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  چکیده

 پژوهش این در سازمان های مختلف، شایستگیثر بر ؤبا توجه به ترکیب متفاوت عوامل م مقدمه و هدف :
 با رابطه در مدلی طراحی ها و دانشگاه بدنی تربیت مدیران شایستگی مؤثر عوامل شناسایی ،هدف با

  .است آنها بین ارتباطات
 کمّی -کیفی و کیفی بخش دو شامل و اکتشافی آمیختۀ پژوهش نوعی حاضر، پژوهشروش شناسی: 

 مصاحبه وسیلۀ به و استخراج نظری ادبیات از عامل( 7)مدیران شایستگی مؤثر عوامل اول، گام دراست. 

 سازی مدل تحلیلی روش از استفاده با بعد، گام در  .گرفت قرار تأیید موردمدیریت ورزشی  خبرگان با

 سازی مدل بخش در. شد تحلیل یکپارچه صورت به و تعیین عوامل این بین روابط تفسیری، ساختاری
 صورت به خبرگان این شد؛ ورزشی استفاده مدیریت خبره 12 نظرات از استفاده منظور به پرسشنامه از

  .شدند انتخاب هدفمند
 بر مؤثر عوامل تعامل و ارتباط نحوۀ ،بندی دسته به منجر پژوهش، این از حاصل نتایجیافته ها: 

فردی اسالمی و  عوامل داد نشان تایجشد. ن عوامل این از مدل طراحی و بدنیشایستگی مدیران تربیت 
 برخوردارند. بقیه عوامل به نسبت بیشتری از اثرگذاری

 و انتصاب انتخاب، در اساسی اولویتی عنوان به باید عوامل این توسعۀ و ارزیابینتیجه گیری:  بحث و
 .شود تبدیل تربیت بدنی دانشگاه ها مدیران عملکرد ارزیابی

  
 

 ، دانشگاه.تربیت بدنی انساختاری تفسیری، شایستگی، مدیر سازیمدل واژگان کلیدی : 
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 مقدمه  -1

 بر سازمان اصلی کنندگان اداره و گران هدایت طراحان، عنوان به مدیران نقش و جایگاه اهمیت حاضر، عصر در
سازمان  تمشکال و مسائل با مواجهه در گیرنده افراد تصمیم ترین اصلی عنوان به نیست. مدیران پوشیده کسی
 بوده همیتهمین ا واسطه به .کنند می ایفا سازمان حتی شکست یا و موفقیت در ای کننده تعیین و سزا به نقش
 آمده میان به مدیران ویژگیهای و ها نقش از وظایف، سخن همواره ،مدیریت علم تولد آغازین های دهه از که است
 (.2است)

این . است قابلیت یا 2شایستگی مفهوم شد عرضه مدیریت دنیای به اخیر های در دهه رویکردهایی از یکی
 یمعرف شغل در توفیق کارکنان کننده بینی پیش عنوان به 71 دهه در 1لند کله مک پروفسور توسط ابتدا مفهوم

منبع "نظریۀ  نام به راهبردی مدیریت جدید نظریۀ در(. 1)کرد توصیه گزینش مدرك را شایستگی او رو این از. شد
 به ها شایستگی .است برخوردار باالیی اهمیت از مدیران شایستگی ویژه به انسانی منابع نیز شایستگی "محور

 در عروف،م های شرکت بیشتر در وسیع در سطح و داشته داللت متوسط حد از باالتر عملکرد با مرتبط های ویژگی
 مدیران اغلب است داده نشان تجربه. (3)می گیرد قرار مورد استفاده مدیران ویژه به انسانی منابع توسعه حوزه

 ،مدل این ایجاد برای دانند نمی ولی دارند خود های در سازمان شایستگی مدل یا چارچوب ایجاد به زیادی اشتیاق
 ملکردع بر واقعاً که می شوند شامل را هایی شایستگی ترین مهم شایستگی، های مدل .دارند نیاز پارامترهایی چه به

 به را رویکرد این اخیر سال 2 در شرکت 19 بزرگ آمریکایی شرکت 31 بین از بررسی یک در (.4)می گذارند تأثیر
 ،کارو کسب های بنگاه و ها شرکت توجه مورد تنها نه غربی، کشورهای در این رویکرد اکنون هم. بسته اند کار

 (.2)گرفته است قرار نیز دولتی های شرکت و ها سازمان گیری بهره و استفاده مورد بلکه
و تضمین نیروی انسانی و مدیران  ءامروزه یکی از چالش های آموزش عالی بحث کیفیت و نحوه بهبود، ارتقا

پرورش یافته در آن است. دانشگاه به عنوان یک نهاد پیچیده فرهنگی و یک کانون هنجارساز، به انتظام بخشی 
امعه در جایی و نشاط پوی در جهت بهبود کیفیت زندگی، حفظ، ارتقاء، معه کمک می کند واخالقی و اجتماعی جا

 (.6)افزایش پیوسته نقش دانشگاه، نقش مدیران آن تعیین کننده تر می شودبا  .است قائل هایی برای خود مسئولیت
 آن مختلف کارکردهای و دارد سازی سرنوشت و اساسی جایگاه تربیت، و تعلیم از مهمی بخش عنوان به ورزش

 محور دانشجویان که این به توجه با راستا این است. در نمایان ایران اسالمی جمهوری نظام دانشگاهی جامعۀ در

