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 اصفهان های ورزشیباشگاه ی مدیرانهای شغلبررسی شایستگی

 3محبوبه سورانی ،2 نوشین بنار، 1نژادرحیم رمضانی

 نمدیریت ورزشی دانشگاه گیال استاد. 1

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن. 2

 * .  کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن3
 

   34/73/32تاریخ پذیرش:                                                                               41/70/33تاریخ دریافت: 

 چکیده
های ورزشی استان عامل باشگاه های شغلی مدیرانبررسی شایستگی ،پژوهش حاضراز هدف 

لف مدیران و مسئوالن سطوح مخت ۀرا کلی پژوهشآماری این  ۀجامعه و نمون. باشدمیاصفهان 

که نداستان اصفهان تشکیل داد پسندماهان و گیتی آهن، فوالدهای سپاهان، ذوبباشگاه

اولویت ابعاد  میانداری اتفاوت معن نشان داد پژوهشنتایج . نفر بود 32ها تعداد آن

مهارت نیاز به  ، همچنینوجود دارد.   وظایفو   ها، نقشاهمهارتشامل های شغلی شایستگی

 ادراکی،ی هامهارتآن با بین اولویت ولی باشد؛ میاالترین میانگین رتبه بدارای سیاسی 

 :شاملعامل مدیران هاینقش اولویتبین  ،. البتهردداری وجود نداامعن فنی تفاوتو  انسانی

 :عامل شاملبین اولویت وظایف مدیران نیزفردی  و ، اطالعاتی و میانگیریتصمیمنقش 

 گردید؛مشاهده  یداراتفاوت معن ، نظارت و سازماندهیو رهبری تیهدا ریزی،برنامه ۀوظیف

اهمیت این  ۀدهندنشان ،مدیرانهای نسبت به وظایف و نقشها اولویت باالی مهارت ،بنابراین

تواند ریزی مدیران، میبرنامه ۀگیری و وظیفهمراه اولویت باالی نقش تصمیمبعد است که به

 ها قرار گیرد. و ارزیابی مدیران عامل باشگاه ، انتصابمبنایی برای انتخاب

 ، وظایف مدیرانی مدیرانهاهای مدیریت، نقشمهارت شغلی،های شایستگی :کلیدیواژگان 

                                                   Email: suranimahboob@yahoo.com * نویسندۀ مسئول
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 مقدمه
ای در موفقیت از منابع انسانی مهمی هستند که نقش برجسته ،عاملویژه مدیرانمدیران و به

عملکرد کل باشگاه برتواند ها میترین تصمیم آنطوری که کوچکبه  .ای دارندهای حرفهباشگاه

 کارآمد، اجرایی هایروش اسب،من سازمانی ساختار وجود د.باش گذارثیرأتهای ورزشی و تیم

 و صالحیت واجد انسانی نیروی ، ترمهم همه از و ی مناسبکار جو سالم، کار ابزار و تجهیزات

د نگیر قرار توجه مورد باید ایحرفه ورزش اهداف به نیل برای که ندهست شرایطی از شایسته

اساس های ورزشی براهباشگ چنانچه انتخاب مدیران در (.121خانی، احسانی، امیری، قره)

دور از دسترس نیز کمی نظام ورزش کشور  رسیدن به اهداف کیفی و های الزم باشد،شایستگی

 ها،مهارت دانش، :شامل هاویژگی و مشخصات از وسیعی ۀدامن شایستگی ،البتهد. نخواهد ش

 خود ۀوظیف تا سازد درقا را فرد تواندیم که ستا رفتارها و هایزهانگ ، هانگرش صفات، ،هاییتوانا

ها، شناخت شدن باشگاهایبا حرفه همچنین(. 2002، 1هوا و هوا) انجام دهد اثربخش طوربه را

ثر و موفق ؤها برای مدیریت مهای شغلی مدیران و تعیین اولویت این شایستگیشایستگی

یریت باشگاه سطوح مختلف مد با توجه به .رسدنظر میکشور بسیار مهم به ورزشیهای باشگاه

های شایستگی تنهادر این پژوهش ، 4و مدیران سرپرست 3، مدیران میانی2مدیران عالی :شامل

های باشگاهکه  جاآناز و عنوان مدیر سطح عالی بررسی شده استشغلی مدیران عامل باشگاه به

 هاینارسایی و هاضعف و ای هستندو دوران گذار و انتقال به شرایط حرفه توسعهحالدر کشور

های باشگاه عامل مدیران شایستگی ،رسد در این وضعیتنظر میبه دارند مختلفی ساختاری

و  شناخت ،بنابراین ؛کندپیدا می بیشتری اهمیت انسانی منابع ترینکلیدی عنوانبه ورزشی

-مالکتواند و می استعامل باشگاه بسیار مهم  های شغلی مدیرانهای شایستگیتعیین اولویت

عامل شایسته، آموزش، ارزشیابی عملکرد و  هایی برای انتخاب و انتصاب مدیرانها و معیار

 آمیز دارند.ها باشد که بیشترین رابطه را با عملکرد موفقیتمدیریت باشگاه ۀتوسع

صنعت  انتخاب منابع انسانی مختلف مانند مربیان و مدیران درهای شغلی در شایستگیموضوع 

طوری که خود جلب کرده است. بهرا به پژوهشگرانسائل مهمی است که بسیاری از ورزش از م

های خاصی را های ورزشی، مالک و معیارها و انجمنها، باشگاهسسات، سازمانؤدر برخی از م

( 2003) 1هورچ و اسکات عنوان مثال،؛ بهنداهگرفت نظر های مدیران دربرای شایستگی

                                                             
1. Hua & Hua 

2. Top Managers  

3. Middle Level Managers  

4. Supervisor or First Level Managers  

5. Horch & Schutte 
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عملکردهای  شاملهای ورزشی آلمان را ها و فدراسیونورزشی باشگاههای مدیران شایستگی

، ارتباطات و اطالعات، (جذب حامیسخنرانی و تبلیغات برای )مدیریتی باال، وظایف مدیریتی 

-مدیریت مراجعان و منابع اصلی( و شایستگی) ییاجرابرخورد اجتماعی و حل مسئله، مدیریت 

ای، مدیریت تسهیالت، بازاریابی برای ورزش حرفه ،انونیحسابداری، مالی و ق انندهایی م

، الکساندرا. دانندمیتکنولوژی اطالعات و  مدیریت منابع، پیشنهادات خدماتی، علوم ورزشی

 هاینیاز مدیریت باشگاهموردشایستگی  92 ،(2002) 1مودکیس، کنتانکینکس و تئودوریکس

ند. این اهقرار داد طبقه هشترا در  ورزش و جوانان هایسیسات داخلی سازمانأاندام و ت تناسب

های مدیریت، علوم ورزشی، مدیریت تکنیک عبارت هستند از: ترتیب اهمیتها بهشایستگی

 یمنیاهای کامپیوتری، مدیریت تسهیالت و امکانات، رویدادها، روابط عمومی، مهارت

های شایستگی در مدل ۀنیز به ارائ بسیاری پژوهشگرانباشگاه.  ۀجلوگیری از آسیب( و ادار)

سونگ هیون، جامین و ، جیسون ،هاپژوهشاند که در جدیدترین های مختلف پرداختهسازمان

که دند ای خصوصی در آمریکا را ارائه کرههای مدیران باشگاه( مدل شایستگی2012) 2رونالد

