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 چکیده

 ابزار، این .است کرده پیدا توسعه متمایز، اندازيچشم-تحلیلی ابزار یک عنوان به نگاريامروزه آینده هدف:

 گیريتصمیم فرآیندهاي به ترتیب بدین و دهدمی قرار توجه مورد را هاي مختلفرشته از محتمل هايآینده

هش، شناسایی دستاوردهاي حال حاضر بنابراین هدف از انجام این پژو .نمایدمی کمک مختلف سطوح در

هاي مناسب براي دستیابی به اکتیکهاي تاثیرگذار بر آینده و ارائه تهاي مدیریت ورزشی، حوزهپژوهش

 بود. آلاي ایدهآینده

العات ها شامل مطآوري دادهکیفی بود. روش جمع–این پژوهش از نوع تحقیقات کمی شناسی:روش

تن از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی اعضاي گروه روش دلفی این  66اي و روش دلفی بود. تعداد کتابخانه

 پژوهش را تشکیل دادند.

هاي مدیریت جنبه در مورد وضعیت حال حاضر پژوهش 61بندي نظرات متخصصین، با جمع ها:یافته

ابی به آنها با استفاده از آزمون تی همبسته مورد بین اهمیت و موفقیت دستی تفاوتورزشی بدست آمد که 

مطالعات مدیریت ورزشی با موفقیت کم و میزان اهمیت زیاد ارزیابی  جنبه 61سنجش قرار گرفت که کلیه 

آل حوزه موثر بر آینده ایده 66داري بین موفقیت و اهمیت آنها بدست آمد. همچنین معنی تفاوتشدند و 

 آل معرفی گردید.تاکتیک براي تحقق آینده ایده 61بدست آمد که در ادامه  هاي مدیریت ورزشیپژوهش

برخی از اعضاي گروه تحقیق معتقد بودند که رشته مدیریت ورزشی تنها در مسائل تئوریک  گیری:نتیجه

تواند یک تئوري منحصر به که برخی دیگر معتقند مدیریت ورزشی میدر ورزش قابل استفاده است در حالی

 .را ایجاد کند و در مسائل عملی نیز قابل اجراست فرد
 آینده پژوهی، مدیریت ورزشی، دلفی، تحلیل روندها. :های کلیدیواژه 
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 قدمهم

 -تحلیلی ابزار یک عنوان به نگاري امروزه آینده

 این است. کرده پیدا توسعه متمایز، اندازي چشم

 را هاي مختلفرشته از محتمل هايآینده ابزار،

 به ترتیب بدین و دهدمی قرار هتوج مورد

 مختلف سطوح در گیري تصمیم فرآیندهاي

 از حاضر عصر نگاري در آینده .نمایدمی کمک

 به هنوز که رودمی شمار به نوپا مفاهیم جمله

و  است نشده پرداخته و ساخته مفهومی صورت

نیست.  دسترس در آن از نیز توجهی قابل منابع

 است برخوردار خاص تحولی از سیر مفهومی هر

 و بروز خاص و مسائل هاچالش با مواجهه در و

از  نیز نگاريآینده است. مفهوم یافته ظهور

 و گذاريسیاست دانش بینی، پیش دانش ناتوانی

 به پاسخگویی در دانش مدیریت راهبردي

است )صیادي،  گشته ظاهر خاص هايچالش

نگاري در حوزه مطالعات علمی و (. آینده6131

مقدماتی  ابزار عنوان به بار اولین يفناور

 15 دهه اوایل و 05 دهه اواخر در گذاريسیاست

 بکار دفاعی بخش در به ویژه در آمریکا میالدي

 به تصمیم ژاپن 6515سال در آن از رفت. پس

با  و ساله 15 زمانی افق با ملی نگاريآینده

 ژاپن گرفت. هدف 6فناوري و علم آینده رویکرد

 بلکه نبود، برتر هايحوزه انتخاب نهاامر ت این از

 گیرندگانتصمیم پیشنهادهایی براي ارائه درصدد

 به واسطه دولتی و خصوصی بخش دو هر در

 روندهاي روي گسترده و عمق تحلیل و تجزیه

 نیز اروپا . در(1551، 1مدت بود) نیرل بلند

آن  دنبال به و میالدي 35 دهه اوایل در فرانسه

 را خود نگاريآینده برنامه ناولی نروژ و سوئد

                                                  
1.  S&T 

2. Nyiril  

 از بسیاري در 55 در دهه و دادند انجام

 و آلمان، هلند نظیر اروپایی کشورهاي هايدولت

 دهه. روي آوردند ابزار این استفاده از به ایرلند

 هايفعالیت در عظیم انفجاري شاهد 55

 ویژه به دنیا سراسر در نگاري علم و فناوريآینده

 با. است صنعتی بوده و پیشرفته کشورهاي در

 و اسالمی انقالب واسطه به که تحوالتی به توجه

 از داد، روي ایران دولت در مقدس دفاع سال 3

 براي هازمینه سازيآماده جهت6135 سال اواخر

 گرفته کارایی صورت و مؤثر اقدامات برنامه این

را  ضروري اقدام این رهبري امر ابتداي در. است

 به معادن و صنایع زارتو نوین صنایع مرکز

 ریاست فناوري هايهمکاري دفتر همراه

هموار  با تدریج به و بودند دارعهده جمهوري

 خود فعالیت دیگري دولتی نهادهاي مسیر شدن

 و صحیح انجام. اندکرده زمینه آغاز این در را

 مستلزم آگاهی نگاري آینده پروژه یک موثر

 این. است نگاري آینده پروژه یک ابعاد به نسبت

 به نسبت تا شوند شناخته خوبی باید به ابعاد

 حاصل روشنی بعد، دید هر براي موجود انواع

آینده  پروژه ابعاد از خاصی نوع انتخاب. شود

. دارد بستگی مختلفی عوامل و متغیرها به نگاري

 شودمی باعث که همین متغیرهاست وجود

 مختلف، درکشورهاي نگاري آینده هايپروژه

پذیرد )سالمی و همکاران،  انجام وتمتفا

6156). 

