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 چکیده 

های پیش روی بررسی چالشهدف از اجنام این حتقیق 

می مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و اجنمن عل

این حتقیق بر . باشدمی کارهای اصالحیی راهارائه

مبنای هدف از نوع حتقیقات کاربردی است و برحسب 

ها از نوع حتقیقات توصیفی های گردآوری دادهروش

اساتید  ۀآماری حتقیق شامل کلی ۀجامع. حتلیلی است

هتران،  های دولتی شهرمدیریت ورزشی دانشگاه

های دولتی دانشجویان دکرتی مدیریت ورزشی دانشگاه

-هتران و مهچنین اعضای اجنمن علمی مدیریت ورزشی می

نفر و تعداد منونه با  16تعداد جامعه . باشد

 66مورگان و کرجسای  ۀاستفاده از جدول حجم منون

ها از پرسشنامه آوری دادهجهت مجع. نفر مشخص شد

نفر  61شد که روایی آن توسط ساخته استفاده  حمقق

ها با از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن

استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تأیید 

 KMOاز آزمون بارتلت و آزمون . (a= 81/1)رسید

در . ها استفاده شدبرای بررسی مناسب بودن چالش

ها از بندی چالشخبش آمار استنباطی به منظور رتبه

های مهمرتین چالش. استفاده شد آزمون فریدمن

توان به وجود فراروی اجنمن علمی مدیریت ورزشی می
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های تقریبًا مشابه با اجنمن مدیریت ورزشی سازمان

که موازی کاری را به مهراه دارد، مهچنین فرار 

ها و مسینارها و مغزها، برگزارشدن منایشگاه

ر مدیریت ورزشی د ۀهای ورزشی به خصوص در حیط مهایش

وری پایین نیروی انسانی سطح پایین و مهچنین هبره

برای هر کدام از هفده چالش . را اشاره کرد

 .شناسایی شده، راهکارهای عملیاتی ارائه شده است
 

اجنمن علمی، مدیریت ورزشی،  :کلیدی گانواژ

 .علمی مدیریت ورزشی های اجنمن چالش
 

 مقدمه 

فناوری و  ۀدر کشورهای در حال توسعه، مسؤلیت توسع

های هدف. هاست هدایت و سرپرستی آن نسبتًا با دولت

های مطالعاتی، فناوری مستلزم صرف هزینه ۀتوسع

حتقیقاتی و طراحی است و در این کشورها، تقریبًا 

متام مؤسسات تولیدی و خدماتی مهم و بزرگ در 

فناوری  ۀهای توسعهاست و بنابراین تالشاختیار دولت

ی گیرد و به نتیجه شکل میدر سطوح پایین کمرت

در واقع مطالعات (. 6731مهدوی، ) رسدمطلوب می

های اخیر بیانگر آنست که توسعه، در یک سطح سال

های ی سازمانوسیع از طریق حضور داوطلبانه

های علمی، تسریع خواهد  غیردولتی از مجله اجنمن

س)شد دری
1

های علمی امروز، بیش از پژوهش(. 5113، 

از . های مجعی و مشارکت تبدیل شده استوششپیش به ک

های علمی و ختصصی، اینرو ایجاد و گسرتش اجنمن

راهکارهایی ضروری برای شناسایی، تشکیل و جتهیز 

آورد و باعث نیروهای متخصص و خالق فراهم می

شود و افزایش توان و کارایی علمی و پژوهشی می

وری سراجنام راه وصول به خوداتکایی پژوهش و فنا

 (.6786قدیمی، ) کشور را مهوار خواهد کرد

                                                 
1. Dris, L. 
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های اجتماعی و های علمی به عنوان سرمایهاجنمن

ی مدنی، قادرند میزان شایستگی فردی اعضاء جامعه

ها را طرق خمتلف به و مهارت و ختصص و نوآوری آن

-گوش صاحبنظران برسانند، مضافًا بر این که اجنمن

-د که از طریق آنهاب ارتباطی هستنهای علمی شبکه

-ها فرصتها قدرت علمی افراد متخصص و تنوع ختصص آن
گذاران از آن کند که سیاستهایی را ایجاد می

 ۀهای علمی حلقاجنمن(. 6781خلیفه، ) استفاده کنند

باشند و استحکام این اتصال دانشگاه و صنعت می

ها منجر به تولید و ترویج دانش و فناوری و حلقه

و ( 6787موسوی موحد، ) گردد ثروت می تبدیل آن به

های پژوهشی، آخرین اطالعات و با ایجاد گروه

-ی اطالعفناوری برای شبکه ۀدستاوردها را در زمین
ها هنگامی که این اجنمن. رسانی کشور فراهم آورند

