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 چکیده 

های سه  ارتتعیین ارتباط مههدف از حتقیق حاضر 

گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان 

روش . بود های دموگرافیکی آنان مرکزی با ویژگی

حتقیق از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی صورت 

مدیران و  ۀآماری حتقیق شامل کلی ۀجامع. گرفته است

های استان های تربیت بدنی شهرستان معاونین اداره

 های ورزشی بود  نائب رئیسان هیئتمرکزی، رئیسان و 

(    =N ) که بر اساس ماهیت حتقیق، به روش

آماری با جامعه آماری برابر در نظر  ۀسرمشاری، منون

آوری داده ها، یک پرسشنامه ابزار مجع .گرفته شد

-های ویژگیحمقق ساخته است که شامل دو خبش کلی سؤال
ر سه زیر ها دهای خبش مهارت های دموگرافیکی و سؤال

، مهارت ادراکی و مهارت فنی انسانیجمموعه مهارت 

روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه به . باشد می

و پایایی پرسشنامه از طریق   KMO= 0/ 4 میزان

برای  .به دست آمد α= 10/0آلفاکرونباخ به میزان 

کلموگرف امسیرنوف، های  ها از آزمون آزمون فرضیه
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. ی اسپیرمن استفاده شدفریدمن و ضریب مهبستگ

 هاي مهارت بني كه داد نشان حتقیق این از حاصل اطالعات

 ادارات مدیران (فين و انساني ادراكي،) مدیریيت گانة سه

معناداری  تفاوت های استان مرکز شهرستان بدنی تربیت

هاي و نیز بني ویژگي( P=00/0)وجود دارد 

 سن، سابقه خدمت، سابقه مدیریت،) دموگرافیكي

( حتصیلي، جنسیت  سابقه ورزشي، رشته میزان حتصیالت،

ادراکی، انسانی، )گانه مدیریتی  هاي سه و مهارت

بدني استان مرکزی ارتباط هاي تربیتاداره( فنی

از آجنا که ارتباط  .(<00/0P)معنادار وجود نداشت 

های سه گانه وجود داشت و  معناداری میان مهارت

در موفقیت و اثرخبشی  نقش اساسی که این مهارت ها

شود در آموزش آنان به  مدیران دارند، پیشنهاد می

 .هر سه مهارت توجه خاص مبذول گردد
 

گانه مدیریتی،  های سه مهارت :واژگان کلیدی

 .های ورزشی های دموگرافیکی، مسئوالن هیأت ویژگی
 

 مقدمه

هاي انساني در تاریخ حیات  ترین تالش مدیریت از مهم

اي از  جوامع بشري از جمموعه. استاجتماعي بشر 

شود كه هر كدام  ها با اهداف خمتلف تشكیل مي سازمان

زماني جامعه به اهداف . دهند وظایفي را اجنام مي

ها با اجنام وظایف و  رسد كه مهه سازمان مورد نظر مي

در مهه . ها به اهداف سازماني نائل آیند برنامه

یدن به اهداف ترین ركين كه براي رس ها مهم سازمان

مدیر به عنوان . است« مدیریت»تأثريگذار مي باشد 

مناینده رمسي سازمان به منظور اجياد مهاهنگي و 

و موفقیت  گريد افزایش اثرخبشي در رأس آن قرار مي

سازمان در حتقق اهداف، در گرو چگونگي اعمال 

چنانچه در رأس (.  8  نادریان، )مدیریت اوست 

ارآمد، شایسته، ماهر، ها، مدیراني كسازمان

باجتربه و كاماًل آگاه به اصول و فنون مدیریت قرار 

ها در رسیدن به اهداف خود،  گريند، موفقیت سازمان
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به مهني دلیل است كه امروزه . تضمني خواهد شد

ها به  ترین پدیده در جوامع و سازمان مدیریت اساسي

آید و مدیران یك سرمایه اسرتاتژیك حمسوب  حساب مي

رت)شوند  يم ماین
 

هاي  مدیران به مهارت(. 118 ، 

هاي مربوط به  اي براي اجنام وظایف و فعالیت ویژه

كتز در حتقیقي در الرابرت. شغل مدیریت نیاز دارند

نشان داد كه مدیران به سه مهارت و  40 ابتداي دهه

. شایستگي اساسي ادراكي، انساني و فين نیاز دارند

هاي مدیر یا به مهارت الزمه موفقیت هر سازمان

(. 81   عالقه بند،) مدیران آن سازمان بستگي دارد

در خبش تربیت بدني و ورزش، علم مدیریت هنوز 

جایگاه مناسب خود را پیدا نكرده و به سبب فقدان 

نريوهاي كارآمد و الیق از دنیاي پیشرفته بسیار 

 (. 80  سجادي، )فاصله دارد 

ها و امكانات  قهها، سلی ها، فرهنگ تنوع ورزش

ورزشي، مدیریت ورزشي را پیچیده كرده و انواع 

جدیدي از شایستگي و مهارت در حوزه مدیریت ورزشي 

ها و  بسیاري از مدیران مهارت. به وجود آورده است

كنند، در  هاي اساسي خود را كامل فرض مي توانایي

-ها و توانایيدانند این مهارت درسيت منيه حايل كه ب

هاي مدیران را در شغل خود و در خارج یتها، فعال

سازند و وجود آهنا براي  از حمیط كار، كارآمد مي

 گودرزي و مهکاران،) نیل به موفقیت ضروري است

  8  .) 

جتربه حدود شصت سال اخیر در کشور نشان می دهد 

که ورزش وتربیت بدنی نتوانسته است خود را با 

مهاهنگ کند، ای  استانداردهای جهانی و حتی منطقه

خبشی از این نامهاهنگی به نظام مدیریتی آن مربوط 

در حقیقت موفقیت، کارآیی و اثرخبشی مدیر . شود می

 :تربیت بدنی به عوامل زیر بستگی دارد ورزش و

 ؛داشنت ختصص و حتصیالت تربیت بدنی( الف

                                                 
 . Minter 
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 - : های مدیریت، شاملمندی از مهارتهبره( ب

