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  چكيده

هـا و     با توجه به وظايف و فعاليتهاي مديران ورزشي آن دسته از شاخص           که  هدف كلي تحقيق اين است      
 است از ديدگاه آنـان مـورد ارزيـابي    مهم معيارهايي كه در ارتقاء سطح مهارت انساني مديران ورزشي

روش تحقيـق از نـوع توصـيفي پيمايـشي          . يممايها را تعيين ن     قرار داده و درجه اولويت هر يك از شاخص        
هاي انساني را در  نامه مهارت محقق پرسش. است كه از طريق ميداني اطالعات مورد نياز جمع آوري شد

ئـي   شـاخص بـود کـه روا       ١٤ پرسشنامه شامل .  مدير ورزشي به عنوان نمونه تحقيقاتي توزيع نمود        ١٥٩بين  
 پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ       همساني دروني و  صصان و پرسش نامه توسط بهره گيري ازنظرات متخ      

 كه مديران ورزشي براي اثربخشي در انجام وظايف و    داد نتايج حاصل از تحقيق نشان    .  بدست آمد  ٨٦/٠
تحت تأثير قرار دادن رفتارهاي مجموعه نيروهاي انساني به ترتيب اولويت به مهارتهايي همچون برقراري               

دستان، مهارت حل اختالف و تضاد بين كاركنان تحت سرپرستي، سـخنراني و فـن               امنيت شغلي براي زير   
همچنين نتايج تحقيق نشان داد که از ديدگاه مديران با سابقه مهارت هاي انـساني بـر                  .بيان  نياز دارد   

  ٦/٩١=F١،١٥٦). و P ≥٠٥/(عملکرد شغلي مديران تأثير معنا دار دارد
  

 ، مديران ورزشي، سازمان ورزشي مهارتهاي انساني: يدکلي يواژه ها

  

                                                           
1. m.naderian@sprp.ui.ac.ir  
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  مقدمه

. دهه هاي اخير مديران ورزشي براي اداره مؤثر سازمان هاي تحت سرپرستي با مشکالتي مواجه شده انددر 
تجاري شدن ورزشها، ارتقاء سطح آگاهي هاي جامعه و باال رفتن سطح انتظارات و توقعات ورزشکاران و 

هاي ورزشي و کمبود بودجه و مقررات تحوالت جهاني، افزايش هزينهشرکت کنندگان در برنامه هاي ورزشي، 
دست و پاگير دولتي همگي مديران را بر آن داشته تا خود را با شرايط جديد تطبيق داده و مهارتهاي مورد نياز 

 به وانتهاي متنوعي را براي مديران ارئه داده اند که مي متخصصان مهارت. در عملکرد شغلي را بهبود بخشند
هاي انساني، فني، حرفه اي، مهارت طراحي و حل مسئله، مهارت تشخيص، مهارت ادراکي و مهارت اداري مهارت

  .کنندترين و مؤثرترين مهارتها در هر سطح از مديريت تلقي مي هاي انساني به عنوان حياتياما مهارت. اشاره نمود
عنوان يكي از اعضاي گروه و ايجاد تفاهم و همكاري مؤثر  كار اثربخش به ه توانايي مدير در ارائ١هارت انسانيم

مهارت انساني منحصراً ناظر بر ). ١٣٨٠ان،يوريگ(در بين گروهي است كه هدايت و رهبري آن را به عهده دارد 
كه مدير قادر باشد سرپرستان است گويد اين مهارت در كيفيتي  مي) ١٩٧٤ (٢كاتز. كاركردن مدير با افراد است

هم رديفان، زيردستان و مشتريان را درك كند و نظرات و توقعات آنها را درباره خود تشخيص دهد و مافوق، 
معتقدند که مديريت مؤثر ) ٢٠٠٤ (٣رابرت و همکاران). ١٣٧٧،يسالطان(سرانجام در نحوه رفتار مدير، تجسم يابد 

