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Abstract
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) Selfmanagement 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.
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چکیده

هدف پژوهش بررسی نقش استحکام ذهن ی بر مهارت های
 خود مديريت ی و کارآمد ی عملکرد ی مديران سازمانهای،مديريت ی
 پژوهش از نوع توصیف ی بوده که به روش همبستگ ی انجام.ورزشی بود
 سقف. جامعۀ آمار ی کلیۀ مديران سازمانها ی ورزش ی بودند.شده است
 نفر در نظر گرفته913 نمونه آمار ی بر اساس فرمول کوکران معادل
 برا ی جمعآور ی اطالعات از پرسشنا مهها ی استحکام ذهن ی.شد
 خود مديريت ی،)2187(  مهارتها ی مديريت ی نظر ی،)8313(کوباسا
 نفر81  تعداد. ) استفاده گرديد2112( ) و کارآمد ی هسو2111( هاوثون
از اساتید مديريت ورزش ی روايی صور ی و محتوايی ابزارها ی را تائید
،1/13( ضريب آلفا ی کرونباخ جهت سنجش پايايی به ترتیب.نمودند
 کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار.) بدست آمد1/13  و1/37 ،1/38
 نتايج تحلیل مدل اثر. تحلیل شدLisrel/8.54  وSPSS/ 22
،)P =1/19(استحکام ذهن ی مديران ورزشی بر مهارتها ی مديريت ی
 خودمديريت ی و،)P=1/183( مهارتها ی مديريت ی و خود مديريت ی
 شايد بتوان اذعان.) معنادار م ی باشدP=1/13( کارآمد ی عملکرد ی
نمود مديران با استحکام ذهن ی باال و برخوردار ی از مهارتها ی مديريت ی
 از اين رو،م ی توانند در سازمان منجر به ايجاد تغییرات بنیاد ی شوند
توجه مديران ارشد در فرايند انتصابات و انتخابها بر لزوم دارا بودن
 مهارتها ی بنیاد ی مديريت ی مديران ورزشی م ی بايست،استحکام ذهن ی
.تاکید ويژه ا ی داشته باشند
.
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درجهان پرتالطم امروزی که سازمان ها و جوامع با تحوالت
شگرف محیطی و فناوری و به تبع آن جهانی شدن رو به رو
هستند .توان دستیابی به سطح مطلوب و مورد انتظاری از عملکرد
در هاله ای از ابهام فرو رفته است .در اين رهگذر ،آنچه می تواند
حیات بالنده و رو به رشد سازمان ها را تضمین کند ،وجود نظام
مديريتی مقتدر و کارآمد است ( .)3سبک مديريتی نشان دهنده
طرز تفکر ،جهان بینی و شخصیت مديران است .چنانچه الگوی
مديريتی به طور نامناسبی انتخاب شود ،از يک سو منجربه
کاهش کارآمدی و کارآيی افراد می شود و از سوی ديگر به عنوان
عامل به وجود آورنده فشار روانی در مديران محسوب می شود
( .)7به بیان ديگر در صورت اقتدار و توانمندی مديريت سازمان
است که می توان انتظار عملکرد سازمان در سطح بهینه را داشت.
مديران می توانند با در نظر گرفتن شبکه های ارتباطی مؤثر و
بهبود مهارتهای انسانی ،از جمله توسعۀ مهارتهای ارتباطی زمینۀ
مديريت مؤثر و تحقق اهداف سازمانی را تسهیل کنند .مهارت
ضعیف در ارتباطات ،منجر به افزيش هزينه ها می گردد و نهايتاً
اثربخشی را کاهش می دهد .چرا که رهبران موثر از طريق
ارتباطات پلها را سا خته و با سخن و عملکرد ،گذشته و حال را به
يک ديد الهام بخش نسبت به آينده متصل می کنند ( .)87در
اين راستا بايد اذعان نمود مهارتهای انسانی در مديران ،بیشترين
تأثیر را روی شیوة مديريت آنها دارد ( .) 87از آنجا که سازمانها
در حال تغییر و تحول هستند ،در آينده مديران سازمانها بايد
انديشه و افکار نو داشته باشند ،لذا مديران میبايست با هوشیاری،
سخت کوشی و با يادگیری مستمر موفق شوند (.)83
بايد توجه داشت که مديريت در محیط های رقابتی از
مزيتهای نسبی و اساسی سازمانها است .در دنیای کنونی که در
هر سازمان بزرگی نام يک مدير به چشم می خورد ،مديران بايد
برای دستیابی به اهداف راهبردی اثربخش و کارا عمل کنند (.)7
به بیان ديگر برای ساخت و نگهداشت پايدار سازمانی مؤثر ،نیاز
به مديرانی با مهارتهای فنی ،انسانی ،ادراکی ،سیاسی و
اجتماعی نیاز است ( .) 1از اين رو يکی از چالشهای اصلی در
مديريت اولويت بندی مهارتهای روانی ،ارتباطی و مديريتی
میباشد (.) 23
استحکام روانی و ذهنی ،يکی از ويژگی های شخصیتی است
که به عنوان عاملی برای ارتقای سالمت تلقی می شود و در واقع
ترکیبی از باورها درباره خود و جهان است که فرد را در برابر

