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  اسالمي فرهنگ بر منطبق ها دانشگاه بدني تربيت الگوي شايستگي مديران ساختاري يابي مدل

 
  

   4م دوينيحسن فه – 3دار كشتي محمد  – 2زاد  سين پيمانيح – 1 كاظم چراغ بيرجندي
دانشيار . 2 مشهد، ايران تربيت بدني، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمي، ةدانشكد ،دانشجوي دكتري مديريت ورزشي. 1

گروه مديريت دانشيار . 3 مشهد، ايران تربيت بدني، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمي، ةدانشكدگروه مديريت ورزشي، 
تربيت بدني، ة دانشكداستاديار گروه مديريت ورزشي، . 4 ند، ايرانعلوم ورزشي، دانشگاه بيرجند، بيرج ةدانشكدورزشي، 

 مشهد، ايران واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمي،

  )1396/  11 / 25: ، تاريخ تصويب   1396/ 05/  26: تاريخ دريافت (
 

  
 چكيده

 -  توصيفي روش پژوهش، .ايران بود هايدانشگاه بدني تربيت مديران هايشايستگي الگوي هدف از اين پژوهش طراحي و ارزيابي
. اي انتخاب شدند گيري تصادفي طبقه بودند كه به شيوة نمونه كشور هايتربيت بدني دانشگاه نفر از مديران 122 آماري و نمونة تحليلي

- كتابخانه مطالعات از هاستفاد با پيشنهادي ارزيابي الگوي براي كه بوده ساخته محقق پرسشنامة پژوهش، اين در اطالعات گردآوري ابزار

تحليل ( سازه رواييو  محتوايي روايي .بود شده ساخته دلفي تكنيك از استفاده با مديريت ورزشي خبرگان نظرهاي از گيريبهره و اي
ها از داده تحليل براي. دست آمد به 7/0براي همة ابعاد شايستگي آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي بيشتر از  و شد مطلوب ارزيابي )عاملي
 هايشايستگي كه دهد نشان مي نتايج .استفاده شد SMART PLSافزار  استفاده از نرم با ساختاري معادالت و تأييدي عاملي تحليل

مطلوب، توانايي فكري، ارتباطي، سازماني و  فردي، عملكرد هايشايستگي اسالمي، ويژگي هاي ايران شاملدانشگاه بدني تربيت مديران
 و ارزيابي .است داشته مديران ديدگاه از الگو طراحي در را اهميت شايستگي اسالمي، بيشترين عوامل، اين ميان از كه استاي  حرفه
 هاي ايران تبديلدانشگاه بدني تربيت مديران عملكرد ارزيابي و انتصاب انتخاب، در اولويتي اساسي به بايد هاشايستگي اين توسعة

 .شود

 

  هاي كليدي واژه

 .شايستگي، ايران، دانشگاه، شايستگي، مديران تربيت بدني الگوي
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 مقدمه

