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 چکیده
 های ورزشی كشور باتدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان غایی هدف با كيفی پژوهش این

 با باز ةمصاحب با انجام در این مطالعه، است. شده انجام بنيادداده ةنظری سيستماتيک طرح از استفاده

 فرایند كدگذاری طی اوليه مضامين از ایمجموعه ن و مسئولين مدیریت ورزشی،ااز متخصص نفر 17

 پيوند محوری، كدگذاری ةدر مرحل .شدند استخراج هاییمقوله هاآن روند از و شدند گردآوری باز

یا همان  محوری ةدیدپ ،وری و عوامل اداریشامل بهره علّی شرایط عناوین ذیل هامقوله این ميان
 عامل ،شایستگی مدیران ورزشی شامل شایستگی سخت، شایستگی نرم، شایتسگی رقابتی

شامل بسترهای رفتاری و بسترهای  ایعوامل زمينه ،شامل آموزشی و كنترل و نظارت هااستراتژی
پيامدها شامل رشد و توسعه و ركود  وشامل انگيزشی، محيطی و سازمانی  گرمداخله ، شرایطرسمی

 انتخابی، كدگذاری ةمرحل در و در ادامه ند.شد تعيين كدگذاری پارادایم مدیران درقالبسازمانی 

 تدوین و ارائه شد. نظریه وشد  ترسيم داستانسير  شدند؛ تشریح كدگذاری پارادایم اجزای یکیک
های است و جنبه ارردبرخو سزاییهای ورزشی از اهميت بیت سازمانشایستگی در مدیر ةمقول

روز ها بهدر مدیریت سازمان پایان است كه مداوم بایدشایستگی امری بی ،. همچنينداردمختلفی 
 .شود
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 مقدمه
 بستگی دارد. افراد شایسته توسطآن  ةمدیریت آن سازمان و چگونگی ادار به تحقق اهداف هر سازمانی

والی ظالم و غاصب بهتر است از فتنه و آشوبی که »فرماید: حضرت علی )ع( می ،در ضرورت مدیریت

ترین منبع دانش و مهارت کارکنان مهمکه ند معتقد(. اندیشمندان 464، 1378درایتی، ) «تداوم یابد
دلیل کمیابی، ارزشمندی، نقش منابع انسانی به .(2007، 1گاراوانست )مزیت رقابتی هر سازمان ا

های مدیران ان شایستگیمی( و دراین2003، 2گابرراجانشین و تقلیدناپذیری بسیار بااهمیت است )
توان یافت ترین منبع انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. سازمانی را نمیکلیدیعنوان سازمان به

شایسته ی مدیریت آنكه توسط مدیر یا تیم مگر ؛که رشدی مستمر و موفقیتی پایدار را تجربه کرده باشد
به ( 1973) 3کلندمک ،نخستین بار (.2011 ،ی و وروان زاده،یجواهر ،یبیحب ،ییابوالعالشده باشد ) اداره

که به دنیال بررسی « جای هوشتگی بهگیری شایساندازه»با عنوان  ةشایستگی در مقال علمی مفهوم
 .کرد بود، اشاره های موفق در کار و زندگیبا پیامد مرتبطشناختی های رفتاری و روانویژگی

 کندهارت موردنیاز آن را کسب صالحیت و مبرای اینكه یک مدیر عملكرد مناسبی داشته باشد، باید 
ها و ودن مهارتنبتی نظیر کمبود نیروی کار، کافیبا مشكال هاعموم سازمان (.2007، 4)تیچلر

های شاغل و ی این است که بین شایستگیمعنگی مواجه هستند. شكاف شایستگی بههای شایستشكاف
باید ها (. سازمان2005، 5، مایتام، کیس و فریزرمارتینرد )نیاز شغل فاصله وجود داهای موردشایستگی

ها را تعریف و نیاز آنهای موردص و مهم خود، شایستگیقبل از جذب و استخدام نیرو برای مشاغل خا
ارچوب شایستگی هسازی چپیاده حالدر های امروزیسازمان ،دلیلنهمی(. به1998، 6سیوتعیین کنند )

 بیشتر و در بخش ،در بخش غیردولتی به شایستگی مدیران توجه (.2001گاراوان، مدیران هستند )
در بخش دولتی نیز شتاب  این موضوع اما اخیراً ؛(2000، 7هوندگام و واندرمیولنکمتر است ) ،دولتی

 س، آلمان، هلند، سوئدمریكا، کانادا، انگلیآفته است و در قوانین خدمات کشوری کشورهایی همچون گر
(. در ایران نیز 2007، 8ویسون و لیمپاچها در قوانین گویای این امر است )این دولت هایراهبردژاپن و  و

که یروطبه ؛شودازپیش احساس میهای اخیر بیشستگی مدیران در سالضرورت توجه به موضوع شای

اسالمی، انتصاب و ارتقای شغلی شورایمجلس 1386براساس فصل هشتم قانون خدمات کشوری مصوب 
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آذر و لطیفی، ) صورت گیردوفق آنان در مشاغل قبلی کارمندان باید پس از احراز شایستگی و عملكرد م
 آشكارتر شده است که موفقیت درمدیریت، این حقیقت  ةدرزمین پژوهش(. با رشد روزافزون 1387

های گوناگون یچیده از مهارتنیازمند ماتریسی پآید و دست نمیی فنی بهها، تنها با مهارتیتمدیر

 (.2009، 1گیالرداست )
ها و اهداف گیریبا جهتهای رهبری تمایز عملكرد افراد، انتخاب رفتارد در توانمی شایستگی مدل

های متفاوت مدل منسجم رهبری برای موقعیت ةثر در رهبری، ارائؤمهم و مهای ، ابالغ رفتارراهبردی
برای  دانندکارکنان می ،شایستگی هایمدل طریقاز. (2006، 2سیزلرو  کال، مکهولنبکد )باش اثربخش

های کلیدی و چگونه ارزیابی خواهند شد. حوزه ندهایی موردنیازچه شایستگی عملكرد موفق دقیقاً 
نیروی کار، انتخاب، آموزش و توسعه، مدیریت عملكرد،  استراتژیریزی از برنامهاست ل عبارت کاربرد مد
 ت و با توجه به تغییراس دارادامه یفرایند سازی شایستگی. مدلماتپروری و جبران خدجانشین
های سازمانی، شرایط محیطی، طراحی مشاغل، قوانین و مقررات و سایر عناصر کلیدی تغییر استراتژ

ارچوب هدولت را مكلف کرد تا در چ چهارم توسعه ةقانون برنام (.2005، 3مارللی، تندرا و هوگکند )می

منابع انسانی، مدیریت نیروی  ةطرح جامع توسعتدوین  برعالوه ،ثر و استقرار دولت شایستهؤحاکمیت م
بر  ،اساسبرهمین کند؛فضای رقابتی اصالح  ةرا با رویكرد جذب نخبگان و توسع انسانی بخش دولتی

 کند:میکید أبه شرح زیر ت ،ی هفت فرایندمبنای شایستگشناسی نظام مدیریت برسنخ
امور به دست  ةتسهیالت الزم برای ادار نگی وهای فرهآوردن بسترخواهی: فراهمشایسته •

 ؛شایستگان
های جدید ظرفیتهای افراد و شناسایی دیها و توانمنشناسی: حفظ سوابق، ضبط ویژگیشایسته •

 ؛در مقیاس کالن
مدیران  ةهای چندگانگیری استعداداندازههای ساختارمند برای سنجش و سنجی: آزمونشایسته •