قبل از  66اگرچه قدمت مدیریت ورزشی به قرن 

هاي المپیک میالد مسیح، زمانی که بازي

گردد، اما به شده است برمیباستانی برگزار می

صورت رسمی این رشته دانشگاهی از اواسط 

میالدي و با پیدایش انجمن مدیریت  6535دهه 
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( و 6530)در سال  6الیورزشی امریکاي شم

( هویت 6531)درسال  1نشریه مدیریت ورزشی

(. از 6531، 1خود را یافت )پارکس و اوالفسون

آن زمان تا به امروز این رشته به صورت فزاینده 

هاي حرفه اي اي در حال گسترش است. انجمن

دیگري در این زمینه در اروپا، آسیا و استرالیا 

شریات تاسیس گردیده است؛ همچنین ن

اند. تخصصی زیادي در این زمینه راه اندازي شده

در کشور ایران نیز رشته مدیریت ورزشی از اوایل 

میالدي شروع به گسترش کرد و  6135دهه 

امروزه این رشته در دانشگاه هاي مختلف کشور 

در مقاطع مختلف تحصیلی طرفداران زیادي را 

به خود اختصاص داده و همچنین نشریات 

 رسد.یز در این حیطه به چاپ میزیادي ن

همزمان با افزایش گسترش این رشته دانشگاهی، 

ها در ارتباط با آن نیز افزایش پیدا کرده نگرانی

ها در این حیطه ترین نگرانیاست. یکی از مهم

مربوط به تحقیقات در حیطه مدیریت ورزشی 

شود؛ ها در دو زمینه مطرح میاست. این نگرانی

تالف نظر زیادي بین محققین وجود اول اینکه اخ

هاي حیطه مدیریت ورزشی دارد که پژوهش

کاربردي باشد و یا بنیادي؟ دومین نگرانی 

پیرامون این موضوع است که تحقیقات حوزه 

مدیریت ورزشی کیفی باشند یا کمی؟  محققین 

مختلف نظرات متفاوتی در این زمینه ابراز 

ا اینکه در اند و نظر یکسانی در رابطه بداشته

هاي مدیریت آینده سمت و سوي پژوهش

ورزشی به کدام طرف خواهد رفت، وجود ندارد؛ 

                                                  
1. North American Society for Sport 

Management (NASSM)  

2. Journal of Sport Management  

3. Parks & Olafson  

ها پیرامون جهت و محتواي رشته مباحث آن

 (. 0،6553مدیریت ورزشی است )اسالک

هاي موجود بین نظرات محققان مدیریت تفاوت

ورزشی هم نشانه و نتیجه این است که رشته 

نوپا است. این مدیریت ورزشی یک رشته 

ها که هستند؟ به کنند که آنها بیان میتفاوت

روند؟ و چگونه به مقصد خواهند رسید. کجا می

هاي اساسی خودشناسی براي یک این پرسش

اند )هال و رشته نوپا همیشه وجود داشته

(. به صورت مشابهی، دیگر زمینه 6555، 0دنیش

(، 6551، 1هاي پژوهشی مانند مدیریت)ففر

( و اقتصاد )مک 6555، 1ریابی )زیمنبازا

( در همین شرایط قرار گرفته 6553، 3کالسکی

بودند و سئواالت مهمی پیرامون وضعیت کنونی، 

هاي حیطه کاري خود را توسعه و هدایت پژوهش

؛ السبچ، 6551، 5در سر داشتند )استلی و زاموتو

 (. 1556، 66؛ اولریخ6555، 65ساتن و وتن

ه به انجام تحقیقات آینده هاي اخیر عالقدر سال

پژوهی افزایش یافته است. عبدالملکی و 

آینده »( در پژوهشی با عنوان 1560همکاران )

هاي ورزشی با استفاده از منابع انسانی در سازمان

هاي سازمانابراز داشتند، « روش سناریوسازي

آینده به سمت کوچک و تخصصی  ورزشی در

به نیروهاي  شدن و تأثیر محوري تمایل داشته و

انسانی متفاوتی نیاز خواهند داشت. در همین 

حال، با کاسته شدن جمعیت جوان کشور، 

افزایش سطح سواد و دسترسی به اطالعات، 

                                                  
4.Slack  

5.Hale & Danish  

6. Pfeffer 

7. Zyman 

8. McCloskey 

9. Astley & Zammuto 

10. Elsbach, Sutton, & Whetten 

11. Ulrich 
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موجب رشد تقاضا براي رفاه خواهد شد که این 

هاي ورزشی و امر باعث تخصصی شدن سازمان

ارائه خدمات متنوع و تخصصی به جامعه خواهد 

 هاي ورزشی به درن تمایل سازمانشد، بنابرای

اختیار داشتن نیروهاي متخصص و دانش آفرین 

عباسی  افزایش چشمگیري خواهد داشت.

