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 چكيده

روش تحقيق كاربردي است و . بود الگوي شايستگي مديران ادارات كل ورزش و جوانان ايران تبيينهدف از تحقيق حاضر شناسايي و 
. نظر در امور انتخاب و انتصاب مديران اجرايي كشور بود جامعة آماري تحقيق شامل افراد صاحب. است هگرفت  انجامكيفي  صورت به

 در مدارك و اسناد بررسى  اطالعات، گردآوري شيوة. انتخاب شد 2برفي و گلوله 1گيري نظري تركيبي از روش نمونه صورت به گيري نمونه
 3افزار اطلس تي در اين تحقيق از نرم. بود مسئوالن، متخصصان و مديران حوزة ورزشخبرگان،  با مصاحبه و اي مطالعات كتابخانه طى

 آمده الگوي شايستگي مديران در دست پس از كدگذاري اطالعات به .شد  هاي باز، محوري و مفهومي استفاده يكدگذاربندي و  براي دسته
 وتحليل نهايي قالب الگوي شايستگي مديران كل ورزش و جوانان ارائه يهتجزيت پس از نها در. تبيين شد طبقه 3مقوله و  11مفهوم،  91
 هايي همچون استخدام، آموزش، توسعة نيروي انساني، تربيتينهزم دربراي مديران  آمده دست بهي شايستگي ها مؤلفهمفاهيم و . شد

 توان در ارزيابي مديران كل ورزش يم ها مؤلفهفاهيم و همچنين از اين م. وري، توسعة عملكرد سازماني كاربرد دارد مديران، افزايش بهره
  .يي در جهت رسيدن به وضعيت مطلوب برداشتها گامتا ضمن بررسي وضعيت موجود  و جوانان كشور استفاده كرد

 

 

  هاي كليدي واژه

 .ساالري، مديران ورزشي، مديريت شايستگي يستهشاگزيني،  بنياد، شايستگي داده

 

                                                           
  -  09145203011: تلفن : نويسنده مسئول Email: m.fattahpour66@gmail.com                                                                                     

1. Theoretical sampling 
2. Snowball sampling 
3. Atlas ti 
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 مقدمه

 ين منبعتر باارزشترين و  عنوان مهم از منابع انساني به

 دليل كميابي، به انساني منابع نقش. شودها ياد مي سازمان

 با بسيار يدناپذيري،تقل و ناپذيريجانشين ارزشمندي،

 با ها و سازمان كشورها توسعة زيربناي. است يتهما

 دربارة. مرتبط است انساني منابع نوآوري و خالقيت

 مديران صصوخ هبنقش ماهيت مديريت سازمان و  اهميت

 ي و ايجاد نظاميبخش نظمي، ده شكل در ها سازمان

 ها سازمان فضاي به ها و ساختاربخشي در سازمان منسجم

 ترجيحات و ها، راهبردها نگرش آثار و نتايج همچنين و

 نقش يت،نها در و سازماني و رفتار فرهنگ عناصر بر آنها

 نهايي خروجي و توسعة سازمان و عملكرد در مديران

 فراواني يها كتاب و ي تحقيقاتي، مقاالتكارها ،ها سازمان

 نظران و به قلم صاحب علمي روش هاي يهپا بر غلبا

 همگان مجموع در. درآمده است تحرير رشتة محققان به

 عملكردي و رفتاري فردي، هاي به آثار مستقيم ويژگي

 اينكه به نظر. اذعان دارند سازمان توضعي مديران بر

 كليدي هاي يهسرما از امروزي هاي سازمان در مديران

 نيروي توسعة و توان گفت كه رشد روند، ميمي شمار به

 در آنها صحيح يكارگمار به و انتخاب گرو در انساني

  .سازماني است يها پست و مديريتي يها پست و مشاغل

 داشتن توانايي، اختيار،شايستگي در لغت، به معناي 

 ها يستگيشا. مهارت، دانش، لياقت و صالحيت است

 هاي شخصيتي، ها، ويژگي ي از دانش، مهارتا مجموعه

 ها در يك شغل يا نقش خاص يتوانمندعاليق، تجارب و 

 شود فرد در سطحي باالتر از حد است كه موجب مي

 يفه و ايفاي مسئوليت خويش بهوظ انجاممتوسط در 

 در اصطالح عام، شايستگي و. موفقيت دست يابد

 ساالري، بيشتر در انتخاب و انتصاب مديران عالي شايسته

 ي درتأملبا  .)18(رود  يمكار  ها به و مياني سازمان

 و با واكاوي هاي سياسي ـ اجتماعي اسالم يشهاند

 است كه شده  مشخص بخش اسالمي يتعالي ها آموزه

 رين اصل ديني، همانت ياساسعنوان  عدالت، به

 ساالري است؛ چراكه با تحقق عدالت اسالمي، اصل شايسته

  .)15(شود  استقرار هر چيزي در جاي خود، محقق مي

 يافته الگوهاي شايستگي، تصويري از يك انسان توسعه

 هاي الزم براي انجام يآمادگدهد كه از  يمرا نشان 

 ارهاي محوله برخورد يتمسئولآميز وظايف و  يتموفق

 سال پيش 40ها از حدود  شايستگي يمدلساز .است

 مورددر حوزة مديريت منابع انساني  مؤثرعنوان جرياني  به

 نخستين الگوي شايستگي در اوايل دهة .قرار گرفت توجه

 و همكاران در مؤسسة مشاورة 1توسط مك كلند 1970

 اولين محققان حوزة شايستگي آن. تدوين شد 2هي گروپ

 را عملكرد كه خصوصيتي اند؛كرده توصيف گونه ينارا 

 هر از عبارت است شايستگي طور كلي به. كند مي مشخص

 استفاده آن از و دارد فرد يك كه مشخصي خصوصيت

  .شود مي منجر نقش يك در عملكرد موفق به و كند مي

 كنند كه شايستگي يمعنوان ) 2015( 3يوو زياو

 را در جايگاه مديريت تواند عملكرد آنهاارشد مي مديران 

 ي در تشخيصكل طور بهارشد در سازمان تغيير دهد و 

 برخي از). 26(كند  يمهاي بالقوه و عميق عمل  يژگيو

 يرايش زمان،و. شوندها به اين صورت تعريف مي يستگيشا

  .شود به توانايي ايجاد فرايند اثربخش از زمان اطالق مي

 سازندةيح و صحمديريت تعارض، توانايي ادارة 

 تعارضات و حل برخوردها و اختالفات موجود بين افراد و

 ها و تالش براي تبديل تعارضات مخرب به تعارضاتگروه

 مديريت تغيير،. شودسازنده در سازمان عنوان مي

 يزي و هدايت فرايندهاي تغيير سازمانر برنامهبيني و  يشپ

 و تالش در جهت تسهيل تغييرات سازنده، سازگاري فعال

 الگو بودن،. و تثبيت نتايج آنها در سازمان است آنهابا 

                                                           
1. McClelland 
2. Hay Group  
3. Yu & Xiao 
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 توانايي ارائة تصويري نمادين از خود در رفتار و منش،

