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ي سازمان هـا ي مدیران نخبه در قابلیت هابر توسعه  ارشرایط علی اثرگذشناسایی  ،هدف از پژوهش حاضر

بـوده و  ) بـه روش گرانـدد تئـوري   (روش شناسی در این پژوهش از نوع کیفی . بود ورزشی منتخب کشور

جامعـه آمـاري تحقیـق    . ي تحقیق صورت گرفته استها نهیشیپبررسی  طریق مصاحبه و ها از گردآوري داده

ي ورزشی سازمان هافعال در  ،ی و  علوم ورزشیبدن تیتربشامل نخبگان علمی و نخبگان ورزشی در حوزه 

مصـاحبه، چـارچوب نظریـه     17نظري تعیین و پس از انجام  صورت بهمنتخب کشور بوده که نمونه تحقیق 

کارگیري نسـخۀ  و با به ها با استفاده از سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابیتحلیل داده. رفتشکل گ

بر استقرار  رگذاریتأث بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، شرایط علی. انجام گردیداطلس تی آي افزار نرم 2/5

عناوینی  بادر هفت شاخص ي ورزشی منتخب کشور سازمان هاي مدیران نخبه در قابلیت هامفهوم توسعه 

شناسایی عوامل سازمانی، مدیریت منابع، مدیریت عملکرد و ارتباطـات درون و بیـرون سـازمانی،     :همچون

سیستم جامع نظارتی، توجه به مسائل انگیزشی و نگاه متفاوت به استراتژي هـاي تبیـین شـده در سـازمان،     

ـ    يارتقا رمنظو بهنتایج نشان داد که . شناسایی و استخراج گردید ه سازمان هاي ورزشی و پیشـبرد اهـداف ب

ایـن  . مـی باشـد  نیـاز  وسیله نیروي انسانی، شناسایی برخی شرایط علی جهت توسعه قابلیت هاي مـدیران،  

جموعه هاي وابسـته بـه آن   عوامل مربوط به سازمان و م دقیق وسیله شناسایی و بررسیه شرایط می تواند ب

رد و منجر به توسعه قابلیت هاي مـدیران و سـایر پیشـرفت هـاي     ذااثر بگ، بر روي بافت سازمان در جامعه

  .وابسته به آن گردد
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  مقدمه

 انسـانی  منـابع  هـاي  در زیرسیسـتم  انسجام ایجاد و سازي هماهنگ براي بلندي هاي گام ،اخیر هاي دهه در

 مبنـاي  عنوان به قابلیت الگوهاي تدوین و طراحی به سمت حرکت اقدامات، این از یکی .است هشد برداشته

 ها بخش سایر و تامین انسانی، نیروي ریزي برنامه آموزش، واحدهاي میان مبناي هماهنگی و کارکنان توسعه

 از وزه بسـیاري امـر ). 1388 ،ی و تونکـه نـژاد  نانصـاري رنـا  ( است انسانی منابع مدیریت هاي و زیرسیستم

 بـا  .)1،2013اسـتوارت ( آنهاسـت  کـار  نیروي توانایی رقابت، در پیروزي کلید اند که شده متوجه ها سازمان

 موفقیـت  بـه  حصول براي کارکنان حیاتی هاي تعیین توانایی که دریابد سازمان یک است ممکن ،این وجود

 دیگر نقش به نقشی از و دیگر سازمان هب سازمان یک از مؤثر عملکرد ضروري براي رفتارهاي .است دشوار

شناسـایی   منظور به قابلیت هاي ل مد از شرکت ها از بسیاري بنابراین،). 2،2016دوناته( است بسیار متفاوت

 از اطمینـان  و در شـغل  آمیـز  موفقیـت  عملکرد براي نیاز مورد اساسی فردي هاي ویژگی دانش، ها، مهارت

  ).1393 ،سبک رو( اند استفاده نموده انسانی نیروي وسعۀت بر انسانی منابع هاي نظام تمرکز

 کـه  اند کرده معرفی شغل اساسی هاي قابلیت عنوان به را یمتفاوت هاي مدل این حوزه، مختلف اندیشمندان

و  5ریچـارد (، رهبـري )2000، 4تامپسون و هارسـون ( ، ارتباطات)2002، 3پاتاکی و سینوت(دهی جهت شامل

  .و قابلیت هاي متعدد دیگر می شود) 2006و همکاران،  6راث(ش دیگران، انگیز)2006همکاران، 

 رشد در بعضا و سازمان ها وتوسعه رشد در انسانی نیروي اهمیت و نقش درباره ها پژوهش از بسیاري نتایج

 یانسان منابع توسعه به آنکه مگر است نیافته توسعه اي جامعه هیچ که دارند تاکید نکته این بر جوامع بشري،

 نهضـت  از کـه  اسـت  گرفته صورت زمینه این در بسیاري هاي تالش). 1391احمدي، ( باشد پرداخته خود

 استانداردها ، ها رویه ، ها روش ایجاد به آنها منجر از بعضی که دارد ادامه امروز تا و شده آغاز انسانی روابط

  ).1387 جهانیان،( است شده انسانی منابع توسعه و بهبود جهت در الگوهایی و

میالدي که توسعه صنعتی با توسعه فناوري در کشورهاي در حـال توسـعه تلفیـق شـد، ایـن       1970از سال 

کشورها به صادر کننده ها و بهره گیرنده هاي اصلی سود توسعه فن آوري و مرکـز اختراعـات و ابـداعات    

ـ . تبدیل شدند ر قـوانین بـین المللـی، حـق     آنها با ثبت حقوق مالکیت فکري و متعاقب آن ابزارهاي مبتنی ب
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این روند در کنار حفظ نخبگان جهـان سـومی بـه منظـور     . انحصاري خود در این حوزه ها را حفظ نمودند

در دنیـاي امـروز   . تعلق حق مالکیت به کشورهاي خود، منجر به تهی شدن جهان سوم از پیشرفت علم شد

ي داراي علم و بنیـان علمـی مسـتحکم، از    توسعه بر بنیاد دانش، شکل می گیرد و بدیهی است که کشورها

  ). 1391ضیایی و همکاران، ( بیشترین توسعه برخوردارند

 پایـدار  توسـعه  راهبردهـاي مهـم   از یکـی ، محـور  فناوري و بنیان کارهاي دانش و کسب توسعه شدن آسان

 تسـهیالتی  و دهشـ  توجه ها گونه بنگاه این اندازي راه به اخیر هاي سال طی ایران نیز در .شود می محسوب

 و علم هاي ك پار و رشد کیفی مراکز و کمی توسعه ).1391 ،احمدي( است شده فراهم آنها حمایت از براي

 علمـی  جـامع  نقشـه  تدوین براي ، تالش»شکوفایی و نواوري سال« عنوان به 1387 نامگذاري سال فناوري،

 حمایـت از  قـانون  و فنـاوري  و پژوهش هاي تأسیس صندوق و شکوفایی و نوآوري صندوق کشور، ایجاد

 تولیـد  فراینـد  بخشی بـه  انسجام براي سیاست گذاران تمایل تالش و با توان می را دانش بنیان هاي شرکت

 ).1392شفیعی، ( دانست مرتبط ملی سطح در روحیه نوآورانه ایجاد و فناوري و علم

نمونه آن در قانون برنامه پنجم توسـعه  ایران در راستاي دانش بنیان کردن علم ها، قوانینی را وضع نمود که 