( در پژوهشی با عنوان 6131کوه و همکاران )شاه

ارائه شیوه علمی براي سازماندهی مطالعه »

با استفاده از روش « نگاري فناوريآینده

ندهی هایی براي سازماسناریوسازي شیوه

مطالعات آینده نگاري ارائه کردند. سالمی و 

 بررسی»( در مطالعه اي با عنوان 6156همکاران)

ابراز « ناجا حوزه تحقیقات در پژوهی آینده تأثیر

 و شناسایی اولیه مطالعات انجام از داشتند، پس

 آینده پروژه ابعاد بر متغیرها سنجش پرسشنامه

 سشنامهپر آن پایایی و روایی تأیید نگاري و

 اعضاي هیأت علمی دانشگاه بین در مذکور

 اعضاي هیأت علمی تهران، طباطبایی عالمه

 جامعه عنوان به ناجا و کارشناسان یزد دانشگاه

 آوري، جمع پس از و شد پخش تحقیق آماري

قرار  تحلیل و تجزیه مورد آن اطالعات و داده

 بر مؤثر متغیر 11 بر بالغ تحقیق این در. گرفت

 همچنین. شد شناسایی بعد 0 در گارين آینده

 فازي درتکنیک تاپسیس تحلیل از حاصل نتایج

آشنایی  که داد نشان تحقیق این

 منظر از نگاري آینده با کنندگانمشارکت

 اولویت در و اهمیت داراي بیشترین مشارکت

 تکنیک تاپسیس با سپس. گیردمی قرار اول

 نینهمچ و جداگانه طور به متغیرها این فازي،

 پایان، در و گردیدند بندي اولویت هر بعد در

 مورد مربوطه با ابعاد متغیرها ارتباط میزان

( 1556) 6همچنین مارتین .گرفت قرار سنجش

آینده نگاري علم و »در تحقیقی با عنوان 

در کشور جمهوري چک ابراز داشت « فناوري

 براي نگاريآینده علمی هايتجربه از گیريبهره

 کشاورزي نگاريآینده زمینه هایی درهتوصی ارائه

 هاياولویت به شناسایی منجر که است بوده

 محور عمده دو در پیشنهادهایی ارائه و پژوهشی

 برنامه سازيپیاده و مدیریت ساختار یعنی

 .است پژوهش از پشتیبانی و دیگر ملی تحقیقات

( در پژوهشی با 1553) 1اونبهان و همکاران 

هاي گردشگري ورزش تمایالت در»عنوان 

ابراز داشت ترجیح « هاي آیندهزمستانی، چالش

هاي زمستانی به سمت هاي ورزشتوریست

هاي طبیعی است. اسکی بازان حرفه اي مکان

ابراز داشتند که حتی با وجود افزایش قیمت نیز 

هاي بسیار طوالنی را براي حاضر هستند مسافت

 1يورزش کردن طی کنند. نهایتاً اینکه امر

گذشته، حال و »اي با عنوان ( در مطالعه1565)

ابراز داشت که « آینده رویدادهاي بزرگ ورزشی

موفقیت کنونی برگزاري رویدادهاي ورزشی 

هاي ناشی از مدیریت اثربخش روابط بین بخش

ها، حامیان مختلف رویدادهاي ورزشی با رسانه

مالی است. همچنین براي داشتن آینده اي 

ه درک بهتر در زمینه هاي مطلوب توجه ب

اقتصادي، فناوري و فرهنگی ضروري به نظر 

 رسد. می

بر پایه اطالعات بدست آمده، هدف از انجام این 

تحقیق شناسایی دستاوردهاي حال حاضر 

هاي مدیریت ورزشی،پژوهش

                                                  
1. Martin  
2. Unbehaun and etal 

3. Emery  
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هاي هاي تأثیرگذار بر آینده و تاکتیکحوزه

 .مناسب براي دستیابی به آینده اي مطلوب است

 

 شناسی پژوهشروش

کیفی  –این پژوهش از نوع تحقیقات کمی 

ها شامل مطالعات آوري دادهباشد. روش جمعمی

اي و روش دلفی است. بدین ترتیب که کتابخانه

اي اطالعات در این حوزه ابتدا به روش کتابخانه

گردآوري شد، سپس با استفاده از روش دلفی 

 اطالعات گروهی از اعضاي هیأت علمی و

خبرگان مدیریت ورزشی بدست آمد که در 

نهایت یافته هاي پژوهش را رقم زد. چون روش 

دلفی نیازمند گروه ویژه اي است که باید به 

سئواالت تخصصی در رشتة مربوطه پاسخ دهند، 

باید خبرگان این حوزه را شناسایی کرد. جهت 

تعیین گروه خبره و متخصص، زیر انجام شد: 

ه تعیین گروهی متشکل از نخست، محقق اقدام ب

نفر محققین فعال و شناخته شده در حوزه  0

محقق انتخاب 0مدیریت ورزشی کرد. سپس با 

شده، ارتباط برقرار شد. هدف از مطالعه حاضر 

ها خواسته شد نام ها بیان گردید و از آنبراي آن

کنند حضورشان در این محققانی را که فکر می

ها نفر از آن0ند. گروه مفید باشد را اعالم کن

نفر تهیه شد.  10پاسخ دادند و فهرستی شامل 

نفري که حداقل  10در نهایت یازده نفر از لیست 

نفر بودند، استخراج شدند و گروه  مورد تأیید دو

دلفی را تشکیل دادند. این تعداد داراي صالحیت 

 فرض شدند.