ت، حقوق مربوط به مدیریت گلف، نگهداری تجهیزا :شاملنظر شایستگی مدیریتی مورد 10

ها، ورزش و باشگاه، فروش غذا و نوشیدنی ۀهای میان فردی(، ادارنقش) یرهبرمنابع انسانی، 

شایستگی ( 1331) یجهرم. نادریان بود مدیریت استراتژیو  تفریحات، حسابداری، بازاریابی

-ویژگی دانش عمومی و تخصصی، ، های ادراکی، انسانی، فنیمهارت :مدیران ورزشی را شامل

ترتیب به نیزها آن شایستگیو اهمیت  معرفی کرده استهای شخصی های رفتاری و ویژگی

 هایهای شخصیتی و رفتاری، مهارت انسانی، ویژگیدانش، ویژگی ۀمهارت ادراکی، مجموع

 .دمهارت فنی بو فردی و

وظایف،  :شامل بدنی راهای شایستگی مدیران سازمان تربیت( معیار1331) امیرتاش وبازیاری 

 :شامل اولویت وظایف مدیران میانی براین،عالوه. نداههای مدیریت در نظر گرفتها و مهارتنقش

رهبری، کنترل و  :شاملو در مدیران عملیاتی  ریزی، کنترل و نظارت، رهبریسازماندهی، برنامه

تر از ش اطالعاتی مهمنق در مدیران میانی ،. همچنینباشدمیریزی و برنامه نظارت، سازماندهی

های ترین نقشترتیب مهمگیری بهتصمیمو  ها ارتباطی، اطالعاتیگیری بود و نقشنقش تصمیم

ترتیب های مدیران میانی به، اولویت مهارتپژوهشاین  درند. اهمدیران عملیاتی گزارش شد

. افشاری، بودانسانی  و فنی، ادراکی :شاملانسانی و در مدیران عملیاتی  و ادراکی، فنیمهارت 

بدنی مدیریتی مدیران تربیت ۀگانهای سه( نشان دادند که بین مهارت1332)هنری و غفوری 

                                                             
1. Alexandra, Moudkis, Konstantinakos & Theodorikakos 

2. Jason, SeungHyun, JaeMin & Ronald 
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انسانی، ادراکی و عبارت است از ترتیب ها بهداری وجود دارد و اولویت آناها تفاوت معندانشگاه

 و اماکن مدیریت ،رویداد ریزیبرنامه هایتکنیک که داد نشان( 1321) اسدی ،البته فنی.

 مدیران هایشایستگی ترینمهم از رویداد بازاریابی و تحقیق مدیریت و ورزشی تجهیزات

 ورزشی هایفدراسیون مسابقات برگزاری مدیران و دانشگاه اساتید دیدگاه از ورزشی رویدادهای

مربوط دهد که در بسیاری از مطالعات ن نشان میپیشی هایپژوهش. مروری بر باشدمی کشور

 ازهای مدیریتی ها و مهارتیف، نقشاز وظا های بسیاریگویههای مدیران، شایستگیبه تعیین 

، 2و کیلی ؛ برافی1230، 1و شاپیرا دونبارابعاد و معیارهای شایستگی در نظر گرفته شده است ) 

، 4گابر ؛ 3،2001،122کروت، ردینگ، مک کنا و دونت؛ 1333؛ قورچیان و محمودی، 2002

 (. 1339فر و شکوه، بهشتی مقدم، نکویی ؛ 2003

اند ها متمرکز شدهمهارت ها ونیز در مطالعات خود به بررسی وظایف، نقش پژوهشگرانبرخی از 

؛ 2004، نیکویان اند )های شایستگی را بررسی کردهو اهمیت و یا اولویت این ابعاد و مالک

 (.1321اسماعیلی و حسینی،  ؛2003 ؛ گابر،1331؛ بازیاری و امیرتاش، 2009، 1هوی

-ها، تواناییترتیب مهارتخود را به پژوهشبندی اولویت ( نیز نتایج1320اسماعیلی و حسینی )

ترین وظایف مدیران عالی سازمان اقتصاد مهم (2003ند. گابر )اهها بیان کردها و نقش

آوری ازماندهی، جمعآوری اطالعات داخل سازمان، سجمع :شاملترتیب کشاورزی را به

، وظایف کارگزینی، آموزش و ریزیگیری، کنترل، برنامهسازمان، تصمیم از اطالعات خارج

، 9مینتزبرگمدل ( با استفاده از 2011) ت، خبیری، الوانی و تندنویسنوبخ .داندمیراهنمایی 

تی، رهبری و را تخصیص منابع، تشریفاهای ورزشی ایران مدیران فدراسیونهای ترین نقشمهم

 :های شغلی مدیران عامل باشگاه شاملشایستگی ،حاضر پژوهشلذا در  ؛مذاکره بیان کردند

 های مدیریتی در نظر گرفته شده است.ها و مهارتوظایف، نقش

ورزشی بیشتر های غیردهد شایستگی مدیران در سازمانداخلی نشان می هایپژوهشمروری بر 

(، 1332بخشایش ) عنوان مثال،؛ بهبوده است پژوهشگرانوجه های ورزشی مورد تاز سازمان

(، حسینیان، 1332دی و شیخ )(، زاه1332(، زراعی )1332) زادهمعصوم و سعادت، فرناصحی

های مدیریتی ی( شایستگ1321جاللی ) و (1320(، عابدیان اول )1320)رضا اکبری و شاهعلی

این، بحث وجودبا .اندمورد بررسی قرار دادهورزشی های مختلف غیررا در مدیران سازمان

                                                             
1. Dunbar & Shapira 

2. Brophy & Kiely  
3. Kraut, Reding, McKenna & Dunnette 

4. Gabor 

5. Hoy 
6. Mintzberg Modle 
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های ورزشی ایران با توجه به شرایط طور جدی در سازمانساالری بهشایستگی و شایسته

ها بررسی نشده است و مطالعات محدودی در این زمینه فرهنگی کشور و باشگاه ی ـاجتماع

( 1321( و اسدی )1331) امیرتاش(، بازیاری و 1331نادریان جهرمی ) تنها .وجود دارد

بدنی و مدیران رویدادهای ورزشی را بررسی ترتیب شایستگی مدیران ورزشی، سازمان تربیتبه

-بررسی شایستگی جهتی پژوهشپیشین، تاکنون  هایپژوهشبا توجه به براین عالوه .اندکرده

-شایستگیهای ورزشی کشور انجام نشده است و معیارهای های شغلی مدیران عامل باشگاه

مهم در  ۀهایی برای تعیین شایستگی مدیران وجود ندارد. نکتشغلی و اهمیت و اولویت

های مدیران است ؛ لذا در ثیر سطوح مدیریتی بر شایستگیأ(، ت1222) 1کیم هایپژوهش

عنوان مدیران سطوح عالی مورد ها بهعامل باشگاه های شغلی مدیرانشایستگی ،حاضر پژوهش

ها و وظایف، نقشبعد  سهشامل  پژوهشهای شغلی در این . شایستگیه استگرفتبررسی قرار 

 ،3ریزیبرنامه :شامل (1210) 2دیدگاه فایول با توجه به مدیران وظایف و ستا هامهارت

 (1230)  2های مدیریتی از دیدگاه مینتزبرگ. نقشباشدمی 9و کنترل 1، رهبری4سازماندهی

، 3گیریهای تصمیمگروه نقش سهدر  و شده تعریف یارهای مدیریتای از رفتمجموعهعنوان به

 11از دیدگاه کتز نیز های مدیرانمهارت گردیده است.تقسیم  10و میان فردی 2اطالعاتی

شود و ثر و دستیابی به اهداف سازمان میؤکه سبب عملکرد ماست رفتاری  ۀمجموع (1224)