ویژه در رشـته هـاي علـوم انسـانی و     ه لزوم توجه به مقوله پیشرفت دانش بنیان کشور ب .کشور، آمده است

قـانون برنامـه پـنج سـاله پـنجم توسـعه       ( اقدام براي برنامه ریزي هاي الزم در این مقوله اشاره شده اسـت 

 بـراي  اجتمـاعی  هـاي  عرصـه  دیگـر  ماننـد  نیـز  ورزش). 15ه مـاد : 1389جمهوري اسالمی ایران، مصوب 

 داده، گسـترش  و بسـط  را خویش زوایاي و ابعاد و خویش بکوشد توسعۀ و رشد در همواره باید ماندگاري

 کارآمد، اجرایی يروش ها مناسب، سازمانی ساختار وجود). 1392احسانی و همکاران،(کند تقویت و تثبیت

 از شایسـته  و صـالحیت  واجد انسانی نیروي تر مهم همه از و کار متعادل فضاي سالم، کار ابزار و تجهیزات

اسـتادزاده،  ( گیـرد  قرار مدیران توجه مورد باید حرفه اي ورزش اهداف به براي نیل که باشند می ضروریاتی

 از ، سـازماندهی آن رویـم  مـی  پـیش  حرفـه اي  ورزش سـمت  بـه  پرورشی ورزش سطح از چه هر .)1389

 همـه  از مهـم تـر   و زمینه این در جهانی تجربیات و علم نقش و گردد می برخوردار اي بیشتريه پیچیدگی

 ،کشـور  ورزش و بدنی تربیت توسعه جامع نظام تفضیلی سند(یابد می اهمیت بیشتر اي برنامه تفکر برنامه و

1383.(  

کشور، با روي کار آمـدن   در رشته این علمی مرجع عنوان ایران به ورزشی علوم و بدنی تربیت علمی انجمن

ایـن  . صادر کرد »یازدهم از دولت کشور ورزش علمی جامعه انتظارات«عنوان  بادولت یازدهم، بیانیه اي را 

 عالی مدیران و نمسئوال توجه و ضرورت جامعه در ورزش و بدنی تربیت و جایگاه اهمیت به عنایت بیانیه با



 و داشـته  تاکید کشور ورزش وپایدار متوازن توسعه هدف اب علمی اتخاذ رویکردي بر ورزش، به کشور رتبه

 نکـات  و اسـت  دانسته کشور ورزش پیشرفت اساس را گرایی و تخصص اي برنامه نگاه و ساالري شایسته

  :دارد می اعالم را زیر

 همچنین. کند اداره شده اعالم و مدون برنامه اساس بر را ورزش که است آن یازدهم دولت از انتظار .1

را  )ورزش جـامع  طـرح ( کشـور  ورزش توسـعه  راهبردي سند که است آن ورزش ناتخصصتوقع م

  .نماید معمول را الزم اصالحات اجرا حین در و اجرا و آمد روز

 گـزینش  در کـه  رود مـی  انتظـار  آینده دولت از کنونی، دنیاي در تخصص و علم اهمیت به توجه با .2

 آموختگان دانش و متخصصان از ورزشی مدیریت هاي مختلف سطوح و کشور ورزش مدیران عالی

 هـاي  فرصت و معنوي و مادي هاي سرمایه اتالف شاهد این از بیش تا نماید ورزش استفاده اصلح

 .نباشیم ملی

 ورزش تخصصـی  و علمی جامعه به بخشی هویت و انسجام منظور به رود می انتظار آینده دولت از .3

 اثـر  و آیی کار يارتقا و ورزشی متخصصان هبهین رسانی خدمت و شغلی هاي فرصت کشور، ایجاد

 علمـی  انجمـن (کنـد  حمایت جدي و موثر به طور کشور ورزش نظام ایجاد سازمان از آنان، بخشی

  ).1392ایران،  ورزشی علوم و بدنی تربیت

دنبال جذب، توسـعه  ه طور که اشاره شد، سازمان ها جهت اطمینان از تحقق نتایج عملکرد مطلوب، ب همان

هـاي نهفتـه    و البته تنها زمانی می تواننـد از قابلیـت  ) 2002، 1هاوور( نان دانشی و نخبه هستندککارو حفظ 

کارکنان خود بهره گیرند که سیستم ها و فرآیند هاي ضروري براي رشد و بهره مندي از آنهـا را در اختیـار   

  ). 2006، 2سیروتا و ملتزر( داشته باشند

قابلیت هاي نخبگان در سازمان هـاي ورزشـی منتخـب کشـور، در حـوزه       بنابراین باید در جهت استفاده از

تا بدین وسیله اهداف عالی نظام مقدس جمهوري اسالمی  ی، برنامه ریزي مناسب صورت پذیردعلوم ورزش

نظر به تاکید مقام معظم رهبري در استفاده صحیح از ظرفیت هـاي علمـی    ،از این رو. ایران نیز محقق گردد

ستاي توسعه کشور و لزوم حرکت انقالبی در مسیر رفـع موانـع و مشـکالت تولیـد دانـش و      نخبگان در را

، بنیاد ملی نخبگان 83جنبش نرم افزاري، در جلسه دیدار برخی از نخبگان علمی کشور با ایشان در مهر ماه 

ملـی   دفتر ریاسـت بنیـاد  ( شوراي عالی انقالب فرهنگی تاسیس گردید 10/03/1384کشور در جلسه مورخ 
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تولید علم، فناوري و توسـعه   ياساسنامه بنیاد ملی نخبگان ورزشی در راستاي ارتقا 2ماده  ).1392نخبگان، 

علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی و فناوري و اقتصادي در منطقه بر اساس سند چشم انـداز  

  :کرده است جهت تحقق اهداف خود به موارد زیر اشاره 1404توسعه کشور در افق 

 ؛برنامه ریزي و سیاست گذاري براي شناسایی و هدایت نخبگان  

 ؛حمایت مادي ومعنوي از نخبگان  

 جذب، حفظ، به کارگیري و پشتیبانی از نخبگان.  

آئین نامه ها و مصوبات مختلف بنیاد ملی نخبگان در راستاي استفاده صحیح و مناسب از آن ها، تنها منجـر  

سازوکار رشد قابلیت هاي افراد نخبه را در اختیار  ،اما سازمان ها ،ازمان شده استبه جذب افراد نخبه به س

  )1386اساسنامه بنیاد ملی نخبگان ورزشی، (.ندارند

ا مد نظر قرار داده انـد  برخی مدیران به این نکته اشاره دارند که مصوبات موجود تنها رویه اي ر ،به عبارتی 

راد در سازمان می گردد و به نظر می رسد تنها از این جنبـه بـه موضـوع    منجر به ماندگاري اف که در نهایت

نگاه کاربردي  بـه چگـونگی    لیو ،خود از کشور جلوگیري کنیم گاناز خروج نخب دنگریسته شده که ما بای

  ). 1394سبک رو، ( بهره گیري از این افراد لحاظ نشده است

مبنـی بـر اسـتفاده حـداکثري از نبـوغ و تـوان فنـی و         ر راستاي اجراي منویات مقام معظم رهبريد ،بعالوه

مجمع ملـی نخبگـان ورزش   «، قق سند چشم انداز بیست ساله نظامورزشی کشور و همچنین در راستاي تح

براساس سند چشم انداز کشور درافق  هدف از تأسیس مجمع. شکل گرفت 1386اسفند ماه سال  در »کشور