اگرچه تعداد افراد تشکیل دهنده گروه دلفی، به  

ه و تجانس مورد انتظار جمعیت هدف مطالع

(، اما بر 6531، 6هدف بستگی دارد )مارتینو

                                                  
1. Martino 

هاي تجربی صورت گرفته به روش اساس بررسی

شود براي صحت مطالعات، دلفی، پیشنهاد می

نفر  66تعداد افراد تشکیل دهنده روش دلفی تا 

(، مگر اینکه نمونه 6515، 1تواند باشد )دالکیمی

د که تعداد مطلوب متجانس خاصی مدنظر باش

نفر باشد )دالکی و همکاران،  15تا  60تواند می

عضو  ارتباط  66یک از  سپس با هر (.6515

ها تشریح برقرار شد. هدف مطالعه براي آن

ها جهت تمایل به شرکت در این گردید و از آن

گروه سئوال شد. کلیه افراد موافقت خود را 

ین گروه جهت شرکت در این گروه اعالم کردند. ا

نفر داراي رتبه  1زن بود،  1مرد و  5شامل 

نفر استادیار بودند.  1نفر دانشیار، 1علمی استاد، 

در این پژوهش روش دلفی شامل پروسه 

اي براي سئواالت تحقیق بود و هر دومرحله

شد. یافته مرحله بر اساس مرحله قبل ایجاد می

هاي حاصل از هر مرحله به اعضاي گروه بازخورد 

شد تا نظر خود را بیان کنند. در مراحل ده میدا

شدند تا در متوالی،  اعضاي گروه تشویق می

نظرها خود توضیحاتی بدهند و دالیل  مورد

مخالفت یا عدم مخالفت خود را با نظرات سایر 

 اعضاي گروه مشخص کنند.

بار تکرار در 1دهند که تحقیقات نشان می

 افق وبازخورد براي شناسایی نکات مورد تو

رسد نظر می طور موارد اختالفی کافی به همین

این باعث ایجاد شرایط خسته  و تکرار بیشتر از

ها خواهد شد کننده و کاهش اعتبار یافته

(. در 6531و همکاران،  0میر؛ ارف1،6531)دیتز

نتیجه در این تحقیق روش سه مرحله اي 

 انتخاب گردید.

                                                  
2. Dalkey 

3. Dietz 

4. Erffmeyer 
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دیدگاه  مرحله اول: هدف از مرحله اول استخراج

هاي پاسخ دهندگان در ارتباط با وضعیت کنونی 

و آینده مطالعات مدیریت ورزشی و ضرورت 

آل براي این حوزه بود. به دستیابی به آینده ایده

منظور تنظیم سئواالت دلفی، محقق به همراه دو 

نفر از خبرگان مدیریت ورزشی نقطه نظراتشان 

اک را درباره مسایل و مفاهیم ضروري به اشتر

سئوال  1گذاشتند. بنابراین پرسشنامه اي شامل 

 متن باز طراحی شد. نتیجه آن سئواالت زیر بود:

( دستاوردهاي مطالعات مدیریت ورزشی که 6

 ها را حفظ کرد، چیست؟باید آن

( رویداد تأثیرگذار بر مطالعات مدیریت ورزشی 1

 در حال حاضر چیست؟

ات هاي سناریوي مطلوب براي مطالع( ویژگی1

سال آینده را چه  1تا0مدیریت ورزشی در 

 دانید؟می

هاي سناریوي ممکن)معقول( براي ( ویژگی0

سال آینده را  1تا0مطالعات مدیریت ورزشی در 

 دانید؟چه می

( به نظر شما مطالعات مدیریت ورزشی براي 0

رسیدن به سناریوي مطلوب در چه جهتی باید 

 حرکت کند؟

ت به این سمت و ( به عقیده شما براي حرک1

هایی کمک کننده سو، چه اقدامات یا استراتژي

 خواهند بود؟

( به نظر شما اکنون براي هدایت مطالعات 1

هایی را مدیریت ورزشی به این سمت، چه چالش

 باید مدیریت کنیم؟

نفر از طریق ایمیل  66این سئواالت براي هر 

ها خواسته شد با جزئیات به ارسال شد و از آن

آوري ها جمعهاي آنت پاسخ دهند. پاسخسئواال

هاي مناسب تجزیه و تحلیل و با استفاده از روش

 1گویه براي هریک از  61تا66شد. سپس تعداد 

 سؤال ذکر شده شناسایی شد.

هاي شناخته مرحله دوم: در این مرحله، گویه

ها مورد سؤال براي تنظیم حوزه شده براي هر

سازي پاسخ ر شفافاستفاده قرار گرفت. به منظو

شرکت کنندگان دلفی، از مقیاس لیکرت 

 استفاده شد.

از شرکت کنندگان خواسته شد که  6در سوال 

گزینه اي  1اهمیت هر حوزه را در یک مقیاس 

ارزیابی کنند.  "بسیار مهم"تا  "بی اهمیت"از 

ها خواسته شد میزان موفقیت همچنین از آن

وزه را هم مطالعات ورزشی در دستیابی به هر ح

ارزیابی کنند که ارزیابی آن  شامل یک مقیاس 

 "تا  "عدم دستیابی  به موفقیت"گزینه اي از  1

از  1سؤال  بود.  در "رسیدن کامل به موفقیت

تأثیر هر رویداد یا کسب و کار  اعضا خواسته شد

تا  "تأثیر بدون"گزینه اي از  1را در مقیاسی 

ال سوم سؤ ارزیابی کنند. در "بسیار موثر"

اعضاي گروه ابتدا اهمیت هر حوزه را با مقیاسی 

 "بسیار مهم"تا  "بی اهمیت"هفت گزینه اي از 

ارزیابی کردند سپس تعیین کردند که احتمال 

مطلوب براي به وقوع پیوستن حوزه هاي  

 1، 0، 0مشخص شده چقدر است. در سئواالت 

اعضاي گروه هم اهمیت و هم احتمال را  1و

ارزیابی کردند. براي  1س بندي سؤالهمانند مقیا

سؤال هم از اعضا  حوزه هاي موجود در هر

خواسته شد درباره دالیل ارزیابی خود توضیحاتی 

 ارائه کنند.