 ؛بالفعل و بالقوه

 ؛تخصیص جایگاه مطلوب به کارکنان شایسته برایسنجی ی: ارزیابی نتایج شایستهگزینیستهشا •
 ؛گیری: جلب و جذب مدیران و کارکنان توانمند از بیرون سازمانشایسته •
 ؛داری: حفظ و نگهداری مدیران و کارکنان شایسته در سازمانشایسته •
دهقانان، های مناسب )فراد مستعد با هنجارها در اپروری: ایجاد شرایط پرورش شایستگیشایسته •

1386.) 
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 ، بتول و نادریانمظفری .نیاز دارد ترجامع به پژوهشیز ، این حوزه هنوهاپژوهشبرخی انجام  باوجود
 .ادراکی، انسانی و فنی نیاز دارندهای ترتیب به مهارتاند که مدیران ارشد ورزشی بهاده( نشان د2002)

ترتیب به عملیاتی به ، ادراکی و فنی و مدیرانهای انسانیترتیب به مهارتمدیران میانی بهن، همچنی

خوبی به بهاست  نتوانستهها آن که پژوهشرسد ر مینظانسانی و اداراکی نیاز دارند. بههای فنی، مهارت
 ةتر از فقط سه حوزگستردهی بسیار مفهوم شایستگ اینكه، اول زیرا، ؛دهد پاسخشایستگی  ةنیازهای حوز

 کننده در مطالعهشرکتدهندگان رود پاسخاحتمال می دوم اینكه،و  است پژوهشمورد مطالعه در 
( در 1997) 1تاح .(2002،  بتول و نادریانمظفری ) اندقرار داشته پژوهشثیر مبانی نظری أتتحت

 شناسایی شش عامل ابتدایی به« ی مدیران ورزشیساخت و اعتباریابی ابزار شایستگ» پژوهشی با عنوان
 -4 ؛بندیتوانایی بودجه -3 ؛ورزشی ةبنیان و پشتوان -2 ؛توانایی اعمال قدرت -1 است: موفق شده

( 2012) 2، کیم، چا، پرود و سیچیکونیگسفلد. ارتباطات -6 ؛های کامپیوتریمهارت -5 خطر؛مدیریت 
نیاز را نگهداری تسهیالت، منابع های موردهای خصوصی، شایستگیگاهدر مدل شایستگی مدیران باش

ری، ها، امور دولتی، ورزش و تفریح و سرگرمی، حسابداها و خوراکیفردی، نوشیدنیانسانی، رهبری بین

( 2016) کاشف، سیدعامری و شجیع، مرندیپور فتاح .دشناسایی کردن استراتژیکبازاریابی و مدیریت 
، به «انان ایرانهای ورزش و جومبنای شایستگی بر روی مدیران هیئتمدیریت بر» ی با عنوانپژوهشدر 

های سیاسی، های مدیریتی، شایستگیشایستگی)های سازمانی شایستگی -1 عامل رسیدند:سه 
های فردی، شایستگی)فردی های شایستگی -2 ؛(های اجراییهای تخصصی و شایستگیشایستگی
فردی ای بینهشایستگی -3 ؛(های اخالقیبودن و شایستگیهای جامعهای ذهنی، شایستگیشایستگی

 .(های رفتاریهای ارتباطی و شایستگیاجتماعی، شایستگی -های فرهنگیشایستگی)
. اندبوده متمرکز سازمان ورزشیهای ویژگییا بر برخی مقطعی  وظایف بریا اغلب  ،موجود هایپژوهش
مدیر شایسته و فنی کردن از یک معنی استفادهآید، اغلب بهمیان میسخن به« متخصص»که از هنگامی

 تخصصی است. ةربیان و بازیكنان خبره در یک رشتبه کادر فنی م هابلكه بیشتر توجه ؛شودتعبیر نمی

مربیان و  ةاندازهمانهای ورزشی بهد مدیران سازمانشایستگی درمور مفهومبه باید که رسد نظر میبه
خوبی احساس فقدان مدلی کارآمد به ،. در چنین وضعیتیشودزیكنان و حتی بیشتر از آنان توجه با

های ورزشی سازمان فعلی موفقیت ضعیف ةتوان ریش، میمطالعه حاضر پژوهشگربه اعتقاد  شود.می
جو وانتخاب مدیران جست بازیكنان و مربیان، نبود مدل شایستگی درکنار مسائل مربوط به رد راکشور 

 مطالعه حاضر، پژوهشگراندرکاران امر است. توجه تغفلت دساهمیت فراوانش هنوز مورد باوجودکرد که 
ورزشی و انتخاب مدیران  نةموجود درزمی ةمشكالت عدید ةه موضوع شایستگی مدیران با مشاهدب

، داشتن وی باورک و اجرایی شكل گرفته است. به محافل آکادمی در بارهدراینهای فراوان موجود بحث
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2. Koenigsfeld, Kim, Cha, Perdue, & Cichy 
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خلی و دا ةموفقیت ورزش ما در عرص برای را الزم بسترهای سب برای شایستگی مدیرانالگویی منا
اما داشتن الگویی  ؛آل باشدایدهل مفهوم شایستگی ممكن است تحقق کام. کندنیز آماده میخارجی 
دنبال به ،بنیادداده ةکارگیری نظریهب باخواهد کرد. این پژوهش تر را برای این امر فراهم زمینه مناسب

 است: هاؤالاین س گویی بهپاسخ
 های ورزشی کشور چیست؟شایستگی مدیریت سازمانی ةنظری -1
)شرایط علّی، شرایط  های ورزشی کشورهای مدیران سازمانشایستگی ةنظری ةدهندصر تشكیلاعن -2

 ؟هستند کدام (و پیامدها هااستراتژیگر، ای، شرایط مداخلهزمینه

 

 پژوهش شناسیروش
ورزش کشور تشكیل دادند. از روش  1مطلعین کلیدیرا  پژوهش ةجامع است کهحاضر کیفی  پژوهش

هیئت مصاحبه استفاده  برای انتخاب اعضای( 2008بازرگان، گیری غیراحتمالی هدفمند نظری )نمونه
ها از آن کند و پس از دریافت اطالعاتی میپژوهشگر ابتدا افرادی را شناسای ،د. در این روشش

ای شناسایی افراد متخصص در یک . این روش برخواهد که فرد یا افراد دیگری را به وی معرفی کنندمی
به لزوم کسب اطالعات با توجه  (.2013، ، اکبری، جعفرزاده و زالیشود )رضویخاص استفاده می نةزمی

نفر از مدیران سطوح  17شامل  پژوهش ة. نمونشداین روش استفاده  از از افراد خاص، پژوهشدر این 
. برای گردآوری بود کشور مدیریت ورزشی ةهای ورزشی و اساتید رشتسازمان( مختلف )میانی و ارشد

 2نظریه شد که تا حد اشباع دقیقه با خبرگان استفاد 100تا  60مدت عمیق و باز به ةاز مصاحب ،هاداده
های دادههای آماری آشكار شد که دیگر نمونه پژوهشگر که برای، تازمانیتردقیقبیان. بهادامه یافت

ادامه  انجام مصاحبه، اندند و مباحث حالت تكراری یافتهکنارائه نمی شدهجدیدی در محورهای مطرح
نیز را دیگر  . این حالت در مصاحبة پانزدهم صورت گرفت و پژوهشگر برای اطمینان دو مصاحبةیافت