 و همکاران، فر؛ ناصحی1333میرابی، ت )اس 14و فنی 13، انسانی12های ادراکیمهارت :شامل

توجه به  ،پیشین هایپژوهشتوجه در اکثر قابل ۀنکت .(1332، 11سنزودی  استفن و؛ 1332

یا مذاکره و  19مهارت سیاسی ،اما امروزه ؛فنی است ادراکی، انسانی و ۀگانهای سهمهارت

باید از آن برخوردار  ایهمدیر شایستهر های مدیریتی مهمی است که زنی نیز از مهارتچانه

مهارت  در این پژوهش ،همچنین(.  1332سنزو، استفن و دی  ؛1334، و مرتضوی دعائی) باشد

                                                             
1. Kim 

2. Fayol 

3. Planing 
4. Organizing 

5. Directing 

6. Controling 
7. Mintzberg 

8. Decisional Role 

9. Informational Roles 
10. Interpersonal Roles 

11. Katz 

12. Conceptual Skills 
13. Human Skills 

14. Technical Skills 

15. Stephen & De Cenzo 
16. Political Skills 



 4231، آبان و آذر 23مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                 423

توجه به  که با مورد ارزیابی قرار گرفته استعامل  های مدیرانعنوان یکی از مهارتسیاسی به

سیاست در این  ت ـای کامل و نقش روابط قدرشرایط گذار تدریجی ورزش کشور به حرفه

که روابط قدرت و سیاست در داخل و خارج از ویژه این ضروری است . به کامالً ،مرحله

زیادی در کشور وجود دارد که  های بسیارهای ورزشی کشور آشکار است و  نمونهسازمان

دیگر، استان اصفهان با وجود طرفاز .کشور استاهمیت این روابط در ورزش  ۀدهندنشان

- های شغلی مدیرانهای مهم ورزش کشور است و بررسی شایستگیهای موفق از قطبباشگاه

ها اعتمادی در جهت بهبود مدیریت باشگاهتواند نتایج قابلهای این استان میعامل باشگاه

یا  ای و باشگاهی داشته باشدورزش حرفه ۀساالری در توسعبر شایستگی، استقرار شایستهمبتنی

 که تاکنون بنابراین، با توجه به این ؛های کشور قرار گیردیران دیگر باشگاهمد ۀمورد استفاد

 عامل صاب مدیراننتا و معیارهای الزم برای انتخاب ها ولفهؤی در راستای تعیین مپژوهش

آوردن تمامی دستدر نظر دارند با به پژوهشگران ،های ورزشی کشور انجام نشده استباشگاه

ها و با تعیین اولویت ابعاد شایستگی شغلی مدیران باشگاه ۀکنندتعیینهای لفهؤمعیارها و م

های ها و مهارتهای مربوط به ابعاد وظایف، نقشعامل ،های شغلی و همچنینشایستگی

 های ورزشی کشور بردارند.ثری در انتخاب و انتصاب مدیران باشگاهؤگام م ،مدیران
 

  شناسیروش

تحلیلی های توصیفی ـ و از نوع پژوهش بوده هیت، کاربردیپژوهش حاضر از نظر هدف و ما

های های مختلف در باشگاهمدیران و مسئوالن بخش ۀرا کلی آنآماری  ۀ. جامعه و نمونباشدمی

معاونت  :استان اصفهان تشکیل دادند که شامل پسندماهان و گیتی آهن، فوالدسپاهان، ذوب

ات و اخبار سایت، مدیریت امور فرهنگی و تبلیغات، ارتباطات و امور فرهنگی، مدیریت اطالع

هواداران، معاونت بازرگانی،  ۀمدیریت سمعی و بصری، مدیریت تشریفات، مدیریت کمیت

گذاری، ریابی، مدیریت بازرگانی و سرمایهمدیریت تدارکات و پشتیبانی، مدیریت فروش و بازا

ها، معاونت سیستم ۀملل، مدیریت توسعالمدیریت حقوق و امور قراردادها، مدیریت روابط بین

فنی ورزش، مدیریت ورزش قهرمانی آقایان، مدیریت ورزش قهرمانی بانوان، مدیریت ورزش 

همگانی و کارگری، مدیریت پزشکی و ورزشی، مدیریت توسعه و استعدادیابی، معاونت اداری و 

 ۀجامع باشند.اری و رفاهی میمدیریت امور اد و مالی، مدیریت امور مالی، مدیریت انبار و اموال

شده است.  آماری در نظر گرفته ۀامعآماری برابر با ج ۀنمون نفر و 33به تعداد آماری 

 29 کهها توزیع شد های مختلف باشگاهو مسئوالن بخش مدیران از نفر 33ها بین نامهپرسش

ی مقاالت و مستندات بررسای با اولیه ۀنامپرسش .همکاری کردند پژوهشاین در ( %1/21) نفر
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های مدیران با مرور مبانی نظری، ابزارهای پژوهشی های شایستگیگویه تعیین منظوربه علمی

نظر  ،( و همچنین2012)ن و همکاران جیسو ،(2003در مقاالت خارجی هورچ و اسکات )

د ها را مورگویه مهارت 34ها و گویه نقش 49گویه وظایف،  44متخصصان تدوین گردید که 

در  د روایی صوری و محتواییییأت جهتساخته پژوهشگر ۀناماین پرسش. نددادبررسی قرار می

نظران و اساتید مدیریت ورزشی و مدیریت قرار گرفت تا نظرات نفر از صاحب 11اختیار 

-ها با گزینهالؤنامه، ارتباط سها، محتوای پرسشمورد چگونگی نگارش گویهتخصصی خود را در

 با اهداف پژوهش اعالم کنند.  هاالؤاهنگی سها و هم

های نمودن برخی از گویهحذف و اضافهنیز کردن نظرات و پیشنهادها و پس از بررسی و لحاظ

گویه و  21ها با گویه ، نقش 24گویه )وظایف با  93پایانی با  ۀنام، پرسشۀنامه اولیپرسش

( ساخته 1 تا بسیار کم= 1 )از بسیار زیاد=ارزشی لیکرت  1گویه( و با مقیاس  12ها با مهارت

افزار با استفاده از نرم ییدینامه از تحلیل عاملی تأپرسش ۀبررسی روایی ساز منظوربه شد.

گیری . نتایج آزمون مدل اندازهدرک ییدنامه را تأپرسش واییکه نتایج آن ر شداستفاده  1موسآ

عامل مربوطه  ۀکنندهای مورد نظر تعیینکه گویهبیانگر این است  یکموس در جدول آافزار نرم

با توجه به . دست آمدبه 22/0 به میزان کرونباخاز طریق آلفای  این ابزار پایایی هستند.

