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Extended Abstract 

Summary 

The purpose of this research work is to identify the characteristics of the selection of human resources 

of the Iraqi Wrestling Federation qualitative approach and foundation data method. Semi-structured 

qualitative interviews are conducted with 16 staff managers of the Ministry of Sports, the Board of 

Directors of the Wrestling Federation, and the professors of sports management in Iraq until a theoretical 

saturation is reached. The findings show 58 themes in the form of 9 features that pay attention to social 

issues, resources, infrastructure, advertiser, cooperation and partnership, innovative and creative, 

educational and scientific, responsible, responsive, having individual ability. 

Introduction 

Now, in the era of globalization and rapid technological advancement, sports organizations require a 

better management system than in the past to grow and stay at a high level of competition (1).  

In order to achieve their goals, the sports organizations need new financial resources, physical resources, 

human resources, and technical resources, and the managers are constantly making decisions for the 

correct allocation of these resources (2). 

Methodology and Approach 

The current research work was an interpretative type with an inductive approach, which, considering 

the complex nature of information and the mutual effects of various factors on human resources, and in 

order to identify the characteristics of human resource selection in the Iraqi Wrestling Federation, a 

qualitative approach and grounded theory method were used. At the first step of the research work, they 

collected a preliminary list of factors related to the selection of human resources in sports organizations 

through the background study and the collection of documents and library information, then using the 

purposeful sampling method, semi-structured in-depth qualitative interviews. It was conducted with 16 

people from the research community, which included all the staff managers of the Ministry of Sports, 

the Board of Directors of the Wrestling Federation, and the professors of sports management in Iraq, 

until reaching a theoretical saturation. At the next step, after conducting the interviews, the findings 

were analyzed using the context-oriented method. In this way, after conducting and editing the 
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interviews, different opinions were coded and classified in the same conceptual groups and qualitatively 

analyzed. Coding was done in an open and axial manner. The time of each interview was between 30 

and 50 minutes, all the interviews were recorded with the permission of the people, and in order to 

determine the validity and reliability of this research work, like other qualitative research works, 

acceptability, transferability, and verifiability were used. In order to increase acceptability in this 

research work, the data was collected from various sources and various knowledgeable people. In order 

to check the reliability of the interviews, the intra-subject agreement reliability method of two coders 

was used, and the reliability rate between the two coders was equal to 73%, which confirmed the 

reliability of the codings of this research work. 

Results and Conclusion  

In the open coding phase, 92 initial concepts were extracted from the implemented interviews. In axial 

coding, the process of relating categories to sub-categories and linking them was done. The extracted 

concepts and conceptual codes in axial coding have been shown in Table 1. 

Table 1. Extracted concepts and conceptual codes in axial coding. 

Concept code Main article 

Compliance with social values and norms as a representative of the federation in 

society, participation in reducing organizational waste and preserving the 

environment 

Paying attention to 

social issues 

Proper use of resources and energy of the federation optimal use of consumables of 

the federation trust in the important issues of the federation, reducing the 

unnecessary expenses of the federation, creating new sources of income for the 

federation 

Attention to resources 

Protection of natural and artificial sports infrastructure efforts to institutionalize the 

values of the federation, providing a solution to solve the deficiencies in the internal 

policies and processes of the federation, trying to achieve the goals and vision of the 

federation quality of work based on the processes and procedures, trying to achieve 

the work goal 

Attention to 

infrastructure 

Presenting a positive image of the federation for athletes and society, informing 

others about the mission of the organization, eagerness to transfer information to the 

colleages 

advertiser 

Support and participation in the implementation of federation program participation 

in the suggestions and criticism system of the federation participation in the 

federation's annual calendar events, compatibility and cooperation with the new 

programs of the federation communication with managers and colleagues in the 

federation, 

the satisfaction of colleagues and managers from his presence in the federation, 

welcoming change and transformation 

Cooperation and 

participation 

Providing innovation and initiative in assigned task efficiency in doing assigned 

tasks, inventions, and discoveries, and obtaining patent licenses, ability to use new 

technologies and application software interest in performing tasks, and having the 

spirit of innovation 

Innovative and 

creative 

Learning in continuous improvement of work process writing books and editing 

research articles in line with the job field participation in in-service training job 

knowledge of assigned roles and responsibilities 

Educational and 

scientific 

Responsibility and follow-up of the tasks and programs of the federation adherence 

to the internal and external laws and regulations of the federation compliance with 

health and safety issues in the federation, timely and useful presence in the working 

hours of the federation time management in assigned tasks, participating in solving 

federation issues as a group absence and active presence monthly and annually in 

the federation correspondence on time, and follow up until the result participation in 

extracurricular activities of the federation and outside the work environment 

responsible 

Responding to the needs and complaints of the federation's clients, meeting the 

expectations of the stakeholders of the federation guidance, and advice to the 

federation's clients, the quality of service provided to clients trying to satisfy the 

client from the personnel of the federation transparency in marginal revenue 

Responsive 
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Concept code Main article 

commitment to assigned job and federation willingness to accept additional 

responsibilities 

Ability to conduct internal and external communications of the federation, receiving 

badges and certificates from high-ranking officials in the federation receiving 

approval and awards from prestigious scientific centers, neatness of clothing in the 

workplace using leadership skills in group decision-making scores of continuous 

and final evaluations of the individual having a critical spirit not having anxiety and 

stress to do assigned tasks 

Having individual 

ability 

In sports organizations, human resources play a key role. The current research work also pointed out the 

important features for choosing these people. One of the important and key issues in the selection of 

human resources is how they relate to the society and pay attention to the social issues (Jafari et al. 

(2019) and Hosseinpour et al.) Without the existence of certain values in the society, people will have 

problems in formulating their social goals and ideals. Another important issue is the amount of attention 

human resources pay to the internal organizational resources. The correct use of the federation's 

resources and energy, optimal use of the federation's consumables, trustworthiness in the federation's 

important issues, reduction of the federation's unnecessary expenses, and creation of new sources of 

income for the federation. Other important factors that are required to select human resources are paying 

attention to the values and vision and goals of the sports organization including protecting the natural 

and artificial sports infrastructure, trying to institutionalize the values of the federation, providing a 

solution to solve the deficiencies in the internal policies and trends of the federation, trying to achieve 

the goals and vision of the federation, the quality of work based on processes and procedures and trying 

to achieve work goals. Hammad (2021)  (3) and Raqiq et al. (2021)  (4) have mentioned the 

infrastructure issue in their research works. Also the experts agreed that people should be good 

missionaries; it means to present a positive image of the federation for the athletes and the society to 

inform other employees about the organizational missions and to transfer their information to their 

colleagues. Ben Shatouh (2020)  (5) mentioned the topic of knowledge transfer in their research work. 

Cooperation and participation of human resources can play a decisive role in their selection including 

support and participation in the implementation of federation programs, participation in the system of 

suggestions and criticisms of the federation, participation in the annual calendar events of the federation, 

compatibility and accompaniment with the new programs of the federation, communication with the 

managers and colleagues in the federation, participation in decision-making and organization of the 

federation issues, and the satisfaction of colleagues and managers for his presence in the federation and 

welcoming change and transformation. This part of the research work was in line with the research 

works of Tayibi and Ben Salim (2021)  (6) and Habib (2021)  (7). Among the other factors are innovative 

and creative human resources such as providing innovation and initiative in assigned tasks, productivity 

in performing assigned tasks, inventions and discoveries and obtaining patent licenses, the ability to use 

new technologies and application software, interest in performing tasks, and having the spirit of 

innovation in this field. 