 ؛مهارت ادراکی - مهارت انسانی  - مهارت فنی 

 - : استفاده شایسته از منابع قدرت، شامل(ج

 (. 8   میالیی،) قدرت مقام - قدرت شخصی 

عمومًا توافق بر این است که مدیران عالوه 

ای برخوردار های ویژهجتربه، از مهارت بردانش و

های قابل پرورش شخص که  مهارت به توانایی. باشند

شود، اشاره  کس میدر عملکرد و ایفای وظایف منع

بنابراین، منظور از مهارت، توانایی به . کند می

ضابطه . نش و جتربه شخصی استکار بردن مؤثر دا

عمل مؤثر در شرایط  مهارت داشنت، اقدام و اصلی

 (. 8   خورشیدی،)متغیر است 

های ورزشی برای اینکه مدیران بتوانند سازمان

روابط را به عنوان کلیتی در نظر بگیرند و به 

این کل توجه کنند به  ۀبین اجزای تشکیل دهند

از سوي دیگر در . های ادراکی نیاز دارند مهارت

گذاري و هایي چون هدفحتلیل مهارت ادراكي، شاخص

تعیني راهربد، توانایي در مهاهنگي عوامل مؤثر در 

هاي  ریزيهاي ورزشي، مهارت در برنامه اجراي برنامه

-یض اختیار و مسئولیتبلند مدت، مهارت در تفو
ها،مهارت در جتزیه و حتلیل روابط درون سازماني و 

نادریان، )حمیط سیاسي بريوني مطرح مي شود 

 (.81   امريحسیين،

های فنی به وسیله ای از مهارتبه کارگیری پاره

در عین حال، توان آموزشی چگونگی به  مدیران و

 ستانشان از امهیتها به زیردکارگیری آن مهارت

پارکز)برخوردار است 
 

مهارت فين (. 118 و مهکاران،  

نشان دهنده ي توانایي و مهارت مدیر در كار كردن 

-ها و مالكشاخص. با وسایل، ابزارها وجتهیزات است

هایي كه حمققان براي مهارت فين مدیران ورزشي مطرح 

-بندي برنامه اند از مهارت در بودجه اند عبارت كرده

خدمات  ۀورزشي، توانایي عرضهاي ها و فعالیت

                                                 
 . Parks 
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اي در طراحي فضاها و اماكن ورزشي، مشاوره

هاي ورزشي،  توانایي مدیریت اردوها و مسافرت

شناخت مشخصات و كیفیت وسایل و جتهیزات ورزشي، 

چنني . نویسي مهارت در مكاتبات اداري و گزارش

هایي عمدتًا با مطالعه، حتقیق و  ها و توانایي مهارت

(. 81   نادریان، امريحسیين،) شوديتفكر حاصل م

هاي دموگرافیكي مدیران نیز حتقیقات درباره ویژگي

دهد  مطالعات نشان مي. بسیارزیادي اجنام شده است

هاي مدیریيت بسیاري به زنان هاي گذشته پستدر دهه

اعطا شده است، اما هنوز در بسیاري از جوامع، 

سي دارد هاي سازماني نقش اساجنسیت در احراز پست

شود و زنان بیشرت  و به مردها نقش كلیدي داده مي

گاساوارا) دهند كارهاي خدماتي اجنام مي
 

 ، 118 .)

هاي دموگرافیكي مدیران بر مهواره به تأثري ویژگي

 ترابی و مهکاران. عملكرد شغلي آنان توجه شده است

رسند که  ، در حتقیق خود به این نتیجه می( 8  )

مدیریت تعارض و جنس ارتباط  های بین اسرتاتژی

آماری معنی دار وجود دارد، مهچنین بین سن و 

اسرتاتژی کنرتلی نیز ارتباط آماری معنی دار وجود 

های دموگرافیکی بر  مهواره به تأثیر ویژگی. دارد

توجه شده ...( مدیران، کارکنان و ) جوامع متفاوت

های  تأثیر ویژگی ۀحتقیقات بسیاری در زمین. است

های  گرافیکی بر عملکرد اثرخبش مدیران، موفقیتدمو

ان، تعهد کاری، وجدان کاری و کیفیت کاری مدیر

، در سطوح خمتلف مدیریتی اجنام شده ...کاری و 

های انسانی  معتقد است که ویژگی( 80  )حسینی. است

فرد در سازمان ها یکی از مهمرتین عوامل در تقویت 

فردی از آجنا  امهیت ویژگی های. وجدان کاری است

ها نقش  شود که بسیاری از این ویژگی ناشی می

اهم این . فزاینده یا کاهنده در تعهد فرد دارند

مانند ) های دموگرافی ویژگی: اند از ها عبارت ویژگی

                                                 
 . Qgasawara 
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ها اغلب برای  این ویژگی(: سن، جنس، وضعیت تأهل

ها و  هر فرد در شغل مربوط به خود، فرصت

(. 80   حسینی،)کنند  یهایی را ایجاد م حمدودیت

دارد بین  ، طی حتقیقی بیان می(81  ) افشاری

های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت  مهارت

بدنی سراسر کشور تفاوت معناداری وجود دارد و از 

های انسانی مهمرت از سایر  نظر مدیران مهارت

، (81  )حسینینادریان و امیر. ها عنوان شد مهارت

های بررسی رابطه ویژگی»ن حتت عنوان شا در حتقیق

های شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارت

نشان دادندکه، متغیرهای دموگرافی « شغلی آنان

 ۀخدمت، سابق ۀمدیران مثل سن، جنسیت، سابق

ورزشی رابطه  ۀسابقمدیریت، وضعیت تأهل، و 

معناداری با مهارت انسانی ندارند، اما میزان 

های ادراکی و دو مدیریت با مهارت ۀسابق حتصیالت و

حتصیلی با مهارت فنی  ۀورزشی و و رشت ۀسابقمتغیر 

، در (81  ) جنف آبادی. رابطه معناداری دارند

نیازسنجی آموزشی مدیران میانی » حتقیقی حتت عنوان

نشان داد که، نیاز « شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ت انسانی مدیران میانی شرکت نام برده، به مهار

بیشرت از مهارت ادراکی و نیاز به مهارت ادراکی 

مهچنین مدرک حتصیلی و . باشد بیشرت از مهارت فنی می

سابقه کار در تعیین نیاز به مهارت ادراکی و 

انسانی تأثیری ندارد و سابقه کار و میزان حتصیالت 

معاونان و مدیران میانی نیز در تعیین نیاز به 

اشته، ولی میزان حتصیالت مهارت فنی تأثیری ند

سرپرستان در تعیین نیاز فنی مدیران تأثیرگذار 

، در حتقیقی با (80  ) سلیمی و مهکاران. بوده است

های شخصیتی با موفقیت شغلی در رابطه ویژگی»عنوان

نشان دادند که، « مدیران ارشد یک سازمان دولتی

 ۀسابق سن، حتصیل و)های مجعیت شناختیبین ویژگی

با موفقیت شغلی تفاوت معناداری ( یت در شغلمسئول

، در حتقیق خود با عنوان (80  ) شجاع. وجود ندارد
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نیازسنجی آموزشی مدیران میانی بانک جتارت در »

فنی، انسانی، )های سه گانه مدیریتی زمینه مهارت

نشان « آموزشی آنان  جهت تدوین برنامه( ادراکی

های  رتداد که، مابین نیازهای آموزشی به مها

 گانه مدیریتی بر حسب متغیرهای تعدیل کننده سه

تفاوت ( سن، جنسیت، میزان حتصیالت و سابقه خدمت)

