینوس ) ،راستاایندر .قرار گرفته است

( در 2003دولویکز ) ،گزارش نمود. همچنین( 83/0معادل ) های شناختی راهای شایستگیعامل

اعالم نمود. نتایج پژوهش شیری ( 85/0)برابر با  ای راهای وظیفهشایستگی پژوهشی پایایی عامل

 و( 90/0دل )معا ترتیبهای اجتماعی و فراشایستگی را بههای شایستگی( نیز پایایی عامل2012)

 تیاالت، نتایج مقادیر ؤابزار و قدرت پیشگویی س ۀخصوص اعتبار سازدربراین، عالوه. ( دانست81/0)

های خود ند پیشگوی معناداری برای عاملاهخوبی توانستاالت بهؤنشان داد که تمامی س 1والیوـ 

های محوری برای انتصاب تگییید ساختار نظری ابزار شایسأاالت موجب تؤتمامی س ،بنابراین ؛باشند

االت، ؤشده برای سمشخص والیوـ  تیبا مقادیر  ،نتیجهدر ؛اندشدهمدیران ادارات ورزش و جوانان 

های های جزئی با عاملخصوص ارتباط بین عاملدرنتایج  ،براینعالوه. گرددیید میأت هاآناعتبار 

ال در ؤس پنجمدیریتی و رهبری(،  ۀلفؤ)م ایال در بعد شایستگی وظیفهؤس 15که کلی نشان داد 

 ی ـهای رفتاری، سیاسلفهؤال در بعد شایستگی اجتماعی )مؤس 16ای(، حرفه ۀلفؤ)م بعد شناختی

 هایبا زیرمقیاس) ال آن در بعد شایستگی فراشایستگیؤس 22ارتباطی( و ی ـ اجتماعی و فرهنگ

در  دیگر،سویاز. قرار داردیت بهداشت روانی( کارآفرینی و تقو های اخالقی، اعتقادی، شخصی،لفهؤم

مشاهده شد  مدیران ادارات ورزش و جوانانهای محوری های کلی با شایستگیعامل ۀبررسی رابط

فراشایستگی با بار ترتیب اولویت بهمدیران ادارات ورزش و جوانان های محوری در شایستگی که

 و( 78/0) شایستگی اجتماعی با بار عاملی (،81/0) لیای با بار عامشایستگی وظیفه (،93/0)عاملی 

کدام از بارهای عاملی که هیچبا توجه به این ،لذا ؛ثیر دارندأت( 73/0) شایستگی شناختی با بار عاملی

حفظ  هنامها در پرسشآن تمامی باشد،مین( 3/0) های محوری کمتر ازهای شایستگیلفهؤم

اند پیشگوی خوب و مناسبی برای ابزار عامل توانسته چهارهر که  توان گفتمی ،بنابراین ؛شوندمی

اعتبار درونی و  ،نتیجهدر ؛باشندورزش و جوانان مدیران ادارات های محوری برای انتصاب شایستگی

                                                           
1. T-Value 
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های دارند که شاخص( بیان می1999) 1هو و بنتلردر این ارتباط، . باشدمییید أتبیرونی ابزار مورد

دهند. در این پژوهش، در از برازش مدل یک ابزار ارائه می را دگی، ارزیابی جامعیبرازن ۀچندگان

دو به نسبت شاخص خی، مدیران ادارات ورزش و جوانانهای محوری آزمون خوبی برازش شایستگی

، ان.ان.اف.آی=93/0، ان.اف.آی=49/0، 2=آر.ام.سی078/0 (،987/106)معادل  آزادی ۀدرج

عنوان یید کردند. بهأبرازش ابزار را ت ای.جی.اف.آی =90/0 و جی.اف.آی=92/0 ،سی.اف.آی=94/0

لحاظ بهمدیران ادارات ورزش و جوانان های محوری برای انتصاب کلی، ابزار شایستگی ۀنتیج

استقرار  ،شدهشود. با توجه به مباحث عنوانیید میأو برازندگی آن ت بودههای برازش مناسب شاخص

ای از اقدامات سازی فرهنگی مناسب و تحقق مجموعهدر وزارت ورزش نیازمند بستر نظام شایستگی

