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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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 شنای ایران مدیریتنظام  یرفتار یهابیخبرگان در خصوص آس یذهن یالگوها لیو تحل ییشناسا

 4سید مصطفی طیبی ثانیو  3، علی فهیمی نژاد2، باقر مرسل1سید مصطفی معاون افشاری

 .ایران شاهرود، ،می، واحد شاهروددانشگاه آزاد اسال گروه تربیت بدنی، ،انسانیدانشکده علوم دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، . 1

 .ایران شاهرود، شاهرود، واحد گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی،اسالمی،  زادآاستادیار مدیریت ورزشی دانشگاه . 2

 .ایران شاهرود،زاد اسالمی، واحد شاهرود، آدانشگاه  گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی،، استادیار مدیریت ورزشی. 3

 .ایران شاهرود،زاد اسالمی، واحد شاهرود، آدانشگاه  گروه تربیت بدنی، ، دانشکده علوم انسانی،استادیار مدیریت ورزشی. 4

 27/06/1399تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                 13/12/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده

شنای  مدیریتنظام  یررفتا یهابیخبرگان در خصوص آس یذهن یالگوها لیو تحل ییشناساهدف از پژوهش حاضر هدف: 

 .ایران بود

 های اکتشافی؛ ازنوع پژوهش به لحاظ ماهیت از ربردی؛های کاحاضر بر اساس هدف، از نوع پژوهش مقالهشناسی: روش

. در استهای آمیخته کیو، از نوع پژوهش ایشی و به دلیل کاربرد روشپیمـ  های توصیفیها، از نوع پژوهشنظرگردآوری داده

انتخاب نمونه پژوهش  نفر به عنوان پنج ،نخبگان شنای ایران که دارای سوابق پژوهشی در این حوزه بودند میانبخش مصاحبه از 

 تیریمد نامتخصص ،و کارشناسان نخبه شکسوتانیبرتر، پ گیفعال در ل انیمرب سازی عبارات از میانشدند. در بخش مرتب

کنندگان پژوهش انتخاب نفر به عنوان مشارکت بیست، شناناسان و اصحاب رسانه فعال در شجامعه ،ی آشنا به حوزه شناورزش

 انجام شد.  برفی گلوله گیرینمونه و احتمالی غیر و هدفمند گیرینمونه تلفیقی از صورتبه  گیریروش نمونه شدند.

 ،ایران شناسایی شد که به ترتیب اولویت شاملهای رفتاری نظام مدیریت شنای لگوی ذهنی مرتبط با آسیبشش ا ها:یافته

 گرایان بودند.گرایان و مهارتقگرایان، اخالگرایان، ارتباطگرایان، مدیریتگرایان، سیاسیدانش

 هیسرما یهابیآس تی. با توجه به اهماست ییهانقصان یدارا شیخوبعد رفتاری  در به طور کلی شنای ایران گیری:نتیجه

جهت رفع  در رانهیشگیپ هایاقدام ،رفتاری در این زمینه یهاوضع نامطلوب اغلب مولفه نیو همچن در بخش مدیریت یانسان

 ،دشویم شنهادیرسد و پیبه نظر م یضرور رفتاری بعد در هاو قوت هایدر جهت حفظ برتر یاقدامات زیکمبودها و ننواقص و 

 نمایند.اقدام  های کاربردیحلو ارائه راه تمشکال یینسبت به شناسا شنای ایران ونیفدراس یعال رانیمد

 .شنا، روش شناسی کیو ،، الگوی ذهنیمدل سه شاخگیسرمایه انسانی، های کلیدی: واژه

  باقر مرسل :نویسنده مسئول

 E - mail: morsal1361@gmail.com 09120978505تلفن: 
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 مقدمه

 یرقابت تیو مز تیپررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفق یانسان سرمایهبا آغاز هزاره سوم، هر روز نقش 

 تیریوجود مد نیاست. با ا وستهیپ قتیبه حق شیاز پ شیب صنعت ورزشامر به خصوص در  نی. اشودیم ادیدر سازمان  داریپا

سان سرمایه سازمان یان ست که از جمله م یمتعدد یهالشها با چادر  کار ماهر و  یرویشدن، کمبود ن یتوان جهانیمواجهه ا

عدم  ،یزگینگا یب ،یمنابع انسان یناکاف یبهره ور ض،یبعت ،یساالر ستهیعدم شا ،برنامه نبودکارکنان،  ازیمتعهد، عدم شناخت ن

فوق العاده  تی. امروزه با وجود اهم(2018، 1)الحقیق و متها کارکنان باسابقه سازمان را نام برد یمشارکت کارکنان، ترک همکار

 ،یو روابط شخص یکار روابطمناسب از  فینداشتن تعر ،یمبهم بودن اهداف سازمان ،متعدد از جمله لیبنابه دال ،سرمایه انسانی

سبب شده است که ساز و  دیگر موارد نیزو  یانسان ایهسرم نبود شاخص های ارزیابی و آسیب شناسی، آموزشی ستمینبودن س

شخص سان هایسرمایه یساز یفیدر جهت ک یکار م شده و حت فیتعر یان شود یسازوکار چندان جد نیا ین عبدول ) گرفته ن

  (.0202، 2کاهار

است و یت شناخته شده به رسمورزشی و غیر ورزشی های فکری در عملکرد کسب و کار صنایع در سالیان اخیر نقش سرمایه

صنعت سب و کار افزایش دهند ،تالش کردند های مختلفمدیران  سرمایه فکری را به . سهم آنها را در نتایج ک به همین دلیل 

ـــازمان تع عنوان ـــهود برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در  ریف کرده و از آن به عنوان یکیک منبع حیاتی برای س منبع نامش

سانی به عنوان یکی از نام برده هاسازمان سرمایه ان سازماناند. بر همین مبنا  سیار مورد توجه  سرمایه فکری، ب صلی  ها اجزای ا

سازمانگرفت قرار صلی  ست. امروزه دغدغه ا ست. از طریق حفظ، جذب و  ها، حفظ مزیت رقابتی خوده ا سانی ا سرمایه ان توسعه 

)زنگ  دنبینا در توسعه سرمایه انسانی خود مید که کلید بقای خود رشونهایی قلمداد میهای پیشروی ورزشی سازمانسازمان

سانی در سازمان این بین نباید دیگر مزایا و فواید. در (2017، 3و هو اندازی و نادیده گرفت. راه را های ورزشیمدیریت سرمایه ان

شی، برنامه ریزی سعه بهتر مدیریت دانش، مدیریت مطلوب داوطلبان ورز ستم اداریتو سی شکیل  سب نیز از  ، کنترل و ت متنا

سانی جمله فواید دیگر  سرمایه ان ستمدیریت  سانی نیز موجبات توسعه . جدا اا سرمایه ان سب، مدیریت  ساختاری منا ز اقدامات 

  .(2006، 4مکگرو )تایلر و فردی کارکنان را فراهم خواهد آورد
ستراتژ تیریمد سان کیا ش یهاسازمان یبرا یمنابع ان س همچون یلیبه دال یورز سا سان یرویدر جذب ن شتریب تیح و  یان

های ورزشی رهیافت استراتژیک را به عنوان یک برخوردار است. امرزه سازمان ریشتاز اهمیت بی ،های باالتر منابع انسانیهنیهز