مهچنین بین میانگین نیاز . معناداری وجود ندارد

های سه گانه مدیریتی، مدیران میانی زن  به مهارت

. و مدیران میانی مرد تفاوت معناداری وجود ندارد

 قیق خود با عنوان، در حت( 8  ) عبداللهی

نیازهای آموزشی مدیران میانی تربیت بدنی وزارت »

به « مدیریتیهای سه گانه  آموزش و پرورش به مهارت

های  مدیران میانی به شاخصاین نتیجه رسید که، 

. مهارت انسانی بیش از دو مهارت دیگر نیاز دارند

های مورد نیاز مدیران میانی به ترتیب  مهارت

مهارت انسانی، ادراکی، : است ازاولویت، عبارت 

بین مهارت های سه گانه مدیریتی ارتباط . فنی

های مورد  مهچنین بین مهارت. معنی دار وجود دارد

. نیاز مدیران میانی تفاوت معنی داری وجود دارد

وی در حتقیق خود به این نتیجه رسید که، میزان 

حتصیالت و سابقه مدیریت با مهارت ادراکی، و سابقه 

. رزشی و رشته حتصیلی با مهارت فنی ارتباط داردو

 ، در حتقیقي با عنوان( 8  ) مظفری و مهکاران

های مدیران سازمان ها و شایستگیتعیین مهارت»

تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارائه یک الگوی 

نشان دادند که، مدیران « مدیریتی در این زمینه

ه برای های مطرح شدگانه به متامی شاخصسطوح سه

ها بیش از میانگین نیاز ها و شایستگیمهارت

مهچنین نتایج حتلیل واریانس نشان داد که . دارند

های مدیران عالی به ترتیب اولویت به مهارت

مدیران میانی . ادراکی، انسانی و فنی نیاز دارند

های انسانی، ادارکی و فنی و مدیران به مهارت

ی و ادراکی نیاز های فنی، انسانعملیاتی به مهارت
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نتایج مهبستگی در این حتقیق نشان داد که . دارند

( ادراکی، انسانی و فنی) گانههای سهبین مهارت

، (48  ) ریسمانچیان. ارتباط معنادار وجود دارد

رابطه عملکرد مدیران مدارس با مدرک »در حتقیق خود

گزارش کرد، بین « حتصیلی و سوابق خدمت آنان

سوابق خدمت آنان رابطه عملکرد مدیران و 

معناداری وجود ندارد، اما بین عملکرد مدیران و 

. معناداری وجود دارد ۀمدرک حتصیلی آنان رابط

بررسی » ، در حتقیقي با عنوان(40  ) حسینی نیا

میزان برخورداری مدیران سازمان نوسازی، توسعه و 

 جتهیز مدارس کشور از مهارت های سه گانه مدیریتی

از نگاه کارکنان و تأثیر ( نی، ادراکیفنی، انسا)

به این نتیجه رسید که، « ها آن بر اثرخبشی آن

مهارت فنی به صورت مثبت در اثرخبشی مدیران نقش 

دارد، و مهارت انسانی، ادراکی و سابقه کار 

مدیران از عوامل بازدارنده اثرخبشی مدیران 

مهچنین مشخص شد که بین افراد پاسخ دهنده . باشد می

سطح حتصیالت باالتر و پایین تر تفاوت وجود  با

دارد، یعنی افرادی که دارای حتصیالت باالتری بودند 

 از دیدگاه فنی نظر هبرتی نسبت به افراد سطح پایین

، در ( 4  ) رخ خبش. داشتند( دیپلم، فوق دیپلم)

سبک مدیریت مدیران  ۀبررسی رابط»حتقیق خود

« شخصیتی آنانهای  های شیراز با ویژگیدبیرستان

گیرد جنسیت، سن، میزان حتصیالت، سنوات  نتیجه می

خدمت و تأهل در شیوه مدیریت مدیران تأثیر 

 .چندانی ندارند

سابا ال
 
 در انساني هاي مهارت كه است معتقد ( 00 ) 

 آهنا مدیریت شیوة روي را تأثري بیشرتین پروژه مدیران

ج. گذارد مي چن
 

چه »نای حتت عنوا، در مقاله(008 )

-گوید که مهارت می« هایی برای موفقیت الزمند؟مهارت

. اند ای هر دو برای موفقیت مهمهای مردمی و حرفه

                                                 
 . El Sabaa 

 . Chang 



 
های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات  رابطه مهارت

 06                    ...تربیت بدنی

 

 

ای نیاز داریم، چون در یک رقابت مهارت حرفه

های مردمی نیاز داریم، مهارت. جهانی قرار داریم

چون به مردم برای اجنام بعضی کارها نیاز داریم، 

تا قادر باشیم عقاید را  ما به مردم نیاز داریم

های عاطفی آنان تبادل کنیم، مهچنین به محایت

ما باید بتوانیم با تغییرات سریع  .نیازمندیم

ر. حمیطی مهگام شویم کال
 

برترین  ۀ، در مقال(008 ) 

های واقعی مورد نیاز یک مهارت: گوید رهربان می

ی رهرب، ترویج مشارکت فردی، محایت از رشد و توسعه

-گوید که رهربان باید مهارت وی می. باشد ان میکارکن
خالقیت . شان بسازندهای رهربی را بر اساس شایستگی

رهربان و این که آنان به کارکنانشان بازخورد 

. ارائه دهند، در موفقیت رهربان بسیار مؤثر است

باروندي و پنت
 
 آموزش امهیت لزوم بر پژوهشي در( 008 ) 

پروژه  مدیران براي فين و يانسان هاي مهارت دانشگاهي

ن. گذاشتند صحه سامباسیوا
 در( 001 )مهكاران  و  

 هاي مهارت و شخصي قابلیتهاي كه دادند پژوهشي نشان
 .دارد ها فرصت شناخت مهارهتاي با مثبيت ارتباط مدیریيت،

ر آنگ
 فراحتلیل، بررسي در نیز (001 )مهكاران  و  

  موفقیت و انيانس سرمایة بني كم ويل معنادار ارتباطي
 ارتباطاین . یافتند سازمان در كارآفرینان و مدیران

 .بود جتربه و حتصیل از بیشرت ها مهارت و دانش بعد در

هومان
0
 خدمات شركت یك روي موردي مطالعة یك در (0 0 ) 

 منابع و مدیریت ارتباطات كه دریافت ارتباطي،
 تبدیل و اداري ساختار از تغیري براي نیازي انساني،

 به مربوط فين مهارت اما .عملگراست جتاري شركت به شدن

 یك در الزم فنون و كار شیوة ابزار، از فرد استفاده

 .است ختصصي زمینه

                                                 
 . Kolar 

 . Pant and Barondi 

 . Sambasivan 

 . Unger 

 . Huemann 
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متأسفانه در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 

