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 چکیده
ی مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی هامهارتی روانی بر هامهارتۀ مدل اثر ارائهدف از پژوهش حاضر 

مدیر ورزشی  504نفر از بین  911که به روش پیمایشی انجام گرفت. تعداد  استبود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی 
اس ی الگوهای مدیریتی بهاپرسشنامهانتخاب شدند. ابزار پژوهش  یاطبقهصورت تصادفی ۀ آماری بهنمونعنوان اصفهان به

ساخته بود که روایی صوری، محتوایی و پایایی آن تأیید شده و ی روانی محققهامهارتی مدیریتی و هامهارت(، 9111)
ر ی روانی بهاتمهاروتحلیل اطلاعات از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که یهتجزکار گرفته شد. برای به

یر أثتی مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی اصفهان تأثیر دارد. همچنین الگوهای مدیریتی تحت هامهارت
 044/0ۀ مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است )دهندنشانی مدیریتی قرار دارند و نتایج هامهارت

=,RMSEA10/0=,GFI10/0 =AGFIی روانی نیاز دارند و این هامهارتمدیران به سطح مناسبی از  (. از آنجا که
ی فنی، انسانی، ادراکی و سیاسی و در نهایت انتخاب الگوی مدیریت هامهارتصورت مستقیم بر استفاده از به هامهارت
سمت اثربخشی  را به هاسازمانی روانی خود را افزایش دهند تا بتوانند هامهارتبایست سطح یم، مدیران استمؤثر 
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 یدیکل یهاواژه
 فنی. مهارتی، روانیاسی، مهارت سی، مهارت انسانی، مهارت ادراکیریتی، مهارت مدالگوی 

 

 

                                                           

  19033681201يسندة مسئول : تلفن :نو , r.nazari@khuisf.ac.irnazarirasool@yahoo.com Email:   

mailto:nazarirasool@yahoo.com


 0011، تابستان 2، شمارة 03مديريت ورزشی، دورة                                                                                        392

 

 

 مقدمه

باید اندیشه و افکار نو  هاسازماندر حال تحول و تغییرند، در آینده مدیران  هاسازماندر جهان معاصر که 

بایست با هوشیاری و گوش به زنگ بودن، حساس بودن، ویکم مییستبرو مدیران قرن داشته باشند، ازاین

های یطمح(. باید توجه داشت که مدیریت در 99ی و علاقه و با یادگیری مستمر موفق شوند )سختکوش

یای کنونی که در هر سازمان بزرگی نام یک است. در دنهاسازمانهای نسبی و اساسی رقابتی از مزیت

یشان اثربخش هاسازمانخورد، مدیران باید برای رسیدن به موفقیت و اهداف راهبردی مدیر به چشم می

پردازند، از این امر یمۀ ورزش توسعی ورزشی نیز که به امر هاسازمان(. در این زمینه 4و کارا عمل کنند )

 نگاهداشت(. به بیان دیگر، برای ساخت و 19نیستند و الزاماً به مدیران و رهبران کارامد نیاز دارند ) مستثنا

ی فنی، انسانی، ادراکی، اجتماعی، هامهارتمانند  یژهوهای یتکفاپایدار سازمانی مؤثر، به مدیرانی با 

یری گبر اندازهی روانی هامهارتقش (. ن1پذیری و مهارت معنوی نیاز است )مهارت خلاقانه، مهارت مخالفت

رو یکی از ینازا(. 9) کرده استخصوص جنبۀ ذهنی آن، بیش از همه اهمیت پیدا های روانی بهفعالیت

 (. 91) استی روانی، ارتباطی و مدیریتی هامهارتبندی یتاولوی اصلی در مدیریت ارشد هاچالش

ز آمیاعی انسان مطرح بوده است. انجام موفقیتبحث رهبری موضوعی است که همواره با زندگی اجتم

 دستیابی به اهداف گروهی منظوربههر کار گروهی مستلزم مدیریت صحیح و کارآمد است، بنابراین افراد 

برای شکل دادن به دیدگاه کارکنان،  هاسازمان(. رهبری در 90به مدیر یا رهبر توانمند و اثرگذار دارند )

 اهسازمانحدی که مطالعات نشان داده است که نوآوری اهمیت زیادی دارد، بهپاسخ به تغییر و پذیرش 

پذیر باشند و با یکدیگر در جهت بهبود توانند موفق باشند که مدیران و کارکنان انطباقیمدر صورتی 

(. الگوی مدیریتی نوعی الگوی رفتاری به نسبت پایدار است 95ها و فرایندهای کاری تلاش کنند )یستمس

آید. محققان معتقدند رویکردهای جدید رهبری قادرند تأثیرات یم حساببههای یک رهبر یژگیوکه از 

مطلوبی بر نگرش و رفتارهای پیروان داشته باشند و تعهد و رضایت کارکنان را افزایش دهند، اتخاذ الگوی 