سان کردن منابع تیریمد روش مهم  یکاف یشواهد تجرب .ابندیکارا و موثر دست ی سازمان اتیتا به هدف عمل برندیبه کار م یان

 یریبه کارگ یهاتیفعالدارد.  قرار ینسانبع امنا ریبه شدت تحت تاث یورزش یهاسازمان یاثربخش دهد،یوجود دارد که نشان م

افزایشی جهت حفظ افراد  رو به یهادر جهان با چالش یورزش یهااز باشگاه یاریبس یبرا یورزش یهاسازمان دری انسان یروین

 یهاباشــگاه یمســاله مهم برا ،یادجذب نیروی انســانی در کشــورهای مختلف زی حفظ و(. 2016، 5)ویراکون روبرو بوده اســت

ش ست یورز شان میا شواهد مختلف ن شگاهدهد که .  شی در با سوییس چیزی حدود های ورز سکاتلند و  شورهای ا  50تا  30ک

ی، منابع انسان ینگهدار که جذب و دهدیشواهد نشان م . ایننمایندد را صرف حفظ و جذب اعضای خود میمنابع خودرصد از 

 سازمان یهاتیدر فعال میها به صورت مستقچالش. این (2013، 6)آکینگبوال اندکرده جادیدر بخش ورزش ا رای مهم یهاچالش
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ای انســـانی از اولویت هراهبردی در زمینه مدیریت ســـرمایه های؛ بنابراین توجه و برنامه ریزیاندبوده رگذاریتاث یورزشـــ یها

 . استهای ورزشی سازمان

و در جهت توسعه ورزش ملی یاد  پرطرفدار المپیکی یهابه عنوان یکی از رشته های مختلف، از رشته ورزشی شنادرمیان رشته

فدار افزوده پیک بر اهمیت این رشته ورزشی پر طرتعداد و ارزش مدال های این رشته در رویدادهای جهانی به ویژه الم. شودمی

در سراسر دنیا به  ها طرفدار راو یک رشته ورزشی پایه میلیونوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی از دیگر سو شنا به عن است.

 ترینمهم و نیترجذاب رشته شنا یکینبوده و  یموضوع مستثن نیاز ا زین رانیور اشک (.2015، 1گئورگ)بیند. خود وابسته می

و  شنا رشته ورزشی مختلف یهادر بخش نیسن یاستقبال پرشور افراد در تمام شود،یدر کشور محسوب م یورزش هایرشته

و ورود به  یگذارهیاساس سرما نیهمت. بر باالس یبر ادعا یلیدل ،گریو موارد د ی و المپیکدر مسابقات جهان ملی پوشانحضور 

صه در جهت تحل نیا شناخت پد لیعر شم ریغ یمربوط به آن امر یهادهیو  شقابل چ ست. از ا یپو ست در جهت  نیا رو بجا

سعه قهرمان ،یاهداف عال شبردیپ صورت علم یالملل نیب یهاگاهیو کسب جا یاو حرفه یتو شور به  س یو منطق یدر ک  یبه برر

 ساخت انیآن را نما یزابیو آس تیعوامل موفق انهیواقع گرا یدگاهیورزش پر مخاطب در کشور پرداخت و با د نیا دهیپدتمام 

ر های پرطرفدارشته ایران به عنوان یکی ازبه همین منظور آسیب شناسی نظام مدیریت شنای  (. 2019)طالب پور و همکاران، 

ها، ینهزصــرفه جویی در ههای مطلوب تر، ری مدیران، برنامه ریزیالت رفتاها و مشــکالمپیکی، در راســتای شــناخت چالش

 نماید. مدیران بیش از پیش ضروری جلوه میهای ارزیابی در شناسایی شاخص

است که مراد از آن شناسایی علل و ریشه عواملی است که در بروز بحران در  2پاتولوژیآسیب شناسی معادل کلمه از دیگر سو 

سیب از هدف. سازند مختل را هاپدیده کارآمدی و بالندگی روند تواندمی عوامل این و دارند نقش مختلف هایپدیده سی آ  ،شنا

 به هاداده آوریآســیب شــناســی جمع گر،دی نگاه از. ســتهافعالیت و هاحران در روند طبیعی پدیدهب یا رکود علل یا علت یافتن

 فتعری مختلف جوامع در محیطی هایمحدودیت و فشارها ها،چالش مشکالت، حل راستای در سودمند و اثربخش تعامل منظور

شتر جنبهشویم سی بی شنا سیب  سایی و ها داخلی و خارجی تهدید آمیز برد. با کمک آ شنا سازمان  ها برنامه برای رفع آنای 

های وارد یبآس علل تشخیص و شناسی بیماری معنی به شناسی،آسیب  (.2016و همکاران،  3)بردمن پذیردریزی صورت می

س سی سانی نیز دارای  تمیبه  ستی کاربرد دارد، در علوم ان سترده در علوم زی ست. این علم که به طور گ شخص مورد مطالعه ا م

س ست، به طوری که آ س بیمقام و اعتبار ا شمندان علومن تحت سازما یشنا سانی را به خود معطوف  همین عنوان توجه دان ان

س سی عالوه بر مفاهی ت.کرده ا شنا سیب  صطالح آ سایر مفاهیم و روشو روش ما های مدیریت دانش، در های علوم رفتاری، 

سازمانی و غیره را نیز مدنظردارد.  هزمین سطح بهرهبرنامه ریزی راهبردی، مهندسی مجدد فرایندها، بهره وری   وریپایین بودن 

عوامل دیگری همچون سازماندهی  بلکهعامل انسانی نیست،  هاینارسایی و اشکاالت از ناشی فقط اثربخشی، و کارایی مفهوم به

س سب بودن فرایندهای کاری و غیره در این میان نقش دارند که باید مورد برر ضعف نظام کنترل، نامنا سب،   رندیقرار گ ینامنا

ر منظو به مناسب حل راه هارائ و هاآسیب یابیرو به منظور مدون کردن طبقه بندی و ریشه نیاز ا. (2018ن، همکارا کریمی و)

ن امتخصصارزشمند به منظور  بهسازی سود برد؛ چراکه به زعم  ییهای آسیب شناسی به عنوان ابزارهاتوان از مدلاصالح می

ستفاده کرد؛ ز سازمان نباید از مدل هبرای مطالع این حوزه شگر، فرایند مطالعه را جهت داده و اقذهنی ا دامات یرا ادراکات پژوه

 یشاخگسه لیپژوهش حاضر بر اساس مدل تحل .کندمشارکت می وژهدهد و در تعمیم پیامدهای پرن ها را تحت نفوذ قرار میآ

 ،یانهیه عوامل رفتاری، ســاختاری و زمه دســتدر ســ توانیرا م تیریســازمان و مد یهادهیمدل پد نیگرفته اســت، در ا انجام

                                                        
1. Gheorghe 

2. Pathology 

3. Boardman 
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ــ ــه نیا یگذارنامد. علت کر لیوتحلهیو تجز یبررس ــاخگ مدل به س ــت که ارتباط ب یش ــاختاری، رفتاری و  نیآن اس عوامل س

نوع روابط ع، واق . درردیشاخه قرار گ سه نیخارج از تعامل ا تواندینم یسازمان دادیرو ای دهیپد چیکه ه است یاگونهبه یانهیزم

 انی. رابطه مباشندیسازمان م اتیاز تنه واحد ح دهییشاخه رومثابه سه شاخه از نوع الزم و ملزوم بوده و به سه نیا نیموجود ب

