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 بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی
 و دموگرافیکی مدیران ورزشی

 با مهارتهای شغلی آنان
 *استادیار دانشگاه اصفهانمسعود نادریان جهرمی؛  

  دانشگاه آزاد واحد یاسوج ؛سان امیرحسینیسید اح 

 با ورزشی مدیران دموگرافیکی و شخصیتی ویژگیهای بین رابطۀ بررسی از است عبارت پژوهش این هدف :چکیده

 مدیریتی مهارتهای بهسازی جهت پیشنهادهایی دادن منظور به ورزشی سازمانهای در آنان شغلی مهارتهای

 .ورزشی مختلف سازمانهای در مدیران شایستۀ انتصاب و انتخاب منظور به هایی توصیه و ورزشی مدیران
 مدیران )گرایی درون و گرایی برون( شخصیتی ویژگی تعیین برای آیزنک شخصیت پرسشنامۀ از منظور بدین

 روایی .شد استفاده )فنی و انسانی ادراکی،( مدیریتی گانۀ سه مهارتهای برای ساخته محقق پرسشنامۀ و

 آلفای طریق از آن پایایی و آمد دست به درونی همسانی از استفاده با و صاحبنظران از نظرخواهی با پرسشنامه

 گیری نمونه طریق از که بود ورزشی مدیران از نفر 86 از متشکل آن آماری نمونۀ .است 84/0 میزان به کرونباخ

 .شدند انتخاب اصفهان شهر ورزشی یانجمنها و هیئتها سازمانها، در مدیران تمامی بین از ای طبقه تصادفی
  ادراکی و فنی ارتباط معنادار دارد مهارتهای با مدیران گرایی درون شخصیتی ویژگی داد نشان تحقیق نتایج

)494/0 =r، 05/0p≤(. دارد گرایی مدیران نیز با مهارتهای انسانی ارتباط معنادار ویژگی شخصیتی برون     

)386/0 =r، 05/0p≤.( وضعیت مدیریت، سابقۀ خدمت، سابقۀ جنسیت، سن، مثل مدیران دموگرافی متغیرهای 

مدیریت با  سابقۀ و تحصیالت میزان اما .ندارند انسانی مهارت با معناداری رابطه ورزشی سابقۀ و ،تأهل
 )≥R،  05/0p= 373/0( فنی مهارتهای با تحصیلی رشتۀ و ورزشی سابقۀ و )≥r، 05/0p= 494/0( ادراکی مهارتهای

 .دارند معنادار رابطۀ

 ویژگیهای دموگرافیکی، ویژگیهای شخصیتی، مهارت ادراکی، مهارت انسانی، مهارت فنی  :واژگان کلیدی

* E.mail: m.naderian@sprt.ui.ac.ir 
 مقدمه
 شیوه یک به ،مدیرند آنکه حکم به مدیران ۀهم

 اوتهایفت جامعه رادفا سایر مانند ؛کنند  نمی عمل

 تمایالت و رغبتها ا،ه  انگیزه دادها،استع فردی،

 نظام و ،دانش نگرش، از و دارند خود به مخصوص

 تفاوتها این .)13( ندبرخوردار متفاوتی ارزشی

 هنگامی باشند، جزئی است ممکن ظاهر به اگرچه

 کنند می عبور افراد شناختی واسطۀ های فرایند از که
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 کامالً رفتاری نتایج و بزرگ بسیار تفاوتهای به

 از عمدتاً تفاوتهایی چنین .انجامند می متفاوت

 افراد از یک هر شخصیت از ناشی تفاوتهای

 عوامل از یکی شخصیت ).1( گیرد می سرچشمه

 تأثیر ورزشی مدیران رفتار و عمل بر که است مهمی

 نهایت در شخصیت از تأثیرپذیری این و گذارد  می

 ثرمؤ آنان سازمانی رفتار و مدیریتی تصمیمات در

 تحقیقات شاغل و شغل تناسب پیرامون .بود خواهد

 به خاصی دیدگاه از کدام هر که شده انجام زیادی

 مختلف ابعاد یا شغل و کارکنان شخصیت ۀرابط

 از آنچه .)10( ندا هپرداخت شغلی ضایتر و شخصیت

 است این شود  می استنباط تحقیقات و مطالعات نتایج

 و شغل فرد، بین که نیست دستمزد و حقوق تنها که
 روانی خصوصیات بلکه ،کند برقرارمی پیوند سازمان