لذا نقش مدیران تربیت  ،(7)هستند دانشگاه سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، توسعۀ برنامه های تمام اصلی
  های کلیدی)مرتبط( در این توسعه بسیار حایز اهمیت است.بدنی دانشگاه و برخورداری از شایستگی 

 یک اجرای نیاز شایستگی های موردعوامل مؤثر بر ورزشی  مدیریت حیطۀ با توجه به تغییرات جامعه، محققان

. (8را مورد ارزیابی قرار داده اند و تحقیقات مختلفی در این زمینه توسط آنها به انجام رسیده است) ورزش در شغل
شایستگی های رهبری مدیران تفریحی دانشگاهی در  ،( پژوهشی با هدف1118) 3بال و همکاراناین راستا  در

یحی برای مدیران تفر پنج مهارت شایستگی پس از سه مرحله دلفی،در این پژوهش  را انجام دادند. ویسکانسین
(. 9ه دست آمد)ب و تعهد و یکپارچگی ، مدیریت شخصی، سازگاری با تغییرارتباطات، مدیریت بودجه شامل دانشگاهی

 

1 . Competency 

2 . McClelland 

3 .  Ball & et al 
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و فدراسیون های  مدیران ورزشی در باشگاه ها با عنوان شایستگی های پژوهشیدر  (1122)2هورچ و اسکوت 
ی به ای ارتباطی و اجتماعی قوجنبه هبایست، فعالیت های مدیران ورزشی به این نتیجه رسیدند که لمان ورزشی آ

صالحیت هایی مانند روابط عمومی، تبلیغات و تکنیک . همچنین ارتباطات بین فردی داشته باشد ویژه در بحث
ز ا. بسیار مهم اندمدیریت رویداد ینه های تأمین مالی، بودجه بندی و به طور خاص زمو  های مدیریت شخصی

( در پژوهشی با 1124) 1وووسل (. 21)نسبت به ورزش های مربوطه اشراف داشته باشندمدیران ورزشی باید طرفی 
ایستگیها ش ،یک برنامه مدیریت ورزشی برای آموزش معلمان مطابق با نیازهای متنوع مدارس آفریقای جنوبی ،عنوان

را به عملکرد )مدیریت مالی ورزشی، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی ورزشی و مدیریت عملیاتی( و شایستگی های 
ی اصلی شامل مهارت های مدیریت اساسی و عمومی است که در آن صالحیت اصلی تقسیم می کند. شایستگی ها

های اساسی شامل اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف سازمانی )برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل( 
مدیر ه و مهارت های مدیریت عمومی مربوط به مهارت های مدیریتی روزمره مانند اداره امور اداری وظایفی ک

تعیین  جهتابزارهای توسعه  ،( پژوهشی با عنوان1122) 3ردار و همکاران(. 22)ورزشی مدرسه باید انجام دهد
خالقیت، به ویژه نوآوری در زمینه مدل های که به انجام دادند  شایستگی ها برای اجرای مسئولیت مدیر ورزش

همچنین از نظر آنها ارتباط و همکاری،  کردند.به عنوان مهمترین شایستگی اشاره  تجاری و رویکردهای جدید
سعه به ویژه در تو شایستگی در زمینه کسب و کار، مهارت ها و توانایی های سازمانیزش، دانش مدیریت در مورد ور

دانش و مهارت های مربوط به بازارهای مالی و توانایی تنظیم روابط با محیط زیست و درك مسئولیت محیط کاری، 
مدل ساختار شایستگی مدیران ورزشی را مبنایی برای شناسایی مهم  شایستگی های مهمی بودند و اجتماعی نیز

آموزشی مدیران  و نیازهای شایستگی ها(. 21یت سازمان های ورزشی معرفی کردند)ترین صالحیت هایی مدیر
( انجام 1122) 4ناکستین و همکاراعنوان پژوهشی بود که  ،آفریقای جنوبی غربی شمال مدارس ورزشی استان

شایستگیهای عملکردی و اصلی مدیریت برای مدیر ورزشی بسیار مهم بوده و معلمان نیازمند از نظر آنها  .دادند
(. 23)آموزش در مدیریت امور مالی ورزشی، امکانات ورزشی، منابع انسانی، روابط عمومی و بازاریابی ورزشی هستند

 محوری انتصاب های طراحی الگوی شایستگی"عنوان  با خود، دکتری رساله در( 2394)همکاران و فر مؤمنی

 شایستگیهای اصلی متغیرهای می توان که رسید به این نتیجه "جوانان و ورزش وزارت میانی و عالی مدیران

 مدیران سطح در شاخص 26 و مؤلفه 21 به را ای وظیفه و اجتماعی فراشایستگی، شناختی، شامل چهارگانه

( در 2396فتاح پور و همکاران)(. 24کرد) بندیه دست میانی مدیران سطح در شاخص 48 و مؤلفه 22 و عالی
 کمی -کشور به شیوه کیفی جوانان و ورزش کل ادارات مدیران شایستگی الگوی تبیین و شناسایی وهشی بهپژ

 کشور اجرایی مدیران انتصاب و انتخاب در امور صاحبنظر افراد را کیفی بخش پرداختند. نمونه آماری پژوهش در