های  حتقیقات بسیار کمی در ارتباط با میزان مهارت

مدیریتی مدیران تربیت بدنی اجنام شده  ۀسه گان

های دموگرافیکی بر  مهچنین به تأثیر ویژگی .است

عملکرد شغلی مدیران ورزشی و ارتباط آن با 

مدیریتی، بسیار کم توجه شده  ۀهای سه گان مهارت

 .است

رسد که در اداره کل تربیت بدنی  به نظر می

استان مرکزی، کارکنان بر اساس ختصص و مهارت خود 

 شان های دموگرافیکی و مهچنین متناسب با ویژگی

به کار گرفته ...( سن، جنس، حتصیالت و : مانند)

به نظر حمقق توجه به این مقوله، سهم . اند نشده

بسزایی در ارتقاء مدیریت ورزشی و هببود عملکرد 

 .مدیران تربیت بدنی دارد

هاي  در پژوهش حاضر سعي براین است كه سطح مهارت

ان بدني استهاي تربیت گانه مدیریيت مدیران اداره سه

مرکزی تعیني گردد و بررسي شود كه مدیران در هر 

 ۀهایي بیشرت نیاز دارند و رابط مهارت به چه مؤلفه

هاي دموگرافیكي مدیران  ها با ویژگيآن مهارت

 .بررسي و تأثري آن بر عملكرد مدیران ارزیابي شود
 

 روش حتقیق

درحتقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف 

گانه های سهعیین میزان مهارتت»کلی حتقیق که 

های های تربیت بدنی شهرستان مدیریتی مدیران اداره

های دموگرافیکی آن با ویژگی ۀاستان مرکزی و رابط

« پیمایشی -توصیفی »باشد، از روش حتقیق  می« آنان

وسیله ه استفاده شد که اطالعات مورد نیاز ب

. پرسشنامه و به شکل میدانی مجع آوری شده است

مدیران و معاونین  ۀآماری حتقیق شامل کلی ۀعامج

های استان مرکزی، های تربیت بدنی شهرستاناداره

های ورزشی بود که در رئیسان و نائب رئیسان هیئت

    )سطح عملیاتی مدیریتی مشغول به خدمت بودند 



 
های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات  رابطه مهارت

 04                    ...تربیت بدنی

 

 

=N .)ۀاساس ماهیت حتقیق، به روش سرمشاری، منونبر 

. ر نظر گرفته شدآماری با جامعه آماری برابر د

های این حتقیق، یک پرسشنامه  آوری دادهابزار مجع

حمقق ساخته است که شامل دو خبش کلی به شرح زیر 

 :باشد می

 4های دموگرافیکی شامل های ویژگی سؤال -الف

 ؛شاخص

ها در سه زیر جمموعه مهارت های خبش مهارت سؤال -ب

و شاخص  0 شاخص، مهارت ادراکی با    با  انسانی

 .شاخص تنظیم شده است 8 مهارت فنی با 

 روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه به میزان

4 /0 =KMO   و پایایی پرسشنامه از طریق

با . به دست آمد α= 10/0آلفاکرونباخ به میزان 

توجه به میزان به دست آمده پرسشنامه از روایی و 

به طور کلی از جمموع  .پایایی باالیی برخوردار است

پرسشنامه قابل     های ارسالی، تعداد  پرسشنامه

. داد را تشکیل می%  1استفاده برگشت داده شد، که

فراوانی و  درصداز آمار توصیفی شامل فراوانی، 

فراوانی تراکمی، میانگین، احنراف استاندارد و 

کلموگرف امسیرنوف، آمار استنباطی شامل آزمون 

جتزیه و حتلیل  فریدمن و ضریب مهبستگی اسپیرمن برای

 .ها استفاده شد داده
 

 های حتقیق نتایج و یافته

مدیران و  فردي هاي ویژگي برخي به ابتدا خبش، این در

های استان های تربیت بدنی شهرستانن ادارهامعاون

و  های ورزشیمرکزی، رئیسان و نائب رئیسان هیئت

 .شود مي اشاره حتقیق هاي یافته به سپس
 

 نتایج توصیفی

نشان دهنده این مطلب (  جدول)های حتقیق تهیاف

 :است
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 زن % 8 /8 و مرد آزمودنی ها از %  4/  - 

%  40/  جمرد و%  1 /8از این تعداد  .بودند

 . هل بودندأها مت آزمودنی

 0  تا 1  سن به مربوط فراوانی % بیشرتین - 

 8  سن به مربوط فراوانی % کمرتین و %    با سال

 .بود %  /1 با سال 0 تا 

%  0 / اعضا دارای مدرک دیپلم، %   /0 - 

کارشناسی %  4/ کارشناسی و  %  1/ کاردانی، 

%  1 /0که رشته حتصیلی . ارشد و باالتر بودند

رشته مدیریت و %    / ها تربیت بدنی،  آزمودنی

 .ها بود سایر رشته 1 / 

 1در بازه %  0 / کمرتین سابقه خدمت با  - 

در %    / ین سابقه خدمت با سال و بیشرت 0 تا

 .سال قرار داشت  -0بازه 

کمرتین و %    / سال سابقه مدیریت با  1-   -0

بیشرتین میزان %  1 /0سال سابقه مدیریت با   - 

 .را به خود اختصاص داد

کمرتین میزان سابقه ورزشی در سطح آسیایی و  -1

و بیشرتین میزان سابقه ورزشی در %  1/ جهانی با 

 .اعالم شد%  00/ استانی با سطح 
 

 سیرهای مجعیت شناختی جامعه حتت بر توزیع ویژگی.  جدول 

 

 نتایج استنباطی

 سن رشته حتصیلی سابقه کاری مدرک حتصیلی جنس متغیرها

 گویه ها
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 0  4  1    8  8  00    1  4  4  8 40 8  0    41 فراوانی

%  /4  8/ 8 0/   / 0  /1   /4  /    / 0  /    1 0/ 1  /    / 1 1/      /      



 
های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات  رابطه مهارت

 03                    ...تربیت بدنی

 

 

 به پاسخگویي قالب در حتقیق هاي یافته به خبش این در

 .شود مي اشاره حتقیق فرعي و اصلي هاي فرضیه
 

گانه مدیریيت هاي سه بني مهارت :اول فرضیة

های تربیت مدیران اداره( ادراکی، انسانی، فنی)

 .بدنی استان مرکزی ارتباط وجود دارد

 ادارات مدیران ادراكي هاي مهارت هاي مؤلفه بني.  

 معين داري تفاوت های استان مرکزی شهرستان بدني تربیت

 .دوجود دار

 ادارات مدیران انسانی هاي مهارت هاي مؤلفه بني.  