فشارهای درونی و بیرونی مصون می سازد ( .)21روان آن بخش
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
تجربی نیست ،اما همه ادراکات ،هیجانات و آگاهی ها به وسیله
آن صورت می پذيرد ( .) 81بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه
مهارتهای روانی و استحکام ذهنی وی و همکاران  ) 2181(1بر
وجود رابطه بین استحکام ذهنی و تجربه تاکید داشتند و عنوان
نمودند رابطه بین سرسختی ذهنی و آمادگی روان شناختی،
موجب دستیا بی به اوج عملکرد می شود( .) 27ضمن اينکه
شامیری و نظری ( ) 2187با بررسی رابطه بین استحکام روانی و
مهارتهای مديريتی دريافتند ،همبستگی بین استحکام ذهنی و
مهارتهای مديريتی وجود دارد( .)27از آنجا که فرنهام )2187(2
اشاره بر اين دارد که حدود  %97از تفاوتها در میزان مهارتهای
ارتباطی در شغل به علت تفاوتهای شخصیتی و روانی آنها
میباشد ،لذا محققان مهارتهای روانی به مهارتهای پايه،
روانتنی و شناختی طبقه بندی نموده اند( .) 3مهارتهای روانی
بطور معناداری بر مهارتهای ارتباط کالمی و غیرکالمی و
شخصیتی مديران تاثیرگذار بوده است .بنابراين مهارت ها و
رفتارهای مديريتی و نحوه استفاده از آنها بر عملکردهای سازمانی
اثرگذار می باشد(.)28
مهمترين نکته در علم مديريت اين است که مديران اغلب
نیازمند شناخت مهارتهای مديريتی هستند تا زمینه مناسب برای
کارآمد شدن آنها فراهم آيد .مشهورترين نظريه ها در مورد
کارآمدی مديريت به اين ختم می شود که مدير کارآمد بايد در
مهارتهای فنی ،مهارتهای انسانی ،مهارتهای ادراکی و مهارتهای
سیاسی خبره باشند ( .)9در همین راستا شامیری و نظری ()2187
چهار مهارت فنی ،انسانی ،ادراکی و سیاسی را عوامل مناسب
برای مديران مد نظر قرار دادند( .) 27به نظر می رسد مهارتهای
ارتباطی بخش مهمی از مهارتهای مديريتی را شکل داده ،لذا
ضرورت شناخت و آگاهی از مهارتهای ارتباطی و انسانی مديران
ورزشی می تواند منجر به بهبود سطح اثربخشی شود ( .)87در
کنار مهارت فنی ،انسانی ،مهارت ادراکی و سیاسی نیز از
مهمترين مهارتهای مديريتی محسوب می شوند ،در اين زمینه
فانی و همکاران ( ) 8932مهارتهای سیاسی مديران از جمله
عواملی است که بر رفتارهای انحرافی کارکنان تاثیر می
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مقدمه
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گذارد( .)9رفتار سیاسی اغلب به عنوان توانايی برای نفوذ موثر بر
ديگران و نزديکی به کانون قدرت تعريف می شود(.)8
خود مديريتی موضوعی است که اخیرا در ادبیات مديريت
مدنظر قرار گرفته است .نقطه قوت اين سبک مديريتی ،خود
انسان است که میخواهد مديريت کردن را از خود شروع و در
جامعه به اوج برساند .يقیناً راز موفقیت انسانها در پیچیدگیهای
هزاره سوم خودمديريتی خواهد بود .خود مديريتی به عنوان يک
نیاز عالی در تمام مراحل زندگی مطرح است و عبارت است از
تحوالت دامنه دار در فکر و انديشه انسان به طوری که حائز يک
توانايی شوند .تالشهای خود مديريتی وسیله ای برای نوآوری
است .به نظر می رسد افراد خالق در تفسیر وقايع و امور شکست
و موفقیت خود را نتیجه تالش و همت خود می دانند ( .) 87يکی
از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در جامعه ،بسترسازی در بین
انسانها جهت ايجاد فرهنگی است که در آن همگان در تالش
برای رشد دادن ديگری هستند و با تأثیر بر روی يکديگر به
پیشرفت جامعه کمک می کنند .در اصل خود مديريتی يک
فرآيند ترتیبی است که افراد و کارکنان يک گروه برای رسیدن
به يک رفتارخاص و نتیجه دلخواه ،از طريق آن خود را ترغیب و
راهنمايی می کنند .ريشه اين مفهوم به نظريه های مربوط به
تأثیر برخود بر می گردد .از اين رو می توان گفت خودمديريتی
ساختاری گسترده است که سه استراتژی رفتاری ،استراتژی
پاداش طبی عی و استراتژی الگوی فکری سازنده مکمل را در بر
می گیرد و بر نتیجه های سازمانی تأثیر می گذارد (.)1
کارآمدی عملکرد امروزه يکی از دغدغه های مداوم مديران
توانمند و عالقه مند به بهسازی نیروی انسانی است ( .)87در
الگوهای سنتی مديريت اين مقوله به مثابه کنترل وظايف و
کارکردهای مدير تلقی شده است ،ولی در نظريه های جديد به
عنوان پاره سیستم اصلی مديريت منابع انسانی کارکردی فراتر از
اعطای پاداش دارد و بر تقويت رفتار ،ايجاد ارتباط میان مديران
و آنان و بهسازی منابع انسانی در سازمانها از طريق سنجش
میزان حصول تغییرات مطلوب پس از يک يا چند دوره مقايسه
در شرايط يکسان تأکید دارد ( .)88در اين راستا ماتیز )2111(1
عنوان نمود میزان احساس کارآمدی مديران بر عملکرد آنان تأثیر
دارد و اشاره بر اين دارند با میزان ادراک بهتری نسبت به توانايی،
عزت نفس منجر به کارآمدی باالتر می گردد .عملکرد مديران
شاخصی است که چگونگی تحقق اهداف يک سازمان و يا
مؤسسه را اندازه گیری می کند( .)82مطالعات نشان دهنده اين
1. Mathis

