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Abstract 
According to the review of the proposed models and research background, so far a 

comprehensive model in the field of factors affecting the development of human capital 

in academic sports has not been presented and this trend needs to grow. Therefore, the 

aim of this study was to design a model for the development of human capital in 

university sports. This qualitative study was conducted using the content analysis 

method. Research experts were 19 professors and directors of physical education who 

were champions and coaches of national teams in various fields and executives of 

university sports in the country, who were selected through non-random sampling in a 

purposeful way to achieve theoretical saturation. Data were collected using in-depth and 

semi-organized interviews. Data were analyzed after coding, and MaxQda software was 

used to analyze the research data. The results showed that the factors of the human 

capital development model of university sports could be classified into 8 main categories 

and 134 sub-categories. Training and learning, performance management, maintenance 

management, recruitment, service compensation, succession, competency factors as well 

as belief and moral context were the main identified themes of human capital 

development of university sports. Therefore, to implement the development of human 

capital of university sports, a desirable investment should be made based on scientific-

sports talents in the country's universities, and the use of sports heroes should be among 

the strategies for the development of human capital of universities. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 

One of the issues that all organizations pay attention to is the concept of human 

capital, which is the most important factor in the development of any 

organization (1). Human capital development is a process related to the 

development activities of an organization to equip and improve creative skills, 

talents, competencies, knowledge, and abilities (2). The development of human 

capital is very necessary, to the extent that the development of such capacities 

through education has become a top priority in designing the strategic plan of 

organizations (3). According to the review of the proposed models and research 

background, so far a comprehensive model in the field of factors affecting the 

development of human capital in academic sports has not been presented and 

this trend needs to grow in a more scientific future. Therefore, the aim of the 

present study was to design a model for the development of human capital in 

university sports in the country. 

 

Methodology 

This qualitative study was conducted using the content analysis method. 

Research experts were 19 professors and directors of physical education who 

were champions and coaches of national teams in various fields and executives 

of university sports in the country who were selected through non-random 

sampling in a purposeful way to achieve theoretical saturation. Data were 

collected using in-depth and semi-organized interviews. Data were analyzed 

after coding, and MaxQda software was used to analyze the research data. 

According to the criteria provided by Creswell and Miller (4) to ensure the 

validity of qualitative research and to ensure the accuracy of the findings from 

the researcher's point of view, three Delphi Committee interviewees submit the 

final report of the first stage of the analysis process or categories obtained that 

their comments and suggestions were implemented at a qualitative stage. To 

evaluate the reliability of the research, the Holsti method (5) was used, 

according to which the reliability coefficient value of 0.96 was obtained, 

indicating that the results of the qualitative part had high reliability. 

 

Results  

The results indicated that the factors of the human capital development model of 

university sports could be classified into 8 main categories and 134 sub-

categories. Training and learning, performance management, maintenance 

management, recruitment, service compensation, succession, competency factors 

as well as belief and moral context were the main identified themes of human 

capital development of university sports. In the causal factors section, items were 
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obtained from data affecting the central phenomenon of research, one of these 

factors was teaching and learning, the next factor was performance management 

and the third factor was management, preservation and maintenance that support 

the results of the authors (6-7). In the contextual factors section, items were 

extracted from the data affecting the central phenomenon of the research, these 

included factors such as competency and belief and moral context. In the section 

on interfering factors in the development of human capital of university sports in 

the country, items were extracted from the data influencing the central 

phenomenon of research; Items such as recruitment (recruitment and selection 

system), service compensation and succession breeding were among the factors 

affecting the central phenomenon that supports the result of Papaioannou et 

al.(8). Strategies obtained for the development of human capital of university 

sports in the country included recruitment based on needs assessment and 

competence, investment based on scientific-sports talents, commitment to 

university sports, use of modern technologies for evaluation and education, 

encouraging innovation and creativity, use of scientific and practical human 

force (sports heroes) and the development of technical, perceptual and human 

skills according to the missions and macro policies of student sports. The 

consequences of the implementation of the model included the development and 

improvement of health, exhilaration and vitality of academics and society, 

organizational excellence, improving the effectiveness and efficiency of 

university sports, meritocracy management in university sports and strategic 

agility. 

 

Discussion 

Since the proposed research model has been extracted from the text of relevant 

sources, organizations, universities and higher education centers can easily apply 

this model to their work, taking into account only the views of stakeholders and 

organizational requirements to achieve their own pattern. In order to implement 

the development of human capital of university sports, a desirable investment 

should be made based on scientific and sports talents in the country's 

universities, and the use of sports heroes should be one of the strategies for the 

development of human capital of universities. 

 

Keywords: Content analysis, Human force, Modeling, Sports development 
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 دهیچک
 توسعه در مؤثر عوامل نهیزم در جامع یمدل کنون تا قیتحق نهیشیارائه شده و پ یها بر مدل یبا توجه به مرور

 . لذاکند رشد تر یعلم ندهیآ در روند نیا که است ازین است و نشده ارائه یدانشگاه ورزش در یانسان هیسرما

مورد  قیتحق. رفتیکشور انجام پذ یورزش دانشگاه یانسان هیسرماتوسعه  یالگو یحاضر با هدف طراح قیتحق

 قیتحق خبرگان. است یفیآن ک یها محتوا است که نوع داده لیاز نوع روش تحل تیمطالعه به لحاظ هدف و ماه

 یورزش دانشگاه ییاجرا رانیو مد یمل یها میت انیکه از قهرمانان و مرب یبدن تیترب رانیو مد دینفر از اسات 09

انتخاب شدند.  یبه اشباع نظر دنیهدفمند تا رس وهیبه ش یرتصادفیغ یریگ نمونه قیافراد از طر نیبودند. ا کشور

 شدند لیتحل ،یاز کدگذار پس ها داده. شد یگردآور افتهی سازمان مهین و قیعم یها ها با استفاده از مصاحبه داده

عوامل مدل توسعه  دهد یم نشان جینتا شد. استفاده ودایک مکسنرم افزار  از پژوهش یها داده لیتحل یو برا

نمود. آموزش  یطبقه بند یفرع مقوله 032و  یمقوله اصل 8در  توان یکشور را م یورزش دانشگاه یانسان هیسرما

 عوامل ،یپرور نیجانش خدمات، جبران ،یابیکارمند ،یحفظ و نگهدار تیریمد عملکرد، تیریمد ،یریادگیو 

ورزش  یانسان هیتوسعه سرما شده ییشناسا یاصل نیبه عنوان مضام یاخالق و یاعتقاد بستر و یستگیاش

 یگذار هیسرما دیبا ،یورزش دانشگاه یانسان هیکردن توسعه سرما یاتیعمل یلذا برا. ندهستکشور  یدانشگاه

 ،یقهرمانان ورزش یریکارگبهو  ردیکشور انجام پذ یها در دانشگاه یورزش-یعلم یبر اساس استعدادها یمطلوب

 .ردیها قرار گ دانشگاه یانسان هیتوسعه سرما یدر زمره راهبردها ستیبا یم
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 مقدمه
 شده ها سازمان ابعاد همه در یمیعظ تحول جادیا باعث یفناور روزافزون شرفتیپ و دانش توسعه

 آغاز را انیبن دانش اقتصاد سمت به حرکت ،یورزش ینهادها جمله از ها، سازمان جه،ینت در .است

و اطالعات را مشاهده نمود  شهیبر دانش، اند یمبتن یاقتصاد توان یکه امروز م یا ، به گونهاند کرده

، 2112 ،یدیو حم یگودرز ،ی، اسدیقربان)است  یانسان هینامشهود و سرما یها ییبر دارا یکه مبتن

