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 چکیده

در توسعۀ جوامع  تواندیمشایستگی مدیران  چراکهي برخوردار بوده است، اژهیوهمواره از اهمیت  هاسازمانانتخاب مدیران شایسته در 

ي ورزشی در هاونیفدراسیی که براي انتخاب مدیران شایسته نیازمند پیروي از مدلی علمی است، هاعرصهنقش مهمی ایفا کند. یکی از 

اده از ي ورزشی در کشور با استفهاونیفدراسطراحی مدلی بومی براي انتخاب رؤساي  هدف باایران است. بنابراین، این پژوهش کیفی 

 مضامین از ايهمجموع ،هامصاحبه این مصاحبه با خبرگان در این زمینه انجام گرفت. حاصل 23بنیاد به انجام رسیده است. یۀ دادهنظر

 میان وندپی محوري، کدگذاري مرحلۀ در سپس شد؛ استخراج ییهاآنها مقوله درون و از گردآوري باز، کدگذاري فرایند طی که بود اولیه

ساي فدراسیون پیامدهاي انتخاب رؤ وگر مداخله شرایط اي،هنیزم عوامل راهبردها، محوري،پدیده علی، شرایط عناوین ذیل هامقوله این

 پژوهش نای در. شد ترسیم داستان سیر نیز، کدگذاري انتخابی مرحلۀ در و ادامه در شد. تعیین محوري کدگذاري پارادایم قالب در ورزشی

ب با ي ارتباطی و تخصص الزم ورزشی متناسهامهارتۀ کلی دو دست به ي ورزشیهاونیفدراسانتخاب رؤساي  بر اثرگذار علی شرایط

یت اجتماعی ي فکري و براي بستر حاکم نیز محبوبیت و مقبولهاهیسرمامهارت مدیریت  گرمداخلهاست. براي عامل  شده میتقسفدراسیون 

مقولۀ محوري  عنوانبهي و مهارت فنون مذاکره و حل مسئله نیز زیربرنامه مهارت مدیریتی،ي هایژگیو ي شخصیتی،هایژگیوتعیین شد. 

منابع  مهارت راهبردها و رفتار سیاسی اثربخش، عنوانبهآورده شد. همچنین رزومۀ مدیریتی در فدراسیون ورزشی و مهارت مدیریت مالی 

 گرفت. انسانی و تعامل با رسانه نیز در پیامدهاي این مدل قرار

 

  هاي کلیديواژه

 ورزش. ي ورزشی، مدیران شایسته،هاونیفدراسي، ساالرستهیشا انتخاب،
 
 

 

                                                           
 :Choulaki@gmail.com Email                                                                                09183433246نویسنده مسئول : تلفن :  - ∗ 
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 دمهمق

 مدیران از استفادهدرگرو  سازمانی هر بالندگی و رشد

 به منوط توانمند مدیران انتصاب و است توانمند و شایسته

 يریکارگبه و انتخاب براي مناسب معیارهاي و رویکرد وجود

اهداف  خود، مدیران طریق از سازمانی هر .است مدیران

 و مناسب انتخاب بنابراین ،کندیم محقق را سازمان

منظور به سازمان موفقیت در شایسته مدیران يریکارگبه

 مدیران، دارد. اساسینقش  راهبردي، اهداف تحقق

 توجه با و ندیآیم شماربه سازمان هر راهبردي يهاهیسرما

 يریکارگبه سازمان، گرتیهدا رهبرانعنوان به آنان نقش به

 ارزیابی و مدیران انتصاب و انتخاب جهت درمؤثر  يهانظام

 نظام الگوي ارائۀ برايآنها  مدیریتی يهاتیقابل

 ندی. فرااست برخوردار ياژهیو و مهم جایگاه از ساالرستهیشا

 اصول براساس مدیران انتخاب باید شایسته مدیر انتخاب

 نشان هایبررس. )14( گیرد انجام يساالرستهیشا بر حاکم

 تحقق عدم و هاسازمان ناکارامدي از اعظمی بخش دهدیم

 عدم و مدیران ناشایست انتخاب گرو در سازمانی اهداف

 امر در توانا افراد بتواند که الگویی و است محوردانش ذهنی

 به نیل براي را سازمان کند، انتخاب و شناسایی را مدیریت

 ،گرفتهانجام تحقیقات با مطابق). 4( رساندیم یاري اهدافش

 شایستگی و صالحیت مرهون بزرگ هايسازمان موفقیت

 نیرومندتر مدیریت نظر از سازمان هرچه و است مدیران

 اهداف به نیل در بیشتري توفیق اندازه، همان به باشد،

ي مهم انتخاب مدیران، هاعرصهیکی از  ).20( داشت خواهد

 و اجتماعی تعامل براي ورزش امروزه، عرصۀ ورزش است.

 تحت را محیط و جامعه سالمت ورزش. است دیپلماسی

 از اجتماعی يادهیعنوان پدبه ورزش دهد.قرار می ریتأث

 را مختلفی يهاگروه و ردیپذیم ریتأث مختلف مسائل

. دهدیم قرار پوشش تحت تماشاچی و ورزشکارعنوان به

اند کرده سعی ،اندداشته پیشرفت ورزش در که کشورهایی

 ساختار و استراتژي ایجاد و توسعه يهابرنامه ارائۀ با

در کشور  ).7ند (ربردا گام آن گسترش جهت در مناسب،

 ورزشی معتبر میادین و المپیک مسابقات در مدال ما، کسب

 ايحرفه ورزش و سرمایه جذب. کننده نیستراضی چندان

 کشور ورزش چرخ عبارتیبه. زندنمی دل به چنگی نیز

 بدون باید ورزشی هايسازمان. )12( چرخدخوبی نمیبه

 سازمان هر موقعیت ویژة خود، فعالیت حوزة به جهتو

 بودن جهانی براساس بگیرند. این بیانیه درنظر دیگري را

 زمینۀ یک ورزش مدیریت ،واقع در .)24( است مدیریت

 ازین مورد تخصص و دانش آن در که است متفاوت کاربردي

 دستبه درس کالس از خارج و داخل در موفقیت براي

بنابراین، نقش مدیران ورزشی اهمیت زیادي  ).23( دیآیم

 حتی که است حديبه ورزشی مدیران نقش اهمیت دارد.