است که عملکرد مديران دارای ابعاد گوناگونی است .بسیاری از
پژوهشگران در مورد عملکرد ،تنها جنبه های مالی آن را در نظر
می گیرند ،در صورتیکه ابعاد غیرمالی مانند بعد فرايندی ،توسعۀ
خدمات جديد ،بهبود توانايی در جذب ،آموزش و توسعه را نیز بايد
مد نظر قرار داد (.) 81
از آنجا که مديريت مهمترين عامل در حیات ،رشد و بالندگی
يا مرگ سازمان هاست .از اين رو مديران حرکت از وضع موجود
به سوی وضعیت مطلوب را هدايت می کند و در هر لحظه برای
آينده ای بهتر در تکاپوست ( .) 1شناخت رفتار پیچیده انسانی ،به
منظور بهبود کیفیت ،کارآمدی و دسترسی به اهداف سازمانی
مطالعه رفتار و چگونگی شکل گیری اين رفتارها می تواند از
اولويت های مديران سازمانی محسوب گردد .بايد توجه داشت
که در عصر گسترش روز افزون جهانی شدن ،رقابت پذيری يک
موضوع مهم در بین سیاست گذاران مختلف می باشد در اين
میان يکی از بحث برانگیزترين صنايع ،ورزش است ( .)22به نظر
می رسد در هزاره سوم ،سازمانهای ورزشی برای بقا و دوام در
عرصه رقابت جهانی به سازمانی راهبرد محور تبديل شدند ،چرا
که تفکر راهبردی ،در جستجوی چرخه های زاينده و پاينده برای
سازمان است( .)81در دهه های اخیر سازمانهای ورزشی دوران
جديد و تازه ای را تجربه می نمايد به طوری که ورزش به عنوان
يک بخش مهم و تاثیر گذار از منظر اجتماعی و اقتصادی در
جامعه نقش آفرينی می کند( .)21بنابراين عناصر و ارکان مختلف
درگیر در ورزش به عنوان عوامل تأثیرگذار بر جامعه امروزی
هستند ،چرا که روز به روز نیاز به ورزش بیشتر احساس میشود
و از اهمیت زيادی برخوردار است(.)89
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
دشوارتر از گذشته شده است .از اين رو تالش در جهت تبیین
رفتارهای انسان ،با توجه به پیچیدگی و گستردگی روابط انسانی
و ماهیت پیچیده محیط کار و ويژگی های منحصر به فرد افراد
از دغدغه های مديران جهت شناخت نقاط پیدا و پنهان عوامل
موفقیت سازمانی به شمار می رود .برای شناخت رفتار پیچیده
انسانی ،به منظور بهبود کیفیت و اثربخشی مديريت و دسترسی
به اهداف سازمانی مطالعه رفتار و چگونگی شکلگیری اين
رفتارهای انسانی را برای مديران ناگزير می سازد .ارتباط مديران
با اعضای سازمان به عنوان يکی از اساسی ترين راهبردهای
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انگیزشی در افراد است .در سازمان های ورزشی با توجه به
ماهیت فرهنگی ،اجتماعی مقوله ورزش روابط بین مدير و
کارکنان بسیار مهم و در اثربخشی فعالیتها اثر گذار می باشد،
ضمن اينکه در نظام سازمانی ،مديران در جهت بهبود سطح کیفی
تعامالت سازمانی خود ،نیاز به ايجاد ارتباطی مؤثر با مديران
مافوق ،همکاران و زيردستان دارند .از اين رو محقق برآن است
به مقوله بررسی تاثیر استحکام ذهنی بر مهارتهای مديريتی ،خود
مديريتی و کارآمدی عملکردی مديران ورزشی پرداخته که
ديدگاهی نو می باشد .اين مباحث زمانی قابل تحقق است که
ارزشیابی درستی وجود داشته باشد تا مديران ورزشی در سطوح
مختلف قابل ارزيابی باشند .به نظر می رسد ،کاربرد يافته های
علمی و جديد مديريتی در سازمانهای ورزشی می تواند ،ضمن
افزايش سطح کارآمدی ،کارايی و بهره وری اين سازمانها
موجبات ترغیب کارکنان به تالش بیشتر و ارتقای کیفیت کار و
نهايت خالقیت و نوآوری را فراهم سازد .از اين رو پژوهش حاضر
در صدد پاسخ به اين سوال است که آيا استحکام ذهنی بر
مهارتهای مديريتی،خود مديريتی و همچنین کارآمدی عملکرد
تاثیر دارد؟
روش تحقیق