 معين داري تفاوت های استان مرکزی شهرستان بدني تربیت

 .وجود دارد

 ادارات مدیران فنی هاي مهارت هاي مؤلفه بني.  

 معين داري تفاوت های استان مرکزی شهرستان بدني تربیت

 .وجود دارد
 

سن، سابقه ) هاي دموگرافیكيبني ویژگي :فرضیه دوم

بقه ورزشي، خدمت، سابقه مدیریت، میزان حتصیالت، سا

هاي سه گانه و مهارت( رشته حتصیلي، جنسیت

-هاي تربیتاداره( ادراکی، انسانی، فنی)مدیریتی
 .بدني استان مرکزی ارتباط معنادار وجود دارد

سن، سابقه خدمت، ) هاي دموگرافیكيبني ویژگي . 

یالت، سابقه ورزشي، رشته سابقه مدیریت، میزان حتص

-هاي اداركي مدیران ادارهو مهارت( حتصیلي، جنسیت

بدني استان مرکزی ارتباط معنادار وجود هاي تربیت

 .دارد

سن، سابقه خدمت، ) هاي دموگرافیكيبني ویژگي.  

بقه ورزشي، رشته سابقه مدیریت، میزان حتصیالت، سا

-اداره هاي انسانی مدیرانو مهارت( حتصیلي، جنسیت

بدني استان مرکزی ارتباط معنادار وجود هاي تربیت

 .دارد

سن، سابقه خدمت، ) هاي دموگرافیكيبني ویژگي.  

ابقه ورزشي، رشته سابقه مدیریت، میزان حتصیالت، س

هاي هاي فنی مدیران ادارهو مهارت (حتصیلي، جنسیت
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بدني استان مرکزی ارتباط معنادار وجود تربیت

 .دارد
 

 اولفرضیه 

 واریانس حتلیل از استفاده با حتقیق این از حاصل اطالعات
 مدیریيت گانة سه هاي مهارت بني كه داد نشان فریدمن

 بدنی تربیت ادارات مدیران فين و انساني ادراكي،)

معناداری وجود  تفاوت های استان مرکزی شهرستان

های سه گانه  برای تعیین اولویت مهارت. دارد

مدیریتی از دیدگاه مدیران ادارات تربیت بدنی با 

استفاده از آزمون فریدمن و با کای اسکوار 

 P< 00/0و سطح معناداری   ، درجه آزادی  0 / 0 

 :های مدیریتی اینگونه تعیین شد اولویت مهارت

، مهارهتای انسانی  /00های فنی با میانگین  مهارت

های ادراکی با میانگین  و مهارت /81با میانگین 

اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص   /  

  .باشد نتایج در شکل زیر قابل مشاهده می. دادند

 

 
 

 سه هاي مهارت اولویت براي فریدمن آزمون نتایج .  منودار

های  شهرستان بدني تربیت ادارات مدیران براي مدیریيت گانة

ن، رئیس و نائب ااستان مرکزی از دیدگاه مدیران، معاون

 های ورزشی تأرئیسان هی
 



 
های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات  رابطه مهارت

 03                    ...تربیت بدنی

 

 

 ادارات مدیران ادراكي هاي مهارت هاي مؤلفه بني.  

داري  معين تفاوت استان مرکزی های بدني شهرستان تربیت

 0 بندي  اولویت بررسي در(. p<00/0) مشاهده شد
 ادارات مدیران براي الزم ادراكي هاي مهارت از مؤلفه

 بدني تربیت ادارات مدیران خود دیدگاه از تربیت بدنی

استفاده شد که با کای اسکوار  فریدمن آزمون از

 نشان جدول زیر در آن نتایج 1آزادي  درجة و 1 /1 0

 .است شده داده

 

 
 هاي مهارت اولویت بندي براي فریدمن یج آزموننتا . جدول

 بدني تربیت ادارات مدیران براي الزم ادراكي
 

 ادارات مدیران انسانی هاي مهارت هاي مؤلفه بني.  
معين داري  تفاوت استان مرکزی های بدني شهرستان تربیت

شاخص    برای اولویت بندی (. p<00/0) مشاهده شد

 تربیت بدنی ادارات یرانمد براي های فنی الزم مهارت

 های ادراکیهای مهارتشاخص
میانگین 

 رتبه 

اولویت 

 بندی

مهارت در حتلیل حمیط سیاسی و استفاده از فرصت 

 های مناسب
  /1   

   0/ 1 ر نوآوری و خالقیتمهارت د

درک امهیت جنبه های اقتصادی و جلب محایت های 

 اقتصادی
81/0   

   11/0 مهارت در جتزیه و حتلیل روابط درون سازمانی

مهارت در اخذ تصمیمات مؤثر بر اساس ارزیابی 

 صحیح از راه حل های موجود
1 /0 0 

 1 01/0 مهارت در اجرای ایده های خود

دیریت مؤثر تغییرات و دگرگونی های مهارت در م

 سازمانی و حمیطی
 4/0 4 

مهارت در شناسایی مسائل از طریق بررسی عالئم 

 و نشانه ها
  /0 8 

مهارت در مهاهنگی عوامل مؤثر در اجرای برنامه 

 ها و فعالیت ها
41/  1 

مهارت حل مسئله و ارائه راه حل های عملی 

 برای مشکالت
00/   0 



 
 91 تابستان، اول، سال دومشماره  ورزشیمدیریت پژوهش در فصلنامه                               44  

 

 آزمون از بدني تربیت ادارات مدیران خود دیدگاه از

 و 11 /4 0استفاده شد که با کای اسکوار  فریدمن
 شده داده نشان جدول زیر در آن نتایج   آزادي  درجة

 .است



 
های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات  رابطه مهارت

 44                    ...تربیت بدنی

 

 

هاي  مهارت اولویت بندي براي فریدمن نتایج آزمون.   جدول

 بدني تربیت ادارات مدیران براي الزم انسانی
 رتبه میانگین های انسانیهای مهارتشاخص

   81/8 توانایی سخنرانی و فن بیان

   4/8  مهارت در اداره افراد مشکل دار یا مشکل ساز

   8/   مهارت حل اختالف و تضاد بین کارکنان حتت سرپرستی

   4/ 1 مهارت ارزیابی صحیح عملکرد کارکنان

ایجاد زمینه توسعه  مهارت در آموزش کارکنان و

 افراد
18/4 0 

مهارت در هدایت، مشاوره و راهنمایی کارکنان حتت 

 سرپرستی
  /4 1 

مهارت در ایجاد انگیزش و توجه به گقته های 

 دیگران
  /4 4 

مهارت در اداره کار گروهی و ایجاد زمینه 

 مشارکت
04/1 8 

 1 8/1  مهارت شنود مؤثر و توجه به گفته های دیگران

 0  1/   هارت در برقراری امنیت شغلی برای زیردستانم

مهارت در برقراری ارتباط مؤثر انسانی با 

 کارکنان و سایر افراد
1 /0    

    0/ 0 مهارت درتکریم ارباب رجوع

    1/0  مهارت در تقدیر و تشکر از زیردستان

 

 ادارات مدیران فنی هاي مهارت هاي مؤلفه بني.  