 مواقع بعضی در و اجتماعی فرهنگ رفتاری، و

 گسستن یا تقویت در فیزیولوژیک و جسمانی عوامل

 و رفتاری خصایص پیچیدگی .دارد تأثیر پیوند این
 گردد  دن این روابط میـش  اعث پیچیدهـشخصیتی ب

 سازمانهای در مدیران تخابان عوامل از یکی .)12(

 برای .است افراد شخصیتی صفات بررسی ورزشی

 ورزش عاشق آماتور ورزش سازمانهای در مثال

 از یکی خدمت برای درونی های  انگیزه و بودن

 ).22( است مسئولیت پذیرش در مهم عوامل
 سازمانهای در است معتقد )1999( چالدوریا

 ورزشهای قهرمانی و باشگاههای ورزشی
 عاشق انرژی، داشتن قاطعیت، همچون ویژگیهایی

 با مؤثر ارتباط ایجاد توانایی و بودن ورزش

 در است اثربخش مدیریت الزمۀ که ورزشکاران

 و ویژگیها گونه این ).10( است بررسی قابل مدیران
  .دارند نزدیک ارتباط فرد شخصیت با خصوصیات

 و صفات مجموعه را شخصیت )1990( برگگلد
 مدیران که داند  می ثبات با نسبتاً و فرد به منحصر رفتار

 رفتارهای تصمیمات، در مدیریتی مختلف سطوح در

 نشان خود از دیگران با برخورد هنگام در و مدیریتی

 قادر را فرد که است ویژگیهایی شخصیت .دهند می

 شخصیت مفهوم .سازد  می دیگران با ارتباط ایجاد به

 نقش که دارد میتاه مدیریت برای جهت آن از

 برابر در فرد واکنش و ارزیابی ادراک، در ای  عمده

  ).15( دارد محیط
 اصلی ویژگی دو گرایی درون و گرایی برون

 بر آنها پژوهش  این که دراند شخصیت مدیران
 مدیرانی گوید می )1965( لوین .است شده تأکید

 اشخاص عمدتاً دارند راگ برون شخصیت که

 مؤثر روابط ایجاد در که ندرخوردب  خوش و اجتماعی

 و اند موفق مشتریان و زیردستان کارکنان، با انسانی
اقتضای جهان بیرونی زندگی  اهماهنگ ب و همسو
  ).16( کنند  می

 اهداف به آنکه از پیش گرا،  برون ورزشی مدیران

 و ورزشکاران به دایماً کنند، توجه سازمانی رسالت و
 آنان برای افراد توجه بجل کنند،  می فکر کارکنان

 کسب پی در همچنین دارد، العاده  فوق اهمیت

 تبلیغات افرادی چنین .خودند مافوق مدیران رضایت

 موفق ها  رسانه با ارتباط برقراری در و دارند دوست را

 از گرا  برون ورزشی مدیران ).21( کنند  می عمل

 چندان ورزشی سازمانهای در توسعه و تحقیق

 نیز را زمینه این در گذاری  سرمایه و کنند  ینم استقبال

 مدیران ).8( دهند می انجام مقتضیات اساس بر

 که دیربازده ورزشی فعالیتهای از گرا برون ورزشی

 و پیچیده بعضاً و است تبلیغی های  برنامه فاقد
 و تغییر برابر در آنان .کنند  می پرهیز است دردسرساز
 دارند دوست و کنند  می مقاومت اساسی تحوالت

 و سر را فعلی های  برنامه و شود حفظ موجود وضعیت
 دارند گرا  برون شخصیت که مدیرانی .دهند سامان

 و مربیان بویژه کارکنان بین مؤثر روابط ایجاد در

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1386زمستان ) 40پیاپی  (4 شماره - سال پانزدهم 

107مسعود نادریان جهرمی، سید احسان امیر حسینی

 فن و سخنرانی در .کنند  می عمل قوی ورزشکاران

 خود رفتاری های  شیوه کنند  می سعی و استادند بیان

 افراد آنچه و سرپرستی تحت سازمان گفرهن با را

 از دسته آن ).6( دهند تطبیق دارند دوست زیردست

 دقیقاً کوشند می دارند گرا برون شخصیت که افرادی

 دارد انتظار و خواهد می آنان از فعلی محیط آنچه

 تحوالتی و تغییرات و نوین ابداع هر از و دنده انجام

 اطرافیان اراتانتظ حدود از و نیست روشن کامالً که

 .)11( دنکن  اریدخود است خارج
 دهد می نشان تحقیقات و مطالعات برخی نتایج

 گیر گوشه و حرف کم دارد احتمال گرا  درون افراد

 تا فروروند درخودشان دارند عالقه بیشتر و باشند

 )1973( میچل .کنند برقرار ارتباط دیگران با اینکه
 معلول را دثحوا و وقایع گراها درون است معتقد