 تربیت بدنی مدیران استانها، جوانان و ورزش کل مدیریت ستادی در حوزۀ شاغل افراد کلیۀ و در بخش کمی

 را تشکیل دادند. جوانان و ورزش ادارۀ حوزۀ در مدیرت سابقۀ ورزشی دارای مدیریت منتخب اساتید و دانشگاهی

ارائه  و تبیین مفهوم  92مقوله و  22طبقه،  3در جوانان  و ورزش کل مدیران شایستگی در نهایت  الگوی
 (.22)گردید

 

1 . Horch &Schutte 

2 .Vosllo 

3 . Retar & et al 

4 . Eksteen & et al 
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 مدیران شایستگی تأثیر نیز و شایستگی مدیریت و ها شایستگی با رابطه در شده انجام مطالعات بر مروری با

 مدیریت در مطالعه زمینه هایامروز یکی از   لذامی باشد.  درك قابل خوبی به موضوع اهمیت سازمان، عملکرد بر

 به باید عوامل این و است ورزشی مدیران مورد نیاز های شایستگیعوامل مؤثر بر   تعیین و شایستگی، ورزشی

 شده گفته مطالب به عنایت با .(27و26شوند) شناسایی مدیریتی های پست احراز، برای افراد آماده کردن منظور

مدیران تربیت بدنی دانشگاه در زمینه سازی و برنامه ریزی فعالیت های ورزشی جهت حضور  نقش به توجه با و
اسایی شن، روانی، عاطفی و اجتماعی آن، و بهره مندی از اثرات بی بدیل جسمانیو کارکنان حداکثری دانشجویان 

نون پژوهشی ه به اینکه تا کمی رسد و از طرفی با توج مدیران تربیت بدنی ضروری به نظرعوامل مؤثر بر شایستگی 
 ا بان است تتربیت بدنی صورت نگرفته، محقق بر آبر روی مدیران به صورت خاص در دانشگاه  ،در این زمینه

 شایستگی ها را شناساییعوامل مؤثر بر ورزشی،  خبرگان مصاحبه باو  پژوهش دبیات، اشده انجام مطالعات بررسی

مطرح  تحقیق این گونهسؤال لذا  به طراحی مدل اقدام نماید. تفسیری ختاریسازی سا مدل ویکردر از استفاده و با

عوامل مؤثر بر  بندی اولویتو  ؟کدامند دانشگاه ها مدیران تربیت بدنی شایستگی های عوامل مؤثر بر می شود:
و  داخلی تحقیقات دیگر از را تحقیق این آنچهبه چه شکل است؟  2تفسیری بر اساس رویکرد ساختاریشایستگی 

 جهت طراحی مدل با استفاده از نظرات خبرگان است. ساختاری تفسیری رویکرد کند استفاده از می متمایز خارجی

 این بر و ملموس و ساده را روابط تواند می این رویکرد پیچیده باشد، اجزا رابطه بین و زیاد عناصر تعداد که زمانی

 است. توجه قابل پژوهش مفاهیم بین ارتباط تبیین و سطح بندی برای همچنین غلبه کند و  پیچیدگی

 

 تحقیق روش شناسی
جش، ابزار سن کمی( انجام شده است. -کیفیکیفی و کاربردی، که به صورت ترکیبی) هدف نظر از پژوهش این

پرسشنامه محقق ساخته ای است که عوامل و شاخص های مؤثر بر شایستگی های مدیران تربیت بدنی دانشگاه 
قابل مشاهده می باشد. الزم به ذکر است این عوامل و شاخص های  2های ایران را در بر می گیرد که در جدول 

مصاحبه  با مهم و در ادامه و منابع مدل های موجود از فادهاست و با موضوعی ادبیات مطالعه و بررسیآن در ابتدا با 
برای  .آمد دست بهدانشگاه  بدنی تربیت مدیریت سابقه و ورزشی مدیریت دکتری مدرك تحقیق با حوزه خبرگان با

 باالی پایایی از که نشانبه دست آمد  7/1آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از پرسشنامه  گویه هایهمه 
  شد. خبره مطلوب ارزیابی 21روایی محتوایی توسط  .دارد نامه پرسش

 دستیابی و شایستگی مدیران تربیت بدنی عوامل مؤثر بر بین ارتباط برقراری برای مرحله طراحی، در آخر در

 ساختاری سازی مدل .گردید استفاده (ISMتفسیری) ساختاری مدل سازی از تکنیک آن، ساختاری مدل به

 به را غیرشفاف و ناپیوسته ذهنی های مدل تکنیک، این .شد داده توسعه و ( معرفی2974)1وارفیلد توسط تفسیری

 تنها روش نه این که گفت توان می (. لذا29و28می کند) تبدیل شده تعریف و خوب مشاهدۀ قابل های مدل

 یا و اهمیت مبتنی بر را ساختاری بلکه کند، می فراهم سیستم یک عناصر میان روابط خصوص در را بینشی

کند  می تعیین افراد از قضاوت گروهی چون تفسیری است؛ روش این می کند. فراهم هم بر عناصر تأثیرگذاری
 ساختار یک روابط، اساس چون است؛ روش ساختاری این خیر. یا دارد وجود عناصر این میان روابطی آیا که

 

