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Objective: This study was conducted to investigate the presence
of physical education graduates in sports management jobs in
Kermanshah province.
Methodology: This research is descriptive and applied. The statistical
population of the study includes: executive managers, sports
specialists and heads of sports delegations, employees of the Sports
and Youth Department of Kermanshah province. For sampling, due to
the small size of the population, the total number method was used
and 87 questionnaires were distributed. The research instrument was a
two-dimensional researcher-made questionnaire about the current and
desired status of experts, whose validity was confirmed by experts,
and for internal reliability, Cronbach's alpha coefficient (α = 0.8) and
optimal status (α = 0.9) were used.
Results: To analyze the data, descriptive and inferential statistics such
as Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test, independent t-test
and one-way analysis of variance were used for comparison between
groups. The results showed the current presence of professionals in
occupations. Management is not in a good position and there is a
significant difference between the current situation and the desired
situation.
Discussion and Conclusion: The results showed that the current
situation of the presence of educated physical education specialists in
sports management jobs in Kermanshah province is not appropriate
and favorable. In other words, according to the respondents, there are
few educated specialists in the sports management jobs of the

province and the favorable situation of the presence of physical
education specialists in the sports management jobs should be
at a high level. In other words, in sports management jobs,
educated specialists should be used more, that is, in most
sports management jobs, the presence of specialists
should be more prominent.
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مقدمه:
هر سازمانی فقط در صورتی میتواند موثر عمل کند که منابع ضروری را در اختیار داشته باشد .این منابع در قالببم منببابع
مادی و در شکل سرمایه ،تسهیالت ،امکانات و منابع انسانی گروه بندی میشوند .منابع انسانی شامل کارکنان و مدیران آن-
هاست و تمام برنامهها و رویههای سازمانی تنها در صورتی که افراد شایستهای داشته باشند که آنها را به اجرا بگذارند مببرثر
خواهند بود .این موضوع خصوصاً در مورد سازمانهای خدماتی که بیشتر سازمانهای ورزشببی و ت ریحببی نیب از ایببن دسببت
هستند صدق میکند .از نکات اصلی که محقق به این تحقیق پرداخته است ین میباشد که در سببازمان هببای ورزشببی نقببا
ضعف زیادی دیدهه میشود و در این زمینه از افراد غیر فارغ التحصیل حیطه تربیت بدنی است اده شده است بنببابراین مببدیران
ورزشی بایستی به استخدام نیروی انسانی سازمان شان توجه الزم را مبببذون نماینببد .تناسببم شببال بببا مببدرت تحصببیلی در
سازمان به عنوان یک استراتژی مرثر در نگهداری منابع انسانی در نظر گرفته میشود(چالدورای .)2018 ،1از نظر چارل

