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Extended Abstract
Summary
The aim of this work was to identify and analyze the mental patterns of the experts regarding
the behavioral injuries of the Iranian swimming management system. To this end, using the Q
methodology and benefiting from all the active coaches in the Premier League, veterans and
elite experts, sports management specialists familiar with the field of swimming, sociologists,
and members of the media active in swimming, the mental patterns related to the management
behavioral injuries of Iranian swimming was identified in the form of six mental models of the
scholars, politicians, managers, communists, ethicists, and skilled people. Considering the
importance of the human capital injuries in the management sector as well as the unfavorable
situation of most behavioral components in this field, the preventive measures to eliminate the
shortcomings and deficiencies as well as the measures to maintain the strengths and weaknesses
in the behavioral dimension seem to be necessary, and is suggested. The top managers of the
Iranian Swimming Federation should identify the problems and provide the practical solutions
immediately.
Introduction
With the beginning of the third millennium, the role of the human capital has become more
prominent every day, and it has now been mentioned as the only factor involved in achieving
success and a sustainable competitive advantage in an organization. This is especially true in
the sports industry. Among the various disciplines, the sport of swimming has been mentioned
to be one of the most popular Olympic disciplines for the development of national sports. The
number and value of the medals in this field in the world events, especially the Olympics, has
added to the importance of this popular sport. On the other hand, swimming as a social and
economic phenomenon and a basic sport finds million of the fans around the world dependent
on it. For this reason, considering the important and key role of the Iranian professional
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swimming managers and coaches as the human and intellectual capital in the development of
this sport to achieve a significant success in reaching the peaks of global pride in this beautiful,
popular, and foreign sport seem to be necessary. Getting out of the current situation, the
pathology of the obstacles in front of these people is necessary in order to discover the obstacles
and to remove them.
Methodology and Approach
In terms of purpose, the present research work was an applied one. It was an explorative one in
terms of nature, it was of descriptive–survey type in terms of data collection, and it was a mixed
research work due to the application of the Q methodology. By interviewing the Iranian
swimming elites with research backgrounds in this field, five persons were selected as the
research sample. In the section of sorting the expressions, 20 persons were selected as the
research contributors among the active coaches in the premier league, ancestors and elite
experts, sport management specialists familiar with swimming, sociologists, and active media
in swimming. The sampling method was a combination of the objective, purposive, and
snowball samplings.
Result and Conclusions
Six mental patterns were identified in the Iranian swimming management system regarding the
behavioral damages in terms of priority as the knowledge-oriented, politics-oriented,
management-oriented, relations-oriented, ethics-oriented, and skill-oriented individuals. In this
regard, is necessary to take preventive and corrective measures in order to eliminate the defects
as well as the measures to maintain the strengths, especially in the behavioral dimension.
Keywords: Human Capital, Three-branche model, Mental paradigms, Q methodology,
Swimming.
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 .2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده علوم انسانی ،گروه تربیت بدنی ،واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 .3استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 .4استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران.
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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیبهای رفتاری نظام مدیریت شنای
ایران بود.
روششناسی :مقاله حاضر بر اساس هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی؛ به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشهای اکتشافی؛ از
نظرگردآوری دادهها ،از نوع پژوهشهای توصیفی ـ پیمایشی و به دلیل کاربرد روش کیو ،از نوع پژوهشهای آمیخته است .در
بخش مصاحبه از میان نخبگان شنای ایران که دارای سوابق پژوهشی در این حوزه بودند ،پنج نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
شدند .در بخش مرتبسازی عبارات از میان مربیان فعال در لیگ برتر ،پیشکسوتان و کارشناسان نخبه ،متخصصان مدیریت
ورزشی آشنا به حوزه شنا ،جامعهشناسان و اصحاب رسانه فعال در شنا ،بیست نفر به عنوان مشارکتکنندگان پژوهش انتخاب
شدند .روش نمونهگیری به صورت تلفیقی از نمونهگیری هدفمند و غیر احتمالی و نمونهگیری گلوله برفی انجام شد.
یافتهها :شش الگوی ذهنی مرتبط با آسیبهای رفتاری نظام مدیریت شنای ایران شناسایی شد که به ترتیب اولویت شامل،
دانشگرایان ،سیاسیگرایان ،مدیریتگرایان ،ارتباطگرایان ،اخالقگرایان و مهارتگرایان بودند.
نتیجهگیری :به طور کلی شنای ایران در بعد رفتاری خویش دارای نقصانهایی است .با توجه به اهمیت آسیبهای سرمایه
انسانی در بخش مدیریت و همچنین وضع نامطلوب اغلب مولفههای رفتاری در این زمینه ،اقدامهای پیشگیرانه در جهت رفع
نواقص و کمبودها و نیز اقداماتی در جهت حفظ برتریها و قوتها در بعد رفتاری ضروری به نظر میرسد و پیشنهاد میشود،
مدیران عالی فدراسیون شنای ایران نسبت به شناسایی مشکالت و ارائه راهحلهای کاربردی اقدام نمایند.
واژههای کلیدی :سرمایه انسانی ،مدل سه شاخگی ،الگوی ذهنی ،روش شناسی کیو ،شنا.
نویسنده مسئول :باقر مرسل
تلفن09120978505 :
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مقدمه
با آغاز هزاره سوم ،هر روز نقش سرمایه انسانی پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت و مزیت رقابتی
پایدار در سازمان یاد می شود .این امر به خصوص در صنعت ورزش بیش از پیش به حقیقت پیوسته است .با این وجود مدیریت
سرمایه ان سانی در سازمانها با چالشهای متعددی مواجهه ا ست که از جمله میتوان جهانی شدن ،کمبود نیروی کار ماهر و
متعهد ،عدم شناخت نیاز کارکنان ،نبود برنامه ،عدم شای سته ساالری ،تبعیض ،بهره وری ناکافی منابع انسانی ،بی انگیزگی ،عدم
