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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی و تبیین الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود .روش این
پژوهش کاربردی بوده و بهصورت آمیخته انجام شده است .جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی را افراد صاحبنظر در
امور انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور تشکیل دادند .نمونهگیری در بخش کیفی نیز بهصورت ترکیبی از روش
نمونهگیری نظری و گلوله برفی صورت گرفت .عالوهبراین ،در مرحلۀ تأیید الگو ،جامعۀ آماری شامل کلیۀ افراد شاغل در
حوزۀ ستادی مدیریت کل ورزش و جوانان استانها ،مدیران تربیتبدنی دانشگاهی و اساتید منتخب مدیریت ورزشی
دارای سابقۀ مدیرت در حوزۀ ادارۀ ورزش و جوانان بودند .دادههای پژوهش از طریق بررسى اسناد و مدارك طى مطالعات
کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان ،مسئوالن ،متخصصان و مدیران حوزۀ ورزش انجام گرفت .در قسمت کیفی نیز با استفاده
از روش دادهبنیاد ،الگوی شایستگی مدیران با  91مفهوم 11 ،مقوله و سه طبقه تبیین گشت و درنهایت ،پس از
تجزیهوتحلیل نهایی درقالب "الگوی شایستگی مدیران کل ورزش و جوانان" ارائه گردید و درادامه ،با استفاده از نرمافزار
پی.ال.اس مورد آزمون و تأیید قرار گرفت .نتایج نشان میدهند که شایستگیها میتوانند بهعنوان زبانی مشترك برای
کارکردهای مختلف منابع انسانی مطرح باشند و در نیازسنجی آموزشی افراد ،تهیه و ارزشیابی برنامۀ آموزشی ،ارزشیابی
کارایی و اثربخشی آموزشی و برنامهریزی برای رشد و پیشرفت فرد بهکار روند.
واژگان کلیدی :الگوی شایستگی ،ادارات کل ورزش و جوانان ،مدیران
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مقدمه
نقش منابع انسانی بهدلیل کمیابی ،ارزشمندی و تقلیدناپذیری بسیار بااهمیت است .زیربنای توسعۀ
کشورها و سازمانها با خالقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط میباشد .درحقیقت ،در پس هر رویداد
و تحول بزرگ ،هر توفیق و سازمان پیشرو ،مدیران و رهبران برجستهای وجود دارند .اهمیت نقش
مدیران در سازمانها بهاندازهای است که برخی از صاحبنظران وجود یك مدیر قابل و واجد
صالحیت را برای موفقیت سازمان کافی دانستهاند .بدینترتیب ،شكست یا موفقیت هر سازمان تاحد
بسیاری به کیفیت مدیریت و عملكرد آن بستگی دارد .دربارۀ اهمیت نقش ماهیت مدیریت سازمان و
بهویژه مدیران سازمانها در شكلدهی ،نظمبخشی و ایجاد یك نظام منسجم در سازمانها و
ساختاربخشی به فضای سازمانها و نیز آثار و نتایج نگرشها ،استراتژیها و ترجیحات آنها بر عناصر
فرهنگ و رفتار سازمانی و درنهایت ،نقش مدیران در خروجی و توسعۀ سازمان و نیز در عملكرد نهایی
سازمانها ،کارهای مطالعاتی ،مقاالت و کتابهای فراوانی اغلب بر پایههای روش علمی به قلم
صاحبنظران و پژوهشگران به رشتۀ تحریر درآمده و درمجموع ،همگان به آثار مستقیم ویژگیهای
فردی ،رفتاری و عملكردی مدیران بر وضعیت سازمان اذعان دارند .نظر به اینکه مدیران در
سازمانهای امروزی از سرمایههای کلیدی بهشمار میروند ،میتوان اینگونه عنوان کرد که رشد و
توسعۀ نیروی انسانی درگرو انتخاب و بهکارگماری صحیح آنها در مشاغل و پستهای مدیریتی و
سازمانی است .ازسویدیگر ،مدیران سرنوشتسازان محیط خود بوده و برخی از آنها برای سازمانهای
خود مزیت رقابتی و ثروت آفرین دارند .مدیران مهمترین عامل تعیینکنندۀ موفقیت و شكست
سازمانها و نهادهای اجتماعی هستند که با تكیه بر شایستگیهای خود ،سرنوشتساز محیط خود
بوده و اهداف سازمان را محقق میسازند ،استفاده از دیگر عوامل را در سازمان تعیین میکنند ،بهترین
شیوۀ ادغام و هماهنگی آن عوامل را انتخاب مینمایند و دارای تأثیر مضاعفی در سازمان میباشند
(مارتل و ریچارد .)151 ،2010،1بارزترین خصوصیات جوامع ،تغییرات پیدرپی و بیانتها است و
انسانها ذات ًا بهدنبال ایجاد تغییرات درجهت مطلوب میباشند و تا زمانی که زندگی جاری است ،این
تالش ادامه خواهد داشت .با توجه به ضرورت انطباقپذیری مدیران با تغییرات جامعه و نیز با توجه به
اهمیت نقش مدیر در موفقیت و توسعۀ سازمان ،مطالعات بسیاری پیرامون اثر توانمندیها و ویژگیهای
مدیران صورت گرفته است .در جوامع بشری هیچ سازمانی را نمیتوان یافت که موفقیت پایدار و
غیرتصادفی را تجربه کرده باشد؛ اما از وجود مدیری خردمند ،کارا و شایسته برخوردار نباشد.
نتایج پژوهشی نشان میدهد که بین صفات شخصیتی مدیران (مانند ابتكار ،توانایی سرپرستی،
اعتمادبهنفس ،قاطعیت و بلوغ و کمال) با ارزیابی آنها از میزان موفقیت خود ارتباط مثبت و معناداری
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وجود دارد .بین صفات انگیزشی مدیران (مانند نیاز به پیشرفت حرفهای و خودشكوفایی) با ارزیابی
آنها از میزان موفقیت خود نیز رابطۀ معناداری گزارش شده است؛ درنتیجه ،مدیرانی که ارزیابی
مثبتی از موفقیت خود دارند ،دارای صفات شخصیتی و انگیزشی خاصی هستند که بهواسطۀ آن به
رفتارهای مطلوب معینی در سازمان مبادرت میورزند که پیآمد این رفتار مطلوب ،موفقیت است
(متقی و فرملیكه .)89 ،1385 ،با توجه به این مطلب که ویژگیهای فردی ،مهارتها ،دانش و تخصص
مدیر نقش بهسزایی را در موفقیت و شكست سازمان ایفا میکند ،توجه به رویكرد شایستگی مدیریت
بسیار حائزاهمیت میباشد.
شایستگی در لغت بهمعنای داشتن توانایی ،اختیار ،مهارت ،دانش ،لیاقت و صالحیت است .اصطالح
شایستگی برای توصیف مجموعهای از رفتارها که ترکیب واحدی از دانش ،مهارت ،تواناییها و انگیزهها
را منعكس می کند و با عملكرد در یك نقش سازمانی مرتبط است ،بهکار میرود .در اصطالح عام،
شایستگی و شایستهساالری ،بیشتر در انتخاب و انتصاب مدیران عالی و میانی سازمانها بهکار میرود
(نصراصفهانی و نصراصفهانی .)141 ،1389 ،با تأملی در اندیشههای سیاسی ـ اجتماعی اسالم و با
واکاوی آموزههای تعالیبخش اسالمی مشخص میشود که عدالت بهعنوان اساسیترین اصل دینی،