-رسانی و ارتباط با مراکز علمی بیناطالع ۀدر زمین

های  میسیونتوانند در مقام ک املللی فعال شوند، می

های ختصصی و مشورتی شورای عالی فناوری و نشر جمله

 علمی و فنی مربوط به فناوری فعالیت کنند

های علمی به دولت وابسته اجنمن(. 6731حبیبی، )

نیستند و از نظر سازمانی و تشکیالتی مؤسساتی 

 ۀمستقل هستند که براساس اساسنامه و به وسیل

قدیمی، ) شوندمی مدیران منتخب اعضای خود اداره

ای هستند های داوطلبانههای علمی، اجنمناجنمن(. 6786

 کنندعلم فعالیت می ۀکه در راه پیشربد و توسع

تارو)
1

 ،5112.)  

توان این موارد را ها میاز کارکردهای مهم اجنمن

 هاتسریع فرآیندهای ارتباط بین خبش: برمشرد

خدمات و  ها، خبش تولید، خبش جتارت، خبشدانشگاه)

های مشارکتی، ایفای نقش ، تسریع برنامه(دولت

های آموزشی برای این مشاوره علمی و توسعه برنامه

ذاکرصاحلی، ) مدتی کوتاهی پیشرفتهها خصوصٌا دورهخبش

                                                 
1. Tarrow 
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های ارائه شده در از طرفی طبق گزارش(. 6731

-، نقش اجنمن6783های علمی در اسفند کنفرانس اجنمن
-ترین هناد در کنار سیاستوان شاخصهای علمی به عن

در این (. 6781خلیفه، )شودگذاران عمومی دیده می

راستا اجنمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران 

به منظور گسرتش و پیشربد و ارتقای علم  6785در سال 

کمی و کیفی نیروهای متخصص و هببود خبشیدن  ۀو توسع

های مربوط به به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه

اجنمن )اجنمن تربیت بدنی و علوم ورزشی تشکیل شد 

 (.6716، بدنیعلمی تربیت

هایی است که دارای تربیت بدنی از مجله رشته

های متنوعی در موضوعات خمتلف است، نظیر  گرایش

فیزیولوژی ورزشی، روانشناسی ورزشی، بیومکانیک، 

 مدیریت ورزشی، رفتار حرکتی، ارتباطات ورزشی،

ها هر یک از این گرایش. شناسیحرکات اصالحی و آسیب

نگاه . نیازمند توجه ویژه و درخور خود هستند

پذیر است ویژه به هر یک از آهنا در صورتی امکان

که هنادی در قالب اجنمن به صورت جمزا مدیریت آن را 

مدیریت ورزشی به عنوان یکی . به عهده داشته باشد

رگذار رشته تربیت بدنی های مهم و تأثیاز گرایش

از این امر مستثنی نبوده و کشورهای خمتلف نیز 

دارای چنین اجنمن و سازمانی در حیطه مدیریت 

ورزشی هستند از مجله اجنمن مدیریت ورزشی آفریقا، 

اجنمن مدیریت ورزشی اسرتالیا و نیوزلند، اجنمن 

مدیریت ورزشی آمریکای مشالی و اجنمن مدیریت ورزشی 

اجنمن مدیریت ورزشی آمریکای . ی مشالیکارولینا

ی مشال
1

های ای در محایت به فعالیتبه صورت فعاالنه 

های ورزشی، اوقات فراغت و ای در رشتهحرفه

هدف از اجنمن مدیریت . کندتفریحات، اقدام می

، تشویق به مطالعه، ویجورزشی آمریکای مشالی، تر

دی از ای در تعداحتقیق، نوشنت علمی و پیشربد حرفه

                                                 
1. North American Society for Sport Management 
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های مدیریت ورزشی از هر دو بعد نظری و گرایش

