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بر مهارت های  یهدف پژوهش بررسی نقش استحکام ذهن      
مديران سازمانهای  یعملکرد یو کارآمد یتيريخود مد ،یتيريمد

انجام  یبوده که به روش همبستگ یفیورزشی بود. پژوهش از نوع توص
بودند. سقف  یورزش یهاسازمان رانيمد یۀکل یآمار ۀشده است. جامع

نفر در نظر گرفته  913اساس فرمول کوکران معادل بر  ینمونه آمار
 یاستحکام ذهن یهامهاطالعات از پرسشنا یآورجمع یشد. برا
 یتيري(، خود مد2187) ینظر یتيريمد ی(، مهارتها8313کوباسا)

نفر  81. تعداد دي( استفاده گرد2112) هسو ی( و کارآمد2111هاوثون )
 دیرا تائ یابزارها يیو محتوا یصور يیروا یورزش تيريمد دیاز اسات

، 13/1)بیبه ترت يیايکرونباخ  جهت سنجش پا یآلفا بينمودند. ضر
داده ها با استفاده از نرم افزار  هی( بدست آمد. کل13/1و  37/1، 38/1

SPSS/ 22   وLisrel/8.54 مدل اثر  لیتحل جيشد. نتا لیتحل
(، P.=19/1)یتيريمد یمديران ورزشی بر مهارتها یاستحکام ذهن

و  یتيري(، خودمد=183/1P) یتيريو خود مد یتيريمد یمهارتها
بتوان اذعان  ديباشد. شا ی( معنادار م=13/1P) یعملکرد یکارآمد

 یتيريمد یاز مهارتها یباال و برخوردار یبا استحکام ذهن رانينمود مد
رو  نيشوند، از ا یادیبن راتییتغ جاديتوانند در سازمان منجر به ا یم

و انتخابها بر لزوم دارا بودن  انتصابات نديارشد در فرا رانيتوجه مد
 ستياب یورزشی م رانيمد یتيريمد یادیبن یمهارتها ،یاستحکام ذهن

 داشته باشند. یا ژهيو دیتاک
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     The purpose of this study was to investigate the 

role of mental strength on communication skills, 

self-management and functional efficiency of sports 

organization managers. The research is descriptive 

and correlation. The statistical population was all 

the managers of sport. Due to the lack of accurate 

information on the number of communities, the 

statistical sample ceiling was considered to be 384 

according to the Cochran formula. To collect data, 

the Kobasa (1979) Mental Identity, Nazari (2016) 

Management Skills, Houthun and Neck (2000) Self-

management and Hsu (2002) Efficiently 

Performance were used. Ten sports management 

professors confirmed the formal and content 

validity of measurement tools. For reliability, after 

the preliminary studies, alpha coefficient was 

obtained (0.98, 0.99, 0.99 and 0.89) respectively for 

the questionnaires. All data were analyzed using the 

SPSS/19 and LasirL /8.54. The findings of the 

model of path analysis of the effect of mental 

strength, sport managers on management skills, 

between management skills and self-management, 

between self-management and functional efficiency 

at the level are significant. Perhaps it can be 

admitted that managers with high mental strength 

and management skills in the environment in which 

they work or the results that they achieve can lead 

to fundamental changes in the organization. 

 

Keywords  
     Functional efficiency, Management skills, 

mental strength, Self-management, Sports 

managers . 
 
 

 

 رانیمد یعملکرد یو کارآمد یتیریخود مد ،یتیریمد یبر مهارتها ینقش استحکام ذهن

  یورزش

 3ابودردا نبیز ؛2یمحمود انور ؛1*یرسول نظر
دانشگاه آزاد  یعلم اتیعضو ه-3، واحد اصفهان )خوراسگان( یدانشگاه آزاد اسالم یورزش تیریکارشناس ارشد مد-2، واحد اصفهان یزاد اسالمآ شگاهدان-1

 نیواحد نائ یاسالم

 21/10/1397تاریخ پذیرش:                19/07/1397تاریخ دریافت: 
 

 
 

The Role of Mental Strength on Management Skills, Self-Management and 

Efficiently Performance Sport Managers 
Rasool Nazari1*, Mahmood Anvari2, Zeinab Abudarda3 

1.  Assistant Professor , Islamic Azad University, Isfahan Branch,  2.M. A. in Sport Management,  Islamic 

Azad University, Khorasgan Branch, 3.  Faculty Member of  Islamic Azad University, Naein Branch 

Received: (2017/10/11)            Accepted: (2018/01/11) 
 

   Abstract چکیده



 81 8931 تابستان، (81)پياپی  2، شماره پنجممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

 

 مقدمه

سازمان ها و جوامع با تحوالت درجهان پرتالطم امروزی که 
شگرف محیطی و فناوری و به تبع آن جهانی شدن رو به رو 
هستند. توان دستیابی به سطح مطلوب و مورد انتظاری از عملکرد 

 تواند اين رهگذر، آنچه می در هاله ای از ابهام فرو رفته است. در
 سازمان ها را تضمین کند، وجود نظام حیات بالنده و رو به رشد

نشان دهنده  مديريتیسبک  .(3) مديريتی مقتدر و کارآمد است
گوی الاست. چنانچه  رانيمد تیو شخص ینیطرز تفکر، جهان ب

 سو منجربه کيانتخاب شود، از  یبه طور نامناسب مديريتی
وان به عن گريو از سوی د شودی افراد م يیکارآکارآمدی و کاهش 

 شود یمحسوب م رانيدر مد یعامل به وجود آورنده فشار روان

در صورت اقتدار و توانمندی مديريت سازمان  به بیان ديگر .(7)
. در سطح بهینه را داشتعملکرد سازمان  می توان انتظاراست که 