استحکام ذهنی کوباسا ( ) 8313با مولفه های چالش ،اعتماد،
کنترل و تعهد با پايايی( ،) 1/13مهارتهای مديريتی نظری()2187
با مولفه های فنی ،انسانی ،ادارکی و سیاسی با پايايی (،) 1/38
خود مديريتی هاوثون و نک( ) 2111با مولفه های استراتژی
رفتاری ،استراتژی پاداش طبیعی و اس تراتژی الگوی فکری
سازنده با پايايی( )1/37و کارآمدی هسو( ) 2112با مولفه های
سازماندهی ،ارتباطات ،تصمیم گیری و رضايت شغلی با
پايايی( ) 1/13استفاده گرديد .روايی صوری و محتوی پرسشنامه
های مذکور با توجه به نظر  81نفر از اساتید حوزه مديريت ورزشی
مورد بررسی و تائید قرار گرفت .روش های آماری؛ تجزيه و
تحلیل اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام می شود.
برای تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS/22و Lisrel/ 8.54
با سطح اطمینان  37درصد استفاده شد .از آزمونهای کلموگرف
اسمیرنوف ،لوين استفاده شد ،ضمن اينکه از مدل معادالت
ساختاری که يک رويکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه
هايی دربارة روابط بین متغیرها می باشد .از طريق اين رويکرد
و متغیرهای مکنون و متغیرهای مشاهده شده استفاده گرديد.
کلیه داده ها با استفاده از بسته نرم افزار آماری علوم اجتماعی
نسخه  83و نرم افزار لیزرل نسخه  1/73تحلیل شد.

یافته هاي تحقيق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است ،از نظر
طبق نتايج بدست آمده از آمار توصیفی در خصوص جنسیت
چگونگی گردآوری دادهها توصیفی و از نظر ماهیت از نوع
افراد مطالعه نشاان داده شاده اسات  77درصاد افراد مرد و 97
همبستگی است از آنجا که هدف اين پژوهش کشف اثر متغیرها
درصاد آن زن می باشند .درخصوص میزان تحصیالت بیشترين
است که به صورت پیمايشی انجام شد .جامعۀ آماری کلیۀ مديران
فراوانی متعلق به گروه لیسانس با  37درصد و کمترين آن ديپلم
سازمانهای ورزشی شامل مديران ادارات کل ورزش استانها،
با حدود  7درصد می باشد .میزان سابقه کار افراد بیشترين میزان
روئسای و مديران فدراسیونهای ورزشی ،مديران ستادی ورزش
فراوانی مديران مربوط به گروه با سانوات خدمتی  87-27سال
در سطح نهادهای دولتی و عمومی؛ شامل ورزش دانشجويی،
و کمترين میزان مربوط به گروه مديران با ساانوات خدمتی زير
دانش آموزی ،کارگری و  ..بودند .نظر به اينکه اطالع دقیقی از
 81ساااال می باشاااد .درابتدا برای نرمال بودن نمونه از آزمون
تعداد جامعه برآورد نگرديد ،لذا سقف نمونه آماری بر اساس
کلموگروف اسااامیرنوف و برای همگنی واريانس از آزمون لوين
فرمول کوکران معادل  913نفر در نظر گرفته شد .نمونه گیری
استفاده شد( .)p≥1/17بر اساس نتايج بدست آمده نمونه آماری
به صورت تصادفی ساده در پراکنش جغرافیايی حوزه ورزش ايران
تحقیق از توزيع نرماال تبعیات و متغیرهاای تحقیق از تجانس
انجام گرديد .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه های
واريانس برخوردار بودند.
جدول  .8نتايج توصیفی مولفه های مهارتهای روانی ،ارتباطی و سرمايه اجتماعی
مولفه
استحکام ذهنی