Keywords: Human Resources, Wrestling Federation, Iraq. 
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 چکیده

 که کاری هر و کنندمی زندگی که هرجایی هاانسان جوامع، و دنیا این در زیرا امند،نمی سازمانی دنیای را امروزی جوامع هدف:

از  ؛دهندمی تشکیل را مردم همه روزمره زندگی از بخشی هاسازمان و هستند ارتباط در گوناگون هایسازمان با دهند،می انجام

  بود. عراق یکشت ونیفدراس یانتخاب منابع انسانمعیارهای  ییشناسا هدف از پژوهش حاضررو این

گیری هدفمند با استفاده از روش نمونه. گرفته شدپژوهش بهره  نیدر ا نظریه داده بنیادو از روش  یفیک کردیرواز  ی:شناسروش

 وزارت ستادی مدیران نفر از جامعه پژوهش که شامل کلیه 16های نیمه ساختار یافته عمیقی با مصاحبه ،و تکنیک گلوله برفی

کشور عراق بودند، تا رسیدن به اشباع نظری و تکرار اطالعات  ورزشی مدیریت اساتید و کشتی فدراسیون هیات رئیسه رزش،و

 قبلی صورت پذیرفت.

توجه کننده به مسائل  ،ویژگی 9مضمون در قالب  58های حاصل از کدگذاری محوری نشان داد که در مجموع یافته :هایافته

 ؛یو علم ریپذآموزش ؛و خالق نوآور ؛و مشارکت یهمکار ؛کننده غیتبل ؛ساختریکننده به ز توجه ؛به منابع کننده توجه ؛یاجتماع

 بود. عراق یکشت ونیفدراس یانتخاب منابع انسان یهاویژگیترین از جمله مهم ،یفرد ییتوانا داشتن و پاسخگو ؛ریپذتیمسئول

برخوردار باشند تا بتوانند با  یاز تفکر انتقاد دیبا یکارشناسان منابع انسان ،رددر یک نتیجه گیری کلی باید بیان ک :گیریجهینت

سر و  یادیبا اسناد و مدارک ز یرا اتخاذ کنند. کارکنان بخش منابع انسان میتصم نیترمسئله، درست کیجوانب  امتم یبررس

شوند تا  یبه صورت منظم نگهدار دیاطالعات با نیر اخاط نیدنبال کنند. به هم وستهیاسناد را پ نیا راتییتغ دیکار دارند و با

 دیبا نیبنابرا کنند؛یبرگزار م انیو کارجو رانیبا مد یدر طول هفته جلسات متعدد یدر دسترس باشند. منابع انسان شهیهم

 داشته باشند.  یقیمنظم و دق یبرنامه هفتگ

 عراق.، سیون کشتیرامنابع انسانی، فدکلیدی:  هایواژه

  زهرا سادات میرزازاده :ه مسئولنویسند

 E - mail: z.mirzazadeh@um.ac.ir 09124476208تلفن: 
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 مقدمه

نظام فناوری، برای رشد و ماندن در سطح باالی رقابت به  سریع پیشرفت و شدن جهانی عصر ورزشی در هایسازماناکنون 

 فیزیکی، منابع ورزشی در جهت تحقق اهداف خود به منابع مالی، یهاسازمان(. 1بهتری نسبت به گذشته نیاز دارند ) یمدیریت

باشند گیری میفنی تازه ای نیاز دارند و مدیران برای تخصیص صحیح این منابع پیوسته در حال تصمیم منابع و انسانی منابع

 نیروی یهاویژگی با الیتشانفع نوع از نظرصرف های ورزشیسازمان از بسیاری موفقیت و مدت بلند رشد ،(. در این میان2)

 یگر موفقیت ود عبارتبهدارد،  های آنان رابطه مستقیمیتوانایی سایر و ها، تجاربقابلیت رفتار، مهارت، دانش، مانند انسانی

 از فردیبه منحصر منبع انسانی منابع. (3)باشدمییک سازمان ورزشی در گرو وجود منابع انسانی شایسته و باکفایت  بهروزی

های سازمان اصلی اهداف از یکی و امروزه آورندمی وجود به پایدار رقابتی نتایج سازمان برای که باشندمی هاسازمان هایقابلیت

انتخاب  سازمان، موردنیاز هایشایستگی به توجه با را کارکنان و افراد از ایکه مجموعه است مناسبی هایراه وجویجست ورزشی

 (.4، 5) باشدمیها سازمان موفقیت برای کلیدی عاملی صالحیت، با انسانی منابع شگزین که چرا نمایند؛

در همین راستا مدیریت منابع انسانی را فرآیند شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به 

ورزش  و بدنی هایفعالیت مدیریت، سازماندهی زمینه در جدیدی انداز چشم ایجاد باعث اهداف سازمانی تعریف کرده اند که

 کارمندان و ببرد را بهره حداکثر کارفرما که است ای گونه به سازمان از کارمندان استفاده منابع انسانی مدیریت از هدف .شودمی

 ها،سیاست عنوانبه را یانسان منابع مدیریتنیز، ( 2006)همکاران  و 1نوئی (.6) کنند کسب روانی و مادی نیز مزایای خود کار از

توافقی  هیچ . اگرچه(7) دهدمی قرار تأثیر تحت را کارکنان عملکرد و هانگرش که رفتار، کنندمی تعریف هاییسیستم و هافعالیت

 از ترکیبی مدیریت منابع انسانی که گرفت نتیجه توانمی اما ندارد، وجود انسانی منابع مدیریت یهاویژگی مورد تاکنون در

 ایجاد آن اصلی گیرند و هدفمی نظر در هزینه جای به دارایی عنوان به را کارکنان که است انسان بر مبتنی مدیریتی هایشیوه

 (.8) باشدمی رقابتی مزیت کسب برای فداکار و ماهر کار نیروی حفظ و

 ؛ریزی نیروی انسانیام اصلی شامل برنامههفت نوع اقد متشکل از ،فرآیند مدیریت منابع انسانی ،همانطور که در باال اشاره شد

(. 9) باشدمیارزیابی عملکرد و ارتقای مقام، تنزل، انتقال و برکنار کردن  ؛آموزش و توسعه ؛اجتماعی کردن ؛گزینش ؛کارمندیابی

ه ارتباط تنگاتنگی رود کیممسائل مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی به شمار  ترینمهمگزینش و انتخاب و ارزیابی عملکرد از 

ینش در رابطه تنگاتنگ با فرآیند کارمندیابی است. البته تمامی فرآیندهای ذکر شده در مدیریت منابع گزهم دارند. فرآیند با 

ی است برای پذیرفتن یا رد تقاضای مراجعان و امرحله ،گذارند. گزینشیمو بر هم اثر متقابل  هستند مرتبطانسانی با یک دیگر 

کننده مرحله یلتکمها برگزیده و تعیین شوند. این کار ین و با استعدادترین آنترمناسبترین، یستهشاکه یطوربهان کار، متقاضی

باید اطالعات  ،(، هیچ راه میانبری برای انتخاب افراد شایسته وجود ندارد2003) 2. از دیدگاه فریمن و الیس(10)کارمندیابی است 

های های گوناگون مانند مصاحبه. این اطالعات از راه(11) آوری گرددرار است استخدام شود، جمعبسیاری درباره فردی که ق

برای گزینش  هممختلف دیگری  یهاویژگیها از (. سازمان9شود )یمی گوناگون کسب هاآزمونشغلی، گزارش پیشینه کاری و 

 (.12کنند )یمانی استفاده ی سازمهاپستانتخاب کارکنان جهت تصدی  ی وبندرتبهو هم برای 

سابقه کار  و توان به تجربهیمکه از جمله  اندکردهی بیان انتخاب منابع انسانمختلفی را برای  یهاویژگیی انجام شده هاپژوهش

رسمی، تخصصی و  بلندمدتی هاآموزش ،(، تحصیالت14توانایی فرد در انجام کار درست و اثربخش ) و (، مهارت13فرد )

