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Extended Abstract
Summary
The main goal of the sports managers is the effective and optimal use of various resources and facilities
of the organization such as the human and material resources, types of tangible, and intangible capital
and information.The purpose of this work is to design a model of talent management and succession
with a meritocracy approach in the general departments of sports and youth.
Introduction
Creating a competitive advantage and a talented and competent workforce is one of the basic
requirements of the organizations in a rapidly changing world. Hence, the talent management has
become a vital issue for the organizations. The evolution of talent management began in the late 19th
century, and created a new attitude in the organizations towards the individuals and employees. In
addition, the competitive advantage of human resources to achieve the best results for the organizations
was created, and the need to hire, develop, and retain talent for organizational success for the managers
was raised as an important management priority (1). On the other hand, succession management assures
an organization where the capable and experienced people are selected to manage the organization (2).
One of the tools of talent management is succession breeding, which provides the qualified and talented
personnel for the key positions in the organization (3).
Methodology and Approach
The method of the present work was qualitative based on the data theory approach, and based on the
Strauss and Corbin model. The statistical population of the work included the management and sports
management specialists, experts, and senior officials of the general directorate of sports and youth, and
the non-probability sampling and snowball sampling methods were used to collect the data. In this work,
the semi-structured interviews were conducted with 20 experts in order to collect the data until the
theoretical saturation was reached.
Results and Conclusion
The results obtained showed that the model of talent management and succession with meritocracy
approach had 9 categories and 96 concepts. Also the causal conditions with 20 meanings, interventionist
conditions with 15 meanings, contextual conditions with 10 meanings, strategic phenomenon with 9
meanings, and 13 meanings were identified for the outcome of this model.
Keywords: Sports, Human Resources, Management, Succession, Talent.
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چکیده
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نماید .پیامدهای بسیار مهمی که استفاده از این الگو برای سازمان در آینده بهوجود میآورد ،بسیار ارزشمند و برای موفقیت
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مقدمه
ایجاد مزیت رقابتی ،نیروی انسانی با استعداد و شایسته به عنوان یک نیاز اساسی برای سازمانها در شرایطی مطرح است که
جهان با تغییر و تحوالت سریعی روبهرو شده است .از اینرو ،مدیریت استعداد به امری حیاتی برای سازمانها مبدل شده است.
سیر تحولی مدیریت استعداد از اواخر دهه قرن نوزدهم آغاز و در سازمانها نگرش جدیدی نسب به افراد و کارکنان ایجاد کرد؛