همان شایستهساالری است؛ زیرا ،با تحقق عدالت اسالمی ،اصل استقرار هر چیزی در جای خود محقق
میشود (گنجعلی ،تیموریان و عبدالحسینزاده.)91 ،1392 ،
استفاده از شایستگیها روشی است برای یكپارچهنمودن استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان و
اضافهکردن عملكرد ارزش به آن (کرمی و همكاران .)163 ،1391 ،شایانذکر است که الگوهای
شایستگی ،تصویری از یك انسان توسعهیافته را نشان میدهد که از آمادگیهای الزم برای انجام
موفقیتآمیز وظایف و مسئولیتهای محولشده برخوردار میباشد.
استقرار نظام شایستهساالری برای مدیران بهویژه از این جهت اهمیت دارد که کیفیت کار مدیران
یكی از مهمترین عوامل موفقیت مداوم سازمان است؛ ازاینرو ،استفاده از یك راه نظاممند برای انتخاب
مدیران و تشخیص و برگزیدن مناسبترین افراد برای پست موردنظر از میان متقاضیان داخلی و یا
خارجی امری ضروری میباشد (نظریمنش .)54 ،1385 ،اینراستا ،رهنورد و همكاران ( )1392در
یك مطالعۀ موردی در اهواز ،سه عامل پارتیبازی ،عدم برابری فرصت و سطحینگری را از عوامل
بازدارندۀ استقرار نظام شایستهساالری در سطح مدیران حرفهای سازمانهای دولتی عنوان کردند.
متأسفانه ،امروزه در برخی موارد انتصاب مدیران در بخشهای مختلف در حوزۀ ورزش و جوانان
تحتتأثیر برخی از عوامل غیرضروری قرار دارد که منجر به گزینش مدیری غیرکارا و اثربخش در
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سازمان مربوطه میگردد که این امر باعث شكست سازمان و عدم موفقیت آن در رسیدن به اهداف
عالی آن میشود .برخی از این عوامل عبارت هستند از :انتصاب مبتنیبر توصیۀ نمایندگان ،عدم
پاسخگویی مقامات مسئول دربرابر انتصاب افراد ،انتصاب براساس توصیۀ مقامات محلی ،مالحضات
خویشاوندساالری در انتصاب افراد ،مالحضات سیاسی در انتصاب مدیران حرفهای ،فقدان سیستم
نظارتی داخلی و خارجی بر انتصاب افراد ،عدم اعتقاد مدیران عالی به شایستهساالری ،انتصاب افراد
برمبنای توصیههای دوستانه ،انتصاب افراد براساس معیارهای غیرشفاف ،انتصاب مبتنیبر سالیق
فردی مقام عالی سازمان ،وجود تعارض بین افراد شایسته و مدیران ارشد ،انتصاب مبتنیبر اطاعت از
مافوق ،اولویتدهی به منافع فردی در انتصاب افراد و نگرش منفی برخی از مدیران نسبت به افراد یا
گروههای خاص در سازمان .ازسویدیگر ،در برخی از سازمانها فرصت برابر جهت نشاندادن
شایستگیهای خود به عنوان مدیر به افراد داده نمیشود؛ بهعنواننمونه ،حاکمیت فرهنگ قانونگریزی
در سازمان ،تثبیت جایگاه مدیران ناالیق در رأس و فقدان فرهنگ شایستهخواهی و شایستهگماری در
بین مسئوالن سازمان از عواملی است که منجر به عدم وجود شرایط برابر برای افراد در انتصاب بهعنوان
مدیر میگردد.
یكی از چالشهایی که امروزه سازمانها را تحتتأثیر خود قرار داده و مسألۀ اصلی در انتصاب مدیران
میباشد ،عدم شایستهساالری ،تبعیض و بهرهوری ناکافی منابع انسانی است (هاشمی و پورامینزاد،
 .)35 ،1390سازمانهای مرتبط با حوزۀ ورزش و جوانان نیز از این امر مستثنی نبوده و عدم وجود
مالک های مشخص در انتصاب و انتخاب افراد برای تصدی جایگاه مدیریت ورزش و راهبری
سازمانهای ورزشی بهخوبی نمایان میباشد .دراینزمینه ،ملین یو و دو زیاو )2015( 1بر این باور
هستند که شایستگی مدیران میتواند عملكرد آنها را در جایگاه مدیریت در سازمان تغییر دهد و
بهطورکلی ،در تشخیص مسائل اساسی سازمان به مدیر کمك میکند .با توجه به اینکه طراحی و
کاربرد الگوهای شایستگی ،اصول و مبانی الزم درجهت بهکارگیری عناصر مختلف مدیریت منابع
انسانی از قبیل برنامهریزی ،جذب ،گزینش و استخدام ،مدیریت استعدادها ،توسعۀ شایستگیها،
مدیریت عملكرد ،مدیریت جایگزینی و نظام ارزشیابی را فراهم مینماید ،برای سازمان بسیار مهم و
ضروری میباشد.
عالوهبراین ،رنجبر و همكاران ( )1392در ارزیابی الگوی شایستگیهای مدیران بخش سالمت ،دانش
و معلومات حرفهای ،مهارتهای رفتاری و فكری ،نگرش و بینش ،اعتبار ،ویژگیهای شخصیتی،
خدمتگزاری ،مسئولیتپذیری و توجه به ارزشهای اعتقادی و اخالقی را مهمترین شایستگی مدیران
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بخش سالمت گزارش نمودهاند .فتحی ( )1391نیز در پژوهش خود به بررسی نقش شایستگیهای
مدیریتی در عملكرد مدیران سازمانهای ورزشی استان قم پرداخت و عنوان نمود که بین مجموعۀ
دانش و عملكرد شغلی مدیران ارتباط مثبت و متوسطی وجود دارد و بین ویژگیهای شخصیتی و
رفتاری مدیران ،ویژگیهای فردی و مهارتهای مدیریتی با عملكرد شغلی مدیران ارتباط مثبت و
اندکی مشاهده میشود .همچنین ،در پژوهشی که نقش شایستگی مدیران پروژه را درجهت افزایش
بهرهوری مورد مطالعه قرار میداد ،گزارش شد که مدیران پروژه عالوهبر داشتن تجربه ،دانش کافی،
مهارتهای مدیریتی و قابلیت رهبری میبایست به توسعۀ شناختی خود نیز توجه داشته باشند.
ازسویدیگر ،مدیریت کسبوکار ،توانایی قضاوت خوب و تصمیمگیری سریع مالی ،درک انضباطی در
تمامی مراحل انجام پروژهها ،نظارت مستمر و آگاهی مداوم از فناوری اطالعات دردسترس در بین
شایستگیهای ممتاز و متوسط مدیران پروژه ذکر شده است .دلویكز )1989( 1نیز شایستگیهای
فكری (چشمانداز راهبردی و تجزیهوتحلیل قضاوت) ،شایستگیهای فردی (متقاعدکننده و قاطعیت)،
سازگاری و وفقپذیری و نتیجهگرایی را بهعنوان چهار گروه از شایستگیهای بسیار مهم و حیاتی برای
مدیران میانی معرفی نموده است .همچنین ،نادریان ( )1381در پژوهشی با عنوان "تعیین مهارتها
و شایستگیهای مدیران سازمان تربیتبدنی از دیدگاه خود و ارائۀ یك الگوی مدیریتی دراینزمینه"
به بررسی این موارد پرداخت و گزارش نمود که مدیران عالی بهترتیب اولویت به مهارتهای ادراکی،
انسانی و فنی نیاز دارند؛ مدیران میانی نیازمند مهارتهای انسانی ،ادراکی و فنی بوده و برای مدیران
عملیاتی مهارتهای فنی ،انسانی و ادراکی الزم میباشد .عالوهبراین ،مدیران عالی به مجموعۀ دانش،
ویژگیهای شخصیتی ،رفتاری و ویژگیهای فردی نیاز دارند ،مدیران میانی بهترتیب به ویژگیهای
فردی ،مجموعۀ دانش و ویژگیهای شخصیتی و رفتاری و مدیران عملیاتی به ویژگیهای شخصیتی