های شناختی فرد شامل انجام ییتوانا ،(، هوش12آموزشی با اهداف خاص ) مدتکوتاهی هادوره ،کارآموزی ، (13)ی دانشگاه

ی مانند شناختروان یهاویژگی ،(، شخصیت15، شناخت الگوها و روابط )هادادهگیری و تجزیه تحلیل یمتصمی ریاضی، هامحاسبه

                                                           
1  . Noe 

2. Freeman and Ellis 
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 نظامعنوان بخشی از یک توانایی درک فرآیندها به و (، تفکر سیستمی16جربه )ی، وجدان، استقبال از تخودکنترلسازگاری، 

داشتن معرف و اشخاصی که عملکرد  ؛تخصصی، کارا و اثربخش صورتبهتوانایی انجام چند فعالیت  و (، چند پیشگی17یکپارچه )

داشتن سالمت  و فیزیکی یهاویژگیفرد، کیفری و اعتیاد و حسن شهرت اجتماعی  سوءسابقهنداشتن  ید کنند،تائشغلی فرد را 

 یزشانگ یداراکاری، رعایت نظم و آراستگی ظاهری،  انضباطهای فیزیکی مرتبط با شغل، داشتن یتفعالبدنی و توانایی انجام 

، (18) موردنظر(، سن متناسب با شغل برای فرد 12یرونی )محرک ب ینکمتر یازمندانجام کار و ن یبرا یو عالقه باطن یدرون

 ( اشاره نمود.14اخالقی در محیط کار ) یهاویژگیداشتن برخورد مناسب، رعایت ادب و  و اخالق و ادب

 باشدمی کارکنان و منابع انسانیهای مختلف و سطوح مختلف تفاوت فرآیند گزینش در سازمان استآنچه که در عمل بسیار مهم 

 عدم رعایتدلیل ه غیر ورزشی انجام شده است و بیشتر مدیران ورزشی ب ایهسازماناشاره شده در باال در  هاپژوهشو بسیاری از 

های ضمنی و شهودی تکیه طور معمول به قضاوتهعلمی در جهت انتخاب و گزینش منابع انسانی مورد نیاز خود، ب یهاویژگی

ورت منطقی قابل تجزیه و تحلیل صه ورزشی که ب هایسازمانی برای انتخاب نیروی انسانی در یهاویژگیکنند و شناسایی می

ی در مورد مدیریت منابع انسانی در هاپژوهشصورت علمی به آن پرداخته نشده است. اگرچه ه تاکنون در پژوهشی بباشد 

 شناساییانجام شده بر  هاپژوهشنویسندگان مقاله حاضر، بیشتر  ورزشی صورت گرفته است، اما با توجه به مطالعه هایسازمان

 یبرا یازن مورد هاییتصالحدر پژوهش خود ( 2017) 1یستیپول تریاند. های مدیران تاکید داشتهها و صالحیتشایستگی

های الزم جهت استخدام مهارت (.19) بیان کرده است یرشامل موارد ز یک راهمچون المپ یهای ورزشکارآمد سازمان یریتمد

های منابع مهارتهای الزم جهت آموزش و توسعه کار و مهارت یرویدر ن یزهانگ یجادهای الزم جهت اکارمندان مناسب، مهارت

 موردهای یتصالح ترینمهمزیر از جمله  هایمهارت(، 2012) 2توسط چن شده ارائهطبق نتایج  ،عالوه بر این سازمان. یانسان

ت، مدیریت ریسک، توانایی استفاده از مدیریت رویداد، مدیریت اماکن و تسهیال .(20) باشدیمیاز مدیران ورزشی در تایوان ن

که  نیز عنوان کردند( 2017و همکاران ) یفتاح پور مرند بندی.کامپیوتر، روابط عمومی باال، توانایی ارزیابی کارکنان، بودجه

و   یاطارتب  ی،اجتماع یفرهنگ  ی،روان  یدتی،عق  ی،اخالق  ی،شخص  ،ایحرفه  یاتی،عمل  یاسی،س  ، یریتیهای مدشایستگی

نتایج  ،عالوه بر این. (21) باشدها میادارات کل ورزش و جوانان استان یورزش یرانمد یشغلشاخص های ترین از مهم یرفتار

از ای وظیفه یستگیو شا یاجتماع یستگیشا ی،شناخت یستگیشا ،که فرا شایستگی نشان داد( 2017و همکاران ) یهنر پژوهش

 شدن رقابتی به توجه با بنابراین اکنون .(22) باشدادارات ورزش و جوانان می یرانمد یز برانیا های موردترین شایستگیمهم

ورزشی  هایسازمان انسانی منابع انتخاب یهاویژگی شناسایی به نسبت بایستمی کارها، شدن تخصصی نتیجه در و هاسازمان

 . کرد ها نیز اقدامبه مانند دیگر سازمان

های گزینش نیروی انسانی مناسب، وجود ابزاری که به مدیران در جهت انتخاب کارکنان مناسب کمک یدشواربرای غلبه بر 

 یهاویژگییرقطعی را از تصمیم گیران گرفته و با در نظر گرفتن غیافته اطالعات سازمان صورتبهکند، ضروری است. این ابزار باید 

ها بر هم بهترین یرات متقابل آنتأثو  هاویژگیاهمیت هر یک از این  بینی کننده عملکرد پس از استخدام افراد ویشپمتعدد 

جهت است که راه را برای ورود نیروهای شایسته  آناهمیت این موضوع به  (.9دهد )گزینه برای انتخاب را به مدیران پیشنهاد 

 کندناشی از نیروی شایسته کمک می های استراتژیکیتمزکند و مدیران را در جهت بهبود مستمر نیاز سازمان باز می مورد

 هاسازمان از برخی هستند. کارکنان متفاوت جایابی و گزینش استخدام، جهت بودجه و هایهرو نظر از هاسازمان وجود، ینا با. (12)

 پر کردن به متصمی دیگر برخی کهیدرحال گیرند،یم برهزینه  و های سختیهرو یریکارگبه با داوطلب بهترین انتخاب به تصمیم

 فوق دو رویکرد از کدامیچه آنکه حال نمایند؛یم تقاضا یهابرگه در شدهانیب اطالعات بر مبتنی و ارزان، سریع روش به مشاغل

                                                           
1. Tripolitsioti 

2. Chen 
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 از و شوند داده زمیت هم از ابتدا بایدیمکه  هستند گزینش معیارهای این رسدیم نظر به و باشد مفید سازمان برای تواندینم

 شد، گفته که طورهمان (. زیرا2گیرد ) صورت هاآن اساس بر گزینش کارکنان سپس و شوند تعیین اساسی معیارهای اهآن میان

که  هاییهزینه عهده از هاسازمان که معناست این به صنعت بازسازی و هاشرکت ادغام رقابت جهانی، افزایش کنونی دنیای در

 فاقد که کارکنانی گزینش که اندپی برده اغلب و آیندبرنمی دارد، همراه به امناسبن و ضعیف کارمندان اخراج و آموزش استخدام،

 سازمانی راهبردهای سازیپیاده در هاسازمان اهداف از جلوگیری وقت و اتالف بر عالوه هستند، اساسی هایصالحیت و توانایی

 فاقد کارکنان نمونه، عنوان. به(23داشت ) خواهد اههمر به سازمان برای را سنگینی هایانداز، هزینهچشم به دستیابی جهت

 مورد شغل برای الزم صالحیت دست آوردن به برای به آموزش نیاز و دقیق نظارت به نیاز اساسی، اشتباهات بروز باعث صالحیت،

 اساسی، معیارهای ساسا بر کارکنان ترینمناسب و دقیق گزینشِ انسانی، منابع وظایف مدیریت بین در ،بنابراین شوند؛می نظر

عملکرد آتی آن داشته و  رقابتی توان سازمان، بر سزاییهب تأثیر تواندیم و است وظایف نیترزهیانگبرچالش  و از خطیرترین یکی

