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 سخن رئیس همایش

 

ایران ما کشوری با سرمایه های بزرگ انسانی در حوزه ورزش است که با بهره گیری از توانمندی ها و دانش این 

راه توسعه علمی کشور برداشت. از لزوم اهمیت به حوزه ورزش همین بس  سرمایه ها می توان گام های استواری در

که امروزه در جوامع مترقی و سالمت دنیا، ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی و عامل مهم اقتصادی مورد مطالعه و 

 پژوهش علمی قرار می گیرد.

مدیران ورزشی از دستاورد های آن و  آنچه از برگزاری همایش های مدیریت ورزشی به دنبالش هستیم بهره گیری

مشارکت دادن بیشتر جامعه مدیریت ورزشی در حوزه های علمی کشور و تالش در راه ساختن آینده ایده آل برای 

پژوهش های مدیریت ورزشی می باشد. امیدوارم با همت و تالش تمام عزیزان جامعه مدیریت ورزشی کشور، دانش 

تئوریک در ورزش مورد استفاده قرار نگیرد و به آن به عنوان یک تئوری منحصر به مدیریت ورزشی تنها در مسائل 

 فرد و قابل اجرا در مسائل علمی نگاه شود.

 

 

 دکتر محمود گودرزی
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 همایش ریسخن دب

 
م دیگر دنیای امروز دنیای پیشرفت علوم مختلف است. علم مدیریت ورزشی شاید ظاهرا سابقه ای به قدمت علو

نداشته باشد اما از نگاه کاربردی قرن هاست در بطن محیط ها و مسائل ورزشی جاری بوده است. مدیریت ورزشی در 

سال های اخیر پیشرفت شایان توجهی پشت سر گذاشته است و جوانان و پژوهشگران در بسیاری از کشورهای توسعه 

د نشان داده اند. در این میان دانشجویان، پژوهشگران، یافته استقبال و توجه بسیاری به این عرصه علمی از خو

مدیران و عالقه مندان به حوزه مدیریت ورزشی در کشور ما نیز با بهره گیری از توانایی ها و دانش خود به دنبال 

ایفای نقشی در اثربخشی مثبت و مطلوب در رشد دستاوردهای علمی و در نهایت ارتقای جایگاه مدیریت ورزشی 

 در جهان بوده است.کشور 

انجمن علمی مدیرت ورزشی کشور در این سال ها همواره سعی در حمایت از این جامعه و گسترش فعالیت های آنان 

بوده است. ما با برگزاری پنجمین همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی کشور و ارائه دستاوردهای نوین علم مدیریت 

حوزه، به دنبال ادای سهم خود در این زمینه بوده ایم و اگر موفقی به  ورزشی و معرفی و تقدیر از پژوهشگران این

دست آورده ایم مرهون نیروهای دانشی و مدیریت بهینه کلیه اساتید، دانش پژوهان و همکاران خستگی ناپذیر در 

و معنوی همه جامعه مدیریت ورزشی کشور بوده است. در انتها اعتقاد دارم با عنایت ایزد منان و تالش های علمی 

 افراد فعال در حوزه مدیریت ورزشی پر توان تر به این مسیر ادامه خواهیم داد.

 

 

 دکتر حبیب هنری
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 یعلم معاونسخن 
 

یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و  های علمی پژوهشهمه ما بر این موضوع واقف هستیم که 

. اما موفقیت و بالندگی جامعه علمی کشور بستگی به گستردگی پژوهش آیدمیتوسعه پایدار در هر کشور به شمار 

 ها و توجه به تمام زمینه های علمی دارد که علم مدیریت ورزشی از این قاعده مستثنی نیست. 

خوش بختانه امروزه مدیریت ورزشی موضوع مقاله های تجاری بی شمار، کتاب های آموزشی و حتی روزنامه ها 

انجمن علمی مدیرت ورزشی کشور نیز همواره تالش دارد منبع مهمی برای نشر دانش و اطالعات مهم  شده است.

درباره مدیریت ورزشی و تشکیل گردهمایی های این جامعه علمی باشد و با فعال کردن ذهن پویا و پرسشگر 

 سوق دهد.جامعه مدیریت ورزشی آن ها را به سوی انجام پژوهش های علمی موفقت آمیز و موثر 

مدیریت فراگیر است و تعداد بیشماری حوزه ورزشی را در برمی گیرد، سعی ما با  از آنجا که مدیریت ورزشی یک

توجه به اهداف و خط مشی های انجمن بر این است تا با همایش های برگزار شده گستردگی این علم را پوشش 

ین جامعه به ارتقای سطح کیفی و اثرگذاری کاربردی آن داده و با مشارکت حداکثری دانشجویان، اساتید و فعاالن ا

بیفزاییم. خدا را شاکر هستیم که هرساله استقبال و حمایت های بی منت جامعه مدیریت ورزشی شامل حال ما 

بوده است تا سربلند از پس مسئولیت های خطیر خود در راه اشاعه علم مدیرت ورزشی و گسترده کردن مرزهای 

 ته برآییم.دانش در این رش

 

                                                                      

 مصطفی افشاریدکتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همایش یگذار استیس یشورا
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  یمحمود گودرز دکتر

 ابوالفضل فراهانیدکتر 

 دکتر حبیب هنری

 یجارتدکتر فرشاد 

  یافشار یدکتر مصطف

 دکتر محمد پورکیانی

 قیاء تا یدناهدکتر 

 دکتر مرجان صفاری

 دکتر حمید سیفی

 دکتر لقمان کشاورز 

  یقاسم دیدکتر حم

 دکتر عباس نظریان مادوانی

 آقای علی دیرنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل اجرایی همایش
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 دکتر حبیب هنری:  همایش ریدب

  یافشار یدکتر مصطف: یعلم معاون
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 رستمی سمیه مرادی، سجده: ابط عمومیوو ر خانه ریمسئول دب

 : میترا نوریبازاریابی تهیمسئول کم

 مسعود دارابی – اسماعیلی نمحس دکتر کتابچه: نیتدو تهیمسئول کم

 سراجی مهدیهن: یداوطلب تهیمسئول کم

 مسئول کمیته کارگاه آموزشی: دکتر میثم رحیم زاده

 مسئول کمیته سخنرانان: فهیمه محمدحسن

 دکتر رضا شجیع مسئول کمیته کتاب برتر:

 مسئول کمیته مسابقه: ستاره اسکندری

 مسئول کمیته پوستر: فرزانه جعفری

 بابایی حسین ه تغذیه:کمیتمسئول 

 مهناز مهماندوست-علی افروزه مسئول کمیته پذیرش: 

 مسئول کمیته پیشکسوتان: دکتر خاطره جماعت
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 قواعد و الزامات روی؛پیاده داردوست شهرهای

 9افروزه علی ،8پورکیانی محمد

 تهران دانشگاه ورزشی مدیریت دکتری دانشجوی.9 بهشتی، شهید دانشگاه استادیار.8

 

 چکیدهچکیده

ضافهاضاافه  دارایدارای  آمریکاآمریکا  جمعیتجمعیت  سومسوم  دودو  وو  استاست  چاقچاق  نفرنفر  یکیک  آمریکایی،آمریکایی،  سهسه  هرهر  ازاز  امروزهامروزه  د،د،اناندادهداده  نشاننشان  اخیراخیر  تحقیقاتتحقیقات ستندهساتند  وزنوزن  ا   دردر. . ه

  وو  مرگمارگ  میزانمیزان  ،،8073  سالسال  بابا  مقایسهمقایسه  دردر  وو  دهنددهندمیمی  تشکیلتشکیل  چاقچاق  افرادافراد  رارا  جمعیتجمعیت  ازاز  درصددرصد  93  حدودحدود  دهددهدمیمی  نشاننشان  آمارهاآمارها  نیزنیز  ایرانایران

  چاقیچااقی  شیوعشایوع  ازاز  باالتربااالتر  ایرانایران  دردر  زنانزنان  چاقیچاقی  شیوعشیوع  میزانمیزان  ها،ها،گزارشگزارش  ازاز  برخیبرخی  دردر  حتیحتی. . استاست  شدشد  برابربرابر  دودو  ایرانایران  دردر  چاقیچاقی  اساساساس  بربر  میرمیر

  .استاست  شدهشده  ثبتثبت  آمریکاییآمریکایی  زنانزنان

یرااخیارا  کهکاه  شهرهاییشهرهایی. . کنندکنندمیمی  جستجوجستجو  شهریشهری  هایهایطراحیطراحی  دردر  رارا  چاقیچاقی  شیوعشیوع  دالیلدالیل  مهمترینمهمترین  ازاز  یکییکی  پژوهشگرانپژوهشگران    حالحاال  دردر  روزروز  هرهار  اخ

  شهرهاشاهرها  دردر  رویروی  پیادهپیاده  امکانامکان  آنآن  تبعتبع  بهبه  کهکه  شوندشوندمیمی  ساختهساخته  خودروهاخودروها  رایرایبب  تنهاتنها  جامعهجامعه  شهروندانشهروندان  بهبه  توجهتوجه  جایجای  بهبه  وو  هستندهستند  گسترشگسترش

  روی بود. روی بود. پیادهپیاده  دارداردوستدوست  شهرهایشهرهای  توسعهتوسعه  برایبرای  راهکارهاییراهکارهایی  ارائهارائه  پژوهش،پژوهش،  ایناین  هدفهدف  لذالذا. . یابدیابدمیمی  کاهشکاهش  روزروز  بهبه  روزروز

بدیاباد  کاهشکااهش  شهرهاشهرها  پراکندگیپراکندگی  اندازهاندازه  هرهر  داد،داد،  نشاننشان  هاهابررسیبررسی ناتامکاناات  وو  یا لفمختلاف  امکا حالتمحاالت  دردر  مخت یادهپیااده  شانسشاانس  ند،ناد،گیرگیر  قرارقارار  م فرادافاراد  رویرویپ   ا

ندتوانادمیمی  کهکه  بودبود  دیگریدیگری  مواردموارد  ازاز  شهرشهر  روهایروهایپیادهپیاده  وو  هاهاخیابانخیابان  ایمنیایمنی  وضعیتوضعیت  ارتقاارتقا. . شودشودمیمی  بیشتربیشتر  شهروندانشهروندان ثراثار  توا تیمثبتای  ا سعهتوساعه  بربار  مثب   تو

بدیاباد  کاهشکااهش  شهریشهری  هایهایبلوکبلوک  اندازهاندازه  شودشودمیمی  پیشنهادپیشنهاد  موردمورد  ایناین  دردر. . بگذاردبگذارد  رویرویپیادهپیاده  داردار  دوستدوست  شهرهایشهرهای نینهمچناین  وو  یا بانخیاباان  همچ   هایهاایخیا

ماریمعمااری. . گیردگیرد  قرارقرار  کارکار  دستوردستور  دردر  بایدباید  شهروندانشهروندان  برایبرای  جذابجذاب  محیطمحیط  یکیک  خلقخلق  نیزنیز  نهایتنهایت  دردر. . شوندشوند  پهنپهن  هایهایخیابانخیابان  جایگزینجایگزین  باریکباریک   مع

 هستند.هستند.  بخشبخش  ایناین  دردر  اقداماتاقدامات  ترینترینسادهساده  ازاز  هاهاساختمانساختمان  متفاوتمتفاوت  هایهایرنگرنگ  وو  هاهاساختمانساختمان  متفاوتمتفاوت

 شهری ریزی برنامه سالمت، ارتقا روی،پیاده: کلیدی واژگان
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  یورزش یدر سازمان هاکارکنان  یافشاگرارائه الگوی پارادایمی از 
 9یفری، معصومه کالته س8 یقاجار یحسن غالم

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن -8

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران -9

 چکیدهچکیده

 رای. زستیمهم کاماًل ممکن ن نیا تیاما در واقع .ندینما یریجلوگخود نان کارک انیاز بروز خطا در م کوشندمی هاامروزه سازمان

 یسازمان اتتخلف یرو افشاگر نی. از اگردندیمها در سازمان یرعمدیغ ای یعمد یهستند که موجب بروز خطا یهمواره کارکنان

 یبرا یو راه حل ستیاخالقعمل  کی شاگریهای ورزشی نیز از آن مستثنی نیستند. افهاست و سازمانسازمان ریناپذ ییجزء جدا

گرفتن آن  دهیناد ایدر پوشش  یاز کارکنان در زمان بروز خطا سع ی. اما برخشودیدر سازمان محسوب م یآت یاز خطاها یریجلوگ

اساس هدف  نی. بر اندیرا پرداخت نما هایینهیمجبور شوند تا هزو در صورت افشاگری دارند؛ چون ممکن است در مواجهه با خطا 

و به  یاتوسعه-یبه صورت اکتشاف. این پژوهش بود یورزش هایدر سازمان ی کارکنانافشاگر قیق ارائه الگویی پارادایمی ازاز تح

 کردیشده از رو آوریو با توجه به اطالعات جمع دیانجام گرد ادیداده بن هیبا استفاده از نظر قیتحق نیاجرا شد. ا یفیشکل ک

 لیتحلو  یبود که با کدگذار افتهیساختار  مهین هایمصاحبه هاداده یگردآور وهیمطالعه استفاده شد. ش یبرا (یزرینوخاسته )گل

حداقل  یبود که دارا یورزش هایکارشناسان و بازرسان سازمان ران،یشامل مد قیحاصل شد. جامعه تحق یینها الگوی هاداده یرو

 هاتعداد مصاحبه نانیاطم یحاصل شد که برا یاشباع نظر ی آنهامصاحبه و کدگذار 81 انجام بودند. پس از تیسال سابقه فعال 83

 ،یریپذانتقال ،یریاست اعتمادپذ ییو روا ییایکه معادل پا یفیک قاتیها در تحقبودن داده ثقمو نییتع ی. براافتی ادامه 93 تا

 شد. یبررس یریدپذییو تا یریاتکاپذ

 یافشاگر یامدهایو پ اجرای افشاگری کارکنان ندیفرا بروز افشاگری کارکنان،عوامل شامل  طحسسه در  مدلی پارادایمی هاافتهی

 کارمند یا کارمندانمرتبط با  مقولةاز چهار  یورزش هایدر سازمان یافشاگر اجرای ندیو فرابروز را نشان داد. عوامل کارکنان 

و مرتبط با  ی صورت گرفته در سازمان ورزشی، مرتبط با خطارزشیو سازمانهای ویژگی، مرتبط با های ورزشیدر سازمانافشاگر 

. شد لیتشک هیو ثانو هیاول یامدهایاز پ های ورزشیی افشاگری کارکنان در سازمانامدهایشکل گرفت و پ انیخاط ای یخاط

از بروز  یریجلوگ ،یسازمان تیشفاف مواردی همچون هیثانو هایامدیبود و پ هیاول امدیپ یورزش هایدر سازمانکارکنان  یافشاگر

 یروهاین یگرمدل ان،یخاط هینخبه، تنب یروهایپاسخگو، حفظ ن تیریبه ورزش پاک، مد یابیدست ،ییعقال جیبه نتا یابیفساد، دست

 تواندیو م سازدیرا از تخلف کوتاه م انیدست خاط یافشاگر.  را در بر گرفت نفعانیذ تیاز هدر رفت منابع و رضا یریصادق، جلوگ

ی رخ را از خطاها گرانیکنند و بکوشند د تیسازمان احساس مسئول یکارکنان را پرورش دهد تا در قبال خطاها یانتقاد هیروح

  .درسن یبیآس یعملکرد سازمانبه مطلع سازند تا  های ورزشیداده در سازمان

 

 .ی، کارکنانی، کارکنانخطا، سازمان ورزشخطا، سازمان ورزش  ،،ییافشاگرافشاگر  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:

 

 

 

                                                           
 Hasangholami@phd.guilan.ac.ir نویسنده مسئول: 8

mailto:Hasangholami@phd.guilan.ac.ir
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استان  یهاشهرستان یبدن تیمعلمان ترب یشغل اقیاشت یانجیو عملکرد با نقش م یارتباط اعتماد نهاد

 تهران
 0، مهدی محمودی یکتا9، شهرام نظری8فرشاد بیات

 کی )نویسنده مسئول(غیرانتفاعی ایوان-کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی -8

 کیعی ایوانغیرانتفا-استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی -9

 کیغیرانتفاعی ایوان-عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی -0

 چکیدهچکیده

عامل اصلی توسعه پایدار درهر کشوری است و  دارد، نقش اساسی در رشد و توسعه علوم و فنون 8"آموزش و پرورش"از آنجا که 

استفاده از منابع ، پرورش و به دنبال آن توسعه یک کشور و سازی در آموزش ایجاد هرگونه فرصت و زمینه برای تحول و بهینه

برداری از سایر منابع و رسیدن به اهداف آن سازمان موفق بهره سازمان آموزش و پرورش درگردد که باعث می، استانسانی 

معلمان  یشغل اقیاشت یانجیو عملکرد با نقش م یاعتماد نهاد نیارتباط ب هدف اصلی تحقیق که(. 8028شود)قادری و همکاران،

معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران در سال شامل  قیتحق یجامعه آمار .باشدیماستان تهران  یشهرستانها یبدن تیترب

نفر  101نفر مرد و  152نفر)  8927شهرستانهای استان تهران که در مجموع   منطقه آموزش و پرورش 93که 8027-21تحصیلی 

( از جدول N)یآمار تینمونه با در نظر گرفتن حجم جمع نییو جهت تعای خوشه گیریبا استفاده روش نمونه یریگنمونه. زن( بود

به منظور اندازه گیری  نفر بدست آمد.  987اساس حجم نمونه برابر  نیو مورگان استفاده شده و بر ا یحجم نمونه کرچ نییتع

اشتیاق و  (8021) محقق ساخته عملکرد معلمان ،(8021)محقق ساخته یتماد نهاداع های استانداردمتغیرهای تحقیق از پرسشنامه

 17/3و  28/3، 15/3پایایی سواالت آن از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برای اطمینان از استفاده شد.  (9338) یسالوناوا و شوفل

 . گردیداستفاده  یو استنباط یفیآمار توص یبرا  Plsو  SPSSها با استفاده از نرم افزار داده لیو تحل هیتجز بدست آمد.

عملکرد و  ینب( و r= 515/3)اشتیاق شغلی بااعتماد نهادی (، بین r= 021/3)و عملکرد یاعتماد نهاد بیننتایج نشان داد که 

به صورت عملکرد نتایج نشان داد اعتماد نهادی بر ( از نظر آماری ارتباط معنادار وجود داشت. همچنین r= 515/3)اشتیاق شغلی 

بر عملکرد، به صورت مستقیم اثرگذار است. عالوه بر  اشتیاق شغلیو  اشتیاق شغلیمستقیم اثرگذار نیست اما اثر اعتماد نهادی بر 

که اعتماد سازمانی باعث باید عنوان نمود اثرگذار است. عملکرد با اعتماد نهادی این، نقش میانجی اشتیاق شغلی بر رابطه بین 

.  چرا که شودیمعلمان م یآموزش و پرورش و ارتقاء کارایی و اثربخش یبدن تیرتباط و همکاری میان معلمان و مدیران ترببهبود ا

آموزش و پرورش دارد. اعتماد موجب رضایت شغلی  یبدن تیمحیطی که دارای اعتماد سازمانی است، تأثیرات مثبت زیادی برای ترب

شود. اعتماد به دنبال خود وفاداری را به ارمغان خواهد آورد و معلم وفادار، حاضر روندی میو رفتارهای فرانقشی یا رفتارهای شه

 است فراتر از وظایف مقرر در شرح شغلی اش فعالیت کند و عامل مهمی در اثربخشی آموزش و پرورش محسوب شود.

 .استان تهران یانهاشهرست ی،بدن تیمعلمان ترب ی،شغل اقیاشت ،عملکرد ی،اعتماد نهاد کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                           
1. performance 
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 اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری فدراسیون های ورزشی

 2، سید حسن شکرابی1سعیده یوسفی

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -8

 گرمسار نور پیام دانشگاه ورزشی مدیریت ارشد دانشجو -9

 

 چکیده

به لحاظ روش از  قیتحق نیای انجام گرفت. ورزش یهاونیفدراس یوربهره شیموثر بر افزا عوامل یبندتیاولوتحقیق حاضر با هدف 

 1) ونیفدراس 89بودند که  یورزش هایونیفدراس ةیکل قیتحق یجامعة آمارت. اس یهدف، کاربرد ثیو از ح یشیماینوع پ

نفر بود که  021منتخب  هایونفدراسی کارکنان تعداد. شدند انتخاب نمونه عنوان ( بهیمیت ونیفدراس 1و  یانفراد ونیفدراس

پرسشنامة  یرگیابزار اندازه  .شدند ابانتخ نمونه عنوان نفر به 821 ایطبقه یتصادف یرگیبراساس جدول مورگان و روش نمونه

شی تایید گردید. تن از اساتید مدیریت ورز 7اعتبار آن توسط  ( بود که8029وری سازمانی کیانی و رادفر )عوامل موثر بر بهره

خام  هاینمره بندیطبقه منظور به یفیآمار توص هایروش از. آمد دست به 15/3کرونباخ  یآلفا قیاعتبار آن از طر بیضرهمچنین 

 جیاستفاده شد. نتا قیتحق ةیفرض بررسی منظوربهکلموگروف اسمیرنف و فریدمن( ) یجداول و نمودارها و از آمار استنباط میو ترس

های اول تا سوم قرار داشتند. همچنین روانی به ترتیب در اولویت_عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی که ددانشان 

 های بعدی قرار داشتند.های شخصیتی، آموزش و ارباب رجوع به ترتیب در اولویتعوامل محیطی، فردی، اقتصادی، ویژگی

 بندی، فدراسیونرتبهوری، اثربخشی، کارایی، واژگان کلیدی: بهره

 

 

 

 

 

 

 گیالن استان بدمینتون توسعه الگوی تدوین
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 سعیده یوسفی

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

 چکیده

 یهدف کاربرد از نظرو  از نوع توصیفی یقتحق روششد.  انجام تدوین الگوی توسعه بدمینتون استان گیالنحاضر با هدف  تحقیق

و  گیالناداره کل ورزش و جوانان استان  ینو معاون یرکل، مدگیالناستان  هایدانشگاه تربیت بدنی یدشامل اسات یبود. جامعه آمار

 یرفت و پس از تدوینتمام شمار صورت پذ صورتبه گیرینمونهاستان بودند.  روسا و نواب رئیس هیات های بدمینتون

پرسشنامه  صورتبه یسیماتر یدر جدول استراتژی( 5مشتمل بر ) ایحلهمر سه دلفی روش با استان توسعه بدمینتون هایاستراتژی

 یریتفس-یساختار سازیمدلاز روش  الگوی توسعه بدمینتون استان یطراح یقرار گرفت. برا یقنمونه تحق یارو در اخت یمتنظ

 یکدیگرعناصر مختلف و مرتبط با از  ایمجموعهاست که در آن  یتعامل یادگیری یندفرا یک یری،تفس یاستفاده شد. مدل ساختار

سطح نشان  سهرا در  استراتژی های توسعه ینارتباط ب یچگونگ یی. مدل نهاشوندمی یجامع ساختاربند یستماتیکمدل س یکدر 

که در سطح اول استراتژی های توسعه همگانی و خانوادگی بدمینتون و در سطح نهایی، برگزاری لیگ حرفه ای در استان قرار  داد

 فعالیت های مدیران مربوطه جهت توسعه بدمینتون استان گیالن باشد. گر یلتسهمی تواند  مدل ینا ی. طراحفتگر

 تفسیری. -کلمات کلیدی: استان گیالن، الگوی توسعه، بدمینتون، مدل ساختاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسطه  شهر تهراندانش آموزان دختر دور دوم مت یمنش ورزش با یبدن یتترب یردب یسبک رهبر ارتباط
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 9صفورا سادات هاشمی علیا ،8افشار هنرور

 استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -8

 تهران 7دبیر تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه  -9

 

 چکیدهچکیده

 مربیگری، خصوصیات تشناخ بر بیشتر دهه گذشته در ارتباط با نحوه عملکرد مربیان و مدرسان و کارایی آنها،دو در پژوهش های 

تمرکز شده است و به تاثیر هر یک از این الگوها بر رفتارهای فراگیران کمتر توجه شده است.  رفتاری الگوهای و  رهبری های سبک

تعهد  ین،و مسئول یناحترام به قوان ی،تحت عنوان احترام به روابط اجتماع یمنش ورزشیکی از این تاثیرات منش ورزشی می باشد. 