است که  یانسان هیمسئله سرما کنند، یها به آن توجه م که همه سازمان یاز موارد یکی(. 11

 (.131، 2112و سالجقه،  یانی، ورکیادیمهرانپور، ص)عامل توسعه هر سازمان است  نیتر مهم

و  زیتجه یسازمان برا کیاست که  یا توسعه یها تیمربوط به فعال فرآیندی 1یانسان هیتوسعه سرما

 نیهمچن. کند یخالقانه آن کار م یها ییدانش و توانا ها، یستگیها، استعدادها، شا بهبود مهارت

دانش و تخصص  ها، ییتوانا ها، یستگیها، شا توسعه مهارت یاست که فرد برا ییها تیفعال هیشامل کل

 نیبنابرا(. 222، 2121، 2و همکاران ندایل) دهد یانجام کارها به صورت مؤثر انجام م یخود برا

آموزش  قیاز طر ییها تیظرف نیکه توسعه چن یاست، به حد یضرور اریبس یانسان هیتوسعه سرما

ها اکنون  بدون شک، سازمان. شده است لیها تبد سازمان یبرنامه راهبرد یدر طراح یاصل تیبه اولو

(. 121، 2112، 3یکوی)اب شناسند یدر کارمندان خود را م یگذار هیسرما تیاز گذشته اهم شیب

 یها سازمان توسط یآسان به و بوده ابیکم که است یمنابع از جمله ها سازمان در یانسان منابع

 آنها نامشهود و مشهود یها ییدارا به یبستگ ها سازمان یبازده و عملکرد .ستین ریتکث قابل گرید

 جمله از یانسان منابع .شوند یم محسوب آنها یگذار ارزش یبرا یمناسب اریمع ها ییدارا نیا و دارد

 ییبسزا نقش یسازمان ارزش جادیا در یانسان منابع یور بهره شک بدون و است نامشهود یها ییدارا

 یبنا یانسان منابع رو، نیاز ا و است ییایپو و تیخالق یدارا یانسان یروین ،لیدل نی. به همدارد

 شود یم قلمداد رقابت یاصل دیکل و هیسرما نیتر با ارزش و یاثربخش و ییکارا شیافزا ندیفرآ یاصل

ها به دنبال  لذا تمام سازمان(. 121، 2112، یآباد وسفی ییزایعل و عیشج رزازاده،یطالب پور، م)

 یآت یها تیو فعال یجار یهاندیانجام فرآ ین افراد برایتر حفظ و توسعه بهتر جذب و از آن مهم

 .ن شده را محقق سازندییش تعیاز پ یها یاستراتژق بتوانند اهداف و ین طریخود هستند، تا از ا

 را دارند، سالم و ماهر متخصص، یانسان رویین تیترب و نیتأم ۀفیوظ هادانشگاه که نیا به توجه با 

 د،ینما فایکشور ا یانسان منابع تیریمد هایبرنامه در یینقش بسزا تواندیم یدانشگاه ورزش

 ،یباشد )مناف کشور ورزش ۀتوسع یدر راستا ینیتضم تواندیم یدانشگاه ورزش ۀتوسع نیهمچن
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 روند از یبخش عنوان به یدانشگاه ورزش(. 22، 2111 ،یانیو پورک یرستم گوهر نژاد، یرمضان

 هیکل مناسب، فرصت و طیمح کی جادیا و الزم طیشرا آوردن فراهم با تا کوشد یم پرورش و آموزش

 (.12، 2113 ،یتجار و یدیحمحسینی، ) دهد قرار سالم یرقابت و یحیتفر طیشرا در را انیدانشجو

 و یرسم یساختار التیتشک نداشتن لیدل به انقالب، از قبل دوران در یدانشگاه ورزش توسعه روند

 تا یلیتحم جنگ از خصوصاً انقالب، از بعد در و بود یا پراکنده یها تیفعال یدارا ،ییاجرا مسئول

 مسابقات نیاول یبرگزار دوره نیا دادیرو نیترمهم و نداشت یریچشمگ تیفعال 1331 سال

 در دختران یورزش ۀجشنوار ییبرپا. بود اهواز چمران دیشه دانشگاه در ها دانشگاه یدانیدووم

 به بسکتبال ۀرشت در ییدانشجو یورزش میت اعزام، 1331 سال در کرمان باهنر دیشه دانشگاه

 در 1332 سال در ییدانشجو یورزش ادیالمپ نیاول یزبانیو م 31 سال در کشور از خارج مسابقات

 ورزش ونیفدراس سیتأس با 1324 سال در. بود ها سال نیا یدادهایرو نیترمهماز  تهران، دانشگاه

 به نسبت یرتریچشمگ تیفعال یمرز برون مسابقات به اعزام در کشور یدانشگاه ورزش ،ییدانشجو

 داشته وجود ،یکنواختی روند باًیتقر ،1321سال تا یدانشگاه ورزش ۀتوسع در. کرد دایپ گذشته

 یورزش یها انجمن ۀتوسع تیوضع یها مؤلفه نظر از امکانات، و یانسان منابع ۀتوسع بخش در است،

 قابل شرفتیپ و بود کنواختی باًیتقر یصعود روند 1321 تا 1323 یها سال در و یورزش یفضا و

 از ها دانشگاه یسراسر یقهرمان یورزش مسابقات در انیدانشجو شرکتروند . ندارد وجود یا مالحظه

 فرد یها سال یبرا درصد 2 حدود و زوج یها سال یبرا درصد 3 حدود ساالنه 1323 تا 1324 سال

 یط یهمگان ورزش پوشش تحت انیدانشجو مشارکت ساالنه رشد زانیم و است شده گزارش

 در ورزش ۀتوسع یها گزارش یکل صورت به. است بوده درصد 2 تنها 1322 تا 1324 یها سال

 در خصوص به و یدانشگاه ورزش در یافتگی توسعه یها شاخص بودن نییپا از یحاک ها دانشگاه

 (. 122 ،2112 دستوم، و یانیپورک ،یرستم گوهر نژاد، یرمضان ،یمناف) است یانسان هیسرما بخش

 توسعۀ دارد، یمهم اریبس نقش انسان آنهادر  هستند که ایپو ییها طیمح ،یورزش یها طیمح

 و یمل سطوح در یعملکرد یها شاخص به بهبود تواند یم یانسان یها هیسرما آن تبع به و ها تیقابل

بر  ن،یا بر عالوه محدود است. اریبس یانسان یها تیقابل نۀیزم در قاتیتحق شود. منجر یالملل نیب

کشور  یورزش دانشگاه نۀیزم در آن توسعۀ و یانسان هیسرما مبحث محقق یجستجوها اساس

در حوزه ورزش  یانسان هیبه مبحث سرما یتوجه یاست. ب نشده مطالعه صورت منسجمتاکنون به

 یریچشمگ شرفتیپ و رشد دانشگاهیان یسرزندگ و نشاط سالمت،که  شود یباعث م ،یدانشگاه

 .ابدی کاهش کشور یدانشگاه ورزش کارآیی و اثربخشی و باشد نداشته

 نیا نیترمهم از که اند کرده اشاره یانسان هیدر توسعه سرما یمطالعات مختلف به عوامل مختلف

 ،و همکاران یمناف) یانسان هیسرما یها یستگیو شا ها تیظرف ها، تیبه قابل توان یعوامل و مؤلفه ها م
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و  یقربانو  ؛2113 ،یساعد و نژاد عتیشرد، سپهون ؛2112 ،مهرانپور و همکاران ؛2112

