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بررسی شایستگیهای شغلی مدیران باشگاههای ورزشی اصفهان
رحیم رمضانینژاد ،1نوشین بنار  ،2محبوبه سورانی
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 .1استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 .2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 .3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی شایستگیهای شغلی مدیران عامل باشگاههای ورزشی استان
اصفهان میباشد .جامعه و نمونۀ آماری این پژوهش را کلیۀ مدیران و مسئوالن سطوح مختلف
باشگاههای سپاهان ،ذوبآهن ،فوالد ماهان و گیتیپسند استان اصفهان تشکیل دادندکه
تعداد آنها  32نفر بود .نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معناداری میان اولویت ابعاد
شایستگیهای شغلی شامل مهارتها ،نقشها و وظایف وجود دارد .همچنین  ،نیاز به مهارت
سیاسی دارای باالترین میانگین رتبه میباشد؛ ولی بین اولویت آن با مهارتهای ادراکی،
انسانی و فنی تفاوت معناداری وجود ندارد .البته ،بین اولویت نقشهای مدیرانعامل شامل:
نقش تصمیمگیری ،اطالعاتی و میانفردی و نیز بین اولویت وظایف مدیرانعامل شامل:
وظیفۀ برنامهریزی ،هدایت و رهبری ،نظارت و سازماندهی تفاوت معناداری مشاهده گردید؛
بنابراین ،اولویت باالی مهارتها نسبت به وظایف و نقشهای مدیران ،نشاندهندۀ اهمیت این
بعد است که بههمراه اولویت باالی نقش تصمیمگیری و وظیفۀ برنامهریزی مدیران ،میتواند
مبنایی برای انتخاب ،انتصاب و ارزیابی مدیران عامل باشگاهها قرار گیرد.
واژگان کلیدی :شایستگیهای شغلی ،مهارتهای مدیریت ،نقشهای مدیران ،وظایف مدیران
* نویسندۀ مسئول