 نقش نیز صنعتی يهابخش يهاعنوان اهرمبه توانندیآنها م

از طرفی، شایستگی باید در تمام  ).14( باشند داشته مهمی

قرار گیرد و آنچه  توجه موردي ورزشی هاونیفدراسسطوح 

نکه این امر باید از باالترین سطح آغاز شود و مهم است ای

 رأسبراي تحقق اهداف سازمانی افراد الیق و کاردان در 

یک مدیر شایسته شخص  جزبهامور قرار گیرد. بدیهی است 

دیگري قادر به تحقق اهداف سازمان نخواهد بود و مدیر 

شایسته کسی است که هم دانش مدیریت داشته باشد هم 

ي ورزشی در هاونیفدراسادة مطلوب ببرد. از تجارب استف

ارتباط دائم با اقشار جامعه در سنین متفاوت هستند و باید 

توانایی تعلیم نیروي عظیم انسانی جهت پرداختن به ورزش 

ی را المللنیبو نیز در بعد قهرمانی براي حضور در میادین 

داشته باشند. در حال حاضر در کشورمان انتصاب مدیران 

رین حالت بر مبناي تجربه و مدرك تحصیلی (هردو در بهت

و توجه چندانی به  ردیگیممدارند) صورت مورد گذشته

ي ورزشی نشده هاونیفدراسي رؤساي هایستگیشاتبیین 

 ).16است (

 بین در عنصر نیتریاصل عنوانبه سازمان هر مدیریت

 بهینۀ در کاربرد تواندیم سازمان، یک اجزاي و عناصر سایر
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 بخشحیات عضو دراکر، مدیریت زعمبه .باشد راهگشا منابع

 موفقیت گرفته،انجام با تحقیقات ). مطابق22است ( سازمان

 مدیران شایستگی و صالحیت مرهون بزرگ يهاسازمان

 به باشد، نیرومندتر مدیریت از نظر هرچه سازمان و است

داشت  خواهد اهداف به نیل در بیشتري توفیق اندازه، همان

 ناکارامدي از اعظمی بخش ،دهدیم نشان هایبررس. )5(

 انتخاب در گرو سازمانی اهداف تحقق عدم وها سازمان

 الگویی و است محوردانش ذهنی عدم و مدیران ناشایست

 انتخاب و شناسایی مدیریت را امر در توانا افراد بتواند که

 ). از4رساند (یم یاري اهدافش به نیل براي را سازمان کند،

منبع  نیترباارزش و نیترمهم عنوانبه انسانی منابع

کمیابی،  دلیلبه انسانی منابع نقش. شودیم یادها سازمان

 بسیار تقلیدناپذیري، و ناپذیريجانشین ارزشمندي،

با ها سازمان و کشورها توسعۀ زیربناي. است بااهمیت

 دربارة اهمیت. است مرتبط انسانی منابع نوآوري و خالقیت

مدیران  خصوصبه و سازمان مدیریت ماهیت نقش

 نظامی منسجم ایجاد و بخشینظم دهی،شکل درها سازمان

 و هاسازمان فضاي به ساختاربخشی وها سازمان در

 ترجیحات آنها و راهبردها ،هانگرش نتایج و آثار همچنین

 مدیراننقش  در نهایت، و سازمانی رفتار و فرهنگ عناصر بر

 ،هاسازماننهایی  عملکرد و سازمان توسعۀ و خروجی در

 بر فراوانی اغلب يهاکتاب و مقاالت تحقیقاتی، کارهاي

 رشتۀ به و محققان نظرانصاحب قلم به علمی روش يهاهیپا

 مستقیم آثار همگان به در مجموع. است درآمده تحریر

 وضعیت بر عملکردي مدیران و رفتاري فردي، يهایژگیو

 يهاسازمان در اینکه مدیران به نظر. دارند اذعان سازمان

 توانیم ،روندیم شمارکلیدي به يهاهیسرما از امروزي

 و انتخاب در گرو نیروي انسانی توسعۀ و رشد که گفت

 و مدیریتی يهاپست و در مشاغل آنها صحیح کارگماريبه

در خصوص انتخاب رؤساي  .)19است ( سازمانی يهاپست

ي مختلفی در کشور هاپژوهشي ورزشی هاونیفدراس

آنها اشاره  نیترمهمگرفته که در اینجا به تاکنون انجام 

 انتخاب يهاشاخص بندياولویت و ییشناسا .شودیم

همکاران  و میرانی توسط ورزشی يهاونیفدراس رؤساي

 این ايهداده وتحلیلتجزیه نتایج. بررسی شد) 1397(

 انتخاب براي سؤال 21 و عامل 6 که داد نشان پژوهش

را  الزم اعتبار ورزشی هايفدراسیون رؤساي هايشاخص

 شاخص که داد نشان فریدمن آزمون نتایج همچنین،. دارند

 در و دارد را میانگین بیشترین ،87/6 میانگین با اجتماعی

 میانگین با هماهنگی شاخص همچنین است. اول رتبۀ

 در. است آخر رتبۀ در و دارد را میانگین کمترین ،06/5

 مشخص آن برازش تأیید و پژوهش مدل ارائۀ برعالوه پایان،

 عامل به متعلق سازنده بودن میزان بیشترین که شد

 به نیز آن کمترین و بود 310/0 استاندارد بتاي با ارتباطات

. داشت تعلق 035/0 استاندارد بتاي با شغلی شاخص

 عالی مدیران گزینش معیارهاي) 1397همکاران ( و یمیسل

 بررسی و نهایی مرحلۀ در. کردند ارائه را ورزشی يهاسازمان

 عاملی تحلیل آزمون از استفاده با پرسشنامه سازة روایی

 و ذاتیمؤلفه ( 2 قالب در موردنظر الگوي اکتشافی،

 9 ،)ادراکی ذاتی( شاخص 45 ومؤلفه زیر 6 ،)اکتسابی

 شاخص، 7) فنی ذاتیشاخص ( 6 ،)انسانی ذاتیشاخص (

 6 ،)انسانی اکتسابیشاخص ( 10 ،)ادراکی اکتسابی(

این  نتایج. شد دییشاخص تأ 7 و) فنی اکتسابیشاخص (

 هنگام شدهارائه معیارهاي به توجه که داد بررسی نشان

 موفقیت شانس تواندیم ورزشی عالی مدیران گزینش

) در 1396همکاران (قاسمی و  .افزایش دهد را سازمان

محوري پژوهشی به بررسی اعتبار ابزار تعیین شایستگی

ي ورزشی کشور هاونیفدراسجهت انتصاب رؤساي 

پرداختند. این پژوهش که با استفاده از تحلیل عاملی 

 هاي مدلعامل تمامی تأییدي انجام گرفت، نشان داد که

 در نتیجه. باشند مفهوم این براي خوبی پیشگوي توانستند

 محوري هايشایستگی« تعیین ابزار بیرونی و درونی اعتبار
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 دییتأ »کشور ورزشی هايفدراسیون رؤساي انتصاب براي