ن و همچنين وجود يک سيستم پاسخگوي هاي افراد با توجه به نيازهاي سازمابر منابع انساني و توسعه توانايي
در ضمن کليد ارتباط کاري سالم در سازمان . اصولي درون سازماني از عوامل کليدي رشد سازمان مي باشد

   .ارتباط خوب و مؤثر با مجموعه نيروهاي انساني است
هاي انساني را فرا بعضي از مهارتو مسئوليت هاي شغلي بسياري از مديران در فرايند كار و حين انجام وظايف 

كنند  لذا نياز به تالش بيشتر براي فراگيري مهارت انساني احساس نمي. گيرند و تجربياتي در اين زمينه دارند مي
ارتباط با مجموعه برقراري چنانچه تالش براي كسب مهارتهاي جديد متوقف شود، مدير در ). ١٣٧٧،ياريمهر(

اگر بپذيريم كه . زيرا شرايط و حاالت انسانها وضعيت متغير دارد. نيروهاي انساني با مشكل مواجه خواهد شد
پرسيم كه آنها براي برقراري  توسعه و بهبود مهارتهاي انساني براي مديران ورزشي اهميت دارد آگاه مي

 هايي از مهارت انساني نياز بيشتر دارند؟ ارتباطات مؤثر و تأثير گذاشتن بر رفتار ديگران به كدام شاخص
معتقد است مديران ورزشي در سازمان هاي ) ٢٠٠٣ (٤ اوالفسون.ات زيادي در اين زمينه انجام شده استتحقيق

مهارتهايي نظير مذاکره و گفتگو، ارتباط مستقيم و براي جذب مشتري و کسب رضايت آنان ورزش هاي تفريحي 
    .آشنايي با فرهنگ شرکت کنندگان را بايد در خود پرورش دهند

                                                           
١ . Human Skill 
٢ . Robert Katz 
٣. Robert et al    
٤ .  Olafson 
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دند آن دسته از مديراني كه مهارت انساني در آنها به حد كمال پرورش يافته باشد از طرز تلقي متخصصان معتق
و باورهاي خود نسبت به افراد و گروهها آگاهي دارند و به نقاط قوت و محدوديت احساسات خود واقف 

ا و عقايد خودش متفاوت ه ها و عقايدي كه با نقطه نظرها، دريافت همچنين با قبول نقطه نظرها، دريافت. هستند
رساند و در مقابل قادرند منظور و مقصود  هستند، مهارت خود را با درك گفتار و كردار ديگران به ثبوت مي

خود را با رفتارهاي خويش به زباني كه براي كارمندان و ساير افراد قابل درك باشد، تفهيم نمايند 
  ).١٣٧٩،ييبابا(

ورزشهاي قهرماني چه در سازمان ورزشهاي تفريحي با ورزشکاران و هاي مديران ورزشي چه در سازمان
شرکت کنندگان در برنامه هاي ورزشي به صورت رودررو و در تعامل نزديک با آنان براي پيشرفت، کسب 

نحوه سخن گفتن مدير با ورزشکاران، شيوه هاي ارتباط و . پيروزي و جذب بيشتر ورزشکاران تالش مي کنند
. ام مي دهند، جمالت و کلماتي که به کار مي برند همگي بايد سنجيده و انتخاب شده باشدحرکاتي که انج

آنها از نظر ويژگي هاي شخصيتي، نگرش ها و رفتارها کامالً . تفاوت هاي فردي در بين ورزشکاران وجود دارد
د با عدالت با آنان رفتار مديران مي بايست تفاوت هاي فردي را در نظر بگيرند تا بتوانن. با هم متفاوت هستند

و براي ادامه . ورزشکاران رفتارهاي مديردر هنگام برخورد با خود را کامالً زير نظر دارند). ١٣٧٧،يسالطان(کنند
دهد که رفتارهاي توأم با احترام و محبت نتايج برخي تحقيقات نشان مي.فعاليتها و برنامه ها تأثير قابل توجه دارد

