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مدیران با وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند می توانند نقش بی بدیلی در هدایت و راهبري سازمان ها    

هدف از  .شده استمدیران اشاره  هايشایستگیعلم مدیریت به وظایف، نقش ها و  در کهبر عهده گیرند 

این پژوهش، طراحی الگوي شایستگی هاي محوري براي انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان 

اعضاي شامل  نخبگان مدیریت ورزشی ،این تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماري این پژوهش. بود

منتخب و کارشناسان هاي ورزشی و همچنین مدیران  ، رؤساي فدراسیونهیأت علمی رشته تربیت بدنی

نفر به روش تصادفی  209که بر مبناي جدول مورگان تعداد  بودند )N=450(خبره وزارت ورزش و جوانان 

فهرستی جامع از اجزاي  ،براي دستیابی به اهداف تحقیق. طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند –

تن  15شد که روایی پرسشنامه توسط  شایستگی تهیه و تنظیم و منتج به طراحی پرسشنامه محقق ساخته اي

نفر آزمودنی و با آلفاي  30از اساتید رشته مدیریت ورزشی تایید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 

و    SPSSنرم افزارهاي آماري  جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  .محاسبه شد95/0کرونباخ 

LISREL  اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی،  - استنباطی از جمله کلموگروف از روش هاي آماري توصیفی و

ی هاي چهارگانه شامل نتایج نشان داد متغیر هاي اصلی شایستگ .تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد

با توجه . شاخص را دارند 48مؤلفه  و  11، اجتماعی و وظیفه اي، توان دسته بندي به فراشایستگی، شناختی

به نتایج کلی تحقیق پیشنهاد می گردد تا از الگوي نهایی تحقیق و شاخص هاي شناسایی شده مانند اعتماد 

آوري به به نفس، پیش بینی و آینده نگري، ارزیابی مدیریت عملکرد و نظارت و گرایش به خالقیت و نو
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عنوان معیارهاي انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش استفاده گردد تا شایسته پروري و شایسته داري در 

  .این سطح صورت پذیرد

  

  تحلیل عاملی ، شایستگی، نخبگان مدیریت ورزشی ومیانی مدیران :واژگان کلیدي 
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 مقدمه

اختیاراتی که بر عهده دارند می توانند نقش بی بدیلی در هدایت و راهبري مدیران با توجه به وظایف و    

سازمان ها بر عهده گیرند و همین باعث شده که از دهه هاي آغازین پیدایش علم مدیریت، همواره سخن 

یکی از رویکردهایی است که در  1مفهوم شایستگی. آید از وظایف، نقش ها و ویژگی هاي مدیران به میان

ویژگی هاي فردي و سازمانی مشتمل بر " :عبارت است از ه واي اخیر به دنیاي مدیریت عرضه شددهه ه

راهکار اطمینان از  ".مهارت، توان و دانش که فرد را قادر به ایفاي نقش و وظیفه در امور محوله می نماید

ادن شایستگی هاي انتصاب مطلوب، توجه به رعایت شرایط احراز شغل، ارزیابی عملکرد و مدنظر قرار د

سطوح باید مورد توجه قرار گیرد و آنچه مهم است اینکه این امر  یدر تمام شایستگی البته، .مدیران است

افراد الیق و کاردان باید در راس امور  ،براي تحقق اهداف سازمانی ، چراکهاز باالترین سطح آغاز گردد باید

شخص دیگري قادر به تحقق انتظارات یک سازمان  ،جز یک مدیر شایستهکه  بدیهی است . قرار گیرند

نخواهد بود و مدیر شایسته کسی است که هم دانش مدیریت داشته باشد و هم بتواند از تجارب استفاده 

ی یو باید توانا هستند سازمان هاي ورزشی در ارتباط دائم با اقشار جامعه در سنین متفاوت. مطلوب ببرد

        پرداختن به ورزش و نیز در بعد قهرمانی براي حضور در میادین  تعلیم نیروي عظیم انسانی جهت

نیز براي انتخاب افراد شایسته باید ضابطه و مالك موجود باشد و این ضوابط . بین المللی را داشته باشند

، هوگیري از هدر رفتن نیرو و سرمایبراي جل ،همچنین. گونه اي انتخاب شوند که قابل سنجش باشند بهباید 

      رود زمانی که مولفه ها و محورهاي شایستگی تعیین لذا انتظار می .مربوط رعایت گردداولویت هاي 

). 4:1385بازیاري و امیرتاش، (می شود، انتخاب و انتصاب مدیران با توجه به این مولفه ها صورت گیرد 

هاي  وي شایستگی. رده استمورد شناسایی ک 55شایستگی هاي مدیران ارشد را در ) 2000( 2ویلکینوس

برشمرده وظیفه اي، نقش، عمل، مهارت، توانایی و صفات شخصیتی را به عنوان مؤلفه هاي شایستگی 

: ه استمؤلفه شناسایی کرد 3شایستگی را در  15 ،در زمینه شایستگی هاي رهبري) 2003(3دولویکز .است

شهودي  خودآگاهی، انعطاف پذیري و ی، نفوذ،وظیفه شناس حساسیت، ،انگیزش(شایستگی هاي احساسی 

شایستگی و ) ري ارتباط، توسعه، توانمند سازي  و اجراییاداره منابع، برقرا(مدیریتی هاي ، شایستگی)بودن

     نیز در مطالعه اي ) 2009( 4لیئو ). دید استراتژیک، بینش و تخیل، قضاوت و تحلیل(هاي فکري 

ها   ابعاد اصلی این شایستگی. شاخص تعیین نمود 30اصلی و بعد  5هاي کلیدي مدیران را در شایستگی

و 8، مدیریت رابطه با مشتري7، مدیریت بازاریابی6، برنامه ریزي بازاریابی5اثربخشی حرفه اي :ند ازا عبارت
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 بیان شایستگی هاي مورد نیاز سرپرستان را بدین شرحهم  )2010( 3زاپیاتیس. 2و بین المللی سازي1مشتري

شایستگی هاي بین ، )انطباق با شرایط مشکل توانایی نوآوري، تغییر و(مفهومیی، فن: می کند

، شایستگی هاي )دانش تنوع هاي فرهنگی رت هاي ارتباطی، نوشتاري و شفاهی ومها(شخصی

بودجه و برنامه ریزي استراتژیک، درك مدیریت هزینه، اجراي کنترل هاي هزینه کار، بودجه بندي، (اداري

مهارت هاي  ی وي استراتژیک، توان اداري حرفه اي، مدیریت زمان، مهارت هاي سازماندانش برنامه ریز

رهبري، توان رهبري، مهارت تصمیم گیري، تعامل اخالقی، ثبات و  -، شایستگی هاي مدیریت)کامپیوتر

با عملکرد   ،ي محوري مدیریتیدر پژوهشی نتیجه گرفت شایستگی هانیز ) 2013(بوکر  .کنترل احساسی

اما سلسله مراتب این شایستگی ها در سطوح مختلف مدیریتی با هم  ،یران ارتباط بسیار زیادي دارندمد

تفکر استراتژیک،  شایستگی هاي محوري براي مدیران میانی را شایستگی هاي همکاري، وند ا متفاوت

شایستگی ) 2014(4الدنات. مدیریت تیمی، رهبري اقتضایی، انگیزه و یادگیري به ترتیب اولویت ذکر نمود

 بعد مربیگري، نوآوري و هدایت کنندگی بیان نمود 3ا در تاثیر ویژه اي دارند،هاي رهبري را که بر مدیریت 

.  