بابیج2

تخصص گرایی میان مدرت تحصیلی و شال  ،ضایعات و زمان مورد نیاز برای یببادگیری کببار را خصوصباً زمببانی کببه کببار از
فرآیندهای مختل ی تشکیل شده باشد را کاهش میدهد .ضایعات و اسراف ،زمانی کاهش مییابند که افراد توجببه خببود را بببه
یک کار متمرک کنند این تناسم از لحظه ای آغاز می شود که نخست فرد برای کار و انتخاب شببال آمبباده مببی شببود .دوم،
سازمان برای کارمندیابی ،انتخاب ،استخدام و انتصاب آماده می شود .ممکن است که در آغاز استخدام ،با توجه به نیاز سازمان
و نیاز داوطلبان کار ،تناسم مورد نظر در حد محدودی برقرار شود ،ولی به تدریج و با ادامه زنببدگی کبباری در سببازمان و گببذر
1
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عمر سازمان ،انتظار می رود این تناسم بیشتر شود .اگر شال به گونه ای طراحی شود که با ویژگی های فردی متناسم باشد،
موجم انگی ش می شود و در این صورت بهره وری نیروی انسانی اف ایش می یابببد (قلببیپببور و همکبباران .)1398 ،موضببوع
تناسم در انتخاب کارکنان در سانهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است .سکی گوچی 1در سان ( ،)2020در تحقیقی به این
نتیجه رسیده است که عواملی نظیر تحصیالت ،تخصص ،مهارت و تجربه و تناسم شخصیت فرد با سازمان از عواملی هستند
که نقش مهمی در اف ایش عملکرد دارند .یک اب ار توصی ی که دانش ،مهارت ،توانایی و رفتارهای مورد نیاز بببرای عملکببرد
مرثر در یک سازمان را شناسایی میکند .محققان فراوانی فهرست هایی از م ایای است اده از الگوهای شایستگی تهیه کرده-
اند .این م ایا عبارتند از :ایجاد برنامه های آموزشی برای بهبود مدیریت و عملکرد کارکنان ،انتخبباب ،پبباداش دهببی و ارتقببای
مدیران ،پیش بینی عملکرد شالی ان رادی ،عملکرد سطح واحد و عملکرد سازمانی ،برنامببه ریب ی توسببعه حرفببهای و حرفببه
شالی و قدرت بخشی به کارکنان برای گرفتن تصمیمات مدیریتی(کوئنیگس فلد 2و همکاران .)2017 ،سببازمانهببا از طریببق
تخصصگرایی حاصل شده ،سریع تر یاد میگیرند و مهارتهایشان اف ایش مییابد .بابیج نی هماننببد اسببمیت 3معتقببد اسببت:
«متخصصی که در یک کار خبره میشود ،به احتمان بیشتر میتواند مخترع یا مبتکر ابب ار فرآینببدهایی بببرای بهبببود کببارش
شود» .نهایتاً تخصصگرایی ،موجم سازگاری دقیقتر افراد با وظای شان می شود .با تخصببص گرایببی ،مهارتهببا و پسببتها بببه
سادگی میتوانند با وظایف سازگار شوند .به اعتقاد بابیج به عنوان یک قانون چنانچه مهارتهای مورد نیاز یک شببال بیشببتر
شود و نیاز باشد که کار را در زمان کوتاهتری انجام دهیم ،م یت تخصصگرایبی بیشببتر خواهببد شببد (فرهنگببی و همکبباران،
 .)1395عدم توجه به تخصص ،تجربه ،کارآیی ،عالقه و توانبایی مببدیران در انتصبباب بببه مسب ولیتهببای سببازمانی موجببم
تصمیمات نامناسم ،اقدام بیهوده ،تضعیف و به مرور مرگ سازمان میشود (عطافر و آذربایجانی.)1380 ،
طبق تحقیقات انجام شده در سازمان های ورزشببی و مشبباغل مببدیریتی ورزش کشببورمان در سببطوم مختلببف مببدیریتی
(مدیریت عالی ،میانی و سرپرستی) از افراد متخصص تحصیل کرده تربیت بدنی و به ویژه متخصصان تحصیل کرده مدیریت
ورزشی است اده بسیار کمتری میشود .بنا بر یافته های هنری ( ،)1398در سازمان های ورزشببی ایببران  80درصببد نیروهببای
انسانی غیر تخصصیاند و تنها  10درصد مدارت تحصیلی مدیران و سرپرستان سازمانهای ورزشی در ایران فوق لیسببانس و
دکترا میباشد و  90درصد دیگر لیسانس و پایینترند .همچنین بنا بر یافته های برقرار جهرمی ( 75 ،)1399درصببد مربیببان و
 68درصد داوران و  77درصد مدیران ورزشی دارای رشتهای غیر از تربیت بدنی هستند .بنا بر یافته های برومنببد و همکبباران
( ،)1396ورود افراد غیرورزشی و غیر متخصص به ورزش از موانع اشتاان فارع التحصیالن رشته تربیت بدنی و علببوم ورزشببی
ایران به شمار می آید .سازمانهای ورزشی کشور به عنوان متولیان ورزش ،نقش اصلی را در توسعه ،ترویج و رشببد ورزش در
هر دو بُعد ورزش همگانی و قهرمانی به عهده دارند .الزمهی رسیدن به اهداف در سازمانهای ورزشی کشور ایببن اسببت کببه
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این سازمان ها به طور مرثر عمل کنند و در صورت مرثر عمل نمودن خواهند توانست سیستم ورزشی کشور را به طور موفقیت
آمی ی مدیریت کنند و به اثر بخشی مطلوب ن دیک شببوند (شببیخعلی زاده و تجبباری1392 ،؛ وینیببت واتانبباخن .)2016 ،1در