و بعد از کدگذاری اولیه، مفاهیم اولیه استخراج شدند. پس از  شد هی هر مصاحبه نوشتاوتمح. انجام داد
م شد تا از ترکیب مفاهیاقدام پیشین  هایپژوهشتر مبانی نظری و عمیق ةبه مطالع ،هااتمام مصاحبه

 ،نهایتدرها و راحل بعدی تحلیل دادهمانجام  هنظران بصاحب هایگذشته، تجربیات پژوهشگر و نظر
 یهاوهیعلت وضوح مراحل و شپژوهش، به نیدر ا های اصلی اقدام شود.ثانویه و تمهای لفهؤشناسایی م

عنوان به ادیبنداده ةینظر کیدر تكن یاصل ندیافر استفاده شده است. کیستماتیس كردیرواز  ،یکدگذار
ها در آن نیو روابط ب یاصل هایهخام و استخراج مقول یهاداده یکدگذار ندیاها، فرداده لیروش تحل

 :شودیاستفاده م یکدگذار ةویاز سه شو ساخته است پژوهشگر نظریة کیارچوب هچ

 
1. Key Informants 

2. Theoretical Satuation 
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سطر، ورت سطربهصبه تواندیم لیو واحد تحل شوندیاستخراج م هیاول میمفاه: باز یکدگذار -الف
 هیاول یکدبند ةرمرحلیز دو یباز دارا یکدبند ةمرحل. شود انتخابپاراگراف بهپاراگراف ای عبارتبهعبارت

متمرکز عبارت است از استفاده  یکدگذار . همچنین،سطح دوم است ایمتمرکز  یسطح اول و کدبند ای

شده جادیا یاز کدها یادیز زانیم لیکردن و تقلغربال یبرا هیاول یکدها نیترفراوان ای نیاز معنادارتر
صورت ها بهپژوهش، ابتدا مصاحبه نی(. در ا1389باز سطح اول )محمدپور،  یکدگذار ةمرحلدر 

دوم،  ةدر مرحل وشدند  کدها استخراج نیاز ا هیاول میاهمف، سپس وشدند  یپاراگراف کدگذاربهپاراگراف
 نددست آمدبه هیثانو یمتمرکز، کدها یکدگذار ة. در مرحلنددست آمدبه هیاول میاز مفاه هیثانو میمفاه

 ؛اقدام شد میمفاه یبندعمده و طبقه هایهبه کشف مقول و
ها را از طبقه یكینام دارد، پژوهشگر  یمحور یدوم که کدگذار ةمرحل در: یمحور یکدگذار -ب
و  کندمیکاوش  ندیادر مرکز فر یمحور ةدیعنوان پد باآن را  کند ومیانتخاب  یمحور ةقعنوان طببه

در پنج عنوان  یمحور ةها با طبقطبقه ری. ارتباط ساکندیها را با آن مشخص مطبقه ریارتباط سا
 اند:داده شده حیتوض ری( که در ز2008 ،1کوربین و استراوسبرقرار شود ) تواندیم

 ؛شوندیم یاهسته ةطبق ای دهیپد یریگو شكل جادیباعث ا طیشرا نی: ایعلّ طیشرا -1
اداره، کنترل و پاسخ به  یو تعامالت برا ندهایاکه در آن فرهستند  یطی: سلسله شرایانهیزم طیشرا -2
 ؛دنریگیصورت م دهیپد
 دیتشد ای فیکه باعث تخف دنکنیعمل م یمثابه بسترگر بهمداخله طیگر: شرامداخله طیشرا -3
 ؛دنشویم هادهیپد
 یاشدهمشاهده طیشرا در ده،یکنترل، اداره و برخورد با پد یشده براجادیا هایاستراتژی: استراتژی -4

 ؛خاص هستند
 (.2008 ،کوربین و استراوس) استو تعامالت  ندهایاو حاصل فر جهی: نتامدیپ -5
 یکه همراه با بررس یانتخاب ای ینشیگز یکدگذار ةمرحل در: (ی)انتخاب ینشیگز یکدگذار ةمرحل -ج

ها را و آن پردازدمی لیها به تحلقبل است، پژوهشگر در عمق داده ةدو مرحل یها و کدگذارداده قیدق
(. 6200، 2و کالرک )کرسول دهدیارائه م (شده در شكل شمارة دودادهنمایش) ادیبنداده ةیقالب نظردر

 یمیمدل پارادا کیقالب را در هاهمقول ری، ساایهسته ةمقول نییبعد از تع پژوهشگر ند،یافر نیدر ا
در شكل  .نمایش داده شده است که نتایج آن در شكل شمارة دو (1389)محمدپور،  کندیم میترس

 .شودمشاهده می یفیک پژوهشانجام  ةمراحل و نحو طور خالصهبه شمارة یک،
 
 

 
1. Corbin & Strauss 

2. Creswell & Clark 
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 (1389، محمدپور) یفيك پژوهشمراحل انجام  -1 شکل
 

 نتایج
که شرح  از سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفادهها تحلیل دادهنتایج 

 .شودمیمشاهده  یک ةدر جدول شمار شناسی آمد،کامل آن در بخش روش
 

 كدهای ثانویه و مفاهيم -1جدول 

 هاهمقول مفاهيم كد اوليه

بودجه،  ندادنتخصیصسازمانی، کمبود درآمدها و  زیادهای وجود هزینه

 ناتوانی اقتصادی ورزش دولتی
 عوامل اقتصادی

 وریبهره
و احساسات در سازمان، نبود دید  هاهیجان ةشكاف دانش و عملیاتی، غلب

 تربیتی در مدیریت خصوصی ورزش
 باروری

 پاگیر دروقوانین دستوجود ننده، کبودن مدیران، نبود قوانین تسریعدولتی

 زانداورزش، نداشتن برنامه، هدف و چشم
 بروکراسی

 سازمانی-داریا
های فعلی، فساد اداری موجود، نبود بستر ساالری بر سازمانفامیل حاکمیت

 سازمانی برای مدیریت شایسته
 سالمت اداری

سازمان یندهای سازمان، رشد مداوم و ایجاد اچابكی سازمانی و بهبود فر

 یادگیرنده، بهبود اقتصادی و راندمان
 سازمانی بهبود ستاده

 رشد و توسعه

سازی نظام پروری، امكان و امید رشد برای افراد توانمند، پیادهجانشین

 ساالریشایسته
 رشد منابع انسانی

های وری اجتماعی، کاهش هزینهاعتمادسازی اجتماعی و افزایش بهره

 المللیهای بینموفقیت در عرصهاجتماعی، 
 رشد اجتماعی سازمان

ها، تقویت رفتار ترینایجاد الگو و سازمان ورزشی واقعی، شناخت مناسب

 سازمانی
 بهبود فرآیند سازمانی

 

 
مفاهیم اولیه 

مقوالت و 

 عمده

 مصاحبه با خبرگان

ارتباط منطقی و 

ها علی بین مقوله

های و تعیین مقوله

شرایطی، تعاملی و 

 پیامدی

ارائه نظریه 

 بنیادداده

 سازیلثثم
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 كدهای ثانویه و مفاهيم -1جدول ادامه 