ها به روند فزايندة رقابت و ضرورت دستيابي سازمان

كند كه در  وري ايجاب ميسطوح باالتري از كيفيت و بهره

مراتب تواناتر،  ها، به مديران و رهبراني بهآيندة سازمان

 دليل همينبه ). 13(تر نيازمند باشند مستعدتر و شايسته

 شماري استبي مقاالت و تأليفات از مملو مديريت ادبيات

 مديران خاص هايتوانايي و هامهارت استعدادها، به كه

 وظايف انجام در را مدير كه 1شايستگي .دارند اشاره كارامد

كه  رويكردهايي از يكي). 3(دارد  مي موفق مديريتي خطير

 مفهوم شد، عرضه مديريت دنياي به اخير هايدهه در

 پروفسور توسط ابتدا مفهوم اين. است قابليت يا شايستگي

 توفيق كنندة بينيپيش عنوان به 70 دهة در 2لند كله مك

 معيار را شايستگي او رو ازاين. شد معرفي شغل در كاركنان

 تعاريف موجود، ادبيات در .)19( كرد توصيه گزينش

 مذكور تعاريف همة دارد، وجود شايستگي دربارة مختلفي

-مسئوليت و هانقش بر آنها در و هستند هم شبيه بسيار

، گيريم مي نتيجه آنها شود كه با بررسي مي تأكيد هايي

 شايستگي دربارة معيني شناسي اصطالح و واحد تعريف

 قدرت، قابليت، را براي مثال شايستگي. )13( ندارد وجود

در ). 7(دانند  يك وظيفه مي انجام ظرفيت و توانايي

 يا مهارتي را كه ويژگي خصيصه، تعريفي ديگر هر گونه

شود، شايستگي  واقع مؤثر اثربخش وظايف انجام در بتواند

  ).1( نامند مي

 و اسالم ساز انسان آيين توجه مورد ديرباز از شايستگي

 هايانديشه در درنگي با چنانكه است، بوده ايراني فرهنگ

 يها آموزه واكاوي با و اسالم، اجتماعي ـ سياسي

 جايگاه توان مي خوبي به اسالمي بخش تعالي

-اساسي عنوان به عدالت،. كرد استخراج را ساالري شايسته

 با چراكه است؛ ساالري شايسته همان ديني، اصل ترين

                                                           
1. Competency 
2. McClelland 

 جاي در چيزي هر استقرار اصل اسالمي، عدالت تحقق

 انبياء، سورة 105 آية به رجوع با. شود مي محقق خود،

 براي زمين بر سروري و حكومت كه كند مي تأكيد خداوند

 خداوند سنت قرآن، نظر از .است شايسته و صالح بندگان

 دست به را امور زمام شايستگان كه است اين بر متعال

 ندا الهي امانات هامسئوليت زيرا ؛)124: انعام( بگيرند

 در مديريت ضرورت ،)ص( اكرم پيامبر). 9( )58: نساء(

كان  اذا: فرمايند مي بيان چنين را كوچك و خرد سطح

 سفر در نفر سه كه هنگامي: أحدهم فليوامروا سفر في ثالثه

 از همچنين). 4(ببرند فرمان  نفرشان يك از بايد بودند،

 يكي كه شده نقل غررالحكم در) ع(علي  امام هاي فرمايش

شايستگان است  راندن عقب هادولت سقوط عامل چهار از

)5 ،4.( 

 همة كه است اين هاشايستگي دربارة مهم نكتة

 دليل، همين به. نيستند نوع يك از هاشايستگي

 آن، براساسو  بندي دسته را ها شايستگي نظران صاحب

 شايستگي، مدل يك .كنند مي تدوين را 3شايستگي مدل

عملكرد  مشاهدة با كه است هايي شايستگي از فهرستي

 يك براي كاركنان انتظار مورد عملكرد يا بخش رضايت

 در تواند همچنين مي مدل. آيد مي دست به خاص شغل

 و دسترس در هايشايستگي بين مقايسة و مهارت تحليل

 ديگر، عبارت به ).15( باشد مفيد افراد، و سازمان نياز مورد

 شامل را هاييشايستگي ترينمهم شايستگي، هايمدل

  ).14( گذارند مي تأثير عملكرد بر واقعاً كه شوند مي

- صاحب حاضر، عصر تا نوزدهم قرن 70 دهة اوايل از

 از مختلفي هايفهرست ،ها سازمان و مختلف نظران

. اند كرده تدوين را مديران نياز مورد هايشايستگي

 توسعة مطالعة« با عنوان پژوهشي )2009(4 كوچران

 مدل يك توسعة: اوهايو ايالت دانشگاه در شايستگي

» 21 قرن در سازمان گسترش و بسط براي شايستگي
                                                           
3. Competency Model 
4. Cochran 
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شامل  محوري هايشايستگي مورد داده كه چهارده انجام

 مشتري، به خدمات عرضة مستمر، يادگيري ارتباطات،

 دانش فردي، بين روابط تغيير، و پذيري انعطاف تنوع،

 و گروهي كار منابع، مديريت گرايي، تخصص توسعه،

 حل و تفكر آن، با سازگاري و فناوري كاربرد رهبري،

خودفرماني را  و جوامع و ديگران فهم و درك مسئله،

در ) 1392(خاني  نژاد و عيسي قربان). 14(كرد  شناسايي

 امام البالغه نهج براساس مديران شايستگي بررسي الگوي

 مديران را در قالب پنج شايستگي ، الگوي)ع(علي 

 ورزي و انصاف، شايستگي تقوامداري، امانتداري، عدالت

 دهقاني ).8(اخالقي ارائه كردند  -گيري و رفتاري تصميم

 در پژوهشي با عنوان) 1394(سلطاني و همكاران 

 ايراني مديران هايتگيشايس بر مؤثر عوامل شناسايي«

 كه نشان دادند» دولتي هايسازمان در  اسالمي

 شامل كشور دولتي هايسازمان در مديران هايشايستگي

 استرس، مديريت مهارت خدمتگزاري، سازنده، ارتباطات

 بودن، ديني و اسالمي مديريتي، مهارت مردمي بودن،

 است هوشي هايشايستگي و مسئله اثربخش حل مهارت

 طراحي در را اهميت ميزان بيشترين مردمي بودن، كه

 و 1اخيراً نيز اولريچ). 6(است  داشته مديران ديدگاه از الگو

 المللي منابع انساني، در كنفرانس بين) 2016(همكاران 

 مقولة اصلي 12مدل شايستگي منابع انساني را شامل 

 مشتري، پاسخگويي مطمئن، طبعي، پاسخگويي خوش

 خارجي، دانش، حس عملياتي، مديريت رهبري، كارايي

 مشترك، ذهنيت يا نوآوري، فناوري، سرعت، فرهنگ

 ).21(اند  پيوستگي و ارتباطات دانسته

 عنوان نهادي پيچيده رسالت از طرفي دانشگاه كه به

 تربيت نيروي انساني متخصص و توسعة علوم و فناوري را

 حث دارداي در اين ب دار است، جايگاه ويژهدر جامعه عهده

 هاي بسيار مهم و كليدي در دانشگاهيكي از حوزه). 4(

                                                           
1. Ulrich  

 حوزة تربيت بدني است كه تأثير بسزايي در بسترسازي

 جانبة دانشجويان را تبع آن رشد همه فعاليت حركتي و به

 آن حوزه مديران رو شايستگي در برخواهد داشت، ازاين

 كشور آيندة براي جوانان شكوفايي و رشد كنندة تأمين

 ورزشي نياز مديران مورد هايشايستگي تعيين. بود خواهد

 اين و است ورزشي مديريت در مطالعه هاي زمينه از يكي

 احراز براي افراد كردن آماده منظور به بايد هاشايستگي

 حيطة محققان). 12(شوند  مديريتي شناسايي هايپست

 هاي با توجه به تغييرات جامعه، ارزيابي ورزشي مديريت

 در شغل يك اجراي نياز هاي موردشايستگي از مكرر

 زمينة تعيين در مطالعه چندين .اند كرده پيشنهاد را ورزش

 و ورزشي تفريحي، هاي حوزه در مديران هايشايستگي

 در اين زمينه چن). 2(است  گرفته انجام دانشگاهي
 بررسي شايستگي«عنوان  با خود تحقيق در ،)2004(2