 جوانان و ورزش کل ادارات مدیران شایستگی الگوي .شد

پور مرندي و بنیاد توسط فتاحداده نظریۀ رویکرد با ایران

 از پس اله در نهایتاین مق ) ارائه شد. در1395همکاران (

 کل مدیران شایستگی الگوي قالب نهایی، وتحلیلتجزیه

 شایستگی يهامؤلفه و مفاهیم. ارائه شد جوانان و ورزش

 ییهاهدر زمین مدیران در این پژوهش براي آمدهدستبه

تربیت  انسانی، نیروي توسعۀ آموزش، استخدام، همچون

 کاربرد سازمانی عملکرد توسعۀ وري،بهره افزایش مدیران،

 و ورزش مدیران هايمهارت بندياولویت و ارزیابی. دارد

همکاران مازندران توسط سیدي نجات و  استان جوانان

ي پژوهشی به انجام رسید. در این مطالعه امقاله) در 1395(

روش تاپسیس براي ارزیابی مهارت مدیران و از روش  از

AHP از هریک يهاشاخص ي براي تعیین اهمیتفاز 

 نشان پژوهش يهاافتهی. شد استفاده ورزش مدیران مهارت

 راهبردي اهداف( ادراکی ترتیبمدیران به مهارت اولویت داد

 مؤثر، شنود( انسانی ،)مقررات و قوانین از آگاهی بلندمدت، و

. است) منابع تخصیص اختیار، فنی (تفویض و) افراد بر نفوذ

 پرورش ورزشی، مدیران آموزش پژوهش، نتایج به توجه با

 راهکارهاي از مربوط مهارت در ي مذکورهاشاخص تقویت و

 . است مورد بررسی نمونۀ در مدیران عملکرد افزایش

 یبه بررس یپژوهش يامقاله) در 1394( پوريجواد

 نیا. پرداخت رانیا در یقهرمان ورزش تیریمد يهاالشچ

 صورتبه آن ياجرا و یلیتحل -یفیتوص روش با پژوهش

 وزارت يستاد رانیمد يآمار ۀجامع. گرفت انجام یدانیم

 س،یرئ( یورزش يهاونیفدراس رانیمد جوانان، و ورزش

 جدول براساس که بودند نفر483 شامل) ریدبو  سیرئبینا

از  استفاده با قیتحق يآمار ۀنمون عنوانبهنفر،  81 مورگان

 نیا. در شدند انتخاب ياهیسهم یتصادف يریگنمونه روش

 با یقهرمان ورزش در رانیمد و خبرگان ازنفر  33 نهیزم

 یاکتشاف صورتبه مصاحبه آنها با و انتخاب یبرفگلوله روش

 فقدان که است آن از یحاک پژوهش جینتا. گرفت صورت

يریگجهت و هااستیس نبودن روشن و کیاستراتژ ۀبرنام

 ییجاجابه و تحول و رییتغ و مناسب یانسان منابع نبود ها،

 یمال منابع به یوابستگ ،یابیارز و نظارت نبود ران،یمد عیسر

 صیتخص عدم ،یخصوص بخش يگذارهیسرما عدم و دولت

 متناسب، صورتبه متنوع يهابخش در یمال منابع مناسب

 و ساختار تیمطلوب عدم ،يمواز و ناهماهنگ نیقوان وجود

 و یابیاستعداد نظام بودن نامطلوب ورزش، یفعل التیتشک

 و یکیتاکت مدت،انیم ۀبرنام نبود و یقهرمان ورزش ندیفرا

 یقهرمان ورزش تیریمد يشرویپ يهاچالش اهم از یاتیعمل

  .است دهندگانپاسخ نظر از کشور

با عنوان  يامقاله) در 1393( همکاران و کشاورز

 رانیمد یشغل يخودکارآمد ةکنندینیبشیپ عوامل نییتع«

 عوامل نیا یبررس به تهران، استان یورزش يهاأتیه

 رانیمد ازنفر  353 قیتحق يآمار ۀجامع. پرداخت

 جدول براساس که بود تهران استان یورزش يهاأتیه

 انتخاب قیتحق ۀنمون يبرا یتصادف طوربه نفر332 مورگان

 يهاروش از شدهيآورجمع اطالعات لیتحل يبرا. شدند

 داد نشان جینتا. شد گرفته بهره یاستنباط و یفیتوص يآمار

 یورزش يهاأتیه رانیمد یشغل يخودکارامد نیب که

 تیریمد ۀسابق تأهل، تیوضع ت،یجنس سن، و تهران استان

 نیب اما. ندارد وجود يمعنادار ارتباط تیریمد سطح و

 ،یلیتحص ۀرشت الت،یتحص سطح و یشغل يخودکارامد

 استخدام، تیوضع ،یتخصص یورزش ۀرشت در تیریمد

 یورزش يهاأتیه رانیمد یقهرمان ۀسابق و یورزش ۀسابق

 زانیم یکل طوربه. دارد وجود يمعنادار ارتباط تهران استان

 یورزش ۀرشت در تیریمد ،یلیتحص ۀرشت الت،یتحص

 یقهرمان ۀسابق و یورزش ۀسابق استخدام، تیوضع ،یتخصص

ینیبشیپ عوامل تهران استان یورزش يهاأتیه رانیمد

 استان یورزش يهاأتیه رانیمد یشغل يخودکارامد ةکنند

 .هستند تهران
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ابعاد  یبه بررس يامقاله) در 1391( همکاران و يدیحم

 نیا. پرداختند کشور یمل انیمرب انتخاب يارهایمع و

 بود، شده یطراح کشور یمل انیمرب انتخاب يبرا که اسیمق

 انتخاب بر اثرگذار يرهایمتغ از یفهرست يگردآور قیطر از

 شامل قیتحق ابزار. شد هیته يدییتأ ۀمطالع انجام و انیمرب

 استادان که بود پاسخبسته سؤال 25 با ياپرسشنامه

 450 اریاخت در پرسشنامه .کردند دییتأ را آن ییروا دانشگاه

 درباتجربه  رانیمد و انیمرب نخبه، ورزشکاران شامل نفر

 ۀنمون عنوانبه استادان و کارشناسان ،یقهرمان ورزش

 .شد لیتکم پرسشنامه 407 تینها در و گرفت قرار پژوهش

 یمل انیمرب انتخاب اسیمق که داد نشان جینتا هاافتهی

 ها،عامل از کیهر در. است بوده عامل چهار از متشکل کشور

 ر،یمتغ هر یعامل يبارها و عامل هر ةکنندنییتب يرهایمتغ

 قابل نقاط نیترمهم زین و هاعامل نیترمهم نیهمچن

 عامل، هر در ياثرگذار يبرا رانیمد يبرا يدستکار

 . شدند نییتع و ییشناسا

 توسط یورزش رانیمد يبرا یفن يهاییتوانا وها مهارت

 يامقاله. آنها در شد مطالعه) 1390( ینیو حس انینادر

 در یاثربخش يبرا یورزش رانینشان دادند که مد یپژوهش

 وها مهارت به تیاولو بیترتبه تیموفق و فیوظا انجام

 ،یورزش میتقو ياجرا بر مؤثر نظارت همچون ییهاییتوانا

 ،یورزش يهامیت یدهسازمان در ییتوانا سات،یتأس تیریمد

 يهامسافرت و اردوها تیریمد ،یورزش مسابقات تیریمد

. دارند ازین یورزش يهانیتمر يزیربرنامه ،یورزش

 ده يباال رانیمد دگاهید از که داد نشان جینتا ن،یهمچن

 یشغل عملکرد بر یفن يهاییتوانا وها مهارت سابقه، سال

 شود،یمشاهده م طورکههمان. دارد معنادار ریتاًث رانیمد

 يرؤسامدل انتخاب  یطراح يبرا یفیک یتاکنون پژوهش

 شتریو ب دهیکشور به انجام نرس یورزش يهاونیفدراس

 يرؤسا يساالرستهیشا ۀنیزم در گرفتهانجام يهاپژوهش

 يدر راستا یاگر پژوهش ایورزش است  يهاونیفدراس

 اغلب گرفته، انجام یورزش يهاونیفدراس يرؤساانتخاب 

 با تا است آن بر پژوهش نیا. است بوده یکم ییهاپژوهش

 يرؤسا انتخاب يبرا را یبوم یمدل یفیک يهاداده بر هیتک

 یفیکشور ارائه کند که با توجه به ک یورزش يهاونیفدراس

 بنابراین،. است برخوردار ییباال اعتبار از آن يهابودن داده

 مدلی توانمی چگونه که است این پژوهش این اصلی سؤال

 گرفتن درنظر با ورزشی هايفدراسیون رؤساي انتخاب براي

 کرد؟ ارائه ایران ورزش جامعۀ شرایط

 