همین راستا برای پیشرفت و توسعه ورزش کشور ،سازمانهای ورزشی استانها نقش بسیار مهم و کلیدی دارند و ایببن ادارات
در صورت داشتن مدیران متخصص و کارآمد بهتر میتوانند به توسعه و پیشرفت ورزش کشور کمببک کنند(قاسببمیان:1399 ،
.)7-6
از نکات ارزشمند تحقیق این میباشد که با توجه به نقاظ ضعف فراوان در مسائل ورزشی استان کرمانشاه مشخص شببوند
که چه می ان از این افراد فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی میباشند و اینکه آیا کمبببود تخصببص تحصببیلی در اداه ورزش و
جوانان استان باعث یه وجود آمدن این کاستی ها شده است و با توجه به موارد مورد اشاره این پرسش کلی برای محقق بببه
وجود آمد که وضعیت موجود و مطلوب حضور متخصصان تربیت بدنی در مشاغل مببدیریت ورزش اسببتان کرمانشبباه چگونببه
است؟ تا فاصله بین وضع موجود و مطلوب حضور متخصصان در مشاغل مدیریتی ورزش را بررسی کرد.
روش شناسی تحقیق
روش تحقیق توصی ی و از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق شامل ،متخصصببان
ورزشی (اعضای هیأت علمی تربیت بدنی در دانشگاه های استان کرمانشاه) و مدیران اجرایببی در مشبباغل مببدیریتی ورزش و
خبرنگاران ورزشی روسای هی ت های ورزشی و کارکنان داره ورزش و جوانان استان کرمانشاه که در رابطه با موضوع تحقیق
صاحم نظر بودند 87 .ن ر به عنوان جامعه آماری هستند .نمونه آماری تحقیق به صورت تمام شمار برابر با جامعببه آمبباری در
نظر گرفته شد .تعداد متخصصان ورزشی  11ن ر که شامل قهرمانان در سطح جهانی بود  ،مدیران اجرایی  58ن ببر کببه شببان
روسائی هی ت های ورزشی میباشد و خبرنگاران ورزشی  18ن ر شانل مربیببان ورزشببی را تشببکیل داده اسببت .از پرسشببنامه
هایی که بین نمونهها توزیع شد 72 ،پرسشنامه به صورت کامل بببه دسببت محقببق رسببید .در ایببن تحقیببق بببرای گبردآوری
اطالعات مورد نیاز از روشها و شیوههایی مانند بررسی اسناد و مدارت ،جسببتجوی کتابخانببهای در مببورد ادبیبات و پیشببینه
تحقیق و پرسشنامه محقق ساخته است اده شد که بر اساس مقیاس فاصلهای لیکرت تدوین شببد .در ایببن تحقیبق پرسشببنامه
محقق ساخته که مورد تایید اساتید قراررفته و روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بببر اسبباس ال ببای کرونبببا  89بببود ایببن
پرسشنامه در دو بخش طراحی شد؛ بخش اون ،تعیین ویژگی های شخصی پاسخ دهندگان .بخش دوم ،پرسشنامه دو بُعببدی
تعیین وضع موجود و مطلوب حضور متخصصان که شامل  14س وان مشترت بود .س واالت به صورت  5گ ینه ای و با نمببره
وسط  3طراحی شد و از آزمودنی ها خواسته شد مقابل هر مرل ه در پرسشنامه پاسخ خود را بر روی یک طیف  5گ ینببه ای از
خیلی کم تا خیلی زیاد انتخاب نموده و به آن نمره ای بدهند که ارزش عددی خیلی کم برابر  1و خیلی زیاد برابببر  5در نظببر
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گرفته شده بود .این بخش وضعیت حضور متخصصان تحصیل کرده تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش در وضع موجببود
و وضع مطلوب را سنجید .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نی  ،توسط جمعی از اساتید مببدیریت ورزشببی در کشببور مببورد
تأیید قرار گرفت .برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه با است اده از نرم اف ار  SPSSضریم آل ای کرونبا محاسبه شد .می ان
این ضریم که بیانگر ثبات یا هماهنگی و قابلیت اعتماد اب ار تحقیق است برای پرسشنامه وضعیت حضور متایر وضع موجببود
در سطح  0/8و برای متایر وضع مطلوب  0/9به دست آمد.
برای توصیف اطالعات ،پس از استخراج و دسته بندی اطالعببات جمببع آوری شببده بببا اسببت اده از نببرم افب ار  SPSSاز
شاخصهای میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانی ،درصد و جدون است اده شد .در بخش آمار استنباطی از آزمون کلمببوگروف ب
اسمیرنوف به منظور تشخیص طبیعی بودن توزیع و برای بررسی وضعیت حضور متخصصان در وضع موجود و وضع مطلببوب
از آزمونهای تی تک نمونهای ،برای بررسی ت اوت میان وضع موجود و مطلوب از آزمون تی مستقل و برای بررسببی ت بباوت
بین دیدگاه پاسخ دهندگان در تعیین وضع موجود و مطلوب و موانع حضور متخصصان از آزمون تحلیل واریببانس یببک طرفببه
است اده شد.
یافته های تحقیق
ویژگی های دموگرافیکی پاسخ دهندگان(نمونه تحقیق) در جدون  1مشخص شده است.
جدون  )1توزیع فراوانی و درصد فراوانی تأهل ،جنسیت ،میانگین سنی و میانگین سابقه کار