 در و ترند راضی خود کار از و دانند می خود رفتار

 ترجیح را مشارکتی مدیریت شیوۀ مدیریت

 ناشی را حوادث و رویدادها گراها برون اما دهند؛ می

 ترجیح را آمرانه سبک و دانند می اقبال و بخت از

  ).18و 5( دهند می
 که افرادی دنگوی  می )1973( یونگ و مورس

 در خارج جهان با ماًیدا دارند گرایی ندرو ویژگی

 ویژگیهای با ورزشی مدیران ).19( نبردند

 استفادۀ نظیر( ورزش در انحرافات گرایی  درون

 پرخاشگری، نیروزا، مواد از ورزشکاران

 بشدت و کنند  نمی تحمل را )هنجارشکنی

 علمی مسائل به آنان ).6( دهند  می نشان العمل  عکس

 کنند  می سعی و دهند  می بیشتری بهای ورزش

 علمی معیارهای و اصول اساس بر ورزشی های  برنامه

  ).17( شود اجرا
 ورزشی مدیران داد گزارش )1999( چالدوریا

 و مربیان استخدام، و کارگیری به در گرا  درون
 ترجیح را باالتر دانشگاهی تحصیالت با داوران

 ).10( دهند  می
 شخصیت اراید افراد گوید می )1982( آیزنک

 ،خواندن و مطالعه و دارند عالقه تابک به گرا درون
 به را تحقیق و علمی مطالب و موضوعات بررسی

 و ندنگر آینده و حرف کم .دهند می ترجیح معاشرت
 دنکن ریزی کاری برنامه تمایل دارند برای انجام هر

)11(. 
 تحقیقات برخی نتایج مرور با )1992( جورج

 های  شیوه بهسازی در هاگرا  درون گوید  می

 وقایع با تقابل و مواجهه در خود، مندی سازش

 در .نددارربرخو بیشتری پذیری تطبیق از زا استرس

 پذیریهایی  انعطاف چنین گراها برون از که صورتی

 .)14( است نشده مشاهده
 گیرد می نتیجه خود تحقیق در )1999( ریدسونف

 برخورد بهتر هاتنش با مواجهه در هاگرا  درون اصوالً

 فرد که است آن موجب باوری چنین زیرا کنند، می

 تلقی و ارزیابی مهارپذیر را یگتیر و مانیهاانابس

گراها  از برون گراها بیشتر همچنین درون. کند می
کمتر به  زا و  واریـدش ا وـگش رهـای گـه به شیوه

 توسل استرس با مواجه برای عاطفی راهبردهای

 .)13( جویند می
 تحقیق 200 از بیش نتایج )1993( مونت و ریکب

 بررسی را مختلف مشاغل در شغلی عملکرد مورد در

 دو کردند بینی  پیش :گرفتند را زیر نتایج و کردند

 شاخصهای هیجانی ثبات و پذیری  مسئولیت بعد

 تمام در شغلی عملکرد میزان بینی پیش برای معتبری

 ،اما .است شغلی معیارهای تمامی در و مشاغل
 جمله از سازگاری و ییگرا برون ایهویژگی

 مشاغلی در تنها اند  شده فرض که اند شاخصهایی

 عوامل که کنند می بینی  پیش را شغلی عملکرد

 .دارند مهمی نقش ،مدیریتی پستهای مانند ،فردی  بین
 آموزی مهارت میزان با پذیری  تجربه گویند  می آنان
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  .)3( دارد ارتباط مهارت کسب یا
 تحلیل و بررسی با )1998( ویتین و کامرون

 مشکل دانشگاهها در مدیریت آموزشی های  دوره

 این را اجرایی مدیران بویژه مدیران کاری و اساسی

 حساس وظایف از بسیاری که کنند  می بیان ورط

 آموزش دانشجویان درسی های برنامه در مدیریت

 مدیریت ۀرشت تحصیالنلا فارغ .است نشده داده

 قادر و ندارند را خود دانش از مؤثر ۀاستفاد توانایی

 ،بردارند گام خود ای حرفه ارتقای جهت در نیستند
 و مدیران نیاز مورد و کاربردی مهارتهای بین زیرا
 ندارد ارتباط وجود وای آموزش هماهنگی وـمحت