وب سایت اجنمن ورزشی آمریکای مشالی، )کاربردی است

ا .(5161 اجنمن مدیریت ورزشی آفریق
1

نیز با این  

ترویج مدیریت ورزشی و  -6: اهدف تشکیل شده است

ای در های حرفههای مرتبط با ورزشمدیریت رشته

دانشگاهی، حتقیق، های آفریقا از طریق فعالیت

ها و به هر وسیله ها، منایشگاهانتشارات، کنفرانس

ارائه مهاهنگی، رهربی و مشاوره در  -5؛ عملی دیگر

مورد مسائل مربوط به مدیریت ورزشی و مدیریت 

 -7 ؛ای در آفریقاهای مرتبط با ورزش حرفهرشته

-برای ارائه راهنمایی و آموزش به افراد و گروه

-ای و بینمنطقه و یا در سطح قاره هایی در کشور،

های مدیریت ورزشی در املللی در استفاده از مهارت

مهکاری با سایر  -6 ؛اقتصادی -توسعه اجتماعی

های مدیریت ورزشی داخل و یا خارج آفریقا سازمان

سایت اجنمن وب)برای پیشرفت علم مدیریت ورزشی

 (.5161مدیریت ورزشی آفریقا، 

ی به مراکز تولید دانش، کیف ۀتوجه و توسع 

های فنی از امهیت واالئی نوآوری، فناوری و مهارت

ها و مراکز بدیهی است که دانشگاه. برخوردار است

حتقیقاتی نقش اساسی در پیشرفت و ترقی علم ایفا 

ها از توسعه منایند لذا با صرفه است که دولتمی

های ملی محایت علمی به عنوان زیربنای دیگر توسعه

های آن که پشتیبانی منایند و تقویت پایگاهو 

باشند را در ها و مراکز حتقیقاتی میدانشگاه

موسوی موحد، )های خود قرار دهند اولویت برنامه

6783 .) 

، (6781)با توجه به نتایج حاصل از حتقیق خلیفه

 ۀتوان اشاره کرد که حضور و اثرخبشی تفکرات جامعمی

ی و به تبع آن تغییر و های علمگیریعلمی در تصمیم

ها، انکارناپذیر است گذاری هببود در کیفیت سیاست

                                                 
1. African Sport Management Association (ASMA) 
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های علمی، به صورت مشارکتی در نظام گیریو تصمیم

رسد چندان دور از های علمی به نظر میگذاری سیاست

هدفمند  ۀتواند با مداخلاین توسعه می. تصور نباشد

-ههای علمی در جامعه، که به تعبیری دانشکداجنمن

پذیر گردد و این های نامرئی نام دارند، امکان

ناشناخته ماندن ) حتول با حذف عوامل بازدارنده

و ایجاد ( هاها آنهای علمی و اهداف و رسالتاجنمن

ها و برگزاری تشکیل گردمهایی)برنده عوامل پیش

تسریع گشته و ( گذارانجلسات معارفه با سیاست

ی مدنی جامعهشرایط توسعه و دموکراسی در یک 

 (. 6781خلیفه، ) پذیر خواهد شدامکان

ها با تغییر و حتوالت خمتلف به طور کلی، سازمان

حمیطی بیرونی مانند عوامل سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و تکنولوژیکی، رقبا، ذینفعان، هنادهای 

کنندگان، ها، عرضههای مالی، احتادیهدولتی، واسطه

بازاریابی، خدمات،  مهچنین عوامل مدیریتی، مالی

پ)ای حتقیق و توسعه و سیستم اطالعات رایانه یا
1

 ،

 .بي)و متغیرهای سازمانی، فنی و فردی( 5116

های ورزشی نیز سازمان. اند مواجه( 6785پاركز، 

ها غیرورزشی، در معرض این تغییر و مهانند سازمان

حتوالت جهانی قرار دارند و با مسائل ویژه خود دست 

کریمادیس»در این زمینه . اندبه گریبان
2

» (6113 )

های ورزشی با مشکالتی مهچون گزارش کرده است که خبش

سیر نزولی، قوانین و مقررات دولتی، مشکالت مالی 

 اند و حمیط رقابتی به ویژه در خبش خدمات مواجه

 (.6113کریمادیس، )

روی اجنمن های پیشاین پژوهش درصدد است که چالش

زشی را با تأکید بر برنامه پنجم علمی مدیریت ور

 . بندی منایدتوسعه، بشناساند و اولویت

                                                 
1. Ioup, J. 
2. Kriemadis 
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حمقق در پی پاسخگویی به این سؤال است که  اساسًا