جدون شماره  ،1نشان می دهد به طور کلی  97/3درصد نمونههای تحقیق را مردان تشببکیل داده انببد و میببانگین سببنی
مجموع پاسخدهندگان  39/99سان است .همچنین میانگین سابقه کار پاسخ دهندگان در مجموع  14/42و میانیگن سابقه کار
مدیران اجرایی  18/51سان است.
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جدون )2توزیع و درصد فراوانی نمونههای تحقیق بر اساس رشته تحصیلی
فراوانی

پاسخ دهندگان

درصد

رشته تحصیلی

فراوانی
16

خبرنگاران ورزشی
متخصصان تربیت بدنی

11

مدیران اجرایی

45

مجموع

72

تربیت بدنی

1

6 /2

غیر تربیت بدنی

15

93 /8

تربیت بدنی

11

100

غیر تربیت بدنی

0

0

تربیت بدنی

15

33 /3

غیر تربیت بدنی

30

66 /7

تربیت بدنی

27

37 /5

غیر تربیت بدنی

45

62 /5

با توجه به جدون 37/5 ، 2درصد از نمونه تحقیق دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و از بین مدیران اجرایی استان نیب
تنها  33/3درصد دانش آموخته تربیت بدنی هستند.
بر اساس یافتههای توصی ی ،به طور کلی  16/6درصد مدرت تحصیلی نمونههای تحقیق پببایینتببر از کارشناسببی45/8 ،
درصد کارشناسی و  37/5درصد فوق لیسانس و دکترا هسببتند .همچنببین از بببین مببدیران اجرایببی  15/5درصببد پببایینتببر از
کارشناسی 51/1 ،درصد کارشناسی و  33/4درصد فوق لیسانس و دکترا هستند.
جدون  )3نتایج وضعیت طبیعی بودن توزیع داده های متایرهای وضع موجود و مطلوب با آزمون کلموگروف ب اسمیرنوف

()K-S
متایر

فراو
انی

میانگین

انحراف
میانگین

آزمون

معناداری

Z

آزمون

نتیجه
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وضع موجود

72

2/5089

0/52200

1/051

0/219

نرمان

وضع مطلوب

72

4/2996

0/49191

1/313

0/064

نرمان

با توجه به جدون  ،3دو متایر وضع موجود و مطلوب با است اده از آزمون کلموگروف ب اسمیرنوف از توزیع طبیعی برخوردار
هستند.
جدون  )4آزمون تی تک نمونه ای وضعیت موجود و وضعیت مطلوب حضور متخصصان
متایر

فراوانی

وضعیت موجود

72

وضعیت مطلوب

72

میانگین

انحراف استاندارد

آماره T

درجه آزادی

اختالف میانگین

سطح معناداری

508

0/52200

-7/983

71

-0/49107

0/001

2/9
299

0/49191

71

22/418

1/29960

0/001

4/6

با توجه به جدون  ،4پاسخ های ارائه شده به این متایر نشان میدهد که مقدار میانگین ( )2/508بدست آمده کمتر از عدد
ارزشی  3است .با توجه به اینکه عدد معناداری از سطح معناداری استاندارد ( )0/05کمتر اسببت ،نتیجببه بدسببت آمببده معنببادار
است .بنابراین میتوان گ ت از دیدگاه پاسخ دهندگان حضور متخصصان تربیت بدنی در مشاغل مببدیریتی ورزش در وضببعیت
موجود از وضع مطلوبی برخوردار نیست .با توجه جدون  ،4پاسخ های ارائه شده به این متایر نشان میدهد که مقدار میببانگین
( )4/299بدست آمده بیشتر از عدد ارزشی  3است  .با توجه به اینکه عدد معناداری از سطح معناداری اسببتاندارد ( )0/05کمتببر
است ،نشان میدهد که نتیجه بدست آمده معنادار است .بنابراین میتوان گ ت از دیدگاه پاسخدهنببدگان حضببور متخصصببان
تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش بایستی در حد مطلوبی باشد.
جدون  )5آزمون تی مستقل برای ت اوت بین وضع موجود و وضع مطلوب
متایر

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

وضع موجود

72

2/5089

0/52200

وضع مطلوب

72

4/2996

0/49191

اختالف میانگین ها

آماره T

سطح معناداری

1/79067

-21/184

0/001

با توجه به جدون  ،5نتایج نشان میدهد که مقدار میانگین وضع موجود ( )2/508با مقدار وضببع مطلببوب ( )4/299کببامالً
مت اوت است .چون در این آزمون سطح معناداری ،برابر ( )0/001می باشد و از سطح معناداری استاندارد ( )0/05کمتببر اسببت،
بنابراین با اطمینان 95درصد می توان گ ت بین وضع موجود و وضع مطلوب ت اوت معناداری وجود دارد.
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جدون  )6ت اوت بین دیدگاه پاسخ دهندگان در وضع موجود و مطلوب ،تحلیل واریانس یک طرفه
ت اوت بین دیدگاه پاسخ دهندگان در وضع موجود
پاسخ دهندگان