 .آمده است 1کلشاخه در ش سه نیا

 

 

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

 گیرد. قرار می، مورد تجزیه و تحلیل های انسانی شنای ایرانمایهشاخه رفتاری سرلذا با توجه به مدل ارائه شده در این تحقیق، 

ـــینه تحقیق می ـــوع مورد نظر پی برد. با نگاهی به پیش ـــجادی و همکاران )توان به طور دقیق تر به اهمیت موض ( در 2018س

ساختار ورزش ایران پرداختند و عواملی  سی  شنا سیب  شی به تدوین مدل آ سپژوه شنا که موجب پیدایش پدیده  کردند ییارا 

ر وظایف، تداخل در ؛ این عوامل عبارتند از؛ ساختار بوروکراتیک، ابهام دشدار ورزش ایران میکپارچگی در ساختنبود انسجام و ی

ا ( با شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه و پیشرفت ورزش شن2017و همکاران ) یزیقهرمان تبری وظایف. وظایف و پراکندگ

شان دادند ستان کرمان ن شنا د ،در ا د و برنامه ریزی آمر مدارس، نبود برنامه ریزان کارعواملی همچون اهمیت ندادن به ورزش 

شتیبان برای حمایت مال شنا، عدم جذب پ سطح کالن هیأت  سب در  شت یمنا سانه هدر ر شنا، عدم حمایت ر شی  ها در ورز

ستاندار ستخرهای ا شنا و نبود ا سابقه، از موانع دپیشبرد ورزش  ستان کرمان د تمرین و م شنا در ا رونی مهم توسعه و پیشرفت 

ستند سع؛ ه صلی ترین مانع تو شش گانه، موانع مدیریت و برنامه ریزی به عنوان ا شنا همچنین در میان عوامل  شرفت  ه و پی

ش کی( در 2014) یو کامران اتیب اند.مدنظر قرار گرفته س ،یمطالعه پژوه س بیآ ساناونمع یشنا با هدف بهبود و  یت منابع ان

از وجود  یحاک قیتحق نیا یهاافتهیخود انتخاب کردند.  یرا به عنوان کار پژوهش مدل آسیب شناسی کیوتوسعه با استفاده از 

س صابات و ارتقا نشیچون گز ییهابیآ ستخدام، انت ساختار یسازمان رساختا ،یشغل یو ا  ،یشغل تیرضا زش،یانگ ،یدر بخش 

ــغل تیو امن یهبرر ــ تیو در نها یدر بخش رفتار یش ــتر بیآس و  یقربان گریدر پژوهش د. بود یانهیدر بخش زم ییگرا یمش

سرما یالگو ،(2016همکاران ) سان هیسنجش  س یان ش یهاونیدر فدرا شاخص رانیا یورز سان هیسرما یهارا ارائه نمودند.   یان

ــا ،یرهبر ت،یریمد زش،یچون انگ ــتیدانش و مهارت، ش ــنجش و  ،ینیو کارآفر هیتعهد، تجر ،یکار یهایگس از جمله عوامل س

  .شدند یمعرف یورزش یهاونیدر فدراس یانسان یهاهیسرما یابیارز
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مایه های المپیکی را دســتررســی مدیریت منابع انســانی ســازمان( در این زمینه ب2017) 1تریپولیســوتیدر تحقیقات مشــابه 

صلی رفتاری ز نتایبخشی اپژوهش خود قرار داد. در  شاخصه ا ج این تحقیق، محقق عواملی چون انگیزه و تعهد را به عنوان یک 

سع ساختاری در تو صلی  صه ا شاخ سازی کارکنان را به عنوان یک  سازمانو آموزش و توانمند سانی در  های  ه مدیریت منابع ان

ــیهای نرم مدنیز در مقاله خود مهارت (2017) 2المپیکی عنوان کرد. کومار ی، های ارتباطنماید. مهارتی میرا معرف یران ورزش

صمیم گیری و مهارت سازی، ت سازمانیتیم  ست.، از جمله مهارتهای  شده ا شاره  ست که در این تحقیق به آن ا  های رفتاری ا

ش در توســعه ورز یانســان هیســرما یاصــل یفاکتورها ی( در پژوهش خود به بررســ2014و همکاران )3 چیســمانوویک نیهمچن

ستان پرد سان هیسرما یباال تیاز نقش و اهم یحاک قیتحق نیها در اافتهیاختند. صرب سعه ورزش بود. ا یان  نامحقق نیدر تو

در  یانسـان هیتوسـعه سـرما عوامل نیاز مهمتر یکی یورزشـ یهاو آموزش را در سـازمان تیخالق ،یریپذ یاجتماع یفاکتورها

 هیمارا دست ونانیکشور  یورزش هایونیفدراس یانسان یهاهیسرما یتوانمندساز ،(2012و همکاران ) انویورزش برشمردند. پاپائ

صم هایمهارت شیاطالعات و ارتباطات، افزا ستمیس یهامهارت یخود قرار دادند. ارتقا قیتحق  یدر کارکنان، ارتقا یریگ میت

صل یاکتورهاو پاداش از ف یزشیانگ ستمیس تیاولو تیکارکنان و در نها یابیارز ستمیس س یدر توانمندساز یا  یهاونیدر فدرا

م مدیریت منابع ( در تحقیق خود با موضــوع مفاهی2010) 4ایزکیردو. پژوهش به آن اشــاره شــده اســت نیبود که در ا یورزشــ

سازمان سانی در  شیان سهای ورز سعه  شی غیر قابازمان، نقش مدیران را در تو شی خواند. بر پایه یافتهای ورز شم پو های هل چ

ضر شی در ،تحقیق حا سانی نیز می ناتوانی مدیران ورز سازمان وارد به کارگیری نیروی ان ضربات جبران ناپذیری بر پیکره  تواند 

  .کرده و مانع از پیشرفت و توسعه آن شود

که این خود  ه استتاکنون هیچ مدالی از رشته شنا کسب نکرد های المپیکحضور در بازیچهارده بار ایران با به طور کلی شنای 

همچنین فدراسیون شنا به عنوان  ؛های فراوان در این رشته ورزشی باشدها و آسیبتواند یکی از دالیل آشکار بر وجود چالشمی

باید این سوال مطرح گردد که دلیل  ،رسدکه به نظر می استنی کشور دارای سابقه طوال مهمترین ستون توسعه و رشد شنا در

چه گفته شد و نیز با توجه به نقش مهم و کلیدی مدیران و مربیان براساس آن این رشته ورزشی چیست؟ ان درعدم موفقیت ایر

افتخار جهانی در این  هایهای چشمگیر در رسیدن به قلهای ایران در توسعه این ورزش جهت رسیدن به موفقیتشنای حرفه

ناسی موانع پیش روی این افراد به منظور کشف موانع و برطرف ورزش زیبا و محبوب و خارج شدن از وضعیت کنونی؛ آسیب ش

نظام  تیریمد یرفتار یهابیآس و کمی یفیک لیتحلنماید؛ در همین راستا پژوهش پیش روی در پی نمودن آن ضروی می

هایی در هشو از آنجا که تاکنون پژوهشی در این زمینه داخل کشور انجام نگرفته و جای خالی چنین پژو است رانیا یشنا

نگرش  آید، محقق بر آن است تا با ارزیابیای کشور به شدت به چشم میوری و بهبود عملکرد شنای حرفهراستای افزایش بهره

