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چکیده
این پژوهش كيفی با هدف غایی تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی كشور با
استفاده از طرح سيستماتيک نظریة دادهبنياد انجام شده است .در این مطالعه ،با انجام مصاحبة باز با
 17نفر از متخصصان و مسئولين مدیریت ورزشی ،مجموعهای از مضامين اوليه طی فرایند كدگذاری
باز گردآوری شدند و از درون آنها مقولههایی استخراج شدند .در مرحلة كدگذاری محوری ،پيوند
ميان این مقولهها ذیل عناوین شرایط علّی شامل بهرهوری و عوامل اداری ،پدیدة محوری یا همان
شایستگی مدیران ورزشی شامل شایستگی سخت ،شایستگی نرم ،شایتسگی رقابتی ،عامل
استراتژیها شامل آموزشی و كنترل و نظارت ،عوامل زمينهای شامل بسترهای رفتاری و بسترهای
رسمی ،شرایط مداخلهگر شامل انگيزشی ،محيطی و سازمانی و پيامدها شامل رشد و توسعه و ركود
سازمانی مدیران درقالب پارادایم كدگذاری تعيين شدند .در ادامه و در مرحلة كدگذاری انتخابی،
یکیک اجزای پارادایم كدگذاری تشریح شدند؛ سير داستان ترسيم شد و نظریه تدوین و ارائه شد.
مقولة شایستگی در مدیریت سازمانهای ورزشی از اهميت بسزایی برخوردار است و جنبههای
مختلفی دارد .همچنين ،شایستگی امری بیپایان است كه مداوم باید در مدیریت سازمانها بهروز
شود.
واژگان کلیدی :شایستگی ،مدیران ،سازمان ،ورزش ،دادهبنياد