1 . Interpretive structure modeling 

2 . Warfield 
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 است؛ سازی مدل فن یک همچنین شده است. استخراج از متغیرها پیچیده ای مجموعه از که است سرتاسری

 (.11)شود می داده نشان دیاگراف، مدل یک کلی در ساختار و مشخص روابط زیرا

بر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها  عوامل و شاخص های مؤثر بر بندی : دسته1جدول 

 اساس روش کتابخانه ای و نظرخواهی خبرگان

 شاخص ها عوامل
 فرصتها از گیری یهره و . هوشیاری2. انضباط 4. انتقادپذیری 3بنفس  . اعتماد1. قاطعیت 2 فردی های شایستگی

 . احترام به دیگران2. مدیریت تعارض 4. شبکه سازی 3. ارتباطات موثر 1موثر  کردن .گوش2 ارتباطی های شایستگی

 خالق تفکر .3تحلیلی  . تفکر1استراتژیک  . تفکر2 های فکری شایستگی

 ریسک . پذیرش3 . سازماندهی منابع1ریزی درکار  . برنامه2 سازمانی های شایستگی

 اب مرتبط های شایستگی

 مطلوب عملکرد

 کاهش برای راههایی . پیداکردن3کار  سازی وروتین استانداردسازی . افزایش1دانش  . مدیریت2
. 2رقابتی  مزیت کسب برای تکنولوژی آخرین از برداری . بهره4منابع  از صحیح واستفاده ها هزینه

 تغییر در سرعت و پذیری انعطاف

 . توانایی4ها  رسانه با . ارتباط3ورزش  مدیریت در . سابقه1کار  به اشراف و مرتبط . تخصص2 ای حرفه های شایستگی
 موفق ورزشی هایسازمان تجارب از الگوبرداری .  توانایی2ورزشی  مسابقات و رویدادها مدیریت

 مکتبی های شایستگی

 (اسالمی)

. پرهیز از 6. حسن خلق 2. سعه صدر 4. امانت داری 3. تقوی مداری 1انصاف  و ورزی . عدالت2
 . پرهیز از تکبر7تملق 

 

 و معیارها این به دادن پوشش برای مختلفی خبرگان .است هدفمند گیری نمونه گام، این در روش نمونه گیری
 کیفی و تخصّصی شاخصهای خبرگان تمام از تن 12 با شد مشخّص نهایت در که شدند ها بررسی شاخص

 .می شود) اشباع نظری داده ها( پوشش داده

 

 ساختاری سازی مدل از استفاده با شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها مدل طراحی

 تفسیری

 زوج مرتب دلخواه از مؤلفـه هـا بین هرریت خبرگان معیار تعیین رابطه ثاک قکسـب توافـ ،ISM با روش قمطاب

پرسشـنامه  قاز طریـ  n/1 +2تعداد افراد خبره در نظر گرفته شـود، کسـب حـداقل تعـداد   n بنابراین اگر می باشد.
رای اجرای مدل، سه گام اصلی زیر ضروری ب. عنصـر مـورد بررسـی اشـاره دارد بـر وجـود رابطـه بـین دو ،زوجـی

 شود ادامـه هـر یـک از آنها تشریح می است کـه در
 شایستگی. عوامل مؤثر برشناسایی .2

تشـکیل مـاتریس خـود تعاملی : ISM  بـا اسـتفاده از عوامل مؤثرتعیین رابطه مفهومی بین .1
 عوامل.بـین تشـکیل مـاتریس دسـتیابی و تعیـین روابـط و سـطح بنـدی ،  ساختاری

 .(29)مؤثر بر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها عواملت الترسیم شبکه تعام.3
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 های تحقیق یافته

   شایستگی مدیران تربیت بدنی عوامل مؤثر بر شناسایی . 1 گام

 رعوامل مؤثر ب ت مرتبطالابتدا با بررسی و مطالعه ادبیات نظری و مقـا قدر این تحقیهمانطور که بیان شد، 
مصاحبه با خبرگان ها با  سپس این عوامل و شاخص .شناسایی شد و شاخص های آن شایستگی مدیران تربیت بدنی

قرار گرفتند که در  هفت عامل مؤثر بر شایستگیدر زیر مجموعه  شاخص 33در نهایت . یید قرار گرفتمورد تأ
  مشاهده است. قابل 2جدول 

 

 ISM بـا اسـتفاده ازشایستگی  بر عوامل مؤثرتعیین رابطه بین . 2گام 
 تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاریمرحله اول: 

 تعاملی خود ماتریس بعدی گام ربر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها، د عوامل مؤثر شناسایی از پس

یک  ،این ماتریس است. گردیده تشکیل مفهومی روابط حالت از با استفاده ها آن مقایسه و این عوامل از ساختاری
بیست و  توسط و شود می ترتیب ذکر باشد کـه در سـطر و سـتون اول آن متغیرها به ماتریس به ابعاد متغیرها می

 با و "منجر به "مفهومی رابطه بر اساس خبرگان است. شده تکمیل مدیریت ورزشی متخصص و خبره پنج

 تکمیل نمودند. را ها ماتریس 1جدول شماره  عالئم از استفاده
 تفسیری ساختاری مدل طراحی در استفاده مورد عالئم :2جدول 

