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های هدف از تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی مولفه های توسعه اثربخشی مدیران سازمان

کمی،  شده و در بخشدر بخش کیفی، روش دلفی کالسیک تعدیل -ورزشی بود که به  روش آمیخته
بخش کیفی شامل مدیران سطوح عالی ورزش کشور انجام شد. جامعه آماری در  -تحلیلی -توصیفی

نفر انتخاب شدند.  32ا نمونه تحقیق به شیوه هدفمند و در دسترس به تعداد هآنبود که از بین 
جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، مدیران کل ورزش 

ها و مدیران وسای هیئت های ورزشی استانهای ورزشی، رها، مدیران فدراسیونو جوانان استان
 -یری تصادفیگنمونهبه شیوه  هانمونهنفر بود که  2271ها به تعداد ادارات ورزش و جوانان شهرستان

ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده 314ی به تعداد اطبقه
نفر از اساتید مدیریت ورزشی  1نامه با نظر یی پرسشروا بود. پژوهشگر ساخته پرسشنامهکمی، 
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 آمد. تجزیه به دست( α=  13/2نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )تأیید شد. پایایی پرسش
 22 سخهنافزار اس.پی.اس.اس. کمک نرم ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بهو تحلیل داده

 انجام گرفت.  1/1افزار لیزرل نسخه عامل تأییدی به کمک نرمانجام شد و نیز تحلیل 
نتایج پژوهش، پنج مؤلفه برای توسعه اثربخشی مدیران ورزش شناسایی شد که به ترتیب  بر اساس

(، 164/2های محیطی )یتحما(، توسعه 127/2ی فردی )مهارت هااولویت عبارت بودند از: توسعه 
(. با 612/2های شخصیتی )یژگیو( و توسعه 721/2وسعه علمی )(، ت161/2توسعه رفتار سازمانی )

های ورزشی های پژوهش، تقویت مهارت های شناسایی شده در مدیران سازمانتوجه به یافته
 تواند میزان اثربخشی آنان را افزایش دهد.می
 

یک السهای فردی، عوامل برون فردی و دلفی کیژگیواثربخشی، مدیران ورزشی،  گان کلیدی:واژ
  تعدیل شده.
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 مقدمه
 زندگی که هرجایی هاانسان جوامع، این در نامند، زیرامی «سازمانی دنیای» را جوامع امروزی

 ،بخشی هاسازمان و در ارتباط هستند گوناگون هایسازمان دهند باکه انجام می کاری هر و کنندمی
 ها در(. در دوران کنونی، سازمان2217، 1دهند )نیلسونتشکیل می را ردمم همه روزمره زندگی از

تهدید  ها رابسیاری از سازمان حیات محیطی، سریع اند. تغییراتگرفته قرار سریع تغییرات معرض
جدید،  هایشود. رسانهمی رانده جلو به ایمنطقه اقتصادی فشارهای با جهانی اقتصاد و کندمی

 شدن سهیم امکان و جهانی استانداردهای ظهور کننده،مصرف های جهانی، فرهنگفناوری اطالعات
(. 2213، 2)چندارند  وجود امروزی هایسازمان که در هستند تغییرات تأثیرگذار محیطی ها،هزینه در
 نوین شیوه های جدید و نو، مهارت های فناوری های از آنها نگرفتن بهره سازمان ها، نبودن روز به

استگو، شد )ابطحی نیا و ر خواهد آنها رفتن بین از و انزوا افتادگی، عقب سبب رفته رفته یتی،مدیر
 هااست و سازمان همراه انگیزیشگفت هایدگرگونی و تحول با بشری تحیا کنونی دوره(. 1317

 خدمات و کیفیت برای جدید تقاضای باورنکردنی، سریع تتغییرا سطح جهانی، در شدید با رقابت
 توجه کانون در را مدیران توانمندسازی موضوع هامنابع رو به رو هستند  و همه این محدودیت و

 خواهند بهتر انگیزه با و ماهر متعهد، مدیران توانمند، ها با داشتنسازمان است؛ چراکه داده قرار
 جهان، فقمو هایمهم سازمان هایکنند. از دغدغه رقابت و دهند وفق تغییرات با را خود توانست

های الزم است که شایستگی خردورزی و فرهیخته انسانی سرمایه و مدیران کارگیریاستخدام و به
 .(1316باشند )جاللی و همکاران،  مربوطه هایسازمان در تحول ایجاد به را داشته و قادر

های دیمدیرانی است که از توانمن تأکید بر استفاده از مدیریت منابع انسانی ، در بحثامروزه
 مانند جذب، انسانی منابع های بهبود عملکردمؤلفه تمام الزم برای اثربخشی در سازمان، یعنی

برخوردار باشند )اسدی و  جانشین پروری و شغلی مسیرهای ریزیبرنامه توسعه، پاداش، عملکرد،
 که تندهای شخصیتی هسو ویژگی علوم مهارت ها، (. الزمه توانمندی و اثربخشی،1314همکاران، 

 باال بودن اطالعات،(. 2221، 3شغل ضروری به شمار می آیند )امی یک اجرای در موفقیت برای
 های مدیریتیتوانایی ایفای نقشو ( 1316ساجدی و امیدواری،) دانش و مهارت شغلی مدیران

 هایموفقیت سازمان (.1317)سلیمی و همکاران،  برای مدیریت موفق است مؤثرعوامل  ازجمله
 ازنظر هرچه سازمان و است ها برای ایجاد اثربخشیمدیران آن شایستگی و صالحیت مرهون گبزر

داشت. مدیران  خواهد اهداف به نیل در بیشتری اندازه توفیق همان به مدیریت نیرومندتر باشد،
 هامتحکو همه برای ورزش صنعت های ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، زیرا امروزهسازمان
 از ستفادها با ترین صنایع جهانی تبدیل شده است؛ چراکهو به یکی از بزرگ یافته دوچندان اهمیتی
 شودمی دنبال سالمتی و رفاهی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، بهبود مسیر در گوناگونی اهداف ورزش

های صحیح در سازمان ساختاری و مدیریت وجود صورت ( و در1317)رضایی و صالحی پور، 
 بر جای معاصر جوامع وضعیت بر را ژرفی کرد و اثرات پیدا دست اهداف این به توانشی میورز

 هایسازمان ورزش، زمینه در خود اهداف پیشبرد برای نیز ها(. دولت1311نهاد )قائدی و همکاران، 
 اوقات و ورزش تجارب پیشرفت و نظارت ریزی،روند برنامه در و آورندمی وجود به را مختلفی
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های ورزشی خود توجه خاصی به گزینش مدیران توانمند و اثربخش برای اداره سازمان راغت،ف
  (. 2211، 2و رای 2214، 1کنند )گابریل و آلینامی گذاریسرمایه آن دارند و برای

تجربه نشان داده است که برخی اوقات به دلیل عدم صالحیت و توانمندی مدیران در اداره 
ها وارد شده است؛ برای نمونه، های فراوانی به دولتهای ورزشی خسارتها و رویدادسازمان

و نیز  2221و المپیک  2226مشکالت ایجاد شده در فرایند بلیت فروشی در مسابقات جام جهانی 
ها مدیریت نامناسب جمعیت، مدیریت نامناسب در امور مالی، نیروهای انسانی و غیره در اداره سازمان

مطالعاتی که  هایزمینه توان اشاره کرد. به همین دلیل یکی ازلف ورزشی را میو رویدادهای مخت
استفاده از مدیران است، چراکه اثربخشی  شود،احساس می حوزه مدیریت ورزشیضرورت آن در 