. شده است یفتعر ی،در جهت عملکرد ورزش یمنف یکردو عدم رو یف،شود، احترام و توجه به حر یکه به آن پرداخته م یرزشبه و

لذا این پژوهش بر آن شد تا ارتباط بین سبک رهبری دبیر تربیت بدنی را با منش ورزشی دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد. 

به اجرا  یدانیکه به صورت م ی باشدم یاز نوع کاربرد بوده و به لحاظ هدف یفیوصبا توجه به نوع مطالعه ت پژوهش ینروش ا

دوره دوم متوسطه دخترانه شهر  یبدن یتنفر معلم ترب 81نفر دانش آموز و  953درآمده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 

 یرهبری در ورزش چالدورا پرسشنامه های از ها داده یآور جمع. به منظور بود که به صورت تصادفی انتخاب شده اندتهران 

 و آزمون یفیتوص شاخص های از ها داده یل. جهت تحلید( استفاده گرد8227ساخته ولراند و همکاران ) ی( و منش ورزش8213)

 استفاده شد. یرسونپ یهمبستگو  یرونفکلموگروف اسم یآمار های

یک دموکرات یسبک رهبر، (3038P≤ ، 30079=r)ین آموزش و تمر یبین سبک رهبری نشان داد که رابطه مثبت و معنادار یجنتا

(3038P≤ ، 30982=r) ،ی اجتماع یتحما یسبک رهبر(3038P≤ ، 30099=r) 3038)مثبت  بازخورد یسبک رهبر، وP≤ ، 

30877=rناداری ارتباط معآموزان  دانش یآمرانه باا منش ورزش یسبک رهبر بین .دارد آموزان وجود دانش ی( باا منش ورزش

ی رهبر های از سبک یشترکه ب یکه معلمان ی گرددبرداشت م ینگونهپژوهش ا ینا یجاز نتا .(P ، 30319=r=30959)نداشت  وجود

 یشرفتپ یزشانگ ی توانندم ی کنند؛بازخورد مثبت استفاده م رابطه مدار مانند دموکراتیک، آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی و

 استفاده از این. لذا و در نهایت باعث شکل گیری منش ورزشی در دانش آموزان گردند کنند ایجاد خود آموزان در دانش یشتریب

موجب درک آنها دانش آموزان پاسخ داده و  یانسان یازهاین یکل رتو به صو یو روان یروح یازهایبه ن می تواند یرهبر های سبک

در  یشترب یتکسب موفق برای را ن راستا تمایل دانش آموزاندر موقعیت های مختلف و شکل گیری روابط صمیمی شود و در ای

 .افزایش می یابدورزش 

 

 منش ورزشی، سبک رهبری، دانش آموزان، دبیر تربیت بدنی.منش ورزشی، سبک رهبری، دانش آموزان، دبیر تربیت بدنی.  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
 

 

 

 
 

 آسیب شناسی علل عدم موفقیت تیم ملی فوتبال امید در راهیابی به بازی های المپیک
 9افشار هنرور ،8حجت اهلل لطیفی
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 ضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیع -8

 استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -9

 

 چکیده:چکیده:

نتایج ورزش فوتبال به عنوان پدیده ای فراگیر در ایران و جهان، همواره حساسیت های خاص خود را دارد و هر گونه موفقیت یا 

هنگی، سیاسی و حتی اقتصادی دارد. آخرین حضورهای تیم ملی فوتبال امید شکست در آن، تبعات مثبت یا منفی اجتماعی، فر

)مونترال( بوده است که در المپیک مونترال عملکرد موفقی هم داشت  8271)مونیخ( و  8279ایران در المپیک مربوط به سال های 

که کاروان ایران در آن مسابقات به دالیل )مسکو( نیز موفق به کسب سهمیه شد  8213و به دور بعد صعود کرد. البته در المپیک 

توکیو، عمال آرزوی ایران برای حضور در فوتبال المپیک  9393سیاسی شرکت نکرد. با عملکرد فعلی تیم امید در انتخابی المپیک 

مسائل  ساله شده است )در صورت عدم حذف فوتبال در المپیک(. بدیهی است که این مساله نمی تواند حاصل بدشانسی و یا 91

موردی باشد و نشان از مشکل بزرگتری است که نیاز به بررسی دارد. لذا این پژوهش با هدف آسیب شناسی علل عدم موفقیت تیم 

که به روش کتابخانه ای با  است مقایسه ای -علیپژوهش حاضر از نوع دوره المپیک قبلی انجام شده است.  2امید در راهیابی به 

، برنامه ریزی ها و روند طی شده برای حضور در مسابقات انتخابی انجام شده است. برای این منظور، ابتدا بررسی مستندات، اتفاقات

عوامل موثر بر موفقیت و یا شکست در فوتبال در پژوهش های مختلف مورد گردآوری قرار گرفت و وضعیت این عوامل با وضعیت 

  .تیم فوتبال امید مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند

پژوهش های مختلف در ارتباط با عوامل موفقیت در ورزش و فوتبال نشان دادند که عواملی مانند وجود سند راهبردی کالن، سند 

راهبردی فدراسیون فوتبال، زیرساخت ها، نیروی انسانی متخصص، مدیریت علمی و ثبات در آن، منابع مالی پایدار، دوری از حاشیه 

، و قوانین و FIFAو  AFCلی و مستمر در کلیه رده های سنی، لیگ منظم در قالب برنامه های سازی، آموزش های پایه، تکمی

مقررات می توانند موجب موفقیت در فوتبال شوند. در طرف مقابل، عواملی مانند نبود راهبرد، اهداف مشخص، مدیران ناکارآمد و 

بازیکنان و ترکیب تیم، استفاده از سیستم ها و تاکتیک های متنوع فرمان بر، اشتباه های مربی )در نحوه تمرینات آمادگی، انتخاب 

با توجه به شرایط حریف(، عدم درخشش ستاره ها، نبود آمادگی جسمانی و روانی، عقب ماندگی کلی نسبت به رقبای منطقه ای، 

ون در امور فوتبال؛ می توانند موجب قاره ای و جهانی، عملکرد دروازه بان ها، فقدان گلزن تمام عیار، گروه سخت، و دخالت سیاسی

عدم موفقیت در فوتبال شوند. بررسی های انجام شده در ارتباط با تیم امید نشان داد که علیرغم وجود بازیکنان مناسب، مسائل 

ا، در کالن تری وجود دارند که می توان آن ها را به دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم نمود و در صورت عدم حل آن ه

سال های آینده نیز امکان کسب سهمیه المپیک دور از انتظار است. از جمله مسائل نرم افزاری می توان به دخالت های سیاسی در 

فوتبال، ساختار نامناسب مدیریتی در کشور، نبود مدیریت متخصص و فنی در فوتبال، نیروهای انسانی نامطلوب، آموزش ناکافی و 

در فرهنگ، کمبود آمادگی روانی و مهارتی، قراردادهای نامناسب بازیکنان امید با باشگاه ها، تغییرات متعدد نامناسب، اشکاالت کلی 

مربی، و برنامه ریزی نامناسب برای تمرین تیم، عدم استفاده از تکنولوژی روز توسط افراد متخصص )نظیر آنالیزور(، باالتکلیفی در 

گوی کشورهای توسعه یافته در صنعتی سازی فوتبال و بهره گیری از ظرفیت های خصوصی سازی فوتبال، عدم استفاده از ال

اقتصادی آن، و نداشتن کرسی در مجامع قاره ای و جهانی مرتبط با فوتبال توسط افراد مسلط به زبان بین المللی اشاره کرد. مسائل 

افی و پایدار، نبود تجهیزات مرتبط با علم روز فوتبال، و سخت افزاری نیز عبارت بودند از نبود فضای مناسب تمرین، منابع مالی ناک

 نبود مراکز پزشکی ورزشی در باشگاه های فوتبال

 .تیم امید، فوتبال، شکست، سهمیه، دخالت سیاسی، مدیریت کلمات کلیدی:

 تهران شهر موردی مطالعه: شهرها کالن در شهروندی ورزش توسعه الگوی ارایه
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 قدیم نصرالهی احمد

 نور، تهران، ایران پیام دانشگاه ورزشی علوم روهگ مربی
 

 چکیده

تهران بود. روش تحقیق از نوع  شهر موردی مطالعه: شهرها کالن در شهروندی ورزش توسعه الگوی هدف از این تحقیق ارایه

اعضای هیات علمی  توصیفی و پیمایشی از نوع آمیخته بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارشناسان و متخصصان ورزش شهروندی،

نفر( و در بخش کمی  87تربیت بدنی و مدیران ورزشی شهروندی تشکیل می دادند. در بخش کیفی نمونه گیری به روش هدفمند )

نفر( بود. از پرسشنامه محقق ساخته برآمده از مصاحبه ها برای جمع آوری اطالعات در بخش کمی استفاده  830تصادفی ساده )

برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شد. نتایج نشان داد که مهترین عوامل  SPSS V25و  MAXQDA شد. از نرم افزارهای

شهرها عبارت بودند از تبلیغات محیطی، ایجاد زیرساخت های ورزش همگانی، ایجاد  کالن در شهروندی ورزش موثر بر توسعه

 ورزش فضاهای ورزشی بانوان بود. همچنین الگوی توسعه مسیرهای مناسب دوچرخه سواری، فرهنگ سازی ورزش خانواده و توسعه

شهرها دارای چهار سطح بود که در سطح اول توسعه زیرساخت و در سطح چهارم فرهنگ سازی ورزش  کالن در شهروندی

عوامل  خانوادگی قرار داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که توسعه ورزش شهروندی در کالن شهرها نیازمند نگاه جامع بر کلیه

 بوده و تاکید بر چند عامل نمی تواند اثرات پایدار و طوالنی مدت داشته باشد.

 کلمات کلیدی: توسعه، ورزش، ورزش شهروندی، زیرساخت ورزشی، ورزش بانوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی و مقایسه تجارت الکترونیک باشگاه های فوتبال در آسیا و اروپا
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 میثم رحیمی زاده

 دیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییاستادیار گروه م

 

 چکیدهچکیده

به  یناز لحاظ ارائه خدمات آنال یافوتبال اروپا و آس ایحرفه هایباشگاه یکتجارت الکترون یسهو مقا یحاضر به منظور بررس یقتحق

روش تحقیق  .ها انجام گرفتباشگاه ینتوسط ا ینآنال یابیربازا هاییباشگاه و اتخاذ استراتژ یرسم یتوب سا یقاز طر یمهواداران ت

 ،ساختهحاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود. روش گردآوری اطالعات به صورت میدانی بود که با استفاده از چک لیست محقق

و روایی محتوای آن با اطالعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شد. این پرسشنامه پس از بررسی و مطالعه ادبیات تحقیق تنظیم شد 

به منظور تأیید پایایی  اعمال نظرات و اصالحات صورت گرفته توسط اساتید و متخصصان در زمینه بازاریابی و ارتباطات، تأیید شد.

های ورزشی مورد تحقیق، های تیماین چک لیست با بررسی وب سایتچک لیست تحقیق، از روش پایایی مصححان استفاده شد. 

ای از قبیل وجود فوروم آیتم رسانه 00ای شامل نمود. محتواهای رسانهها را ثبت میسایتاین وب 8ایاد محتواهای رسانهتنوع و تعد

ها توسط هواداران، تلویزیون اینترنتی، پادکست و  . . . بود که ویژه هواداران، گالری عکس و ویدئو، امکان به اشتراک گذاری فایل

همچنین اطالعات مربوط به وجود و گستردگی  نمود.ا از طریق وب سایت رسمی باشگاه تسهیل میهوادار ر –تعامل باشگاه 

نمودند نیز توسط این ها اقدام به فروش محصوالت باشگاه میها که از طریق وب سایت این باشگاههای آنالین این باشگاهفروشگاه

آسیا بود که در باالترین سطح به رقابت با حریفان خود و  ال اروپاای فوتبهای حرفهجامعه تحقیق حاضر، تیمچک لیست ثبت شد. 

تیم راه یافته به مراحل نهایی  81، 9تیم راه یافته به مراحل نهایی لیگ قهرمانان اروپا 81پرداختند. لذا با توجه به هدف تحقیق، می

ه تحقیق با مراجعه به وب سایت اینترنتی رسمی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. اعضای گرو 0های آسیاجام باشگاه

اطالعات حاصل از های تحقیق نمودند. های مذکور و بررسی موشکافانه تمامی صفحات موجود، اقدام به تکمیل چک لیستباشگاه

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 99نسخه  SPSSچک لیست تحقیق پس از ورود به کامپیوتر، توسط نرم افزار 

 یاز شاخص فروش محصوالت متفرقه )محصوالت یرغ ییاروپا هایباشگاه هاییتدر وب سا یابیمربوط به بازار هایشاخص یمدر تما

در وب  ییاروپاا هاایکدام از باشگاه یچه یگربود. به عبارت د یاییآس هایو باالتر از باشگاه یشتر(، بیستندکه متعلق به خود باشگاه ن

 هاایاز باشاگاه یکردند. الزم به ذکر اسات برخا-یمرتبط با باشگاه خود اقدام نم یرش محصوالت غبه فرو تخود نسب یرسم یتسا

-یباشگاه به فروش م یرسم یتوب سا یقاز طر یورزش یرو غ یهزار محصول ورزش 9از  یشب یخ،مون یرنمثل آرسنال  و با ییاروپا

از  25/80های اروپاایی باا میاانگین بازاریابی آنالین داشتند و باشگاه هایهای آسیایی استفاده کمتری را از استراتژیباشگاه.رساندند

داری در هاای دو قااره تفااوت معنایکردند.نتایج آزمون تی نشان داد که بین باشاگاهها می، استفاده بیشتری را از این استراتژی93

ضریب  نتایج این آزمون(. همچنین P<338/3ارد )های بازاریابی آنالین اتخاذ شده توسط وب سایت رسمی باشگاه وجود داستراتژی

هاای بازاریاابی میازان اساتراتژیارائه شده توسط وب ساایت باشاگاه و آنالین نشان داد که بین میزان خدمات  همبستگی پیرسون

های حاضار یان باشگاهمدر ( و P=335/3های اروپا ارتباط معنی داری وجود دارد )های جام باشگاهتنها در میان باشگاه باشگاه آنالین

هاای ماورد تارین باشاگاهایکاه حرفاه -های اروپاایی در میان وب سایت باشگاه .نیستدار معنیدر جام قهرمانان آسیا این ارتباط 

-مایهای بازاریابی نیز افزایش با افزایش میزان ارائه خدمات آنالین، استفاده از استراتژی –رفتند مطالعه در این تحقیق به شمار می

توان گرفت این است که ارائه خدمات آنالین به هواداران تیم در وب سایت باشگاه یافت و بر عکس. یکی از نتایجی که از این امر می

                                                           
1. media contents 

2. UEFA Champions League 

3. AFC Champions League 
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ای برای استفاده از بازاریابی آنالین باشد، چرا که با ارائه خدمات آنالین مناسب، هاواداران بیشاتری جاذب تواند به عنوان مقدمهمی

کنند که فرصت بسیار مناسبی برای ارائه محصوالت و کساب درآماد گاه می شوند و ساعات بیشتری در آن صرف میوب سایت باش

های آسیایی چنین ارتباطی وجود نداشت کاه احتمااالً نشاانگر دهد. این در حالی است که در میان باشگاهدر اختیار باشگاه قرار می

 باشد.های نوین میاز تکنولوژیها به استفاده عدم توجه مدیران این باشگاه

 

 .تجارت الکترونیک، باشگاه های حرفه ایتجارت الکترونیک، باشگاه های حرفه ای  ژی های بازاریابی، فوتبال،ژی های بازاریابی، فوتبال،استراتاسترات  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 منتخب یو کشورها یرانا یبدنسازی ها یونفدراس یتوبسا یندلی(فر )یوزرسهولت استفاده  یسهمقا
 0ی زرندی، حسین پورسلطان9، رضا شجیع8ماریا قربانی

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی  -8

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -9

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -0

 چکیده

مرجع  ینرا به اول ینترنتموضوع ا یناست؛ و ا یشتصور در حال افزا یرقابلغ یبا سرعت ینترنتاستفاده از ا یزانم اخیر هایدر سال

 یتاست. وب سا یتبه اطالعات در جهان مجازی وب سا یاز ابزار دسترس یکیکرده است.  یلبه اطالعات تبد یای دسترسمردم بر

هدف از این هدف آنها ارائه اطالعات به آنهاست.  ینکاربران و شهروندان هستند که مهمتر سازمانها، ینمناسب ب یابزار ارتباط یک

پژوهش می باشد.  منتخب یو کشورها یرانا یبدنساز یها یونفدراس یت( وبسایندلیفر یوزرسهولت استفاده ) یسهمقاتحقیق 

بود. نمونه گیری به  منتخب یو کشورها یرانا یبدنساز یها یونفدراسجامعه آماری تحقیق را وبسایت  است. توصیفیحاضر از نوع 

به  یاو اسپان ینکانادا، اکرا ین،چ یتالیا،، ا یبکره جنو یران،ا یکشورها یبدنساز یونفدراس یتوب سا روش هدفمند انجام شده و

( برای سنجش میزان 8028از پرسشنامه کیفیت وبسایت های ورزشی فریدفتحی ) عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند.

ایت فدراسیون از وبسایت های فدراسیون های ورزی  استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین سهولت استفاده وبس سهولت استفاده

آسان و در دسترس بودن امکانات ی ایران به طور معنی داری پایین تر از فدراسیون های منتخب بود. همچنین میانگین بدنساز

و در دسترس و امکان  پذیرانعطاف یمنو یت،کامل سا سایت، نقشهساده به عناصر وب یرمتخصص، دسترسیافراد غ یبرا یتسا

به  یدسترس یبرا یشاخسار ، منویصفحات یدر دسترس در تمام یاصل یمنو و منو یت، زیرف سامختل یها-عقب گرد به مکان

در وبسایت فدراسیون بدنسازی ایران به  جستجو بدون خطا یاز موتورها ی و استفادهبارگزار یک، سرعتکل یک با هاقسمت یتمام

یون تاثیر بسزایی در رضایت فدراس یت( وبسایندلیفر یوزره )سهولت استفادطور معنی داری پایین تر از فدراسیون های منتخب بود. 

 افراد مراجعه کننده به وبسایت دارد که نیاز است فدراسیون های ورزشی به این امر توجه ویژه نمایند. 

 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، وب سایت، کیفیت، سهولت استفاده کلمات کلیدی:
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 بهره شرکت بدنی تربیت کارکنان و مدیران خدمت ترک سازمانی برمیزان ترومای کنندهایجاد عوامل تأثیر

 سلیمان مسجد گاز و نفت بردای
 شهال چراغی

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یاسوج،دانشگاه آزاد اسالمی ، یاسوج ایران

 چکیده

 عدم و ها ناآرامی مختلف انواع و بوده یهای برتر فناور رواج و نامطمئن محیطی عوامل رقابت، از آکنده سوم، هزاره در جهان آینده

می  اتخاذ را خاصی های نظریه و راهبردها شکل گرفته، نهای بحرا از رفت برون برای ها دهد. مدیران سازمان می شکل را اطمینان

 هم و پزشکی تعریف هم نمایند. تروما ریجلوگی ها بخش دیگر به ناآرامی و اطمینان عدم سرایت و ترشدن عمیق از بتوانند کنند تا

 است ای تجربه نشناختی، نظرروا از و بحرانی شوک یا شدید بدنی جراحت یک به تروما پزشکی، نظر از .دارد نشناختی تعریف روا

 تروما هساد زبان به .شود ذهنی و بدنی پایدار اثرات اغلب باعث و باشد ناگهانی و کننده پریشان دردناک، هیجانی ازنظر که

 سازمان موجودزنده، همانند سازمان استعاره درنظرگرفتن با شود. می گفته "شدید نهایت زای بی آسیب فشار عامل یک با مواجهه"

 وقوع، صورت در که است ای پدیده سازمانی، ترومای شوند می مواجه مختلفی های آسیب و بالیا مصائب، خودبا حیات طول هادر

 را سازمان محافظتی و دفاعی ساختارهای و نموده وارد کارکنان خانواده به حتی و سازمانی های گروه و ادافر همه به فراوانی شوک

 تربیت کارکنان و خدمت مدیران ترک بر سازمانی ترومای ایجادکننده عوامل تأثیر بررسی باهدف حاضر شکند. تحقیق می هم در

 .است پیمایشی  توصیفی روش، ازنظر و کاربردی هدف، ازنظر که پذیرفته انجام سلیمان مسجد گاز و نفت بردای بهره شرکت بدنی

)کل داده تشکیل سلیمان مسجد گاز و نفت بردای بهره شرکت بدنی تربیت کارکنان و مدیران از نفر 82 را پژوهش آماری جامعه

 شده تنظیم لیکرت براساس طیف که (بود8272همکاران ) و کامن محقق ساخته های پرسشنامه اطالعات، گردآوری ابزار.شمار(

 روش از پرسشنامه پایایی محاسبه برای و خبرگان ازنظریات استفاده و عاملی تحلیل طریق از پرسشنامه روایی محاسبه برای .است

آمار ( شناختی جمعیت اطالعات از ها داده تحلیل برای .آمد دست به10/3و  18/3ضریب مذکور  که شد استفاده کرونباخ آلفای

 رگرسیون ضریب آزمون همبستگی، و SPSS ، Lisrel م افزار نر از ها داده تحلیل برای نیز استنباطی بخش در و )یفیتوص

 شد. استفاده  ANOVA واریانس( آنالیز و ها واریانس نابرابری و برابری t آزمون چندمتغیره،

 وجود داری معنی رابطه ترک خدمت کارکنان و مدیران،و سازمانی ترومای ایجادکننده ابعاد بین که بود آن از حاکی تحقیق نتایج

 و خدمت سنوات استخدام، نوع جنسیت، تأثیربراساس این همچنین .است عوامل متفاوت این از هریک تأثیرگذاری سهم و دارد

 یاختار، فناوربا ابعاد افراد، اهداف، س یسازمان یرترومایاست متغ .است متفاوت یکدیگر با سازمانی کارکنان و مدیران  پست

روابط شبکه  ی،شبکه ا یوندهایگسست پ یابعاد موجب فزون ینا یشافزا یجهدارد. در نت یدار یبا ترک خدمت رابطه معن یطومح

قدرت و جسارت  ینهمچن ومشترک کارکنان شده  یتگروه ها، اعتماد، تعهدات و انتظارات متقابل و هو یو کاهش همگن یا

با  یسازمان یتروما یرگذاریدامنه تأث یشبا افزا یافتتوان در یاساس، م ین. برایدنما می مواجه سازمان ها را با افول یاعضا

آنان از  یسطح کار یارتقا یمشارکت کارکنان برا یشبا افزاسازمان ها  .یابد یکارکنان در سازمان کاهش م یابعادش،ماندگار

 یکارکنان سازمان برا یزشو انگ یکبه کارکنان و تحر یخشب یتبهره ور بودن و هو یدبودن،احساس مف یهنجارها یتتقو یقطر

اعتماد  یجادبه ا ینکها یگر. دیندسازمان تالش نما یاجتماع یهاه گوناگون در توسعه شبک یها در جلسات و مراسم یشترمشارکت ب

مالقات مستمر  سازمان،خوب و بدو انتشار اخبار  یحصح یرسان ارتباطات باز و شفاف، اطال ع یبرقرار یقکارکنان از طر ینباال ب

تفاهم و اعتماد  یفضا یجادعملکرد رودررو که باعث ا یابیارشد و ارز یرانو شفاف مد یحصر ییارشد و پاسخ گو یرانکارکنان با مد