 نویسندة مسئول

Email: abolfazlbejani@gmail.com
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مقدمه
تحقق اهداف هر سازمانی به مدیریت آن سازمان و چگونگی ادارة آن توسط افراد شایسته بستگی دارد.
در ضرورت مدیریت ،حضرت علی (ع) میفرماید « :والی ظالم و غاصب بهتر است از فتنه و آشوبی که
تداوم یابد» (درایتی .)464 ،1378 ،اندیشمندان معتقدند که دانش و مهارت کارکنان مهمترین منبع
مزیت رقابتی هر سازمان است (گاراوان .)2007 ،1نقش منابع انسانی بهدلیل کمیابی ،ارزشمندی،
جانشین و تقلیدناپذیری بسیار بااهمیت است (گابررا )2003 ،2و دراینمیان شایستگیهای مدیران
سازمان بهعنوان کلیدی ترین منبع انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار است .سازمانی را نمیتوان یافت
که رشدی مستمر و موفقیتی پایدار را تجربه کرده باشد؛ مگر آنكه توسط مدیر یا تیم مدیریتی شایسته
اداره شده باشد (ابوالعالیی ،حبیبی ،جواهریزاده ،و وروانی  .)2011 ،نخستین بار ،مککلند )1973( 3به
مفهوم علمی شایستگی در مقالة با عنوان «اندازهگیری شایستگی بهجای هوش» که به دنیال بررسی
ویژگیهای رفتاری و روانشناختی مرتبط با پیامدهای موفق در کار و زندگی بود ،اشاره کرد.
برای اینكه یک مدیر عملكرد مناسبی داشته باشد ،باید صالحیت و مهارت موردنیاز آن را کسب کند
(تیچلر .)2007 ،4عموم سازمانها با مشكالتی نظیر کمبود نیروی کار ،کافینبودن مهارتها و
شكافهای شایستگی مواجه هستند .شكاف شایستگی بهمعنی این است که بین شایستگیهای شاغل و
شایستگیهای موردنیاز شغل فاصله وجود دارد (مارتین ،مایتام ،کیس و فریزر .)2005 ،5سازمانها باید
قبل از جذب و استخدام نیرو برای مشاغل خاص و مهم خود ،شایستگیهای موردنیاز آنها را تعریف و
تعیین کنند (سیو .)1998 ،6بههمیندلیل ،سازمانهای امروزی درحال پیادهسازی چهارچوب شایستگی
مدیران هستند (گاراوان .)2001 ،توجه به شایستگی مدیران در بخش غیردولتی ،بیشتر و در بخش
دولتی ،کمتر است (هوندگام و واندرمیولن)2000 ،7؛ اما اخیراً این موضوع در بخش دولتی نیز شتاب
گرفته است و در قوانین خدمات کشوری کشورهایی همچون آمریكا ،کانادا ،انگلیس ،آلمان ،هلند ،سوئد
و ژاپن و راهبردهای این دولتها در قوانین گویای این امر است (ویسون و لیمپاچ .)2007 ،8در ایران نیز
ضرورت توجه به موضوع شایستگی مدیران در سالهای اخیر بیشازپیش احساس میشود؛ بهطوریکه
براساس فصل هشتم قانون خدمات کشوری مصوب  1386مجلسشورایاسالمی ،انتصاب و ارتقای شغلی
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کارمندان باید پس از احراز شایستگی و عملكرد موفق آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد (آذر و لطیفی،
 .)1387با رشد روزافزون پژوهش درزمینة مدیریت ،این حقیقت آشكارتر شده است که موفقیت در
مدیریت ،تنها با مهارتهای فنی بهدست نمیآید و نیازمند ماتریسی پیچیده از مهارتهای گوناگون
است (گیالرد.)2009 ،1
مدل شایستگی میتواند در تمایز عملكرد افراد ،انتخاب رفتارهای رهبری با جهتگیریها و اهداف
راهبردی ،ابالغ رفتارهای مهم و مؤثر در رهبری ،ارائة مدل منسجم رهبری برای موقعیتهای متفاوت
اثربخش باشد (هولنبک ،مککال و سیزلر .)2006 ،2ازطریق مدلهای شایستگی ،کارکنان میدانند برای
عملكرد موفق دقیق ًا چه شایستگیهایی موردنیازند و چگونه ارزیابی خواهند شد .حوزههای کلیدی
کاربرد مدل عبارت است از برنامهریزی استراتژی نیروی کار ،انتخاب ،آموزش و توسعه ،مدیریت عملكرد،
جانشینپروری و جبران خدمات .مدلسازی شایستگی فرایندی ادامهدار است و با توجه به تغییر
استراتژ های سازمانی ،شرایط محیطی ،طراحی مشاغل ،قوانین و مقررات و سایر عناصر کلیدی تغییر
میکند (مارللی ،تندرا و هوگ .)2005 ،3قانون برنامة چهارم توسعه دولت را مكلف کرد تا در چهارچوب
حاکمیت مؤثر و استقرار دولت شایسته ،عالوهبر تدوین طرح جامع توسعة منابع انسانی ،مدیریت نیروی
انسانی بخش دولتی را با رویكرد جذب نخبگان و توسعة فضای رقابتی اصالح کند؛ برهمیناساس ،بر
سنخشناسی نظام مدیریت برمبنای شایستگی هفت فرایند ،به شرح زیر تأکید میکند:
• شایستهخواهی :فراهمآوردن بسترهای فرهنگی و تسهیالت الزم برای ادارة امور به دست
شایستگان؛
• شایستهشناسی :حفظ سوابق ،ضبط ویژگیها و توانمندیهای افراد و شناسایی ظرفیتهای جدید
در مقیاس کالن؛
• شایستهسنجی :آزمونهای ساختارمند برای سنجش و اندازهگیری استعدادهای چندگانة مدیران
بالفعل و بالقوه؛
• شایستهگزینی :ارزیابی نتایج شایستهسنجی برای تخصیص جایگاه مطلوب به کارکنان شایسته؛
• شایستهگیری :جلب و جذب مدیران و کارکنان توانمند از بیرون سازمان؛
• شایستهداری :حفظ و نگهداری مدیران و کارکنان شایسته در سازمان؛
• شایستهپروری :ایجاد شرایط پرورش شایستگیها در افراد مستعد با هنجارهای مناسب (دهقانان،
.)1386
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باوجود انجام برخی پژوهشها ،این حوزه هنوز به پژوهشی جامعتر نیاز دارد .مظفری ،بتول و نادریان
( )2002نشان دادهاند که مدیران ارشد ورزشی بهترتیب به مهارتهای ادراکی ،انسانی و فنی نیاز دارند.
همچنین ،مدیران میانی بهترتیب به مهارتهای انسانی ،ادراکی و فنی و مدیران عملیاتی بهترتیب به
مهارتهای فنی ،انسانی و اداراکی نیاز دارند .بهنظر میرسد که پژوهش آنها نتوانسته است بهخوبی به
نیازهای حوزة شایستگی پاسخ دهد؛ زیرا ،اول اینكه ،مفهوم شایستگی بسیار گستردهتر از فقط سه حوزة
مورد مطالعه در پژوهش است و دوم اینكه ،احتمال میرود پاسخدهندگان شرکتکننده در مطالعه
تحتتأثیر مبانی نظری پژوهش قرار داشتهاند (مظفری بتول و نادریان  .)2002 ،تاح )1997( 1در
پژوهشی با عنوان «ساخت و اعتباریابی ابزار شایستگی مدیران ورزشی» به شناسایی شش عامل ابتدایی
موفق شده است -1 :توانایی اعمال قدرت؛  -2بنیان و پشتوانة ورزشی؛  -3توانایی بودجهبندی؛ -4
مدیریت خطر؛  -5مهارتهای کامپیوتری؛  -6ارتباطات .کونیگسفلد ،کیم ،چا ،پرود و سیچی)2012( 2
در مدل شایستگی مدیران باشگاههای خصوصی ،شایستگیهای موردنیاز را نگهداری تسهیالت ،منابع
انسانی ،رهبری بینفردی ،نوشیدنیها و خوراکیها ،امور دولتی ،ورزش و تفریح و سرگرمی ،حسابداری،
بازاریابی و مدیریت استراتژیک شناسایی کردند .فتاحپور مرندی ،کاشف ،سیدعامری و شجیع ()2016
در پژوهشی با عنوان «مدیریت برمبنای شایستگی بر روی مدیران هیئتهای ورزش و جوانان ایران» ،به
سه عامل رسیدند -1 :شایستگیهای سازمانی (شایستگیهای مدیریتی ،شایستگیهای سیاسی،
شایستگیهای تخصصی و شایستگیهای اجرایی)؛  -2شایستگیهای فردی (شایستگیهای فردی،
شایستگیهای ذهنی ،شایستگیهای جامعبودن و شایستگیهای اخالقی)؛  -3شایستگیهای بینفردی
(شایستگیهای فرهنگی -اجتماعی ،شایستگیهای ارتباطی و شایستگیهای رفتاری).
پژوهشهای موجود ،اغلب یا بر وظایف مقطعی یا بر برخی ویژگیهای سازمان ورزشی متمرکز بودهاند.
هنگامیکه از «متخصص» سخن بهمیان میآید ،اغلب بهمعنی استفادهکردن از یک مدیر شایسته و فنی
تعبیر نمیشود؛ بلكه بیشتر توجهها به کادر فنی مربیان و بازیكنان خبره در یک رشتة تخصصی است.
بهنظر میرسد که باید به مفهوم شایستگی درمورد مدیران سازمانهای ورزشی بههماناندازة مربیان و
بازیكنان و حتی بیشتر از آنان توجه شود .در چنین وضعیتی ،فقدان مدلی کارآمد بهخوبی احساس
میشود .به اعتقاد پژوهشگر مطالعه حاضر ،میتوان ریشة موفقیت ضعیف فعلی سازمانهای ورزشی
کشور را درکنار مسائل مربوط به بازیكنان و مربیان ،نبود مدل شایستگی در انتخاب مدیران جستوجو
کرد که باوجود اهمیت فراوانش هنوز موردغفلت دستاندرکاران امر است .توجه پژوهشگر مطالعه حاضر،
به موضوع شایستگی مدیران با مشاهدة مشكالت عدیدة موجود درزمینة انتخاب مدیران ورزشی و
بحثهای فراوان موجود دراینباره در محافل آکادمیک و اجرایی شكل گرفته است .به باور وی ،داشتن
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الگویی مناسب برای شایستگی مدیران بسترهای الزم را برای موفقیت ورزش ما در عرصة داخلی و
خارجی نیز آماده میکند .تحقق کامل مفهوم شایستگی ممكن است ایدهآل باشد؛ اما داشتن الگویی
مناسب زمینه را برای این امر فراهمتر خواهد کرد .این پژوهش با بهکارگیری نظریة دادهبنیاد ،بهدنبال
پاسخگویی به این سؤالها است:
 -1نظریة شایستگی مدیریت سازمانیهای ورزشی کشور چیست؟
 -2عناصر تشكیلدهندة نظریة شایستگیهای مدیران سازمانهای ورزشی کشور (شرایط علّی ،شرایط
زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،استراتژیها و پیامدها) کدام هستند؟
روششناسی پژوهش
ورزش کشور تشكیل دادند .از روش
پژوهش حاضر کیفی است که جامعة پژوهش را مطلعین
نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند نظری (بازرگان )2008 ،برای انتخاب اعضای هیئت مصاحبه استفاده
شد .در این روش ،پژوهشگر ابتدا افرادی را شناسایی میکند و پس از دریافت اطالعات از آنها
می خواهد که فرد یا افراد دیگری را به وی معرفی کنند .این روش برای شناسایی افراد متخصص در یک
زمینة خاص استفاده میشود (رضوی ،اکبری ،جعفرزاده و زالی .)2013 ،با توجه به لزوم کسب اطالعات
در این پژوهش از افراد خاص ،از این روش استفاده شد .نمونة پژوهش شامل  17نفر از مدیران سطوح
مختلف (میانی و ارشد) سازمانهای ورزشی و اساتید رشتة مدیریت ورزشی کشور بود .برای گردآوری
دادهها ،از مصاحبة عمیق و باز بهمدت  60تا  100دقیقه با خبرگان استفاده شد که تا حد اشباع نظری2
ادامه یافت .بهبیاندقیقتر ،تازمانیکه برای پژوهشگر آشكار شد که دیگر نمونههای آماری دادههای
جدیدی در محورهای مطرحشده ارائه نمیکنند و مباحث حالت تكراری یافتهاند ،انجام مصاحبه ادامه
یافت  .این حالت در مصاحبة پانزدهم صورت گرفت و پژوهشگر برای اطمینان دو مصاحبة دیگر را نیز
انجام داد .محتوای هر مصاحبه نوشته شد و بعد از کدگذاری اولیه ،مفاهیم اولیه استخراج شدند .پس از
اتمام مصاحبهها ،به مطالعة عمیقتر مبانی نظری و پژوهشهای پیشین اقدام شد تا از ترکیب مفاهیم
گذشته ،تجربیات پژوهشگر و نظرهای صاحبنظران به انجام مراحل بعدی تحلیل دادهها و درنهایت،
شناسایی مؤلفههای ثانویه و تمهای اصلی اقدام شود .در این پژوهش ،بهعلت وضوح مراحل و شیوههای
کدگذاری ،از رویكرد سیستماتیک استفاده شده است .فرایند اصلی در تكنیک نظریة دادهبنیاد بهعنوان
روش تحلیل دادهها ،فرایند کدگذاری دادههای خام و استخراج مقولههای اصلی و روابط بین آنها در
چهارچوب یک نظریة پژوهشگرساخته است و از سه شیوة کدگذاری استفاده میشود:
کلیدی1