 ورزشي تسهيالت و تجهيزات مديران نياز هاي مورد

 شامل كه شناسايي كرد را اصلي شايستگي هشت» تايوان

 رويدادهاي مديريت بندي، بودجه سازمان، مديريت

 مهارت خطر، مديريت ورزشي، مديريت تسهيالت ورزشي،

  ).12(انساني است  منابع مديريت عامل ارتباطات، رايانه،

 در بررسي شناسايي) 2003(و همكاران  3كوينسفيلد

 مديريتي مهم در مراكز تناسب اندام در هايشايستگي

 ، مديريت)مؤلفه 5(يونان به ابعاد بازاريابي و ارتباطات 

 و) مؤلفه 3(، مديريت مالي )مؤلفه 5(منابع انساني 

 و همكاران 4بال). 18(اشاره كردند ) مؤلفه 3(مديريت 

 هاي رهبري مديرانشايستگيپژوهشي با هدف ) 2008(

 اين. تفريحي دانشگاهي در ويسكانسين انجام دادند

 منظور كمك به مديران تفريحي، در توسعةمطالعه به

 هاي رهبري، جهت ايجاد يكدانش و درك شايستگي

 در اين پژوهش براي. مركز تفريحي موفق انجام گرفت

                                                           
2. Chen 
3. Koenigsfeld  
4.  Ball  
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 در. دريافت اطالعات سه مرحله روش دلفي انجام گرفت