ل ای دارد )گابریهای ورزشی نقش برجستههای علمی برای گزینش مدیران در موفقیت سازمانروش
 . (2214و آلینا، 

 ترینبا اهمیت از یکی مربوط به اثربخشی مدیران ( مطالعات2211) 3بیرکان و جنکلربه عقیده 

آن  اصلی هدف و است یک حرفه شغلی هایترین راه تشخیص صالحیتمهم و تحقیقی هایزمینه
و همکاران  4شغل است. در همین راستا، االلوی یک اجرای موردنیاز مهارت های و شناسایی دانش

دهی، فریدی و همکاران پاداش ریزی وبرنامه ازجملهسازمانی مناسب  هاینظامفقدان  (2211)
های مدیران و ایجاد انگیزه در آنان را ازجمله موانع برای مدیریت حمایت از برنامه( عدم1311)

پرتالش و خالق را برای بهبود اثربخشی مدیران  پشتیبانی از مدیران وپاداش برشمردند و ارائه 
( 2211) 7نور و بودی( و ا2211و همکاران ) 6استاچوا(، 2211و همکاران ) 1لورینکاوا صیه کردند.تو

های خالقانه مدیران و قدردانی از آنان را عامل مهمی در ایجاد انگیزش و توسعه نیز حمایت از ایده
ی واند به اثربخشتکنند که حمایت و ایجاد انگیزه در مدیران میو بیان میتوانمندی مدیران قلمداد 

وری باالتر سازمان کمک نماید. بیشتر مدیریت آنان و تأثیرگذاری بر کارکنان و در نتیجه بهره
( حمایت مسئوالن از مدیران رویدادها، ساختار سازمانی 2217) 1سیسلیکاوسکی و بروسوکاس

در  ریت اثربخشکننده برای مدیمناسب و دراختیار داشتن امکانات مناسب را ازجمله عوامل تعیین
( توانایی مدیران برای تسهیل ایده 2211) 1اوزارالی .برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی برشمردند

 های نوآورانه و خالقانه مدیرانها، طرح( حمایت از ایده2211بیرکان و جنکلر )پردازی و خالقیت و 
نیز ( 1317انی و همکاران )آیباغی اصفه را بر بهبود اثربخشی مدیران در سازمان مؤثر دانستند و

آیین و نیک قلمداد کردند.انگیزش، توانایی و مهارت آنان را ناشی از  مدیرانعملکرد نوآورانه 
ازجمله را  توانایی ادارک و تحلیل مسائل( داشتن 1311( و افشاری و همکاران )1313همکاران )

                                                           

1. Gabriel and Alina 

2.  Rai 

3.  Bircan & Gençler 

4. Al-Alawi et al. 

5.  Lorincová et al. 

6.  Stachova et al. 

7. Anwar and Budi 
8. Cieślikowski and Brusokas 

9. Ozaralli 
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 -های کامپیوتری( داشتن قابلیت3221) 1چن از برای موفقیت مدیران برشمردند.عوامل اساسی موردنی
را در موفقیت  -اینترنت طریق از ارتباط و صفحه گستر پرداز،افزارهای واژهنرم از مانند استفاده

( داشتن مهارت کار با کامپیوتر و توانایی 1314اسدی و همکاران )مدیران ورزش مهم قلمداد کردند. 
 سواتانوفارای موفقیت مدیران ورزشی بیان کردند. های جدید را ازجمله عوامل مهم بکار با فناوری

ازجمله عوامل مؤثر در اثربخشی پذیری و ثبات قدم هایی از قبیل انعطاف( ویژگی2227) 2گامنتای و
  ،المللی و روابط عمومی باال( تسلط به زبان خارجی بین2214) 3کاسماز و سرینکان مدیران دانستند.

( 1314عمومی مناسب، اسدی و همکاران ) روابط و های ارتباطی( داشتن مهارت 2213) 4آگاروال
 ترینمهم از را های تجارتیروش ریزی وبرنامه و مدیریتی های( نیز شیوه2224) 1و بارسلونا و روس

 های مدیران ورزشی نام بردند.   عوامل برای اثربخش بودن تالش
روست، وجود مدیرانی ا آن روبهای که جامعه امروزی ورزش کشور بازجمله مشکالت عدیده

است که از شایستگی و صالحیت کافی برای رشد و توسعه سازمان مربوطه و در نتیجه توسعه 
های باشند. در واقع، چنین مدیریت نامناسبی خسارتالمللی برخوردار نمیورزش در سطح ملی و بین

توان به عدم توانایی برای کسب یزیادی را برای ورزش کشور به همراه داشته است که برای نمونه م
های المللی مؤثر در مجامع ورزشی آسیایی و جهانی، تضییع حق ورزشکاران و تیمهای بینکرسی

ورزشی، انعقاد قراردادهای غیرشفاف و نامناسب با ورزشکاران و مربیان خارجی، پرداخت جریمه 
لی الملهای بینی ورزشی در دادگاههاها و فدراسیونهای سنگین بابت شکایت از باشگاهو غرامت

 افزاری والمللی، عدم توسعه سختورزشی، عدم توانایی در اخذ میزبانی رویدادهای معتبر بین
(. با وجود 2217نودهی و همکاران، ) افزاری مطابق با استانداردهای جهانی و غیره اشاره کرد نرم

 در هاگزینش دارد، اما باز هم غالبمشکالت فراوانی که در سطح کالن ورزش در کشور وجود 
 بودن دارا بدون گوناگون هایطیف از مختلفی و مدیران بوده ایسلیقه مدیریت کالن ورزش سطح

 اندزده تکیه مختلف هایو باشگاه هاسازمان صندلی مدیریت خاصی بر متمایز چندان نه هایویژگی
سو، محدودیت در زمان و منابع موجود ا از یکلذ. داده اند بعدی فرد به را خود جای چندی از پس و

ضرورت ایجاد سازوکاری  -و از سوی دیگر، نیاز کشور به توسعه مدیریت در سطح ورزش کشور
این د. شوبیش از پیش احساس می -که بتواند سکان اداره امور را در اختیار افراد شایسته قرار دهد

تواند عالوه بر توسعه یران الیق و توانمند میمسئله از این نظر دارای اهمیت است که وجود مد
های ملی جلوگیری نماید. با توجه به اهمیت جانبه ورزش کشور، از هدر رفت منابع و سرمایههمه

های ورزشی که همواره یکی از موضوع برای انتخاب مدیران واجد صالحیت برای مدیریت سازمان
ور بوده است و همچنین ضرورت موجود در های جامعه دانشگاهی و ورزشی در سطح کشدغدغه

ان حوزه نظراین زمینه، محقق بر آن شد تا پژوهشی علمی و با استفاده از ظرفیت خبرگان و صاحب

                                                           

1. Chen 

2. Vathanophas & Thai-ngam 

3. Kaçmaza, & Serinkan 

4. Aggarwal 

5. Barcelona & Ross 
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مدیریت ورزش کشور انجام دهد. امید است که استفاده از نتایج چنین تحقیقاتی بتواند به توسعه 
اید. بر همین اساس، هدف از انجام تحقیق المللی کمک نمکمی و کیفی ورزش در سطح ملی و بین

 .بود های ورزشیشناسایی و اولویت بندی مولفه های توسعه اثربخشی مدیران سازمانحاضر، 
 

 ی پژوهششناسروش
و ازجمله تحقیقات کاربردی بود که به شیوه  1تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته اکتشافی