مشارکت کارکنان ،ترک همکاری کارکنان باسابقه سازمان را نام برد (الحقیق و متها .)2018 ،1امروزه با وجود اهمیت فوق العاده
سرمایه انسانی ،بنابه دالیل متعدد از جمله ،مبهم بودن اهداف سازمانی ،نداشتن تعریف مناسب از روابط کاری و روابط شخصی،
نبودن سی ستم آموزشی ،نبود شاخص های ارزیابی و آسیب شناسی سرمایه انسانی و دیگر موارد نیز سبب شده است که ساز و
کار م شخ صی در جهت کیفی سازی سرمایههای ان سانی تعریف ن شده و حتی این سازوکار چندان جدی گرفته ن شود (عبدول
کاهار.)2020 ،2
در سالیان اخیر نقش سرمایههای فکری در عملکرد کسب و کار صنایع ورزشی و غیر ورزشی به رسمیت شناخته شده است و
مدیران صنعتهای مختلف تالش کردند ،سهم آنها را در نتایج ک سب و کار افزایش دهند .به همین دلیل سرمایه فکری را به
عنوان یک منبع حیاتی برای ســـازمان تعریف کرده و از آن به عنوان یک منبع نامشـــهود برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در
سازمانها نام بردهاند .بر همین مبنا سرمایه ان سانی به عنوان یکی از اجزای ا صلی سرمایه فکری ،ب سیار مورد توجه سازمانها
قرار گرفته ا ست .امروزه دغدغه ا صلی سازمانها ،حفظ مزیت رقابتی خود از طریق حفظ ،جذب و تو سعه سرمایه ان سانی ا ست.
سازمانهای پیشروی ورزشی سازمانهایی قلمداد می شوند که کلید بقای خود را در توسعه سرمایه انسانی خود میبینند (زنگ
و هو .)2017 ،3در این بین نباید دیگر مزایا و فواید مدیریت سرمایه انسانی در سازمانهای ورزشی را نادیده گرفت .راهاندازی و
تو سعه بهتر مدیریت دانش ،مدیریت مطلوب داوطلبان ورز شی ،برنامه ریزی ،کنترل و ت شکیل سی ستم اداری متنا سب نیز از
جمله فواید دیگر مدیریت سرمایه ان سانی ا ست .جدا از اقدامات ساختاری منا سب ،مدیریت سرمایه ان سانی نیز موجبات تو سعه
فردی کارکنان را فراهم خواهد آورد (تایلر و مکگرو.)2006 ،4
مدیریت ا ستراتژیک منابع ان سانی برای سازمانهای ورز شی به دالیلی همچون ح سا سیت بی شتر در جذب نیروی ان سانی و
هزینههای باالتر منابع انسانی ،از اهمیت بی شتری برخوردار است .امرزه سازمانهای ورزشی رهیافت استراتژیک را به عنوان یک
روش مهم مدیریت کردن منابع ان سانی به کار میبرند تا به هدف عملیات سازمانی کارا و موثر د ست یابند .شواهد تجربی کافی
وجود دارد که نشان میدهد ،اثربخشی سازمانهای ورزشی به شدت تحت تاثیر منابع انسانی قرار دارد .فعالیتهای به کارگیری
نیروی انسانی در سازمانهای ورزشی برای بسیاری از باشگاههای ورزشی در جهان با چالشهای رو به افزایشی جهت حفظ افراد
روبرو بوده اســت (ویراکون .)2016 ،5حفظ و جذب نیروی انســانی در کشــورهای مختلف زیادی ،مســاله مهم برای باشــگاههای
ورز شی ا ست .شواهد مختلف ن شان میدهد که با شگاههای ورز شی در ک شورهای ا سکاتلند و سوییس چیزی حدود  30تا 50
درصد از منابع خود را صرف حفظ و جذب اعضای خود مینمایند .این شواهد نشان میدهد که جذب و نگهداری منابع انسانی،
چالشهای مهمی را در بخش ورزش ایجاد کردهاند (آکینگبوال .)2013 ،6این چالشها به صورت مستقیم در فعالیتهای سازمان
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های ورزشـــی تاثیرگذار بودهاند؛ بنابراین توجه و برنامه ریزیهای راهبردی در زمینه مدیریت ســـرمایههای انســـانی از اولویت
سازمانهای ورزشی است.
درمیان رشتههای مختلف ،از رشته ورزشی شنا به عنوان یکی از رشتههای پرطرفدار المپیکی و در جهت توسعه ورزش ملی یاد
میشود .تعداد و ارزش مدال های این رشته در رویدادهای جهانی به ویژه المپیک بر اهمیت این رشته ورزشی پر طرفدار افزوده
است .از دیگر سو شنا به عنوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی و یک رشته ورزشی پایه میلیونها طرفدار را در سراسر دنیا به
خود وابسته میبیند( .گئورگ .)2015 ،1ک شور ایران نیز از این موضوع مستثنی نبوده و رشته شنا یکی جذابترین و مهمترین
رشتههای ورزشی در کشور محسوب می شود ،استقبال پرشور افراد در تمامی سنین در بخشهای مختلف رشته ورزشی شنا و
حضور ملی پوشان در مسابقات جهانی و المپیک و موارد دیگر ،دلیلی بر ادعای باالست .بر همین اساس سرمایهگذاری و ورود به
این عر صه در جهت تحلیل و شناخت پدیدههای مربوط به آن امری غیر قابل چ شمپو شی ا ست .از این رو بجا ست در جهت
پی شبرد اهداف عالی ،تو سعه قهرمانی و حرفهای و ک سب جایگاههای بین المللی در ک شور به صورت علمی و منطقی به برر سی
تمام پدیده این ورزش پر مخاطب در کشور پرداخت و با دیدگاهی واقع گرایانه عوامل موفقیت و آسیبزای آن را نمایان ساخت
(طالب پور و همکاران .)2019 ،به همین منظور آسیب شناسی نظام مدیریت شنای ایران به عنوان یکی از رشتههای پرطرفدار
المپیکی ،در راســتای شــناخت چالشها و مشــکالت رفتاری مدیران ،برنامه ریزیهای مطلوب تر ،صــرفه جویی در هزینهها،
شناسایی شاخصهای ارزیابی در مدیران بیش از پیش ضروری جلوه مینماید.
از دیگر سو آسیب شناسی معادل کلمه پاتولوژی 2است که مراد از آن شناسایی علل و ریشه عواملی است که در بروز بحران در
پدیدههای مختلف نقش دارند و این عوامل میتواند روند بالندگی و کارآمدی پدیدهها را مختل سازند .هدف از آ سیب شنا سی،
یافتن علت یا علل رکود یا بحران در روند طبیعی پدیدهها و فعالیتهاســت .از نگاه دیگر ،آســیب شــناســی جمعآوری دادهها به
منظور تعامل اثربخش و سودمند در راستای حل مشکالت ،چالشها ،فشارها و محدودیتهای محیطی در جوامع مختلف تعریف
می شود .با کمک آ سیب شنا سی بی شتر جنبهها داخلی و خارجی تهدید آمیز برای سازمان شنا سایی و برای رفع آنها برنامه
ریزی صورت میپذیرد (بردمن 3و همکاران .)2016 ،آسیب شناسی ،به معنی بیماری شناسی و تشخیص علل آسیبهای وارد
به سی ستمی م شخص مورد مطالعه ا ست .این علم که به طور گ سترده در علوم زی ستی کاربرد دارد ،در علوم ان سانی نیز دارای
مقام و اعتبار ا ست ،به طوری که آ سیب شنا سی سازمان تحت همین عنوان توجه دان شمندان علوم ان سانی را به خود معطوف
کرده ا ست .ا صطالح آ سیب شنا سی عالوه بر مفاهیم و روشهای علوم رفتاری ،سایر مفاهیم و روشهای مدیریت دانش ،در
زمینه برنامه ریزی راهبردی ،مهند سی مجدد فرایندها ،بهره وری سازمانی و غیره را نیز مدنظردارد .پایین بودن سطح بهرهوری
به مفهوم کارایی و اثربخشی ،فقط ناشی از اشکاالت و نارساییهای عامل انسانی نیست ،بلکه عوامل دیگری همچون سازماندهی
نامنا سب ،ضعف نظام کنترل ،نامنا سب بودن فرایندهای کاری و غیره در این میان نقش دارند که باید مورد برر سی قرار گیرند
(کریمی و همکاران .)2018 ،از این رو به منظور مدون کردن طبقه بندی و ریشهیابی آسیبها و ارائه راه حل مناسب به منظور
اصالح میتوان از مدلهای آسیب شناسی به عنوان ابزارهایی ارزشمند به منظور بهسازی سود برد؛ چراکه به زعم متخصصان
این حوزه برای مطالعه سازمان نباید از مدل ذهنی ا ستفاده کرد؛ زیرا ادراکات پژوه شگر ،فرایند مطالعه را جهت داده و اقدامات
آن ها را تحت نفوذ قرار میدهد و در تعمیم پیامدهای پروژه مشارکت میکند .پژوهش حاضر بر اساس مدل تحلیل سه شاخگی
انجام گرفته اســت ،در این مدل پدیدههای ســازمان و مدیریت را میتوان در س ـه دســته عوامل رفتاری ،ســاختاری و زمینهای،
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بررســی و تجزیهوتحلیل کرد .علت نامگذاری این مدل به ســه شــاخگی آن اســت که ارتباط بین عوامل ســاختاری ،رفتاری و
زمینهای بهگونهای است که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی نمیتواند خارج از تعامل این سه شاخه قرار گیرد .در واقع ،نوع روابط
موجود بین این سه شاخه از نوع الزم و ملزوم بوده و به مثابه سه شاخه روییده از تنه واحد حیات سازمان میباشند .رابطه میان
این سه شاخه در شکل 1آمده است.