 يرفتارهاي كه سرمشق افراد سازمان و نمايانگر ا گونه به

 بهبود مستمر، اكتفا نكردن به. مطلوب سازماني باشد

هاي اولية فرايند بهبود در كلية شئون سازماني و موفقيت

تالش مداوم براي رسيدن به استانداردهاي باالتر در هر 

آگاهي سياسي را اطالع از . بخشي از سازمان است

هاي وتحليل پديده يهتجزجريانات سياسي كشور و توان 

پاسخگويي، قبول مسئوليت وظايف . گويندسياسي مي

و  هگرفت انجاميه منطقي كارهاي سو و توج محوله از يك 

در سازمان  هگرفتن انجامپيگيري و پرسش دربارة وظايف 

درستكاري و صداقت، توانايي در القاي اعتماد و . است

ة دهند پرورشاطمينان متقابل و ايجاد فرهنگي كه 

 .    استاندارهاي باالي اخالقي باشد

طراحي و كاربرد الگوهاي شايستگي در اوايل محدود 

هاي اخير رشد و توسعة  ود، ولي استفاده از آن در دههب

اين الگوها اصول و مباني الزم در . است يري يافتهچشمگ

 مديريت منابع انساني يري عناصر مختلفكارگ بهجهت 

يزي، جذب، گزينش و استخدام، مديريت ر برنامهمانند 

ها، مديريت عملكرد، مديريت  ، توسعة شايستگياستعدادها

ساداتي  .كند يابي را فراهم مي ارزشو نظام جايگزيني 

 در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه بين) 1389(

 ارتباط مديران اثربخشي و هاي مديريتي شايستگي

 عهد، به وفاي هاي مؤلفه و داشته وجود داري امعن

 در را تأثير بيشترين عاطفي هوش مهارت و يزير برنامه

رنجبر و همكاران  ). 9(اند  داشته مديران اثربخشي تبيين

 سالمت با بخش مديران هاي شايستگي الگوي )1392(

 ساختاري را ارزيابي و عنوان معادالت يمدلساز رويكرد

 و رفتاري هاي مهارت ي،ا حرفه معلومات و كردند، دانش

 شخصيتي، هاي ويژگي اعتبار، بينش، و فكري، نگرش

 هاي ارزش به توجه و پذيري يتمسئول ي،خدمتگزار

 طبقات و مفاهيم الزم در رابطه با و اخالقي، اعتقادي

 صطالحا ).6(سالمت است  بخش شايستگي مديران

 اي از رفتارها كه تركيب مجموعه شايستگي براي توصيف

 ها را منعكس و انگيزه ها ييتوانا واحدي از دانش، مهارت،

 يك نقش سازماني مرتبط است، كند و با عملكرد در مي

   .رود كار مي هب

 نقشدر تحقيقي به بررسي ) 1391( فتحي

 يهادر عملكرد مديران سازمان يمديريت هاييشايستگ

 گونه عنوان يناپرداخت و نتايج خود را  استان قم يورزش

 مديران شغلي عملكرد و دانشة مجموع بينكرد كه 

 هايويژگي بين و متوسط حد در و مثبت ارتباط

   و فردي هاي يژگيو مديران، رفتاري و شخصيتي

 ارتباط مديران شغلي عملكرد با مديريتي هايمهارت

  ). 12(د دار وجود كم سطح ر د و مثبت

 در تحقيقي با عنوان) 2016( و همكاران 1هانا

 يك رويكرد يكپارچة: مديران پروژه ي شايستگيمدلساز«

 به» وساز ساختي صنعت ور بهرهافزايش  رياضي در جهت

 آموزشي مديران پروژة يازهاينها و  يستگيشابررسي 

 داشتن بر پرداختند و گزارش كردند، مديران پروژه عالوه

 ي مديريتي و قابليت رهبريها مهارتتجربه، دانش كافي، 

 همچنين. به توسعة شناختي خود نيز بايد توجه كنند

 و خوب قضاوت و توانايي وكار كسبنتايج كمي نشان داد 

 مراحل در تمام انضباطي مالي، درك  سريع گيري يمتصم

 نظارت ،آنها بين روابط ووساز  ساخت يها پروژهانجام 

 از مداوم آگاهي مشابه و ساختماني يها پروژه از مستمر

 هاي ممتاز يستگيشااطالعات در دسترس در بين  يورافن

  ). 23(و متوسط مديران پروژه هستند 

 انداز چشم( هاي فكري يستگيشا) 1989( 2دلويكز

 هاي فردي ، شايستگي)قضاوت وتحليل يهتجز راهبردي،

پذيري و  ، سازگاري و وفق)قاطعيت متقاعدكننده،(

 بسيار هاي يستگيشا از گروه عنوان چهار گرايي را به نتيجه
                                                           
1. Hanna  
2. Dulewicz 
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  ).22(دند مياني معرفي كر مديران براي حياتي و مهم