(. 91خش بسیار مهم است )صورت تجلی مدیریت اثرببه بلندمدتۀ سازمان در توسعمنظور بقا و رهبری به

ینی و شخصیت مدیران است، عاملی که الگوی بجهانۀ طرز تفکر، دهندنشاناز آنجا که الگوی مدیریتی 

، به شیوۀ نگرش رهبر نسبت به نقش خود و کارکنان سازمان بستگی دارد دهدمدیریتی را تحت تأثیر قرار 

تواند به افزایش تعهد و وفاداری پیروان منجر رهبری میی مناسب الگوهارو استفادۀ صحیح از ینازا(، 91)

 (.7شود )
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( مطرح 9111)9ی نظری است که از سوی باسهاچارچوبیکی از  ساختارگراو  گراتحولیۀ رهبری نظر

ی هاسبک، در مقایسه با سایر گراتحولدهد که رهبری یمشد. بررسی نتایج بیشتر تحقیقات نشان 

 یزش کاری، عملکرد، موفقیت سازمانی، رضایت شغلی،انگ برتفاوت تأثیر مثبت یبمدیریتی ساختارگرا و 

کنند که رهبری (. محققان اشاره می91کلی بهرۀ سازمانی دارد ) طوربهتعهد سازمانی، کارایی، اثربخشی و 

د. شویمپذیری یتمسئولهای کارکنان، بهبود خلاقیت، نظم و انضباط و یتقابلموجب افزایش  گراتحول

و  خشبالهامآل، تحریک فردی، انگیزۀ توجه به توجه فردی، رفتار ایده با یدبا گراتحولبنابراین رهبری 

 .(95)ی ورزشی باشد هاسازمانکار رود و راهنمایی برای عنوان یک راهنما بهآل در سازمان بههای ایدهیژگیو

ینۀ مناسب برای کارامد شدن آنها فراهم زماند تا ی مدیریتیهامهارتمدیران اغلب نیازمند شناخت 

شود که مدیر کارامد باید در چهار ها در مورد کارامدی مدیریت به این ختم میآید. مشهورترین نظریه

(. از آنجا که همۀ 1مهارت خبره باشد: مهارت فنی، مهارت ادراکی، مهارت انسانی و مهارت سیاسی  )

شانس موفقیت  هامهارتنیاز است و ضعف و کاستی در هر کدام از برای انجام وظایف مدیر مورد  هامهارت

ی جدید که در دنیای امروزه مشغول هاسازمانکلی در  طوربهدهد، مدیر و در نهایت سازمان را کاهش می

(. 1ی اساسی مدیریتی، موفق یافت )هامهارتتوان بدون داشتن فعالیت هستند، هیچ مدیری را نمی

ر، های پرتلاطم داشته باشند. به مفهوم دیگیاز دارند که شناخت درستی از پویایی محیطبنابراین مدیران ن

ۀ لازمرسد یم نظربه(.94ی مدیریتی است )هامهارتکارایی و اثربخشی عملکرد مدیران مستلزم استفاده از 

مدیریتی برای مدیران ی هامهارتی ارتباطی و هامهارتبرای ارتقای  هاسازمانریزی صحیح در این برنامه

توانند با در نظر ضروری است، ضمن اینکه مدیران می هاسازمانعنوان افراد اثرگذار در این ورزشی به

ی ارتباطی و هامهارتی انسانی از جمله توسعۀ هامهارتهای ارتباطی مؤثر و بهبود گرفتن شبکه

به بهبود سطح ارتباطات و در نهایت اثربخشی ی مدیریتی مدیران ورزشی و تبیین روابط بین آنها  هامهارت

 (. 91سازمانی منجر شوند )

شناسی ورزشی نیز امروزه بسیار مورد ی روانی مدیران در عملکرد آنها و مطالعۀ آن در روانهامهارت

گزینی، ی پایه )هدفهامهارت سه دستهی روانی در ورزش به هامهارتتوجه قرار گرفته است. 

تنی )واکنش به استرس یا فشار روانی، آرمیدگی یا فشار ی روانهامهارتعهد یا التزام(، ، تنفساعتمادبه

روانی، کنترل ترس، نیروبخشی یا انرژی روانی( و مهارت شناختی )تمرکز، تصویرسازی، تمرین ذهنی و 
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(. 97) ی شده استبندطبقهی رفتاری، عاطفی و شناختی هامهارتتر عبارت کلییزی مسابقه(، بهرطرح

دهند که عوامل روانی در بهبود عملکرد افراد و ی روانی نشان میهامهارتدر زمینۀ  هگرفتانجامتحقیقات 

(. سازمان بهداشت جهانی مهارت روانی مانند روابط 1کنند )افزایش سلامتی آنان نقش بسزایی ایفا می