همچنین مزیت رقابتی نیروی انسانی برای دستیابی به بهترین نتایج برای سازمانها محرز گردید و نیاز به استخدام ،توسعه و
نگهداشت استعدادها برای موفقیت سازمانی برای مدیران به عنوان اولویت مهم مدیریتی مطرح شد ( .)1با در نظر گرفتن اهمیت
نیروی انسانی میتوان پیبرد ،افراد شایسته و با استعداد نیازمند مدیریت استعداد هستند .از طرفی و باتوجه به این امر که محیط
رقابتی شدید در سازمانهای خصوصی و شرکتهای بزرگ چند ملیتی وجود دارد ،مفهوم مدیریت استعداد ابتدا در این نوع
سازمانها مطرح شد ()2؛ همچنین رقابتی تر شدن محیط عملکردی سازمانها و فزاینده بودن این چالش و تغییرات بسیار سریع
در جوامع ،نیاز به مدیران شایسته ،توا نمند ،اثر بخش که در یک فرایند مدیریت استعداد ،شناسایی ،جذب ،توسعه و بهکارگیری
شدهاند را بیش از پیش نمایان میکند .)3( .بررسی چهل سازمان بین المللی نشان داده است ،همه آنها با مشکل عدم استفاده
از استراتژی مدیریت استعداد روبه رو هستند که نتیجه آن ،کمبود نیروهای مستعد برای پر کردن پستهای راهبردی سازمانی
است و همین امر به طور قابل توجهی توانایی سازمانها را برای رشد محدود ساخته است ( .)4موضوعی که در این بین اهمیت
دارد ،تعریف و معنای متفاوت مدیریت استعداد از دید افراد است .بارون ( )2006به نقل از حسین پور و همکاران ( ،)2015معتقد
است ،مدیریت استعداد از سه جنبه قابل بررسی است .نخست فرایند توسعه دادن و پرورش کارکنان جدید به وسیله مصاحبه،
استخدام و آشناسازی با سازمان به نوعی که با فرهنگ جدید آشنا شوند .دوم توسعه و نگهداری از کارکنان موجود سازمان .سوم
جذب افراد با مهارتهای باال برای کارکردن در سازمان ( .)5از سویی دیگر داننزیوگرین )2008(1به نقل از حاجی کریمی و
سلطانی  ، 2012مدیریت استعداد را از وظایف مدیریت منابع انسانی تعریف کرده است .او مدیریت استعداد را انجام فرایندی
مستمر و یکپارچه با هدف تضمین جذب ،نگهداری ،انگیزش و توسعه کارکنان با استعداد مورد نیاز در حال حاضر و در آینده
توسط سازمان تعریف کرده است ( .)6از طرفی مدیریت جانشین پروری این اطمینان را به سازمانها میدهد که افراد توانمند و
باتجربه برای مدیریت سازمان انتخاب میشوند ( . )7یکی از ابزارهای مدیریت استعداد ،جانشین پروری است که نیروهای شایسته
و مستعد را برای پستهای کلیدی در سازمان فراهم میکند ( .)8از اینرو ،برنامه جانشین پروری باید فرایندی در حال تکامل و
مستمر ،انعطاف پذیر و مبتنی بر یک برنامه راهبردی بوده ،به طوری که هر نوع تغییرات اساسی در برنامه راهبردی را منعکس
کند .رویکرد برنامه جانشین پروری و مدیریت استعداد در سازمانهای ورزشی باید بر اساس اهداف راهبردی و نیازهای منابع
انسانی شکل بگیرد .برنامه ریزی و توسعه فرایند ،تأمین یکپارچگی راهبردی ،ارزیابی وضعیت فعلی ،شناسایی و ارزیابی افراد
مستعد ،بهکارگیری ،برنامه ریزی و به عهده گرفتن توسعه و ارزشیابی برای طراحی و استقرار جانشین پروری و مدیریت استعداد
الزم است ( .)9مدیریت استعداد به عنوان یک موضوع استراتژیک کلیدی برای سازمانهای بینالمللی ظاهر شده است .این سوال
که "استعداد" در ورزش چیست و چگونه میتوان آن را به صورت استراتژیک مدیریت کرد ،موضوعی نگران کنندهاست که دانش
و درک شیوههای مدیریت استعداد را در یک بخش منحصر به فرد و به سرعت در حال توسعه گسترش میدهد ( .)10لطفی
یامچی و همکاران ( )2018گزارش کردند ،مدیریت استعداد و ابعاد آن بر بهرهوری نیروی انسانی و همچنین نوآوری در اداره کل
ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی اثرگذار است ( .)11نتایج تحقیق ساعتی زارعی و همکاران ( )2020در خصوص" طراحی
الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی ،سیستم مدیریت استعداد و قابلیت هوشمندی سازمانی با استفاده از مدلسازی ساختاری-