 .خواهد شد، بپردازند ینفعانسازمان و ذ ینب

 بهره بردادری نفت و گاز مسجد سلیمان.بهره بردادری نفت و گاز مسجد سلیمان.خدمت، مدیران و کارکنان ، شرکت خدمت، مدیران و کارکنان ، شرکت  سازمانی؛ترکسازمانی؛ترک ترومایترومای تروما؛تروما؛  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 2202در  بیزی هایاز شبکه استفاده با ورزش تربیتی در عملیاتی ریسک سناریوی تحلیل
 0، محمد رضا برومند9، فریبا رافعی دهکردی 8*جواد شهولی کوه شوری

 8*دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه -8

 ی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(دانشجوی دکتر -9

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی -0

 

 چکیده

دار شبکه بیزی یک گراف جهت یکی از مسایل جالب در هوش مصنوعی ساخت شبکه بیزی بر اساس نمونه هایی از داده ها است؛

-شبکه ۀایده کلی و مقدماتی دربار .دهدادفی و نحوه ارتباط مستقل آنها را نشان میای از متغیرهای تصغیرمدور است که مجموعه

 تحلیل و حساسیت تحلیل پژوهش ترکیبی این دراست. های بیزی، در واقع ترکیبی از دو شاخه نظریه گراف و نظریه احتمال 

 کالن تحلیل فرایند برای عملیاتی، ریسک دیریتیم ابزارهای از یکی به عنوان بیزی، شبکه روش محوریت با عملیاتی ریسک سناریو

 ترتیب این به گرفت؛ صورت خبرگان نظر مبنای بر سال آینده 83ایران در  تربیتی ورزش توسعة بر آنها اثر بررسی و آینده روندهای

 عوامل بین علی روابط سپس و شناسایی ریسک در آینده، ایجاد کننده عوامل و هاریسک مراحل، مطالعه، مورد فرآیند برای ابتدا که

 تکمیل طریق از شبکه به مقداردهی بیزی، شبکه ساختار طراحی از پس شد. فرآیند استخراج از مرحله هر در ریسک ایجادکننده

 شبکه سازیپیاده از نهایت پس در گردید. انجام مطالعه، مورد فرآیند در کار سابقه سال پنج حداقل با کارشناسانی پرسشنامه توسط

برای انجام  .شد استخراج سناریو تحلیل و حساسیت انجام تحلیل طریق از عملیاتی ریسک مدیریتی هایتحلیل انواع فرآیند، ایبر

 استفاده شد. Agenaتحلیل های ریسک عملیاتی از نرم افزار 

در راستای اجرایی شدن  پرورش و آموزش بنیادین تحول سند شدن عامل عملیاتی راهبردنشان می دهد که یافته های این پژوهش

درصدی بر توسعة ورزش داشن اموزی ایران دارد، و پس از آن بیشترین تاثیر را به  05با در نظر گرفتن کالن روند فناوری تاثیر 

ترتیب، کالن روندهای اقتصادی، جمعیت شناختی،  محیط زیست و کالن روند انرژی بر توسعة ورزش دانش آموزی دارند. نتایج 

 محور به آن تبدیل و حرکتی سواد بر بیشتر تمرکزاجرای سناریوی بحرانی برای کیفیت اقدامات صورت گرفته در فرآیند نشان داد 

 رشد شدن منجر به قانونی درصدی وجود دارد که  19، نشان می دهد که در شرایط بحرانی انتظار آموزی دانش ورزش موضوعی

 .گردد همگانی مسئولیت یک عنوان به حرکتی سواد

 

 ورزش تربیتی، ریسک عملیاتی، شبکه بیزی، تحلیل حساسیت، تحلیل سناریو. کلمات کلیدی:
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 بر توسعه ورزش همگانی با توجه به رویکردهای جهانی و اولویت های داخلی یو فرهنگ ینقش عوامل اجتماع
 9فرزاد غفوری ،8ستاره اسکندری

 دانشگاه تهران یدکتر یدانشجو -8

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یشکده علوم ورزشدان اریدانش -9

 

 چکیدهچکیده

بر توسعه ورزش همگانی با توجه به رویکردهای جهانی و اولویت های داخلی  یو فرهنگ یعاتحقیق حاضر با هدف نقش عوامل اجتم

نخبگان  ق،یعه تحقانجام شد؛ جام یدر پ یو به صورت پ یو کم یفیو در دو فازک یاکتشاف ختهیانجام شد. مطالعه حاضر به روش آم

 قیدر دسترس و از طر رییانتخاب شدند. در مرحله اول با روش نمونه گ قینفر به عنوان نمونه تحق 53که بودند  یورزش همگان

 نهیانجام شده در زم یپروژه ها یدر دسترس به جمع آور یکشورها دیلینکداین با اسات یشبکه اجتماع قیاز طر نیو همچن لیمیا

مصاحبه  قیمراجعه و از طر ینفر از متخصصان و باتجربه های حوزه ورزش همگان 89به   نیدام شد و همچناق یورزش همگان

پرسشنامه پنج  کیشاخص ها در  نیپرداخته شد. سپس ا یداخل یها تیعوامل بر اساس اولو نیا یها هیگو ییبه شناسا قیعم

به صورت قرار گرفت. جهت نرمال  قینمونه تحق اری، در اخت0/15ارزشی لیکرت بعد از تعیین روایی)صوری و محتوایی( و پایایی

ها از آزمون دو جمله  ده(  و همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داp<0/05بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف )

 ( استفاده شد. p>0/05ای)

نقش عامل اجتماعی ناداری وجود دارد. ورزش همگانی و عامل فرهنگی و اجتماعی ارتباط معبین نتایج تحقیق نشان داد که 

جهت  ینیکمپ ن،یکنند و همچن یبا مدارس همکار یورزش یباشگاه ها ؛شود یم شنهادیپو فرهنگی بر ورزش همگانی پررنگ بوده 

 .شوند بیبه ورزش کردن ترغکودکان  تاکرد  یتوان راه انداز یسالمت در مدارس م جیترو

 

 ، اجتماعی و فرهنگی، اجتماعی و فرهنگیورزش همگانی، مدارسورزش همگانی، مدارس  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 تحلیل کیفی دیدگاه مراجع عظام تقلید و اساتید حوزه علمیه نسبت به ورزش تربیتی و پرورشی
 0، محمدعلی قره 9علیرضا ذاکریان ،8علی ذاکریان

 عضو هیأت علمی دانشگاه طلوع مهر -8

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -9

 روه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نوردانشیار گ -0

 

 چکیده

هایی که باعث افزایش کیفیت مراجع تقلید و علمای دین نقش بسزایی در تأثیرگذاری بر روی افراد جامعه دارند و یکی از مقوله

 هدف رودهد، ورزش است. ازینسالمت جامعه مخصوصاً قشر جوان مانند دانشجویان و محصالن را تحت شعاع خود قرار می

پژوهش  . است نسبت به ورزش تربیتی و پرورشی علمیه حوزه اساتید و تقلید عظام مراجع دیدگاه کیفی حاضر تحلیل پژوهش

-نمونه روش. باشدمی پژوهش ادبیات بررسی و مصاحبه هاداده آوریجمع ابزار. است بنیاد داده سازینظریه و کیفی نوع از حاضر

 علمیه حوزه اساتید و تقلید مراجع با یافته ساختار نیمه و عمیق مصاحبه 81 از بعد و است ظرین گیرینمونه روش نوع از گیری

 از بودنموثق تعیین برای. گرفت انجام گزینشی و محوری باز، کدگذاری فرآیند طی هاداده تحلیل روش. شد حاصل نظری اشباع

 یک اختیار در گرفته انجام هایکدگذاری صفحات کلیه زا درصد 83. شد استفاده دیگر پژوهشگر یک توسط بازکدگذاری روش

 18/3 اصلی هایمقوله برای است، مرحله دو در کدگذاری توافق میزان دهنده نشان که اسکات ضریب. گرفت قرار دیگر پژوهشگر

 . است

مورد توجه مراکز آموزشی  مراجع معتقدند ورزش سالم، نقش تربیتی و پرورشی برای روح و جسم دارد و باید داد نشان هایافته

امروزه در سطوح تربیتی و پرورشی ورزش، نیازمند  که کرد بیان پژوهش ها قرار گیرد. نتیجهها و حوزهمانند مدارس، دانشگاه

توان گفت های اسالمی و استفاده از جسم برای تقویت روح هستیم. همچنین میهای بنیادی با تاکید بر ارزشمندی از آموزشبهره

 شود. رزش تربیتی و پرورشی باعث افزایش کیفیت زندگی و ارتقای سالمت جامعه میو

 

 مراجع عظام تقلید، اساتید حوزه، ورزش تربیتی، ورزش پرورشی، تحلیل کیفی.کلمات کلیدی: 
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لکرد گر تعهد سازمانی بر توانمند سازی جهت پیش بینی عمتعیین تاثیر آموزش و کارگروهی با نقش میانجی

 شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب )معادالت ساختاری(
 9، مهدیه مطهری0، جواد شهالیی باقری9حبیب هنری ،8مرتضی مطهری

 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران -9

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -0و 9

 دبیر آموزش و پرورش شهرستان خلخال، منطقه شاهرود -9

 

 چکیده

فرایندی را آغاز کرده اند که بدون تمرکز بر ویژگی های منابع انسانی  در سطح جهانی  تا کنون سازمان ها از دو دهه گذشتهامروه 

وانند در بازار رقابتی باقی بمانند، زیرا می تن و عملکرد شغلی توسعه توانمندی ها در بین کارکنان ،9، کارگروهی8از جمله آموزش

کارمندان تنها در  شغلیعملکرد دارایی های سازمانی از جمله مهارت ها و دانش کارکنان قابیلت تکرار ندارد. به طور مثال همه 

 مدیران و ندقادر به مدیریت منابع انسانی خود به منابع انسانی قابل اعتماد باشسازمان یک کارکنان که می دهد صورتی رخ 

برای سازمانشان می باشند. هدف از  سازمان ها با دخیل کردن و مشارکت کارکنان در سازمان به دنبال محیطی مساعد و مطلوب

تحقیق حاضر تعیین تأثیر آموزش و کار تیمی بر توانمند سازی کارکنان با نقش میانجی گر تعهد سازمانی جهت پیش بینی عملکرد 

از نوع تحقیقات فرا  پاردایمبر مبنای  حاضر تحقیقاسیون های ورزشی منتخب و طراحی مدل آن می باشد. شغلی در کارکنان فدر

اثبات گرا محسوب می گردد. محقق با پیش فرض فلسفی فرا اثبات گرا مسئله پژوهش را ارزیابی و مورد واکاوی قرار می دهد. و 

پیمایشی بوده و از لحاظ شکل فرضیات به صورت -حاظ استراتژی توصیفیرویکرد کمی را برای حل مسئله خود برمی گزیند. و از ل

علی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول به صورت مطالعات کتابخانه ای و در مرحله دوم بوسیله پرسشنامه های 

حقیق را کلیه کارکنان فدراسیون های استاندارد خواهد بود. فرمت داده ها در این تحقیق به صورت عددی می باشد. جامعه آماری ت

ورزشی منتخب )فدراسیون های ورزش های تیمی و ورزش های انفرادی( تشکیل می دهند. با توجه به فرایند بسیار پیچیده و 

فدراسیون جهت پاسخگویی دقیق به پرسشنامه ها، در نهایت چهار  93دشوار جمع آوری داده ها، محقق پس از مراجعه به 

تیمی که از کارمندان بیشتری نسبت به فدراسیون های تیمی دیگر برخوردار بودند و همچنین چهار فدراسیون رشته فدراسیون 

ورزشی انفرادی مجموعا هشت فدراسیون با محقق همکاری نموده و محقق پس از تحویل نامه تنظیم شده از سوی دانشگاه عالمه 

یون های  فوتبال، والیبال، بسکتبال، کشتی، تیروکمان، جودو، نجات غریق و شنا طباطبائی به دبیران فدراسیون ها، کارکنان فدراس

های پرسشنامه تحقیق با محقق در فرایند تکمیل پرسشنامه های تحقیق همکاری نمودند. در تحقیق حاضر با توجه به تعداد گویه

هماهنگی های الزم و شناسایی جامعه آماری  باشد. پس انجامنفر می 095نفر و حداکثر  885گویه( تعداد نمونه حداقل  90)

صورت حضوری در میان کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب توزیع پرسشنامه به 803تحقیق ) لیست کارکنان( تعداد تقریبی 

 Spssپرسشنامه ارجاع شد که در نرم افزار  893پرسشنامه توزیع شده میان اعضاء نمونه تحقیق  803گردید. از مجموع تقریبی 

وتحلیل قرار گرفت. پرسشنامه مورد تجزیه 885نفر به عنوان اعضای نمونه بی تفاوت از تحقیق کنار گذاشته و در نهایت  5تعداد 

 1()9339پرسشنامه تحقیق شامل پنج بخش اصلی سواالت مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه کارگروهی)شمیدت،

سوال(، توانمند سازی  5()8272سوال(، تعهد سازمانی)پورتر، 9()9337تون،سوال(، آموزش)شانهان، فینچ و سا

باشد. روایی این سؤال می 90سوال( مجموعا  0()9381سوال( و عملکرد شغلی)تامی مهالماکی و همکاران،  5()9383کارکنان)من،

                                                           
1. Training 

2. Team Work 



    مقاالت سخنرانی            ایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                                             هم پنجمینپنجمین              
  

99 

 

قرار گرفت و روایی محتوای آن توسط نفر از متخصصین حوزه مدیریت ورزشی از لحاظ ظاهری مورد تایید  89پرسشنامه ها توسط 

مورد بازنگری قرار گرفت. شاخص  CVIو  CVRچهار تن از اساتید متخصص مدیریت و برنامه ریزی ورزشی و بوسیله فرم های 

CVR  و شاخص  71/3برای این پرسشنامه ها برابر باCVI  محاسبه گردید. محقق ابتدا با تنظیم درخواستی به  75/3برابر با

آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبائی به دبیران فدراسیون ها جهت همکاری با محقق، نامه ای را تنظیم  معاونت

نموده و سپس به صورت حضوی به فدراسیون های ذکر شده مراجعه نموده و با هماهنگی با دبیر فدراسیون مبادرت به توزیع 

  95ورژن  Spssداده های تحقیق ) به صورت توصیفی و استنباطی( از نرم افزار   پرسشنامه ها نمود. جهت تجزیه و تحلیل کمی

 استفاده شد.   0ورژن   Smart PLSاستفاده شده است. همچنین جهت طراحی مدل ساختاری از نرم افزار معادالت ساختاری 

  (.H1،951/8 =t ،899/3 =β)ندارد مدل ساختاری تحقیق حاکی از آن است که آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی آنان تاثیر

اما نتایج مدل حاکی از آن است  (.H2،911/3 =t ،90/3 =β)همچنین کارگروهی به تنهایی بر توانمند سازی تاثیر معناداری ندارد

ند همچنین آموزش کارکنان بر توانم (.H3،131/0 =t ،091/3 =β)که کارگروهی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر معناداری دارد

از طرفی تعهد سازمانی کارکنان بر توانمند سازی تاثیر  (.H4،927/5 =t ،981/3 =β)سازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد

و در نهایت توانمندی سازی با تاثیر از آموزش ، کار گروهی و با واسطه گری تعهد  (.H5،978/5 =t ،981/3 =β)معناداری دارد

همچنین به منظور  (.H6،913/1 =t ،939/3 =β)رکنان فدراسیون های ورزشی منتخب تاثیر داردسازمانی بر عمبکرد شغلی کا

تحلیل میانجی تعهد سازمانی بر رابطه علی آموزش کارکنان و توانمند سازی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب با استفاده از 

 =VAF( محاسبه شده طبق فرمول VAFشمول واریانس) اچرای مدل در حضور و بدون حضور میانجی در مدل، نتایج نشان داد

a*b/(a*b)+c> 0/80  می باشد میانجی به صورت جزیی و نزدیک  13/3و  39/3می باشد و از آنجا که داخل بازه   79/3برابر با

ن و محاسبه به کامل می باشد. همچنین در خصوص میانجی گری تعهد سازمانی بر رابطه علی کارگروهی و توانمند سازی کارکنا

VAF  پس از اجرای مدل با حضور و بدون حضور میانجی مشاهده شد کهVAF  می باشد و بنابراین تعهد سازمانی  27/3برابر با

سه متغیر آموزش کارکنان، تعهد سازمانی و  میانجی کامل برای رابطه علی کارگروهی و توانمند سازی کارکنان محاسبه می گردد.

انمند سازی کارکنان را پیش بینی کنند و از آنجا که ارزیابی مفهوم توانمندسازی می تواند برای مدیران کارگروهی می توانند تو

دشوار باشد لذا به مدیران فدراسیون های ورزشی پیشنهاد می شود از این متغیرها برای دستیابی به میزان توانمندی کارکنان خود 

رگروهی رفتار تعهد سازمانی را پیش بینی می کند و نیز تمامی متغیر های آموزش استفاده نمایند. همچنین، دو متغیر آموزش و کا

کارکنان، کارگروهی، تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان رفتار عملکرد شغلی کارکنان را پیش بینی می کنند؛ بنابراین می توان 

در یک نتیجه گیری کلی از  لی کارکنان استفاده نمود.از این متغیرها در راستای سنجش وضعیت تعهد سازمانی و نیز عملکرد شغ

یافته های تحقیق می توان بیان داشت که متغیر تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین آموزش و کار گروهی با 

صورت جزئی و  توانمندسازی کارکنان نقش مهم و اساسی دارد؛ چرا که در رابطه بین آموزش و توانمندسازی نقش میانجی به

نزدیک به کامل داشته و در رابطه بین کار گروهی و توانمندسازی کارکنان، میانجی کاملی محسوب می شود. لذا مدیران فدراسیون 

های ورزشی بایستی از این مهم غافل نبوده و همواره با توجه نمودن به میزان تعهد سازمانی کارکنانشان و مهیا ساختن عوامل موثر 

ند آموزش و افزایش کار گروهی، زمینه ارتقای توانایی ها و شایستگی های کارکنان را فراهم نموده تا از این طریق، با بر آن مان

بهبود عملکرد کارکنان به بهره وری مناسبی در سازمان دست یابند. لذا، در این راستا می توانند به صورت بهینه از مدل تحقیق 

 راهنمای علمی و عملی کارشان مد نظر قرار دهند.  استفاده نموده و آن را به عنوان 

 

 .عملکرد یزش، برنامه های ورزشی،انگ کلمات کلیدی:
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 رویکرد قوم شناسی  در مطالعات مدیریت ورزشی

 9سیده کژال میربیگی ،8 بسطامیعلی 

 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه ایوان کی - 8،9

 

 چکیده

ژوهش کیفی است که به عنوان یک رویکرد مهم در مدیریت ورزشی می تواند به کار گرفته شود. قوم شناسی یکی از روش های پ

هدف از این مقاله برجسته کردن ارزش قوم شناسی به عنوان یک روش کیفی و مستند کردن ادبیات فعلی می باشد. ما بطور خاص 

ان از آن برای مطالعه مدیریت ورزشی استفاده کرد؟ قصد داریم به سواالت زیر پاسخ دهیم: قوم شناسی چیست؟ چگونه می تو

 Elsevier  ،Sport Medicine ،  Routledge ،Science direct ، Sage جستجوی رایانه ای در بعضی پایگاه های داده از جمله

Research Methods ،Index ، Social Science،Medline ،sport studies،   ورزشی در بین با کلید واژه قوم شناسی و مدیریت

 مقاالت منتشر شده و با استفاده از کتاب های معتبر و اسناد در دسترس انجام شد.

بررسی نشان می دهد قوم شناسی در ایران تاکنون توجهی به مطالعه ورزش و مدیریت ورزشی نداشته است. البته متونی  مشابه 

ی، اجتماعی و سیاسی بیش از هر چیز زمینه ورزش و مدیریت تدوین و ترجمه شده است. مسئله های مثل تغییرات ورزشی، فرهنگ

ورزشی را مستعد مطالعه قوم شناسی می کند. تمرکز بر این موضوعات ورزش و مدیریت ورزشی را به میدان مناسبی برای شناخت 

 تیریمد یها نهیزم رد شتریب چه هر کشف یبرا یا العاده خارق لیپتانس شناسی قوم فرهنگ و جامعه تبدیل خواهد کرد. مردم،

 مشابه یها رشته ریسا با یتفاوت چیه ورزش تیریمد یاصل کانون از خارج و اند نگرفته قرار یبررس تحت تاکنون که دارد یورزش

اجتماعی و  قوم شناسی در ورزش به بهبود و حل مسائل مدیریتی ورزشی و غنی سازی علوم ورزشی، فرهنگی، تحقیق. ندارد

زش کمک خواهد کرد. همچنین قوم شناسی ورزش می تواند به روشنگری و معماری ورزش کمک کند و دارای سیاسی در زمینه ور

توصیف کرد علمی که به دنبال درک  یاجتماع علوم یعلم تیفیک کپیامدهای عملی باشد. قوم شناسی را می توان به عنوان ی

ضرورت پردازش بیشتر پژوهشگران حوزه مدیریت ورزشی به پیشنهاد می شود،  گروه های انسانی، جوامع یا فرهنگ سازی است.

تحقیق با رویکرد قوم شناسی باشد؛ چنین رویکرد کارآمدی ورزش را به عنوان بستر مناسبی برای مطالعات قوم شناسی روشن می 

در نهایت منجر  کند. نتیجه چنین نگرشی به مسئله ورزش مدرن هم دستاوردهای زیادی برای قوم شناسی ورزشی خواهد داشت و

 به شناخت بیشتر امر ورزشی می شود و خدمات قوم شناسی به مدیریت ورزشی را تسهیل خواهد کرد. 
 