هایی فراروی اجنمن علمی مدیریت ورزشی چه چالش

 ایران قرار دارد؟
 

 شناسی پژوهشروش

پیمایشی از نوع کاربردی  –روش حتقیق، توصیفی 

اعضای هیأت مدیره یق شامل آماری حتق ۀجامع. است

اجنمن علمی مدیریت ورزشی، اساتید مدیریت و 

ریزی ورزشی و دانشجویان دکرتی تربیت بدنی برنامه

های ریزی ورزشی دانشگاهگرایش مدیریت و برنامه

حتقیق طبق جدول  ۀمنون (.N =16) دولتی شهر هتران است

آماری  ۀمورگان و کرجسای از بین جامع ۀحجم منون

نفر به عنوان منونه انتخاب  66در جمموع . خاب شدانت

 . شدند
 

 های آماری حتقیقمنونه. 1جدول 

 
تعداد 

 جامعه

تعداد 

 منونه

های ریزی ورزشی دانشگاهاساتید مدیریت و برنامه

 دولتی هتران
51 56 

دانشجویان دکرتی تربیت بدنی گرایش مدیریت و 

 انهای دولتی هترریزی ورزشی دانشگاهبرنامه
52 67 

 61 61 اعضای اجنمن علمی مدیریت ورزشی

 

های اجنمن در این پژوهش به منظور شناسایی چالش

علمی مدیریت ورزشی، فهرست ابتدایی از جمموعه 

روی اجنمن علمی مدیریت ورزشی های پیشعوامل و چالش

-هتیه و سپس با استفاده از نظرات خربگان و صاحب

ها و از طریق مصاحبه نظران اجنمن و مدیریت ورزشی

پس . مکاتبات مکرر، بازنگری این عوامل صورت گرفت

های از اقدام به شناسایی عوامل مورد بررسی، چالش

ای در مقیاس پنج ارزشی هنایی به صورت پرسشنامه

سؤال  63این پرسشنامه شامل . لیکرت استخراج شد

 . بود
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به منظور برخورداری پرسشنامه از روایی صوری و 

وایی مناسب، در طراحی سؤاالت، مواردی نظیر حمت

ساختار پرسشنامه، استفاده از مجالت قابل فهم و 

روایی پرسشنامه توسط . بدون اهبام مدنظر بوده است

ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار 

مهچنین به منظور برآورد پایایی از روش . گرفت

میزان . سبه شدحما اساسپیآلفای کرونباخ توسط اس

کننده میزان پایایی ابزار این ضریب در اصل مشخص

از آزمون . بدست آمد 11/1برای پرسشنامه. است

-برای بررسی مناسب بودن چالش KMOبارتلت و آزمون 

های کای اسکوار و از آزمون ها استفاده شد و

بندی ها و رتبهفریدمن برای بررسی تفاوت دیدگاه

مدیریت ورزشی، مورد بررسی های اجنمن علمی چالش

ها با استفاده از کلیه جتزیه و حتلیل. قرار گرفت

 . اس اجنام گرفتاس پیافزار اسنرم
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 های پژوهشیافته
 

 های حتقیقهای فردی منونهویژگیتوصیف 
 

 های حتقیقشناسی منونههای مجعیتتوصیف ویژگی. 2 جدول

درصد  شاخص

 فراوانی

های وضعیت منونه

 حتقیق

 6/71 دانشجویان دکرتی مدیریت ورزشی

 5/63 اساتید مدیریت ورزشی شهر هتران

 3/61 اعضای اجنمن علمی مدیریت ورزشی

 55 زن جنسیت

 38 مرد

 6/11 52-72 سن

62-72 6/66 

22-62 1/67 

 1/2 22باالی 
 

با توجه به جدول باال بیشرتین تعداد فراوانی 

ق مربوط به اساتید های حتقیشاخص وضعیت منونه

مدیریت ورزشی است و بیشرتین فروانی شاخص جنسیت 

مهچنین بیشرتین فراوانی . باشدمربوط به مرد می

 . سال قرار دارد 72تا  52مربوط به شاخص سن، بین 
 

روی های پیشآزمون فریدمن برای یکسان بودن چالش. 3جدول 

 اجنمن علمی مدیریت ورزشی

توزیع 

موانع 

 سازیخصوصی

Df دوخی P نتیجه 

ها از دید بندی چالشبین اولویت 116/1 521/68 61

داری وجود ها تفاوت معنیآزمودنی

 .دارد
 

های نتایج آزمون فریدمن نشان داد امهیت چالش

روی اجنمن علمی مدیریت ورزشی به یک اندازه پیش

-ها مهمرت از چالشطوری که برخی از چالشنیست، به
 . های دیگرند

دهد، رتبه نشان می 3انطور که جدول مشاره مه

ها با هم برابر نیست؛ به عبارت میانگین چالش

های دیگرند؛ در ها مهمرت از چالشدیگر برخی چالش

ها تأیید نتیجه فرض صفر مبنی بر برابری چالش
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ها هر یک از چالش ۀنشده؛ بنابراین برای تعیین رتب