شکل  .1مدل سه شاخگی ( میرازیی اهرنجانی)2002 ،

لذا با توجه به مدل ارائه شده در این تحقیق ،شاخه رفتاری سرمایههای انسانی شنای ایران ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
با نگاهی به پیشـــینه تحقیق میتوان به طور دقیق تر به اهمیت موضـــوع مورد نظر پی برد .ســـجادی و همکاران ( )2018در
پژوه شی به تدوین مدل آ سیب شنا سی ساختار ورزش ایران پرداختند و عواملی را شنا سایی کردند که موجب پیدایش پدیده
نبود انسجام و یکپارچگی در ساختار ورزش ایران میشد؛ این عوامل عبارتند از؛ ساختار بوروکراتیک ،ابهام در وظایف ،تداخل در
وظایف و پراکندگی وظایف .قهرمان تبریزی و همکاران ( )2017با شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه و پیشرفت ورزش شنا
در ا ستان کرمان ن شان دادند ،عواملی همچون اهمیت ندادن به ورزش شنا در مدارس ،نبود برنامه ریزان کارآمد و برنامه ریزی
منا سب در سطح کالن هیأت شنا ،عدم جذب پ شتیبان برای حمایت مالی در ر شته ورز شی شنا ،عدم حمایت ر سانهها در
پی شبرد ورزش شنا و نبود ا ستخرهای ا ستاندارد تمرین و م سابقه ،از موانع درونی مهم تو سعه و پی شرفت شنا در ا ستان کرمان
ه ستند؛ همچنین در میان عوامل شش گانه ،موانع مدیریت و برنامه ریزی به عنوان ا صلی ترین مانع تو سعه و پی شرفت شنا
مدنظر قرار گرفتهاند .بیات و کامرانی ( )2014در یک مطالعه پژوه شی ،آ سیب شنا سی معاونت منابع ان سانی با هدف بهبود و
توسعه با استفاده از مدل آسیب شناسی کیو را به عنوان کار پژوهشی خود انتخاب کردند .یافتههای این تحقیق حاکی از وجود
آ سیبهایی چون گزینش و ا ستخدام ،انت صابات و ارتقای شغلی ،ساختار سازمانی در بخش ساختاری ،انگیزش ،ر ضایت شغلی،
رهبری و امنیت شــغلی در بخش رفتاری و در نهایت آســیب مشــتری گرایی در بخش زمینهای بود .در پژوهش دیگر قربانی و
همکاران ( ،)2016الگوی سنجش سرمایه ان سانی در فدرا سیونهای ورز شی ایران را ارائه نمودند .شاخصهای سرمایه ان سانی
چون انگیزش ،مدیریت ،رهبری ،دانش و مهارت ،شــایســتگیهای کاری ،تعهد ،تجریه و کارآفرینی ،از جمله عوامل ســنجش و
ارزیابی سرمایههای انسانی در فدراسیونهای ورزشی معرفی شدند.
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در تحقیقات مشــابه تریپولیســوتی )2017( 1در این زمینه بررســی مدیریت منابع انســانی ســازمانهای المپیکی را دســتمایه
پژوهش خود قرار داد .در بخ شی از نتای ج این تحقیق ،محقق عواملی چون انگیزه و تعهد را به عنوان یک شاخ صه ا صلی رفتاری
و آموزش و توانمند سازی کارکنان را به عنوان یک شاخ صه ا صلی ساختاری در تو سعه مدیریت منابع ان سانی در سازمانهای
المپیکی عنوان کرد .کومار )2017( 2نیز در مقاله خود مهارتهای نرم مدیران ورزشــی را معرفی مینماید .مهارتهای ارتباطی،
تیم سازی ،ت صمیم گیری و مهارتهای سازمانی ،از جمله مهارتهای رفتاری ا ست که در این تحقیق به آن ا شاره شده ا ست.
همچنین کیســمانوویچ 3و همکاران ( )2014در پژوهش خود به بررس ـی فاکتورهای اصــلی ســرمایه انســانی در توســعه ورزش
صرب ستان پرداختند .یافتهها در این تحقیق حاکی از نقش و اهمیت باالی سرمایه ان سانی در تو سعه ورزش بود .این محققان
فاکتورهای اجتماعی پذیری ،خالقیت و آموزش را در سـازمانهای ورزشـی یکی از مهمترین عوامل توسـعه سـرمایه انسـانی در
ورزش برشمردند .پاپائیانو و همکاران ( ،)2012توانمندسازی سرمایههای انسانی فدراسیونهای ورزشی کشور یونان را دستمایه
تحقیق خود قرار دادند .ارتقای مهارتهای سی ستم اطالعات و ارتباطات ،افزایش مهارتهای ت صمیم گیری در کارکنان ،ارتقای
سی ستم ارزیابی کارکنان و در نهایت اولویت سی ستم انگیز شی و پاداش از فاکتورهای اصلی در توانمند سازی در فدرا سیونهای
ورزش ـی بود که در این پژوهش به آن اشــاره شــده اســت .ایزکیردو )2010( 4در تحقیق خود با موضــوع مفاهیم مدیریت منابع
ان سانی در سازمانهای ورز شی ،نقش مدیران را در تو سعه سازمانهای ورز شی غیر قابل چ شم پو شی خواند .بر پایه یافتههای
تحقیق حا ضر ،ناتوانی مدیران ورز شی در به کارگیری نیروی ان سانی نیز میتواند ضربات جبران ناپذیری بر پیکره سازمان وارد
کرده و مانع از پیشرفت و توسعه آن شود.
به طور کلی شنای ایران با چهارده بار حضور در بازیهای المپیک تاکنون هیچ مدالی از رشته شنا کسب نکرده است که این خود
میتواند یکی از دالیل آشکار بر وجود چالشها و آسیبهای فراوان در این رشته ورزشی باشد؛ همچنین فدراسیون شنا به عنوان
مهمترین ستون توسعه و رشد شنا در کشور دارای سابقه طوالنی است که به نظر میرسد ،باید این سوال مطرح گردد که دلیل
عدم موفقیت ایران در این رشته ورزشی چیست؟ براساس آنچه گفته شد و نیز با توجه به نقش مهم و کلیدی مدیران و مربیان
شنای حرفهای ایران در توسعه این ورزش جهت رسیدن به موفقیتهای چشمگیر در رسیدن به قلههای افتخار جهانی در این
ورزش زیبا و محبوب و خارج شدن از وضعیت کنونی؛ آسیب شناسی موانع پیش روی این افراد به منظور کشف موانع و برطرف
نمودن آن ضروی مینماید؛ در همین راستا پژوهش پیش روی در پی تحلیل کیفی و کمی آسیبهای رفتاری مدیریت نظام
شنای ایران است و از آنجا که تاکنون پژوهشی در این زمینه داخل کشور انجام نگرفته و جای خالی چنین پژوهشهایی در
راستای افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد شنای حرفهای کشور به شدت به چشم میآید ،محقق بر آن است تا با ارزیابی نگرش
و ذهنیت مدیران ،متخصصان و مربیان شنای حرفهای کشور به عنوان منابع انسانی و خبرگان این رشته پرداخته و راهحلهای
کاربردی جهت رفع مشکالت احتمالی و نیز راهبردهای عم لیاتی جهت جلوگیری از موانع و مشکالت آتی ارائه نماید؛ در نتیجه
محقق به دنبال پاسخ به این سوال است که آسیبهای رفتاری مدیریت نظام شنای ایران در چه وضعیتی قرار دارد و چه تحلیلی
میتوان کرد؟