عوامل توانایی در  ،"طراحی الگوي انتصاب مدیران میانی"در تحقیقی با عنوان نیز) 1388(نادري خورشیدي

برقراري ارتباطات قوي غیر رسمی، تعهد به ارزش هاي سازمان و عوامل قانونی را به عنوان مهمترین 

  نیز قابلیت هاي مدیران در چهار بعد ) 1389(شیخ  .انتصاب مدیران میانی عنوان کرد عوامل موثر بر

بنیادي  ،همچنین. نمودبیان شاخص  41و مولفه  12با را دانش و ارزش ها  ،ها، ویژگی هاي فردي مهارت

اولویت بندي شایستگی هاي مدیران و فرماندهان ناجا از دیدگاه امام خمینی  "عنوان  در تحقیقی با)1391(

شامل شایستگی فردي،  -مقوله اصلی 4مفهوم و  84کد ،  713 ")مد ظله العالی(و مقام معظم رهبري ) ره(

بودند نیز که برخی داراي مقوالت فرعی  را -شایستگی بین فردي، شایستگی سازمانی و شایستگی بینشی

ارائه نمود و به این نتیجه رسید که شاسیتگی هاي فردي و شایستگی سازمانی از اهمیت بیشتري برخوردار 

ي براي انتصاب مدیران بخش دولتی کشور شایستگی هاي محور ،نیز در تحقیقی )2012(شیري. می باشند

شاخص شایستگی ارائه نمود که  66مولفه و 11بعد فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه اي با  4را در 

شاخص ارزیابی و مدیریت عملکرد، صداقت و راستگویی و دانش فنی بیشترین  3 ،در این اولویت بندي

ان انتصاب مدیران در بهترین حالت بر مبناي تجربه و مدرك در کشورم ،در حال حاضر .اهمیت را داشتند

صورت می گیرد و توجه چندانی  به تبیین شایستگی هاي مدیران )هر دو مورد گذشته مدار هستند(تحصیلی

شرایط احراز شغل نیز  ،متاسفانه نتایج تحقیقات ذیل نشان می دهد در انتصاب مدیران. ورزشی نشده است

بررسی میزان تطابق انتصاب مدیران "در تحقیقی با عنوان  )1385(اري و امیرتاش بازی. لحاظ نمی شود
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براي انتصاب وجود  يمعیار ،که در مورد مدیران عالی سازمان به این نتیجه رسیدند "سازمان تربیت بدنی

وزارتخانه که  12انجام دادند مشخص شد که از بین ) 1386(در تحقیق دیگري که شریعتی و عربیون. ندارد

وزارتخانه داراي ضوابط انتصاب مدیران مراکز تحقیقاتی بودند و در  3 تنهاداراي مراکز تحقیقاتی بودند، 

همچنین نتایج تحقیق . ا می کردندبنا به تشخیص مدیران مافوق انتصاب پید ،بیشتر موارد مدیران این مراکز

نامه انتصابات  آییندرصد مدیران آموزش و پرورش با  46نشان داد که انتصاب حدود ) 1387(گراوند

به این نتیجه رسید که سیستم جذب و انتصاب در )  1387(در تحقیقی مشابه، معروفی. همخوانی ندارد

برون رفت از این وضعیت می توان با لحاظ  براي. مخابرات داراي نواقص و کاستی هاي فراوان است

در . نمودن معیارهاي شایستگی براي انتصاب مدیران ورزشی، تحولی اساسی در نظام انتصاب ایجاد نمود

به  "طراحی و تبیین مدل مهارت هاي سه گانه مدیریتی"در تحقیقی با عنوان ) 1381(همین راستا گودرزي

م و ادب در مهارت هاي انسانی، دانش مدیریت ورزشی در مهارت این نتیجه رسید که خوش خلقی و احترا

  .فنی و منظم بودن در مهارت هاي ادراکی مدیران میانی سازمان تربیت بدنی در اولویت می باشند

با توجه به اهمیت و کاربرد وسیع شایستگی هاي مدیران در مدیریت عملکرد، تغییر فرهنگ  ،بنابراین   

عه، استخدام و انتخاب، تحقق اهداف و چشم اندازها، انعطاف سازمانی، شفافیت سازمانی، آموزش و توس

تناسب شغل و شاغل با عملکرد شغلی،  نقش ها و تلفیق و اجراي استراتژي هاي منابع انسانی و اینکه

طراحی رضایت شغلی، تعهد، جابجایی، قصد ترك خدمت، استرس و موفقیت در کار مرتبط است، موضوع 

دو . ضروري به نظر می رسدمدیران میانی وزارت ورزش و جوانان  انتصابستگی هاي محوري شایالگوي 

هاي  مدل: ند ازا عبارت ،که در حال حاضر به تصمیم هاي تطابق شغل و شاغل کمک می کنند يابزار

مجموعه شایستگی هاي شخص باید متناسب با شغل مورد  ،بنابراین). 1،2006اي(شایستگی و تحلیل شغل

و طراحی الگوي شایستگی هاي مورد نیاز مدیران ورزشی سبب شناسایی، مولفه بندي و  اشدتصدي وي ب

اهمیت انتصاب مدیران . تبیین شایستگی ها و رعایت آن در انتصابات، سبب سپردن کار به کاردان می شود

وه بر موارد عال) 1386(در حال حاضر به گونه اي است که در فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوري

موفقیت مدیر در شغل قبلی و همچنین توجه به شایستگی براي انتصاب در براي  ،تجربه و مدرك تحصیلی

     در تمامی ) قانون مذکور 71به استثناي مشاغل سیاسی مندرج در ماده (مشاغل مدیریت حرفه اي 

  .دستگاه هاي اجرایی الزام قانونی وجود دارد

رد نیاز مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان چارچوبی براي انتخاب بهینه شناسایی شایستگی هاي مو

در  ،همچنین. تا در فرایند انتخاب به عنوان راهنماي عمل مدنظر قرار گیرد کندمیمدیران ورزشی فراهم 

زمینه رعایت عدالت در انتصابات  انتخاب و انتصاب مدیران ورزشی شایسته ساالري لحاظ خواهد شد و

مدیریت خص هاي مختلف شایستگی ها از قبیل اجراي امور مرتبط با شا ،عالوه بر آن. می شود فراهم
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 ،در این پژوهش. مذاکره، رهبري تیمی، ارتباطات و آگاهی سازمانی، با رعایت ترجیحات تسهیل می گردد

می احادیث شریف پیامبر گرا شایستگی هاي موردنظر قرآن کریم،دیدگاه هاي متون اسالمی شامل 

پیرامون شایستگی ها با مدل هاي شایستگی مدیران در متون علمی ) ع(و ائمه معصومین) ص(اسالم

وزارت ورزش و جوانان میانی با توجه به اهمیت و نقش اساسی مدیران  .مدیریت ورزشی تلفیق شده است

  : هد در ارتقا و پیشرفت ورزش کشور، پژوهش حاضر در نظر دارد ابتدا به این سواالت پاسخ د