عنوان معیارهای به پژوهشاین  ۀشدهای شناساییاز شاخصگردد پیشنهاد می ،روازاین ؛باشدمی

داری صورت پذیرد. پروری و شایستهاستفاده گردد تا شایستهمدیران ادارات ورزش و جوانان انتصاب 

مستلزم  ،مبنای شایستگیبرمدیران ادارات ورزش و جوانان انتخاب و انتصاب عنوان کرد که باید 

مدار بوده و صرفا  به گذشته ،نظام فعلی انتصابات؛ اما باشدمیمحور وجود معیارها و ضوابطی شایسته

وطلب در به عملکرد دا ،الزم است در کنار توجه به این عوامل ؛ لذا،نمایدخدمت توجه می ۀسابق

های احراز شایستگی ،توجه شود و مالک اصلی برای انتصابنیز مشاغل قبلی و مدرک تحصیلی 

طراحی بانک اطالعات مدیران شایسته  ،براینعالوه. باشدمدیران ادارات ورزش و جوانان نیاز مورد

ها ی سازماناطالعات کمبودتواند می نظام اداری وزارت ورزش و جوانان ۀعنوان بخشی از حافظبه

بهینه از مدیران شایسته را مرتفع نماید. وجود چنین سیستمی سبب  ۀبرای شناسایی و استفاد

توان با می، همچنینو تقویت نمایند. داده های خویش را توسعه ها و مهارتگردد افراد تواناییمی

 یبرای بررسی و ارتقا سازمانیاز مراکز ارزیابی درون آمده،دستبهتوجه به اهمیت موضوع و نتایج 

  استفاده نمود.مدیران ادارات ورزش و جوانان 

نقش و اهمیت انتصاب مدیران ادارات ورزش و جوانان دلیل روشنی است برای دستیابی به ابزاری 

های دینی ما در دین اسالم ریشه داشته و با آموزه ساالری کهمعتبر تا بتوان از طریق آن به شایسته

 .، دست یافتآمیخته شده است

بعدی شامل: ابعاد فراشایستگی توان بیان داشت که این ابزار، یک ابزار چندبندی نهایی میدر جمع

های اخالقی، اعتقادی، شخصی، کارآفرینی و تقویت بهداشت روانی(، شناختی )مؤلفۀ مؤلفه)

ای ی( و وظیفههای رفتاری، سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی ـ ارتباطای(، اجتماعی )مؤلفهحرفه

                                                           
1. Hu & Bentler 
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مدیران باشد؛ لذا، در تالش برای انتصاب های مدیریتی و رهبری( با تأیید اعتبار ساختاری می)مؤلفه

 کاربرد است.قابلادارات ورزش و جوانان 
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Abstract 
The aim of present study was to make and validate a tool for determining core 

competencies for appointment of Administrative Manager of Sports and Youth. 

Statistical population of this study was composed of all sport management professors in 

universities, chairman of the federations and also elected leaders and experts of the 

ministry of youth and sports (N=450). Due to the large population study class random 

sampling method was used (n=209). Measurement instrument was a questionnaire 57 

item which contains included 4 general factors (meta-competencies, cognitive 

dimension, social dimension and functional dimension). In order to make sure about 

validity of this questionnaire, an expert’s panel composed of management professors 

was applied. For testing its reliability,30 questionnaires were completed and 0/94 

Cronbach’s alpha was calculated which was an appropriate reliability coefficient for this 

study. Data analysis of this study was done by the method of descriptive and inferential 

statistics and factor analysis and in LISREL and SPSS software environments. All 

questions had a significant relationship with their agents in reliability structure, the 

amount of relationship and T-value, and they could be a good predictor for their agents. 

Indexes X2/df=106.987, RMSEA=0.078, NFI=0.94, NNFI=0.93, CFI=0.94, GFI=0.92 

and AGFI=0.90 confirmed the goodness of model. Also, the results about the relations of 

factors with the meaning of competency showed that all factors could be a good 

predictor for concept of competency. Finally, internal and external validity of core 

competencies for appointment of operational sport managers in Iranian ministry of youth 

and sports model was accepted. 
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