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 چکیده
ی و فناور قاتیوزارت علوم، تحق بدنیتربیتاداره کل  یورزش هایانجمن شناسیآسیب هدف از انجام پژوهش حاضر،

 ةاز روش مصاحبآن های آوری دادهبرای جمعو است کیفی با رویكرد قراردادی  هایپژوهشمطالعه از نوع این بود. 

سازی منظم، هاآوری دادهکنندگان و جمعانتخاب شرکت، پژوهشتعیین طرح  برای. ه استاستفاده شد ساختاریافتهنیمه

روش تئوری استفاده شد.  داز روش گراند ،و مقایسه با ادبیات تحقیق پردازینظریهو  هاداده وتحلیلتجزیه، هاداده

نفر  (n=38) تعداد هادادهکه با توجه به اشباع نظری  است ای یا گلوله برفیزنجیره وعی پژوهش حاضر از نریگنمونه

، تمام کارشناسان فعلی اداره بدنیتربیتقبلی و مدیرکل فعلی اداره کل های یرکلمد همةآماری را  ةتعیین گردید. نمون

در نشان  64 ،از مصاحبه به دست آمده تایجبا توجه به ن ورزشی تشكیل دادند. هایانجمنن و مسئوال بدنیتربیتکل 

 بندی شد که عبارتند از:طبقه مؤلفه چهاردهبخش کدگذاری محوری،  درشناسایی شد. سپس ، بخش کدگذاری باز

، زاتیامكانات و تجهی، انسان یروین، بندیبودجهآموزش و پژوهش، ی، ساختار سازمانی، ورزش هایانجمناستقالل 

تعامالت ی، ورزش دانشگاه، هادانشگاه یبندمنطقه، هاانجمن ةساالن ریزیبرنامه، به ورزش انیدانشجو مندیعالقه

 جیبا توجه به نتا. نظارت و کنترلی و ورزش هایانجمنانتظارات از ، تیاحراز مسئول طیشرا، هانامهآیینو  یسازمان

صادر  یکل ةینظر توانمیآن  بر اساسو  ردیار گقر هامؤلفه ةهسته و مرکز هم تواندمیکه  ایمؤلفه ترینمهم ،پژوهش

، شدهشناسایی ةمؤلفسپس در بخش کدگذاری انتخابی، با توجه به . است یورزش هایانجمناستقالل  ةمؤلفد، کر

مربوط در ورزش  یِ ورزش هایرشته شرفتیدر توسعه و پ یورزش هایانجمن و مرجع قرار دادنِ گاهیجا تیبثت»

انجمن ورزش  شودمیپیشنهاد  ،نهایت در. تعیین گردیدعنوان نظریة کلیِ پیشنهادی به «رانیا یدولت هایدانشگاه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هماهنگ با فدراسیون  بدنیتربیتدانشجویی با حفظ استقالل، زیر نظر اداره کل 

 حیات سازمانی و فعالیت خود بپردازد. ةبه ادام ،دانشجویی هایورزش
 

  یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق بدنیتربیتاداره کل ی، ورزش هایانجمن، شناسیآسیبکلیدی:  انواژگ
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 مقدمه 

( و مدنی را هاي قومی و خانوادگیاجتماع) غیررسمیدر ساختار جوامع امروزي سه بخش رسمی، 

و  هامنانجهاي مدنی مانند یند تحول جوامع، نقش بخشاتوان از همه متمایز کرد. در فرمی

مدنی را عامل و  ةتوان جامعمی کهطوريبهاست؛  شوراهاي اجتماعی رو به گسترش و تقویت

رسمی و مردمی را  هايتواند شکاف میان بخشامروز معرفی کرد که می ةجامع ةتوسع شاخص اصلی  

مدنی  ةجامع کاست، در یهاي حیات اجتماعی گر دیگر حوزهکه فرهنگ، هدایت گونههمانپر کند. 

 هدایترا خود  ةرمجموعینهادهاي ز دیگرهستند که  یورزش هايانجمن نیای، ورزش ةجامعمانند 

 ،یدر بخش دانشگاه ویژهبهورزش  ت  یریمد ایران نخبگان کشور  در(. 1387مرسل، )ند کنمی

و  یهاي ورزشراه تحول و تعالی رشتهرا و نهادهاي مستقل رسمی  هاانجمندر قالب  ییآگردهم

 نبود است که  یدر حال نیاند. ااجتماعی یافتهدر مواجهه با مسائل  مؤثرترایفاي نقش  برايعاملی 

 جادیضمن ا ،یو علوم ورزش بدنیتربیت کسوتانشیو پ نانوفاق فکري میان کارشناسان، قهرما

 و اسدي، باقري) ورزش را با مشکل مواجه ساخته است ةبه رشد توسع روروند  ها،بیآسی برخ

معینی وجود ندارد،  هايشاخصاجماع و توافق بر  ورزش ایران که ه در. امروز(87، 1389، حمیدي

باشد که اجتماع علمی و  معیارهاییدادن و ایجاد تواند شکلمی هاي ورزشیهاي انجمنیکی از نقش

 اي ورزشیهانجمن دارند. بررسی نقش و عملکرد نظراتفاقآن توافق و  بر یورزش ةهر رشت یتخصص

از اهمیت فراوانی برخوردار باشد.  آنهاشناسی تواند به لحاظ آسیبدر شرایط کنونی، می

سازمان  هايهدفکارآمد براي اجرا و تحقق  هايمشیخطدر هر سازمان، اتخاذ  گذاريسیاست

ی و نخبگان سیاس که بودهگرایانه الیی و نخبهقَیندي عُافر ي،گذاراست. در نگرش سنتی، سیاست

تأثیر محوریت عقالنیت ارتباطی بر مبناي  ،هاي جدید؛ اما در دیدگاهاندزدهآن را رقم میعلمی 

از این منظر کشور ما  (.1368امامی، ) است مدنظرکالن  گذاريسیاستدر  هاانجمنو  هاگروه

هاي انجمن رینظ مستقلنیمهنهادهاي  آنهارا دارد که در  توسعهدرحالاز کشورهاي ویژگی آن گروه 

 شدهتعیین شیاز پ ی  کل هاياستیس مجري ،گذاري ندارند و تنهایند سیاستانقشی در فر ،یورزش

اصلی براي  ،يفکر نهادهاي بهاستقالل  اعطايشوند. یمحسوب م یورزش هايرشتهاز  کیهر  يبرا

فکري به استقالل رچه است. گکیفیت  يگویی، ایجاد ثبات و ارتقا، پاسخپذیريمسئولیتافزایش 

دهد. شاید بتوان گفت بدون استقالل کمتر رخ می زیکیفیت ناما نیست،  معناي تضمین کیفیت

در  کالن، امکان دگرگونی اساسی هايتمگذاري در سیسها و الگوي سیاستبدون تغییر سیاست

(. 8، 1384ایزدي، )د انورزشی نیز از این دسته هايانجمن. وجود ندارد هاانجمن همچوننهادهایی 

نوعی نهاد مستقل  ،انجمن ورزشی دانشگاهی جمله از «1یانجمن ورزش»( 2009) 1کورتن ةبه عقید

                                                           
1. Korten 
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تا از  آمدهپدید  یورزش ةاصحاب یک رشت ةو داوطلبانکه از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه  است

را براي الزم  ة، بتواند زمینصصاحبان هر تخص ةسلط از دور بهطریق تعامل آزاد، خردمندانه و 

اصول و قواعد عمل جمعی یا اخالق کار و فعالیت و پیوند علم و  پیشبرد ورزش و تنظیم و ترویج 

 2ویلیامز و همکاران جمله از ،محققاناز بسیاري از دیدگاه  د.آورفراهم  یورزش ةرشت در آنعمل 

و حتی غیررسمی  رسمینیمه يهاانجمن تواند از طریق، ناکارآمدي ساختارهاي رسمی می(2012)

ابزاري مطلوب  عنوانبه هاانجمندر مورد  مطالعهبررسی و  به محققان ،اساساین  جبران شود. بر