توانند با در نظر گرفتن شبکه های ارتباطی مؤثر و  می انمدير

بهبود مهارتهای انسانی، از جمله توسعۀ مهارتهای ارتباطی زمینۀ 
 مهارت .مؤثر و تحقق اهداف سازمانی را تسهیل کنند مديريت
 تاًيگردد و نها یها م نهيهز شيدر ارتباطات، منجر به افز ضعیف

 قيدهد. چرا که رهبران موثر از طر یرا کاهش م یاثربخش
ه گذشته و حال را ب و با سخن و عملکرد، ختهارتباطات پلها را سا

در . (87) کنند یم صلمت ندهيالهام بخش نسبت به آ ديد کي

 نيترشیب ران،يدر مد یمهارتهای انسان اين راستا بايد اذعان نمود
از آنجا که سازمانها (. 87آنها دارد ) تيريمد وةیرا روی ش ریتأث

د بايدر حال تغییر و تحول هستند، در آينده مديران سازمانها 
 شیاری،بايست با هوانديشه و افکار نو داشته باشند، لذا مديران می

 (.83سخت کوشی و با يادگیری مستمر موفق شوند )
بايد توجه داشت که مديريت در محیط های رقابتی از 

های نسبی و اساسی سازمانها است. در دنیای کنونی که در مزيت

خورد، مديران بايد هر سازمان بزرگی نام يک مدير به چشم می
(. 7) دبرای دستیابی به اهداف راهبردی اثربخش و کارا عمل کنن

به بیان ديگر برای ساخت و نگهداشت پايدار سازمانی مؤثر، نیاز 

فنی، انسانی، ادراکی، سیاسی و های به مديرانی با مهارت
های اصلی در (. از اين رو يکی از چالش1اجتماعی نیاز است )

های روانی، ارتباطی و مديريتی بندی مهارت مديريت اولويت

 (. 23باشد )می
است  یتیهای شخص یژگياز و یکي ،یذهن و یروان استحکام

ر واقع و د شود یم یبرای ارتقای سالمت تلق یکه به عنوان عامل
از باورها درباره خود و جهان است که فرد را در برابر  یبیترک

                                                                                                                                                    
1.Wei  

روان آن بخش  .(21) سازد یمصون م یرونیو ب یفشارهای درون

غیرمادی و بعد اصیل و اساسی وجود انسان است که همه انگیزه 
ها، هیجانات و عواطف را درک می کند، غم و شادی، شناخت و 
آگاهی، محبت و عالقه، خشم و غضب، ترس و شجاعت حتی 

آنچه قابل مشاهده و اندازه گیری کمی در آزمايشگاه زيستی و 
هیجانات و آگاهی ها به وسیله تجربی نیست، اما همه ادراکات، 

(. بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه 81آن صورت می پذيرد )
( بر 2181)1مهارتهای روانی و استحکام ذهنی وی و همکاران

وجود رابطه بین استحکام ذهنی و تجربه تاکید داشتند و عنوان 
نمودند رابطه بین سرسختی ذهنی و آمادگی روان شناختی، 

(.  ضمن اينکه 27بی به اوج عملکرد می شود)موجب دستیا

( با بررسی رابطه بین استحکام روانی و 2187شامیری و نظری )
مهارتهای مديريتی دريافتند، همبستگی بین استحکام ذهنی و 

( 2187)2فرنهاماز آنجا که (. 27مهارتهای مديريتی وجود دارد)

های مهارت از تفاوتها در میزان %97حدود اشاره بر اين دارد که 
ها آن و روانی شغل به علت تفاوتهای شخصیتیارتباطی در 

های روانی به مهارتهای پايه، محققان مهارت ، لذاباشدمی

های روانی (. مهارت3تنی و شناختی طبقه بندی نموده اند)روان
مهارتهای ارتباط کالمی و غیرکالمی و بطور معناداری بر 

و  مهارت ها نيبنابراست. شخصیتی مديران تاثیرگذار بوده ا
 ینحوه استفاده از آنها بر عملکردهای سازمان و یتيريرفتارهای مد

 (. 28)باشدی اثرگذار م
ب اغل رانياست که مد نيا تيريعلم مد نکته در نيمهمتر

 یبرا مناسب نهیهستند تا زم یتيريشناخت مهارتهای مد ازمندین

ها در مورد  هينظر ني. مشهورترديکارآمد شدن آنها فراهم آ
در  ديکارآمد با ريشود که مد یختم م نيبه ا تيريمد یکارآمد
مهارتهای ی و مهارتهای ادراکی، مهارتهای انسانی، فن یمهارتها

( 2187در همین راستا شامیری و نظری ). (9)ند خبره باش یاسیس
چهار مهارت فنی، انسانی، ادراکی و سیاسی را عوامل مناسب 

(. به نظر می رسد مهارتهای 27قرار دادند)برای مديران مد نظر 
 لذاارتباطی بخش مهمی از مهارتهای مديريتی را شکل داده، 

 مديران و انسانی ارتباطی مهارتهای از آگاهی و شناخت ضرورت

در (. 87) شود اثربخشی سطح بهبود به منجر دتوانمی  ورزشی
کنار مهارت فنی، انسانی، مهارت ادراکی و سیاسی نیز از 

مهمترين مهارتهای مديريتی محسوب می شوند، در اين زمینه 
از جمله  رانيمد یاسی( مهارتهای س8932) فانی و همکاران

 یم ریکارکنان تاث یانحراف یاست که بر رفتارها یعوامل

2. Farnham 
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وثر بر نفوذ م یراب يیاغلب به عنوان توانا یاسی. رفتار س(9)گذارد

  .(8)شود یم فيتعر و نزديکی به کانون قدرت گرانيد

 تيريمد اتیدر ادب رایاست که اخ یموضوعی تيريخود مد
ود خ ،یتيريسبک مد نيمدنظر قرار گرفته است. نقطه قوت ا

کردن را از خود شروع و در  تيريمد خواهدیانسان است که م
 یهایدگیچیانسانها در پ تیراز موفق ناًیقيجامعه به اوج برساند. 