و رفتاری ،ویژگیهای فردی و مجموعۀ دانش نیازمند میباشند .در این ارتباط ،بازیاری و امیرتاش
( )1385انتصاب مدیران با ضوابط شایستهساالری در سازمان تربیتبدنی جمهوری اسالمی ایران را
بررسی نموده و عنوان کردند که طبق نتایج بهدستآمده در وظایف ،نقشها و مهارتهای مدیریتی با
حد مطلوب آنها در مدیران میانی و عملیاتی تفاوت معناداری وجود دارد .این اختالف درمقایسۀ
معیارهای عمومی و اختصاصی انتخاب مدیران با حد مطلوب آنها نیز مشاهده گردید .ازسویدیگر،
بین نظر کارشناسان نسبت به عملكرد مدیران با خودارزشیابی مدیران تفاوت معناداری مشاهده شد.
1. Dulewicz
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آنها گزارش نمودند که درمورد مدیران عالی سازمان ،معیار معینی برای انتصاب آنها در سازمان
وجود ندارد .روئین ( )1389نیز به بررسی میزان تأثیر شایستگی مدیران بر تحلیلرفتگی شغلی
کارکنان ناجا پرداخت و گزارش نمود که ویژگیهای شایستگی مدیران (شامل :دانش ،مهارت ،تجربه
و توانایی) هرچند در مراحل تحلیلرفتگی شغلی کارکنان اثر منفی و کاهشی دارد؛ اما این اثر بهلحاظ
آماری معنادار نمیباشد .یافتههای جانبی پژوهش نیز مؤید این امر بود که تحصیالت مدیریتی و
سابقۀ خدمتی مرتبط در موفقیت مدیران تأثیر معناداری دارد .در این پژوهش عنوان شد که تجربۀ
مدیران بر اقتدارگرایی آنها تأثیر منفی و معناداری را بر جای میگذارد .عالوه براین ،قاسمی و
همكاران ( )1393در پژوهشی چهار بعد شایستگیمحوری برای مدیران میانی وزارت ورزش را
فراشایستگی ،اجتماعی ،وظیفهای و شناختی گزارش نمودند  .اسدی و همكاران ( )1394نیز در
پژوهشی به تبیین شایستگیهای مدیران رویدادهای ورزشی پرداخته و گزارش نمودند که شیوههای
برنامهریزی و مدیریت رویداد ،مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی و مدیریت پژوهش و بازاریابی
رویداد از مهمترین شایستگیهای مدیران رویدادهای ورزشی میباشد .همچنین ،بال و همكاران1
( )2008با مطالعۀ شایستگیهای مدیران اوقات فراغت در دانشگاهها ،مدیریت اماکن و تجهیزات
ورزشی و شیوههای مدیریت و برنامهریزی را از مهمترین شایستگیها برای آنها گزارش نمودند.
با مروری بر مطالعات انجامشده در رابطه با شایستگیها و مدیریت شایستگی و نیز تأثیر شایستگی
مدیران بر عملكرد سازمان ،بهرهوری ،تحلیلرفتگی شغلی کارکنان ،ابعاد و زیرسیستمهای مدیریت
منابع انسانی ،اهمیت موضوع بهخوبی قابلدرک میباشد .الزمبهذکر است که وزارت ورزش و جوانان
عالیترین مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به ورزش و جوانان در ایران است .شبكۀ گستردۀ این
وزارت در سطح کشور درقالب ادارات کل ورزش و جوانان ،ساختاربندی شده و وظیفۀ سنگین راهبری
و مدیریت امور مربوط به ورزش و جوانان را در سطح کشور ایفا میکند .مدیریت ادارات کل ورزش و
جوانان استانهای کشور که در حوزۀ بسیار وسیع ورزش و جوانان فعالیت مینمایند ،کار بسیار دشواری
را در پیش رو داشته و نیازمند ویژگیها و مهارتهای خاصی است .حوزۀ ورزش و جوانان بهعنوان دو
مقولۀ مهم و پراهمیت در جامعه ،تأثیر شگرفی در پویایی و تحرک یك جامعه دارد .توجه به مدیریت
شایستگی و انتخاب مدیر با توجه به شاخصها و مؤلفههای شایستگی مدیران در حوزه ورزش و جوانان
امری ضروری و مهم بهنظر میرسد .با توجه به نبود مطالعات کافی در حوزۀ شایستگی مدیران حوزۀ
ورزش و جوانان و نیز مطالعۀ اسناد باالدستی نظام از جمله سند چشمانداز 20ساله ،سیاستهای
ابالغی مقام معظم رهبری و نقشۀ اصالح نظام اداری و نیز با توجه به این امر که بهبود معیارها و
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روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی بهمنظور جذب نیروی انسانی توانمند ،متعهد و شایسته و
همچنین ،دانشگرایی و شایستهساالری مبتنیبر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران بهعنوان
یكی از زیرساختهای مهم توسعه محسوب میشود و بیتوجهی به آن موجب آسیبهای
جبرانناپذیری در مسیر تحقق آرمانهای نظام جمهوری اسالمی ایران ،تحقق برنامهها ،رضایت مردم
و غیره میگردد ،ضرورت توجه به مدیریت شایستگیها و شایستگیهای مدیران ،ضرورت پژوهش در
این حوزه را بیش از پیش آشكار میکند .عالوهبراین ،با توجه به اینکه معیارهای شایستگی با توجه
به ارزش و جهانبینی حاکم بر جوامع و سازمانها متفاوت میباشد ،مسألۀ اصلی مطرح در پژوهش
حاضر ،طراحی و تبیین الگوی شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران میباشد
تا براساس آن دانش ،مهارت ،ویژگیها و صالحیتهای شخصیتی موردنیاز مدیران ادارات کل ورزش و
جوانان ایران شناسایی و تبیین گردد؛ ازاینرو ،هدف اصلی این پژوهش ارائۀ یك الگوی بومی مدیریت
مبتنیبر شایستگی متناسب با وضعیت واقعی و مقتضیات اسالمی ـ ایرانی در ادارات کل ورزش و
جوانان میباشد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی بوده و بهلحاظ نحوۀ اندازهگیری متغیرها آمیخته میباشد .در
این پژوهش در بخش کیفی از روش نظریهپردازی دادهبنیاد یا "گراندد تئوری" 1استفاده شده است .با
توجه به اینکه پژوهشگر در نظر داشت تجارب ،دانش ،آگاهی ،تفكرات و دیدگاههای افراد درگیر در
امور مدیریتی را بهمنظور مشخصکردن و صورتبندی یك نظریه مورد بررسی قرار دهد ،نظریۀ
دادهبنیاد بهعنوان یك شیوۀ مناسب انتخاب گردید.
جامعۀ آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفت .در بخش
کیفی جامعۀ آماری شامل افراد صاحبنظر در ام ور انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور بود که
شامل :تعدادی از نمایندگان مجلس ،مسئوالن و مدیران استانداریها در حوزۀ اجتماعی ،متخصصان
مدیریت ورزشی ،اساتید و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی و مدیران تربیتبدنی دانشگاهها و
صاحبنظران در حوزۀ مدیریت ورزش در وزارت ورزش و جوانان میشد .با توجه به استفاده از روش
دادهبنیاد و انجام مصاحبه برای گردآوری دادهها (مبتنیبر روش پژوهش انتخابشده) ،نمونهگیری