حمایت مـادي و معنـوي نخبگـان ورزش، جـذب،      و ناسایی، هدایتریزي و ش برنامه :از بود، عبارت 1404

موجب سرعت  که پهلوانی منزلت قهرمانی و در راستاي کسب مقام و و بکارگیري و پشتیبانی از آنان  حفظ

جهـان   احراز جایگاه برتر علمـی و ورزشـی در منطقـه و    و بخشیدن به رشد و توسعه علمی ورزش کشور

لذا بهره مندي از توانایی هاي بالقوه نخبگان در راسـتاي  ). 1386نخبگان ورزشی،  اساسنامه بنیاد ملی(گردد 

 مورد مطالعات و بررسـی دقیـق قـرار بگیـرد     داستراتژي ها و نیازمندي هاي سازمان، مسئله اي است که بای

  ).1383آراسته و محمودي راد، (

بنیاد ملی نخبگان از موارد مهم دیگري  عدم توجه به اقتضائات سازمانی در مصوبات وآئین نامه هاي موجود

سازمان هاي ورزشی در کشور ایران با فرهنگ  ،به عبارت دیگر. قرار گرفتاست که در این تحقیق مد نظر 

ـ       از  دها و ساختارهاي مختلفی در حال فعالیت است که جهت رشـد و توسـعه نخبگـان سـازمانی آنهـا  بای



بر . استفاده نمود کرات هاي دولتی در این سازمان هازبان بوروساختار ها و روش هاي متناسب با فرهنگ و 

 با توجه به شرایط محیط و نیاز هاي سازمانی مد نظـر قـرار گیـرد    دبای ین اساس انتخاب و عنوان نخبه نیزا

  ).1394سبک رو، (

ـ  ادي در البته عناصر و رویکرد هاي مختلف بنیاد ملی نخبگان که در مصوبات آن منعکس شده اند تا حد زی

تالش هستند تا شرایط مساعدي را براي رشد قابلیت هاي افراد نخبه در سازمان هاي مختلف فراهم آورند؛ 

اما در این میان، فقدان مدل جامعی که توسعه قابلیت هاي مدیران نخبه را در سازمان هاي ورزشی مد نظـر  

ن عناصر مختلف، ارتباط آنها با یکـدیگر  بنابراین خالء مدلی که با در نظر گرفت. قرار دهد، احساس می شود

و تعیین جایگاه هر یک از آنها به توسعه قابلیت هاي مدیران نخبه علوم ورزشی در سـازمان هـاي مربوطـه    

بنابراین تحقیق حاضر در پی پاسخ بـه ایـن   . محقق را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازد ،بپردازد

ینه اي براي ایجاد توسعه قابلیت هاي مـدیران نخبـه در سـازمان هـاي     سوال اساسی است که چه شرایط زم

  ورزشی منتخب کشور ایران، نیاز است؟

عنـوان  ه ب .است قرار گرفتهاشاره مورد  گاناهمیت توجه به توسعه قابلیت هاي نخب ،در بسیاري از مطالعات

ماهري هستند که به علـل مختلفـی از    بیان می دارد که سازمان ها عمدتا داراي نخبگان و افراد 1کانکه ،مثال

 يعمـال در ارتقـا   ،جمله عدم شناسایی آنها توسط سازمان و فراهم نشدن فضاي شکوفایی استعدادهاي آنها

عملکرد سازمانی خود، تاثیر چندانی ندارند؛ حال آنکه تحول سازمانی در گرو رشد سرمایه هاي انسـانی آن  

 مـدیریت ). 2013، 2اسـتوارت ( روند تحول سازمان، توسعه یابنـد  با توجه به داست و نخبگان سازمانی بای

 مشـتري،  توجـه بـه   سازمان، برتري به که است سازمان یک انسانی منابع اهمیت درك معناي به انسانی منابع

 دانـش،  خاص ترکیب ،قابلیت مدل .)1387جهانیان، ( می بخشد معنا و شکل آن رئنظا و کیفیت کارآفرینی،

 ابزار عنوان به و می کند توصیف را سازمان در نقش یک ایفاي مؤثر براي نیاز مورد هاي گیویژ و ها مهارت

، 3راث( شـود  مـی  اسـتفاده  جانشـینی  ریـزي و  برنامه ارزیابی، توسعه، و آموزش براي گزینش، انسانی منابع

 سـازمان  یـک  انسـانی  نیـروي  سـازماندهی  توانایی ها و افزایش سطح و پرورش و رشد حقیقت در). 2006

 ایـن  و اسـت  شده خالصه انسانی منابع مدیریت فکري و سطح دیدگاه در سازمان، اهداف به رسیدن جهت

کارشناسان یکی از عمده ترین عوامل غلبـه   .دارد بسزائی سازمان سهم پیروزي و شکست در مدیریتی سطح

بنـابراین  . معرفی می نمایند بر شکست و رکود سازمانی را بهره مندي کامل از توانایی هاي نخبگان سازمانی

                                                           
١ . Gagne 
٢ .Stewart 
٣. Ruth 



سطح کیفی و کمی برنامه هاي خود، بسیار ضروري است که در  يبا توجه به نیاز مبرم سازمان ها براي ارتقا

  :این زمینه، مطالعات و بررسی هاي الزم صورت پذیرد تا سازمان ها بر اساس آن بتوانند

هـت اسـتراتژي سـازمانی خـود از آنهـا      قابلیت ها و پتانسیل هاي کارکنان خود را شناسایی و در ج .1

 .استفاده نمایند

نهایت به عملکرد سازمانی در و  هندد ود عملکرد فردي کارکنان را ارتقابا توسعه قابلیت کارکنان خ .2

 .برتر دست یابند

 .و در گزینش و جذب کارکنان از آن بهره گیرند ایندنیازهاي شغلی خود را شناسایی نم .3

، 1لی( کنان خود زمینه رشد و گسترش ارائه خدمات خود را فراهم آورندبا توسعه فعالیت هاي کار .4

2001 .( 

تبدیل شدن به کشوري صنعتی و پیشرفته هسـتند، بـه کارکنـان     به دنبالکشورهایی که در حال رشد بوده و 

ر با توجه به اینکه در اختیا. فنی و متخصص جهت خلق و گسترش سازمان هایی با عملکرد برتر وابسته اند

بنابراین نیاز است که دانشـگاه هـا و    ،داشتن کارکنان فنی و متخصص و ماهر نیازمند آموزش پیشرفته است

رات سریع در البته با توجه به تغی .هده گیرندکالج ها در ارائه خدمات در این زمینه فعالیت دوچندانی را بر ع

فـرخ پـور،   ( ري هاي فنی، نیاز مبـرم دارد دنیاي امروز، هر کشوري به چنین پرسنلی به جهت انطباق با نوآو

از این رو شناسایی، پرورش، توسعه و تکثیر افراد نخبه که توانـایی بعهـده گـرفتن مسـئولیت هـاي      ). 1388

سازمانی مختلف را داشته باشند، از جمله مهمترین وظایفی است که دولت ها جهت بقاي خود، الزاما به آن 

بـه توسـعه و    بشـدت رنامه ریزي استراتژیک جهت پوشش اهداف خـود،  نیاز دارند و به نظر می رسد که ب

  ).1393سبک رو، ( توجه به این عامل محتاج است

 تاکیـد  امـروزه  و مشکل شـده  بسیار استعدادها نگهداري و جذب آمده، وجود به امروزه که رقابتی محیط در