 کيبه عنوان  خود مديريتی .خواهد بودی تيريهزاره سوم خودمد
مطرح است و عبارت است از  یمراحل زندگ تمام در یعال ازین

 کيکه حائز  یانسان به طور شهيدر فکر و اند دار دامنه تحوالت
 ینوآور یبرا یا لهیوس ی خود مديريتیتالشها .شوند يیتوانا

ست و امور شک عيوقا ریافراد خالق در تفس رسدی نظر مه ب. است
 یکي .(87) دانندی م تالش و همت خود جهیخود را نت تیو موفق

 نیدر ب یبسترساز جامعه،در  تیاز عوامل مؤثر در بروز خالق

است که در آن همگان در تالش  یفرهنگ جاديانسانها جهت ا
به  رگيکدی يبر رو ریهستند و با تأث یگريد رشد دادن یبرا
 کي یتيريمد خود. در اصل کنندی م جامعه کمک شرفتیپ

 دنیرس یگروه برا کيکه افراد و کارکنان  است یبیترت نديفرآ

و  بیآن خود را ترغ قيدلخواه، از طر جهینت رفتارخاص و کيبه 
ه مربوط ب یها هينظر مفهوم به نيا شهيکنند. ر یم يیراهنما

 یتيريمدتوان گفت خود یم اين رو. از گرددی برخود بر م ریتأث

 یاستراتژی، رفتار یگسترده است که سه استراتژ یساختار
 رسازنده مکمل را در ب یفکر یالگو یاستراتژی و عیپاداش طب

 . (1) گذارد یم ریتأث سازمانی یها جهینت و بر ردیگ یم

های مداوم مديران  عملکرد امروزه يکی از دغدغه کارآمدی
 . در(87) مند به بهسازی نیروی انسانی استتوانمند و عالقه 

و  نترل وظايفکالگوهای سنتی مديريت اين مقوله به مثابه 

ه ب ردهای مدير تلقی شده است، ولی در نظريه های جديدکارک
دی فراتر از رکارکعنوان پاره سیستم اصلی مديريت منابع انسانی 

ان ان مديرارتباط می اعطای پاداش دارد و بر تقويت رفتار، ايجاد
و آنان و بهسازی منابع انسانی در سازمانها از طريق سنجش 

پس از يک يا چند دوره مقايسه  میزان حصول تغییرات مطلوب
( 2111)1در اين راستا ماتیز .(88) ید داردکدر شرايط يکسان تأ

 ریأثت آنانلکرد مبر ع ی مديراندآماحساس کار زانیم عنوان نمود

 ،يیانسبت به توان یادراک بهتر زانیبا مرند و اشاره بر اين دا دارد
 مديرانعملکرد  .می گردد باالتری دآمکارمنجر به عزت نفس 

 اي سازمان و کيتحقق اهداف  یاست که چگونگ یشاخص

دهنده اين نشان  مطالعات .(82)کندی م یریگ مؤسسه را اندازه

                                                                                                                                                    
1. Mathis 

از  یاریاست. بس یابعاد گوناگون یدارامديران عملکرد  است که

 نظر آن را در یمال یها تنها جنبه ،عملکرد مورد پژوهشگران در
 ۀتوسع ،ینديفرا بعد مانند یرمالیابعاد غ کهیدر صورت ،رندیگی م

 دياب زیدر جذب، آموزش و توسعه را ن يیبهبود توانا د،يخدمات جد

 (. 81) داد نظر قرار مد
ی بالندگمديريت مهمترين عامل در حیات، رشد و از آنجا که 

از اين رو مديران حرکت از وضع موجود  يا مرگ سازمان هاست.
به سوی وضعیت مطلوب را هدايت می کند و در هر لحظه برای 

ه انسانی، ب(. شناخت رفتار پیچیده 1)آينده ای بهتر در تکاپوست 
و دسترسی به اهداف سازمانی  منظور بهبود کیفیت، کارآمدی

اين رفتارها می تواند از  یکل گیررفتار و چگونگی ش مطالعه

اولويت های مديران سازمانی محسوب گردد. بايد توجه داشت 
در عصر گسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذيری يک که 

موضوع مهم در بین سیاست گذاران مختلف می باشد در اين 

به نظر  .(22میان يکی از بحث برانگیزترين صنايع، ورزش است )
زاره سوم، سازمانهای ورزشی برای بقا و دوام در می رسد در ه

عرصه رقابت جهانی به سازمانی راهبرد محور تبديل شدند، چرا 

که تفکر راهبردی، در جستجوی چرخه های زاينده و پاينده برای 
در دهه های اخیر سازمانهای ورزشی دوران . (81)سازمان است

ورزش به عنوان جديد و تازه ای را تجربه می نمايد به طوری که 
يک بخش مهم و تاثیر گذار از منظر اجتماعی و اقتصادی در 

بنابراين عناصر و ارکان مختلف (. 21جامعه نقش آفرينی می کند)
گذار بر جامعه امروزی درگیر در ورزش به عنوان عوامل تأثیر

ود شروز نیاز به ورزش بیشتر احساس میهستند، چرا که روز به 

 (. 89برخوردار است)و از اهمیت زيادی 
امروزه با تغییرات شگرف و بی سابقه که در اقتصاد، سیاست، 
علم و تکنولوژی بخصوص در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته، 

وظايف و کارکردهای مديريت به مراتب گسترده تر، پیچیده تر و 
 تبیین جهت در از اين رو تالشدشوارتر از گذشته شده است. 