موجب افزایش  هامهارتد که این کنگیری را پیشنهاد کرده و اشاره مییمتصمفردی، حل مشکل و بین

گزینی، تمرکز، شوند و در واقع شامل هدف، رضایت و لذت بردن مینفساعتمادبهمتغیرهایی همچون 

گزینی به توان گفت هدف(. در تعریق چهار مهارت روانی می1اند )ای و سرسختی روانیی مقابلههامهارت

از نظر تربیت اهداف و تلاش در راه رسیدن به آنهاست؛ شده بندیای منظم و طبقهمفهوم داشتن برنامه

احساس یا حالت ذهنی است که اغلب با موفقیت در ارتباط است؛ تمرکز، گزینش عبارت  نفساعتمادبه

اهمیت ندارد،؛کنترل حالات روانی به مفهوم کنترل افکار،  آنچهی از پوشچشمیت است و بااهم آنچهاست از 

های ذهنی و درونی در جریان فعالیت مهم است یتفعالی یافتن بر بخشی از احساسات و در واقع آگاه

(97.) 

شوند موفقیت یا شکست یک سازمان محسوب می تضمین کنندگانکنندگانینتضمترین مدیران مهم

 مدیریت سازمانی و مدیریت مهارتهایۀ نفوذ مؤثر مدیر است. دهندنشانو کیفیت مدیریت در تمام سطوح 

کاربرد  در واقع توانایی هامهارت. این می کننددنکنیممنابع انسانی چگونگی عملکرد یک سازمان را تعیین 

 انسانی مهارتهای (.91) باشند می دانش و استفاده از سطح دانش فنی و تجارب شخصی توسط یک مدیر

بشناسد، به نقاط قوت خودآگاه باشد، عقاید و افکارش مستلزم آن است که شخص پیش از هر چیز، خود را 

ات ها و احساسداشته باشد، به دیگران اعتماد کند، به عقاید، ارزش اعتماد به نفسبر خود او روشن باشد، 

حیط و بتواند م باشدآنان احترام بگذارد، آنان را درک کند، از تأثیر گفتار و کردار خویش بر دیگران آگاه 

و  هاوابستگیهایوابستگ(. قدرت درک 10قبولی را برای جلب همکاری دیگران فراهم سازد ) امن و قابل

(. از آنجا که مهارت 1های مختلف یک سازمان را مهارت ادراکی گویند )تأثیر متقابل بخشاثرات 

 یری چنین دانشی برای نفوذ در دیگران وکارگبهمؤثر دیگران در کار و موثر توانایی درک  سیاسییاسیس

(، استفادۀ مؤثر از مهارت سیاسی از اهمیت (. 5یا شخصی است )و اقدام در راستای ارتقای مقاصد سازمانی 

(. مهارت سیاسی، یک شایستگی مهم برای موفقیت 10در شغل مدیریتی برخوردار است ) ای فزاینده

کنند، از حرکت می سلسله مراتبی افراد به سمت بالای ضروری است. وقت ها سازمانشغلی است و در 

یک عنوان  شود. مهارت سیاسی بهکاسته شده و مهارت سیاسی زیاد میکم اهمیت تخصص فنی 
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رود و در نهایت، افراد برای اینکه بدانند چه موقع، چه می به کارکاربهکاتالیزوری برای افزایش ارتباطات 

 (.1گویند و انجام دهند، نیاز است از درک سیاسی برخوردار باشند )چیزی و چگونه حرف درست را ب

ی روانی، سیاسی، مدیریتی و انتخاب الگوی هامهارتینۀ زمهای موجود در یتواقعبا توجه به بیان 

ی روانی و سیاسی بر چگونگی مدیریت مدیران هامهارترسد در زمینۀ تأثیر می نظربهمدیریتی مدیران، 

خصوص ی مدیریتی بههامهارتۀ نقش مطالعرو ضرورت ، ازایناستورزشی پژوهش کافی انجام نگرفته 

ی روانی و سیاسی بر نوع مدیریت مدیران ورزشی و همچنین اثر آن به شکل ترکیبی در انتخاب هامهارت

ی مدیریتی و روانی بر انتخاب الگوی هامهارتی روشن از نقش ۀ مدلارائسوی الگوی مدیریتی محقق را به

ای را در اختیار ها و ابزار تازهحلآن بتوان راه براساسدهد. مدلی که مدیریتی مدیران ورزشی، سوق می

مدیران ورزشی قرار داد تا با ترغیب مدیران ورزشی سطح مهارت و کیفیت کاری و عملکرد مدیریتی آنها 

 یاتازههند و در نهایت میزان رشد و ارتقای سازمان آنها بهبود یابد. شاید این پژوهش گام را افزایش د

ی روانی، مدیریتی هامهارتی بعدی باشد و در آینده، توجه علمی بیشتری در مطالعۀ هاپژوهشۀ ادامبرای 