 کوزه ،ی، احسانینیدحسیس ینوروز ؛2112 ،مهرانپور و همکاران)عملکرد  تیریمد ؛(2112،همکاران

 یروین یو توانمندساز یریادگیآموزش،  ؛(2112 1،یمنو ناراش یویادو  ؛2111 ،یریام و انیچ

 ش،یاند ریخ ؛2113، یفریو کالته س یرضو ،ی، دوستینوده ؛2113 ،سپهوند و همکاران) یانسان

 و این انیطالب ن،یآذر یبدر ؛2111 ر،پو یتارورد و یسلطان ،ی، فرهیمحمد ؛2112 ،یقم و یدولت

 3یکا نگیم ؛2114،  2چیرادسو و چی، برانکوچیسمانوویک ؛2112 من،یناراش و ایوید ؛2113 ،یسلمان

سپهوند و ) استعداد تیریمد و یپرور نیجانش ؛(2113 ،4و مک مورر یباسو  ؛2111 ،و همکاران

 وسپهوند ) یابیکارمند ؛(2112 ،و همکاران یو ربان 2113 ،و همکاران ینوده ؛2113 ،همکاران

 ،و همکاران نیآذر یو بدر 2111 ،و همکاران یمحمد ؛2113 ،و همکاران ینوده ؛2113 همکاران،

 الکسوپولوس س،یمادی، کرانویپاپائ ؛2114، 1تی، اوچندو و برانیاس)جبران خدمات  ؛(2113

 یبدر) یانسان هیتوسعه سرما یحفظ و نگهدار ؛(2111، و همکاران 3یکا نگیو م 2،2112وروندو

 ،مهرانپور و همکاران) یو اخالق یو بستر اعتقاد ؛(2112 ،یو بغدادچ 2113 ،و همکاران نیآذر

 .اشاره نمود( 2112 ، منیو ناراش ایویو د 2111 همکاران، و ینیدحسیس ینوروز ؛2112

 هیسرما به کمتر یدانشگاه ورزش طهیح در که دهد ینشان م قیتحق نهیشیپ و اتیادب یبررس

 هیاثرات و روابط سرما یدر بررس ای یفکر هیمفهوم غالباً در قالب سرما نیاست و ا شده توجه یانسان

گرفته  مورد مطالعه قرار...( به عنوان مثال، عملکرد، فرهنگ و ) یسازمان یرهایمتغ ریبا سا یفکر

 هیسرما یرهایمتغ و ها شاخص نییتع یبرا یو منسجم مندتالش نظام تا است شده است که باعث

 یها شاخص و ابعاد گر،یاز طرف د .ردینگ کشور انجام یورزش دانشگاه در  آن یسازمدل و یانسان

 خالء رسد یم نظر به جهینت در باشد، متفاوت تواند یم مختلف عیصنا و کشورها در یانسان هیسرما

در  یانسان هیتوسعه سرما یالگو یطراح یراستا در پژوهش وجوددارد نهیزم نیا در یقاتیتحق

 کشور است. یورزش دانشگاه

 

                                                           

1. Divya and Narashiman 

2. Krsmanović, Branković & Radšoević 

3. Ming-Kai 

4. Bassi & Mc Murrer 

5. Eseyin, Uchendu & Bright 

6. Papaioannou, Kriemadis, Alexopoulos & Vrondou 

7. Ming-Kai 
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  پژوهش روش
 یفیآن ک یها محتواست و نوع داده یلاز نوع روش تحل یتمورد مطالعه به لحاظ هدف و ماه یقتحق

 یدانیو به صورت م یاساس طول مدت اجرا مقطعاست و بر  یها نظر داده یشکل جمع آور .است

با توجه به . است یاز نوع اکتشاف یحال نگر و از نقطه نظر استراتژ یبه لحاظ زمان مورد بررس. است

 .است یحاضر مدل ساز یقطرح تحق یقتحق ینمدل در ا یطراح

 یدانشگاه ورزش در یانسان منابع توسعه طهیح نظران صاحب و خبرگان شامل قیتحق یآمار جامعه

 در یمل یها میت انیمرب و قهرمانان از که یبدن تیترب رانیمد و دیاسات از نظرانصاحب نیا. بودند

 داشتند، اشتغال 1322 سال یانتها در که یدانشگاه ورزش ییاجرا رانیمد از و مختلف یها رشته

هدفمند  یرینمونه گروش  خبرگان یآمار نمونه ییشناسا در تیمحدود لیدل به .است شده لیتشک

 یبعد شده یمعرف خبره به خبره هر از و شود یم فیتعر یبرف گلوله روش بر اساس (ی)قضاوت

 برسد.  نقطه اشباع رجوع، تا به

استفاده شد.  1افتهیساختار  مهیاز روش، مصاحبه ن اطالعات، یآور جمع یبرا قیتحق نیدر ا

 یاجتماع یفیک قاتیانواع مصاحبه است که در تحق نیتر از معمول یکی افتهیساختار  مهین ۀمصاحب

ود که ش یم درخواست شونده مصاحبه فرد از مصاحبه هر انی. در پاشود یمورد استفاده واقع م

 ندی. فرآندیها مطرح نما موضوع مورد پژوهش و انجام بهتر مصاحبه نهیخود را در زم شنهاداتیپ

 یعبارت به. شد ینم اضافه یزیمصاحبه چ یها افتهیه ب گریکه د یا کرد به گونه دایمصاحبه ادامه پ

 دهیرس ینظر اشباع به ها مقوله ینظر یریگ نمونه اصطالح در. شدند یم تکرار شده مطرح یها پاسخ

 د،یآ ینم دیپد مقوله با ارتباط در یدیجد یها است که در آن داده یا مرحله ی. اشباع نظربودند

 ها مقوله ینظر تیکفا. شود یم دییتأ و برقرار ها مقوله نیب روابط و ابندی یم یمناسب گستره ها مقوله

 توسطکه پژوهشگر  شود ینم افتی یا داده تازه چی.... ه "تیوضع نیدر ا یرتعبا به و است هینظر ای

بار  نیمشابه را چند یها که پژوهشگر داده یا مقوله را توسعه دهد. به گونه یها یژگیآن بتواند و

ه دیرس تیمقوله به کفا کیکه  کند یحاصل م نانیاطم یاز لحاظ تجرب کند، یمشاهده م

مصاحبه اشباع  12 یبخش از پژوهش بعد از اجرا نی(. در ا32، 2112 ،یفرد و امام یی)دانا"است

 ها بدست آمد. مقوله ینظر

 یرخاص نظ تیهستند که اساساً مستقل از موقع ییها روش محتوا است، لیاز نوع تحل لیروش تحل

 یو معرفت شناخت ینظر یهااز روش یا گسترده فیدر ط تواند یهستند و م یمعرفت شناخت ای

ابزار  کی نیا ن،ی. بنابراردیگ یطبقه قرار م نیمحتوا در ا لیو تحل هی. تجزردیمورد استفاده قرار گ

 یها از داده یادیحجم ز لیو تحل هیتجز یبرا تواند یاست که م دیو مف ریانعطاف پذ یقاتیتحق

                                                           

1. Semi - Structured 
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استفاده  1ودایک مکسها از نرم افزار  ل دادهیتحل یبرا .ردیگ قرار استفاده مورد مفصل و دهیچیپ

 االتئوس پاسخ به یابیدست یبرا یفیک یمحتوا لیتحل در که یمراحل یکل . به صورتدیگرد

 شدن آماده شود: یط دیمحتوا با لیانجام تحل ندیفرآ در یاصل سه مرحله کرد، یط دیبا پژوهش