 عنوانبهچه  ،هادانشگاهورزشی  هايانجمنتوجه به اند. پرداختههاي موجود شکاف پر کردنبراي 

شکل بگیرند،  ورزش دانشگاهیباید در ه میساختارهایی ک عنوانبهیک موضوع پژوهشی و چه 

  .است هم راه یافته رویکردي جهانی است که به کشور ما

تشکیالتی است مردمی، نیز  ایران عالی آموزش مؤسساتو  هادانشگاهورزشی  هایانجمن

در بخش  شدهتعیینمشی و اصول ورزشی  بر اساسو داراي شخصیت حقوقی که  غیرانتفاعی

در  و شودمیورزشی تشکیل  ة( در هر رشتFISU) 3ورزش دانشجویی المللی بینفدراسیون 

وزارت علوم، تحقیقات  بدنیتربیتخود را تحت هماهنگی اداره کل  هايفعالیتارچوب اساسنامه، هچ

و  انیدانشجو هاي خودجوش دن فعالیتکرهماهنگ منظور به این نهادها. دهندمیو فناوري انجام 

 ةتوسع هدف بامند به مشارکت و عالقه ی گان و کارشناسان ورزشعضویت خبر و با انیدانشگاه

و تقویت  هادانشگاه ورزشی  سازي، تقویت مدیریت نیروي انسانی در تصمیم نامشارکت متخصص

 بدنیتربیتاداره کل  مصوب هاي مهناینیآبین اقشار دانشگاهی در قالب  يو همکار ياریهم ةروحی

 هايانجمن ةاساسنام بر اساس. (1387مرسل، ) اندشده تشکیل یقات و فناوري، تحقوزارت علوم

ایجاد ارتباط  ـ1: استبرخی وظایف نهاد مذکور بدین شرح  ،ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

نظارت بر  ـ2 ربطذيورزشی  ةرشت ةزمین درآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاهو هماهنگی بین 

اجراي مسابقات  ـ3آموزش عالی کشور  مؤسساتو  هادانشگاهورزشی در  هايرشته هايفعالیت

 ةدانشجویی در رشت المللی بینآموزش عالی کشور و مسابقات  مؤسساتو  هادانشگاهورزشی بین 

 دانشجویان براي قهرمانی تا مبتدي سطح از ربطذي ورزشی هايفعالیت براي زمینه ایجاد ـ4مربوط 

 ،ارائه به اداره کل منظوربهو تقویم ورزشی انجمن  بلندمدت هايبرنامههیه و تدوین ت ـ5 هادانشگاه

ورزشی تخصصی  هايانجمننظارت بر تشکیل  ـ6 هادانشگاهتصویب در شوراي ورزش  به منظور

 دانشگاهیورزشی درون هايفعالیتو ارتباط مستمر براي تقویت و اجراي  هادانشگاهدرون 

                                                                                                                                               
1. Sport Association 

2. Williams & et al 

3. International University Sports Federation (FISU) 



 1395پاییز و زمستان ، 11ر ورزش تربیتی شماره پژوهش د                                                                       20

ارتباط با  ـ8مربوط  ةورزشی دانشجویی در رشت هايتیمرتر براي تشکیل گزینش نفرات ب ـ7

برابر ضوابط و مقررات از  المللیبینمشابه خارجی و  هايسازمانر دیگورزشی و  هايفدراسیون

انجمن ورزشی پسران  31(. در حال حاضر تعداد 1387، مرسل) غیره و بدنیتربیتطریق اداره کل 

میز، بدمینتون، شنا، کاراته،  روي ل، والیبال، بسکتبال، هندبال، تنیس)شامل: فوتبال، فوتسا

 هايورزش، ژیمناستیک، فوکونگ، تیراندازي، تکواندو، شطرنج، جودو، کشتی، ووشو، دومیدانی

داوطلبی،  جسمانی، نهضت رانی، آمادگی، اسکیت، اسکواش، شمشیربازي، قایقبرداريوزنهباستانی، 

 پانزدههمگانی( و  هايورزش و تفریحی هايورزشمحلی،  بومی هايورزشی، ساحلی، اسک والیبال

میز، بدمینتون، شنا،  روي انجمن ورزشی دختران )شامل: فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال، تنیس

ن( معلوال هايورزش و جسمانی ، تیراندازي، شطرنج، ووشو، ژیمناستیک، آمادگیدومیدانیکاراته، 

 . ندهستوزارت علوم، تحقیقات و فناوري مشغول به فعالیت  بدنیتربیت تحت نظر اداره

با  دانشگاهی بسیاري از کشورها ورزشی هايانجمناذعان داشتند که  (2005) 1وارد و رالستونداون

 اندازيراه غیره فرانسه، روسیه وکشورهایی نظیر انگلستان، ترکیه،  ةگیري از تجارب ارزندبهره

 مطالبات پیگیري ،ورزش دانشگاهی تبه بسیاري از مشکال پاسخ درند نتوامی هاانجمن این .اندشده

ایجاد  ،نهایت درو  اي آگاهانهحفظ ثبات و نظم به شیوه ،ورزش ةدانشجویان و دانشگاهیان در عرص

(، 2003کورتن )(. 93، 1389 ،و همکاران باقري) دنباش مؤثر نیروها يزمینه براي مشارکت حداکثر

هاي انجمن يهابیآس یبرخبه بررسی  هاییپژوهش( طی 2009) 3بارتون ( و2008) 2ترجی

 ةرشت گذاريسیاستدر  هاانجمنن مسئوالندادن به علت دخالتو نشان دادند  ندپرداخت ورزشی

 ةو ترویج اهداف و فلسف رسانیاطالع نبود ریزي استراتژیک، نبود برنامه ،به خودشان ورزشی مربوط

، بلندمدتو  مدتکوتاهو اهداف  اندازچشم ،مأموریتاز  نبودن برخوردارورزشی،  هايانجمن ي وجود

 جايبهو معیارهاي واقعی براي تشخیص عملکرد، اهمیت به شعارگرایی  هاشاخصاز  نشدناستفاده

 هايمهبرنابه  دهیاولویت، هازیرساختبه  توجهیبی، زودهنگام گیرينتیجه، تالش براي گراییعمل

محدود  ،سازمان ورزشی کشور، کمبود نیروي انسانی، ساختار فعلی توجه به محتوا جايبهاجرایی 

 ي، بقاهاانجمناز  يو معنو يماد هايحمایت فقدانورزشی و  هايانجمن هايفعالیتبودن وسعت 

خصوص در  (1388)، همتی نژاد، حمیدي و کاظم نژاد .انداماست دیتهداین نهاد مهم در حال 

 هايویژگی آیا اینکه قبیل از کردند؛ مطرح را سؤاالتی دانشجویی هايانجمن در موجود هايچالش

 افرادي چه یا و باشد؟ داشته ورزشی هايانجمن عملکرد کیفیت بر مؤثري نقش تواندمی اعضا فردي

 چه تر،تخصصی ورطبه یا و دارند؟ هاانجمن این در حضور براي بیشتري تمایل هاییویژگی چه با و

                                                           
1. Downward Ralston 

2. Terje 

3. Bartton 
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 فناوري و تحقیقات علوم، وزارت بدنیتربیت کل اداره ورزشی هايانجمن در حضور صالحیت کسانی

 اعضاي با مناسب برخورد و انتخاب استراتژي، تدوین در را نمسئوال ،سؤاالت این به پاسخ دارند؟ را

 خصوصیات از درصدي باید راداف این ،شدهانجام تحقیقات ةپای بر. کندمی یاري ورزشی، هايانجمن

 پشتکار، و جدیت نوآوري، و خالقیت فراوان، انرژي ،پذیريمسئولیت بودن، بخشالهام چون منتخب

را داشته  موفقیت به نیاز و آن از لذت و مدیریت حسن گیري،تصمیم قدرت نظر، و ایده داراي

م آنچه مسلّ چیست؟ یاي ورزشهو دلیل حضور اعضا در انجمن زهیانگ ترینمهم راستیبه .باشند

یابند و برخورد با این حضور می هاانجمنمتفاوت در این  سالیقتجربه و  ،یاست افراد با سطح خبرگ