مینۀ کافی در ز یهاپژوهشو سیاسی بر انتخاب الگوی مدیریتی صحیح مدیران ورزشی ایجاد کند. فقدان 

ی روانی و سیاسی بر نوع مدیریت مدیران ورزشی از یک طرف و نیز بررسی ضعیف این هامهارتتأثیر 

ای در این حوزه انجام دهد. نتایج صورت ترکیبی، محقق را بر آن داشت تا پژوهش گستردهبه هامهارت

ی خود، یاری رساند. با توجه به این تواند به مدیران ورزشی در دستیابی به اهداف سازماناین پژوهش می

ی مدیریتی و اثر آن بر هامهارتی روانی بر هامهارتمنظور بررسی تأثیر ملاحظات، پژوهش حاضر به

های محدودی در زمینۀ اثر انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی انجام گرفت. از طرف دیگر، پژوهش

ی روانی و سیاسی مدیران هامهارتبخش  خصوصبه) ی مدیریتیهامهارتی روانی مدیران بر هامهارت

ورزشی( و همچنین تأثیرپذیری الگوی مدیریتی از این دو متغیر وجود دارد، با توجه به اهمیت فاکتورهای 

ی، محقق در پی آن است که با ارائۀ مدل، نقش و تأثیرپذیری و روانالگوهای مدیریتی، مهارت مدیریتی 

و مدیریتی را بر انتخاب الگوی مدیریتی، مدیران ورزشی مورد پژوهش و  ی روانیهامهارتدو متغیر 

تواند بر انتخاب یمی روانی و مدیریتی تا چه حد هامهارتطراحی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که 

 الگوی مدیریتی مدیران ورزشی تأثیرگذار باشد؟
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 یشناسروش

ها، توصیفی و از ی دادهگردآورتحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر چگونگی 

ورت صنظر ماهیت از انواع تحقیقات همبستگی است، زیرا هدف این پژوهش کشف اثر متغیرهاست که به

ادارۀ ورزش و ی ورزشی اصفهان شامل هاسازمانپیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش را مدیران 

ۀ کل آموزش و پرورش و اداری ورزشی، مدیران تربیت بدنی هاباشگاههای ورزشی، جوانان اصفهان، هیأت

نفر بود، تشکیل  504شده حدوداً اطلاعات دریافت براساسکه  هادانشگاهشش ناحیه و ادارات تربیت بدنی 

ی انمونهمحاسبات، حجم  براساسده شد. استفا 9دادند. برای تعیین حجم نمونۀ آماری از فرمول کوکران

ینکه تعداد مدیران ورزشی اصفهان متفاوت بود و برای انفر در نظر گرفته شد. با توجه به  911برابر با 

را با توجه به حجم جامعۀ آماری آنها در تحقیق گنجاند،  هاسازمانینکه بتوان سهم مدیران هریک از ا

ی متناسب با حجم نمونۀ آماری استفاده شد. ابزار پژوهش اطبقهی یری تصادفگنمونهبنابراین از روش 

تفاوت(، یبو  ساختارگرا، گراتحول( با سه الگو )9111ی الگوهای مدیریتی باس )هاپرسشنامهشامل 

ر نف ده. به شدۀ مقدماتی تهیه پرسشنامساخته بود. ابتدا ی روانی محققهامهارتی مدیریتی و هامهارت

ورد در م تایزی در ورزش ارائه و از آنها درخواست شد ربرنامهگرایش مدیریت و  دراز استادان تربیت بدنی 

نیز پس از یک مطالعۀ  5کنند. برای تأیید روایی سازه اظهارنظرهای خویش را  1و محتوایی 1روایی صوری

استفاده شد. روایی  4آماری علوم اجتماعی ارافزنرمۀ از بستمقدماتی از طریق آزمون فاکتور آنالایز اکتشافی 

ی فنی، انسانی، ادراکی و سیاسی( و هامهارت) مؤلفهچهار  براساسی مدیریتی هامهارتسازۀ پرسشنامۀ 

، تمرکز و کنترل حالات روانی( محاسبه نفساعتمادبهگزینی، )هدف مؤلفهچهار  براساسی روانی هامهارت

، مطالعۀ مدنظرپرسشنامه از بین نمونۀ  10ریق روش دونیمه کردن شد. در یک مطالعۀ مقدماتی از ط

از طریق روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج پایایی  هاپرسشنامهی، آورجمعمقدماتی توزیع و پس از 

را نشان داد.  71/0و الگوهای مدیریتی  19/0ی مدیریتی هامهارت، 11/0ی روانی هامهارتپرسشنامۀ 

 45/1نسخۀ  1لیزرل افزارنرمو  91آماری علوم اجتماعی نسخۀ  افزارنرمبا استفاده از بسته  هادادهتمامی 