1. Key Informants
2. Theoretical Satuation
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الف -کدگذاری باز :مفاهیم اولیه استخراج میشوند و واحد تحلیل میتواند بهصورت سطربهسطر،
عبارتبهعبارت یا پاراگرافبهپاراگراف انتخاب شود .مرحلة کدبندی باز دارای دو زیرمرحلة کدبندی اولیه
یا سطح اول و کدبندی متمرکز یا سطح دوم است .همچنین ،کدگذاری متمرکز عبارت است از استفاده
از معنادارترین یا فراوانترین کدهای اولیه برای غربالکردن و تقلیل میزان زیادی از کدهای ایجادشده
در مرحلة کدگذاری باز سطح اول (محمدپور .)1389 ،در این پژوهش ،ابتدا مصاحبهها بهصورت
پاراگرافبهپاراگراف کدگذاری شدند و سپس ،مفاهیم اولیه از این کدها استخراج شدند و در مرحلة دوم،
مفاهیم ثانویه از مفاهیم اولیه بهدست آمدند .در مرحلة کدگذاری متمرکز ،کدهای ثانویه بهدست آمدند
و به کشف مقولههای عمده و طبقهبندی مفاهیم اقدام شد؛
ب -کدگذاری محوری :در مرحلة دوم که کدگذاری محوری نام دارد ،پژوهشگر یكی از طبقهها را
بهعنوان طبقة محوری انتخاب میکند و آن را با عنوان پدیدة محوری در مرکز فرایند کاوش میکند و
ارتباط سایر طبقهها را با آن مشخص میکند .ارتباط سایر طبقهها با طبقة محوری در پنج عنوان
میتواند برقرار شود (کوربین و استراوس )2008 ،1که در زیر توضیح داده شدهاند:
 -1شرایط علّی :این شرایط باعث ایجاد و شكلگیری پدیده یا طبقة هستهای میشوند؛
 -2شرایط زمینهای :سلسله شرایطی هستند که در آن فرایندها و تعامالت برای اداره ،کنترل و پاسخ به
پدیده صورت میگیرند؛
 -3شرایط مداخلهگر :شرایط مداخلهگر بهمثابه بستری عمل میکنند که باعث تخفیف یا تشدید
پدیدهها میشوند؛
 -4استراتژی :استراتژیهای ایجادشده برای کنترل ،اداره و برخورد با پدیده ،در شرایط مشاهدهشدهای
خاص هستند؛
 -5پیامد :نتیجه و حاصل فرایندها و تعامالت است (کوربین و استراوس.)2008 ،
ج -مرحلة کدگذاری گزینشی (انتخابی) :در مرحلة کدگذاری گزینشی یا انتخابی که همراه با بررسی
دقیق دادهها و کدگذاری دو مرحلة قبل است ،پژوهشگر در عمق دادهها به تحلیل میپردازد و آنها را
درقالب نظریة دادهبنیاد (نمایشدادهشده در شكل شمارة دو) ارائه میدهد (کرسول و کالرک.)2006 ،2
در این فرایند ،پژوهشگر بعد از تعیین مقولة هستهای ،سایر مقولهها را درقالب یک مدل پارادایمی
ترسیم میکند (محمدپور )1389 ،که نتایج آن در شكل شمارة دو نمایش داده شده است .در شكل
شمارة یک ،بهطور خالصه مراحل و نحوة انجام پژوهش کیفی مشاهده میشود.

1. Corbin & Strauss
2. Creswell & Clark
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ارائه نظریه
دادهبنیاد

ارتباط منطقی و
علی بین مقولهها
و تعیین مقولههای
شرایطی ،تعاملی و
پیامدی
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مفاهیم اولیه
و مقوالت
عمده

مثلثسازی

مصاحبه با خبرگان

شکل  -1مراحل انجام پژوهش كيفی (محمدپور)1389 ،

نتایج
نتایج تحلیل دادهها با استفاده از سه روش کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی که شرح
کامل آن در بخش روششناسی آمد ،در جدول شمارة یک مشاهده میشود.
جدول  -1كدهای ثانویه و مفاهيم
كد اوليه
وجود هزینههای زیاد سازمانی ،کمبود درآمدها و تخصیصندادن بودجه،
ناتوانی اقتصادی ورزش دولتی
شكاف دانش و عملیاتی ،غلبة هیجانها و احساسات در سازمان ،نبود دید
تربیتی در مدیریت خصوصی ورزش
دولتیبودن مدیران ،نبود قوانین تسریعکننده ،وجود قوانین دستوپاگیر در
ورزش ،نداشتن برنامه ،هدف و چشمانداز
حاکمیت فامیلساالری بر سازمانهای فعلی ،فساد اداری موجود ،نبود بستر
سازمانی برای مدیریت شایسته
چابكی سازمانی و بهبود فرایندهای سازمان ،رشد مداوم و ایجاد سازمان
یادگیرنده ،بهبود اقتصادی و راندمان
جانشین پروری ،امكان و امید رشد برای افراد توانمند ،پیادهسازی نظام
شایستهساالری
اعتمادسازی اجتماعی و افزایش بهرهوری اجتماعی ،کاهش هزینههای
اجتماعی ،موفقیت در عرصههای بینالمللی
ایجاد الگو و سازمان ورزشی واقعی ،شناخت مناسبترینها ،تقویت رفتار
سازمانی