 عصر از انتقال آن دلیل که ی باشدمناسب م زمان در و مناسب مشاغل براي مناسب افراد جذب بر ها سازمان

 مدیریت در فرایندها مهم ترین از). 2009، 2فیلیپ و روپر( باشد هوش می و فکري سرمایه عصر به صنعتی

 و انتخـاب  سـازمانی،  هاي سیستم در معضالت از است و همواره یکی استعداد با افراد جذب منابع انسانی،

 افراد به سازمان درون پیشرفت قابلیت هاي معرفی. است بمناس مبناي شاخص هاي بر مطلوب افراد جذب

پست  درون رتبه و شایستگی مبناي بر سازمان مدیران که جدید به کارکنان مطلب این دادن نشان و استعداد با
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طهماسـبی و همکـاران،   ( رود شـمار  بـه  استعدادها جذب عوامل از مهم ترین می تواند گرفته اند نیز قرار ها

ت و کمبود دسترسی به افراد نخبه و ماهر باعث شده است که توسعه کارکنان نخبه موجـود در  رقاب). 1391

سطح  يصرف جذب افراد نخبه در سازمان و عدم ارتقا. سازمان به اولویت هاي عمده سازمانی تبدیل شود

د نـوعی عـدم   منجـر بـه ایجـا    مندي از توانایی هاي بالقوه آنهـا کیفی فعالیت هاي آنها و همچنین عدم بهره 

). 2010، 1دارلینـگ ( رضایت در آنها شده و رفته رفته به کاهش سـطح بهـره وري آنهـا منجـر خواهـد شـد      

 ،جایگاه و عملکرد سـازمانی مـی گـردد    يبنابراین شناساي و بهره مندي از افراد نخبه نه تنها منجر به ارتقا

  .به شمار می آید نیازهاي درونی افراد نخبه نیز گام اساسی يبلکه در راستاي ارضا

امروزه سازمان ها در وضعیتی قرار دارند که آینده آنها به منابع انسانی وابسـته اسـت، رقابـت بـراي جـذب      

مدیریت نخبگـان  . بیشتر شده است هاي حساس نیاز به کارکنان متخصص در پستنخبگان افزایش یافته و 

یت عملکـرد، توسـعه مسـیر شـغلی، توسـعه      جنبه هاي مختلفی از قبیل استخدام، انتخاب، بگارگیري، مدیر

  . شایستگی هاي رهبري، برنامه ریزي جایگزینی، شناخت و پاداش را در بر می گیرد

 یـک مطالعـه   نتایج .است آنان به مدیران توجه عدم دلیل به ها، سازمان از مستعد افراد خدمت بیشترین ترك

 مهمتر توسط پاسخ دهندگان سازمان در درش و یادگیري هاي فرصت عامل که دهد می نشان گرفته صورت

عدم توجـه بـه مقولـه توسـعه قابلیـت هـاي نخبگـان        ). 2006، 2دیچوال( است بوده دیگر عوامل از باالتر و

خـروج و یـا فـرار    . پیامدهاي هاي متعددي را در پی دارد که نشانگر ضرورت توجه به ایـن مسـئله اسـت   

نان نخبه، کاهش عملکرد سازمانی و عدم دستیابی به پتانسـیل  ارضایتی کارکننخبگان از سازمان و یا کشور، 

، تنهـا بخشـی از مـواردي    )1394سبک رو، ( هاي سازمانی و کاهش احساس تعلق و تعهد سازمانی نخبگان

  .است که ضرورت پژوهش حاضر را تبیین می نماید

 2016در المپیـک  . دارد زبرانگی تأملاضطراري و  موقعیتنشان از  ،مروري بر شرایط مدیریتی ورزش کشور

هـاي دیگـر هـم     زیر پرچم کشورهاي دیگر ظاهر شدند؛ موضوعی که در تـیم  مان وطنانهمتعدادي از ریو 

مربـی و ورزشـکار   . نـد وجود داشت و حساسیتی را برنیانگیخت؛ اما در ایران برخی بـه انتقـاد از آن پرداخت  

ه زدند و تیم مورد نظر با مربیگري ایـن شـخص   ایرانی در رشته تکواندو براي کشور دیگري دست به مبارز

این مربی در کارنامه ورزشی خود، ایران را در سال . توانست سه مدال ارزشمند براي کشورش بدست آورد

، از ه دلیل برخـی اختالفـات  ب 2012براي اولین بار قهرمان جهان کرد، این در حالی است که در سال  2009
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نار شد و با گریزي بر اوضاع نامساعد مالی و مشکالت زندگی شخصی و سمت مربیگري تیم ملی ایران برک

همچنین کم توجهی مدیران ورزشی، مجبور به مهاجرت و ارائه دانش فنی در کشوري دیگر شد و از طرف 

  . خطاب شد »مزدور«مدیران فعلی 

مـدال مختلـف    8کسب هاي المپیک ریو با  در پایان بازي ،ورزشکار بود 63کاروان کشورمان که متشکل از 

را در بین کشورهاي شرکت کننده در این مسابقات به خود اختصاص داد؛ این درحالی است کـه   25جایگاه 

جدول توزیع مـدال   17مدال در جایگاه  12لندن با کسب  2012هاي المپیک  ورزشکاران کشورمان در بازي

عه قابلیت هاي مدیران ورزش که بنا به بخشـی  آیا نمی توان این امر را ناشی از عدم توس .قرار گرفته بودند

نخبگان ورزشی هستند، دانست؟  این امور  و همچنـین نیازمنـدي    واز تعریف عملیاتی در این پژوهش، جز

به یک مدل جامع براي تحقق اهداف آرمانی ورزشی نیز یکی دیگر از مواردي است کـه ضـرورت تحقیـق    

  .حاضر را بیش از پیش تبیین می نماید

 لی حوزه تربیت بدنی و علـوم ورزشـی  وه بر این، عدم توجه به توسعه قابلیت هاي نخبگان علمی و عمعال

در سازمان هاي ورزشی منتخب کشور، دستیابی به جایگاه شایسته این علوم در جامعه را در شـرایط مـبهم   

شد و توسـعه کشـور   صورت مناسبی از ظرفیت هاي بالقوه در این علوم به جهت ره قرار داده و نمی توان ب

ضرورت توجه به سازمان هاي ورزشی در این تحقیق به سبب ماهیت تاثیرگذار آنها . در ابعاد کالن بهره برد

در آینده ورزش کشور است که می تواند مبنا و اساس مناسبی براي فعالیت هاي تحقیقات در عرصه جامعه 

  .ورزشی باشد

  روش شناسی پژوهش

 روش گراندد( آن راهبردهاي از یکی از استفاده با که می باشد کیفی نوع از حاضر پژوهش کلی رویکرد

و توسعه قابلیت هاي مدیران تا شرایط علی موثر بر شناخت  گردیده استشده و در آن سعی  انجام )تئوري

-وقایع و اتفاق ،حوادثمنظور از شرایط علی، . شناسایی گردد نخبه در سازمان هاي ورزشی منتخب کشور

عنوان ه شرایط علی ب ،در انجام تحلیل گراندد تئوري. انجامداي میکه به وقوع یا گسترش پدیده است هایی

  ).1396فاضلی دینان، ( شوند عوامل اثرگذار بر پدیده مرکزي معرفی می

 .شد استفاده ها گردآوري داده منظور به یافته ساختار نیمه از مصاحبه تئوري گراندد روش اجراي جهت 

 هاي سوال مشاوران، نظر مندي از بهره و فراوان هاي بررسی و مطالعه از که بعد بود اي گونه به رکا روند