 انسانی طرواب گستردگی و پیچیدگی به توجه با انسان، رفتارهای
 فرد افراد به منحصر ويژگی های و کار محیط پیچیده ماهیت و

از دغدغه های مديران جهت شناخت نقاط پیدا و پنهان عوامل 
 یدهپیچ رفتار شناخت برای موفقیت سازمانی به شمار می رود.

 دسترسی و مديريت اثربخشی و بهبود کیفیت منظور به انسانی،

ن اي یگیرشکل چگونگی و رفتار سازمانی مطالعه اهداف به
ران ارتباط مدي. رفتارهای انسانی را برای مديران ناگزير می سازد

با اعضای سازمان به عنوان يکی از اساسی ترين راهبردهای 



 06 8931 تابستان، (81)پياپی  2، شماره پنجممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

 

انگیزشی در افراد است. در سازمان های ورزشی با توجه به 

مقوله ورزش روابط بین مدير و ماهیت فرهنگی، اجتماعی 
کارکنان بسیار مهم و در اثربخشی فعالیتها اثر گذار می باشد، 

 یفیک سطح بهبود جهت در مديران سازمانی، نظام ضمن اينکه در

 مديران بامؤثر  ارتباطی ايجاد به نیاز خود، سازمانی تعامالت
ست محقق برآن ا. از اين رو دارند زيردستان و همکاران مافوق،

ی، خود تيريمد یبر مهارتها یاستحکام ذهن ریتاث یبه مقوله بررس
پرداخته که مديريتی و کارآمدی عملکردی مديران ورزشی 

قابل تحقق است که  یمباحث زمان نيباشد. ا ینو م یدگاهيد
طوح در س یورزش رانيوجود داشته باشد تا مد یدرست یابیارزش

ای رسد، کاربرد يافته هبه نظر می  باشند. یابيمختلف قابل ارز

 ضمن ،می تواند ی در سازمانهای ورزشیجديد مديريت علمی و
بهره وری اين سازمانها  کارايی وسطح کارآمدی،  افزايش

 ت کار وارتقای کیفی موجبات ترغیب کارکنان به تالش بیشتر و

از اين رو پژوهش حاضر  نوآوری را فراهم سازد. نهايت خالقیت و
که آيا استحکام ذهنی بر  استين سوال در صدد پاسخ به ا

مهارتهای مديريتی،خود مديريتی و همچنین کارآمدی عملکرد 

 تاثیر دارد؟
 

 روش تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است، از نظر 
ها توصیفی و از نظر ماهیت از نوع داده گردآوریچگونگی 

رها اثر متغیهمبستگی است از آنجا که هدف اين پژوهش کشف 

ديران م جامعۀ آماری کلیۀاست که به صورت پیمايشی انجام شد. 
شامل مديران ادارات کل ورزش استانها، های ورزشی سازمان

روئسای و مديران فدراسیونهای ورزشی، مديران ستادی ورزش 
در سطح نهادهای دولتی و عمومی؛ شامل ورزش دانشجويی، 

بودند. نظر به اينکه اطالع دقیقی از  دانش آموزی، کارگری و ..
اساس تعداد جامعه برآورد نگرديد، لذا سقف نمونه آماری بر 

نفر در نظر گرفته شد. نمونه گیری  913معادل  کوکرانفرمول 

به صورت تصادفی ساده در پراکنش جغرافیايی حوزه ورزش ايران 
 مه هایپرسشناآوری اطالعات از برای جمعانجام گرديد. 

( با مولفه های چالش، اعتماد، 8313) ذهنی کوباسا استحکام

( 2187(، مهارتهای مديريتی نظری)13/1کنترل و تعهد با پايايی)
(، 38/1با مولفه های فنی، انسانی، ادارکی و سیاسی با پايايی )

( با مولفه های  استراتژی 2111)هاوثون و نکخود مديريتی 

تراتژی الگوی فکری رفتاری، استراتژی پاداش طبیعی و اس
( با مولفه های 2112و کارآمدی هسو)( 37/1سازنده با پايايی)

سازماندهی، ارتباطات، تصمیم گیری و رضايت شغلی با 
و محتوی پرسشنامه  روايی صوری ( استفاده گرديد.13/1پايايی)

نفر از اساتید حوزه مديريت ورزشی  81های مذکور با توجه به نظر 
قرار گرفت. روش های آماری؛ تجزيه و  مورد بررسی و تائید

تحلیل اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام می شود. 

  /Lisrel 8.54و  SPSS/22برای تحلیل داده ها  از نرم افزار 
درصد استفاده شد. از آزمونهای کلموگرف  37با سطح اطمینان 
مدل معادالت استفاده شد، ضمن اينکه از  اسمیرنوف، لوين

فرضیه  آزمون برای جامعی آماری کرديرو يکساختاری که 
 رويکرد اين طريق از باشد. می بین متغیرها روابط دربارة هايی

 شده استفاده گرديد. مشاهده متغیرهای و مکنون متغیرهای و

کلیه داده ها با استفاده از بسته نرم افزار آماری علوم اجتماعی 
 تحلیل شد. 73/1یزرل نسخه و نرم افزار ل 83نسخه 

 

 یافته هاي تحقيق
سیت جنطبق نتايج بدست آمده از آمار توصیفی در خصوص 

 97درصاد افراد مرد و  77افراد مطالعه نشاان داده شاده اسات 

باشند. درخصوص میزان تحصیالت بیشترين درصاد آن زن می
درصد و کمترين آن ديپلم  37فراوانی متعلق به گروه لیسانس با 

زان بیشترين میباشد. میزان سابقه کار افراد درصد می 7با حدود 

سال  87-27با سانوات خدمتی  مربوط به گروهمديران فراوانی 
با ساانوات خدمتی زير مديران و کمترين میزان مربوط به گروه 

ابتدا برای نرمال بودن نمونه از آزمون درساااال می باشاااد.  81

کلموگروف اسااامیرنوف و برای همگنی واريانس از آزمون لوين 
نمونه آماری بر اساس نتايج بدست آمده  (.p≤17/1)استفاده شد

زيع نرماال تبعیات و متغیرهاای تحقیق از تجانس تحقیق از تو

 واريانس برخوردار بودند. 