 روش تحقیق

ي ها. پژوهشاست کیفی يهاپژوهش نوع از مطالعه این

غنی شدند،  هادادهسازان داده هستند. وقتی کیفی غنی

امکان دیدن ابعاد مختلف موضوع با روشنی بیشتري وجود 

 فرایند بررسی کرسول، دیدگاه از کیفیپژوهش  ).18دارد (

 مشخصی یشناختروش يهاسنت بر مبتنی درك و فهم

کند یم کشف را یا انسانی اجتماعی مسئلۀ یک که است

از  انبوهی با ،پردازندیم کیفی مطالعات به که ییآنها .)13(

 مختلف رویکردهاي انواعبا وجود ). 10ند (مواجه رویکردها

 کیفی تحقیقات براي رویکرد پنج کرسول پژوهش کیفی، در

 عبارت است که کرده معرفی اجتماعی و رفتاري علوم در

 بنیاد،داده نظریۀ پدیدارشناسی، پژوهشی، روایت: از است

 مدلی، ارائۀ پژوهش این هدف .موردي مطالعۀ و ينگارقوم

ي انتخاب رؤساي ریگشکل براي بومی و جامع

 پژوهش انجام با کار این. ي ورزشی ایران استهاونیفدراس

 است، اکتشافی آن شیوة که بنیادداده نوع نظریۀ از کیفی

در کشور ه گرفتانجام يهاپژوهش شتری. بدگیریم انجام

طراحی  و است ي مدیران ورزشیساالرستهیشا به مربوط

ي ورزشی ایران هاونیفدراسمدلی براي انتخاب رؤساي 

 نواقص رفع براي پژوهش این است. در نشده یبررستاکنون 

روش  از استفاده با و کیفی رویکردي با گذشته، يهاپژوهش

 علی، عوامل شامل جامعی مدلی نتدوی به بنیاد،داده نظریۀ
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 راهبردها مفهوم، یبررس ي،انهیزم عوامل ،گرمداخله عوامل

 ، ي ورزشیهاونیفدراسانتخاب رؤساي  پیامدهاي و

 راهبرد بارنخستین استراوس براي و گالسر. است پرداخته

). 8( کردند معرفی علمی جامعۀ به را بنیادداده يپردازهینظر

 است عبارت مبنایی نظریۀ کوربین و استراوس نظر براساس

 و آید دستبه يادهیپد از مطالعۀ استقراییطور از آنچه به

 روش یک مبنایی نظریۀ رویۀ. است پدیده آن نمایانگر

 سیستماتیک يهاهیرو سلسله یک که است تحقیق کیفی

استقرا دربارة  بر مبتنی ياهینظر تا ردیگیکار مبه را

 عمیق مصاحبۀ از پژوهش، ایندر  ).1ایجاد کند (ي ادهیپد

 .شد استفادهها داده يآورجمع ابزار نیتریعنوان اصلبه

 نیتریواقع غنبه که ساختار بدون يهامصاحبه از شکلی

 فراهمآور شگفت شواهدي اغلب کند ومی خلق راها داده

 مصاحبۀ عمیق کیفی، يهایبررس فرهنگ در ،آوردیم

 ياشدهشناخته يهاروش از عمیق مصاحبۀ. شودیم نامیده

 استفاده ياندهیصورت فزاها بهداده گردآوري در که است

 ياهدفدار دوجانبه وگويگفت عمیق شود. مصاحبۀمی

 یک و مجرب افتهیآموزشة کنندمصاحبه یک بین است

 و غنی جزئیات عمیق استنباط آن هدف وشونده مصاحبه

 استفاده لیوتحلهیتجز درآنها  از بتوان که مهمی است مواد

 يریگنمونه از نمونه، انتخاب براي پژوهش ایندر  ).7کرد (

 است، یاحتمالریغي بردارنمونه يهاروش از که هدفمند

 در که هدفمند يریگ. مفهوم نمونهشودیم استفاده

 پویشگر که معناستبدین ،رودیم کاربه کیفی يهاپژوهش

 کندیم انتخاب مطالعه براي رونیازا را مطالعه مکان و افراد

 مطالعه محوريپدیده و پژوهش مسئلۀ فهم در توانندیم که

 افراد شناسایی براي ). در این پژوهش10باشند ( مؤثر

 و خبرگان نظرانصاحب نظر و خودارزیابی ازشونده مصاحبه

 از خودارزیابی براي اول است. در مرحلۀشده  استفاده

 این. استشده  استفاده انتخاب مدیران استاندارد پرسشنامۀ

                                                           
1 . Corbin& Strauss  

ي ورزشی هاونیفدراسبین رؤسا، سرپرستان  پرسشنامه

 ،اندبودهایران و کسانی که داراي سوابقی در این زمینه 

نمرة  درصد 80 حداقل که افرادي. است شده عیتوز

 دوم مرحلۀ در. شدند انتخاب کردند، دریافت پرسشنامه را

خبرگان انتخاب مدیران و  از نظرهاي استفاده براي

ي ورزشی، افرادي که در این زمینه هاونیفدراس سرپرستان

 داراي دانش و تجربۀ پژوهشی زیادي هستند شناسایی

 آغاز شد. براي اساس بر همینها مصاحبهسپس  شدند،

. استشده  استفاده نظري يریگنمونه از يریگنمونه کفایت

 تولید براي داده يآورجمع ندایفر ظري،ن يبردارنمونه«

 را شیهاهمزمان داده تحلیلگر، وسیلهبدان که است نظریه

 که ردیگیم تصمیم و کرده تحلیل و کدگذاري ي،آورجمع

 چه آینده در آن، هنگام ظهور تا خود نظریۀ بهبودمنظور به

 معیار. »کند پیدا راآنها  کجا در و يآورجمع را ییهاداده

 نظري، يبردارنمونه کردن متوقف زمان در مورد قضاوت

 یعنی ).9است ( نظریه یاها مقوله شدةنظري کفایت

مطلب  بعدي، نمونه که دارد ادامه زمانی تا يبردارنمونه

). 8نیفزاید ( نظریه ةدهندلیتشک اجزاي به ياکنندهلیتکم

مصاحبه کفایت نظري حاصل  23در این پژوهش با انجام 

 ارزشیابی براي ،)2008( 1استرواس و کوربین شد.