1. Grounded Theory
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بهصورت ترکیبی از روش نمونهگیری نظری 1و گلولهبرفی 2انتخاب گردید .شایانذکر است که در این
بخش با توجه به روش نمونهگیری ،پژوهشگر با  20نفر به اشباع نظری رسید .در بخش کمی و برای
تأیید الگو نیز جامعۀ آماری شامل :کلیۀ افراد شاغل در حوزۀ ستادی مدیریت کل ورزش و جوانان
استانها ،مدیران تربیتبدنی دانشگاهی و اساتید منتخب مدیریت ورزشی دارای سابقۀ مدیرت در
حوزۀ ورزش و جوانان بود .در این بخش ،نمونهگیری بهصورت تمامشمار بود که پس از توزیع و ارسال
پرسشنامهها ،تعداد  180پرسشنامه برگشت داده شد و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ذکر این نكته
ضرورت دارد که شیوۀ گردآوری اطالعات در این پژوهش ،بررسى اسناد و مدارک طى مطالعات
کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان ،مسئوالن ،متخصصان و مدیران حوزۀ ورزش به روش تئوری
دادهبنیاد و بازبینی شاخصها و مفاهیم بهدستآمده توسط گروه خبرگان بود .دراینراستا ،مؤلفههای
مربوط به شایستگیهای مدیران براساس مطالعۀ اولیه در منابع اطالعات علمی و پژوهشها و مطالعات
مشابه و نیز مصاحبه تعیین گردید .همچنین ،در این پژوهش نرمافزار "اطلس تی" 3نسخۀ شش برای
دستهبندی و کدگذاریهای باز ،محوری و مفهومی مورد استفاده قرار گرفت (سید جوادین و اسفیدانی،
 .)154 ،1389برای بهدستآوردن اعتبار و روایی دادهها نیز از دو روش بازبینی مشارکتکنندگان و
مرور خبرگان غیرشرکتکننده در پژوهش استفاده شد .در بخش آزمون و تأیید مدل نیز از تحلیل
اکتشافی با استفاده از نرمافزار اسمارت پی.ال.اس 4بهره گرفته شد.
نتایج
بهمنظور دستیابی به دادههایی که بتواند پرسشهای پژوهش را پاسخ دهد ،مصاحبههای عمیق و
نیمهساختاریافته با گروه پژوهش انجام شد .در این مصاحبهها که زمان آن بین  30تا  50دقیقه متغیر
بود ،حوزههای موردبحث از پیش در اختیار مصاحبهشوندگان قرار گرفت تا افراد حاضر با آمادگی قبلی
حضور داشته و اطالعات موردنظر را ارائه نمایند .پس از انجام مصاحبه با افراد ،اطالعات بهصورت فایل
متنی با فرمت قابلخواندن در برنامۀ اطلس تی ،تایپ گشته و ذخیره شدند .پس از فراخوانی فایلها
توسط نرمافزار اطلس تی ،کار کدگذاری باز ،محوری و انتخابی با استفاده از برنامه صورت گرفت.
ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان در جدول شمارۀ یك ارائه شده است .همانگونه که
مشاهده میشود ،بیشتر افراد حاضر در پژوهش دارای تحصیالت تكمیلی و سابقۀ مدیریتی بیش از
 14سال در سازمانهای ایران میباشند .در قسمت آزمون مدل (همانطور که در جدول شمارۀ یك.
1. Theoretical Sampling
2. Snowball Sampling
3. Atlas Ti Ver.6
4. Smart Pls
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مشاهده میشود) ،بیشتر افراد نمونۀ پژوهش در دامنۀ سنی  41تا  50سال قرار دارند که بیشترین
دامنۀ سنی در بین شرکتکنندگان در این پژوهش میباشد .شایانذکر است که افراد نمونه دارای
سابقۀ کمتر از  15سال بوده و بهلحاظ سابقه و تجربۀ کاری در محدودۀ  11تا  15سال قرار دارند.
جدول 1ـ ویژگیهای جمعیتشناختی افراد حاضر در پژوهش در بخش کیفی و کمی
تعداد