 به دست آمده است. جینتا گزارش تینها در و یسازمانده ل،یتحل یبرا

های آمیخته و  برای حصول از روایی پژوهش 2لریو م کرسول توسط شده ارائه یارهایبا توجه به مع

 خوانندگان ایکنندگان ها از دیدگاه پژوهشگر، مشارکت به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته

 یینها گزارش یدلف تهیسه نفر از مصاحبه شوندگان کم .شد انجام ریز اقدامات پژوهش، گزارش

 شنهاداتیکه نظرات و پ نمودند ینیبازب را آمده دست به یها مقوله ای لیتحل ندیفرآ نخست مرحله

 اعمال شد. یمحور یفیآنها در مرحله ک

 مرتبه دو دیبا یکدگذار روش، نیا در .دیگرد استفاده 3یهولست روش از قیتحق ییایپا یبررس یبرا

 از: است عبارت آن فرمول (.41 ،2113، 4شود )نئوندورف انجام

PAO =
  

       
 

PAO، ییایپا بیضر همان ای شده مشاهده توافق درصد یمعن به، M دو مرحله در توافق تعداد 

 در شده استخراج یکدها تعداد n2اول و  مرحله در شده استخراج یکدها تعداد n1و  ،یکدگذار

 ابتدا قیتحق نیا در است. ریمتغ کی تا صفر نیب شده مشاهده توافق درصد مقدار است. دوم مرحله

 شد. تعداد انجام یدست به صورت مرتبه دوم در و ودایک مکس افزار نرم از استفاده با یکدگذار

دوم  مرتبه در شده استخراج یکدها تعداد و واحد 1321 اول مرتبه در شده استخراج یکدها

 قرار با که است 1212 یکدگذار مرحله دو موافق در یکدها مجموع نیهمچن بود. واحد 1233

 جینتا دهد یم نشان که دیآ یم دستهب 22/1 ییایپا بیضر مقدار فوق، فرمول در ریمقاد نیا دادن

 است. برخوردار یادیز ییایپا از یفیک بخش

 

 

 

 

                                                           

1  . Maxqda 

2. Carswell & Miller 

3. Holsti 

4. Neuendorf 
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  جینتا
مص احبه   قی  شده از طر یجمع آور یفیک یها و بر اساس داده قیتحق یبه هدف اصل لیبه منظور ن

 .شدند لیتحل ودایک مکسها با استفاده از نرم افزار  داده نیمحتوا، ا لیبر اساس روند تحل

م ه  ین یه ا  مص احبه  از حاص ل  یفیک یها داده لیتحل و هیتجز اساس بر(: باز یکدگذار)اول  گام

 در و ه ا  مص احبه  متن یمحتوا لیتحل و یکدگذار در پژوهش، وافته با مشارکت کنندگان یساختار

 یانس ان  هیمدل توس عه س رما   یفرع و یاصل عوامل ها، مقوله  ،ینظر یمبان با آنها مطابقت حال نیع

، 1 جدول نمود. یطبقه بند یفرع هیگو 134و  یمقوله اصل 2در  توان یکشور را م یورزش دانشگاه

 .دهد یم نشان را باز یکدگذار جینتا
 

 باز یکدگذار -0 جدول

رد
ی

 ف

 (مقوله) مفهوم (یدینکات کل)متن مصاحبه 

1 
 اریهمراه با تجربه بس یتیو شخص یفرد یها یژگیو و یدانش و مهارت تخصص

 .دارد تیاهم

 ،یمهارت تخصص ،انشد

 تجربه ،یفرد یها یژگیو

 یریادگی زهیانگ .دارد تیاهم اریبس افراد در یریادگی زهیانگ 2

3 
 یپرور ستهیو شا رانیباز و عدم حسادت مد دیداشتن د ،یقبل رانیمد دگاهید

 .مهم است اریبس
 یپرور ستهیشا

4 
گر بودن هم مداخله یاسیو حزب و س یباز یو بدون پارت یداشتن ارتباطات قو

 .هستند
 یارتباطات قو

1 
ت زمان از عوامل مهم یریمد و یشناس فهیوظ ت،یخالق ،یشیتعهد، مثبت اند

 .است یدانشگاه طیمح در یانسان هیتوسعه سرما

 ،یشیمثبت اند ،تعهد

 ،یشناس فهیوظ ت،یخالق

 زمان تیریمد

2 
استفاده از  ،ناریسم قیافراد موفق و با تجربه از طر باتبادل نظر و مشاوره 

 .مورد یب یها یاز اتالف وقت و کاغذباز یریو جلوگ کیالکترون ستمیس
 دهیتبادل نظر و ا

 یستگیشا .ییگرا قومو  یباز یاجتناب از پارت 3

 نگرش مثبت زش،یانگ .مؤثر است اریبه ورزش بس ینگرش افراد و عالقه مند زهیانگ 2

2 
فعال  یانسان هیارتقاء و پرورش سرما نش،یگز ،ییشناسا یبرا کارآمد یستمیس

 .شود
 کارآمد یستمیس

 آموزش .است آموزش کردن یط ازمندین یسطح هر در یانسان هیتوسعه سرما 11

11 
آشکار  یمنابع انسان یها کارکنان در توسعه ارزش یها نقش مهم توسعه مهارت

 .شود یم
 ها توسعه مهارت

12 
هستند که الزم  یو نرم افزار یفکر یها هیمتخصص و متعهد، سرما یروهاین

 .آنها بروز شود یها است مستمر مهارت
 تخصص
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 باز یکدگذار -0 جدول ادامة

رد
ی

 ف

 (مقوله) مفهوم (یدینکات کل)متن مصاحبه 

13 
مورد  دیاست که با ییها نظام، عملکرد، یابیو نظام ارزش یانسان هیسرما یبهساز

 .ردیتوجه قرار گ
 عملکرد یابیارزش

14 
توسعه منابع  یها مهم چون دانش، مهارت و نگرش مثبت، مؤلفه یها شاخص

 .هستند یانسان
 نگرش مثبت ،مهارت ،دانش

 پرورش و توسعه ،آموزش .باشند یآموزش، پرورش و توسعه م یتوسعه منابع انسان یدیکل تیفعال 11

12 

برتر و  دیتوسط افراد متخصص با تجربه و اسات یآموزش یها کارگاه یبرگزار

و وقت تلف  یبحث و صرفاً وقت گذران هینه در حاش یدرخصوص موضوع خاص

 .کردن

 یها کارگاه یبرگزار

 یآموزش

13 
 تواند یامر م نیو ا برند یبه در م دانیاز م را توانمند افراد بیبا حسادت و تخر

 .هم داشته باشد یاسیو س یفرهنگ شهیر

جو  ،یفرهنگ سازمان

 یاخالق

12 
 یدانشگاه طیمح در یانسان هیسرما توسعه مهم اریبس عوامل از یجانیهوش ه

 .است
 یجانیهوش ه

 یابیبازخورد و ارز .کمک کننده باشد تواند یم یابیخورد و ارزباز  12

21 
، با توجه، به شود یانجام م یاعتقاد یها نش افراد آزمونیگز یمعموالً برا

 .بر خوردار هستند یمذهب یه کارکنان از اعتقادات ملیفرهنگ جامعه کل
 یمذهب - یاعتقادات مل