Email: suranimahboob@yahoo.com

421

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،23آبان و آذر 4231

مقدمه
مدیران و بهویژه مدیرانعامل ،از منابع انسانی مهمی هستند که نقش برجستهای در موفقیت
باشگاههای حرفهای دارند .بهطوری که کوچکترین تصمیم آنها میتواند برعملکرد کل باشگاه
و تیمهای ورزشی تأثیرگذار باشد .وجود ساختار سازمانی مناسب ،روشهای اجرایی کارآمد،
تجهیزات و ابزار کار سالم ،جو کاری مناسب و از همه مهمتر ،نیروی انسانی واجد صالحیت و
شایسته از شرایطی هستند که برای نیل به اهداف ورزش حرفهای باید مورد توجه قرار گیرند
(احسانی ،امیری ،قرهخانی .)121 ،چنانچه انتخاب مدیران در باشگاههای ورزشی براساس
شایستگیهای الزم باشد ،رسیدن به اهداف کیفی و کمی نظام ورزش کشور نیز دور از دسترس
نخواهد شد .البته ،شایستگی دامنۀ وسیعی از مشخصات و ویژگیها شامل :دانش ،مهارتها،
تواناییها ،صفات ،نگرشها  ،انگیزهها و رفتارها است که میتواند فرد را قادر سازد تا وظیفۀ خود
را بهطور اثربخش انجام دهد (هوا و هوا .)2002 ،1همچنین با حرفهایشدن باشگاهها ،شناخت
شایستگیهای شغلی مدیران و تعیین اولویت این شایستگیها برای مدیریت مؤثر و موفق
باشگاههای ورزشی کشور بسیار مهم بهنظر میرسد .با توجه به سطوح مختلف مدیریت باشگاه
شامل :مدیران عالی ،2مدیران میانی 3و مدیران سرپرست ،4در این پژوهش تنها شایستگیهای
شغلی مدیران عامل باشگاه بهعنوان مدیر سطح عالی بررسی شده است و ازآنجا که باشگاههای
کشور درحالتوسعه و دوران گذار و انتقال به شرایط حرفهای هستند و ضعفها و نارساییهای
ساختاری مختلفی دارند بهنظر میرسد در این وضعیت ،شایستگی مدیران عامل باشگاههای
ورزشی بهعنوان کلیدیترین منابع انسانی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ بنابراین ،شناخت و
تعیین اولویتهای شایستگیهای شغلی مدیران عامل باشگاه بسیار مهم است و میتواند مالک-
ها و معیارهایی برای انتخاب و انتصاب مدیران عامل شایسته ،آموزش ،ارزشیابی عملکرد و
توسعۀ مدیریت باشگاهها باشد که بیشترین رابطه را با عملکرد موفقیتآمیز دارند.
موضوع شایستگیهای شغلی در انتخاب منابع انسانی مختلف مانند مربیان و مدیران در صنعت
ورزش از مسائل مهمی است که بسیاری از پژوهشگران را بهخود جلب کرده است .بهطوری که
در برخی از مؤسسات ،سازمانها ،باشگاهها و انجمنهای ورزشی ،مالک و معیارهای خاصی را
برای شایستگیهای مدیران در نظر گرفتهاند؛ بهعنوان مثال ،هورچ و اسکات)2003( 1
1. Hua & Hua
2. Top Managers
3. Middle Level Managers
4. Supervisor or First Level Managers
5. Horch & Schutte
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شایستگیهای مدیران ورزشی باشگاهها و فدراسیونهای ورزشی آلمان را شامل عملکردهای
مدیریتی باال ،وظایف مدیریتی (سخنرانی و تبلیغات برای جذب حامی) ،ارتباطات و اطالعات،
برخورد اجتماعی و حل مسئله ،مدیریت اجرایی (مدیریت مراجعان و منابع اصلی) و شایستگی-
هایی مانند حسابداری ،مالی و قانونی ،مدیریت تسهیالت ،بازاریابی برای ورزش حرفهای،
مدیریت منابع ،پیشنهادات خدماتی ،علوم ورزشی و تکنولوژی اطالعات میدانند .الکساندرا،
مودکیس ،کنتانکینکس و تئودوریکس 92 ،)2002( 1شایستگی موردنیاز مدیریت باشگاههای
تناسب اندام و تأسیسات داخلی سازمانهای ورزش و جوانان را در هشت طبقه قرار دادهاند .این
شایستگیها بهترتیب اهمیت عبارت هستند از :تکنیکهای مدیریت ،علوم ورزشی ،مدیریت
رویدادها ،روابط عمومی ،مهارتهای کامپیوتری ،مدیریت تسهیالت و امکانات ،ایمنی
(جلوگیری از آسیب) و ادارۀ باشگاه .پژوهشگران بسیاری نیز به ارائۀ مدلهای شایستگی در
سازمانهای مختلف پرداختهاند که در جدیدترین پژوهشها ،جیسون ،سونگ هیون ،جامین و
رونالد )2012( 2مدل شایستگیهای مدیران باشگاههای خصوصی در آمریکا را ارائه کردند که
 10شایستگی مدیریتی موردنظر شامل :مدیریت گلف ،نگهداری تجهیزات ،حقوق مربوط به
منابع انسانی ،رهبری (نقشهای میان فردی) ،ادارۀ باشگاه ،فروش غذا و نوشیدنیها ،ورزش و
تفریحات ،حسابداری ،بازاریابی و مدیریت استراتژی بود .نادریان جهرمی ( )1331شایستگی
مدیران ورزشی را شامل :مهارتهای ادراکی ،انسانی ،فنی  ،دانش عمومی و تخصصی ،ویژگی-
های رفتاری و ویژگیهای شخصی معرفی کرده است و اهمیت شایستگی آنها نیز بهترتیب
مهارت ادراکی ،مجموعۀ دانش ،ویژگیهای شخصیتی و رفتاری ،مهارت انسانی ،ویژگیهای
فردی و مهارت فنی بود.
بازیاری و امیرتاش ( )1331معیارهای شایستگی مدیران سازمان تربیتبدنی را شامل :وظایف،
نقشها و مهارتهای مدیریت در نظر گرفتهاند .عالوهبراین ،اولویت وظایف مدیران میانی شامل:
سازماندهی ،برنامهریزی ،کنترل و نظارت ،رهبری و در مدیران عملیاتی شامل :رهبری ،کنترل و
نظارت ،سازماندهی و برنامهریزی میباشد .همچنین ،در مدیران میانی نقش اطالعاتی مهمتر از
نقش تصمیمگیری بود و نقشها ارتباطی ،اطالعاتی و تصمیمگیری بهترتیب مهمترین نقشهای
مدیران عملیاتی گزارش شدهاند .در این پژوهش ،اولویت مهارتهای مدیران میانی بهترتیب
مهارت ادراکی ،فنی و انسانی و در مدیران عملیاتی شامل :فنی ،ادراکی و انسانی بود .افشاری،
هنری و غفوری ( )1332نشان دادند که بین مهارتهای سهگانۀ مدیریتی مدیران تربیتبدنی
1. Alexandra, Moudkis, Konstantinakos & Theodorikakos
2. Jason, SeungHyun, JaeMin & Ronald
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دانشگاهها تفاوت معناداری وجود دارد و اولویت آنها بهترتیب عبارت است از انسانی ،ادراکی و
فنی .البته ،اسدی ( )1321نشان داد که تکنیکهای برنامهریزی رویداد ،مدیریت اماکن و
تجهیزات ورزشی و مدیریت تحقیق و بازاریابی رویداد از مهمترین شایستگیهای مدیران
رویدادهای ورزشی از دیدگاه اساتید دانشگاه و مدیران برگزاری مسابقات فدراسیونهای ورزشی
کشور میباشد .مروری بر پژوهشهای پیشین نشان میدهد که در بسیاری از مطالعات مربوط
به تعیین شایستگیهای مدیران ،گویههای بسیاری از وظایف ،نقشها و مهارتهای مدیریتی از
ابعاد و معیارهای شایستگی در نظر گرفته شده است ( دونبار و شاپیرا1230 ،1؛ برافی و کیلی،2
2002؛ قورچیان و محمودی1333 ،؛ کروت ،ردینگ ،مک کنا و دونت2001،122،3؛ گابر،4
2003؛ نکوییمقدم ،بهشتیفر و شکوه.)1339 ،
برخی از پژوهشگران نیز در مطالعات خود به بررسی وظایف ،نقشها و مهارتها متمرکز شدهاند
و اهمیت و یا اولویت این ابعاد و مالکهای شایستگی را بررسی کردهاند ( نیکویان2004 ،؛
هوی2009 ،1؛ بازیاری و امیرتاش1331 ،؛ گابر2003 ،؛ اسماعیلی و حسینی.)1321 ،
اسماعیلی و حسینی ( )1320نیز نتایج اولویتبندی پژوهش خود را بهترتیب مهارتها ،توانایی-
ها و نقشها بیان کردهاند .گابر ( )2003مهمترین وظایف مدیران عالی سازمان اقتصاد
کشاورزی را بهترتیب شامل :جمعآوری اطالعات داخل سازمان ،سازماندهی ،جمعآوری
اطالعات خارج از سازمان ،تصمیمگیری ،کنترل ،برنامهریزی ،وظایف کارگزینی ،آموزش و
راهنمایی میداند .نوبخت ،خبیری ،الوانی و تندنویس ( )2011با استفاده از مدل مینتزبرگ،9
مهمترین نقشهای مدیران فدراسیونهای ورزشی ایران را تخصیص منابع ،تشریفاتی ،رهبری و
مذاکره بیان کردند؛ لذا در پژوهش حاضر ،شایستگیهای شغلی مدیران عامل باشگاه شامل:
وظایف ،نقشها و مهارتهای مدیریتی در نظر گرفته شده است.
مروری بر پژوهشهای داخلی نشان میدهد شایستگی مدیران در سازمانهای غیرورزشی بیشتر
از سازمانهای ورزشی مورد توجه پژوهشگران بوده است؛ بهعنوان مثال ،بخشایش (،)1332