های حلو راه پرداختهاین رشته  و خبرگان به عنوان منابع انسانی ای کشورو مربیان شنای حرفه ، متخصصانمدیران هنیتذو 

لیاتی جهت جلوگیری از موانع و مشکالت آتی ارائه نماید؛ در نتیجه ت احتمالی و نیز راهبردهای عمکاربردی جهت رفع مشکال

در چه وضعیتی قرار دارد و چه تحلیلی  رانیا ینظام شنا تیریمد یرفتار یهابیآسمحقق به دنبال پاسخ به این سوال است که 

 د؟کرتوان می
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 شناسیروش

ساس هدف، از ن مقاله ضر بر ا شافی؛ ازنظرگردآوری دادهنوع پژوهش های کاربردی؛ به لحاظ ماهیت ازوع پژوهشحا ها، های اکت

صیفیاز نوع پژوهش شی و به دل- های تو ستکیفی( ـــــ  آمیخته )کمیهای یل کاربرد روش کیو، از نوع پژوهشپیمای . روش ا

اطالعات به دست  این، نتایج بررسی و تحلیلهای کمی وکیفی است؛ بنابرروشی شامل به کارگیری همزمان روششناسی کیو، 

شین آمده دراین پژوهش دربرگیرنده شاره در مطالعات پی صلی مورد ا ستخراج عوامل ا سی ا ستایی این برر به عالوه  هاو هم را

صا ستخراجحبه کیو برای انجام م ست.دیدگاه ا صاحبنظران ا صاحبه ن ها و تفکرات  و  ازب یکد گذار یهاکیاز تکن زیدر بخش م

 خام بهره گرفته شد. یهادر جهت استخراج داده یلترگذاریو ف صیتلخ ،یمحور

ــته بندی افراد ماننکمی، از روش عدهمچنین از بُ ــتفاده تحلیل مؤلفهد تحلیل عاملی کیو و های آماری برای دس ــلی اس های اص

سمی ساختن الگوهای مختلف تفکر ا شکار  صلی این روش، آ شمارش تعداد افرادی که تفکرات  ،تشود و از آنجا که هدف ا نه 

های اســت. این روش، از نظرات ذهنی برای ســاخت گونه شــناســی دیدگاهتر  مختلفی دارند، به روش پژوهش کیفی نیز نزدیک

ــتفاده م ــگر را قادر مییمتفاوت اس ــت که پژوهش ــی کیو فنی اس ــناس ــازد تا ادراکات و عقاید فردی را کند. در واقع روش ش س

 .(2010،  1) دوئنکمن های افراد براساس ادراکاتشان بپردازدگروه طبقه بندی کند و در درجه دوم به دسته بندی شناسایی و

شارکت کنندگان از روش ستفاده از روش کیو برای انتخاب م ستفاده میا نمونههای هدفمند بنظر به ا از این  ؛شودهای کوچک ا

صاحبه از  ضر در بخش م شی در این حوزه بودند میانرو در پژوهش حا سوابق پژوه شنای ایران که دارای  به  نفر پنج ،نخبگان 

و کارشناسان  شکسوتانیبرتر، پ گیفعال در ل انیمرب رات از میانشدند. در بخش مرتب سازی عبا عنوان نمونه پژوهش انتخاب

ص ،نخبه ص ش تیریمد نیمتخ شنای آورز سانه فعال در  ،شنا به حوزه  صحاب ر سان و ا شنا ست، شناجامعه  نفر به عنوان  بی

ـــدند. این انتخاب به کمک تلفیقی از ـــارکت کنندگان پژوهش انتخاب ش  گیرینمونه و احتمالی غیر و هدفمند گیرینمونه مش

ها با موضــوع پژوهش و اهمیت آن نزدیک ارتباط اســاس بر پژوهش این در کنندگانانجام شــد. انتخاب مشــارکت برفی گلوله

  (.2009، 2ونبرا) بودحضورآنها درپژوهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1. Duenckmann 

2. Brown 



  1شماره  /8سال  /1399مدیریت منابع انسانی در ورزش/ زمستان 

 

63 

 اطالعات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان .1جدول 

سابقه 

 شغلی
 پست سازمانی

سطح 

 تحصیالت
 سن

مشارکت 

 کنندگان

سابقه  

 شغلی
 پست سازمانی

سطح 

 تحصیالت
 سن

مشارکت 

 کنندگان

 سال 22
عضو هیات علمی و 

 مربی شنا
 11 45 دکتری

 
 1 45 دکتری عضو هیات علمی سال 15

 الس 32
شناگر اسبق تیم 

 ملی
 12 53 لیسانس

 
 سال 10

کارمند سابق 

 فدراسیون شنا

فوق 

 لیسانس
42 2 

 سال 15
مدیر سابق هیات 

 شنا
 13 44 لیسانس

 
 سال 9

شناگر اسبق لیگ 

 برتر
 3 36 دکتری

 سال 17
مربی  بین المللی 

 شنا

فوق 

 لیسانس
41 14 

 
 سال 15

شناگر اسبق لیگ 

 برتر
 4 38 دکتری

 5 55 دکتری مربی بین المللی سال 35  15 47 لیسانس بی با تجربه شنارم سال 23

 سال 23

کارمند سابق هیات 

شنای خراسان 

 رضوی

فوق 

 لیسانس
48 16 

 

 سال 20
عضو هیات علمی، 

 ایشناگر حرفه

فوق 

 لیسانس
50 6 

 سال 40
عضو هیات علمی و 

 مربی شنا
 17 54 دکتری

 
 سال 28

عضو هیات علمی و 

 مربی شنا
 7 51 تریکد

 سال 40

عضو هیات علمی و 

شناگر اسبق تیم 

 ملی

 18 70 دکتری

 

 سال 15
شناگر اسبق تیم 

 ملی

فوق 

 لیسانس
39 8 

 9 42 لیسانس مربی لیگ برتر سال 20  19 41 لیسانس مربی لیگ برتر سال 32

 سال 30
استاد دانشگاه و 

 مربی بین المللی
 20 40 دکتری

 
 10 42 سلیسان مربی لیگ برتر سال 20

  .(2019) شجیع و همکاران،  خالصه شده استدر جدول شماره دو های اجرایی پژوهش به ترتیب گام

 های اجرایی پژوهشگام .2جدول 

 گام های اجرایی شماره

 هاآوری فضای گفتمان و استخراج عوامل اصلی و آسیبمراجعه به ادبیات موضوع، جستجو و انتخاب مقاالت مناسب، جمع 1

 مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان 2

 بندی فضای گفتمانارزیابی و جمع 3

 های کیو(های نهایی کیو )کارتانتخاب عبارت 4

 ایجاد دسته کیو 5

 ن و خبرگاناکنندگان از میان متخصصانتخاب مشارکت 6

 های کیو در نمودار کیومرتب سازی نمونه 7

 کیو(ها )تحلیل عاملی تحلیل آماری داده 8

ـــت و بر پایه یک تحقیق کتابخانهدر گام نمرور ادبیات تحقیق:  ای رادیویی و هز میان مقاالت علمی، کتب، مناظرهای اخس

های رفتاری در مدیریت ات مربوط به هدف پژوهش یعنی آسیبها و مجالت تمامی اطالعها، فیلمها، یادداشتتلویزیونی، روزنامه