مهارتهاي مدیریتی

ميانگين

انحراف معيار

چالش

9/11

6/16

اعتماد

9/33

6/18

کنترل

9/33

6/08

تعهد

9/37

6/19

مهارتهای ادراکی

9/21

6/01

نقش استحکام ذهنی بر مهارت هاي مدیریتی ،خود مدیریتی و کارآمدي عملکردي مدیران ورزشی

خود مدیریتی

کارآمدي عملکردي

مهارتهای انسانی

9/29

6/10

مهارتهای فنی

9/21

6/01

مهارتهای سیاسی

9/91

6/18

استراتژی رفتاری

2/71

6/18

استراتژی پاداش طبیعی

2/77

6/10

استراتژی الگوی فکری سازنده

2/78

6/10

سازماندهی

9/37

6/11

تصمیم گیری

9/72

6/10

ارتباطات رفتاری

2/31

8/98

رضايت شغلی

9/81

6/31

بر اساس يافته ها جدول ( )8از بین مولفه های استحکام
ذهنی اعتماد با میانگین  9/33بیشترين و تعهد با میانگین 9/37
کمترين می باشد .از بین مولفه های مهارتهای مديريتی
مهارتهای سیاسی با میانگین  9/91بیشترين و مهارتهای انسانی
با میانگین  9/29کمترين می باشد .از بین مولفه های خود
مديريتی استراتژی پاداش طبیعی با میانگین  2/77بیشترين و

استراتژی رفتاری با میانگین  2/78کمترين می باشد .از بین
مولفه های کارآمدی عملکردی تصمیم گیری با میانگین 9/72
بیشترين و ارتباطات رفتاری با میانگین  2/31کمترين می باشد.

شکل  .8ارائۀ مدل ساختاری اثر استحکام ذهن ی بر مهارتها ی مديريت ی ،خود مديريت ی و کارآمد ی عملکرد ی
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بزرگتر از  2و در آزمون  Zبزرگتر از  8937بااشاااد تاا اين
تخمینهاا از لحاظ آماری معنادار شاااود با توجه به خروجی
لیزرل میزان  tمحاسبه شده برای مولفه ها معنادار است.

بر اسااس يافته های شاکل ( ) 8به منظور نشان دادن
معنااداری هر کدام از پارامترهای مدل از آماره  tاساااتفاده
شد .اين آماره از نسبت ضريب هر پارامتر به خطای انحراف
معیار آن پارامتر بدست می آورد که می بايستی در آزمون t

جدول .2شاخصها ی مهم برازش مدل اصل ی
شاخص هاي

نام شاخص
شاخص نیکويی برازش

گروهبندی
برازش مطلق

هاي

شاخص
برازش تطبيقی

اختصار

شاخص نیکويی برازش اصالح شده

AGFI

1/37

%31>AGFI

ريشه میانگین مربعات باقیمانده

RMR

1/17

%7<RMR

شاخص شاخص توکر -لويس

)NNFI(TLI

1/37

%31>NNFI

شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش تطبیقی

NFI
CFI

1/33
1/31

%31>NFI
%31>CFI

IFI
RMSEA

1/31
1/11

%31>IFI
RMSEA<٪81

p

1/17

-

df

819

-

کای اسکور بهنجار شده به درجه
آزادی

CMIN/df

2/93

1> CMIN/df>9

شاخص برازش مقتصد هنجار شده

PNFI

1/17

%17>PNFI

شاخص برازش افزايشی
ريشه میانگین مربعات خطای برآورد
شاخص هاي

p- value

برازش مقتصد

شاخص ها
1/37

GFI

برازش قابلقبول
%31>GFI

درجه آزادی

با توجه به خروجی لیزرل جدول ( ،)2مقدار خیدو برابر با ( )391/81می باشد ،همچنین خروجی ()1/11ريشۀ میانگین مربعات خطای
تقريب را برای مدل نشان میدهد .هر چه اين شاخص کمتر باشد ،مدل از برازش مناسبتری برخوردار است.
جدول  .9خالصه تحلیل رگرسیون مهارتهای مديريتی از طريق مولفه های استحکام ذهنی
شاخص