های مکرر گیریاز آزمون اندازه ،هاها در ابعاد شایستگی، وظایف و نقشبودن توزیع دادهطبیعی

 ،هاها در مهارتا توجه به توزیع غیرطبیعی دادهو باستفاده شد و آزمون تعقیبی بونفرونی 

 . کار رفتبه ≥01/0Pداری اآزمون فریدمن در سطح معن
 

 نتایج
موس استفاده شد. آافزار ییدی در نرمأنامه از مدل عاملی تپرسش ۀبررسی روایی ساز جهت

های یا گویهشده که متغیرهای مشاهده ندداد موس نشانآافزار اندازه گیری در نرم هایمدل

 .سنجدنظر را میمورد ۀساز طور کاملبهنامه پرسش

های نهایی برازش خوبی دهد که مدلنشان می یکاساس جدول های برازش پژوهش برشاخص

 .کندیید میأنامه را تپرسشروایی نتایج آن نیز  دارند.
 

 

 

 

 
                                                             
1  . AMOSE 
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 عاملی ییدأهای تهای مربوط به مدلخروجی شاخص ـ1دول ج

 

. (Sig=22/0های شغلی، کرویت برقرار است )ا توجه به تجانس کواریانس میان ابعاد شایستگیب

دهد که بین اولویت ابعاد شایستگی نشان می دودر جدول  1اسفریسیتی اسومد آزموننتایج 

ترتیب های موجود، اولویت ابعاد شایستگی بهتوجه به میانگینتفاوت معناداری وجود دارد و با 

 ها و وظایف است.ها، نقشمهارت
 

 ابعاد شایستگی مدیرانثیرات بین أنتایج ت ـ2جدول 

 آزادیۀ درج انحراف استاندارد میانگین وظایف مدیران
میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری 

 12/0 09/4 وظایف

 11/0 11/4 هانقش *001/0 01/2 49/0 2

 12/0 21/4 هامهارت

 ≥01/0Pسطح   داری درا* تفاوت معن 

 

های برای مقایسۀ زوجی ابعاد شایستگی 2بونفرونی، نتایج آزمون سهبا توجه به نتایج جدول 

ها با ها و مهارتدهد که تفاوت معناداری بین وظایف با مهارتنشان می عامل شغلی مدیران

البته، شود. ها تفاوت معناداری مشاهده نمیها وجود دارد؛ اما، میان وظایف با نقشنقش

 .( وجود دارد111/0) هابیشترین تفاوت میانگین بین وظایف و مهارت

 

 

 

 

 

                                                             
1. Sphericity Assumed 
2. Bonferroni 

 
روئکای اسک  

 

 ۀدرج

 آزادی

کای اسکوئر 

 نسبی

شاخص 

 برازش

شاخص 

برازش 

 افزایشی

شاخص 

برازش 

 تطبیقی

خطای جذر 

میانگین 

 مربعات

223/321 وظایف  232 404/1  299/0 333/0  332/0  023/0  

232/43 هانقش  30 413/1  204/0 224/0  223/0  023/0  

292/192 هامهارت  133 222/1  322/0 212/0  210/0  011/0  
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 آزمون بونفرونی  با استفاده از های ورزشیعامل باشگاههای شغلی مدیرانابعاد شایستگی زوجی ۀمقایس ـ3جدول 

 داریاسطح معن هاتفاوت میانگین وظایف

 وظایف
 *001/0 111/0 هامهارت

 12/0 01/0 هانقش

 02/0 10/0 هانقش هامهارت

 ≥01/0Pداری در سطح  ا* تفاوت معن

 

های استان اصفهان های مدیران عامل باشگاهدهد که بین مهارتنشان می چهار نتایج جدول

دهد که نتایج آزمون فریدمن نشان می ،همچنین .(=021/0sigندارد ) وجود داریامعن تفاوت

انسانی، فنی و سیاسی مدیران عامل از دیدگاه دیگر  ادرکی، هایمهارتهای تفاوت اولویت

 .مدیران باشگاه به یک میزان اهمیت دارند و نسبت به هم اولویتی ندارند
 

 با استفاده از آزمون فریدمن  های مدیرانتعیین اولویت مهارت ـ4جدول 

 میانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین هامهارت
خی 

 دو
 داریامعن سطح آزادی ۀدرج

 30/2 134/0 30/4 سیاسی

212/9 3 021/0 
 49/2 921/0 20/4 انسانی

 43/2 922/0 22/4 فنی

 31/2 903/0 12/4 ادراکی

 ≥01/0Pح طداری در سا* تفاوت معن
 

در  31/0با بار عاملی  توانایی درک مسائل استراتژیک باشگاهدهد که نشان می پنجنتایج جدول 

آشنایی کافی در مهارت انسانی،  24/0با بار عاملی  افراد ۀحفظ اطالعات محرمانکی، مهارت ادرا

مناسب از  ۀمهارت استفاددر مهارت فنی و  33/0با بار عاملی  ورزشی ۀو مقررات رشتین با قوان

 چهارهای ترین گویهدر مهارت سیاسی مهم 99/0با بار عاملی  ها برای حمایت باشگاهفرصت

 تی هستند.   مهارت مدیری
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 های مهارت مدیرانییدی گویهأنتایج تحلیل عاملی ت ـ1جدول 

 مقداربرآوردشده

غیراستاندارد 

 برای پارامتر

خطای 

 معیار

 نسبت

 بحرانی

سطح 

 معناداری
عاملی بار  

ها   مهارت  

هاگویه هاعامل   

1/000 
   

0/931 
قدرت تحلیل مسائل مختلف سیاسی، 

دیفرهنگی و اقتصا  

 ادراکی

 

213/0  221/0  011/4  001/0 *** 132/0  
شناخت روابط غیررسمی درون و بیرون 

 باشگاه

409/1  212/0  432/1  001/0 *** 291/0 شگاهموقع مسائل و مشکالت باتشخیص به   

122/1  220/0  992/1  001/0 *** 310/0 اهباشگ استراتژیک توانایی درک مسائل   

323/1  210/0  430/1  001/0 *** 222/0 اشگاهمشکالت احتمالی ب و بینی موانعپیش   

191/1  241/0  232/4  001/0 *** 943/0  
 ۀتوانایی تحلیل مسائل جاری و روزمر

 باشگاه

000/1  
   

112/0  برخورد محترمانه با افراد 

 انسانی
 

 

323/0  192/0  231/4  001/0 *** 191/0 افراد باشگاه ۀروابط منصفانه با هم   

192/1  242/0  292/4  001/0 *** 222/0 تیمی و کار تیمیۀ ایجاد روحی   

114/1  322/0  212/4  001/0 *** 243/0 افراد ۀحفظ اطالعات محرمان   

223/0  240/0  191/4  001/0 *** 902/0  
توجه و حمایت ویژه از بازیکنان 

دیدهآسیب  

000/1  
   

302/0  
للی المهای ملی و بینآشنایی باسازمان

 ورزشی

 فنی
 

240/0  241/0  122/2  001/0 *** 331/0  
 ۀشتمقررات ر قوانین و آشنایی کافی با

 ورزشی

133/0  132/0  201/3  001/0 *** 493/0 ورزشکاری ۀداشتن سابق   

904/0  130/0  931/4  001/0 *** 132/0 مدیریت ۀدانش و تجرب   

910/0  120/0  102/1  001/0 *** 134/0  آشنایی با امور فنی تیم 

000/1  
   

992/0  
ها مناسب از فرصت ۀارت استفادمه

باشگاه از برای حمایت  
 سیاسی

 

 