1. D'Annunzio-Green
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تفسیری در ادارههای کل ورزش و جوانان کشور نشان داد ،مدیریت عملکرد ،عوامل کشف و جذب و راهبردپذیری و آیندهنگری،
پرورش و توسعه ،ارزیابی و تطبیق ،دانشی و اطالعاتی و تغییرپذیری و تحولگرایی ،استقرار و بهکارگیری ،نگهداشت و خدمات و
نیزهمافزایی و انسجام ،مشارکت سازمانی ،صفتهای مبتنیبر خود ،آزادی و استقالل شغلی و نیز شایستگی و قابلیت شغلی به
ترتیب از عوامل اثر گذار در این الگو بودند" ( .)12علیزاده و همکاران ( )2021شاخصهای نظری بهکارگیری مدیریت استعداد
در سازمانهای ورزشی ایران را سیاستگرایی ،عدم برنامهریزی ،بیاعتمادی ،مشارکت محدود ،ناکارآمدی ساختار تبلیغات،
برخوردهای تبعیضآمیز ،ناکارآمدی سیستم نظارت ،ضعف نظام هماهنگ و یکپارچه و غیرحرفهای و اخالقی بودن گزارش کردند؛
همچنین فرهنگ ،دانش ،روانشناختی و استقالل مقولههای مرتبط با شرایط زمینهای استخراج شدند .در خصوص شرایط
مداخلهگر نیز حوزه فنی ،محیطی ،مدیریتی و ساختاری ،فردی و بینفردی شناسایی شدند .پدیده راهبردهای چالشهای درونی
و بیرونی عنوان و توسعه سازمانهای ورزشی در ابعاد فردی ،سازمانی و فرایندی پیامدهای بهکارگیری مدیریت استعداد گزارش
گردید ( .)13حسینی مطلق و همکاران ( )2021عوامل انسانی ،سازمانی ،شرایط و امکانات سازمان ،استراتژی سازمان ،مدیریت
منابع انسانی ،عملکرد کارکنان و عملکرد سازمانی را به عنوان مقولههای اصلی در الگوی مدیریت استعداد اداره کل ورزش و
جوانان استان فارس بیان کردند ( .)14دیزانی مکتبی و همکاران ( )2021انتظارات شغلی ،تنوع مهارتی ،پویایی شغلی،
مهارتگرایی ،نظام جبران خدمات ،سبک مدیریت ،شیوه استخدام ،تغییرات جمعیتی ،سیاستهای ملی و منطقهای و فناوری
اطالعات را به عنوان کلیدیترین نقش در آینده نظام مدیریت استعداد در سازمان ورزش شهرداری گزارش کردند ( .)15آقایی و
همکاران ( 23 )2021گویه را بهعنوان پیش نیازهای مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی در پنج بُعد کارکنان ،سازمان ،نگرش
مدیران ،سیاستها و قوانین کلی و مفهومسازی استعداد گزارش کردند ( .)16حمیدی و همکاران ( )2021مدل ارتباطی مدیریت
استعداد و سرمایه اجتماعی در کارکنان معاونت تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش ایران گزارش نمودند ،مدیریت
استعداد بر سرمایه اجتماعی کارکنان معاونت تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش اثرگذار است و خرده مقیاسهای
سرمایه اجتماعی و مدیریت استعداد رابطه معناداری دارند .نظامهای منابع انسانی موثر و روبه توسعه ،موفقیت سازمانها را با
ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد سازو کار مناسب و ایجاد هماهنگی الزم بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان فراهم میکنند به
گونه ای که بهره وری کل سیستم نیز رو به افزایش باشد ( .)17باتوجه به ماهیت عملکردی وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل
استانی و تعدد فعالیت ها چه در بخش ورزش و چه در بخش جوانان و اهمیتی که عملکرد این سازمانها در کل ارکان جامعه
دارد و ارتباط با اقشار مختلف جامعه نیاز به نیروهای انسانی مستعد را بیش از پیش ضروری نشان میدهد ،به طوری که از یک
فرایند اصولی و علمی کشف و جذب شده اند و همچنین در ادامه آموزش دیده و در جهت اهداف عالی سازمان فعالیت میکنند.
سازمان مطلوب ،سازمانی است که برای کارکنان فرصتهایی فراهم میکند تا استعدادهای بالقوه خود را شکوفا ساخته و توانایی-
های خود را به حد کمال رسانند .مدیریت استعداد به عنوان یک رویکرد میتواند تحولی در مدیریت سرمایه انسانی سازمانهای
ورزشی ایجاد نماید و نقاط ضعف و اشکاالت وارده بر رویکردهای سنتی این سازمانها را برطرف نماید .از اینرو هدف از این
پژوهش طراحی الگوی مدیریت استعداد و جانشین پروری با رویکرد شایسته ساالری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران است.
روششناسی
روش تحقیق حاضر بهصورت کیفی و بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد 1و بر اساس مدل استراوس و کوربین 2بود .استفاده از
یک رویکرد استقرایی و برپایه گردآوری و مقایسه دادهها بهصورتی که به شکل گیری و ساخت مفاهیم منجر شود ،از اهمیت