 هاهمقول مفاهيم كد اوليه

اعتماد عمومی، حاکمیت افراد رفتن خاطر عوامل محیطی، ازدستشكست به

 ناشایست
 بدبینی اجتماعی

 رکود سازمانی
 فقدان اعتمادی درصورتساالری در سازمان، بیتخریب فرایند شایسته

 خاطر عوامل سازمانینرسیدن بهنتیجههعملكرد صحیح، ب
 رکود سازمانی

های فناورینه، آشنایی با افزارهای کامپیوتری الزم در امور روزاتسلط بر نرم

توانایی مدیریت اماکن ورزشی و توانایی ، های مدیریتیروز ورزش، مهارت

 مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی

 توانایی فنی
شایستگی 

 سخت
یندهای سازمانی، توانمندی ارزیابی هزینه و ای دانش و فرمستندساز

 تخصیص بودجه، توانایی تحقیقاتی
 توانمندی علمی

توانایی سازگاری با ، قدرت فردیداشتن وجه تمایز نسبت به دیگران، 

 تغییرات و محیط جدید
 توانایی شخصیتی

 شایستگی نرم
 توانایی ادارکی عاطفی توانایی ادراکی، توانایی انسانی، درک جامع از سازمان

گذاری و قانونتعامل با کارکنان و مدیران سازمان مربوطه، تعامل با مراجع 

ها، نفعان و مشتریان، نقدپذیری از رسانهگیری، تعامل با ذیتصمیم

 کارشناسان و مخالفان، مقبولیت اجتماعی درک مسئولیت اجتماعی سازمان

 مدیریت روابط

مشارکت در فرایندهای جهانی، المللی، کارکرد نهادهای بیندرک 

 جهانیهای ورزشی الگوبرداری از تجارب سازمان
 شدنجهانی توانایی

شایستگی 

های جدید رشد و موفقیت، بودن، شناسایی فرصتجوطلب و موفقیترقابت رقابتی

 رصد و پایش دائمی رقبا
 توانایی رقابتی

بودن خوانبودن مهارت مدیریت، مقبولیت در دستگاه مربوطه، همذاتی

 مسئولیت و توانایی
 بسترهای فردی

بسترهای 

و  ت، حساسیتبیوتری از نظام تعلیمئ، ورزش جزتناسب با اجتماع رفتاری

 به ورزشمندی اجتماعی هعالق
 بسترهای اجتماعی

جای فرد، مدیریت به سیستم به یقدرت قانونی قدرت مشروعیت مدیر، اتكا

 پذیرش مدیر شایسته در سازمان
 بسترهای سازمانی

بسترهای 

ساالری، الزامی ارزیابی مدیران ورزشی، گزارش شایستهبودن قانونی هایالزام رسمی

 فرایندهای جذب و استخدام
 بسترهای قانونی

های تربیت مدیر ورزشی، های آموزشی پیاپی، دورهتربیت مدیر با دوره

 تدوین کتب مختص مدیریت ورزشی
 خدمتضمن

 موزشیآ
های خارجی، طی سازماند از های داخلی، بازدیبازدید از سازمان

 مراتب سازمانیسلسله
 تجربی
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 كدهای ثانویه و مفاهيم -1جدول ادامه 

 هاهمقول مفاهيم كد اوليه

 نظارتی ای، ارزیابی پایانیارزیابی آغازین، ارزیابی دوره
کنترل و 

ساالری، بسترسازی ضمانت اجرایی شایسته مراتب برای ارتقا،طی سلسله نظارت

 نظام شایستگی با تدوین قوانین
 قانونی

ازی و کار گروهی، فیلتر سثبت و نگهداری علل انتصاب و برکناری، تیم

 اساس نظام شایستگیورودی بر
 فرآیندی

 عملیاتی
های به باال، ایجاد سازمانتر و از پایین های کوچکاز سازمان الگواجرای 

 های نوظهور، الگوسازی از سازمانالگو
 الگوسازی سازمانی

صفر  ةثبات شغلی، بازگشت به نقط نبود ،االبگیری در سطوح تصمیمتمرکز 

 با انتصاب مدیر جدید
 هابازدارنده

 انگیزشی
اجتماعی سیستم پرداخت و تشویق متناسب با توانایی، تكریم سازمانی و 

 اساس عملكردعملكرد شایسته، ارتقا بر
 هامشوق

تاثیرپذیری ورزش و جامعه از همدیگر، تاثیر وابستگی سیاسی، لزوم 

 ساالری در همه جامعهشایسته
 ارتباطات محیطی

 محیطی
و احساسات در اجتماع،  هاهیجان ةغلبو بحران در محیط، مسائل ناشناخته 

 نگرش سیاسی به مدیریت ورزشی
 سازمانیبرون فشار

های مشابه، شفافیت فرایندهای سازمانی، فرصت یكسان برای افراد و توانایی

 خوانی میزان اختیار و مسئولیتهم
 سازمانیعوامل درون

 سازمانی
های سازی سازمانخصوصیتطبیق اهداف فردی، سازمانی، اجتماعی، 

 جای روابطورزشی، ضوابط به
 اصالحات ساختاری

 

کوربین و  شدةها، مدل نهایی پژوهش براساس مدل پیشنهادهبندی دادهبعد از کدگذاری و طبقه

را بنیاد داده ةمدل مفهومی برخاسته از نظریة دو شكل شمار .طراحی و تدوین شد (2008) استراوس

 دهد.نشان میهای ورزشی ستگی مدیران سازمانبرای شای
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 (2008) كوربين و استراوسسيستماتيک  اساس رویکردبر پژوهش بنيادداده مدل -2شکل 
 

 گیریبحث و نتیجه
حافل آکادمیک و غیرآکادمیک در م ،های ورزشیی مدیران سازمانشایستگ موضوع ،های گذشتهدر سال

اخیر  ةمباحث روزمرتنها در  البته اهمیت شایستگی ؛است منجر شدهوانی های فرابحثگیری به شكل

س امور قرار أداربودن افرادی که در رمتعدد مذهبی به لزوم صالحیت هایهو اشاراست آشكار نشده 

های ورزشی ن سازمانتبیین الگوی شایستگی مدیرا برایلی ن مدیودت ،روازاین ؛گیرند، وجود داردمی

یید، اصالح و أهای پیشین را تپژوهش نظریهبنیاد که با خلق داده پژوهشجه به ماهیت با تو بود.ضروری 

 بود. شدههای انجامام بیشتر پژوهشجسدنبال انکند، این پژوهش نیز بهتكمیل می

 .(2008کوربین و استراوس، )د نشومورد مشاهده می ةوجودآمدن پدیداعث بهکه ب شرایطی ی:شرایط علّ

ریزی و به برنامهرا  های ورزشی کشورکه سازمان هستندطی ی شرایمنظور از شرایط علّ پژوهش،در این 

ان گشوندمصاحبه توسطشده طرحمسائل م ،راستا. درایندنکنوادار میاقدام درراستای شایستگی مدیران 

و هرکدام از  ندی شدبندطبقه« عوامل اداری سازمانی»و « های ورزشیوری سازمانبهره»در دو بخش 

 شرایط علی

 وریبهره

 عوامل اداری

 ایشرایط زمينه

 بسترهای رفتاری

 بسترهای رسمی

 مقولة محوری

 شایستكی سخت

 شایستگی نرم

 شایستگی رقابتی

 گرشرایط مداخله

 انگیزشی

 محیطی

 سازمانی

 استراتژی

 آموزشی

 کنترل و نظارت

 عملیاتی

 پيامد

 رشد و توسعه

 رکود سازمانی
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های فعلی سازمان شود.پرداخته می هاکه در ادامه به آن ندهایی بوداین عوامل نیز شامل زیرمجموعه

های ورزشی سازمان بیشتراعث عملكرد دور از انتظار در باین امر  که دارند زیادیهای ی هزینهورزش