رؤسا و اعضاي هیات رئیسه فدراسیون ها و (مولفه ها و شاخص هاي شایستگی مدیران میانی  .1

  ند؟ ا وزارت ورزش و جوانان کدام) مدیران کل استانی

جهت اثربخشی بیشتر نظام انتصابات مدیران میانی وزارت ورزش و  الگوي مطلوب و اجرایی .2

  جوانان براي بستر سازي شایسته ساالري چیست؟ 

  روش شناسی پژوهش

از نظر نحوة گردآوري اطالعات،  این پژوهش. هاي همبستگی استژوهشپدر زمره پژوهش حاضر    

جامعه آماري این تحقیق، نخبگان مدیریت ورزشی . غیر آزمایشی است ،میدانی و از لحاظ کنترل متغیرها

هاي وزارت علوم، رؤساي  دانشگاهگرایش مدیریت ورزشی با شامل اعضاي هیأت علمی رشته تربیت بدنی 

هاي ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بوده و تعداد  فدراسیون

  .نفر است 450جامعه آماري این تحقیق حدود 

گیري به دلیل مشارکت افراد مختلف با ویژگی هاي مورد نظر در تحقیق به  نمونه ،در این تحقیق   

این تحقیق در . تن بوده است 209   - بر اساس جدول مورگان - اي و تعداد نمونه  طبقه - صورت تصادفی 

ز ها پس ا براي گردآوري داده ،این پژوهش در. ه استبه انجام رسید 1393تا  1392هاي  فاصله زمانی سال

ها، مقاالت و پایان  بدین ترتیب که به کتاب. از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد ،بررسی اسناد و مدارك

هاي علمی مختلف براي تکمیل ادبیات نظري تحقیق مراجعه شد و  ها و پایگاه هاي مورد نیاز در سایت نامه

رزش و جوانان در قالب هاي محوري انتصاب مدیران میانی وزارت و الگوي مفهومی شایستگی عدب

بر اساس نظرخواهی اولیه . شاخص شایستگی تدوین و به صاحبنظران ارائه شد 70اي متشکل از  پرسشنامه

پرسشنامه داراي تعدادي پرسش بسته و به جهت رفع نقص احتمالی از چند سؤال باز براي  ،صاحبنظران

ییدي مرتبه اول زه از تحلیل عاملی تأدر این پژوهش براي گزارش روایی سا. تکمیل الگو استفاده شد

سوال آن در 17شایستگی تایید شدند که تعداد  48نتایج تحلیل عاملی نشان داد تعداد   .استفاده شده است

سوال در  14سوال در بعد شناختی و  4 ،د شایستگی وظیفه ايسوال در بع13بعد شایستگی فراشایستگی، 

نفر از متخصصین رسید و پایایی در یک مطالعه  15امه به تایید روایی پرسشن .بعد شایستگی اجتماعی بود

عالوه بر  ،هادر تحلیل داده. محاسبه شد 95/0نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی 30مقدماتی با 
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هاي گرایش شامل محاسبه جداول توزیع فراوانی، درصدها، محاسبه شاخص(هاي توصیفی محاسبه شاخص

جهت تجزیه و . هاي استنباطی اقدام شد، به محاسبه شاخص)دگی نظیر میانگین و واریانسمرکزي و پراکن

هاي و  به تناسب فرضیه SPSS (21.0)  ،LISRELها با استفاده از نرم افزارهاي آماري تحلیل استنباطی داده

اکتشافی،  اسمیرنوف، تحلیل عاملی -پژوهش از روش آماري ضریب همبستگی و معناداري آن، کلموگروف

 .تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد

  

 یافته هاي پژوهش

سال  13/37 ،نفر شرکت کننده در این پژوهش 209نتایج توصیفی این پژوهش نشان داد که میانگین سنی    

) درصد 57/31(نفر 66داراي مدرك تحصیلی لیسانس ،  ) درصد31/15(نفر 32می باشد که از این افراد 

 . داراي تحصیالت دکترا بودند) درصد 11/53(نفر  111فوق لیسانس و

، شاخص هاي توصیفی متغیرهاي شایستگی در سطح مدیران میانی به تفکیک گزارش شده 1در جدول    

بر اساس نتایج ، میانگین و انحراف استاندارد مقیاس شایستگی در سطح مدیران میانی به ترتیب برابر . است

به ترتیب » فراشایستگی«میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه  ،همچنین. گزارش شده است 47/0و  82/4با 

 09/4به ترتیب برابر با »  هاي اجتماعیشایستگی«؛ میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه 52/0و  12/4برابر با 

؛ و 61/0و  80/6به ترتیب برابر با » ايهاي وظیفهشایستگی«؛ میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه 50/0و 

گزارش شده 60/0و  26/4به ترتیب برابر با » هاي شناختیشایستگی«میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه 

  . است

  اطالعات توصیفی تمامی متغیرها در سطح مدیران میانی: 1جدول

ابعاد 

 شایستگی
 میانگین میانه حداکثر حداقل تعداد

انحراف 

 استاندارد

خطاي 

استاندارد 

 میانگین

 05/0 52/0 12/4 20/4 00/5 27/2 209 فراشایستگی

 05/0 50/0 09/4 10/4 00/5 60/2 209 اجتماعی

ايوظیفه  209 23/4 61/7 89/6 80/6 61/0 06/0 

 06/0 60/0 26/4 50/4 00/5 25/2 209 شناختی

شایستگی 

 کل

209 10/3 62/5 91/4 82/4 47/0 05/0 

     

بر  .هاي متغیرهاي شایستگی محاسبه و گزارش شده است مقیاسهاي توصیفی خرده ، شاخص2درجدول 

در سطح مدیران میانی به » مؤلفه اخالقی«اساس نتایج گزارش شده در جدول ، میانگین و انحراف استاندارد 
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به قرار زیر بوده به همین ترتیب اطالعات سایر مؤلفه . گزارش شده است 69/0و  87/4ترتیب برابر با 

  :است

  

  اطالعات توصیفی تمامی مؤلفه هاي شایستگی در سطح مدیران میانی: 2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد خرده مقیاس ابعاد شایستگی

 فراشایستگی

00/2 209 اخالقی  00/5  87/4  69/0  

00/2 209 اعتقادي  00/5  99/3  82/0  

75/1 209 شخصی  00/5  37/4  66/0  

5/1 209 کارآفرینی  00/5  11/4  76/0  

67/1 209 بهداشت روانی  00/5  27/4  68/0  

 اجتماعی

43/2 209 رفتاري  00/5  25/4  52/0  

 -سیاسی

 اجتماعی
209 40/1  00/5  87/3  85/0  

-فرهنگی  

 ارتباطی
209 00/1  00/5  14/4  60/0  

 وظیفه اي
00/1 209 مدیریتی  00/5  44/4  69/0  

00/2 209 رهبري  00/5  00/4  69/0  

ايحرفه شناختی  209 25/2  00/5  26/4  60/0  
  

 متغیري پیرسون بین متغیرهاي تحقیق در سطح مدیران میانی محاسبه شدضرایب همبستگی تک ،همچنین   

بنابراین براي . داري ضرایب همبستگی محاسبه شده در جامعه آماري مورد آزمون قرار گرفتو سپس معنی

، ضریب همبستگی بین بر اساس نتایج بدست آمده. اده شداستف tآزمون معناداري میزان همبستگی از آزمون 