معين داري  تفاوت استان مرکزی های ستانبدني شهر تربیت

مهانگونه که در جدول زیر (. p<00/0) مشاهده شد

شاخص  8 شود، برای اولویت بندی  مشاهده می

 تربیت بدنی ادارات مدیران براي های فنی الزم مهارت

 آزمون از بدني تربیت ادارات مدیران خود دیدگاه از

 و 18 /010استفاده شد که با کای اسکوار  فریدمن
 شده داده نشان  جدول  در آن نتایج 4 آزادي  درجة

 .است
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 فنی مهارهتاي اولویت بندي براي فریدمن نتایج آزمون.  جدول
 بدني تربیت ادارات مدیران براي الزم
 رتبه میانگین های فنیهای مهارتشاخص

 8  40/4 مهارت در سازماندهی تیم های ورزشی

 4  8/ 0 افرت های ورزشیتوانایی مدیریت اردوها و مس

 1  0/8  مهارت در برقراری امنیت اماکن و فضاهای ورزشی

 0  0/8  مهارت در برگزاری مسابقات استانی و ناحیه ای

    8/   میزان دانش مربیگری

    8/   مهارت در مکاتبات اداری و گزارش نویسی

    1/8  مهارت درجذب و نگهداری نیروی انسانی

برنامه ریزی امور فنی و ختصصی برنامه مهارت در 

 ها و عملیات ورزشی
 8/8    

 0  00/8 نظارت بر تقویم ورزشی و برنامه های عملیاتی

 1 1/   میزان دانش داوری

 8 1/1  میزان جتربه ی مربیگری

 4 10/1 میزان شناخت از مشخصات و کیفیت جتهیزات ورزشی

راحی اماکن ای در ط مهارت در ارائه خدمات مشاوره

 و فضاهای ورزشی به مهندسان و متخصصان
  / 0 1 

 0 0 / 1 میزان آشنایی با حقوق ورزشی

     /08 مهارت در بودجه بندی برنامه و فعالیتها

مهارت کار با کامپیوتر و برنامه های نرم 

 افزاری
0 /     

     / 0 میزان آشنایی با زبان خارجه

     /   اریمهارت در امور مالی و حسابد
 

 فرضیه دوم

با استفاده از آزمون ضریب مهبستگی اسپیرمن .  

-بني ویژگيمشخص شد،  p<  00/0در سطح معنی داری 

سن، سابقه خدمت، سابقه مدیریت، ) هاي دموگرافیكي

( میزان حتصیالت، سابقه ورزشي، رشته حتصیلي، جنسیت

بدني هاي تربیتهاي اداركي مدیران ادارهو مهارت

 .تان مرکزی ارتباط معناداری وجود ندارداس

جتزیه حتلیل مهبستگی بین متغیرهای دموگرافیکی و . 0جدول

 های ادراکیمهارت

 ها مؤلفه

 مؤلفه ها     

متغیرهای 

 دموگرافیکی

سطح  تعداد

 معناداری

ضریب 

 مهبستگی

نتیجه 

 آزمون

 

 

     سن
44 /0 0 8/0 

رد  

 فرضیه



 
های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات  رابطه مهارت

 46                    ...تربیت بدنی

 

 

 

مهارهتای 

 ادراکی

     سابقه خدمت
00 /0 01 /0- 

رد  

 فرضیه

سابقه 

 مدیریت

    
810/0 0  /0 

رد  

 فرضیه

     جنسیت
 84/0  0 /0- 

رد  

 فرضیه

میزان 

 حتصیالت

    
 8 /0  0 /0- 

رد  

 فرضیه

سابقه 

 ورزشی

    
 01/0  04/0 

رد  

 فرضیه

 رشته حتصیلی
    

 01/0 048/0- 
رد  

 فرضیه

 

ی به دست آمده در داربا توجه به سطح معنی.  

سن، سابقه ) هاي دموگرافیكيبني ویژگيجدول زیر، 

خدمت، سابقه مدیریت، میزان حتصیالت، سابقه ورزشي، 

هاي انسانی مدیران و مهارت( رشته حتصیلي، جنسیت

بدني استان مرکزی در سطح هاي تربیتاداره

، ارتباط معناداری وجود  p<  00/0معناداری 

 .ندارد
 

یه حتلیل مهبستگی بین متغیرهای جتز. 1جدول

 های انسانیدموگرافیکی و مهارت
            

 ها لفهؤم

 ها لفهؤم

متغیرهای 

 دموگرافیکی

سطح  تعداد

 معناداری

ضریب 

 مهبستگی

نتیجه 

 آزمون

 

 

 

های  مهارت

 انسانی

     سن
 1 /0 01 /0- 

رد  

 فرضیه

     سابقه خدمت
08 /0    /0- 

رد  

 فرضیه

سابقه 

 ریتمدی

    
 10/0 0  /0- 

رد  

 فرضیه

     جنسیت
 41/0 000/0- 

رد  

 فرضیه

 میزان حتصیالت
    

   /0  01/0- 
رد  

 فرضیه

 سابقه ورزشی
    

 10/0 01 /0 
رد  

 فرضیه

رد   0/  0 40/0      رشته حتصیلی
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 فرضیه

 

بني داری به دست آمده، با توجه به سطح معنی.  

سن، سابقه خدمت، میزان ) هاي دموگرافیكيویژگي

و ( بقه ورزشي، رشته حتصیلي، جنسیتحتصیالت، سا

بدني استان هاي تربیتهاي فنی مدیران ادارهمهارت

اما بین . مرکزی ارتباط معناداری وجود ندارد

های فنی ویژگی دموگرافی سابقه مدیریت و مهارت

بدنی، با توجه به سطح های تربیتمدیران اداره

و میزان مهبستگی ( p= 0/  0)به دست آمده داری معنی

داری وجود ، رابطه منفی معنی(r=  -0/   )حاصله 

 .دارد
 

جتزیه حتلیل مهبستگی بین متغیرهای دموگرافیکی و . 4جدول

 های فنیمهارت

 

 حبث و نتیجه گیری

 مدیران، انتخاب در ها سازمان روي پیش مسائل مجله از
و  معیارها به توجه با شایسته مدیران برگزیدن