1. Grounded Theory
2. Strauss and Corbin
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خاصی برای گروه تحقیق برخوردار بود .ماهیت موضوع مورد مطالعه ،دغدغه گروه تحقیق و نوع پرسشها باعث شد ،از رویکرد
کیفی تئوری داده بنیاد و مدل استراوس و کوربین برای جمع آوری دادهها و تحلیل استفاده گردد .تفسیری بودن ،فرایندی بودن،
دقت تکنیکی کار مرحلهای بودن کدگذاری از دالیل عمده انتخاب مدل تحقیق بود .بررسی و جستجو و کدگذاری و تبیین مفاهیم
و مقولهها به منظور تبیین الگوی مدیریت استعداد و جانشینپروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران با رویکرد شایسته ساالری
از طریق مصاحبههای عمیق به صورت انفرادی با خبرگان صاحب نظر در حوزه مدیریت ورزشی انجام شده است .جهت طراحی
الگو از روش نظریۀ داده بنیاد و کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شده است .تحقیق حاضر در حیطه ورزش ایران و
درمحدوده ادارات کل ورزش و جوانان ایران به انجام رسیده است .بازه زمانی جمع آوری دادهها و انجام تحقیق حاضر از سال
 1398الی  1399بود .جامعه آماری تحقیق شامل ،متخصصان مدیریتی و مدیریت ورزشی ،صاحب نظران و مسئولین ارشد و
ستادی ادارات کل ورزش و جوانان بود .مشارکتکنندگان در تحقیق شامل متخصصان مدیریتی و مدیریت ورزشی ،صاحب نظران
و مسئولین ارشد و ستادی ادارات کل ورزش و جوانان بود .از روش هدفمند و غیر احتمالی با تکنیک گلولهبرفی برای جمعآوری
دادهها استفاده شده است .در این تحقیق برای جمع آوری دادهها تا رسیدن به اشباع نظری با  20نفر از متخصصان و صاحب
نظران مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است .انتخاب افراد حاضر در مصاحبه به گونهای بود که در سطوح مختلف ورزشی
دارای سابقه فعالیت بودند و اشراف کاملی به ساختار ادارات کل ورزش و جوانان داشتند .محقق مصاحبهها را تا اشباع نظری
ادامه داد .منظور از اشباع نظری ،مشاهده موارد تکراری در مصاحبهها است .روشهای مختلف جمع آوری و ثبت مصاحبهها از
جمله یادداشتبرداری ،ضبط روند مصاحبه و ارسال نظرات مصاحبه شونده بهصورت صوتی بود .روشهای ثبت و جمع آوری
مصاحبهها بصورت کامالً شفاف و با اطالع مصاحبه شونده انجام گردید .مصاحبهها با هماهنگی قبلی در محل کار مصاحبه شونده
انجام شد و در برخی از موارد ارسال نظرات مصاحبه شونده به صورت صوتی و از طریق فضای مجازی به محقق انجام گردید.
مصاحبهها بهصورت متنی در بستر نرمافزار  MAXQDAنسخه  2020کدگذاری شد.
برای حصول اطمینان از روایی تحقیق و بهمنظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهها از دیدگاه محقق ،از نظرات ارزشمند اساتید
آشنا با این حوزه و متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد که در این حوزه خبره و مطلع بودند؛ همچنین بهطور همزمان از
مشارکتکنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد .از سوی دیگر در تحقیقات کیفی بهجای واژۀ اعتبار و روایی از
واژههای مقبولیّت ،انتقالپذیری و تأییدپذیری استفاده می شود که قابل پذیرش بودن ،قابل اعتماد بودن ،تعمیم پذیری ،تاثیر
پذیری و تایید مواردی است که در تحقیقات کیفی به عنوان روایی مورد توجه قرار می گیرند؛ همچنین از پایایی بازآزمون و
روش توافق درون موضوعی برای بررسی پایایی استفاده شد  .به این صورت که از چند مصاحبه در یک فاصله زمانی کوتاه دوبار
کدگذاری و با هم مقایسه شدند .این دو بار کدگذاری توسط (دو نفر) محقق و یکی از همکاران تحقیق انجام و از طریق فرمول
زیر درصد توافق  86درصد محاسبه گردید .در صورتی که این شاخص بیش از  60درصد باشد ،کدگذاری از قابلیت اعتماد کافی
برخوردار است.
درصد توافق درون موضوعی = (تعداد توافق ×  ÷ )2تعداد کل کدها ×100
مصاحبههایی که وارد محیط نرمافزار شده بودند ،در سه مرحله کدگذاری شدند .کُدگذاری باز نخستین مرحله کُدگذاری محسوب
میشود .در کُدگذاری باز محقق با ذهنی بازبه نامگذاری مفاهیم میپردازد .این مرحله باز نامیده میشود ،چراکه محقق بدون
هیچ محدودیتی به نامگذاری مفاهیم میپردازد .در این مرحله محقق با مرور دادهها تالش میکند تا مفاهیم پنهان در دادهها را
از طریق نشانهها ،باز شناسایی کند و این مفاهیم را در مقولههای اصلی و فرعی ،مشخص نماید .در مرحله بعد که کُدگذاری
ال باز خارج میشود و شکلی گزیده به خود
محوری نامیده میشود ،فرایند اختصاص کُد به مفاهیم موجود در داده از حالت کام ً
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میگیرد .به بیان دیگر کُدگذاری باز به بروز محورهای مشترکی در مجموعه داده گردآوری شده منجر میشود که این محورها به
مرحله بعدی کدگذاری جهتگیریهای تازهای میبخشد .در این مرحله محقق مقوله اصلی کُدگذاری باز را انتخاب نمود و آنها
را در مرکز فرایند مورد بررسی قرار داد .سپس سایر مقولهها را به آن مرتبط میسازد .مقولههایی که محقق در کدگذاری محوری
مشخص میکند ،عبارتند از شرایط علّی ،راهبردها ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر و پیامدها است .سومین مرحله کُدگذاری
شامل کدگذاری انتخابی یا گزینشی است .در این مرحله ،محقق به تکوین نظریهای درباره رابطه میان مقولههای به دست آمده
در اُلگوی کُدگذاری محوری میپردازد .در حقیقت این مرحله فرآیند یکپارچهسازی و بهبود نظریه است.
یافتهها
یافته های تحقیق شامل گزارش توصیفی و نتایج حاصل از کد گذاری مصاحبهها و تدوین مدل تحقیق است .در این بخش ابتدا
یافتههای توصیفی و سپس کد گذاریها ارائه شده است .مشخصات مربوط به مصاحبه شوندگان در جریان تحقیق در جدول
شماره یک ،گزارش شده است (جدول.)1
جدول  .1فهرست مصاحبه شوندهها
Table 1. List of interviewees
سمت