 عنوان يکي از منابع انگيزشي آنان براي ادامه تمرينات سخت و طاقت فرساي ورزشي مدير با ورزشکاران به
در ورزش هاي تفريحي مديران بايد براي جذب مشتري در ايجاد محيطي امن، شاداب و محبت . تلقي مي شود
 ورزشي و نتايج برخي تحقيقات نشان مي دهد که برقراري امنيت شغلي براي مربيان و داوران. آميز تالش کنند

هاي ورزشي را هاي سازمانهاي قهرماني که بخش اعظمي از فعاليت ها و برنامههمچنين ورزشکاران در ورزش
به ). ١٣٨٤ن،يفرورد(هايي است که مديران ورزشي بايد به آن توجه نمايندبه خود اختصاص داده است از اولويت

هايي كه براي مهارت انساني مديران نياز است  جنبهها و  منظور تبيين و شناسايي آن دسته از معيارها، شاخص
 .تحقيقات بسيار زيادي توسط محققان و پژوهشگران در سازمانهاي مختلف انجام شده است

 هر يك از آنها كه در مجموع پويايي نتايج از اجزاي مهارت انساني و آثار وپنج زمينه کلي) ١(در نمودار 
 : ان داده شده استسازمانها را به دنبال خواهد داشت نش
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  در سازماننتايج آن مهارت انساني و آثار و ) 1(نمودار 

  

منابع انساني در سازمانهاي ورزشي از بسياري جهات مانند شخصيت، نگرش، ديدگاهها و رفتارها با هم 

فاوت دارند از نظر رفتاري و شخصيتي بديهي است به همان نسبت كه انسانها از نظر ظاهري با هم ت. متفاوتند

در يك سازمان ورزشي افراد از نظر شخصيتي و رفتاري ممكن است كوشا، تندكار، . نيز بسيار متفاوت هستند

اين تفاوتها در ويژگيهاي شخصيتي افراد، . تفاوت باشند خونسرد، خونگرم، جوشي، آرزوپرور، مسئوليت پذير يا بي

معتقدند مدير بايد با هر شخصي ) ١٩٩٣ (١مورس و يانگ. را بدنبال خواهد داشتتفاوت در نوع برخورد مدير 

هايش توجه و برخورد نمايد تا بهتر بتواند آنها را به كار لذت بخش و فعاليت مؤثر تشويق  متناسب با ويژگي

                                                           
1 - Morse and Young 
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 انساني سرو كنند با مجموعه متنوعي از نيروهاي  مديران ورزشي در هر سطحي از مديريت كه فعاليت مي.نمايد

بگير و تمام وقت، نيروهاي متخصص نيمه وقت، نيروهاي داوطلب، ورزشكاران  كاركنان رسمي حقوق. كار دارند

هاي ورزشهاي تفريحي از جمله نيروهايي  اي، ورزشكاران آماتور، متقاضيان و شركت كنندگان در برنامه حرفه

يت فعاليتهاي مديريت و پيشبرد اهداف سازمان خواهد هستند كه ارتباط مؤثر مديران ورزشي با آنان ضامن موفق

براي هدايت مؤثر و اداره مجموعه نيروهاي انساني در سازمانهاي ورزشي بعضي الگوهاي رفتاري و . بود

  . مهارتهاي اساسي وجود دارد

 ورزشي خواه سازمان هاي( در همه سازمانها شنود مؤثر و گوش دادن يكي از مهمترين مهارتي است كه مديران

دهد كه مديران  مطالعات گوناگون نشان مي. بندند  در برقراري ارتباط مؤثر باديگران بكار مي)و يا غير ورزشي

چگونگي گذراندن روز كاري مديران را ) ٢(نمودار . كنند  درصد از وقت خود را صرف شنيدن مي٦٣ تا ٤٥

  ).١٣٧٧،ياريمهر(دهد  نشان مي

خواندن

9.0%

نوشنت

سخن گفنت16.0%

30.0%

شنيدن

45.0%
  

 قت مديران به فعاليتهاي مختلف ميزان اختصاص و) 2(نمودار 
  

اين . دهند  گوش ميي طرف مقابل درصد كارايي به صحبتها٢٥بر اساس تحقيقات انجام شده اغلب مديران با 