مفاهيم

مقولهها

عوامل اقتصادی
بهرهوری
باروری
بروکراسی
اداری-سازمانی
سالمت اداری
بهبود ستاده سازمانی
رشد منابع انسانی
رشد و توسعه
رشد اجتماعی سازمان
بهبود فرآیند سازمانی
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ادامه جدول  -1كدهای ثانویه و مفاهيم
كد اوليه
شكست بهخاطر عوامل محیطی ،ازدسترفتن اعتماد عمومی ،حاکمیت افراد
ناشایست
تخریب فرایند شایستهساالری در سازمان ،بیاعتمادی درصورت فقدان
عملكرد صحیح ،بهنتیجهنرسیدن بهخاطر عوامل سازمانی
تسلط بر نرمافزارهای کامپیوتری الزم در امور روزانه ،آشنایی با فناوریهای
روز ورزش ،مهارتهای مدیریتی ،توانایی مدیریت اماکن ورزشی و توانایی
مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی
مستندسازی دانش و فرایندهای سازمانی ،توانمندی ارزیابی هزینه و
تخصیص بودجه ،توانایی تحقیقاتی
داشتن وجه تمایز نسبت به دیگران ،قدرت فردی ،توانایی سازگاری با
تغییرات و محیط جدید
توانایی ادراکی ،توانایی انسانی ،درک جامع از سازمان
تعامل با کارکنان و مدیران سازمان مربوطه ،تعامل با مراجع قانونگذاری و
تصمیمگیری ،تعامل با ذینفعان و مشتریان ،نقدپذیری از رسانهها،
کارشناسان و مخالفان ،مقبولیت اجتماعی درک مسئولیت اجتماعی سازمان
درک کارکرد نهادهای بینالمللی ،مشارکت در فرایندهای جهانی،
الگوبرداری از تجارب سازمانهای ورزشی جهانی
رقابتطلب و موفقیتجوبودن ،شناسایی فرصتهای جدید رشد و موفقیت،
رصد و پایش دائمی رقبا
ذاتیبودن مهارت مدیریت ،مقبولیت در دستگاه مربوطه ،همخوانبودن
مسئولیت و توانایی
تناسب با اجتماع ،ورزش جزئی از نظام تعلیموتربیت ،حساسیت و
عالقهمندی اجتماعی به ورزش
قدرت قانونی قدرت مشروعیت مدیر ،اتكای مدیریت به سیستم بهجای فرد،
پذیرش مدیر شایسته در سازمان
الزامهای قانونیبودن شایستهساالری ،الزامی ارزیابی مدیران ورزشی ،گزارش
فرایندهای جذب و استخدام
تربیت مدیر با دورههای آموزشی پیاپی ،دورههای تربیت مدیر ورزشی،
تدوین کتب مختص مدیریت ورزشی
بازدید از سازمانهای داخلی ،بازدید از سازمانهای خارجی ،طی
سلسلهمراتب سازمانی

مفاهيم

مقولهها

بدبینی اجتماعی
رکود سازمانی
رکود سازمانی

توانایی فنی

شایستگی
سخت

توانمندی علمی
توانایی شخصیتی
توانایی ادارکی عاطفی

شایستگی نرم

مدیریت روابط

توانایی جهانیشدن
توانایی رقابتی
بسترهای فردی
بسترهای اجتماعی
بسترهای سازمانی
بسترهای قانونی

شایستگی
رقابتی

بسترهای
رفتاری

بسترهای
رسمی

ضمنخدمت
آموزشی
تجربی
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ادامه جدول  -1كدهای ثانویه و مفاهيم
كد اوليه

مفاهيم

ارزیابی آغازین ،ارزیابی دورهای ،ارزیابی پایانی

نظارتی

طی سلسلهمراتب برای ارتقا ،ضمانت اجرایی شایستهساالری ،بسترسازی
نظام شایستگی با تدوین قوانین
ثبت و نگهداری علل انتصاب و برکناری ،تیمسازی و کار گروهی ،فیلتر
ورودی براساس نظام شایستگی
اجرای الگو از سازمانهای کوچکتر و از پایین به باال ،ایجاد سازمانهای
الگو ،الگوسازی از سازمانهای نوظهور
تمرکز تصمیمگیری در سطوح باال ،نبود ثبات شغلی ،بازگشت به نقطة صفر
با انتصاب مدیر جدید
سیستم پرداخت و تشویق متناسب با توانایی ،تكریم سازمانی و اجتماعی
عملكرد شایسته ،ارتقا براساس عملكرد
تاثیرپذیری ورزش و جامعه از همدیگر ،تاثیر وابستگی سیاسی ،لزوم
شایستهساالری در همه جامعه
مسائل ناشناخته و بحران در محیط ،غلبة هیجانها و احساسات در اجتماع،
نگرش سیاسی به مدیریت ورزشی
شفافیت فرایندهای سازمانی ،فرصت یكسان برای افراد و تواناییهای مشابه،
همخوانی میزان اختیار و مسئولیت
تطبیق اهداف فردی ،سازمانی ،اجتماعی ،خصوصیسازی سازمانهای
ورزشی ،ضوابط بهجای روابط

قانونی

مقولهها
کنترل و
نظارت

فرآیندی
عملیاتی
الگوسازی سازمانی
بازدارندهها
انگیزشی
مشوقها
ارتباطات محیطی
محیطی
فشار برونسازمانی
عوامل درونسازمانی
سازمانی
اصالحات ساختاری

بعد از کدگذاری و طبقهبندی دادهها ،مدل نهایی پژوهش براساس مدل پیشنهادهشدة کوربین و
استراوس ( )2008طراحی و تدوین شد .شكل شمارة دو مدل مفهومی برخاسته از نظریة دادهبنیاد را
برای شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی نشان میدهد.
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شرایط زمينهای
بسترهای رفتاری
بسترهای رسمی