سن

تحصیالت

رشته تحصیلی

ردیف
1

مدیر ورزشی ،استاد دانشگاه ،سابقه مدیرکلی در دو استان

62

دکتری

مدیریت ورزش

2

مدیر ورزشی ،کارمند اداره کل ورزش و جوانان

45

دکتری

مدیریت ورزش

3

مدیر ورزشی ،سابقه مدیریت درهیاتها و ورزش دانشگاه

58

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی

4

مدیر ورزشی ،استاد دانشگاه ،سابقه مدیرت در سطح کالن ورزش

40

دکتری

مدیریت ورزش

5

مدیر ورزشی  ،استاد دانشگاه ،مدیریت درهیاتهای ورزشی

42

دکتری

مدیریت ورزش

6

مدیر ورزشی ،مدرس دانشگاه و فعالیت در فدراسیون ورزشی

48

دکتری

مدیریت ورزش

7

رئیس فدراسیون ورزشی

61

کارشناسی ارشد

مدیریت ورزش

8

رئیس هیات ورزشی ،مدیریت در سطوح مختلف ورزشی

58

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

9

استاد دانشگاه ،سابقه فعالیت در فدراسیونهای ورزشی

54

دکتری

مدیریت ورزشی

10

استاد دانشگاه ،عضو هیات رئیسه فدارسیون ورزشی

52

دکتری

مدیریت ورزشی

11

مدیر ورزشی ،سابقه فعالیت در سطح کالن ورزشی ،استاد دانشگاه

45

دکتری

مدیریت ورزشی

12

استاد دانشگاه  ،مدیریت تربیت بدنی در دانشگاه ،فعالیت در هیاتهای ورزشی

48

دکتری

مدیریت ورزشی

13

مدرس دانشگاه ،عضو شورای پژوهش و مطالعات اداره کل ورزش و جوانان

45

دکتری

مدیریت ورزشی

14

استاد دانشگاه  ،سابقه معاونت در ادره کل ورزش و جوانان

36

دکتری

مدیریت ورزشی

15

مدیر ورزشی  ،استاد دانشگاه ،فعالیت در هیاتهای ورزشی

34

دکتری

مدیریت ورزشی

16

مدیر ورزشی ،مدرس دانشگاه ،کارمند ورزش و جوانان

38

دکتری

مدیریت ورزشی

17

مدیر ورزشی ،مدرس دانشگاه ،کارمند ورزش و جوانان

40

دکتری

مدیریت ورزشی

18

مدیر حوزه امور اجتماعی ،کارمند استانداری ،اشراف به حوزه ورزش و جوانان

61

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

19

مدرس دانشگاه ،مدیریت در گروههای اداره کل ورزش و جوانان

41

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

20

استاد دانشگاه ،مدیر ورزشی ،عضو هیات رئیسه هیات ورزشی

39

دکتری

مدیریت ورزشی

پس از انجام مراحل کدگذاری باز و محوری بر اساس مدل اسـتراوس و کوربین ،کدگذاری انتخابی برای انتخاب دسته بندی
اصلی ،مرتبط کردن نظام مند آن با دیگر دسته بندیها ،تأیید اعتبار این روابط و تکمیل دسته بندیهایی که نیاز به اصالح و
توسعه بیشتری دارند انجام شده است (جدول 2و شکل )1
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جدول .2کد گذاری انتخابی
Table 2. Selective coding
مقوله
شرایط علّی

مفهوم
فرهنگ سازمانی

عوامل داخل سازمانی

جو سازمانی
ارزیابی و بازخورد کل فرایند استعدادیابی
تفکر استراتژیک
شبکه سازی
تعیین پست های کلیدی سازمان
داشتن برنامه راهبردی
یادگیری سازمانی
تعهد مدیران
توجه به منابع انسانی
ثبات مدیریت در سازمان

عوامل خارج از سازمان

امنیت سازمانی
مشارکت گروهها و افراد مشغول در فرایند
ماندگاری در محیط رقابتی
رقابت با رقا
اقتصاد پیچیده جهانی
رشد تکنولوژی
موفقیت سازمانی
فرهنگ حمایتگر
ماهیت عملکردی
شرایط مداخلهگر

مشارکت در کارهای گروهی

تسهیلگر

بومی بودن مدیر
هدف گذاری
هوش هیجانی
استعدادیابی مناسب با نیازهای سازمان
ارزیابی فرایند
پاداش های متنوع
تشریفات زاید اداری

محدودکننده

زمان بربودن نتایج فرایند
تغییر سریع در سازمان
عدم توجه به شایسته ساالری
کارزدگی
وجود رفتارها و فشارهای سیاسی در سازمان
بی انگیزگی
تفکرات حزبی و جناحی
نگرش مدیران رده باال

شرایط زمینهای

ارزیابی دقیق مستمر
محیا بودن زمینه فکری

سازمانی

شناسایی انتظارات سازمان
محیا بودن شرایط سازمانی
تدوین شرح شغلی و شرایط احراز شایستگی
قوانین و اسناد باالدستی

فراسازمانی
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مفهوم

مقوله

اهمیت شایسته ساالری در ورزش
نیاز به الگوی استعدادیابی
نیاز به افراد با استعداد
تعیین شاخصها و معیارها ی تاثیر گذار