یسه با و مشخص شدن میزان امهیت آهنا در مقا

 .یکدیگر، از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد

کنید مشاهده می 6که  نتایج آن را در جدول مشاره 

به ترتیب مهم بودن  63تا  6ها از مشاره که چالش

 .اندبندی شدهرتبه

روی اجنمن های پیشرتبه میانگین هر یک از چالش

-وجود سازماندهد که علمی مدیریت ورزشی نشان می

ای تقریبًا مشابه با اجنمن مدیریت ورزشی که ه

موازی کاری را به مهراه دارد، مهمرتین مانع است 

ها به ها و اجنمنوابستگی ساختار اقتصادی سازمان

های دولتی در آخرین صورت غیر مستقیم به بودجه

 .رتبه امهیت قرار دارد
 

روی اجنمن علمی مدیریت های پیشبندی چالشرتبه. 4جدول 

 رزشیو

 های اجنمن علمی مدیریت ورزشیچالش

ه
ب
ت
ر

 

 
ن
ی
گ
ن
ا
ی
م

ه
ب
ت
ر

 

های تقریبًا مشابه با اجنمن مدیریت ورزشی وجود سازمان

 که موازی کاری را به مهراه دارد

6 12/65 

 15/66 5 وجود پدیده فرار مغزها

ها و مسینارها و مهایش های ورزشی به برگزارشدن منایشگاه

 ورزشی در سطح پایینی مدیریت خصوص در حیطه

7 67/61 

 51/61 6 وری پایین نیروی انسانی هبره

عدم آگاهی از کارکردهای اجنمن به صورت کلی و اجنمن 

 مدیریت ورزشی به صورت جزئی

2 83/1 

-نبود یک برنامه بلندمدت و اسرتاتژیک مدون برای اجنمن
 های علمی به خصوص اجنمن علمی مدیریت ورزشی

1 82/1 

ی ی بسیار زیاد با علم موجود دنیا در حیطهفاصله

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 56/1 

 83/8 8 عدم آگاهی از وجود اجنمن مدیریت ورزشی در جامعه

بودجه کم اجنمن های علمی به خصوص اجنمن علمی مدیریت 

 ورزشی

1 82/8 

 12/8 61 نبودحامیان مالی قوی در این حوزه 

 67/8 66های علمی به خصوص اجنمن علمی مندرآمدزا نبودن اجن
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 مدیریت ورزشی

 73/8 65 های علمی دیگرعدم ارتباط منسجم با اجنمن

 62/8 67 فاصله صنعت ورزش با دانشگاه 

های ورزشی به صورت مستقیم و مهکاری پایین با سازمان

 غیرمستقیم

66 17/3 

 26/3 62 تأثیرپذیری ورزش از جریانات سیاسی

 25/3 61 گراییبه مدرکگرایش 

ها به صورت ها و اجنمنوابستگی ساختار اقتصادی سازمان

 های دولتیغیر مستقیم به بودجه

63 72/2 

 

 گیریحبث و نتیجه

های پیش روی اجنمن علمی مدیریت در این حتقیق چالش

بندی شده ورزشی شناسایی و بر اساس امهیت اولویت

یت ورزشی شناسایی هفده چالش برای اجنمن مدیر. است

وجود شد که مهمرتین چالش بر اساس نظر متخصصان، 

های تقریبًا مشابه با اجنمن مدیریت ورزشی سازمان

از مجله . باشدکه موازی کاری را به مهراه دارد، می

بدنی و اجنمن ها، وچود پژوهشگاه تربیتاین سازمان

وجود این . باشدعلمی تربیت بدنی و علوم ورزشی می

ها که مهگی به مهراه اجنمن علمی مدیریت مانساز

-ورزشی در راه ارتقاء علوم تربیت بدنی فعالیت می

برای رفع . کاری گرددکنند ممکن است موجب موازی

این معزل باید جلساتی با حضور رؤسای این سه 

سازمان هر چند ماه با توافق رؤسا و هر بار در 

و اهداف و یکی از دفاتر این سه اجنمن برگزار شود 

رو به حبث و تبادل نظر های پیشرویکردها و برنامه

کاری کاری و دوبارهگذاشته شود تا از بروز موازی

تواند بر هببود هببود این روند می. جلوگیری شود

چالش دیگر شناسایی شده بینجامد و آن عدم ارتباط 

رفع این مورد که . های علمی استبا سایر اجنمن

تواند به باشد، میشناسایی شده میدوازدمهین چالش 

ها ها و مشکالت موجود در اجنمنبسیاری از نابسامانی

 .خامته دهد

های فراروی اجنمن علمی مدیریت از دیگر چالش

ورزشی وجود پدیده فرار مغزها است که از نظر 
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دهد در حال حتقیقات نشان می. متخصصان انتخاب شد