دالیل  در خصوصد. شو توجهبه آن راستا  نیریزي براي آن، امري است که باید در اسالیق و برنامه

ابراز مانند  ؛از اهمیت باالتري برخوردارند دالیلبرخی  ،اجتماعی هايحوزهحضور افراد در مراکز و 

، تعامل و کار گروهی، کسب تجربه، خود یورزش ةتعصب به رشت، قرار گرفتن توجه مورد، وجود

نیاز به ، مسئولیتی و یا مدیریتی ةتجربي، ماد يهازهیانگ، اصالح امور يو تالش برا یتینارضا

احساس مسئولیت نسبت به وضع و  ه در افراد دیگری در دیگران و یا ایجاد انگیزبخشالهام، موفقیت

از مواردي که در شناسایی وضع  دیگر یکی(. 38، 1388اندام و همکاران، ) کاري ةموجود و یا حوز

است که در آن فعالیت  یبررسی میزان شناخت اعضا از ماهیت و اهداف انجمن ،دهدموجود یاري می

ه خود افراد نیز از محتواي محیط فعالیتی خود رسد ککنند. مشکل زمانی به اوج خود میمی

آگاهی نسبت به اهمیت و ، آگاهی مشخص نسبت به ماهیت و اهداف انجمن. اطالع هستندبی

آشنایی با نقاط قوت و ضعف ، شدهتعیینحضور در انجمن با اهداف مشخص و از پیش ، ضرورت آن

وزارت علوم،  بدنیتربیتداف کالن اداره کل با اه ییآشنا، هانامهینیآآشنایی با قوانین و ، انجمن

کشور ایران و نیز ساختار ورزشی  هايدانشگاهبا ساختار ورزش  ییآشناي و و فناور قاتیتحق

با توجه به  ،یهاي ورزششناخت اعضا نسبت به انجمنتواند در افزایش معتبر جهان می هايدانشگاه

، 1387مرسل ) باشد مؤثر ،يو فناور قاتیتحق وزارت علوم، بدنیتربیتو هدف اداره کل  تیماه

 (. 1388 ندام و همکارانا

تهدید کنند؛ از جمله  را هاي ورزشی دانشگاهیانجمن ها،بیآس یحال حاضر ممکن است برخ در

 ،گذاريسیاستدر  هاانجمنن مسئوالندادن دخالت توان به این موارد اشاره کرد:ها میاین آسیب

ورزشی،  هايانجمنوجودي  ةو ترویج اهداف و فلسف رسانیاطالع فقدانستراتژیک، ا ریزيبرنامه نبود 

و  هاشاخص، استفاده از بلندمدتو  مدتکوتاهو اهداف  اندازچشم ،مأموریتاز  نبودن برخوردار

، تالش براي گراییعمل جايبهمعیارهاي واقعی براي تشخیص عملکرد، اهمیت به شعارگرایی 

توجه به  جايبهاجرایی  هايبرنامهبه  دهیاولویت، هازیرساختبه  توجهیبی، نگامزوده گیرينتیجه

محدود بودن وسعت  وزارت علوم، بدنیتربیت، کمبود نیروي انسانی، ساختار فعلی اداره کل محتوا
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 هايبرنامه دیبا رو این از غیره؛ و يمعنوو  يماد هايحمایتضعف  ورزشی و  هايانجمن هايفعالیت

گذاري یند سیاستادر فر یهاي ورزشبررسی نقش و تأثیر انجمن در. شود بینیپیشآن  يبرا ايیژهو

 آنها بررسی نوع و ماهیت ارتباط و تعاملو نیز  ،يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق بدنیتربیتاداره کل 

از واره نوعی است که هم یدر حال نیاداره کل از اهمیت محوري برخوردار است. ا نیا تیریبا مد

 از ،در آن جایگاهی براي نهادهاي غیررسمیکه رسمی غالب بوده  گذاريسیاستبر  سیستمینگاه 

باید به رویکرد  همچنین .(1385شجیع، ) استوجود نداشته  دانشگاهی یهاي ورزشانجمن جمله

ها اشاره ورزشی تخصصی در استان هايهیئتجدید فدراسیون ورزش دانشگاهی مبنی بر تشکیل 

که انجام این  یردگ قرار سؤالمورد  هاانجمنوجودي  ةممکن است فلسف ،این رویکرد بر اساسکرد. 

به پژوهش حاضر در نظر دارد  ،بنابرایندر این زمینه فراهم آورد.  را هاي الزمتواند پاسخپژوهش می

 ،ر فعلی اداره کلورزشی چیست؟ آیا ساختا هايانجمنوجودي  ةفلسف پاسخ دهد: هاپرسشاین 

بندي، المپیادها هاي اداره کل )طرح منطقهها و طرح؟ آیا برنامههستگوي نیازهاي ورزشی پاسخ

از مشکالت و خطرات پیش  رفتبرون هايراه؟ باشدگوي نیاز ورزش دانشجویی پاسخمی تواند و...( 

 ،و باالخره مربوط چیست؟ ايهانجمنوزارت علوم، تحقیقات و فناوري و  بدنیتربیتاداره کل  روي 

  ؟چیست آنهاو راهکارهاي برطرف کردن است چه مواردي  هاانجمناین  فراروي هايآسیب

تواند راهکارهاي عملیاتی مناسبی و می استانجام پژوهش حاضر بسیار ضروري  ،بر همین اساس

  امر قرار دهد. اندرکاراندستدر اختیار  هاانجمناثربخشی بیشتر این  براي
 

 پژوهش شناسیروش

 نوع هر کیفی، پژوهش از منظور. است قراردادي رویکرد با کیفی هايپژوهش نوع از حاضر مطالعة

 دست به شدنکمّی هرگونه یا آماري هايروش از غیر هاییشیوه با هایشیافته که است پژوهشی

 نه و) واژه صورتبه کیفی پژوهش در هاداده دیگر، بیان به(. 1385استراس و کوربین، ) باشد آمده

 پیرامون شرایط تشریح و توصیف براي هاداده نوع این. پردازندمی واقعیت توصیف به( ارقام صورتبه

 توانمی کیفی هايداده کمک به آن، بر عالوه. رودمی کار به( پژوهش مقوالت و موضوع) پدیده یک

 پردازينظریه سرانجام و پرداخت فرضیه تدوین به آنها ساختار عمق و بررسی مورد مقوالت دربارة

 اطالعات آوريجمع و پژوهش پیشینة مطالعة طریق از پژوهش، اول  مرحلة در(. 1384دالور، ) کرد

 سؤاالت عنوانبه مقدماتی فهرست شد؛ شناسایی مؤثر هايشاخص مقدماتی فهرست اي،کتابخانه

 محقق و تدوین مصاحبه راهنماي سپس گرفت، قرار مدنظر هاداده آوريجمع اولیة ابزار و مصاحبه

 مرحلة در. کرد ارسال آنها براي را مصاحبه راهنماي آگاه، نخبگان از یک هر با مصاحبه انجام از قبل

. آمد عمل به پژوهش موضوع از آگاه نخبگان با عمیق و ساختارمندنیمه کیفی هايمصاحبه بعد،
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 شوندگانمصاحبه از خاص ايدسته روي بر که است احبهمص از ویژه حالتی آگاه، نخبگان با مصاحبه

 اساس بر و برخوردارند بیشتري دانش از نخبگان که است این بر فرض. شودمی متمرکز

 نکته این ذکر. شودمی مصاحبه آنها با دارند، پژوهش با مرتبط هايزمینه در که هاییتخصص

 دستگاه از برداري،یادداشت بر عالوه ها،همصاحب از حاصل اطالعات ثبت منظوربه که است ضروري

 مصاحبه، هر شروع از قبل پژوهشگر اخالقی، مسائل رعایت دلیل به. شد استفاده نیز صدا ضبطة ویژ

 مکان و متفاوت هامصاحبه زمانمدت. است گرفته اجازه شوندهمصاحبه از مصاحبه ضبط براي

 لزوما   نه ولی اساسی ةمرحل پنج. است بوده گرپژوهش و شوندهمصاحبه توافق مورد محل در مصاحبه