شرایط علی
بهرهوری
عوامل اداری

مقولة محوری
شایستكی سخت
شایستگی نرم
شایستگی رقابتی

استراتژی
آموزشی
کنترل و نظارت
عملیاتی

پيامد
رشد و توسعه
رکود سازمانی

شرایط مداخلهگر
انگیزشی
محیطی
سازمانی

شکل  -2مدل دادهبنياد پژوهش براساس رویکرد سيستماتيک كوربين و استراوس ()2008

بحث و نتیجهگیری
در سالهای گذشته ،موضوع شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی ،در محافل آکادمیک و غیرآکادمیک
به شكلگیری بحثهای فراوانی منجر شده است؛ البته اهمیت شایستگی تنها در مباحث روزمرة اخیر
آشكار نشده است و اشارههای متعدد مذهبی به لزوم صالحیتداربودن افرادی که در رأس امور قرار
میگیرند ،وجود دارد؛ ازاینرو ،تدوین مدلی برای تبیین الگوی شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی
ضروری بود .با توجه به ماهیت پژوهش دادهبنیاد که با خلق نظریه پژوهشهای پیشین را تأیید ،اصالح و
تكمیل میکند ،این پژوهش نیز بهدنبال انسجام بیشتر پژوهشهای انجامشده بود.
شرایط علّی :شرایطی که باعث بهوجودآمدن پدیدة مورد مشاهده میشوند (کوربین و استراوس.)2008 ،
در این پژوهش ،منظور از شرایط علّی شرایطی هستند که سازمانهای ورزشی کشور را به برنامهریزی و
اقدام درراستای شایستگی مدیران وادار میکنند .دراینراستا ،مسائل مطرحشده توسط مصاحبهشوندگان
در دو بخش «بهرهوری سازمانهای ورزشی» و «عوامل اداری سازمانی» طبقهبندی شدند و هرکدام از
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این عوامل نیز شامل زیرمجموعههایی بودند که در ادامه به آنها پرداخته میشود .سازمانهای فعلی
ورزشی هزینههای زیادی دارند که این امر باعث عملكرد دور از انتظار در بیشتر سازمانهای ورزشی
شده است .مدیران شایسته با مدیریت اقتصادی میتوانند با افزایش درآمدها و متناسبسازی هزینهها
کمک مهمی به سازمانهای ورزشی کنند .ازسویدیگر ،ازنظر مشارکتکنندگان در مصاحبه ،سازمانهای
ورزشی به شرایطی نیاز دارند که طی آن باروری در سازمان وجود داشته باشد .ازجمله عواملی که موانع
باروری در سازمانهای ورزشی ،شكاف میان دانش موجود و فضای عملیاتی مدیریت ورزش در کشور
است .همچنین ،بنا به ماهیت خاص ورزش سازمانهای ورزشی ،اغلب درمعرض قضاوت هیجانی آحاد
جامعه است؛ بهطوریکه مدیران گاهی برای پاسخگویی به خواستهای اجتماعی به نتیجهگرایی روی
میآورند .ازنظر مشارکتکنندگان ،دولتیبودن سازمانهای باعث کندی عملكرد آنها شده است.
عالوهبراین ،برخی قوانین دستوپاگیر وجود دارند که بر این کندی میافزایند .همچنین ،ضعف در برنامة
طوالنیمدت در سازمانهای ورزشی کنونی در کشور باعث شده است که این سازمانها دچار روزمرگی
شوند و از عملكرد بهینه دور باشند .همچنین ،از عوامل مهم دیگری که شایستهساالری و استخدام و
آموزش مدیران را براساس نظام شایستگی ضروی میکند ،حاکمیت برخی عوامل نامطلوب مانند
فامیلساالری و سپردن امور سازمانی به همسنخان است که خود از عوامل بروز فساد اداری و اقتصادی
شده است؛ ازاینرو ،ازنظر مشارکتکنندگان در مصاحبههای پژوهش حاضر ،مدیران شایسته در
سازمانهای ورزشی میتوانند از تهدید و تحدید سالمت اداری جلوگیری کنند.
شرایط زمینهای :شرایط زمینهای یا بسترهای حاکم عبارتاند از سلسلهشرایط خاصی که در آن فرایندها
و تعامالت برای اداره ،کنترل و پاسخ به پدیده صورت میگیرند (کوربین و استراوس .)2008 ،درواقع،
پاسخدهندگان به این سؤال جواب میدادند که چه بسترهای سازمانی و اجتماعی وجود دارد که
شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی میتواند روی آن استوار شود؟ ازنظر مصاحبهشوندگان ،تناسب
بین تواناییهای فردی و ذاتی مدیر با مسئولیتهای سازمانی وی بستری برای تحقق شایستگی است.
همچنین ،آنان معتقد بودند که محبوب و مقبولبودن مدیران دارای عملكرد خوب در سازمانهای
ورزشی ،بستری مناسب برای شایستهساالری است .برخی از مصاحبهشوندگان معتقد بودند که برخی از
افراد دارای توانایی ذاتی مدیریت هستند و حضور آنان با توجه به تواناییها و سوابقشان میتواند باعث
شكوفایی و پیادهسازی شایستهساالری در سازمانهای ورزشی شود؛ اما در بخش دیگری با عنوان
بسترهای رفتاری ،برخی از مصاحبهشوندگان اذعان داشتند اینكه ما جامعة درحالتوسعهای داریم
بستری اجتماعی است تا بتوانیم به شایستهساالری در سازمانهای ورزشی و عملكرد مناسب در این نوع
سازمانها برسیم؛ زیرا ،ازنظر این دسته از پاسخدهندگان ،ورزش نهادی اجتماعی است که نباید و
نمیتواند از دیگر بخشهای اجتماع دور بماند؛ ازاینرو ،رشد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کشور
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درنهایت به رشد نهاد ورزش نیز منجر خواهد شد .همچنین ،ورزش جزئی از نظام تعلیموتربیت است و
این موجب ایجاد حساسیتهای اجتماعی بیشتری برای حضور افراد شایسته در رأس سازمانهای
ورزشی میشود .ازنظر برخی از متخصصان مشارکتکننده در مصاحبة این پژوهش ،ایجاد ضمانت
سازمانی و قانونی نیز میتواند در شایستگی مدیران ورزشی دخیل باشد .افراد اعتقاد داشتند که مدیران
شایسته بهراحتی در سازمانها پذیرفته میشوند و اعمال قدرت قانونی و سازمانی برای این مدیران
بسیار راحتتر است .همچنین ،این گرایش عمومی در سازمانهای ورزشی وجود دارد که بهجای تكیه بر
مدیریت فردی ،به سیستمهای مدیریتی توجه بیشتری شود .ازنظر این دسته از افراد ،این شرایط
فراهمکنندة زمینة حاکمیت شایستگی در سازمانهای ورزشی هستند .همچنین ،الزامها و اجبار قانونی
برای احراز شرایط شایستگی در کشور ما وجود دارند که الزامهای قانونی گاهی بهطورکامل مدنظر قرار
نمیگیرند؛ اما میتوان آنها را بستری درنظر گرفت که شرایط تحقق شایستهساالری را در مدیریت
سازمانهای ورزشی فراهم میآورد.
شرایط مداخلهگر :شرایط مداخلهگر بهمثابة بستری عمل میکنند که باعث تخفیف یا تشدید پدیدهها
میشوند (کوربین و استراوس .)2008 ،این عوامل شامل «عوامل انگیزشی»« ،عوامل محیطی» و «عوامل
سازمانی» میشوند .از دید متخصصان ،تمرکزگرایی سازمانی میتواند بازدارندة استقرار شایستگی در
سازمان ورزشی شود .همچنین ،داشتن دیدی کوتاهمدت در انجام امور میتواند در روند شایستگی
مدیران اختالل ایجاد کند .فقدان انباشت تجارب سازمانی و برچیدهشدن تمام امور جاری سازمان توسط
مدیران جدید میتوانند در روند شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی اختالل ایجاد کنند .ازطرفدیگر،
استقرار نظام پرداخت متناسب با عملكرد بههمراه پیشبینی شرایط ارتقای بهینة سازمانی براساس