 استخراج شد.نظام شنای ایران 
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ص ستفاده از نمونه گیری هدفمند و به: احم ساس با ا شد. بر همین ا ستفاده  ضای گفتمان ا صاحبه برای تکمیل ف در ادامه از م

مشارکت در این  الزم به توضیح است کهدر این زمنیه مصاحبه به عمل آمد.  ای تجربه و تخصصنفر افراد دار پنجگلوله برفی از 

جهت ها به صورت محرمانه باقی خواهند ماند. ده و به ایشان اطمینان داده شد که پاسخ آنپژوهش از سوی افراد کامال آزادانه بو

صاحبه و گردآوری داده صورت تعاملیانجام م ساختاریافته و به  شارکتی -ها از روش نیمه  شد. مدت زمان انجام هر 1م ستفاده   ا

ها، ایت پس از اتمام مصاحبهشد. در نهصوت، ضبط میها توسط دستگاه ضبط دقیقه بود که مصاحبه بیستتا  دهپانزمصاحبه، 

شد.  قالباطالعات در  سازی  سازی و نهایی  و  صیتلخ ،یباز و محور یکد گذار یهاکیاز تکن زیدر بخش مصاحبه نمتن پیاده 

 خام بهره گرفته شد. یهادر جهت استخراج داده یلترگذاریف

 یعنی مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان دومبرآمده از مرحله اول و  در این گام کلیه اطالعات آوری فضای گفتمان:جمع

 با یکدیگر ادغام شده و فضای گفتمان تحقیق را بنا نهادند.  

ضای گفتمان:  شود تا بتوان نمونه این مجموعه پس ازگردآوری باید به عبارتارزیابی و جمع آوری ف های کوتاه و منقطع تبدیل 

ـــب هایاین عبارت تخاب کرد؛ بنابراین، ازرا از بین آنها ان  انجام نتایج و هایافته یعنی پژوهش ینظر مبانی از که دلخواه و مناس

 .داشتند رفتاری مدیریت شنای ایران یشناس بآسی با زیاد ارتباط کهشد  آوریجمع آنهایی است، آمده دست به هامصاحبه

مرحله توسط  پس از بررسی در دو های رفتاری نظام مدیریت شنای ایرانیبعبارات مرتبط با آساین  نهایی سازی عبارات کیو:

های مشــابه و تکراری یا رفع ها مانند حذف عبارتبرای روایی عبارتســه تن ازخبرگان مدیریت ورزشــی، انجام تغییرهای الزم 

 .انتخاب شد ی کیو در پژوهش حاضرهای نهایی نمونهبه عنوان عبارت عبارت بیستابهام آنها، تعداد 

شارکت شتاد نمونه ازکنندگان: انتخاب م ست تا ه سی برا در روش کیو انتخاب بین بی ستیابی به دیدگاه یافراد مورد برر  هاید

سبت مختلف ضوع یک به ن شارکت انتخاب بنابراین ؛کندمی کفایت مو  انجام احتمالی گیری نمونه هایروش ازطریق کنندگان م

ضر از میان مرب شودکوچک انتخاب می هایاندازه با و هدفمند طور به معموالً افراد نمونه بلکه ،شودنمی  انیکه در پژوهش حا

نفر  بیست، شنای ایرانجامعه شناسان و اصحاب رسانه فعال در  ،یورزش تیریمد نیصمتخص شکسوتان،یبرتر، پ گیفعال در ل

 به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند. 

سازی  شارکتدرمرحله: نمودار کیومرتب  سازی کیو ی بعد از م ستورالعمل مرتب  ساس د شد تا بر ا سته  اقدام به کنندگان خوا

ـــته و. روی نمودار کیو کنندها قراردادن هرکدام ازکارت ـــکل که عبارات کیو روی هر کارتی نوش در اختیار خبرگان  به این ش

(. 2نمایند )شکل ایگذاری عبارات بر روی نمودار میرسی عبارات اقدام به جگیرد. در نهایت خبرگان تحقیق با برتحقیق قرار می

ست وزیعپژوهش از نمودار کیو با تبرای انجام این  شده ا ستفاده  سن نرمال و توزیع اجباری ا این (. 2010و همکاران،  2) الینگ

شارکت 20نمودار برای قراردادن  سط م ست  نظر نای کمترین تاثیر با عبارت موردکه به مع -5 کنندگان از درجهعبارت کیو تو ا

 .بیشترین تاثیر با عبارت کیو مد نظر استکه به معنای  تعبیه شده بود+ 5 تا

 اساسپیاس پس از مرتب سازی توسط مشارکت کنندگان پژوهش، تحلیل عاملی کیو با استفاده از نرم افزارتحلیل عاملی کیو: 

 نیادیندارد؛ اما تفاوت بن اکتشافیعاملی  لیتفاوت چندانی با تحل ویعاملی ک لیاجرا، تحل وهیاز نظر ش انجام پذیرفت. 25نسخه 

ــتیدر ا ــتگی م و،یعاملی ک لیکه در تحل نجاس ــتگی م رها،یمتغ انیبه جای همبس ــنج انیهمبس ــارکت کننده س  دهیافراد مش

 .(2010) دوئنکمن،  شونددسته بندی می شود و افراد براساس نوع نگرش شانیم

در بخش کیفی از طریق مصـــاحبه با روش اســـت. بزار مورد اســـتفاده در این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی قابل تفکیک ا

ستفاده  شارکتی و در بخش کمی از نمودار کیو برای انتقال اطالعات برآمده از بخش کیفی با توزیع نرمال و اجباری ا تعاملی و م

                                                        
1. Collaborative/interactive interviews 

2. Ellingsen 
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صوری  شد. ست حکم به جامعیت عبارات و ش کیو میومحتوایی ابزار که در ر وروایی  تن از  سهبه تایید بدهد، نمودار کیو بای

ص ص شی درآمد. امتخ سازی کارتدافزون برآن، بازخورن مدیریت ورز شگر هنگام مرتب  شارکت کنندگان  ها ازهایی که پژوه م

ضوع پژوهش که عبارت دریافت کرد، نماینگر این بود سنجش مو سبی برای  ستانتخاب های منا شیزاوا شده ا و همکاران،  1) یو

ــنجش پایایی نمودار و کارت های کیو ا(2016 ــد؛ز . جهت س ــتفاده ش ــححان اس تن از نمره  چهاراز این رو از  روش پایایی مص

ضریب همبستگی  شد که نمودار را تکمیل نمایند.  سته  شان دهنده پایایی مصححان  76/0گذاران خوا ستن شماره  .ا   ،2شکل 

  .دهدرا برای مشارکت کنندگان نشان می تار مرتب سازی کیونمودار و ساخ

 

 
 نمودار کیو . 2شکل 

کنندگان های کیو نوشته شد و در اختیار مشارکتگذاری نهایی شده و در قالب عبارات کیو روی کارتها کدخر دادهدر مرحله آ

فت. در بخش کمی  ـــط قرار گر تب ســــازی توس گان پژوهش، نپس از مر ند کت کن کدام از هحومشــــار یازدهی هر ی امت

شارکت صی م شده بود. داده ثبت گردیدکنندگان، فرم مخصو سازیکه برای این منظور طراحی  شارکت کنندگان  های مرتب  م

آن به سؤال کنندگان شناسایی شود و به کمک های مختلف مشارکتتا به کمک تحلیل عاملی کیو ذهنیتوارد شد در نرم افزار 