21 
 یمرتبط کار یها تیارتباط با شغل و فعالتوسعه دانش کارکنان در  یزیربرنامه

 .است یفراوان تیحائز اهم
 کسب دانش

 تجربه .شود انجام یاساس اقدامات تجارب توسعه و کارکنان تجربه شیافزا یبرا دیبا 22

23 
 و مطلوب انجام یبرا الزم ییتوانا که برسند نیا به دیکارکنان سازمان با

 .دارند را کار مناسب
 یخودکارآمد

 دیجد یها دهیا افراد قیو تشو دیجد یها دهیاز ا تیحما 24

21 
در نظر گرفته  دیافراد با یضمن خدمت برا یها و کالس یآموزش یها برنامه

 .شود
 آموزش ضمن خدمت

 یآموزش گروه .و اجرا گردد یها طراح در دانشگاه یو کار گروه یساز میت یها کارگاه 22

 یشغل ریمس .شود انجام وستهیپ و مستمر صورت به یشغل شرفتیپ ریمس یزیر برنامه 23

22 
 یبزرگ و نام انینخبگان مانند ورزشکاران و مرب ینگهدار و جذب طیشرا

 .کشور در دانشگاه فراهم گردد

جذب  ،جذب نخبگان

جذب  ،ورزشکاران بزرگ

 بزرگ بانیمر

22 
و تعهد  شیافزا یبرا شتریب تیعمل با مسئول یآزاد و اریاخت ضیتفو

 .در نظر گرفته شود دیافراد با نیدر ب ییپاسخگو

 ت،یمسئول ارات،یاخت

 استقالل
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 باز یکدگذار -0 جدول ادامة

رد
ی

 ف

 (مقوله) مفهوم (یدینکات کل)متن مصاحبه 

31 
 استفاده اثربخش صورت به کارکنان یهوش یها ییتوانا و یذهن یها تیاز ظرف

 .شود
 یهوشمند

 مناسب کار طیشرا .فراهم گردد دانشگاهمطلوب در  یکار طیو مح طیشرا 31

32 
 یدر ورزش دانشگاه یراهبرد یها شوند و در پست ییمستعد شناسا افراد

 .استفاده گردند
 استعدادها ییشناسا

33 
 یها راه و ها وهیش تا شوند  قیتشو کارکنان شود،  استقبال دیجد یها دهیاز ا

 .کنند دایپ کار انجام یبرا نینو
 ینوآور

 یمال تیامن .رندیبگ درنظر را خود یانسان منابع یاقتصاد تیرفاه و امن 34

 ینیالزامات د .شود یم یتلق مهم اصول از سازمان در ینید و یاخالق اصول به یبندیپا 31

 احترام .شوند گرفته نظر در یرقابت تیمز و منبع کیکارکنان به عنوان  32

 یو جسم یسالمت روان .شود یزیافراد طرح ر یو جسم یارتقاء سالمت روان یبرا یمختلف یها برنامه 33

 تیداشتن خالق .شوند قیتشو یورزش دانشگاه تهیدانش در زم دیو تول تیبه خالق افراد 32

32 

اعم از  یو خدمات درمان یاجتماع نیتأم یها مهیب التیتسه هیکل دانشگاه

 یبازنشستگ ،یحوادث، از کارافتادگعمر،  ،یگذار هیدرمان، عمر و سرما یلیتکم

 .دیرا ارائه نما

 مهیب غرامت، یها نهیهز

 عمر، مهیب ،یدرمان

 یبازنشتگ

41 

 یاست برا یبر روابط انسان یجامعه مبتن ،یرانیکه جامعه انیبا توجه به ا

. برقرار کند دیبانرمال  یرابطه عاطف خود یروهاین با ریمد یتوسعه منابع انسان

 .است گشاتر کار مراتب به یدرون یها زهیانگ جادیا

ارتباط  ،ارتباط با همکاران

 تیریبا مد

41 

آن است، به خصوص که خدمات  یانسان یروین یسازمان هر هیسرما نیباالتر

 توسعه در یاساس نقش تواند یقطعاً م. است یدر قالب خدمات انسان شتریب

 .باشد داشته ورزش

 احترام

42 
استفاده  یورزش دلسوز و تجربه با و متخصص افراد از دیبا ورزش شرفتیپ یبرا

 .شود
 تجربه ،تخصص

43 

 توسعه یبرا مشخص یسازمان اهداف ،یسازمان مشخص تیمأمور هیانیب

 بازخورد جلسات لیتشک ،یسازمان اهداف یمبنا بر مداوم یابیارز ،یانسان یروین

 تیرضا شیافزا یبرا یزیر برنامه ،یفرد و یگروه شکل به عملکرد بر

 آموزش، و یابیارز جهت روز یها یفناور از استفاده ران،یمد و کارمندان

 .شتریب یکار استقالل آوردن فراهم و تیخالق و ینوآور به قیتشو

 روز، یها یبا فناور ییآشنا

 اهداف و هیانیاز ب یآگاه

 یابیارزش ک،یاستراتژ

 بازخورد از کارکنان عملکرد،

44 
 یها استیو س ها تیبا توجه به مأمور یو انسان یادراک ،یفن یها توسعه مهارت

 .یدانشگاهکالن ورزش 

 و یادراک ،یفن یها مهارت

 یانسان

 
 

  

 باز یکدگذار -0 جدول ادامة
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رد

ی
 ف

 (مقوله) مفهوم (یدینکات کل)متن مصاحبه 

41 
 قرار تیاولو در دارند یعمل هم و یعلم تخصص هم که ییروهایاستفاده از ن

 .یورزش قهرمانان خصوصاً ردیبگ
 یجذب قهرمانان ورزش

42 
 حوزه در انیخود و دانشجو کارکنان توسعه و آموزش به متعهد دیدانشگاه با

 .باشد ورزش
 تعهد به آموزش و توسعه

 یساالر ستهیشا .باشد یستگیشا هیبرپا دیتمام انتصاب ها در سازمان با 43

42 
 و ها مهارت یریفراگ قیتوسعه خود از طرعالقه کارکنان به  یشغل یجو و فضا

 .زدیانگ بر را دیجد دانش
 یجو شغل

42 

 تجربه، و دانش ارتقاء منظور به مستمر آموزش عملکرد، از مستمر یابیارز
 امکانات ینیب شیپ سازمان، در خالق یروهاین حضور با فکر اتاق لیتشک

 یاصول ریغ روابط کردن کم جهت در تالش روها،ین یبرا یمعنو و یمال ،یماد
 ها هیتوص یجا به افراد یها یستگیشا به توجه آن، یجا به ضوابط ینیگزیجا و

 عملکرد، مستمر یابیارز
 یساالر ستهیشا ت،یخالق

 

 اشتراک یها نهیزم توان یم مختلف (کدها) میمفاه سهیمقا با(: یمحور یکدگذار)دوم  گام

 یها یبند طبقه قالب در مشابه میمفاه یبند طبقه امکان کرد که کشف آنها انیم را یشتریب

، 2 جدول .است ها مؤلفه یریگ شکل ندیفرآ از مرحله نیا حاصل. ساخت خواهد فراهم را کسانی

 خبرگان با مصاحبه در ها مقوله تکرار زانیم نیهمچن. دهد یم نشان را یمحور یکدگذار جینتا

 .است شده مشخص پژوهش،

 

 یمحور یکدگذار -4 جدول

 یمقوله فرع یمقوله اصل فیرد
 یمقوله ها یفراون

 یفرع

 

 

1 

ل شا
عوام

ی
ستگ

 خود ارتباطات؛ ییتوانا مهارت؛ تخصص؛ تجربه؛ ؛کسب دانش ی

 بودن؛ الگو روز؛ یها یفناور با ییآشنا ؛یرقابت دید ؛یرهبر

 یها دهیا ؛ینگر ندهیآ ؛یریگ میتصم قدرت ؛یخودکارآمد

 داشتن ؛یجانیه هوش ؛ییقدرت پاسخگو ؛یتیشخص پیت د؛یجد

 . زهیانگ

؛ 2؛ 11؛ 14 ؛13

؛ 3؛ 4؛ 12؛ 2؛ 3؛ 12

؛ 2؛ 11؛ 11؛ 11

 .12؛ 1؛ 11

 