عملكرد میتوانند باعث تكریم افرادی شوند که با شایستگی درخدمت اهداف سازمانی هستند.
افزونبراین ،ازنظر متخصصان مشارکتکننده در این پژوهش ،برخی از انتصابات موجود در ورزش از
مسائل خارج سازمانی اثر میپذیرند که گاهی تعلق سیاسی بیشتر از کارایی و شایستگی درنظر گرفته
میشود .همچنین ،محیط پیرامون سازمانهای ورزشی ،بیشتر ناشناخته و پیوسته بحرانی است و گاهی
مدیر به دستوپنجه نرمکردن با مسائلی مجبور میشود که قبالً برای وی یا سازمانش روی نداده است.
این موضوع نیز میتواند استقرار شایستگی مدیران را در سازمانهای ورزشی تحتتأثیر قرار دهد.
عالوهبر موارد ذکرشده ،شفافیت امور سازمانی میتواند به تقویت فرایند شایستگی منجر شود .این امر
احتماالً بدیندلیل است که در فضای شفاف ،امكان رصد و اصالح امور وجود دارد که میتواند از بروز
انحراف در مسیر اهداف و فسادهای احتمالی جلوگیری کند و فضا را برای استقرار و ادامة شایستگی در
سازمانها آماده کند .همچنین ،اگر در سازمانها برای افرادی با توانایی هماندازه فرصتهای برابر ایجاد
شوند ،این امر به گسترش عدالت سازمانی منجر میشود و روند تداوم شایستگی را بهبود خواهد بخشید.
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همچنین ،در تفویض اختیار به افراد و در مقام مطالبهگری از مدیران ،تناسب میان اختیار سازمانی و
مسئولیت سازمانی درنظر گرفته شود تا نبود تناسب بین این دو موجب کاهش و اختالل روند شایستگی
در سازمانها نباشد .برای بهبود وضعیت مدیریت در سازمانهای ورزشی باید اهداف فردی مدیران و
کارکنان و اهداف سازمانی دارای انسجام قابلقبولی باشند تا ازطریق همافزایی اهداف و توانایی فردی و
سازمانی ،مسیر استقرار شایستگی در سازمانهای ورزشی تسهیل شود.
پدیدة موردمشاهده :پدیدهای است که مشاهده میشود یا درمورد آن به نظریهپردازی اقدام میشود و
عمدتاً هستة اصلی نظریه است .در این پژوهش ،پدیدة موردمشاهده شایستگی مدیران سازمانهای
ورزشی است (کوربین و استراوس .)2008 ،توانایی فنی بهعنوان زیرمجموعة شایستگی مدیران
سازمانهای ورزشی طبقهبندی شد .دنیای فناوری آنچنان گسترده شده است که هیچ سازمانی توان
گزیر و گریز از آن را ندارد و گاهی تنها راه انجام موفقیتآمیز امور فناوریهای بهروز و جدید است؛
ازاینرو ،مدیران سازمانها باید تسلط یا حداقل آگاهی از نرمافزارهای کامپیوتری داشته باشند که روزانه
در سازمان زیر نظر مدیریت آنان استفاده میشوند .همچنین ،عالوهبر اهمیت تسلط به نرمافزارهای
مختلف اداری ،برخی از این نرمافزارها بهصورت اختصاصی در حیطة ورزش ضروری هستند .مدیر هر
سازمانی نیاز دارد برای پیشروبودن خود و سازمانش با این نوع فناوریها آشنایی کافی داشته باشد .این
بخش از پژوهش تأییدکنندة نتایج پژوهش تاح ( )2000بود که وی مهارتهای کامپیوتری را بهعنوان
یكی از شش عامل شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی شناسایی کرد .همچنین ،مدیران سازمانهای
ورزشی نیاز دارند که همانند سایر همتایان خود در سایر سازمانها با مهارتهای مدیریتی ازقبیل
برنامهریزی ،سازماندهی ،ارزیابی و بودجهبندی آشنا باشند .بدیندلیل این متغیر اهمیت دارد که اگر
مدیری بر مهارتهای مدیریتی تسلط کافی نداشته باشد ،نه خود میتواند بر سازمان تحت ادارهاش
تسلط کافی داشته باشد و نه میتواند نظارت مناسب بر انجام امور مدیریتی و اداری در سازمان مطبوع
داشته باشد که طبق نظر بسیاری متون کهن مدیریتی ،شاکلة هر نوع سازمان و تشكلی است .این بخش
از نتیجة پژوهش همراستا با نتایج پژوهشهای تاح ( )2000و فتاحپور مرندی و همكاران ( )2016است
که اهمیت تسلط بر وظایف مدیریتی و آگاهی از این وظایف را تأیید کردهاند .همچنین ،مدیر سازمان
ورزشی نیاز دارد به قدر کافی از نحوة مدیریت و نگهداری از اماکن ورزشی آگاهی و تسلط داشته باشد؛
زیرا ،ورزش در محلی به نام اماکن ورزشی انجام میشود و برای مدیریت برجسته و پیشروی یک سازمان
ورزشی ضروری است که مدیریت اماکن ورزشی به شیوة صحیحی انجام شود .ازطرفدیگر ،رویدادهای
ورزشی همه روزه در اقصی نقاط جهان و کشور درحالوقوع هستند و رویداد ورزشی یكی از حیاتیترین
محصوالت سازمان ورزشی است .مدیر شایستة ورزشی باید توانایی برگزاری رویدادهای ورزشی را داشته
باشد تا از این مسیر سازمانش را به موفقیت برساند .عامل دوم شناساییشده ،توانمندسازی علمی است.
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دانش ،درحالتوسعه است و علوم ورزشی نیز از این امر مجزا نیستند .چهبسا جواب بسیاری از مسائل
پیش روی یک سازمان ورزشی در پژوهشهای آکادمیک موجود باشد؛ ازاینرو ،مدیران سازمانهای
ورزشی باید در خود توانمندی جستوجو و دسترسی به منابع علمی را ایجاد کنند و پیوسته این توانایی
را بهبود بخشند تا تصمیمهای آنان متكی بر دانش بهروز باشد .همچنین ،ازنظر متخصصان
مشارکتکننده در مصاحبهها ،برای اینكه یک سازمان بتواند روند طوالنی و مداوم موفقیت را در خود
ایجاد کند ،بهتر است مدیر سازمان ورزشی بهصورت علمی و مستدل به مستندسازی تمام امور و
فرایندهای سازمانی اقدام کند تا آیندگان بتوانند با مراجعه به منابع سازمانی بهراحتی امكان آموزش و
یادگیری داشته باشند.
توانایی شخصیتی سومین عامل استخراجشده بود .در انتصاب مدیران باید دقت شود تا افرادی انتخاب
شوند که دارای ویژگیهای شخصیتیای باشند که آنان را نسبت به رقبا برجسته میکنند .این
ویژگیهای شخصیتی که با آموزش نیز ایجاد میشوند و توسعهدادنی هستند ،میتوانند شامل موارد
متعددی ازقبیل اعتمادبهنفس ،صداقت ،پشتكار ،استقالل شخصیتی و غیره باشند .مدیرانی که دارای
اعتمادبهنفس و استقالل شخصیت باشند ،بهراحتی به تغییرات محیطی عكسالعمل نشان میدهند و
میتوانند سازمان تحت مدیریت خود را از گرداب تغییرات محیطی برهانند .فتاحپور مرندی و همكاران
( )2016نیز در پژوهش خود بر وجود ویژگیهای فردی در مدیران بهعنوان جزئی از شایستگی آنان
تأکیده کردهاند .عامل چهارم شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی ،توانمندی ادراکی-عاطفی است.
منابع انسانی بهعنوان مهمترین منابع سازمان نقش عمدهای در موفقیت آن بازی میکنند و مدیران باید
توانایی درک منابع انسانی و همگامکردن آنها با فرایندها و استراتژیهای سازمان را در خود ایجاد کنند
و پیوسته این توانمندی را بهبود بخشند .عامل پنجم که از مصاحبهها استخراج شد ،مدیریت روابط
است .سازمانهای ورزشی مانند هر سازمان دیگری در ارتباط با نهادها و سازمانهای مختلف هستند و
ازطرفی درکنار ارتباطات خارج سازمانی ازقبیل روابط با مراجع قانونگذاری و سیاسی ،روابط با ذینفعان