ها سازی هزینهافزایش درآمدها و متناسبد با نتوانمیبا مدیریت اقتصادی مدیران شایسته . شده است

های سازمان ،کنندگان در مصاحبهنظر مشارکتاز ،دیگرهای ورزشی کنند. ازسویبه سازمان مهمیکمک 

وانع جمله عواملی که مازد. باروری در سازمان وجود داشته باشکه طی آن  نیاز دارندشرایطی به ورزشی 

یریت ورزش در کشور شكاف میان دانش موجود و فضای عملیاتی مدهای ورزشی، ری در سازمانبارو

آحاد  هیجانی معرض قضاوتاغلب در ،های ورزشیانماهیت خاص ورزش سازم به ناب ،است. همچنین

گرایی روی نتیجههای اجتماعی به گویی به خواستپاسخبرای  یگاهکه مدیران طوریبه ؛است جامعه

ها شده است. ندی عملكرد آنهای باعث کبودن سازمانکنندگان، دولتیازنظر مشارکت .آورندمی

 ةبرنامدر ضعف  ،افزایند. همچنینوجود دارند که بر این کندی میوپاگیر برخی قوانین دست ،اینبرعالوه

روزمرگی  دچارها این سازمان که شده استث های ورزشی کنونی در کشور باعمدت در سازمانطوالنی

و استخدام و  ساالریکه شایسته دیگری عوامل مهم از ،و از عملكرد بهینه دور باشند. همچنین شوند

حاکمیت برخی عوامل نامطلوب مانند  کند،آموزش مدیران را براساس نظام شایستگی ضروی می

روز فساد اداری و اقتصادی ود از عوامل بسنخان است که خساالری و سپردن امور سازمانی به همفامیل

مدیران شایسته در  ،حاضر پژوهشهای کنندگان در مصاحبهارکتنظر مشاز ،روازاین است؛ شده

 لوگیری کنند.توانند از تهدید و تحدید سالمت اداری جهای ورزشی میسازمان

یندها اشرایط خاصی که در آن فرسلسله از اندای یا بسترهای حاکم عبارتینهای: شرایط زمشرایط زمینه

 ،واقعدر .(2008کوربین و استراوس، )د نگیرمیو تعامالت برای اداره، کنترل و پاسخ به پدیده صورت 

دادند که چه بسترهای سازمانی و اجتماعی وجود دارد که ال جواب میؤدهندگان به این سپاسخ

تناسب  ،شوندگاننظر مصاحبهاز ی آن استوار شود؟تواند روزشی میهای ورشایستگی مدیران سازمان

رای تحقق شایستگی است. بهای سازمانی وی بستری ا مسئولیتهای فردی و ذاتی مدیر ببین توانایی

های در سازمان دارای عملكرد خوبمدیران  بودنمحبوب و مقبولکه آنان معتقد بودند  ،همچنین

برخی از که شوندگان معتقد بودند برخی از مصاحبه .ساالری استشایستهبستری مناسب برای ، ورزشی

تواند باعث ها و سوابقشان میافراد دارای توانایی ذاتی مدیریت هستند و حضور آنان با توجه به توانایی

با عنوان یگری اما در بخش د ؛های ورزشی شودساالری در سازمانسازی شایستهشكوفایی و پیاده

ای داریم توسعهحالدر ةتند اینكه ما جامعشوندگان اذعان داشبرخی از مصاحبهرفتاری، بسترهای 

ناسب در این نوع های ورزشی و عملكرد مساالری در سازمانبستری اجتماعی است تا بتوانیم به شایسته

ید و نهادی اجتماعی است که نبا ورزش ،دهندگاننظر این دسته از پاسخاز ،زیرا ؛ها برسیمسازمان

اقتصادی و فرهنگی کشور  رشد سیاسی، ،روازاین ؛ور بماندهای اجتماع دتواند از دیگر بخشنمی
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است و  تربیتوی از نظام تعلیمئجزورزش  ،. همچنینشد خواهدمنجر به رشد نهاد ورزش نیز نهایت در

های س سازمانأرحضور افراد شایسته در بیشتری برای های اجتماعی حساسیت ایجاد این موجب

ضمانت ایجاد این پژوهش،  ةکننده در مصاحبز متخصصان مشارکتازنظر برخی ا شود.میورزشی 

تقاد داشتند که مدیران . افراد اعدر شایستگی مدیران ورزشی دخیل باشد دتوانمیسازمانی و قانونی نیز 

مدیران  و اعمال قدرت قانونی و سازمانی برای این دشونیرفته میها پذراحتی در سازمانشایسته به

جای تكیه بر های ورزشی وجود دارد که بهازمانگرایش عمومی در ساین  ،همچنین .ستاتر بسیار راحت

، این شرایط از افراد نظر این دستههای مدیریتی توجه بیشتری شود. ازبه سیستم ،مدیریت فردی

نی و اجبار قانو هاالزام ،. همچنینهستندهای ورزشی ستگی در سازمانحاکمیت شای ةزمین ةکنندفراهم

کامل مدنظر قرار طوربه گاهیقانونی  هایالزام د کهنوجود داردر کشور ما برای احراز شرایط شایستگی 

یت در مدیررا ساالری نظر گرفت که شرایط تحقق شایستهها را بستری درتوان آناما می ؛گیرندنمی

 آورد.فراهم میهای ورزشی سازمان

ها ند که باعث تخفیف یا تشدید پدیدهنکمیبستری عمل  ةمثابگر بهگر: شرایط مداخلهط مداخلهشرای

عوامل »و « عوامل محیطی»، «عوامل انگیزشی»این عوامل شامل  .(2008کوربین و استراوس، )د نشومی

استقرار شایستگی در  ةتواند بازدارندتمرکزگرایی سازمانی می متخصصان،. از دید شوندمی« سازمانی

شایستگی  روندتواند در می مدت در انجام امورکوتاه یدید داشتن ،سازمان ورزشی شود. همچنین

ام امور جاری سازمان توسط شدن تمانباشت تجارب سازمانی و برچیدهفقدان . ایجاد کند لاختال مدیران

 دیگر،طرفند. ازنهای ورزشی اختالل ایجاد کند در روند شایستگی مدیران سازماننتوامی جدید مدیران

اساس سازمانی بر بهینة یبینی شرایط ارتقاهمراه پیشب با عملكرد بهاستقرار نظام پرداخت متناس

 هستند.خدمت اهداف سازمانی یم افرادی شوند که با شایستگی درد باعث تكرنتوانعملكرد می

ورزش از از انتصابات موجود در  برخی، پژوهش کننده در اینتخصصان مشارکتنظر مازبراین، افزون

نظر گرفته یی و شایستگی دراتعلق سیاسی بیشتر از کار ید که گاهنرپذیج سازمانی اثر میرامسائل خ

گاهی بحرانی است و  پیوستهناشناخته و بیشتر  ،های ورزشیپیرامون سازمان محیط ،همچنین شود.می

 .نداده است یبرای وی یا سازمانش رو شود که قبالًمیمجبور کردن با مسائلی نرم وپنجهبه دست مدیر

 قرار دهد.ثیر أتی تحتهای ورزشتواند استقرار شایستگی مدیران را در سازماناین موضوع نیز می

 امر این .شود منجر به تقویت فرایند شایستگیتواند سازمانی میشفافیت امور ، ذکرشدهبر موارد عالوه

از بروز  تواندمی که وجود دارد مكان رصد و اصالح اموردر فضای شفاف، اکه دلیل است نیبد احتماالً