V A X O 

منجر می شود )یا  j به i یعنی

 تأثیر دارد(

منجر می شود )یا  i بر   j یعنی

 تأثیر دارد(

 عدم وجود رابطه  رابطه دو سویه

 
 می عمل ها فراوانی در مد مبنای بر و ناپارامتریک های روش بر منطبق تفسیری ساختاری سازی مدل منطق

 ساختاری تعاملی خود در نهایت پاسخ های مشترکی که دارای بیشترین فراوانی بود انتخاب و ماتریسلذا  (.29کند)

 تشکیل گردید. شود می مشاهده 1 جدول در که روابطی مبنای بر نهایی
 ماتریس دستیابی : دوم مرحله

 به یک(، V و X و صفر به O و A نمادهای )تبدیلصفر و یک به  1در جدول  یادشده از طریق تبدیل نمادهای

س از تشکیل ماتریس دستیابی اولیه، باید سازگاری درونی آن برقرار پ .آید می ماتریس دستیابی اولیه به دست
باید  2شود، پس متغیر  3منجر به متغیر  1شود و متغیر  1منجر به متغیر  2باشـد. بـه عنـوان نمونـه اگـر متغیر 

کـه  ح شـود و روابطـیالشـود و اگر در ماتریس دستیابی این حالت برقرار نبود باید مـاتریس اصـ 3متغیر منجر به 
ژوهش شـده کـه در ایـن پ هـای مختلفـی پیشـنهاد روش ماتریس،از قلـم افتاده جایگزین شود. برای سازگارکردن 

اصـل شـده اسـت. بـه ایـن صورت که ماتریس سازگاری در ماتریس دستیابی بـا اسـتفاده از قـوانین ریاضـی ح
 طبـق. باشـد بولن هرساندن ماتریس باید طبن قاعد توان رسانیم. البته عملیات به می( K+1)دستیابی را به توان

به  که(. 11)شد خواهد 2 تبدیل به صفر عناصر برخی ترتیب بدین .باشـد مـی 2×2=2 و 2+2=2 قاعـده ایـن
 عوامل مؤثر بر نمودن ماتریس دستیابی اولیه بنابراین پس از سازگار .شود می داده نشان 3در جدول *(2) صورت

 به دست می آید. 3جدول نهایی طبق  دستیابی ماتریس شایستگی بر اساس نظر خبرگان،
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 بندی بین ابعاد  تعیین روابط و سطحمرحله سوم: 

 مجموعه. ودش می تعیین متغیر هر برای پیشنیاز مجموعه و دستیابی عهبرای تعیین سطح و اولویت متغیرها، مجمو
 ه ای که)مجموعتوان به آنها رسید این متغیر می قطری از کـه شـود مـی متغیرهـایی شـامل ،متغیـر هر دستیابی

 می متغیرهایی شامل ،پیشنیاز عهو مجموباشد(  شده یک ظاهر صورت به نهایی دستیابی ماتریس آن سطرهای در
 باشد(. شده یک ظاهر صورت به آن ستون ها در )مجموعه ای کهتوان به این متغیر رسید می آنها طریق از که شود

مـی  مجموعـه شناسـایی متغیر، عناصر مشترك بـین دو ز برای هرپیشنیا و عه دستیابیپـس از تعیـین مجمو
اختصاص  خود به را اولویت اول سطح باشد، یکی مجموعه دستیابیشان با مشترکشان عهکه مجمو تغیرهاییمد. شـون
ده متغیرهای باقیمان دهند. پس از تعیین این متغیـر یـا متغیرهـا، آنهـا را از جـدول حـذف کـرده و بـا بقیـه می

کنیم  میص دهیم. در جدول دوم هـم هماننـد جـدول اول، متغیـر سطح دوم را مشخ جدول بعدی را تشکیل می
 شش گانهسطوح  ،مرحله پنجبدین صورت طی . (11)و این کار را تا تعیین سطح همه متغیرهـا ادامـه مـی دهـیم 

 4 که به دلیل اختصار نتایج آن در جدولحاصل شد دانشگاه ها شایستگی مدیران تربیت بدنی بر  عوامل مؤثرمدل 
 قابل مشاهده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           شایستگی           عوامل مؤثر بر ماتریس خود تعاملی ساختاری شده -2 جدول

7 
 

6 5 

 

4 3 2 1 j  
i             

A O V V V V  1-  فردی های شایستگی 

A O V V O   2-  بین و ارتباطی های شایستگی 

 فردی

O V V V    3- شایستگی فکری 

O V V     4- های سازمانی شایستگی 

O A      5- ردعملک با مرتبط های شایستگی 

 مطلوب

A       6-ای حرفه های شایستگی 

 (اسالمی)مکتبی های شایستگی-7       
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 شایستگی عوامل مؤثر بر شده سازگار دستیابی ماتریس -3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تربیت بدنی دانشگاه ها مدیرانشایستگی  عوامل مؤثر بر سطوح و روابط . تعیین4جدول 

دستیابی مجموعۀ ابعاد  پیش مجموعۀ 

 نیاز

 مجموعۀ

 مشترک

 سطح

 پنجم 2 2،7 2،1،3،4،2،6 فردی های شایستگی  -1
 ارتباطی های شایستگی  -2

 فردی بین و

 چهارم 1 2،1،7 1،4،2،6

 چهارم 3 2،3 3،4،2،6 شایستگی فکری -3
 سوم 4 2،1،3،4 4،2،6 های سازمانی شایستگی -4
 اب مرتبط های شایستگی -5