ناصحیفر ،سعادت و معصومزاده ( ،)1332زراعی ( ،)1332زاهدی و شیخ ( ،)1332حسینیان،
علیاکبری و شاهرضا ( ،)1320عابدیان اول ( )1320و جاللی ( )1321شایستگیهای مدیریتی
را در مدیران سازمانهای مختلف غیرورزشی مورد بررسی قرار دادهاند .باوجوداین ،بحث
1. Dunbar & Shapira
2. Brophy & Kiely
3. Kraut, Reding, McKenna & Dunnette
4. Gabor
5. Hoy
6. Mintzberg Modle
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شایستگی و شایستهساالری بهطور جدی در سازمانهای ورزشی ایران با توجه به شرایط
اجتماعی ـ فرهنگی کشور و باشگاه ها بررسی نشده است و مطالعات محدودی در این زمینه
وجود دارد .تنها نادریان جهرمی ( ،)1331بازیاری و امیرتاش ( )1331و اسدی ()1321
بهترتیب شایستگی مدیران ورزشی ،سازمان تربیتبدنی و مدیران رویدادهای ورزشی را بررسی
کردهاند .عالوهبراین با توجه به پژوهشهای پیشین ،تاکنون پژوهشی جهت بررسی شایستگی-
های شغلی مدیران عامل باشگاههای ورزشی کشور انجام نشده است و معیارهای شایستگی-
شغلی و اهمیت و اولویتهایی برای تعیین شایستگی مدیران وجود ندارد .نکتۀ مهم در
پژوهشهای کیم ،)1222( 1تأثیر سطوح مدیریتی بر شایستگیهای مدیران است ؛ لذا در
پژوهش حاضر ،شایستگیهای شغلی مدیران عامل باشگاهها بهعنوان مدیران سطوح عالی مورد
بررسی قرار گرفته است .شایستگیهای شغلی در این پژوهش شامل سه بعد وظایف ،نقشها و
مهارتها است و وظایف مدیران با توجه به دیدگاه فایول )1210( 2شامل :برنامهریزی،3
سازماندهی ،4رهبری 1و کنترل 9میباشد .نقشهای مدیریتی از دیدگاه مینتزبرگ)1230( 2
بهعنوان مجموعهای از رفتارهای مدیریتی تعریف شده و در سه گروه نقشهای تصمیمگیری،3
اطالعاتی 2و میان فردی 10تقسیم گردیده است .مهارتهای مدیران نیز از دیدگاه کتز11
( )1224مجموعۀ رفتاری است که سبب عملکرد مؤثر و دستیابی به اهداف سازمان میشود و
شامل :مهارتهای ادراکی ،12انسانی 13و فنی 14است (میرابی1333 ،؛ ناصحیفر و همکاران،
1332؛ استفن و دی سنزو .)1332 ،11نکتۀ قابلتوجه در اکثر پژوهشهای پیشین ،توجه به
مهارتهای سهگانۀ ادراکی ،انسانی و فنی است؛ اما امروزه ،مهارت سیاسی 19یا مذاکره و
چانهزنی نیز از مهارتهای مدیریتی مهمی است که هر مدیر شایستهای باید از آن برخوردار
باشد (دعائی و مرتضوی1334 ،؛ استفن و دی سنزو .) 1332 ،همچنین ،در این پژوهش مهارت
1. Kim
2. Fayol
3. Planing
4. Organizing
5. Directing
6. Controling
7. Mintzberg
8. Decisional Role
9. Informational Roles
10. Interpersonal Roles
11. Katz
12. Conceptual Skills
13. Human Skills
14. Technical Skills
15. Stephen & De Cenzo
16. Political Skills
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سیاسی بهعنوان یکی از مهارتهای مدیران عامل مورد ارزیابی قرار گرفته است که با توجه به
شرایط گذار تدریجی ورزش کشور به حرفهای کامل و نقش روابط قدرت ـ سیاست در این
مرحله ،کامالً ضروری است  .بهویژه این که روابط قدرت و سیاست در داخل و خارج از
سازمانهای ورزشی کشور آشکار است و نمونههای بسیار زیادی در کشور وجود دارد که
نشاندهندۀ اهمیت این روابط در ورزش کشور است .ازطرفدیگر ،استان اصفهان با وجود
باشگاههای موفق از قطبهای مهم ورزش کشور است و بررسی شایستگیهای شغلی مدیران -
عامل باشگاههای این استان میتواند نتایج قابلاعتمادی در جهت بهبود مدیریت باشگاهها
مبتنیبر شایستگی ،استقرار شایستهساالری در توسعۀ ورزش حرفهای و باشگاهی داشته باشد یا
مورد استفادۀ مدیران دیگر باشگاههای کشور قرار گیرد؛ بنابراین ،با توجه به این که تاکنون
پژوهشی در راستای تعیین مؤلفهها و معیارهای الزم برای انتخاب و انتصاب مدیران عامل
باشگاههای ورزشی کشور انجام نشده است ،پژوهشگران در نظر دارند با بهدستآوردن تمامی
معیارها و مؤلفههای تعیینکنندۀ شایستگی شغلی مدیران باشگاهها و با تعیین اولویت ابعاد
شایستگیهای شغلی و همچنین ،عاملهای مربوط به ابعاد وظایف ،نقشها و مهارتهای
مدیران ،گام مؤثری در انتخاب و انتصاب مدیران باشگاههای ورزشی کشور بردارند.
روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت ،کاربردی بوده و از نوع پژوهشهای توصیفی ـ تحلیلی
میباشد .جامعه و نمونۀ آماری آن را کلیۀ مدیران و مسئوالن بخشهای مختلف در باشگاههای
سپاهان ،ذوبآهن ،فوالد ماهان و گیتیپسند استان اصفهان تشکیل دادند که شامل :معاونت
ارتباطات و امور فرهنگی ،مدیریت اطالعات و اخبار سایت ،مدیریت امور فرهنگی و تبلیغات،
مدیریت سمعی و بصری ،مدیریت تشریفات ،مدیریت کمیتۀ هواداران ،معاونت بازرگانی،
مدیریت تدارکات و پشتیبانی ،مدیریت فروش و بازاریابی ،مدیریت بازرگانی و سرمایهگذاری،
مدیریت حقوق و امور قراردادها ،مدیریت روابط بینالملل ،مدیریت توسعۀ سیستمها ،معاونت
فنی ورزش ،مدیریت ورزش قهرمانی آقایان ،مدیریت ورزش قهرمانی بانوان ،مدیریت ورزش
همگانی و کارگری ،مدیریت پزشکی و ورزشی ،مدیریت توسعه و استعدادیابی ،معاونت اداری و
مالی ،مدیریت امور مالی ،مدیریت انبار و اموال و مدیریت امور اداری و رفاهی میباشند .جامعۀ
آماری به تعداد  33نفر و نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری در نظر گرفته شده است.
پرسشنامهها بین  33نفر از مدیران و مسئوالن بخشهای مختلف باشگاهها توزیع شد که 29
نفر ( )%21/1در این پژوهش همکاری کردند .پرسشنامۀ اولیهای با بررسی مقاالت و مستندات
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علمی بهمنظور تعیین گویههای شایستگیهای مدیران با مرور مبانی نظری ،ابزارهای پژوهشی
در مقاالت خارجی هورچ و اسکات ( ،)2003جیسون و همکاران ( )2012و همچنین ،نظر
متخصصان تدوین گردید که  44گویه وظایف 49 ،گویه نقشها و  34گویه مهارتها را مورد
بررسی قرار میدادند .این پرسشنامۀ پژوهشگرساخته جهت تأیید روایی صوری و محتوایی در
اختیار  11نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی و مدیریت قرار گرفت تا نظرات
تخصصی خود را درمورد چگونگی نگارش گویهها ،محتوای پرسشنامه ،ارتباط سؤالها با گزینه-
ها و هماهنگی سؤالها با اهداف پژوهش اعالم کنند.
پس از بررسی و لحاظکردن نظرات و پیشنهادها و نیز حذف و اضافهنمودن برخی از گویههای
پرسشنامه اولیۀ ،پرسشنامۀ پایانی با  93گویه (وظایف با  24گویه  ،نقشها با  21گویه و
مهارتها با  12گویه) و با مقیاس  1ارزشی لیکرت (از بسیار زیاد=  1تا بسیار کم=  )1ساخته
شد .بهمنظور بررسی روایی سازۀ پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار
آموس 1استفاده شد که نتایج آن روایی پرسشنامه را تأیید کرد .نتایج آزمون مدل اندازهگیری
نرمافزار آموس در جدول یک بیانگر این است که گویههای مورد نظر تعیینکنندۀ عامل مربوطه
هستند .پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ به میزان  0/22بهدست آمد .با توجه به
طبیعیبودن توزیع دادهها در ابعاد شایستگی ،وظایف و نقشها ،از آزمون اندازهگیریهای مکرر
و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد و با توجه به توزیع غیرطبیعی دادهها در مهارتها،
آزمون فریدمن در سطح معناداری  P≤0/01بهکار رفت.
نتایج
جهت بررسی روایی سازۀ پرسشنامه از مدل عاملی تأییدی در نرمافزار آموس استفاده شد.
مدلهای اندازه گیری در نرمافزار آموس نشان دادند که متغیرهای مشاهدهشده یا گویههای
پرسشنامه بهطور کامل سازۀ موردنظر را میسنجد.
شاخصهای برازش پژوهش براساس جدول یک نشان میدهد که مدلهای نهایی برازش خوبی
دارند .نتایج آن نیز روایی پرسشنامه را تأیید میکند.