392/0  202/0  292/4  001/0 *** 110/0  
داشتن روابط با افراد قدرتمند و 

 سیاستمدار

424/0  192/0  311/2  001/0 ** 310/0  
ثر با نهادها و ؤایجاد ارتباط م

ورزشیهای غیرسازمان  

 ≥01/0Pداری در سطح ا** تفاوت معن    

 ≥001/0Pداری در سطح ا*** تفاوت معن   
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 .(Sig=23/0)باشد های مدیران، کرویت برقرار میبا توجه به تجانس کوواریانس میان نقش

نتایج استفاده شده است.  اسفریسیتی اسومد ها از آزموننتیجه، برای بررسی تفاوت بین دادهدر

ها تفاوت معناداری وجود ن عامل باشگاههای مدیرادهد بین اولویت نقشنشان می ششجدول 

گیری، تصمیم شامل: های مدیرانهای موجود، اولویت نقشدارد که با توجه به میانگین

 ی است.فرداطالعاتی و  میان
 

 های مدیرانابعاد نقشثرات بین ا نتایج ـ9جدول 

های نقش

 مدیران
 انحراف استاندارد میانگین

ۀ درج

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 92/0 03/4 فردیمیان

 91/0 19/4 گیریتصمیم *04/0 21/3 332/0 2

 19/0 02/4 اطالعاتی

 ≥P 01/0داری در سطح ا* تفاوت معن

 

دهد که تفاوت ، نتایج مقایسۀ زوجی در آزمون بونفرونی نشان میهفتبا توجه به جدول 

 گیری وجود دارد. مفردی با تصمیهای میانمعناداری بین نقش
 

 آزمون بونفرونی با استفاده از های ورزشیهای مدیران باشگاهزوجی نقش ۀمقایس ـ2جدول 

 داریاسطح معن هاتفاوت میانگین هانقش

 فردیمیان
 011/0 132/0 گیریتصمیم

 302/0 091/0 اطالعاتی

 404/0 02/0 اطالعاتی گیریتصمیم

 ≥P 01/0داری در سطح اتفاوت معن* 

 

ها در های مربوط به همۀ نقشدهد، تمامی گویهنشان می هشتطور که نتایج جدول همان

های رگرسیونی، دار هستند که این معناداری وزنمعنا 001/0تحلیل عاملی تأییدی در سطح 

آوری های کارآفرینی، جمعباشد. نقشگرای متغیرهای موجود در مدل میدهندۀ روایی همنشان

-ها در نقشترین عاملمهم 232/0و  313/0، 329/0ترتیب با بار عاملی و رابط نیز به اطالعات

های باشند. با توجه به بار عاملی مدل، نقشفردی میگیری، اطالعاتی و میانهای تصمیم

آوری اطالعات، سخنگو و تخصیص منابع باالترین اولویت و کارآفرینی، جمع نقش ،مدیران
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ترین اهمیت و کما دارند و نقش مذاکره، تشریفاتی و رهبری نیز دارای بیشترین اهمیت ر

 باشند.اولویت می 
 

  های مدیراننقشییدی أنتایج تحلیل عاملی ت ـ.3 جدول

 عاملی بار هانقش
سطح 

 معناداری

نسبت 

 بحرانی

خطای 

 معیار

مقدار 

برآوردشده 

غیراستاندارد 

 برای پارامتر

 فردینقش میان

 

 000/1    232/0 رابط

 399/0 131/0 902/9 001/0*** 211/0 رهبری

 020/1 113/0 001/2 001/0*** 930/0 تشریفاتی

 نقش اطالعاتی

 

 000/1    343/0 سخنگو

 302/0 111/0 232/2 001/0*** 243/0 رساناطالع

 112/1 123/0 232/3 001/0*** 313/0 اطالعاتآوریجمع

 گیرینقش تصمیم

 

 211/1 122/0 220/2 001/0*** 332/0 تخصیص منابع

 021/1 193/0 191/9 001/0*** 212/0 مسائل ۀکنندحل

 339/1 210/0 313/9 001/0*** 329/0 کارآفرینی

 000/1    201/0 مذاکره

 ≥001/0Pداری در سطح ا*** تفاوت معن
 

 

 

 ثیرات بین ابعاد وظایف مدیرانأنتایج ت ـ2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین وظایف مدیران
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 90/0 20/4 ریزیبرنامه

3 22/1 41/14 001/0* 
 13/0 39/3 سازماندهی

 90/0 02/4 و کنترل نظارت

 92/0 12/4 رهبریو هدایت 

 ≥01/0Pداری در سطح ا* تفاوت معن
 

 ( و از آزمونSig=913/0) ایف، کرویت برقرار استتوجه به تجانس کوواریانس میان وظ با

دهد که بین اولویت وظایف نشان می نهاسفریسیتی اسومد استفاده شده است. نتایج جدول 

اولویت  ،های موجودداری وجود دارد. با توجه به میانگیناها تفاوت معنمدیران عامل باشگاه

 .و رهبری، نظارت و سازماندهی استریزی، هدایت ترتیب برنامهعامل به وظایف مدیران
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 دهد که بین اولویتنشان می بونفرونی، نتایج مقایسۀ زوجی در آزمون دهبا توجه به جدول 

داری های ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، تفاوت معناظایف مدیران عامل باشگاهو

هی با نظارت و هدایت مشاهده ریزی با سازماندهی و نظارت و نیز میان سازماندبین برنامه

شود. ریزی با هدایت و نظارت با هدایت تفاوت معنادار مشاهده نمیشود؛ اما بین برنامهمی

( وجود دارد. این نتایج نشان 332/0) ریزی و سازماندهیبیشترین تفاوت میانگین بین برنامه

 ویژه سازماندهی است. تر از وظایف دیگر، بهمراتب مهمریزی بهدهد که وظیفۀ برنامهمی
 

 

 آزمون بونفرونی با استفاده از های ورزشیزوجی وظایف مدیران باشگاه ۀمقایس ـ10جدول 

 داریاسطح معن هاتفاوت میانگین وظایف

 ریزیبرنامه

 *001/0 332/0 سازماندهی

 *012/0 122/0 نظارت

 00/1 034/0 رهبری و هدایت

 سازماندهی
 02/0 190/0 نظارت

 *001/0 303/0 هدایت و رهبری

 02/0 143/0 هدایت و رهبری و کنترل نظارت

 ≥P 01/0داری در سطح اتفاوت معن *
  

 

های مربوط به همۀ وظایف در تحلیل عاملی دهد که تمامی گویهنشان می 11نتایج جدول 

هندۀ روایی دهای رگرسیونی، نشانداری وزندار است که این معنامعنا 001/0تأییدی در سطح 

ریزی برای جذب برنامهباشد. با توجه به بار عاملی، گویۀ گرای متغیرهای موجود در مدل میهم

تدوین ریزی برای توسعۀ امکانات فیزیکی و ورزشی مختلف باشگاه و ، برنامهنیروهای انسانی

ریزی هستند و تفویض اختیار با بار های برنامهترین گویهمهم های باشگاهسیاست اهداف و

 های وظیفۀ سازماندهی دارد. ، کمترین اهمیت را در گویه32/0عاملی 
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 های وظایف مدیرانییدی گویهأنتایج تحلیل عاملی تـ 11جدول 
مقدار 