 مطلوب عملکرد
 اول 2 2،1،3،4،2،6،7 2

 دوم 6 2،1،3،4،6،7 2،6 ای حرفه های شایستگی-6
 مکتبی های شایستگی-7

 (اسالمی)
 ششم 7 2،1،3،4،7 2،1،7

 
 ها بر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ساختاری تفسیری عوامل مؤثر مدل ترسیم . 3 گام

 ابتدا ،منظور همین به کرد. ترسیم مدلی شکل به توان می راشایستگی  عوامل مؤثر تعامالت شبکه ،گام این در

 بدین شدند. ترسیم پایین به باال از ترتیب به آنها سطح حسب بر عوامل مؤثر ،2شماره  جدول داده های طبق

 سطح اولین در شد شناختهاول  سطح عنوان به که)شایستگی مرتبط با عملکرد مطلوب(  2عامل  که صورت

 انجام بندی سطح از استفاده با ومی گیرند  قرار دیاگرام دیگر سطوح معیارها در سایر ترتیب همین بهو  دیاگرام

می شود. این دیاگرام  ترسیم شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها بر عوامل مؤثر مدل عنوان با دیاگرامی شده،
این  .گرفتند قرار سطح شش در متغیرها آمده دست به تفسیری ساختاری مدل درارائه شده است.  2در شکل 

سطوح از باال)سطح اول( به پایین)سطح ششم( به ترتیب شایستگی های مرتبط با عملکرد مطلوب)سطح اول(، 

7 
 

6 5 

 

4 3 2 1 j  
i             

0 1*  فردی های شایستگی  -1 1 1 1 1 1 

0 1*  ینب و ارتباطی شایستگی  -2 0 1 0 1 1 

 فردی

 شایستگی فکری -3 0 0 1 1 1 1 0

 های سازمانی شایستگی -4 0 0 0 1 1 1 0

 با مرتبط شایستگی -5 0 0 0 0 1 0 0

 مطلوب عملکرد

 حرفه ای های شایستگی-6 0 0 0 0 1 1 0

1 1 1*  مکتبی های شایستگی-7 1 1 0 0 

 (اسالمی)
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ای هشایستگیو  های فکریشایستگی)سطح سوم(،  های سازمانیشایستگی های حرفه ای)سطح دوم(،شایستگی
 عوامل .بودند)سطح پنجم( و شایستگی های اسالمی)سطح ششم( فردی های شایستگی)سطح چهارم(، ارتباطی

می  اثر زیرین سطوح عوامل از باال سطوح عواملو  بوده اثرگذار خود از باالتر سطوحعوامل  بر پایین سطوح
 و کاسته عوامل پذیری تأثیر میزان از کنیم، حرکت می تر پایین سطوح سمت به باالیی سطوح از چه هر .پذیرند

شایستگی  ،2شکل در آمده دست به نتایج بر اساس گفت توان می لذا شود،  می افزوده آنها تأثیرگذاری میزان بر
 میزان بیشترین دارای شایستگی های اسالمی و تأثیرپذیری میزان بیشترین دارایهای مرتبط با عملکرد مطلوب 

 .باشند می شده ارائه بعد 7 بین از تأثیرگذاری

 
 ISM. مدل عوامل مؤثر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه بر اساس روش 1شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری
و عوامل  مدیریتیمهارتها و شایستگی های  داشتن رقابتی، محیط گسترش و ها سازمان توسعۀ و رشد با امروزه

 از نیز دانشگاه ها مدیراناست.  آنان انتصاب اصلی ملزومات از نوعی به ،سازمان ها مدیران بین درمؤثر بر آنها 

 و علمی حساس، محیط به توجه با دانشگاه های کشور اهداف پیشبرد در آنان عملکرد و نیستند مستثنی امر این
با توجه با کاراست. در این بین  و اثربخش اداره برای الزم شغلى های مهارت داشتن گرو در ها، دانشگاه پیچیده

نقش  ت بدنی و فوق برنامه دانشگاه در سالمت و نشاط دانشجویان و کارکنان،برنامه های تربی تأثیرگذارینقش و 
طراحی مدل  حاضر، پژوهش از اصلی هدف اساس اینبر  مدیران تربیت بدنی دانشگاه بسیار حائز اهمیت است.
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ود. ب های ایران با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیریشایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه بر  عوامل مؤثر
پژوهشی به طور خاص  قبلی تحقیقات که در است پیشین این های پژوهش به نسبت پژوهش این برتری نقاط از

 همچنین استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری جهتو  بر مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها متمرکز نشده است؛
 یافتن مستلزم مدلاین  طراحی بین عوامل مؤثر بر شایستگی و سطح بندی آنها کامال جدید است. ارتباطشناسایی 

 شده سعی ابتدا ،مقاله این در رو این از .آنهاست بین ارتباط و برقراری رابطه این در تأثیرگذار و اصلی عوامل

 ارائه ادبیات ،موجود به منابع توجه با ایران های دانشگاه بدنی تربیت مدیران شایستگیمؤثر بر  اصلیعوامل است 

 عامل هفت مجموعه زیر در شاخص سی و سه آن تعداد نتیجه در که شود شناسایی مصاحبه با خبرگان و شده