 آوريجمع کنندگان،شرکت انتخاب: عبارتند از شد استفاده هایافته پردازش مسیر در که پیدرپی

(. 1384، اسکاران) اجرایی راهبردهاي ةارائ و هایافته وتحلیلتجزیه ها،یافته سازيمنظم ها،داده

 هايمصاحبه جامعه، افراد از نفر 38 با برفی گلوله یا ايزنجیره يگیرنمونه روش از استفاده با سپس

. آمد عمل به مصاحبه بار یک از بیش شوندگانمصاحبه برخی از ضرورت، بر بنا. شد انجام کیفی

 هاداده ،دیگر که است معنی این به نظري اشباع. یافت ادامه نظري اشباع حد تا هامصاحبه انجام

 ،حالت این در. دنفزایانمی موجود طبقات هايویژگی به یا و دنکننمی ایجاد یمتفاوت و جدید طبقات

 ،پس آن از هانمونه و دنکننمی دیگري ةمقول کردنمشخص و تکمیل به یکمک ،اضافی هايداده

 به 1391 سال در پژوهش انجام زمان به عنایت با شوندگانمصاحبه جزئیات. رسندمی نظر به مشابه

 : است زیر شرح
 

 شوندگانمصاحبهجزئیات  -1جدول 

نمونه 

 آماری

های کلمدیر

 قبلی

 مدیرکل فعلی

 کل اداره

 بدنیتربیت

 فعلی کارشناسان

 کل اداره

 بدنیتربیت

 نمسئوال

 هایانجمن

 ورزشی

 مجموع

 نفر 38 نفر 28 نفر 5 نفر 1 نفر 4 تعداد

 

با استفاده از روش  هایافته تحلیلوتجزیهپس از انجام مصاحبه، با عنایت به روش گرانددتئوري، 

 مختلف، نظرات هامصاحبه یرایشوو  اجرا از پس که صورت این به. گرفتصورت استقراي منطقی 

شدند. کدگذاري  تحلیل کیفی صورتبه سپس و بنديطبقه و کدگذاري یکسان مفهومی هايگروه در

پژوهشگر با مرور  ،دگذاري بازباز، محوري و انتخابی انجام شد. در ک صورتبه پژوهشدر این 

 کدگذاري   ،. این مرحلهبازشناسدمفاهیم پنهانی آن را  تاد کر، تالش شدهگردآوريهاي مجموعه داده

 بیان بهپردازد. ها میگذاري مقولهپژوهشگر بدون هیچ محدودیتی به نام زیرا ؛شودباز نامیده می

شود. در کدگذاري محوري نیز نمی قائلتی محدودی هامقوله، پژوهشگر براي تعدد کدها و دیگر
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 کدگذاري  ةباز است. در مرحل کدگذاري  ةدر مرحل ایجادشدهي هامقولهبین  ةتعیین رابط ،هدف

 ارائه گردید.  آمدهدستبههاي دی و راهبرو تفسیر شرایط علّ شناسایی شدمرکزي  ةانتخابی نیز پدید
 

  نتایج

 . دهدمیرا نشان  شوندگانصاحبهمشناختی هاي جمعیتویژگی ،دوجدول 
 

 شوندگانمصاحبهشناختی های جمعیتویژگی -2جدول 

 جنسیت
 مرد زن
 نفر 31 نفر7

 تحصیالت
 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 نفر 19 نفر 16 نفر 3
 

پس از انجام  و مزمانیند کدگذاري، هاهاي پژوهش با استفاده از تحلیل همزمان و همچنین فریافته

از دیدگاه  نتایج نشان دادگردد. ها به تفکیک ارائه میها صورت گرفت که نتایج کدگذاريمصاحبه

. سپس ورزشی وجود دارد هايانجمنهاي آسیب عنوانبهنشان )کدگذاري باز(  64 ،نظرانصاحب

وزش و پژوهش، آمی، ساختار سازمانی، ورزش هايانجمناستقالل  ةمؤلف چهاردهدر  هانشاناین 

 يزیربرنامه، به ورزش انیدانشجو يمندعالقه، زاتیامکانات و تجهی، انسان يرویني، بندبودجه

 طیشرا، هانامهآیینو  یتعامالت سازمانی، ورزش دانشگاه، هادانشگاه بنديمنطقه، هاانجمن ةساالن

)کدگذاري  بندي شدندهطبق ،نظارت و کنترلی و ورزش هايانجمنانتظارات از ، تیاحراز مسئول

کلی پیشنهادي با توجه به  ةدر بخش کدگذاري انتخابی، نظری ،نهایت در .(سه)جدول محوري( 

 تعیین گردید. شدهشناسایی ةمؤلف ترینمهم
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 ورزشی هایانجمن شناسیآسیباساسی در خصوص  هایگویهو  هامؤلفه -3جدول 

 نشان مؤلفه ردیف

1 

ل 
قال
ست
ا

ن
جم

ان
ها

 ي
ی
زش
ور

 

 ورزش هايانجمن نداشتن  قدرت اجرایی -

 نداشتن وجاهت قانونی -

  نداشتن گیريتصمیمقدرت  -

2 

ی
مان
ساز

ار 
خت
سا

 

 و تحقیقات علوم، وزارت سازمانی چارت در ورزشی هايانجمن تشکیالت نداشتن رسمیت -
 فناوري

 مشخص ایگاهج تعیین و بدنیتربیت کل اداره سازمانی نمودار مجدد بررسی لزوم -
 ورزشی هايانجمن

 دانشجویی هايورزش فدراسیون در جایگاه نداشتن -
 ورزشی زیرساختارهاي و هافعالیت ةتوسع در لتشکّ ایجاد فرهنگ نشدن تقویت -

3 

 و 
ش
وز
آم

ش
وه
پژ

 

 ورزشی هايانجمن اعضاي ةویژ پژوهشی  و آموزشی هايدوره کمبود -
 در مربیان و دانشجویان ةویژ سمینار برگزاري یا و يمربیگر و آموزشی هايدوره کمبود -

 شدهمنفعل ورزشی  هايرشتهبرخی 
 کشور هايدانشگاه در ورزشی هايرشته ةویژ علمی آکادمی نبود -

جه 4
ود
ب

ي
ند
ب

 

 ورزشی هايانجمن ةمحدود بودن بودج -

 ورزشی هايانجمنبه اعضاي  الزحمهحق نشدن  پرداخت -

 متبوع ةوزارتخان در بدنیتربیت کل اداره به بودجه یصتخص هايپیچیدگی -
 اصالح) آنها به هشدمحول هايوظیفه در مورد هاانجمن اعضاي با قرارداد نشدن عقدمن -

 (الزحمهحق پرداخت قوانین
 بدنیتربیت کل اداره مالی نظام در تنخواه نبود -
 ةبودج ردیف آوردن وجود به از وگیريجل و وزارتخانه ساختار بر حاکم گیروپادست قوانین -

 ورزشی هايانجمن ةویژ مشخص،

5 

ی
سان

ي ان
رو
نی

 

 هاانجمناعضاي  و کمبود نیروي انسانی در بخش کارشناسان اداره کل -

با توجه به افزایش دانشجویان در  هادانشگاهکمبود نیروي انسانی در بخش ورزش  -
 اخیر هايهروموممُ

6 

و 
ت 

انا
مک
ا

ت
یزا
جه

ت
 

دفتر  نداشتن) ورزشی هايانجمن افزارينرم و افزاريسخت تجهیزات و امکانات بودکم -
  (...و مجزا تلفن خط اداري،

 تجهیزات نبود دلیل به دانشگاهی ورزشی هايرشته برخی نکردن پیشرفت و نیافتنتوسعه -
  هارشته آن الزم

قه 7
عال

ي 
ند
م

ه 
ن ب

ویا
شج

دان
ش
رز
و

 

 ورزشی هايانجمن ضعف آن، به تبع و ورزش به دانشجویان منديعالقه و تمایل کاهش -

 مسابقات آن، به تبع و هادانشگاه ورزشی هايفعالیت در دانشجویان مشارکت بودنرنگکم -
 دانشگاهی بین
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 ورزشی هایانجمن شناسیآسیبهای اساسی در خصوص و گویه هامؤلفه -3ادامه جدول 