ي جابه بنیاد،داده يپردازهینظر بر مبتنی يهاپژوهش

 پیشنهاد را مقبولیت معیار پایایی، و روایی معیارهاي

 حد تا چه پژوهش، يهاافتهی اینکه یعنی مقبولیت،اند. داده

 خواننده و پژوهشگر ،کنندگانمشارکت تجارب انعکاس در

 ده. استباور قابلو  موثق ،مطالعه مورد پدیدة مورد در

 مورد 5 که است شدهی معرف مقبولیت معیار براي شاخص

 و روایی و علمی دقت براي ارتقاي پژوهش این درآنها  از

، استفاده مورد ممیزي يهاي. استراتژکار رفتبه پایایی،

 ی،شناسروش انسجام پژوهشگر، حساسیت از بودند عبارت
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 از استفاده یافته و یک شدن تکرار ساختن نمونه، متناسب

 .مطلعان بازخورد

 
 ي پژوهشهاافتهنتایج و ی

 هر که است گونهنیا تحلیل روش بنیاد،داده نظریۀ در

قسمت  آن از گردآوري بعد بالفاصله ،هاداده از قسمت

 رهنمودهایی محقق سپس .شودمی تحلیل) موازيطور (به

 بعدي يهاداده به دسترسی براي اولیه، يهاداده از تحلیل را

 يهامقولهاز  توانندیم رهنمودها . اینکندیم دریافت

 به نسبت که افرادي یا اطالعاتی خألهاي ،افتهینتوسعه

 این کسب از پس .شود دارند، حاصل کافی بصیرت پدیده

 وارد دیگر يهاداده گردآوري براي پژوهشگر رهنمودها،

 مبنایی، نظریۀ در ).1(. شودیم محیط پژوهش

 که است شده لیتشک کدگذاري نوع سه از لیوتحلهیتجز

ي باز، کدگذاري محوري و کدگذاري کدگذار :از است عبارت

 ).1انتخابی (

 کدگذاري باز

 آن، طریق از که است تحلیلی فرایندي باز، کدگذاري

 هادادهدر  آنهاو ابعاد  هایژگیو و شدهییشناسا مفاهیم،

 لیوتحلهیتجز از بخشی باز ). کدگذاري9( شوندیمکشف 

 ي) وپرداز(مفهوم ينامگذار به مشخصصورت به که است

پردازد یها مداده دقیق بررسیراه  از هادهیپد يبندمقوله

 آمده 1جدول  در پژوهش این در هگرفتانجام ). کدگذاري1(

 .است

 
 هگرفتانجامکدگذاري  . 1 جدول

 کدگذاري باز کدگذاري محوري کدگذاري انتخابی

 شرایط علی

تخصص الزم 
ورزشی متناسب 

با فدراسیون 
 ورزشی

 .داشتن تخصص در رشتۀ ورزشی مرتبط با فدراسیون.1
 .ورزشی مربوطهداشتن شناخت کامل از رشتۀ . 2
 . داشتن درك و فهم عمیق نسبت به محیط فدراسیون ورزشی.3
 . توانایی تشخیص چالش ها و فرصت ها را داشته باشد.4
 . داشتن درك کافی از محیط فدراسیون ورزشی.5
 . با فلسفه ورزش و تربیت بدنی آشنا باشد.6

 زمینه یا بستر
محبوبیت و 
مقبولیت 
 اجتماعی

 فردي شناخته شده و برجسته در ورزش کشور باشد..1
 ورزشکاري محبوب در حد ملی یا بین المللی باشد.. 2
 داراي مقبولیت اجتماعی (روابط عمومی و اجتماعی باال) باشد.. 3
از مشروعیت کاري برخوردار باشد، یعنی خود شخص از قدرت مشروعیت در ورزش . 4

 برخوردار باشد.

 راهبرد
رزومۀ مدیریتی 
در فدراسیون 

 ورزشی

 .سابقۀ اجرایی در ورزش داشته باشد.1
 .سابقۀ مدیریت در رشتۀ ورزشی مرتبط داشته باشد.2
و نهادهاي  هاسازمانمدیریتی را طی کرده و در سطوح مدیریتی  ترنییپاي هارده. قبالً 3

 ورزشی فعالیت کرده باشد.
عضو هیأت رئیس در  عنوانبه.تجربۀ کاري کافی در این زمینه داشته باشد و باید حداقل 4

 فدراسیون فعالیت کرده باشد.
 داشتن سوابق فنی در رشتۀ ورزشی مربوط. .5
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 هگرفتانجامکدگذاري  . 1 جدولادامۀ 

 کدگذاري باز کدگذاري محوري کدگذاري انتخابی

 گرمداخله
مهارت مدیریت 

 ي فکريهاهیسرما

 ناملموس. هايسرمایه به اعتقاد.1

 از سرمایه فکري استفاده کند. موردنظري نوآوري و عملی ورزش سوبهبراي حرکت  .2

 آورانمدالاعتقاد به مستندسازي تجربه پیشکسوتان و  .3

 تعامل با رسانه ها پیامد
 .باشد داشته مناسب ارتباطی ملی رسانه .با1

 ي اجتماعی در وضعیت فدراسیون ورزشی باشد.هارسانهمعتقد به نقش  .2

 مقولۀ محوري
هاي  ویژگی

 شخصیتی

 عشق به انسانیت و زندگی داشته باشد..1

 ژرف اندیشی داشته باشید..2

 نتیجه گرا و پیگیر باشد..3

 داراي خالقیت باشد..4

 نقدپذیر باشد..5

 باشد.یی داشته پاسخگوحس .6

 گرایش به خرد جمعی داشته باشد..7

 از انگیزة باال برخوردار باشد..8

 ي داشته و شخصیتی مستقل باشد.رأاستقالل .9

 رئیس فدراسیون از انگیزة باالیی برخوردار باشد..10

 داشتن آگاهی و درك مسائل و مشکالت کنونی جامعه..11

 رفتار سیاسی پیامد

 و اقتصادي کشور را بشناسد. جریانات سیاسی

 با دولت همراه و همسو باشد و نوعی هوش سیاسی داشته باشد.

 از لحاظ ارتباطات سیاسی قوي باشد تا بتواند بودجه هاي مناسب براي فدراسیون جذب کند.