 (،شاخص پنجفردی ) های ویژگی با مرتبط های شایستگیشامل آن  های شاخص و گردید. عوامل مؤثر  انتخاب
 پنجمطلوب ) عملکرد با (، مرتبطسه شاخص، سازمانی )( شاخص فکری )سه(، شاخصپنج فردی ) بین و ارتباطی
 بخشی با نتایج این. (2جدول شماره می باشند)( شاخص اسالمی( )پنج)(، مکتبی شاخص پنجای ) (، حرفهشاخص

، (1118بال و همکاران) (، 2396)فتاح پور و همکاران(، 2394)فر مؤمنی ،(2389زاهدی و شیخ ) های پژوهش از
( 1122اکستین و همکاران )(، 1122( ردار و همکاران)1124ووسلو)( 1122هورچ و اسکوت)، (1119)2میتزنبرگ

 (23و  21، 22، 21، 12، 9، 22، 24، 2همخوانی دارد)
شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه  عوامل مؤثر بر بین رابطه طریق مدل سازی ساختاری تفسیریاز  در ادامه

 طریق از این عوامل تلفیق روابط با بعد مرحله در(. 1 شماره جدولگردید) تحلیل " به منجر "مفهومیروش  ها با

 اساس بر مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها های شایستگی، عوامل مؤثر بر 4 شماره جدول های داده کردن وارد

شد. لذا  تشکیل سطح شش از مدل این گردید اشاره که گونه همان(. 2 شماره شکل)گردید ارائه خبرگان دیدگاه
عوامل مؤثر بر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها به ترتیب شایستگی های مرتبط با عملکرد مطلوب)سطح 

-گیشایستو  های فکریشایستگی(، سوم)سطح های سازمانیشایستگی )سطح دوم(،های حرفه ایشایستگیاول(، 

 ند.ششم( معرفی شد)سطح و شایستگی های اسالمی (پنجم)سطح شایستگی فردی (،چهارم)سطح های ارتباطی

و  کند می عمل مدل زیربنایی سنگ همانند دارد استقرار مدل زیرین سطح در چون شایستگی های اسالمی
شایستگی های اسالمی  که این است دهنده نشان امر ینمی دهد. ا قرار ثیرتأ مورد را باالتر سطوح عوامل تمامی
 انصاف، تقوی مداری، امانت داری، سعه صدر، حسن خلق، پرهیز از تملق، پرهیز از تکبر و ورزی عدالتشامل 

 مدیریت منابع افراد، روابط بر را بزرگی اثر اسالم .باشد می بین عوامل مؤثر مدل دارا در را اهمیت باالترین

 افراد های هماهنگی فعالیت فرایند اسالمی انسانی منابع مدیریت اسالم دارد. در سازمانی مدیریت و انسانی

 مامااست. لذا در انتخاب و انتصاب مدیران بایست این شایستگی ها مد نظر قرار گیرد.  شریعت و قرآن براساس

 معیار داند. می جامعه رفاه را مناسب انتخاب اهمیت و کرده تأکید انتخاب بر اشتر مالک به خود نامه درعلی)ع( 

 و خوب روحیه هوش، سالمتی، ها، تجربه ها، مهارت ها، تخصص تقوا، شایستگی، افراد استخدام برای قرآن
( و فتاح پور و 2394(، مؤمنی فر)2393خلعتبری و صدارت)(، 1121(. این نتایج با نتایج الورافی)11)است صداقت

قاطعیت،  ملدر سطح پنجم مدل، شایستگی های فردی شا. (22و  24، 11، 13( همخوانی دارد)2396همکاران)
ی های قرار دارد. این شایستگی ها از شایستگ فرصتها از گیری هرهب و انتقادپذیری، انضباط، هوشیاری بنفس، اعتماد

اسالمی تأثیرپذیر و بر بقیه عوامل باالتر مؤثرند. لذا در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند. که در پژوهش های 

 

1 . Mintzberg 
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اما این  به این شایستگی ها اشاره شده،( 2396)و همکاران فتاح پور( و 2389(، زاهدی و شیخ)1119میتزنبرگ)
در سطح چهارم مدل،  .(22و  2، 12)تعیین نکرده انددر مدلشان را شایستگی  بین ابعاد اولویت و ارتباطمحققان 

ت دیریثر، شبکه سازی، ممؤثر، ارتباطات مؤ کردن شامل گوش شایستگی های ارتباطی و بین فردیبطور مشترك 
الق جای گرفتند. خ تحلیلی و  تفکر استراتژیک، تفکر شامل تفکر تعارض، احترام به دیگران و شایستگی های فکری

ی باالتر تأثیر معوامل فردی تأثیر می پذیرد و بر سوم اهمیت قرار گرفته از عوامل اسالمی و در درجه عامل این 
( در تحقیقات خود به این شایستگی 1118بال و همکاران)( و 2396(، فتاح پور و همکاران)2394گذارد. مؤمنی فر)

. (9و  22، 24)شایستگی را در مدلشان تعیین نکرده اند این محققان اولویت و ارتباط بین عواملها اشاره کرده، اما 
( خالقیت رو به عنوان مهمترین شایستگی معرفی 1122( ارتباطات و ردار و همکاران )1122هرچند هورچ و اسکوت)