1. AMOSE
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جدول 1ـ خروجی شاخصهای مربوط به مدلهای تأیید عاملی

وظایف
نقشها
مهارتها

کای اسکوئر

درجۀ
آزادی

کای اسکوئر
نسبی

شاخص
برازش

شاخص
برازش
افزایشی

شاخص
برازش
تطبیقی

خطای جذر
میانگین
مربعات

321/223
43/232
192/292

232
30
133

1/404
1/413
1/222

0/299
0/204
0/322

0/333
0/224
0/212

0/332
0/223
0/210

0/023
0/023
0/011

با توجه به تجانس کواریانس میان ابعاد شایستگیهای شغلی ،کرویت برقرار است (.)Sig=0/22
نتایج آزمون اسفریسیتی اسومد 1در جدول دو نشان میدهد که بین اولویت ابعاد شایستگی
تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به میانگینهای موجود ،اولویت ابعاد شایستگی بهترتیب
مهارتها ،نقشها و وظایف است.
جدول 2ـ نتایج تأثیرات بین ابعاد شایستگی مدیران
وظایف مدیران

میانگین

انحراف استاندارد

درجۀ آزادی

میانگین
مجذورات

F

وظایف
نقشها
مهارتها

4/09
4/11
4/21

0/12
0/11
0/12

2

0/49

2/01

سطح معناداری

0/001

*

* تفاوت معناداری در سطح P≤0/01

با توجه به نتایج جدول سه ،نتایج آزمون بونفرونی 2برای مقایسۀ زوجی ابعاد شایستگیهای
شغلی مدیران عامل نشان میدهد که تفاوت معناداری بین وظایف با مهارتها و مهارتها با
نقشها وجود دارد؛ اما ،میان وظایف با نقشها تفاوت معناداری مشاهده نمیشود .البته،

بیشترین تفاوت میانگین بین وظایف و مهارتها ( )0/111وجود دارد.

1. Sphericity Assumed
2. Bonferroni
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جدول 3ـ مقایسۀ زوجی ابعاد شایستگیهای شغلی مدیرانعامل باشگاههای ورزشی با استفاده از آزمون بونفرونی
وظایف
مهارتها
نقشها
نقشها

وظایف
مهارتها

سطح معناداری
*
0/001
0/12
0/02

تفاوت میانگینها
0/111
0/01
0/10

* تفاوت معناداری در سطح P≤0/01

نتایج جدول چهار نشان میدهد که بین مهارتهای مدیران عامل باشگاههای استان اصفهان
تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)sig=0/021همچنین ،نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد که
تفاوت اولویتهای مهارتهای ادرکی ،انسانی ،فنی و سیاسی مدیران عامل از دیدگاه دیگر

مدیران باشگاه به یک میزان اهمیت دارند و نسبت به هم اولویتی ندارند.
جدول 4ـ تعیین اولویت مهارتهای مدیران با استفاده از آزمون فریدمن
مهارتها

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین رتبه

سیاسی

4/30

0/134

2/30

انسانی

4/20

0/921

2/49

فنی

4/22

0/922

2/43

ادراکی

4/12

0/903

2/31

خی
دو

9/212

درجۀ آزادی

3

سطح معناداری

0/021

* تفاوت معناداری در سطح P≤0/01

نتایج جدول پنج نشان میدهد که توانایی درک مسائل استراتژیک باشگاه با بار عاملی  0/31در
مهارت ادراکی ،حفظ اطالعات محرمانۀ افراد با بار عاملی  0/24در مهارت انسانی ،آشنایی کافی
با قوانین و مقررات رشتۀ ورزشی با بار عاملی  0/33در مهارت فنی و مهارت استفادۀ مناسب از
فرصتها برای حمایت باشگاه با بار عاملی  0/99در مهارت سیاسی مهمترین گویههای چهار
مهارت مدیریتی هستند.
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جدول 1ـ نتایج تحلیل عاملی تأییدی گویههای مهارت مدیران
مهارتها
عاملها

ادراکی

گویهها
قدرت تحلیل مسائل مختلف سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی
شناخت روابط غیررسمی درون و بیرون
باشگاه
تشخیص بهموقع مسائل و مشکالت باشگاه
توانایی درک مسائل استراتژیک باشگاه
پیشبینی موانع و مشکالت احتمالی باشگاه
توانایی تحلیل مسائل جاری و روزمرۀ
باشگاه
برخورد محترمانه با افراد

انسانی

فنی

سیاسی

روابط منصفانه با همۀ افراد باشگاه
ایجاد روحیۀ تیمی و کار تیمی

حفظ اطالعات محرمانۀ افراد
توجه و حمایت ویژه از بازیکنان
آسیبدیده
آشنایی باسازمانهای ملی و بینالمللی
ورزشی
آشنایی کافی با قوانین و مقررات رشتۀ
ورزشی
داشتن سابقۀ ورزشکاری
دانش و تجربۀ مدیریت
آشنایی با امور فنی تیم
مهارت استفادۀ مناسب از فرصتها
برای حمایت از باشگاه
داشتن روابط با افراد قدرتمند و
سیاستمدار
ایجاد ارتباط مؤثر با نهادها و
سازمانهای غیرورزشی

** تفاوت معناداری در سطح P≤0/01
*** تفاوت معناداری در سطح P≤0/001

بار عاملی

سطح
معناداری

نسبت
بحرانی

خطای
معیار

0/931

مقداربرآوردشده
غیراستاندارد
برای پارامتر
1/000

0/132

***0/001

4/011

0/221

0/213

0/291
0/310
0/222

***0/001
***0/001
***0/001

1/432
1/992
1/430

0/212
0/220
0/210

1/409
1/122
1/323

0/943

***0/001

4/232

0/241

1/191

0/112
0/191
0/222
0/243

***0/001
***0/001
***0/001

4/231
4/922
4/212

0/192
0/242
0/322

1/000
0/323
1/192
1/114

0/902

***0/001

4/191

0/240

0/223
1/000

0/302
0/331

***0/001

2/122

0/124

0/240

0/493
0/132
0/134

***0/001
***0/001
***0/001

3/201
4/931
1/102

0/132
0/130
0/120

0/133
0/904
0/910
1/000

0/992
0/110

***0/001

4/292

0/202

0/392

0/310

**0/001

2/311

0/192

0/424
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با توجه به تجانس کوواریانس میان نقشهای مدیران ،کرویت برقرار میباشد (.)Sig=0/23
درنتیجه ،برای بررسی تفاوت بین دادهها از آزمون اسفریسیتی اسومد استفاده شده است .نتایج
جدول شش نشان میدهد بین اولویت نقشهای مدیران عامل باشگاهها تفاوت معناداری وجود
دارد که با توجه به میانگینهای موجود ،اولویت نقشهای مدیران شامل :تصمیمگیری،
اطالعاتی و میانفردی است.
جدول 9ـ نتایج اثرات بین ابعاد نقشهای مدیران
نقشهای
مدیران