شایستگی در  ةو فضا را برای استقرار و ادام ندری کفسادهای احتمالی جلوگی وانحراف در مسیر اهداف 

های برابر ایجاد اندازه فرصتها برای افرادی با توانایی همها آماده کند. همچنین، اگر در سازمانسازمان

و روند تداوم شایستگی را بهبود خواهد بخشید.  شودمنجر میبه گسترش عدالت سازمانی  این امر ،دنشو
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ار سازمانی و تناسب میان اختی ،ی از مدیرانگردر تفویض اختیار به افراد و در مقام مطالبه ،همچنین

تناسب بین این دو موجب کاهش و اختالل روند شایستگی نبود مسئولیت سازمانی درنظر گرفته شود تا 

های ورزشی باید اهداف فردی مدیران و ها نباشد. برای بهبود وضعیت مدیریت در سازماندر سازمان

افزایی اهداف و توانایی فردی و یق همرطتا از قبولی باشندقابلنسجام کارکنان و اهداف سازمانی دارای ا

 .شودهای ورزشی تسهیل ی در سازمانمسیر استقرار شایستگ ،سازمانی

شود و پردازی اقدام میمورد آن به نظریهیا در شودمیای است که مشاهده موردمشاهده: پدیدهة پدید

های مشاهده شایستگی مدیران سازمانمورد ةدیدپ پژوهش،اصلی نظریه است. در این  ةهست عمدتاً

شایستگی مدیران  ةعنوان زیرمجموعبه توانایی فنی .(2008کوربین و استراوس، )ورزشی است 

 توانزمانی چنان گسترده شده است که هیچ ساآنبندی شد. دنیای فناوری شی طبقههای ورزسازمان

 ؛روز و جدید استهای بهیفناورآمیز امور انجام موفقیت تنها راه یو گاه از آن را ندارد گریزگزیر و 

انه افزارهای کامپیوتری داشته باشند که روزنرماز تسلط یا حداقل آگاهی  دها بایمدیران سازمان ،روازاین

افزارهای نرمبر اهمیت تسلط به وهعال ،. همچنینشوندمدیریت آنان استفاده میزیر نظر در سازمان 

. مدیر هر هستند ورزش ضروری ةدر حیطصورت اختصاصی افزارها بهاری، برخی از این نرممختلف اد

افی داشته باشد. این ها آشنایی کبودن خود و سازمانش با این نوع فناوریروشسازمانی نیاز دارد برای پی

عنوان های کامپیوتری را بهرتمهاوی ود که ( ب2000) تاح پژوهشنتایج  ةییدکنندأت پژوهشبخش از 

های مدیران سازمان ،های ورزشی شناسایی کرد. همچنینعامل شایستگی مدیران سازمان ششیكی از 

قبیل های مدیریتی ازها با مهارتزمانهمانند سایر همتایان خود در سایر ساکه ورزشی نیاز دارند 

که اگر  دارداین متغیر اهمیت دلیل بدینباشند. بندی آشنا دهی، ارزیابی و بودجهریزی، سازمانبرنامه

 اشادارهتحت تواند بر سازمان نه خود می ،تی تسلط کافی نداشته باشدیهای مدیرمدیری بر مهارت

در سازمان مطبوع  انجام امور مدیریتی و اداریتواند نظارت مناسب بر تسلط کافی داشته باشد و نه می

. این بخش استهر نوع سازمان و تشكلی  ةشاکل ،متون کهن مدیریتیداشته باشد که طبق نظر بسیاری 

( است 2016اران )و همك پور مرندیفتاحو ( 2000تاح ) هایپژوهشراستا با نتایج پژوهش هم ةاز نتیج

مدیر سازمان  ،همچنین. اندرا تأیید کرده وظایفاین  ازآگاهی بر وظایف مدیریتی و که اهمیت تسلط 

 ؛ن ورزشی آگاهی و تسلط داشته باشداماکاز هداری مدیریت و نگة نحواز به قدر کافی  دارد ورزشی نیاز

یک سازمان  یو برای مدیریت برجسته و پیشرو شودانجام میلی به نام اماکن ورزشی در مح ورزش زیرا،

رویدادهای  دیگر،طرف. ازانجام شود یصحیح ةی به شیوورزشی ضروری است که مدیریت اماکن ورزش

ترین رویداد ورزشی یكی از حیاتی وقوع هستند وجهان و کشور درحالنقاط  یورزشی همه روزه در اقص

دهای ورزشی را داشته ورزشی باید توانایی برگزاری رویدا ةت سازمان ورزشی است. مدیر شایستمحصوال

. است توانمندسازی علمی ،شدهشناسایی عامل دوم برساند. سیر سازمانش را به موفقیتباشد تا از این م
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مسائل بسا جواب بسیاری از . چهندین امر مجزا نیستا ازتوسعه است و علوم ورزشی نیز درحال ،دانش

های مدیران سازمان ،روازاین ؛آکادمیک موجود باشد هایپژوهشروی یک سازمان ورزشی در  پیش

این توانایی  و پیوستهکنند رسی به منابع علمی را ایجاد وجو و دستورزشی باید در خود توانمندی جست

صصان نظر متخاز ،روز باشد. همچنینآنان متكی بر دانش به هایبهبود بخشند تا تصمیمرا 

یک سازمان بتواند روند طوالنی و مداوم موفقیت را در خود  ینكها برایها، کننده در مصاحبهمشارکت

به مستندسازی تمام امور و صورت علمی و مستدل بهتر است مدیر سازمان ورزشی به ،ایجاد کند

آموزش و راحتی امكان بهفرایندهای سازمانی اقدام کند تا آیندگان بتوانند با مراجعه به منابع سازمانی 

 شند.داشته بایادگیری 

باید دقت شود تا افرادی انتخاب مدیران  در انتصاب .شده بودسومین عامل استخراج توانایی شخصیتی

. این کنندن را نسبت به رقبا برجسته میای باشند که آناهای شخصیتیدارای ویژگید که نشو

 د شامل مواردنتوانمیستند، ه دادنیو توسعه شوندمی ایجادهای شخصیتی که با آموزش نیز گیویژ

دارای  د. مدیرانی کهنباش غیره قت، پشتكار، استقالل شخصیتی ونفس، صدابهمتعددی ازقبیل اعتماد

دهند و العمل نشان میراحتی به تغییرات محیطی عكسبه ،استقالل شخصیت باشند ونفس اعتمادبه

و همكاران  پور مرندیفتاحرهانند. ب تغییرات محیطی بگردا از توانند سازمان تحت مدیریت خود رامی

شایستگی آنان ی از ئعنوان جزهای فردی در مدیران بهجود ویژگیبر ودر پژوهش خود نیز ( 2016)

عاطفی است. -دراکیتوانمندی ا ،های ورزشیشایستگی مدیران سازمان عامل چهارم .اندکیده کردهأت

باید د و مدیران نکنموفقیت آن بازی می ای درسازمان نقش عمدهترین منابع عنوان مهمبهمنابع انسانی 

در خود ایجاد کنند را های سازمان ایندها و استراتژیها با فرآن کردنمنابع انسانی و همگامتوانایی درک 

مدیریت روابط استخراج شد،  هاکه از مصاحبه عامل پنجم این توانمندی را بهبود بخشند. پیوستهو 

و  هستندهای مختلف با نهادها و سازماندیگری در ارتباط  های ورزشی مانند هر سازمانازمان. ساست