ر دیری به شیوه هدفمند و گنمونهدر بخش کیفی، د. ها به صورت میدانی انجام شگردآوری داده
که در واقع همان روش دلفی  - 2شدهتعدیل یککالس یاز روش دلف بود. در این مرحله،دسترس 

ی هاؤلفهمشناسایی  یبرا -کالسیک است که روش انجام آن با توجه به نیاز محقق اندکی تعدیل شده
پژوهش در این بخش شامل افراد خبره  یجامعه آمار استفاده شد. توسعه اثربخشی مدیران ورزشی

زمینه موضوع تحقیق بود که بر اساس تخصص در زمینه علمی و اجرایی مدیریت ورزشی در و آگاه 
از بین اساتید دانشگاه با مدرک دکتری مدیریت ورزش، مدیران عالی وزارت ورزش و جوانان، کمیته 

های ورزشی بود که یونفدراسو نیز روسای  هاناستاملی المپیک، اداره کل ورزش و جوانان 
نفر، در  32اول دلفی،  مرحلههدفمند از میان آنها انتخاب شدند. در  صورتبههای تحقیق نمونه

ی توسعه اثربخشی مدیران به هامؤلفهنفر برای شناسایی  11سوم،  مرحلهنفر و در  22دوم،  مرحله
ی پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه هادادهبرای گردآوری عنوان افراد خبره و مطلع همکاری کردند. 

و ادداشت یشده های انجامدر بخش کیفی پژوهش، ابتدا متن مصاحبهیافته استفاده شد. ساختار یمهن
 نمونهراد شده توسط افو نیز به روش تحلیل محتوای کیفی، نکات کلیدی بیان شددقت بررسی به

بندی هها دستآمده از مصاحبهدستخیص شدند. سپس، نکات بهبرداری و تلیادداشتدوباره پژوهش 
و دوباره به افراد بازگردانده شدند و از آنان خواسته شد نظر خود را برای بار دوم اعالم کنند. 

 توسعهنظرهای افراد نمونه درقالب شده از نقطهدرنهایت، برای سومین مرتبه، مطالب استخراج
ونه بازگردانده شدند تا نظرهای نهایی خود را اعالم کنند. در پایان مراحل به افراد نم اثربخشی مدیران

 توسعه اثربخشی مدیرانشده برای های تعییندلفی، با استفاده از نظرهای گروه دلفی و شاخص
ها در بخش کمی آوری دادهنامه پژوهشگرساخته طراحی و برای جمع، پرسشسازمان های ورزشی
  پژوهش استفاده شد.

 هاادهدی آورجمعتحلیلی بود. ابزار  -ژوهش حاضر در بخش کمی از نوع تحقیقات توصیفیپ
افراد جامعه شامل معاونان و مدیران ستادی وزارت  در بخش کمی تحقیق پرسشنامه محقق ساخته  و

نفر(، مدیران کل ورزش و جوانان  1نفر(، معاونان و مدیران کمیته ملی المپیک ) 14ورزش و جوانان )
ها نفر(، روسای هیئت های ورزشی استان 12های ورزشی )نفر(، روسای فدراسیون 31ها )استان

. نفر بود 2271نفر( و در مجموع  421ها )نفر( و روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان 1112)
 ی بود که با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران،اطبقه -تصادفی صورتبهیری گنمونهروش 
نامه قابل پرسش 314نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند که از این بین تعداد  321تعداد 

ساس ا پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق حاضر بر های آماری عودت داده شد.یلتحلاستفاده برای 
یه در گو 31های انجام شده با افراد خبره و متخصص در بخش کیفی طراحی شد و شامل مصاحبه

( 2ی فردی؛ مهارت ها( توسعه 1که مولفه های آن عبارت بودند از: قالب پنج مولفه مختلف بود 

                                                           

1. Exploratory Mixed method 

2. Modified Classic Delphi 
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های یتحما( 1های شخصیتی؛ یژگیو( توسعه 4پژوهشی؛  -( توسعه علمی3توسعه رفتار سازمانی؛ 
 محیطی. 

خبره  نفر از افراد متخصص و 1نامه از نظرات برای بررسی روایی صوری و محتوایی پرسش
ستفاده شد و پس از انجام اصالحات اشامل اساتید دانشگاهی دارای مدرک دکتری مدیریت ورزشی 

 ازهسبررسی روایی  منظوربهیید قرار گرفت. تأمدنظر ایشان، در نهایت روایی پرسشنامه مورد 
نامه سشریید شد. همچنین برای بررسی پایایی پتأییدی استفاده و تأنامه از روش تحلیل عامل پرسش

 α=  13/2 نامهپرسشپرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شد و ضریب آلفای کرونباخ  32ابتدا تعداد 
 نامه از پایایی مناسبی برخوردار است. آمد که نشان داد پرسش به دست

وتحلیل جزیهتمنظور با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع تحقیقات ترکیبی )آمیخته( بود، به
از روش تحلیل کیفی محتوا استفاده شد که در آن  کیفی مرحله ی به دست آمده از تحقیق درهاداده

ای هابتدا متن مصاحبهشده بررسی و کدگذاری گردید؛ بدین صورت که های انجاممتن مصاحبه
دقت مورد بررسی قرار گرفت. سپس به سازی شد و بهشده با افراد خبره و متخصص پیادهانجام

رداری و بپژوهش یادداشت نمونهشده توسط افراد محتوای کیفی، نکات کلیدی بیان روش تحلیل
بندی و دوباره به افراد بازگردانده شدند و از ها دستهآمده از مصاحبهدستتلخیص گردید. نکات به

آنان خواسته شد نظر خود را برای بار دوم اعالم کنند. درنهایت، برای سومین مرتبه، مطالب 
موانع مشارکت ورزشی به افراد نمونه بازگردانده  در قالبنظرهای افراد نمونه شده از نقطهجاستخرا

شدند تا نظرهای نهایی خود را اعالم کنند. در پایان مراحل دلفی، با استفاده از نظرهای گروه دلفی 
گر وهشپژ نامهپرسشی ورزشی، هاسازمانشده برای توسعه اثربخشی مدیران ی تعیینهامؤلفهو 

برای از طرفی، ها در بخش کمی پژوهش استفاده شد. آوری دادهطراحی و برای جمع ساخته
از آمار توصیفی و استنباطی )تحلیل  های به دست آمده در بخش کمی تحقیق،وتحلیل دادهتجزیه

افزارهای های آماری با استفاده از نرموتحلیلتجزیه همهعامل اکتشافی( استفاده گردید. 
 انجام شد. 1/12و لیزرل نسخه  221پی.اس.اس. نسخه اس.

 

 های پژوهشیافته
 نشان داده شده است: 1ی تحقیق در جدول هانمونهنحوه توزیع 

 

 های پژوهشتوزیع فراوانی نمونه .8جدول 
 بخش کمی پژوهش بخش کیفی پژوهش

شوندگانمصاحبه دهندگانپاسخ درصد تعداد   درصد تعداد 
21 اساتید دانشگاه  33/33%  %11/2 1 مدیران وزارت ورزش 

%67/17 1 مدیران وزارت ورزش  %11/2 3 مدیران کمیته ملی المپیک 

%66/6 2 مدیران کمیته ملی المپیک  %21/7 22 روسای فدراسیون 

%67/26 1 روسای فدراسیون مدیران کل ورزش و جوانان  
هااستان  12 12/3% 

مدیران کل ورزش و 
هااستانجوانان   1 76/16% روسای ادارات ورزش  

 %16/33 74 هاشهرستان

% 122 32 مجموع  
روسای هیئت های ورزشی 

 %11/62 111 هااستان

 %122 314 مجموع
 نشان داده شده است: 2ی بخش کیفی تحقیق در جدول هامصاحبهنتایج حاصل از تحلیل 

                                                           

1. SPSS20 

2. Lisrel8.5 
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 هامصاحبه کل از مستخرج یهامقوله و فرعی یهامؤلفه اصلی، مؤلفه .5جدول 

 
 یریگنمونهآزمون کایزر می یر اولکین و بارتلت برای بررسی کفایت  .8جدول 

 
یت کفایری از گنمونهداری به دست آمده مشخص شد که یمعنو سطح  3با توجه به نتایج جدول 

 برخوردار بوده است.
 