میانگین

انحراف استاندارد

درجۀ
آزادی

میانفردی
تصمیمگیری
اطالعاتی

4/03
4/19
4/02

0/92
0/91
0/19

2

میانگین
مجذورات
0/332

F

3/21

سطح
معناداری
0/04

*

* تفاوت معناداری در سطح P≤0/01

با توجه به جدول هفت ،نتایج مقایسۀ زوجی در آزمون بونفرونی نشان میدهد که تفاوت
معناداری بین نقشهای میانفردی با تصمیمگیری وجود دارد.
جدول 2ـ مقایسۀ زوجی نقشهای مدیران باشگاههای ورزشی با استفاده از آزمون بونفرونی
نقشها
میانفردی
تصمیمگیری

تصمیمگیری
اطالعاتی
اطالعاتی

تفاوت میانگینها

سطح معناداری

0/132
0/091
0/02

0/011
0/302
0/404

* تفاوت معناداری در سطح P≤0/01

همانطور که نتایج جدول هشت نشان میدهد ،تمامی گویههای مربوط به همۀ نقشها در
تحلیل عاملی تأییدی در سطح  0/001معنادار هستند که این معناداری وزنهای رگرسیونی،
نشاندهندۀ روایی همگرای متغیرهای موجود در مدل میباشد .نقشهای کارآفرینی ،جمعآوری
اطالعات و رابط نیز بهترتیب با بار عاملی  0/313 ،0/329و  0/232مهمترین عاملها در نقش-
های تصمیمگیری ،اطالعاتی و میانفردی میباشند .با توجه به بار عاملی مدل ،نقشهای
مدیران ،نقش کارآفرینی ،جمعآوری اطالعات ،سخنگو و تخصیص منابع باالترین اولویت و
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بیشترین اهمیت ر ا دارند و نقش مذاکره ،تشریفاتی و رهبری نیز دارای کمترین اهمیت و
اولویت می باشند.
جدول .3ـ نتایج تحلیل عاملی تأییدی نقشهای مدیران

نقشها

نقش میانفردی

نقش اطالعاتی

نقش تصمیمگیری

بار عاملی

رابط
رهبری
تشریفاتی
سخنگو
اطالعرسان
جمعآوریاطالعات
تخصیص منابع
حلکنندۀ مسائل
کارآفرینی
مذاکره

0/232
0/211
0/930
0/343
0/243
0/313
0/332
0/212
0/329
0/201

سطح
معناداری

نسبت
بحرانی

خطای
معیار

***0/001
***0/001

9/902
2/001

0/131
0/113

***0/001
***0/001
***0/001
***0/001
***0/001

2/232
3/232
2/220
9/191
9/313

0/111
0/123
0/122
0/193
0/210

مقدار
برآوردشده
غیراستاندارد
برای پارامتر
1/000
0/399
1/020
1/000
0/302
1/112
1/211
1/021
1/339
1/000

*** تفاوت معناداری در سطح P≤0/001
جدول 2ـ نتایج تأثیرات بین ابعاد وظایف مدیران
وظایف مدیران

میانگین

انحراف استاندارد

درجه
آزادی

برنامهریزی
سازماندهی
نظارت و کنترل
هدایت و رهبری

4/20
3/39
4/02
4/12

0/90
0/13
0/90
0/92

3

میانگین
مجذورات

1/22

F

14/41

سطح
معناداری

0/001

*

* تفاوت معناداری در سطح P≤0/01

با توجه به تجانس کوواریانس میان وظایف ،کرویت برقرار است ( )Sig=0/913و از آزمون
اسفریسیتی اسومد استفاده شده است .نتایج جدول نه نشان میدهد که بین اولویت وظایف
مدیران عامل باشگاهها تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به میانگینهای موجود ،اولویت

وظایف مدیران عامل بهترتیب برنامهریزی ،هدایت و رهبری ،نظارت و سازماندهی است.

415

بررسی شایستگیهای شغلی مدیران باشگاههای ....

با توجه به جدول ده ،نتایج مقایسۀ زوجی در آزمون بونفرونی نشان میدهد که بین اولویت
وظایف مدیران عامل باشگاههای ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین ،تفاوت معناداری
بین برنامهریزی با سازماندهی و نظارت و نیز میان سازماندهی با نظارت و هدایت مشاهده
میشود؛ اما بین برنامهریزی با هدایت و نظارت با هدایت تفاوت معنادار مشاهده نمیشود.
بیشترین تفاوت میانگین بین برنامهریزی و سازماندهی ( )0/332وجود دارد .این نتایج نشان
میدهد که وظیفۀ برنامهریزی بهمراتب مهمتر از وظایف دیگر ،بهویژه سازماندهی است.
جدول 10ـ مقایسۀ زوجی وظایف مدیران باشگاههای ورزشی با استفاده از آزمون بونفرونی
وظایف
برنامهریزی

سازماندهی
نظارت و کنترل

تفاوت میانگینها
سازماندهی
نظارت
هدایت و رهبری
نظارت
هدایت و رهبری
هدایت و رهبری

0/332
0/122
0/034
0/190
0/303
0/143

سطح معناداری
*

0/001
0/012
1/00
0/02
*
0/001
0/02
*

* تفاوت معناداری در سطح P≤0/01

نتایج جدول  11نشان میدهد که تمامی گویههای مربوط به همۀ وظایف در تحلیل عاملی
تأییدی در سطح  0/001معنادار است که این معناداری وزنهای رگرسیونی ،نشاندهندۀ روایی
همگرای متغیرهای موجود در مدل میباشد .با توجه به بار عاملی ،گویۀ برنامهریزی برای جذب
نیروهای انسانی ،برنامه ریزی برای توسعۀ امکانات فیزیکی و ورزشی مختلف باشگاه و تدوین
اهداف و سیاستهای باشگاه مهمترین گویههای برنامهریزی هستند و تفویض اختیار با بار
عاملی  ،0/32کمترین اهمیت را در گویههای وظیفۀ سازماندهی دارد.
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جدول 11ـ نتایج تحلیل عاملی تأییدی گویههای وظایف مدیران
وظایف
عاملها

برنامهریزی

سازماندهی

نظارت
وکنترل

هدایت و
رهبری

گویهها

بار
عاملی

برنامهریزی مالی و جذب اسپانسر
برنامهریزی برای جذب نیروهای انسانی )مانند مربی،
بازیکن و غیره(
برنامهریزی برای توسعۀ امکانات فبزیکی و ورزشی
مختلف باشگاه
تدوین اهداف و سیاستهای باشگاه
برنامهریزی یک ساله ،کوتاهمدت ،عملیاتی و
استراتژیک
تفویض اختیار به افراد