 شايستگي مهم رهبري را 12مرحلة اول، خبرگان 

 6ها در مرحلة دوم به شناسايي كردند كه اين شايستگي

 شايستگي كاهش يافت و در مرحلة سوم و نهايي،

 ارتباطات، مديريت بودجه، مديريت شخصي، سازگاري با

 تغيير و تعهد، پنج شايستگي رهبري مديران مراكز

 ساز موفقيت آنها باشد وتواند زمينهتفريحي بود كه مي

 پور و همكاران فرضعلي). 11(مورد توافق خبرگان بود 

 به بررسي و مقايسة ديدگاه استادان دانشگاه و) 2012(

 ها، در موردمديران برگزاري مسابقات ورزشي فدراسيون

 صورت ميداني مديران به هاي رويدادهاي ورزشي صالحيت

 از سه سال تجربه دراستاد دانشگاه با بيش  39. پرداختند

 هاي مربوط به مديريت رويدادهاي ورزشي تدريس در دوره

 مدرس را كه در برگزاري مسابقات ورزشي 64و 

 نتايج نشان. ها شركت داشتند، انتخاب كردندفدراسيون

 هايسايت ريزي، مديريت رويداد، هاي برنامه داد تكنيك

 تورزشي و مديريت امكانات ورزشي، و تحقيق و مديري

 بين نظرهاي. ندا صالحيت مديران ورزشي ترينرويداد مهم

  ).17(استادان و دانشگاه تفاوت معناداري وجود نداشت 

 در پژوهشي، به توسعة) 2015(و همكاران  1ردار

 هاي مديران ورزشابزاري براي تعيين شايستگي

 هدف آنها، معرفي يك مدل علمي از. اسلوونيايي پرداختند

 دي مورد نياز براي موفقيت مديرانهاي كليشايستگي

 در اين مدل. ورزشي، با استفاده از تحليل عاملي بود

 و همچنين ترين شايستگي عنوان مهمخالقيت مديران، به

 دانش و مهارت سازماني براي ايجاد محيط كاري مطلوب

 در جهت اهداف سازماني و اهداف تجاري، ارتباطات، دانش

 بازارهاي مالي و درك مسئوليتهاي مربوط به و مهارت

 عنوان ديگراجتماعي در رابطه با محيط زيست به

                                                           
1. Retar  

 و همكاران 2اكستين). 20(ها معرفي شدند شايستگي

 ها و نيازهاي آموزشي مديران ورزشيشايستگي) 2015(

 مدارس استان شمال غربي آفريقاي جنوبي را بررسي

 هايكردند و به اين نتيجه رسيدند كه شايستگي

 لكردي و اصلي مديريت براي مدير ورزشي بسيارعم

 بر آن نياز به آموزش معلمان در مديريت اند و عالوه مهم

 امور مالي ورزشي، امكانات ورزشي و منابع انساني، و

 هاي آموزشي در روابط عمومي،همچنين ارائة كارگاه

 هاي ورزشي را پيشنهاد دادندبازاريابي ورزشي و سازمان

 پژوهشي با) 1395(محمدي و همكاران همچنين ). 16(

 مديران نياز مورد هايتعيين شايستگي و شناسايي هدف

 تحقيق آماري جامعة. انجام دادند الگو ارائة و ناجا ورزشي

 داراي ارشد افسران و ناجا ورزشي مديران كلية شامل

 همة كه بودند نفر 140به تعداد  ورزش مديريتي سابقة

 نتايج. شدند انتخاب هدفمند گيري نمونه روش به هاآن

 بعد اصلي 4مديران شامل  شايستگي داد نشان

 1(شناختي  يها ، شايستگي)مؤلفه 5(فراشايستگي 

 شايستگي و )مؤلفه 3(هاي اجتماعي شايستگي ،)مؤلفه

 نيز تحليل نتايج. شد تعيين) مؤلفه 2(اي  وظيفه ايه

  ).10(الگوست  تناسب و گواه مطلوبيت

 هاي متعددگذشته گوياي مدلمرور تحقيقات 

 است كه همه ها در كشورهاي مختلفشايستگي سازمان

 .ندا وري و حركت در مسير رقابت جهانيدنبال بهرهبه

 هاي ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيستند كه درسازمان

- عنوان نهادي مدرن با داشتن ديرينه ها بهاين بين دانشگاه

 نهادهاي بسيار تأثيرگذار در اي بالغ بر هفت سده يكي از

 جامعه هستند و با وجود تغييرات اقتصادي، اجتماعي،

 هايفرهنگي، سياسي و فناوري دستخوش فعاليت

 بخشي آن نقش مديران دانشگاهتر شده كه در اثرتخصصي

 از طرفي سرعت تحول و تغييرات جديد هر. بديل استبي

                                                           
2. Eksteen  
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 افزونهاي گذشته روز شايستگي جديدي بر شايستگي

 هاي مديران دررو لزوم توجه به شايستگي ازاين. كند مي

 از طرفي با توجه به نقش). 4(سازد  دانشگاه را روشن مي

 ورزش و تربيت بدني در توسعه و كمال انسان، نقش

-ها و برخورداري از شايستگيمديران تربيت بدني دانشگاه

 ريزي و نهادينه هاي تخصصي و اسالمي در جهت برنامه

 هاي حركتي و اثربخشي آن در بينردن فعاليتك

 پژوهش حاضر بنابراين،. دانشجويان اهميت بسزايي دارد

 براي شايسته افراد هاي شناساييشاخص تبيين درصدد

 و است منسجم مدلي براساس هاورزش دانشگاه مديريت

 مديريت براي :شود سؤال تحقيق اين گونه مطرح مي

   مورد نياز است؟ هاييشايستگي چه هاورزش دانشگاه

  

  روش تحقيق
 راهبرد، نظر از كاربردي، هدف نظر از حاضر پژوهش

 .كه به لحاظ روش همبستگي است تحليلي -توصيفي

-مدير تربيت بدني دانشگاه 420را  تحقيق آماري جامعة

 تشكيل 95-96در سال تحصيلي  سراسر كشور هاي

 نمونه حجم محاسبة منظور  حاضر به پژوهش در .دادند مي

اوليه  نمونة 30 توزيع پرسشنامه بين از پس زير، فرمول با

 تعداد آن براساس و محاسبه واريانس صورت تصادفي، به

 براساس بررسي مورد نمونة تعداد .شد محاسبه نمونه

در زير مشخص است، با واريانس  كه كوكران رابطة

 05/0برآورد  دقت با 1296/0آمده كه برابر است با  دست به

 شده محاسبه نفر، 135 معادل 05/0 خطاي سطح رد

 .است

 

( / ) ( / )

( / ) ( / ) ( / )
n

 


  

2

2 2
420 0 1292 1 96 1350 05 419 0 1292 1 96  

 

 به اي طبقه تصادفي گيرينمونه روش با افراد اين

 منظور از طبقات دانشگاه .شدند تناسب هر طبقه انتخاب

 نور و دانشگاه پيام(دولتي، پزشكي و آزاد اسالمي است 

 غيرانتفاعي زيرمجموعة دانشگاه دولتي در نظر گرفته شده

  ). است

 مديران تربيت هايشايستگي به مربوط هايمؤلفه

 و هامدل بررسي و اي كتابخانه براساس مطالعات بدني

 15 از نظرخواهي يقطر از اوليه، هايشاخص استخراج

 سه سال سابقة و ورزشي مديريت دكتري مدرك با خبره

 گيريكه با روش نمونه(دانشگاه  بدني تربيت مديريت

 بندي و ، شناسايي، تكميل، دسته)هدفمند انتخاب شدند

 مديران تربيت بدني هايشايستگي الگوي طراحي زيربناي

 در تدبر روش هاي اسالمي باشايستگي(شد  تلقي دانشگاه

 ابزار طراحي ).البالغه استخراج شده است و نهج قرآن

 و هاي اين الگواز مؤلفه استفاده با اطالعات آوري جمع

 اين .گرفت صورت ميداني فوق، مطالعة نتايج همچنين

 با .بود سؤال 33 ساخته حاوي محقق پرسشنامة يك ابزار،

-صاحب عنوان تربيت بدني دانشگاه به مديران به مراجعه

-شايستگي هايمالك دربارة هانظرهاي آن كسب نظران و

ن اي .شد ارزيابي الگوي پيشنهادي شده ارائه هاي

 در كه است اصلي شايستگي طبقة 7 داراي پرسشنامه

 .است شده ارائه 1جدول 

 پرسشنامه از چند مسير بررسي روايي پژوهش اين در

 مديريتخبرة  10توسط  پرسشنامه محتوايي روايي. شد

 براي) AVE(شاخص روايي همگرا . تأييد شدورزشي 

 دست آمد كه نشانبه 5/0همة طبقات شايستگي بيشتر از 

 مربوطه در  هاي دهد ميزان همبستگي هر بعد با مؤلفه مي

 الركر براي بررسي و فورنل ماتريس. حد قابل قبولي است

-مالحظه مي 2با توجه به جدول . واگرا استفاده شد روايي

 تمام اعداد روي قطر اصلي ماتريس الركر و فورنلشود كه 
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 دهد كهترند و اين نشان مي از اعداد زير خود بزرگ