 ی ورزشیهاسازمانی توسعه اثربخشی مدیران هامؤلفه هشدکل واریانس تبیین .4 جدول

)بعد  بارهای عاملیمجموع مجذور 
 از چرخش(

 مقدار ویژه

درصد  هاعامل
 درصد تجمعی جمع  تجمعی

)به  نسبت از واریانس
 درصد(

 جمع

622/16 622/11 736/6 443/21 443/21 247/1 1 

221/32 111/14 211/6 263/33 122/11 217/1 2 

112/43 617/13 616/1 611/42 431/1 261/4 3 

326/16 434/12 361/1 616/12 111/7 444/3 4 

131 /
67 

213/11 131/4 121/17 231/7 124/3 1 

 هامقوله فرعی مؤلفه اصلی مؤلفه

توسعه 
اثربخشی 
مدیران 

ی هاسازمان
 ورزشی

توسعه 
ی هایژگیو

 شخصیتی

پذیری و پاسخگو بودن، برخورداری از روحیه خطرپذیری، داشتن انگیزه کافی برای انجام مسئولیت
ر، برخورداری از بهره وظایف، داشتن اعتماد به نفس باال، برخورداری از خالقیت در انجام امو

هوشی باال، قاطعیت داشتن در انجام امور، داشتن تواضع و فروتنی در داخل و خارج از سازمان، 
 گرایی.برون

توسعه 
ی هاتیحما

 محیطی

ی مادی و معنوی،  هامشوقایجاد امنیت شغلی برای مدیران، ایجاد انگیزه در مدیران از طریق 
تکارات و ابداعات مدیران در سازمان، حفظ روحیه مدیران و شناخت و قدردانی از زحمات، اب

ی هادورهی تعلق و همبستگی، حمایت اجتماعی سیاسی از مدیران، برگزاری مهارت هاتوسعه 
 توانمندسازی برای مدیران

توسعه رفتار 
 سازمانی

یت ، اهمقابلیت انعطاف و انطباق با شرایط محیطی، تعهد و تعصب نسبت به سازمان و اهداف آن
های شغلی مناسب جهت ارتقای دادن به ایمنی و سالمت کارکنان در محیط کار، ایجاد موقعیت

های کارگیری نظرات و ایدههای موجود در محیط کار، بهشغلی کارکنان، کاهش فشار و تنش
 اساس ها، توزیع مناسب امکانات رفاهی در سازمان، ارتقای کارکنان برگیریکارکنان در تصمیم

های آنان، ایجاد تناسب حقوق و دستمزد و پاداش دریافتی با میزان کار کارکنان، ایجاد شایستگی
 شفافیت در فرایندهای مختلف سازمان

توسعه علمی 
 پژوهشی

افزایی تخصصی مرتبط با شغل، های دانشارتقای سطح تحصیالت دانشگاهی، شرکت در دوره
های توسعه روابط ان انگلیسی، شرکت در کارگاههای ارتقای مهارت های زبشرکت در دوره

 های پژوهشی مرتبط با شغلعمومی، توسعه فعالیت

مهارت توسعه 
 ی فردیها

داشتن اطالعات فنی و  ، زنی و مذاکرهمهارت چانهی نوین اطالعاتی و ارتباطی، هایفناورآشنایی با 
یی و برونگرا، یادگیری مستمرتالش در جهت ، های مختلف سازمانیتخصصی در ارتباط با پست

  ،داشتن مهارت الزم برای مدیریت تعارضات در سازمان، داشتن تعامل اجتماعی مناسب با دیگران
 داشتن مهارت مدیریت اقتضایی

 آزمون بارتلت آزمون کایزر می یر اولکین

 دارییمعنسطح  درجه آزادی ار خی دومقد
126 /2 261 /1273 127 221 /2 
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   711/64 174/6 124/2 6 

   712/72 117/1 116/2 7 

   411/71 623/4 641/1 1 

   311/71 116/3 124/2 1 

   123/11 112/2 121/2 12 

   132/13 121/2 614/2 11 

   261/11 237/1 623/2 12 

   223/16 161/2 141/2 13 

   132/17 122/2 411/2 14 

   226/11 174/2 412/2 11 

   121/11 111/2 363/2 16 

   621/11 124/2 327/2 17 

   317/12 721/2 323/2 11 

   261/11 721/2 216/2 11 

   724/11 631/2 214/2 22 

   311/12 614/2 227/2 21 

   112/12 134/2 216/2 22 

   372/13 122/2 227/2 23 

   111/13 416/2 116/2 24 

   337/14 471/2 113/2 21 

   126/14 461/2 171/2 26 

   272/11 464/2 161/2 27 

   724/11 414/2 161/2 21 

   172/16 446/2 111/2 21 

   622/16 432/2 141/2 32 

   221/17 427/2 142/2 31 

   441/17 422/2 131/2 32 

   161/17 412/2 132/2 33 

   262/11 421/2 121/2 34 

   644/11 312/2 122/2 31 

   211 /11 371/2 111/2 36 

   377 /11 362 /2 113 2 37 
   723 /11 326 /2 121 /2 31 
   22/122 217 /2 123 /2 31 

 

 ندهند و ایعامل را تشکیل میپنج  هاالؤدهد که این سشده نشان میجدول کل واریانس تبیین
 روایی گویای ،واقع که در کنندواریانس را تبیین و پوشش میاز درصد  131/67 درحدود هاعامل

. این ماتریس همبستگی شودعاملی آورده می هیافتماتریس چرخش ،رادامههاست. دمناسب سؤال
کند که براساس میزان همبستگی این ارتباط روشن و عامل را مشخص می ها یا متغیرها(یه )سؤالگو

 .هستند 1/2تر از خواهد شد. در این ماتریس، بارهای عاملی )نمرات عاملی( هریک از متغیرها بزرگ
وط مربگیرند که هر چقدر مقدار این ضریب بیشتر باشد، عامل و زیر چتر عامل موردنظر قرار می

دهد که چه نشان می 1نقش بیشتری در کل تغییرات )واریانس( متغیر موردنظر دارد. جدول 
 :ها مرتبط هستندبا چه بارهای عاملی به این عامل هاییالؤس
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 ییافته عاملماتریس چرخش .2 جدول
  مولفه ها