0/322

سطح
معناداری

نسبت
بحرانی

خطای
معیار

0/121

مقدار
برآوردشده غیر
استاندارد برای
پارامتر
1/000

0/213

***0/001

4/110

0/343

1/443

0/921

***0/001

4/414

0/220

1/204

0/922

***0/001

1/090

0/222

1/124

0/440

***0/001

3/212

0/319

1/022
1/000

برقراری هماهنگی بین وظایف افراد یا واحدها

0/123

**0/003

2/222

0/413

1/223

مشارکتدادن افراد در تصمیمگیری
سازماندهی و تنظیم امور مربوط به تماشاگران و
هواداران
مشخصکردن سلسلهمراتب اختیار افراد
تقسیم کار و تعریف دقیق وظایف افراد یا واحد ها
(کمیتهها)
نظارت بررابطۀ باشگاه و رسانهها

0/102

**0/001

2/322

0/491

1/312

0/444

**0/003

2/942

0/423

1/214

0/211

***0/001

3/224

0/499

1/290

0/933

**0/002

3/022

0/432

1/422

0/941

نظارت و ارزیابی برکادر فنی و عملکرد تیم

1/000

0/132

***0/001

4/392

0/191

0/301

اعالم نتایج ارزیابی باشگاه به افراد ذینفع

0/121

***0/001

4/312

0/211

0/220

نظارت و ارزیابی مستمر(هفتگی ،ماهانه و فصلی)

0/990

***0/001

4/222

0/139

0/339

نظارت برکیفیت وسایل و امکانات ورزشی

0/420

***0/001

3/242

0/129

0/990

کنترل بودجه و امور مالی باشگاه

0/122

***0/001

4/223

0/132

0/120

سرکشی به واحدها و دوایر

0/913

***0/001

4/211

0/212

1/022

استفادۀ بهموقع از پاداش و تنبیه

0/910

1/000

ایجاد انگیزه در کارکنان ،ورزشکاران ،مربیان و غیره

0/911

***0/001

9/029

0/199

1/011

برقراری نظم و انضباط در باشگاه

0/992

***0/001

4/239

0/122

0/212

مدیریت زمان و زمانبندی امور

0/923

***0/001

1/122

0/134

0/243

انجام کارها بهصورت تیمی و مشارکتی

0/123

***0/001

4/322

0/211

0/214

ابالغ دستورات قاطع و روشن به افراد تحت مدیریت

0/900

***0/001

4/144

0/223

1/012

** تفاوت معناداری در سطح P≤0/01
*** تفاوت معناداری در سطح P≤0/001
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بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،برای اولین بار پرسشنامهای بهمنظور بررسی شایستگیهای شغلی مدیران
عامل باشگاههای ورزشی در داخل کشور تنظیم و تأیید شد که میتواند برای بررسی و ارزیابی
شایستگیهای مدیران عامل باشگاههای ورزشی استفاده شود .البته ،پژوهشگرانی مانند هورچ و
اسکات ( ،)2003الکساندرا و همکاران ( ،)2002جیسون و همکاران ( ،)2011نادریان جهرمی
( ،)1331قورچیان و محمودی ( ،)1333بازیاری و همکاران ( ،)1331بخشایش (،)1333
ناصحیفر و همکاران ( ،)1332زاهدی و شیخ ( ،)1330عابدیان اول ( )1320و جاللی ()1321
ابعاد مختلفی از شایستگیهای شغلی را بررسی کردهاند که نیمرخ شایستگیهای مدیران را
بهطور کامل نشان نمیدادند .همچنین ،تمامی ابزارهای استفادهشده در این پژوهشها شامل
کل یا تعدادی از عاملها و گویههای مربوط به وظایف ،نقشها و مهارتهای مدیریتی بودند.
بهطوری که تقسیمبندی ابعاد شایستگیهای شغلی در پژوهش حاضر کاملتر بوده و اکثر گویه-
های موجود در پژوهشهای پیشین را دربرمیگیرد .همچنین ،عالوهبر مهارتهای ادراکی،
انسانی و فنی ،گویههایی در پرسشنامه برای اندازهگیری مهارت سیاسی مدیران عامل نیز در
نظر گرفته شد که میتواند موضوع جدیدی برای بررسی شایستگیهای شغلی مدیران باشد.
در یافتههای پژوهش حاضر ،مهارتهای مدیران مهمترین بعد شایستگی شغلی مدیران عامل
باشگاه شناخته شد و نقشها و وظایف بهترتیب ،اولویت و اهمیت کمتری داشتند .این نتیجه
نشاندهندۀ اهمیت باالی توانمندی مدیران عامل در مهارتهای ادراکی ،انسانی ،فنی و سیاسی
است .همانطور که از نظر پترسون و ون فلیت )2004( 1مهارتهای مدیریتی باعث بهبود
عملکرد مدیریت میشود و سازمان به کمک آن به اهداف خود میرسد .آزمودنیهای این
پژوهش نشان دادند که نگاهی کالسیک و سنتی به شایستگیهای مدیران عامل ندارند؛ زیرا
آنها وظایف کالسیک (سازماندهی ،برنامهریزی و غیره) را در اولویت آخر قرار دادهاند؛ بنابراین،
میتوان نتیجه گرفت که مدیران بسیاری از طریق تحصیل ،آموزش ،تجربه و غیره با وظایف
مدیر آشنا هستند و الزم است بیشتر مهارتهای خود را رشد دهند و با نقشهای مدیریت آشنا
شوند .البته ،عدم تفاوت معنادار بین نقشها و وظایف مدیران را میتوان طبیعی تلقی کرد؛ زیرا
این دو بعد از شایستگی بسیار بههم نزدیک و مشابه هستند .مقایسۀ گویههای این ابعاد در
همین پژوهش و منابع دیگر این واقعیت را نشان میدهد؛ بهعنوان مثال ،دو نقش تصمیمگیری
1. Peterson & Van Fleet
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و اطالعاتی به وظایف مدیران مرتبط است .همچنین ،مدیران با ایفای صحیح نقشهای -
مدیریتی خود میتوانند وظایف برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل را بهطور اثربخشی
انجام دهند .بهطور کلی ،با توجه به اولویت معنادار شایستگیهای شغلی مدیران باشگاههای
ورزشی بهنظر میرسد برخورداری از مهارتهای مدیریتی باید در اولویت انتخاب ،انتصاب،
ارزیابی ،آموزش ،توسعه و بهبود مدیریت ،موردتوجه برنامهریزان و مسئوالن قرار گیرد .بهویژه
این که نیکویان ( ،)2002پترسون و ون فلیت ( )2004و هوی ( )2009نیز نشان دادند که
مهارتهای مدیران در سازمانهای دیگر ،اهمیت بیشتری نسبت به نقشها دارند.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،مدیران عامل باید در هر چهار مهارت ادراکی ،انسانی ،فنی
و سیاسی توانمند باشند (جدول چهار) که این نتیجه با نظر دعائی و مرتضوی ( )1334همسو
است .نتایج جدول پنج نشان میدهد گویههای مربوط به مهارت ادراکی ،بار عاملی باالیی دارند؛
بنابراین ،مدیران با ارتقای این گویهها میتوانند مهارت ادراکی خود را افزایشدهند .طبق یافته-
های پژوهش حاضر ،توانایی درک مسائل استراتژیک باشگاه با بار عاملی  ،0/31پیشبینی موانع
و مشکالت باشگاه با بار عاملی  0/23و تشخیص بهموقع مسائل و مشکالت باشگاه با بار عاملی
 0/29مهمترین گویهها در مهارت ادراکی مدیران هستند؛ بنابراین ،ازآنجا که ماهیت بیثبات و
متغیر ورزش در درون و بیرون باشگاههای ورزشی مدیران را با مشکالت بسیاری روبهرو می-
کند ،توانایی مدیرعامل بهعنوان هدایتگر اصلی باشگاه در پیشبینی مسائل و مشکالت
احتمالی در صحنۀ پررقابت ورزش میتواند سبب استفادۀ بهتر از منابع انسانی و فیزیکی باشگاه
و هماهنگی بهتر تالشهای بازیکنان ،مربیان و دیگر افراد باشگاه باشد .البته ،در مطالعات
پیشین به اهمیت مهارت انسانی مدیران در تمام سطوح مدیریت اشاره شده است (ژانت ،بورلی
و جروم ،1ترجمه :رضوی و بلوریان .)1331 ،در این پژوهش نیز مهمترین گویههای مهارت
انسانی ،حفظ اطالعات محرمانۀ افراد و ایجاد روحیۀ تیمی بهترتیب با بار عاملی  0/21و 0/23
بودند .البته ،مدیران با حفظ اطالعات محرمانۀ اعتماد میتوانند مشارکت دیگران را در باشگاه
بیشتر کنند (میرابی .)1333 ،ازسویدیگر ،نتایج تحلیل عاملی پژوهش حاضر نشان میدهد که
از نظر مهارت فنی ،آشنایی با قوانین و مقررات رشتههای ورزشی و آشنایی با سازمانهای ملی
و بینالمللی ورزشی بهترتیب با بار عاملی  0/34و  0/31بیشترین اهمیت را دارند که این
موضوع نیز اهمیت تجربۀ ورزشی و تعامل طوالنی با سازمانی ورزشی را نشان میدهد .این
موضوع از مباحث اصلی در انتخاب و انتصاب مدیران عامل باشگاههای کشور میباشد.