 شرایط علی
هاي  مهارت

 ارتباطی

 .انگلیسی زبان به .تسلط1

 کامل داشته باشد. شناخت) ITي روز دنیا (هايفناور.از 2

 .با نحوة ارتباطات با نهادهاي آسیایی و جهانی مرتبط با فدراسیون آشنا باشد.3

 ي داخلی مطلع باشد.هاسازمان.از نحوة ارتباط با نهادها و 4

 مقولۀ محوري
هاي  ویژگی

 مدیریتی

 مدیریت. کافی تخصص داشتن.1

 سازمان.توانمندي در بسیج کردن افراد . 2

 توانایی مدیریت سازمان در شرایط بحران.. 3

 آشنایی کامل با رهبري و مدیریت ورزشی آن رشتۀ ورزشی.. 4

 برخوردار بودن از مهارت ادراکی.. 5

 بیشتر رهبر باشد تا مدیر.. 6

 . کار تیمی را تقویت کند.7

 . تحصیالت عالیۀ دانشگاهی داشته باشد8

 ی کافی داشته باشد.پژوهش) آگاه ،آموزش فدراسیون (فرهنگی، ازین مورداز فرایندهاي . 9 

 . قدرت ارزیابی فنی و اجرایی فدراسیون را داشته باشد.10
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هگرفتانجامکدگذاري  . 1 جدولادامۀ   
 کدگذاري باز کدگذاري محوري کدگذاري انتخابی

مهارت  مقولۀ محوري
 يزیربرنامه

 .باشد داشته را فدراسیون براي ریزيبرنامه قدرت.1 

ي زیربرنامهاعتقاد به  ترمهمي ارزیابی و کنترل را بداند و از همه هاستمیسو  هاروش. 2 

 داشته باشد. سازمانی

 ي ورزشی داشته باشد.هاتیأهي هادرخواستنیازها و  برحسبتوانایی تدوین نقشۀ راه . 3 

 پایبند باشد.به اجراي برنامۀ راهبردي  

 و الزامات مسیر توسعل فدراسیون ورزشی توانمند باشد. هاضرورتدر تعیین . 4 

پوشان و مربیان ورزشی ي شغلی مناسب براي ملیهافرصتي براي ایجاد زیربرنامهداراي . 5 

 باشد.

 راهبرد
مهارت مدیریت 

 مالی

 .باشد آشنا بودجه و مالی مباحث با.1

 منابع سازمان و بازاریابی آشنایی داشته باشد.با مدیریت . 2 

 ي جذب آن آشنا باشد.هاراهبا منابع مالی و . 3 

به ورزش قهرمانی و همگانی کمک  تواندیمتوانایی استفاده از قانون معافیت مالیاتی که .4

 شایانی کند.

 در جذب اسپانسر مالی براي فدراسیون قوي باشد.. 5 

 مقولۀ محوري

مهارت فنون 

مذاکره و حل 

 مسئله

 .باشد داشته مسئله حل و گیريتصمیم مذاکره، کافی دانش.1

 ی و نوعی قدرت مذاکره داشته باشد.زنچانههنر . 2 

 باشد. مشکالت توانا کردن در حل. 3 

 پیامد
مهارت منابع 

 انسانی

 .ورزشی فدراسیون در کارامد انسانی منابع کارگیريبه در توانمندي.1

 مداري در فدراسیون ورزشی.ي رابطهجابهي ساالرستهیشاتوانایی در استقرار .2 

 برخورداري از روابط عمومی باال با کارکنان..3 

 ی و رفتارشناسی نیروي انسانی.شناسروانآشنایی بودن با .4 

 

 کدگذاري محوري

در کدگذاري محوري، مفاهیم براساس اشتراکات یا 

، کدها گرید عبارتبه. رندیگیمیی در کنار هم قرار معناهم

، با اندشده جادیاي که در کدگذاري باز اهیاولي هادستهو 

 از نظرو ضمن ادغام کدهایی که  شوندیمیکدیگر مقایسه 

یی که به یکدیگر هادسته، اندمشابهمفهومی با یکدیگر 

). 1( رندیگیم قرار، حول محور مشترکی شوندیممربوط 

، در این مرحله، ابعاد پارادایم کدگذاري شکل واقع در

و شامل شش دسته، مقولۀ محوري، شرایط علی،  ردیگیم

بستر حاکم، راهبردها و پیامدها  طیشرا ،گرمداخلهشرایط 

 براساسهش ، در این پژورونیازا(نتیجۀ نهایی) است. 

ي حاصل از مصاحبه هادادهپارادایم کدگذاري، تحلیل 

 .شودیمتبیین 

 کدگذاري انتخابی

 مرحلۀ در) طبقاتکه ( مختلفی شرایط مرحله این در

 و شوندیم ادغام هم با است، شده انیب محوري کدگذاري

 دو ي،سازکپارچهی براي. ردیگیم صورت کلی لیوتحلهیتجز

 روابط براساس روایت یک يریکارگبه. 1 :دارد وجود هیرو

 نظري قضایاي . ارائۀ2محوري؛  مقولۀ حول پارادایم مدل

 روابط بیانگر نظري، يهاهیقضپارادایم.  مدل براساس

 معین طبقات با آن مفاهیم و طبقه یک بین افتهیمیتعم

 کهیدرحال اند،مفهومی روابط متضمن ،هاهیقضاست. 
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 نظریۀ رویکرد. چون ندریپذسنجش روابط مستلزم هاهیفرض

 لذا پذیر،سنجش نه کندیم تولید مفهومی روابط بنیادداده

 قضایا قسمت در. است مرجح قضایا ي اصطالحریکارگبه

 براي شود. پژوهشگرانمی یبررس اصلی طبقات بین رابطۀ

 که( یپژوهش قضایاي کمی پژوهش به کیفی پژوهش تبدیل

 متغیرها، کهها (هیفرض به راآنهاست) سازندة  عناصر سازه،

آنها  آزمون زمینۀ تا کنندیم تبدیلآنهاست)  سازندة عناصر

 رابطۀ باید هاهیفرض قسمت در کمی فراهم شود. صورتبه

 ).8شود (بررسی هم  با فرعی طبقات

 پنج انتخابی کدگذاري فرایند براي پژوهش این در

 قضیۀ. شودمی ارائه پارادایمی مدل براساس نظري قضیۀ

 با متناسب ورزشی الزم تخصص و ارتباطی هايمهارت: اول

 رؤساي انتخاب براي علی شرایط عنوانبه ورزشی فدراسیون

 علی شرایط. شودمی محسوب ایران در ورزشی فدراسیون

 محوري مقولۀ بر که است شرایط و وقایع از ايمجموعه

 فدراسیون در مدیریتی رزومۀ داشتن: دوم قضیۀ. اثرگذارند

 راهبردهاي عنوانبه مالی مدیریت مهارت داشتن و ورزشی

 گرفته درنظر ایران در ورزشی هايفدراسیون رؤساي انتخاب

 هدفمندي اقدامات ها،کنش یا راهبردها در واقع. اندشده

 فراهم موردنظر پدیدة براي هاییحلراه که هستند

 قضیۀ. شوندمیمنجر  نتایجی و پیامدها ایجاد به و سازندمی

 در فکري هايسرمایه مدیریت در مهارت داشتن: سوم

 عنوانبه که است مهمی عامل ورزشی هايفدراسیون

 گرمداخله شرایط. شد گرفته درنظر مدل این در گرمداخله

 شروع از پس که هستند شرایطی و وقایع از ايمجموعه

: چهارم قضیۀ. دهندمی رخ پژوهش انجام حین در و مطالعه

 انتخاب براي موردنظر فرد اجتماعی مقبولیت و محبوبیت

 براي حاکم بستر ایران در ورزشی هايفدراسیون رؤساي

 شرایطی مجموعه بستر، شرایط. است مدل این طراحی

 بر و سازندمی فراهم را موردنظر پدیدة زمینۀ که هستند

 مقولۀ بستر، شرایط. گذارندمی تأثیر هاکنش و رفتارها

 قضیۀ. دهدمی قرار تأثیر تحت را آن از منتج نتایج و محوري

 تعامل و انسانی منابع مهارت اثربخش، سیاسی رفتار: پنجم

 هايفدراسیون رؤساي انتخاب مدل پیامدهاي رسانه با

 از که هستند نتایجی پیامدها. هستند ایران در ورزشی

 حاصل محوري مقاله به مربوط هايکنش و راهبردها

 .شوندمی

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  . مدل نهایی پژوهش1شکل 

 گر : مداخله
 هاي فکري  مهارت مدیریت سرمایه

 