گروه (بخش کیفی)

چهار نفر
نمایندۀ مجلس
شش نفر
مدیران تربیتبدنی دانشگاهها
اساتید مدیریت ورزشی وزارت ورزش و جوانان شش نفر
افراد صاحبنظر در استانداری در حوزۀ اجتماعی چهار نفر

میانگین سابقۀ

تحصیالت

مدیریتی (سال)

کارشناسیارشد و دکتری
کارشناسیارشد و دکتری
دکتری
کارشناسیارشد و دکتری

14
12
18
14

ویژگیهای جمعیتشناختی (بخش کمی)
آماره
سن
سابقه

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف استاندارد

55
21

38
7

46/15
14/12

4/63
4/50

سه روش کدگذاری در روش دادهبنیاد مطرح میباشد که عبارت هستند از :کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری انتخابی .کدگذاری باز ،فرایند تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم شناسایی
شده و ویژگیهای آنها کشف میشوند .در این مرحله ،نظریهپرداز دادهبنیاد ،مقولههای اولیۀ (مفاهیم
انتزاعیتر) اطالعات درخصوص پدیدۀ درحال مطالعه را بهوسیلۀ بخشبندی اطالعات شكل میدهد.
پژوهشگر مقولهها را بر تمامی دادههای جمعآوریشده نظیر مصاحبهها ،مشاهدات ،وقایع و
یادداشتهای خود بنیان میگذارد.
کدگذاری محوری فرایند ربطدهی مقولهها به زیرمقولهها و پیونددادن مقولههای نامیدهشدۀ محوری
در سطح ویژگیها میباشد .درحقیقت ،کدگذاری محوری عبارت است از سلسلهرویههایی که از طریق
پیوند بین مقوله و دادهها ،آنها را با یكدیگر ارتباط میدهد .بدینترتیب ،کدگذاری محوری به فرایند
شكلدهی مقولهها اشاره دارد و کدگذاری حول یك محور یا مقوله انجام میشود .دراینراستا،
داناییفرد و امامی معتقد هستند که کدگذاری محوری فرایند یكپارچهسازی و بهبود مقولهها (مفاهیم
انتزاعیتر) میباشد؛ بهطوریکه منجر به خلق یك نظریه گردد (داناییفرد و امامی.)69 ،1386 ،
عالوهبراین ،در مرحلۀ کدگذاری انتخابی ،مقولههای محوری که سایر مقوالت بر محور آن گشته و
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کلیتی را تشكیل میدهند ،انتخاب شده و با ارتباطدادن آن با سایر مقولهها به نگارش نظریه منجر
میشوند .نظریۀ مفهومسازی بنیادی یك شیوۀ استقرایی کشف نظریه است که این امكان را برای
پژوهشگر فراهم میآورد تا گزارشی نظری از ویژگیهای عمومی موضوع را پرورش دهد .این راهبرد با
استفاده از رویكرد استقرایی؛ یعنی حرکت از جز به کل ،سعی در مفهومسازی دادهها بهگونهای دارد
که الگو بهطور مستقیم از دادهها پدیدار شود .بهعبارتدیگر ،در رویكرد استقرایی ،پژوهشگر با
شناسایی اجزای نظریه به شكلدهی آن میپردازد .ذکر این نكته ضرورت دارد که نظریۀ حاصل از این
راهبرد به واقعیات طبیعی نزدیكتر میباشد .در این پژوهش پس از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی،
اطالعات بهدستآمده از مصاحبههای شایستگی مدیران در  91مفهوم 11 ،مقوله و سه طبقه تبیین
گردید و پس از تجزیهوتحلیل نهایی درقالب الگوی شایستگی مدیران کل ورزش و جوانان بهصورت
مجموعهای از قضایا ارائه گشت .نظریۀ حاصل از تئوری دادهبنیاد به سه شكل قابلارائه میباشد .در
حالت اول بهصورت الگوی کدگذار بصری شامل مجموعهای از عناصر تشكیلدهندۀ الگو همراه با شكل
و خطوط نشاندهندۀ ارتباط بین مقولهها میباشد.

173

تدوین الگوی شایستگیهای شغلی مدیران ورزشی
شایستگیهای مدیریتی

شایستگیهای سیاسی

شایستگیهای حرفهای

شایستگیها
سازمانی

شایستگیهای عملیاتی
مدیریتی
شایستگیهای شخصی
شایستگیهای
شایستگیهای روانی

شایستگیها

مدیران ادارات

فردی

کل ورزش و
جوانان

شایستگیهای عقیدتی

شایستگیهای اخالقی

شایستگیهای فرهنگی
ـ اجتماعی

شایستگیها
بین فردی

شایستگیهای ارتباطی

شایستگیهای رفتاری

شکل 1ـ الگوی بهدستآمده از بخش کیفی پژوهش
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روش کمترین مجذورات جزئی ( )PLS1نیز همانند روش لیزرل از دو بخش تشكیل شده است .در
بخش اول به بررسی الگوی اندازهگیری؛ یعنی اعتبار (همسانی درونی) و روایی (واگرا) سازهها و
ابزارهای پژوهش پرداخته میشود .جهت بررسی اعتبار سازهها ،فرنل و الکر )1981( 2سه مالک را
پیشنهاد میکنند که شامل اعتبار هریك از گویهها (اعتبار ترکیبی) ،هریك از سازهها و متوسط
واریانس (استخراجشده) میباشد .درمورد اعتبار هریك از گویهها ،بار عاملی ( )0/7و بیشتر هر گویه
در تحلیل عاملی تأییدی نشانگر سازۀ خوب تعریف شده است .شایانذکر است که گویهها نباید بار
عاملی معناداری بر سازههای دیگر داشته باشند .برای بررسی اعتبار ترکیبی هریك از سازهها از
ضریب دیلون ـ گلداشتاین ( )CR3استفاده گردید.
جدول شمارۀ دو و سه بیانگر آن است که الگوی موردنظر در سطح خوبی تأیید شده است .در تحلیل
مرتبۀ دوم و سوم مشاهده میشود که میزان همبستگی و تی در سطح ( )0/001معنادار بوده و بار
عاملی کلیۀ سازهها و شاخصها در سطح قابلقبولی تأیید شدهاند .در سازۀ مرتبۀ دوم ،شایستگی
مدیریتی و شایستگی سازمانی ( )t=15/243, r=0/783, P<0/001نشاندهندۀ آن است که شایستگی
مدیریتی نسبت به شایستگی سازمانی نقش تعیینکنندهای دارد .شایستگی سیاسی و شایستگی
سازمانی ( ) t=7/820, r=0/560, P<0/001نیز حاکی از آن است که شایستگی سیاسی نسبت به
شایستگی سازمانی نقش تعیینکنندهای دارد .همچنین ،شایستگی عملیاتی و شایستگی سازمانی
( )t=72/008, r=0/914, P<0/001نشان میدهد که شایستگی عملیاتی نسبت به شایستگی سازمانی
از نقش تعیینکنندهای برخوردار میباشد و روابط شایستگی حرفهای و شایستگی سازمانی
( )t=31/481, r=0/874, P<0/001نیز بیانگر تعیینکنندهبودن نقش شایستگی حرفهای نسبت به
شایستگی سازمانی است .عالوه براین ،در سازۀ مرتبۀ دوم ،شایستگی شخصی و شایستگی فردی
( )t=101/610, r=0/937, P<0/001نشاندهندۀ آن است که شایستگی شخصی درمقابل شایستگی
فردی نقش تعیینکننده دارد .در ارتباط با شایستگی اخالقی و شایستگی فردی
( )t=8/665, r=0/596, P<0/001نیز میتوان گفت که شایستگی شخصی نسبت به شایستگی فردی
دارای نقش تعیینکنندهای میباشد .همچنین ،شایستگی اخالقی و شایستگی فردی
( )t=5/684, r=0/498, P<0/001بیانگر آن هستند که شایستگی عقیدتی نسبت به شایستگی فردی
نقش تعیینکنندهای دارد و درمورد روابط شایستگی روانی و شایستگی فردی
( )t=5/762, r=0/540, P<0/001نیز نقش شایستگی روانی نسبت به شایستگی فردی تعیینکننده
میباشد .عالوهبراین ،در سازۀ مرتبۀ دوم ،شایستگی فرهنگی ـ اجتماعی و شایستگی بین فردی
1. Smart PLS 3
2. Fornell & Larcker
3. Composite Reliability
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( )t=18/884, r=0/770, P<0/001نشاندهندۀ آن است که شایستگی فرهنگی ـ اجتماعی نسبت به
شایستگی بین فردی نقش تعیینکنندهای دارد .در ارتباط با شایستگی ارتباطی و شایستگی بین
فردی ( )t=44/776, r=0/903, P<0/001نیز نقش شایستگی ارتباطی نسبت به شایستگی بین فردی
تعیینکننده میباشد .همچنین ،نقش شایستگی رفتاری نسبت به شایستگی بین فردی
( )t=27/953, r=0/856, P<0/001تعیینکننده است .در سازۀ مرتبۀ سوم ،شایستگی سازمانی و
شایستگیهای مدیران کل ورزش و جوانان ایران ( )t=41/494, r=0/932, P<0/001نشاندهندۀ آن
است که نقش شایستگی سازمانی نسبت به شایستگیهای مدیران کل ورزش و جوانان ایران نقش
تعیینکننده میباشد .عالوهبراین ،شایستگی فردی و شایستگیهای مدیران کل ورزش و جوانان ایران
( )t=23/368, r=0/823, P<0/001و نیز شایستگی بین فردی و شایستگیهای مدیران کل ورزش و
جوانان ایران ( )t=0/395, r=3/488, P<0/001از نقش تعیینکنندهای برخوردار میباشد.
جدول 2ـ بررسی اعتبار سازههای پژوهش
مؤلفهها