ر برآوردشده غی
 استاندارد برای

 پارامتر

خطای 
 معیار

 نسبت
نیبحرا  

سطح 
 معناداری

 بار
 عاملی

 وظایف

هاگویه هاعامل   

000/1  
   

121/0  جذب اسپانسر ریزی مالی وبرنامه 

ریزیبرنامه  
 

443/1  343/0  110/4  001/0 *** 213/0  
مربی، مانند  (ریزی برای جذب نیروهای انسانیبرنامه

 )غیره و بازیکن

204/1  220/0  414/4  001/0 *** 921/0  
امکانات فبزیکی و ورزشی  ۀیزی برای توسعربرنامه

 مختلف باشگاه
124/1  222/0  090/1  001/0 *** 922/0  های باشگاهسیاست تدوین اهداف و 

022/1  319/0  212/3  001/0 *** 440/0  
مدت، عملیاتی و کوتاه ،ریزی یک سالهبرنامه

 استراتژیک
000/1  

   
322/0  تفویض اختیار به افراد 

 سازماندهی
 

232/1  413/0  222/2  003/0 ** 123/0  اد یا واحدهاربین وظایف افهماهنگی برقراری  

312/1  491/0  322/2  001/0 ** 102/0  گیریدادن افراد در تصمیممشارکت 

214/1  423/0  942/2  003/0 ** 444/0  
سازماندهی و تنظیم امور مربوط به تماشاگران و 

 هواداران
290/1  499/0  224/3  001/0 *** 112/0  مراتب اختیار افرادکردن سلسلهمشخص 

422/1  432/0  022/3  002/0 ** 933/0  
 ف افراد یا واحد هایتعریف دقیق وظا تقسیم کار و

 ها()کمیته
000/1  

   
941/0  هارسانه باشگاه و ۀرابطبرنظارت  

نظارت 
کنترلو  

 

301/0  191/0  392/4  001/0 *** 132/0  تیم لکردمع و فنی برکادر ارزیابی نظارت و 

220/0  211/0  312/4  001/0 *** 121/0  نفعافراد ذیبه اعالم نتایج ارزیابی باشگاه  

339/0  139/0  222/4  001/0 *** 990/0  فصلی( )هفتگی، ماهانه وارزیابی مستمر نظارت و 

990/0  129/0  242/3  001/0 *** 420/0  و امکانات ورزشیکیفیت وسایل برنظارت  

120/0  132/0  322/4  001/0 *** 122/0  ی باشگاهلامور ما کنترل بودجه و 

022/1  212/0  211/4  001/0 *** 913/0  و دوایرها سرکشی به واحد 

000/1  
   

910/0  تنبیه موقع از پاداش وبه ۀاستفاد 

هدایت و 
 رهبری

 

011/1  199/0  029/9  001/0 *** 911/0  رهغی ورزشکاران، مربیان و انگیزه در کارکنان، ایجاد 

212/0  122/0  239/4  001/0 *** 992/0  انضباط در باشگاه برقراری نظم و 

243/0  134/0  122/1  001/0 *** 923/0  بندی امورمدیریت زمان و زمان 

214/0  211/0  322/4  001/0 *** 123/0  صورت تیمی و مشارکتیبه انجام کارها 

012/1  223/0  144/4  001/0 *** 900/0  و روشن به افراد تحت مدیریت ابالغ دستورات قاطع 
 

 ≥P 01/0 داری در سطحا** تفاوت معن
 ≥P 001/0 داری در سطحا*** تفاوت معن
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 گیریبحث و نتیجه

 های شغلی مدیرانمنظور بررسی شایستگیای بهنامهبرای اولین بار پرسش ،در پژوهش حاضر

تواند برای بررسی و ارزیابی که می یید شدأهای ورزشی در داخل کشور تنظیم و تعامل باشگاه

ی مانند هورچ و پژوهشگران ،البته استفاده شود. های ورزشیباشگاه های مدیران عاملشایستگی

نادریان جهرمی ، (2011جیسون و همکاران ) ،(2002(، الکساندرا و همکاران )2003اسکات )

(، 1333، بخشایش )(1331(، بازیاری و همکاران )1333(، قورچیان و محمودی )1331)

( 1321( و جاللی )1320(، عابدیان اول )1330(، زاهدی و شیخ )1332فر و همکاران )ناصحی

های مدیران را رخ شایستگیکه نیم نداههای شغلی را بررسی کردابعاد مختلفی از شایستگی

شامل  هاشپژوهشده در این تمامی ابزارهای استفاده همچنین،. دادندطور کامل نشان نمیبه

 .های مدیریتی بودندها و مهارتهای مربوط به وظایف، نقشها و گویهکل یا تعدادی از عامل

-و اکثر گویه بودهتر حاضر کامل پژوهشهای شغلی در بندی ابعاد شایستگیطوری که تقسیمبه

ی، های ادراکبر مهارتعالوه ،همچنیند. گیردربرمیپیشین را  هایپژوهشهای موجود در 

 عامل نیز در مهارت سیاسی مدیرانگیری اندازهبرای نامه هایی در پرسشگویه ،انسانی و فنی

 های شغلی مدیران باشد.تواند موضوع جدیدی برای بررسی شایستگیکه می نظر گرفته شد

عامل  شغلی مدیران ترین بعد شایستگیهای مدیران مهممهارت ،های پژوهش حاضریافتهدر 

تری داشتند. این نتیجه اولویت و اهمیت کم ،ترتیبظایف بهها و وشناخته شد و نقش باشگاه

ی، فنی و سیاسی های ادراکی، انسانعامل در مهارت اهمیت باالی توانمندی مدیران ۀدهندنشان

های مدیریتی باعث بهبود ( مهارت2004) 1و ون فلیت  پترسونطور که از نظر هماناست. 

های این . آزمودنیرسدیبه اهداف خود م به کمک آنسازمان  و شودیمعملکرد مدیریت 

 زیرا ؛ندارندهای مدیران عامل پژوهش نشان دادند که نگاهی کالسیک و سنتی به شایستگی

 ،بنابراین ؛اند( را در اولویت آخر قرار دادههریزی و غیربرنامه ،سازماندهیکالسیک )وظایف  هاآن

تجربه و غیره با وظایف  ،آموزش ،مدیران بسیاری از طریق تحصیل که توان نتیجه گرفتمی

های مدیریت آشنا های خود را رشد دهند و با نقشمدیر آشنا هستند و الزم است بیشتر مهارت

 زیرا ؛توان طبیعی تلقی کردرا می ها و وظایف مدیراندار بین نقشاتفاوت معن معد ،شوند. البته

های این ابعاد در گویه ۀنزدیک و مشابه هستند. مقایس همتگی بسیار بهبعد از شایس دواین 

گیری نقش تصمیم دو عنوان مثال،؛ بهدهداین واقعیت را نشان می دیگرمنابع همین پژوهش و 

                                                             
1. Peterson & Van Fleet 
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-های مدیران با ایفای صحیح نقش همچنین، .و اطالعاتی به وظایف مدیران مرتبط است

طور اثربخشی ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل را بهنامهتوانند وظایف برمدیریتی خود می

های باشگاه های شغلی مدیرانشایستگیدار ایت معنواولتوجه به  با ،طور کلیبهانجام دهند. 