  .)4و7(
 تحقیقات مدیران دموگرافیکی ویژگیهای بارۀدر

 دهد می نشان مطالعات .است هشد انجام زیادی بسیار

 زنان به بسیاری تییمدیر پستهای گذشته های دهه در

 ،جوامع از بسیاری در هنوز اما ،است شده اعطا
 دارد اساسی نقش سازمانی پستهای احراز در جنسیت

 بیشتر زنان و شود  می داده کلیدی نقشهای مردها به و

  ).20( دهند می انجام خدماتی کارهای
 کرد گزارش خود تحقیق در )1378( نریسمانچیا

 ۀرابط آنان خدمت سوابق و مدیران عملکرد بین
 و مدیران عملکرد بین اما ندارد، وجود معناداری
  ).3( دارد وجود معنادار ۀرابط آنان تحصیلی مدرک
 یردگ می نتیجه خود تحقیق در )1373( بخش  رخ

 و خدمت  واتنس تحصیالت،  میزان سن، جنسیت،
  مدیریت مدیران تأثیر چندانی ندارندۀشیو در تأهل

)2.(  
 یآموزش های  دوره گوید  می )1992( سریکیو

 .)9( شود خدمت ۀسابق جایگزین تواند  می
 مرد و زن مدیر 87 از یپژوهش طی )1993( یونی

 در تنها تیجنس عامل که رسید نتیجه این به

 و شغلی عملکرد در و است ثرؤم شغلی گیری تصمیم

 اگرچه .)23( ندارد تأثیری جنسیت مدیران یا حرفه

 شناخت و آگاهی در شخصیتی ویژگیهای شناخت

 نفوذ های  شیوه و رفتارها بروز مدیریتی، های  شیوه

 ای اساسی سؤال کند،  می کمک زیردستان بر مدیران

 آیا که است این داد پاسخ بدان بایست  می که

 با ورزشی مدیران شخصیتی ویژگیهای بین ارتباطی

 سرپرستی تحت سازمان در آنان شغلی مهارتهای

 متأسفانه موضوع، اهمیت رغم به دارد؟ وجود خود

 انجام تحقیقات گونه این ورزشی سازمانهای در

 تا است آن بر سعی حاضر پژوهش در .است نشده

 مدیران شغلی مهارتهای بین ارتباط و همبستگی

 با )فنی و انسانی ادراکی، مهارتهای( ورزشی

 سابقۀ خدمت، سابقۀ سن،( دموگرافیکی یژگیهایو

 رشتۀ ورزشی، سابقۀ دیپلم، معدل مدیریت،

 ویژگی دو و )جنسیت تأهل، وضعیت تحصیلی،

 )گرایی  برون و گرایی درون( مدیران شخصیتی
 .شود ارزیابی

 ناسی ش  روش
 نوع از توصیفی تحقیق روش از پژوهش این در

 مشتمل گیری  اندازه ابزار .شد استفاده همبستگی

 تعیین برای آیزنک شخصیت ۀپرسشنام بر است

 و مدیران گرایی  برون و گرایی  درون ویژگی
 مهارتهای تعیین منظور به ساخته  محقق ۀپرسشنام

 ).فنی و انسانی ،ادراکی( مدیران شغلی ۀگان  سه

 نظران صاحب نظرات از گیری  بهره با پرسشنامه روایی

 آن پایایی و شد بررسی رونید همسانی از استفاده با و

 .آمد دست به 84/0 میزان به کرونباخ آلفای طریق از
 شهر ورزشی مدیران از نفر 86 تحقیق آماری ۀنمون

 تصادفی گیری نمونه طریق از که بودند اصفهان

 و هیئتها سازمانها، در شاغل مدیران بین از ای  خوشه
 برای پرسشنامه و شدند انتخاب ورزشی انجمنهای
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 78 تعداد ارسالی یها پرسشنامه از .شد ارسال شانای