 .داده شودهای پژوهش پاسخ 

شددر ادامه ستفاده  سایی ذهنیتپژوهش از رویه، ، برخالف مرحله قبل که از روش کیفی ا شنا شابه بین های کمی برای  های م

شــود. روش تحلیل شــود. بدین منظور از روش آماری تحلیل عاملی کیو اســتفاده میمشــارکت کنندگان پژوهش اســتفاده می

اســـتفاده " تحلیل عاملی کیو" عبارت های کیو اســـت. از این رو ازحلیل ماتریس دادهاصـــلی ترین روش آماری برای تعاملی، 

آماری هیچ  شــوند. با وجود این، از نظربندی میدر فرآیند تحلیل عاملی، افراد به جای متغیرها دســته ،شــود تا تاکید شــودمی

ـــافیاختالفی بین تحلیل عاملی کیو و تحلیل عاملی  برای انجام تحلیل عاملی از ماتریس  (.2010، من)دوئنک وجود ندارد اکتش

ستگی  شدهمب ستفاده  ست ا ست، چرخش . عاملکه روشی مرسوم و معمول ا ها به روش واریماکس که نوعی چرخش متعامد ا

ستکنندمی ش ،. گفتنی ا ستخراج  صلی میاز تحلیل عاملی کیو به روش مؤلفهده اعداد ا شند. های ا ساس یافتهبا های بر همین ا

 د.شومدیریت شنای ایران نیز ارائه می های رفتاری نظامط با آسیبمرتب

 هایافته

ها را در دو ، وضعیت عامل3های مناسب از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. شکل شماره برای تشخیص و انتخاب تعداد عامل

 .به نمایش گذاشته است Yو   Xمحور 

                                                        
1. Yoshizawa 
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 نمودار سنگ ریزه .3شکل

شک شماره همان طور که در  شا 3ل  ست؛ برای انتخاب تعداد عاملقابل م سب مقادیر ویژه بزرگتر از )هده ا نیز مورد ( 1های منا

 گیرند. تایید و انتخاب قرار می

 شده است.نتایج تحلیل عاملی کیو در جدول زیر خالصه 

 رفتاریهای نتایج تحلیل عاملی کیو آسیب .3جدول

ج مجذور بارهامجموع استخرا مجموع چرخشی مجذور بارها  
 ردیف

 درصد تجمعی کل درصد از واریانس درصد تجمعی

68/20  68/20  89/4  51/21  1 

53/29  12/18  65/3  62/29  2 

20/37  31/16  09/2  58/35  3 

43/44  10/14  30/1  80/42  4 

70/53  30/10  50/1  50/50  5 

86/62  01/9  12/1  86/62  6 

حدود  دیدگاه افراد، جمعا شش عامل شناسایی شده است که این شش عامل چیزی دهد که با توجه بهنشان می 3جدول شماره 

 دهند. د از واریانس را تبیین و پوشش میدرص 86/62

توان های شناسایی شده را می، آسیب3های تبیین شده در جدول شماره واریانسهمان گونه که اشاره شد، بر اساس جدول کل 

، اهمیت بیشتری از 1د. به این صورت که موانع شناسایی شده در الگوی ذهنی شماره کران بر اساس اهمیت الگوهای ذهنی بی

شتری از واریانس کل را تبیین میزیرا مقادیر ب ؛دیگر الگوهای ذهنی دارد سیب؛ کندی شده در بنابراین، اهمیت آ سایی  شنا های 

چرخش  سیها از ماترعامل ییو شناسا ریتفس یبرا آمده است. 4گانه به همان ترتیبی است که در جدول  ششالگوهای ذهنی 

شد. به کمک اعامل افتهی ستفاده  ی ذهن یاز الگوها کیهر  جادیاز عبارات باعث ا کیشود که کدام یمشخص م سیماتر نیها ا

 .(4)جدول  اندشده رفتاریهای در آسیب
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 ها ماتریس چرخش یافته عامل .4جدول 

 مشارکت کنندگان
 الگوهای ذهنی

1 2 3 4 5 6 

1 66/0      

3 75/0      

5 82/0      

18 70/0      

2  55/0     

6  69/0     

10  59/0     

12  43/0     

14  73/0     

7   66/0    

8   76/0    

16   46/0    

17   63/0    

9    65/0   

11    74/0   

19    78/0   

4     59/0  

13     0/68  

15      0/67 

20      0/59 

ــیب در کدام الگوی ذهنی جای می ــت. برای تعیین این که کدام آس از ماتریس  ،گیردهمان طور که در جدول باال مشــخص اس

شان دهنده جای گرفتن چرخش یافته عامل ست، به طوری که بزرگترین عدد مثبت برای هر الگوی ذهنی، ن شده ا ستفاده  ها ا

  دهد.را به تفکیک نشان می رفتاریهای تیجه نهایی الگوهای ذهنی در آسیبن ،5 . جدول شمارهاستو نیز آسیب در آن الگ
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 الگوهای ذهنی خبرگان .5جدول 

 شماره مهمترین آسیب های ساختاری بر اساس الگوی ذهنی الگوهای ذهنی

 دانش گرایان

 Q1 1 تیریمد نینو یهاو مدل دانش به روز باشنا  ونیفدراس نیمسئول یکاف تسلط فقدان

 Q7 مدیراندر  نییپا التیوجود تحص

 Q9 یآموزش نینو یهابا متد رانیمد اشراف عدم

 Q14 یحقوق یهاشنا نسبت به جنبه یهااتیو ه ونیفدراس رانیمد یاطالعات ناکاف

 سیاسی گرایان

 Q2 2 یاسیدر جهت توسعه اهداف س تیریاستفاده از منصب مد

 Q4 .رانیا یشنا یسطوح عال یهایریگ میتصم در ونیاسیلت سدخا

 Q6 در مدیران های مخرب سیاسیالبی گری

 مدیریت گرایان

 Q10 3 و سازماندهی راهبردی برنامه ریزی  میبا مفاه رانیمدعدم تسلط کافی 

 Q16 یو علم حیصح تیریها با اصول مدها و باشگاهمیت رانیمد ییعدم آشنا

 Q20 رانیا یشنا رانیمد تیریفراوان بعد از دوران مد یهایجا گذاشتن بدهبه 

 ارتباط گرایان

 Q11 4 با بدنه ورزش کشور رانیارتباط موثر مدفقدان 

و برقراری  هامیت تیاهداف و موفق شبردینهادها در پ ریارتباط با سا یدر برقرار و مربیان رانیضعف مد

 ارتباطات غیر رسمی مخرب
Q15 

 Q19 یالملل نیب یهایفقدان احراز کرس

 اخالق گرایان

 Q12 5 کشور یشنا یهااتیو ه ونیفدراس تیریکمرنگ شدن اخالق در بدنه مد

 Q13  رانیمد ییصداقت و راستگو کاهش

 Q17 از سوی مدیران یورزش یهامسابقات و تورنمنتبرگزاری  در  یمسائل اخالق تیبه رعا یکم توجه

 Q18  ییاحرفه تعهدات و اخالق تیان رعافقد

 مهارت گرایان

 Q3 6 یالملل نیو ب یمل یدادهایرو یدر برگزار رانیمد یناتوان

 Q8 یریگ میتصم یدر سطوح عال های اداریمهارتفقدان 

 Q5 و عمومی های فردینسبت به توسعه مهارت و گرایش عدم نگرش

های رفتاری نظام مدیریت شـنای ایران شـناسـایی شـد. بر همین پایه  آسـیبنیز مرتبط با الگوی ذهنی  شـش ،هابر پایه یافته