 و یریپذرقابت یفراوان طوربه که است مهم مسئله یکسازمان  یهاویژگیکارکنان بر اساس  گزینش دیگر،یعبارتبه(. 24) باشد

های مختلفی و روش هاویژگیها سازمان ،نیز عنوان شد نیا از شیپطور که (. همان24دهد )یمقرار  تأثیر تحت را سازمان کردعمل

د که به دلیل اهمیت و قدرت تشخیص ارزیابی عملکرد نکنی موجود انتخاب میهاپستبرای انتخاب کارکنان خود جهت تصدی 

ساالری در سازمان ی افراد و شایستهبندرتبه، این روش راهی بسیار مفید برای گریکدی دادن کارمندان از یزمتسازمانی جهت 

 شود.می

 توسعه و رشد زمینه در مناسبی عملکرد ورزشی رشته این رسمی مرجع باالترین عنوان به عراق کشتی در همین راستا فدراسیون

 ناچیزی سهم رشته این در شده توزیع المپیکی و جهانی آسیایی، هایمدالتعداد زیادی  از که چرا است؛ نداشته ورزشی رشته این

 گیری است و بی شک این امر ناشی از جهت نکرده معرفی کشتی دنیای به نامی صاحب گیرکشتی گذشته هایدهه در و داشته

دراسیون تاکنون نتوانسته مدیران ورزشی این ف منابع انسانی به عنوان عنصر اساسی هر سازمان می باشد و سازماندهی نامناسب و

 در این برند.انسانی مناسبی را گزینش و انتخاب نمایند و از نبود اطالعات درست در مورد منابع انسانی کارآمد رنج می منابعاند 

 های الزم برایشرطپیش ورزشی و سازمان نیازهای به پاسخگویی انسانی، منابع مدیریت پیشرفته که با عملکرد است حالی

عراق به مانند از ضروریات موفقیت فدراسیون کشتی  ییک ،شود. لذا در حال حاضرمی ایجاد فعالیت نتایج باالترین به ابیدستی

که منجر به رشد سرمایه انسانی مناسب مطابق با شرایط  باشدمیورزشی این کشور شناسایی عواملی  هایسازماندیگر 

 سرمایه بر که دارد هایی محیط در را بازده بیشترین ماهیت، نظر از انسانی، نابعم های ورزشی کشور عراق باشد و مدیریتسازمان

 که دهد می نشان هاپژوهشو  (16است ) انسانی سرمایه بر مبتنی نیز ورزش صنعت اصلی منبع که هستند، متمرکز انسانی

مدیران  (. بنابراین26دهد ) افزایش را سازمان یک ورزشی عملکرد تواند می انسانی منابع مدیریت خوب هایروش از پیروی

 اجرای ضمن و کنند تهیه را انسانی منابع استراتژی باید انسانی منابع مدیریت بهتر سازماندهی هدف ورزشی این فدراسیون با

 به توجه با نمایند. ایجاد انسانی منابع مدیریت های مهارت آموزش طریق از را انسانی منابع توسعه انسانی، منابع انگیزه باید آن،

 خالء همچنین و وریبهره و عملکرد بهبود جهت ورزشی هایسازمان خصوصهب و هاسازمان همه برای انسانی منابع اهمیت

 شناسایی به پرسشنامه همچون ابزاری و کمی هایروش از استفاده با و بوده متمرکز مدیران بر بیشتر که زمینه این در پژوهشی

 شده بیان مسائل همه به توجه این پژوهش در نظر دارد با. وجود دارد اطالعات دادن دست ازاحتمال  هک اندپرداخته عوامل این

چه عواملی  عراق کشتیفدراسیون انسانی برای منابع انتخاب یهاویژگی ،که از نظر خبرگان باشدپاسخ به این سوال  دنبال به

 ؟دنباشمی
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 شناسیروش

که با توجه به ماهیت پیچیده اطالعات و  باشدمی استقرایی رویکرد با تفسیری نوع از شپژوه فلسفه حیث از حاضر پژوهش

انتخاب منابع انسانی در فدراسیون کشتی عراق،  یهاویژگیتاثیرات متقابل عوامل مختلف بر منابع انسانی و در راستای شناسایی 

که در  باشدمیشامل سبک های متعددی  روش داده بنیادشد. در این پژوهش بهره گرفته  1داده بنیاداز رویکرد کیفی و از روش 

 استراتژی از استفاده . با(27) استفاده شد هاداده( در تحلیل 1992) 3مربوط به اثر گلیزر 2این پژوهش از رهیافت ظاهر شونده

 دستهب را اشتراک وجوه مندامنظ شکلی به ،هاداده از انبوهی حجم میان از استقرایی، رویکرد بر تأکید با محقق بنیاد، داده

تا از طریق مقایسه مستمر  باشدمیشکل دادن به فرضیه ها براساس ایده های مفهومی  ،آورد و هدف از انتخاب رهیافت گلیزرمی

آوری از طریق مطالعه پیشینه و جمع پژوهشتیم  ،(. در گام اول27، آنچه در حال روی دادن است مفهوم سازی شود )هاداده

آوری ورزشی را جمع هایسازمانفهرست مقدماتی از عوامل مرتبط با انتخاب منابع انسانی در  ،ایاد و اطالعات کتابخانهاسن

زیرا موقعیتی فراهم می شود که مصاحبه  ،باشدمیدر نظریه داده بنیاد از طریق مصاحبه  هادادهنمودند. مهمترین روش گردآوری 

همین  (؛ به28بنیان نماید ) ،طور که تجربه کرده است اه خود را نسبت به دنیای اطراف خود آنشونده با لغات و زبان خود، دیدگ

نفر  16های نیمه ساختار یافته عمیقی با گلوله برفی مصاحبه شیوهگیری هدفمند و گام بعدی با استفاده از روش نمونه علت در

کشور  ورزشی مدیریت اساتید و کشتی فدراسیون یات رئیسهه ورزش، وزارت ستادی مدیران از جامعه پژوهش که شامل کلیه

می تواند روند  پژوهشگر(، 2003) 4تکرار اطالعات قبلی صورت پذیرفت. به نظر اسمیتعراق بودند، تا رسیدن به اشباع نظری و 

شود شوندگان تکرار میآورد و صرفاً اطالعات مصاحبه دست نمیهمصاحبه در پژوهش های کیفی را زمانی که اطالعات بیشتری ب

یافته ها با استفاده از روش زمینه محور مورد تجزیه و تحلیل قرار پس از انجام مصاحبه ها،  ،در گام بعدی(28متوقف نماید.)

ها، نظرات مختلف در گروه های مفهومی یکسان کدگذاری و طبقه بندی . بدین صورت که پس از اجرا و ویرایش مصاحبهگرفت

به ها مصاحبهدر این پژوهش صورت باز و محوری انجام شد. ه کیفی تحلیل شدند.کدگذاری در این پژوهش بصورت ه شده و ب

با اجازه افراد ضبط شد و ها مصاحبهدقیقه متغیر بود، تمامی  50تا  30صورت مجازی برگزار شد، زمان انجام هر مصاحبه بین 

ژوهش های کیفی از مقبولیت، قابلیت انتقال و قابلیت تاییدپذیری بهره جهت تعیین روایی و پایایی این پژوهش به مانند دیگر پ

 آوری گردید. قابلیتاز منابع گوناگون و افراد آگاه مختلفی جمع هادادهگرفته شد. در راستای افزایش مقبولیت در این پژوهش، 

 مرور با پژوهش از روایی بخش این تاحدودی شدبامی محیط های مشابه و گروه ها سایر به تعمیم پذیری یافته ها نشانگر انتقال،

درون  پایایی توافق روش ازها مصاحبه پایایی بررسی جهت غیرتکراری تامین شد. حداکثری و استخراج وها مصاحبه متعدد