ی جتماعی، مسئلههای احاضر یکی از مشکالت و حبران

-اشتغال و آینده شغلی برای جوانان به ویژه دانش

ها و تأمین انتظارات آنان بدین آموختگان دانشگاه

کار و اشتغال یکی از مباحث اصلی . باشدوسیله می

اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، 

مانند ایران که با کثرت مجعیت جوان روبرو هستند، 

رفات)رودبه مشار می
1

-از طرفی نظر به این(. 5111، 

که انتظار اغلب کسانی که به سطوح عالی آموزشی 

یابند آن است که در آینده شغلی متناسب با راه می

رشته حتصیلی خود در جامعه به دست آورند و از 

سویی دیگر استفاده نادرست از نیروی انسانی 

 التحصیالن یکی از وجوهتربیت شده که عدم جذب فارغ

آن است یک ضایعه مادی و معنوی است که در هنایت 

 های مملکت خواهد شدموجب از دست رفنت سرمایه

 (. 6711زاده، مندعلی)

های  ها و مسینارها و مهایشبرگزارشدن منایشگاه

مدیریت ورزشی در سطح  ۀورزشی به خصوص در حیط

های اجنمن علمی مدیریت پایین، یکی دیگر از چالش

-با توجه به نتایج حتقیق تقی .گردید ورزشی انتخاب

های علمی، بعد ، یکی از اهداف اجنمن(6781) زاده

-های ختصصی و حرفهتوان آموزشآموزشی آن است که می

ها، مسینارها و ای از طریق برگزاری کارگاه

را بیان منود که این نوع آموزش، متفاوت  هاکنفرانس

زاده و تقی) های آکادمیک و دانشگاهی استبا آموزش

بنابراین با توجه به این بعد مهم (. 6781مهکاران، 

های علمی، اجنمن علمی مدیریت ورزشی  از اهداف اجنمن

های ختصصی  نیز موظف است که با برگزاری مناسب مهایش

 بازاریابی، اقتصاد،های مدیریت ورزشی، در حوزه
 ورزشی، جهانگردی فراغت، اوقات دانشجویی، ورزش

جامعه  ورزش و اماکن مدیریت ورزشی، دادهایروی مدیریت

                                                 
1. Refaat 
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شناسی ورزشی، در جهت رسیدن به این بعد مهم از 

 . های علمی دست یابداهداف اجنمن

های دیگر وری پایین نیروی انسانی از چالشهبره

نیروی انسانی با انگیزه مهمرتین . باشداجنمن می

دهد حتقیقات نشان می. وری در سازمان استعامل هبره

تواند عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی و حمیطی می

حبرالعلوم، ) در رضایت مستقیم افراد مؤثر باشند

استخدام و به کارگیری افراد، با سطح (. 6786

-حتصیالت باال، آموزش مدیران و ارتقای ختصصی و مهارت

تواند موجب تداوم روند تغیر و ها میهای آن

ن مسیر هدایت نوآوری شده، سازمان را نیز در ای

و) کند لوسک
1

ا6111،  ، کاست
2

برای رفع و (. 5112، 

های علمی در  هببود این چالش به صرفه است که اجنمن

انتخاب کارکنان و اعضای خود دقت بیشرتی داشته 

. باشند و افرادی با انگیزه را به خدمت بگیرند

وری باالیی چرا که زمانی که نیروی انسانی هبره

ن نیز در مسیر اصلی خود قرار داشته باشد، سازما

در ابتدای انتخاب اعضا و کارکنان، . خواهد گرفت

هبرت است افراد با انگیزه در نظر گرفته شوند و در 

.. های تشویقی و های ضمن خدمت، طرحادامه دوره

. وری گذاشته شودبرای کارکنان در جهت هببود هبره

های اجنمن مدیریت در این راستا از دیگر چالش

گرایی است گرایش به مدرک( چالش شانزدهم) ورزشی

وری پایین نیروی  که این امر در راستای هبره

 . گیردانسانی قرار می

ها ، عوامل عدم مشارکت اجنمن(6782) در حتقیق ملک

در نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی که یکی از 

باشد، این گونه بیان ها میاختیارات حمدود اجنمن

های علمی از سوی هنادهای جدی نگرفنت اجنمن: شده است

ها ها، اجنمنرمسی، نوپایی و هنادینه نشدن اجنمن

های سودده های جناحی اعضا و طرحدرگیر فعالیت

                                                 
1. Levesque, L. 

2. Costa, C.A. 



 
 91 زمستان، اول، سال چهارمشماره  ورزشیمدیریت  پژوهش در فصلنامه                          615  