 تيم شايستگي هاي مؤلفه و ابعاد) 2007( 1برينكمن

 نوپاي فناوري بنيان را يها شركت اجرايي مديران

 اي يفهوظهاي عمومي، اجتماعي و  شايستگي صورت به

 در تحقيقي با عنوان) 1381(نادريان ). 21(كرد گزارش 

 يتهاي مديران سازمان ترب ها و شايستگي مهارت يينتع«

 يك الگوي مديريتي در اين ةاز ديدگاه خود و ارائ بدني 

 زارش كرد،به بررسي اين موارد پرداخت و گ» زمينه

 هاي ادراكي، ترتيب اولويت به مهارت مديران عالي به

 هاي مديران مياني به مهارت. انساني و فني نياز دارند

هاي  انساني، ادراكي و فني و مديران عملياتي به مهارت

مديران عالي به مجموعة . فني، انساني و ادراكي نياز دارند

اي فردي ه يژگيوهاي شخصيتي و رفتاري و  دانش ويژگي

هاي فردي،  يژگيو  بهمديران مياني به ترتيب . نياز دارند

هاي شخصيتي و رفتاري و مديران  يژگيومجموعة دانش و 

هاي  يژگيوهاي شخصيتي و رفتاري،  يژگيوعملياتي به 

بازياري و ). 17(دارند فردي و مجموعة دانش نياز 

انتصاب مديران با ضوابط ) 1385( يرتاشام

جمهوري اسالمي  بدني يت در سازمان ترب ساالري شايسته

آمده  دست براساس نتايج به را بررسي و عنوان كردند ايران

هاي مديريتي با حد مطلوب  و مهارت ها نقشدر وظايف، 

. دار وجود دارد امعنآنها در مديران مياني و عملياتي تفاوت 

همچنين اين اختالف در مقايسة معيارهاي عمومي و 

. مديران با حد مطلوب آنها مشاهده شد اختصاصي انتخاب

از طرف ديگر، بين نظر كارشناسان در مورد عملكرد 

دار مشاهده  امعنمديران با خودارزشيابي مديران تفاوت 

در مورد مديران عالي سازمان معيار معين براي . شد

) 1391(پناهي ). 3(ندارد انتصاب آنها در سازمان وجود 

هاي و تبيين مدل شايستگي طراحي«در تحقيقي با عنوان 

وري در شركت  منابع انساني با بررسي تأثير آن بر بهره
                                                           
1. Brinckmann 
 

، ضمن بررسي مدلي مناسب براي »ملي پتروشيمي ايران

منابع انساني در شركت ملي  هاييري شايستگيكارگ به

وكار،  هاي كسبپتروشيمي ايران، گزارش كرد بين راهبرد

نابع انساني با ي منابع انساني و راهبردهاي مها نقش

. داري وجود دارد امعنهاي منابع انساني رابطة شايستگي

معتبر بيشترين تأثير  گرا عملهمچنين مدير بااستعداد و 

در يك كار ) 1387(فرد  اسدي). 4(دارد وري  را در بهره

مدل شايستگي مديران دولتي ايران  به بررسي تحقيقي

يكرد استراتژي با استفاده از رو) ره(براساس صحيفة امام 

در اين تحقيق عناصر اصلي . بنياد پرداخت تئوري داده

اسالمي بودن، . شناسايي و ارائه شد شايستگي مديران

توجهي به منافع شخصي،  مردمي بودن، خدمتگزاري، بي

هاي شخصي از  پذيري، پاسخگويي و شايستگي يتمسئول

  ). 2(روند  يمشمار  عناصر اصلي به

 سي ميزان تأثير شايستگيبه برر) 1389(روئين 

  .رفتگي شغلي كاركنان ناجا پرداخت مديران بر تحليل

 شايستگي هاي ويژگي كه داد نشان پژوهش نتايج

 در توانايي مديران و تجربه مهارت، شامل دانش، مديران

 و منفي اثر هرچند كاركنان شغلي رفتگي تحليل مراحل

 ادارمعنآماري اين تأثيرات  لحاظ از وليكن دارند، كاهشي

 كه است امر اين مؤيد نيز پژوهش جانبي هاي يافته. نيست

 در موفقيت مرتبط سابقة خدمتي و مديريتي تحصيالت

 بر مديران تجربة طرفي از و دارند داريمعنا تأثير مديران

  ).8( دارد دنبال به داريتأثير منفي معنا آنها اقتدارگرايي

 اثربخشي در مديران شايستگي نقش) 1389(يگانگي 

 قزوين را بررسي و استان مخابرات شركت در مديريت

 و مديران اجتماعي و فردي شايستگي عنوان كرد، بين

 بين همچنين .دارد وجود همبستگي مديريت اثربخشي

 و فردي بعد(مديران  هايشايستگي ابعاد تمام متغيرهاي

 وجود داريمعنا همبستگي آنان اثربخشي و )اجتماعي بعد

 و هاي شخصيتيويژگي مديريتي، هاي مهارت بين دارد،
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 داريمعنا همبستگي اثربخشي با مديران بينش و نگرش

 در تحقيقي) 94(قاسمي و همكاران ). 19(د شن مشاهده

 چهار بعد شايستگي محوري براي مديران مياني وزارت

اي و شناختي  ورزش را فراشايستگي، اجتماعي، وظيفه

در ) 1394(اسدي و همكاران ). 13(دند گزارش كر

 رويدادهاي مديران هاي يستگيشا تحقيقي به تبيين

و يزي ر برنامههاي ورزشي پرداختند و گزارش كردند، شيوه

 و ورزشي تجهيزات و اماكن مديريت رويداد، مديريت

 ينتر مهم از رويداد بازاريابي و تحقيق مديريت

  ). 1(است  يورزش رويدادهاي هاي مديران يستگيشا

 هايشايستگي ةمطالع با) 2008(و همكاران  1بال

 ها، مديريت اماكن و مديران اوقات فراغت در دانشگاه

 ريزي راهاي مديريت و برنامهتجهيزات ورزشي و شيوه

  ).20( ها براي آنها گزارش كردندشايستگي ينتر جزء مهم

 هاي كلي نظاماز سياست 4و  3با توجه به بندهاي 

 فروردين(اداري، ابالغي از سوي مقام معظم رهبري 

 هاي گزينشي روشمداروزها و كه به بهبود معيار) 1389

 جذب نيروي انساني توانمند، متعهد منظور بهمنابع انساني 

 اي وهاي سليقهها و نگرش ينظر تنگو شايسته و پرهيز از 

 ساالري يستهشاگرايي و  اي و همچنين به دانشغيرحرفه

 بتني بر اخالق اسالمي در نصب و ارتقاي مديران اشارهم

 هاي الزم براي دارد، به اهميت و ضرورت تدوين شاخص

 گزينش منابع انساني براساس معيارهاي شايستگي اشاره

 و گسترده نقش به توجه با ايران در اداري نظام. )11(دارد 

 مهم هاي يرساختز از يكي دارد، امور انجام در مؤثري كه

 هايآسيب آن به توجهي يب كه شودمي توسعه محسوب

 هاي نظامآرمان تحقق مسير در يري راناپذ جبران

... ها، رضايت مردم و جمهوري اسالمي ايران، تحقق برنامه

هاي چهارمين بخش سياست). 11(در پي خواهد داشت 

 كلي نظام اداري مربوط به مديريت نيروي انساني است كه

                                                           
1. Ball  

 شود؛موضوع راهبردي مطرح ميدر اين بخش هفت 

 در اين. هفتمين موضوع مربوط به مبحث مديران است

 موضوع راهبردي، طراحي مدل شايستگي و نظام انتخاب و

 انتصاب مديران و همچنين طراحي و استقرار نظام

 است شده  عنوانپروري، آموزش و توسعة مديران  جانشين

 نظام هاي كليهمچنين پنجمين بخش از سياست). 11(

 هاي مديريتي است، كه در اين يفناوراداري مربوط به 

 شود؛ دومينبخش چهار موضوع راهبردي مطرح مي

 هايهاي مديريتي بخشموضوع مربوط به مبحث نظام

 مدلدر اين موضوع راهبردي طراحي . مختلف است

 است كه در شده  عنوانهاي مختلف مديريت كالن بخش

 و اجتماعي به طراحي مدلبخش مربوط به حوزة فرهنگي 

 با توجه به). 11(است  شده  اشارهمديريت كالن در ورزش 

 يجمهوراهميت موضوع و توجه مسئوالن كالن نظام 

 اسالمي ايران و نيز نبود تحقيقات كافي و جامع در اين

 ازپيش احساس يشبخصوص، نياز به توجه به اين حوزه 

 معو جوا ها سازمانهمچنين با بررسي . شودمي

 مشخص ها سازمانيافته و موفق در بخش مديريت  توسعه

 رهبران و شود، بدون وجود مديراني متخصص، خردمندمي

 توان يافت كه بهكمتر يا هيچ سازماني را نمي شايسته

 مديريت. هاي پايداري رسيده يا تجربه كرده باشدموفقيت

 ترين يفاز ظر حال  ينع صورت كلي از دشوارترين و در به

 بسا فقدان چه. هايي داردرهاي انساني است كه ويژگيكا

 ركود كار و نابساماني اوضاع ةيكي از اين خصوصيات، ماي

 از يكي عنوان به شايستگي امروزه، .شودقلمرو مديريت مي

 مزيت ايجاد جهت در هاسازمان توانمندساز كليدي عوامل

 شده  شناخته ها سازمان در ي،اثربخش نوآوري و رقابتي،

 ها،مهارت از تركيبي عنوان به توانمي را شايستگي. است

 نقش يك انجام ياز براين مورد هاينگرش و دانش

 رويداد هر پس در درواقع. كرد تعريف اثربخش، اي گونه به

 و مديران پيشرو سازمان و توفيق هر بزرگي، تحول و
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 در مديران اهميت نقش .دارند وجود يا برجسته رهبران