 و وتجزیه محاسبات در شده داده برگشت  پرسشنامه
 .شد استفاده آماری تحلیل

 های  یافته
 شاخصهای و مدیران دموگرافیکی ویژگیهای

 درصد و تعداد و ،اهویژگی از یک هر به مربوط

 جدول در پرسشنامه تکمیل در کننده  شرکت نفرات

 .ستا آمده1
ویژگی شخصیتی دهد بین    نشان می2جدول 

  با مهارتهای ادراکی ورزشیرانـی مدیـگرای درون

 و p ≥ 05/0( ود داردـاداری وجـ معنـۀطـان رابـآن
494/0 = r.( 58 یعنی ؛است %58 با برابر تأثیر میزان 

 مهارت نمرات )فردی تفاوتهای( واریانس درصد

 و گرایی ونرد نمرات واریانس به مربوط یاکراد
 مجذور با اتا مجذور ،دیگر عبارت به .بالعکس

 نمرات و گرایی  درون نمرات بین همبستگی ضریب

 برابر آزمون اییتوان .است مترادف ادراکی مهارت

 فوق موارد اطمینان درصد 96 با یعنی ؛است 96/0 با

 دهد می نشان تحقیق نتایج همچنین .گردد می یدیتأ

 با مدیران تحصیالت میزان و مدیریت سابقۀ متغیر دو

 .دارند معنادار رابطۀ آنان ادراکی مهارت
 

 پاسخگویان درصد و تعداد ی،ورزش مدیران دموگرافیکی ویژگیهای .1جدول 
 ویژگیها  شاخصهای مربوط به ویژگیهای دموگرافیکی مدیران

 به باال 46 36-45 26-35 18-25 سن
 %)25 (20 %)19 (15 %)39 (31 %)15 (12 تعداد پاسخگویان
 و باالتر لیسانس  فوق لیسانس فوق دیپلم دیپلم میزان تحصیالت

 %)18 (14 %)44 (35 %)27 (21 %)10 (8 سخنگویانتعداد 
  به باال15 11-15 6-10 1-5  خدمتۀسابق

 %)27 (21 %)32 (25 %)18 (14 %)23 (18 تعداد پاسخگویان
  به باال13 9-13 4-8 1-3  مدیریتۀسابق

 %)30 (24 %)19 (15 %)33 (26 %)16 (13 تعداد پاسخگویان
  به باال16 14-16 12-14 10-12 معدل دیپلم

 %)18 (15 %)37 (29 %)32 (25 %)11 (9 تعداد پاسخگویان
 آسیایی و جهانی ملی استانی آموزشگاهی سابقۀ ورزشی

 %)18 (14 %)20 (16 %)24 (19 %)37 (29 تعداد پاسخگویان
 ها سایر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی یلیرشتۀ تحص

 %)47 (36 %)53 (42 تعداد پاسخگویان
 متأهل مجرد وضعیت تأهل

 %)75 (59 %)24 (19 تعداد پاسخگویان
 مرد زن جنسیت

 %)73 (57 %)27 (21 تعداد پاسخگویان
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 مدیران ادراکی مهارت و مستقل متغیرهای بین همبستگی تحلیل و تجزیه .2جدول 
 متغیرهای مستقل

 r هکنترل شد
ضریب 

 t P مقدار B( P(گرسیونر
 ضریب تأثیر

 )مجذور اتا(
 اییتوان

 آزمون
 064/0 002/0 722/0 357/3 124/0 456/0 173/0 سن

 036/0 51/0 42/0 526/2 47/0 318/0 213/0 وضعیت تأهل
 409/0 08/0 004/0* 724/2 03/0 418/1 434/0  مدیریتۀسابق
 064/0 002/0 691/0 -4/3 132/0 529/0 189/0  خدمتۀسابق

 629/0 009/0 003/0* -801/2 048/0 321/0 521/0 میزان تحصیالت
 263/0 012/0 5/0 826/2 32/0 189/0 169/0  تحصیلیۀرشت

 635/0 74/0 485/0 339/3 124/0 456/0 211/0 معدل دیپلم
 231/0 006/0 62/0 625/3 062/0 271/0 187/0  ورزشیۀسابق
 961/0 588/0 005/0* 851/9 006/0 006/0 494/0 گرایی  درون
 

ویژگی دهد بین    نشان می3 جدول نتایج
مدیران با مهارتهای انسانی  گرایی برونشخصیتی 

 p ≥ 05/0( داردوجـود اداری ـعنم ـۀان رابطـآن

 50 یعنی ؛است %50 با برابر تأثیر میزان ).r = 437/0و

 مهارت نمرات )فردی هایتفاوت( واریانس درصد

 و گرایی برون نمرات واریانس به مربوط انسانی
 ؛است %985 با برابر آزمون اییتوان .است بالعکس