 ).١٣٨٠ان،يوريگ(يابد  گيرند شدت مي پديده مخصوصاً در مواردي كه مديران در ارتباط با افراد زير دست خود قرار مي

هايش به دقت گوش دهد، مديري که وقت مالقات مي تظار دارد که مدير به خواستهورزشکاري که مشکل دارد ان

 مجموعه نيروهاي انساني موجود در سازمانهاي به عنوان منبع .گذارد بايد توجه خود را به مالقات ها معطوف دارد

گيري از بهرهند اما اين نيروهاي خالق هميشه وجود دار. شوند هاي ورزشي محسوب مي تحرك و نيروي خالق سازمان
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درجه و چگونگي از قوه به فعل در آوردن فكر و عمل افراد . اغلب يكسان نيستاستعداد ها، و خالقيت و هنر آنان 

 ).١،٢٠٠١ن و همکارانيمارت(رهبري مدير دارد كه چگونه از فرايندهاي انگيزشي استفاده نمايد  شيوه هاي بستگي به

اند   را كه مديران براي اثربخشي در انجام فعاليتهاي مديريتي و سازماني ارائه داده اگر چه محققان مهارتهاي متنوعي

هايي كه پس از  شاخص). ٢،١٩٩٩جان آالن(اند  اما همگي بر اهميت مهارتهاي انساني براي مديران تأكيد ويژه داشته

  . اند  آورده شده)٢(اند در جدول  آوري شده آوري اطالعات مربوط به اجزاي مهارت انساني جمع جمع

ها و معيارهايي كه  هدف كلي تحقيق اين است تا با توجه به وظايف و فعاليتهاي مديران ورزشي آن دسته از شاخص

در ارتقاء سطح مهارت انساني مديران ورزشي است از ديدگاه آنان مورد ارزيابي قرار داده و درجه اولويت هر يك از 

 . شودها  تعيين  شاخص

  

  تحقيق  يروش شناس
 پيمايشي است كه از طريق ميداني اطالعات مورد نياز جمع آوري شده روش تحقيق در پژوهش حاضر از نوع توصيفي

ها و   نفر است شامل مديران ادرات، واحدها، باشگاهها، هيأت٣٠٠جامعه آماري تحقيق كه تعداد آنها حدود . است
ودند كه به  نفر از مديران ب١٥٩نمونه آماري شامل . هاي ورزشي در بخش زنان و مردان در شهر اصفهان بودند انجمن

نامه محقق ساخته بود كه در آن  گيري پرسش ابزار اندازه. اي هدفدار در چند مرحله انتخاب شدند روش تصادفي خوشه
 شاخص به عنوان اجزاي مهارت انساني وجود داشت و از پاسخ گويان ١٤عالوه بر اطالعات فردي و دموگرافيكي، 

هاي مطرح شده براساس مقياس پنج ارزشي ليكرت  ه هر يك از شاخصخواسته شده بود كه ميزان نياز مديران ورزشي ب
گيري از نظرات متخصصان و صاحبنظران  بهرهبا نامه  روايي پرسش. مشخص نمايند) ١(تا خيلي كم ) ٥(از خيلي زياد 

اعتبار آن . ها و سادگي و قابل فهم بودن آن بررسي شد  كامل بودن سؤال،ها هماهنگي سؤال، در مورد محتوا و نگارش
همچنين از پاسخ گويان خواسته شده بود كه ميزان موافقت خود را در سه .  بدست آمد٨٦/٠از طريق آلفاي كرونباخ 

جنبه كلي تأثير مهارت انساني بر عملكرد شغلي، اهميت مهارت انساني در مديريت و ميزان شناخت از مهارت انساني 
  . دبر اساس مقياس پنج ارزشي ليكرت اعالم نماين

 

 تحقيق ييافته ها

اطالعات توصيفي براي سه متغير تأثير مهارت انساني بر عملكرد شغلي، اهميت مهارت انساني در مديريت ورزش و 