 گویه ها 8 5 8 4 2
 1سوال  227/2 711/2 146 274/2 132/2

 2سوال  177/2 161/2 161/2 141/2 127/2

 3سوال  121/2 112/2 163/2 113/2 217/2

 4سوال  224/2 114/2 121 227/2 246/2

 1سوال  314/2 161/2 121/2 233/2 211/2

 6سوال  231/2 111/2 -274/2 126/2 173/2

 7سوال  277/2 121/2 237/2 221/2 121/2

 1سوال  -211/2 216/2 214/2 112/2 -231/2

 1سوال  211/2 247/2 -266/2 171/2 111/2

 12سوال  -231/2 214/2 213/2 131/2 212/2

 11سوال  243/2 116/2 -222/2 136/2 127/2

 12سوال  226/2 111/2 261/2 123/2 211/2

 13سوال  121/2 261/2 771/2 222/2 116/2

 14سوال  217/2 272/2 113/2 133/2 263/2

 11سوال  222/2 -261/2 111/2 213/2 246/2

 16سوال  221/2 274/2 731/2 217/2 221/2

 17سوال  -222/2 122/2 112/2 137/2 217/2

 11سوال  224/2 121/2 172/2 211/2 216/2

 11سوال  -246/2 111/2 114/2 226/2 126/2

 22سوال  131/2 -221/2 121/2 -224/2 232/2

 21سوال  242/2 121/2 112/2 231/2 263/2

 22سوال  241/2 131/2 213/2 211/2 121/2

 23سوال  266/2 271/2 227/2 212/2 121/2

 24سوال  -211/2 111/2 216/2 242/2 173/2

 21سوال  211/2 231/2 221/2 -226/2 121/2

 26سوال  -271/2 276/2 111/2 2122 143/2

 27سوال  221/2 121/2 -221/2 211/2 111/2

 21سوال  -272/2 213/2 132/2 114/2 716/2

 21سوال  -211/2 112/2 211/2 126/2 761/2

 32سوال  212/2 -244/2 -232/2 731/2 22/2

 31سوال  276/2 212/2 241/2 121/2 -221/2

 32سوال  232/2 162/2 217/2 121/2 116/2

 33سوال  -212/2 171/2 113/2 714/2 213/2

 34سوال  -221/2 141/2 111/2 711/2 213/2

 31سوال  277/2 221/2 144/2 717/2 271/2

 36سوال  -216/2 162/2 -224/2 711/2 -211/2

 37سوال  216/2 -212/2 121/2 112/2 276/2

 31سوال  211/2 -221/2 111/2 121/2 211/2

 31سوال  141/2 -226/2 -221/2 112/2 211/2
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 ی ورزشیهاسازماناثربخشی مدیران  ی توسعههامؤلفهماتریس عوامل و بارهای عاملی . 1جدول 
 
 
 
 
 
 

 .اندشدهنامه نشان داده های پرسشعامل های پژوهش برای روایی سازه و تأییدیافته،  7در جدول 
 

 نیکویی برازش یهابررسی شاخص .٣جدول 
 نتیجه مقدار نماد شاخص ردیف

 تایید RMSEA 211 /2 1ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب 1
 تایید GFI 12 /2 2شاخص نیکویی برازش 2
 تایید NFI 12 /2 3شاخص برازش هنجار شده 3
 تایید CFI 14 /2 4سه ایشاخص برازش مقای 4
 تایید AGFI 11 /2 1شاخص تعدیل شده نیکویی برازش 1
 تایید df2X 17 /1/ برازش مجذور خی 6

 

شده دارای اعتبار های درنظرگرفتههای برازش نشان دادند که عاملشاخص 7با توجه به نتایج جدول 
 بسیار مناسبی هستند. سازه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیی ورزهاسازمانل عاملی تاییدی مولفه های توسعه اثربخشی مدیران . نتایج تحلی8شکل 
 

 گیریبحث و نتیجه
شناسایی و اولویت بندی مولفه های توسعه اثربخشی مدیران هدف از انجام تحقیق حاضر، 

های تحقیق مشخص شد که پنج بود. با توجه به یافته های ورزشی جمهوری اسالمی ایرانسازمان
 ی فردی، توسعه رفتارمهارت هاهستند: توسعه  مؤثرر توسعه اثربخشی مدیران مختلف د مؤلفه

 های محیطی.یتحماهای شخصیتی و یژگیوپژوهشی، توسعه  -سازمانی، توسعه علمی

                                                           

1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

2. Goodness of Fit Index (GFI) 

3. Normed Fit Index (NFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 

5. Adjusted goodness of fit index (AGFI) 

 بار عاملی هاشاخص ردیف
 127/2 ی فردیمهارت هاتوسعه  1
 164/2 های محیطییتحماتوسعه  2
 121/2 توسعه رفتار سازمانی 3
 721/2 توسعه علمی 4
 612/2 های شخصیتییژگیوتوسعه  1
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ران ی توسعه اثربخشی مدیهامؤلفههای شخصیتی یکی از یژگیوهای تحقیق، یافته بر اساس
، پذیری و پاسخگو بودنهایی از قبیل مسئولیتویژگی توان بهیمورزشی بود که در این زمینه 

س باال، نفبرخورداری از روحیه خطرپذیری، داشتن انگیزه کافی برای انجام وظایف، داشتن اعتمادبه
برخورداری از خالقیت در انجام امور، برخورداری از بهره هوشی باال، قاطعیت داشتن در انجام امور، 

اخل و خارج از سازمان، برخورداری از مهارت های تحلیلی و ادراکی، داشتن تواضع و فروتنی در د
بر توسعه  های شخصیتیاین یافته تحقیق در زمینه تأثیر ویژگیاشاره کرد.  گرایی و گشودگیبرون

داشتن مورد  ( در1317های ورزشی با نتایج پژوهش سلیمی و همکاران )اثربخشی مدیران سازمان
خصوص برخورداری مدیران از روحیه  ( در1314، اسدی و همکاران )باال نفساعتمادبهخالقیت و 

اهمیت داشتن مهارت ادراکی و تحلیلی برای مورد  ( در1313آیین و همکاران )پذیری، نیکریسک
خصوص توانایی مدیران برای تحلیل و ادراک مسائل،  ( در1311، افشاری و همکاران )مدیران

(، 2211ایی مدیر برای تسهیل ایده پردازی و خالقیت، لورینکاوا )مورد توان ( در2211اوزارالی )
خصوص عامل اهمیت انگیزش مدیران و  ( در2211( و انوار و بودی )2211استاچوا و همکاران )

مدیران در پذیری و ثبات قدم کننده عامل انعطافمورد نقش تعیین ( در2227تاینگام ) و واتانوفاس
از  یکیپذیری و پاسخگو بودن مسئولیتداشتن حس  مخوانی دارد.انجام اثربخش وظایف خود ه

ی هاسازمانهای شخصیتی بود که بر توسعه اثربخشی مدیران یژگیو مؤلفهعوامل زیرمجموعه 
که  ندبینیم یاخود را درگیر مسئله اییندهصورت فزاها بهامروزه، سازمان .یرگذار استتأثورزشی 

تقای در ار رگذاریو باورهای اخالقی از عوامل تأث یریپذتیمسئول ند؛نامیم پذیرییتآن را مسئول
 کنندگانافتیدر نقش اساسی در رعایت حقوق توانندیها هستند و مکیفیت خدمات سازمان

. ترجیح منافع فردی به منافع جمعی ناشی از ضعف باشند داشتهها سازمان خدمات و محصوالت
پذیری نقش به سزایی در پیشرفت و موفقیت افراد ایفا ت. مسئولیاست یریپذتیفرهنگ مسئول

 .کندشود و تعهد، موفقیت ایجاد میپذیری باعث ایجاد تعهد میکند. به بیان دیگر، مسئولیتمی
خاص اخالقی هستند که پندار،  هاییژگیها در بعد فردی و شخصیتی دارای وانسان یطورکلبه

ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی  .دهدیها را شکل مگفتار و رفتار آن
عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این  گیرندیقرار م