 داده اجازه شوندگان مصاحبه به. یافت ها ادامه داده اشباع حد تا و گردید آغاز ها و مصاحبه نهایی مصاحبه

اي، شرایط مداخله گر، شرایط علی، شرایط زمینه ( اصلی موضوع به مربوط جزییات درباره تا می شد



 نظر خود هاي تجربه و شناخت ،به اندازه)راهکارها و پیامدهاي حاصل از توسعه قابلیت هاي مدیران نخبه

تا  30بین  کنندگان شرکت دهی پاسخ تمایل به میزان توجه با مصاحبه هر مدت که است ذکر الزم به .دهند

  .بود متغیر دقیقه 90

مدیران نخبه علمی و ورزشی در حوزه تربیت بدنی و  علوم  ازنفر  17امل ش آماري جامعه پژوهش، این در

روش نمونه  از پژوهش نمونه انتخاب براي. بودندورزشی فعال در سازمان هاي ورزشی منتخب کشور 

 پژوهش هاي در گردید، زیرا مشخص تحقیق فرایند حین در حجم نمونه. دگردی استفاده برفی گلوله گیري

 آوري جمع محقق که معنی بدین ؛باشد می مطالعه مورد افراد تعداد از اطالعات مهم تر نشد اشباع کیفی

 و تکراري شده کند، می آوري جمع کنندگان از شرکت که اطالعاتی که دهد ادامه زمانی تا را باید اطالعات

 به شده دآوريهاي گر داده ،دیگر عبارت به -نشود اضافه قبلی گردآوري شده اطالعات به جدیدي اطالعات

 17 مطالعه این در در مجموع فوق نکات گرفتن نظر در با )1396عظیمی و همکاران، (. برسند نظري اشباع

  .گردید و ضبط انجام مصاحبه

 ها، و تحلیل تجزیه درستی و دقت افزایش هدف با و انجام شده هاي مصاحبه تحلیل و تجزیه منظور به

 مصاحبه هر پژوهشگر. شد تایپ واژه به واژه جداگانه، طور به ههر مصاحب سپس و ضبط ها مصاحبه تمامی

 و کرد مطالعه سطر به سطر و دقت اول با ساعت 24 در بالفاصله را آن با مرتبط یادداشت هاي و شده ضبط

 داده ها در تحلیل و تجزیه مراحل نخستین از این مرحله .نمود یادداشت را رسید می ذهن به مفاهیمی که

 داده ها روش تحلیل از استفاده با سپس و می گویند »کدگذاري«آن  به اصطالح در  که است ريتئو گراندد

 روش .می گیرد قرار و تحلیل تجزیه مورد شده گردآوري اطالعات شده است، تجویز تئوري گراندد در که

 می انتخابی و محوري کدگذاري باز، مرحله سه شامل ،است شده تئوري تجویز گراندد در که ها داده تحلیل

 مفهومی هر مهم، هاي بخش براي و سطر خوانده به سطر بارها، و بارها مصاحبه متن کدگذاري باز در .باشد

 کد ها به آن و می گردد گذاري عالمت مرتبط هاي سپس بخش .شود می گرفته نظر در رسد می ذهن که به

آزادانه و با توجه  باز، پژوهشگر گذاريکد در نظران صاحب گفته به .یابدمی  اختصاص تحلیلی، یادداشت و

در  کدها براي محدودیتی و پردازد می )همان کدها یا( مفاهیم نام گذاري به به دانش ضمنی در زمینه موجود

 اما استخراج گردید، کد 90 تعداد باز گذاري کد مرحله در حاضر و پژوهش در دلیل همین به .گیرد نمی نظر

 71 بهنهایت  در  و تجمیع شد و ادغام یکدیگر در کدها این بودن اطالعات، ريتکرا و معنایی تشابه علت به

  .نمود پیدا کاهش کد

 حالت از در داده موجود مفاهیم به کد اختصاص فرایند می شود، نامیده محوري کدگذاري که بعد در مرحله 

 محورهاي بروز به باز کدگذاري ،دیگر بیان به .گیرد می خود به شکل گزیده و شود می خارج باز کامال

 جهت کدگذاري بعدي به مرحله محورها این که شود می منجر شده داده گردآوري مجموعه در مشترکی

) مفاهیم با کار( مفهومی سطح در هاي مربوط گام محوري، کدگذاري در .بخشد می تازه اي هاي گیري



 آن کردن هم خانواده و تحلیلی هاي شتیاددا و کدها جفت کردن به مرحله این در .گیرند می قرار موردتوجه

در این  -گرفتند جاي طبقه یک در بودند، یکدیگر مفهومی شبیه نظر از که کدهایی مفاهیم و شد پرداخته ها

  . تحقیق هفت مقوله از این مرحله استخراج شد

 بر وهشگردهد، پژ می نشان را خود تدریج به تئوري جزء اصلی اینکه دلیل به کدگذاري مرحله آخرین در

 را کدگذاري فصل رو آخرین این از .کند می عمل تر گزیده کار کدگذاري در نوظهوري اجزا این اساس

 .نامند می »انتخابی«

 بر که طوري به مسیر پژوهش در ها آن دادن قرار و شوندگان به مصاحبه بازخورد ارائه با پژوهش، این در

 هر انجام از پس در ضمن. شد درونی اقدام روایی افزایش منظور به نگذارد، ها تاثیر آن پاسخگویی نحوه

به  نسبت را نکاتی شونده مصاحبه که صورتی و در گردید ارائه مرحله آن تا آمده دسته ب مصاحبه، اطالعات

 تا مصاحبه گرفت می صورت مصاحبه انجام از پس این کار .داد می قرار بحث مورد داشت، مدنظر ها آن

 منظور به نیز فعالیت دیگر چهار این، بر عالوه. شود انجام جهت گیري و فرض پیش گونه هر از خالی

  :از ندبود عبارت که شد یافته ها انجام درونی روایی افزایش

 ؛آوري داده ها جمع براي مختلف منابع از استفاده )1

 ؛دستیار یک توسط داده ها بررسی )2

 ؛بنیاد داده روش پژوهش به آشنا متخصص یک مشارکت )3

 .داده ها تحلیل حین در مکرر پرسش سوال هاي طریق از جهت گیري ها شناسایی )4

 مطالعات انجام در و اشاره دارد پژوهش هاي یافته پذیري تکرار به گستره پایایی مولفه که آنجا از همچنین

 .نیست پایایی سنتی مفهوم ارائه و به ایجاد نیازي می پردازد، مطالعه مورد موضوع به تفسیر پژوهشگر کیفی

 کدگذاري، استخراج و شده گردآوري داده ها که چگونه داد نشان باید پژوهش، پایایی بحث بنابراین در

 شده بیان تفصیل این به از پیش توضیحات این -است گرفته نحوي صورت چه به طبقات انتخاب و مفاهیم

 نتایج مستقل کدگذاري انجام ،هاي کیفی پژوهش در پایایی تعیین راهکارهاي دیگر از یکی ،این بر عالوه .اند

موضوع  مورد در ذهنی سابقه که است توسط فردي تصادفی صورت به کنندگان مصاحبه هاي مشارکت

 بین توافق از روش پرژوهش این در شده، انجام کدگذاري سنجش کیفیت منظور به و راستا همین در. ندارد

فرض  رد از حاکی) 742/0ضرریب کاپا ( ایجنت و گردید استفاده 1کوهن ضریب کاپاي اساس بر کدگذار دو