 میزان نای اینکه به توجه آمد که با درصد بدست 73با  برابر گذار کد دو بین پایایی میزان و شد استفاده کدگذار دو موضوعی

 .باشدمی تأیید کدگذاری های این پژوهش مورد اعتماد قابلیت ،باشدمی درصد 60 از بیشتر پایایی

 

 

 

                                                           
1  . Grounded Theory 

2  . Emergent 

3  . Glaser 

4  . Smith 
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 هایافته

 ارائه شده است. 1در جدول  پژوهشدر حاضر  نیو متخصصخبرگان  یشناخت تیجمع یهاویژگی

 پژوهشمشارکت کنندگان ویژگی های جمعیت شناختی . 1جدول 

Table 1. Demographic characteristics of research participants 

 کد جنسیت تحصیالت سن تخصص/ شغل

 1 مرد دکتری 51 استاد دانشگاه

 2 زن دکتری 37 استاد دانشگاه

 3 مرد کارشناسی ارشد 41 فدراسیون کشتیارشد  رانیکارکنان و مد

 4 مرد کارشناسی 42 فدراسیون کشتیارشد  رانیکارکنان و مد

 5 زن ارشد یکارشناس 36 باشگاه کشتیمدیر 

 6 مرد کارشناسی 29 مدیر باشگاه کشتی

 7 مرد دکتری 43 استاد دانشگاه

 8 مرد کارشناسی ارشد 27 مدیر باشگاه کشتی

 9 مرد دکتری 49 استاد دانشگاه

 10 زن کارشناسی ارشد 30 مدیر باشگاه کشتی

 11 مرد یدکتر 37 فدراسیون کشتیارشد  رانیکارکنان و مد

 12 زن دکتری 40 استاد دانشگاه

 13 مرد کارشناسی ارشد 36 مدیر باشگاه کشتی

 14 مرد دکتری 45 مدیر باشگاه کشتی

 15 مرد دکتری 38 مدیر باشگاه کشتی

 16 زن کارشناسی ارشد 44 فدراسیون کشتیارشد  رانیکارکنان و مد

 کدگذاری باز

های یکی از  مصاحبه 2های پیاده سازی شده استخراج گردید. در جدول اولیه از مصاحبهکد مفهوم  92در نهایت  در این مرحله

 پیاده سازی شده در فرایند کدگذاری باز برای نمونه آورده شده است.

 باز یدر کدگذار یمفهوم یاستخراج شده و کدها میاز مفاه اینمونه .2دول ج

Table 2. An example of extracted concepts and conceptual codes in open coding 

 یمفهوم یکدها استخراج شده میمفاه

فردی که جهت استخدام در فدراسیون کشتی مورد بررسی قرار می 

می و مشارکت را در زمینه های برگزاری یگیرد باید توانایی کار ت

مسابقات و رویداد های ساالنه فدراسیون، در اجرای برنامه های 

د در انتقادات و پیشنهادات اشباشد، بعالوه فرد بفدارسیون داشته 

 فدراسیون شرکت نماید تا بتواند به سازمان مربوطه کمک نماید.

 حمایت و مشارکت در اجرای برنامه های فدراسیون .1

 مشارکت در نظام پیشنهادات و انتقادات فدراسیون .2

 مشارکت در رویدادهای تقویم ساالنه فدراسیون .3

ورده کردن نیاز های فدراسیون باید عضو فدراسیون افراد بهره ور در برآ

شوند؛ تا بتوانند نیازهای ارباب رجوع، ذینفعان برطرف کرده و خدمات با 

کیفیت به ارباب رجوع ها ارائه دهند و پاسخگوی نیاز ها و شکایات آنها 

 باشند

 ارباب رجوع اتیو شکا ازهایبه ن ییپاسخگو .1

 ونیفدراسنفعان  یساختن انتظارات ذ برآورده .2

 ونیو مشاوره به ارباب رجوع فدراس ییراهنما .3

 محوله یدر انجام کارها یبهره ور .4

 خدمات ارائه دهنده به ارباب رجوع تیفیک .5
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 یمفهوم یکدها استخراج شده میمفاه

منابع انسانی در فرداسیون باید امانت داری را در کار خود حفظ کنند 

هم در مسائل مربوط به اطالعات مهم و هم در مسائل غیر مهم و برای 

که چشم انداز سازمان دارد تالش کنند تا به اهداف و چشم  اهداف کاری

 انداز فدراسیون بتوانند دست پیدا کنند.

 ونیدر مسائل مهم فدراس یامانت دار .1

 یتحقق اهداف کار یبرا تالش .2

 ونیبه اهداف و چشم انداز فدراس دنیرس یبرا تالش .3

شناس  از جمله عوامل مهم و کلیدی برای منابع انسانی هر سازمانی وقت

. کاکنان باید در ساعات کاری باشدمیبودن افراد و کارکنان آن سازمانی 

خود به موقع حضور پیدا کنند و در فدراسیون بدون غیبت  حضور فعال 

داشته باشند و در اموری که به آنها محول می می شود مدیریت زمان را 

 لحاظ کنند.

 ونیفدراس یدر ساعات کار دیحضور بموقع و مف .1

 زمان در امور محوله تیریمد .2

 ونیو حضور فعال بصورت ماهانه و ساالنه در فدراس بتیغ عدم .3

 یمحور یکدگذار

 یاستخراج شده و کدها میمفاه شود.آنها انجام می دادن پیوند و هامقوله زیر به هامقوله دهیربط فرآیند محوری، در کدگذاری

 است.نشان داده شده  3ی در جدول محور یدر کدگذار یمفهوم

 یمحور یدر کدگذار و مفاهیم اصلی یمفهوم یکدها .3جدول 

Table 3. Concept codes and main concepts in axial coding 

 یاصل مفاهیم کد مفهوم

 رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی به عنوان نماینده ای از فدراسیون در جامعه

 ستیز طیو حفظ مح یسازمان عاتیمشارکت در کاهش ضا

 به مسائل اجتماعیتوجه 

 ونیفدراس یاز منابع و انرژ حیاستفاده صح

 ونیفدراس یاز لوازم مصرف نهیاستفاده به

 ونیدر مسائل مهم فدراس یامانت دار

 ونیضرور فدراس ریغ یها نهیکاهش هز

 ونیفدراس یبرا دیجد یمنابع درآمد جادیا

 توجه به منابع

 یرزشو یو مصنوع یعیطب یها رساختیحفاظت از ز

 ونیفدراس یکردن ارزشها نهیتالش در نهاد

 ونیفدراس یداخل یها و روندها یموجود در خط مش یها یرفع کاست یارائه راهکار برا

 ونیبه اهداف و چشم انداز فدراس دنیرس یتالش برا

 ها هیو رو ندهایکار براساس فرآ تیفیک

 یتحقق اهداف کار یتالش برا

 به زیر ساختتوجه 

 ورزشکاران و جامعه یبرا ونیمثبت از فدراس یریارائه تصو

 سازمان یها تیاز مامور گرانید یبخش یآگاه

 انتقال معلومات به همکاران اقیاشت

 آگاهی دهنده

 حمایت و مشارکت در اجرای برنامه های فدراسیون

 مشارکت در نظام پیشنهادات و انتقادات فدراسیون

 ونمشارکت در رویدادهای تقویم ساالنه فدراسی

 سازگاری و همراهی با برنامه های جدید فدراسیون

 ونیو همکاران در فدراس رانیارتباط با مد

 ونیمسائل فدراس یو سازمانده یریگ میمشارکت در تصم

 ونیاز حضور او در فدراس رانیهمکاران و مد یمندیرضا

 و تحول رییاستقبال از تغ

 همکاری و مشارکت

 محوله ارائه نوآوری و ابتکار در کارهای

 محوله یدر انجام کارها یبهره ور

 نوآور و خالق
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 یاصل مفاهیم کد مفهوم