 همبستگي هر سازه با مؤلفة خود، بيشتر از همبستگي

 ترتيب روايي واگراي هاست و بدينسازه با ساير مؤلفه

 ضريب آلفاي كرونباخ و. شود پرسشنامه نيز تأييد مي

 سنجش پايايي و جهت بررسي پايايي تركيبي براي

 پرسشنامه در 30همساني دروني پرسشنامه، با توزيع 

 آزمون بين جامعة آماري، براي همة ابعاد مرحلة پيش

 انسجام درون از دست آمد كه نشان به 7/0بيشتر از 

 ).2جدول (دارد  پرسشنامه

 
  اي و نظرخواهي خبرگان ها براساس روش كتابخانه مديران تربيت بدني دانشگاهشايستگي  هاي مؤلفه و ابعاد بندي دسته .1 جدول

  )سؤاالت(ها  مؤلفه  ابعاد
  ها فرصت از گيري بهره و هوشياري. 5انضباط . 4انتقادپذيري . 3نفس  اعتمادبه. 2قاطعيت . 1  )سؤال 5(فردي  هايشايستگي
  احترام به ديگران. 5مديريت تعارض . 4سازي  شبكه. 3ارتباطات مؤثر . 2مؤثر  كردن گوش.1  )سؤال 5(ارتباطي  هايشايستگي
  خالق تفكر. 3تحليلي  تفكر. 2راهبردي  تفكر. 1  )سؤال3(هاي فكري شايستگي
  ريسك پذيرش. 3 سازماندهي منابع. 2ريزي دركار  برنامه. 1  )سؤال3(سازماني  هايشايستگي
 عملكرد با مرتبط هايشايستگي

  )سؤال 5(مطلوب 
 كاهش براي هايي راه پيداكردن. 3كار  دهي و نظم استانداردسازي افزايش. 2دانش  مديريت. 1

رقابتي  مزيت كسب براي تكنولوژي آخرين از برداري بهره. 4منابع  از صحيح واستفادهها  هزينه
  تغيير در سرعت و پذيري انعطاف. 5

 توانايي. 4 ها رسانه با ارتباط. 3ورزش  مديريت در سابقة. 2كار  به اشراف و مرتبط تخصص. 1  )سؤال 5(اي  حرفه هايشايستگي
 ورزشي هاي سازمان تجارب از الگوبرداري توانايي. 5ورزشي  مسابقات و رويدادها مديريت

  موفق
پرهيز از . 6حسن خلق . 5سعه صدر . 4امانتداري . 3تقوامداري . 2انصاف  و ورزي عدالت. 1  )سؤال7(هاي اسالمي شايستگي

  پرهيز از تكبر. 7تملق 
 

 آلفاي كرونباخ، پايايي تركيبي و روايي همگرا -ماتريس سنجش روايي واگرا به روش فورنل و الركر . 2جدول 
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      81/0  يها شايستگي 
86/0 فردي  92/0  65/0  

     73/0  78/0  يها شايستگي 
72/0 ارتباطي  77/0  54/0  

    73/0  73/0  81/0  يها شايستگي 
73/0 فكري  78/0  54/0  

   73/0  63/0  55/0  71/0  يها شايستگي 
75/0 سازماني  81/0  54/0  

  76/0  73/0  70/0  66/0  78/0  يها شايستگي 
مطلوب عملكرد  82/0  87/0  58/0  

 71/0  58/0  41/0  56/0  66/0  57/0 ي ها شايستگي 
اي حرفه  73/0  77/0  51/0  

80/0  52/0  72/0  71/0  71/0  72/0  79/0  يها شايستگي 
90/0 اسالمي  92/0  64/0  
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پرسشنامه  122 شده توزيع پرسشنامة 135از 

استفاده  با ساختاري در نهايت از معادالت. شد بازگردانده

ها وتحليل داده براي تجزيه SMART PLSافزار  از نرم

  . استفاده شد

 

 

 

 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
 اين پرسشنامه به دهندگان پاسخ توصيفي طالعاتا

در اين پژوهش  .است شده تبيين 3 جدول در پژوهش،

مدير تربيت بدني دانشگاه شركت داشتند كه بيشتر  122

ليسانس، با سابقة  آنها مرد با مدرك تربيت بدني، فوق

سال  50تا  41سال و سن بين  15تا  10مديريتي بين 

 .بودند

 

  پژوهش آماري نمونة مشخصات توصيف. 3جدول 
  درصد  فراواني  نام متغير                     درصد  فراواني  نام متغير                 

  5/88  109  مرد  جنسيت
سابقه 
  مديريتي

  7/19  24  سال 5زير 
  2/26  32  سال 10تا  5  5/11  14  زن

  
  تحصيالت

  7/28  35  سال 15تا  10  8/23  29  ليسانس
  8/64  79  ليسانس فوق

  سن

  4/25  31  سال 15باالي 
  4/7  9  30كمتر از   4/11  14  دكتري

  41  50  31 -  40  3/89  109  تربيت بدني  رشته
  4/48  59  41 -  50  7/10  13  غيرتربيت بدني