 که ادعا کرد توان می رو، این از .است یکدیگر با ها وابستگی آن تایید و شده استخراج کدهاي استقالل

  .است بوده کافی برخوردار پایایی از کدگذاري فرایند

                                                           
١
.Cohen’s Kappa Value 



شتراوس و کوربین مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل استخراج شده از نظریه ا که الزم به ذکر است

که در آن شرایط علی، شرایط زمینه اي، شرایط مداخله گر، راهکارها و پیامدها، با  )1شکل ( است) 1998(

  .است، شکل می گیرد توسعه قابلیت هاي مدیران نخبهتوجه به مقوله اصلی یا پدیده محوري که همان 

  

  
 کوربین و استراوس مدل :1 شکل

عوامل اثرگذار بـر پدیـده مرکـزي تـاثیر خواهـد      عنوان یکی از ه ایط علی که ببه معرفی شر تنهااین پژهش 

  .گذاشت، می پردازد

  ي پژوهشیافته ها

 17 تحلیـل  و تجزیـه  حاصـل  و مصاحبه ها مبناي داده هاي بر حاضر، پژوهش در شرایط علی بسط و شرح

بـه   طبقه(زمینه اي  عامل یک که درهرچق .شد انجام مفاهیم استخراج ابتدا کهبود  ساختار یافته مصاحبه نیمه

 و شناسایی بیشتري وضوح با آن نیز فرعی جنبه هاي سایر اندازه همان به داشته، کدهاي بیشتري )دهدست آم

 قابـل مشـاهده    2در جـدول   پـژوهش  این در شده ساخته مرکزي اندیشه و طبقات کلی .است مشخص شده

کننده در مصاحبه و کدهاي مورد استفاده هاي مشارکتروهتوزیع افراد در گ ،1همچنین در جدول . می باشد

  .آنان به تفکیک قابل رویت می باشد

  کننده در مصاحبه و کدهاي مورد استفادههاي مشارکتتوزیع افراد در گروه :1جدول

  جنسیت    تخصص  کد مورد استفاده  ردیف

1  Pمرد  انمعاون دفتر توسعه ورزش قهرمانی و حرفه اي وزارت ورزش و جوان ١  

2  Pمرد  معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان ٢  

3  Pمرد  مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان  ٣  

4  Pمرد  مدیر کل دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان  ٤  



5  Pمرد  اندبیر شوراي راهبردي وزارت ورزش و جوان  ٥  

6  Pمرد  راهبردي وزارت ورزش و جوانان و پژوهش هاي سرپرست مرکز مطالعات ٦  

7  Pمرد  معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردي وزارت ورزش و جوانان  ٧  

8  Pمرد  مشاور دفتر هماهنگی امور معاونان وزارت ورزش و جوانان  ٨  

9  Pزن  زش و جوانانوزارت ور) مشاور امور هماهنگی بانوان(مشاور وزیر   ٩  

10  Pمرد  وزارت ورزش و جوانان 88دبیر ستاد اجرایی ماده  –مشاور وزیر   ١٠  

11  Pمرد  مدیر کل برنامه ریزي منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان ١١  

12  Pمرد  معاونت دفتر مشترك امور فدراسیون ها  ١٢  

13  Pمرد  رئیس فدراسین شنا جمهوري اسالمی ایران  ١٣  

14  Pمرد  یس فدراسیون کشتی جمهوري اسالمی ایرانرئ  ١٤  

15  Pمرد  معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان در مجلس شواي اسالمی  ١٥  

16  Pمرد  مدیر کل طرح هاي ملی وزارت ورزش و جوانان ١٦  

17  Pمرد  رئیس آکادمی ملی المپیک جمهوري اسالمی ایران  ١٧  

  

 استقرار مفهوم توسعه قابلیت هاي مدیران نخبه  تاثیرگذار برعلی  رایطش  :2جدول 

)مقوالت(هاي فرعی سازه مفاهیم  سازه اصلی 

 شناسایی توانمندي و مهارت هاي مدیر

 

 شناسایی

 عوامل سازمانی

 

 

 شرایط علی

  شناسایی مهارت هاي فنی

  شناسایی دانش بنیادي مدیران

 شناسایی شرایط محیطی سازمان

  یرونی و خارجی سازمانشناسایی عوامل ب

  اولویت بندي مسائل انگیزشی

 شناسایی بحران ها

 شناسایی زمینه هاي رشدي مدیران



  شناسایی مدیران با قابلیت باال

 بررسی وضع موجود

 شناسایی موانع موجود

 شناخت دقیق نیروي انسانی قبل از جذب و بکارگیري در سازمان

  ي قابلیتشناسایی فاکتورها

 شناسایی سرمایه فرهنگی سازمان

 شناسایی ساختار سازمان

 شناسایی مسیرهاي توسعه قابلیت افراد

 شناخت محدودیت هاي عملیاتی مدیران

 شناسایی نیروهاي متخصص فعال در سازمان

 شناسایی شرایط محیطی سازمان

  شناسایی عوامل بیرونی و خارجی سازمان 

  سایی موانع توسعه قابلیتشنا

  بررسی میزان منابع مالی در اختیار

 مدیریت منابع

  نیازسنجی کل سیستم  

  هاي عملیاتی مدیران توجه به محدودیت

 بررسی و شناخت زیرساخت هاي عملیاتی موجود 

 بررسی تیم هاي عملیاتی 

  بودجه بندي سازمان

  برسی امکانات و تجهیزات

 روز رسانی کلیه امکاناته ب

  به روز رسانی امکانات

 بررسی حوزه فعالیت اجرایی مدیران
 مدیریت عملکرد

 

 بررسی زمینه فعالیت مدیران تخصصی



 بررسی فضاي عملکردي مدیران

 ضعف عملکرد سازمان در شناخت قابلیت افراد

 بررسی توانمندي ذاتی مدیران

  ی مدیرانبررسی توانمندي اکتساب

 در اولویت بودن توسعه قابلیت

 بررسی نتایج عملکرد مدیران

 بررسی علل شکست مدیران قبلی

 ضعف کار تیمی

  تقویت بخش رفتاري و عملکردي

 بررسی یافته هاي علمی بومی و ملی ورزشی

 بررسی شرایط فعلی و مقایسه ان با سازمان هاي بین المللی

 ن توسعه قابلیت هاي فردي مدیران قبلیبررسی میزا

 مطالعات تطبیقی 

 ضعف عملکرد سازمان در شناخت قابلیت افراد

 در اولویت بودن توسعه قابلیت ها

 اعتقاد مدیر عالی سازمان به توسعه قابلیت فردي و گروهی در سازمان

  اجرایی نشدن برنامه ها

  رم افزاريبررسی و به روز رسانی امکانات ن

 بررسی قوانین و مقررات موجود

  سیستم جامع نظارتی

 

 عملکرد سیستم نظارتی 

 ارتباطات درون سازمانی

 عملکرد سیستم نظارتی

  فرایند بلند مدت به عنوانپذیرش توسعه 

 بررسی اندازه توزیع قدرت درون سازمان 



  گیري بحث و نتیجه

تاثیرگذار بر استقرار مفهوم توسعه  شناسایی شرایط علی زمینهدر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها 

شناسـایی عوامـل    شـامل مهـم  نشان داد که هفت مقولـه   مدیران نخبه در سازمان هاي ورزشیقابلیت هاي 