 شخصیتی ویژگی بین ارتباط و همبستگی یعنی

 5/98 با یانسان های مهارت با مدیران گرایی برون

 .گردد می یدیتأ اطمینان درصد
 

 مدیران انسانی مهارت و مستقل متغیرهای نبی همبستگی وتحلیل تجزیه .3جدول 
متغیرهای مستقل 

 r هکنترل شد
ضریب 
 t P مقدار B(P (رگرسیون

 أثیرت ضریب
 )تا امجذور(

 اییتوان
 آزمون

 074/0 003/0 645/0 462/0 11/0 -512/0 186/0 سن
 056/0 001/0 815/0 -235/0 57/0 -359/1 168/0 أهلتوضعیت 

 202/0 019/0 259/0 13/1 503/0 573/0 210/0  مدیریتۀسابق
 065/0 002/0 715/0 367/0 114/0 421/0 173/0  خدمتۀسابق

 075/0 003/0 631/0 012/1 135/0 486/0 187/0 میزان تحصیالت
 43/0 016/0 601/0 936/0 324/0 -348/0 187/0  تحصیلیۀرشت

 392/0 006/0 532/0 852/0 065/0 618/0 190/0 معدل دیپلم
 469/0 0005/0 54/0 33/1 051/0 629/0 192/0  ورزشیۀقساب
 985/0 0005/0496/0* 392/7 003/0 565/2 437/0 راییگ  ونبر
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 شخصیتی ویژگی بین دهد  می نشان 4 جدول

 ۀرابط آنان فنی مهارتهای با مدیران گرایی  درون
 میزان ).p 416/0 = r ≥ 05/0( دارد وجود معناداری

 واریانس درصد 74 یعنی ؛است 739/0 با برابر تأثیر

 به مربوط فنی مهارت نمرات )فردی تفاوتهای(

 عبارت به .بالعکس و گرایی  نودر نمرات واریانس

 بین همبستگی ضریب مجذور با اتا مجذور ،دیگر

 مهارت نمرات و گرایی  درون -گرایی  برون نمرات

 %993 با برابر آزمون اییتوان .است مترادف فنی
 یدیتأ فوق موارد اطمینان درصد 99 با ییعن ؛است

 دو دهد می نشان تحقیق نتایج همچنین .گردد می

 فنی مهارت با ورزشی سابقۀ و تحصیلی رشتۀ متغیر

 .دارند معنادار رابطۀ

 گیری  بحث و نتیجه
 بررسی مدیران انتخاب در مهم عوامل از یکی

 محققان از بسیاری .است آنان شخصیتی خصوصیات

 شخصیت خصوص در را خود تحقیقات و مطالعات

 گرایی  درون و گرایی  برون صفات پیرامون انسان

 ویژگی بین تحقیق نتایج اساس بر .اند  کرده متمرکز

 ادراکی مهارت با مدیران گرایی  درون شخصیتی

 چنین وجود ).r=494/0( دارد وجود معنادار ارتباط

 ورزشی مدیران .نیست انتظار از دور ارتباطی

 علمی مسائل و تحقیق و مطالعه به گرا  درون

 اند حرف  کم و نگر  آینده فکور، افرادی .مندند  عالقه

 ترجیح را مشارکتی مدیریت سبک مدیریت در و

 به ادراکی مهارت تحلیل در دیگر سوی از .دهند  می

 راهبرد، تعیین و گذاری  هدف چون شاخصهایی

 اجرای در مؤثر عوامل هماهنگی در توانایی

 ریزیهای  برنامه در مهارت ورزشی، های  نامهبر

 مسئولیتها، و اختیار تفویض در مهارت بلندمدت،

 و سازمانی  درون روابط تحلیل و تجزیه در مهارت
 بین ارتباط لذا .شود  می مطرح بیرونی سیاسی محیط

 .است طبیعی امری ادراکی مهارت و گرایی  درون
 الکمنف ،)1992( جورج تحقیقات با فوق نتایج

 و کامرون ،)1993( بارون و برگ  گرین ،)1984(
 .دارد مشابهت )1998( وتین

 

 مدیران فنی مهارت و مستقل متغیرهای بین همبستگی تحلیل و تجزیه .4جدول 
 متغیرهای مستقل