پدیده راهبردی

ایجاد و بهکارگیری سیستم ارتقاء شغلی نظام مند
مصاحبههای تخصصی
برنامههای کشف استعداد
عالقه به پرورش استعداد
قابلیت ارتقاء شغلی
ارائه بازخوردهای به موقع
مشارکت در فرایند تصمیم گیری
بهکارگیری استعدادهای کشف شده
پدیده محوری

شایسته گزینی افراد برای پستهای مدیریتی

شناسایی و جذب

جانشین پروری و شناسایی استعداد
شناسایی و کشف استعداد
عدم توجه به نگرشهای خویشاوندی و رابطهای در انتخاب افراد
جامع و مانع بودن معیارهای استعدادیابی مبتنی بر شایستگی
نگرش و انگیزه افراد
احساس نیاز مدیران ارشد
شناسایی افراد به صورت عملی
رویکرد عادالنه در شناسایی افراد
آزمون شخصیت
تشکیل کمیته خالقیت

توسعه استعداد

آموزش استعدادهای کشف شده
حفظ حقوق فردی
حمایت از تفکر خالق
جانشین پروری و توسعه کارکنان
حمایت همه جانبه از استعدادهای کشف شده
ایجاد غرور کاری و سازمانی
خود ارزیابی

ارزیابی استعداد

ارزیابی عملکرد
ارزیابیهای روانشناختی کاری
مدیریت زمان

بهکارگیری استعداد

عالقه کاری
تناسب شغل با شاغل
تناسب شاغل با شغل
جانشین پروری
منشوراخالقی سازمان

حفظ و نگه داری

امنیت شغلی
ارتقای شغلی سالم
احساس سهیم بودن
موفقیت سازمان

پیامد

مدیریت مناسب در بحران
انعطاف پذیری
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مقوله
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مفهوم
تخصص گرایی
آینده نگری
چابکی سازمانی
برتری منافع سازمانی
عدالت سازمانی
رضایت سازمانی
مزیت رقابتی سازمان
برقراری تناسب بین شغل و شاغل
کاهش فرسودگی شغلی
نگهداری متخصصین کلیدی