 مهارتهای روانی، ارتباطی و سرمايه اجتماعینتايج توصیفی مولفه های . 8جدول 
 انحراف معيار ميانگين مولفه

 16/6 11/9 چالش استحکام ذهنی

 18/6 33/9 اعتماد

 08/6 33/9 کنترل

 19/6 37/9 تعهد

 01/6 21/9 مهارتهای ادراکی مهارتهاي مدیریتی
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 10/6 29/9 مهارتهای انسانی

 01/6 21/9 مهارتهای فنی

 18/6 91/9 مهارتهای سیاسی

 18/6 71/2 استراتژی رفتاری خود مدیریتی

 10/6 77/2 استراتژی پاداش طبیعی

 10/6 78/2 الگوی فکری سازندهاستراتژی 

 11/6 37/9 سازماندهی کارآمدي عملکردي

 10/6 72/9 تصمیم گیری

 98/8 31/2 ارتباطات رفتاری

 31/6 81/9 رضايت شغلی

از بین مولفه های استحکام ( 8بر اساس يافته ها جدول )
 37/9بیشترين و تعهد با میانگین  33/9ذهنی اعتماد با میانگین 

کمترين می باشد. از بین مولفه های مهارتهای مديريتی 
بیشترين و مهارتهای انسانی  91/9مهارتهای سیاسی با میانگین 

کمترين می باشد. از بین مولفه های خود  29/9با میانگین 
بیشترين و  77/2اتژی پاداش طبیعی با میانگین مديريتی استر

کمترين می باشد. از بین  78/2استراتژی رفتاری با میانگین 
 72/9مولفه های کارآمدی عملکردی تصمیم گیری با میانگین 

 .کمترين می باشد 31/2بیشترين و ارتباطات رفتاری با میانگین 

 

 

 
 

 یعملکرد یو کارآمد یتيريخود مد ،یتيريمد یبر مهارتها یاستحکام ذهن مدل ساختاری اثرارائۀ  .8شکل
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( به منظور نشان دادن 8شاکل ) یها افتهيبر اسااس 
اساااتفاده  tمعنااداری هر کدام از پارامترهای مدل از آماره 

هر پارامتر به خطای انحراف  بيآماره از نسبت ضر نيشد. ا
 tن در آزمو یستيبا یآورد که م یآن پارامتر بدست م اریمع

ن يبااشاااد تاا ا 8937بزرگتر از  Zو در آزمون  2بزرگتر از 
 یاز لحاظ آماری معنادار شاااود با توجه به خروج نهاایتخم

ا معنادار است.مولفه ه یمحاسبه شده برا t زانیم زرلیل

 

 یمهم برازش مدل اصل یهاشاخص .2جدول

 

 
 

ريشۀ میانگین مربعات خطای (11/1باشد، همچنین خروجی )می( 81/391دو برابر با )خی، مقدار (2)توجه به خروجی لیزرل جدول  با
 تری برخوردار است. مناسبچه اين شاخص کمتر باشد، مدل از برازش دهد. هررا برای مدل نشان می  بتقري

  مهارتهای مديريتی از طريق مولفه های استحکام ذهنی خالصه تحلیل رگرسیون .9جدول 

 SS DF Mean Square F R 2R P شاخص

 313/1 3 72/8 رگرسیون

827/8 

87/1 19/1 

 817 83/79 باقیمانده 19/1
1997 

  

   811 18/73 کل

مولفه های استحکام ذهنی (  از سطح معنی داری چنین استنباط می شود که در مدل بین 9با توجه به نتايج بدست آمده در جدول )
 (P=19/1و مهارتهای مديريتی رابطه خطی وجود دارد )

  خالصه جدول رگرسیون .8 جدول
 B Beta t P شاخص

 11/1 11/3 - 71/2 ضريب ثابت

 11/1 13/9 33/1 98/1 چالش

 812/1 77/8 28/1 89/1 اعتماد

 117/1 -31/2 -93/1 -29/1 کنترل

 38/1 12/1 13/1 17/1 تعهد

 ( نشان می دهد سطح معناداری بدست آمده برای مولفه های چالش و کنترل می باشد. 3تحلیل رگرسیون در جدول )

 قبولبرازش قابل شاخص ها اختصار نام شاخص بندی گروه

هاي شاخص

 برازش مطلق

 GFI 37/1 GFI>31% شاخص نیکويی برازش

 AGFI 37/1 AGFI>31% دهششاخص نیکويی برازش اصالح 

 RMR 17/1 RMR<7% دهمانريشه میانگین مربعات باقی

 

شاخص هاي 

 برازش تطبيقی

 NNFI(TLI) 37/1 NNFI>31% لويس-شاخص شاخص توکر

 NFI 33/1 NFI>31% شاخص برازش هنجار شده

 CFI 31/1 CFI>31% شاخص برازش تطبیقی

 IFI 31/1 IFI>31% شاخص برازش افزايشی

 