ادار با ستاره هاي معندار بوده است که همبستگیمعنی درصد 95تمامی متغیرهاي شایستگی در سطح اطمینان

» شناختی«و متغیر » فراشایستگی«بیشترین همبستگی معنادار گزارش شده بین متغیر . مشخص شده اند

)71/0  =r ( شناختی«و متغیر » ايوظیفه«و کمترین ضریب همبستگی معنادار بین متغیر «)48/0  =r ( بوده

  . هاي مورد اشاره در حد متوسط و خوب بوده استمیزان همبستگی بین مؤلفه ،به طور کلی - است

هاي شایستگی در سطح مدیران میانی و معناداري آنها گزارش شده  ، میزان همبستگی مؤلفه3در جدول    

ارتباط %  95هاي شایستگی در سطح اطمینان بر اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اکثر مؤلفه. است

بیشترین همبستگی معنادار گزارش شده . اندمعنادار با ستاره مشخص شده هايدار است که همبستگیمعنی

و کمترین ضریب همبستگی معنادار بین ) r=  78/0(» فرهنگی و ارتباطی«و مؤلفه » مدیریتی«بین مؤلفه 

شود به طور کلی مشاهده می. گزارش شده است) r=  19/0(» شخصی«و مؤلفه » سیاسی و اجتماعی«مؤلفه 

  .باشدهمبستگی بین مؤلفه هاي مورد اشاره در کل در حد متوسط می که میزان
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 همبستگی مؤلفه هاي شایستگی در سطح مدیران میانی و معناداري آنها :3جدول 

 ايحرفه رهبري مدیریتی فرهنگی و ارتباطی سیاسی و اجتماعی رفتاري بهداشت روانی کارآفرینی شخصی اعتقادي اخالقی مؤلفه ها

00/1 اخالقی -1            

00/1 *0.41 اعتقادي -2           

31/0 شخصی -3 * 35/0 * 00/1          

27/0 *0.30 کارآفرینی-4 * 56/0 * 00/1         

38/0* بهداشت روانی -5  28/0 * 52/0 * 56/0 * 00/1        

38/0* رفتاري -6  36/0 * 52/0 * 63/0 * 60/0 * 00/1       

018/0 سیاسی و اجتماعی -7  17/0  19/0 * 37/0 * 21/0 * 30/0 * 1.00     

27/0* فرهنگی و ارتباطی -8  35/0 * 64/0 * 54/0 * 49/0 * 56/0 * 31/0 * 00/1     

11/0 مدیریتی -9  24/0 * 64/0 * 52/0 * 50/0 * 55/0 * 33/0 * 78/0 * 00/1    

16/0* رهبري - 10  *21/0  45/0 * 47/0 * 46/0 * 45/0 * 29/0 * 71/0 * *69/0  00/1   

38/0* ايحرفه - 11  32/0 * 58/0 * 66/0 * 71/0 * 63/0 * 33/0 * 51/0 * 50/0 * *39/0  1.00 
 * P < 05/0  

 آن مقدار که استفاده شد(KMO) آزمون از عاملی تحلیل ها براي داده بودن مناسب بررسی به منظور    

 تمام براى KMO معنادارى عدد که دهد مى نشان 5جدول  نتایج .است نوسان در ده تا 0بین همواره

 از اطمینان براي .است مناسب عاملى تحلیل براى ها گفت داده توان مى لذا .است بیشتر 7/0ها از شایستگى

 با برابر جامعه در گیرد می قرار پایه تحلیل که هایی همبستگی ماتریس اینکه بر مبنی ها داده بودن مناسب

 ،است گیرى نمونه کفایت از اطمینان دهنده نشان 4 نتایج جدول .شد استفاده بارتلت آزمون از ،نیست صفر

  .است)>05/0sig(بارتلت  معنادارى آزمون عدد زیرا
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 )KMO(نتایج آزمون بارتلت و کیسر می یر و اوکلین. 4جدول

 

  

 

  

  

  

  

هاي مقوالت در مرحله آزمون الگو و بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد که برخی شایستگی    

دسته بندي در مقوالت فرعی را نیز دارد و ، اجتماعی و وظیفه اي توان چهار گانه فراشایستگی، شناختی

ستگی و شای) ، کارآفرینی و بهداشت روانیاخالقی، اعتقادي، شخصی(مؤلفه  5ی فراشایستگی به شایستگ

مؤلفه  2و شایستگی وظیفه اي به ) ارتباطی - اجتماعی و فرهنگی  –، سیاسی رفتاري(مؤلفه  3اجتماعی به 

امکان دسته بندي دارد که البته این بنابر ) حرفه اي(مؤلفه  1ی به و شایستگی شناخت) مدیریتی و رهبري(

منطق آماري صادق است و با در نظر گرفتن منطق مفهومی و مدیریتی و با مشورت با خبرگان براي این 

  . مقوالت فرعی نام گذاري و الگوي نهایی عرضه می شود

داري استفاده گردید و چون مقادیر سطح معنی جهت بررسی نرمال بودن متغیرها  K-Sاز آزمون  ،همچنین   

 =α 05/0کوچکتر از سطح آزمون یعنی ،،شناختی و فراشایستگی وظیفه اي براي شایستگی هاي اجتماعی،

به همین دلیل جهت . رد شده است 05/0بنابراین فرض نرمال بودن متغیرها در سطح معناداري   ،بوده اند

  .شودهاي  ناپارامتریک استفاده میها از آزمونانجام آزمون فرضیه

 جداگانه صورت به LISREL افزار نرم توسط پژوهش هاى متغیر از یک هر تأییدى عاملى تحلیل نتایج   

  .ارائه شده است 5 جدولآمد که در  دست به هرشاخص براى

  

  وزارت ورزش و جوانانپارامترهاي تحلیل عامل تأییدي مرتبه اول شاخص هاي شایستگی مدیران میانی . 5جدول 

 ابعاد مؤلفه ها شاخص ها بار عاملی **t مجذور همبستگی چند گانه

77/0  49/9  60/0  ارزیابی و مدیریت عملکرد 

 وظیفه اي مدیریتی

90/0  99/11  81/0  پیش بینی و آینده نگري 

79/0  79/9  63/0  بسیج و توسعه منابع 

83/0  54/10  69/0  داشتن تفکر جهانی 

78/0  58/9  61/0  نظارت 

84/0  64/10  70/0  مهارت هاي  هدف گذاري و برنامه ریزي 

72/0  62/8  52/0  تجربه مدیریت ورزشی 

 KMOنتایج  شایستگی ردیف
 نتایج کرویت بارتلت

 معنی داري درجه آزادي مجذور کاي

 00/0 136 780/773 835/0 فراشایستگی 1

 00/0 6 28/91 7750/0 شناختی 2

 00/0 91 11/556 844/0 اجتماعی 3

 00/0 78 72/857 908/0 وظیفه اي 4
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79/0  21/10  62/0  تدوین استراتژي مطلوب 