د وجو نظران صاحب برخي كه است يا اندازه به ها سازمان

 سازمان براي موفقيت را صالحيت واجد و قابل مدير يك

 هر موفقيت يا شكست ترتيب،  اين به  .اند دانسته كافي

 عملكرد آن و مديريت كيفيت به زيادي حدود تا سازمان

  .دارد بستگي

 يتسازمان ترب از ادغام وزارت ورزش و جوانان

 .تشكيل شد 1389سال  در سازمان ملي جوانان و بدني 

 ترين مرجع رسيدگي به مسائل مربوط اين سازمان عالي

 وزارت شبكة گستردة .استو جوانان در ايران  ورزش به

 ورزش و جوانان در سطح كشور در قالب ادارات كل ورزش

 و جوانان ساختاربندي شده و وظيفة سنگين راهبري و

 زش و جوانان را در كشور ايفامديريت امور مربوط به ور

 هاي مديريت ادارات كل ورزش و جوانان استان. كنندمي

 كشور كه در حوزة بسيار وسيع ورزش و جوانان فعاليت

 ها و كنند، كاري بسيار دشوار و نيازمند ويژگي مي

 عنوان دو ورزش و جوانان به .هاي خاصي است مهارت

 ي، از عواملمهم و پراهميت در ميان جوامع بشر ةمقول

 اصلي ايجاد شادي و نشاط در ميان مردم بوده و تلفيق

 تواند همچون ، مي»ورزش و جوانان«اين دو عنصر يعني 

 تأثير شگرفي در پويايي و تحرك يك محركيك موتور 

 جامعه چه شهري، چه استاني و چه در بعد يك كشور يا

 رو توجه به مديريت شايستگي و ازاين. جهاني داشته باشد

 هاي شايستگي مديران در حوزة ها و مؤلفه انتخاب شاخص

 با توجه به اين. رسدنظر مي ورزش ضروري و مهم به

 مسئله كه معيارهاي شايستگي با توجه به ارزش حاكم و

 ،استمتفاوت  ها سازمانو  بر جوامعيني حاكم ب جهان

 مسئلة اصلي تحقيق طراحي و تبيين الگوي شايستگي

 ورزشي جمهوري اسالمي ايران هاي مديران سازمان

 و هاويژگي مهارت، دانش، براساس آن انتخاب شد تا

 مورد نياز مديران ادارات كل شخصيتي هايصالحيت

 هدف اصلي. ورزش و جوانان ايران شناسايي و تبيين شود

 بر مبتني بومي مديريت الگوي يك اين تحقيق ارائة

 - سالميا مقتضيات و واقعي وضعيت با متناسب شايستگي

  .ايراني در ادارات كل ورزش و جوانان بود

  

  تحقيق  روش
 هدف جزو تحقيقات نظر ازروش تحقيق اين مطالعه 

 گونه تحقيقات هدف اساسي اين. تحقيق و توسعه است

 همچنين اين. ها و امثال آن استها، برنامهتدوين طرح

 تحقيق از نوع گيري متغيرهاي تحقيق از نظر نحوة اندازه

 پژوهش كيفي براي درك و تبيين. تحقيقات كيفي است

 ها، هاي حاصل از مصاحبه هاي اجتماعي از داده پديده

 كندوكاو براي. كند استفاده مي... ها و  مستندات، مشاهده

 مديريت، مسائل و سازمان به مربوط هايپديده ةدربار

 هايدهه در. پردازدتحقيق مي روش انتخاب به پژوهشگر

 تسلط مديريتي تحقيقات قلمرو در كمي رويكرد اخير

 و سازمان هايپديده تمام كه  آنجا از اما؛ است داشته

 سروكار يانسان رفتار با كه را هاييپديده يژهو به مديريت،

 داد قرار مشاهده مورد عيني شيوةكامالً به تواندارند، نمي

 ها يدهپداين  ةدربار ناخواسته يرهايمتغ كنترل نيز، و

 نيز را كيفي هاي پژوهش محققان، است، دشوار بسيار

 روش از تحقيق، اين در .اند قرار داده توجه مورد

 شده استفاده  1تئوري گرانددبنياد يا  داده پردازي نظريه

 با توجه به اين مسئله كه محقق در نظر داشت. است

 افراد درگير هايتجارب، دانش، آگاهي، تفكرات و ديدگاه

 بندي منظور مشخص كردن و صورت به مديريتي رادر امور 

 عنوان يك شيوة به بنياد داده نظرية كند، بررسي نظريه يك

 ها در اين روش نظرية برخاسته از داده. مناسب انتخاب شد

 وسيلة آن، با استفاده يك شيوة پژوهش كيفي است كه به

 جامعة آماري. يابد اي تكوين مي، نظريهاز يك دسته داده

                                                           
1. Grounded Theory 
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 نظر در امور انتخاب و انتصاب يق شامل افراد صاحبتحق

اين افراد شامل تعدادي از . مديران اجرايي كشور بود

ها در مديران استانداري نمايندگان مجلس، مسئوالن و

حوزة اجتماعي، متخصصان مديريت ورزشي، استادان و 

ها، مديران  علمي مديريت ورزشي دانشگاه اعضاي هيأت 

نظران در حوزة مديريت و  ها و صاحبگاهبدني دانش تربيت 

انجام  و بنياد داده روش از استفاده به توجه با. ورزش بود

 صورت به تحقيق ها، نمونة  داده گردآوري براي مصاحبه

انتخاب  2برفي و گلوله 1گيري نظري تركيبي از روش نمونه

 تئوري در غالب روش گيري نظري كه نمونه روش در. شد

   اي انتخاب گونه ها به شود، نمونه مي شناختهاي زمينه

 يدن به ايجاد تئوري يا نظريه كمكرس درشوند تا مي

 ها و نظري ابتدا محقق با استفاده از قضاوت روش در. كنند

 احتماالت خود از منابعي همچون منابع اطالعات علمي،

اي، مقاالت، مصاحبه و مشاهده افرادي را انتخاب كتابخانه

ي رود كه تئور مي هايي نمونه دنبال سپس بهكند،  مي

 برفي نيز براي در روش گلوله .كنند كامل را ايجادشده

 ها از شبكة اجتماعي و دوستان با ويژگيآوري نمونه جمع

 كه تعداد كمي پژوهشگر زماني. شودمشترك استفاده مي

 خواهدهاي الزم را پيدا كرد، از آنها مينمونه با ويژگي

. هاي مشترك دارند، معرفي كنند را كه ويژگيافراد ديگر 

 صورت مكرر توسط افراد مطلع ممكن است چند نفر به

 در مواردي كه اين نوع همگرايي ميان آراي. توصيه شوند

 اي بسيارشده نمونه نظران وجود دارد، افراد انتخاب صاحب

 در اين تحقيق از تركيب). 7( دادمعتبر را تشكيل خواهند 

 برفي براي انتخاب افراد تحقيق گلولهروش نظري و 

و  اسناد اطالعات، بررسى گردآوري شيوة. استفاده شد

 خبرگان، با مصاحبه و اي مطالعات كتابخانه طى در مدارك

 به روش مسئوالن، متخصصان و مديران حوزة ورزش

 هاي ها و مفهوم بنياد و بازبيني شاخص تئوري داده
                                                           
1. Theoretical sampling 
2. Snowball sampling 

 ن، متخصصان وآمده توسط خبرگان، مسئوال دست به

 هاي در همين زمينه مؤلفه. مديران حوزة ورزش بود

 اوليه در براساس مطالعة هاي مديران شايستگي به مربوط

 منابع اطالعات علمي و تحقيقات و كارهاي مشابه و نيز

 3افزار اطلس تي در اين تحقيق از نرم .مصاحبه تعيين شد

 محوري وهاي باز،  بندي و كدگذاري براي دسته 6نسخة 

 و اعتبار دست آوردن به براي). 10( شد مفهومي استفاده 

 مرور و كنندگان مشاركت بازبيني روش دو از هاداده روايي

  .شد استفاده در پژوهش كننده شركت غير خبرگان

  