  3/3  4  50باالي     100  122  جمع
  

  پژوهش مفهومي مدل ارزيابي
 KMOمحاسبات مربوط به آزمون  از حاصل نتايج

 هاي موجود برايجهت سنجش اطمينان از اينكه داده

. آمده است 4عاملي مناسب است، در جدول  تحليل

 855/0برابر  KMO مقدار شود، مي مشاهده كه گونه همان

ها براي هاي موجود بين داده رو همبستگي بوده، ازاين

 قبول براي قابل مقدار حداقل(تحليل عاملي مناسب است 

از طرفي سطح ). است شده يه توص 6/0 اين شاخص

 رو ازاين است، 05/0معناداري آزمون بارتلت زير 

ها براي تحليل عاملي هاي موجود بين دادههمبستگي

 شود،مي زده تخمين يك مدلي كه هنگامي .مناسب است

 خطاي مانند هايي ه آمار يك سري افزاري نرم برنامة

 با مدل تناسب ارزيابي دربارة و غيره را tاستاندارد، آمارة 

 SMART PLSافزار  كند، كه در نرممي منتشر هاداده

شده بين متغيرهاي  براي بررسي اعتبار روابط تعريف

معيار . كنيماستفاده مي Qو  Rتحقيق، از دو شاخص 

R اي در حد هاي حرفهتنها براي مؤلفة شايستگي

متوسط قرار گرفته است، اما براي ساير متغيرها بيشتر از 

دهندة برازش قوي مدل ساختاري  است كه نشان 6/0

اي هاي حرفهبراي شايستگي Qهمچنين معيار . است

ها در حد قوي بيشتر از حد متوسط و براي ساير مؤلفه

و اين موضوع مؤيد قدرت ) 35/0بيشتر از (قرار دارد 

در انتها براي برازش كلي مدل . بيني باالي مدل استپيش

دست كنيم كه از رابطة زير به اده مياستف GOFاز آمارة 

  :آيد مي

2GOF Commnalities R  
 

Cكه در آن  om m nalities  از ميانگين مقادير

از  2Rاشتراكي متغيرهاي پنهان مرتبة اول و نيز

مربوط به متغيرهاي پنهان مرتبة اول و  2Rميانگين تمام 
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براي اين مدل  GOFرو  ازاين. آيددست مي زا به دوم درون

0.53برابر است با  0.73 0.62GOF     

بيشتر است،  36/0از  GOFبا توجه به اينكه مقدار 

 .دهد كه مدل كلي از برازش قوي برخوردار استنشان مي

 

  و بارتلت KMOآزمون . 4جدول 
  KMO 855/0معيار نمونه 

  315/4324  آمارة آزمون بارتلت

  820  درجة آزادي

  001/0  سطح معناداري

 
 

  يابي معادالت ساختاريمدل
مديران  نظرهاي روي بر آمده عمل به آناليز به توجه با

 داراي آمده دست هاي كشور، الگوي بهتربيت بدني دانشگاه

 تحليل نتايج .است 5و جدول  1شكل  در شده ارائه اجزاي

به  مربوط هايمؤلفه تمامي كه تأييدي نشان داد عاملي

 05/0 سطح تحليل، در شايستگي در ساز زمينه ابعاد

 معناداري مثبت رو رابطة ازاين). 1شكل (بودند  معنادار

دست به مديران شايستگي متغير و ابعاد از يك هر بين

 .آمد

 از يك تأثير هر رد يا تأييد براي كه است ذكر شايان

ها شامل شايستگي مديران تربيت بدني دانشگاه ابعاد

مطلوب،  فردي، عملكرد هايشايستگي اسالمي، ويژگي

ضرايب  اي، ازفردي، سازماني، حرفهبين و فكري، ارتباطي

 .شده است استفاده معناداري اعداد و )بار عاملي(استاندارد 

بيشتر از  استاندارد، ضرايب مسير تمام اينكه به با توجه

 96/1نيز بيشتر از  مربوط به همة ابعادt و آمارة  5/0

شدة  شناسايي عوامل تمام گرفت نتيجه توانهستند، مي

ها، در از ديد مديران تربيت بدني دانشگاه شايستگي،

طوركه در همان .مؤثرند شايستگي الگوي به دستيابي

 ميزان مشخص شده است، بيشترين 5و جدول  1شكل 

فردي،  هايابعاد شايستگي اسالمي، ويژگي به مربوط تأثير

فردي، سازماني،  بين و مطلوب، فكري، ارتباطي عملكرد

، 879/0، 905/0، 928/0، 931/0اي با بار عاملي  حرفه

  .است 657/0و  785/0، 846/0
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 معادالت ساختاري تحليل از استفاده با ابعاد شايستگي تأييد گيريهانداز الگوي. 1شكل 
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  گيري بحث و نتيجه