79/0  69/9  62/0  ترسیم چشم انداز مطلوب 

91/0  94/11  82/0  رهبري تغییر 

 رهبري
65/0  33/7  42/0  از قدرتاستفاده موثر  

77/0  13/9  59/0  تیم سازي و رهبري تیمی 

71/0  83/8  51/0  مدیریت تضاد 

73/0  آگاهی از حقوق ورزشی و  مسائل قانونی 53/0 06/8 

71/0 شناختی حرفه اي  آگاهی از فنون اداره جلسه 50/0 77/7 

86/0  آگاهی از سیاست ها و خط مشی هاي سازمانی 75/0 90/9 

54/0  دانش مدیریت ورزشی 29/0 55/5 

67/0  استقالل فکري و عملی 44/0 64/7 

 رفتاري

 اجتماعی

88/0  سخت کوشی 78/0 42/11 

70/0  شجاعت و قاطعیت در تصمیم 50/0 30/8 

24/0  انعطاف پذیري 08/0 42/2 

69/0  رفتار شهروندي سازمانی 45/0 04/8 

83/0  پاسخگویی اجتماعیمسئولیت پذیري و  69/0 40/10 

71/0  قانون مداري 50/0 29/8 

85/0  -سیاسی  مدیریت جریان هاي سیاسی اثرگذار 62/0 67/7 

80/0 اجتماعی  بصیرت سیاسی و تحلیل محیط سیاسی 77/0 52/7 

60/0  تصویرسازي مثبت از عملکرد واحد 38/0 70/6 

 - فرهنگی 

 ارتباطی

72/0  اقناع کنندگیقدرت مذاکره و  52/0 55/8 

95/0  اعتمادسازي 92/0 87/12 

66/0  همدلی و درك دیگران 46/0 75/7 

69/0  درك و مدیریت تفاوتهاي فرهنگی 46/0 22/8 

61/0  اعتماد به نفس 37/0 65/6 

 شخصی

 فراشایستگی

88/0  مدیریت زمان 78/0 19/11 

80/0  داشتن انگیزه 64/0 62/9 

82/0  خودآگاهی 67/0 18/10 

61/0  تمایل به ریسک و مخاطره 38/0 75/6 

 کارآفرینی
67/0  داشتن ثبات فکري 45/0 87/7 

71/0  داشتن تفکر استراتژیک 50/0 16/8 

87/0  گرایش به خالقیت و نوآوري 75/0 77/10 

73/0 بهداشت  مهارت ایجاد آرامش روانی محیط کار 53/0 34/8 
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79/0  روانی بسترسازي براي فعالیت هاي ورزشی 62/0 30/9 

86/0  61/10 74/0 
بستر سازي براي همکاري مبتنی بر اعتماد بین 

 کارکنان

68/0  خداباوري 46/0 29/7 

49/0 اعتقادي  مقید به انجام واجبات و ترك محرمات بودن 24/0 55/5 

08/1  پایبندي به ارزشهاي اسالمی 16/1 36/12 

70/0  42/7  49/0  امانت داري و حفظ اسرار  

46/0 اخالقی  51/4  21/0  گذشت و ایثار  

74/0  21/8  55/0  تواضع و فروتنی  

 

** P < 01/0  

شاخص هاي برازش تحلیل عاملی تاییدي شاخص هاي شایستگی مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان    

ها در حد بسیار مطلوب تمامی شاخص نتایج حاکی از آن است که .به تفکیک آورده شده است 6در جدول 

ها با سازة نظري ها برازش بسیار نسبی دارد و این بیانگر همسو بودن گویهاند و مدل با دادهگزارش شده

  .است

  

  شایستگی مدیران میانیهاي برازش تحلیل عاملی تاییدي شاخص هاي  شاخص :6 جدول

 میزان کیفیت برازش نام شاخص شایستگی

 فراشایستگی

 p (77/160=001/0( و معناداري آن )2(آماره خی دو 

 RMSEA( 073/0(ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریبی

 NFI( 90/0(شاخص نرم شده برازش 

 NNFI( 93/0(شاخص نرم نشده برازش 

 CFI( 95/0(شاخص برازش تطبیقی

 GFI( 91/0(شاخص نیکویی برازش 

 AGFI( 89/0(شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

 شناختی

 p (96/1=001/0( و معناداري آن )2(آماره خی دو 

 RMSEA( 001/0(ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریبی

 NFI( 99/0(شاخص نرم شده برازش 

 NNFI( 98/0(شاخص نرم نشده برازش 

 CFI( 97/0(شاخص برازش تطبیقی

 GFI( 99/0(شاخص نیکویی برازش 

 AGFI( 96/0(برازش تعدیل شدهشاخص نیکویی 
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با توجه به نتایج تحقیق، الگوي نهایی شایستگی هاي محوري مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان در 

       ، گواه مطلوبیت الگو و متناسب بودن چهارچوب الگو نتایج تحلیل. ارائه شده است 1ره نمودار شما

شاخص هاي . مؤلفه می باشد 11در  شاخص شایستگی 56نتایج تحلیل عاملی نیز مؤید پذیرش . می باشد

  . تأیید شده با توجه به میزان بار عاملی در مؤلفه هاي الگو اولویت بندي شده اند

 اجتماعی

 p(30/110=001/0( و معناداري آن )2(آماره خی دو 

 RMSEA( 073/0(ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریبی

 NFI( 92/0(شاخص نرم شده برازش 

 NNFI( 95/0(شاخص نرم نشده برازش 

 CFI( 96/0(شاخص برازش تطبیقی

 GFI( 92/0(شاخص نیکویی برازش 

 AGFI( 90/0(شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

 وظیفه اي

 p (35/89=001/0( و معناداري آن )2(آماره خی دو 

 RMSEA( 074/0(ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریبی

 NFI( 96/0(شاخص نرم شده برازش 

 NNFI( 98/0(شاخص نرم نشده برازش 

 CFI( 98/0(شاخص برازش تطبیقی

 GFI( 93/0(نیکویی برازش شاخص 

 AGFI( 91/0(شاخص نیکویی برازش تعدیل شده
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 مدیران میانی وزارت ورزش و جوانانالگوي شایستگی هاي محوري : 1نمودار

  

  يبحث و نتیجه گیر 

طراحی الگوي شایستگی هاي محوري براي انتصاب مدیران میانی وزارت  ،هدف از پژوهش حاضر   

شایسته ساالري در دین اسالم ریشه داشته و با آموزه هاي دینی ما آمیخته . ورزش و جوانان بوده است 

ان تودوا االمانات الی  ان اهللا یامرکم« : سوره نساء می فرماید  58خداوند متعال در آیه چنان که شده است؛ 

ابع صورت گسترده اي در حوزه مدیریت منه علی رغم اینکه مفهوم شایستگی در سنوات اخیر ب. » اهلها 

ن و کاربران منابع انسانی تعریف یکسانی از شایستگی ارائه ا، اما جامعه محققانسانی به کار گرفته شده است

گی، هر کدام از منظري خاص تدوین شده اند و موضوع نکرده اند و مدل هاي ارائه شده پیرامون شایست

. نون در داخل کشور بررسی نشده استانتصاب مدیران میانی وزارت ورزش بر مبناي شایستگی تا ک

 ویژههاي مدیران ب ها تا حد زیادي مرهون شایستگی و صالحیت سازمان دهد که موفقیت تحقیقات نشان می

سازي برنامه محور نقش اساسی داشته و  سطوح مدیریت که در تصمیمچرا که یکی از  ،مدیران میانی است

ها هستند  گیري راهبردي مدیران عالی نقش کلیدي دارند، مدیران میانی در سازمان تصمیم در