 .شد یلتحل

                                                           
1. Cochran 

2. Face Validity 

3. Content Validity 

4. Structural Validity 

5. SPSS 

6. Lisrel 
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 هاافتهی

درصد افراد مورد مطالعه مرد  11جنسیت افراد حدود از آمار توصیفی در خصوص  آمدهدستبهطبق نتایج 

 5/59تعلق به گروه لیسانس با میزان تحصیلات بیشترین فراوانی م در خصوصدرصد زن بودند.  10و 

دهد که درصد بود. میزان سابقۀ کار افراد مورد مطالعه نشان می 4درصد و کمترین آن دیپلم با حدود 

درصد کمترین  91سال با حدود  94تا  99درصد بیشترین فراوانی و  15سال با  10افراد با سابقۀ بیشتر از 

برای نرمال بودن نمونه از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و  دادر ابترا دارا هستند.  شدهمشاهدهفراوانی 

نمونۀ آماری  آمدهدستبهنتایج  براساس (.P≤04/0)برای همگنی واریانس از آزمون لوین استفاده شد 

 تحقیق از توزیع نرمال تبعیت و متغیرهای تحقیق از تجانس واریانس برخوردار بودند. 

 یو اثربخش ی رهبری، فرهنگ سازمانیهاسبک ،یارتباط یهامهارت یریگاندازه 9شکل  مدل

 .دهدیدر حالت تخمین استاندارد را نشان م یسازمان

 

 شدهاصلاحهای شاخص -مدل اصلی تحقیق .1 شکل
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است. پایین بودن  ییبالا است که مقدار نسبتاً 71/179دو  یخروجی لیزرل مقدار خ 9جدول  براساس

شده تحقیق مشاهده یهاتفاوت اندک میان مدل مفهومی پژوهش با دادهۀ دهندمیزان این شاخص نشان

شاخص کمتر باشد،  نیهرچه ا .دهدیرا برای مدل نشان م  9RMSEA(03011) است. همچنین خروجی

 عبارت دیگر مدل از برازش و تناسب خوبی برخوردار استبرخوردار است. به یترمدل از برازش مناسب

. است ی مدیریتی و الگوی مدیریتیهامهارت ،ی روانیهامهارت 1ریشدن تحلیل مس ییداز تأ یحاک که

دهندۀ میزان آمارۀ کای دو برای مدل است. در واقع این شاخص اختلاف بین نشان (χ2)شاخص کای دو 

رو هرچه میزان آن کمتر باشد، دهد و معیاری برای بد بودن مدل است، ازاینیمرا نشان  هادادهمدل و 

کوواریانس -کوواریانس نمونۀ اتخاذشده و ماتریس واریانس-حاکی از اختلاف کمتر بین ماتریس واریانس

دهد. البته شایان ذکر است که میزان این یمحاصل از مدل اتخاذشده است و بد بودن مدل را نشان 

( 94/19رابر با )گیرد. میزان این شاخص در این مدل بیمشاخص تحت تأثیر تعداد نمونۀ اتخاذشده قرار 

تر از صفر باشد. دهد و نباید کوچک(: این شاخص درجۀ آزادی مدل را نشان میdf. درجۀ آزادی)است

: این شاخص نیز معیاری دیگر برای سنجش P-Value. شاخص است( 59درجۀ آزادی این تحقیق برابر با )

اجماع نظری وجود ندارد. برخی  مناسب بودن مدل است. اما در مورد میزان قابل قبول بودن این شاخص،

که برخی بر بیشتر بودن یدرحالباشد،  04/0 کمتر ازمیزان آن باید  معتقدند کهاندیشمندان حوزۀ آماری 

است. شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل  054/0پژوهش  P-Valueاین میزان تأکید دارند. 

:(RMSEA)  اخص کای دو، معیاری برای بد همانند ش شدهساختهاین شاخص براساس خطاهای مدل

که یدرحالباشد،  04/0اند که این شاخص باید کمتر از بودن مدل است. برخی اندیشمندان بر این عقیده

دست آمد که بیانگر به 044/0این پژوهش  RMSEAهستند. به هر حال مقدار  01/0برخی دیگر معتقد به 

معیاری برای سنجش میزان خوب بودن مدل : این شاخص، (GFI1). شاخص استبرازش خوب این مدل 

ست. میزان هادادهبا توجه به  شدهاستخراجدهندۀ مناسب بودن مدل نشان 10/0است و میزانی بالاتر از 

شدۀ : این شاخص، در واقع حالت تطبیق داده (AGFI5)شاخص .است 10/0این شاخص برای مدل برابر با 

دهندۀ مناسب بودن مدل نشان 10/0است. میزانی بالاتر از  ( با در نظر گرفتن درجۀ آزادیGFIشاخص )