مدیریت عملکرد و ارتباطات درون و بیرون سازمانی، سیستم جامع نظارتی، توجـه   سازمانی، مدیریت منابع،

امـر  در ایـن   -زیر مولفـه  71 با -به مسائل انگیزشی و نگاه متفاوت به استراتژي هاي تبیین شده در سازمان

  .ندموثر

 تربیـت  و فعلـی  مـدیران  يقابلیـت هـا   بهبود صرف را هنگفتی هاي هزینه و وقت سازمان ها که ستها سال

 دالر میلیـارد  14 بـر  بـالغ  سازمان ها رهبري توسعه هاي برنامه هزینه متحده ایاالت در. کنند می رهبران جدید

بخش قابل مشاهده سازمان به عنوانقابلیت   

 تجزیه تحلیل روند توسعه در سازمان

 بررسی سیستم نظارتی و ارزیابی

 روند فرهنگی سازمان

 بررسی ارتباط رسانه و سازمان

ارتباطات درون و بیرون 

  سازمانی

 

 مطالعه مدل هاي تطبیقی در کشور هاي خارجی

 ارتباطات درون سازمانی

 بررسی ارتباطات درون سازمانی

ر تیمیضعف کا  

 بررسی ارتباطات بین المللی

 همگانی بودن رشته هاي پایه در کنار قهرمانی بودن بیش از سایر رشته ها

 یادگیري سازمانی

 مسائل انگیزشی اولویت بندي مسائل انگیزشی

   ایجاد تفکرات راهبردي

  بررسی استراتژي هاي موجود

 

 برنامه راهبردي براي توسعه مدیران

  بررسی روند استراتژیک سازمان



تعداد تحقیقاتی که در زمینه توسعه قابلیـت هـاي مـدیران نخبـه در سـازمان هـاي       ). 1391احمدي، ( است

شده اسـت کـه عـالوه بـر      یقاتی اشارهشمار است، ولی در زیر به تحق ورزشی انجام شده، محدود و انگشت

آراسته و . هاي تحقیق، داراي نتایج یکسانی در متغیرهاي مورد نظر بوده است با یافته تمطابق همسو بودن و

ـ    در بررسی مسائل فرار نخبگان، اشاره نمودند که بـراي بهـره  ) 1383(محمودي  بـا   دمنـدي از نخبگـان نبای

هـا را مجبـور بـه مهـاجرت      جلوي پیشرفت نخبگان را گرفت و آن ،قراري قوانین و مقررات دست پاگیربر

صورت وسیعی به مواردي اشاره نموده است که در  به در مطالعه خود در این زمینه،) 1393(رو  سبک. نمود

از  ،سیستم اداري حاکم بـر مراکـز پژوهشـی کشـور     :شده است  تئوري پیشنهادي تحقیق حاضر به آن اشاره

پذیر، تغییر مکرر  ها و مقررات انعطاف نامه تصویب و اجراي آئین. برخوردار نیستپویا  هاي یک نظام ویژگی

ربط و ضعف در تصویب  ي ذيسازمان هاها و  مدیران، نظارت و هدایت مراکز پژوهشی از سوي وزارتخانه

چیـده  حـذف بوروکراسـی پی  . هستند سازمان هاقوانین و مقررات ازجمله عوامل مؤثر عدم جذابیت کار در 

سـاختن امکـان   فراهم  ،، امکان ارائه تحقیقات برتر در خارج از کشورکنونی، رفع مشکالت معیشتی محققان

فراهم کردن امکان ادامه تحصـیل در   ها و تر براي تصویب طرح ي سادهروش ها، ایجاد انتشار کار تحقیقاتی

ردن محیط به ماندگاري نخبگان نیز تر ک تواند ضمن جذاب مقاطع عالی، ازجمله اقدامانی اساسی است که می

  . بینجامد

 ، ارزش»الگوي قابلیت هاي راهبردي مـدیران میـانی دولتـی   «در پژوهشی با عنوان ) 1389(زاهدي و شیخ 

همچنین بـه شـاخص   . ها از طرف دولت برشمردند قابلیت مهم ابعاد از یکی عنوان به دولتی را مدیران هاي

طح ملـی، آگـاهی هـاي سـازمانی، تفکـر اسـتراتژیک، توسـعه روابـط،         هایی نظیر آگاهی از حکمرانی در س

زاهدي (مدیریت افراد، مدیریت منابع، ارتباطات سیاسی و ارزش هاي فرهنگی جامعه شناختی، اشاره کردند 

  ).1389و شیخ، 

اکی هاي پژوهش ح یافته. اي به بررسی توانمندي و توسعه منابع انسانی پرداخت در مقاله )2013( 1استوارت

و همکـاران   2کـورتیس . دارد شـرکت هـا  رابطه مثبت و معناداري بـا عملکـرد    ،از آن بود که توانایی مدیران

 ندمدلی ارائه داد »افراد ییتوانا بلوغ از طریق کار يروین يتوانمند بهبودمدل «در پژوهشی با عنوان  )2003(

 مشـارکتی،  فرهنـگ (شـده   تعریـف  بینی، شـاخص  ، قابلیت پیشهایی همچون بهینه کردن اراي شاخصکه د

، شـاخص  )توسـعه شایسـتگی   اي، حرفـه  کـار  توسـعه  محـور،  صالحیت فرآیندهاي کاري، هاي گروه توسعه

                                                           
١ .Stewart 
٢ .Curtis 



و شـاخص  ) کار محیط در هماهنگی و ارتباطات اجرایی، مدیریت همبستگی، توسعه و تمرین(شده  مدیریت

  .بود )کارمند گرفتن(مقدماتی 

 سـرمایه  توسـعه  بـراي  انسـانی  منـابع  مـدیریت  اقدامات«عنوان  باپژوهشی  در) 2016(و همکاران   1دوناته

هاي مدیران به پیامـدهاي قابـل قبـولی     وسیله توسعه شایستگی به سازمان هادریافتند که  »اجتماعی و انسانی

ـ ) 1391(ضیایی و همکاران . وري و ارتباطات و بهبود فرایندها خواهند رسید درزمینه بهره ا در تحقیق خود ب

 و کوچـک  هـاي  بنگـاه  چابـک سـازي   باهـدف  انسـانی  سرمایه فردي يقابلیت ها توسعه مدل تبیین« عنوان

 سـپس  و انسانی سرمایه سازي چابک به منجر انسانی سرمایه فردي يقابلیت ها دریافتند که توسعه »متوسط

 دانـش،  کـارآفرینی،  کـه  گردیـد  مشـخص  همچنـین . شـد  خواهد متوسط و هاي کوچک بنگاه سازي چابک

 انسـانی  سـرمایه  فـردي  يقابلیت هـا  توسعه کننده تبیین عوامل ترین اهمیت مهم ترتیب به مهارت و انگیزش

نیـز در طراحـی مـدل قابلیـت کارکنـان بـا اسـتفاده از تئـوري         ) 1388(انصاري رنانی و تونکه نژاد . هستند

 بیان کردند کـه داراي شـاخص هـاي   ان عنوان مهمترین اصل در توسعه کارکن یابی، بهبود فرایندها را به زمینه

رویکردها، «در بررسی خود با عنوان ) 1387(جهانیان . مدیریت تغییر، دانش کار، حل مسائل و خالقیت بود

نشان داد که توانمندسازي منـابع انسـانی در سـه رویکـرد      »ابعاد و چارچوب توانمندسازي مدیران آموزشی