شکل  .1الگوی نهایی تحقیق
Figure 1. The final research model

بحث و نتیجهگیری
در یک دهه گذشته ورزش کشور با تشکیل وزارت ورزش و جوانان پا به عرصه تغییر و تحوالت کالن نهاده است؛ یکی از این
تحوالت ،تغییرات گسترده در نمودار سازمانی و نیاز مبرم به نیروی انسانی متخصص است .از طرف دیگر مهمترین و شاید
اساسیترین چالش ورزش کشور ،عدم انتخاب مدیران با یک رویه علمی در سطوح مختلف ادارات کل ورزش و جوانان وهمچنین
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انتخاب مدیرانی خارج از سازمان بدون داشتن تجربه مدیریت ورزشی در اینگونه سازمانها بوده است .ذکر این نکته هم ضروری
است که امروزه ورزش به یک صنعت تبدیل شده است و حتی در کشورهای توسعه یافته در رتبه چهارم اقتصاد قرار دارد که با
در نظر گرفتن تأثیرگذاری سازمانهای ورزشی در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور؛ الزم است این سازمانها جهت
رسیدن به اهداف بلند مدت خود عالوه بر اینکه از منابع مالی و دستاوردهای علمی بهرهمنده شوند ،از روشهای نوین مدیریت
منابع انسانی با عنوان مدیریت استعداد نیز بهره گیرند تا بتوانند بهرهوری الزم از منابع انسانی با استعداد و شایسته را در این
زمینه داشته باشند .علیرغم تمامی تالشهای صورت گرفته در زمینه استخدام نیروهای انسانی متخصص و تحصیل کرده با
مدرک تحصیلی مرتبط در حوزه ورزش ،همچنان بیتوجهی به استعدادهای درون سازمانی و برون سازمانی به قوت خود باقی
مانده است که در این رابطه میتوان به عدم کارآمدی مدیران در این حوزه و تغییرات پیاپی مدیران اشاره کرد که این امر بر
اجرای برنامههای بلند مدت سازمانی تأثیر منفی گذاشته است .باتوجه به مطالعات گذشته و نتایج گزارش شده محققان در
خصوص مدیریت استعداد و جانشین پروری ،میتوان مدیران را بیش از پیش به اهمیت و کابرد این الگوها متوجه نمود .این
الگوها باتوجه به اثراتی که بر سازمان دارند ،بسیار مهم و پر اهمیت هستند .بهره بروی نیروی انسانی ،نوآوری ،توسعه سازمانهای
ورزشی در ابعاد فردی ،سازمانی و فرایند ی ،توسعه سرمایه اجتماعی ،هماهنگی بین عملکرد و اهداف ،موفقیت سازمانی ،رشد و
ارتقاء جایگاه سازمانی ،توانمندسازی نیروی انسانی ،مهارت تابآوری ،عملکرد نوآورانه ،افزایش رضایت شغلی ،باالرفتن پایگاه
اجتماعی ،افزایش تعلق و وابستگی ،افزایش هویت شغلی ،افزایش رفاه کارکنان ،باال رفتن تعهد سازمانی و افزایش استقالل شغلی
منابع انسانی از اثرات گزارش شده مدیریت استعداد است .باتوجه نتایج نهایی تحقیق و مفاهیم و مقولههای ارائه شده برای الگوی
تحقیق برخی مفاهیم و نتایج با نتایج تحقیقات حاجی کریمی و سلطانی ،2011 ،باربو و دیاکونسکو ،2018 ،لطفی یامچی و
همکاران ،2018ساعتی زارعی و همکاران  ،2020علیزاده و همکاران  2021همخوان است ( .)11-13 ,9 ,6محور اصلی یافتههای
این تحقیق به دنبال آن است که در فرایند مدیریت استعداد و جانشین پروری در ادارات کل ورزش و جوانان در کلیه مراحل یک
رویکرد شایسته ساالرانه در انتخاب ،حفظ و نگهداری ،توسعه و بهکارگیری افراد مد نظر مدیران ارشد باشد .در این خصوص
پدیده محوری الگوی تحقیق به شناسایی و جذب بر اساس شاخصهای شایستگی ،توسعه استعداد بر اساس شاخصهای
شایستگی ،ارزیابی استعداد بر اساس شاخص های شایستگی ،بهکارگیری استعداد بر اساس شاخصهای شایستگی و حفظ و نگه
داری بر اساس شاخصهای شایستگی اشاره دارد .در این خصوص توجه به مفاهیم مورد استخراج از داده های تحقیق بسیار برای
ادارات کل ورزش و جوانان مثمر ثمر و مفید خواهد بود .مفاهیمی از قبیل شایسته گزینی افراد برای پستهای مدیریتی ،جانشین
پروری و شناسایی استعداد ،شناسایی و کشف استعداد ،بهکارگیری استعدادهای کشف شده ،توسعه استعدادهای کشف و جذب
شده به عنوان مفاهیم محوری الگوی تحقیق ارائه شده است .مدیریت استعداد ،به عنوان یکی از مولفههای اصلی برای موفقیت
سازمانهای ورزشی است و از طرفی چون در عملکرد باالی سازمان ،بهبود کیفیت نوآوری ،رضایت شغلی و بهرهوری کارکنان
اثرگذار است ،از اهمیت زیادی برخوردار است و نخبگان و متخصصین این امر در کلیه تحقیقات مروبط به مدیریت استعداد بر
اهمیت شناسایی استعداد و کشف آن به عنوان مهم ترین بخش مدیریت استعداد اذعان دارند .هدف اصلی مدیران ورزشی،
استفاده مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون سازمان چون منابع انسانی و مادی ،انواع سرمایه مشهود و نامشهود و اطالعات
است؛ همچنین یکی از عناصر اصلی مدیریت سازماندهی نیروی انسانی است که این نیز تحت تاثیر شناخت کامل از افراد،
شناسایی افراد مستعد و شایسته برای تصدی یک پست سازمانی ،بهکارگیری و توسعه فرد و همچنین جایابی و چرخش شغلی
برای اوست .ادارت کل ورزش و جوانان برای اینکه بتوانند در این عصر تغییرات سریع عملکرد باالیی داشته باشند ،بایستی یک
الگوی مدیریت استعداد مبتنی بر رویکرد مدیریت شایستگی درجهت شناسایی ،انتخاب ،جذب ،بهکارگیری و پرورش استعدادهای
جدیدی که بتوانند پستهای مختلف و مهم اداره را تصدی کنند به کار گیرند .با بررسی نقش مدیریت استعداد در مدیریت

95

رویکرد شایسته ساالری :طراحی الگوی مدیریت استعداد و جانشینپروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران

زایر هوجقان و همکاران

سازمان های ورزشی میتواند به اهمیت این رویکرد پی برد .از جمله میتوان به نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه بین
فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش اشاره کرد ()18؛ همچنین ارتباط بین مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی
کارکنان گزارش شده است ( .)19توانمندی و اثربخشی کارکنان نیز در رابطه با مدیریت استعداد عنوان شده است ( .)20سازمان
موفق و در مسیر تعالی ،همواره فرصتهایی برای کارکنان خود فراهم می کند تا استعدادهای بالقوه به استعداد های بالفعل مبدل
شود .الگوی مدیریت استعداد و جانشین پروری با یک رویکرد شایسته ساالرانه میتواند تحولی در مدیریت سرمایه انسانی سازمان
های ورزشی ایجاد نماید و نقاط ضعف و اشکاالت وارده بر رویکردهای سنتی این سازمان ها را برطرف نماید .توسعه منابع انسانی
موثر و کارامد به عنوان ارزشمند ترین منبع هر سازمانی به عنوان رازماندگاری و مزیت رقابتی سازمان ها شده است .یکی از مهم
ترین چالشهای هر سازمانی ،داشتن نیروی انسا نی باهوش ،مستعد ،کاردان و شایسته است .موضوع مدیریت استعداد به عنوان
مفهومی که در سال های اخیر محققان و اندیشمندان مدیریت به آن پرداخته اند ،به دنبال ایجاد یک سیستم کارامد در جهت
یافتن جانشین برای مدیران و رهبران آینده است .به صورتی که با تاکید بر شناسایی و کشف استعدادها چه در افراد شاغل در
سازمان و چه افرادی که به عنوان نیروی جدید برای سازمان استخدام میشوند ،در جهت توسعه ،ایجاد انگیزه و حفظ افراد
مستعد و استفاده بهینه از آنان گام بر میدارد.
بهطور کلی میتوان گفت ،عدم توجه به نگرشهای خویشاوندی و رابطهای در انتخاب افراد ،جامع و مانع بودن معیارهای
استعدادیابی مبتنی بر شایستگی ،نگرش و انگیزه افراد ،احساس نیاز مدیران ارشد ،شناسایی افراد به صورت عملیاتی و کاربردی،
رویکرد عادالنه در شناسایی افراد ،بهره گیری آزمون شخصیت ،تشکیل کمیته خالقیت و نوآوری ،آموزش استعدادهای کشف
شده ،حفظ حقوق فردی ،حمایت از تفکر خالق ،جانشین پروری و توسعه کارکنان ،حمایت همه جانبه از استعدادهای کشف
شده ،ایجاد غرور کاری و سازمانی ،خود ارزیابی ،ارزیابی عملکرد ،ارزیابیهای روانشناختی کاری ،مدیریت زمان ،عالقه کاری،
تناسب تصدی شغل با شاغل ،تناسب شاغل با شغل ،جانشین پروری ،منشور اخالقی سازمان ،امنیت شغلی ،ارتقای شغلی سالم،
احساس سهیم بودن ،می تواند در محور اصلی فرایند مدیریت استعداد و جانشین پروری با رویکرد شایسته ساالری در ادارات کل
ورزش و جوانان ایران مورد توجه قرار گیرد .موفقیت سازمانی با الگوی استعدادیابی ،الگوی استعدادیابی به عنوان یک قوت و
مزید سازمان ،موفقیت سازمان ،عملکرد خوب در مواقع بحران ،ارزیابی عملکرد ،تخصصگرایی ،آینده نگری ،شایسته ساالری،
انعطاف پذیری ،برتری منافع فردی ،چابکی سازمانی ،اعتماد سازمانی ،ایجاد کار راهه شغلی ،عدالت سازمانی ،رضایت سازمانی،
مزیت رقابتی سازمان ،استفاده بهینه از منابع سازمان ،برندسازی منابع انسانی ،شایسته ساالری ،جانشین پروری ،احساس آرامش
خاطر ،افزایش عملکرد سازمان ،اثربخشی سازمان ،آینده شغلی ،منبع یابی از درون سازمان ،افزایش درآمد سازمان ،کاهش
هزینههای جذب نیرو ،برقراری تناسب بین شغل و شاغل ،کاهش بروکراسی ،چابکی سازمان ،افزایش خالقیت و نوآوری ،کاهش
فرسودگی شغلی ،افزایش حس شهروند سازمانی ،افزایش تعلق و تعهد سازمانی ،نگهداری متخصصین کلیدی ،حفظ انگیزه نیروی
انسانی ،اطمینان از جبران خدمات عادالنه ،افزایش بهره وری کارکنان ،افزایش رضایت کارکنان را می توان در نتیجه اجرای الگوی
مدیریت استعداد و جانشین پروری با رویکرد شایسته ساالری پیش بینی نمود .نتایج تحقیقات در برخی از مولفهها موید این امر
در راستای اهمیت و موثر بودن الگوهای مدیرت استعداد است.
ادارات کل ور زش و جوانان به عنوان سازمان اصلی متولی حوزه ورزش و حوزه جوانان در استان برای موفقیت سازمانی ،باالبردن
عملکرد سازمانی و اثربخشی عملکرد خود و رقابت در عصر تغییرات سریع باید بر اساس یک الگوی جامع و مانع در حوزه مدیریت
استعداد فعالیت داشته و با استفاده از آن منابع انسانی سازمان خود را مدیریت نمایند .با توجه به اهداف عملکردی این ادارات
کل در حوزه ورزش و جوانان که عبارت است از توسعه و تعمیم ورزش همگانی ،قهرمانی ،ورزش حرفه ای ،ورزش تربیتی ،ورزش
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، ارتقاء مسئولیت اجتماعی، ارتقاء هویت دینی و اخالقی جوانان، منش پهلوانی، ترویج معنویت و ارزشهای اخالقی،اقشار مختلف
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