 

2 

ش و 
یآموز
ادگ

ری
 ی

 ؛یکارآموز ؛یسخنران ؛یکارگاه آموزش ؛آموزش ضمن خدمت 

و  یتیریمد یها یباز ؛یآموزش گروه نترنت؛یا قیآموزش از طر

 د؛یجد یکردهایرو رنده؛یگ میتصم ریدر نقش مد) یساز هیشب

 .کیاستراتژ اهداف و هیانیب از یآگاه

؛ 11؛ 11؛ 11 ؛14

 .11؛ 11؛ 3؛ 2؛ 1
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 یفرع یاصل

 

3 

ن 
جانشی

ی
پرور

  
 رات؛ییتغ با مواجهه ییتوانا انوع؛ ؛یشغل ریمس ؛عملکرد باال

 .اندازه کاهش با تطابق
 .2؛ 12؛ 1؛ 2 ؛12

 

4 

 

کارمند 
ابی

) ی
یس

ستم
 

ب
جذ

 

ب
و انتخا

) 

 م؛یمراجعه مستق ؛یابیمراکز کار ؛ها و مراکز آموزش دانشگاه

 ییآزمون توانا ت؛یآزمون سالمت شخص ؛یآزمون سالمت اخالق

مصاحبه  ؛یمصاجبه گروه ؛یمصاحبه فرد ؛یو ذهن یجسمان

 ه؛یو توص یمعرف افته؛یساختار مهیمصاحبه ن افته؛یساختار 

جذب نخبگان؛ جذب ورزشکاران بزرگ؛ تنوع انتخاب بر اساس 

 اساس بر انتخاب تنوعتنوع انتخاب بر اساس مذهب؛  ت؛یجنس

 اساس بر انتخاب تنوع ت؛یقوم و نژاد اساس بر انتخاب تنوع سن؛

 نیب سطوح در ندهینما بزرگ؛ انیمرب جذب تاهل؛ تیوضع

 کار؛ نمونه هیارا ؛یورزش سوابق ؛یفریک سابقه نداشتن ؛یالملل

 .یدانش یها هیپا

؛ 2؛ 11؛ 2؛ 1 ؛12

 ،1 ،1؛ 3؛ 12؛ 11

؛ 2؛ 2؛ 13؛ 3؛ 2؛ 2

؛ 4؛ 3؛ 2؛ 2؛ 4؛ 2؛ 3

11. 

1 

 

ت 
جبران خدما

 

 حق دستمزد؛ حقوق؛ کارانه؛ پاداش؛ ها؛ نهیهز کمک ؛حق اوالد

 بورس ؛یمرخص مسکن؛ حق اد؛یاع مناسبت به ایهدا لباس؛

 مهیب ؛یدرمان مهیب غرامت؛ یها نهیهز ؛یبازنشستگ ؛یلیتحص

 ارات؛یاخت ؛یریادگی و رشد ت؛یبودن؛ مسئول یعمر؛ چالش

 مناسب؛ مافوق ؛یهوشمند شدن؛ شناخته شرفت؛یپ یها فرصت

 شناور؛ کار ساعات مناسب؛ کار طیشرا مطلوب؛ همکاران

 از کار امکان ؛یانتخاب یایمزا شغل؛ میتسه هفته؛ آخر التیتعط

 . یکاف یمال منابع وجود دور؛ راه

؛ 12؛ 2؛ 2؛ 11؛ 11

؛ 13؛ 2؛ 11؛ 12؛ 2

؛ 11؛ 11؛ 3؛ 2؛ 13

؛ 12؛ 2؛ 11؛ 11؛ 4

، 2، 12، 12؛ 11؛ 1

؛ 3؛ 3؛ 3؛ 3، 1، 11

 . 13؛ 3

2 

مد
ری

ی
 ت

ظ و 
حف

 

نگهدار
 ی

 

 ؛و پرورش استعدادها ییشناسا ؛درخشان یاستعدادها ینگهدار

 ؛یاستخدام دائم ؛یورزش نهیشیپ ؛توسعه افراد یها فرصت

 یریجلوگ هنگام؛ زود یبازنشستگ از یریجلوگ ؛استخدام موقت

 ؛ینوآور ت؛یداشتن خالق ؛توجه به تفکر نقادانه ؛ییجابجا از

 ؛استقالل ؛یمال تیامن ؛یارتقاء شغل ل؛یتحل و هیتجز ییتوانا

 شیافزا ؛ارتباط با همکاران ت؛یریارتباط با مد ؛دانش محور

 عملکرد یابیارزش ؛یمشارکت گروه ؛یفرد مشارکت هیروح

 کوتاه عملکرد یارهایمع بلندمدت؛ عملکرد یارهایمع نده؛یآ

 .کنترل ؛نظارت بر انجام کار مدت؛

؛ 2؛ 11؛ 13؛ 12 ؛14

؛ 13؛ 11؛ 1؛ 4؛ 4

؛ 11؛ 11؛ 11؛ 11

؛ 11؛ 11؛ 13؛ 3؛ 4

 .2؛ 3؛ 1؛ 12
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 یفرع یاصل

3 

مد 
ری

ی
عملکرد  ت

 

 ؛بازخورد از ارباب رجوع ؛بازخورد از همکاران ران؛یبازخورد از مد

 عملکرد یابیارزش ؛یفعل عملکرد یابیارزش ؛بازخورد از خود

 .گذشته

؛ 12؛ 11؛ 12 ؛14

؛ 3؛ 3؛ 2؛ 2؛ 13

 .3؛ 12؛ 14

2 

 

بستر اعتقاد
 ی

 
و اخالق

 ی
 طیمح ریتأث ؛یجوانمرد هیروح ؛یجو اخالق ؛ینیالزامات د 

 تیحما ؛یارزش نظام تیرعا هنجارها؛ تیرعا ؛یلیتحص

 ؛یمل تیاحترام ؛ هو ؛یسالمت روان ؛نگرش مثبت ؛یخانوادگ

 .یوفادار ؛کنترل احساسات سالم؛ حیاوقات فراغت و تفر

؛ 11؛ 12؛ 3؛ 14 ؛3

؛ 3؛ 12؛ 11؛ 13؛ 3

 .11؛ 11؛ 1

 1233 کدها یفراوان مجموع

 

 شیپاال به ،یانتخاب یدر کدگذار(: یانتخاب یکدگذار ای یپردازینظر مرحله)سوم  گام

 ،1 شکل اساس بر یمفهوم یالگو ت،ینها در ند،یفرآ نیا یط با و شده پرداخته یقبل یها افتهی

 :است شده حاصل

 شش نیا از کیهر  که شد نییتع طبقه شش در پژوهش یینها مدل ،یکدگذار یها هیّرو اساس بر

 قرار کشور یدانشگاه ورزش یانسان هیتوسعه سرما یمحور طبقۀ در .دارند ارتباط گریکدی با طبقه

 :از عبارتند گرید طبقات .گرفت

 از است؛ عامل نیچند شامل که شود یم یمحور دهیپد کی توسعه و جادیا باعث که یعل طبقه 

 .ینگهدار و حفظ تیریو مد عملکرد تیریمد ،یریادگیآموزش و  جمله

 و  یو بستر اعتقاد یستگیعوامل شا از عبارتند آن یمقوله ها که یا نهیزم ای بستر طیشرا طبقۀ