 .قوم شناسی، رویکرد کیفی، مدیریت ورزشی کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                           
  :bastamialigolf@gmail.comEmail                                                                         . نویسنده مسئول : علی بسطامی  8

 32892978917شماره تماس:   
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 مضمون یلتحل یکردبا رو ی:ابعاد  سواد ارتباط ییشناسا

 9 راسخ یننازن ،8ی* قاسم یدحم

 نور تهران یامدانشگاه پ ی،ورزش یریتمدگروه  یاردانش -8

 تهران ی،علوم ورزشتربیت بدنی و پژوهشگاه   ی،ورزش یریتگروه مد یاراستاد -9

 

 چکیدهچکیده

و دانستن  یگرانارتباط مناسب با د یبرقرار توانایی» عنوان به یونسکو یفدر تعر یضرور یاز سوادها یکیبه عنوان  یسواد ارتباط

در همه  یدیکه محور کل یافتدر ی توانمطرح شده در سطح جهان م یبر انواع سوادها یاست. با مرورمطرح شده  «یآداب اجتماع

 و مؤلفه ین، کشف مضامحاضر پژوهشاز هدف ، از این رو،  خاص است ای ارتباط در حوزه «رددرک و کارب» بهینه سازی ها آن

 ینا بود. یآموزش های نوع سواد در نظام ینبهبود ا یابالقوه بر های شاخص ییو شناسا «یسواد ارتباط» یو فرع یاصل های

پژوهش شامل منابع  ینا ی( انجام شده است. جامعه آمار9331براون و کالرک ) یوهمضمون به ش یلپژوهش با استفاده از روش تحل

 با کتب از هدفمند صورت هاز منابع ب گیری حوزه بود. روش نمونه ینو افراد صاحب نظر درا یسیحوزه ارتباطات به زبان انگل یعلم

نفر تا  99انتخاب  ارتباطی، نظران صاحب مصاحبه با)پنج مورد( و در گام دوم   یسواد ارتباط یبا مفهوم کل عیربط موضو بیشترین

 بود. یبه اشباع نظر یدنرس

ارتباط در سطوح »و  «یارتباط تخصص»، «بر حواس یارتباط مبتن»شامل  یسواد ارتباط یاصل های نشان داد که تم یافته ها

 «ییالمسه و چشا یایی،بو یی،شنوا ینایی،ب یسوادها» یفرع های مشتمل بر تم« بر حواس یارتباط مبتن» یبود. تم اصل« مختلف

ی ، زبان بدن،  فناور یدنسخن گفتن، نوشتن، خواندن، د یسوادها» یفرع های مشتمل بر تم «یارتباط تخصص» یبود. تم اصل

 ی،تجار ی،مال ی،حقوق شهروند ین الملل،روابط ب ی،روابط عموم ی،ارتباط سازمان یغاتی،تبل ی،فرهنگ یناط بارتب ی،ارتباط های 

 ی،گروه ی،فرد یانم ی،درون فرد یسوادها»بر  لمشتم یزن« ارتباط در سطوح مختلف» یبود. تم اصل «یو پژوهش ارتباط یجانیه

را  «یسواد ارتباط»بر  یدامروز، به همان اندازه که ضرورت توجه و تأک یایندر د یسرعت تحوالت ارتباط بود.  «یو فرا فرد یجمع

 .ی دهدم یشروز افزا یآن را متناسب با تحوالت ارتباط روزرسانی و به یبه همان اندازه بازنگر ی دهد،م یشافزا

 

  ی.فرد ینارتباط ب ی،مضمون، ارتباطات، ارتباط تخصص یلتحل ی،سواد ارتباط کلمات کلیدی:
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وتبالف های استادیوم در پذیر تجدید انرژی منابع از برداری بهره اجتماعی  و اقتصادی پیامدهای شناسایی  
 0کارگر غالمعلی ،9ساراکشکر ،8امیرانصاری اردلی

 8 طباطبائیعالمه  دانشگاه ، ورزشی ارشدمدیریت کارشناس -8

 اطبائیطب عالمه دانشگاه ، مدیریت ورزشی، دانشیار، -0و9

  چکیده

 

فوتبال  های استادیوم پذیردر تجدید انرژی منابع از برداری بهره اجتماعی و اقتصادی پیامدهای حاضر شناسایی پژوهش از هدف

 تکنیک تحلیل از استفاده با کیفی محتوای تحلیل روش از تحلیل داده ها برای شد و انجام کیفی شیوه به بود. پژوهش حاضر

 لیگ برگزاری محل هایاستادیوم مدیران و مهندسین فنی شامل در این تحقیق کنندگانشرکت دید. جامعهگر استفاده مضمون

بودند.  ورزشی بازاریابی در متخصص افراد خصوصاً ورزشی مدیریت متخصصان همچنین و ورزشکاران و داوران ، ایران فوتبال برتر

 .انجام شد نفر 83 تعداد به هدفمند انتخاب با و خبرگان گیرینمونه روش از استفاده با گیرینمونه ابتدا در

 از نیز نهایت گرفت. در قرار محوری مقوله 2 در که آمد بدست باز کد 03 پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تعداد

 اجتماعی، کیفیت روابط اجتماعی) که دربرگیرنده مقوله های محوری بهبود وضعیت بهبود مفهوم 0 آمده، بدست های مقوله

 محیطی، بهبود زیست خطرات ورزشی، کاهش فضای رفاهی( مدیریت توسعه پایدار)که در برگیرنده مقوله های زیباسازی خدمات

سازمانی،  های هزینه انرژی( بهبود وضعیت اقتصادی) که دربر گیرنده مقوله های کاهش مصرف الگوی آلودگی، بهبود مدیریت

 اطالعات موجود برای توان در تکمیل می حاصل این پژوهش نتایج ی، ارتقا برند استادیوم( بدست آمد. ازانرژ منابع مدیریت بهبود

برخی از شیوه های بهره برداری از منابع انرژی  به پژوهش این در همچنین ساخت استادیوم های مبتنی بر توسعه پایدار سود برد.

 ذی های سازمان که ل باران درساخت استادیوم های فوتبال اشاره شدتجدید پذیر نظیر پنل های خورشیدی و سیستم استحصا

 باال بردن کیفیت استادیوم های فوتبال کشور و کاهش آلودگی های زیست محیطی بهره ببرند. برای نتایج این از توانندمی ربط

 

 استادیوم فوتبال، انرژی، تجدید پذیر. :کلیدی کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 E-mail: amiransaaari@gmail.com                                                                         ل: امیر انصاری اردلی             مسئو . نویسنده 8
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وثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران )رویکرد کیفی(شناسایی و تحلیل عوامل م  
 مقصود نجفی کلوری*8، محمد حامی9، وحید شجاعی0، مرتضی مطهری9

 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری -8

 استادیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری -0و 9

 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران -9

 

 چکیدهچکیده

 به جدی و عمومی مردم است و در این خصوص تمامی قوای کشور خصوصاً قوه قضاییه موظف ستاوامروزه مسئله مبارزه با فساد خ

ر گیرند تا عالوه بر سالمت دستگاه قضایی رشد و پویایی جامعه نیز به دنبال ساز و کارهایی را برای پیشگیری و مبارزه با آن در نظ

تواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی راننده ها و فعالیت های می فساد مالی. داشته باشد

فساد گسترده و فراگیر یکی از  .فیا شودزیرزمینی سوق دهد و همچنین موجب به وجود آمدن سازمان های وحشتناکی مانند ما

. هدف از وسعه اقتصادی را رو به تحلیل ببرندت و رشد روند  تواندمی حاکمیت  نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف

ت باشد.  این تحقیق در صدد است تا مدلی کیفی جهتحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران می

شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران ارائه کند به نحوی که ضمن تطابق با علم روز در حوزه فساد، با فضای 

های موثر بر فرایند بروز بومی در فساد در ورزش ایران نیز همخوانی داشته باشد. در واقع این تحقیق می کوشد تا به چگونگی عامل

ن بپردازد و با ساخت مدلی بر اساس ادبیات موجود، تجربیات و نگرش افراد صاحب نظر به تبیین عمیق و فساد در بستر واقعی آ

جامعی از این پدیده دست یابد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری می باشد. محقق با استفاده از پارادایم 

و رویکرد کیفی را برای تحقیق خود بر می گزیند. استراتژی مورد استفاده در تفسیری مسئله پژوهش را مورد ارزیابی قرار می دهد 

این تحقیق استراتژی گرندد تئوری می باشد و تاکتیک مورد استفاده تحلیل محتوای پنهان می باشد. لذا تحقیق حاضر در وهله اول 

گردد. از آن جا نوع تحقیقات کاربردی محسوب می از ماهیت اکتشافی برخوردار است و در وهله دوم و به لحاظ استفاده مخاطب از

که این تحقیق بیشتر گرایش به بررسی عمیق تعداد اندکی نمونه تحقیق دارند از نوع مطالعات میدانی است.  فرمت داده ها به 

می نماید. جامعه شکل متن و صوت بوده و محقق با استفاده از مصاحبه با خبرگان این حوزه نسبت به جمع آوری داده ها مبادرت 

نفر از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی و علوم قضایی و مدیران اجرایی از جمله اساتید عضو هیئت  85و نمونه آماری این تحقیق 

علمی دانشگاه های علوم قضایی، دادستان و مدیران حوزه قضا، مدیران اجرایی در فدراسیون های ورزشی و اعضاء متخصص و 

زه مدیریت ورزشی می باشند که از طریق مصاحبه عمیق با این افراد نسبت به جمع آوری اطالعات اقدام مجرب هیئت علمی در حو

 گردید 

یت یافته های تحقیق  نشان دهنده این است که کد)مقوله( محوری عامل مدیریتی دارای مقوالت فرعی سوء مدیریت با ضریب اهمیات  یافته های تحقیق  نشان دهنده این است که کد)مقوله( محوری عامل مدیریتی دارای مقوالت فرعی سوء مدیریت با ضریب اهم

ترین کاه باا اهمیات تارین   9999و مدیریت منابع با ضریب اهمیت و مدیریت منابع با ضریب اهمیت   22ضریب اهمیت ضریب اهمیت   ، تصمیم گیری با، تصمیم گیری با8383، برنامه ریزی با ضریب اهمیت ، برنامه ریزی با ضریب اهمیت 22 یت  با اهم که 

ضعف شاخص در بخش مقوله عامل مدیریتی است استخراج گردید. همچنین در کد محوری عوامل حقوقی نیز سه مقوله فرعی تار ضاعف  تر  شاخص در بخش مقوله عامل مدیریتی است استخراج گردید. همچنین در کد محوری عوامل حقوقی نیز سه مقوله فرعی 

. همچنین عامل ماهیت ورزش به . همچنین عامل ماهیت ورزش به احصاء گردیداحصاء گردید  9393و و   0909، ، 7979قوانین، نظارت بر قوانین و شفافیت قوانین به ترتیب با ضرایب اهمیت قوانین، نظارت بر قوانین و شفافیت قوانین به ترتیب با ضرایب اهمیت 

مل جزو شرایط علی اثر گذار بر فساد در صنعت ورزش تلقی می گردد. در مجماوع عامال   9393عنوان مقوله اصلی دیگر با ضریب اهمیت عنوان مقوله اصلی دیگر با ضریب اهمیت  موع عا جزو شرایط علی اثر گذار بر فساد در صنعت ورزش تلقی می گردد. در مج

می حقوقی با ضرایب اهمیت بیشتر نسبت دو عامل دیگر جزو عوامل علی اثر گذار در پیادایش فسااد در صانعت ورزش محساوب مای  سوب  صنعت ورزش مح ساد در  یدایش ف حقوقی با ضرایب اهمیت بیشتر نسبت دو عامل دیگر جزو عوامل علی اثر گذار در پ

 گردد. گردد. 
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چنین یافته ها در بخش شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش نشان داد، مقوالت اصلی رانت، داللی و البیگری) چنین یافته ها در بخش شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش نشان داد، مقوالت اصلی رانت، داللی و البیگری) همهم

یت (، البی های درون سازمانی با ضریب اهمیات 8383( متشکل از مقوالت فرعی داللی ها در ورزش)با ضریب اهمیت ( متشکل از مقوالت فرعی داللی ها در ورزش)با ضریب اهمیت 8282با ضریب اهمیت با ضریب اهمیت  (، البی های درون سازمانی با ضریب اهم

یت و همچنین مقوله اصلی رسانه با ضریب اهمیات   22اهمیت اهمیت ، و روابط و رانت سیاسی با ضری ب، و روابط و رانت سیاسی با ضری ب99 مل و در نهایات مقولاه اصالی عوامال   11و همچنین مقوله اصلی رسانه با ضریب اهم صلی عوا له ا یت مقو و در نها

( احصاء و اکتشاف گردید. همچنین ( احصاء و اکتشاف گردید. همچنین 11( و منافع سیاسی) با ضریب اهمیت ( و منافع سیاسی) با ضریب اهمیت 8989انگیزشی متشکل از انگیزه های مالی )با ضریب اهمیت انگیزشی متشکل از انگیزه های مالی )با ضریب اهمیت 

 مدل نهایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش را نشان می دهد. مدل نهایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش را نشان می دهد. 
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 مدل کیفی تحقیق

حوری نتایج کیفی تحقیق حاکی از آن بود که شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش کشور متشکل از سه مقولاه محاوری  له م نتایج کیفی تحقیق حاکی از آن بود که شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش کشور متشکل از سه مقو

نی رانت و داللی و البیگری، رسانه و عوامل انگیزشی می باشند که در این میان عوامل رانت داللی و البیگری باا ضاریب فراوانای  ضریب فراوا با  و و   9999رانت و داللی و البیگری، رسانه و عوامل انگیزشی می باشند که در این میان عوامل رانت داللی و البیگری 

جه بیشترین فراوانی را در میان عوامل برخوردارهستند. قسمتی از نتیجه به دست آمده باا نتیجاه   9090زشی با ضریب اهمیت زشی با ضریب اهمیت عوامل انگیعوامل انگی با نتی بیشترین فراوانی را در میان عوامل برخوردارهستند. قسمتی از نتیجه به دست آمده 

نوان ( ناهمسو بود. در تحقیقات یاد شده رساانه هاا را باه عناوان 93329332( و نوگاران )( و نوگاران )80258025(، زارع و همکاران )(، زارع و همکاران )80288028تحقیقات گیوریان )تحقیقات گیوریان ) به ع ها را  سانه  ( ناهمسو بود. در تحقیقات یاد شده ر

بروز ند در حالی که در تحقیق پیش رو، رسانه ها خود به عنوان یکی از عوامل مداخله گار در باروز یکی از عوامل مبارزه با فساد دانسته ایکی از عوامل مبارزه با فساد دانسته ا گر در  ند در حالی که در تحقیق پیش رو، رسانه ها خود به عنوان یکی از عوامل مداخله 

سی فساد شناسایی شدند. دلیل این ناهمسویی می تواند در ماهیت متفاوت جوامع تحقیق و نیز ماهیت متفاوت نوع فساد ماورد بررسای  مورد برر فساد شناسایی شدند. دلیل این ناهمسویی می تواند در ماهیت متفاوت جوامع تحقیق و نیز ماهیت متفاوت نوع فساد 

سادهای تی مورد تحقیق بود در حالی که در تحقیاق پایش رو فساادهای باشد چرا که در تحقیقات یاد شده فساد اداری در سازمان های دولباشد چرا که در تحقیقات یاد شده فساد اداری در سازمان های دول پیش رو ف یق  تی مورد تحقیق بود در حالی که در تحق

صنعت فرهنگی و مالی در سازمان های ورزشی کشور مورد تحقیق قرار گرفت. همانند بحث فساد فرهنگی، در بحث فساد ماالی در صانعت  مالی در  فرهنگی و مالی در سازمان های ورزشی کشور مورد تحقیق قرار گرفت. همانند بحث فساد فرهنگی، در بحث فساد 

جود داورزش نیز عالوه بر عوامل زمینه ای ایجاد فساد و عوامل موثر بر گسترش آن، عوامل دیگری نیاز وجاود دا یز و ند رناد کاه در ایان فرایناد ورزش نیز عالوه بر عوامل زمینه ای ایجاد فساد و عوامل موثر بر گسترش آن، عوامل دیگری ن ین فرای که در ا ند  ر

کرد. مداخله نموده و بروز و گسترش فساد مالی را تشدید می نمایند. از جمله این عوامل می توان به رانت و داللی و البیگری اشاره کارد.  مداخله نموده و بروز و گسترش فساد مالی را تشدید می نمایند. از جمله این عوامل می توان به رانت و داللی و البیگری اشاره 

ضوع متاسفانه در ورزش کشورمان به ویژه در فوتبال که از جذابیت مالی بیشتری نسبت به سایر رشته هاا برخاوردار اسات ایان موضاوع  ین مو ست ا خوردار ا ها بر متاسفانه در ورزش کشورمان به ویژه در فوتبال که از جذابیت مالی بیشتری نسبت به سایر رشته 

ند. در یار ریشه ای و گسترده است؛ به طوری که حتی سیاسیون نیز در البیگری برای انتخاب مربیان برخی تیم ها مشاارکت دارناد. در بسبس شارکت دار یار ریشه ای و گسترده است؛ به طوری که حتی سیاسیون نیز در البیگری برای انتخاب مربیان برخی تیم ها م

تیم رابطه با بازیکنان نیز موضوع به همین منوال بوده و جذب و بستن قرار داد بازیکنان با باشگاه ها بیش از آنکه توسط سرمربیان تایم  رابطه با بازیکنان نیز موضوع به همین منوال بوده و جذب و بستن قرار داد بازیکنان با باشگاه ها بیش از آنکه توسط سرمربیان 

که در الن و البی های قوی صورت می پذیرد. مساله داللی و رانت تنها به ایان ماوارد خاتم نمای شاود بلکاه در ها انجام گیرد، توسط دالها انجام گیرد، توسط دال شود بل می  ختم ن موارد  ین  الن و البی های قوی صورت می پذیرد. مساله داللی و رانت تنها به ا

با مدر برخاورد باا م  تتها و سفارشاها و سفارشا  ههییوجود روابط و توصوجود روابط و توصمواردی همچون مواردی همچون  خورد  سنتخاباات رابطاه مناد در انتخاباات فدراسا، ا، اسدانسادانففدر بر بات فدرا ند در انتخا طه م بات راب ، ، هاهاا  ونونیینتخا

سادمصالح افاراد در باروز فسااد، ، زشزشدر وردر ور  ییداللدالل  ششییافزاافزای، ی، رسمرسم  ررییغغ  ییبه رانت هابه رانت ها  ونونییاساسییسس  ییدسترسدسترس بروز ف فراد در  صابات غانتصاابات غ، ، مصالح ا کان ماوثر در ارکاان   ررییاانت موثر در ار

صاحب عدم پرداخت حقوق باشگاه ها توسط افراد صااحب ، ، در منابع قدرتدر منابع قدرت  ییگرگرییارتباطات و البارتباطات و الب، ، موجود در صنعت ورزشموجود در صنعت ورزش  ییرانت هارانت ها، ، ورزشورزش عدم پرداخت حقوق باشگاه ها توسط افراد 

ین تفهای مختلف نیز قابل مشاهده است. با ایان تف  در ورزشدر ورزش  ییبندبندو شرطو شرط  ییداللدالل  ییههاههاوجود بنگاهوجود بنگاهو و   رانترانت مری اسایر باروز فسااد ماالی اماری های مختلف نیز قابل مشاهده است. با ا مالی ا ساد  بروز ف سیر  ا

ظایف منطقی است چرا که منافع برخی افراد در همین فرایند و روال غیرقانونی نهفته است. از طرف دیگر، رسانه ها به جای انجام وظاایف  منطقی است چرا که منافع برخی افراد در همین فرایند و روال غیرقانونی نهفته است. از طرف دیگر، رسانه ها به جای انجام و

مال قانونی خود و اطالع رسانی و فاش ساختن موارد فساد مالی صورت گرفته در صنعت ورزش کشور، به دالیل مختلف همچون اعماال  قانونی خود و اطالع رسانی و فاش ساختن موارد فساد مالی صورت گرفته در صنعت ورزش کشور، به دالیل مختلف همچون اع

ید و ذ برخی افراد و یا حفظ مصالح کشور و برخی افراد، جاناب مفسادان ماالی را گرفتاه و باا مشاارکت در فرایناد خریاد و نفونفو ند خر شارکت در فرای با م ته و  مالی را گرف سدان  نب مف فروش فاروش ذ برخی افراد و یا حفظ مصالح کشور و برخی افراد، جا

نانکناانییبازباز  متمتییدر قدر ق  ییمجازمجاز  ییفضافضاکاذب و حبابی کاذب و حبابی   ررییتاثتاث، ، ماماییصدا و سصدا و س  ییعدم پرداخت حق پخش به باشگاه ها از سوعدم پرداخت حق پخش به باشگاه ها از سوان، ان، کنکنییبازباز ستر و بساتر   ک و ب

برای باشگاه ها، خود نیز در گسترش فساد مالی در صنعت ورزش کشور به طور برای باشگاه ها، خود نیز در گسترش فساد مالی در صنعت ورزش کشور به طور   تتییرارا  ییوو  ییو تو ت  تتییرارا  ییاز کپاز کپ  ییمد کافمد کافآآعدم درعدم درسازی سازی 

صورت مستقیم دخالت دارند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته از نظر ورزشی که سازماندهی مناسابی در ورزش آناان صاورت  نان  سبی در ورزش آ مستقیم دخالت دارند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته از نظر ورزشی که سازماندهی منا

کان ا تاثیرات سوء داشته باشند بلکه به عنوان یکیاز ارکاان پذیرفته است، رسانه ها نمی توانند اینگونه عمل نموده و بر ورزش آن کشورهپذیرفته است، رسانه ها نمی توانند اینگونه عمل نموده و بر ورزش آن کشوره ا تاثیرات سوء داشته باشند بلکه به عنوان یکیاز ار

فی اصلی درآمدزایی باشگاه ها و فدراسیون ها، نقش مثبتی در توسعه ورزش آنان ایفا می کنند. در نهایات، عوامال انگیزشای مختلفای  شی مختل مل انگیز یت، عوا اصلی درآمدزایی باشگاه ها و فدراسیون ها، نقش مثبتی در توسعه ورزش آنان ایفا می کنند. در نها

ید. در گساترش آن را فاراهم نمایاد. در   برای افراد وجود دارد که عالوه بر موارد یاد شده می تواند در فساد مالی مداخله نموده و موجباتبرای افراد وجود دارد که عالوه بر موارد یاد شده می تواند در فساد مالی مداخله نموده و موجبات فراهم نما سترش آن را  گ

، ، کنانکنانییبازباز  ددییفروش و خرفروش و خری، ی، رکوردرکورد  ررییورزشکاران غورزشکاران غ  ییمتمتییرشد قرشد ق، ، هاها  ممییدر تدر ت  کنانکنانییجذب بازجذب بازاین راستا می توان به انگیزه هایی همچون این راستا می توان به انگیزه هایی همچون 

تامجهات تاام  ونونییاساسییها به سها به س  ییمتوسل شدن ورزشمتوسل شدن ورزش، ، سوء استفاده از منابعسوء استفاده از منابع، ، و فروشو فروش  ددییورزشکاران و فساد عامالن خرورزشکاران و فساد عامالن خر  متمتییقق  ششییافزاافزا هت    ننییج

  وو  انانییاز مرباز مرب  ییبرخبرخاز از رشوه رشوه   افتافتییدردری، ی، سازساز  ییبه بهانه خصوصبه بهانه خصوص  ییدولتدولت  ییاستفاده از رانت هااستفاده از رانت ها، ، ونونییاساسییمنافع و اهداف کوتاه مدت سمنافع و اهداف کوتاه مدت س، ، منابعمنابع

کسب ثروت در افراد از راه کسب ثروت در افراد از راه   زهزهییانگانگ، ، هاها  جنتتجنتتییتوسط اتوسط ا  ییخارجخارج  کنانکنانییوارد کردن بازوارد کردن باز  ققییاز طراز طر  ییییپولشوپولشو، ، ممییجهت استخدام در تجهت استخدام در ت  کنانکنانییبازباز

هاپاول هاا  ررییاتطهتطهو و   هودههودهییبب  ییسب منفعت از پروژه هاسب منفعت از پروژه های، کی، کامکانات دولتامکانات دولت  افتافتییدر قبال دردر قبال در  ییییاسخگواسخگوعدم پعدم پ، ، نامشروعنامشروع  ییهاها و و   ییافتافتییادردر  ییپول 

فراد اشاره داشت که جملگی آن ها می تواند زمینه ساز کسب درآمدهای نامشروع بارای افاراد   ورزشورزش  ییورود به فضاورود به فضا  لهلهییبه وسبه وس  التالتییتسهتسه برای ا اشاره داشت که جملگی آن ها می تواند زمینه ساز کسب درآمدهای نامشروع 

مالی در ای انسان بوده، لذا به شدت پتانسایل دخالات و توساعه فسااد ماالی در شود و از آنجایی که ثروت و پول همیشه موضوعی جذاب برشود و از آنجایی که ثروت و پول همیشه موضوعی جذاب بر ساد  سعه ف لت و تو سیل دخا ای انسان بوده، لذا به شدت پتان
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گر در صنایع مختلف از جمله صنعت ورزش را دارا می باشد. با توجه به تمام موارد یاد شده، به منظور کاهش اثرات عوامل مداخلاه گار در  له  صنایع مختلف از جمله صنعت ورزش را دارا می باشد. با توجه به تمام موارد یاد شده، به منظور کاهش اثرات عوامل مداخ

یان و ... د و فروش بازیکنان و مربیاان و ... گسترش فساد مالی در صنعت ورزش کشور پیشنهاد می شود که تمامی امور ورزشی همچون خریگسترش فساد مالی در صنعت ورزش کشور پیشنهاد می شود که تمامی امور ورزشی همچون خری د و فروش بازیکنان و مرب

توان از تحت قوانین موجود و با نظارت کامل صورت پذیرد و امور مالی افراد دخیل در آن ها زیار ذره باین قاانون قارار گیارد تاا بتاوان از  تا ب یرد  قرار گ قانون  بین  یر ذره  تحت قوانین موجود و با نظارت کامل صورت پذیرد و امور مالی افراد دخیل در آن ها ز

ی حق ی حق گسترش فساد مالی در ورزش که ماهیتی پاک و جوانمردانه دارد جلوگیری نمود. همچنین، ضروری است که قوانین بین المللگسترش فساد مالی در ورزش که ماهیتی پاک و جوانمردانه دارد جلوگیری نمود. همچنین، ضروری است که قوانین بین الملل

فراد کپی رایت در کشور جاری شود تا از این طریق باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی منبع درآمدی مناسبی داشته باشند و لاذا افاراد  لذا ا کپی رایت در کشور جاری شود تا از این طریق باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی منبع درآمدی مناسبی داشته باشند و 

 شاغل در این سازمان ها کمتر متوسل به روش های غیرقانونی همچون داللی و البیگری برای کسب درآمدهای نامشروع شوند.شاغل در این سازمان ها کمتر متوسل به روش های غیرقانونی همچون داللی و البیگری برای کسب درآمدهای نامشروع شوند.
 