1. Tripolitsioti
2. Kumar
3. Krsmanović
4. Izquierdo
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روششناسی
مقاله حا ضر بر ا ساس هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی؛ به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشهای اکت شافی؛ ازنظرگردآوری دادهها،
از نوع پژوهشهای تو صیفی -پیمای شی و به دلیل کاربرد روش کیو ،از نوع پژوهشهای آمیخته (کمی ـــــ کیفی) ا ست .روش
شناسی کیو ،روشی شامل به کارگیری همزمان روشهای کمی وکیفی است؛ بنابراین ،نتایج بررسی و تحلیل اطالعات به دست
آمده دراین پژوهش دربرگیرنده ا ستخراج عوامل ا صلی مورد ا شاره در مطالعات پی شین و هم را ستایی این برر سیها به عالوه
انجام م صاحبه کیو برای ا ستخراج دیدگاهها و تفکرات صاحبنظران ا ست .در بخش م صاحبه نیز از تکنیکهای کد گذاری باز و
محوری ،تلخیص و فیلترگذاری در جهت استخراج دادههای خام بهره گرفته شد.
همچنین از بُعد کمی ،از روشهای آماری برای دســته بندی افراد مانند تحلیل عاملی کیو و تحلیل مؤلفههای اصــلی اســتفاده
می شود و از آنجا که هدف ا صلی این روش ،آ شکار ساختن الگوهای مختلف تفکر ا ست ،نه شمارش تعداد افرادی که تفکرات
مختلفی دارند ،به روش پژوهش کیفی نیز نزدیک تر اســت .این روش ،از نظرات ذهنی برای ســاخت گونه شــناســی دیدگاههای
متفاوت اســتفاده میکند .در واقع روش شــناســی کیو فنی اســت که پژوهشــگر را قادر میســازد تا ادراکات و عقاید فردی را
شناسایی و طبقه بندی کند و در درجه دوم به دسته بندی گروههای افراد براساس ادراکاتشان بپردازد ( دوئنکمن.)2010 ، 1
نظر به ا ستفاده از روش کیو برای انتخاب م شارکت کنندگان از روشهای هدفمند با نمونههای کوچک ا ستفاده می شود؛ از این
رو در پژوهش حا ضر در بخش م صاحبه از میان نخبگان شنای ایران که دارای سوابق پژوه شی در این حوزه بودند ،پنج نفر به
عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .در بخش مرتب سازی عبارات از میان مربیان فعال در لیگ برتر ،پی شکسوتان و کارشناسان
نخبه ،متخ ص صین مدیریت ورز شی آ شنا به حوزه شنا ،جامعه شنا سان و ا صحاب ر سانه فعال در شنا ،بی ست نفر به عنوان
مشـــارکت کنندگان پژوهش انتخاب شـــدند .این انتخاب به کمک تلفیقی از نمونهگیری هدفمند و غیر احتمالی و نمونهگیری
گلوله برفی انجام شــد .انتخاب مشــارکتکنندگان در این پژوهش بر اســاس ارتباط نزدیک آنها با موضــوع پژوهش و اهمیت
حضورآنها درپژوهش بود (براون.)2009 ،2

1. Duenckmann
2. Brown
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جدول  .1اطالعات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان
مشارکت
کنندگان

سن

سطح

پست سازمانی

تحصیالت

سابقه

مشارکت

شغلی

کنندگان

سن

سطح
تحصیالت

پست سازمانی

سابقه
شغلی

1

45

دکتری

عضو هیات علمی

 15سال

11

45

دکتری

عضو هیات علمی و
مربی شنا

 22سال

2

42

فوق
لیسانس

کارمند سابق
فدراسیون شنا

 10سال

12

53

لیسانس

شناگر اسبق تیم
ملی

 32سال

3

36

دکتری

شناگر اسبق لیگ
برتر

 9سال

13

44

لیسانس

مدیر سابق هیات
شنا

 15سال

4

38

دکتری

شناگر اسبق لیگ
برتر

 15سال

14

41

فوق
لیسانس

مربی بین المللی
شنا

 17سال

5

55

دکتری

مربی بین المللی

 35سال

15

47

لیسانس

مربی با تجربه شنا

 23سال

6

50

فوق
لیسانس

عضو هیات علمی،
شناگر حرفهای

 20سال

16

48

فوق
لیسانس

کارمند سابق هیات
شنای خراسان
رضوی

 23سال

7

51

دکتری

عضو هیات علمی و
مربی شنا

 28سال

17

54

دکتری

عضو هیات علمی و
مربی شنا

 40سال

8

39

فوق
لیسانس

شناگر اسبق تیم
ملی

 15سال

18

70

دکتری

عضو هیات علمی و
شناگر اسبق تیم
ملی

 40سال

9

42

لیسانس

مربی لیگ برتر

 20سال

19

41

لیسانس

مربی لیگ برتر

 32سال

10

42

لیسانس

مربی لیگ برتر

 20سال

20

40

دکتری

استاد دانشگاه و
مربی بین المللی

 30سال

گامهای اجرایی پژوهش به ترتیب در جدول شماره دو خالصه شده است ( شجیع و همکاران.)2019 ،
جدول  .2گامهای اجرایی پژوهش
گام های اجرایی

شماره
1

مراجعه به ادبیات موضوع ،جستجو و انتخاب مقاالت مناسب ،جمعآوری فضای گفتمان و استخراج عوامل اصلی و آسیبها

2

مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان

3

ارزیابی و جمعبندی فضای گفتمان

4

انتخاب عبارتهای نهایی کیو (کارتهای کیو)