 شرایط علّی :
 هاي ارتباطی  مهارت.1
تخصص الزم ورزشی . 2

 فدراسیونمتناسب با 
 

 مقولۀ محوري:
 ویژگی هاي شخصیتی . 1
 هاي مدیریتی  . ویژگی2
 . مهارت برنامه ریزي3
. مهارت فنون مذاکره 4

 و حل مسئله
 

 راهبردها:
. رزومه مدیریتی در 1

  فدراسیون ورزشی
 . مهارت مدیریت مالی 2

 

 نتایج نهایی:
 رفتار سیاسی اثربخش . 1
 مهارت منابع انسانی. 2
 . تعامل با رسانه3

 

 زمینه یا بستر حاکم:
 محبوبیت و مقبولیت اجتماعی
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 گیري بحث و نتیجه

 انتخاب يبرا یبوم یمدل ۀارائ هدف با پژوهش نیا

 شتریب. گرفت انجام رانیا در یورزش يهاونیفدراس يرؤسا

 بعد بر تنها کشور در گرفتهانجام يهاپژوهش

 یمدل یطراح و کرده دیتأک یورزش رانیمد يساالرستهیشا

 رانیا یورزش يهاونیفدراس يرؤسا انتخاب يبرا یبوم

 پژوهش نیا در. است نگرفته قرار توجه مورد يجد چندان

 -یفیک ۀختیآم کردیرو از گذشته، يهاپژوهش بهبود يبرا

اکنون در ایران مدلی براي ت .است شده استفاده یکم

ي ورزشی طراحی نشده است و هاونیفدراسانتخاب رؤساي 

ۀ شرایط احراز و نامنییآانتخاب این مدیران صرفاً براساس 

، 1395چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون مصوب اسفندماه 

شرایط احراز داوطلبان  نامهنییآ. در این دگیریمانجام 

که اهمیت نقش و مسئولیت  هاونیفدراسانتخاب رؤساي 

تبصره است. در  2ماده و  10بیان شد، تنها مبتنی بر  آنها

ي ورزشی در اهونیفدراسانتخاب رؤساي  نامهنییآاین 

نظر است و به ایران تنها مبتنی بر شرایطی کلی و عمومی

در این مورد براي این انتخاب مهم نگرش تخصصی  رسدیم

همۀ موارد آن  گانهدهوجود ندارد. در این مواد  نامهنییآدر 

داشتن سابقۀ مدیریتی، شرایطی عمومی است که  جزبه

در ایران رعایت  ي اجراییهادستگاهبراي استخدام در همۀ 

. حتی در این ماده که به داشتن سابقۀ مدیریتی شودیم

شده است نیز در تبصرة دوم مشخص است که منظور  دیتأک

سابقۀ مدیریتی تخصصی در ورزش نیز مطرح نیست که این 

مشخص است.  وضوحبهاین تبصره نیز  5تا  2مهم در موارد 

مانند تسلط به ي ارتباطی ههامهارتاما، در این پژوهش به 

اطالعات روز دنیا  –ي ورافنزبان انگلیسی و استفاده از 

همچون اینترنت و ... و همچنین تخصص ورزشی الزم که 

شرایط علی  عنوانبهبا ریاست آن فدراسیون متناسب باشد، 

 اشارهی خوببهبراي انتخاب ریاست هر فدراسیون ورزشی 

است. در حقیقت ریاست فدراسیون ورزشی براي  شده

از  ستیبایمتعامل با دیگر کشورهاي جهان در این زمینه 

 نیابرخوردار باشد، در غیر  شدهگفتهي ارتباطی هامهارت

در برقراري ارتباط مدیري موفق در این  تواندینم صورت

زمینه باشد. از سوي دیگر، رئیس یک فدراسیون ورزشی 

داراي شناخت و تخصص الزم باشد،  موردنظرش باید از ورز

ی شرایط آن رشته را درك کند. درنظر گرفتن خوببهتا 

ي مدیریتی، مهارت هایژگیو ي شخصیتی،هایژگیو

 عنوانبهي و مهارت فنون مذاکره و حل مسئله زیربرنامه

مقولۀ محوري این مدل براي انتخاب رؤساي فدراسیون 

این مدل  توجه قابلي هايبرترورزشی در کشور یکی از 

ي مدیریتی هایژگیوۀ مذکور است. داشتن نامنییآنسبت به 

همچون تخصص مدیریتی، مهارت ادراکی، ایجاد هماهنگی 

. رسدیم نظربهدر سازمان و .... براي این رؤسا ضروري 

یک مدیر عالی باید در  عنوانبههمچنین رئیس فدراسیون 

این سازمان مهم، بزرگ و ي مختلف براي هايزیربرنامه

خاص مهارت کافی داشته باشد. با توجه به اینکه 

ي ورزشی داراي تعامل و ارتباطات زیادي در هاونیفدراس

هستند، داشتن مهارت فنون مذاکره و حل  هانهیزمهمه 

موفقیت رئیس این سازمان را تضمین کند.  تواندیممسئله 

 شده انیبدر این پژوهش دو راهبرد مهم  شدهارائهدر مدل 

از: رزومۀ مدیریتی در فدراسیون ورزشی و  اندعبارتکه 

مهارت مدیریت مالی. راهبرد رزومۀ مدیریتی در فدراسیون 

 دیتأکرزومه در فدراسیون ورزشی  داشتنورزشی تنها به 

ۀ احراز صالحیت انتخاب رؤساي نامنییآدر  کهیدرحالدارد، 

ي ورزشی داشتن سوابق مدیریتی در اهونیفدراس

ي اقتصادي و حتی مراکز هابنگاهي اجرایی دیگر، هادستگاه

ماهیت،  کهیدرحالدانسته،  قبول قابلآموزش عالی را 

ي ورزشی بسیار متفاوت از هاونیفدراسو شرایط  تیمأمور

است و فرد  نامهنییآة دیگر در شدگفتهي هاسازمان

راسیون باید داراي سابقۀ مدیریتی براي ریاست فد موردنظر

 موردي مهم و هامهارتدر فدراسیون ورزشی باشد. یکی از 
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یک  عنوانبهي ورزشی که در اینجا هاونیفدراسرؤساي  ازین