شایستگیهای مدیریتی
شایستگیهای سیاسی
شایستگیهای عملیاتی
شایستگیهای حرفهای
شایستگیهای شخصی
شایستگیهای اخالقی
شایستگیهای عقیدتی
شایستگیهای روانی
شایستگیهای فرهنگی ـ اجتماعی
شایستگیهای ارتباطی
شایستگیهای رفتاری

ضریب دیلون ـ میانگین واریانس واریانس تبیین
گلداشتاین

استخراجشده

شده

0/94
0/91
0/96
0/88
0/93
0/83
0/77
0/89
0/96
0/96
0/91

0/45
0/78
0/50
0/62
0/57
0/46
0/38
0/63
0/93
0/85
0/78

0/61
0/31
0/84
0/76
0/94
0/36
0/25
0/29
0/59
0/82
0/72

 = AVEمجموع مجذور بارهای عاملی هر سازه تقسیم بر عاملهای سازۀ زیربنایی جدول

آلفای کرونباخ

0/93
0/86
0/95
0/82
0/90
0/77
0/83
0/85
0/93
0/94
0/86
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جدول 3ـ همبستگی بههمراه بار عاملی و تی سازههای پژوهش
سازۀ مرتبۀ دوم
شایستگی

شایستگی سازمانی

سازۀ مرتبۀ سوم
شایستگی شایستگی مدیران کل ورزش و جوانان

مدیریتی

( r=0/783 , T= 15/243 P= )0/001سازمانی

سیاسی

(r= 0/560, T= 7/820 P= )0/001

فردی

عملیاتی

( r= 0/914, T= 72/008 P= )0/001بین فردی

حرفهای

(r= 0/874, T= 31/481 P= )0/001

شایستگی

شایستگی فردی

شخصی

(r=0/947 , T= 101/610 P= )0/001

اخالقی

(r= 0/596, T= 8/665 P= )0/001

عقیدتی

(r= 0/498, T= 5/684 P= )0/001

روانی

(r= 0/540, T= 5/762 P= )0/001

شایستگی

شایستگی بین فردی

فرهنگی ـ
اجتماعی

(r=0/770 , T= 8/884 P= )0/001

ارتباطی

(r= 0/903, T= 44/776 P= )0/001

رفتاری

(r= 0/856, T= 27/953 P= )0/001

(r= 0/932, T= 41/494 P= )0/001
(r= 0/823, T= 23/368 P= )0/001
(r= 0/395, T= 3/488 P= )0/001

شکل 2ـ الگوی آزمونشدۀ مرتبۀ سوم پژوهش (بار عاملی)
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درنهایت ،الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان بهصورت زیر ارائه میگردد.