 هاي تحقيق نتايج و يافته

 به بتواند كه هايي داده به دستيابي منظور به

 و عميق هاي مصاحبه دهد، پاسخ را تحقيق هاي پرسش

 اين در. گرفت انجام با گروه تحقيق ساختاريافته نيمه

 متغير بود، دقيقه 50 تا 30 بين آنها زمان كه ها مصاحبه

 شوندگان مصاحبه در اختيار قبل از هاي مورد صحبت حوزه

 يابند و حضورگرفت تا افراد حاضر با آمادگي قبلي مي قرار

 پس از مصاحبه با افراد. كننداطالعات مورد نظر را ارائه 

 خواندن در قابل با فرمت صورت فايل متني اطالعات به

 پس از فراخواني .شد تايپ و ذخيره برنامة اطلس تي

محوري  افزار اطلس تي كار كدگذاري باز، ها توسط نرم فايل

  ).1شكل (و انتخابي با استفاده از برنامه انجام گرفت 

 د حاضر در تحقيق درشناختي افرا هاي جمعيت يژگيو

 شود، يمكه مشاهده  گونه همان. است شده  ارائه 1جدول 

 بابيشتر افراد حاضر در تحقيق داراي تحصيالت تكميلي و 

 ي ايرانها سازمانة مديريتي بيش از چهارده سال در سابق

  .بودند

                                                           
3. Atlas ti 
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شناختي افراد حاضر در گروه تحقيق هاي جمعيت ويژگي. 1جدول   

سابقة مديريتي   تعداد  گروه
  تحصيالت  )سال(صورت ميانگين  به

  ارشد و دكتري كارشناسي  14  نفر 4  نمايندة مجلس

	ارشد و دكتري كارشناسي  12  نفر 6  ها بدني دانشگاه مديران تربيت 

	دكتري  18  نفر 6  استادان مديريت ورزشي

	ارشد و دكتري كارشناسي  14  نفر 4  در حوزة اجتماعي در استانداري نظر صاحبافراد 

  
 .بنياد مطرح است كدگذاري براي روش داده سه روش

 و محوري كدگذاري باز، ها شامل كدگذاري اين روش

 است تحليلي فرايند باز، كدگذاري .انتخابي استكدگذاري 

 آنهاهاي  ويژگي و شده شناسايي مفاهيم آن، طريق از كه

 ياد،بن داده پرداز نظريه مرحله، در اين. شوند مي كشف

 خصوص در اطالعات )تر يانتزاعمفاهيم (هاي اوليه  مقوله

 اطالعات بندي بخش وسيلة به را، حال مطالعه در پديدة

 هاي ة دادههم بر را ها مقوله پژوهشگر. هدد مي شكل

 يا وقايع و مشاهدات ها، مصاحبه مانند شده، آوري جمع

 محوري، كدگذاري. گذارد بنيان مي خود هاي يادداشت

 دادن پيوند وها  مقولهيرز به ها مقوله دهي ربط فرايند

 كدگذاري محوري عبارت از. است شده ها ناميده مقوله

 مقوله و يوند،پاين  يقاست كه از طر هايي يهسلسله رو

 يب،ترت ينبد. دهد يارتباط م يكديگرها را با  داده

  .اشاره دارد ها مقولهي ده شكل يندكدگذاري محوري به فرا

 حول كدگذاري كه دليل است اين به كدگذاري، اين

 كدگذاري محوري نيز. گيرد يك محور يا مقوله انجام مي

 )تر يانتزاعمفاهيم (ها  مقوله بهبود و سازي يكپارچه فرايند

 در). 5(كه به خلق يك نظريه انجامد  يطور بهاست، 

 ساير كه را ي محوريها مقولهانتخابي  مرحلة كدگذاري

 دهند،مي تشكيل را كليتي و گردندمي آن محور بر مقوالت

 ها نظرية نهاييساير مقوله با دادن آن ارتباط با و انتخاب

  ). 14(كنند  يميا الگوي نهايي را تدوين 

 كشف استقرايي شيوة بنيادي، سازي مفهوم نظرية

 آوردمي فراهم پژوهشگر براي را امكان اين كه است نظريه

 پرورش موضوع، هاي عمومي يژگيو از نظري گزارشي تا

 اين راهبرد با استفاده از رويكرد استقرايي؛ يعني .دهد

 ها سازي دادهدر مفهومسعي  كل، حركت از جز به

 ها ظاهر طور مستقيم از داده دارد كه الگو به يا گونه به

 با محقق استقرايي، رويكرد در ديگر، ي عبارت به. شود

 نظرية. پردازد يم آن يده شكل به نظريه اجزاي شناسايي

  .است تر يكنزد طبيعي واقعيات به راهبرد اين از حاصل

 باز، محوري و انتخابيي كدگذاردر اين تحقيق پس از 

 شايستگي مديران در ها مصاحبهآمده از  دست اطالعات به

 ).2جدول (تبيين شد  طبقه  سهمفهوم، يازده مقوله و  91

 يت الگوي شايستگي مديران كل ورزش و جواناننها در

 حاصل از نظرية. اي از قضايا ارائه شدمجموعه صورت به

 در حالت اول. است ارائه  قابلبنياد به سه شكل  تئوري داده

 ي عناصرا مجموعهبصري، شامل  صورت الگوي كدگذار به

 ةدهند نشاندهندة الگو همراه با شكل و خطوط  يلتشك

 اي از اين روشنمونه 1در شكل . هاست ارتباط بين مقوله

 در. هاي سازماني ارائه شده است يستگيشابراي طبقة 

 يا قضايا از يا مجموعه صورت بهدوم  ارائة الگو  حالت

 ها و مفاهيم ة مقولهدهند نشاناست كه  هايي يهفرض

 به كه در حالت سوم داستاني. استدهندة تئوري  يلتشك

 ي محوري قضاياي زيركدگذارشكل روايي بر پاية مرحلة 

 ). 5( شود است، نوشته و ارائه مي آمده  دست به
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 )Atlas tiافزار  خروجي نرم( )ايمديريتي، سياسي، عملكردي و حرفه( يرانمداي سازماني ه شبكة مربوط به شايستگي. 1شكل 

  ي شايستگي مديران كل ورزش و جوانان جمهوري اسالمي ايرانكدها و ها مقوله طبقات، فهرست. 2جدول 

هاي  شايستگي
 سازماني

 

 مديريتي

مديريت استرس، مديريت تعارض، مديريت تفاوت، مديريت تغيير، مديريت راهبردي، مديريت منابع، 
مديريت عملكرد، مديريت در ابهام، مديريت پيچيدگي، مديريت بحران، مديريت اطالعات، مديريت 

ماني، پروري، دانش منابع ساز گيري، تفويض اختيار، جانشين يمتصميزي، مهارت ر برنامهپروژه، توان 
  تفكر راهبردي و آشنايي با مديريت مالي

  زدگي سياسي، بصيرت سياسي، عدم سياست آگاهي  سياسي

  عملياتي

گري، كنترل،  ي، مربيا حرفهمحوري، دانش  محوري، مشتري تفكر انتقادي، نگرش سيستمي، نتيجه
تفكر مفهومي، تفكر گرايي، رهبري تغيير،  پذيري، مهارت مذاكره، انگيزش، نتيجه يسكريي، پاسخگو

محوري، رهبري تيمي، بهبود مستمر، هوش بين فرهنگي، ارتباط  منطقي، توانمندسازي، يادگيري
  ذهنيت جهاني/ يري، دانش كسب كار و هوش جهاني پذ مشاركت، مؤثر

  يا حرفه
  

محبوبيت بودن، سابقة مديريت در ورزش، مقبوليت در جامعة ورزشي،  به كار، از جامعه ورزش اشراف
  در جامعة ورزشي