، مهارت مدیریت مالی است. آگاهی شده اشارهراهبرد به آن 

مالی،  نیتأمي، منابع زیربودجهرئیس فدراسیون ورزشی با 

براي توسعۀ  و .... هانهیهزتخصیص بودجه، ارزیابی کارایی 

و همچنین ورزش کشور حیاتی است. ایران  هاسازماناین 

ۀ ورزش از افراد پیشکسوت و نیزم درکشوري است که 

، بنابراین بردیمي مختلف ورزشی بهره هارشتهدر  باتجربه

 آنهاز ي فکري و استفاده اهاهیسرمامهارت مدیریت این 

به  هاسازماني ورزشی براي این هاونیفدراستوسط رؤساي 

است. بستر حاکم در این پژوهش  شده لیتبدیک ضرورت 

براي انتخاب رؤساي فدراسیون ورزشی در ایران، داشتن 

محبوبیت و مقبولیت اجتماعی تعیین شد. رؤساي 

هاي وسیعی از ي ورزشی با ورزشکاران و گروههاونیفدراس

در ارتباط هستند، بنابراین داشتن محبوبیت و جامعه 

دستیابی به اهداف  تواندیممقبولیت اجتماعی 

کند.  ترراحتي ورزشی را براي این مدیران هاونیفدراس

یکی از پیامدهاي مشخص در این مدل رفتار سیاسی 

اثربخش است، همراهی و هماهنگی رئیس فدراسیون 

 تواندیماجرایی  يهادستگاهي دولت و سایر هااستیباس

دستاوردهاي مالی و غیرمالی مناسبی را براي فدراسیون 

همراه داشته باشد. مهارت منابع انسانی پیامد دیگري به

است که در این مدل انتخاب رؤساي فدراسیون ورزشی 

به استفاده از نیروهاي کارامد و تخصصی  تواندیماست که 

ي جابهي ساالرستهیشاي ورزشی، استقرار هاونیفدراسدر 

ي هاسازماني موجود در هاعارضهمندي که یکی از رابطه

 تواندیمورزشی ایران است، منجر شود. پیامد آخري که 

براساس این مدل وجود  هاونیفدراسبیانگر انتخاب رؤساي 

تعامل  هارسانهداشته باشد، این است که این مدیران با 

 هارسانهمناسب با  مناسبی داشته باشند. تعامل مطلوب و

و بهبود اعتبار اجتماعی و همچنین  باال بردندر  تواندیم

واقع شود.  مؤثرحمایت مقامات ارشد کشوري  جلب

که  شودیمکالن کشور پیشنهاد  گذاراناستیسبنابراین، به 

ي ورزشی که وظیفۀ هاونیفدراسبراي انتخاب رؤساي 

در این پژوهش  هشدارائه، عوامل مدل دارندعهدهخطیري بر 

ۀ بسیار کلی و نامنییآصورت ماده و تبصره جایگزین را به

ي و استقرار این سازادهیپسنتی انتخاب این رؤسا کنند. 

 تواندیمي ورزشی هاونیفدراسمدل براي انتخاب رؤساي 

ي شود که ورزش اسازندهبسیار مثبت و  به ایجاد تغییرات

 ی سوق دهد.هتوجقابلي پویایی سوبهکشورمان را 

 زین یقبل ۀگرفتانجام يهاپژوهش با پژوهش نیا

و حسینی  انینادر ۀمقال. در دارد ياریبس يهاتفاوت

 یورزش رانیمد یفن يهاییتوانا وها مهارت فقط) 1390(

 يهاشاخص ۀهمپژوهش  نی. اما اشد یبررس رانیاز نظر مد

 يبندو طبقه ییرا شناسا یو تخصص یالزم اعم از عموم

 و نجات يدیس ۀمقال. دارد يشتریب تیجامع و استکرده 

 يهامهارت يبندتیاولو و ارزیابی به فقط) 1395( همکاران

 روش از استفاده با مازندران استان جوانان و ورزش مدیران

 و بود یکم يکردیرو فقط که پرداخت، یشیمایپ -یفیتوص

 ارائه یمدل و نشده استفاده مطالعه نیا در یفیک کردیرو

اما مدل پژوهش  است، نشده یبررس زین ياثرگذار و نشده

 ییشناسا يبرا یفیک کردیحاضر ضمن استفاده از رو

آنها را  یکم کردیمدل با استفاده از رو يهاشاخص

 ییآنها را مشخص کرده است. الگو يو اثرگذار يبندسطح

 مدیران يبرا شانیا )1395( پور و همکاران يمرند فتاحکه 

 کردیارائه با استفاده از رو ایران جوانان و ورزش کل ادارات

 يساالرستهیشا يبر مبنا یارائه کردند، مدل ادیبنداده

 دلم نیدر ا نکهیو ضمن ا ،شده است تا انتخاب یطراح

 13 پژوهش نیا مدل در اما، شد، ییشناسا مقوله ازدهی تنها

 زین) 1397(و همکاران  یمیسل ۀمقال. شد کشف شاخص

را با  یورزش يهاسازمان یعال رانیمد نشیگز يارهایمع

آن  يهاکه داده یاکتشاف یعامل لیو تحل یکمک روش دلف

شده بود، ارائه کردند.  يبا استفاده از پرسشنامه گردآور
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 تیرا محور یو اکتساب یذات ۀپژوهش دو مؤلف نیهرچند ا

فقط در  ستیبایپژوهش خبرگان م نیاما در ا ،قرار داد

بودن  یفیک ۀجنب نیپرسشنامه عمل کنند و ا چارچوب

ها تنها شاخصپژوهش حاضر نه کند.می فیپژوهش را تضع

 بلکه کند،یم ییو نظر خبرگان شناسا یفیک کردیرا با رو

 مدل آن را نشان کیدر قالب  يها را در ساختارشاخص نیا

 .دهدمی
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Abstract 
It has always been of great importance to select competent managers in organizations. 
The reason is that the competency of managers can play an important role in the 
development of societies. One of the arenas where requires following a scientific model 
to select competent managers is sport federations in Iran. Therefore, this qualitative 
study aimed at developing a native model to select heads of sport federations in Iran 
using grounded theory. 23 interviews were conducted with experts. The outcome of 
these interviews was a set of basic themes that were collected through the open coding 
process and some items were extracted from them; then, in the axial coding step, the 
connection among these items was determined under the following titles: causal 
conditions, phenomenology, strategies, contextual factors, interventions and the 
consequences of selecting the heads of sport federations. Then, in the selective coding 
stage, the story process was plotted. In this study, the causal conditions affecting the 
selection of the heads of sport federations were divided into two general categories: 
communication skills and required sport expertise in accordance with the federation. 
Intellectual capital management skill was determined for the intrusive factor and social 
popularity and acceptability were determined for the dominant platform. Personality 
traits, managerial features, planning skills, and negotiating and problem solving 
techniques were also considered as the core item. Moreover, managerial resume in the 
sport federations and financial management skills were identified as strategies and 
effective political behaviors, human resource skills and interaction with media were 
also included in the outcomes of this model. 
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