فراوانی

خبرنگاران
متخصصان ورزشی
مدیران

میانگین

انحراف

اختالف بین

استاندارد

گروه ها

16

2/4330

0/33551

0/736

11

2/3182

0/42542

45

2/5825

اختالف

آزمون()F

درون گروه ها
18/610

سطح
معناداری

1/365

0/262

0/58605

ت اوت بین دیدگاه پاسخ دهندگان در وضع مطلوب
خبرنگاران
متخصصان ورزشی
مدیران

16
11
45

2/2545
4/3831
4/2952

0/31619

0/110

17/070

0/223

0/801

0/42651
0/55904

با توجه به جدون  ،6آماره ( )Fبرابر  1/365و سطح معناداری برابر  0/262است .با توجه به اینکه سطح معناداری ب رگتببر
از ( )0/05است ،بنابراین با اطمینان 95درصد می توان گ ت که بین دیدگاه پاسخ دهندگان در وضع موجود ت بباوت معنبباداری
وجود ندارد .همچنین با توجه به جدون  ،6با اطمینان 95درصد میتوان گ ت که بین دیدگاه پاسخ دهندگان در وضع مطلببوب
ت اوت معناداری وجود ندارد.
وضعیت حضور متخصصان در مشاغل مدیریتی ورزش استان کرمانشاه با توجه به اسناد و مدارت
با توجه به اینکه حضور متخصصان در وضع موجود به وسیله دیدگاه پاسخ دهندگان در پرسشببنامه  2بُعببدی بببه سببنجش
شده بود ،اما محقق فقط به آن بسنده نکرد و با دریافت آمار و اطالعببات از نهادهببای دولتببی از جملببه اداره ورزش و جوانببان
استان کرمانشاه و اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشبباه و دانشببگاه هبای موجببود در اسببتان توانسببت میب ان حضببور
متخصصان یعنی تحصیل کردگان رشته تربیت بدنی در وضعیت موجود را بدست آورد.
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جدون  )7توزیع و درصد فراوانی حضور متخصصان در وضع موجود با دریافت آمار و اطالعات از نهادهای دولتی
پاسخ دهندگان
مدیر و معاونین اداره ورزش و جوانان
رؤسای هیأت های ورزشی