 با امروزه. است مهم پست این تصدي براي الزم هاي مؤلفه

 كنوني، داشنت رقابيت حمیط و ها سازمان توسعة و رشد

 ها لفهؤم

 ها  مؤلفه

متغیرهای 

 دموگرافیکی

سطح  تعداد

 معناداری

ضریب 

 مهبستگی

نتیجه 

 آزمون

 

 

 

های  مهارت

 فنی

     سن
 8 /0 0 1/0- 

رد  

 فرضیه

     سابقه خدمت
 80/0 000/0- 

رد  

 فرضیه

سابقه 

 مدیریت

    
*0  /0    /0- 

پذیرش 

 فرضیه

     جنسیت
  0/0   0/0 

رد  

 فرضیه

 میزان حتصیالت
    

  0/0   0/0 
رد  

 فرضیه

 سابقه ورزشی
    

  4/0   4/0 
رد  

 فرضیه

 رشته حتصیلی
    

 80/0  80/0 
رد  

 فرضیه

00/0  >p 
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 از نوعي به ها، سازمان مدیران یيتمدیر هاي مهارت

 ادارات تربیت مدیران .است آنان انتصاب اصلي ملزومات
 آنان صحیح عملكرد و نیستند مستثين امر این از نیز بدني

 حساس، حمیط به توجه با ورزشي كشور اهداف پیشربد در

 هاي مهارت داشنت گرو در دانشگاهها، پیچیدة و علمي

هدف پژوهش . كاراست و اثرخبش تبراي مدیری الزم مدیریيت

گانه مدیریيت مدیران هاي سهحاضر این است كه مهارت

بدني استان مرکزی را اولویت بندی هاي تربیتاداره

کرده و بررسي کند مدیران در هر مهارت به چه 

ها آن مهارت ۀهایي بیشرت نیاز دارند و رابطمؤلفه

أثري آن هاي دموگرافیكي مدیران بررسي و تبا ویژگي

 تواند مي حتقیق این .بر عملكرد مدیران ارزیابي شود

 خدمت حني و قبل هاي آموزش و مدیران گزینش براي چارچوبي
 اثرخبشي و كارایي یا پست منظور تصدي به آنان براي

 .باشد آنان بیشرت

سه  هاي مهارت بني حتقیق، این از حاصل نتایج برمبناي

ادارات  مدیران( فين و انساني ادراكي،) مدیریيت گانة

معين  های استان مرکزی اختالف شهرستان بدني تربیت

 بدني تربیت ادارات مدیران دیدگاه از. شد مشاهده داري

هاي  مهارت به نسبت بیشرتي اولویت از هاي فنی مهارت

 .است برخوردار ادارات براي مدیران ادراکی انسانی و

 در ستپ این بودن عملیاتي به که این یافته باتوجه

 از فين هاي که باید مهارت مدیریيت، سلسله مراتب
این . ، تطابق داردباشد برخوردار بیشرتي اولویت

، (80  ) ، حسین نیا( 8  ) نتایج با نظرات مظفری

مهسو و با ( 008 ) و پنت و باروندی( 008 ) چنج

، (81  ) های افشاری نتایج به دست آمده از پژوهش

و (  8  ) ، عبداهلی(80  ) ، شجاع(81  ) جنف آبادی

نتایج به  در این تضاد. مغایر است(  00 ) آل سابا

 بررسي مورد جوامع بودن متفاوت به میتوان را دست آمده

در )از آجنایی که مهارت با اشیاء . دانست مرتبط

های ورزشی با تأسیسات، اماکن، جتهیزات و  سازمان
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ارد سروکار د( رزشیو عملیات و های اجرایی برنامه

و موارد فوق را عمدتًا مدیران عملیاتی با مهکاری 

کارکنان عملیاتی و نیروهای متخصص فنی اجنام می 

دهند، لذا مدیران عملیاتی به مهارت فنی بیشرتی 

به عالوه بسیاری از حمققان مدیریت . نیاز دارند

معتقدند که مدیر عملیاتی هنوز هم در مشار 

قت و شایستگی کارکنان بوده و تنها به علت لیا

 (. 8  مظفری ) سرآمد دیگر مهکاران خود شده است

های حتقیق، این نتیجه حاصل شد که  اساس یافتهبر

های استان  های تربیت بدنی شهرستان رهامدیران اد

مرکزی، در زمینه مهارت ادراکی به ترتیب اولویت 

هایی چون مهارت در حتلیل حمیط سیاسی و  به شاخص

ای مناسب، مهارت در خالقیت و ه استفاده از فرصت

نوآوری و درک امهیت جنبه های اقتصادی و جلب محایت 

 .های اقتصادی نیاز دارند

در زمینه مهارت انسانی اولویت اول تا سوم به 

هایی چون توانایی سخنرانی و فن بیان، مهارت  شاخص

در اداره افراد مشکل دار یا مشکل ساز و مهارت 

ارکنان حتت سرپرستی اختصاص حل اختالف و تضاد بین ک

 های نادریان و امیرحسینی یافت که با یافته

 .، مهخوانی دارد(80  )

های مهارت فنی به ترتیب  در اولویت بندی شاخص

هایی چون مهارت در امور مالی و حسابداری،  لفهؤم

آشنایی با زبان خارجه و مهارت کار با کامپیوتر 

، (000 )لطیف .اولویت اول تا سوم را بدست آوردند

این مهارت ها را برای موفقیت مدیران، مؤثر 

کند که مهارت  ، نیز تأکید می(008 ) داند و چنج می

ای و مردمی برای موفقیت مدیران مهم  های حرفه

 .اند

از دیگر اهداف ویژه این حتقیق، بررسی رابطه 

های سه  های دموگرافیکی مدیران با مهارت ویژگی

دست آمده ه اساس نتایج ببر. گانه مدیریتی بود

های دموگرافیکی و مهارهتای سه گانه  بین ویژگی
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 مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی

 . رابطه معنی داری وجود نداشت( به طور کلی)

های دموگرافیکی با  در بررسی رابطه ویژگی

های ادراکی مدیریتی مشخص شد ارتباط  مهارت

که این با . د نداردمعناداری بین این دو وجو

 ، شجاع(80  ) ، سلیمی(81  )های جنف آبادی یافته

و ( 81  )، مهخوان و با نظرات نادریان(80  )