 .کند یم ایمه کشور یدانشگاه ورزش یانسان هیتوسعه سرما یبرا را بستر که هستند یعوامل یاخالق

 (جذب و انتخاب ستمیس) یابیکارمند از عبارتند آن عوامل یبرخ که مداخله گر طیشرا طبقۀ ،

 .دهند یم لیتشک را واسطه و یانجیم یرهایمتغ از یمجموعه ا که یپرور نیجبران خدمات و جانش

 طبقۀ در که است یهدفدار تعامالت و ها تیفعال رفتارها، انگریب که تعامالت و کنش ها طبقۀ 

توسعه  مدل در طبقه نیا .رندیگ یم قرار حاکم بستر و گر مداخله طیشرا ریتأث تحت و یمحور

از جذب  عبارتند که ابدی یم یتجل راهبردها یبرخ قالب در کشور، یدانشگاه ورزش یانسان هیسرما

ورزشی، تعهد به ورزش -بر اساس نیازسنجی و شایستگی، سرمایه گذاری بر اساس استعدادهای علمی

، استفاده تیخالق و ینوآور به قیتشو آموزش، و یابیارز جهت روز یها یفناور از استفاده ،یدانشگاه

 توجه با یانسان و یادراک ،یفن یها و توسعه مهارت (ی)قهرمانان ورزش یو عمل یعلم یانسان یرویاز ن

 .ییدانشجو ورزش کالن یها استیس و ها تیمأمور به

 از عبارتند آن یها رمجموعهیز و دارد قرار مدل در که است یطبقه ا نیآخر که امدهایپ طبقۀ 

دانشگاهیان و جامعه، تعالی سازمان، ارتقاء اثربخشی و  یو بهبود سالمت، نشاط و سرزندگ توسعه
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 یو چابک کشور یکشور، مدیریت شایسته ساالری در ورزش دانشگاه یکارآیی ورزش دانشگاه

 .ندیآ یم وجود به راهبردها اتخاذ اثر در امدهایپ نیا .کیاستراتژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیا یورزش دانشگاه یانسان هیتوسعه سرما تجربی یالگو -0شکل 

 

 یریگ جهیبحث و نت

 شرایط علی

 آموزش و

  یریادگی

عملکرد تیریمد  

حفظ و تیریمد

  ینگهدار

 

مقوله و پدیده 

 محوری

 هیتوسعه سرما

ورزش  یانسان

 کشور یدانشگاه

 

 ایشرایط زمینه

یستگیعوامل شا  

یو اخالق یبستر اعتقاد  

 

 شرایط مداخله گر

یابیکارمند 

جذب و  ستمیس)

 (انتخاب

خدمات  جبران 

یپرور نیجانش  
 
 

 راهبردها

 اساس جذب بر

 نیازسنجی و شایستگی

 سرمایه گذاری بر

 اساس استعدادهای علمی

 ورزشی -

ورزش تعهد به 

 دانشگاهی

یهایاز فناور استفاده 

و  روز جهت ارزیابی

 آموزش

و وریآتشویق به نو 

 خالقیت

 استفاده از نیروی

انسانی علمی و عملی 

 ی(ورزش قهرمانان)

یهاتوسعه مهارت 

فنی، ادراکی و انسانی با 

و  هاتیوجه به مأمورت

 کالن ورزش یهااستیس

 دانشجویی

 پیامدها

 توسعه و بهبود

سالمت، نشاط و 

دانشگاهیان  یسرزندگ

 و جامعه

سازمان تعالی 

اثربخشی و  ارتقاء

 کارآیی 

شایسته  مدیریت

 ساالری 

کیاستراتژ یچابک 
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 .رفتی، انجام پذکشور یدانشگاه ورزش یانسان هیسرما توسعه یالگو یطراح هدف با حاضر قیتحق

 یعموم یها شاخص اساس بر اغلب یدانشگاه ورزش ۀتوسع اسناد یحت و حوزه نیا یقبل مطالعات

را  یدانشگاه ورزش در یانسان هیسرما شاخص کمتر و بودند شده گزارش ورزش ۀتوسع کالن و

 یو فرع یکه عوامل اصل دهد ینشان م یفیک یها داده لیبر اساس تحل قیتحق جیاند. نتا کرده یبررس

 یفرع مقوله 134و  یمقوله اصل 2در  توان یکشور را م یورزش دانشگاه یانسان هیمدل توسعه سرما

 نمود.  یطبقه بند

. رگذارندیتأث پژوهش یمحور دۀیپد بر که شدند استخراج هاداده  از یموارد ،یعلّ عوامل بخش در

عملکرد است و عامل سوم،  تیریمد یعامل بعد. است یریادگیعوامل، آموزش و  نیاز ا یکی

 دیها با پژوهش ریدر خصوص وجه اشتراک پژوهش حاضر با سا. است مدیریت حفظ و نگهداری

 و تیریمدرا  یعوامل توسعه ورزش دانشگاه نیترمهم( 2112) همکاران و یمنافعنوان نمود که 

( برای شناسایی عوامل توسعه 2112) 1منیناراش و ایویگزارش کردند. د یفرد عوامل ۀتوسع منابع

های رهبری،  دهند که مهارت سرمایه انسانی در مؤسسات آموزش از راه دور در هند نشان می

های آموزشی و توسعه توسط سازمان به عنوان عوامل اصلی در  فرهنگ سازمانی و آموزش و شیوه

 عوامل( 2114) همکاران و 2وویچایجاد توسعه سرمایه انسانی نقش دارند. در مطالعه دیگری کیسمان

 یندهایفرآ عوامل نیتر مهم از یکی یورزش یها سازمان در را آموزش و تیخالق ،یریپذ اجتماع

( در 2113و همکاران ) 3ینوده یگریدر مطالعه د .برشمردند ورزش در یانسان هیسرما یاصل

 چهار که کنند یم انیب ران،یا جودو ونیفدراس یانسان منابع توسعه یها شاخص عنوان تحت یقیتحق

 و عملکرد یابیارز ارتقاء، و آموزش زه،یشامل انگ یانسان منابع توسعه یبرا( تیاولو بیترت)به  عامل

با هدف ( 2113)و همکاران  نیآذر یبدر ،یگرید مطالعه در تیو در نها است؛ یانسان منابع جذب

نشان دادند که عوامل جذب،  کیمناستیورزش ژ یمنابع انسان ۀتوسع یمناسب برا یکارها راه ۀارائ

 کیمناستیژ یمنابع انسان ۀدر توسع یانسان یروین یآموزش، ارتقاء و پرورش، حفظ و نگهدار

 است. رگذاریتأث

 پژوهش یمحور دۀیپد بر که شدند استخراج داده ها از یموارد ،یا نهیزم عوامل بخش در

 تیاهم .هستند جمله آن از ،یو اخالق یو بستر اعتقاد یستگیعوامل شا مانند یموارد رگذارند؛یتأث

( 2112)و همکاران  4انینگو .شده اند دییتأ مشابه یپژوهش ها با سهیمقا در یا نهیزم عوامل نیا

 جینتا. دادند انجام تنامیو یدر آموزش عال تحقیقی تحت عنوان تأثیر عوامل بر کیفیت سرمایه انسانی

                                                           

1. Divya and Narashiman 

2. Krsmanović 

3. Noudehi 

4. Nguyen 
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 سخت ،یریادگی روش دانش، ییتوانا به یابیدست) یستگیشا عوامل که است آن از یحاک پژوهش

 نیهمچن .است یانسان هیسرما تیفیک ارتقاء عامل نیترمهم( روابط توسعه و یخودآگاه ،یکوش

