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 چکیده

و  قاتیوزارت علوم، تحق یبدن تیاداره کل ترب یورزش یانجمن ها یشناس بیآس  هدف از انجام پژوهش حاضر،

های خودجوش به منظور هماهنگ نمودن فعالیتکه  نوعی نهاد مستقل است یانجمن ورزشی بود. فناور

مند به مشارکت و با هدف توسعه عالقه یعضویت خبرگان و کارشناسان ورزش و با انیو دانشگاه انیدانشجو

 یاریهم هدر تصمیم سازی، تقویت مدیریت نیروی انسانی ورزشی دانشگاهها و تقویت روحی نیمشارکت متخصص

مطالعه  مصوب از سوی وزارت علوم تشکیل شده است.های مهناآئینبین اقشار دانشگاهی در قالب  یو همکار

ه و از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته جهت جمع اضر از نوع پژوهش های کیفی با رویکرد قراردادی بودح

سازی  منظم، ها آوری داده کنندگان و جمع انتخاب شرکتداده ها استفاده شد. جهت تعیین طرح تحقیق،  آوری

تئوری استفاده شد.  داز روش گراند یقو مقایسه با ادبیات تحق یپرداز هینظرو  ها تجزیه و تحلیل داده، ها داده

بوده که با توجه به اشباع نظری داده ها تعداد  ای یا گلوله برفی زنجیره ی پژوهش حاضر از نوعریروش نمونه گ

(52= n نفر تعیین گردید. نمونه )تمامی مدیران کل قبلی و مدیرکل فعلی اداره کل تربیت بدنی، را  آماری

 نفر از مسئولین انجمن های ورزشی تشکیل دادند. 81ره کل تربیت بدنی و تعداد تمامی کارشناسان فعلی ادا

 یانجمن ها یشناس بیمستخرج از مصاحبه در خصوص آس یاساس یرهایها و متغ مؤلفهتحقیق حاضر 

آموزش و ی، ساختار سازمانی، ورزش یها استقالل انجمن مؤلفه 81ی با توجه به روش گراندد تئوری، ورزش

 یزیبرنامه ر، به ورزش انیدانشجو یعالقه مند، زاتیامکانات و تجهی، انسان یروینی، ودجه بندبپژوهش، 

احراز  طیشرا، نامه ها نییو آ یتعامالت سازمانی، ورزش دانشگاه، دانشگاهها یمنطقه بند، ساالنه انجمن ها

 ق،یتحق جیوجه به نتابا تشناسایی گردید.  نظارت و کنترلی و ورزش یانتظارات از انجمن ها، تیمسئول

 یکل هیتوان نظر یم آنو براساس  ردیها قرار گ مؤلفهتواند هسته و مرکز همه  یکه م یا مؤلفه نیمهمتر

شناسایی  مؤلفهبود. همچنین نظریه کلی پیشنهادی با توجه به  یورزش یاستقالل انجمن ها مؤلفهنمود،  انیب

 یرشته ها شرفتیدر توسعه و پ یورزش یدن انجمن هاقرار دا تیو مرجع گاهیجا تیتثب"شده را می توان 

 بیان نمود.  "رانیا یدولت یمربوطه در ورزش دانشگاهها یورزش

  یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یبدن تیاداره کل تربی، ورزش یانجمن های، شناس بیآس واژه های كليدی:
 