1. Zhant, Borli & Jerum
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البته ،با توجه به این که باشگاههای ورزشی از سازمانهای کوچک و دارای ساختار ساده
محسوب میشوند و رسمیت و پیچیدگی اندکی دارند ،مدیر باید مانند یک مدیر عمومی عمل
کند (استیفن و دی سنزو ،ترجمه:اعرابی و همکاران)1332 ،؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که
مدیران عامل باشگاهها باید کلیۀ مهارتهای چهارگانۀ الزم را داشته باشند .باشگاههای ورزشی
کشور سلسلهمراتب اندکی دارند و مدیرعامل در صورت برخورداری از این مهارتها بهتر می-
تواند با مدیران و سرپرستان ،واحدهای دیگر را مدیریت کند و میزان نفوذ و پذیرش او نیز در
باشگاه بیشتر میشود .همچنین ،تخصصگرایی و پیچیدگی پایین در باشگاهها ،نقش مدیرعامل
را در تمامی امور برجسته و تعیینکننده میسازد؛ بنابراین ،توجه به آموزش و افزایش مهارت-
های مدیران عامل باید در میان برنامههای توسعۀ مهارتهای مدیریتی در باشگاهها قرار گیرد.
عالوهبراین ،این مهارتها با آموزش و تجربه قابلبهبود هستند؛ بنابراین ،مدیرانعامل با مطالعه،
دانش و آموزش میتوانند آنها را کسب کنند .بهویژه این که با توجه به شرایط کشور ،روابط
سیاسی برای تأمین بودجه با درگیری فزایندۀ بخش دولتی در تأمین بودجۀ این ورزشها
اهمیت بسیاری دارد و مدیران ناگزیر هستند منابع خود را از دولت و نهادهای زیرمجموعۀ
دولتی تأمین کنند و این خود به مهارت سیاسی مدیر باشگاه و حفظ روابط قدرت ـ سیاست
بستگی دارد.
مقایسۀ ابعاد نقشهای مدیران نشان میدهد که نقشتصمیمگیری باالترین اولویت را دارد و
تفاوت آن نیز با نقش میانفردی معنادار است .اهمیت باالی نقش تصمیمگیری با یافتههای
کیس و برانچ )2003( 1همسو است؛ زیرا آنها در نتایج خود تصمیمگیری را از مهمترین
شایستگیهای شغلی مدیران در مدیران فوقانی ورزش بیان کردند .این نتیجه نشان میدهد که
مدیران عامل باشگاه بهعنوان اصلیترین افراد تصمیمگیرنده در مواجهه با مسائل و مشکالت
سازمانی ،نقشی بهسزا و تعیینکننده در موفقیت و حتی شکست باشگاه ایفا میکنند .البته،
عدم تفاوت معنادار نقش تصمیمگیری با نقش اطالعاتی طبیعی است؛ زیرا این نقش مقدمه و
پیشنیاز تصمیم گیری است و تصمیمگیری بدون اطالعات امکانپذیر نیست .مدیران در باشگاه
نیازمند نقش اطالعاتی هستند تا در تشکیل منظم جلسات هیأت مدیره و تبادل اطالعات الزم
با هیأت مدیرۀ باشگاه موفق عمل کنند.
گویههای کارآفرینی و تخصیص منابع با بیشترین بار عاملی در نقشهای تصمیمگیری دارای
اهمیت باال و نقش حالل مسائل و مذاکره نسبت به دو نقش دیگر ،بار عاملی و اهمیت کمتری
داشتند؛ .بنابراین ،طبق گویههای پژوهش استفاده از روشهای مختلف درآمدزایی ،ارائۀ ایده-
1. Case & Branch