شايستگي 
  فردي

  شخصي
، جذبه داشتن، ساده زيستي، شجاعت، مديريت رجوع اربابي و تكريم دار مردمي، زدگ شتابپرهيز از 

  يرأيري، قاطعيت، خالقيت، نوآوري، تيزهوشي و استقالل انتقادپذسازگاري، / يري پذ انعطافزمان، 

  اخالقي
ة سعيي، تواضع و فروتني، رو گشادهرعايت عدل و انصاف، مقاومت در برابر مشكالت، حسن خلق و 

  و رفتار اخالقي صدر 

  تقوا ، پايبندي به اسالم والناس حقخدامحوري، صداقت و درستكاري، بصيرت، رعايت   عقيدتي

  و تحمل افكار مخالف نفس اعتمادبه خودانگيختگي، خودشناسي، هوش هيجاني،  رواني

هاي  شايستگي
  فردي بين

 -فرهنگي 
  اجتماعي

  يشينه، پاكي و صالحيت خانوادگيسوءپداشتن حسن شهرت و نداشتن 

  يساز شبكهيرگذاري، مشورت كردن و توانايي تأثهاي ارتباطي، نفوذ و  مهارت  ارتباطي
  نظم و انضباط، الگو بودن، احترام به ديگران  رفتاري

 

 مقوله يك بين يافته يمتعم روابط بيانگر نظري قضاياي

 متضمن قضايا. است ي معينها مقوله با آن مفاهيم و

روابط  مستلزم ها يهفرض كه يدرحال. است مفهومي روابط

 يادبن داده پردازي يهنظر رويكرد چون و است پذير سنجش

 قضايا اصطالح يريكارگ به كند، يم توليد مفهومي روابط
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مربوط به اين تحقيق عبارت  قضاياى). 5(است  مرجح

  : است از

هاي سازماني در الگوي شايستگي  شايستگي. 1قضية 

مديران ادارات كل ورزش و جوانان ايران مفاهيمي شامل 

مديريت استرس، مديريت (هاي مديريتي  يستگيشا

تعارض، مديريت تفاوت، مديريت تغيير، مديريت راهبردي، 

مديريت منابع، مديريت عملكرد، مديريت در ابهام، 

مديريت پيچيدگي، مديريت بحران، مديريت اطالعات، 

گيري،  يمتصميزي، مهارت ر برنامهمديريت پروژه، توان 

ماني، تفويض اختيار، جانشين پروري، دانش منابع ساز

هاي  يستگيشا؛ )تفكر راهبردي و آشنايي با مديريت مالي

سياسي، بصيرت سياسي و عدم  آگاهي(سياسي 

تفكر انتقادي، (هاي عملياتي  يستگيشا؛ )زدگي سياست

محوري، دانش  محوري، مشتري نگرش سيستمي، نتيجه

پذيري،  يسكريي، پاسخگوي، مربيگري، كنترل، ا حرفه

گرايي، رهبري تغيير، تفكر  نتيجهمهارت مذاكره، انگيزش، 

مفهومي، تفكر منطقي، توانمندسازي، يادگيري محوري، 

فرهنگي، ارتباط  رهبري تيمي، بهبود مستمر، هوش بين

/ كار و هوش جهاني و يري، دانش كسبپذ مشاركت، مؤثر

به كار، از  اشراف( يا حرفههاي  يستگيشا؛ )ذهنيت جهاني

در ورزش، مقبوليت در  بودن، سابقة مديريت جامعة ورزش

  .است) جامعة ورزشي و محبوبيت در جامعة ورزشي

شايستگي فردي در الگوي شايستگي مديران . 2قضية 

ادارات كل ورزش و جوانان ايران مفاهيمي شامل 

ي و دار مردمي، زدگ شتابپرهيز از (هاي شخصي  يستگيشا

زيستي، شجاعت،  ، جذبه داشتن، سادهرجوع اربابتكريم 

يري، انتقادپذسازگاري، / يري پذ انعطافت زمان، مديري

جذبه داشتن، قاطعيت، خالقيت، نوآوري، تيزهوشي و 

رعايت عدل و (هاي اخالقي  يستگيشا؛ )يرأاستقالل 

انصاف، مقاومت در برابر مشكالت، حسن خلق و 

؛ )و رفتار اخالقي صدر ة سعيي، تواضع و فروتني، رو گشاده

خدامحوري، صداقت و (هاي عقيدتي  يستگيشا

 ، پايبندي به اسالم والناس حقدرستكاري، بصيرت، رعايت 

 هوش هيجاني،(هاي رواني  يستگيشا؛ )تقوا

و تحمل افكار  نفس اعتمادبه خودانگيختگي، خودشناسي،

  .است) مخالف

فردي در الگوي شايستگي  هاي بين شايستگي. 3قضية 

مديران ادارات كل ورزش و جوانان ايران مفاهيمي شامل 

داشتن حسن شهرت (اجتماعي  –فرهنگي  هاي يستگيشا

؛ )يشينه و پاكي و صالحيت خانوادگيسوءپو نداشتن 

هاي ارتباطي، نفوذ و  مهارت( يارتباطهاي  يستگيشا

؛ )يساز شبكهيرگذاري، مشورت كردن و توانايي تأث

نظم و انضباط، الگو بودن، احترام (هاي رفتاري  يستگياش

  .است) به ديگران

دهد كه شايستگي مديريتي بر  مي  نشاناين الگو 

شايستگي . كننده دارد يينتعشايستگي سازماني نقش 

. كننده دارد يينتعسياسي بر شايستگي سازماني نقش 

شايستگي عملياتي بر شايستگي سازماني نقش 

ي بر ا حرفههمچنين شايستگي . اردكننده د يينتع

همچنين الگو . كننده دارد يينتعشايستگي سازماني نقش 

ة آن است كه شايستگي شخصي بر شايستگي دهند نشان

شايستگي اخالقي بر . كننده دارد يينتعفردي نقش 

شايستگي . كننده دارد يينتعشايستگي فردي نقش 

د و كننده دار يينتععقيدتي بر شايستگي فردي نقش 

كننده  يينتعشايستگي رواني بر شايستگي فردي نقش 

 -دهد شايستگي فرهنگي  يمدر ادامه الگو نشان . دارد

. كننده دارد يينتعفردي نقش  اجتماعي بر شايستگي بين

فردي نقش  شايستگي ارتباطي بر شايستگي بين

شايستگي رفتاري بر  همچنين. كننده دارد يينتع

  . كننده دارد يينتعفردي نقش  شايستگي بين

در آخر الگوي شايستگي مديران ادارات كل ورزش و 

 .شود يمزير ارائه  صورت بهجوانان 
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 هاي مديران ادارات كل ورزش و جوانان ايران الگوي نهايي شايستگي. 2شكل 

 