مرحله سوم: پرسشنامه نهایی شامل همان 

مواردي بود که در مرحله دوم از اعضا پرسیده 

شده بود. بعالوه توزیع ارزیابی مرحله دوم شامل 

ها به اعضاي گروه نشان داده شد.فراوانیمدها و 
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کلیه نظرات کیفی اعضا که در مرحله دوم براي 

بیان شده بود نیز جمع  حوزه هاي هر سؤال

 ها خواسته شد هرآوري و آماده گردید. از آن

سؤال را مجدداً ارزیابی کنند و در مورد نظرات 

سایر اعضا که در مرحله دوم جمع آوري شده 

 .ندبود، پاسخ ده

 یافته های پژوهش

وضعیت حال حاضر تحقیقات مدیریت 

 ورزشی

هاي سؤال اول از اعضاي گروه درباره موفقیت در

فعلی مطالعات مدیریت ورزشی که باید حفظ 

ها به شوند، پرسیده شده بود. نتیجه پاسخ

سئواالت متن باز در مرحله اول، استخراج 

طور کامل دستاوردها و  حوزه بود که به60

کرد. در ادامه در مرحله ها را تشریح میقیتموف

ها اضافه شد. در حوزه دیگر نیز به آن 1دوم 

دستاورد حاصل شد که همراه با  61نهایت 

یک از  مورد هر نظرات اعضاي گروه در

 دستاوردها در ادامه آمده است. 

قبل از انجام آزمون آماري ابتدا از آزمون شاپیرو 

ها ن توزیع دادهویلک جهت بررسی طبیعی بود

استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول 

 . شماره یک آورده شده است.

 

 

 نتایج آزمون شاپیرو ویلک .1جدول 

 df ig آماره متغیرها

 11/5 66 53516 اهمیت

 01/5 66 53550 موفقیت

 
 توجه به میزان معنی داري براي متغیرها در با

ها به شود توزیع داده، مشاهده می6جدول 

هاي بعدي صورت طبیعی است پس براي آزمون

باید از آزمون پارامتریک تی همبسته استفاده 

 کرد. 

میزان شکاف بین اهمیت و سطح فعلی موفقیت 

به وسیله تفاوت بین امتیازات هرکدام سنجیده 

شد. معنی داري اختالف میانگین از طریق 

آزمون تی همبسته آزمایش شد. میزان میانگین 

هر آیتم و شکاف بین اهمیت و شرح فعلی  براي

موفقیت به همراه معنی داري اختالف میانگین، 

 نشان داده شده است.  1در جدول 

 
 مقایسه اهمیت و موفقیت فعلی تحقیقات مدیریت ورزشی با آزمون تی همبسته. 2جدول 

 آیتم
اهمیت)میانگین و انحراف 

 معیار(

موفقیت)میانگین و انحراف 

 معیار(

ه بین اهمیت و فاصل

 موفقیت

 16/1 (50/5)15/0 (11/5) 006/1 کاربرد مفاهیم تئوریک رشته هاي پایه

 11/1 (65/6)51/1 (31/5)05/1 توسعه مطالب تئوریک در رشته مدیریت ورزشی

 15/1 (65/6)11/1 (11/5)11/1 افزایش کیفیت مطالعات منتشرشده در این رشته

 51/1 (51/5)11/0 (53/5)11/1 ورزشیتوسعه همه جانبه دانش مدیریت 
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 رشته یک عنوان به ورزشی مدیریت شناخت

  دانشگاهی
11/1(35/5) 01/0(55/5) 35/6 

 11/1 (61/6)01/1 (51/6)61/1 دانش در زمینه اخالق در ورزش توسعه

 مدیریت براي رشته زیرساخت مناسب یک ایجاد

 ورزشی
51/1(51/6) 01/0(51/5) 00/5 

هاي آماري در یفیت تجزیه و تحلیلافزایش ک

 مطالعات مدیریت ورزشی
51/0(51/6) 11/1(51/5) 15/1 

 05/1 (15/6)15/1 (15/6)35/0 برقراري ارتباط بین مسائل تئوري و کاربردي

 01/6 (56/6)15/0 (11/6)11/0 توسعه دانش بازاریابی ورزشی

هاي کمی و کیفی در مطالعات توسعه روش

 مدیریت ورزشی
15/0(13/6) 31/1(00/6) 11/6 

 50/6 (55/5)01/1 (06/6)01/0 ورزشی مدیریت پژوهشی هايطرح کیفیت افزایش

 55/1 (10/6)11/1 (10/6)11/0 توسعه مفهوم رهبري در ورزش

 11/6 (00/6)51/0 (11/6)15/0 هاي ورزشیتوسعه مفهوم مسئولیت

 31/6 (00/6)05/1 (01/6)11/0 هاي مطالعاتی در مدیریت ورزشیتنوع زمینه

هاي باکیفیت و مرتبط افزایش نشریات و همایش

 با این رشته
31/0(00/6) 61/0(10/6) 10/5 

 50/5معنی داري در سطح کمتر از. 

 

 جنبه 61دهد کلیه نشان می 1نتایج جدول 

مطالعات مدیریت ورزشی با موفقیت کم و میزان 

 61ي رااهمیت زیاد ارزیابی شدند. اختالف ب

مورد از  3مورد، معنی دار بود. براي  61مورد از 

مورد، میانگین موفقیت، حداقل به میزان  61

تر انحراف استاندارد  از میزان اهمیت، پایین1

بود. در نهایت، محقق موفق به شناسایی نواحی 

قابل شناسایی در موفقیت تحقیقات مدیریت 

ن ورزشی شد، اما مطالعات انجام شده هنوز به آ

سطح از موفقیت که متناسب با اهمیت مورد 

 انتظار باشد، دست پیدا نکرده است.