 متغیرها مؤلفه ردیف

8 

مه
رنا
ب

ة 
الن
سا
ي 
یز
ر

ن
جم

ان
 ها

 مسابقات برگزاري ها،تیم اعزام آموزش،) ورزشی هايانجمن سالیانة ورزشی تقویم بودن نامشخص -
 .(..و

  ورزشی هايتیم اعزام درکل  اداره و ورزشی هايانجمن مسئوالن ناهماهنگی  -
 هاي اخیر لهاي ورزشی در ساکردن  برنامة ساالنه از انجمناهمال  اداره کل در طلب -
 ورزشی هايانجمنهاي ساالنة بودن فعالیتیکسان و تکراري -

9 

قه
نط
م

گاه
نش
 دا
ي
ند
ب

 ها

 کل اداره ورزشی هايانجمن فعالیت ةحیط کاهش و هادانشگاه بنديمنطقه -
 کل اداره ورزشی هايانجمن اعضاي با کشور مناطق دبیران بین تعارض -
 کاهش به دلیل ورزشی هايانجمن به نیاز اعالمارسال   دونب مناطق توسط مسابقات برگزاري -

 خود هايهزینه
 دانشگاهی بین ورزشی  مسابقات جذابیت کاهش و مناطق مسابقات کیفی سطح آمدنپایین -
  مناطق بنديمنطقه طرح وجودآمدنبه با هاانجمن برخی شدنمنزوي -
 کشور مناطق با کل رهادا ورزشی هايانجمن ارتباط ةنحو نبودنروشن -

10 
هی

گا
نش

 دا
ش

رز
و

 

 به مناسب رسیدگی براي ورزشی هايانجمن مجال کاهش و اخیر هايسال در هادانشگاه افزایش -
 آنها

 دانشگاهی ورزش به کمتر توجه و اجرایی کارهاي به هادانشگاه درگیري -

 هايورزش خصوص در ورزشی هايانجمن اعضاي جايبه صالحیت فاقد افراد گیريتصمیم -
 دانشگاهی

 و امکانات کمبود به توجه با هادانشگاه در پسران و دختران ورزشی هايبرنامه بودن مجزا -
 ورزشی هايانجمن و کل اداره ریزيبرنامه مشکالت

 هاآن به کمتر که ورزشی هايرشته برخی ةاشاع به منظور دانشجویان براي مجوز نشدن   دراص -
 شودمی پرداخته

 دانشگاهی ورزش ةتوسع و رشد براي کشور در ورزش دانشگاه نبود -
 توسعة و رشد در راستاي هادانشگاه ورزش عملی و علمی هايظرفیت ةهم از نشدناستفاده -

 ورزشی هايانجمن
 آن اعضاي و ورزشی هايانجمن وجود از دانشگاهیان نداشتنآگاهی -
 نسبت به هادانشگاه در آن تبعبه و کشور در رمانیقه ورزش هايمؤلفه نقش شدن پررنگ -

  ورزشی هايانجمن عملکرد بر آن منفی تأثیر و همگانی هايورزش
 کشور هايدانشگاه در بطتمر ورزشی ةرشت در ورزشی هايانجمن نداشتن   عملی و علمی مرجعیت -

11 

ت
ولی
سئ
ز م
حرا

ط ا
رای
ش

 

  هاحوزة فعالیت انجمن درهاي ورزشی ن انجمنمسئوال نداشتن  تخصص -

 نداشتن به ورزش دانشگاهی هاي ورزشی و آگاهین انجمننبودن برخی مسئوالدانشگاهی -
 کل اداره کارکنان توسط هافعالیت انجام از ناشی بیکاري دلیل به هاانجمن اعضاي انگیزگیبی -
 هامنانج نمسئوال ايسلیقه انتخاب و افراد انتصاب در خاص ضوابط نبود -
 علوم وزارت بدنیتربیت کل اداره کارکنان کارگیريبه و استخدام در مکتوب ضوابط فقدان -
 ورزشی هايانجمن نمسئوال بین در الزم انگیزش فقدان -
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 ورزشی هایانجمن شناسیآسیبو گویه های اساسی در خصوص  هامؤلفه -3ادامه جدول 

 امتغیره مؤلفه ردیف

12 

از 
ت 

ارا
تظ
ان

ان
ن
جم

ي
ها

 
ی
زش
ور

 

 ورزشی هايانجمن وجودي ةفلسف از آگاهی فقدان -

 اجرایی نه و مشورتی انجمن یک حد در ورزشی هايانجمن به کل اداره ةگذشت نمسئوال نگاه -

 ورزشی هايانجمن از مشخص و روشن تعریف نبود -

 ورزشی هايانجمن از انتظارات نبودنشفاف -

 در ورزشی ةنخب استعدادهاي شناسایی در ورزشی هايانجمن اعضايبهره نبردن از تجارب  -

 هادانشگاه

 مسابقات  برگزاري به ورزشی هايانجمن غیرضروري و ازحدبیش توجه -

13 

رل
نت
 ک
ت و

ظار
ن

 

 ورزشی هايانجمن عملکرد و هابرنامه بر صحیح کنترل و نظارتفقدان  -

 خصوص در هاانجمن اعضاي بهموقع کوتاهی مدیرکل از گرفتن  بازخورد و ارائة راهکار به -

 ورزشی هايانجمن از بخش هر عملکرد

  کشور مناطق عملکرد بر کارآمد نظارت نبود -

14 
و 

ی 
مان

ساز
ت 

مال
تعا

ین
آی

مه
نا

 ها

 مربوط رزشیو هايفدراسیون با ورزشی هايانجمن نمسئوال نداشتن  تنگاتنگ ارتباط -

 مورد در هادانشگاهدانشجویی  هايمعاونت با هاانجمن نمسئوال ةمکاتب بودن غیرقانونی -

 مربوط ورزشی هايرشته

 ةمدیرکل ادار با هاانجمن نمسئوال دیدار براي سال طول در منظم ةشدبنديزمان ةبرنام نبود -

  بدنیتربیت

 دانشجویی هايورزش فدراسیون با ورزشی هايانجمن کاري وظایف تداخل -

 ربطذي ورزشی هايفدراسیون با منطقی و رسمی ارتباط یک نداشتن -

 ...(و ورزشی هايانجمن)  ناکارآمد اجرایی هايدستورالعمل و هانامهآیین وجود -

 

یی شناسا مؤلفه چهاردهاصلی را از بین  ةمؤلف د تاکرانتخابی تالش  کدگذاري  ةدر مرحل پژوهشتیم 

 پژوهشتیم  ،گرانددتئوري و با استناد به مطالبی که گفته شد پژوهشبا توجه به مراحل روش د. کن

نظریة  است،ورزشی  هايانجمنکه همان استقالل  شدهشناسایی ةمؤلف ترینمهم بر اساس

  د:دهارائه میپیشنهادي را بدین صورت 

 هایرشتهتوسعه و پیشرفت ورزشی در  هایانجمنقرار دادن  تثبیت جایگاه و مرجع»

 «.دولتی ایران هایدانشگاهدر ورزش  ،ورزشی مربوط

با  ،پیشنهادي ةتثبیت و استقرار نظری براي، راهکارهایی شدهارائه ةبعد با توجه به نظری ةدر مرحل

  (:چهار )جدول دیگردبیان  ،شدهمشخصي هامؤلفهتوجه به هر یک از 
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 شدهمشخصی هامؤلفهپیشنهادی با توجه به هر یک از  ةو استقرار نظری تثبیت برایراهكارهایی  -4جدول 
 مربوط، ورزشی هايرشته پیشرفت و توسعه در ورزشی هايانجمن دادن قرار مرجع و جایگاه نظریه پیشنهادي: تثبیت