 .ت ورزش، شرایط علی، شرایط بستر، شرایط مداخله گرت ورزش، شرایط علی، شرایط بستر، شرایط مداخله گرفساد مالی، صنعفساد مالی، صنع  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 اندام پرورش و بدنسازی فدراسیون وبسایت محتوای تحلیل

 0ی زرندی، حسین پورسلطان9، رضا شجیع8ماریا قربانی

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی  -8

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -9

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -0

 چکیده

 امکانات از گیری بهره با که هستند اینترنت جهانی شبکه کنندگان استفاده مهمترین از جهان سراسر در دولتی نهادهای و هاارگان

 در اقدامات مفیدترین از یکی. برند می بهره ارتباطاتشان برقراری در سهولت و خود امور انجام برای اینترنت دسترس قابل و گسترده

 هایپرسش به پاسخ برای که است نظر مورد نهاد مورد در اطالعاتی حاوی هاسایت وب این که است این جهان سراسر در زمینه این

 وبسایت محتوای تحلیل. هدف این تحقیق اند شده بارگزاری سازمان آن خدمات از کنندگان استفاده و کنندگان مراجعه اولیه

لب وب آماری تحقیق را کلیه اخبار و مطا. جامعه تحقیق حاضر تحلیل محتوا بودروش بود.  اندام پرورش و بدنسازی فدراسیون

دفی و هفته آماری انجام تصاگیری به صورت تشکیل می دادند. نمونه  8021در سال  اندام پرورش و بدنسازیسایت فدراسیون 

از برگه ی کدگزاری روز به عنوان نمونه انتخاب شده و اخبار و محتوای آن روز تحلیل می شود.  8ن روش از هر هفته ایدر گرفت. 

نفر از اساتید رسیده و پایایی آن با استفاده از ضریب پی  5برگه کدگزاری به تایید برای جمع آوری اطالعات استفاده شد. روایی 

ا درصد اخبار مربوط به ورزش قهرمانی بوده و تنه 73نشان داد که در مولفه نوع ورزش، بیش از آمد. نتایج  به دست 19/3اسکات 

مربوط درصد  5طالب مربوط به مردان و درصد م 25سیت بر اساس جنهمچنین درصد مربوط به سایر مولفه های ورزش بود.  03

درصد مربوط  93درصد مربوط به مدیران فدراسیون و هیات های استانی و  93بر اساس فاعل خبر، بیش از همچنین به زنان بود. 

یاز به توجه بیشتری به ورزش همگانی، ورزش نفدراسیون تیراندازی با کمان  محتوای وبسایت نظر می رسده به ورزشکاران بود. ب

  بانوان و ورزشکاران این رشته دارد. 

 

 چهارچوب سازینظریه ، حلیل محتواتفدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، وب سایت،  کلمات کلیدی:
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طراحی الگوی ساختاری تأثیر رفتار اخالقی مربی بر رفتارهای پرخطر نوجوانان رزمی کار با توجه به نقش 

 میانجی کیفیت ارتباط مربی و ورزشکار
 9، حمید زاهدی8سعید کیانی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباددانشجوی دکترای مدیریت ورزشی،  -8

 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -9

 چکیدهچکیده

و  قوی سازمان دهنده یو تماشاگر، مرب یسه عامل ورزشکار، مرب ینهستند و از ب یورزش یم هایت یمحور و رکن اصل یانمرب

 یریخطرپذ یزانبر رفتارها و م یاخالق یاثر رفتارهااین پژوهش بررسی . هدف از است یمیت یا یورزش یشرفتهر پ یربنایز

شرکت  است. همبستگی -توصیفیپژوهش حاضر از نوع کار با توجه به نقش میانجی رابطه مربی و ورزشکار بود. ینوجوانان رزم

که به روش هدفمند و در  دادندمیتشکیل سال  81تا  89 ینوجوان با دامنه سن کارانینفر از رزم 039کنندگان این پژوهش را 

 یمرتبط با اخالق ورزشکار یگریمرب رفتار یاسمقابزارهای پژوهش شامل  .شدندانتخاب  های شهر نجف آباد از باشگاه دسترس

روایی  .بودند و رابطه مربی و ورزشکار جوویت و نتومانیسو همکاران  یزاده محمد یراننوجوانان ا یری، خطرپذیسبولتر و و

ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و  1سشنامه ها به تائید پر

انجام   AMOS و SPSSبا استفاده از نرم افزار  استنباطیو  یفیسطح آمار توصدو ها در داده وتحلیلیهتجزکرونباخ تائید رسید. 

 . شد
وسازی معادله ساختاری نشان داد که مدل تأثیر رفتار اخالقی مربی بر خطر پذیری نوجوانان رزمی کار با نتایج حاصل از الگ

گری کیفیت ارتباط مربی و ورزشکار از برازش مطلوب برخوردار است. نتایح نشان داد که رفتار اخالقی مربی بر خطر پذیری میانجی

اط مربی این تأثیر بیشتر می شود. در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد نوجوانان تأثیر دارد و با وارد شدن کیفیت ارتب

  کاران بود.ای در رابطه بین رفتار اخالقی مربی بر رفتارها و میزان خطرپذیری رزمیکه رابطه مربی و ورزشکار متغیر واسطه

 

 کار.ینوجوانان رزم ار،، رابطه مربی و ورزشک یریخطرپذ یزانم ی،اخالق یرفتارها  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 وزارت ورزش و جوانان  انسانی شکوفایی منابع الگوی طراحی
 9، سمیه رستمی آذر8سجده مرادی

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی -8

 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی  -9

 

ده است و در ادبیات داخلی پژوهشهای شکوفایی منابع انسانی موضوعی است که در سالهای اخیر در رفتار سازمانی مثبت، مطرح ش

طور همزمان احساس سرزندگی را تجربه  و یادگیری  انسانی شکوفا میشوند، به معدودی در این زمینه وجود دارد. وقتی که منابع

ردی، ، در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا شکوفایی ف. مینمایند و این امر میتواند به رشد و پیشرفت منابع انسانی منجر شود

حاصل شود. نکته حائز اهمیت دیگر  باالترگروهی و سازمانی از یکدیگر تفکیک شده تا درک شفافتری از این مفهوم در سطوح 

مؤثر بر آن همراه باشد تا نتایج درخورتوجهی همراه  پیش فرض هایاینجاست که توجه به شکوفایی منابع انسانی باید با توجه به 

مؤثر بر شکوفایی فردی، گروهی  فرض های مطالعاتی، انجام پژوهشی جامع درخصوص کلیه پیش خالبه  باتوجه .داشته باشد

 تحقیق روش از آن در و است و توسعه ای کاربردی هدف، ازنظر پژوهش این .وسازمانی منابع انسانی میتواند حائز اهمیت باشد

نیمه ساختاریافته  مصاحبه روش به داده ها. ان می باشدمدیران وزارت ورزش و جوان شامل آماری جامعه. است شده استفاده کیفی

 شاخصهای برآورد دلفی  برای فن از سپس،. است شده استفاده زمینه ای تحلیل روش از داده ها تجزیه وتحلیل برای و جمع آوری

 در این پژوهش به ت.اس شده محاسبه محتوا روایی ادامه شاخصهای در. است شده استفاده صاحبنظران توافق تعیین و ناشناخته

بودن  اقداماتی شامل تطبیق توسط اعضا، مشارکتی(9333)منظور اطمینان از روایی پژوهش، با استناد به معیارهای کرسول و میلر 

پژوهش، بررسی همکار و اظهار سوگیری پژوهشگر انجام شده است. برای سنجش پایایی نیز در این پژوهش از روش باز آزمون و 

ناشناخته پرداخته شده و در گام  فرضهای  موضوعی استفاده شده است. در گام دوم با فن دلفی به شناسایی پیش ونروش توافق در

   .و در گام چهارم تحلیل میانجی متغیرها انجام شده است CVR و CVI سوم محاسبه شاخصهای

 نقش با توسعهای منابع و وظیفهای نابعم شامل انسانی منابع پیش فرض های شکوفایی فردی که داد نشان پژوهش یافته های

کاری  رفتارهای میانجی نقش با تیمی منابع و اجتماعی منابع شامل گروهی شکوفایی شخصی، پیش فرض های منابع میانجی

 منابع و اجتماعی منابع. بوده است سازمانی منابع میانجی نقش با فرهنگی منابع شامل سازمانی شکوفایی پیش فرض های و عاملی

نتایج این پژوهش نشان میدهد که  .است بوده سازمانی و فردی، گروهی شکوفایی پیشایندهای از مصاحبهشوندگان ازمنظر یمیت

اند. ازنظر افرادی که در  شوندگان با یکدیگر متفاوت بوده شکوفایی فردی، گروهی و سازمانی ازمنظر مصاحبه فرض های  پیش

ابع اجتماعی و منابع تیمی هم بر شکوفایی فردی، هم شکوفایی گروهی و هم شکوفایی اند، صرفاً من ها مشارکت نموده مصاحبه

میان عناصر مدل ویژگیهای شغلی و شکوفایی فردی، همبستگی مثبت وجود دارد. در پژوهش حاضر منابع  .اند سازمانی مؤثربوده

روزبودن و اهمیت آموزش و پژوهش را نیز شامل  بهپذیری ساعات کاری،  ویژگیهای شغلی مواردی مانند انعطاف عالوه برای  وظیفه

شده در روابط میان کارمندان و سرپرستان و شکوفایی فردی،  شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که میان اعتماد درک

 .ارتباط مثبتی وجود دارد

  

سانمناابع انساان  ییازمانازمانسسا  ییییشکوفاشکوفا  ی؛ی؛منابع انسانمنابع انسان  ییگروهگروه  ییییشکوفاشکوفا  ی؛ی؛منابع انسانمنابع انسان  ییفردفرد  ییییشکوفاشکوفا  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی: نابع ان هارفتارهاا  ی؛ی؛م   ییکارکاار  ییرفتار

 ی.ی.و الزامات شغلو الزامات شغل  ییعاملعامل
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طراحی و تحلیل مدل بهره وری کوانتومی بر مبنای مهارت های غیر مادی کوانتومی به روش تحلیل 

 مضمون)مطالعه: وزارت ورزش و جوانان(
 ثانوی  بابک عظیمی

 هدعضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی مؤسسه آموزش عالی بینالود مش

 

 چکیدهچکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های بهره وری مبتنی بر مهارت های غیر مادی کوانتومی و ارائه الگوی بهاره وری کوانتاومی 

انجام پذیرفت. مهارت های کوانتومی از سبک های نوین مدیریت در عصر حاضر بوده و ارائاه مادل بهاره وری مناتج از ایان سابک 

 ستای توسعه سازمانهای کشور، به ویژه سازمانهای ورزشی نقش بسزایی ایفا کند.مدیریتی می تواند در را

کاربردی بوده که به روش تحلیلی، اکتشافی و میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پاژوهش -این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی

از مصااحبه و  ( بودناد.N=017و جواناان)حاضر اساتید و خبرگاان حاوزه مادیریت ورزشای و مادیران و کارشناساان وزارت ورزش 

پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش بهره برده شد. روش پژوهش بصورت آمیخته انجام شد. در بخش کیفی باا رویکارد اکتشاافی و باا 

ز استفاده از تکنیک تحلیل مضمون)تم( به شناسایی مضامین و مولفه ها پرداخته شد و در بخش کمای جهات ارائاه و تأئیاد مادل ا

نسل دوم معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی بهره برده شد. روایی پرسشنامه باا مشاورت اسااتید و متخصصاین امار 

 EXCELصورت پذیرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تائید گردید. کلیه محاسبات از طریق نرم افزارهاای 

 صورت پذیرفت.  WarpPLSو 

حاکی از آن بود که شاخص وجودکوانتومی بر مؤلفه های استخراج شده بهره وری کوانتومی تاأثیر معنااداری دارد و مادل یافته ها 

بینای (. همچنین قدرت پیش=972/3APC= ،971/3ARS= ،135/8AVIFارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است. )شاخص

برای متغیرهای وابسته، در حاد مطلاوبی گازارش شاد. بطوریکاه میازان  (2Rمدل طراحی شده، با استفاده از مقدار ضریب تعیین )

شود. نتیجه ای کاه از ایان پاژوهش درصد از واریانس متغیر مشارکت سازمانی، توسط متغیرهای وارد شونده به آن توجیه می 9/58

گزین سابک هاای پیشاین حاصل می شود این است که در سازمان ها مطلوب است از مادل بهاره وری کوانتاومی باه عناوان جاای

 مدیریتی جهت دستیابی به بهره وری مطلوب و پویایی سازمان استفاده شود. 

 

 .مضمون، وزارت ورزش و جوانان لیتحل ،یکوانتوم یبهره ور ،یکوانتوم غیر مادی هایمهارت :کلیدی کلمات
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 عوامل مدیریتی مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایران

 0یفرزاد غفور، 9*، حبیب هنری8ینیزهرا حس

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -8

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -9

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -0

 

 دهیچک

 تمهاجر. ستا شیورز ننخبگا یم، مهاجرتدبوآن  شاهد خیرا لسا چنددر  که انیرا رکشودر  ننخبگا تمهاجر مهم اعنواز ا یکی

شناسایی عوامل پژوهش حاضر باهدف  .رودیم ربکا شیورز نمربیا یاو  رانشکاورز تمهاجر ایکه بر ستا صطالحیا شیورز

جامعه  .است یلیتحل -توصیفیپژوهش حاضر از نوع  است. گرفتهانجامبر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایران  مؤثرمدیریتی 

 877 هاآنتعداد  که دی آسیایی و المپیک بوهایبازدر دو دوره اخیر  کنندهشرکت آورمدالشامل همه ورزشکاران  پژوهش یآمار

 ازیمنظور به دست آوردن اطالعات موردنبهتصادفی انتخاب شد.  صورتبهنمونه  881 نفر که طبق جدول مورگان تعداد

انجام  ی تا اشباع نظریبه روش گلوله برف یمل یهامیت مربیان و قهرمانان یاز تعداد افتهیساختار مهیو ن هافتیساختار ییهامصاحبه

. در تحلیل به دست آمد (21/3ضریب پایایی پرسشنامه )ی شد. آورجمع هادادهته پرسشنامه محقق ساختنظیم شد و سپس با 

 است. شدهاستفاده SMART PLS3و  99نسخه  SPSS هایافزارنرمبا  ی و استنباطیفیآمار توصها از داده
، در ورزش رانیمد یشیاندمنفعت، مسئوالن یهانشدن وعده یعمل، خاص یهابه رشته رانیتوجه مد کهنشان داد  پژوهشنتایج 

، رانبا ورزشکا رانیو نحوه برخورد مد رانیگرا بودن مد جهینت، رانیجنس ورزش نبودن مد از، یورزش نیورود متخصص عدم

به  رانیمد یارحرفهیغ نگاه، کنانیمتعهد و دلسوز بر باز نیکم مسئول نظارت، انیبه ورزشکاران و مرب رانیمد یکاف تیحماعدم

کم  صداقت، یساالرستهیکم نظام شا تیرعا، یمل یهامیت یبر اردوها فیو نظارت ضع هامیکنار ت رانیکم مد حضور، ورزش

عوامل مدیریتی مؤثر بر مهاجرت ، هامیاز بازگشت ت استقبال یبرا رانیمد رمقیب حضورو  دعدم حس اعتما جادیمسئوالن و ا

ی ورزشکاران از مدیران ورزش کشور، نقش مهمی در بروز پدیده هایدلخور .شوندیممحسوب  ورزشی ورزشکاران نخبه ایران

به ورزشکاران باعث دلگرمی بیشتر ورزشکاران شده  مدیران ضمن توجه بیشتر مهاجرت در میان ورزشکاران دارد لذا؛ ضروری است

 و پدیده مهاجرت منابع انسانی ورزش کشور کاهش یابد.

 

 نخبگان. ،ورزشکاران ،یمهاجرت ورزش ،یالمللنیمهاجرت بعوامل مدیریتی،  کلمات کلیدی:
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 بر رفتار پرخاشگرانه تماشاگران با رویکرد جغرافیای فرهنگی عوامل موثر

 0، غالمعلی کارگر9سارا کشکر ،8صالحسعید 

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی8

 . دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی9

 .دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی0

 

 چکیده

ای ردی و اجتماعی تاثیر داشته و ورزش هر جامعه هم چون آینهبسیاری از متفکران اخالق معاصر معتقدند ورزش در رشد ف

های جامعه نیز تاثیر بپذیرد، تواند از ارزشانعکاس دهنده فرهنگ آن جامعه است، با این تفاوت که ورزش ضمن تاثیرگذاری می

سی و ... را تحت الشعاع خود قرار تواند مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیابنابراین ورزش مقوله ایست که در یک جامعه می

درمیان مسائل فوق آنچه بیشتر از همه مورد بی مهری قرار گرفته است؛ بحث فرهنگی و اخالقی ورزش است، موضوعی که در  دهد.

جوامع مختلف از جمله کشور ایران کمتر به آن رسیدگی شده است، شاید به جرات بتوان گفت در یک رویداد ورزشی خواه کوچک 

های اخالقی است، همچنین، احترام به قوانین، حریفان، داوران و تماشاگران بخشد، نمایشی از ارزشبزرگ آنچه به آن زیبایی می یا

به همراه گذشت، بردباری، عدم خشونت و تهاجم، به کار نبردن الفاظ زشت و استفاده نکردن از داروهای نیروزا و مسائلی از این 

 یفرهنگ یایجغراف کردیعوامل موثر بر رفتار پرخاشگرانه تماشاگران با رو شناسایی پژوهش حاضر باهدف دست، از آن جمله هستند.

 تحلیل تکنیک از استفاده با کیفی محتوای تحلیل روش از داده ها تحلیل برای شد و انجام کیفی شیوه به حاضر پژوهش انجام شد.

داوران  نیو همچن یو روانشناس یجامعه شناس ،یورزش تیریخصصان مدشامل خبرگان و مت آماریجامعه گردید.  استفاده مضمون

 انجام شد نفر 83 تعداد به هدفمند انتخاب با و خبرگان گیرینمونه روش از استفاده با گیرینمونه ابتدا بودند. درفوتبال  کنانیو باز

پس از جمع آوری و  .حاصل شد نظری اشباع احبه،مص 81 با استفاده شد، و در نهایت برفی گلوله گیرینمونه روش از ادامه در و

 گرفت. قرار محوری مقوله 85 در که آمد بدست باز کد 99 تحلیل داده ها تعداد

. اثر دارند انیبر نوع رفتار تماشاچ یفرهنگ یایجغراف یهابه عنوان مؤلفه انیتماشاچ تیشهر، فرهنگ شهر و قوم یهایژگیعوامل و

-رفتار تماشاگران در فرهنگ یدهعنوان عوامل موثر بر شکلها بهو عملکرد رسانه یفرهنگ یفضا وم،یاستاد تیریمد ،یعوامل فرد

 تیریورزشگاه و مد تیریمنطقه بر مد کی میمردم و اقل فرهنگ ت،یترب ت،یمدن. همچنین اثر دارند ی کشورمختلف شهرها یها

-یو تعامالت فرهنگ یبوم-یفرهنگ یالگوساز ،یبوم-ینگرهزش فآمو ،یبوم-یفرهنگ یابیبازارو در آخر  گذاردیم ریتاث تیجمع

در نحوه رفتار تماشاگران در  یینقش به سزا یفرهنگ یایجغراف حاصل شد.مطلوب  تیجمع تیریمد یراهکارها عنوانبه یبوم

ها ومیاستاد تیریدر مد را ینه تنها مشکل یمیاقل یحت ایو  یفرهنگ یتیقوم یهاگرفتن تفاوت دهیناد .دارد رانیمختلف ا یشهرها

 رانیدر بحث انتخاب مد نیهمچنآید. به شمار می رانیا یهاورزشگاه درنامتعارف  یاز عوامل بروز رفتارها یکیبلکه  ،کندیحل نم

 زشآمو. و در آخر با خلق و خو و آداب و رسوم مردم جامعه انجام داد شانیا ییو آشنا ریبودن مد یبه بوم یاژهیتوجه و ستیبایم

یی است که می توان برای از راهکارها یفرهنگ-یتعامالت بومی و بوم-یفرهنگ یالگوساز ی،بوم-یفرهنگ یابیبازار ی،فرهنگ بوم

 مدیریت مطلوب رفتارهای تماشاگران مورد توجه قرار داد.
 