های مدیریتی باید در اولویت انتخاب، انتصاب، برخورداری از مهارترسد نظر میبه ورزشی

ویژه به والن قرار گیرد.ئریزان و مستوجه برنامهیریت، موردارزیابی، آموزش، توسعه و بهبود مد

نشان دادند که نیز  (2009هوی )و  (2004) و ون فلیت (، پترسون2002نیکویان ) این که

  .دارندها اهمیت بیشتری نسبت به نقش ،های دیگرمدیران در سازمانهای مهارت

ادراکی، انسانی، فنی  مهارت چهاردر هر  ایدمدیران عامل ب ،حاضر پژوهشهای با توجه به یافته

سو ( هم1334) یمرتضوکه این نتیجه با نظر دعائی و  (چهار)جدول  و سیاسی توانمند باشند

 ؛بار عاملی باالیی دارند ،های مربوط به مهارت ادراکیدهد گویهنشان می پنج جدول نتایج. است

-طبق یافتهدهند. انند مهارت ادراکی خود را افزایشتوها میاین گویه یمدیران با ارتقا ،بنابراین

بینی موانع پیش، 31/0راتژیک باشگاه با بار عاملی توانایی درک مسائل است ،حاضر پژوهشهای 

موقع مسائل و مشکالت باشگاه با بار عاملی و تشخیص به 23/0و مشکالت باشگاه با بار عاملی 

ثبات و ماهیت بیجا که ازآن ،بنابراین ؛مدیران هستندها در مهارت ادراکی ترین گویهمهم 29/0

-رو میهای ورزشی مدیران را با مشکالت بسیاری روبهمتغیر ورزش در درون و بیرون باشگاه

بینی مسائل و مشکالت گر اصلی باشگاه در پیشعنوان هدایتعامل بهتوانایی مدیر ،کند

باشگاه  بهتر از منابع انسانی و فیزیکی ۀاستفاد سببتواند رقابت ورزش میپر ۀاحتمالی در صحن

در مطالعات  ،البته بازیکنان، مربیان و دیگر افراد باشگاه باشد. هایو هماهنگی بهتر تالش

ژانت، بورلی ) پیشین به اهمیت مهارت انسانی مدیران در تمام سطوح مدیریت اشاره شده است

های مهارت ترین گویهمهم نیز پژوهشین در ا(. 1331، ترجمه: رضوی و بلوریان، 1و جروم

 23/0 و 21/0عاملی  ترتیب با بارتیمی به ۀافراد و ایجاد روحی ۀحفظ اطالعات محرمان ،انسانی

مشارکت دیگران را در باشگاه  توانندمی اعتمادۀ مدیران با حفظ اطالعات محرمان ،البته. بودند

دهد که حاضر نشان می پژوهشایج تحلیل عاملی نت ،دیگرسویاز (.1333میرابی، ) کنندبیشتر 

های ملی های ورزشی و آشنایی با سازمانآشنایی با قوانین و مقررات رشته ،مهارت فنی از نظر

که این  بیشترین اهمیت را دارند 31/0و  34/0عاملی  ترتیب با بارالمللی ورزشی بهو بین

. این دهدنشان می را ا سازمانی ورزشیورزشی و تعامل طوالنی ب ۀموضوع نیز اهمیت تجرب

  .باشدمیهای کشور موضوع از مباحث اصلی در انتخاب و انتصاب مدیران عامل باشگاه

                                                             
1. Zhant, Borli & Jerum  
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های کوچک و دارای ساختار ساده های ورزشی از سازماناین که باشگاهبا توجه به  ،البته

د یک مدیر عمومی عمل مدیر باید مانن ،رسمیت و پیچیدگی  اندکی دارندشوند و محسوب می

رسد که نظر میبه ،بنابراین ؛(1332استیفن و دی سنزو، ترجمه:اعرابی و همکاران، کند )

های ورزشی باشگاهالزم را داشته باشند.  ۀچهارگان هایمهارت ۀباید کلیها عامل باشگاه مدیران

-بهتر می هامهارت اینعامل در صورت برخورداری از مراتب اندکی دارند و مدیرسلسله کشور

در نیز ی دیگر را مدیریت کند و میزان نفوذ و پذیرش او تواند با مدیران و سرپرستان، واحدها

عامل مدیر نقش ،هاگرایی و پیچیدگی پایین در باشگاهتخصص همچنین،شود. باشگاه بیشتر می

-موزش و افزایش مهارتتوجه به آ ،بنابراینسازد؛ کننده میرا در تمامی امور برجسته و تعیین

ها قرار گیرد. های مدیریتی در باشگاهمهارت ۀهای توسعبرنامه در میانعامل باید  های مدیران

مطالعه،  باعامل مدیران ،بنابراین ؛بهبود هستندقابل ها با آموزش و تجربهاین مهارت براین،عالوه

روابط  توجه به شرایط کشور، که با ویژه اینهب .ها را کسب کنندنآتوانند میدانش و آموزش 

ها این ورزش ۀمین بودجأبخش دولتی در ت ۀبا درگیری فزایندمین بودجه أسیاسی برای ت

 ۀند منابع خود را از دولت و نهادهای زیرمجموعهست مدیران ناگزیر و اهمیت بسیاری دارد

 سیاست ـ  قدرتط حفظ روابمین کنند و این خود به مهارت سیاسی مدیر باشگاه و أدولتی ت

 بستگی دارد.

گیری باالترین اولویت را دارد و تصمیمدهد که نقشنشان میمدیران های ابعاد نقش ۀمقایس

 هایگیری با یافتهتصمیم نقش اهمیت باالی ست.ا دارافردی معنتفاوت آن نیز با نقش میان

ترین گیری را از مهمیمها در نتایج خود تصمسو است؛ زیرا آنهم ( 2003) 1کیس و برانچ

دهد که این نتیجه نشان میبیان کردند.  ورزشهای شغلی مدیران در مدیران فوقانی شایستگی

 مشکالت وبا مسائل  هدر مواجه رندهیگمیتصمترین افراد عنوان اصلیعامل باشگاه به مدیران

 ،البته .کنندیفا میی شکست باشگاه احت وکننده در موفقیت سزا و تعیینهب ینقش ،سازمانی

مقدمه و این نقش  ؛ زیراگیری با نقش اطالعاتی طبیعی استنقش تصمیمدار امعنعدم تفاوت 

پذیر نیست. مدیران در باشگاه گیری بدون اطالعات امکانتصمیم نیاز تصمیم گیری است وپیش

العات الزم تبادل اط و ت مدیرهأتشکیل منظم جلسات هینیازمند نقش اطالعاتی هستند تا در 

  باشگاه موفق عمل کنند. ۀت مدیرأبا هی

 دارای گیریهای تصمیمدر نقشبیشترین بار عاملی با کارآفرینی و تخصیص منابع های گویه

عاملی و اهمیت کمتری  بار ،نقش دیگر دوو نقش حالل مسائل و مذاکره نسبت به  باالاهمیت 

-ایده ۀارائ زایی،های مختلف درآمده از روشاستفاد پژوهشهای . بنابراین، طبق گویه؛ندشتدا

                                                             
1. Case & Branch  
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ترین اقدمات تواند مهمهای جدید در نقش کارآفرینی و توزیع مناسب منابع مالی در باشگاه می

ی نسبت به کارآفرین مسائل نقش حلبراین، عالوه بهبود تخصیص منابع باشد. درعامل  مدیران

اولویت دوم و  دارای ، نقش اطالعاتینتایجبا توجه به . استو تخصیص منابع اهمیت کمتری 

تواند به علت . این نتیجه میباشدمیعامل  گیری مدیرانتصمیم نقش نسبت بهری تاهمیت کم

مدیریت نتایج  پاییندر سطوح شاید حال، بااینها باشد. سطوح عالی مدیریت باشگاه ۀمطالع