                                                           

 میانگین مربعات خطای تقریب ۀریش. 9

2. Path analysis 

3 . Goodness of Fit Index 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 
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نیز یکی  NFI)9شاخص ) .است 10/0برابر با  آمدهدستبهاستخراجی است. میزان این شاخص برای مدل 

دهندۀ مناسب نشان 01/0های میزان برازش و خوب بودن مدل است و میزان بالاتر از دیگر از شاخص

در نهایت شاخص  آمده است.دستبه 11/0زان این شاخص برای مدل بودن مدل استخراجی است. می

باشد که عدد این  1تا  1بایست بین آزادی است که براساس نظر محققان می نسبت کای دو به درجۀ

 دست آمد که حاکی از برازش مناسب مدل است.به 51/9شاخص برای مدل پژوهش 

 

 مناسب بودن مدل یهابررسی شاخص. 0جدول 

 مقدار استاندارد شاخصنام 
مقدار 
 شاخص

 گیرینتیجه

 - 94/19 - آمارۀ کای دو

 - 59 - درجۀ آزادی

 برازش مدل مناسب است 51/9 - یآزاد ۀدرجنسبت کای دو به 

 برازش مدل مناسب است 115/0 04/0بیشتر از  سطح معناداری

 برازش مدل مناسب است 10/0 1/0بیشتر از  جی. اف. آی

 برازش مدل مناسب است 10/0 1/0بیشتر از  آیآ. جی .اف. 

 برازش مدل مناسب است 11/0 1/0بیشتر از  ان. اف. آی

 برازش مدل مناسب است 15/0 1/0بیشتر از  سی. اف. آی

 برازش مدل مناسب است 044/0 9/0کمتر از  آر. ام. اس. ایی. ای

 

 گیریبحث و نتیجه

 یرگذار است. همچنینتأثی مدیریتی و الگوهای مدیریتی هامهارتی روانی بر هامهارتنتایج نشان داد که 

اران ییدکنندۀ نتایج پژوهش نظری و همکتأی مدیریتی بر الگوهای مدیریتی تأثیر دارند. این یافته هامهارت

( در پژوهش خود نشان دادند که 9115. نظری و همکاران )است( 9119( و گودرزی و همکاران )9115)

و ساختارگرا تأثیرگذار است. در پژوهش آنان نشان  گراتحولی ارتباطی بر الگوهای مدیریتی هامهارت

و ساختارگرا تأثیرگذارند. از سوی  گراتحولی ارتباطی بر الگوی مدیریتی هامهارتهای داده شد که حیطه

، یالهام یزشانگ، آلهای ایدهی، نگرشملاحظات فرد) گراتحولدیگر نشان داده شد که اولویت الگوهای 

های عقلانی( و سبک ساختارگرا )مدیریت بر مبنای استثنای منفی، پاداش مشروط آل و تحریکرفتار ایده

رتیب ت. همچنین در این مطالعه اولویت الگوهای مدیریتی بهاستو مدیریت بر مبنای استثنای مثبت( 

                                                           
1. Normed Fit Index 
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یب ترتهای اثرگذار بهحیطه گراتحولتی تفاوت بود و در الگوی مدیری، ساختارگرا و بیگراتحولشامل 

آل، انگیزش الهامی، تحریک عقلانی و در نهایت ملاحظات فردی آل، رفتار ایدههای ایدهدربرگیرندۀ نگرش

ب ترتیهای این سبک مشخص شد که بهیطهحاولویت هریک از  گراتحولبود. بخش الگوی مدیریتی 

آل و در نهایت های الهامی، رفتار ایدهیزشانگآل، ی ایدههانگرشاولویت در نظر گرفتن ملاحظات فردی، 

ی دارند. همچنین در مدل الگوی مدیریت گراتحولهای عقلانی بیشترین نقش را در الگوی مدیریتی یکتحر

ترتیب اولویت مدیریت بر مبنای های این سبک مشخص شد که بهیطهحاولویت هریک از  ساختارگرا

مشروط و در نهایت مدیریت بر مبنای استثنای مثبت بیشترین نقش را در الگوی استثنای منفی، پاداش 

ی رهبری دقیقاً مطابق با مدل مفهومی باس هاسبکدارند. مدل پیشنهادی برای  ساختارگرامدیریتی 

 ( نیز تأیید شده است.1090، ضمن اینکه همین مدل در تحقیق نظری و همکاران )است( 9111)

ات ، کنترل حالنفساعتمادبهگزینی، ترتیب شامل هدفی روانی بههامهارتولویت نشان داده شد که ا

یی هاارتمهعنوان ی روانی بههامهارتتواند بر الگوهای مدیریتی تأثیرگذار باشد. که می استروانی و تمرکز 

الشعاع خود قرار دهد، بررسی و مطالعه و اهمیت تأثیر آن تواند توانایی ارتباطی مدیران را نیز تحتکه می