5

ایجاد دسته کیو

6

انتخاب مشارکتکنندگان از میان متخصصان و خبرگان

7

مرتب سازی نمونههای کیو در نمودار کیو

8

تحلیل آماری دادهها (تحلیل عاملی کیو)

مرور ادبیات تحقیق :در گام نخســـت و بر پایه یک تحقیق کتابخانهای از میان مقاالت علمی ،کتب ،مناظره های رادیویی و
تلویزیونی ،روزنامهها ،یادداشتها ،فیلمها و مجالت تمامی اطالعات مربوط به هدف پژوهش یعنی آسیبهای رفتاری در مدیریت
نظام شنای ایران استخراج شد.
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م صاحبه :در ادامه از م صاحبه برای تکمیل ف ضای گفتمان ا ستفاده شد .بر همین ا ساس با ا ستفاده از نمونه گیری هدفمند و
گلوله برفی از پنج نفر افراد دارای تجربه و تخصص در این زمنیه مصاحبه به عمل آمد .الزم به توضیح است که مشارکت در این
پژوهش از سوی افراد کامال آزادانه بوده و به ایشان اطمینان داده شد که پاسخ آنها به صورت محرمانه باقی خواهند ماند .جهت
انجام م صاحبه و گردآوری دادهها از روش نیمه ساختاریافته و به صورت تعاملی -م شارکتی 1ا ستفاده شد .مدت زمان انجام هر
مصاحبه ،پانزده تا بیست دقیقه بود که مصاحبهها توسط دستگاه ضبط صوت ،ضبط می شد .در نهایت پس از اتمام مصاحبهها،
اطالعات در قالب متن پیاده سازی و نهایی سازی شد .در بخش م صاحبه نیز از تکنیکهای کد گذاری باز و محوری ،تلخیص و
فیلترگذاری در جهت استخراج دادههای خام بهره گرفته شد.
جمعآوری فضای گفتمان :در این گام کلیه اطالعات برآمده از مرحله اول و دوم یعنی مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان
با یکدیگر ادغام شده و فضای گفتمان تحقیق را بنا نهادند.
ارزیابی و جمع آوری ف ضای گفتمان :این مجموعه پس ازگردآوری باید به عبارتهای کوتاه و منقطع تبدیل شود تا بتوان نمونه
را از بین آنها انتخاب کرد؛ بنابراین ،از این عبارتهای مناســـب و دلخواه که از مبانی نظری پژوهش یعنی یافتهها و نتایج انجام
مصاحبهها به دست آمده است ،آنهایی جمعآوری شد که ارتباط زیاد با آسیب شناسی رفتاری مدیریت شنای ایران داشتند.
نهایی سازی عبارات کیو :این عبارات مرتبط با آسیبهای رفتاری نظام مدیریت شنای ایران پس از بررسی در دو مرحله توسط
ســه تن ازخبرگان مدیریت ورزشــی ،انجام تغییرهای الزم برای روایی عبارتها مانند حذف عبارتهای مشــابه و تکراری یا رفع
ابهام آنها ،تعداد بیست عبارت به عنوان عبارتهای نهایی نمونهی کیو در پژوهش حاضر انتخاب شد.
انتخاب م شارکتکنندگان :در روش کیو انتخاب بین بی ست تا ه شتاد نمونه از افراد مورد برر سی برای د ستیابی به دیدگاههای
مختلف ن سبت به یک مو ضوع کفایت میکند؛ بنابراین انتخاب م شارکت کنندگان ازطریق روشهای نمونه گیری احتمالی انجام
نمی شود ،بلکه نمونه افراد معموالً به طور هدفمند و با اندازههای کوچک انتخاب می شود که در پژوهش حا ضر از میان مربیان
فعال در لیگ برتر ،پی شکسوتان ،متخص صین مدیریت ورزشی ،جامعه شناسان و اصحاب رسانه فعال در شنای ایران ،بیست نفر
به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند.
مرتب سازی نمودار کیو :درمرحلهی بعد از م شارکتکنندگان خوا سته شد تا بر ا ساس د ستورالعمل مرتب سازی کیو اقدام به
قراردادن هرکدام ازکارتها روی نمودار کیو کنند .به این شـــکل که عبارات کیو روی هر کارتی نوشـــته و در اختیار خبرگان
تحقیق قرار میگیرد .در نهایت خبرگان تحقیق با بررسی عبارات اقدام به جایگذاری عبارات بر روی نمودار مینمایند (شکل .)2
برای انجام این پژوهش از نمودار کیو با توزیع نرمال و توزیع اجباری ا ستفاده شده ا ست ( الینگ سن 2و همکاران .)2010 ،این
نمودار برای قراردادن  20عبارت کیو تو سط م شارکتکنندگان از درجه  -5که به معنای کمترین تاثیر با عبارت مورد نظر ا ست
تا  +5تعبیه شده بود که به معنای بیشترین تاثیر با عبارت کیو مد نظر است.
تحلیل عاملی کیو :پس از مرتب سازی توسط مشارکت کنندگان پژوهش ،تحلیل عاملی کیو با استفاده از نرم افزار اسپیاساس
نسخه  25انجام پذیرفت .از نظر شیوه اجرا ،تحلیل عاملی کیو تفاوت چندانی با تحلیل عاملی اکتشافی ندارد؛ اما تفاوت بنیادین
در اینجاســت که در تحلیل عاملی کیو ،به جای همبســتگی میان متغیرها ،همبســتگی میان افراد مشــارکت کننده ســنجیده
میشود و افراد براساس نوع نگرش شان دسته بندی میشوند ( دوئنکمن.)2010 ،
ابزار مورد اســـتفاده در این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی قابل تفکیک اســـت .در بخش کیفی از طریق مصـــاحبه با روش
تعاملی و م شارکتی و در بخش کمی از نمودار کیو برای انتقال اطالعات برآمده از بخش کیفی با توزیع نرمال و اجباری ا ستفاده
1. Collaborative/interactive interviews
2. Ellingsen
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شد .روایی صوری و محتوایی ابزار که در روش کیو میبای ست حکم به جامعیت عبارات و نمودار کیو بدهد ،به تایید سه تن از
متخ ص صان مدیریت ورز شی درآمد .افزون برآن ،بازخوردهایی که پژوه شگر هنگام مرتب سازی کارتها از م شارکت کنندگان
دریافت کرد ،نماینگر این بود که عبارتهای منا سبی برای سنجش مو ضوع پژوهش انتخاب شده ا ست ( یو شیزاوا 1و همکاران،
 .)2016جهت ســنجش پایایی نمودار و کارت های کیو از روش پایایی مصــححان اســتفاده شــد؛ از این رو از چهار تن از نمره
گذاران خوا سته شد که نمودار را تکمیل نمایند .ضریب همب ستگی  0/76ن شان دهنده پایایی م صححان ا ست .شکل شماره ،2
نمودار و ساختار مرتب سازی کیو را برای مشارکت کنندگان نشان میدهد.