در (. 6782ملک و ساروخانی، ) اقتصادی پایین هستند

های اجنمن نتیجه بدیهی است که یکی دیگر از چالش

ز وجود اجنمن مدیریت ورزشی اوال عدم آگاهی ا

مدیریت ورزشی و در ثانی عدم آگاهی از کارکردهای 

های علمی به صورت کلی و اجنمن مدیریت ورزشی اجنمن

 .به صورت ویژه، باشد

های علمی نبود برنامه اسرتاتژیک مدون برای اجنمن

به صورت کلی و اجنمن مدیریت ورزشی به صورت جزئی 

ت ورزشی های تأثیرگذار بر اجنمن مدیریاز چالش

سدر مقاله. است ای که توسط کال
1

به منظور تبیین  

های ریزی اسرتاتژیک در اجنمننقش و جایگاه برنامه

ی اسرتاتژیک ای نگاشته شده است، وجود برنامهحرفه

 ها ضروری قلمداد شده استروان و ساده برای اجنمن

های علمی، تدوین بنابراین اجنمن(. 6111کالس، )

های خود یک را باید در صدر برنامهبرنامه اسرتاتژ

قرار دهند تا بتوانند به روشنی و درستی به 

بسیار زیاد با علم  ۀفاصل. اهداف خود دست یابند

ی تربیت بدنی و علوم ورزشی موجود دنیا در حیطه

در این راستا هببود کمی و . هاستنیز از دیگر چالش

 ۀقهای علمی به عنوان حلکیفی تولیدات علمی اجنمن

تواند این فاصله را دانشگاه و صنعت، می ۀواسط

 .کاهش دهد

ها دچار مشکالت مالی هستند بدان معنا که اجنمن

حق عضویت ناچیز و حمدودبودن بودجه دولتی، دست و 

-بندد و میها میها را برای توسعه فعالیتپای آن

ها از مسیر اصلی تواند یکی از عوامل خروج اجنمن

در این پژوهش نیز (. 6782خانی، ملک و سارو)باشد

های هنم و یازدهم مربوط به مسائل و مشکالت چالش

ها به  یافته به اجنمنکم اختصاص ۀبودج. باشدمالی می

های علمی به  صورت کلی، مهچنن درآمدزا نبودن اجنمن

ای و علوم انسانی رشتههای میان صورت کلی و اجنمن

                                                 
1. Kloss 
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دیریت ورزشی های اجنمن م به صورت ویژه، از چالش

 .شناخته شده است

چالش دهم نیز مربوط به نبودن حامیان مالی قوی 

در گزارش خود اشاره داشت ( 6782) عزیز خانی. است

که عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی، قوانین و 

مقررات پیچیده، نارسایی در قوانین موجود، جموزها 

و سایر اختالالت هنادی که اغلب غیر شفاف هستند، از 

گذاری در همرتین عوامل موثر بر کندی روند سرمایهم

که این امر ( 6782عزیزخانی، ) روندکشور به مشار می

 .های علمی نیز صادق استبرای اجنمن

که به حتلیل ( 6782)با توجه به نتایج حتقیق ملک 

-های علمی در فرایند سیاستشناختی نقش اجنمنجامعه

ت، بیان کرده گذاری آموزشی و پژوهشی پرداخته اس

-است که در شرایط موجود، مراجع متعددی در تصمیم

های آموزشی و پژوهشی دخالت دارند که در این گیری

های علمی تعریف شده و شفاف میان جایگاه اجنمن

ها مشورتی است، نه های اجنمننیست و سقف فعالیت

گر آن است که روند این بررسی نشان. مشارکت

 و هنادهای رمسی منفی است جنمناعتماد و تعامل بین ا

درنتیجه مهکاری پایین با (. 6782ملک و ساروخانی، )