توان یافت که موفقیت پایدار و غیر تصادفی را تجربه کرده  هیچ سازمانی را نمی . )22:1385سلجوقی،(

شکست یک  ي خردمند، کارا و شایسته برخوردار نباشد و از آنجا که موفقیت یاولی از وجود مدیر ،باشد

مدیریت، به ویژه مدیریت  نماید که در باب سازمان تا حد زیادي وابسته به مدیریت آن است، ضروري می



١٥ 
 

مدیریت اسالمی تامل و  هاي ورزشی با رویکرد میانی وشاخص هاي انتصاب مدیران میانی در سازمان

  .کنیماندیشه 

چرا که بعضا خود متولی  ،موضوع مربوط به انتصاب مدیرانی اهمیت این مقوله را دو چندان می کند   

و  کند لذا انتصاب مدیران به ویژه مدیران میانی، عاملی بسیار کلیدي جلوه می. دیگرانند انتخاب و انتصاب

افراد  ییار یافته نیست، شناساهاي مدیران همانند مجریان چندان ساخت ها و مهارت چون وظائف، نقش

هاي ورزشی به  سازمان). 22:1388امینی، (رسد  می شایسته در این سطح امري بس مشکل و پیچیده به نظر

ها ایفاي  عنوان متولیان توسعه ورزش و تربیت بدنی در جامعه و مدیران به عنوان محور اصلی این سازمان

کارایی و توانایی مدیران میانی در انتصاب به مسئولیت هاي عدم توجه به تخصص، تجربه، . نقش می کنند

با توجه . سازمانی موجب تصمیمات نامناسب، اقدامات بیهوده، تضعیف و مرگ هر رشته ورزشی می شود

به نقش مدیران میانی در استفاده و ترکیب منابع مادي و انسانی باید نسبت به انتخاب و یا ترفیع آنها بر 

اقدام کرد، چرا که انتخاب مدیران ناشایسته اثرات تخریبی و غیر قابل جبرانی بر ورزش اساس اصول علمی 

گزینش نامناسب و بدون ضابطه مدیران  خواهد گذاشت و بر این اساس یکی از آفت هاي ورزش کشور،

 . است

دروزارت ورزش این تحقیق، تعیین ابعاد و تدوین مؤلفه ها و شاخص هاي شایستگی براي مدیران میانی    

در بین الگوها و . ی داردرا مبناي فعالیت قرار داده است و اشتراك و افتراق هایی با الگوها و مدل هاي قبل

مشابهت وجود دارد و در بین الگوهاي خارجی نیز تمامی ) 1391(تنها با مدل شیري، مدل هاي داخل کشور

حیط کار ستگی هاي تقویت بهداشت روانی در مالگوها به لحاظ عدم توجه به شایستگی هاي اخالقی و شای

، گواه مطلوبیت الگو و متناسب بودن چهارچوب الگو با نتایج آزمون نتایج تحلیل. با این الگو تفاوت دارند

عناوین شایستگی هاي  بابعد  4مؤلفه و  11شاخص شایستگی در  48و تحلیل عاملی نیز مؤید پذیرش 

مقایسه تطبیقی نشان می دهد که الگوي پژوهش . شناختی می باشد وظیفه اي و فراشایستگی، اجتماعی،

، )2012(شیري  ،)1389(، شیخ )1381(گودرزي ،)2003(حاضر در تعداد ابعاد با مدل هاي دلویکز

، وظیفه اي و سه بعد اولیه شامل شایستگی هاي شناختی. ستهمسو )2013(و بوکر) 1391(بنیادي

هاي آموزشی قدیمی  ، مهارت ها و صفات شخصی و روشدانش با نسبتا جهانی هستند و ،اجتماعی

. شایستگی شناختی شامل مفاهیم و تئوري هاي مبنایی و دانش حاصل از تجربه است. سازگار هستند

چیزهایی است که شخص باید در یک حرفه قادر به  ) ها و فوت و فن کار مهارت(شایستگی وظیفه اي 

 تمایل و توانایی ایجاد رابطه و درك مزایا و تنش هاي تعامل پایدار و ،شایستگی اجتماعی انجام آن باشد و

ین فرا شایستگی نیز با توانایی مواجهه با عدم اطمینان و همچن. منطقی با دیگران را توصیف می کند

می توان گفت که دانش از ). 31: 2005, وینترتون، دیالمر و استرینگ فیلو(یادگیري و واکنش ارتباط دارد

طریق شایستگی هاي وظیفه اي و مسائل رفتاري و نگرشی از طریق  مهارت ها از شایستگی شناختی، طریق
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اما فرا شایستگی ها از سه بعد اولیه مجزا و براي کسب سایر  تگی هاي اجتماعی حاصل می شوند؛شایس

 . شایستگی ها نقش تسهیل کننده دارند

امل دو مولفه بعد شایستگی هاي وظیفه اي ش، )ايحرفه ( ي شناختی با یک مولفه بعد شایستگی ها   

اخالقی، شخصی، کارآفرینی، اعتقادي و (پنج مولفه  بعد فرا شایستگی ها مشتمل بر ،)مدیریتی و رهبري(

فتاري و ر سیاسی و اجتماعی،(و بعد شایستگی هاي اجتماعی شامل سه مولفه ) تقویت بهداشتی روانی

، )2006(، اي)1989(د که از نظر تعداد مولفه ها با مدل هاي فریدمننمی باش) همچنین فرهنگی و ارتباطی

اد شاخص با مدل هاي به لحاظ تعد ،همچنین. ستهمسو) 2012(و شیري) 1389(شیخ  ، )2006(باتلر 

مولفه شخصی شامل . همسو می باشد) 2006(و باتلر ) 2000(، لنهان )1994(، ویلکینوس )1989(فریدمن

بنیادي ترین بخش شخصیت یک فرد می باشد ماد به نفس و خود آگاهی، ت زمان، اعتمدیری داشتن انگیزه،

یک  ،اعتماد به نفس سالم و باال. که در تمام جوانب زندگی فرد خود را به نحوي متظاهر می سازند

ایمان و  مدیري که با تکیه بر قدرت. مدیر می باشدیک  به خصوصضرورت حیاتی و مطلق براي هر فرد 

تنها خود را مسئول کارهاي خود  ،و در میدان فعالیت باشد باور داشتهبه لیاقت و کفایت خویش  آگاهی،

مولفه . ،اراده و عمل را تکیه گاه خود قرار دهد، اعتماد به نفس دارد بداند و با جدیت و امید به پیشرفت

سازي براي تقویت بهداشت روانی شامل شاخص هاي مهارت ایجاد آرامش روانی محیط کار، بستر

یکی از وظایف . همکاري مبتنی بر اعتماد بین کارکنان و بسترسازي براي فعالیت هاي ورزشی می باشد

، تامین بهداشت روانی کارکنان سازمان است و آنچه به یت که شاید تاکنون کمتر مطرح شدهاساسی مدیر

ه اکثر روانشناسان در مورد درك بهتر بهداشت روانی کمک می کند، توجه به اصول بهداشت روانی است ک

 که مدیر در صورتی و کارکنان احساس حمایت اجتماعی می کنند ،در چنین موقعیت هایی. آن توافق دارند