 و ریزی درکار، سازماندهی منابع برنامهشامل  سازمانی در سطح سوم مدل، شایستگی های. (21و  21)کرده اند
قرار دارد. این بعد شایستگی، در درجه چهارم اهمیت قرار گرفته از عوامل اسالمی، فردی، ارتباطی ریسک  پذیرش

فتاح پور و  ،(4931مؤمنی فر) ثیر می گذارد.و فکری تأثیر می پذیرد و بر ابعاد حرفه ای و عملکرد مطلوب تأ

این به در تحقیقات خود  (1124) ووسلو( و 8042(، ردار و همکاران )8002(، بال و همکاران)4931)همکاران

ین نکرده تعیشایستگی را در مدلشان  این عواملاما این محققان اولویت و ارتباط بین  شایستگی ها اشاره کرده،
 قهکار، ساب به اشراف و مرتبط تخصصای شامل  حرفه های شایستگی مدل، دومدر سطح (. 22و 21، 9، 22، 24اند)

 تجارب زا الگوبرداری توانایی ورزشی و مسابقات و رویدادها مدیریت ها، توانایی رسانه با ورزش، ارتباط مدیریت در
، فردی قرار گرفته از عوامل اسالمی،میت اه پنجمدر درجه عامل مؤثر، این  قرار دارند. موفق ورزشی هایسازمان

اکستین و ، (1124تأثیر می گذارد. ووسلو) عملکرد مطلوبعامل تأثیر می پذیرد و بر  ارتباطی، فکری و سازمانی
اما این محققان  ،در تحقیقات خود به این شایستگی ها اشاره کرده (1122هورچ و اسکوت)و  (1122همکاران )
یعنی آخرین سطح ششم در  .(21و  23، 22)شایستگی را در مدلشان تعیین نکرده اند ارتباط بین عواملاولویت و 

 سازی نروتی و استانداردسازی دانش، افزایش مدیریتمطلوب شامل  عملکرد با مرتبط های شایستگیسطح مدل، 
 رایب تکنولوژی آخرین از برداری منابع، بهره از صحیح استفاده و ها هزینه کاهش برای هایی راه کار، پیداکردن

رین این عامل مؤثر بر شایستگی تأثیر پذیرت جای گرفت. تغییر در سرعت و پذیری رقابتی، انعطاف مزیت کسب
ردار و همکاران  ،(1119کوچران) عامل مؤثر مدل شایستگی می باشد که از همه عوامل پایین تر تأثیر می پذیرد.

گی را شایست عواملاما این محققان اولویت و ارتباط بین کرده،  به این شایستگی ها اشاره( 1119بال ) و( و 1123)
 .(9و  21، 4)در مدلشان تعیین نکرده اند

 در مهم امر و ضرورت یک مدیران انتخاب بحث در شایستگی رویکرد از استفاده که گفت توان میدر نهایت 
خداوند در قرآن کریم در خصوص توجه به شایستگی ها در  .سازمانی محسوب می شودهر  اهداف به رسیدن جهت

س آنچه بر اسااز طرفی  "همانا خداوند دستور می دهد امانت را به اهلش بسپرید "سپردن امور به افراد می فرماید:
ری تفسیری ساختاشایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها با رویکرد عوامل مؤثر بر نظر خبرگان به عنوان مدل 

یرترین پذ ثیرتأ عملکرد مطلوب، به عنوان عاملاسالمی بعنوان زیر بنای مدل و  عاملاهمیت  ه دست آمد، گویایب
 عنوان به عوامل این ارزیابی به توان می الگو این از استفاده مؤثر و مهم کاربردهای و نتایج ازمدل بود.  عامل

و همچنین توسعه این عوامل  تربیت بدنی دانشگاه ها مدیران عملکرد ارزیابی و انتصاب انتخاب، در اولویتی اساسی
ها  ادارات تربیت بدنی دانشگاه عملکرد بردن باال راستای دراز طریق برنامه های توانمندسازی مدیران تربیت بدنی 
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با دانشگاه  یبدن یتترب یرانمد یها یستگیشا یابیبا ارزتحقیقات آتی پیشنهاد می شود محققان در  اشاره کرد.
از عوامل  هر یکبپردازند همچنین سهم  یشنهادیپ یالگو یو عمل ینیبه آزمودن ع یینمتوسط و پا، عملکرد برتر

  و شاخص های مستخرج از این مطالعه را در اثربخشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه  بررسی نمایند. 
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Abstract 

Background & Purpose: Due to the different composition of factors affecting 

competency in different organizations, this study aims to identify the effective 

factors of the competency of physical education managers in universities and design 

a model for communication between them. In the next step, using the analytical 

structural analysis methodology, the relationships between these factors were 

determined and analyzed in an integrated manner. 

Methodology: The present study is an exploratory blended research involving two 

qualitative and quantitative parts. In the first step, the effective factors of managerial 

competence (7 factors) from theoretical literature are extracted and verified by 

interviewing sports management experts. 

 Results: The results of this research led to the classification, communication and 

interaction of effective factors on the competence of physical education managers 

and model design of these factors. The results showed that Islamic and individual 

factors have more effect than the rest of the factors. 

Conclusion: The assessment and development of these factors should be considered 

as a key priority in the selection, appointment and evaluation of the performance of 

university managers. 
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