الگوی ذهنی دانش گرایان در رتبه اول از منظر اولویت و مهارت گرایان در رتبه شـــشـــم از منظر اولویت قرار گرفتند. اینک به 

ی الگوهای ذهنی بر پایه شیوه نام نامگذار ،وضیح استالزم به ت شود.حاصل از الگوهای ذهنی پرداخته میتوضیح و تفسیر نتایج 

 حقیق انجام گرفته است.تو برچسب گذاری روش کیو و بر اساس نظر تیم 

 گیریو نتیجه بحث 

ستخراج ا سیبنظر به ا شنای ایران، ابتدا به تجزیه و تحلیل این الگوهای لگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آ های رفتاری نظام 

 . شده استن پرداخته اها با نتایج دیگر محققنتیجه گیری و مقایسه یافتهدر نهایت به ذهنی پرداخته و 

سیبدانش گرایانبر پایه دیدگاه و ذهنیت   سلط به دانش روز توسطهایی چون ، مجموع آ شنای  فقدان ت مدیران عالی و میانی 

صیالت پایین شنایی مدیران با روش ، نآایران، تح سآ شنای ایران و در نهایت فهای نوین آموزش و تو قدان دانش عه در مدیریت 

سرمایه ساحقوقی در تمامی  شنای ایران نی این حوزه از دالیل ایجاد آسیبهای ان ستهای رفتاری در نظام مدیریت  . این گروه ا

شـتر در راسـتای رگان بر این باورند که اگر سـرمایه انسـانی شـنای ایران در تمامی سـطوح عالی و میانی و فنی، هرچه بیاز خب

 دانش نبود یا و ضـعفهای شـنای ایران در بخش رفتاری کاسـته خواهد شـد. ک دانش روز قدم بردارند، از آسـیبتوسـعه و در

 دیگر به نسبت کشور شنای ماندگی عقب در شود،می محسوب ایشان اصلی وظایف از یکی که ایران شنای مدیران در تخصصی
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 شنا، در سیستماتیک نظری و تئوری مباحث به توجه عدم رهبری، هایشیوه با آشنایی دمع .دارد دوچندان تاثیر منطقه رقبای

 همکاران و شجیع نتایج با یافته این. شودمی ایران شنای مدیران متوجه که است بخش این در شده شناسایی هایآسیب جمله

سیب دیگر سوی از .دارد همخوانی( 2017) ست بحث قابل موارد جمله از ایران شنای مدیران در دانش با مرتبط هایآ  عدم. ا

سیب جمله از ،شنا فنی دانش از اطالع ست هاییآ شت راهبردی هایریزی برنامه آن رفع جهت درباید  که ا انتخاب مدیران  .دا

ــطوح عالی  ــگاهی در س ــیالت باال و مرتبط دانش ــلح و دارای تحص ــنای ایران، برپایی دورهاص برای  یهای دانش افزایو میانی ش

های علمی و آموزشی برای مربیان، تالش در جهت افزایش دانش حقوقی در بدنه شنای ایران، ها و کارگاهمدیران، برگزاری دوره

صبرگزاری همایش کارب ص سان جهت راه اندازی اتاقن اردی و علمی در این زمینه، دعوت از متخ شنا ستای و کار های فکر در را

سیون  ضای فدرا سعه دانش اع ست، از هیات وتو شنای ایران و مواردی از این د سیبهای  های جمله راهکارهای برون رفت از آ

 .استرفتاری در حوزه دانش 

. به همین منظور استفاده پذیرندا در بدنه مدیریت شنای ایران نمیهای سیاسی رهرگونه دخالت، حضور و تاثیر سیاسی گرایان

، از جمله داف باالتر سیاسی و همین طور دخالت سیاسیون در امور عالی شنای ایرانهای مدیریتی برای رسیدن به اهاز منصب

ها و ی شک ورزش کشور به ویژه فدراسیونب. اشاره داشتند به درستی به آن از خبرگانهای استخراجی بوده که این گروه آسیب

که به دنبال  دور بمانندت افراد سیاسی و دخال از حضور باید، های ورزشی در کشور هستندهای ورزشی که بانی اول رشتههیات

های و چالش هاهای ســیاســی، آســیبدید تاثیر پذیری از هرگونه دخالتو پیشــرفت شــخصــی خود نیز هســتند. بی تر مقاصــد

در ها و اهداف سیاسی انسانی اصلح و فاقد هرگونه گرایشبیشتری را در مدیریت شنای ایران در بر خواهد داشت. تربیت نیروی 

روی انتخابات بایســت بیش از پیش در دســتور کار قرار گیرد. نظارت ، از جمله مواردی اســت که مینظام مدیریت شــنای ایران

پیشنهاداتی از جمله  ،ها، جلوگیری از هرگونه شبکه سازی سیاسی در انتخابات و مواردی از این دستراسیون و هیاتروسای فد

 بروز بیشتر این آسیب رفتاری موثر واقع شود.تواند برای جلوگیری از است که می

ریت شــنای ایران در های رفتاری نظام مدی، یکی دیگر از آســیبهای مدیریتیها و چالش، آســیبمدیریت گرایانبرپایه ذهنیت 

ست. بر همین مبنا  سانی ا سرمایه ان شنایی مدعمومیمدیران با مفاهیم مدیریت  عدم تسلطحوزه  شگاه، فقدان آ ها و تیم یران با

شنایی مدیران  صحیح مدیریت و همین طور فقدان آ صول و فنون  سرمایهها به ا های مالی در بدنه با نحوه بودجه بندی و خرج 

سیب شنای ایران، از جمله آ ساس مدیریت  ست. بر همین ا شده ا سط این گروه از خبرگان معرفی  ست که تو های مدیریتی ا

آشــنایی با مفاهیم برنامه ریزی، ســازماندهی، فقدان های مدیریتی ارتقا یابد. نظر مهارتباید از مســرمایه انســانی شــنای ایران 

شنای ایران نظارت و ارزیابی، رهبری، بودجه بندی و ... شه  ،در مدیران عالی و میانی  شنای ایران تو چیزی جز عقب گرد برای 

های شنای ایران و برنامه ریزی در بحر در فدراسیون و هیاتجربه و متای به همراه نخواهد داشت. استفاده از مدیران ورزشی با ت

 تواند ارائه گردد. ، از جمله پیشنهاداتی است که میجهت توانمندسازی ایشان

ساس دیدگاه  سیبارتباط گرایانبر ا سائل و آ شنای ، این م سعه را در نظام مدیریت  شرفت و تو ست که فقدان پی های ارتباطی ا

را در سازمان تواند مقدمات توسعه در سازمان می ی شک ارتباط به عنوان یک مهارت و مفهوم ارزشمندشود. بموجب میایران 

به همین منظور فقدان ارتباط مدیریت  .های دیگر در سازمان شودجب بروز آسیبتواند موعکس، نبود آن میفراهم کرده و یا بال

ــنای ایران با دیگر ســطوح مرتبط با ورزش،  اهداف و  شــبردینهادها در پ ریارتباط با ســا یدر برقرار انیمرب و رانیضــعف مدش

تر برای شنای ایران های بین المللی در جهت هرچه توسعه بیشضعف در احراز و دستیابی به کرسی و همین طور هامیت تیموفق