 نفعانگذاری و سیاسی، روابط با ذیروابط با مراجع قانونقبیل ارتباطات خارج سازمانی از کنارازطرفی در

در سازمان نیز از د های مختلف موجوسازمانی با کارکنان و بخشروابط درون ،هاو مشتریان و رسانه

نتیجه و  دستیابی به های ورزشیترین هدف سازمانکه مهمآنجاییز. اندردارخوسزایی براهمیت ب

جزا و ارکان مرتبط با طلبد تا مدیر ورزشی از توانایی برقراری ارتباط با تمام اموفقیت است، این مهم می

 صورت منسجمموجود را به و منافعحدی برخوردار باشد که بتواند مجموعه عملكردها سازمانش به

توان نیز ( 2016و همكاران ) پور مرندیفتاحپژوهش در کند. تای اهداف غایی سازمان بسیج راسدر

لی بر اهمیت مدیریت ارتباط در سطوح مختلف داخعنوان بخشی از شایستگی مدیران مدیریت روابط به

 است.اضر ح پژوهشراستا با نتایج که هماست  و خارجی سازمان صحه گذاشته
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ممكن  ایهر سازمان ورزشیالمللی است و ش نهادی بین. ورزاستعامل ششم  ،شدنجهانی توانمندی

ند شامل شرکت در نتوا. این موارد میارتباطی گریزناپذیر داشته باشد خارج از مرزها است دیر یا زود با

استخدام و  د.نباش غیرههای آموزشی و بازآموزی و المللی، مشارکت در کالسها و مسابقات بینتورنمت

ی المللاستفاده از فناوری و امكانات بین ،قبیل مربی و بازیكن و همچنینکارگیری نیروی انسانی ازهب

 براین،فزوناست. ا ناپذیراجتنابوم و حتی ورزشی امری مرس هایسازمان ویژهبهها برای تمام سازمان

د. نشوالمللی تدوین و تنظیم میسسات بینؤها و مهای ورزشی در سازمانرشته بیشترقوانین و مقررات 

بین های مختلف درنیستند و در رشته ای موفق ورزشی در یک کشور متمرکزهسازمان ،همچنین

شدن و جهانی ةهمراه نظریند. تمام این موارد بهراکنده هستها و کشورهای مختلف جهان پفرهنگ

جهانی و  ردر امو ایطلبد که مدیران ورزشی توجه و توانمندی ویژهتبدیل جهان به یک دهكده می

های مختلف موجود در اقصی ضرورت از تجارب و توانمندی هنگامللی داشته باشند و بتوانند بهالمبین

 ،ترین منابع انسانیمناسب ،و در مواقع ضروری کننده نفع سازمان خویش استفاده نقاط جهان ب

 ،نهایتدر گیرند.کار برای بهبود سازمان ورزشی خود به های موفق جهانی رادانش و استراتژی ،هافناوری

زمین از درون تواند است و این رقابت می جینابتی است. ذات ورزش با رقابت ععامل هفتم توانایی رق

ه تین سطوح سازمانی ورزشی ادامه داشته باشد. بدون موفقیت مداوم و برجسرتتا باالشود ورزش شروع 

ها حتی در رقابت نشدنند ادعای موفقیت داشته باشد. موفقتوادر رقابت هیچ سازمان ورزشی نمی

تنها یک نه ،روزاینا ؛خواهد شدمنجر فروپاشی سازمان ورزشی  یزودی به برکناری مدیران و حتی گاهبه

 ،ها به برتری برساندهای مختلف رقابتمدیر ورزشی باید بتواند خود و سازمان خود را در انواع و طیف

ها با رقبای مام حوزهدنبال رقابت حداکثری در تسد یک مدیر ورزشی شایسته باید بهرنظر میبلكه به

صدر باشد و توجه همگان را به تواند همیشه درسازمان ورزشی می است که حیثاز این  .موجود باشد

 بخشد.د را بهبود خود جلب کند و زیست سازمانی خو

 ایگر و زمینهثیر شرایط مداخلهأتکه تحتهستند داری ها و تعامالت هدفرفتارها، واقعیت تعامالت:

شرایط در رخورد با هر پدیده اداره و بشده برای کنترل، های ایجادشوند. استراتژیمیصل حا

 ةسه مقول در هشده از مصاحبکدهای استخراج .(2008کوربین و استراوس، )خاصی هستند  ةشدمشاهده

ال جواب ؤسافراد به این  ،عملیاتی کدبندی شدند. در این بخش ة، کنترل و نظارت و مقولآموزشی ةعمد

کار های ورزشی بهر سازمانتوان برای استقرار شایستگی مدیران درا میهایی دادند که چه روشمی

شوند، ه میبرگزید هنگام انتصاباینكه بهربکند که مدیران شایسته عالوهن میبیا آموزشی ةمقول بست؟

شایستگی خود را حفظ  آموزش ببیند تا روز هایپی و با توجه به موضوعدرپی نیز طول خدمتباید در

عنوان راهكاری برای استقرار شایستگی در ند بهنتواهای تربیت مدیر ورزشی میدوره ،کنند. از این نظر

تدوین و انتشار کتب مدیریت ورزشی متناسب با فضای  ،د. همچنیننها تلقی شومدیریت این سازمان
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 دیگر،ازسویها کمک کند و ب در سازمانبه انباشت و انتقال تجار سویکاز ،تواندها میبردی سازمانکار

ازنظر کند. کمک میهای ورزشی ایران سازمان ةسازی دانش محض در حوزنش به بومیبا انسجام دا

 ةحوز ای دراهمیت ویژهاز ران نیز آموزش تجربی مدی پژوهش،کننده در این متخصصان مشارکت

بهتر است مدیران در  برخوردار است؛ بنابراین، هاسازی شایستگی مدیران سازمانهای پیادهاستراتژی

 یبا تمام اجزابراینكه عالوهتا  کنندیب و از سطوح عملیاتی طی ترتهای ورزشی مدارج ترقی را بهزمانسا

پرورش دهند. طی زمان در خود درنیز نیاز و متناسب را دهای مورتوانایی ،دست آورندسازمان آشنایی به

ورزش  ةمدیریت در حیط ویژهبه مدیریت و ةدر حیط یتجاربها کمترین اینكه آنانتصاب مدیران بدون 

این درحالی است  .دشوهش روند شكوفایی آن سازمان میکاها و سرمایه نباعث هدررفتداشته باشند، 

 ،ر سطوح مختلف مدیریتی سازمان مربوطه به خودشكوفایی رسیده باشدطول زمان و دکه اگر مدیری در

های ورزشی نیاز دارند تواند مدیریتی باثبات و شایسته را از خود بروز دهد. همچنین، مدیران سازمانمی

کشور الگوبرداری کنند و های ورزشی و غیرورزشی چه در داخل کشور و چه در خارج مدوام از سازمان

بر رصد عالوه ،های انجام این کارترین روشند مدیریتی آنان مطلع باشند. از مناسبیافراز  چنینهم

و ها در آن سازمانحضوری  ةتواند مطالعد آنان، میمورموفق داخلی و خارجی و مطالعه در هایسازمان

 ،همچنیناندازهای جدید مدیریتی شود و تواند باعث ایجاد چشمباشد. این کار میها بازدید از آن

 سازمان مربوطه برحذر دارد. ةتمرکز صرف بر وظایف روزان مدیران را از باریكی ادراکی و

تواند در اجرا و یندهایی بود که متخصصان معتقد بودند میان راهكارها و فرترینترل و نظارت از مهمک