  گيريبحث و نتيجه
 يمتنوع و چندضلع هايي يهورزش در دنياي امروز، ال

ورزش تنها در سالمت  ةكاركردهاي پديد. است يدا كردهپ

. شود و نشاط و نيروي جسماني فرد ورزشكار خالصه نمي

است، در بعد  يچندوجه اي يدهورزش در جهان امروز پد

سالمت و نشاط و تحرك و توانمندي بيشتر   فردي به

 موجبدر بعد اجتماعي  .شود شخص ورزشكار منتهي مي

كه  شود يهاي سالمت و رضايت از زندگي م شاخص يارتقا

توسعة  ةملل متحد در برنام ةترين اهداف برنام از مهم

 موجباز بعد سياسي، ورزش . انساني و اهداف هزاره است

. شود تقويت هويت ملي و انسجام اجتماعي مي

ترين راهبردهاي  شناسان، ورزش را يكي از مهم جامعه

از نگاه . دانند يه اجتماعي ميافزايش و توسعة سرما

مناسبي براي پرورش  ةآموزشي و تربيتي نيز ورزش زمين

فضايل نيك اخالقي، مانند صبر و بردباري، همكاري تيمي 

مداري و  پذيري، قانون و تعاون، سختكوشي، مشاركت

از نگاه مديريتي و  .دشو دوستي مي پذيري و نوع جامعه

ترين صنايع پررونق جهان  مهماقتصادي نيز ورزش يكي از 

اي از  شود در پاره شود تا آنجا كه گفته مي محسوب مي

يافته، سود ناخالص ملي كه از راه صنعت  كشورهاي توسعه

. پنج قرار دارد يك تاهاي  در رتبه ،آيد ورزش حاصل مي

دهم معادالت اقتصادي، سياسي،  ةامروزه ورزش رتب

اختصاص داده و اين فرهنگي و اجتماعي دنيا را به خود 

اگر . روز در حال پيشرفت و اوج گرفتن است رتبه هر

ساله براي ورزش  انداز بيست چشم  كشوري مثل ايران يك

درآمد نفت از ورزش درآمد  ةانداز تواند به مي ،ترسيم كند

حال امروزه ورزش يكي از بهترين  هر  به. كسب كند

كار و و راهبردهاي ايجاد اشتغال و بهبود فضاي كسب

بهترين فضاي تبليغاتي براي پيشبرد اهداف تجاري 

نهايت توسعة اقتصادي در هاي بزرگ و فرامليتي و  شركت

  .محور است انسان

 توانندمي دارند كه جايگاهي سبب به از طرفي مديران

 براي را هاي دردناكيناكامي متقابالً و ارزشمند توفيقات

 رو ازاين. دآورن وجود خويش، به مديريت تحت سيستمِ
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 هاي ورزشي سازمان مديران هايشايستگي شناسايي

 از برآمده حق به و انتظارات جديد اقتضائات با متناسب

   كه است موضوعي هاي كالن در حوزة ورزش، برنامه

 مديران مديريت اقدام براي بناي سنگ توان آن رامي

 رسدنظر مي همچنين به. كرد تلقي هاي ورزشيسازمان

 و عناصر اين تحقيق و استفاده هامالك كارگيري به و توجه

 هاي ورزشمديران سازمان شايستگي الگوي پيشنهادي از

 در نتيجة يك كار علمي تحقيقاتي و نظرهاي افراد كه

   است، شده  حاصلنظر در اين حوزه  نخبه و صاحب

 هايسازمان مديريت كيفي بهبود هاي راه از يكي تواندمي

 وري در اين حوزه متعاقباً افزايش بهرهكشور و  ورزشي

  . باشد

 برخي با بررسي تحقيقات پيشين، نتايج اين تحقيق با

 ،) 2016(ي تحقيقات هانا و همكاران ها مؤلفهو  ها شاخص

  ، نادريان) 21 -23) (2007( 2، برينكمن)1989( 1دلويكز

، )1391(، پناهي )1385( يرتاشام، بازياري و )1381(

، )1389(، يگانگي )1389(، روئين )1387(اسدي فرد 

 3و مارجوري بنك و فاركوهارسون) 94(قاسمي و همكاران 

 پذيرش و). 2، 3، 4، 8، 17،13، 19، 24( همراستاست

 ها و گسترش سريع رويكرد شايستگي در سازمان

 هاي توسعة كاركنان بيش از هر كارگيري آن در برنامه به

  .اين رويكرد نهفته است چيز مزايا و فوايدي داشت كه در

 ها مشخص هاي منابع انساني سازمان با بررسي دستگاه

 هايي مانند آموزش، ارزيابي شود كه در سيستم مي

 ارتباطات و پيوستگي الزم وجود ندارد... عملكرد، جذب و

 هاي مرتبط با منابع انساني به و از همين رو بيشتر برنامه

 .شود منتهي ميهاي منابع انساني  ناكارامدي سيستم

 هاي قوي بين ديگر وجود ارتباطات و همپوشي عبارت  به

 منظور تقويت هاي مختلف منابع انساني به زيرسيستم

                                                           
1. Dulewicz 
2. Brinckmann 
3. Marjoribanks & Farquharson 

 ها، ضروري است و در نهايت متقابل هر يك از زيرسيستم

 مند و پويا شدن سيستم منابع انساني ضروري است نظام

 كه امروزه در كمتر سازماني بدان توجه كافي مبذول

 ترين رويكردها براي نائل يكي از بهترين و مناسب. شود مي

 كارگيري رويكرد شايستگي در شدن به اين مهم به

 .مديريت منابع انساني است

 هايمدل نويسندگان، برخي سطحي تصور برخالف

. نيستند برداري نسخه و قابل فرد منحصربه شايستگي،

 ربوطم شايستگي مدل يك هر پيشرو و بزرگ هايسازمان

 تنوع .ندا آن تكميل و اصالح درصدد و دارند را به خود

 مختلف هايبنديطبقه شايستگي و هايمدل در موجود

 از طرفي با. مدعاست اين بر دليلي عرصه، اين در موجود

 ، تحقيقي مشابهآمده عمل بههاي مقدماتي  يبررستوجه به 

 كه حاكي از انجام پژوهش در اين زمينه باشد، بسيار

 ي مطلوبي براي انجامها فرصتمحدود است و اين زمينه 

 جمله از شايستگي مديرانفهوم م. دهدكار ارائه مي

 توجه بسياري از كارشناسان مباحثي است كه امروزه مورد

 قرار و ورزشياقتصادي، سياسي، فرهنگي  مديريتي، علوم

 رو تحقيق در اين زمينه و رسيدن به ازاين. گرفته است

 بسيار جامع در جهت توسعة هرچه بيشترالگويي 

 از طرفي موفقيت و. ي ورزشي مفيد خواهد بودها سازمان

 ها تا حد زيادي به شايستگي، توانايي و پيروزي سازمان

  هيچ سازماني را . صالحيت مديران آنها بستگي دارد

 توان يافت كه موفقيت پايدار را تجربه كرده باشد و ازنمي

 كارامد و شايسته برخوردار نبوده وجود مديري خردمند،

 هاي خويشاوندي، ساالر، نگرش در جوامع شايسته. باشد

 طردشده و به اين نتيجه... ساالري و  اي، حزب قبيله

 هاي سنتي، اند كه در صورت توجه به اين نگرش رسيده

 اين. سازمان در مسير رقابت و فعاليت عقب خواهد ماند

 انتخاب مديران شايسته توجهي به در شرايطي است كه بي

 ماندگي سازمان در تحقق اهداف و موجب ناكامي و عقب
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 زيادي اشتياق مديران اغلب). 16(د شو مأموريت خود مي