که در (   0 ) و جواهری زاده(  8  ) عبداللهی

حتقیق خود نشان دادند میزان حتصیالت و سابقه 

مدیریت با مهارت ادراکی رابطه معنادار دارد، 

 .باشد نامهخوان می

های  ایج حاصل از بررسی رابطه ویژگینت

های انسانی مدیریتی حاکی از  دموگرافیکی با مهارت

عدم رابطه معنی دار بین این دو متغیر بود، که 

، (81  ) ، جنف آبادی(81  ) های نادریان با یافته

(  8  ) و عبداللهی( 80  ) ، شجاع(80  )سلیمی

 .مهخوان می باشد

خص شد رابطه معناداری در خبش دیگر این حتقیق، مش

های فنی مدیران  های دموگرافیکی و مهارت بین ویژگی

اما بین سابقه مدیریت و مهارت . . وجود ندارد

رابطه معنی دار منفی وجود  (p ،   /0-=r=0/  0) فنی

، (81  )های جنف آبادی این نتایج با یافته. داشت

مهخوان و با نظرات ( 80  )، و شجاع(80  ) سلیمی

که در حتقیق خود (  8  )و عبداللهی( 81  )یاننادر

نشان دادند سابقه ورزشی و رشته حتصیلی با مهارت 

از . باشد فنی رابطه معنادار دارد، نامهخوان می

آجنایی که بین سابقه مدیریت و مهارت فنی یک 

ارتباط معنی دار منفی وجود دارد، می توان این 

فرد بیشرت  گونه بیان داشت که، هرچه سابقه مدیریت

شود، در نتیجه بیشرت درگیر برنامه ریزی، 

شود، هرچند  ها می سازماندهی، کنرتل و اجرای برنامه

باشد، بنابراین از اجرای  که در سطح عملیاتی می

شود و بیشرت به  های فنی خود به خود دور می مهارت
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، قرار (فنی) ها صورت ناظر در اجرای این مهارت

 .گیرد می

دست آمده ه توجه به نتایج بدر پایان با 

های فنی در مدیران مورد  توان به لزوم مهارت می

با توجه به نیازی که مدیران . بررسی اشاره کرد

شود که  های فنی دارند، پیشنهاد می به مهارت

های آموزشی با مبانی  های مدیریتی و یا کالس کارگاه

امور مالی و حسابداری، کار با کامپیوتر و 

نرم افزاری، بودجه بندی، برقراری  های برنامه

برای مدیران ... ارتباطات مؤثر، کارآفرینی و 

از آجنا که ارتباط معناداری میان . برگزار گردد

های سه گانه وجود دارد و نقش اساسی که این  مهارت

ها در موفقیت و اثرخبشی مدیران دارد،  مهارت

شود در آموزش آنان به هر سه مهارت  پیشنهاد می

 ارشد مدیران و مسئوالن پس. جه خاص مبذول گرددتو

به  ها مؤلفه مهة توسعة منظور به را الزم بسرتهاي باید

 مدیران در هاي فنی مهارت به هاي مربوط مؤلفه ویژه

 .سازند فراهم
 

  

 

 

 

 منابع
عرب،  ؛توفیقی، شهرام؛ اکربی، فیض اهلل ؛ترابی، امین

سبک رهربی و رابطه . ( 8  ).حممد و طراحی، حممدجواد

های حتت پوشش  مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان

، دانشکده هبداشت و دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 .پیراپزشکی

عوامل مؤثر در (. 80  شهریور،). حسینی، اعظم السادات

 .0  ، مشاره ، جمله تدبیرتقویت وجدان کاری

بررسی میزان برخورداری  .(40  ).حسینی نیا، جمتبی

دیران سازمان نوسازی، توسعه و جتهیز مدارس کشور م

فنی، انسانی، ) های سه گانه مدیریتی از مهارت

از نگاه کارکنان و تأثیر آن بر اثرخبشی ( ادراکی
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، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ها آن

 .تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید هبشتی هتران

، و رهربی آموزشی مدیریت(.  8  ) .خورشیدی، عباس

 .انتشارات یسطرون: هتران

بررسی رابطه سبک مدیریت (.  4  ) .رخ خبش، حممود

آنان،  های شخصی های شیراز با ویژگی مدیران دبیرستان

، دانشگاه آزاد اسالمی پایان نامه کارشناسی ارشد

 .شیراز

رابطه عملکرد مدیران (. 48  ) .ریسمانچیان، مرتضی

ی و سوابق خدمت آنان، مدارس با مدرک حتصیل

 .  وزارت آموزش و پرورش، مشاره  پژوهشنامه آموزش،

مدیریت سازمان های (. 80  ) .سجادی، سید نصراهلل

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  :، هترانورزشی

 .، چاپ اول، زمستان (مست)ها انسانی دانشگاه

نیازسنجی آموزشی مدیران (. 80  ) .ساداتشجاع، زهرا 

بانک جتارت در زمینه مهارت های سه گانه  میانی

جهت تدوین برنامه  (فنی، انسانی، ادراکی)مدیریتی

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده آموزشی آنان

 علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید هبشتی هتران

نیازهای آموزشی مدیران (.  8  ) .عبداللهی، حممدحسن

وزش و پرورش به مهارت میانی تربیت بدنی وزارت آم

، پایان نامه کارشناسی ارشد، های سه گانه مدیریتی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه 

 .اصفهان

نشر  :، هترانمدیریت عمومی(. 81  ).عالقه بند، علی

 .روان

طراحی و تبیین الگوی مهارت (.  8  ) .گودرزی، حممود

تلف سازمان های سه گانه مدیریتی در مدیران سطوح خم

، رساله دوره دکرتای مدیریت و برنامه تربیت بدنی

ریزی در تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم 

 .ورزشی، دانشگاه تربیت معلم هتران

مشرف جوادی، بتول و نادریان،  ؛مظفری، سیدامیرامحد

های  ها و شایستگی تعیین مهارت(.  8  ) .مسعود

دیدگاه خود و ارائه  مدیران سازمان تربیت بدنی از
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نشریه علوم حرکتی  یک الگوی مدیریتی در این زمینه،

 . و ورزش، جلد اول، مشاره

 .نادریان جهرمی، مسعود و امیرحسینی، سید احسان

، جمله های انسانی برای مدیران ورزشی مهارت(. 80  )

 .8علوم حرکت و ورزش، مشاره 

ن حسینی، سید احسانادریان جهرمی، مسعود و امیر

های شخصیتی و دموگرافیکی  ویژگی ۀبررسی رابط(. 81  )

فصلنامه مدیران ورزشی با مهارت های شغلی آنان، 

 . املپیک، مشاره 

 ها و تعیین مهارت(.  8  ) .نادریان جهرمی، مسعود

ی مدیران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه ها شایستگی

 ۀخود و ارائه یک الگوی مدیریتی در این زمینه، رسال

، دکرتای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی ۀردو

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت 

 .معلم هتران

نیازسنجی مدیران میانی (. 81  ) .جنف آبادی، مهدیه

 08 ، جمله آتشکار، مشاره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

. 

 گانة سه هاي مهارت بررسي، (81  ).افشاری و مهکاران

 تربیت ادارات مدیران (فين انساني، ادراكي،) مدیریيت
، نشریه مدیریت ورزشی، كشور سراسر هاي دانشگاه بدني

 .00 -0  ، ص 0مشاره 
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