نتايج تحقيق نشان داد در مورد تأثير مهارت انساني . آورده شده است) ١(ميزان شناخت از مهارت انساني در جدول 

 سال ١٠مديران باالي . مديران با سابقه مديريتي مختلف تفاوت معنادار وجود داردو عملكرد شغلي در بين سه گروه از 
                                                           
١ - Martin et al 
2 - Jane Allan  
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 و ١٥٦ = ٩١/٦ و > P ٠٥/٠(كردند تر از ساير مديران تلقي مي سابقه مديريت تأثير مهارت انساني برعملكرد شغلي را مهم

١F .(ت انساني بين مديران تفاوت اما در مورد اهميت مهارت انساني در مديريت ورزش و ميزان شناخت از مهار

  .معنادار وجود نداشت
  

  در مديريت ورزش و ميزان شناخت از مهارت انساني  ميانگين و انحراف معيار سه متغير تأثير مهارت انسان بر عملكرد، اهميت مهارت انساني: 1جدول 

 سابقه مديريت
 تأثير مهارت انساني بر عملكرد

X ± S.D 

اهميت مهارت انساني در 
 ريت ورزشمدي

X ± S.D 

ميزان شناخت از مهارت 
 انساني

X ± S.D 

 62/4 ± 854/0 78/4 ± 653/0 89/3 ± 85/0  نفر43)   سال سابقه5 تا 1(مديران 
 79/4 ± 632/0 63/4 ± 851/0 77/3 ± 79/0  نفر56)  سال سابقه10تا6(مديران 

 87/4 ± 425/0 59/4 ± 963/0 6/4 ± 15/1  نفر60سال سابقه 10مديران باالي 
     

گويان در   شاخص مهارت انساني و درجه اولويت هر يك از آنها براساس نظر پاسخ١٤آمارهاي توصيفي مربوط به 
  . آورده شده است) ٢(جدول 

  هاي مهارت انساني   ميانگين و درصد پاسخهاي مديران به شاخص: 2جدول 

 انحراف و معيار ميانگين هاي مهارت انساني شاخص
معي در سطح درصد تج

 زياد و خيلي زياد
 اولويت امتياز

 4 749 %8/82 ± 537/0 76/4 هاي ايجاد انگيزش آشنايي با فرايند
 6 739 %1/78 ±/ 402 73/4 توانايي ارتباطات مؤثر با همكاران
 11 722 1/72 ± 445/0 49/4 توانايي ارتباطات مؤثر با ورزشكاران

  5  741  %79  ± 686/0  75/4  نهاي ديگرا شنود مؤثر و توجه به گفته
  3  752  %2/83  ± 471/0  79/4  مهارت در سخنراني و فن بيان
  7  735  %77  ± 356/0  61/4  مهارت در اداره كار گروهي

  8  731  %76  ± 594/0  57/4  ارزيابي عملكرد صحيح نيروهاي انساني
  14  706  %2/67  ± 304/0  36/4  توانايي مشاوره و هدايت نيروها

  2  754   %6/84  ± 621/0  8/4  ختالف و تضاد بين نيروهاتوانايي حل ا
  9  728   %74  ± 489/0  52/4  توجه به تفاوتهاي فردي در قضاوت
  1  760  %8/86  ± 307/0  81/4  برقراري امنيت شغلي براي كارمندان
  10  726  %2/73  ± 551/0  51/4  توانايي برقراري عدالت سازماني

  12  718  %3/71  ± 386/0  42/4  آشنايي با مباني رفتار
  13  711  %69  ± 714/0  39/4  آشنايي با فرهنگ سازماني

  

مهارت  هاي مربوط به هاي هر كدام از شاخص ها و فراواني دهدكه توزيع امتيازات، اولويت  نشان مي١نتايج جدول 

اسخها در سطح  درصد پ٨٦/٠ و ٨١/٤برقراري امنيت شغلي با ميانگين . باشد انساني براي مديران ورزشي متفاوت مي