ضریب  r هکنترل شد
 ضریب تأثیر t P مقدار B P رگرسیون

 )مجذور اتا(
 اییتوان

 آزمون
 119/0 009/0 441/0 -/774 076/0 196/0947/0 سن

 417/0 044/0 086/0 -77/1 062/0 -211/03/11 وضعیت تأهل
 098/0 006/0 51/0 64/0 555/0 181/0361/0  مدیریتۀسابق
 109/0 008/0 47/0 72/0 078/0 197/0913/0  خدمتۀسابق

 143/0 012/0 37/0 -89/0 003/0 -199/0158/2 میزان تحصیالت
 241/0 013/0 004/0* 872/0 086/0 361/0467/1  تحصیلیۀرشت

 39/0 041/0 091/0 71/1 118/0 209/004/2 معدل دیپلم
 416/0 701/0 003/0* 946/0 073/0 373/036/2  ورزشیۀسابق
 993/0 739/0 001/0* -8/13 003/0 416/0416/0 گرایی  درون
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 عالی سطوح در بیشتر ادراکی مهارت که آنجا از

 پستهای در گرا  درون افراد دارد، کاربرد مدیریت

 پیشرفت و اند موفق عالی سطوح در مدیریتی

 متغیرهای میان از داد نشان تحقیق این نتایج .کنند می

 تحصیالت میزان و مدیریت سابقۀ تنها دموگرافیکی

 و r=419/0( دارند معنادار ارتباط ادراکی مهارت با
05/0p ≤.( نکته این به توان  می فوق نتایج توجیح در 

 سابقۀ همچنین تحصیالت، میزان که کرد اشاره

 در ای  ارزنده تجربۀ و مؤثر، اطالعات دانش مدیریت

 شاخصهای در را آنها که دهد  می قرار مدیران اختیار

 تحصیالت میزان .سازد  می توانمند ادراکی مهارت

 کالن ریزیهای  برنامه در را مدیر مهارت و توانمندی

 در سازمانی برون و درون محیط تحلیل ورزشی،

 های  برنامه پیچیدگیهای درک و سازمان کلیت

 را ورزشی فرهنگ عمیق شناخت و ورزشی متنوع

 سطوح در مهارتهایی و تواناییها چنین .دهد  می ارتقا

 نظیر ورزشی سازمانهای در مدیریت باالی

 مدیران و المپیک ملی کمیتۀ ورزشی، فدراسیونهای

  .دارد فراوان کاربرد بدنی تربیت انسازم ارشد
 تحقیقات در )1999( چالدوریا و )1374( رابینز

 تأیید را آن و کردند حمایت نگرشی چنین از خود

 ویژگی بین داد نشان تحقیق نتایج .نمایند  می

 انسانی مهارتهای با مدیران گرایی  برون شخصیتی

  ).≥05/0p و r=437/0( دارد وجود معنادار رابطۀ
 مدیران از دسته آن دهد  می نشان ررسیهاب

 ایجاد در دارند گرا  برون شخصیت که ورزشی،

 سایر و تماشاچیان ورزشکاران، کارکنان، با روابط

 های  برنامه از و کنند،  می عمل قوی انسانی منابع

 عمل به چندانی استقبال دیربازده و تبلیغی

 ناییتوا که انسانی مهارت دیگر سوی از .آورند  نمی

 شامل است انسانی نیروهای با کارکردن در مدیر

 بیان، فن و سخنرانی در مهارت چون مواردی

 شنود شغلی، کارکنان برای شغلی امنیت برقراری

 ایجاد دیگران، نظرات و ها  گفته به توجه و مؤثر

 بین تضاد و اختالف حل در مدیر توانایی انگیزه،

 که آنجا از تگرف نتیجه توان  می لذا .است کارکنان

 و برخوردند  خوش و اجتماعی افرادی گراها  برون
 با هماهنگ و دارند توجه امور و اشخاص به دائماً

 به گیریها  تصمیم در و کنند  می رفتار جامعه مقتضیات

 و فعالیتها انجام در دارند، توجه افراد منافع
 استفاده بیشتر انسانی مهارت از سازمانی مسئولیتهای

  .کنند  می
 و )1984( پارکز ،)1984( فالکمن تحقیقات

 .دارد همخوانی فوق های  یافته با )1373( میرکمالی
 و مربیان ورزشکاران، با که مدیرانی از دسته آن