شکل  . 2نمودار کیو

در مرحله آخر دادهها کدگذاری نهایی شده و در قالب عبارات کیو روی کارتهای کیو نوشته شد و در اختیار مشارکتکنندگان
قرار گر فت .در بخش کمی پس از مر تب ســــازی توســـط مشــــار کت کن ند گان پژوهش ،نحوهی امت یازدهی هر کدام از
م شارکتکنندگان ،فرم مخ صو صی ثبت گردید که برای این منظور طراحی شده بود .دادههای مرتب سازی م شارکت کنندگان
در نرم افزار وارد شد تا به کمک تحلیل عاملی کیو ذهنیتهای مختلف مشارکتکنندگان شناسایی شود و به کمک آن به سؤال
های پژوهش پاسخ داده شود.
در ادامه ،برخالف مرحله قبل که از روش کیفی ا ستفاده شد ،از رویه پژوهشهای کمی برای شنا سایی ذهنیتهای م شابه بین
مشــارکت کنندگان پژوهش اســتفاده میشــود .بدین منظور از روش آماری تحلیل عاملی کیو اســتفاده میشــود .روش تحلیل
عاملی ،اصـــلی ترین روش آماری برای تحلیل ماتریس دادههای کیو اســـت .از این رو از عبارت" تحلیل عاملی کیو" اســـتفاده
میشــود تا تاکید شــود ،در فرآیند تحلیل عاملی ،افراد به جای متغیرها دســتهبندی میشــوند .با وجود این ،از نظر آماری هیچ
اختالفی بین تحلیل عاملی کیو و تحلیل عاملی اکتشـــافی وجود ندارد (دوئنکمن .)2010 ،برای انجام تحلیل عاملی از ماتریس
همب ستگی ا ستفاده شد که رو شی مر سوم و معمول ا ست .عاملها به روش واریماکس که نوعی چرخش متعامد ا ست ،چرخش
میکنند .گفتنی ا ست ،اعداد ا ستخراج شده از تحلیل عاملی کیو به روش مؤلفههای ا صلی میبا شند .بر همین ا ساس یافتههای
مرتبط با آسیبهای رفتاری نظام مدیریت شنای ایران نیز ارائه میشود.
یافتهها
برای تشخیص و انتخاب تعداد عاملهای مناسب از آزمون سنگ ریزه استفاده شد .شکل شماره  ،3وضعیت عاملها را در دو
محور  Xو  Yبه نمایش گذاشته است.

1. Yoshizawa
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شکل .3نمودار سنگ ریزه

همان طور که در شکل شماره  3قابل م شاهده ا ست؛ برای انتخاب تعداد عاملهای منا سب مقادیر ویژه بزرگتر از ( )1نیز مورد
تایید و انتخاب قرار میگیرند.
نتایج تحلیل عاملی کیو در جدول زیر خالصه شده است.
جدول .3نتایج تحلیل عاملی کیو آسیبهای رفتاری
ردیف

مجموع چرخشی مجذور بارها

مجموع استخراج مجذور بارها
درصد تجمعی

کل

درصد از واریانس

درصد تجمعی

1

21/51

4/89

20/68

20/68

2

29/62

3/65

18/12

29/53

3

35/58

2/09

16/31

37/20

4

42/80

1/30

14/10

44/43

5

50/50

1/50

10/30

53/70

6

62/86

1/12

9/01

62/86

جدول شماره  3نشان میدهد که با توجه به دیدگاه افراد ،جمعا شش عامل شناسایی شده است که این شش عامل چیزی حدود
 62/86درصد از واریانس را تبیین و پوشش میدهند.
همان گونه که اشاره شد ،بر اساس جدول کل واریانسهای تبیین شده در جدول شماره  ،3آسیبهای شناسایی شده را میتوان
بر اساس اهمیت الگوهای ذهنی بیان کرد .به این صورت که موانع شناسایی شده در الگوی ذهنی شماره  ،1اهمیت بیشتری از
دیگر الگوهای ذهنی دارد؛ زیرا مقادیر بی شتری از واریانس کل را تبیین میکند؛ بنابراین ،اهمیت آ سیبهای شنا سایی شده در
الگوهای ذهنی شش گانه به همان ترتیبی است که در جدول  4آمده است .برای تفسیر و شناسایی عاملها از ماتریس چرخش
یافته عاملها ا ستفاده شد .به کمک این ماتریس م شخص می شود که کدام یک از عبارات باعث ایجاد هر یک از الگوهای ذهنی
در آسیبهای رفتاری شدهاند (جدول .)4
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جدول  .4ماتریس چرخش یافته عاملها
مشارکت کنندگان

الگوهای ذهنی
1

1

0/66

3

0/75

5

0/82

18

0/70

2

2

0/55

6

0/69

10

0/59

12

0/43

14

0/73

3

7

0/66

8

0/76

16

0/46

17

0/63

4

9

0/65

11

0/74

19

0/78

5

4

0/59

13

0/68

6

15

0/67

20

0/59

همان طور که در جدول باال مشــخص اســت .برای تعیین این که کدام آســیب در کدام الگوی ذهنی جای میگیرد ،از ماتریس
چرخش یافته عامل ها ا ستفاده شده ا ست ،به طوری که بزرگترین عدد مثبت برای هر الگوی ذهنی ،ن شان دهنده جای گرفتن
آسیب در آن الگو نیز است .جدول شماره  ،5نتیجه نهایی الگوهای ذهنی در آسیبهای رفتاری را به تفکیک نشان میدهد.
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جدول  .5الگوهای ذهنی خبرگان
شماره
1

2

3

4

5

6

مهمترین آسیب های ساختاری بر اساس الگوی ذهنی
Q1

فقدان تسلط کافی مسئولین فدراسیون شنا با دانش به روز و مدلهای نوین مدیریت

Q7

وجود تحصیالت پایین در مدیران

Q9

عدم اشراف مدیران با متدهای نوین آموزشی

Q14

اطالعات ناکافی مدیران فدراسیون و هیاتهای شنا نسبت به جنبههای حقوقی

Q2

استفاده از منصب مدیریت در جهت توسعه اهداف سیاسی

Q4

دخالت سیاسیون در تصمیم گیریهای سطوح عالی شنای ایران.

Q6

البی گریهای مخرب سیاسی در مدیران

Q10

عدم تسلط کافی مدیران با مفاهیم برنامه ریزی راهبردی و سازماندهی

Q16

عدم آشنایی مدیران تیمها و باشگاهها با اصول مدیریت صحیح و علمی

Q20

به جا گذاشتن بدهیهای فراوان بعد از دوران مدیریت مدیران شنای ایران

Q11

فقدان ارتباط موثر مدیران با بدنه ورزش کشور

Q15

ضعف مدیران و مربیان در برقراری ارتباط با سایر نهادها در پیشبرد اهداف و موفقیت تیمها و برقراری
ارتباطات غیر رسمی مخرب

Q19

فقدان احراز کرسیهای بین المللی

Q12

کمرنگ شدن اخالق در بدنه مدیریت فدراسیون و هیاتهای شنای کشور

Q13

کاهش صداقت و راستگویی مدیران

Q17

کم توجهی به رعایت مسائل اخالقی در برگزاری مسابقات و تورنمنتهای ورزشی از سوی مدیران