 ، جغرافیای فرهنگیفوتبال هولیگانیسم،، یپرخاشگر کلمات کلیدی:
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 پ ها( در حوزه ورزشکسب و کارهای نوپا )استارت آ
 علیرضا احمدی

 کارشناس فناوری تجهیزات ورزشی

 

 چکیدهچکیده

اند. هدف این کسب و بیشتر مورد توجه قرار گرفتههای استارت آپی نوپا و اکوسیستم کسب و کارهای توجه به های اخیردر سال

 _یی به نیازهای مخاطبان در محیط های اجتماعیتوجه به دستاوردهای علمی و فناورانه از فرایند تولید تا بازار، پاسخگو ،کارها

پذیری زیاد، توان باال برای قابلیت رشد و بازگشت شوند. ریسکهای نوآورانه بنا میاقتصادی است. این کسب و کارها حول ایده

 های کسب و کارهای نوپا هستند. سریع سرمایه و هزینه راه اندازی کمتر از دیگر ویژگی

قانه الهای خه راه حلئارابا که شود های ورزشی دیده میزون صنعت ورزش، روند روبه رشدی در استارت آپبا گستردگی روز اف

کنند. در کشور ما به علت میهای بزرگی کار جدید، کمک های کسب ومبتنی بر مدلحوزه ورزش  یهاحل مسائل و چالشبرای 

توانند، زمینه مناسبی از آنان بیکارند، کسب و کارهای نوپا ورزشی میوجود نیروهای دانش آموخته ورزشی که تعداد قابل توجهی 

های سنتی در برای ایجاد اشتغال فراهم آورند. افزایش چالش هایی مثل شهرنشینی و کاهش تحرک در کشور و احتماالً نبود رقیب

شوند. صاد و اشتغال در حوزه ورزش میهای ورزشی موجب اثرات بیشتری بر اقتاین کسب و کار، ورود کارآفرینان و استارت آپ

شناخت مخاطب های استارت آپ های ورزشی یکی از مهم ترین اقدامات برای شروع کار است تا برای پاسخ به نیازهای هر گروه از 

ی ورزشی هاهای کلیدی را برای توسعه در استارت آپهای خالقانه ارائه نمود. نیازها و چالش های موجود، فرصتها، ایدهمخاطب

ای، مربیان، های ورزشی عبارتند از؛ عموم مردم، ورزشکاران مبتدی، ورزشکاران حرفههای استارت آپاند. مخاطببوجود آورده

های ورزشی داران و مدیران ورزشی و نهادهای سیاست گذار. در ادامه جهت آشنایی بیشتر با استارت آپطرفداران ورزشی، باشگاه

 های فعالیت و مدل های درآمدی این نوع استارت در جدول زیر اشاره شده است.بصورت مختصر به حوزه

 

 ورزشیهای استارت آپهای درآمدی های فعالیت و مدلهحوز

 های فعالیتحوزه

 همگانی ترویج و توسعه ورزش

 داری و مدیریت ورزشیبهبود فرآیندهای باشگاهتسهیل و 

 دمات ورزشیدهندگان خ واسطه بین ورزشکاران و ارائه

 سواد ورزشی ءآموزش و ارتقا

 تحلیل، مشاوره و ارائه راهکارهای بهبود به ورزشکاران

 ی افراد دارای معلولیتهای ویژهسالفراهم کردن تجهیزات، اماکن و ک

 مت جسمانیالدهنده حوزه ورزش و س های بهبودارائه گجت

 های درآمدیمدل
نمایش ، رایگان پایه، گریواسطه، شتراکدریافت حق امحصول/ خدمات،  فروش مستقیم

 گذاری غیرمتمرکزقیمت، های به مقیاسراکنش، تهای مردمیکمک، تبلیغات
 

 

 کسب و کار نوپا، کارآفرینی، مدل درآمدی، ورزش کلمات کلیدی:
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 مهمترین معیارهای عدم پیشرفت ورزش های مدرن در استان کرمان 

 سال اخیر سازمان یافته(02ایران در  )مورد مطالعه:ورزش های مدرنی که در

 9، کمال جوانمرد8کامبیز صنعتی

 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تهران مرکز -8

 هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانعضو -9

 

 چکیده

انی وفرا ورزش بازتاب نظام اجتماعی ویکی ازگسترده ترین وقایع جمعی است که دربین همه قشرها وگروه های اجتماعی طرفداران

هدف ازپژوهش حاضر بررسی فرصت ها وتهدیدها پیشرفت  دارد و ازشاخص های بارز توسعه و پیشرفت اجتماعی به شمارمی رود

وش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی یک پیمایش کمی است. جمع ر. درورزش های مدرن استان کرمان است

نفرازرئیس های فدراسیون های ورزشهای 89لیست، پرسشنامه و انجام مصاحبه با  آوری داده های مورد نیاز از طریق تکمیل چک

انجام شده است، انتخاب  AHPسال اخیر سازمان یافته اندبا استفاده از روش فرآیند سلسله مراتبی 03مدرنی که در ایران  در

 استفاده شد Expert Choiceنرم افزار افرادپرسش شونده به صورت هدفمند،صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل اطالعات، از

رتبه دوم،  30900( با وزن C5رتبه اول، معیار اقتصادی) 30991( با وزن C0آموزشی )–نتایج تحقیق نشان دادمعیار علمی 

زن ( با وC9رتبه چهارم،معیار قانونی ) 30379( با وزن C9رتبه سوم، معیارسیاسی  ) 30888( با وزن C8اجتماعی  )–معیارفرهنگی 

رتبه ششم را کسب کرده است. چنانجه یافته های تحقیق نشان  30317( با وزن C1تجهیزاتی  ) –رتبه پنجم،معیار فردی  30312

علمی کسب کرده است که نشان میدهد در این زمینه ضعف و –داد عامل در ورزشهای مدرن مهمترین نقش را معیار آموزشی 

 که موجب عدم استقبال و پیشرفت آن در استان کرمان گردیده است. کمی کاستی فراوانی در استان وجود دارد 

 

 عدم پیشرفت ،ورزش های مدرن،استان کرمان. کلمات کلیدی: 
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 های دولتی شهر تهران نقش انگیزه مشارکت ورزشی با میانجیگری آوای سازمانی در بهره وری کارکنان دانشگاه

 5، فریده اشرف گنجویی9، علیمحمد امیرتاش 3حبیب هنری *9، عباس خدایاری8محبوبه چمن پیرا 

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات -8

 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج -9

 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -0

 د گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتاستا -9

 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی -5

 

 چکیده:

ی کارکنان و آوای در دنیای امروزی که رقابت برای دستیابی به بهره وری در سازمان ها روز به روز بیشتر می شود توجه به انگیزه مشارکت ورزش

مشارکت ورزشی در بهره دستیابی به بهره وری مورد توجه قرار گیرد. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی نقش انگیزه   برایسازمانی می تواند 

ی و از همبستگ–این تحقیق از نوع توصیفی وری کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران با نقش میانجی آوای سازمانی انجام گردید. 

بر  نظر نتیجه کاربردی می باشد و با داده های کمی به بررسی روابط بین متغیر های تحقیق در قالب یک مدل با رویکرد معادالت ساختاری مبتنی

ده اند، تشکیل دا نفر 2958به تعداد 8027حداقل مربعات جزیی پرداخته است.. جامعه آماری را کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال 

نفر( در نظر گرفته شد که از طریق نمونه گیری  599پاسخگو )در کل  1با توجه به تعیین حجم نمونه در معادالت ساختاری، برای هر سوال 

نفر به سواالت پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های بهره وری نیروی  501احتمالی به روش طبقه ای نسبتی و به طور تصادفی ساده 

( و پرسشنامه محقق ساخته انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان بود روایی صوری و 9389(، آوای سازمانی هامس)8213انسانی هرسی و گلداسمیت )

 نفر از خبرگان و روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب بهره وری 89محتوایی با نظر 

 SPSSو  Smart-PlSمحاسبه گردید برای ورود و تحلیل داده ها از نرم افزار های  779/3و انگیزه مشارکت ورزشی 192/3آوای سازمانی  157/3

 استفاده شد.  

نتایج ضرایب مسیر و آمارۀ تی متغیر های آشکار و پنهان مدل ها به جز عامل سازگاری در مدل اندازه گیری بهره وری همگی قابل 

با توجه به نتایج مثبت حاصل از بررسی مدل های  قبول بودند بنابراین عامل سازگاری از مدل اندازه گیری بهره وری حدف گردید.

با بهره وری بر انگیزه مشارکت ورزشی اندازه گیری و مدل ساختاری، کیفیت آن ها تایید گردید و نتیجه شدت اثر غیرمستقیم 

آوای  ز طریق متغیر میانجیبهره وری ابر انگیزه مشارکت ورزشی درصد از اثر کل  01 داد کهآوای سازمانی نشان میانجیگری 

با توجه به نتایج حاکی از برازش متوسط رو به باالی مدل می باشد.  09/3با  GOFشاخص برازش مدل   تبیین می شود همچنین سازمانی

یر ها و تاثیر آن ها در بهره وری توجه ویژه ای مبذول داشته و در می توان اذعان داشت که سازمان ها می بایست به نقش این متغ

 از طریق انگیزه مشارکت ورزشی و آوای سازمانی تالش نمایند.باالتر  برنامه ریزی های خود جهت دستیابی به بهره وری

 

 رکنان، آوای سازمانی، بهره وری، انگیزه مشارکت ورزشی.کا کلیدی: کلمات
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 ها در رشد و گسترش فوتبال کشورهای توسعه یافتههنقش پایگاه داد

 9ژاله معماری ،8کیامهری پوینده

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا )س( -8

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا )س( -9

 

 چکیدهچکیده

بازیکنان، مربیان، دارد. منابع زیادی از جمله تر از سه دهه گذشته مراتب پررنگامروزه فوتبال در رشد و توسعه کشورها سهمی به

گذاری این عناصر از ضروریات است، وجود ها و ارزشآنچه برای ثبت داده اند.داوران و مدیران ارزشمند در افزایش این نقش سهیم

هدف از نمایند. فاده میهای خود استبینیها و پیشهایی است که متخصصان از آن در تحلیلها و پایگاه دادهیک شبکه مهم داده

حاضر با رویکرد کیفی فراترکیب و با استفاده از  تحقیقبود.  ها در توسعه فوتبال، نقش پایگاه دادهانجام این تحقیق مطالعة 

، تحقیقجامعه روش ساندلوسکی و باروسو انجام شد. بهبنیاد )کدهای باز، مفهوم، کدهای محوری و نظری( نظریة دادهکدگذاری 

 9333های ها و...( مربوط به موضوع پژوهش در طی سالها، عکسها، صفحات وب، فیلمی اسناد ) اعم از کتب، مقاالت، رسالهتمام

  بود. 9381تا 

یافته در مدیریت های موفق کشورهای توسعهفدراسیون دست آمد.مفهوم به 19کد باز و  903سند انتخاب شده،  51از میان 

های نوجوان، سازماندهی مسابقات لیگ، پشتیبانی از رشد /ارتقاء استعدادها، نقل و انتقاالت بازیکنان و تیمملی بزرگساالن و تیم

شوند. همچنین از آن، در صدور مجوز بازی مند میهای داده، بهرههای آموزشی مربیان پایه / پیشرفته از این پایگاهپشتیبانی از دوره

ها استفاده و بر اساس آن مدی مدیریت استعدادیابی، اطالعات مربوط به بازیکنان و عملکرد آنو یا محرومیت بازیکنان، برای کارآ

های رشد / شوند. همچنین، پایگاههای ملی نوجوانان / جوانان و بزرگساالن معرفی میبازیکنان واجد شرایط برای بازی را به تیم

کنند. در این پایگاه، ها را به فدراسیون ارائه میبه صدور مجوز آکادمی ارتقاء مربیان مربوطه را مدیریت نموده و اطالعات مربوط

های عملکرد بازیکن، نقل و انتقاالت بازیکنان و آرشیو تمرینات ها، نتایج تستتمامی اطالعات مربوط به بازیکنان و مشخصات آن

ود. فوتبال نیز از این قاعده مستنثنی نبوده و به مدیریت بهینه بدون داشتن اطالعات ناممکن خواهد ب  شود.مینگهداری آموزشی 

ها و مسابقات در گیری از چنین پایگاه دادهایی که تمامی اطالعات موجود در باشگاهدلیل ابعاد بسیار گسترده و متنوع آن لزوم بهره

 ها مورد استفاده قرار گیرد، از ملزومات است.آن ثبت و ضبط گشته و در تحلیل

 

 های رشد، ارتقاء مربیان، نقل و انتقال بازیکنان.های رشد، ارتقاء مربیان، نقل و انتقال بازیکنان.رتقاء و مربیان، استعدادیابی، پایگاهرتقاء و مربیان، استعدادیابی، پایگاهاا  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 نقش ورزش در تقویت امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 9، مهدی دستگردی8مهدی شریعتی فیض ابادی

 استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای -8

 مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای-9

 

 چکیده

های در خور به نیازهای فرهنگی مردم متناسب با شرایط فرهنگی به منزله توانمندی و قدرت یک نظام سیاسی در ارایه پاسخامنیت 

زمانی و مکانی است که زمینه ترویج صحیح مبانی فرهنگی ملی و دینی در جامعه را فراهم آورده و از رسوخ فرهنگ بیگانه و مغایر 

هدف از پژوهش حاضر تبیین  بقای نظام سیاسی را به مخاطره خواهد انداخت جلوگیری نماید. با نظام ارزشی که ثبات سیاسی و

جایگاه ورزش در تفویت امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری 

منبع  53های پژوهش بر اساس جستجو در بیش از ای صورت گرفت؛ داده ها توصیفی بود که به شیوه مطالعات کتابخانهداده

صورت گرفت؛   8021تا  8071ها و ... حد فاصل سال های ها، یادداشتها، مقاالت، مصاحبهای شامل کتاباینترنتی و کتابخانه

ورزشی به پژوهشگر تالش کرد تا ضمن دسته بندی مفاهیم به بررسی نقش ورزش در تقویت امنیت فرهنگی در رویدادهای مختلف 

های المپیک پرداخته و در نهایت در قالب جدولی پیامدهای این عدم موضوع را به اختصار گزارش ویژه در مسابقات جهانی و بازی

 مطرح است: فرهنگی  ابزارهای ورزشی بعنوان یک سه نقش اصلی برای رشتهدهد. نتایج تحقیق نشان داد 

 نرم قدرت تقویت ای برایورزش بعنوان وسیله (8 

 ها و انسجام جوامع چند ملیتیهای ورزشی بعنوان وسیله ای برای تقارب گفتمان( رشته9 

 المللی های ورزشی بعنوان ابزاری برای ترویج روابط صلح آمیز در سطح بینرشته (0 

با امنیت فرهنگی جمهوری  تواند کارگشای بسیاری از مسایل مرتبطای فرهنگی میتوجه بیش از پیش یه این پدیده به عنوان مقوله

 اسالمی ایران باشد.

 

 ورزش، امنیت، فرهنگ کلمات کلیدی:
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 کنترل اضافه وزن و چاقی دانش آموزان کشور با بازاریابی اجتماعی
 دکتر مهرزاد حمیدی  

 دانشیار دانشگاه تهران

 

 چکیده

درصد  08/52درصدجمعیت کشور کم تحرکند، 70/51سالمتی یکی از باالترین نعمت ها است، آمارهای مختلف نشان می دهند که 

 درصد مبتال به فشارخون هستند.  93/91دارای کلسترول باال و   95/91دارای وزن باال و یا مبتال به چاقی هستند ، 

لی و یکی از عللی که سالمت امروز و فردای نسل در حال رشد را به مخاطره می اندازد شیوع افزایش وزن و چاقی در سنین خردساا

درصد دانش آموزان دچار افزایش وزن و چاقی هستند. بیش از نیمی از این افاراد در  9/98سنین دانش آموزی است. در حال حاضر 

 سنین خردسالی یعنی قبل از ورود به مدرسه به افزایش وزن و چاقی مبتال شده اند.

ان تحصیل به خطر می اندازد، بلکه بر زندگی آنان در سراسر افزایش وزن و چاقی نه تنها سالمت کودکان و نوجوانان را در طول دور

عمر تاثیرات منفی به جای می گذارد و این دور معیوب نسل های آینده کشور گرفتار خواهد کارد. چارا کاه فرزنادانی کاه یکای از 

می یابد و چنانچه هم پادر و هام  درصد احتمال ابتالء او به اضافه وزن و چاقی افزایش 93والدین به اضافه وزن و چاقی مبتال باشد 

معاونات تربیات  درصد احتمال ابتالء فرزند به اضافه وزن و چاقی افازایش مای یاباد.  13مادر دچار اضافه وزن و چاقی شده باشند 

بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با درک وضعیت موجود مصمم است پروژه ملی کنترل وزن و چاقی را در داناش آماوزان باا 

یکرد و ترویج سبک زندگی سالم و فعال به مرحله اجراء گذارد و  با بهره مندی از آماوزه هاای علمای بازاریاابی اجتمااعی نقاش رو

 موثری را در تامین سالمت عمومی امروز و فردای جامعه ایفا نماید. 

 

   اضافه وزن ، چاقی ، سبک زندگی سالم و فعال ، بازاریابی اجتماعی.کلمات کلیدی: 
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 تحلیل عوامل موثر بر آسیب سرمایه فکری در وزات ورزش و جوانان

 قدیم نصرالهی احمد

 نور، تهران، ایران پیام دانشگاه ورزشی علوم گروه مربی
 

 چکیده

بود. روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی از جوانان  و ورزش وزات در فکری سرمایه آسیب بر موثر عواملهدف از این تحقیق 

نفر بودند. برای شناسایی  133کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد ع آمیخته بود. جامعه آماری تحقیق نو

مصاحبه، اطالعات  91جوانان از مصاحبه به روش اشباع اطالعاتی استفاده شد که بعد از  و ورزش وزات در فکری های سرمایهمولفه

(، پرسشنامه 8021ی فازی سه مرحله ای و با الگو قراردادن پرسشنامه قاسمی و همکاران )به اشباع رسید. سپس به روش دلف

فکری تدوین گردید. روایی پرسشنامه به تایید متخصصان مدیریت ورزش رسیده و پایایی آن در یک  سرمایه آسیب بر موثر عوامل

پرسشنامه جمع آوری گردید. با توجه به نتایج  982امه تعداد تایید شد. پس از تایید پرسشن 29/3نمونه با  03مطالعه اولیه بر روی 

 بعد سه هراعتماد، عمل متقابل و دوجانبه، زبان مشترک، ارزش های مشترک، تعامالت موجود در شبکه و تعدد تعامالت بود. 

ار داشتند. همچنین بر در وضعیت نامناسبی در وزارت ورزش و جوانان قر اجتماعی سرمایة و ساختاری سرمایة انسانی، سرمایة

اساس نتایج فریدمن سرمایه انسانی در اولویت اول عومل آسیب رسان بر سرمایه فکری قرار داشت. همچنین از بین مولفه های 

سرمایه فکری اولویت اول مربوط به اعتماد و اولویت دوم ارزش های مشترک بود. وزارت ورزش و جوانان می تواند با حفظ و تقویت 

 نسانی خود از آسیب به سرمایه فکری خود جلوگیری کند. سرمایه ا

 سرمایه فکری، اعتماد، ارزش های مشترک، سرمایه اجتماعی، ورزشکلمات کلیدی: 
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 چین در صنعت ورزششناسایی کاربردهای بالک
 0، فرشاد تجاری9، رضا شجیع8علیرضا ممجد

 سالمی واحد تهران مرکزیدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد ا -8

 نوراستادیار دانشگاه پیام -9

 استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی -0

 

 چکیدهچکیده

جازمجااز  تتییاواقعواقع  ازاز  یینوآورناوآور  توانتوان  ، زمینه ارتقای، زمینه ارتقایتالتالییججییدد  هایهایییفناورفناور  شدنشدن  ررییفراگفراگ  وو  کنندهکنندهمصرفمصرف  عاداتعادات  دادندادن  شکلشکل  ررییییتغتغ کان امکاان   وو  ییم ام

  ننییادرادرا. . انداندایجاد کردهایجاد کرده  ورزشورزش  صنعتصنعت  نفعاننفعانییذذ  رشدرشد  ییبرابرا  ییددییجدجد  منابعمنابع  هاهااین فناوریاین فناوری. . استاست  دهدهرا فراهم نمورا فراهم نمو  ترترگگبزربزر  دافدافاهاه  دستیابی بهدستیابی به

ناورفنااور  ،،سومساوم  شخصشاخصه حضور ه حضور بب  ازازیینن  بدونبدونبیت کوین، بیت کوین،   رریینظنظه ه مبادلمبادل  قابلقابل  ییمجازمجاز  هایهایارزارز  اایی  هاهاارزارز  رمزرمزاز طریق توسعه از طریق توسعه   ننییبالکچبالکچ  میانمیان   ییف

ناورفنااور  ننییااافناورانه بیشماری در صنعت ورزش شده است. فناورانه بیشماری در صنعت ورزش شده است.   ساز ظهور کسب و کارهایساز ظهور کسب و کارهایی را شکل داده است که خود زمینهی را شکل داده است که خود زمینهقدرتمندقدرتمند   ییف

ستفراهم نماوده اسات  رارا  ییمالمال  گردشگردشه ه گونگون  رری هی هبرابراو و   نفعاننفعانییذذ  ازاز  ییادادییزز  تعدادتعداد  ییبرابرا  ددییجدجد  امکاناتامکانات  ازاز  ییععییوسوس  گسترهگستره موده ا چبالکچا  ههشبکشابک. . فراهم ن   ننییبالک

  ههشبکشابک  ههککا  ییاطالعاتاطالعات  ممتماتما  ننییبالکچبالکچ  دردر  کند.کند.تضمین میتضمین می  راراتبادالت تبادالت   اعتباراعتبار  وو  صحتصحت  خودشخودشحساس و غیرقابل دستکاری است، چراکه حساس و غیرقابل دستکاری است، چراکه 

شبکهی شابکهاعضااعضا  ییتمامتمام  ننییبب  وو  شدهشده  رهرهییذخذخ  اهیاهیگگییپاپا  دردر  دقتدقت  بابا  استاست  کردهکرده  ققییتصدتصد ستقسا  ی  هادف از پاژوهش ماروری حاضار  .شوندشاوندییمم  ممییتق

 حجام لهیتساشناسایی و معرفی کاربردهای بالکچین برای صنعت ورزش است و این بررسی را در چهار محاور انجاام داده اسات: 

و  نفعاانیذ نیب اعتماد ها به دلیل حذف شخص سوم یا میانجی، افزایشکززدایی، کاهش هزینهتمر قیطر از نفعانیذ نیب هماهنگی

هاای دهد که استفاده از بالکچاین بارای باشاگاهتبادالت. یافته های پژوهش حاضر نشان می یساز شفاف و هاداده تیامندر نهایت 

هاای تواند زمیناه خلاق روشسیار کاربردی، جذاب و سودآور است و میهایی که دارای هواداران کثیر هستند بورزشی بویژه باشگاه

کاه  کنندضه عر رارمز ارزهایی  توانندیم هایگل وها ونیفدراس ها،اهاشگها را فراهم نماید. ضمن اینکه بنوین درآمدزایی برای باشگاه

-مند شوند. به طور کلی به نظار مایشود بهرهی ارایه میهای ورزشکه از سوی این سازمان یاژهیو خدماتاز  بتوانند هانآ دارندگان

گاذاران حاوزه رسد آینده صنعت ورزش و ارتقای آن در گروی توسعه بالکچین است و این امر توجه ویژه مدیران ورزشی و سیاست

 شود.ها یادآور می ورزش را به آن

 

 نکویبالک چین، صنعت ورزش، باشگاه، هوادارای، بیت کلمات کلیدی:
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 2212 تا 2212 یسالها یط اروپا فوتبال برتر یهاگیل نهیزم در کشور  یرسم یهایخبرگزار اخبار یمحتوا لیتحل

 0، حمید قاسمی9، رضا شجیع8خاطره حصاری

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی -8

 استادیار دانشگاه پیام نور -9

 دانشیار دانشگاه پیام نور -0

 

 چکیده

تحلیل محتوای اخبار خبرگزاری های رسمی کشور در زمینه لیگ های برتر فوتباال اروپاا طای ساالهای هدف پژوهش حاضر،

بود.بدین منظور آرشیو پنج خبرگزاری رسمی کشور)ایرنا، ایسنا، فارس، تسانیم، نسایم( ماورد تحلیال قارار  9387تا  9385

اساتفاده  ات از برگاه کادگزاری محقاق سااختهگرفت.که برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده وبارای جماع آوری اطالعا

ظه ای تغییر قابال مالحظاه ای  بررسیبررسی  موردموردهای های در خبرگزاری در خبرگزاری   فصل هافصل هامقایسه بین مقایسه بین  خبر تحلیل شده در 8333گردید.یافته ها نشان داد:از  بل مالح تغییر قا

ظر نیا و انگلستان، از منظار لیگ های اسپالیگ های اسپا  ؛؛، سوژه اکثر اخبار از منظر جنسیت مرد،از منظر عنوان لیگ، سوژه اکثر اخبار از منظر جنسیت مرد،از منظر عنوان لیگردرددر ارائه خبرها طی دو فصل و جود ندادر ارائه خبرها طی دو فصل و جود ندا نیا و انگلستان، از من

بازیکن و سبک محتوا گزارش و مصاحبه، از منظر ارزش خبری تازگی و فراوانی،از منظر جهت گیری تیتر اول مثبت،از منظر نشانگان خبار باازیکن و  بر  سبک محتوا گزارش و مصاحبه، از منظر ارزش خبری تازگی و فراوانی،از منظر جهت گیری تیتر اول مثبت،از منظر نشانگان خ

یگضمن اینکه ساایر موضاوعات مارتبط باا لیاگ  دارای بیشترین محتوا بودند.دارای بیشترین محتوا بودند.  رئال مادرید و بارسلونارئال مادرید و بارسلونا  هایهای  تیم،از منظر تیم باشگاهتیم،از منظر تیم باشگاه با ل مرتبط  ضوعات  سایر مو تر هاای برتار   ضمن اینکه  های بر

 مانده است. مانده است. فوتبال اروپا نظیر اقتصاد لیگ، حرفه ای گری و نحوه مدیریت لیگ ها معموال از دید خبرنگاران و خبرگزاری ها پنهان فوتبال اروپا نظیر اقتصاد لیگ، حرفه ای گری و نحوه مدیریت لیگ ها معموال از دید خبرنگاران و خبرگزاری ها پنهان 

 

 :تحلیل محتوا، خبر، لیگ برتر،  فوتبال اروپا:تحلیل محتوا، خبر، لیگ برتر،  فوتبال اروپاکلمات کلیدیکلمات کلیدی
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 بررسی تطبیقی معماری فضاهای ورزشی دانشگاههای منتخب جهان
 اتقیاناهید 

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا)س(

 

 چکیده

از آنجاییکه بخش عظیمی از جوانان هر کشوری، متشکل از قشر دانشجو می باشد و این قشر ساعات بسیاری را دانشگاههای خود 

ی و هم بصورت تفریحی از سپری می کنند، وجود فضاهای ورزشی جذاب و مفرح، این امکان را بدانها میدهد تا هم بصورت آموزش

چنین فضاهایی استفاده کنند و در این راستا بسیاری از استعدادهای ورزشی، قابل کشف و پرورش می باشند.اما مکانهای ورزشی 

دانشگاهها باید دارای ویژگی هایی باشند که از جذابیت الزم جهت گرایش دانشجویان به فعالیتهای سالم ورزشی برخوردار شوند. 