  .استتباطی، انگیزشی و شناختی قابل بررسی را

مـورد   ،دراین پژوهش، بررسی شرایط علی موجود که به توسعه قابلیت هاي مدیران نخبه کمـک مـی کنـد   

تواند در اثر اجراي فرایندها، اقدامات و راهبردهاي الزم در راستاي توسعه که می شرایطیتوجه قرار گرفت؛ 

هـر کـدام از شـاخص هـاي      .تدي ورزشی منتخب کشور،  اتفاق بیفسازمان هاي مدیران نخبه در قابلیت ها

  :ار به شرح زیر استذاستخراج شده داراي کدهاي اثر گ

 :، به قرار زیـر اسـت  می توان به آن اشاره کرد »شناسایی عوامل سازمانی«مهمترین مواردي که در طبقه  .1

توانمندي و مهارت هـاي مـدیر اعـم از فنـی و بنیـادي،       و بررسی وضع موجود مواردي مانند شناسایی

محیطی سازمان، عوامل بیرونی و خارجی سازمان،  بحران ها، زمینه هاي رشدي مدیران، مدیران  شرایط

با قابلیت باال، سرمایه فرهنگی سازمان، فاکتورهاي قابلیـت،  موانـع توسـعه قابلیـت، محـدودیت هـاي       

قیق نیروي دشناسایی عملیاتی مدیران، مسیرهاي توسعه قابلیت افراد، عوامل بیرونی و خارجی سازمان، 

مشخص شدن ایـن زیـر   . انسانی قبل از جذب و بکارگیري در سازمان و اولویت بندي مسائل انگیزشی

                                                           
١ .Donate 



یک نهاد اثر گزار، تاثیر مهمی در  به عنوانشاخه ها بدین معنا است که سازمان و متعلقات مربوط به آن 

 .ایجاد زمینه براي توسعه قابلیت هاي مدیران نخبه دارد

به تاثیر مطلوب این بخش بر روي سازمان ورزشـی از طریـق نیازسـنجی کـل      »ت منابعمدیری«در طبقه  .2

سیستم،  بررسی میزان منابع مالی در اختیار، بررسی و شناخت زیرساخت هاي عملیاتی موجود، بررسی 

تیم هاي عملیاتی، بودجه بندي سازمان، برسی امکانات و تجهیزات و بروز رسانی کلیه امکانات اشـاره  

 .دگردی

ت مـدیران  بررسی زمینه فعالی ي عملکردي مدیران سازمان از قبیلبه محتوا »مدیریت عملکرد«در طبقه  .3

تخصصی، بررسی فضاي عملکردي مدیران، بررسی نتایج عملکرد مـدیران، تقویـت بخـش رفتـاري و     

ان للی، بررسی علل شکسـت مـدیر  عملکردي، بررسی شرایط فعلی و مقایسه ان با سازمان هاي بین الم

نشان از نقش تعیین کننده امور عملیـاتی بـر رسـالت     این امر. ی نشدن برنامه ها اشاره شداجرای قبلی و

هاي سازمان ورزشی دارد و می تواند عاملی براي توسعه قابلیت هاي مدیران در زمینـه تصـمیم گیـري    

 .هاي اثر گزار باشد

ررات موجـود، بررسـی عملکـرد سیسـتم     به مسئله مهم بررسی قوانین و مقـ  »سیستم جامع نظارتی«در  .4

فرایند بلند مدت، بررسی اندازه توزیع قدرت درون سازمان  به عنواننظارتی و ارزیابی، پذیرش توسعه 

 و تجزیه تحلیل روند توسعه در سازمان اشاره شد که یکی از مهمترین شرایط علی براي توسعه قابلیـت 

 .هاي مدیران می باشد

به بررسی ارتبـاط رسـانه و سـازمان، مطالعـه مـدل هـاي        »بیرون سازمانی ارتباطات درون و«در بخش  .5

تطبیقی در کشور هاي خارجی، ارتباطات درون سازمانی، ضعف کار تیمی، بررسی ارتباطات بین المللی 

اشاره گردید و نقش بسیار مهم روابط سالم را در سازمان هاي ورزشـی بـه جهـت     و یادگیري سازمانی

 .نشان داد مدیراني قابلیت هاتوسعه 

 .به اولویت بندي مسائل انگیزشی و بررسی مسائل وابسته به آن پرداخته شد »مسائل انگیزشی«در طبقه  .6

نیز به بررسی روند استراتژیک سازمان، ایجاد تفکـرات راهبـردي و    »بررسی استراتژي هاي موجود«در  .7

 .همچنین برنامه راهبردي براي توسعه مدیران اشاره گردید

 کـردن  مهیـا نیازمنـد   مدیران خـود،  يقابلیت ها جانبه همهتوسعه  منظور به سازمان هاکه  دهد مینشان  نتایج

با توجه  .هاي یادشده به کار گیرند که باید تمامی تالش خود را در اجراي زمینه باشند علی می برخی شرایط



بـه توسـعه    یـابی  بـراي تسـهیل دسـت    زیر ایجاد شرایطبه  توان میدر این تحقیق،  آمده دست به هاي یافتهبه 

  :نموداشاره ي ورزشی سازمان هاقابلیت هاي مدیران 

  یـک نظـام پویـا برخـوردار      هاي ویژگیورزشی کشور، باید از  يسازمان هاسیستم اداري حاکم بر

  ؛باشد

 ؛باید تصویب و اجرا شود پذیر انعطافو مقررات  ها نامه آئین  

 ؛جرایی در مراکز عملیاتی باید رفع گرددناسازگاري فرهنگی بین عناصر مختلف ا  

  ؛باید حذف گردد شود می متعدد هاي سلیقهکه موجب حاکمیت تخصصی تغییر مکرر مدیران  

 ؛بوروکراسی پیچیده کنونی باید حذف شود  

 ؛مشکالت معیشتی مدیران باید رفع گردد  

 ؛امکان ارائه تحقیقات برتر در خارج از کشور فراهم شود  

 گردد؛ ایجاد رزیابی براي همه سطوح کارکنان در سازمانسیستم نظارتی و ا 

 در پیش گرفته شود براي تصویب طرح ها يروش هاي ساده تر.  
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The study is to identify the causal conditions that affect the development of the 

capabilities of elite managers in selected sport organizations in Iran. The 

methodology in this research is qualitative (Grounded Theory) and data 

collection was done through interviewing and reviewing the literature. The 

statistical population of the research includes the scientific elites and sports 

elites in physical education and sport sciences- active in selected sports 

organizations in the country. The research sample was determined theoretically 

and after the ١٧ interviews, the framework of the theory was formed. Data 

analysis was performed using three open, axial and selective coding steps with 

using Atlas.Ti software version ٥٫٢.  Based on the results of the research, the 



conditions affecting on the establishment and development of the capabilities of 

elite managers in selected sport organizations of the country were extracted in 

seven indices. These factors include identification of organizational factors, 

resource management, performance management and communication within 

and outside the organization, comprehensive monitoring system, attention to 

motivational issues and a different look at the strategies identified in the 

organization. The results showed that in order to promote sports organizations 

and advance targets by human resources, it is necessary to identify some of the 

causal conditions for developing managers' capabilities. These conditions can be 

exploited by identifying and exploring the factors relevant to the organization 

and its affiliated groups in the community, and will lead to the development of 

managers' capabilities and other related developments. 

Key Words: Causal Conditions, Capacity Development, Elite Managers and 

Grounded Theory 

 