457

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،23آبان و آذر 4231

های جدید در نقش کارآفرینی و توزیع مناسب منابع مالی در باشگاه میتواند مهمترین اقدمات
مدیران عامل در بهبود تخصیص منابع باشد .عالوهبراین ،نقش حل مسائل نسبت به کارآفرینی
و تخصیص منابع اهمیت کمتری است .با توجه به نتایج ،نقش اطالعاتی دارای اولویت دوم و
اهمیت کمتری نسبت به نقش تصمیمگیری مدیران عامل میباشد .این نتیجه میتواند به علت
مطالعۀ سطوح عالی مدیریت باشگاهها باشد .بااینحال ،شاید در سطوح پایین مدیریت نتایج
متفاوتی بهدست آید .بهطوری که بازیاری و همکاران ( )1331نقش اطالعاتی را مهمتر از نقش
تصمیمگیری برای مدیران میانی و عملیاتی گزارش کردهاند.
از دیدگاه مدیران و مسئوالن بخشهای مختلف باشگاه ،اولویت وظایف مدیران عامل باشگاهها
بهترتیب اهمیت شامل :برنامهریزی ،هدایت و رهبری ،نظارت و سازماندهی میباشد .برنامهریزی
مهمترین وظیفۀ مدیران عامل است که این یافته با نتایج اسدی ( )1321همخوانی دارد؛ زیرا
در مطالعات خود ،برنامهریزی را مهمترین وظیفه در شایستگیهای شغلی مدیران رویدادهای
ورزشی گزارش کرده است .البته ،اهمیت باالی برنامهریزی در وظایف مدیران با نتایج بازیاری و
همکاران ( )1331مغایرت دارد که برنامهریزی را نسبت به وظایف دیگر کماهمیتتر معرفی
میکنند .این تفاوت در نتایج میتواند بهخاطر تفاوت سطوح مدیریتی مدیران در پژوهشها
باشد؛ زیرا در پژوهش حاضر ،برنامهریزی مهمترین وظیفۀ مدیران عامل شناسایی شده است؛
درحالی که در نتایج بازیاری و همکاران ( )1331کم اهمیتترین وظیفه برای مدیران عملیاتی
معرفی شده است که طبیعی هم به نظر میرسد .با توجه به نتایج تحلیل عاملی ،مهمترین
برنامههای مدیران عامل باشگاهها برنامهریزی برای جذب نیروهای انسانی (مانند مربی ،بازیکن
و غیره) ،برنامهریزی برای توسعۀ امکانات فیزیکی و ورزشی مختلف باشگاه و تدوین اهداف و
سیاستهای باشگاه هستند .عالوهبراین ،نزدیکی دو وظیفۀ برنامهریزی و هدایت و رهبری نشان
میدهد که آزمودنیها در کنار برنامهریزی ،به عامل مدیریت بیشتر توجه کردهاند .درصورتی که
براساس مبانی نظری پس از برنامهریزی ،وظیفۀ سازماندهی بسیار مهم است .البته ،با نگاه
فرایندی یا فراگردی به وظایف ،اولویتی بین وظایف مدیریت وجود ندارد (استیفن و دی سنزو،
ترجه :اعرابی و همکاران .)1332 ،در این پژوهش سازماندهی اهمیت کمتری نسبت به دیگر
وظایف مدیران داشت که این تفاوت با وظیفۀ برنامهریزی و هدایت و رهبری معنادار بود .این
یافته با نتایج گابر ( )2003و بازیاری و همکاران ( )1331مغایرت دارد؛ زیرا آنها وظیفۀ
سازماندهی را مهمترین وظیفه مدیران عالی سازمان و مدیران میانی شناسایی کردهاند .این
درحالی است که هورچ و اسکات ( )2003نیز وظیفۀ سازماندهی را مهمترین شایستگی برای
مدیران باشگاهها و فدراسیونهای آلمان بیان کردند .بررسی دقیق گویههای تفویض اختیار،
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سازماندهی و تنظیم امور مربوط به تماشاگران و هواداران و مشارکت دادن افراد در تصمیم-
گیریها در وظیفۀ سازماندهی نشان میدهد که احتماالً این موارد برای آزمودنیها بسیار ساده
و متداول بوده است و یا به اهمیت آن بهویژه در رابطه با تماشاگران و هواداران و نیز
مشارکتدادن افراد در تصمیمگیریها وقوف کمتری دارند .ازطرفدیگر ،بهنظر میرسد اهمیت
پایین سازماندهی ،تفویض اختیار و یا مشارکت دیگران در تصمیمات ،از جمله ضعفهای
باشگاههای ورزشی است؛ زیرا حتی با واگذاری مسئولیتها بهدلیل نبود اختیارات الزم ،منجر به
نوعی خال قدرت و درنهایت ،هرج و مرج در باشگاه میشود (مجدآرا)1332 ،؛ زیرا مدیرانعامل
باشگاه باید برای بازیهای فصلی منظم ،مسابقات روزهای تعطیل و بازیهای فصل بعد برنامه-
ریزی کنند و برای انجام این کار مجبور هستند تا کارمندان و افراد را در باشگاه ورزشی
سازماندهی کنند.
بهطور کلی ،با توجه به اولویت اول مهارتها در میان ابعاد شایستگی شغلی که نشاندهندۀ
اهمیت باالی توانمندی مدیران عامل در مهارتهای مدیریتی است پیشنهاد میشود مبنای
ارزیابی ،انتخاب و انتصاب مدیران براساس میزان توانمندی آنها در مهارتهای مدیریتی
(ادراکی ،انسانی ،فنی و سیاسی) قرار گیرد .همچنین ،در پژوهش حاضر اولویت باالی تصمیم-
گیری در نقشها و برنامهریزی در وظایف مدیران نشان میدهد مدیران عامل بهعنوان اصلی-
ترین افراد تصمیمگیرنده در مواجهه با مشکالت ،نقش تعیینکنندهای در موفقیت و شکست
باشگاهها ایفا میکنند؛ لذا ،مدیران باید در جهت انجام هرچه بهتر این نقشها و وظایف
بکوشند .ازسویدیگر ،پیشنهاد میشود برنامهریزیهایی در جهت آموزش و توسعۀ این چهار
مهارت ،نقش تصمیمگیری و وظیفۀ برنامهریزی انجام گردد و از طریق کالسهای آموزشی،
سمینارها ،همایشها و برنامهریزی در این زمینه ،گام مؤثری در جهت تقویت این شایستگی-
های شغلی برای مدیریت حرفهای باشگاههای ورزشی کشور برداشته شود.
در مطالعات پیشین ابعاد مختلفی از شایستگیهای شغلی بررسی شده بودند که نیمرخ
شایستگیهای مدیران را بهطور کامل نشان نمیدادند .تاکنون نسبت به شایستگیهای شغلی
مدیران بیشتر نگاهی کالسیک و سنتی وجود داشته است به طوری که وظایف کالسیک
(برنامه ریزی ،سازماندهی و غیره) از مهمترین شایستگیهای مدیران مطرح شده است.
پژوهش حاضر با بررسی وظایف ،نقشهاو مهارتها ،بطور جامع به بررسی شایستگیهای شغلی
مدیران عامل باشگاه پرداخته است .در تحقیق حاضر مهارتهای مدیران مهمترین بعد
شایستگی شغلی شناخته شد و نقشها و وظایف اولویت کمتری داشتند .اهمیت باالی
توانمندی مدیران عامل در مهارتهای ادراکی ،انسانی ،فنی و سیاسی نشان میدهد مدیران
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بسیاری از طریق تحصیل و تجربه با وظایف مدیر آشنا هستند و الزم است بیشتر مهارتهای
. خود را رشد دهند و در نقشهای مدیریتی خود موفق عمل کنند
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