فراوانی

رشته تحصیلی

8

تربیت بدنی

6

75

غیر تربیت بدنی

2

25

تربیت بدنی

7

16 /3

36

83 /7

تربیت بدنی

2

100

غیر تربیت بدنی

0

0

تربیت بدنی

3

100

غیر تربیت بدنی

0

0

تربیت بدنی

18

32 /1

غیر تربیت بدنی

38

67 /9

43

غیر تربیت بدنی
مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش

2

مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها

3

مجموع

56

درصد فراوانی

در سطح استان کرمانشاه  56پست مدیریتی وجود دارد ،که با توجه به جدون  ،7از بین مدیران ورزشی اسببتان کرمانشبباه
 32/1درصد مدیران را متخصصان تحصیل کرده تربیت بدنی و  67/9درصد مدیران را افراد غیر متخصص تشکیل داده اند.
در آخر مدرت تحصیلی مدیران ورزشی استان کرمانشاه با توجه به آمار و اطالعات دریافتی در وضع موجود مورد بررسببی
قرار گرفته شد .مدرت تحصیلی مدیران ورزشی در استان کرمانشاه نشان می دهد که 17/8 ،درصد پببایین تببر از کارشناسببی،
 51/7درصد کارشناسی 30/31 ،درصد باالتر از کارشناسی هستند.
نتیجه گیری
شال ،حرفه و تحصیل و تخصص گرایی در موضوعات مورد بحث علوم انسانی و اجتمبباعی کمببی بببا چببالش اسببت و در
برخی از رشتهها مانند فلس ه ،علوم اجتماعی ،تعلیم و تربیت و نمیتوانم دانشآموختگان بگویم ایببن رشببته در چببه مشبباغلی
میتواند کار کند و یا اینکه برنامة درسی دارای شال یا شال خاصی است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسببش ،دو کببار اصببلی
یعنی شال و برنامة درسی از نظر م هومی بررسی می شود و سپس به مرل ه های مربو بببه شببال و حمایببت بببرای شبباغل
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پرداخت می شود( .یادگار زاده )1396
دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی ،متولیان آن محسوب مببیشببوند.
امروزه ،بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعهی سازمان ها و در پببی آن جوامببع در گببرو اسببت اده صببحیح از
نیروی انسانی است(مقصودی و همکاران .)1400 ،منابع انسانی در سازمانها تنها منبعی است که کمیاب اسببت و بببه راحتببی
قابل کپی برداری توسط سایر سازمانها نیست(چانگ 1و هوانگ .)2018 ،2امروزه ،نقش کلیدی منابع انسانی باعث شده برای
جذب نیروهای شایسته بین سازمان رقابت شدیدی صورت گیرد .همچنین در هر سازمان تولیدی ،خدماتی یا آموزشی نیببروی
انسانی نقشی سازنده و کلیدی در پیشبرد هدفها و مأموریتهببای سببازمان دارد(مقصببودی و همکبباران .)1400 ،نتببایج آمببار
توصی ی نشان داد که دامنه سنی مدیران بین  31تا  65سان است .بهتر است سازمانهای ورزشی اسببتان نسبببت بببه جببذب
مدیران جوانتر اقد ام نماید تا بتوانند انرژی بیشتری را به سازمان ت ریق کنند .وقتی به نوع رشته تحصببیلی در بببین مببدیران
نگریسته میشود این موضوع نتیجه گیری میشود تعداد زیادی از مدیران در رشتههای غیر تربیت بدنی فارغ التحصیل شده-
اند .نتایج نشان داده است که بیشتر تعداد ( 62/5درصد) مدیران اجرایی در استان کرمانشاه دارای مببدرت غیببر تربیببت بببدنی
هستند .لذا با توجه به تعداد روز اف ون فارغ التحصیالن دانشگاهی در رشته تربیت بببدنی در مقبباطع کارشناسببی و کارشناسببی
ارشد و دکترا ،ضروری است تا مدیریت منابع انسانی در مدیریت اداره کل توجه ویژهای به تکمیل پستهای خالی بببا اسببتخدام
نیروهای جدید و متخصص تربیت بدنی مبادرت ورزد .از طرفی دیگر آمار توصی ی نشان داد کببه ن دیببک بببه نصببف مببدیران
دارای مدرت کارشناسی هستند .بنابراین ضروری است که هرم سطح تحصیالت مدیران اجرایی در مشبباغل مببدیریتی ورزش
اصالم گردد و با جذب افرادی با سطح تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین ارتقاء سطح تحصیلی مببدیران فعلببی را
فراهم آورد .در همین رابطه کاکر ( )2015به نقل از حکمتی اصل ( )1399در تحقیق خود به این نتایج رسیده کببه 100درصببد
معلمان تربیت بدنی و ورزش در مدارس پسرانه ایالت لویی زیانا ،دارای مدرت کارشناسی بوده اند و عالوه بر ایببن  67درصببد
آنها دارای مدرت کارشناسی ارشد یا دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بوده اند.
نتایج تحقیق نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان وضع مطلوب حضور متخصصان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش
بایستی در حد باالیی باشد .به عبارتی در مشاغل مدیریتی ورزش از متخصصان تحصیل کرده بایستی است اده بیشتری شببود،
یعنی در بیشتر مشاغل مدیریتی ورزش حضور متخصصان پررنگ تر باشد .در همین رابطه عمادزاده ( )1394بیان میکنند که،
طبق معادله تولید کاب ب داگالس ،تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی شاغل متخصص بسیار با کشش میباشد .به طوری
که یک درصد اف ایش در تعداد نیروی شاغل متخصص میتواند منجر به  55درصد اف ایش در تولید ناخالص داخلی شود .هر
کشوری برای دست یابی به هدف رشد اقتصادی سریع ،عالوه بر سرمایه فی یکی به سرمایه انسانی متخصص نیاز دارد ،در ایببن
1