Q18

فقدان رعایت تعهدات و اخالق حرفهایی

Q3

ناتوانی مدیران در برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی

Q8

فقدان مهارتهای اداری در سطوح عالی تصمیم گیری

Q5

عدم نگرش و گرایش نسبت به توسعه مهارتهای فردی و عمومی

الگوهای ذهنی

دانش گرایان

سیاسی گرایان

مدیریت گرایان

ارتباط گرایان

اخالق گرایان

مهارت گرایان

بر پایه یافتهها ،شـش الگوی ذهنی نیز مرتبط با آسـیب های رفتاری نظام مدیریت شـنای ایران شـناسـایی شـد .بر همین پایه
الگوی ذهنی دانش گرایان در رتبه اول از منظر اولویت و مهارت گرایان در رتبه شـــشـــم از منظر اولویت قرار گرفتند .اینک به
توضیح و تفسیر نتایج حاصل از الگوهای ذهنی پرداخته میشود .الزم به توضیح است ،نامگذاری الگوهای ذهنی بر پایه شیوه نام
و برچسب گذاری روش کیو و بر اساس نظر تیم تحقیق انجام گرفته است.
بحث و نتیجهگیری
نظر به ا ستخراج الگوهای ذهنی خبرگان در خ صوص آ سیبهای رفتاری نظام شنای ایران ،ابتدا به تجزیه و تحلیل این الگوهای
ذهنی پرداخته و در نهایت به نتیجه گیری و مقایسه یافتهها با نتایج دیگر محققان پرداخته شده است.
بر پایه دیدگاه و ذهنیت دانش گرایان ،مجموع آ سیبهایی چون فقدان ت سلط به دانش روز تو سط مدیران عالی و میانی شنای
ایران ،تح صیالت پایین ،نآ آ شنایی مدیران با روشهای نوین آموزش و تو سعه در مدیریت شنای ایران و در نهایت فقدان دانش
حقوقی در تمامی سرمایههای ان سانی این حوزه از دالیل ایجاد آ سیبهای رفتاری در نظام مدیریت شنای ایران ا ست .این گروه
از خب رگان بر این باورند که اگر سـرمایه انسـانی شـنای ایران در تمامی سـطوح عالی و میانی و فنی ،هرچه بیشـتر در راسـتای
توسـعه و درک دانش روز قدم بردارند ،از آسـیبهای شـنای ایران در بخش رفتاری کاسـته خواهد شـد .ضـعف و یا نبود دانش
تخصصی در مدیران شنای ایران که یکی از وظایف اصلی ایشان محسوب می شود ،در عقب ماندگی شنای کشور نسبت به دیگر
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رقبای منطقه تاثیر دوچندان دارد .عدم آشنایی با شیوههای رهبری ،عدم توجه به مباحث تئوری و نظری سیستماتیک در شنا،
جمله آسیبهای شناسایی شده در این بخش است که متوجه مدیران شنای ایران می شود .این یافته با نتایج شجیع و همکاران
( )2017همخوانی دارد .از سوی دیگر آ سیبهای مرتبط با دانش در مدیران شنای ایران از جمله موارد قابل بحث ا ست .عدم
اطالع از دانش فنی شنا ،از جمله آ سیبهایی ا ست که باید در جهت رفع آن برنامه ریزیهای راهبردی دا شت .انتخاب مدیران
اصــلح و دارای تحصــیالت باال و مرتبط دانشــگاهی در ســطوح عالی و میانی شــنای ایران ،برپایی دورههای دانش افزایی برای
مدیران ،برگزاری دورهها و کارگاههای علمی و آموزشی برای مربیان ،تالش در جهت افزایش دانش حقوقی در بدنه شنای ایران،
برگزاری همایش کاربردی و علمی در این زمینه ،دعوت از متخ ص صان و کار شنا سان جهت راه اندازی اتاقهای فکر در را ستای
تو سعه دانش اع ضای فدرا سیون و هیاتهای شنای ایران و مواردی از این د ست ،از جمله راهکارهای برون رفت از آ سیبهای
رفتاری در حوزه دانش است.
سیاسی گرایان ،حضور و تاثیر هرگونه دخالتهای سیاسی را در بدنه مدیریت شنای ایران نمیپذیرند .به همین منظور استفاده
از منصبهای مدیریتی برای رسیدن به اهداف باالتر سیاسی و همین طور دخالت سیاسیون در امور عالی شنای ایران ،از جمله
آسیبهای استخراجی بوده که این گروه از خبرگان به درستی به آن اشاره داشتند .بی شک ورزش کشور به ویژه فدراسیونها و
هیاتهای ورزشی که بانی اول رشتههای ورزشی در کشور هستند ،باید از حضور و دخالت افراد سیاسی دور بمانند که به دنبال
مقاصــد و پیشــرفت شــخصــی خود نیز هســتند .بی تردید تاثیر پذیری از هرگونه دخالتهای ســیاســی ،آســیبها و چالشهای
بیشتری را در مدیریت شنای ایران در بر خواهد داشت .تربیت نیروی انسانی اصلح و فاقد هرگونه گرایشها و اهداف سیاسی در
نظام مدیریت شــنای ایران ،از جمله مواردی اســت که میبایســت بیش از پیش در دســتور کار قرار گیرد .نظارت روی انتخابات
روسای فدراسیون و هیاتها ،جلوگیری از هرگونه شبکه سازی سیاسی در انتخابات و مواردی از این دست ،از جمله پیشنهاداتی
است که میتواند برای جلوگیری از بروز بیشتر این آسیب رفتاری موثر واقع شود.
برپایه ذهنیت مدیریت گرایان ،آســیبها و چالشهای مدیریتی ،یکی دیگر از آســیبهای رفتاری نظام مدیریت شــنای ایران در
حوزه سرمایه ان سانی است .بر همین مبنا عدم ت سلط مدیران با مفاهیم مدیریت عمومی ،فقدان آ شنایی مدیران با شگاهها و تیم
ها به ا صول و فنون صحیح مدیریت و همین طور فقدان آ شنایی مدیران با نحوه بودجه بندی و خرج سرمایههای مالی در بدنه
مدیریت شنای ایران ،از جمله آ سیبهای مدیریتی ا ست که تو سط این گروه از خبرگان معرفی شده ا ست .بر همین ا ساس
ســرمایه انســانی شــنای ایران باید از منظر مهارتهای مدیریتی ارتقا یابد .فقدان آشــنایی با مفاهیم برنامه ریزی ،ســازماندهی،
نظارت و ارزیابی ،رهبری ،بودجه بندی و  ...در مدیران عالی و میانی شنای ایران ،چیزی جز عقب گرد برای شنای ایران تو شه
ای به همراه نخواهد داشت .استفاده از مدیران ورزشی با تجربه و متبحر در فدراسیون و هیاتهای شنای ایران و برنامه ریزی در
جهت توانمندسازی ایشان ،از جمله پیشنهاداتی است که میتواند ارائه گردد.
بر ا ساس دیدگاه ارتباط گرایان ،این م سائل و آ سیبهای ارتباطی ا ست که فقدان پی شرفت و تو سعه را در نظام مدیریت شنای
ایران موجب می شود .بی شک ارتباط به عنوان یک مهارت و مفهوم ارزشمند در سازمان میتواند مقدمات توسعه را در سازمان
فراهم کرده و یا بالعکس ،نبود آن میتواند موجب بروز آسیبهای دیگر در سازمان شود .به همین منظور فقدان ارتباط مدیریت