 ایران دولتی هايدانشگاه ورزش در
 راهكار مؤلفه ردیف

1 
استقالل 

 هايانجمن
 ورزشی

 اجرایی الزم ن قدرت داشت -

 ن وجاهت قانونیداشت -

 گیريتصمیمن قدرت داشت -

2 
ساختار 
 سازمانی

 علوم، وزارت سازمانی چارت در ورزشی هايانجمن تشکیالت به رسمیت شناختن -
 فناوري و تحقیقات

 مشخص جایگاه تعیین و بدنیتربیت کل اداره سازمانی نمودار مجدد بررسی لزوم -
 ورزشی هايانجمن

 دانشجویی هايورزش فدراسیون در جایگاه نداشت -

 ورزشی هايزیرساخت و هافعالیت ةتوسع در لتشکّ ایجاد فرهنگ تقویت -

3 
آموزش و 
 پژوهش

 ورزشی هايانجمن اعضاي ةویژ پژوهشی و آموزشی هايدورهبرگزاري  -

 برخی در مربیان و دانشجویان ةسمینارهاي ویژ یا و مربیگري و آموزشی هايدورهبرگزاري  -
 شدهمنفعل ورزشی   هايرشته

 کشور هايدانشگاه در ورزشی هايرشته ةویژ علمی آکادمی تأسیس -

 بنديبودجه 4

 ورزشی هايانجمن ةویژ ،مشخص ةتعیین ردیف بودج -

 ورزشی هايانجمنبه اعضاي  الزحمهحقپرداخت  -

 متبوع ةوزارتخان در بدنیتربیت کل اداره ةبودج تخصیص کردن مراحلمشخص -
 قوانین اصالح) آنها به شدهمحول هايوظیفه در راستاي هاانجمن اعضاي با ادقرارد عقد -

 (الزحمهحق پرداخت
 بدنیتربیت کل اداره مالی سیستم در تنخواه پرداخت برايبرقراري ضوابطی  -

 مالی هايپرداختدر  وزارتخانه ساختار بر حاکم گیر وپادست قوانینسازي  شفاف -

5 
نیروي 
 انسانی

 هاانجمناعضاي  و روي انسانی در بخش کارشناسان اداره کلنی تأمین -

با توجه به افزایش دانشجویان در  هادانشگاهنیروي انسانی در بخش ورزش  تأمین -
 اخیر هايمهروموم

6 
امکانات و 
 تجهیزات

  ورزشی هايانجمن افزارينرم و افزاريسخت تجهیزات و تأمین امکانات -

 هاي ورزشی و اداره کلها با نظارت انجمنورزشی دانشگاههاي تجهیز و ساماندهی رشته -

7 
مندي عالقه

دانشجویان 
 به ورزش

 هايیافتن انجمنقوت آن، به تبع و ورزش به دانشجویان منديعالقه و افزایش تمایل -
 ورزشی

 مسابقات آن، به تبع و هادانشگاه ورزشی هايفعالیت در دانشجویان مشارکت کردنپررنگ -
 گاهیدانش بین

8 
ریزي برنامه

ساالنة 
 هاانجمن

 برگزاري ها،تیم اعزام آموزش،) ورزشی هايانجمن سالیانة ورزشی تقویم کردنمشخص -
 (...و مسابقات

  ورزشی هايتیم اعزام بدنی درکل تربیت اداره و ورزشی هايانجمن مسئوالن هماهنگی -

  ساالنه ارائة برنامةبراي  ورزشی هايانجمن بدنی ازتربیت کل اداره درخواست -

   مشابه و تکراري امور ورزشی از انجام هايپرهیز  انجمن -
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ی هامؤلفهپیشنهادی با توجه به هر یک از  ةتثبیت و استقرار نظری برایراهكارهایی  -4ادامه جدول 

 شدهمشخص
 ،مربوط ورزشی هايرشته پیشرفت و توسعه در ورزشی هايانجمن دادن قرار مرجع و جایگاه نظریه پیشنهادي: تثبیت

 ایران دولتی هايدانشگاه ورزش در
 راهكار مؤلفه ردیف

9 
منطقه 
بندي 
 هادانشگاه

 هادانشگاهبندي در رابطه با منطقه هاانجمنحد ازجلوگیري از انزواي بیش -

 ورزشی و مناطق دانشگاهی هايانجمنهمکاري  هايراهدن کرمشخص -

  ورزشی هايانجمن اعضاي با کشور مناطق دبیران دن تعارض کربرطرف -

و  ايمنطقهورزشی و مناطق دانشگاهی در برگزاري مسابقات  هايانجمن همکاري و تعامل -
 کشوري

 دانشگاهیبین ورزشی   مسابقات جذابیت باال بردن و مناطق مسابقات   کیفی افزایش سطح -

10 
ورزش 
 دانشگاهی

ورزشی  هايرشتهبه  مناسب رسیدگی براي ورزشی هايانجمن تخصیص زمان بیشتر -
 اخیر هايسال در هادانشگاهتعداد  با توجه به افزایش هادانشگاه

 به ورزش دانشجویی به نسبت کارهاي اجرایی روزانه  هادانشگاهن توجه بیشتر مسئوال -

استفاده از افراد  جايبهورزش دانشگاهی  در خصوصورزشی  هايانجمناستفاده از اعضاي  -
 فاقد صالحیت

 شدهپرداخته آن به کمتر که ورزشی هايرشته برخی اشاعه جهت دانشجویان به مجوز دورص -

 دانشگاهی ورزش ةتوسع و رشددر راستاي  ،کشور در ورزش دانشگاه تأسیس -

 ةتوسع و رشددر راستاي  هادانشگاه ورزش عملی  و علمی هايظرفیت ةهم از استفاده -
 ورزشی هايانجمن

 آن اعضاي و ورزشی هايانجمن ودوج از دانشگاهیان آگاهی -

 ورزش قهرمانی و نسبت به هادانشگاه همگانی در ورزش يهامؤلفه نقش نکردپررنگ -
 ورزشی هايانجمن عملکرد بر آن منفی تأثیرجلوگیري از 

 در مربوط ورزشی ةعلمی و عملی رشت هايحیطه در ورزشی هايانجمنقرار دادن  مرجع -
 کشور هايدانشگاه

11 

 شرایط

احراز 

 مسئولیت

 مربوط ورزشی رشتة به ورزشی هايانجمن مسئوالن احراز تخصص کافی -

 هاي ورزشی و آگاهی داشتن به ورزش دانشگاهیبودن مسئوالن انجمنترجیحا  دانشگاهی -

 هاانجمن مسئوالن ايسلیقه انتخاب و جلوگیري از افراد انتصاب در خاص تدوین ضوابط -

 علوم وزارت بدنیتربیت کل اداره کارکنان کارگیريبه و اماستخد در مکتوب ضوابطتدوین  -

 ورزشی هايانجمن مسئوالن بین در الزم انگیزشتقویت  -

12 

انتظارات از 

هاي انجمن

 ورزشی

 هاهاي ورزشی به دانشجویان و مسئوالن دانشگاهشناساندن فلسفة وجودي انجمن -

 ه نگاه صرف به برگزاري مسابقاتتوجه به مسائل و رویکردهاي مختلف ورزش دانشجویی و ن -

 نه و مشورتی انجمن یک حد در ورزشی هايانجمن به کل اداره تغییر دیدگاه مسئوالن -

 اجرایی

 ورزشی هايانجمن از انتظارات سازي  شفاف -

 هادانشگاه در ورزشی نخبة استعدادهاي شناسایی در ورزشی هايانجمن اعضاي از استفاده -
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ی هامؤلفهپیشنهادی با توجه به هر یک از  ةتثبیت و استقرار نظری برایی راهكارهای -4ادامه جدول 

 شدهمشخص

 ،مربوط ورزشی هايرشته پیشرفت و توسعه در ورزشی هايانجمن دادن قرار عمرج و جایگاه پیشنهادي: تثبیت ةنظری