 یانسان هیکار با عملکرد باال، سرما یهاستمیکنند که س بیان می 2113و همکاران در سال  1هسو

 هیفرض نیا. گذارد یم مثبت ریتأث شرکت عملکرد بر خود، نوبه به که دهند یم توسعه را یسازمان

اطالعات توسط  یآورفن شرکت 33 در مهندس 212 و یانسان منابع رانیمد از نفر 22 توسط

 یسازمان یانسان هیسرما که دهد یم نشان قیتحق یها افتهی. شدند شیآزما لگرهایتحل

 استحکام و باال ییکارا با یکار یها ستمیس نیب ارتباط واسطه( تعهد و کارمندان یها یستگیشا)

 .است

 داده ها از یکشور موارد یورزش دانشگاه یانسان هیتوسعه سرما در گرمداخله عوامل بخش در

 ستمیس) یابیکارمند لیقب از یموارد رگذارند؛یتأث پژوهش یمحور دۀیپد بر که شدند استخراج

 یمحور دۀیپد بر که هستند یعوامل جمله از یپرور نیجانش و خدمات جبران، (انتخاب و جذب

 یها ونیفدراس یانسان یها هیسرما یتوانمندساز( 2112) همکاران و 2انویپاپائ .هستند رگذاریتأث

 21از  یتیریو مد یفن ریمد 21از  ینمونه ا. قرار دادند خود قیتحق هیدستما را ونانی کشور یورزش

 ارتباطات، و اطالعات نظام یها مهارت یارتقا. گرفتقرار  یمورد بررس ونانی یورزش ونیفدراس

 نظام تیاولو تیدر نها و کارکنان یابیارز نظام یارتقا کارکنان، در یریگ میتصم یها مهارت شیافزا

 ،یگریبود. در مطالعه د یورزش یها ونیفدراس در یتوانمندساز در یاصل عوامل از پاداش و یزشیانگ

 یمنابع انسان ۀتوسع یمناسب برا یکارها راه ۀبا هدف ارائ یپژوهش( 2113) همکاران و نیآذر یبدر

در  (انتخاب و جذب ستمیس) یابینشان داد کارمند قیتحق جیانجام دادند. نتا کیمناستیورزش ژ

 بخش در حاضر پژوهش یها افتهی با جینتا نیا .است رگذاریتأث کیمناستیژ یمنابع انسان ۀتوسع

 .دارد یهمخوان عوامل مداخله گر

از جذب بر  عبارت کشور یدانشگاه ورزش یانسان هیتوسعه سرما یبرا به دست آمده یراهبردها

ورزشی، تعهد به ورزش -اساس نیازسنجی و شایستگی، سرمایه گذاری بر اساس استعدادهای علمی

 استفاده ت،یخالق و ینوآور به قیتشو آموزش، و یابیارز جهت روز یها یفناور از استفاده ،یدانشگاه

 با یانسان و یادراک ،یفن یها مهارت توسعه و( یورزش)قهرمانان  یعمل و یعلم یانسان یروین از

( در 2112و همکاران ) یمنافبودند.  ییدانشجو ورزش کالن یها استیس و ها تیمأمور به توجه

 یبخشها ریسا انیمرب و متخصصان از استفاده راهبرد ،یدانشگاه ورزش یانسان منابعتوسعه  نهیزم

را موثر  یدانشگاه ورزش ییاجرا ۀبدن در یورزش علوم استادان گماردن کار به و کشور ورزش

                                                           

1. Hsu 

2. Papaioannou 
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 یمیپارادا یالگو یطراح یقی( در تحق2112) یرضو و فرزان ،یفریو کالته س ی. محمددانند یم

 نشان را ییدانشجو ورزش یراهبردها اد،یبن داده ۀینظر اساس بر یو حرفه ا یفن دانشگاه ورزش

 جادیا ،یهمگان به ورزش دنیبخش تیاولو ،یزیربرنامه و تیریمد نظام شامل استقرار که دادند

 یمشارکت تیریمد شیو افزا یو عمران یجار اعتبارات شیافزا و صیتخص ن،یمسئول در تیحساس

 ،یانسان یها هیسرما یمعمار مدل یطراح عنوان با یقی( در تحق2113) همکاران و سپهوند. است

 ،یمنابع انسان تیو قابل یستگیبر شا یو مبتن یازسنجیبر اساس ن یابیمانند کارمند ییبه راهبردها

 سۀیمقا. کردند اشاره متخصص، و محور دانش یانسان منابع یگذار هیدر جهت سرما یزیبرنامه ر

 که دهد یم است، نشان آورده به دست پژوهش نیا که ییراهبردها با مذکور یهاپژوهش جینتا

جذب بر اساس نیازسنجی و شایستگی، سرمایه گذاری بر اساس استعدادهای  موضوع در یاشتراکات

 یها افتهی با نظر نیا از و است مشهود کامالً بعد راهبردها در پژوهش دو هر ورزشی در-علمی

 دارد. یپژوهش حاضر همخوان

توسعه و بهبود سالمت، نشاط و عبارتند از  شوندیم احصاء مورد نظر مدل یاجرا از که ییامدهایپ

کشور،  یدانشگاهیان و جامعه، تعالی سازمان، ارتقاء اثربخشی و کارآیی ورزش دانشگاه یسرزندگ

 جینتا در موارد نیا که کیاستراتژ یکشور و چابک یمدیریت شایسته ساالری در ورزش دانشگاه

 یامدهای( پ2111) همکاران و ینیدحسیس یاست. نوروز آمده دست به زین مشابه یهاپژوهش

 و عملکرد سطح بهبود ورزشی، استعدادهای شکوفایی شامل را ورزش در یانسان یها تیقابل توسعه

 محرومیت کاهش و اقتصادی رشد ورزش، در عملکردی هایظرفیت مهارت، و دانش افزایش درآمد،

 دارد. یپژوهش حاضر همخوان یها افتهی با نظر نیاز ا دانند و یفرهنگی م-اجتماعی های

 خبرگان نظرات از دیبا پژوهش، هدف به توجه با ق،یتحق نیا یها تیمحدود با ارتباط در ت،یدر نها

در نمونه  تی. لذا محدودآورد وجود به را نمونه تعداد در تیمحدود امر نیا که شد یم استفاده

 شنهادیپ ق،یتحق جیتوجه به نتا. با شود یپژوهش ذکر م تیمحدود نیتربه عنوان مهم یریگ

 مورد کشور، یدانشگاه ورزش یانسان هیتوسعه سرما در پژوهش نیا از حاصل یالگو که شود یم

 استخراج مطرح و روز به منابع متن از قیتحق نیا یشنهادیپ یالگو که جاآن از .ردیقرار گ استفاده

 کار اساس را الگو نیا توانند یم یراحت به ،یها و مراکز آموزش عال ها، دانشگاه سازمان شده است،

 به ،یاقتضائات سازمان و اندرکاراندست و نفعانیذ نظرات نظر گرفتن در با تنها و دهند قرار خود

 و ها است اشکال ممکن یا هینظر و پژوهش دگاهید هر در جاکهازآن. ابندی دست خود یبوم یالگو

مدل را بر اساس  نیمختلف ا یها جنبه یآتمحققان  شود یم هیباشد، توص داشته ییها یکاست

 قرار دهند. شیپاال و نقد مورد مختلف یایزوا از را آن و ندینما یبررس یو کم یفیک یکردهایرو
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 قدردانی و تشکر
 خبرگان یهمکار و بزرگوار دیاسات کمک به و  استخراج یورزش تیریمد یدکتر رساله از مطالعه نیا

 .دیبه انجام رس یورزش دانشگاه
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