. Chang
2. Huang
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میان آموزش عالی ،معرف مهمترین نوع سرمایه انسانی متخصص است که با ارتقای مهارتهببا و دانببش و تببوان حرفببهای و
مدیریتی میتواند کمک زیادی برای دست یابی به رشد اقتصادی نماید .نتایج ایببن تحقیببق بببا نتببایج علببی آبببادی و همکبباران
( )1396مطابقت دارد؛ به گ تهی او ،داشتن تحصیالت مناسم و گذراندن دورههای آموزشی از عوامل مرثر در احراز پسببتهای
مدیریتی قرار دارد .نتایج این تحقیق با نتایج بردبار و همکاران ( )1396مطابقت دارد؛ طبق نتایج آن تحقیق داشتن تحصیالت
مناسم به عنوان مهم ترین الگوهای شایستگی برای جانشین پروری کارکنان انتخاب شده است .همچنین نتایج این تحقیق با
نتایج بابایی زکلیکی ( )1395مطابقت دارد ،طبق گ ته ی او اهم عوامل مرثر در احراز پست های مببدیریتی و ارتقببای مببدیران
م بور را تحصیالت باالتر ،تخصص و تجربه مناسم میداند .همچنین نتایج تحقیق با نتایج سببکی گببوچی ( )2020مطابقببت
دارد ،بنا بر گ ته او عوا ملی نظیر تحصیالت ،تخصص ،مهارت و تجربه و تناسم شخصیت فرد با سازمان از عواملی هستند که
نقش مهمی در اف ایش عملکرد دارند  .به عبارتی بایستی کسانی را که دارای تحصیالت مناسم مربو بببا آن شببال اسببت را
برای احراز در آن مشاغل مدیریتی انتخاب کرد.
نتایج تحقیق نشان داد از نظر پاسخ دهندگان وضع موجود حضور متخصصببان تحصببیل کببرده تربیببت بببدنی در مشبباغل
مدیریتی ورزش استان کرمانشاه از وضع مناسم و مطلوبی برخوردار نیست .به عبارت دیگر از نظر پاسخ دهندگان متخصصان
تحصیل کرده کمی در مشاغل مدیریتی ورزش استان حضور دارند .نظر پاسخ دهندگان با نتایج توصی ی این تحقیق و نتایجی
که با دریافت آمار و اطالعات از نهادهای دولتببی بدسببت آمببده بببود مطابقببت دارد .نتببایج ایببن تحقیببق بببا نتببایج برومنببد و
همکاران( )1396و برومند و همکاران( ) 1392مطابقت دارد ،او در تحقیق خود به این نتیجه رسیده که ورود افراد غیر ورزشببی
و غیر متخصص به ورزش مهمترین تهدید اشتاان فارغ التحصیالن است .نتایج تحقیق با نتایج هنری ( )1398مطابقت دارد و
او عنوان می کند که در سازمانهای ورزشی ایران  80درصد نیروهای انسانی غیر تخصصیاند .در همین رابطه خسببروی زاده
و همکاران ( )1398طبق نتایج تحقیق خود ،یکی از تنگن اها و چالش های کمیته ملببی المپیببک جمهببوری اسببالمی ایببران را
فقدان نظام شایسته ساالری در تعیین مدیران ورزشی کشور می دانند .همچنین حسینی و همکاران ( )139طبق نتایج تحقیق
خود به این نتیجه رسیدند که یکی از چالش ها و تنگناهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران را فقدان شایسته ساالری در
تعیین مدیران و مربیان ورزشی کشور بیان می کند .همچنین نتایج تحقیق بببا نتببایج قلببی پببور و همکبباران ( )1398و برقببرار
جهرمی ( )1399نی مطابقت دارد .قلیپور و همکاران ( )1398به این نتیجه رسیدند که فقط حدود  40درصد از کارکنببان ایببن
شرکت از لحاظ شالی ک امالً متناسم بودند و به این نتیجه رسیدند که کارکنانی که از لحاظ شالی متناسببم بببوده انببد ،تعهببد
سازمانی بیشتری داشته اند .پس سازمان های ورزشی در سطح استان کرمانشاه برای تعهد بیشتر کارکنان خود و جلببوگیری از
اتالف منابع سازمان بایستی از متخصصان تحصیل کرده تربیت بد نی بیشببتری در مشبباغل مببدیریتی ورزش اسببتان اسببت اده
کنند.
نتایج تحقیق نشان داد بین وضع موجود و وضع مطلوب حضور متخصصان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش استان
کرمانشاه ت اوت معناداری وجود دارد .یعنی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب حضور متخصصان زیاد است .به عبارتی در
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مشاغل مدیریتی ورزش استان کرمانشاه افراد غیر متخصص و غیر ورزشی بیشتری در شرایط کنونی حضور دارند .همان طور