 پذیرتیبگذارد. از طرفی مسئول یرسازمان تأث یانسانی بر روی میزان کارایی و اثربخش هاییژگیو
موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان  تواندیملکرد مبودن یا نبودن رفتارها و ع

 هایینهگردد. مدیر باید از نظر اخالقی جوی سالم برای کارکنان در سازمان به وجود آورد و زم
شتر کار هرچه بی یوربتوانند با تمام توان و بهرهکارکنان فرهنگی مناسبی در سازمان ایجاد نماید تا 

های ورزشی، برخورداری از روحیه های شخصیتی الزم برای مدیران سازمانویژگیاز دیگر  .کنند
تقویت خالقیت، نوآوری و کارآفرینی  ،هوزمراپذیری، خالقیت و نوآوری در انجام امور است. ریسک

 و خالقیت .شودمیکشورهای در حال توسعه شمرده  ویژهبهاز ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها 
با  ورنوآ و به تعبیری دیگر، افراد خالق پذیری همراه است.ریسکه با هستند ک مفاهیمینوآوری 

 . شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهایکنندمیوردها تبدیل ارا به دست هافرصتخطرپذیری 
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. اجرای یردگمیمورد استفاده قرار  هاسازمانجدید مدیریتی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی 
مدیریت ریسک در سازمان موجب هدایت منابع و امکانات به سوی هدف شده و از  هایسیاست

و ایده خالق را در جهت خلق  دهدمیخالق و نوآور را افزایش  هایفعالیتاین طریق اثربخشی 
 های مدیران اثربخش، داشتنهای تحقیق نشان داد که یکی دیگر از ویژگی. یافتهدهدمیارزش سوق 

ی است وردر محیط کار بسیار ضر یصالحیت و شایستگی برای موفقیت شغلفس باالست. ناعتمادبه
اسی در اس عاملنفس و صالحیت، دو گفت اعتمادبه توانی. مشودینفس محقق نمکه بدون اعتمادبه

نفس کافی که متأسفانه بیشتر رهبران، مدیران و کارکنان اعتمادبه شوندیموفقیت شغلی محسوب م
های تحقیق نشان داد که مدیران اثربخش از مهارت های تحلیلی و ادراکی همچنین، یافته .را ندارند

 آگاهی و سازمان گوناگون کارکردهای تشخیص و درک توانایی ها مهارت از دسته اینبرخوردارند. 
به  .دارد دنبال به مدیران برای را مختلف هایموقعیت در مهم عناصر و اجزا شناخت و روابط از
ارت دیگر، توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته بوده و عب

آگاهی از این روابط و  .دهدهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میها، بخشتغییر در هر یک از بخش
یری گمسازد که به طریقی تصمیهای مختلف، مدیر را قادر میشناخت اجزا و عناصر مهم در موقعیت

  .یا اقدام کند که موجبات اثربخشی سازمان را فراهم نماید
ی توسعه هامؤلفه نیترمهم ازجملهی محیطی هاتیحمای پژوهش، توسعه هاافتهی بر اساس

به عواملی از قبیل ایجاد امنیت  توانیمی ورزشی بود که در این رابطه هاسازماناثربخشی مدیران 
ی مادی و معنوی،  شناخت و قدردانی هامشوقنگیزه در مدیران از طریق شغلی برای مدیران، ایجاد ا

ی تعلق مهارت هااز زحمات، ابتکارات و ابداعات مدیران در سازمان، حفظ روحیه مدیران و توسعه 
ی مناسب برای ابداع، نوآوری و خالقیت در مدیران، حمایت اجتماعی هانهیزمو همبستگی،  ایجاد 
ر ی تحقیق حاضهاافتهیی توانمندسازی برای مدیران اشاره کرد. هادورهرگزاری سیاسی از مدیران، ب

 ی ورزشی با نتایجهاسازمانی محیطی برای توسعه اثربخشی مدیران هاتیحمادر زمینه لزوم وجود 
مورد اهمیت حمایت از مدیران و ایجاد انگیزه در آنان برای در ( 2211تحقیق االوی و همکاران )

ی سیاسی و هاتیحمازمینه نقش در ( 2217بخش، سیلیکاوسکس و بروسوکاس )مدیریت اثر
( 1316اجتماعی از مدیران در موفقیت برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی، ساجدی و امیدواری )

زمینه لزوم در ( 1311فریدی و همکاران )مبتکر و صاحب ایده،  مدیراناز قدردانی  مورد اهمیتدر 
مورد حمایت از در ( 2211پرتالش و خالق و بیرکان و جنکلر ) ی از مدیرانپشتیبان وپاداش ارائه 

احساس امنیـت در مدیران است. همخوانی دارد. ی نوآورانه و خالقانه مدیران هاطرحو  هادهیا
لی دان امنیـت شغت کـه امنیـت یـا فقـو ادراک فـرد اس احساسذهنی است؛ یعنـی  یادهیپد ،غلیش

 و بخشی از کندیرا مشغول ممدیران امنیت شغلی از مسائلی است که ذهن . زندیم مرا بـرای او رق
از این بابت به سطح مطلوبی از  مدیران کهی. درصورتشودیسازمان صرف آن مافراد و انرژی 

ر و سازمان نیز کمت دهندیآسودگی خاطر برسند، با فراغ بال، انرژی خود را در اختیار سازمان قرار م
را  اثربخشی بیشتری تواندیمعملکرد مدیران در سازمان  جهیدرنتو  گرددیانسانی م یهانشدچار ت

همچنین، شناخت و قدردانی از زحمات، ابتکارات و ابداعات مدیران در سازمان به همراه داشته باشد. 
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و ی تعلق مهارت هابه حفظ روحیه مدیران و توسعه  تواندیمی مادی و معنوی هامشوقو ارائه 
همبستگی در آنان منجر شود. این امر به نوبه خود موجب ایجاد انگیزه کافی در مدیران سازمان برای 

میزان اثربخشی مدیران را باال ببرد. از دیگر  تواندیمو وظایف آنان خواهد شد و  هاتیمسئولانجام 
جاد مان بینجامد، ایی محیطی به توسعه اثربخشی مدیران سازهاتیحمادر قالب  تواندیممواردی که 

 ی نو وهادهیای مناسب برای ابداع، نوآوری و خالقیت در مدیران است تا بتوانند با طرح هانهیزم
ی از هوش و خالقیت خود سازمان را در دستیابی به اهداف کمک نمایند. لذا ریگبهرهجدید و 
، یجاد انگیزه و روحیهمن ای اجتماعی و سیاسی خود، ضهاتیحمای باالتر باید ضمن هاردهمسئوالن 
 پردازی و بروز رفتارهای نوآورانه و خالقانه را در مدیران سازمان ها ایجاد نمایند. زمینه ایده

های ترین مؤلفهآمده از تحقیق نشان داد که توسعه مهارت های فردی ازجمله مهمدستنتایج به
شنایی آتوان به عواملی از قبیل ینه میهای ورزشی بود که در این زمتوسعه اثربخشی مدیران سازمان

 داشتن اطالعات فنی و تخصصی ، زنی و مذاکرهمهارت چانهی نوین اطالعاتی و ارتباطی، هایفناوربا 
عامل برونگرایی و داشتن ت، تالش در جهت یادگیری مستمر، های مختلف سازمانیدر ارتباط با پست

داشتن مهارت ، برای مدیریت تعارضات در سازمان داشتن مهارت الزم، اجتماعی مناسب با دیگران
های های تحقیق حاضر در زمینه لزوم برخورداری مدیران سازمانیافتهمدیریت اقتضایی اشاره کرد. 