شکل 3ـ الگوی نهایی شایستگیهای مدیران ادارات کل ورزش و جوانان ایران

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،ارائۀ یك الگوی مدیریت مبتنی بر شایستگی در انتصاب مدیران ادارات کل
ورزش و جوانان بود .با بررسی اسناد چشمانداز و سیاستهای کلی نظام اداری مشخص میشود که
دستیابی به افقهای بلندمدت ،نیازمند همت و تالش مضاعفی است که بهنظر میرسد در مرحلۀ اول
برعهدۀ مدیران دولتی میباشد .حرکت پرشتاب در این عرصه نیازمند مدیران شایسته و توانمندی
است که برخوردار از بینش ،دانش ،توانایی ،مهارت و انگیزۀ الزم برای حرکت در این مسیر باشند.
مدیران بهسبب جایگاهی که دارند ،میتوانند توفیقات ارزشمند و نیز ناکامیهای دردناکی را برای
سیستم تحت مدیریت خویش بهوجود آورند .پذیرش و گسترش سریع رویكرد شایستگی در سازمانها
و بهکارگیری آن در برنامههای توسعۀ کارکنان بیش از هر چیز مزایا و فوایدی است که در این رویكرد
نهفته میباشد .با بررسی سیستمهای منابع انسانی در سازمانهای ورزشی و وزارت ورزش و جوانان
مشخص شد که بین سیستمهایی از قبیل آموزش ،ارزیابی عملكرد ،جذب و غیره ،ارتباطات و پیوستگی
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الزم وجود ندارد و ازهمینرو ،بیشتر برنامههای مرتبط با منابع انسانی به ناکارآمدی سیستمهای منابع
انسانی منتهی میگردد .بهعبارتدیگر ،وجود ارتباطات و همپوشیهای قوی بین زیرسیستمهای
مختلف منابع انسانی بهمنظور تقویت متقابل هریك از زیرسیستمها و نیز نظاممند و پویاگردیدن
سیستم منابع انسانی ضروری میباشد (که امروزه در کمتر سازمانی بدان توجه کافی مبذول میشود).
یكی از بهترین و مناسبترین رویكردها جهت دستیافتن به این مهم ،بهکارگیری رویكرد شایستگی
در مدیریت منابع انسانی است .مدیران بهعنوان اصلیترین افراد تصمیمگیرنده در مواجهه با مسائل و
مشكالت سازمانی ،نقش بهسزا و تعیینکنندهای را در موفقیت و یا شكست سازمان ایفا میکنند.
شناسایی شایستگیهای مدیران سازمانهای ورزشی متناسب با اقتضائات جدید و انتظارات بهحق
برآمده از برنامههای کالن در حوزۀ ورزش موضوعی است که میتواند سنگبنای اقدام برای مدیریت
مدیران سازمانهای ورزشی تلقی گردد .همچنین ،بهنظر میرسد توجه و بهکارگیری مالکها و عناصر
این پژوهش و استفاده از الگوی پیشنهادی شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی که حاصل یك کار
علمی پژوهشی و نظرات افراد نخبه و صاحبنظر در این حوزه میباشد ،میتواند یكی از راههای بهبود
کیفی مدیریت سازمانهای ورزشی کشور و افزایش بهرهوری در این حوزه باشد .مدیریت در حوزۀ
تربیتبدنی و ورزش در دیدگاه عموم شاید یكی از سادهترین کارها محسوب گردد .مردم بالفاصله پس
از کسب نتایج بد در سطوح قهرمانی و بینالمللی ورزشی ،مدیران آن رشته را مورد انتقاد قرار داده و
تمام تقصیرها را از جانب مدیریت ورزش میدانند؛ اما امروزه مدیریت و نقش آن از جایگاه علمی و
تكنیكی برخوردار بوده و بسیاری از کارشناسان نهتنها در حوز ،ورزش ،بلكه در سطوح مختلف مدیریتی
در رشتههای مختلف (اعم از فرهنگی ،هنری ،علمی ،اقتصادی و غیره) بر این نكته صحه گذاردهاند.
آنها بر این باور هستند که مدیریت بهعنوان یك موضوع علمی و هنری دارای نیازهای ذاتی و اکتسابی
خاصی میباشد تا در پی آن مدیریت بتواند با تصمیمات درست و تحوالت بهموقع ،از عهدۀ وظایف
خود بهخوبی برآید و سیستم خود را کارآمد نموده و یا آن را منزوی و ناکارآمد سازد .با توجه به این
مطلب که تمامی سازمانها در پی باالبردن بهرهوری خود و رسیدن به یك توسعۀ پایدار هستند و
ازسوییدیگر ،طبق نتایج پژوهشهای پیشین مبنیبر اینکه نقش مدیر و مدیریت سازمان در رسیدن
به این بهرهوری بسیار پررنگ میباشد ،بیش از پیش نیاز به استفاده از رویكرد شایستهگزینی،
شایستهسازی و مدیریت شایستگیها در عرصۀ مدیریت ضروری و مهم بهنظر میرسد .مدیر ورزشی
شایسته باید فردی باشد که بتواند اهداف سازمان کوچك یا بزرگ ورزشی خود را عملی نماید.
شایستهساالری و شایستهگزینی در ورزش کشور با بررسی اینکه مدیران سازمانهای ورزشی در کشور
باید دارای چه ویژگیهایی باشند ،یكی از رویكردهای مفید و کاربردی درجهت شایستهسازی و
شایستهگزینی مدیران ورزشی میباشد .این موضوع در حوزۀ مدیریت ورزشی بسیار حائزاهمیت است؛
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زیرا ،سازوکاری بسیار مفید درجهت ارزیابی تخصصها و مهارتهای مدیران ورزشی بوده و راهکاری
کاربردی و اثربخش درراستای آموزش ،تربیت و پرورش مدیران ورزشی شایسته در حوزۀ مدیریت
ورزشی میباشد.
در این پژوهش پس از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،اطالعات بهدستآمده از مصاحبههای
شایستگی مدیران در  91مفهوم 11 ،مقوله و سه طبقه تبیین گردید و پس از تجزیهوتحلیل نهایی
درقالب الگوی شایستگی مدیران کل ورزش و جوانان ارائه گشت .شایانذکر است که نتایج پژوهش
مقولههای شایستگیهای مدیران ادارات کل ورزش و جوانان را در  11مقولۀ شایستگی مدیریتی،
سیاسی ،عملیاتی ،حرفهای ،شخصی ،اخالقی ،عقیدتی ،روانی ،فرهنگی ـ اجتماعی ،ارتباطی و رفتاری
تبیین میکند .از عواملی که این شایستگیها را در مدیر ایجاد میکند ،میتوان مدیریت تعارض را
مطرح کرد که عبارت است از :توانایی ادارۀ صحیح و سازندۀ تعارضات و حل برخوردها و اختالفات
موجود بین افراد و گروهها و تالش درجهت تبدیل تعارضات مخرب به تعارضات سازنده در سازمان.
درحقیقت ،مدیریت تغییر ،پیشبینی ،برنامهریزی و هدایت فرایندهای تغییر سازمان و تالش درجهت
تسهیل تغییرات سازنده ،سازگاری فعال با آنها و تثبیت نتایج آنها در سازمان میباشد .همچنین،
الگوبودن ،توانایی ارائۀ تصویری نمادین از خود در رفتار و منش بهگونهایکه سرمشق افراد سازمان و
نمایانگر رفتارهای مطلوب سازمانی باشد ،است .بهبود مستمر نیز اکتفانكردن به موفقیتهای اولیۀ
فرایند بهبود در کلیۀ شئون سازمانی و تالش مداوم برای رسیدن به استانداردهای باالتر در هر بخشی
از سازمان تعریف شده است .عالوهبراین ،پژوهشگران آگاهی سیاسی را اطالع از جریانات سیاسی کشور
و توان تجزیهوتحلیل پدیدههای سیاسی میدانند و معتقد هستند که پاسخگویی ،قبول مسئولیت
وظایف محوله از یكسو و توجیه منطقی کارهای انجامشده و پیگیری و پرسش دربارۀ وظایف
انجامنشده در سازمان میباشد .همچنین ،درستكاری و صداقت ،بهعنوان توانایی در القای اعتماد و
اطمینان متقابل و ایجاد فرهنگی که پرورشدهندۀ استاندارهای باالی اخالقی باشد ،تعریف شده است.
شایانذکر است که یافتههای پژوهش حاضر با برخی از شاخصها و مؤلفههای مطالعات تویتام و بیهام
( ،)1982نادریان ( ،)1381بازیاری و امیرتاش ( ،)1385پناهی ( ،)1391اسدیفرد ( ،)1387روئین
( ،)1389یگانگی ( )1389و قاسمی و همكاران ( )93همراستا میباشد.
عالوهبراین ،نتایج نشان داد که شایستگیهای بین فردی در الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش
و جوانان ایران شامل مفاهیمی چون :شایستگیهای فرهنگی ـ اجتماعی (داشتن حسن شهرت و
نداشتن سوءپیشینه و پاکی و صالحیت خانوادگی)؛ شایستگیهای ارتباطی (مهارتهای ارتباطی ،نفوذ
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و تأثیرگذاری ،مشورتکردن و توانایی شبكهسازی)؛ شایستگیهای رفتاری (نظم و انضباط ،الگوبودن،
احترام به دیگران) میباشد که این امر با برخی از نتایج پژوهشهای قربانی اورنجی ( )1389و پیرس
و ایروان ( )2016همراستا است .با توجه به مطالعات گذشته در رابطه با مهارتهای مدیران میتوان
گفت که بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت ارتباطی مدیران تفاوت وجود دارد .این امر بدان معنا
است که مدیران سازمان تا دستیابی به وضعیت مطلوب مهارت ارتباطی فاصله بسیاری دارند؛ ازاینرو،
علت بسیاری از مشكالت در برقراری ارتباط مناسب بین مدیران و کارکنان در سازمانهای مختلف
قابلمشاهده میباشد .عالوهبراین ،مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان نقش بهسزایی
دارد .در بیشتر منابع مربوط به حوزۀ بحث رفتار سازمانی ،رضایت شغلی بهعنوان یكی از دستاوردهای
فرایند مدیریت رفتار سازمانی مطرح شده و با توجه به موارد ذکرشده ،بهمنظور دستیابی به سطح
مطلوبی از رضایت شغلی ،الزم است بهبود وضعیت مهارت ارتباطی مدیران مورد توجه بیشتر قرار
گیرد.
عالوهبراین ،نتایج پژوهش حاضر در رابطه با شایستگی فردی در الگوی شایستگی مدیران ادارات کل
ورزش و جوانان ایران شامل مفاهیمی چون :شایستگیهای شخصی (پرهیز از شتابزدگی ،مردمداری
و تكریم اربابرجوع ،جذبهداشتن ،سادهزیستی ،شجاعت ،مدیریت زمان ،انعطافپذیری /سازگاری،
انتقادپذیری  ،قاطعیت ،خالقیت ،نوآوری ،تیزهوشی و استقالل رأی)؛ شایستگیهای اخالقی (رعایت
عدل و انصاف ،مقاومت دربرابر مشكالت ،حسن خلق و گشادهرویی ،تواضع و فروتنی ،سعۀ صدر و
رفتار اخالقی)؛ شایستگیهای عقیدتی (خدامحوری ،صداقت و درستكاری ،بصیرت ،رعایت حقالناس،
پایبندی به اسالم و تقوا)؛ شایستگیهای روانی (هوش هیجانی ،خودانگیختگی ،خودشناسی،
اعتمادبهنفس و تحمل افكار مخالف) میباشد که با نتایج پژوهشهای قاسمی و همكاران (،)1393
رنجبر و همكاران ( ،)1392فتحی صغری ( ،)1391کرمی و همكاران ( )1391و اولریچ وهمكاران
( )2008همخوان است .الزمبهذکر است که در میان مهارتها یا تواناییهایی که یك فرد جهت موفقیت
در امر مدیریت میبایست به اندازۀ کافی از آن برخوردار باشد ،شایستگیهای فردی حائزاهمیت و
توجه است؛ بهعبارتدیگر ،سطح مهارت یا توانایی کافی و مناسب شخص مدیر بهعنوان عاملی در
ایجاد مدیریت مبتنیبر شایستگی بسیار مهم میباشد.
درحقیقت ،شایستگیهای مدیریتی مجموعهای از مهارتها و رفتارهایی است که تمامی مدیران در
سازمان بدان نیاز دارند تا کارکنان و خدمات را بهگونهای اثربخش مدیریت نمایند .میتوان اینگونه
عنوان کرد که شایستگیهای مدیریتی متشكل از مجموعهای از دانش ،مهارتها ،تواناییها و انگیزهها
بهمنظور انجام شایستۀ وظایف محولشده ازسوی مدیر میباشد .با توجه به عدم توجه زیاد به بحث
شایستگی در انتخاب مدیران ورزشی ،توجه و استفاده از شاخصها و مؤلفههای بهدستآمده از پژوهش
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بسیار اثربخش خواهد بود .درنهایت ،میتوان گفت که استفاده از رویكرد شایستگی در بحث انتخاب
مدیران یك ضرورت و امر مهم درجهت رسیدن به اهداف عالی در وزرات ورزش و جوانان میباشد.
از نتایج و کاربردهای مهم و مؤثر استفاده از این الگو میتوان به موارد زیر اشاره کرد :ارزیابی مدیران
کل ادارات ورزش و جوانان کشور با مؤلفهها و شاخصهای حاصل از پژوهش؛ بهبود عملكرد ادارات
ورزش و جوانان در اثر شایستهگزینی مدیران؛ بهبود وضعیت بهکارگیری نیروی انسانی در ادارات کل
ورزش و جوانان درراستای باالبردن عملكرد سازمان؛ تشخیص نیازهای آموزشی مدیران در بحث
آموزشوپرورش مدیران ورزشی؛ کاربردیکردن آموزشهای مدیران ورزش.
با بررسی اسناد چشمانداز و سیاستهای کلی نظام اداری مشخص میشود که دستیابی به افقهای
بلندمدت ،نیازمند همت و تالش مضاعفی است که بهنظر میرسد در مرحلۀ اول برعهدۀ مدیران
دولتی میباشد .حرکت پرشتاب در این عرصه نیازمند مدیران شایسته و توانمندی است که برخوردار
از بینش ،دانش ،توانایی ،مهارت و انگیزۀ الزم برای حرکت در این مسیر باشند .در تمامی این اسناد
ضرورت توجه به امر شایستگی و شایسته گزینی گنجانده شده ولی پژوهشهای کاربردی و عملیاتی
کمی در این خصوص انجام شده است.
در این پژوهش شایستگیهای مدیریتی الزم برای گزینش مدیران کل ادارات ورزش و جوانان بصورت
یك ابزار مناسب ارائه گردید .در بحث الگوی اصالح نظامی ایران اطاالعات خوبی ارائه داده است.
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Abstract
The aim of the current research was to identify and explain the competency pattern of the
managers of the sport and youth administration of Iran. The research method of this
research was applied and it has been done through a mixed method. Research population
of qualitative section was consisted of the experts of the selection and appointment of the
executives of the country. Sampling of the qualitative section was done through a mixture
of two methods of theoretical sampling and snowball sampling. The population of the
model validation phase included all the employees of the staff section of the sport and
youth administration management of provinces, physical education managers of
universities, and elected physical education management professors who have had
management experience at sport and youth administration. The data for this research was
collected through literature review and analysis of documents and also through
interviewing with the experts, officials, specialists and managers of the sports. In the
qualitative section, using a data based method, competency pattern of managers was stated
in 91 concepts, 11 categories, and 3 classes. At the end after final analysis, the results were
provided in the form of competency model of sport managers of sport and youth
administration. Then it was tested and approved by PLS software. Competencies can be
presented as the common language for various functions of human resources. The
competencies can be used for educational needs analysis of individuals, curriculum
preparation and evaluation, evaluation of educational efficiency and effectiveness, and
finally growth and progress of individuals.
Keywords: Competency Model, Sports and Youth Departments, Managers
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