 

 

 

 

 آینده مطالعات مدیریت ورزشی
سؤال سوم در رابطه با آینده مطالعات مدیریت 

ها به سئواالت متن باز ورزشی بود. نتایج پاسخ

حوزه بود که از نظر  66در مرحله اول، استخراج 

ها ترین حوزهمهممتخصصین مدیریت ورزشی، 

 66ارزیابی شده بود. میانگین اهمیت هر یک از 

حوزه در مرحله آخر محاسبه شد. به عالوه 

هاي صورت گرفته توسط اعضا میانگین ارزیابی

 1تا0ها در درباره احتمال دستیابی به این حوزه

سال آینده نیز اندازه گیري شد. ارزیابی میانگین 

 1در جدول  %50اهمیت در فاصله اطمینان 

نشان  1نشان داده شده است. بررسی جدول 

حوزه، مهم ارزیابی شدند  66دهد که کلیه می

ها سطح اما اعضاي گروه درباره دستیابی به آن

 اطمینان متفاوتی داشتند.
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 آل براي تحقیقات مدیریت ورزشیاهمیت و احتمال تحقق آینده ایده .3جدول

 آیتم
اهمیت)میانگین و انحراف 

 تاندارد(اس

درصد تحقق )فاصله 

 (%50اطمینان 

 5/05 -1/11 (10/5)01/1 منابع تحقیقاتی کافی و مناسب

 1/11-0/00 (30/5)15/1 محققین مدیریت ورزشی به عنوان دانش پژوه داراي اعتبار و احترام باشند.

 0/11-5/01 (51/5)15/1 هانوع پژوهش، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل آماري قوي و درست داده

 1/10-6/11 (15/5)13/1 کیفیت باالي علمی داوطلبان  مقطع دکتري مدیریت ورزشی

 1/11-1/03 (31/5)11/1 تحقیقات مبتنی بر نظریات رشته هاي پایه

تداوم در انجام تحقیقات با کیفیت که در نشریات برتر و رده باالي مدیریت 

 ورزشی، به راحتی قابل چاپ باشند.
15/1(50/5) 5/00-0/11 

 5/16-1/05 (61/6)61/1 تحقیقات میان رشته اي

مطالب تئوریک توسعه یافته و آزمون شده در مدیریت ورزشی که بر رشته 

 هاي اصلی)مادر( تأثیر گذارند
11/0(15/6) 5/10-5/03 

 0/01-5/11 (53/5)11/0 داشتن چهارچوب قوي دانش و اطالعات

ب شناسایی بهترین عملکردها تحقیقات مدیریت مفید و کاربردي که موج

 شوند.می
01/0(65/6) 0/10-1/05 

 1/01-1/11 (33/6)31/0 نتایج مطالعات مدیریت ورزشی به اطالع عموم  برسد

 
های مورد نیاز برای بهینه سازی تاکتیک

 مطالعات مدیریت ورزشی
این مورد در پنجمین سؤال روش دلفی پرسیده 

باعث  ها به سئواالت متن بازشد. پاسخ

تاکتیک شد. میانگین اهمیت هر  61استخراج

تاکتیک به همراه نظرات اعضا درباره  61یک از 

سال آینده  1تا0ها در احتمال دستیابی به آن

محاسبه شد. میانگین اهمیت با فاصله اطمینان 

نشان داده شده است. 0در جدول  50%

 

 
 ت مدیریت ورزشیهاي بهینه سازي تحقیقااهمیت و احتمال تاکتیک. 4جدول

 آیتم
اهمیت)میانگین و انحراف 

 استاندارد(

درصد تحقق )فاصله 

 (%50اطمینان 

 3/05 -1/06 (31/5)01/1 هاي رشد حرفه اي براي اعضاي هیأت علمی دانشگاهبهبود و ارتقا فرصت

 0/11-1/00 (51/6)13/1 دکترا توسط دانشجویان افزایش آمادگی انجام تحقیقات

 6/10-1/05 (50/6)11/1 ها و تحقیقات میان رشته ايافزایش همکاري

 5/11-0/01 (15/6)11/1 المللیتشویق به اشتراک جهانی دانش و همکاري در سطوح بین

 5/16-5/15 (05/5)11/1 افزایش کیفیت مطالعات انجام شده

ورزش به طور گسترده به عنوان زمینه اي براي ساخت تئوري شناخته شده 

 ها(هاي سایر رشتهبراي آزمایش تئورياست)نه صرفاً 
10/1(31/5) 1/05-1/16 

 0/10-0/01 (51/6)51/1 افزایش استانداردهاي مورد نیاز براي انتشار مطالعات مدیریت ورزشی

 1/15-3/15 (11/6)55/1 هاي سرمایه گذاري براي تحقیقاتافزایش ارتباط صنعت و فرصت
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 1/15-0/05 (60/6)35/0 یتوسعه تحقیقات با تمرکز بر رشته تخصص

 3/10-5/01 (60/6)10/0 تنوع بیشتر در موضوعات تحقیقی

 6/00-0/10 (01/6)11/0 ها و صنایعکاربرد مطالعات مدیریت ورزشی در سایر رشته

 5/15-5/05 (51/1)05/0 هاي علمی)نشریات(توسعه خروجی

 
 61دهد که همه نشان می 0بررسی جدول 

اند اما اعضا با اطمینان تاکتیک مهم فرض شده

ها روبرو کمی درباره اجرایی شدن برخی از آن

 .بودند

 