 ثبت اختراع یاختراعات و اکتشافات و کسب مجوزها

 یکاربرد یو نرم افزارها نینو یها یاز فناور یریبکارگ ییتوانا

 ینوآور هیو داشتن روح فیبه انجام وظا یعالقمند

 یادگیری در بهبود مستمر فرآیندهای انجام کار

 یشغل نهیزم یدر راستا یمقاالت پژوهش نیتدوکتب و  فیتال

 ضمن خدمت یآموزش ها شرکت در

 محوله یها تیاز نقش و مسئول یدانش شغل

 آموزش پذیر و علمی

 ونیفدراس یو برنامه ها فیوظا یریگیو پ یریپذ تیمسئول

 ونیفدراس یو خارج یو  مقررات داخل نیبه قوان یبندیپا

 ونیفدراس در یمنیو ا یمسائل بهداشت تیرعا

 ونیفدراس یدر ساعات کار دیحضور بموقع و مف

 زمان در امور محوله تیریمد

 یبصورت گروه ونیحضور در حل مسائل فدراس

 ونیو حضور فعال بصورت ماهانه و ساالنه در فدراس بتیعدم غ

 جهیتا حصول نت یریگیانجام مکاتبات بموقع و پ

 یکار طیرج از محو خا ونیفوق برنامه فدراس یها تیشرکت در فعال

 ریپذ تیمسئول

 پاسخگویی به نیازها و شکایات ارباب رجوع فدراسیون

 ونینفعان فدراس یبرآورده ساختن انتظارات ذ

 ونیو مشاوره به ارباب رجوع فدراس ییراهنما

 خدمات ارائه دهنده به ارباب رجوع تیفیک

 ونیارباب رجوع از پرسنل فدراس تیرضا یتالش برا

 یا هیحاش یدر درآمدها تیشفاف

 ونیتعهد به شغل محوله و فدارس

 یاضاف یها تیمسئول رشیبه پذ لیتما

 پاسخگو

 ونیفدراس یرونیو ب یدر انجام مکاتابات داخل ییتوانا

 ونیدر فدراس یاز مقامات باال دست رنامهینشان ها و تقد افتیدر

 معتبر یاز مراکز علم زیو جوا هیدییتا افتیدر

 یکار طیلباس در مح ینظم و آراستگ

 یگروه یریگ میدر تصم یرهبر یاستفاده از مهارت ها

 فرد یانیمستمر و پا یها یابینمرات ارز

 یریانتقاد پذ هیداشتن روح

 انجام امور محوله ینداشتن اضطراب و استرس برا

 داشتن توانایی فردی

 گذاری نظریکد

 دییها، تأ یدسته بند گریمرتبط کردن نظام مند آن با د ،یاصل یندانتخاب دسته ب ندیعبارت است از فرآ یانتخاب یکدگذار

 یکدگذار جیبر اساس نتا یانتخاب یدارند. کدگذار یشتریبه اصالح و توسعه ب ازیکه ن ییها یدسته بند لیروابط، و تکم نیاعتبار ا

مقوله ها  گریرا به شکل نظام مند به د یکه مقوله محور بیترت نیاست. به ا یپرداز هینظر یصلمرحله ا ،یمحور یباز و کدگذار

 کند.یدارند، اصالح م ازین یشتریرا که به بهبود و توسعه ب ییارائه کرده و مقوله ها تیروا کیربط داده و آن روابط را در چارچوب 

 ترسیم شد. عراق یکشت ونیفدراس یانتخاب منابع انسان مدل نهایی ویژگی های 1در شکل 
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 عراق یکشت ونیفدراس یانتخاب منابع انسان ویژگی های مدل نظری. 1 شکل

Figure 1. The theoretical model of human resource selection characteristics of the Iraqi Wrestling Federation 

 گیریبحث و نتیجه

 مطالعات یردر دهه اخ .یو فن یانسان زیکی،یف ی،منابع مال ،دارد  یازبه چهار نوع منبع ن ی،جهت تحقق اهداف سازمان یهر سازمان

به وجود  یدارپا یرقابت یجنتا ی سازمانکه برا باشندیشرکت م هاییتاز قابل یفردمنبع منحصربه یکه منابع انسان دهدیم نشان

مهم  یهاویژگیکنند؛ که پژوهش حاضر نیز به را ایفا میهای ورزشی نیز منابع انسانی نقش کلیدی در سازمان .(4آورند )یم

توجه به یکی از مسائل مهم و کلیدی در انتخاب منابع انسانی نحوه ارتباط آنها با اجتماع و  برای انتخاب این افراد اشاره نمود؛

 ونیاز فدراس یاندهیبه عنوان نمای فرد اجتماعی ها و هنجارهاارزش تیرعای است، که خبرگان اشاره کردند که مسائل اجتماع

( و  2019از جمله این موارد است. جعفری و همکاران ) ستیز طیو حفظ مح یسازمان عاتیدر کاهش ضا مشارکت و در جامعه

ها هنجارها و همچنین ارزش. (30،31) اند( در پژوهش خود به مساله هنچار اجتماعی اشاره کرده2021حسین پور و همکاران )

ها رفت. بدون ای ابتدا باید سراغ این پدیدهرای شناخت فرهنگ هر جامعهای بوده و بترین مولفه های فرهنگی هر جامعهاز مهم

؛ در نتیجه در بود های اجتماعی خود دچار مشکل خواهنددر تدوین اهداف و آرمان افرادهای خاصی در جامعه، وجود ارزش

  و محیط زیست توجه دارند. انتخاب افراد خبره باید توجه داشت که تا چه میزان این افراد به هنجارهای اجتماعی خود

 یاز منابع و انرژ حیاستفاده صحباشد؛ از جمله این موارد؛ انسانی به منابع درون سازمانی می عمنابمساله مهم دیگر میزان توجه 

ضرور  ریغ یها نهیهز کاهش، ونیدر مسائل مهم فدراس یدار امانت، ونیفدراس یاز لوازم مصرف نهیبه استفاده، ونیفدراس
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و کم رنگ شدن  فیتضع حاضرهاى عصر دغدغه نیاز مهمتر باشد.می ونیفدراس یبرا دیجد یمنابع درآمد جادیاو  ونیسفدرا

منفى  ریهاى جامعه تأثممکن است در تمام رده ستیناشا دهیپد نیشدن ا ریو خدا پسندانه امانتدارى است. فراگ بایخصلت ز

اگر مورد توجه قرار نگیرند ممکن است این اتفاق بیفتد اما نیاز است که با توجه ورزشی که افراد  هایسازمانخصوصا در  بگذارد.

ای تحت عنوان کمیته صیانت و نگهداری از منابع کمیته ،به مساله مهم امانت داری و توجه به منابع سازمانی در فدراسیون کشتی

های فدراسیون صرفه جویی نمود و منابع درآمدی نیز و اموال فدارسیون کشتی تشکیل شده تا از این طریق بتوان هم در هزینه

 برای فدراسیون ایجاد نمود. 