 ایران دولتی هايدانشگاه ورزش در

 راهكار مؤلفه ردیف

13 
نظارت و 

 کنترل

 ورزشی هايانجمن عملکرد و هابرنامه بر صحیح کنترل و نظارت -

 هر عملکرد خصوص در هاانجمن اعضاي به مدیرکل دقیق و موقعبه راهکار و بازخورد ةارائ -

 ورزشی هايانجمن از بخش

 ورزشی هايانجمنکشور به کمک  مناطق عملکرد بر کارآمد برقراري نظام نظارت -

14 

تعامالت 

سازمانی و 

 اهنامهآیین

 مرتبط ورزشی هايفدراسیون و ورزشی هايانجمن نمسئوال مناسب بین برقراري ارتباط -

 هايمعاونت با ورزشی وزارت علوم هايانجمن نمسئوال ةبرقراري راهکارهاي قانونی مکاتب -

 مربوط ورزشی هايرشته مورد در هادانشگاهدانشجویی 

 با هاانجمن نمسئوال دیدار براي ،سال طول در منظم ةشدبنديزمان ةتدوین برنام -

 بدنیتربیت ةادار مدیرکل

 دانشجویی هايورزش فدراسیون با ورزشی هايانجمن کاري وظایف همسوسازي -

 ربطذي ورزشی هايفدراسیون با منطقی و رسمی برقراري ارتباط -

 ورزش دانشگاهی ةکارآمد در جهت توسع اجرایی هايدستورالعمل و هانامهآیینتدوین  -
 

 علوم، وزارت بدنیتربیت کل اداره ورزشی هايانجمن شناسیآسیبالگوي نظري یک  شکل

 .دهدمیرا نشان  فناوري و تحقیقات
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 و تحقیقات علوم، وزارت بدنیتربیت کل اداره ورزشی هایشناسی انجمنالگوی نظری آسیب -1شكل 

 فناوری
 

 

 گیرینتیجهبحث و 

قرار گیرد و نیز  هامؤلفه ةهسته و مرکز هم تواندمیکه  ايمؤلفه ترینمهم، پژوهشبا توجه به نتایج 

. زمانی که سخن استورزشی  هايانجمناستقالل  مؤلفهد، صادر کرکلی  ةنظری توانمیآن  بر اساس

است.  مدیریتی هايحیطه ةشدن در هم، منظور مستقلآیدمیبه میان  نهاد یکاز استقالل 

پیش روي  هايبرنامه بر اساس بلندمدتو  مدتمیان، مدتکوتاهخش هدفمند در سه ب ریزيبرنامه

ورزشی است.  هايانجمنداشتن  گیريتصمیمموجودیت و قدرت  هاينشانهاز  ،بدنیتربیتاداره کل 

ن وجاهت شتدارتوان به ، میمؤلفهبهبود وضعیت این  در راستايراهکارهاي پیشنهادي  جمله از

از این  رفتبرون برايورزشی  هايانجمنن الزم مسئوال گیريتصمیمو قانونی و نیز قدرت اجرایی 

 ( نیز به این موارد اذعان داشتند. 2008ترجی )( و 2003کورتن )د. کرآسیب اشاره 
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 و زالی. استورزشی  هايانجمن بنديبودجهحاضر،  پژوهشدر  شدهشناساییي هامؤلفهاز دیگر 

 هماهنگی هايمکانیزم ،دهیپاداش سازمانی، اهداف ةحوز رد انجمن دادند نشان( 1385) شهمکاران

تعیین به  توانمی ،مؤلفه این راهکارهاي بهبود جمله از .دارد نارسایی و مشکل ،بنديبودجه ةحوز و

ورزشی،  هايانجمنبه اعضاي  الزحمهحقورزشی، پرداخت  هايانجمن ةویژ ،مشخص ةردیف بودج

 با قرارداد متبوع، عقد ةوزارتخان در بدنیتربیت کل دارها ةبودج تخصیص کردن مراحلمشخص

، برقراري (الزحمهحق پرداخت قوانین اصالح) آنها به هشدمحول هايوظیفه براي هاانجمن اعضاي

 گیر وپادست قوانین سازيو شفاف بدنیتربیت کل اداره مالی نظام  در تنخواه پرداخت برايضوابطی 

 د درتوانمیبخشی به این موارد مالی اشاره داشت. اهمیت هايپرداختدر  هوزارتخان ساختار بر حاکم

  .باشد مؤثر هاانجمنو قدرت اجرایی  گیريتصمیمافزایش قدرت 

 ،آن تبع بهو  بدنیتربیتورزشی در ساختار سازمانی اداره کل  هايانجمن مشخص جایگاه تعیین

 هايانجمنبخشیدن به در وجاهت تواندمیکه  تاس شدهشناساییي هامؤلفهاز دیگر  ،وزارت علوم

 رهبري سازمانی، اهداف ةحوز در انجمن دادند نشان( 1385) همکاران و . زالیباشد مؤثرورزشی 

 و مشکل ،سازمانی تحول ةحوز و هماهنگی هايمکانیزم ،دهیپاداش سازمانی، ساختار سازمانی،

متخصص و آگاه به ورزش و  گیري نیروي انسانی کاربرقراري ضوابطی مکتوب در به .دارد نارسایی

ورزشی و  هايانجمنن اداره کل به اختصاصی ورزش دانشگاهی، تغییر دیدگاه مسئوال طوربه

از طریق به وجود آوردن تعریفی روشن و مشخص از  هاانجمندن انتظارت خود از این کرمشخص

 شجیع .هستندورزشی  هايانجمنبر افزایش استقالل  مؤثرهمگی عوامل  ،ورزشی هايانجمن

 ورزشی هايانجمنروي  فرا موانع و هاچالش موجود، وضعیت بررسی به پژوهشی در( 1385)

 نظر از مشکالت ترینمهم به و پرداخته عملکرد ارزیابی در مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویی

 متولیان و نمسئوال توجهیبی الزم، شرایط و امکانات نبود مالی، منابع کمبود قبیل از دانشجویان

 . ه استکرد اشاره مناسب ةاید و طرح نبود و نامناسب کنترل و نظارت دانشگاه، ورزش

راهکارهاي  جمله از. هستند شدهشناساییي هامؤلفهاز ها یکی دیگر نامهآیین و سازمانی تعامالت

به برقراري یک  وانتمی ،مؤلفه این در راستاي بهبود وضعیت پژوهشپیشنهادي بر طبق نتایج 

وزارت علوم،  بدنیتربیتورزشی، اداره کل  هايانجمنارتباط و تعامل رسمی و منطقی بین 

با تسهیل  توانمید. همچنین کربط اشاره تورزشی مر هايفدراسیونکشور و  هايدانشگاه

بخشیدن در رسمیت ،اندنیافته تغییرکنون  ناکارآمدي که از گذشته تا هايدستورالعملو  هانامهآیین

و  هاانجمناندکی میان  و تعامل همکاري( 1385کزازي )به گفتة  ورزشی تالش کرد. هايانجمنبه 

 ة( بر پای1384خواه ). فراستشودمیمحسوب  طرفهیک ،و معموال  این تعامل رددولتی وجود دا نهاد

یند آرا در فر هاانجمنقوانین موجود به نحو شفاف جایگاه  تنهانهگوید: میخود  هايیافته
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و  کنندهنظارتنهادهاي رسمی در جایگاه  ،بلکه در بهترین حالت اند،روشن نکرده گذاريسیاست

 توانندمی هنگامی هاانجمن است معتقد( 2011) 1پاکستون قرار دارند. هاانجمن ةکنندارزیابی

( نشان دادند 1388مکارانش )باقري و ه .بدهد آنها به موجودیت ةاجاز حکومت که یابند موجودیت

مدیریتی در حد متوسط  ةکه از دیدگاه اعضاي انجمن ورزشی، عملکرد انجمن در محورهاي چهارگان

 هايانجمنمتغیرهاي دخیل در عملکرد  همةبا عنایت به سطح متوسط  پژوهش هايیافتهقرار دارد. 