براینكه مناسب است که عالوهطوریبه ؛های ورزشی از آن بهره جستسازماناستقرار شایستگی در 

تا شایستگی آنان برای تصدی پست مدیریتی ارزیابی شود،  شوندمدیران قبل از شروع خدمت ارزیابی 

سازمانی  د تا میزان حصول به اهدافنها وجود داشته باشز این ارزیابیخدمت نی ةدرطول دوراست بهتر 

لكرد مدیران بعد ارزیابی پایانی عم ،. همچنینیده شودعملكرد مناسب سنج ةو میزان موفقیت در ارائ

 زیرا، ؛ها داشته باشدتگی در این سازمانراستای تحقق شایستواند اثر مناسبی درمی های ورزشیسازمان

برای  را خدمتش در سازمان ورزشی ارزیابی کند و راه ةدور یطتواند میراث یک مدیر را درمی کار این

متخصصان اذعان داشتند که ها، نظرارائة  ةاممورد عملكرد آنان باز کند. در ادقضاوت صحیح و منطقی در

د و این نداشته باشها وجود ساالری در سازمانهای قانونی نیز برای شایستهباید راهكارها و ضمانت

پژوهشی باقی نماند. تصویب، ابالغ و پیگیری اجرای قوانینی درحد یک موضوع اخالقی و  فقطموضوع 

های ورزشی به یک فرایند اجباری تبدیل که طی آن احراز صالحیت و شایستگی برای مدیریت سازمان

 ساالری باشد.تهعنوان بستری اجرایی و ضمانتی قانونی برای شایستواند بهمی ،شود

 ، همیشههای ورزشیعلل، فرایندها و ضوابط نصب یا برکناری مدیران سازمانو نگهداری  مستندسازی با

 ،یننافكار عمومی میسر خواهد بود. همچ ومقامات باالتر گزارش به  ةه، ارائبکسب تجر ،امكان بررسی
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ان باشد و حتی گمدیریت شایست حاکمیت عاملی برای تواندهای ورزشی میرواج کار تیمی در سازمان

 دادن فیلترقرار و آن را حفظ کند. هدح فردی به سطح سازمانی ارتقا دبیشتر از آن شایستگی را از سط

تواند ازجمله بدو ورود نیز میدر های آموزشی ها یا دورهآزمونقبیل زمان ورزشی ازرودی به ساو

یل حاکمیت افراد شایسته در و عملیاتی باعث تسه صورت فرایندیقلمداد شود که به هاییاقدام

 کهازآنجایی ،هاشده از مصاحبهمطابق برخی کدهای استخراج ،شود. همچنینهای ورزشی میسازمان

توان تر است، میهای قدیمی و با ابعاد بزرگ سختامكان ایجاد تغییرات عمده و بزرگ در سازمان

کار بست و با و نوظهور به کوچکهای دیریتی را از سازمانها و فرایندهای حاکمیت شایستگی مروش

ی ترغیب تر و قدیمی را نیز به استقرار شایستگهای بزرگسازمان ،نتایج مثبت حاصل از این کار ةارائ

 کرد.

 مثبت یا منفی باشند. در اینصورت و تعامالت هستند که ممكن است به یندهاافر ةپیامدها: نتیج

گر ای و مداخلهیامدها نتایج حاصل از شایستگی مدیران ورزشی طی شرایط زمینهمنظور از پ پژوهش،

 تواند پیامدهر متغیری می ،آیدبرمی از تعریف طورکهانهم .(2008کوربین و استراوس، )موجود است 

پیامدهای مثبت استقرار شایستگی  ،داشته باشد. با توجه به کدهای مستخرج از مصاحبهمثبت و منفی 

نظر از بدبینی اجتماعی و رکود اجتماعی دانست.را پیامدهای منفی  وسازمان ة رشد و توسع توانمیرا 

کرده بودند، بهبود خروجی و  های این پژوهش مشارکتمتخصصان مدیریت ورزشی که در مصاحبه

از پیامدهای حاکمیت  ،راندمان اقتصادی سازمانی اعم از بهبود محصوالت سازمان و بهبود در ةستاد

طریق ایجاد فرایندهای تواند ازاین اتفاق می . احتماالًوندشهای ورزشی تلقی میی در سازمانشایستگ

نظر این از ،تر محقق شود. همچنینایجاد سازمان چابک ،بهبودیافته برای انجام امور سازمانی و همچنین

زمانی یادگیرنده باشد و آن را تواند ساسازمانی که شایستگی مدیریت در آن حاکم باشد می ،متخصصان

در  براین،افزون نی آماده و توانمند نگه دارد.تغییر سازماقابل تغییرات محیطی و نیازهای درحالمدر

 رشد برای یو فضا شودمیه توجه پروری و تربیت مدیران نسل آیندنشینجابه ساالر، سازمان شایسته

تواند نظام های ورزشی میشود. تدوام چنین روندی در سازمانتقویت می هاتوانمند در سازمان افراد

 تبدیل کند. ناپذیربرگشتی را به فرایندی دائمی و ساالرشایسته

 گاهکه ها د و برخی تقابلتواند افزایش یابها میبا مدیریت افراد شایسته اعتماد عمومی به این سازمان

 ،اثرگذاری اجتماعی با سازمان ،د. همچنیننیابش میکاه ،دنشوهای ورزشی میگیر سازماننگریبا

المللی نیز خواهد های بیندر عرصهعملكرد بهتر  ةامكان ارائو  کندکسب می حمایت اجتماعی مناسب

توانند رفتار مثبت سازمانی را در درون خود تقویت کنند و ساالر میهای شایستهداشت. سازمان

تواند این بهبود و شكوفایی می ،و به شكوفایی برسانند. همچنین نندترین افراد را شناسایی کمناسب

دادن ی ورزشی عمل کند تا با الگو قرارهاسازمان ویژهبهی دیگر هاسازمان انگیزاننده برای عنوان یکبه
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 کههنگامی خود دست یابند. دساالری در سازمان، به موقعیتی بهتر و برتر از وضع موجوفرایند شایسته

به هر دلیلی اعم از اگر واقع بحث بر سر این است که ، درساالری استامد منفی شایستهسخن از پی

یت موردنظر موفق های ورزشیالری در سازمانساحاکمیت نظام شایسته از بعد ،سازمانیرج اداخل یا خ

داشتند که ان اذعان کنندگ. مصاحبهباشدنظام شایستگی متوجه تواند عواقب آن می د، احتماالًشحاصل ن

د و پیش ببرنافراد شایسته نتوانند کاری از ،مشكالت محیطی وها اندازیبرخی سنگ اثردر ممكن است

فضا را برای بازگشت افراد خارج از فرایند و  وددارشدن اعتماد عمومی شعث خدشهباامر این 

بین افراد شایسته در سازمان  است ممكنکه . در چنین شرایطی است ه کندآماد ساالریشایسته

ایجاد و  حیث فقطاز این  بنابراین، ؛عملكرد مطلوب سازمانی مخدوش شود دلسردی ایجاد شود و

هم است که این تواند برای یک سازمان ورزشی کافی باشد و مساالری نمیسازی نظام شایستهیادهپ

عنوان به د.نتر شوو مسائل موجود مقاوم هاتا نسبت به خطر شوندفرایند همیشه پایش و اصالح 

ارزیابی جمله استخدام، آموزش و تواند در مراحل مختلف ازحاضر می پژوهشنتایج بندی نهایی، جمع

 .کار برده شودبه های ورزشیمدیران سازمان
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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. 
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