ها و چشم انداز و اهداف عوامل مهم دیگری که برای انتخاب منابع انسانی نیاز است؛ این است که توجه شود آیا افراد به ارزش

تالش در ی، ورزش یو مصنوع یعیطب یها خترسایحفاظت از زسازمان ورزشی خود توجه دارند؛ از جمله این عوامل شامل؛ 

تالش ، ونیفدراس یداخل یها و روندهایموجود در خط مش یهایرفع کاست یارائه راهکار برا، ونیفدراس یهاکردن ارزش نهینهاد

است؛  یتحقق اهداف کار یتالش براو  ها هیو رو ندهایکار براساس فرآ تیفیک، ونیبه اهداف و چشم انداز فدراس دنیرس یبرا

(؛ 2018که در یک سازمان نیاز است منابع انسانی به این موارد توجه داشته باشند. پژوهشگرانی همچون شمس و همکاران )

خود به  یهاپژوهشدر ( 2021( و  رقیق و همکاران )2021) حماد(؛ 2020) طرابلسیة و فیاض(؛ 2018رضائی و همکاران )

در سازمان  ییرساختارهایز د،یهر طرح جد یاجرا یواضح است که برا. (32،33،34،35،36) اندمساله زیرساخت اشاره نموده

بر همین اساس است که  .شودیطرح محسوب م نیا یاجرا یبرا یجد یچالش رساختارهایز نیو فراهم نبودن ااست  ازیمورد ن

 تالش نمایند.ها می توانند برای اهداف و چشم انداز های فدراسیون منابع انسانی با وجود زیرساخت

خوبی  آگاهی دهنده هایشوند باید از سوی دیگر خبرگان اتفاق نظر داشتند که افرادی که برای فدراسیون کشتی انتخاب می

های سازمانی دیگر کارمندان را باخبر ارائه دهند، از ماموریت ورزشکاران و جامعه یبرا ونیمثبت از فدراس یریتصوباشند؛ یعنی 

در پژوه خود به موضوع انتقال دانش اشاره  (2020( بن شتوح )2016د را به همکاران انتقال دهند. زحاف )کرده و معلومات خو

 سازمان مختلف یجاها به خبرهکارشناسان دیبا ،افراد  همه به سازمانکی در داخل مهارتبرای انتقال  جهیدر نت. (37،38) نمودند

 الزم خود را هرجا که مهارت تواندیم که است یفرد اریاخت در دانش رایشوند ز منتقل دیبا نخود کارشناسا .داده شوند انتقال

 کند. تیبدهد و ترب را آموزش گریافراد د تواندیم ارشناسککار ببرد. هر  به ندبدا

ه داشته باشد. از جمله مواردی که تواند نقش تعیین کنندهمکاری و مشارکت منابع انسانی نیز مهم است و در انتخاب آنها می

و انتقادات  شنهاداتیدر نظام پ مشارکت، ونیفدراس یبرنامه ها یو مشارکت در اجرا تیحمادر این زمینه مطرح شد شامل؛ 

 رانیبا مد ارتباط، ونیفدراس دیجد یبا برنامه ها یو همراه یسازگار، ونیساالنه فدراس میتقو یدادهایدر رو مشارکت، ونیفدراس

از حضور او  رانیهمکاران و مد یمندیرضا، ونیمسائل فدراس یو سازمانده یریگمیدر تصم مشارکت، ونیو همکاران در فدراس

( 2021( و حبیب )2021بی و بن سلیم )یطی های این قسمت از پژوهش با پژوهش؛ بود. و تحول رییاز تغ استقبالو  ونیدر فدراس

ار مناسب است، ضروری است واحد منابع انسانی با مشارکت و همکاری دیگران اطمینان زمانی که نیروی ک. (39،40) همسو بود

گیرد. آنان همچنین باید مطمئن شوند که استفاده قرار می های فکری این کارکنان به طور کامل موردحاصل کند که سرمایه

با  ایبرتر دن یهاازمانس شود.یع و اداره میهای فکری کامالً مشخص و محافظت شده و به طور مناسب توزنتایج چنین فعالیت

 شتازانیپ ،استوارند هاییند از توانامنظام یریگکه بر مشارکت کارکنان و بهره یورو بهره یتیریمد نینو یهااز نظام یریگبهره

 .روندیبه شمار م یصحنه رقابت جهان

برگان عواملی همچون؛ ارائه نوآوری و ابتکار در کارهای محوله، از جمله عوامل دیگر نوآور و خالق بودن منابع انسانی است که خ

 نینو یها یاز فناور یریبکارگ ییتوانا، ثبت اختراع یاختراعات و اکتشافات و کسب مجوزها، محوله یدر انجام کارها یبهره ور

ه شناسایی کردند. در این زمینه ی را در این زمیننوآور هیو داشتن روح فیبه انجام وظا یعالقمندی، کاربرد یو نرم افزارها
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بر  یمتک یادیبه طور ز یامروز یهاسازمان تیموفق .(41) اشاره نمود( 2020و همکاران ) 1سینگ ؛هایتوان به پژوهشمی

 نیدر رفتار افراد و همچن رییبه تغ ات،یادامه ح یبرا هاسازمانموجود،  یازهایکشف و اختراع است. با توجه به ن ،ینوآور ت،یخالق

به سرعت  دینو و مف کاراف شیدایبه شکل پ راتییتغ نیانجام ا ،رسدیکه به نظر م شوندیم قیکارآمد در سازمان تشو راتییتغ

 ،ییایبخش پو اتیاز عوامل ح یکیموسسات؛ مشارکت  قدرتمند حاکم بر سازمان و یروهاین انیاست. در م شیدر حال افزا

 ها است.در سازمان یورطراوت و بهره

پذیر بودن و علمی بودن کارکنان نیز اهمیت دارد؛ از جمله این عواملی که خبرگان به آن اشاره کردند ز سوی دیگر آموزشا

 ی، شرکت درشغل نهیزم یدر راستا یمقاالت پژوهش نیکتب و تدو فیتالشامل؛ یادگیری در بهبود مستمر فرآیندهای انجام کار، 

به کارکنان دانش و  تواندیآموزش درست مبودند.  محوله یهاتینقش و مسئولاز  یدانش شغلو  ضمن خدمت یهاآموزش

 در کار گردند. تیفیوک یوربهره شیخود کار را انجام دهند و باعث افزا ییتوانا نیرا ارائه کند تا با بهتر یضرور یهامهارت

نیز به موضوع آموزش و  (2020) 4وکثیربو  قوفیو  (2021و همکاران ) 3(؛ وسترمن2021و همکاران ) 2های فیلپوتپژوهش

به طور  زهایچ ریو سا نیقوان ایانجام کار  یهاکه آموزش، روش ییاز آنجا .(25،42،43) ها اشاره کردنداهمیت آن در سازمان

ل و تان چه در زمان حامعناست که کسب و کارتان و کارکنان نیآموزش منظم کارکنان به ا کنندیم رییکار تغ طیمرتب در مح

تا کارکنان  شودی. آموزش و توسعه باعث مدهندیبه کار ادامه م طیشرا نیو در بهتر دهندیرا از دست نم یزیچ ندهیچه در آ

 یشغل شرفتیو در مراحل پ رندیرا بپذ یشتریب تیمسئول توانندیها ممعنا که آن نیرا کسب کنند به ا یشتریب یهاییتوانا

 کند. جادیا یرقابت تیمز کی تواندیم بیرق یهاآموزش کارکنان در مقابل سازماندر نهایت  .گرددیها ماز آن تیموجب حما

باشد در این زمینه خبرگان به مواردی همچون؛ پذیر بودن از جمله مسائل خیلی مهم در انتخاب منابع انسانی میمسئولیت

 تیرعا، ونیفدراس یو خارج یو  مقررات داخل نیقوانبه  یبندیپا، ونیفدراس یو برنامه ها فیوظا یریگیو پ یریپذ تیمسئول

 حضور، زمان در امور محوله تیریمد، ونیفدراس یدر ساعات کار دیبموقع و مف حضور، ونیدر فدراس یمنیو ا یمسائل بهداشت

بات بموقع مکات انجام، ونیو حضور فعال بصورت ماهانه و ساالنه در فدراس بتیغ عدمی، بصورت گروه ونیدر حل مسائل فدراس

فرد  یوقتی اشاره کردند. کار طیو خارج از مح ونیفوق برنامه فدراس یها تیدر فعال شرکتو  جهیتا حصول نت یریگیو پ

دو چندان  زیرا ن فرد یدرون یانرژ ،یفرد تیحس رضا جادیعالوه بر ا کنند؛میاعتماد  هاآنبه  گرانیدباشد،  رتریپذ تیمسئول

درخواست  یکه از کس یتیو به عهده گرفتن فعال ییپاسخگو رش،یپذ ییجز توانا ستین یزیچ یریپذتیمسئول خواهد نمود.