که دوستی 1و همکاران ( )2017در تحقیق خود بیان میکنند که مهمترین کارهببای صببورت گرفتببه شببده بعببد از ورود افببراد
سیاسی به عرصه ورزش باعث ترویج ایدئولوژی سیاسیشان ،جابجایی زیردستان ،حضور مدیران سیاسی دیگببر و رانببدهشببدن
متخصصین از پستهای ورزشی و ت رقه و بدبینی در بین متخصصین ورزشی میشود .پس بایستی از ورود افببراد غیرورزشببی و
غیر متخصص به عرصه ورزش جلوگیری کرد و از افراد متخصص تحصیل کرده تربیت ببدنی در مشبباغل مببدیریتی ورزشببی
است اده بیشتری کرد تا بتوان فاصلهی بین وضع موجود و وضع مطلوب حضور متخصصان را کم کرد .چه بسا اگر این معضل
حل شود با سپردن امور ورزش به افراد واجد شرایط ،زمینهی حل بسیاری دیگر از چالشهای موجود در عرصه ورزش از جمله
چالش اشتاان فراهم میشود؛ زیرا جذب افراد متخصص در سازمانهای ورزشی سبم ایجاد انگی ه در دانشجویان میشببود ،از
طرفی دیگر وجود افراد متخصص و حرفهای در سازمانهای ورزشی به رشببد و تقویببت سببازمانهببای بوروکراتیببک حرفببهای
کمک میکند ،روندی که در سازمانهای ورزشی دیگر کشورها تجربه شده و با نتببایج متبتببی همببراه بببوده اسببت (برومنببد و
همکاران .)1392 ،به گ تهی شجیع و جوادیان ( 70/2 ،)1386درصد دانشجویان نسبت به آینده شببالی خببود نگببران هسببتند.
همچنین نتایج بدست آمده از کشورهای مختلف از جمله آدام  ،)1997( 2آندرسون ،)2016( 3ماکسببون 4و همکبباران (،)2000
کانتون 5و همکاران ( )2001نشان میدهد که انگی ه شالی مهم ترین انگی ه جوانان برای ورود به دانشگاه است .پس میتوان
نتیجه گرفت با کاستن بین وضع موجود و وضع مطلوب حضور متخصصان ،معضل بیکاری فارغ التحصببیالن تربیببت بببدنی را
نی میتوان کاهش داد.
نتایج تحقیق نشان داد بین دیدگاه پاسخ دهندگان در وضع موجود و وضببع مطلببوب حضببور متخصصببان تحصببیل کببرده
تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش استان کرمانشاه ت اوت معناداری وجود ندارد .به عبارتی همه پاسببخ دهنببدگان مت ببق
القون هستند که وضع موجود حضور متخصصان در مشاغل مدیریتی ورزش استان کرمانشاه وضع مناسم و مطلببوبی نیسببت.
همچنین همه پاسخ دهندگان مت ق القون هستند بایستی در تمامی مشبباغل مببدیریتی ورزش از متخصصببان تحصببیل کببرده
تربیت بدنی است اده شود .یعنی همه پاسخ دهندگان به اهمیت حضببور متخصصببان ورزش در مشبباغل مببدیریتی ورزش پببی
بردهاند ،اما متأس انه با توجه به نتایجی که بدست آمد حضور متخصصببان در مشبباغل مببدیریتی مناسببم نیسببت .بببه نقببل از
بازیاری و همکاران ( ،) 1399داشتن دانش و بصیرت در هر سطحی الزمه کببار در یببک سیسببتم شایسببتگی دانسببته و بببرای
شایستگی دو بان متصور شده است .یک بان آن دانش و بان دیگر بینش و نحوه برخورد با مسأله اعتقبباد و ارزشهاسببت .بببه
1
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همین جهت بایستی مس والن در انتخاب مدیران شایسته و متخصص که دانش و مهارتهببای الزم در آن شببال را آمببوزش
دیدهاند و پرورش یافتهاند نهایت دقت را کنند .لذا بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،حضور افراد غیببر متخصببص در مشبباغل
مدیریتی ورزش موجم ت اوت وضع موجود و وضع مطلوب شده است .به عقیده آلتین 1و بیرنب  ،)2018( 2معیببار بهببرهوری در
بخش خدمات بیش از آنکه به فناوری و سایر عوامل بستگی داشته باشد به عامل انسانی بستگی دارد و نیروی انسانی
متخصص ،رکن اساسی پیشرفت و توسعه هر کشور است.در اخر محقق بر اساس یافته ها و نتیجه گیری تحقیق پیشنهاد
های را اراعه میدهد از جمله این پیشنهادات است اده از افراد قارغ التحصیل تحصیالت تکمیلی برای پست های مهم ورزشببی
استان،گذاشتن شر فارغ التحصیل بودن تربیت بدنی برا اسببتخدامی اداره ورزش جوانببان اسببتان و اینکببه اسببت اده از افببراد
متخصص ورزشی برای کارهای اجرایی در حیطه ورزشی استان میباشد.

. Althin
. Behrenz

1
2
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