بین وظایف و اختیارات و هدایت و  سازي، تناسبنامهآیینضرورت بازنگري در بر  ،دانشجویی ورزشی 

 . کنند تأکیدن امر در ورزش دانشجویی نظارت بیش از پیش مسئوال

خواه فراست بود. نظرانصاحباز دیدگاه  شدهشناساییي هامؤلفه جمله ازمسئولیت  احراز شرایط

 از. شودمیچندان توجهی به شرایط احراز شغل ن هاانجمنن ( معتقد است در انتخاب مسئوال1384)

ورزشی  هايانجمنعام و  طوربهمدیریت ورزش کشور  رأسیم تغییرات بسیاري در بینمی، رو این

 هايانجمن عملکرد ارزیابی به یپژوهش در( 1383) ساداتیصالح .گیردمیخاص صورت  طوربه

 شغلی راوظایف سازمانی و شرح وظایف  جمله از ،آنها ةهم عملکرد ارزیابی نتایج و پرداخت ورزشی

به احراز تخصص  توانمی مؤلفهراهکارهاي ارتقاي این  جمله ازدر همین راستا،  .گزارش کرد ضعیف

ن بودن مسئوالبط، ترجیحا  دانشگاهیتمر ورزشی ةرشت به ورزشی هايانجمن نمسئوال کافی

و  افراد انتصاب در خاص تدوین ضوابطداشتن به ورزش دانشگاهی، ورزشی و آگاهی هايانجمن

 کارگیريبه و استخدام در مکتوب ضوابطتدوین ، هاانجمن نمسئوال ايسلیقه انتخاب جلوگیري از

 هايانجمن نمسئوال بین در الزم انگیزشتقویت علوم و  وزارت بدنیتربیت کل اداره کارکنان

  د.کراشاره  ورزشی

به در همین راستا،  .ستاهدانشگاهبندي حاضر، منطقه پژوهشدر  شدهشناساییي هامؤلفهاز دیگر 

 و بنديمنطقه طرح آمدن وجود به با توانمی هاانجمنبیشتر  شدنمنزويجلوگیري از  منظور

 هاانجمناستقالل بر  ،کشورمختلف  مناطق با کل اداره ورزشی هايانجمن ارتباط ةنحو دنکرروشن

 . و اجرا افزود گیريتصمیمدر 

 نظرانصاحباز دیدگاه  شدهشناسایی هايآسیب جمله ازنیز  ورزشی هايانجمنامکانات و تجهیزات 

. است کرده مطالعه ورزشی هايانجمن ارزیابی و توسعه موانع روي بر نیز( 2008) مین اکیو. است

 ساختار حقوقی، هايجنبه که عبارتند از: کرد مشخص را عدبُ هشت عملکرد، ارزیابی براي وي

به ) تجهیزات و امکانات و رویدادها سازماندهی بازاریابی، مالی، مدیریت، یندافر پرسنل، سازمانی،

 هايانجمن وجود از دن دانشگاهیانکرآگاهی از سویی دیگر، .(1388نقل از باقري و همکاران، 

تجهیزات  و امکانات و نیز بهبود وضعیت کنندمیدنبال  هاانجمنو اهدافی که این  ورزشی

                                                           
1. Paxton 
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خود در موجودیت و  ةنوب بههمه و همه  ـ افزارينرمو  يافزارسختچه  ـ ورزشی هايانجمن

 . مؤثرندورزشی  هايانجمناستقالل 

 ورزشی هايانجمن دادن قرار مرجع و جایگاه با توجه به نتایج و تئوري پیشنهادي مبنی بر تثبیت

به  اییهپیشنهادایران،  دولتی هايدانشگاه ورزش در ،مربوط ورزشی  هايرشته پیشرفت و توسعه در

  گردد:ن ارائه میشرح زیر به مسئوال

  وزارت علوم،  بدنیتربیتانجمن ورزش دانشجویی با حفظ استقالل، زیر نظر اداره کل

حیات سازمانی و فعالیت  ةدانشجویی به ادام هايورزشتحقیقات و فناوري و هماهنگ با فدراسیون 

  خود بپردازد.

 ورزشی هايانجمن در دانشگاهی ورزش ائلمس به آشنا و کارآمد و متخصص افرادي از 

 . شود استفاده کل اداره

 قوانین سازيشفاف با ورزشی، هايانجمن براي تخصیصی ةبودج ردیف نبود به توجه با 

 . گردد اقدام مالی هايپرداخت تسهیل در ،وزارتخانه ساختار بر حاکم گیر  وپادست

 هايانجمن ةتوسع و رشد براي اهدانشگاه ورزش عملی و علمی هايظرفیت ةهم از 

 . استفاده شود ورزشی

 هايانجمن همکاري هايراه ورزشی، هايانجمن ازحدبیش انزواي از جلوگیري براي 

 . شود مشخص دانشگاهی مناطق و ورزشی

 علوم، وزارت چارت در و شود مجدد بازنگري  بدنیتربیت کل اداره سازمانی نمودار 

  .تعیین گردد ورزشی هايانجمن ی برايمشخص جایگاه ،فناوري و تحقیقات

  هادانشگاه در ورزشی ةنخب استعدادهاي شناسایی در ورزشی هايانجمن اعضاي از 

 . شود استفاده

  تدوین کارآمد اجرایی  هايدستورالعمل و هانامهآیین ،دانشگاهی ورزش ةتوسعبه منظور 

 .شود

 دانشجویی هايورزش فدراسیون با ورزشی هايانجمن کاري وظایف همسوسازي به 

  .شود پرداخته

ورزش دانشجویی در سطح  ةورزشی در رشد و توسع هايانجمنبا توجه به اهمیت  نهایت در

توجه بیشتري به برخی مسائل معطوف گردد؛ از  شودمیتوصیه آموزش عالی،  مؤسساتو  هادانشگاه

ی، ساختار سازمانورزشی در  هايانجمن هجایگابه ی، توجه ورزش هايانجمناستقالل ضرورت جمله: 

ی انسان يروین کارگیريبهورزشی،  هايانجمن ةبودجآموزش و پژوهش در ورزش دانشگاهی، افزایش 

و کارآمد در روز به ورزشی  زاتیامکانات و تجه اختصاصمتخصص و بادانش در ورزش دانشگاهی، 
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 ةساالن ریزيبرنامه، به ورزش انیانشجود منديعالقههاي دن زمینهآورفراهم، ورزش دانشگاهی

بدون تضعیف  هادانشگاه يبندمنطقهتوجه به ، برگزاري رویدادها و مسابقات ورزشی براي هاانجمن

ورزشی مرتبط با  هايسازمانبا عنایت به  یورزش دانشگاهرشد و اعتالي ، ورزشی هايانجمننقش 

هاي با دیگر نهادها و فدراسیون یالت سازمانتعام، ورزشی هايانجمن جمله از ،ورزش دانشجویی

، ورزشی هايانجمنساي ؤویژه در انتخاب و انتصاب رهب ،تیاحراز مسئول طیشراتوجه به ، ورزشی

 . اهانجمناین یک از  بر عملکرد هر نظارت و کنترلی و ورزش هايانجمناز انتظارات دن کرمشخص
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Abstract  
 
The Purpose of the present study was pathology of sport associations in Physical 
Education Administration of Ministry of Science, Research and Technology. This study 
is a qualitative research which conducted through half-structured interviews for data 
gathering. Grounded theory approach was implied to determine research scheme, 
selecting participants and gathering data, arranging data, analyzing and theory making. 
Sampling method was snowball approach which 38 people were determined according 
to theoretical saturation. Statistical samples included past and current managers of 
physical education administration, all the current staff of this department and administers 
of sport associations. According to the results of interviews was identified 64 signs in 
the open coding. Then in the axial coding Were classified 14 Components which were 
independency of sport associations, sport structure, research and education, budgeting, 
human resource, facilities, student desire for sport, annual planning for associations, 
categorizing universities, university sport, organizational interactions and guidelines, 
qualification, expectation from sport associations, monitoring and control. According to 
the findings, the most important factor that could be the core factor was independency of 
sport associations. Then in selective coding, with respect to the components identified, 
the general theory proposed, Appointed strengthen of situation of sport associations and 
refer them in development and progress of sports in Iran's university sport. Eventually is 
proposed to maintain independence, Student Sports Association under the supervision of 
the Physical Education Department of the Ministry of Science, Research and 
Technology and coordinated by Student Sports Federation to the survival of the 
organization and operation pay. 
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