، براي فعالیت هاي ورزشی اهمیت قائل شده و بستر سازي مناسب بتواند نشاط را در محیط کار حفظ

مولفه کارآفرینی نیز شامل گرایش به ). 208:2012شیري،(نماید، به تقویت بهداشت روانی کمک می نماید

در . داشتن ثبات فکري وداشتن تفکر استراتژیک می باشد خالقیت و نوآوري، تمایل به ریسک و مخاطره،

همان طور . جهان امروز تفکر نوآوري و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان ها امري اجتناب ناپذیر است 

بستگی دارد، رشد و بقاي آن نیز به آن ن ا، بصیرت و توانایی هاي موسسبینش که تولد و مرگ سازمان ها به

اگر ). 1382فالح همت آبادي ،(عواملی نظیر و توانایی، خالقیت و نوآوري منابع انسانی آنها وابسته است

و  می کنندمدیران میانی وزارت ورزش و جوانان  کارآفرین باشند، فرصت هاي اقتصادي را بهتر درك 

و در  می نمایندسریع تر رشد  ،در نتیجه .درند از منابع موجود به منظور نوآوري استفاده بیشتري کنندقا

فعالیت هاي کارآفرینانه  ،لذا پیشنهاد می شود به منظور تحقق این امر .رقابت بیشتر دوام می آورند  صحنه

رزش و جوانان پرورش و در نهایت کارآفرینی در مدیران میانی وزارت و  و روحیه ه شوندترویج دادبیشتر 

مولفه اخالقی و اعتقادي شامل گذشت و ایثار، . ه شودمحیطی کار آفرینانه در وزارت ورزش حاکم گردانید
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مقید به انجام  و ، خداباوري، پایبندي به ارزش هاي اسالمیاري و حفظ اسرار، تواضع و فروتنیامانت د

به شکل توکل بر خدا و خدا ترسی در وجود انسان ظهور خدا باوري . واجبات و ترك محرمات می باشد

در سوره انفال آیه . توکل بر خدا، گذشت و فروتنی از ویژگی هاي مطلوب براي مدیران است. پیدا می کند

دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان  ،مومنان کسانی اند که چون یاد خدا شود": چنین آمده است 2

         ) ص(همچنین رسول اکرم . "بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل می کنند ،خوانده شود

بنابراین پیشنهاد می شود . "بر خدا توکل کند ،کسی که دوست دارد قوي ترین مردم باشد": می فرمایند

وانان در گزینش مدیران میانی وزارت ورزش و ج ،شاخص هاي ذکر شده در مولفه اخالقی و اعتقادي

 -مولفه سیاسی. لحاظ شود تا با تکیه بر ایمان و خداباوري، شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر سازمان باشیم

بر  اجتماعی نیز شامل بصیرت سیاسی و تحلیل محیط سیاسی و مدیریت جریان هاي سیاسی اثرگذار

ن و کسب قدرت از شایستگی سیاسی می تواند شامل توانایی تقویت موقعیت سازما. سازمان می باشد

مسئولیت هاي اجتماعی نیز حاکمیت اخالق  ).366، 2000کارسون و گیلمور، (طریق تعامالت صحیح باشد

، انجام رهایی را که براي جامعه مفید استیعنی درچارچوب مسئولیت اجتماعی، سازمان کا ؛را به دنبال دارد

 –مؤلفه سیاسی . )111:  1390تاریک ،  عظیمی و خاك(کندو از امور زیان آور براي جامعه دوري  هدد

آن ها باید با  .کند اجتماعی مدیران در سطح میانی وزارت ورزش و جوانان توجه ویژه اي را طلب می

رویکردي جامع به موضوعات در وضعیت استفاده از فرصت ها قرار گیرند و با شناخت اجزا و عناصر 

ه براي اجراي اثربخش، تحولی و جامعه محور وظایف، در صدد آینده نگري حکیمان ،تشکیل دهنده سیستم

ارتباطی مدیر را با افراد تحت مدیریت مرتبط می سازد و  - مؤلفه فرهنگی ،عالوه بر این. حرکت نمایند

در میان اموري که می توانند براي مدیر جاذبه . دیگران را به تالش براي تحقق اهداف مدیریت وا می دارد

را در جهت مدیریت با او هم عقیده نمایند، هیچ چیزي به اندازه مذاکره و اقناع ایجاد کنند و دیگران 

بنابراین . هر چه شعاع مدیریت گسترده تر باشد، نیاز مدیر به قدرت مذاکره بیشتر است. کنندگی موثر نیست

        ق تر در اعمال مدیریت موف ،هر قدر مدیران میانی وزارت ورزش بتوانند از این وسیله استفاده کنند

 رفتار شهروندي سازمانی، مولفه رفتاري شامل شایستگی هاي سخت کوشی، قانون مداري،. شوندمی 

. ، استقالل فکري و عملی، انعطاف پذیري و مسئولیت پذیري می باشدشجاعت و قاطعیت در تصمیم

به . قع مورد نیاز استنمایش رفتار رهبري خادمانه و انعطاف پذیري در موا ،شایستگی هاي رفتاري مدیران

. اعتقاد تامپسون ، رهبري خادمانه مهارت هاي مورد نیاز منابع انسانی را در تیم هاي پروژه بسیج می کنند

البته باید توجه نمود این  .عملی خود ار حفظ نمایند مدیران باید استقالل فکري و)  6:  2010تامپسون، (

، اهداف با سخت کوشی به دست می آیدو دست یابی به موفقیت . استقالل به روابط بسته منجر نشود

در  .قاطعیت نیز از ویژگی هاي مطلوب براي مدیران است. نیز داشته باشندرا مدیران باید چنین ویژگی 

شایستگی شناختی نیز . می شود يلزوم قاطعیت در اجراي تصمیم یادآور 159ایه ،آسوره مبارکه آل عمران
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        شامل شایستگی هاي دانش مدیریت ورزشی، آگاهی از فنون اداره جلسه، آگاهی از سیاست ها و 

از آنجا که حادثه از ورزش . خط مشی هاي سازمانی وآگاهی از حقوق ورزشی و مسائل قانونی می باشد

اتخاذ تدابیر الزم اصوال تفکیک ناپذیر و غیرقابل اجتناب است، ضرورت اطالع از قواعد حقوقی به منظور 

براي جلوگیري از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن، براي همه اهالی ورزش از 

لذا پیشنهاد می شود مدیران میانی ) 85:1393بنیان، (جمله مدیران میانی، به نحو ملموسی احساس می شود 

آگاه  ،زه کاري و خط مشی هاي سازمانوزارت ورزش و جوانان به مسائل حقوقی و قانونی ورزش در حو

اي مولفه مدیریتی شامل شایستگی ه. و توان توسعه روابط اداري با تمام سطوح سازمان را داشته باشند

، آینده نگري، مهارت هاي هدفگذاري ، ترسیم چشم انداز مطلوب، پیش بینی وتجربه مدیریت ورزشی

و توسعه منابع و ارزیابی مدیریت عملکرد و نظارت  داشتن تفکر جهانی، تدوین استراتژي مطلوب، بسیج

آینده نگري براي بررسی درازمدت آینده سازمان و محیط به منظور شناسایی پدیده هاي نوظهور . می باشد

و حوزه هاي زیربنایی تصمیمات استراتژیک بسیار حائز اهمیت است و منافع زیادي را براي سازمان در بر 