و معماری چنین فضاهایی یکی از عوامل گرایش جوانان به امر ورزش میباشد از اینرو مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی  طراحی

معماری فضاهای ورزشی دانشگاههای معتبر جهان بقرار ذیل پرداخته است: دانشگاه هاروارد آمریکا، دانشگاه بین المللی سوربانا 

شگاه علم و صنعت شانگهای چین، دانشگاه پری ریس ترکیه، پردیس آموزش های سبز و پایدار سنگاپور، دانشگاه دوبلین ایرلند، دان

بلژیک، دانشگاه لوبورو انگلستان، دانشگاه کوئینزلند استرالیا، دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا، دانشگاه سیدنی استرالیا و دانشگاه 

 تورنتو کانادا.

داد که دانشگاههای تحت بررسی عوامل ذیل را در طراحی و معماری اثربخش و جذاب نتایج حاصل از این مطالعه تطبیقی نشان 

 فضاهای ورزشی دانشجویان لحاظ نموده اند: 

 بکارگیری طراحان و مهندسین متخصص در حوزه طراحی و ساخت فضاهای ورزشی -

 رزشی دانشگاههااستفاده از جلوه های بصری برای زیبا سازی محوطه های بیرونی و درونی فضاهای و -

 ساخت فضاها در مجاورت جاذبه های طیبعی از جمله رودخانه ها، دریاچه ها، جنگل ها و ... -

 ساخت فضاهای ورزشی با امکان دسترسی به ناوگان حمل و نقل عمومی -

رگزاری مسابقات جهانی رعایت کلیه استانداردهای ساخت و بهره برداری از فضاهای ورزشی بگونه ای که این فضاها حتی قابلیت ب -

 را نیز دارند.

 فضاها بگونه ای ساخته شده اند که امکان گسترش آنها درگذر زمان نیز وجود دارد -

 این اماکن مجهز به تجهیزات به روز و مدرن با حضور المان های جذاب معماری می باشد -

ا نیز جذب نموده و این امر منجر به درآمد زایی بسیاری فضاهای ورزشی دانشگاهی آنقدر جذاب می باشند که سایر اقشار جامعه ر -

 برای دانشگاهها میباشد

مراکز ورزشی دانشگاهها با جذابیتی که دارند توانسته اند با نهادهای مردمی، سرمایه گذاران دولتی و خصوصی ارتباط برقرار  -

 نموده و موجب ارتقا دانشگاهها شوند
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 معتبر بین المللی ایرانی درلیگ هایراهبردهای موفقیت ورزشکاران 
 9، بهنام نقی پور گیوی8امیر حسین منظمی

 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی -8

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی  -9

 

 

 چکیده

باالی نتایج مکتسبه توسط آنها های معتبر خارجی و اهمیت های ورزشی کشور در لیگترین چهرهبا توجه به اشتغال برخی از موفق

های معتبر بین المللی بود. جامعه برای ورزش کشور، هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای موفقیت ورزشکاران ایرانی درلیگ

های کشورهای اروپایی و کشورهای نفر از نخبگان دانشگاهی و ورزشکاران دارای سابقه حضور در لیگ 89آماری پژوهش شامل 

 ج فارس بود. روش پژوهش کیفی بوده و با استفاده از نظریه داده بنیاد، رویکرد استراس و کوربین انجام شد. روشحاشیه خلی

 روش طریق از هاگردید. داده یافته، استفاده ساختار نیمه مصاحبه از هاداده جمع آوری برای برفی بود.  گلوله و نظری گیرینمونه

های پژوهش روایی و تن از مصاحبه شوندگان با تایید یافته5 گرفتند. قرار تحلیل مورد انتخابی و محوری مرحله باز، سه در کدگذاری

 85 ادامه بندی شدند. درطبقه مفهوم91 در که بود باز کدگذاری در نشان28 0 شامل هاپایایی آن را مورد ارزیابی قرار دادند. یافته

-اجتماعی، شناخت، راهبرد، بستر آموزش، سخت افزاری، سیستمامل: قشربندیمورد شناسایی قرار گرفت که برخی از آنها ش مقوله

گردد: های پژوهش پیشنهاد میسازی بودند. با توجه به یافتههای اجتماعی، سیستم فرهنگی، راهبردهای ساختاری و الگو

-چنین بستر الزم برای توسعه مهارتالمللی و همای در سطح بینحرفهزندگیساختارهای الزم برای توسعه، تسهیل و ترویج سبک

 المللی تقویت شود.های معتبر بینهای بین فردی و بین فرهنگی در ورزشکاران شاغل در لیگ

 

 های ورزشی.موفقیت، چهره های خارجی،ورزشکاران شاغل در لیگ کلمات کلیدی:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Amirhosein.monazami@gmail.com 
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 یورزش با عملکرد یمرب یو اعتماد به رهبر انیخدمتگزار مرب یارتباط رهبر

 مهدی ریاحی کیا 

   کارشناس ارشد مدیریت ورزشی -8

 چکیده

نخبه بود. روش  کشتی گیران یا عملکرد ورزشب یاعتماد به رهبر و خدمتگزار  یارتباط سبک رهبر یبررس قیهدف از انجام تحق

 یکشت یتحقیق حاضر را تماماست.  جامعه آماری  یدانیداده ها م یو به لحاظ نحوه گردآور ،یهمبستگ - یفیحاضر توص قیتحق

 833داد.  حجم نمونه پژوهش حاضر، برابر  لیجوانان و بزرگساالن تشک یدر دو رده سن 21سال  یمل میت یحاضر در اردوها رانیگ

مه داده ها از پرسشنا یجمع آور یپژوهش، حجم جامعه با نمونه آماری بصورت تمام شمار و برابر بود. برا نینفر بود. بنابراین در ا

 .( استفاده شد8028) یقاسم ی(، عملکرد ورزش9339در ورزش ژانگ ) ی(، اعتماد به رهبر9335پترسون  ) رخدمتگزا یرهبر یها

محاسبه شد. از آزمون  قیتحق یرهایمتغ ی( برااری)انحراف مع ی( و پراکندگنیانگی)م یمرکز یارهایداده ها مع لیو تحل هیتجز یبرا

 بیاز ضر قیتحق یها هیفرض یاستفاده شد. جهت بررس قیتحق یرهایفرض نرمال بودن متغ یسجهت برر رنوفیکلموگروف اسم

نشان داد  قیتحق جیاستفاده شد. نتا رهیچند متغ ونیمالک از روش رگرس ریمتغ یها نیب شیپ یو جهت بررس رسونیپ یهمبستگ

 رانیگ یکشترابطه سبک رهبری با عملکرد ورزشی  نخبه معنادار شد. رانیگ یکشترابطه اعتماد به رهبری با عملکرد ورزشی که 

  کنند. یم ینیب شیرا پ یعملکرد ورزش ینشان داد که سبک رهبر ونیرگرس جینتاشد. نخبه 
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 تبیین و تحلیل نقش ورزش آموزشی در بروز استعداد و مدال آوری نخبگان ورزشی

 مهدی گودرزی

 ام نور مرکز ساوهاستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پی

 
 

 چکیده 

 89تا  89بروز استعدادهای ورزشی و نمایش عملکرد پسران بر زش رشته های ورزشی پایه موآتأثیر بررسی هش وین پژف از اهد

ی و نمایش علمی و گیردیاد، شومی باعث ی ورزشی هادر ارائه و آموزش رشته یط مناسب اشرد. ایجاد بوسال رشته ترای اتلون 

نیمه د بروز دهد لذا برای دستیابی به اهداف این پژوهش از تحقیقات فره های ورزشی، سطح باالتری از عملکرد را در اصولی رشت

دو به آنها فی دتصاکشور و تقسیم  21از منتخبین المپیاد مستعدین ترای اتلون سال نفر  09اد تعدو با  انتخاب شد استفاده تجربی 

جلسه  99جلسه آموزشی شنا و  99احل اجرای تحقیق را به این صورت که گروه آزمودنی ه آزمودنی و کنترل مرنفر 81وه گر

جلسه تمرینات آماده سازی شنا و دو را انجام دادند و در نهایت از هر دو  91آموزشی دوومیدانی را سپری نمودند و گروه کنترل 

داده از آزمون تحلیل و تجزیه ای بره صورت پذیرفت  و نمتر قبل و بعد از اجرای برنام 8533متر و دویدن  933گروه رکورد شنا 

ANOVA  قابل ان به میزبهبود عملکرد که ن داد نشا، ین تحقیقنمایش عملکرد در ابر زش ورزش موآسی تأثیر رشد. براستفاده

یافته .در نهایت از ست در گروه کنترل تغییر قابل توجهی مشاهده نشده احالی که است، در شته دایش افزبر گروه آزمودنی اتوجهی 

با توجه های به قابلیت جسمانی، عالقه مندی و گاهانه ب آنتخا؛ افراد در شرایط انتیجه گرفت کهمی توان چنین این هش وپژی ها

رضایت مندی حاصل شده از عملکرد مطلوب به رشته متناسب با استعدادهای خود بهتر می پردازند و ثبات در ادامه فعالیت ورزشی 

 ن نوع انتخاب های رشته های ورزشی مشهود تر خواهد بود.در ای

 

 ورزش آموزشی، ورزش های پایه، کشف استعداد. کلمات کلیدی:



بهمن ماه  03و  92                                                                  انجمن علمی مدیریت ورزشی همایش ملی  پنجمین              

8021    
 

 58 

 
چکیده مقاالت 

 پوستر
 

 همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی پنجمین
 

 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران – 8021 بهمن ماه 03و 92
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بهمن ماه  03و  92                                                                  انجمن علمی مدیریت ورزشی همایش ملی  پنجمین              

8021    
 

 59 

 



  پوسترمقاالت                                                                                  همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  پنجمین         
 

 50 

 تغییرات به پاسخ نحوه با مدیران ورزشی های تگیشایس بررسی رابطه

 )مطالعه موردی: مدیران ورزشی باشگاههای خصوصی اصفهان( 

 9، مهدیه یاوری،8مسعود نادریان جهرمی

 دانشیار دانشگاه اصفهان -8

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان -9

 چکیده

 اجرای برای الزم های مهارت وجود از ، اطمینان نیروهای انسانی بردیراه معماری و طراحی از پس دهد، می نشان بررسی ها

 بر مبتنی مدیریت نظام استقرار متولی باید می که مهم است . در جامعه دانش محور امروز کسانی  راهبردی انداز چشم این دقیق

 را مدیران و کارکنان ها، ه حوز  دیگر در ها گیشایست وجود ثانیاً و باشند الزم های شایستگی دارای باید خود اوالً باشند شایستگی

 باشگاههای ورزشی مدیران دیدگاه از تغییرات به پاسخ نحوه با مدیران های شایستگی رابطه پژوهش کلی هدف . کنند رصد

 آماری ی تحقیق توصیفی بود که اطالعات مورد نیاز به وسیله دو پرسش نامه جمع آوری گردید. جامعه .اصفهان بود شهر خصوصی

به صورت داوطلبانه که حاضر به  به نفر 893. بود 8021 باشگاههای خصوصی شهراصفهان درسال(نفر 875)ورزشی مدیران کلیه

 بود( 8011)فالح پرسشنامه و(8018)نادریان مدیران های شایستگی پرسشنامه گیری، اندازه ابزارهای. شدند انتخاب همکاری بودند

. آمد بدست 78/3 و 73/3ترتیب به کرونباخ آلفای روش از انها پایایی و شد تایید نظر ازاساتیدصاحبنفر 83 توسط آنها روایی که

 معنا و مستقیم ارتباط مدیران تغییرات به پاسخ و ها شایستگی بین داد نشان نتایج .شد نظرگرفته در p ≤ 35/3 داری معنی سطح

 معنا و مثبت مهارتی و شخصیتی های ویژگی و دانش های مولفه با ییراتتغ به مدیران پاسخ بین رابطه همچنین. دارد وجود داری

 های مولفه با مدیران های شایستگی بین رابطه.  ندارد معناداروجود رابطه فردی های ویژگی با تغییرات به پاسخ بین ولی. است دار

 رشته عامل اما و. نیست دار تغییرمعنا تثبیت روتغیی درک با آن رابطه اما معناداراست و تغییرمثبت اجرای و تغییر ریزی برنامه

 میزان در کار سابقه و سن. ندارد مدیران تغییرات به پاسخ روی تاثیری اما تاثیرگذار مدیران های شایستگی در جنسیت و تحصیلی

 های مولفه با مدیران اتتغییر به پاسخ بین رابطه نتایج، اساس است. بر تاثیر بی ها آن تغییرات به پاسخ و مدیران های شایستگی

 رابطه هیچگونه فردی های ویژگی با مدیران تغییرات به پاسخ بین ولی است معنادار و مثبت ومهارتی شخصیتی ویژگیهای و دانش

 با که داد ارایه مدیران برای را دانشگاهی دروس از ای مجموعه ،( 8228)هوس پارک نتایج با تحقیق  از یافته این. ندارد وجود ای

 را آموزشی های برنامه ،(8213)جامیسون ،(8211)وپارکس ،کوین(8211)چارلزوولروف. دارد حاضرهمخوانی تحقیق نتایج رخیب

 که داد نشان  شایستگی اساس بر مدیران تغییرات به پاسخ بینی پیش خصوص در واریانس تحلیل دادندآزمون ارایه مدیران برای

 دهد می نشان رگرسیون تحلیل همچنین. شود می تایید  مدیران تغییرات به پاسخ و مدیران شایستگی متغیر دو بین خطی رابطه

 تواند می  جنسیت که داد نشان بخش این های یافته  .دارد را مدیران تغییرات به پاسخ بینی پیش مدیران توانایی شایستگی که

 آن خاص مدیریتی های ویژگی با گوناگون های سازمان در بایست می موضوع این البته باشد مدیران شایستگی در گذار تاثیر عاملی

 نقشی آن در جنسیت و شود می مربوط جنسیت جز عواملی به تغییرات به پاسخ در توانایی که داد نشان ها یافته .گردد بررسی

 من یو آزمون ایجنت. ندارد وجود داری معنی تفاوت تحصیلی رشته اساس بر مدیران شایستگی بین که هفتم فرضیه مورد در .ندارد

 شایستگی رتبه های میانگین بین که داد نشان تحصیلی رشته اساس بر مدیران شایستگی های میانگین تفاوت مورد در ویتنی
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 شایستگی رتبه های میانگین بین که داد نشان فرضیه این بررسی نتایج دارد وجود دار معنی تفاوت تحصیلی رشته براساس مدیران

 با( 29/10)بدنی تربیت تحصیلی رشته رتبه میانگین وضعیت عبارتی، به.دارد وجود دار معنی تفاوت تحصیلی هرشت اساس بر مدیران

 مدیران تغییرات به پاسخ بین که هشتم فرضیه مورد در .هستند متفاوت( 28/95)بدنی تربیت غیر تحصیلی رشته رتبه میانگین

 رشته اساس بر مدیران تغییرات به پاسخ تفاوت خصوص در مستقل t ونآزم.ندارد وجود داری معنی تفاوت تحصیلی رشته براساس

 با تحقیق  از یافته ندارداین وجود داری معنی تفاوت تحصیلی رشته براساس مدیران تغییرات به پاسخ بین که داد نشان تحصیلی

 معنی تفاوت سن طبقات اساس بر نمدیرا شایستگی بین که نهم فرضیه مورد در .دارد همخوانی ،(8023)آرین مراد تحقیق نتایج

 معنی تفاوت سن طبقات براساس مدیران شایستگی بین که داد نشان خصوص این در واریانس تحلیل آزمون.ندارد وجود داری

 ضیهفر مورد دارد. در همخوانی ،(8018)نادریان تحقیق نتایج با تحقیق  از یافته این نتایج با تحقیق  از یافته ندارد. این وجود داری

 خصوص این در واریانس تحلیل آزمون.ندارد وجود داری معنی تفاوت سن طبقات اساس بر مدیران تغییرات به پاسخ بین که دهم

 این.  نتایج با تحقیق  از یافته این ندارد وجود داری معنی تفاوت سن طبقات براساس مدیران تغییرات به پاسخ بین که داد نشان

 اساس بر مدیران شایستگی بین که یازدهم فرضیه مورد در .دارد همخوانی ،(8023)آرین مراد تحقیق نتایج با تحقیق  از یافته

 مدیران شایستگی بین که داد نشان خصوص این در واریانس تحلیل آزمون.ندارد وجود داری معنی تفاوت کار سابقه طبقات

 بر مدیران شایستگی بین که دهد می نشان فرضیه این بررسی نتایج نداردو وجود داری معنی کارتفاوت سابقه طبقات براساس

 سطح در که بود37/8برابر مدیران های شایستگی برای شده محاسبه F  .ندارد وجود داری معنی تفاوت کار سابقه طبقات اساس

 سابقه نیازبا مورد های شایستگی به نیازمدیران که دهد می نشان موضوع این. نیامد دست به معنادار p<35/3 احتمال

 سابقه طبقات اساس بر مدیران تغییرات به پاسخ بین  که دوازدهم فرضیه مورد در .است باقی خود قوت وبه کارتغییرنکرده

 طبقات براساس مدیران تغییرات به پاسخ بین که داد نشان خصوص این در واریانس تحلیل آزمون.ندارد وجود داری معنی کارتفاوت

 ،(8023)آرین مراد تحقیق نتایج با تحقیق  از یافته این  نتایج با تحقیق  از یافته این ندارد. جودو داری معنی تفاوت کار سابقه

  .دارد همخوانی

 ورزشی مدیران ورزشی، باشگاههای تغییر، مدیریت شایستگی،: کلیدی کلمات
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 کشور  ی دررزم یمتعدد ورزش ها یوجود سبک ها بیو معا ایمزاشناسایی 

 0، اکبر فریدفتحی9یرآبادیگوزلو خحسن قره، *8یسده یبیحامد غا

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی 8

 . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی9

 )*نویسنده مسئول(. دکترای مدیریت ورزشی 0 

 

 چکیده

 – یفیتوص قیروش تحق. بود در کشور یرزم یمتعدد ورزش ها یوجود سبک ها بیو معا ایمزا ییشناساهدف از پژوهش حاضر، 

و کارشناسان  یرزم یمتخصصان حوزه ورزش ها جامعه آماری تحقیق کلیه .ی بود که به روش آمیخته انجام گرفتشیمایپ

نفر به  879نفر به روش هدفمند و در بخش کمی  89در بخش کیفی  نفر بودند. 033بود که به تعداد  یرزم یورزش ها ونیفدراس

قیق انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه ها بعد از تایید روایی و پایایی روش تصادفی ساده به عنوان نمونه تح

  معایب( بود. 88مزایا و  1گویه ) 09جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. این پرسشنامه شامل 

ی داری دارند. باالترین نسبت به هم اولویت معن در کشور یرزم یمتعدد ورزش ها یوجود سبک هانتایج نشان داد که مزایای 

اولویت مربوط به توسعه رشته و افزایش ورزشکاران این رشته ها، رشد استعدادهای رشته های رزمی و افزایش فرهنگ این رشته ها 

نسبت به هم اولویت معنی داری  در کشور یرزم یمتعدد ورزش ها یوجود سبک ها(. همچنین بین معایب p=38/3در کشور بود )

(. همچنین p=38/3ترین اولویت مربوط به عدم تمرکز، کاهش کیفیت سبک های موجور، پیشرفت پایین رشته ها بود )دارند. باال

رسد عدم نظر میبه درصد اعتقاد داشتند که وجود سبک های متعدد در ورزش های رزمی بیشتر تهدید است تا فرصت.  72

کشور باعث شده است که میزان نظارت و کنترل بر این رشته ها کاهش ساماندهی و توجه به افزایش بی رویه سبک های رزمی در 

 پیدا کرده و همچنین باعث حضور سودجویان در این عرصه شود. 

 

 ورزش های رزمی، سبک های رزمی، رزمی، فدراسیون ورزش های رزمی. کلمات کلیدی:
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 مدارس دربدنی از دیدگاه معلمانراههای پیشگیری از بروز  آسیب های ورزشی در کالس های تربیت 

 9، مسعود نادریان جهرمی8نرگس قدوسی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی -8

 دانشیار دانشگاه اصفهان -9

 

 چکیده

تفریح،  ی زندگی سالم را بهبود می بخشد.شیوه اثربخش و گسترده ایو فعالیت های بدنی بطور برنامه های ورزشی شرکت در 

، اجتماعی شدن و ارتقاء سالمتی و کسب آمادگی جسمانی از جمله دالیل شرکت افراد در فعالیت های بدنی آماده سازی ،مسابقه

همراه های جسمانی و روانی و استرس های بدنی با آسیب می باشد. با وجود این مطالعات نشان می دهد که ورزش و فعالیت 

ها قابل های رخ داده جزئی هستند با این وجود بسیاری از آنلب آسیب اگرچه اغ. هستند، و در برخی موارد باعث ناتوانی می شوند

، هنگام شروع ورزشهای بدنی گرم نکردن بدن ترین علل بروز آسیب  مهمدر بسیاری از تحقیقات همچنین . پیشگیری می باشند

 های ورزشی محیطی از ورزش، عدم تسلط ورزشکاران در اجرای مهارت های ورزشی، هیجانات ناش جسمانی،مناسب عدم آمادگی 

های بدنی شدت برخوردمیزان و کهنه و فرسوده ابزار و وسایل غیر استاندارد  و غیر استادارد و فاقد ایمنی های مورد نیاز ، نامناسب 

 راه های پیشگیری از بروز  آسیب های ورزشی در کالس از انجام پژوهش حاضر بررسی . هدف ورزشکاران گزارش شده استبین 

جامعه آماری تحقیق  تحقیق حاضر از نوع توصیفی و نتایج آن کاربردی است .  بود.های تربیت بدنی در مدارس شهر نجف آباد 

نفر از معلمان  890 کهبودند  8021نجف آباد در سال مدارس شهرنفر از معلمان زن و مرد  تربیت بدنی سه مقطع تحصیلی  811

د تا راه کارهای الزم برای پیشگیری از بروز آسیب ارائه دهند. اطالعات انتخاب شدن ایطبقه  تصادفی  به صورتزن و مرد که 

 مربوط به را ه کارهای پیشگیری از  بروز آسیب های ورزشی به صورت مصاحبه با معلمان تربیت بدنی گرداوری شد.
تعداد مناسب دانش آموزان در  (%08،)زشی فضاهای ور( %13،)از پاسخ گویان شیوه های گرم کردن ( %29نشان داد ) تحقیقنتایج 

نظارت دقیق معلمان تربیت بدنی در کالس را از مهم ترین (%19و )وسایل و تجهیزات ورزشی استاندارد  %02کالس های ورزش و 

دن کالس ورزش ، برطرف کراز این رو با گرم کردن مناسب و تخصصی در ابتدای هر  عوامل پیشگیری از بروز آسیب ذکر کردند.