تر از نقش ( نقش اطالعاتی را مهم1331ن )طوری که بازیاری و همکارابه .دست آیدهبمتفاوتی 

 ند. اهگیری برای مدیران میانی و عملیاتی گزارش کردتصمیم

ها باشگاه عامل های مختلف باشگاه، اولویت وظایف مدیراناز دیدگاه مدیران و مسئوالن بخش

ریزی برنامه. باشدمی ریزی، هدایت و رهبری، نظارت و سازماندهیبرنامه :ترتیب اهمیت شاملبه

 زیرا ؛خوانی دارد( هم1321اسدی )با نتایج این یافته که  استعامل  مدیرانۀ ترین وظیفمهم

های شغلی مدیران رویدادهای ترین وظیفه در شایستگیریزی را مهمبرنامه ،خود مطالعاتدر 

یج بازیاری و ریزی در وظایف مدیران با نتااهمیت باالی برنامه ،. البتهه استورزشی گزارش کرد

معرفی تر اهمیتکمریزی را  نسبت به وظایف دیگر ( مغایرت دارد که برنامه1331همکاران )

 هاپژوهشخاطر تفاوت سطوح مدیریتی مدیران در تواند بهکنند. این تفاوت در نتایج میمی

 است؛ عامل شناسایی شده مدیران ۀترین وظیفریزی مهمبرنامه ،حاضر پژوهشدر  ؛ زیراباشد

یران عملیاتی ترین وظیفه برای مد( کم اهمیت1331درحالی که در نتایج بازیاری و همکاران )

ترین مهم، نتایج تحلیل عاملیبا توجه به رسد. معرفی شده است  که طبیعی هم به نظر می

 ازیکنمربی، بمانند ) ریزی برای جذب نیروهای انسانیبرنامه هاهای مدیران عامل باشگاهبرنامه

 تدوین اهداف وامکانات فیزیکی و ورزشی مختلف باشگاه و  ۀریزی برای توسع، برنامه(غیره و

ریزی و هدایت و رهبری نشان برنامه ۀوظیف دونزدیکی  براین،عالوه هستند. های باشگاهسیاست

صورتی که در .اندبه عامل مدیریت بیشتر توجه کرده ،ریزیدر کنار برنامه هادهد که آزمودنیمی

 با نگاه ،سازماندهی بسیار مهم است. البتهۀ وظیف ،ریزیاساس مبانی نظری پس از برنامهبر

استیفن و دی سنزو، ) اولویتی بین وظایف مدیریت وجود ندارد ،به وظایف یندی یا فراگردیافر

یگر نسبت به د تریسازماندهی اهمیت کم پژوهشدر این (. 1332ترجه: اعرابی و همکاران، 

دار بود. این اریزی و هدایت و رهبری معنبرنامه ۀاین تفاوت با وظیفکه وظایف مدیران داشت 

 ۀها وظیفزیرا آن ( مغایرت دارد؛1331ان )( و بازیاری و همکار2003با نتایج گابر ) یافته

ین . انداهو مدیران میانی شناسایی کردعالی سازمان  مدیرانوظیفه  ترینسازماندهی را مهم

ترین شایستگی برای سازماندهی را مهم ۀ( نیز وظیف2003حالی است که هورچ و اسکات )در

، تفویض اختیارهای بررسی دقیق گویههای آلمان بیان کردند. ها و فدراسیونمدیران باشگاه
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-دادن افراد در تصمیم مشارکتهواداران و سازماندهی و تنظیم امور مربوط به تماشاگران و 

ها بسیار ساده این موارد برای آزمودنی دهد که احتماالًنشان می سازماندهی ۀدر وظیف اهگیری

نیز هواداران و تماشاگران و ویژه در رابطه با ن بهآیا به اهمیت  و است بوده و متداول

رسد اهمیت نظر میبهدیگر، طرفاز وقوف کمتری دارند. هاگیریدادن افراد در تصمیممشارکت

های از جمله ضعف ،سازماندهی، تفویض اختیار و یا مشارکت دیگران در تصمیمات پایین

به  دلیل نبود اختیارات الزم، منجرها بهحتی با واگذاری مسئولیت ؛ زیراهای ورزشی استباشگاه

عامل مدیران ؛ زیرا(1332مجدآرا، شود )مرج در باشگاه می هرج و درنهایت،نوعی خال قدرت و 

-های فصل بعد برنامههای فصلی منظم، مسابقات روزهای تعطیل و بازیید برای بازیباشگاه با

تا کارمندان و افراد را در باشگاه ورزشی  ریزی کنند و برای انجام این کار مجبور هستند

 سازماندهی کنند. 

 ۀدهندها در میان ابعاد شایستگی شغلی که نشاناولویت اول مهارت به با توجه طور کلی،به

شود مبنای پیشنهاد می های مدیریتی استعامل در مهارت اهمیت باالی توانمندی مدیران

های مدیریتی در مهارت هاآناساس میزان توانمندی ارزیابی، انتخاب و انتصاب مدیران بر

-اولویت باالی تصمیم حاضر پژوهشدر  ،)ادراکی، انسانی، فنی و سیاسی( قرار گیرد. همچنین

-عنوان اصلیعامل به دهد مدیرانریزی در وظایف مدیران نشان میها و برنامهشگیری در نق

شکست  وای در موفقیت کننده، نقش تعیینمشکالتبا  هدر مواجه رندهیگمیتصمترین افراد 

ها و وظایف نقشاین مدیران باید در جهت انجام هرچه بهتر  ،لذا ؛کنندها ایفا میباشگاه

 چهار این ۀآموزش و توسعهایی در جهت ریزیشود برنامه، پیشنهاد میردیگسویاز .بکوشند

های آموزشی، و از طریق کالس گرددانجام  ریزیبرنامه ۀگیری و وظیف، نقش تصمیممهارت

-شایستگی ثری در جهت تقویت اینؤریزی در این زمینه، گام مها و برنامهسمینارها، همایش

 .ه شودهای ورزشی کشور برداشتی باشگاهابرای مدیریت حرفه های شغلی

رخ های شغلی بررسی شده بودند که نیمابعاد مختلفی از شایستگیدر مطالعات پیشین 

های شغلی . تاکنون نسبت به شایستگیدادندطور کامل نشان نمیهای مدیران را بهشایستگی

وظایف کالسیک مدیران بیشتر نگاهی کالسیک و سنتی وجود داشته است  به طوری که 

 . شده است های مدیران مطرحترین شایستگی)برنامه ریزی، سازماندهی و غیره( از مهم

های شغلی به بررسی شایستگی ها، بطور جامعهاو مهارتبا بررسی وظایف، نقشپژوهش حاضر 

ترین بعد های مدیران مهممهارتدر تحقیق حاضر مدیران عامل باشگاه پرداخته است. 

ها و وظایف اولویت کمتری داشتند. اهمیت باالی شغلی شناخته شد و نقش شایستگی

مدیران  دهدنشان میهای ادراکی، انسانی، فنی و سیاسی عامل در مهارتتوانمندی مدیران 
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های تجربه  با وظایف مدیر آشنا هستند و الزم است بیشتر مهارتو  بسیاری از طریق تحصیل

 .ی خود موفق عمل کنند های مدیریتنقشدر  و نددهخود را رشد 
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