 گیریبحث و نتیجه

اگرچه مطالعات دلفی در پی تعیین موافقت کلی 

نظران و کارشناسان در یک زمینه است، صاحب

توان آن را ابزاري موثر براي کشف اما می

موضوعاتی دانست که نظر متخصصین در این 

متفاوت است. هدف از پژوهش نیز جمع  هاحوزه

آوري نظرات کارشناسان مدیریت ورزشی و ارائه 

وضعیت فعلی و آینده مطالعات مدیریت ورزشی 

بود. اعضاي گروه در این پژوهش در ابتدا داراي 

ها بودند که در نهایت تفاوت نظر در مورد آیتم

سؤال اصلی با جمع بندي نظرهاي آنان بدست 1

پرسش، مشخص گردید  1ع این آمد. در مجمو

کارشناسان داراي زاویه دید متفاوتی درباره 

وضعیت کنونی و آینده  نسبت به یکدیگر 

هستند. برخی از اعضاي گروه معتقدند که 

مدیریت ورزشی تنها به عنوان مسائل تئوریک در 

که برخی  ورزش قابل استفاده است در حالی

یک تواند دیگر معتقدند، مدیریت ورزشی می

 تئوري منحصر به فرد را ایجاد کند.

کارشناسان در این پژوهش ابراز داشتند که 

هاي خوبی در علیرغم نو بودن این حوزه، گام

تحقیقات مدیریت ورزشی برداشته شده است. 

اعضاي گروه ابراز داشتند که انجام تحقیقات 

میان رشته اي، برقراري رابطه بین تئوري و 

و امکانات، انجام  هاعمل، بهبود زیرساخت

کمی(، افزایش  –تحقیقات تلفیقی )کیفی 

آمادگی دانشجویان دکتري و افزایش تعداد و 

تواند در هاي علمی میکیفیت نشریات و همایش

آینده به بهبود مطالعات حوزه مدیریت ورزشی 

 کمک قابل توجهی نماید.

همچنین اختالف نظرهاي زیادي درباره 

نامه هاي مدیریت ترین بستر براي برمناسب

ورزشی در ساختار دانشگاهی وجود دارد که 

رشته مدیریت ورزشی در قالب کدام یک از 

دانشکده هاي مدیریت و اقتصاد، تربیت بدنی و 

یا علوم آموزشی و تربیتی قرار گیرد. برخی 

اعضاي گروه معتقدند که رشته مدیریت ورزشی 

هاي مدیریت قرار باید در کنار سایر گرایش

که برخی دیگر اعتقاد دارند که د؛ درحالیگیر

رشته مدیریت ورزشی باید در کنار سایر حوزه 

هاي علوم ورزشی مانند روانشناسی ورزشی، 

جامعه شناسی ورزشی و ... قرار گیرد تا تمرکز 

 خود را بر روي ورزش حفظ نماید.

همچنین در این پژوهش مشخص شد که 

به بهبود تحقیقات حوزه مدیریت ورزشی نیازمند 

هاي و توسعه تحقیقات کیفی و تجزیه و تحلیل

آماري هستند که بتوانند در آینده ورزش کشور 

مؤثرتر واقع شوند. اگرچه اعضاي گروه تحقیق 

هاي کیفی ابراز موافقت خود را با انجام پژوهش
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ها صراحتاً مشخصه هاي تحقیقات داشتند اما آن

 کیفی را مشخص نکردند.

کمی(  -از روش ترکیبی )کیفی در مورد استفاده

اظهارنظرهاي متفاوتی شد، اما با جمع بندي 

ها نظرات کارشناسان، سه موضع براي آن

مشخص گردید. اول اینکه یک تعبیر منفی در 

ذهن برخی از محققان حوزه مدیریت ورزشی 

وجود دارد. برخی از اعضاي گروه تحقیقات کیفی 

ته از این گرفدانستند و این نشأتمی« پوچ»را 

موضوع است که برخی از محققین تمایل 

هاي آماري پیچیده در شدیدي به داشتن روش

تحقیقات خود دارند و با تحقیقات کیفی به 

کنند. گروه دوم تحقیقات شدت مخالفت می

کیفی را سطح باالتري از تحقیقات کمی قلمداد 

کنند که توانایی انجام ها ابراز میکنند. آنمی

یفی از عهده و توان همه محققان بر تحقیقات ک

توانند آید و اندک محققینی هستند که مینمی

هاي کیفی مناسبی را انجام دهند و اگر پژوهش

ها به درستی صورت گیرند از این پژوهش

که نظر تحقیقات کمی بهتر هستند. درحالی

ها ابراز داشتند که گروه دیگر متفاوت است. آن

حقیقات کیفی باید هم تحقیقات کمی و هم ت

صورتی که تحقیقات  مورد احترام واقع شوند. در

ها با دقت باال صورت کیفی از نظر روش انجام آن

هاي کمی نیز بهره ها از روشکنار آن گیرند و در

تر واقع تواند مؤثرتر و کاربرديبرداري شود، می

 شوند. 