هاي شاخص

 برازش مقتصد

 >RMSEA 11/1 81٪ RMSEA ريشه میانگین مربعات خطای برآورد

p- value p 17/1 - 

 - df 819 درجه آزادی

کای اسکور بهنجار شده به درجه 
 آزادی

CMIN/df 93/2 9> CMIN/df>1 

 PNFI 17/1 PNFI>17% شاخص برازش مقتصد هنجار شده
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 = مهارتهای مديريتی2971+98/1)چالش(  - 29/1)کنترل( 
 خود مديريتی از طريق مولفه های مهارتهای مديريتی تحلیل رگرسیونخالصه . 8جدول 

 SS DF Mean شاخص
Square 

F R 2R P 

 13/1 3 71/9 رگرسیون

783/8 

81/1 19/1 

 817 39/819 باقیمانده 183/1
73/1 

  

 811 72/811 کل
  

 

مولفه های مهارتهای مديريتی و خودمديريتی ( از سطح معنی داری چنین استنباط می شود که در مدل بین 7با توجه به نتايج جدول )
 (.=183/1Pرابطه خطی وجود دارد )

  خالصه جدول رگرسیون. 0 جدول
 B Beta t P شاخص

 11/1 11/1 - 77/2 ضريب ثابت

 72/1 79/1 -11/1 17/1 مهارتهای ادراکی

 11/1 27/8 83/1 83/1 مهارتهای انسانی

 18/1 91/2 23/1 23/1 مهارتهای فنی

 78/1 78/1 -17/1 -17/1 مهارتهای سیاسی

 

( نشان می دهد سطح معناداری بدست آمده برای مولفه های مهارتهای انسانی و مهارتهای فنی از سطح 7آنالیز رگرسیون در جدول )
 نتیجه گیری می شود بین اين متغیر ها با خود مديريتی رابطه معناداری وجود دارد.کمتر می باشد، لذا  17/1
 

 = خود مديريتی2977+ 83/1+ )انسانی(  23/1)فنی( 
 

کارآمدی خالصه تحلیل رگرسیون .1جدول 

 SS DF Mean شاخص
Square 

F 
R 2R P 

 31/1 3 32/8 رگرسیون

11/1 

82/1 12/1 

 817 37/33 باقیمانده 13/1
79/1 

  

   811 91/37 کل

بین مولفه های خود مديريتی و کارآمدی عملکردی (  از سطح معنی داری چنین استنباط می شود 1با توجه به نتايج بدست آمده در جدول )
 (=13/1Pرابطه خطی وجود دارد )

  جدول رگرسیونخالصه . 1 جدول
 B Beta t P شاخص

 11/1 37/87 - 83/2 ضريب ثابت

 72/1 71/1 171/1 17/1 استراتژی رفتاری

 12/1 23/8 83/1 82/1 استراتژی پاداش طبیعی

 12/1 23/8 83/1 82/1 استراتژی الگوی فکری سازنده
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( نشان می دهد سطح معناداری 1آنالیز رگرسیون جدول )
بدست آمده برای مولفه های استراتژی پاداش طبیعی و استراتژی 
الگوی فکری سازنده با کارآمدی عملکردی رابطه معناداری وجود 

 دارد. 

+ )استراتژی پاداش  82/1)استراتژی الگوی فکری سازنده( 

 .= کارآمدی عملکردی2983/ + 82طبیعی( 
 

 بحث و نتیجه گیری

 نیب ونیرگرس لیتحل جيبدست آمده نتا جيبا توجه به نتا    
 یی قابلیت پیش بیناستحکام ذهنچالش و کنترل  یمولفه ها

درصد 9حدود  جينتا نيبر اساس ای را دارند، تيريمد یمهارتها
 یمولفه ها لهیبوس یتيريمد یمربوط به مهارتها انسيوار

از آنجا که مولفه ای استحکام شود.  یم نییتع یاستحکام ذهن

ذهنی نقش موثری بر مهارتهای ارتباطی داشته و به نوعی 
برگرفته از مهارتهای روانی مديران است، لذا اين دستاوردها با 

( که اشاره بر اين داشتند 2187نتايج شامیری و نظری )

همبستگی بین استحکام ذهنی و راهبردهای روانشناختی وجود 
از ديدگاه مديران ورزشی، مهارتهای همخوان است.  (،27دارد)

ران مدي ادارکی و فنی برای انسانی، مهارتهای همسو با سیاسی

رای ب سیاسیمهارتهای  جينتابر اساس . تاثیرگذار است ورزشی
 رانيبرای مد یتيريمختلف مد تهاییموقع یلیو تحل هيتجز

به  تسبن یمنطق رییگ میسازی و تصم میجهت تصم یورزش
بر اساس يافته ها که مهارت سیاسی از  رو دارد. شیچالشهای پ

اولويت بیشتری برای مديران برخوردار بود، می توان نتیجه گیری 
کرد که اين مهارت می تواند گره گشای بسیاری از مشکالت 
سازمانهای ورزشی باشد. اين يافته ها با دستاوردهای فانی و 

از جمله  رانيمد یاسیرتهای سمهاعنوان نمود ( 2183) همکاران
اهداف  گذاشته و بر تحقق ریاست که بر رفتار کارکنان تاث یعوامل

(، همسو می باشد. از اين رو بايد اذعان 9سازمانی موثر است)

مايل ت شتریهستند، ب یاسیمهارتهای س یکه دارا یرانيمدنمود 
 موجباز اين طريق و  داشتهمعتدل و سازگار  یرفتارها به بروز

 . شودی م يیکارا شيافزا
مربوط به  انسيدرصد وار9حدود  جينتا نيبر اساس ا

مهارتهای فنی و انسانی از  یمولفه ها لهیبوسخودمديريتی 
 یتيريمد خودمهارتهای مديريت تبیین می شود. بايد اذعان نمود 