SS

DF

رگرسیون

8/72

3

باقیمانده

79/83

817

کل

73/18

811

Mean Square

F

1/313
1997

R
1/87

R2

P

1/19
1/19

8/827

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

جدول  .8خالصه جدول رگرسیون
Beta
B
2/71
1/98
1/89
-1/29
1/17

1/33
1/28
-1/93
1/13

t

P

3/11
9/13
8/77
-2/31
1/12

1/11
1/11
1/812
1/117
1/38

تحلیل رگرسیون در جدول ( ) 3نشان می دهد سطح معناداری بدست آمده برای مولفه های چالش و کنترل می باشد.
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(کنترل) ( - 1/29چالش)  =2971+1/98مهارتهای مديريتی
جدول  .8خالصه تحلیل رگرسیون خود مديريتی از طريق مولفه های مهارتهای مديريتی
R2
R
F
Mean
DF
SS
شاخص
Square
1/19
1/81
رگرسیون
1/13
3
9/71
باقیمانده

819/39

817

کل

811/72

811

1/73

8/783

P

1/183

با توجه به نتايج جدول ( ) 7از سطح معنی داری چنین استنباط می شود که در مدل بین مولفه های مهارتهای مديريتی و خودمديريتی
رابطه خطی وجود دارد (.)P=1/183
جدول  .0خالصه جدول رگرسیون
t
Beta
B
1/11
2/77
1/79
-1/11
1/17
8/27
1/83
1/83
2/91
1/23
1/23
1/78
-1/17
-1/17

شاخص
ضريب ثابت
مهارتهای ادراکی
مهارتهای انسانی
مهارتهای فنی
مهارتهای سیاسی

P
1/11
1/72
1/11
1/18
1/78

آنالیز رگرسیون در جدول ( ) 7نشان می دهد سطح معناداری بدست آمده برای مولفه های مهارتهای انسانی و مهارتهای فنی از سطح
 1/17کمتر می باشد ،لذا نتیجه گیری می شود بین اين متغیر ها با خود مديريتی رابطه معناداری وجود دارد.
(فنی) ( + 1/23انسانی)  =2977 +1/83خود مديريتی
جدول  .1خالصه تحلیل رگرسیون کارآمدی
F
Mean
DF
R
Square

شاخص

SS

رگرسیون

8/32

3

باقیمانده

33/37

817

کل

37/91

811

1/31

P

R2

1/82

1/12

1/11

1/79

1/13

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

جدول  .1خالصه جدول رگرسیون
Beta
B
2/83
1/171
1/17

استراتژی پاداش طبیعی
استراتژی الگوی فکری سازنده

1/82
1/82

1/83
1/83

t
87/37
1/71

P
1/11
1/72

8/23
8/23

1/12
1/12

نقش استحکام ذهنی بر مهارتهاي مدیریتی ،خود مدیریتی و کارآمدي عملکردي مدیران ورزشی

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

طبیعی)  =2983 + /82کارآمدی عملکردی.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتايج بدست آمده نتايج تحلیل رگرسیون بین
مولفه های چالش و کنترل استحکام ذهنی قابلیت پیش بینی
مهارتهای مديريتی را دارند ،بر اساس اين نتايج حدود 9درصد
واريانس مربوط به مهارتهای مديريتی بوسیله مولفه های
استحکام ذهنی تعیین می شود .از آنجا که مولفه ای استحکام
ذهنی نقش موثری بر مهارتهای ارتباطی داشته و به نوعی
برگرفته از مهارتهای روانی مديران است ،لذا اين دستاوردها با
نتايج شامیری و نظری ( ) 2187که اشاره بر اين داشتند
همبستگی بین استحکام ذهنی و راهبردهای روانشناختی وجود
دارد( ،) 27همخوان است .از ديدگاه مديران ورزشی ،مهارتهای
سیاسی همسو با مهارتهای انسانی ،ادارکی و فنی برای مديران
ورزشی تاثیرگذار است .بر اساس نتايج مهارتهای سیاسی برای
تجزيه و تحلیلی موقعیتهای مختلف مديريتی برای مديران
ورزشی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری منطقی نسبت به
چالشهای پیش رو دارد .بر اساس يافته ها که مهارت سیاسی از
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
همکاران ( )2183عنوان نمود مهارتهای سیاسی مديران از جمله
عواملی است که بر رفتار کارکنان تاثیر گذاشته و بر تحقق اهداف
سازمانی موثر است( ،) 9همسو می باشد .از اين رو بايد اذعان
نمود مديرانی که دارای مهارتهای سیاسی هستند ،بیشتر تمايل
به بروز رفتارهای معتدل و سازگار داشته و از اين طريق موجب
افزايش کارايی می شود.
بر اساس اين نتايج حدود 9درصد واريانس مربوط به
خودمديريتی بوسیله مولفه های مهارتهای فنی و انسانی از
مهارتهای مديريت تبیین می شود .بايد اذعان نمود خود مديريتی
يک فرآيند ترتیبی است که افراد يک گروه برای رسیدن به نتیجه
دلخواه ،از طريق آن خود را ترغیب و راهنمايی می کنند .ريشه
اين مفهوم به نظريه های مربوط به تأثیر برخود بر می گردد