 گراني كشور، اقتصادي مشكالت گرفتن درنظر با

 و منابع اتالف از جلوگيري منظور به ها وسازمان احداث

 نقش كشور سطح در هاخدمات دستگاه وسيع پوشش لزوم

 موضوع. پررنگ است بسيار شايسته، و حرفه اي مديران

 مسائل از ورزشي مديران انتخاب در شغلي هايشايستگي

 جلب به خود را پژوهشگران از بسياري كه است مهمي

 مديران نياز مورد هايشايستگي ديگر، سوي از. است كرده

 فرهنگي، ويژة سياسي، الزامات و شرايط به كشور، هر

 با بايد و دارد بستگي جامعه آن اقتصادي و اجتماعي

 اين .همسو باشد جامعه آن هايارزش و ها آرمان اهداف،

 هر در استفاده مورد شايستگي الگوهاي سازي بومي مهم،

 حاضر، پژوهش رو در ازاين. سازدمي ضروري را اي جامعه

-شايستگي بررسي منظور به ايپرسشنامه بار اولين براي

 كشور داخل ها دردانشگاهمديران تربيت بدني  شغلي هاي

 تواندمي كه شد تأييد و تنظيم منطبق بر فرهنگ اسالمي

 مديران تربيت بدني هايارزيابي شايستگي و بررسي براي

 تربيت در مديران شايسته انتصاب و ها و انتخابدانشگاه

 البته پژوهشگراني مانند چن .شود بدني دانشگاه استفاده

 ،)2009(، كوچران )2008(، بال و همكاران )2004(

 ،)2015(، ردار و همكاران )2012(پور و همكاران  فرضعلي

 ،)1394(، دهقاني سلطاني )2015(اكستين و همكاران 

 ،)1391(ساز و خزاعي  ، چيت)1392(احمدي و همكاران 

 ، اسدي و همكاران)1392(خاني  نژاد و عيسي قربان

 ،14،17، 11، 12) (1395( و محمدي و همكاران) 1394(

 هايابعاد مختلف شايستگي). 10، 2، 8، 4، 1، 6، 16، 20

 اند كه البته پژوهش حاضر با بررسيشغلي را بررسي كرده

 گيري از نظرهاي شايستگي مطالعات قبلي و با بهرهمدل

 تر ابعاد شايستگيبندي دقيقاستادان خبره به تقسيم

 البالغه الگو قرآن كريم و نهجپرداخته و از طرفي با سير در 

  .را منطبق بر فرهنگ اسالمي معرفي كرده است

 هاي اسالميهاي اين پژوهش، بعد شايستگيدر يافته

-عنوان مهم به868/0و قدرت تبيين  931/0با بار عاملي 

 ترين بعد شايستگي مديران تربيت بدني دانشگاه شناخته

 رزشي وهاي اشد كه نشان از اهميت باالي شايستگي

 اخالقي مرتبط با فرهنگ اسالم براي انتخاب و انتصاب

 مديران دارد كه از منظر مديران تربيت بدني دانشگاه با

 هايمنظور از شايستگي. اين اهميت معرفي شده است

 هاي ارزشي يك مدير استاسالمي آن دسته از شايستگي

 لالبالغه و روايات به آن اشاره شده و شام كه در قرآن، نهج

 انصاف، تقوامداري، امانتداري، سعة صدر، و ورزي عدالت

 حسن خلق، پرهيز از تملق و پرهيز از تكبر است كه نتايج

 هاي تقوامداري، امانتداري،پژوهش حاضر، در مؤلفه

 )1392(خاني  نژاد و عيسي ورزي با نتايج قربان عدالت

 هاي امانتداري،همچنين در مؤلفه). 8(همخواني دارد 

 خلقي با نتايج پژوهش محمدي و ورزي و خوش عدالت

 خواهي با، در مؤلفة امانتداري و عدالت)1394(همكاران 

 هايها با يافتهو در كلية مؤلفه) 1394(هاي درويشي يافته

  ).5، 9، 10(همخواني دارد ) 1392(گنجعلي 

 فردي در هاي ويژگي با مرتبط هايمنظور از شايستگي

 هاي كاركردي است كهويژگي اي ازاين مدل، مجموعه

 عمدة آن قابل اكتساب و مابقي ذاتي بوده و شامل

 و نفس، انتقادپذيري، انضباط، هوشياري قاطعيت، اعتمادبه

 و 928/0اين بعد با بار عاملي . ها استفرصت از گيريبهره

  .از نظر اهميت در رتبة دوم قرار گرفت 86/0قدرت تبيين 

 هايبدني بعد از شايستگيعبارتي مديران تربيت به

 در. اند هاي فردي را بااهميت دانسته اسالمي، شايستگي

 نفس، هاي اعتمادبه ها، در مؤلفه بعد فردي اين يافته

 ها با نتايجفرصت از گيري بهره و انتقادپذيري، هوشياري

  ).7(همخواني دارد ) 1389(زاهدي و شيخ 
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 نتايج از نظر مديران تربيت بدني دانشگاه و براساس