 خود هاي در سازمان شايستگي مدل يا چارچوب ايجاد به

 چه به مدل اين ايجاد براي دانند نمي دارند، ولي

 تغييرات مستمردر محيطي كه با . دارند نياز پارامترهايي

 روست، مديريت موفق بدون پرورش كاركنان شايسته روبه

 در هزارة سوم ميالدي و در دنياي. غيرممكن است

 اند ها در تالش و رقابت وكار كنوني، سازمان پرتالطم كسب

 عنوان يك مزيت رقابتي، ترين مديران را، به تا شايسته

 شايستگي مجموعه. شناسايي، جذب و حفظ كنند

 هايي است كه در عملكرد شغلي موفق و نيل به يويژگ

 ها شامل اين شايستگي. هاي سازماني سهيم است هدف

 هايي مانند اضافة ويژگي ها به ها، توانايي دانش، مهارت

 يك. شوند ها و كنترل خود مي ها، انگيزش، نوآوري ارزش

 نگاه سنتي رايج در عرف مديريتي ايران و ادبيات نخبگان

 است كه ورزش را بايد به اهل آن واگذاريسياسي، اين 

 البته منظور از اهل آن در فهم عامه، ورزشكاران ،كرد

 آشنايي و تخصص در يك. ملي است اننخبه و افتخارآفرين

 ورزشي، شرط الزم براي تصدي مديريت ةيا چند رشت

 با. ست، اما به هيچ رو شرط كافي نيستاورزش كشور 

 نهاد ورزش يرزش و ارتقاعنايت به كاركردهاي متنوع و

 ها و شاخصمتكثر جهاني، ضروري است كه  ةبه يك پديد

 ي كالنها پستهاي الزم و كافي براي تصدي  شايستگي

. بررسي و مشخص شودمديران ارشد ورزش كشور 

 كارامد نياز و اثربخش كاركنان و مديران به ها سازمان

 توسعةو  رشد جهت در خود اهداف به بتوانند تا دارند

 افراد ترين ياصل عنوان به مديران. يابند دست جانبه همه

 سازماني، مشكالت و مسائل با مواجهه در گيرنده يمتصم

 حتي شكست يا در موفقيت اي كننده يينتع و بسزا نقش

  ).25(كنند مي ايفا سازمان

 پذيرش و گسترش سريع رويكرد شايستگي در

 ي توسعة كاركنانها برنامهيري آن در كارگ بهو  ها سازمان

 بيش از هر چيز مزايا و فوايدي بود كه در اين رويكرد

 در رويكرد قديمي، به شغل مثال راي ب. نهفته است

 شد كه يمي مجزا از وظايف نگريسته ا مجموعه عنوان به

 يقاً اين وظايف مشخص را انجامدقكاركنان موظف بودند 

 ي خاصها مهارتدهند و براي اين كار نيازمند دانش و 

 ها شغلرويكرد شايستگي،  براساسكه  يدرحالبودند، 

 ها شغلرو  شوند، ازاين يمها تعريف  يستگيشا عنوان به

 شوند و كاركنان براي انجام آن نيازمند يمير پذ انعطاف

 يري رويكردكارگ بهاز طرفي . ندا هاي خاص يستگيشا

 كه دهد يماجازه  ها سازمانها به  يستگيشامبتني بر 

 كاركنان را با اهداف استراتژيك خود همسو سرعت به

 جامعه و محيط پيرامون در هگرفت انجامتغييرات . سازند

 هاي شغلي به يستگيشاموجب شده است كه استفاده از 

 تواند يمها  يستگيشاالگوي . يك امر حياتي تبديل شود

 تواندينكه ميا جمله ازكاربردهاي مختلفي داشته باشد، 

 يها برنامهنيازسنجي آموزشي افراد، تهيه و ارزشيابي براي 

 آموزشي، ارزشيابي، كارايي و اثربخشي آموزشي و در

 يزي براي رشد و پيشرفت افراد در سازمانر برنامهيت نها

 ين نقش مدل شايستگي ارائة زباني برايتر مهم. كار رود به

 ي مديريتيها مهارتصحبت كردن دقيق دربارة دانش و 

 اي را براي تعمق كردن دربارة دانش يوهشين مدل ا. است

 ها نقشي مديران، در سطوح شغلي متفاوت در ها مهارتو 

  .دهد يمهاي مختلف، ارائه  يگاهجاو 

 و وزش در ديدگاه  بدني يت مديريت در حوزة ترب

 مردم. دشوكارها محسوب   ينتر عموم  شايد يكي از ساده

 سطوح قهرماني وبالفاصله پس از كسب نتايج بد در 

 انتقاد قرار ورزش مديران آن رشته را مورد المللي ينب

 را از جانب مديريت ورزش يرهاو تمام تقص دهند مي

 ولي امروزه مديريت و نقش آن از جايگاه علمي.  دانند يم

 و تكنيكي برخوردار است و بسياري از آن كارشناسان

 يتيبلكه در سطوح مختلف مدير ،فقط در حوزة ورزش نه
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 مختلف اعم از فرهنگي، هنري، علمي و يها در رشته

 كارشناسان بر .اند بر اين نكته صحه گذارده... اقتصادي و

 يك موضوع علمي و هنري عنوان بهاين باورند كه مديريت 

  آنداراي نيازهاي ذاتي و اكتسابي خاصي است تا در پي 

 موقع بهيك مديريت بتواند با تصميمات درست و تحوالت 

 ي برآيد و سيستم خود راخوب بهاز عهدة وظايف خود 

 با توجه به اين. كارامد يا آن را منزوي و ناكارامد كند

 ي خود وور بهره باال بردندر پي  ها سازمانمطلب كه كلية 

 رسيدن به توسعة پايدارند و از سويي ديگر براساس نتايج

 يدنرس درتحقيقات گذشته نقش مدير و مديريت سازمان 

 ازپيش استفاده از يشب، ستا پررنگي بسيار ور بهرهاين  به

 سازي و مديريت گزيني، شايسته رويكرد شايسته

 نظر ها در عرصة مديريت بسيار ضروري و مهم به يستگيشا

 .رسدمي

 مدير ورزشي خوب بايد بتواند اهداف سازمان كوچك

 از ساالري يستهشا. يا بزرگ ورزشي خود را عملي كند

 اخير در دنيا مورد يها دههدر جمله مفاهيمي است كه 

 اين موضوع بر اين محور استوار. توجه خاص بوده است

 هاي فرد مبتني بر شايستگي و كاردانياست كه فعاليت

 مفهوم شايسته و مفاهيم مرتبط با آن، مانند. باشد

 جمله مفاهيمي است پروري، از گزيني و شايسته شايسته

 انساني يها به يكي از مشخصه 1959ر سال كه اولين بار د

 گزيني در ورزش و شايسته ساالري يستهشا. اطالق شد

 ورزشي در يها مديران سازمان ينكهكشور با بررسي ا

 از يجمله يك از ،هايي داشته باشندكشور بايد چه ويژگي

 سازي و مفيد و كاربردي در جهت شايسته يكردهايرو

 اين موضوع در حوزة. ستاگزيني مديران ورزشي  شايسته

 يچراكه سازوكار ،مديريت ورزش بسيار حائز اهميت است

 هايها و مهارت بسيار مفيد در جهت ارزيابي تخصص

 بخشمديران ورزشي است و نيز راهكاري كاربردي و ثمر

 در جهت آموزش، تربيت و پرورش مديران ورزشي شايسته

  .در حوزة مديريت ورزش است

 استفاده از اين الگو مؤثري مهم و كاربردهااز نتايج و 

 ارزيابي مديران كل. 1: توان به موارد زير اشاره كرد يم

 هاي ها و شاخص ادارات ورزش و جوانان كشور با مؤلفه

 بهبود عملكرد ادارات ورزش و جوانان. 2حاصل از تحقيق، 

 بهبود وضعيت. 3گزيني مديران،  در اثر شايسته

 نساني در ادارات كل ورزش و جوانانكارگيري نيروي ا به

 تشخيص نيازهاي. 4در راستاي باال بردن عملكرد سازمان، 

 وپرورش مديران ورزشي، آموزشي مديران در بحث آموزش

  ... .ورزش و  هاي مديران كاربردي كردن آموزش. 5
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