 جهینتبه  دنیرس یگروه برا کيکه افراد  است یبیترت نديفرآ کي

 شهيکنند. ر یم يیو راهنما بیآن خود را ترغ قيدلخواه، از طر
دد گر یبرخود بر م ریمربوط به تأث یها هينظر مفهوم به نيا

هر چند بر اساس يافته های نظری و . (2111، ماتیز)
( می توان اذعان نمود کسب و ارتقای مهارتهای 2187همکاران)

فنی، انسانی، ادراکی و سیاسی برای مديران ورزشی ضرورت 

دارد. منتهی در مهارتهای ارتباطی بخش مهمی از مهارتهای 
 اشاره بر اين شده است که مهارتهایمديريتی را شکل داده، 

 از آگاهی و شناخت ضرورت لذا، (87باشد)یمتر گذاراثرانسانی 

 تبیین و ورزشی مديران مديريتی و مهارتهای ارتباطی مهارتهای

. در شود اثربخشی سطح بهبود به منجر دتوانمی آنها  بین روابط
اين راستا سطح دانش و تجربه مکفی از مهارت فنی که همان 

مهمی در تخصص افراد در حوزه های عملکردی نیز نقش 

هبود ب یسازمانها برا نيبنابرا خودمديريتی مديران ورزشی دارد.
 یذارگ هيدر افراد سرما یتيريخودمد جاديا یبر رو ديعملکرد، با

در  يیابه سز ریتأث یتيريخودمد یمهارتها . به نظر می رسدکنند

خاذ و تا یبرا توانندی افراد م، لذا پرورش رفتار نوآورانه دارد
 بیترت نيو به ا دهيآموزش د یتيريهای خودمدمهارت یارتقا

 کار را بهبود بخشند.  جهینت

براساس يافته ها استراتژی الگوی فکری سازنده و استراتژی 
پاداش طبیعی به نسبت استراتژی رفتاری قابلیت بیشتری در 
پیش بینی کارآمدی عملکردی مديران ورزشی دارد، اين بخش 

که اشاره بر اين  (2181صالحی ) از نتايج با دستاوردهای نظری و

 یگسترده است که سه استراتژ یساختار یتيريمدخودداشتند 
بر  یرفک یالگو یاستراتژی و عیپاداش طب یاستراتژی، رفتار

(، همسو می باشد. از اين 87رويکردهای مديران تاثیر گذار است)

شناخت و آگاهی از ويژگیهای شخصیتی رو می توان اذعان نمود 
 وبهبود فرايند ارتباطات در جهت  عوامل مؤثر بر رفتار افراد و

-بیندر سطوح مختلف سازمانی، اعم از فردی،  کاهش تعارضات

فردی و گروهی و دستیابی به سازماندهی اخالقی و ايجاد زمینه 
نفوذ و تأثیر بر ديگران از جمله موضوعات مهم مديران سازمانی 

 می روند.به شمار 
ارائه الگو: اثر  ریمس لیازه گیری تحل( مدل اند2شکل)

آنها  و نقشمهارتهای مديريتی،خود مديريتی بر   استحکام ذهنی
از بین  ورزش را نشان می دهد. رانيعملکرد مد یبر کارآمد

مولفه های استحکام ذهنی اعتماد مهمترين اولويت و تعهد در 

اولويت آخر بود. از بین مولفه های مهارتهای مديريتی مهارتهای 
سیاسی مهمترين اولويت و مهارتهای انسانی اولويت آخر قرار 
داشت. از بین مولفه های خود مديريتی استراتژی پاداش طبیعی 

ژی رفتاری اولويت آخر می باشد. از بین مهمترين اولويت و استرات
مولفه های کارآمدی عملکردی تصمیم گیری مهمترين اولويت 

 و ارتباطات رفتاری اولويت آخر قرار گرفت.
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 مدل پیشنهادی پژوهش .2 شکل

 

مدل  لینتايج حاکی از مناسب بودن مدل بر اساس تحل
 ی استحکام ذهنیها طهیاز ح کيهر  تياولو استحکام ذهنی

چالش، اعتماد، کنترل،  تياولو بیگردد که به ترتمی مشخص 

در مدل اندازه  .تعهد بیشترين نقش را در استحکام ذهنی دارند
 مهارتهای ها طهیاز ح کيهر  تياولو  مهارتهای مديريتیگیری 

 لیحلبر اساس ت. رندیگ یقرار مسیاسی، ادراکی، فنی و انسانی 

 بیبه ترتی ها طهیاز ح کيهر  تياولوی تيريمدل خودمد
 ،ی سازندهفکر یالگو یاستراتژ ،یعیپاداش طب یااستراتژ
 یمدل اندازه گیری کارآمد درقرار می گیرند.  ،یرفتار یاستراتژ

، یریگ میتصم بیها به ترت طهیاز ح کيهر  تياولو یعملکرد
 .ندریگی قرار می، ارتباطات رفتار ،یشغل تي، رضایسازمانده

استحکام ذهنی بر مهارتهای مديريتی، مدل اثر از آنجا که  

ر ب خود مديريتی و کارآمدی عملکردی مورد تائید قرار گرفت.
 از کي هر رهاییمتغمهارتهای مديريتی  مدل لیتحلاساس 

سیاسی، ادراکی،  مهارت شامل که ديگرد مشخص های طهیح
 هارتم تهایياولو عنوانفنی و انسانی بوده و مهارت سیاسی به 

در بخش مهارتهای مديريتی به  .شد گرفته نظر دری تيريمد
ترتیب مهارت فنی، ادراکی و انسانی دارای اولويت هستند. در 
حالیکه در اين مطالعه اولويت مهارتهای مديريتی شامل ادراکی، 

سی بود. مهارت سیاسی به عنوان مهارت انسانی، فنی و سیا
چهارم مديران ورزشی در کنار سه مهارت ديگر بررسی شده است. 