ی روانی موجب افزایش هامهارتشده است، زیرا در واقع دارا بودن  یبررسی مدیریتی هامهارتو  الگوهابر 

یی همچون تمرکز، هامهارتشود؛ بالا بودن میزان این توانایی و توانایی آگاهی فرد از خود و دیگران می

شود روابط بهتری در سازمان جاری شود و گزینی و کنترل حالات روانی موجب می، هدففسناعتمادبه

آورد، از الگوهای مدیریتی مناسب سازمان و کارکنان دست میشناختی که مدیر از خود و دیگران به تبعبه

ر نایی افراد دتواند موجب افزایش توای روانی میهامهارتخود استفاده کند. بنابراین شاید بتوان گفت 

ی هامهارتبرداری از انتخاب و بهره هامهارتانتخاب نوع الگوی مدیریتی خود در سازمان شود و این 

ی روانی مدیران ورزشی با هامهارتدهد. مدل مدیریتی را در بین مدیران ورزشی تحت تأثیر قرار می

 . ست( همسوOMSATی روانی )هامهارتیی از مدل هابخش

که یدرحالترتیب مهارت فنی، ادراکی و انسانی دارای اولویت هستند. ی مدیریتی بههاتمهاردر بخش 

ی مدیریتی شامل ادراکی، انسانی، فنی و سیاسی بود. مهارت سیاسی هامهارتدر این مطالعه اولویت 

رزی عنوان مهارت چهارم مدیران ورزشی در کنار سه مهارت دیگر بررسی شده است. از سوی دیگر، گودبه

ی فنی، ادراکی و انسانی هامهارتی ارتباطی را در تأثیرگذاری بر هامهارت( اهمیت 1091و همکاران )

ی فنی، هامهارتۀ مؤلفی چهارگانۀ مدیریتی سه هامهارترو نتایج مدل ینازامدیران ورزشی نشان دادند، 
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ی سیاسی هامهارتۀ چهارم مؤلف( همسو بوده و 1091ی با مدل گودرزی و همکاران )ادراکانسانی و 

 ی برای مدیران ورزشی در این مدل بررسی شده است. فردمنحصربهۀ مؤلفعنوان به

ریزی مسیری راهبردی برای رسد تخصیص زمان برای دستیابی به اهداف سازمان و برنامهیم نظربه

دستیابی به این اهداف، توجه به متغیرها و متمرکز ساختن توجه به منابع مهم و ضروری، اعتقاد داشتن 

اف تکالیف و اهد شدن با روروبهکافی برای  نفساعتمادبهبه این باور که فرد توانایی انجام کار را دارد و 

ند تواها می، حوزۀ بسیار مهمی است که مدیر از طریق ایجاد کار و تمرکز بر تلاشستشده را داراتعیین

های سازمانی بدهد و بتواند از دانش و فنون خود، مهارت رهبری اثربخش تری به تلاشی مناسبسازمانده

خود در قالب مهارت سیاسی استفاده کند. از خود و توانایی استفاده از دیگران برای رسیدن به اهداف 

تواند الگوی رهبری مناسب سازمان ی مدیریتی میهامهارتها و سوی دیگر، فرد با دارا شدن این توانایی

ۀ طرز ددهننشانو کارکنان خویش را انتخاب کند، زیرا در واقع الگوی مدیریتی انتخابی توسط یک مدیر 

متفاوت  توانند تأثیرییمکه الگوهای مدیریتی متناسب با نوع سازمان تفکر و شخصیت اوست. روشن است 

بر عملکرد سازمان داشته باشند. به بیانی دیگر، نقش الگوهای مدیریتی بر اثرگذاری سازمانی یا عملکرد 

ۀ سازمان در بلندمدت، انتخاب الگوی مدیریتی بسیار مهم است. توسعآن انکارناپذیر است و برای بقا و 

روانی  یهامهارتتوان گفت انتخاب نوع الگوی مدیریتی مدیران ورزشی از ها میراین با توجه به یافتهبناب

ی روانی مدیران هامهارتی مدیریتی تحت تأثیر هامهارتی مدیریتی آنان متأثر است. همچنین هامهارتو 

 قرار دارند.