 دیبا رد،یرا بپذ یتیقصد دارد مسئول یکه فرد یرد کند. زمان ای ردیو آن شخص حق دارد انجام آن کار محول شده بپذ شودیم

در صورت  ای آوردیبه دست م یزین چه چآ رشیپذ برابرو در  ستیخود مشخص کند که موضوع درخواست چ یکامال برا

 را از دست خواهد داد.  یزیآن چه چ رفتنینپذ

باشد؛ که خبرگان مسائلی از جمله؛ پاسخگویی به نیازها و شکایات از جمله عوامل دیگر در انتخاب منابع انسانی پاسخگویی می

 تیفیک، ونیو مشاوره به ارباب رجوع فدراس ییاهنمار، ونینفعان فدراس یبرآورده ساختن انتظارات ذارباب رجوع فدراسیون، 

 لیتمای، اهیحاش یدر درآمدها تیشفاف، ونیارباب رجوع از پرسنل فدراس تیرضا یتالش برا، خدمات ارائه دهنده به ارباب رجوع

پاسخگویی  رو موضوعاز همین  ؛ را در این زمینه بیان کردند.ونیتعهد به شغل محوله و فدارسی و اضاف یها تیمسئول رشیبه پذ

نشان داده شده  (2020، زاهد بابالن و همکاران )(2020و همکاران ) عبد القادر شریف ،های مرتبطی همچونسازمانی در پژوهش

استقالل و کنترل داشته باشند  خواهندیکار و کارورزان، کارکنان م یروین یاقتصاد تیریمد یبا حرکت به سو. (44،45) است

                                                           
1. Singh 

2. Philpot  

3. Westerman  

4. Qufi and Boukather  
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هستند  یطور معمول به دنبال توانمندسازتجربه انجام دهند. کارکنان به ای یشغل نظر از سن، رتبهخود را صرف هفیتا بتوانند وظ

 ریو تأث جیآماده نباشد در قبال نتا یاگر کس است. گرید یبه شخص اریقدرت و اخت ضیخواسته مربوط به تفو نیکه ا

 ،داده نشود اریقدرت و اخت یچنانچه به کس گر،یاز طرف د قدرت داد. به او دیباشد، نبا ریپذتیخود مسئول یهایریگمیتصم

 .داشت ییاز او انتظار پاسخگو نتواینم

توانایی فردی را نیز خبرگان از جمله عوامل مهم در انتخاب منابع انسانی فدراسیون کشتی در نظر گرفتند که از جمله این موارد؛ 

 افتیدر، ونیدر فدراس یاز مقامات باال دست رنامهینشان ها و تقد افتیدر، ونیفدراس ینرویو ب یدر انجام مکاتابات داخل ییتوانا

 یریگ میدر تصم یرهبر یاز مهارت ها استفادهی، کار طیلباس در مح یو آراستگ نظم، معتبر یاز مراکز علم زیو جوا هیدییتا

؛ انجام امور محوله یاضطراب و استرس برا نداشتنی و ریذانتقاد پ هیروح داشتن، فرد یانیمستمر و پا یها یابیارز نمراتی، گروه

موضوع توانایی و مهارت فردی منابع است.  یکارشناس منابع انسان کی یمهم برا یهااز مهارت یکیارتباط  یبرقرارهستند. 

 کی.اندمودهاشاره ن(33،35نیز به آن اشاره شده است )( 2021) حماد(؛ 2018رضائی و همکاران )انسانی در پزوهش های 

ارتباط برقرار کنند.  یعامل( به خوب ریتا مد دالورودیسازمان )از همکاران جد کی یبتواند با تمام اعضا دیبا یکارشناس منابع انسان

عمل  یبه خوب شنیها و ارائه پرزنتکند تا در انجام مصاحبهیکمک م یبه کارشناسان منابع انسان یقو یارتباط یهاداشتن مهارت

از  یکی نیب ایدو همکار  نیب تواندیاختالف م نیاست. ا یکار طیکمک به حل اختالفات در مح یمنابع انسان فیاز وظا کنند.

در رفع مشکل موجود  یبا اتکا به مهارت مذاکره خود سع یمنابع انسان،یطیشرا نیاز کارمندان رخ بدهد. در چن یکیو  رانیمد

کنند. کارشناسان منابع  تیریرا گوش کرده و اختالف به وجود آمده را محترمانه مد نیطرف یهاصحبت دیبا هانخواهند کرد. آ

 کیکارکنان  نیکسب و کار دارند. از استخدام کارکنان گرفته تا حل اختالف ب کی یهایریگمیدر تصم ینقش مهم یانسان

برخوردار باشند تا بتوانند  یاز تفکر انتقاد دیبا یکارشناسان منابع انسان ن،یاست. بنابرا یکارشناسان منابع انسان فیشرکت از وظا

سر و  یادیبا اسناد و مدارک ز یرا اتخاذ کنند. کارکنان بخش منابع انسان میتصم نیترمسئله، درست کیجوانب  امتم یبا بررس

شوند تا  یمنظم نگهدار به صورت دیاطالعات با نیخاطر ا نیدنبال کنند. به هم وستهیاسناد را پ نیا راتییتغ دیکار دارند و با

 دیبا نیبنابرا کنند؛یبرگزار م انیو کارجو رانیبا مد یدر طول هفته جلسات متعدد یدر دسترس باشند. منابع انسان شهیهم

  داشته باشند. یقیمنظم و دق یبرنامه هفتگ

ساس یافته ها و نتایج پژوهش می توان بیان کرد که  شت تولبرا صول و  دیپ سطوح مختلف، ارائه هرگ ایهر مح ونه خدمات در 

 اریبس یانسان یرویوجود ن ستم،یس کی یسازندگ یبرا نیوجود دارد. بنابرا نیگروه از متخصص کیتالش و کار  یادیساعات ز

سازمان برا یضرور ست. هر  شا یافراد ازمندیشود، ن کیبتواند به اهدافش نزد نکهیا یا ست. ستهیماهر،   مدیریت و کاردان ا

که عملکرد کارکنان در حدود  کندی م نییرا مش  خص و تع یش  غل یاس  ت که اس  تانداردها یتیریمد تیئولمس   کی ،عملکرد

باشد که در نتیجه ی آن فدراسیون کشتی کشور عراق نیز نیازمند افراد با تخصص می . ریخ ایشده هست  نییتع یها استاندارد

انسانی در این سازمان باید با توجه به عوامل شناسایی شده صورت به اهداف خود دست یابد از همین رو انتخاب و ارزیابی منابع 

 پذیرد.

 قیالحظات اخالم

ها یافتهش شد تا در انتقال الو ت ه استاستفاده شد قی را رعایت کرده بودند،الت پژوهشی که نکات اخالدر پژوهش حاضر از مقا

صداقت و . گونه سوگیری انجام نشودهیچزم برای مخاطبان ایجاد گردد و در گزارش نتایج المطالعات پیشین، شفافیت  و نتایج

 . داری نیز در تحلیل متون و استناددهی رعایت شده استامانت
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 حامی مالی

 .های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکردهای تأمین مالی در بخشگونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 مشارکت نویسندگان

 .اندمشارکت داشته ،های پژوهش حاضرنگارش همه بخشتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و 

 تعارض منافع

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد

 تشکر و قدردانی

 .دانیم از تمامی کسانی که در انجام دادن این مطالعه ما را یاری نمودند، قدردانی و سپاسگزاری کنیمزم میالبر خود 
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