 مطلوب با عملكرد با مرتبط هاياين پژوهش، شايستگي

 سومين بعد مهم 820/0و قدرت تبيين  905/0بار عاملي 

 با مرتبط هايمنظور از شايستگي. معرفي شده است

 هايي است كه مدير رامطلوب آن دسته از ويژگي عملكرد

 سازد به نتايج بهينه دست پيدا كند و شاملقادر مي

 كار، دهيو نظم استانداردسازي نش، افزايشدا مديريت

 صحيح و استفادة هاهزينه كاهش براي هاييراه پيداكردن

 كسب براي تكنولوژي آخرين از برداري منابع، بهره از

 اين. تغيير است در سرعت و پذيري رقابتي، انعطاف مزيت

 ،)2016(ها با نتايج اولريچ و همكاران نتايج از حيث مؤلفه

 دانش و ، در مؤلفة مديريت)2015(همكاران ردار و 

 و در مؤلفة) 2009(هاي كوچران  پذيري با يافته انعطاف

 ،21(همخواني دارد ) 2009(سرعت تغيير با نتايج بال 

20 ،14 ،11.(  

 هاييهاي فكري، آن دسته از شايستگيشايستگي

 و )تجزيه(تحليل  بر مبتني شناخت است كه بر فرايند

 يك جامع و كامل درك به دستيابيجهت  در تركيب

 خويش داللت دارد و شامل پيرامون محيط در موضوع

 اين بعد. خالق است تحليلي و تفكر راهبردي، تفكر تفكر

 در 773/0و قدرت تبيين  879/0شايستگي با بار عاملي 

 هاي زاهدي واين نتايج، با يافته. اولويت چهارم قرار گرفت

 هاي كوچرانو با يافتهدر هرسه مؤلفه ) 1389(شيخ 

 در مؤلفه تفكر) 2012(همكاران  و و كويينسفيلد )2009(

  ).7، 14، 18(استراتژيك همخواني دارد 

 فردي با بين و ارتباطي هايها، شايستگي براساس يافته

 در درجة بعدي 715/0و قدرت تبيين  846/0بار عاملي 

 و ارتباطي هايمنظور از شايستگي. اهميت قرار گرفت

 فردي، ارتباطات و تعامالتي است كه مدير با افراد، بين

 واسطة شغل ها و واحدهاي درون و برون سازمان بهگروه

 مؤثر، ارتباطات كردن كند و شامل گوشخود برقرار مي

 سازي، مديريت تعارض، احترام به ديگرانمؤثر، شبكه

  هاي زاهدي و شيخاين بعد شايستگي با يافته. است

 همكاران و ، كويينسفيلد)2014(ستين ، اك)1389(

همخواني دارد ) 2004(و چن ) 2009(، نتايج بال )2012(

)18 ،16 ،12 ،11 ،7.(  

 هاي ها و تواناييسازماني، به مهارت هايشايستگي

 مدير در حوزة منابع انساني و تحقق وظايف سازماني گفته

 ريزي دركار، سازماندهي منابع وشود كه شامل برنامه مي

 اين بعد شايستگي با بار. كار است پيشرفت ارزشيابي

 در درجة بعدي 616/0و قدرت تبيين  785/0عاملي 

 ها، با نتايج زاهدي و شيخاين يافته. اهميت قرار گرفت

 ريزي و سازماندهي، با نتايجدر مؤلفة برنامه) 1389(

 ريزي و در بعددر مؤلفة برنامه) 2012(پور  فرضعلي

  همخواني دارد) 2015(نتايج ردار و همكاران سازماني با 

)20 ،17 ،7.(  

 هايها و توانايي اي، قابليت حرفه هايشايستگي

 تخصصي و ويژة مدير تربيت بدني دانشگاه است كه شامل

 ورزش، مديريت در كار، سابقة به اشراف و مرتبط تخصص

 مسابقات و رويدادها مديريت ها، تواناييرسانه با ارتباط

 ورزشي هاي سازمان تجارب از الگوبرداري ي و تواناييورزش

 و قدرت تبيين 657/0اين بعد با بار عاملي . شودموفق مي

 شايد به اين دليل كه از. در رتبة آخر قرار گرفت 432/0

 ها در ابتدا يك مدير برايبدني دانشگاهنظر مديران تربيت

 وهاي ارزشي و اخالقي مديريت مؤثر نياز به شايستگي

  .دارد... نفس و  خصوصيات فردي مانند قاطعيت، اعتماد به

 در) 2015(هاي ردار و همكاران اين نتايج، با يافته

 مؤلفة داشتن تجربة مديريت ورزشي و در مؤلفة مديريت

  و چن) 2014(و اكستين ) 2009(رويداد با نتايج بال 

  ).11، 12، 16، 20(همخواني دارد ) 2004(

 هايي بود كه از جملةداراي محدوديتمطالعة حاضر 

 خصوص توان به كمبود مطالعات مشابه در كشور به آن، مي
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 در بحث جامعة آماري با تأكيد بر فرهنگ اسالمي و عدم

 همكاري بعضي از مديران تربيت بدني در تكميل

 نتايج تفاوت داليل ترينمهم از. پرسشنامه اشاره كرد

 هايپيشين، تفاوت جهاني هايپژوهش با حاضر پژوهش

 روش آماري، نمونة و جامعه تفاوت كشورها، فرهنگي

-روش ،ها داده تحليل مختلف هايمتفاوت، روش پژوهش

  .است گيريابزار اندازه تفاوت نيز و آماري هاي

 كارگيريبه كه كرد گيريتوان نتيجه در پايان مي

 پيشنهادي با در نظر گرفتن اهميت ابعاد شايستگي الگوي

 هاياز راه اين حوزه، يكي مديران انتصاب و انتخاب در

 با توجه. تربيت بدني دانشگاه است ارتقاي مديريت و بهبود

 هاي اسالمي در اولويت اول قرار گرفت، به اينكه شايستگي

 كريم و شود با توجه به رهنمودهاي قرآنپيشنهاد مي

 دنبال انتخاب و جذب مديران شايسته باشيم البالغه به نهج

. تا در وادي مكاتب مديريتي جديد دچار سرگرداني نشويم

بنابراين بهترين شيوه، مديريتي هماهنگ و برگرفته از 

. رهنمودهايي است كه در قرآن كريم بيان شده است

منظور دستيابي به اهداف  شود بههمچنين پيشنهاد مي

-ها، از طريق برگزاري دورهدانشگاه 1404انداز  سند چشم

سازي كاركنان، قابليت و شايستگي ندهاي توانم

همچنين براي پژوهشگران . مديرانشان را بهبود بخشند

شود با توجه به اهميت ارزيابي عملكرد آتي پيشنهاد مي

هاي شايستگي، معيارهاي ارزيابي شايستگان در مؤلفه

هاي مديران طراحي و اجرا شود و با ارزيابي شايستگي

رد برتر و متوسط و پايين به تربيت بدني دانشگاه با عملك

 .آزمودن عيني و عملي الگوي پيشنهادي پرداخته شود
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