( 1311ورزشی از مهارت های فردی برای توسعه اثربخشی، با نتایج پژوهش افشاری و همکاران )
خصوص  ( در1317دیران،  سلیمی و همکاران )در مورد اهمیت داشتن مهارت های فنی برای م

مورد  ( در1314های مدیریتی و مدیریت تعارض در سازمان، اسدی و همکاران )توانایی ایفای نقش
اطالعات، دانش و خصوص داشتن  ( در1316داشتن مهارت های کامپیوتری، ساجدی و امیدواری )

 ارتباط و صفحه گستر پرداز،افزارهای واژهرمن از توانایی استفاده( در مورد 2213چن ) ،مهارت شغلی

 و نیز مهارت برونگرایی و داشتن تعامل اجتماعی مناسب با دیگران همخوانی دارد. اینترنت طریق از
تواند به توسعه اثربخشی مدیران یمی فردی است که مهارت هاازجمله فن بیان و انجام مذاکره 

انجام مذاکره و نیز داشتن تعامل اجتماعی توانایی ، ی ورزشی کمک نماید. بدون تردیدهاسازمان
ها و تواند موجب برقراری ارتباط مفید و مؤثر مدیر سازمان با سایر ارگانمناسب با دیگران می

ها شود و نتایج مطلوبی را برای سازمان به همراه داشته باشد. همچنین، مدیران موفق باید از سازمان
ع انجام دهند جم در اثربخشیخنرانی مفید و وردار باشند و بتوانند سفن بیان و سخنوری مناسب برخ

شنایی آ های سازمان خود را به نحو مطلوبی برای دیگران تبیین نمایند.تا بتوانند اهداف و مأموریت
فناوری های مدیران اثربخش است. های نوین اطالعاتی و ارتباطی از دیگر مشخصهبا فناوری
اقتصادی و  الگوهای عصر صنعتی را در همه ساختارهای فرهنگی، اجتماعیو ارتباطات  اطالعات

متفاوت و رویکردهای جدیدی را برای بشر فراهم کرده است.  هایروشو  هاشیوهبه هم ریخته و 
و  یدافزامیروز به روز بر حجم دانش و فناوری در اختیار انسان  اطالعاتتوسعه متقابل فناوری و 

جدید قادرند که های فناوریبا استفاده از  گیرد. مدیرانمی گی وی را در بربه تدریج تمام زند
در هزینه، اجتناب  جوییصرفهانجام دهند و روش کار خود را متحول سازند.  ترسادهوظایفشان را 

امتیازهای استفاده از  ازجملهاز خطاهای انسانی، بهبود بخشیدن کارآیی و اثربخشی سازمانی 
های تحقیق، مدیران اثربخش افرادی هستند یافته بر طبق .باشدمی هاسازمانید در جد هایفناوری
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را دارا باشند. تعارض در سازمان امری  مهارت الزم برای مدیریت تعارضات در سازمانکه 
آید که باید آن را هدایت کرد و یمیر است و به دلیل اهداف و عقاید متفاوت به وجود ناپذاجتناب

یی است که مدیران در مهارت هاین ترمهمتردید از یبساند. توانایی مدیریت تعارض به حداقل ر
سازمان تحت مدیریت خود به آن نیاز دارند. در مدیریت تعارض، مدیر باید بتواند در شرایط وجود 
تعارض و تضاد، سازمان را به بهترین شکل اداره کند و بین اعضا تعادل ایجاد نماید. مدیریت تعارض 

 هاسازمانگیری، رهبری و ارتباط است و مدیران یمتصمی مهارت هااز  ترمهمه دلیل اهمیت، ب
توانند اثربخشی کلی خود را با مدیریت تعارضات موجود در سازمان بهبود بخشند. همچنین، یم

ر اطالعات فنی و تخصصی دهای تحقیق نشان داد که مدیران اثربخش مدیرانی هستند که از یافته
ست بررسی مبانی نظری تحقیق بیانگر این ابرخوردار باشد. البته،  های مختلف سازمانینه پستزمی
در مقابل مدیران  و فنی زیادی نیاز دارند مهارت هایسرپرستی و عملیاتی به  هایردهمدیران که 

و تعیین  گذاریهدف، دهیسازمان، ریزیبرنامه، گیریتصمیموظایف که سطوح باالی سازمان 
  های ادراکی برای آنان در اولویت است.را دارند، مهارتسازمان  هایمشیطخ

شی ی توسعه اثربخهامؤلفهین ترمهم ازجملههای پژوهش، توسعه رفتار سازمانی براساس یافته
اق قابلیت انعطاف و انطبتوان به مواردی از قبیل یمی ورزشی بود که در این زمینه هاسازمانمدیران 

محیطی، داشتن وفاداری، تعهد و تعصب نسبت به سازمان و اهداف آن، اهمیت دادن به با شرایط 
های شغلی مناسب جهت ارتقای شغلی ایمنی و سالمت کارکنان در محیط کار، ایجاد موقعیت

های کارکنان در کارگیری نظرات و ایدههای موجود در محیط کار، بهکارکنان، کاهش فشار و تنش
مشارکت دادن کارکنان در فرایندهای نظارت و کنترل، توزیع مناسب امکانات رفاهی ها، گیریتصمیم

های آنان، ایجاد تناسب حقوق و دستمزد و پاداش اساس شایستگی در سازمان، ارتقای کارکنان بر
های افتهی. دریافتی با میزان کار کارکنان و ایجاد شفافیت در فرایندهای مختلف سازمان اشاره کرد

های زمینه تأثیر مؤلفه بهبود رفتار سازمانی بر توسعه اثربخشی مدیران سازمان حاضر در تحقیق
مورد لزوم برخورداری مدیران سازمان از  ( در1311ورزشی با نتایج تحقیقات افشاری و همکاران )

( 2213پذیری در کار، لورینکاوا )خصوص داشتن انعطاف ( در1312مهارت های انسانی، طباطبایی )
خصوص توانایی مدیر  ( در2213سازمان و آگاروال ) مورد توانایی مدیر برای ایجاد همدلی در رد

دلیل سرعت رشد و پیشرفت  برای برقرار ارتباط مؤثر با دیگران همخوانی دارد. دنیای امروز به
 انگیز فناوری با تغییرات سریع در محیط همراه است و مدیران موفق کسانی خواهند بود کهشگفت

های مدیریت منعطف و قابل انطباق با شرایط محیطی  و عملکرد مناسبی داشته باشند. بتوانند شیوه
های منظور همراه کردن آنان با اهداف و مأموریتاز طرفی، کسب رضایت کارکنان در سازمان به

 مر موجبسازمان ازجمله اقداماتی است که مدیران باید به آن توجه ویژه داشته باشند، زیرا این ا
شود و در نتیجه ارتقای سطح عملکرد مدیریت در سازمان را در پی ایجاد انگیزه الزم در افراد می

 خواهد داشت. 
ی توسعه اثربخشی مدیران هامؤلفهین ترمهم ازجملههای پژوهش، توسعه علمی یافته بر اساس

ارتقای سطح تحصیالت توان به مواردی از قبیل یمی ورزشی بود که در این زمینه هاسازمان
ی های ارتقاافزایی تخصصی مرتبط با شغل، شرکت در دورههای دانشدانشگاهی، شرکت در دوره