در مورد اینکه تحقیقات مدیریت ورزشی باید به 

صورت گیرند یا میان رشته اي، نیز  صورت مجزا

بین نظرات کارشناسان تفاوت وجود دارد. برخی 

معتقدند تحقیقات مدیریت ورزشی باید صرفاً در 

که دیگران ابراز همین حیطه انجام شود، درحالی

تواند با همکاري سایر داشتند این تحقیقات می

ها و به صورت میان رشته اي انجام شود. حوزه

گونه ابراز داشت که در صنعت ان اینتواما می

توان خط کشی بین تحقیقات حوزه ورزش نمی

مدیریت ورزشی و سایر علوم مرتبط قرار داد و 

 ها را از هم جدا نمود.آن

همچنین کارشناسان راجع به وضعیت استفاده از 

ها در مدیریت ورزشی و رابطه بین تئوري تئوري

نی و عمل در مدیریت ورزشی ابراز نگرا

کردند.برخی معتقدند براي زمانی که هدف از 

ها، کاربردي باشد، مفاهیم تئوري انجام پژوهش

باید کمتر مورد استفاده قرار گیرند. بیشتر 

هاي مدیریت ورزشی که تاکنون انجام پژوهش

اند رابطه بین دو یا چند مفهوم صرفاً شده

اند که در عمل کاربرد تئوریک را بررسی نموده

ندارند اما تاکنون قبل از انجام این چندانی 

ها کسی از خود این سؤال را پرسیده پژوهش

است که با انجام این تحقیق چه مشکلی از 

شود؟ یا که چه؟ بیشتر دنیاي واقعی برطرف می

مواقع محققین از این سئواالت چشم پوشی 

کنند، اما اگر این سؤال قبل از انجام این می

یاري از این تحقیقات تحقیقات پرسیده شود، بس

غیرکاربردي صورت نخواهد گرفت. حال آنکه 

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند باید مفاهیم 

تئوریک و کاربردي در مدیریت ورزشی ادغام 

شوند. به این صورت که از مفاهیم تئوریک در 

صنعت ورزش بیشتر استفاده شود. حال آنکه 

 ترینتفاوت بین تئوري و عمل یکی از مهم

ترین مشکل در این ها است و خود اصلیدغدغه

 حوزه است.

هاي مناسب مدیریت ورزشی در مورد زیرساخت

بین اعضاي گروه اتفاق نظر وجود دارد. یکی از 

مباحث مورد نظر، ازدیاد نشریات تخصصی در 
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ها و این حوزه و افزایش تعداد کنفرانس

المللی در حوزه مدیریت هاي ملی و بینهمایش

ی است. اعضاي گروه معتقدند ازدیاد ورزش

هاي علمی و نشریات مدیریت ورزشی همایش

تواند در بهبود و توسعه این رشته موثر باشد. می

برخی کارشناسان ابراز داشتند ما به نشریات 

تخصصی بیشتري نیاز داریم که هر کدام از این 

نشریات حوزه هاي تخصصی مدیریت ورزشی را 

ت دیگر این نشریات پوشش دهند و به عبار

تر و در حوزه محدودتري به فعالیت تخصصی

خود ادامه دهند. اما باید به این نکته اشاره کرد 

تواند باعث که افزایش کمی نشریات صرفاً نمی

توسعه این رشته شود، بلکه باید کیفیت این 

هاي اخیر نیز نشریات نیز بهبود یابد. در سال

راه اندازي برخی از این نشریات بی کیفیت 

اند. موضوع مهم دیگر در زمینه شده

هاي مدیریت ورزشی، هاي پژوهشزیرساخت

هاي پژوهشی است. مانند بحث تأمین مالی طرح

بسیاري از مسائل دیگر، در کشور ما تأمین 

بودجه مورد نیاز مطالعات مدیریت ورزشی 

تواند در بهبود و گسترش این رشته موثر می

 باشد. 

حوزه مدیریت ورزشی و  در خصوص تنوع

تحقیقات این حوزه کارشناسان ابراز داشتند که 

 این حوزه داراي تنوع بسیار زیادي است. همان

هاي پژوهشی پیداست، طور که از عناوین طرح

این حوزه داراي زیرمجموعه هاي زیادي است 

دهد در حوزه که به پژوهشگران این امکان را می

 مورد عالقه خود کار کنند. 

کی از موارد بسیار مهم در خصوص بهبود ی

تحقیقات حوزه مدیریت ورزشی دانشجویان 

دکتري هستند. اعضاي گروه توافق دارند که 

دانشجویانی باید جذب دوره دکتري شوند که 

داراي توانمندي بسیار باالیی در مورد کارهاي 

پژوهشی باشند. اما در خصوص کیفیت دوره 

ن بر آماده سازي هاي آموزشی دکتري و تأثیر آ

دانشجویان براي انجام تحقیقات با کیفیت، اتفاق 

نظر وجود ندارد. برخی از کارشناسان ابراز 

داشتند دوره هاي آموزشی مقطع دکتري، 

دانشجویان را با ابزار هاي مناسب براي انجام 

که دهند؛ درحالیتحقیقات خوب، پرورش می

دیگران اعتقاد داشتند کیفیت دوره هاي 

زشی مقطع دکتري در حال حاضر مناسب آمو

رسد یکی از نیست و باید ارتقا یابد. به نظر می

ها کیفیت اعضاي هیأت علمی مشکالت این دوره

هاي مختلف است. دانشجویانی که در دانشگاه

داراي اعضاي هیأت علمی با کیفیت باالتري 

توانند تحقیقات باکیفیت تري ارائه هستند می

هم کردن تسهیالت مالی، دهند. همچنین فرا

یکی دیگر از دغدغه هاي دانشجویان در مقطع 

 باشد.دکتري می
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Abstract 

 

Objective: nowadays, future study has been developed as a distinctive vision 

analytical tool. This tool, consider the possible future of different disciplines, 

thus help decision-making processes at different levels. Purpose of this study 

was identified of current achievements of sport management reviews, factors 

that affect future of this field and present appropriate tactics for an ideal future. 

Methodology: This study was quantitative and qualitative. Method of data 

collection includes library research and the Delphi method. 11 professors of 

sports management with a futuristic vision formed the panel members. 

According to experts, 16 aspect of current state of sport management identified. 

Results: Research showed that the difference between importance and success 

in all 16 aspects of sport management studies was evaluated little success and 

the amount of high importance and there was significant difference found 

between success and their importance.  

Conclusion: The 11 areas which affect future of sport management were 

achieved and to achieve the ideal future was introduced 12 Tactics.    
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