شــنای ایران با دیگر ســطوح مرتبط با ورزش ،ضــعف مدیران و مربیان در برقراری ارتباط با ســایر نهادها در پیشــبرد اهداف و
موفقیت تیمها و همین طور ضعف در احراز و دستیابی به کرسیهای بین المللی در جهت هرچه توسعه بیشتر برای شنای ایران
از جمله آ سیبهای سرمایههای ان سانی شنای ایران بوده که از سوی خبرگان پژوهش در قالب این گروه ذهنی جای گرفتهاند.
ارتباط غیر ر سمی از سوی سرمایههای ان سانی شنای ایران ،موجب آ سیب در و ضعیت رفتاری در بدنه مدیریت آن می شود .در
اینجا منظور از ارتباط غیر رســـمی ،ارتباط نامطلوبی اســـت که افراد در جهت رســـیدن به اهداف خود خارج از چهارچوبهای
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رســمی و خارج از وظایف و تکالیف خود انجام میدهند .گفتنی اســت ،برقراری این ارتباطات در میادین ورزشــی به مثابه انجام
کاری خارج از بازی جوانمردانه محســوب میشــود (نجفی کلوری و همکاران .)2012 ،برقراری ارتباط نامطلوب و غیر رســمی با
بازیکنان ،لیدرها ،ایجنتهای غیر ر سمی (دالالن) ،ر سانهها ،مدیران و م سئولین و سیا ست مداران ،از جمله اینگونه ارتباطها
محسوب می شود .ارتباط غیر رسمی و نامطلوب افراد با یکدیگر نه تنها از موارد آسیب زا در وضعیت رفتاری کشور محسوب می
شود ،از فاکتورهای مخرب در با شگاههای شنای ک شور نیز به ح ساب میآید .توجه بیش از اندازه به بع ضی بازیکنان در جهت
برقراری ارتباط با هدف کنترل بازیکنان دیگر ،ایجاد دایره قدرت و سلسله مراتب در تیمها توسط مربیان ،از جمله مواردی است
که در باشگاهها قابل مشاهده است .فرهنگ سازی و آموزش ،ایجاد ساختار نظام مند و دارای بازوهای قوی نظارتی و ممیزی در
با شگاهها و نظارت دقیق فدرا سیون شنا و وزارت ورزش و جوانان با هدف نظارت بر عملکرد افراد از جمله پی شنهاداتی ا ست که
میتوان با عملیاتی ساختن آنها از میزان این آسیب در وضعیت رفتاری سرمایههای انسانی شنای ایران تا حدی جلوگیری کرد.
بر پایه الگوی ذهنی اخالق گرایان ،یکی از م شکالت و آ سیبهای رفتاری در نظام مدیریت شنای ایران ،فقدان رعایت م سائل
اخالقی ا ست .نظر به دیدگاه این گروه از خبرگان این آ سیبهای اخالقی در بدنه کادر فنی و اجرایی تیمها ،با شگاهها و همین
طور مدیران و کارکنان فدرا سیون و هیاتهای شنای ایران ا ست که نظام مدیریت شنای ایران را با چالش همراه ساخته ا ست.
اخالق به مجموعه رفتارهای عرفی و قانونی متناسب با محیط جامعه اشاره دارد و اخالق فردی و اجتماعی را میتوان از انواع آن
نام برد (اح سانی و شجیع .)2012 ،نظر به تحقیقات گ سترده محققان ،بی اخالقی مانند؛ دروغ ،بیحرمتی و رفتارهای ز شت و
ناپ سند از سوی ورز شکاران ،مربیان و سایر افراد درگیر در آن قابل م شاهده بوده و به عنوان مانع پی شرفت و آ سیب در محیط
های حرفهای ورزش به ویژه ر شته ورز شی شنا مح سوب می شود .نگارش مرام نامه اخالقی مدیران در سطوح مختلف شنای
ایران ،ت صحیح و مهند سی مجدد نظام اداری ،فرهنگ سازی از طریق ر سانه ،نظارت و ارزیابی از سوی د ستگاههای باالد ستی و
مواردی این چنینی ،از جمله اقداماتی است که در راستای رفع آسیبهای اخالقی میتواند در دستور کار قرار گیرد .عدم رعایت
اخالق از سوی مدیران نیز ،آسیب در وضعیت رفتاری سرمایههای انسانی شنای ایران را در پی دارد.
نظر به دیدگاه مهارت گرایان ،فقدان مهارت الزم در سرمایههای ان سانی شنای ایران ا ست که موجب ایجاد آ سیب رفتاری در
نظام مدیریت شــنای ایران میشــود .فقدان مهارتهای الزم برای میزبانی رویدادهای بین المللی ،فقدان مهارتهای اداری برای
مدیران ،از جمله آ سیبهای شناسایی شده توسط این گروه از خبرگان است .بی شک برنامه ریزی راهبردی در راستای توسعه
مهارتهای ســرمایههای انســانی شــنای ایران ،از جمله اقداماتی اســت که میبایســت در اولویت امور قرار گیرد .عدم وجود
مهارتهای عمومی در مدیران نظام مدیریت شنای ایران ،موجب آ سیب در و ضعیت رفتاری ای شان می شود .مهارتهای عمومی
در افراد ،مجموعه مهارتهایی است که فرد در جهت عملکرد بهتر و با هدف رسیدن به مقاصد تیمی به کار میگیرد (چی لیو،1
 .)2010آشــنایی با مهارتهای انتقال دانش ،مهارتهای ارتباطی ،انگیزشــی و مدیریتی و همین طور فقدان آشــنایی با مهارت
های ت شویق و تنبیه ،از موارد قابل ذکری ا ست که آ سیب را در و ضعیت رفتاری سرمایههای ان سانی شنای ایران ایجاد میکند.
بی شک نداشتن اولویت در اهداف ،نبود مطالعات جنبی و عدم به کارگیری و یا مشاوره با متخصصان ،از جمله مواردی است که
این آســیب را در ســرمایههای انســانی شــنای ایران ســبب میشــوند .برگزاری کالس و کارگاههای دانش افزایی با هدف ارتقای
مهارتهای عمومی مدیران هیاتهای شنای استان و شهرستانها ،همکاری با دانشگاه و موسسات آموزشی در زمینه و در نهایت
طراحی و ارائه بستههای آموزشی ،میتواند بخشی از آسیبهای وارده در این زمینه را بهبود بخشد.
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 نظام مدیریت شنای ایران در بعد رفتاری خود دارای کمبودها و، به طور کلی میتوان نتیجه گرفت،با توجه به آنچه بحث شد
 اقدامهای پیشگیرانه و اصالحی، با توجه به اهمیت موضوع و همچنین وضع نامطلوب اغلب مولفههای این بعد.نقصانهایی است
جهت رفع نواقص و کمبودها و نیز اقداماتی در جهت حفظ برتریها و قوتها در بعد رفتاری ضروری به نظر میرسد و پی شنهاد
 مدیران عالی فدراسیون شنای ایران نسبت به شناسایی مشکالت و ارائه، مسئوالن بلند پایه ورزش کشور و همین طور،میشود
راهحل های کاربردی برای رفع آن با فوریت اقدام کنند تا در آیندهای نه چندان دور به عینه شـــاهد صـــعود نر بهره وری و
.عملکرد سازمانی فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران تحت سرپرستی خویش و در پی آن توسعه شنای کشور باشند
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