درصد /. ٦٧ و٣٦/٤خيلي زياد و زياد داراي اولويت اول، توانايي مديران در راهنمائي و مشاوره نيروها با ميانگين 
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روها و ين ني حل اختالف و تضاد بيين توانايهمچن. باشد پاسخها در سطح خيلي زياد و زياد اولويت چهاردهم مي

  . باشنديران مي مدي مهم برايان از شاخص هاي و فن بيمهارت در سخنران
  

  :بحث و بررسي
 توانايي و .شود ترين و مؤثرترين مهارتها در هر سطح از مديريت تلقي مي براي مديران ورزشي، مهارت انساني حياتي

قدرت نفوذ مدير در مجموعه نيروهاي انساني ، ايجاد انگيزه در آنان و انجام کار مؤثر در سازمان به چگونگي 

اين مهارت ها در ايجاد  هماهنگي و تغييرات مورد نياز در سازمان به ويژه . هاي انساني بستگي داردمهارتاستفاده از

 براي اينكه مدير بتواند نقش مهم و اساسي خود را خوب .در شرايط تضاد و ناسازگاري، داراي اهميت فراواني است

و كارها را از طريق آنان انجام دهد نيازمند آشنايي با ايفا كند و توان كاركردن با ديگران را در خود تقويت نمايد 

  . روشها، فنون و الگوهايي است كه در هنگام برخورد با ديگران اثربخش باشد

نتايج تحقيق نشان داد كه آن دسته از مديراني كه سابقه مديريت آنها بيش از ده سال است تأثير مهارت انساني بر 

دانند كه منابع انساني  مديران با تجربه مي. اين يافته چندان دور از انتظار نيست. كردند تر تلقي مي عملكرد شغلي را مهم

لذا ارتباط مؤثر با . كنند ترين نقش را در ارتقاء سطح عملكرد سازمان ايفا مي ترين و اساسي در سازمانهاي ورزشي مهم

از . شود  محسوب ميهاي ورزشيدر سازمان هاي مديران ترين اولويت ايشان و تحت تأثير قرار دادن آنان از مهم

هاي منابع   كارها و فعاليتهآنجائي كه مديران ورزشي به ويژه مديران اجرايي از طريق ارتباط نزديك و همه جانب

رسد كه   به نظر مي كنند لذا منطقي هاي ورزشي را هدايت و رهبري مي انساني به ويژه مربيان و ورزشكاران عضو تيم

اين موضوع با گفته . هاي مهارتهاي انساني نياز داشته باشند ها و مالك ي در همه سطوح به شاخصمديران ورزش

مديران ورزشي در همه سطوح مديريت مستقيماً با منابع انساني سرو كار دارند و «گويد  كه مي) ١٩٩٩(چالدوريا 

هايي چون به وضوح مي دانند مهارتزيرا آنان . مطابقت دارد» ايجاد انگيزه مهمترين تالش مديران ورزشي است

 برقراري امنيت شغلي براي نيروها، توانايي حل اختالف و تضاد بين نيروها و همچنين مهارت سخنراني و فن بيان

 اسکوالر و ،)٢٠٠٣(اوالفسون .  مستقيماً بر عملکرد شغلي آنان تأثير داردرضايت نيروها را تأمين کرده و

  .افته ها تأکيد مي کنندنيز بر اين ي)  ٢٠٠٣(جاکسون

يک مدير براي اثربخشي و موفقيت در سازمان بايد مشکالت کاري نيروهاي تحت سرپرستي را به درستي تجزيه و 

ها با توجه به شاخص. تحليل کند و راه حل مناسب براي آنها پيدا نمايد و قضاوت صحيحي در مورد آنها داشته باشد

هايي عنوان با شود که دوره هاي آموزشيهاي انساني، پيشنهاد ميق براي مهارتهاي تعيين شده در اين تحقيو مالک

هاي ورزشي، آشنايي با مباني رفتارهاي چون آشنايي مديران ورزشي با فرايندهاي انگيزش،آشنايي با فرهنگ سازمان

  . ات انساني در اولويت قرار گيردسازماني و آشنايي با فرايند ارتباط
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