( اهمیت مهارتهای 2182از سوی ديگر گودرزی و همکاران)

ارتباطی را در تأثیرگذاری بر مهارتهای فنی، ادراکی و انسانی 
 (، همسو بود، از اين رو نتايج مدل1مديران ورزشی نشان دادند)

مهارتهای چهارگانه مديريتی سه مولفه مهارتهای فنی، انسانی و 

ادراکی و مولفه چهارم مهارتهای سیاسی به عنوان مولفه منحصر 
به فردی برای مديران ورزشی در اين مدل مورد بررسی قرار 

 گرفته است. 

به نظر می رسد تخصیص زمان برای دستیابی به اهداف 
راهبردی برای دستیابی به  ريزی يک مسیرسازمان و برنامه

اهداف، توجه نمودن به متغیرها و متمرکز نمودن توجه به منابع 
مهم و ضروری، اعتقاد داشتن به اين باور که فرد توانايی انجام 
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کار را داشته و اعتماد به نفس کافی برای روبه رو شدن با تکالیف 
ار یباشد، حوزه بسو اهدافی که تعیین گرديده است را دارا می

ها مهمی است که مدير از طريق ايجاد کار و تمرکز بر تالش

های سازمانی داده و تری به تالشتواند سازمان دهی مناسبمی
بتواند از دانش و فنون خود، مهارت رهبری اثربخش خود و 
توانايی استفاده از ديگران برای رسیدن به اهداف خود در قالب 

وی ديگر فرد با دارا شدن اين مهارت سیاسی استفاده نمايد. از س

تواند الگوی رهبری مناسب ها و مهارتهای مديريتی میتوانايی
 الگویسازمان و کارکنان خويش را انتخاب نمايد. زيرا در واقع 

مديريتی انتخابی توسط يک مدير نشان دهنده طرز تفکر و 

روشن است که الگوهای مديريتی متناسب با  شخصیت اوست.
توانند تأثیری متفاوت بر روی عملکرد سازمان ینوع سازمان م

داشته باشند و به بیانی ديگر نقش سبک مديريتی بر اثرگذاری 

 سازمانی يا عملکرد آن غیر قابل انکار است و برای بقاء و توسعه
 سازمان در بلندمدت، انتخاب الگوی مديريتی بسیار مهم است. 

 یاهتیفعال وها برنامه که نسبت همان بايد اذعان نمود به

 انواع و هشد پیچیده نیز ورزشی مديريت ،شودیم گسترده ورزشی
 ورزش حوزه در مديريت برایها مهارت و هایستگيشا مختلف

صالحیت و کیفیت مديران از نظر  از اين رو است. ازین مورد
عوامل استمرار موفقیت در  نيترمهممديريتی، يکی از  مهارتهای

و احساسات مديران  از آنجا که مسائل شغلی است. یهر سازمان
و عقايد آنان از جمله عوامل اثر گذار در ارتباط می باشد. آنها 

برای کارکنان اهمیت ويژه ای  برای توانايی ارتباط بین فردی

قائل بوند. مديران معموالً برای ارتقای کارآمدی يکی از راه 
ا يک مدير ماهر بايد روی لذکنند، کارهای ارتباطی را انتخاب می

راه هايی که باعث بهبود روابطش می شود، تمرکز کند تا میان 

 .کارمندان از جايگاه بهتری برخوردار باشد
 یانسان هيسرما نکهيعنوان نمود با توجه به ا توانی م یبه طور کل

ای را  ژهيمهم و و ارینقش بس ازمانهامنابع در س رينسبت به سا

 یشها اثربخ هيسرما ريسا ،یانسان هيسرما ابینموده و در غ فايا
 یهای توسعه و تعال راه مودنیو پ دهندی خود را از دست م

 داشتن حداقل. شودی و سرآمدی ناهموار و دشوار م یسازمان
جزء عوامل مهم هر  خودمديريتیو  مديريتیهايی از مهارتهای 

عنوان يک  ورزش به ارتقاءشود که در  مديری محسوب می
 ،پیچیدة اجتماعی نقش بسیار مهم و حائز اهمیتی دارد ةپديد

 قدرت استحکام ذهنی مديرانشايد بتوان عنوان کرد ضمن اينکه 

موجب افزايش قدرت سازگاری فرد با محیط شده و در واقع اين 
 توانند عاملی تعیین کننده موفقیتهای ذهنی و روانی میتوانايی

باشند. بنابراين دارا بودن مديران در رساندن سازمان به اهداف 

چنین مهارتهايی برای مديران ورزشی برای مديريت سازمان حائز 
اهمیت است، زيرا انتخاب الگوی مديريتی مناسب در بلند مدت 

ا ای دارد. بنابراين ببرای توسعه و بقای يک سازمان اهمیت ويژه

های روانی و ذهنی مديران عامل توجه اين موضوع که مهارت
در توسعه و اثر بخشی کاری آنان و سازمانهای ورزشی مهمی 

تواند نقش بسیار تعیین بوده و داشتن فاکتورهای روانی می
ای در پیشبرد اهداف سازمانها ايفا نمايد و در واقع دارا بودن کننده

اين مهارتها به درک بهتر مهارتهای مديريتی و نهايتاً انتخاب 
ز اين رو مديران عالی رتبه الگوی مديريتی کمک خواهد نمود. ا

ورزش در فرايند انتخاب مديران برای سازمانهای ورزشی مدل 

ارائه شده در اين پژوهش را به عنوان الگوی فرايند انتخاب ها و 
 .انتصاب های مديران مد نظر قرار دهند
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