و مشتریان و رسانهها ،روابط درونسازمانی با کارکنان و بخشهای مختلف موجود در سازمان نیز از
اهمیت بسزایی برخوردارند .ازآنجاییکه مهمترین هدف سازمانهای ورزشی دستیابی به نتیجه و
موفقیت است ،این مهم می طلبد تا مدیر ورزشی از توانایی برقراری ارتباط با تمام اجزا و ارکان مرتبط با
سازمانش بهحدی برخوردار باشد که بتواند مجموعه عملكردها و منافع موجود را بهصورت منسجم
درراستای اهداف غایی سازمان بسیج کند .در پژوهش فتاحپور مرندی و همكاران ( )2016نیز توان
مدیریت روابط بهعنوان بخشی از شایستگی مدیران بر اهمیت مدیریت ارتباط در سطوح مختلف داخلی
و خارجی سازمان صحه گذاشته است که همراستا با نتایج پژوهش حاضر است.
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توانمندی جهانیشدن ،عامل ششم است .ورزش نهادی بینالمللی است و هر سازمان ورزشیای ممكن
است دیر یا زود با خارج از مرزها ارتباطی گریزناپذیر داشته باشد .این موارد میتوانند شامل شرکت در
تورنمتها و مسابقات بینالمللی ،مشارکت در کالسهای آموزشی و بازآموزی و غیره باشند .استخدام و
بهکارگیری نیروی انسانی ازقبیل مربی و بازیكن و همچنین ،استفاده از فناوری و امكانات بینالمللی
برای تمام سازمانها بهویژه سازمانهای ورزشی امری مرسوم و حتی اجتنابناپذیر است .افزونبراین،
قوانین و مقررات بیشتر رشتههای ورزشی در سازمانها و مؤسسات بینالمللی تدوین و تنظیم میشوند.
همچنین ،سازمانهای موفق ورزشی در یک کشور متمرکز نیستند و در رشتههای مختلف دربین
فرهنگها و کشورهای مختلف جهان پراکنده هستند .تمام این موارد بههمراه نظریة جهانیشدن و
تبدیل جهان به یک دهكده می طلبد که مدیران ورزشی توجه و توانمندی ویژهای در امور جهانی و
بینالمللی داشته باشند و بتوانند بههنگام ضرورت از تجارب و توانمندیهای مختلف موجود در اقصی
نقاط جهان به نفع سازمان خویش استفاده کنند و در مواقع ضروری ،مناسبترین منابع انسانی،
فناوریها ،دانش و استراتژیهای موفق جهانی را برای بهبود سازمان ورزشی خود بهکار گیرند .درنهایت،
عامل هفتم توانایی رقابتی است .ذات ورزش با رقابت عجین است و این رقابت میتواند از درون زمین
ورزش شروع شود تا باالتر ین سطوح سازمانی ورزشی ادامه داشته باشد .بدون موفقیت مداوم و برجسته
در رقابت هیچ سازمان ورزشی نمیتواند ادعای موفقیت داشته باشد .موفقنشدن در رقابتها حتی
بهزودی به برکناری مدیران و حتی گاهی فروپاشی سازمان ورزشی منجر خواهد شد؛ ازاینرو ،نهتنها یک
مدیر ورزشی باید بتواند خود و سازمان خود را در انواع و طیفهای مختلف رقابتها به برتری برساند،
بلكه بهنظر میرسد یک مدیر ورزشی شایسته باید بهدنبال رقابت حداکثری در تمام حوزهها با رقبای
موجود باشد .از این حیث است که سازمان ورزشی میتواند همیشه درصدر باشد و توجه همگان را به
خود جلب کند و زیست سازمانی خود را بهبود بخشد.
تعامالت :رفتارها ،واقعیتها و تعامالت هدفداری هستند که تحتتأثیر شرایط مداخلهگر و زمینهای
حاصل میشوند .استراتژیهای ایجادشده برای کنترل ،اداره و برخورد با هر پدیده در شرایط
مشاهدهشدة خاصی هستند (کوربین و استراوس .)2008 ،کدهای استخراجشده از مصاحبه در سه مقولة
عمدة آموزشی ،کنترل و نظارت و مقولة عملیاتی کدبندی شدند .در این بخش ،افراد به این سؤال جواب
میدادند که چه روشهایی را میتوان برای استقرار شایستگی مدیران در سازمانهای ورزشی بهکار
بست؟ مقولة آموزشی بیان میکند که مدیران شایسته عالوهبراینكه بههنگام انتصاب برگزیده میشوند،
باید درطول خدمت نیز پیدرپی و با توجه به موضوعهای روز آموزش ببیند تا شایستگی خود را حفظ
کنند .از این نظر ،دورههای تربیت مدیر ورزشی میتوانند بهعنوان راهكاری برای استقرار شایستگی در
مدیریت این سازمانها تلقی شوند .همچنین ،تدوین و انتشار کتب مدیریت ورزشی متناسب با فضای
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کاربردی سازمانها میتواند ،ازیکسو به انباشت و انتقال تجارب در سازمانها کمک کند و ازسویدیگر،
با انسجام دانش به بومیسازی دانش محض در حوزة سازمانهای ورزشی ایران کمک میکند .ازنظر
متخصصان مشارکتکننده در این پژوهش ،آموزش تجربی مدیران نیز از اهمیت ویژهای در حوزة
استراتژیهای پیادهسازی شایستگی مدیران سازمانها برخوردار است؛ بنابراین ،بهتر است مدیران در
سازمانهای ورزشی مدارج ترقی را بهترتیب و از سطوح عملیاتی طی کنند تا عالوهبراینكه با تمام اجزای
سازمان آشنایی بهدست آورند ،تواناییهای موردنیاز و متناسب را نیز درطی زمان در خود پرورش دهند.
انتصاب مدیران بدون اینكه آنها کمترین تجاربی در حیطة مدیریت و بهویژه مدیریت در حیطة ورزش
داشته باشند ،باعث هدررفتن سرمایهها و کاهش روند شكوفایی آن سازمان میشود .این درحالی است
که اگر مدیری درطول زمان و د ر سطوح مختلف مدیریتی سازمان مربوطه به خودشكوفایی رسیده باشد،
می تواند مدیریتی باثبات و شایسته را از خود بروز دهد .همچنین ،مدیران سازمانهای ورزشی نیاز دارند
مدوام از سازمانهای ورزشی و غیرورزشی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور الگوبرداری کنند و
همچنین از فرایند مدیریتی آنان مطلع باشند .از مناسبترین روشهای انجام این کار ،عالوهبر رصد
سازمانهای موفق داخلی و خارجی و مطالعه درمورد آنان ،میتواند مطالعة حضوری در آن سازمانها و
بازدید از آنها باشد .این کار میتواند باعث ایجاد چشماندازهای جدید مدیریتی شود و همچنین،
مدیران را از باریكی ادراکی و تمرکز صرف بر وظایف روزانة سازمان مربوطه برحذر دارد.
کنترل و نظارت از مهمترین راهكارها و فرایندهایی بود که متخصصان معتقد بودند میتواند در اجرا و
استقرار شایستگی در سازمانهای ورزشی از آن بهره جست؛ بهطوریکه عالوهبراینكه مناسب است
مدیران قبل از شروع خدمت ارزیابی شوند تا شایستگی آنان برای تصدی پست مدیریتی ارزیابی شود،
بهتر است درطول دورة خدمت نیز این ارزیابیها وجود داشته باشند تا میزان حصول به اهداف سازمانی
و میزان موفقیت در ارائة عملكرد مناسب سنجیده شود .همچنین ،بعد ارزیابی پایانی عملكرد مدیران
سازمانهای ورزشی میتواند اثر مناسبی درراستای تحقق شایستگی در این سازمانها داشته باشد؛ زیرا،
این کار میتواند میراث یک مدیر را درطی دورة خدمتش در سازمان ورزشی ارزیابی کند و راه را برای
قضاوت صحیح و منطقی درمورد عملكرد آنان باز کند .در ادامة ارائة نظرها ،متخصصان اذعان داشتند که
باید راهكارها و ضمانتهای قانونی نیز برای شایستهساالری در سازمانها وجود داشته باشند و این
موضوع فقط درحد یک موضوع اخالقی و پژوهشی باقی نماند .تصویب ،ابالغ و پیگیری اجرای قوانینی