های ورزشی به صورت مستقیم و غیرمستقیم که سازمان

های اجنمن شناخته شده است باید مرتفع یکی از چالش

 . گردد

تأثیرپذیری ورزش از جریانات سیاسی از دیگر 

قایع دنیای حوادث و و(. چالش پانزدهم) هاستچالش

دهند که امروزه ورزش به طور اجتناب حاضر نشان می

ورزش، یکی . ناپذیری با سیاست پیوند خورده است

از ملزومات اساسی زندگی اجتماعی امروز و از 

ها، افراد و های بسیار مهمی است که حکومتعرصه

های بین املللی با آگاهی کامل از ابعاد سازمان

اند تا از اره متایل داشتهاجتماعی آن، مهو -سیاسی

آن برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود 
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کازمی) برداری کنند هبره
1

تواند این امر می(. 6111، 

های علمی تأثیر بگذارد در ساختار و کارکرد اجنمن

ساختار اقتصادی  که با توجه به نتایج حتقیق،

-مستقیم به بودجهها به صورت غیرها و اجنمنازمانس

در (. چالش هفدهم)ولتی نیز وابسته استهای د

نتیجه دولت و پیرو آن، سیاست، مهراه مهیشگی 

های دولتی هایی است که به حنوی از بودجهسازمان

های بنابراین مدیران در اجنمن. کننداستفاده می

علمی به صورت کلی و اجنمن مدیریت ورزشی به صورت 

ه دور از جریانات سیاسی ب ویژه تا حد امکان باید

های  و مهچنین درصدد منابع جایگزین بودجهباشند 

 .دولتی باشند
 

 

 فارسی منابع

 .www.pessa.ir(.1931.)بدنی و علوم ورزشیاجنمن علمی تربیت
 رضایت با مدیریت سبك بني ارتباط(. 6786.)حسن حبرالعلوم،

 پژوهش .هتران در شاغل بدني تربیت سازمان كارشناسان شغلي

 .6 مشارة اول، سال ورزشي، علوم در
-، مصطفی، حممدی، کمال، متین، آیدا، حممدیزاده قمیتقی

و اهداف  مأموریت(. 9831.)زاده، حممدزاده، شادی، نقی

های علمی از منظر توسعه علم و فناوری در اجنمن

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی . ایران

 .ایران، هتران

. اجنمن های علمی فناوری و نقش(. 1933.)حبیبی، حسن

 .13-3، صفحات 39رهیافت، مشاره 
-های علمی و نظام تصمیماجنمن(. 1933. )خلیفه، حشمت

 .هتران. املللی مدیریتهشتمین کنفرانس بین. گیری
کارکردهای آشکار و  یبررس(. 1933.)ذاکرصاحلی، غالمرضا

. 39رهیافت، مشاره . های علمی و پزوهشیپنهان اجنمن

 .43تا  46 ص. 1933پاییز 

                                                 
1. Kazemi 



 
   ...های پیش روی اجنمن علمی مدیریت ورزشیبررسی چالش

                       612 

 

 حممد، ورزش در معاصر مدیریت (.6785.)پاركز .بي ژانت

 .مدرس تربیت دانشگاه اول، چاپ احساني،

-اهم الزامات اجرای سیاست، (6782. )عزیزخانی، فاطمه

های جملس قانون اساسی، مرکز پژوهش 66های ابالغی اصل 

، 8573، دفرت مطالعات اقتصادی، طرح مشاره شورای اسالمی

 .هتران
های علمی های اجنمنگزارش فعالیت(. 1931.)قدیمی، اکرم

 .9صفحه. هتران. مرکز حتقیقات علمی کشور. ایران
نقش هنادهای کشور (. 1931.)ملک، حسن، ساروخانی، باقر

-شناختی نقش اجنمنحتلیل جامعه) در اعتالی علوم انسانی
های آموزشی و گذاریهای علمی در فرایند سیاست

 .ره ملی علوم انسانی، هترانکنگ ،(پژوهشی
های بررسی چالش(. 6711.)مندعلی زاده،زینب، هنری، حبیب

های تربیت بدنی کشور از کارآفرینی در دانشکده

اولین .  کارهای اصالحیی راهدیدگاه متخصصان و ارائه

نگری، کارآفرینی و املللی مدیریت، آیندهمهایش بین

 .هتران. صنعت در آموزش عالی
. فناوری ۀها در توسعنقش دولت(. 1933.)حممدنقی مهدوی،

 .116-143، صفحات 39جمله رهیافت، مشاره 
های علمی از ظهور تا اجنمن(.1939.)اکربموسوی موحد، علی

 .33-33، صفحات 93فصلنامه رهیافت، مشاره . حضور
گران در نقش پژوهش و پژوهش(. 1933.)اکربموسوی موحد، علی

مشاره . فصلنامه رهیافت. لمی کشورع ۀحتقق اهداف توسع

 .0-61، صفحات 61
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