های های توسعه روابط عمومی و توسعه فعالیتمهارت های زبان انگلیسی، شرکت در کارگاه
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بر توسعه  لمیزمینه تأثیر توسعه ع های تحقیق حاضر دریافته. پژوهشی مرتبط با شغل اشاره کرد
مورد  ( در1314های تحقیقات اسدی و همکاران )های ورزشی با یافتهاثربخشی مدیران سازمان

توانایی مکالمه به زبان انگلیسی و نیز برخورداری از روابط عمومی مناسب، سلیمی و همکاران 
و های الزم مرتبط با شغل خصوص اهمیت برخورداری مدیران از دانش و تخصص ( در1317)

های سازمانی در سطح مورد اهمیت تسلط مدیران برای توسعه فعالیت ( در2214کاسماز و سرینکان )
 ؛تهاسعصر حاضر، دوره تحوالت و تغییرات شگرف در فناوری المللی و جهانی همخوانی دارد.بین

ی نعصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطالعات و توجه به مشارکت نیروی انسا
، مدیریت هوشیار بر آن است تا روینخالق و دانش گرا به جای نیروی انسانی عملکردی است. ازا

ه برای رویارویی و مقابلی علمی هاپژوهشو در سایه هرچه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از دانش 
تقای ربدیهی است که ا. با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و گسترش عرصه رقابتی خود برآید

زایی در تواند تأثیر بسای و شغلی میهای مرتبط با حوزه حرفهسطح تحصیالت دانشگاهی در رشته
های هها، مبانی نظری و یافتگونه که آشنایی مدیران با نظریه روش مدیریت افراد داشته باشد؛ بدین

های ر سازمانعلمی و پژوهشی حوزه مدیریت ورزشی، دید آنان را پیرامون شیوه عملکرد مؤثر د
 هایپستمدیریت ورزشی از ملزومات اصلی تصدی  تجربهدانش و بخشد. ورزشی وسعت می

ورزشی است. بدون شک توجه مسئوالن ارشد بر لزوم دارا بودن دانش و  هایسازمانمدیریتی در 
موجب  و افزایدمیمدیریت ورزشی برای تصدی این پست بر اثربخشی و کارایی مدیران  تجربه

از طرفی آشنایی و تسلط به زبان   .شودمیآنان نسبت به وظایف و کارهای محوله  تردقیقخت شنا
المللی نهای بیالمللی جهت برقراری ارتباط با سایر کشورها و سازمانعنوان زبان بینانگلیسی به

اری از سیباشد، زیرا بهای امروزی میسازمان یکی دیگر از راهکارهای دستیابی به مدیریت موفق در
دلیل عدم توانایی در مکالمه به زبان انگلیسی  المللی بهمدیران هنگام حضور در مجامع بین

 دهند. های برقراری روابط مطلوب با نمایندگان سایر کشورها را از دست میفرصت
ریتی های مدیمنظور جذب افراد مناسب برای تصدی پستها بهتوان گفت که سازماندر پایان می

خشی های اثربها به مدیرانی اثربخش باید به قابلیتتوانمندسازی مدیران موجود و تبدیل آن و یا
تا نماید، توجه نمایند. در همین راسمدیریت که مدیران اثربخش را از مدیران غیر اثربخش تفکیک می

بخشی اثرمنظور توسعه گونه اذعان داشت که بهتوان اینهای تحقیق حاضر میو با توجه به یافته
های مختلف تأثیرگذار را مورد توجه قرار داد. برخی از این های ورزشی باید مؤلفهمدیران سازمان

های خود را جهت ارتقای شخصی ها و تواناییگردد که بتواند قابلیتها به خود شخص برمیمؤلفه
گیرنده االتر و تصمیمهای باندرکاران در ردهخود بهبود ببخشد و برخی نیز بر عهده مسئوالن و دست

های ورزشی ایجاد کنند تا های خود انگیزه الزم را در مدیران سازمانباشد که بتوانند با حمایتمی
گیری از امکانات مختلف موجبات رشد و ترقی سازمان را فراهم کنند. بتوانند با خالقیت خود و بهره

پذیری فت در عملکرد کارکنان، افزایش انعطافتواند به بهبود و پیشربدون تردید، توجه به این امر می
ر بو مهارت کارکنان، ارائه خدمات بهتر به مشتری و بهبود کیفیت نیروی کار در سازمان منجر شود. 

این اساس، با توجه به یافته های تحقیق در زمینه مولفه ویژگی های شخصیتی، پیشنهاد می شود که 
شوند که از ویژگی های شخصیتی مناسب برای مدیریت مدیرانی برای سازمان های ورزشی منصوب 

باال،  نفسپذیری و پاسخگو بودن، روحیه خطرپذیری، داشتن اعتمادبهمسئولیتاثربخش شامل 



 8438 زمستان 23: شماره             جوانان                   ورزش و  یمطالعات راهبرد   فصلنامه

 

 

63 

قاطعیت داشتن در انجام امور، داشتن تواضع و فروتنی در داخل و خارج از سازمان و غیره برخوردار 
ی محیطی یشنهاد می شود که حمایت های محیطی هاتیحماتوسعه همچنین، در مورد مولفه باشند. 

ی مادی و معنوی، قدردانی از زحمات به منظور حفظ هامشوقالزم از قبیل ایجاد امنیت شغلی، ارائه 
انجام شود تا میزان اثربخشی مدیران سازمان  ی تعلق و همبستگیمهارت هاروحیه مدیران و توسعه 

مهارت های فردی پیشنهاد می شود مدیران به ارتقای سطح  ولفههای ورزشی افزایش یابد. در زمینه م
مهارت ی نوین اطالعاتی و ارتباطی، هایفناوربا  مهارت های فردی خود از قبیل توانایی کار با

ه و غیره توجه جدی داشت برونگرایی و داشتن تعامل اجتماعی مناسب با دیگران، زنی و مذاکرهچانه
عهد تمربوط به مولفه توسعه رفتار سازمانی به مدیران پیشنهاد می شود که براساس یافته های باشند. 

بیشتری نسبت به سازمان و اهداف آن داشته باشند، ایمنی و سالمت کارکنان در محیط کار را مورد 
ها استفاده کنند و نسبت به توزیع گیریهای کارکنان در تصمیمتوجه قرار دهند، از نظرات و ایده

ها و ایجاد تناسب حقوق و دستمزد اساس شایستگی نات رفاهی، ارتقای کارکنان برمناسب امکا
های تحقیق در زمینه مولفه توسعه علمی پیشنهاد می شود . در نهایت، با توجه به یافتهاهتمام بورزند

های تحصیالت دانشگاهی، شرکت در دوره که مدیران سازمان های ورزشی نسبت به ارتقای
یرامون روابط عمومی و مهارت های تخصصی مرتبط با شغل شرکت نمایند. همچنین، افزایی پدانش

به ارتقای مهارت های زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی برای برقراری ارتباط موثر با سایر 
علیرغم یافته های تحقیق حاضر باید خاطر نشان  افراد و سازمان های بین المللی اهتمام ورزند.

که یکی از مسائل مهم در جهت ارتقای جایگاه ورزش کشور در سطوح قاره ای، جهانی و  ساخت
المپیک، کسب کرسی ها و مسئولیت های اثربخش در مجامع بین المللی توسط مدیران سازمان های 
ورزشی کشور است که به نظر می رسد هنوز در این زمینه موفقیت های چندانی نداشته ایم. لذا 

شود که این موضوع توسط سایر محققان و پژوهشگران در قالب یک طرح پژوهشی پیشنهاد می 
 مورد بررسی قرار گیرد.  
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