(ماتیز .)2111 ،هر چند بر اساس يافته های نظری و
همکاران( ) 2187می توان اذعان نمود کسب و ارتقای مهارتهای
فنی ،انسانی ،ادراکی و سیاسی برای مديران ورزشی ضرورت
دارد .منتهی در مهارتهای ارتباطی بخش مهمی از مهارتهای
مديريتی را شکل داده ،اشاره بر اين شده است که مهارتهای
انسانی اثرگذارتر میباشد( ،)87لذا ضرورت شناخت و آگاهی از
مهارتهای ارتباطی و مهارتهای مديريتی مديران ورزشی و تبیین
روابط بین آنها می تواند منجر به بهبود سطح اثربخشی شود .در
اين راستا سطح دانش و تجربه مکفی از مهارت فنی که همان
تخصص افراد در حوزه های عملکردی نیز نقش مهمی در
خودمديريتی مديران ورزشی دارد .بنابراين سازمانها برای بهبود
عملکرد ،بايد بر روی ايجاد خودمديريتی در افراد سرمايه گذاری
کنند  .به نظر می رسد مهارتهای خودمديريتی تأثیر به سزايی در
پرورش رفتار نوآورانه دارد ،لذا افراد می توانند برای اتخاذ و
ارتقای مهارتهای خودمديريتی آموزش ديده و به اين ترتیب
نتیجه کار را بهبود بخشند.
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
از نتايج با دستاوردهای نظری و صالحی ( )2181که اشاره بر اين
داشتند خودمديريتی ساختاری گسترده است که سه استراتژی
رفتاری ،استراتژی پاداش طبی عی و استراتژی الگوی فکری بر
رويکردهای مديران تاثیر گذار است( ،) 87همسو می باشد .از اين
رو می توان اذعان نمود شناخت و آگاهی از ويژگیهای شخصیتی
افراد و عوامل مؤثر بر رفتار در جهت بهبود فرايند ارتباطات و
کاهش تعارضات در سطوح مختلف سازمانی ،اعم از فردی ،بین -
فردی و گروهی و دستیابی به سازماندهی اخالقی و ايجاد زمینه
نفوذ و تأثیر بر ديگران از جمله موضوعات مهم مديران سازمانی
به شمار می روند.
شکل( ) 2مدل اندازه گیری تحلیل مسیر ارائه الگو :اثر
استحکام ذهنی بر مهارتهای مديريتی،خود مديريتی و نقش آنها
بر کارآمدی عملکرد مديران ورزش را نشان می دهد .از بین
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
مهمترين اولويت و استراتژی رفتاری اولويت آخر می باشد .از بین
مولفه های کارآمدی عملکردی تصمیم گیری مهمترين اولويت
و ارتباطات رفتاری اولويت آخر قرار گرفت.
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شکل  .2مدل پیشنهادی پژوهش
نتايج حاکی از مناسب بودن مدل بر اساس تحلیل مدل
استحکام ذهنی اولويت هر يک از حیطه های استحکام ذهنی
مشخص می گردد که به ترتیب اولويت چالش ،اعتماد ،کنترل،
تعهد بیشترين نقش را در استحکام ذهنی دارند .در مدل اندازه
گیری مهارتهای مديريتی اولويت هر يک از حیطه ها مهارتهای
سیاسی ،ادراکی ،فنی و انسانی قرار می گیرند .بر اساس تحلیل
مدل خودمديريتی اولويت هر يک از حیطه های به ترتیب
ااستراتژی پاداش طبی عی ،استراتژی الگوی فکری سازنده،
استراتژی رفتاری ،قرار می گیرند .در مدل اندازه گیری کارآمدی
عملکردی اولويت هر يک از حیطه ها به ترتیب تصمیم گیری،
سازماندهی ،رضايت شغلی ،ارتباطات رفتاری ،قرار می گیرند.
از آنجا که مدل اثر استحکام ذهنی بر مهارتهای مديريتی،
خود مديريتی و کارآمدی عملکردی مورد تائید قرار گرفت .بر
اساس تحلیل مدل مهارتهای مديريتی متغیرهای هر يک از
حیطه های مشخص گرديد که شامل مهارت سیاسی ،ادراکی،
فنی و انسانی بوده و مهارت سیاسی به عنوان اولويتهای مهارت