که طی آن احراز صالحیت و شایستگی برای مدیریت سازمانهای ورزشی به یک فرایند اجباری تبدیل
شود ،میتواند بهعنوان بستری اجرایی و ضمانتی قانونی برای شایستهساالری باشد.
با مستندسازی و نگهداری علل ،فرایندها و ضوابط نصب یا برکناری مدیران سازمانهای ورزشی ،همیشه
امكان بررسی ،کسب تجربه ،ارائة گزارش به مقامات باالتر و افكار عمومی میسر خواهد بود .همچنین،
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رواج کار تیمی در سازمانهای ورزشی میتواند عاملی برای حاکمیت مدیریت شایستگان باشد و حتی
بیشتر از آن شایستگی را از سطح فردی به سطح سازمانی ارتقا دهد و آن را حفظ کند .قراردادن فیلتر
ورودی به سازمان ورزشی ازقبیل آزمونها یا دورههای آموزشی در بدو ورود نیز میتواند ازجمله
اقدامهایی قلمداد شود که بهصورت فرایندی و عملیاتی باعث تسهیل حاکمیت افراد شایسته در
سازمانهای ورزشی میشود .همچنین ،مطابق برخی کدهای استخراجشده از مصاحبهها ،ازآنجاییکه
امكان ایجاد تغییرات عمده و بزرگ در سازمانهای قدیمی و با ابعاد بزرگ سختتر است ،میتوان
روشها و فرایندهای حاکمیت شایستگی مدیریتی را از سازمانهای کوچک و نوظهور بهکار بست و با
ارائة نتایج مثبت حاصل از این کار ،سازمانهای بزرگتر و قدیمی را نیز به استقرار شایستگی ترغیب
کرد.
پیامدها :نتیجة فرایندها و تعامالت هستند که ممكن است بهصورت مثبت یا منفی باشند .در این
پژوهش ،منظور از پیامدها نتایج حاصل از شایستگی مدیران ورزشی طی شرایط زمینهای و مداخلهگر
موجود است (کوربین و استراوس .)2008 ،همانطورکه از تعریف برمیآید ،هر متغیری میتواند پیامد
مثبت و منفی داشته باشد .با توجه به کدهای مستخرج از مصاحبه ،پیامدهای مثبت استقرار شایستگی
را میتوان رشد و توسعة سازمان و پیامدهای منفی را بدبینی اجتماعی و رکود اجتماعی دانست .ازنظر
متخصصان مدیریت ورزشی که در مصاحبههای این پژوهش مشارکت کرده بودند ،بهبود خروجی و
ستادة سازمانی اعم از بهبود محصوالت سازمان و بهبود در راندمان اقتصادی ،از پیامدهای حاکمیت
شایستگی در سازمانهای ورزشی تلقی میشوند .احتماالً این اتفاق میتواند ازطریق ایجاد فرایندهای
بهبودیافته برای انجام امور سازمانی و همچنین ،ایجاد سازمان چابکتر محقق شود .همچنین ،ازنظر این
متخصصان ،سازمانی که شایستگی مدیریت در آن حاکم باشد میتواند سازمانی یادگیرنده باشد و آن را
درمقابل تغییرات محیطی و نیازهای درحالتغییر سازمانی آماده و توانمند نگه دارد .افزونبراین ،در
سازمان شایستهساالر ،به جانشینپروری و تربیت مدیران نسل آینده توجه میشود و فضای رشد برای
افراد توانمند در سازمانها تقویت میشود .تدوام چنین روندی در سازمانهای ورزشی میتواند نظام
شایستهساالری را به فرایندی دائمی و برگشتناپذیر تبدیل کند.
با مدیریت افراد شایسته اعتماد عمومی به این سازمانها میتواند افزایش یابد و برخی تقابلها که گاه
گریبانگیر سازمانهای ورزشی میشوند ،کاهش مییابند .همچنین ،سازمان با اثرگذاری اجتماعی،
حمایت اجتماعی مناسب کسب میکند و امكان ارائة عملكرد بهتر در عرصههای بینالمللی نیز خواهد
داشت .سازمانهای شایستهساالر می توانند رفتار مثبت سازمانی را در درون خود تقویت کنند و
مناسبترین افراد را شناسایی کنند و به شكوفایی برسانند .همچنین ،این بهبود و شكوفایی میتواند
بهعنوان یک انگیزاننده برای سازمانهای دیگر بهویژه سازمانهای ورزشی عمل کند تا با الگو قراردادن
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 هنگامیکه. به موقعیتی بهتر و برتر از وضع موجود خود دست یابند،فرایند شایسته ساالری در سازمان
 درواقع بحث بر سر این است که اگر به هر دلیلی اعم از،سخن از پیامد منفی شایستهساالری است
 بعد از حاکمیت نظام شایستهساالری در سازمانهای ورزشی موفقیت موردنظر،داخل یا خارج سازمانی
 مصاحبهکنندگان اذعان داشتند که. احتماالً عواقب آن میتواند متوجه نظام شایستگی باشد،حاصل نشد
 افراد شایسته نتوانند کاری ازپیش ببرند و،ممكن است دراثر برخی سنگاندازیها و مشكالت محیطی
این امر باعث خدشهدارشدن اعتماد عمومی شود و فضا را برای بازگشت افراد خارج از فرایند
 در چنین شرایطی است که ممكن است بین افراد شایسته در سازمان.شایستهساالری آماده کند
 از این حیث فقط ایجاد و،دلسردی ایجاد شود و عملكرد مطلوب سازمانی مخدوش شود؛ بنابراین
پیادهسازی نظام شایستهساالری نمیتواند برای یک سازمان ورزشی کافی باشد و مهم است که این
 بهعنوان.فرایند همیشه پایش و اصالح شوند تا نسبت به خطرها و مسائل موجود مقاومتر شوند
 آموزش و ارزیابی، نتایج پژوهش حاضر میتواند در مراحل مختلف ازجمله استخدام،جمعبندی نهایی
.مدیران سازمانهای ورزشی بهکار برده شود
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Abstract
This qualitative research aims to formulate a model for sport organization's
manager’s competencies using systematic grounded theory. For this
purpose, an open interview with 17 sport management experts and
authorities was conducted with snowball sampling method and a series of
initial categories were collected and extracted in coding process. In the
caxial coding phase, the relations among these categories were determined
in the form of coding paradigm as below: connection among causal
conditions including productivity and administrative factors, the
competency of sports managers, the phenomenon under study, included
hard competency, soft competency, competitive competency, strategic
factors included educational factors, control and evaluation, contextual
conditions included official setting and behavioral settings, confounding
conditions included motivational, environmental, and organizational
factors and consequences including development and organizational
recession of managers.; Then and in selective coding phase, all the
components of coding paradigm were described and the theory was
formulated and presented. Competency of sport organization's managers is
a very fundamental issue and has different aspects. Moreover, competency
is an endless issue, which should be updated continuously in organizations
management.
Keywords: Competency, Manager, Organizayoion, Sport, Grouded
Theory



Corresponding Author

Email: abolfazlbejani@gmail.com