آینده نگري به  ،در جهان متغیر امروزي).  107:  2006ث شایلد و براسارد، رو –موریس (خواهد داشت 

عنوان شاخصی تاثیرگذار در اداره سازمان هاي ورزشی به دلیل پیچیدگی روابط و تعامالت و تغییر عوامل 

شناخت و آگاهی نسبت به شرایط آینده نیاز . محیطی و سازمانی مستلزم رعایت مالحظات متعددي است

مدیران میانی به شمار می رود و مدیران میانی وزارت ورزش با توجه به نقش خطیر خود در زمینه  اساسی

ورزش کشور نیازمند نگرش و توجه جدي به آینده نه تنها به منظور آمادگی براي بهره گیري از  يارتقا

اثیرگذار وزارت نقش ت. بلکه تالش در زمینه ساختن آینده مطلوب ورزش کشور می باشند ،امکانات جدید

 ،به همین لحاظ .ه فرد در جامعه تبدیل نموده استورزش و نهادهاي مرتبط با آن، آن را به مرجع منحصر ب

نیازهاي آینده جامعه  بایدبنابراین  .ضروري می باشد )دور یا نزدیک(پیش بینی اوضاع و شرایط در آینده 

مدیران . گرددبه سیاست گذاري و برنامه ریزي اقدام  ،و متناسب با اهداف پیش بینی شده ودبرآورده ش

عملکرد خود  میانی می توانند تدوین و اجراي استراتژي را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند و بر

 چشم انداز یا دورنماي سازمان به معناي مقصد و آرمان سازمان و). 25: 1388امینی، (مدیریت داشته باشند

مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان باید داراي آینده نگري باشند و  ،ینبنابرا. کلید مدیریتی می باشد

پژوهشگران از دیرباز . بتوانند درباره تناسب آن با چشم انداز و نحوه سیر تکاملی محیط قضاوت کنند

تجربه در زمینه مدیریت ورزشی مدیران میانی وزارت . متوجه تاثیر تجربه بر عملکرد مدیران بوده اند

و جوانان به دانش ساختاریافته آنان منجر می شود و این تجربه مرتبط با ساختار دانش آنان تاثیر ورزش 

مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان باید در ). 40:1388سیرانی،(ورزش کشور دارد يمهمی بر ارتقا

اطمینان از  تا ضمن حصول اشندجستجوي دستیابی به راه حلی جامع جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود ب

. و بهبود ورزش کشور را فراهم آورند با نگاه به آینده، موجبات ارتقا اجراي استراتژي هاي خود بتوانند
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مولفه رهبري نیز شامل شایستگی هاي استفاده موثر از قدرت، تیم سازي و رهبري تیمی، مدیریت تضاد و 

بلکه  ،نفک شغل و وظیفه خود به حساب آورندمدیران نه تنها باید قدرت را جزء الی. رهبري تغییر می باشد

تحقق و تامین اهداف خود و سازمان را تسریع  ،باید با شیوه کاربرد آن آشنا باشند تا با استفاده از آن

عالوه بر آن، قدرت نقش عمده اي در مراودات و روابط موجود در جریان  ).122:1388عزیزي،(کنند

. وان از تاثیر آن در مدیریت میانی وزارت ورزش به سادگی گذشتبنابراین نمی ت .زندگی سازمانی دارد

هاي مناسب براي از بین بردن تعارض هاي غیر کارکردي  شایستگی مدیر در بکار گیري مکانیزم ،همچنین

رهبري تغییر نیز، توان انرژي بخشی به کارکنان . و استفاده مطلوب از تعارض کارکردي در سازمان می باشد

   .راي پذیرش تغییر و استفاده مطلوب از نیروهاي تسهیل کننده تغییر استو همکاران ب

   ، استقرار نظام شایستگی در وزارت ورزش نیازمند بستر سازي فرهنگی مناسب و تحقق بنابراین   

به همین منظور پیشنهاد می گردد تا از شاخص هاي شناسایی شده این  .مجموعه اي از اقدامات است

تحقیق مانند اعتماد به نفس، پیش بینی و آینده نگري، ارزیابی مدیریت عملکرد و نظارت و گرایش به 

خالقیت و نوآوري و همچنین الگوي نهایی شایستگی هاي مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان به عنوان 

صاب مدیران میانی وزارت ورزش استفاده گردد تا شایسته پروري و شایسته داري در سطوح معیارهاي انت

انتخاب و انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان بر . میانی وزارت ورزش و جوانان صورت پذیرد

ار نظام فعلی انتصابات گذشته مد .یارها و ضوابطی شایسته محور استمبناي شایستگی مستلزم وجود مع

به عملکرد داوطلب  ،الزم است در کنار توجه به این عوامل .بوده و صرفاً به سابقه خدمت توجه می نماید

احراز شایستگی هاي مورد وجه شود و مالك اصلی براي انتصاب، توي در مشاغل قبلی و مدرك تحصیلی 

مدیران شایسته به عنوان  طراحی بانک اطالعات ،همچنین. میانی وزارت ورزش و جوانان باشد نیاز مدیران

اطالعاتی سازمان ها براي شناسایی و  ءمی تواند خال نظام اداري وزارت ورزش و جوانان بخشی از حافظه 

افراد توانایی ها و  که وجود چنین سیستمی سبب می گردد. از مدیران شایسته را مرتفع نمایداستفاده بهینه 

در ضمن می توان با توجه به اهمیت موضوع و نتایج . مهارت هاي خویش را توسعه و تقویت نمایند

مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان  يحاصله از مراکز ارزیابی درون سازمانی براي بررسی و ارتقا

قانون ؛ چنان که ثبات مدیران شایسته به تقویت نظام شایستگی کمک می نماید ،همچنین. استفاده نمود

    ، اما اي حداقل چهار سال ضروري می داندن حرفه اي را برثبات مدیرا ،مدیریت خدمات کشوري

شده و استقرار نظام  یادلذا پیشنهاد می شود جهت رعایت قانون  .ها این قانون را رعایت نمی نمایند سازمان

شایستگی در سطح مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان، رویه هایی جهت بررسی و  پی گیري وجود 

 . داشته باشند
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  Managers can play an important role in guiding and leading organizations 
regarding their duties and authority and in knowledge management refers to the 
management tasks, roles and competencies. So, the aim of present study is to 
designing a core competencies pattern for appointment of middle sport 
managers in Iranian ministry of sports and youth. The main information 
gathering tool was a researcher made questionnaire including competency 
components which was designed and edited by applying theoretical principles 
and frameworks. 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 95% Cronbach’s alpha was 
calculated which was an appropriate reliability coefficient for this study. 
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 sports and youth (N=450). Due to the large 
population study class random sampling method was used (n=209). Data 
analysis of this study was done by the method of descriptive and inferential 
statistics and using factor analysis and Friedman’s ranking in Excel and SPSS 
software environments. Analysis results revealed the approval of 48 competency 
indications in 11 components and 4 dimensions. According to conclusion of this 
research ,it is recommended that the final model of research and identified 
indicators such as confidence, anticipation and foresight, evaluation and 
monitoring management performance and attitudes to creativity and innovation 
as criteria for appointment Middle Sport Managers in Iranian Ministry of sports 
and youth to good and proper rearing would be done at this level. 
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