یرگذارند، بنابراین هرچه تأثدیریتی ی مهامهارتهای روانی بر مهارت توان گفت کهطور کلی میبه

ی فنی، انسانی، ادراکی و سیاسی خود هامهارتتوانند از در افراد بالاتر باشد، بهتر می هامهارتسطوح این 

تواند در انتخاب الگوهای رفتاری مناسب مدیران با می هامهارتاستفاده کنند. همچنین دارا بودن این 

سازمان مؤثر باشد. از  درازمدتزشی تأثیر بسزایی داشته و در موفقیت زیردستان خود در یک سازمان ور

 هامهارتی مدیریتی رابطه وجود دارد. از آنجا که داشتن تمام هامهارتی روانی و هامهارتسوی دیگر، بین 

یی که برای یک مدیر هامهارتبرای انجام وظایف مدیریتی مورد نیاز است و ضعف و کاستی در هریک از 

ی هامهارتی روانی از جمله هامهارتدهد، دارا بودن م است، شانس موفقیت او و سازمان را کاهش میلاز

د میزان توان، کنترل حالات روانی و تمرکز مینفساعتمادبهگزینی، مورد مطالعه در این تحقیق یعنی هدف

ریزی منظم برای ی مدیریت را برای مدیران ورزشی افزایش دهد. داشتن توانایی برنامههامهارتدارا بودن 

دستیابی به اهداف معین و تلاش در راه رسیدن به این اهداف، بالا بودن سطوح اعتماد به خود و عزت 
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زا و در نهایت های تنشعنوان فردی توانا، کنترل کردن خود در موقعیتنفس و شناسایی خود به

اهمیت و تمرکز بر موارد مهم موجب افزایش سطح مهارت استفاده از یت یا بیاهمکمی از موارد پوششمچ

یاسی سدانش، تجربه و تخصص، توانایی کار کردن با زیردستان، توانایی درک مشکلات سازمان و زیرکی 

های روانی یعنی تها نشان داد که دو مؤلفۀ مهارشود. همچنین یافتهی در محل کار میاجتماعو هوش 

گفت دارا  توانبینی الگوهای مدیریتی مدیران ورزشی را دارند، بنابراین میگزینی و تمرکز توان پیشهدف

های شود و در واقع این تواناییی روانی موجب افزایش قدرت سازگاری فرد با محیط میهامهارتبودن 

ی انسان با محیط خود باشند. بنابراین دارا بودن کننده در سازگاریینتعتوانند عاملی ذهنی یا روانی می

یی برای مدیران ورزشی در تعیین الگوهای مدیریتی اثربخش برای سازمان حائز اهمیت هامهارتچنین 

ای برای توسعه و بقای یک سازمان اهمیت ویژه بلندمدتاست، زیرا انتخاب الگوی مدیریتی مناسب در 

بینی تغییرات الگوی مدیریتی مدیران ورزشی را یشپکی مدیران توان دارد. نتایج نشان داد مهارت ادرا

های مختلف سازمان و افزایش توانایی دارد، بنابراین افزایش قدرت درک تأثیرات متقابل بخش

وتحلیل مسائل و مشکلات سازمانی انتخاب الگوهای مدیریتی مدیران ورزشی را تحت تأثیر قرار یهتجز

ی ی کاراثربخشی روانی مدیران عامل مهمی در توسعه و هامهارته به این موضوع که . بنابراین با توجدهد

یشبرد ای در پکنندهیینتعتواند نقش بسیار ی ورزشی است و داشتن فاکتورهای روانی میهاسازمانآنان و 

ی و در نهایت ی مدیریتهامهارتبه درک بهتر  هامهارتایفا کند، در واقع دارا بودن این  هاسازماناهداف 

شود رتبۀ ورزش پیشنهاد مییعالانتخاب الگوی صحیح مدیریتی کمک خواهد کرد. در نهایت به مدیران 

عنوان الگوی فرایند در این پژوهش را به شدهارائهی ورزشی مدل هاسازماندر فرایند انتخاب مدیران برای 

 ی مدیران مدنظر قرار دهند.هاانتصابو  هاانتخاب
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Abstract  

The aim of this study was to present a pattern for the effect of psychological skills on 

management skills and selection the management pattern of sport managers in Isfahan. 

.The method of this research was descriptive – correlation. For this purpose 199 

people of 405 sport managers were evaluated as statistical sample. The required 

information was collected through management patterns questionnaire by bass (1996), 

management skills and Psychic skills researcher made questionnaire. Path analysis 

was used for the analysis. The results showed that psychological skills affect on 

management skills and selection of management pattern of sport managers. 

Management skills also influenced the management patterns. In fact, the results 

indicate the suitability of structural equation model. (AGFI=0.90, GFI= 0.90, 

RMSEA= 0.055). There was no significant difference and the dominant leadership 

style of managers was transformational style. Based on findings suggest that sport 

managers enhance their psychic skills so that they can perform their duties properly. 

Also in choose of sport managers be considered the model proposed in this study as a 

guide. 

 

Keywords 

 Human Skills, Management Model, Mental Skills, Perceptual Skills Political 

Skills, Technical Skills. 

                                                           
 Corresponding Author: nazarirassol@yahoo.com, r.nazari@khuisf.ac.ir : Tel: 

+989133680240 

mailto:nazarirassol@yahoo.com
mailto:r.nazari@khuisf.ac.ir