مديريتی در نظر گرفته شد .در بخش مهارتهای مديريتی به
ترتیب مهارت فنی ،ادراکی و انسانی دارای اولويت هستند .در
حالیکه در اين مطالعه اولويت مهارتهای مديريتی شامل ادراکی،
انسانی ،فنی و سیاسی بود .مهارت سیاسی به عنوان مهارت
چهارم مديران ورزشی در کنار سه مهارت ديگر بررسی شده است.
از سوی ديگر گودرزی و همکاران( ) 2182اهمیت مهارتهای
ارتباطی را در تأثیرگذاری بر مهارتهای فنی ،ادراکی و انسانی
مديران ورزشی نشان دادند( ،) 1همسو بود ،از اين رو نتايج مدل
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
سازمان و برنامهريزی يک مسیر راهبردی برای دستیابی به
اهداف ،توجه نمودن به متغیرها و متمرکز نمودن توجه به منابع
مهم و ضروری ،اعتقاد داشتن به اين باور که فرد توانايی انجام

نقش استحکام ذهنی بر مهارتهاي مدیریتی ،خود مدیریتی و کارآمدي عملکردي مدیران ورزشی

کار را داشته و اعتماد به نفس کافی برای روبه رو شدن با تکالیف
و اهدافی که تعیین گرديده است را دارا می باشد ،حوزه بسیار
مهمی است که مدير از طريق ايجاد کار و تمرکز بر تالشها
میتواند سازمان دهی مناسبتری به تالشهای سازمانی داده و
بتواند از دانش و فنون خود ،مهارت رهبری اثربخش خود و
توانايی استفاده از ديگران برای رسیدن به اهداف خود در قالب
مهارت سیاسی استفاده نمايد .از سوی ديگر فرد با دارا شدن اين
توانايیها و مهارتهای مديريتی میتواند الگوی رهبری مناسب
سازمان و کارکنان خويش را انتخاب نمايد .زيرا در واقع الگوی
مديريتی انتخابی توسط يک مدير نشان دهنده طرز تفکر و
شخصیت اوست .روشن است که الگوهای مديريتی متناسب با
نوع سازمان میتوانند تأثیری متفاوت بر روی عملکرد سازمان
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.
بايد اذعان نمود به همان نسبت که برنامهها و فعالیتهای
ورزشی گسترده میشود ،مديريت ورزشی نیز پیچیده شده و انواع
مختلف شايستگیها و مهارتها برای مديريت در حوزه ورزش
مورد نیاز است .از اين رو صالحیت و کیفیت مديران از نظر
مهارتهای مديريتی ،يکی از مهمترين عوامل استمرار موفقیت در
هر سازمانی است .از آنجا که مسائل شغلی و احساسات مديران
و عقايد آنان از جمله عوامل اثر گذار در ارتباط می باشد .آنها
برای توانايی ارتباط بین فردی برای کارکنان اهمیت ويژه ای
قائل بوند .مديران معموالً برای ارتقای کارآمدی يکی از راه
کارهای ارتباطی را انتخاب میکنند ،لذا يک مدير ماهر بايد روی
راه هايی که باعث بهبود روابطش می شود ،تمرکز کند تا میان

کارمندان از جايگاه بهتری برخوردار باشد.
به طور کلی می توان عنوان نمود با توجه به اينکه سرمايه انسانی
نسبت به ساير منابع در سازمانها نقش بسیار مهم و ويژه ای را
ايفا نموده و در غیاب سرمايه انسانی ،ساير سرمايه ها اثربخشی
خود را از دست می دهند و پیمودن راه های توسعه و تعالی
سازمانی و سرآمدی ناهموار و دشوار می شود .داشتن حداقل
هايی از مهارتهای مديريتی و خودمديريتی جزء عوامل مهم هر
مديری محسوب می شود که در ارتقاء ورزش به عنوان يک
پديدة پیچیدة اجتماعی نقش بسیار مهم و حائز اهمیتی دارد،
ضمن اينکه شايد بتوان عنوان کرد قدرت استحکام ذهنی مديران
موجب افزايش قدرت سازگاری فرد با محیط شده و در واقع اين
توانايیهای ذهنی و روانی میتوانند عاملی تعیین کننده موفقیت
مديران در رساندن سازمان به اهداف باشند .بنابراين دارا بودن
چنین مهارتهايی برای مديران ورزشی برای مديريت سازمان حائز
اهمیت است ،زيرا انتخاب الگوی مديريتی مناسب در بلند مدت
برای توسعه و بقای يک سازمان اهمیت ويژهای دارد .بنابراين با
توجه اين موضوع که مهارتهای روانی و ذهنی مديران عامل
مهمی در توسعه و اثر بخشی کاری آنان و سازمانهای ورزشی
بوده و داشتن فاکتورهای روانی میتواند نقش بسیار تعیین
کنندهای در پیشبرد اهداف سازمانها ايفا نمايد و در واقع دارا بودن
اين مهارتها به درک بهتر مهارتهای مديريتی و نهايتاً انتخاب
الگوی مديريتی کمک خواهد نمود .از اين رو مديران عالی رتبه
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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