 )عملیاتی مدیران( دارند مستقیم ارتباط کارکنان
 از باید وظایف انجام در اثربخشی و موفقیت برای

 توان  می لذا .کنندب را استفاده حداکثر انسانی مهارت

 گرا  برون شخصیتی ویژگی که افرادی گرفت نتیجه

 .شوند می موفق پستهایی چنین در دارند
 شخصیتی ویژگی بین داد نشان تحقیق نتایج

 دارد وجود معنادار ارتباط فنی مهارت با مدیران

)416/0=r 05/0 وp ≤.( است جالب بسیار نتیجه این. 
 در مدیر مهارت و ییتوانا دهندۀ  نشان فنی مهارت

 .است تجهیزات و ابزارها وسایل، با کردن کار
 فنی مهارت برای محققان که مالکهایی و شاخصها

 مهارت از اند عبارت اند کرده مطرح ورزشی مدیران

 توانایی ورزشی، فعالیتهای و ها  برنامه بندی  بودجه در

 اماکن و فضاها طراحی در ای  مشاوره خدمات عرضۀ

 مسافرتهای و اردوها مدیریت واناییت ورزشی،

 و وسایل کیفیت و مشخصات شناخت ورزشی،
 و اداری مکاتبات در مهارت ورزشی، تجهیزات
 با عمدتاً تواناییهایی و مهارتها چنین .نویسی  گزارش

 که آنجا از .شود  می حاصل تفکر و تحقیق مطالعه،
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 کارها در و نگرند  آینده و محتاط افرادی گراها  برون

 شدن نایل جهت در مستمر و مداوم ای  مبارزه درگیر

 سعی نیز و اند زمان حداقل در پیشرفت حداکثر به

 انجام منظم ریزی  برنامه و دقت با را کارها کنند  می

 بیشتری توجه فنی مهارت سطح ارتقای به دهند

  .دارند
 و ورزشی سابقۀ متغیر دو داد نشان تحقیق نتایج

 .دارند معناداری رابطۀ فنی تمهار با تحصیلی رشتۀ
 در ورزشی علوم و بدنی  تربیت رشتۀ دانشجویان

 که گیرند  فرامی را متنوعی دروس تحصیل دوران

 سپس کند، می پیدا کاربردی جنبۀ کارورزی حین

 میادین در ورزشکار .شود می استفاده مدیریت در

 عمالً را موارد از بسیاری مسابقات در و ورزشی

 از دسته آن است طبیعی لذا .کند  می بهتجر و مشاهده

 و فنی مهارت سطح ارتقای به توجه که افرادی
 رشتۀ ورزشی، سابقۀ به بایست  می دارند تخصصی

 توجه گرایی  درون شخصیتی ویژگی و تحصیلی

  .باشند داشته
 شخصیتی ویژگی تحقیق های  یافته اساس بر

 با اییگر  برون و ادراکی و فنی مهارت با گرایی  درون

 و محققان همۀ .دارند معنادار ارتباط انسانی مهارت

 دارند تأکید نکته این بر مدیریت علم نظران  صاحب

 اهمیت مدیریت سطوح تمام در انسانی مهارت که

 انجام در موفقیت برای باید همه و دارد یکسان

 ویژگی اما .دهند پرورش خود در را آن وظایف

 بسیار اهمیت انمدیر برای گرایی  درون شخصیتی

 اصول اجرای تحقیق، و مطالعه به دادن اهمیت .دارد

 بخش در چه ورزشی متنوع فعالیتهای و ها  برنامه

 و قهرمانی، ورزشهای حوزۀ در چه و تفریحی
 موفقیت محض تبلیغاتی فعالیتهای از اجتناب

  .کند می تضمین را ورزشی سازمانهای
 یستمیس ورزشی سازمانهای در شود  می پیشنهاد

 فهرست در که افرادی که شود اجرا و طراحی

 روابط های  جنبه به صرفاً گیرند  می قرار مدیریت

 به بلکه نکنند تأکید افراد گرایی  برون و انسانی

 معناداری ارتباط که گرایی   درون شخصیتی ویژگی

 تحقیق نتایج .شود  توجه دارد ادراکی و فنی مهارت با

 و ورزشی سابقۀ یالت،تحص میزان دهد  می نشان
 ارتباط فنی و ادراکی مهارت با تحصیلی رشتۀ

 و انتخاب در موضوع این به باید که دارند معنادار
 .کرد توجه ورزشی مدیران انتصاب
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