سیب سرمایهاز جمله آ سوی خبرگان پژوهش های  شنای ایران بوده که از  سانی  اند. گروه ذهنی جای گرفتهدر قالب این های ان

سانی هایسرمایه سوی از رسمی غیر ارتباط سیب موجب ،ایران شنای ان  در. شودمی آن مدیریت بدنه در رفتاری وضعیت در آ

 هایچهارچوب از خارج خود اهداف به رســـیدن جهت در افراد که اســـت نامطلوبی ارتباط ،رســـمی غیر ارتباط از منظور اینجا
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 انجام مثابه به ورزشــی میادین در ارتباطات این برقراری ،اســت گفتنی. دهندمی انجام خود تکالیف و ظایفو از خارج و رســمی

 با رســمی غیر و نامطلوب ارتباط برقراری(. 2012 همکاران، و کلوری نجفی) شــودمی محســوب جوانمردانه بازی از خارج کاری

سمی غیر هایایجنت لیدرها، بازیکنان، سان ،(دالالن) ر سئولین و مدیران ها،هر ست و م  هاارتباط اینگونه جمله از ،مداران سیا

 می محسوب کشور رفتاری وضعیت در زا آسیب موارد از تنها نه یکدیگر با افراد نامطلوب و رسمی غیر ارتباط. شودمی محسوب

شگاه در مخرب فاکتورهای از شود، شور شنای هایبا ساب به نیز ک ضی به ندازها از بیش توجه. آیدمی ح  جهت در بازیکنان بع

 است مواردی جمله از ،مربیان توسط هاتیم در مراتب سلسله و قدرت دایره ایجاد دیگر، بازیکنان کنترل هدف با ارتباط برقراری

 در ممیزی و نظارتی قوی بازوهای دارای و مند نظام ساختار ایجاد آموزش، و سازی فرهنگ. است مشاهده قابل هاباشگاه در که

شگاه سیون دقیق نظارت و هابا شنهاداتی جمله از افراد عملکرد بر نظارت هدف با جوانان و ورزش وزارت و شنا فدرا ست پی  که ا

 .کرد جلوگیری حدی تا ایران شنای انسانی هایسرمایه رفتاری وضعیت در آسیب این میزان از هاآن ساختن عملیاتی با توانمی

سیبرایاناخالق گ بر پایه الگوی ذهنی شکالت و آ سائل  نظام مدیریتهای رفتاری در ، یکی از م شنای ایران، فقدان رعایت م

ست. نظر به دید سیباخالقی ا شگاهی در بدنه کادر فنی و اجرایی تیمهای اخالقگاه این گروه از خبرگان این آ ها و همین ها، با

سیون و هیاتطور م ست دیران و کارکنان فدرا شنای ایران ا شنای ایران های  ست.که نظام مدیریت  ساخته ا  را با چالش همراه 

توان از انواع آن رد و اخالق فردی و اجتماعی را میهای عرفی و قانونی متناسب با محیط جامعه اشاره دااخالق به مجموعه رفتار

شجیع،  سانی و  سترده 2012نام برد )اح شت و ی، بی اخالقی مانند؛ دروغ، بنامحقق(. نظر به تحقیقات گ حرمتی و رفتارهای ز

شکاران، مرب سوی ورز سند از  شاهده بوده و به عنوان مانعناپ سایر افراد درگیر در آن قابل م سیب در محیط  یان و  شرفت و آ پی

سوب میای ورزش های حرفه شنا مح شی  شته ورز شنای  .شودبه ویژه ر سطوح مختلف  نگارش مرام نامه اخالقی مدیران در 

صحیح و م سانهایران، ت سازی از طریق ر ستگاه، هندسی مجدد نظام اداری، فرهنگ  سوی د های باالدستی و نظارت و ارزیابی از 

تواند در دستور کار قرار گیرد. عدم رعایت های اخالقی میاماتی است که در راستای رفع آسیباز جمله اقد ،مواردی این چنینی

 های انسانی شنای ایران را در پی دارد. رمایهیت رفتاری سآسیب در وضع ،سوی مدیران نیز اخالق از

سرمایهمهارت گرایانه دیدگاه نظر ب سان، فقدان مهارت الزم در  ست که موجب ایجاد آهای ان شنای ایران ا ری در سیب رفتای 

اداری برای  هاین مهارتهای الزم برای میزبانی رویدادهای بین المللی، فقداشــود. فقدان مهارتنظام مدیریت شــنای ایران می

بی شک برنامه ریزی راهبردی در راستای توسعه . استهای شناسایی شده توسط این گروه از خبرگان سیبمله آاز ج ،مدیران

 وجود عدمبایســت در اولویت امور قرار گیرد. ، از جمله اقداماتی اســت که میهای انســانی شــنای ایرانهای ســرمایهمهارت

سیب موجب ،ایران شنای مدیریت امنظ مدیران در عمومی هایمهارت شان رفتاری وضعیت رد آ  عمومی هایمهارت. شودمی ای

 ،1لیو چی) گیردمی کار به تیمی مقاصد به رسیدن هدف با و بهتر عملکرد جهت در فرد که است هاییمهارت مجموعه افراد، در

ــنایی (.2010 ــی ارتباطی، هایمهارت دانش، انتقال هایمهارت با آش ــنایی فقدان طور همین و مدیریتی و انگیزش  مهارت با آش

شویق های ست ذکری قابل موارد از ،تنبیه و ت سیب که ا ضعیت در را آ سانی هایسرمایه رفتاری و . کندمی ایجاد ایران شنای ان

 که است ردیموا جمله از ،نامتخصص با مشاوره یا و کارگیری به عدم و جنبی مطالعات نبود اهداف، در اولویت نداشتن شک بی

 ارتقای هدف با افزایی دانش هایکارگاه و کالس برگزاری. شــوندمی ســبب ایران شــنای انســانی هایســرمایه در را آســیب این

 نهایت در و زمینه در آموزشی موسسات و دانشگاه با همکاری ها،شهرستان و استان شنای هایهیات مدیران عمومی هایمهارت

 .بخشد بهبود را زمینه این در وارده هایآسیب از بخشی تواندمی ،وزشیآم هایبسته ارائه و طراحی
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شنای ایران ،گرفت جهینت توانیم کلی طور به ،شد بحث چهبا توجه به آن کمبودها و  یدارا در بعد رفتاری خود نظام مدیریت 

 یو اصالح رانهیشگیپ های، اقدامبعد نیا یهامولفه وضع نامطلوب اغلب نیو همچنموضوع  تی. با توجه به اهماست ییهانقصان

 شنهادیرسد و پیبه نظر م یضرور رفتاری بعد در هاو قوت هایدر جهت حفظ برتر یاقدامات زیجهت رفع نواقص و کمبودها و ن

ه و ارائ تمشکال یینسبت به شناسا شنای ایران ونیفدراس یعال رانیمدمسئوالن بلند پایه ورزش کشور و همین طور،  ،دشویم

ـــعود نر  بهره ور نهینه چندان دور به ع یاندهیاقدام کنند تا در آ تفوری با کاربردی برای رفع آن حل هایراه ـــاهد ص و  یش

 کشور باشند. شنایآن توسعه  یو در پ شیخو یتحت سرپرست شنای جمهوری اسالمی ایران ونیفدراس یعملکرد سازمان
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