موارد خطر ساز در فضاهای ورزشی ،فراهم کردن وسایل و تجهیزات ورزشی ساخته شده از مواد اولیه و استاندارد  متناسب با سن 

دانش آموزان ، کاهش تعداد دانش آموزان در کالس و نظارت معلمان بر دانش آموزان هنگام ورزش می توان از بروز بسیاری از 

 یری کرد.آسیب های شایع در مدارس پیشگ

 

 پیشگیری، آسیب های ورزشی، کالس های تربیت بدنی. : کلیدی کلمات
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همبستگی بین عوامل اجتماعی فرهنگی با میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی فوتبالیست های مرد 

 شاغل در لیگ برتر
 9، مسعود نادریان جهرمی8فاطمه نادریان

 شی دانشگاه اصفهان. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورز8

 . دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان9

 

 چکیده

آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی امری ضروری برای تمام افراد جامعه به ویژه ورزشکاران است. هدف حاضر به منظور بررسی 

های شاغل در لیگ برتر در سال الیسترابطه بین عوامل اجتماعی فرهنگی  با میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی فوتب

ی بازیکنان لیگ برتر فوتبال جامعه آماری شامل کلیه صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است.8027

 ابزار اندازه گیری پرسش نامه محقق ساخته بود که ای انتخاب شدند.نفر از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه 935بودند که تعداد 

در پنج حوزه کلی)مشارکت اجتماعی، آموزش های اجتماعی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تکالیف شهروندی و حقوق 

 اجتماعی، سن و تحصیالت بود.  -گویه بود. متغیرهای اجتماعی شامل پایگاه اقتصادی 91شهروندی( تنظیم و دارای

اقتصادی با آگاهی از حقوق  -ین سن، تحصیالت و پایگاه اجتماعینشان داد ب ایطبقه هایمتغیر ضریب همبستگی کندال برای

 ،های عمومیبین مشارکت در عرصه نتایج نشان دادوجود دارد. همچنین  25% داری در سطح اطمینانشهروندی رابطه معنی

ی معنادار وجود بطهمیزان دسترسی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی، با آگاهی از حقوق شهروندی را و های اجتماعیآموزش

ی آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی است و پس از آن به (. مشارکت اجتماعی مهمترین متغیر تبیبن کنندهP<0/05د)دار

اجتماعی قرار دارد. ورزشکاران و به ویژه فوتبالست ها نقش مهمی در  -ترتیب استفاده از وسایل ارتباط جمعی و پایگاه اقتصادی

عه به ویژه نوجوانان و جوانان دارند؛ چرا که این قشر از جامعه غالبا آن ها را الگو قرار می دهند و از رفتار آنها هدایت افراد جام

تبعیت می کنند. بنابراین ضروری است ورزشکاران و به ویژه بازیکنان فوتبال با آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی، سایر افراد را 

 سوق دهند.هم به سمت آگاهی از این حقوق 

 

 فرهنگی، فوتبال.-آگاهی، حقوق و تکالیف، شهروندی، عوامل اجتماعی کلمات کلیدی:
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 تحلیل دستاوردهای ورزش ایران پس از انقالب اسالمی
 9، پارسا پالیزدار 8معراج میرزایی

 دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه ای -8

 دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه ای -9

 

 چکیده

کی از عوامل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است که هر روز میلیارد ها نفر را به تماشای خود می کشاند یا به خود مشغول ورزش ی 

می دارد. کشور های گوناگون به دلیل های متفاوت وارد عرصه ی ورزش می شوند. امروزه ورزش به صنعت تبدیل شده که بر 

ر ژرف می گذارد. اهمیت ورزش همگانی که در پایان خود به ورزش حرفه ای شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی اث

تبدیل می شود نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت از سوی دولت ها را چندین برابر می کند. 

ارد اما نشان دهنده عملکرد هر دولت است. در این میان نتایج ورزش حرفه ای هرچند بسته به شرایط داخلی و بیرونی کشور د

هدف از این پژوهش بررسی عملکرد ورزش ایران پس از انقالب است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه 

 گردآوری اطالعات از نوع کتابخانه ای بود که با مطالعه اسناد ورزشی جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب به دست آمد. 

فته های پژوهش نشان می دهد در دولت تدبیر و امید ، ایران بیشترین فعالیت دیپلماتیک ورزشی را داشته است و در دولت اول و یا

دوم ضعیف ترین عملکرد را داشته است که می توان آن را به جنگ و بحبوحه ی انقالب نسبت داد. نتیجه ها برآن است که انجام 

 تحت تاثیر سیاست های خارجی کالن دولت ها و همچنین شرایط تحمیلی بر آن ها کامال مسابقه های خارج از کشور کامال

متفاوت بوده به گونه ای که در برخی از دولت ها به دلیل سیاست کشور و در برخی دیگر از دولت ها به دلیل شرایط جنگی تحمیل 

میسر نیست. اما ثبات جمهوری اسالمی توانسته است در  شده ، انجام مسابقات قهرمانی که نشان دهنده نتایج تالش قهرمان است

لندن اشاره کرد. پر واضح است  9389میادین بین المللی جایگاهی شایسته را کسب نماید که می توان به مقام هفدهم در المپیک 

کمک شایانی کرده که ثبات اقتصادی سیاسی به تقویت ورزش قهرمانی و حرفه ای جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه گذشته 

 است.

 

 مدال، موفقیت، دولت ها، دستاورد. کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  پوسترمقاالت                                                                                  همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  پنجمین         
 

 52 

 یاجتماع یها تیورزشکار با مشارکت در مسئول یعالقه اجتماع ارتباط
 معین بنی اسدی8، علی تقیزاده9، زهرا کریمیان قلیانلو0

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد-8

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت یزد-9

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد-0

 

 چکیده

جامعه  های مسئولیت اجتماعی بود. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین عالقه اجتماعی ورزشکار با میزان مشارکت در فعالیت

پیمایشی، کلیه ورزشکارانی بود که دارای سابقه فعالیت ورزشی در حوزه قهرمانی بودند که معیار _وصیفیآماری این مطالعه ت

های ورزشیِ رسمی کشور بود. از طریق فرمول سال سابقه ورزش در سطح ملی یا فعالیت در لیگ 0ها، دارا بودن حداقل انتخاب آن

ها فرم گیری در دسترس، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری دادهه نمونهنفر، به شیو 015حجم جامعه نامحدود کوکران، تعداد 

( 8028شناختی و پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی و پرسشنامه عالقه اجتماعی سهامی و مظلومی )اطالعات جمعیت

یرسون و با کمک نرم افزار اسمیرنوف و ضریب همبستگی پ -های آماری کلموگروفها توسط آزمونتجزیه و تحلیل دادهبود. 

SPSS  انجام شد. 95نسخه  
، Sig=330/3)و ابعاد بهزیستی و رفاه دیگران  (Sig ،913/3=p=338/3)نتایج نشان داد که بین نمره کلی عالقه اجتماعی 

913/3=p( همدلی ،)338/3=Sig ،903/3=p( و تعامل با دیگران )339/3=Sig ،013/3=p( بهزیستی و رفاه خود ،)338/3=Sig ،

983/3=pبه طور کلی نتایج نشان داد که ورزشکاران با  دار وجود دارد.های اجتماعی رابطه معنی( با میزان مشارکت در مسئولیت

 های مسئولیت اجتماعی دارند.عالقه اجتماعی بیشتر، تمایل بیشتری برای مشارکت در فعالیت

 

 زشکار.عالقه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، ورکلمات کلیدی: 
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 معلوالن یبا کاهش داغ ننگ اجتماع یورزش مشارکتارتباط 
 معین بنی اسدی8، مجتبی یوسفی کاخکی9، طاهره حق جو0

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد-8

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد -9

 شناسی دانشگاه فردوسی مشهدکات اصالحی و آسیبکارشناس ارشد حر -0

 

 چکیدهچکیده

تصمیمات و نامند. کنند که این هویت را داغ ننگ میای را هم کسب میافرادی که دارای معلولیت هستند، معموال هویت تباه شده

-د صفات، ویژگی و مشخصهتواند سبب ایجاگیرد میهای موجود در جامعه و تصمیماتی که به پیروی از آن صورت میگذاریارزش

هایی در یک فرد شود که گویی از ابتدا در او موجود بوده و تا ابد نیز با او خواهد بود. همچون داغ ننگی بر پیشانی فرد که شاید 

د های ناشی از این داغ خواهها و محدودیتها، آسیبگاه از آن رهایی نیابد و چه بسا وقت و زندگی وی همواره قربانی تنشهیچ

پژوهش های ورزشی و کاهش داغ ننگ اجتماعی معلوالن بود. . هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مشارکت در فعالیتشد

بر اساس فرمول کوکران  اند.کلیه معلوالن شهر تهران تشکیل دادهجامعه آماری آن را بود که  همبستگی -توصیفیحاضر از نوع 

بود  ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساختهطبقه -ش تصادفینفر به رو 019برای جامعه نامحدود، 

بدست  23/3با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  پایایی پرسشنامهنفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و  83که روایی آن به تایید 

-K)آزمون  استنباطیو آمار  (و انحراف استاندارد یانگینم ی،و درصد فراوان یفراوان) یفیآمار توص ازها داده وتحلیلیهتجز یبراآمد. 

S  تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار آزمون همبستگی پیرسون( استفاده شدو .SPSS  انجام شد 95 هنسخ . 

مشارکت در و  (p=0.480; sig=0.001)بین مشارکت در ورزش همگانی و کاهش داغ ننگ اجتماعی نتایج تحقیق نشان داد که 

به طور کلی نتایج تحقیق داری وجود دارد. رابطه معنی (p=0.491; sig=0.001) ورزش قهرمانی و کاهش داغ ننگ اجتماعی

های ورزشی، میزان توانند با مشارکت در فعالیتاست. نتایج نشان داد که افراد معلول میهای اجتماعی ورزش تاییدکننده قابلیت

 اجتماعی را کاهش دهند. داغ ننگ

 

 هویت اجتماعی، داغ ننگ، ورزش همگانی، ورزش قهرمانیهویت اجتماعی، داغ ننگ، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 هاتربیتِ معلّم تربیت بدنی درآمریکا: مسائل و چالش
 9*، حبیب هنری 8علی اصغرمهرپور

 . عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان8

 . عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان9

 چکیده

فرهنگی آمریکا است و در مسیر آموزش  و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تغییرات از زش معلّم در ایاالت متّحده، بازتابیآمو نظام

های تربیت معلم آمریکا درقرن بیست و یکم است. هایی روبروست. هدف از این مطالعه بررسی مسائل و چالشمعلّمانش با چالش

های معتبرِ مرتبط با ای، تحقیقات پیشین و سایتز طریق رجوع به مطالعات کتابخانهها اروش پژوهش از نوع کیفی است و داده

 موضوع تحقیق جمع آوری شده است.

 آن اساس بر که دارد آمریکا آموزشی درنظام اساسی نقش معلّمان تربیت بدنی آماده سازی هاینتایج این پژوهش نشان داد: برنامه

-برنامه از مناسبی هاینمونه که کند. درحالیمی کمک سال هر در آینده معلم 333/933حدود  سازیِ  آماده و انتخاب استخدام، به

 %90 فقط مجموع، در .مطلوب نیستند معلّمان سازی آماده هایبرنامه از بسیاری دارد، وجود سراسرکشور در معلم تربیت قوی های

نتایج پژوهشی نشان داد که؛ بطور . باشندمی برتر هایکالج یالنالتحص فارغ از ضعیف مدارس معلّمان از %89 و معلّمان کلِّ از

 هر از فراتر که چالشی. های درس را ندارندکالس در آمادگی تدریس نفر سه معلّمی، هایدوره التحصیل فارغ هرپنج از تقریبی

 آموزانِ بسیاری از دانش که ریطو به است، کشور آموزی قشردانش تنوع با تدریس کار عدم تناسب نیروی است، آمادگی برنامة

 -0فایتلویل ایالتی دانشگاه شوند؛ اگرچهمی داده آموزش بیشتر سفیدپوست آموزشی نیروهای توسط 9التین امریکای 8پوست سیاه

 سازی آماده درحال دالر، 9333 از کمتر تحصیلی هزینه و %18پذیرش  میزان با -است معروف پوستان سیاه دانشگاه که بعنوان

است  هاهای ایالتها و برنامهطرح از حمایتی دولت فدرال، نقش نقش .است شمالی کارولینای در دبیرستان معلّمان بهترین از یبرخ

 و نسخه یک گردد. البته ایننمی اجرا است؛ درحال کشور سراسر هایی که درپیشرفت در این مدل حمایتی، دولت مرکزی مانع و

است؛ که  فدرال دولت هایگذاری سرمایه و هاسیاست از مناسب ای مجموعه نیست، امّا معلّمان سازی آماده نحوۀ برای خاص مدل

 و تکرار جهت نمونه، و مناسب هایمدل چنین ازهم نماید ومی پشتیبانی آن از و کرده تسریع را انجام حال های درپیشرفت

 میانه هایبرنامه بهبود بهتر، هایبرنامه اجرای ها باشد که؛ایالت هایسیاست در چالشی باید و تواندمی این .بهره بگیرد گیریمقیاس

 دهند. قرار توجه مورد را ضعیف هایبرنامه کردن تعطیل در نهایت یا و تغییر ای،

 آمریکا، تربیت معّلم، چالش، نظام آموزشی. کلمات کلیدی:

 

 منابع:
1.  .Julie Greenberg, Laura Pomerance and Kate Walsh (2011). Student Teaching in the United States (Washington. DC: 

National Council on Teacher Quality, 2011). 

                                                           
 (mehrpour.mdf@gmail.com)مسئول مقاله: علی اصغر مهرپور *

1 black  

2 Hispanic 

3  Fayetteville State University (FSU) 

ایان . محساوب مای شاود تورگومارشال کالج صندوق و شمالی ینایکارول یدانشگاه سیستم از بخشیهای ایالتی آمریکاست و دانشگاهاز  یک فایتلویل دانشگاه

 .دهد)محقق( می ارائه را معلمان آموزشِ در ارشد کارشناسی و کارشناسی هایدورهدانشگاه 
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2. . NYU Steinhardt (2018). About NYU Steinhardt. New York University. Steinhardt School of Culture, Education, and 

Human Development .  
 دنی در آمریکا: بررسی اصالحات از آغاز تا تکاملتربیت معلّم تربی ب

 ، خلیل حاجی زاده9*، اسماعیل اولی8علی اصغرمهرپور

 : عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان0، 9، 8

 چکیده

ها از روش پژوهش از نوع کیفی است و دادههدف از این تحقیق بررسی اصالحات آموزشی از ابتدا تا کنون در ایاالت متحده است. 

های معتبر مرتبط با موضوع تحقیق جمع آوری شده است. نتایج این بررسی ای، تحقیقات پیشین و سایتریق مطالعات کتابخانهط

 بودند و اغلب آمریکا مرد معلّمان ، آغاز شد. اکثر8133دهة اوایل نشان داد: اصالحات آموزشی در آمریکا با شروع دوران استعمار در

 مشغول بودند. استاندارد مشابه های نقش یا و بازرگان کشاورز،: مانند دیگری هایحرفه شتند و یا بهدا ها تحصیالت ابتداییآن

 پایه هایصالحیت بررسی احتماأل و شهر، شورای یا و مدرسه محلی شورای تأیید و با نبود پیچیده و استخدام آموزش برای مرسوم

 قابل هایتالش با اصالحات بنیادین .دادندمی تدریس کردن را آموزش و مدارس خصوصی، مذهبی مدارس وابستة .گرفتمی انجام

 8دولتی تأسیس آموزشگاه باهدف کمپینی داد و تغییر را عمومی آموزش انداز فکرشچشم هم طلبان اصالح و مان هورس توجه

-آموزشگاه .بود معلّمان ای رفهح تربیت و آموزش برای جدید مدل یک تبیین حرکت، این انقالبی واقعأ هایجنبه تأسیس کرد. از

 یبه عنوان نمادردلیتل  مدارس .کار کردبه آغاز یادگیری و علوم هنر، زمینة پداگوژی، در آکادمیک رسمی تحصیالت های نرمال با

 مدارس بود تا اینکه بی قاعده بیستم قرن تا آغاز دارد. اعطاء گواهی معلّمی دوران این در ریشه ییکایو تمدن آمر یاز دموکراس

 شد و آموزش تاسیس 9پداگوژی آموزشگاه نخستین یافت. در ادامة این مسیر تکاملی ارتقاء معّلمان ایالتی هایدانشکده به نرمال

معلّمان تربیت  دانشجو سازی آماده روند کار کرد. در حال حاضر درآغاز به ،8293دهة سطوح از تمامی و هارشته تمامی در معلّمان

 هایبرنامه در معلّمی ملزم به شرکت شغل متقاضیان .مورد تأکید است واقعی شرایط در تدریس و ایمشاهده یادگیری بدنی،

می باشند. کسب گواهی صالحیت معلّمی  - 0معلّم سازی آماده اعتبارسنجی شورای تأیید مورد - معلّمان ویژۀ تربیت آموزشی

 مند شده و ازشروط اساسی کسب حرفة معلّمی است.قاعده

 

 آمریکا، اصالحات، تربیت معلّم، تربیت بدنی کلمات کلیدی:

 

 منابع:
1. . NYU Steinhardt (2018). About NYU Steinhardt. New York University. Steinhardt School of Culture, Education, and 

Human Development. 

2. . Alyson Klein (2015).  No Child Left Behind: An Overview. Reporting and Writing: Alyson Klein. 

                                                           
1 Common Schools 

 هاورس توسط که بود متحده االتای ( درpublic schoolهای عمومی یا دولتی) آموزشگاه نوزدهم، قرن در (،Common Schools) "های مشترک آموزشگاه "

 (.محقق)گردید تاسیس ،(8152-8721) مان
2 school of pedagogy 

3 the Council for the Accreditation of Educator Preparation(CAEP) 
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3. U.S. Department of Education. www.ed.gov. 

 کاراته کاران یورزش یرفتگ یلبر تحل یجانیو هوش ه یاضطراب رقابت یرتاث
 مهناز احمدزاده

 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

 

 چکیده

های جسمانی و به موفقیت نیست، زیرا عالوه بر توانایی امروزه در دنیای ورزش، تمرین و ممارست جسمانی تنها ابزار رسیدن

های شخصیتی نظیر اضطراب رقابتی و هوش هیجانی نیز از عوامل مؤثر بر تاکتیکی و مهارت های تخصصی، توانمندی و ویژگی

 نیح در را ردعملک نیبهتر ورزشکاران تا باشندیم یراه یجستجو درو ورزشکاران  انیمرب که آنجا ازپیشرفت ورزشی است. 

 مانع و باشد رزشکارانو نهیبه عملکرد بازدارنده عامل تواندیم یجانیه هوش مناسب کنترلعدم و اضطراب ،باشند داشته مسابقه

های علمی کمی در خصوص این رشته ورزشی پژوهش و است رانیا در . کاراته جز رشته های پر طرفدار گردد مطلوب جهینت کسب

 هوش و یرقابت اضطراب به توجه"ورزشکاران این رشته  تیموفق کسب در لیدخ عوامل انیم از شده است.و ورزشکارانش انجام 

پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این  روش تحقیق حاضر . کاراته کاران است یرفتگ لیتحل بر آن ریتأث و " یجانیه

داشتند و دارای قرارداد رسمی با یکی از  مانی کشوری، آسیایی و جهانیسابقه قهر که مرد و زن نفر کاراته کاران 813پژوهش را 

-گیری بصورت تمام شمار بود و کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازهاند. نمونهی لیگ برتر بودند، تشکیل دادههاباشگاه

( و 9338رفتگی ورزشکار رادک و اسمیت )تحلیل ،(9330) فارنهام و دزیترایپ یجانیه هوش هایگیری این پژوهش پرسشنامه

به  19/3و  17/3، 11/3ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ( بود. ضریب اعتبار آن8223همکارانش ) و مارتنز رقابتی اضطراب

آزمون کلموگراف بندی نمرات خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی )دست آمد. از  آمار توصیفی به منظور طبقه

 تحقیق استفاده گردید.  اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون( به منظور بررسی فرضیه

 و ینیخوشب کنترل،یاجتماع یهامهارت جانات،یه و عواطف کنترل ،یخودآگاهی )بعد جانیه هوش نیبداد نتایج تحقیق نشان 

 یجسمان بعدی )رقابت اضطراب نیب .(p=<0.05)دارد وجودمنفی  معنادار رابطهکاراته کاران  یورزش یرفتگ لیتحل ( بامثبت نگرش

همچنین ضرایب رگرسیون  .(p=<0.05) دارد وجودمثبت  معنادار رابطهکاراته کاران  یورزش یرفتگ لیتحل ی( بارقابت اضطراب

کننده معناداری برای تحلیل رفتگی ورزشی بینیضطراب رقابتی پیشهای هوش هیجانی و اچندگانه حاکی از آن است که مؤلفه

 یورزش یرفتگ لیتحلی با رقابت اضطرابهای پژوهش و وجود رابطه معنی دار هوش هیجانی، با توجه به یافته کاراته کاران هستند.

 یورزش یرفتگ لیتحل کاهشروانی در برای بهبود بهداشت و اضطراب رقابتی رسد توجه به هوش هیجانی به نظر می کاراته کاران

 .ببیننددر این خصوص های الزم را آموزش ورزشکارانگردد بنابراین پیشنهاد می .ثر باشدؤبسیار م کاراته کاران

 

 .کاراته کارانکاراته کاران  ،،رفتگیرفتگی  للییتحلتحل  ،،ییجانجانییهه  هوشهوش  ،،ییرقابترقابت  اضطراباضطراب  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 کار درفدراسیون کاراته جمهوری اسالمی ایرانهای شغلی بر کامیابی در بررسی تاثیر مدل ویژگی
 مهناز احمد زاده

 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

 چکیدهچکیده

یابد یکی از مفاهیم جدی مطرح شده در حوزه پژوهش سازمانی مثبت، مفهوم کامیابی در کار است. کامیابی در کار زمانی تحقق می

کنند. در صورتی که بتوان مشاغل را به مان یادگیری و سر زنددگی را تجربه میزکه افراد هنگام انجام وظایف شغلی خود به طور هم

توانند از پیامدهای مثبت آن بهره مند شوند. یکی از رویکردهای ها میای طراحی کرد که افراد احساس کامیابی کنند، سازمانگونه

های شغلی در ایجاد کامیابی از عناصر مدل ویژگیهای شغلی است. سنجش تاثیر هر یک انگیزشی برای طراحی شغل، مدل ویژگی

 افراد، هدف این پژوهش است. 

 آماری ها توصیفی و نوع همبستگی است. جامعهپژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری داده

 های سبک عوامل و ،روسا کارکنان شامل)شمار کل صورت به که ایران اسالمی جمهوری کاراته فدراسیون کارکنان پژوهش، این

( استفاده شد که 8213سوالی هکمن و اولدهام ) 83های شغلی از مقیاس . برای سنجش مدل ویژگی. باشد می نفر 881(کاراته

سوالی  99به دست آمد. همچنین برای سنجش کامیابی در کار از مقیاس  9/18ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در نمونه حاضر 

 به دست آمد. 7/18( استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در نمونه حاضر 9388راث و همکارانش )پو

(،  p < 0/05 , B = 0/143دهد که از میان پنج بعد مدل ویژگی شغلی، سه بعد اهمیت وظیفه )های پژوهش نشان مییافته

بر اساس  ( بر کامیابی در کار، تاثیر مثبت و معناداری دارند.P<0/05 ,B=0/158( و بازخور )P< 0/05 , B=0/175 استقالل )

ها، هرچه اهمیت وظیفه، استقالل و بازخور در شغل افراد افزایش یابد، آنان احساس کامیابی بیشتری خواهند کرد. با توجه این یافته

قالل و بازخور شغلی با کامیابی در کار، های شغلی یعنی اهمیت وظیفه، استبه نتایج پژوهش و ارتباط سه مولفه از مدل ویژگی

ها در امر طراحی مشاغل موجود با توجه ویژه به این سه مولفه، شرایط ایجاد کامیابی را در کارکنان خود شود سازمانپیشنهاد می

یبت، کاهش های بسیار آن نظیر فرسودگی شغلی کمتر، افزایش توسعه فردی، استرس شغلی کمتر، کاهش غفراهم کنند و از مزیت

اند های گذشته بررسی شدههای حفظ سالمتی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بیشتر که در پژوهشهزینه

 و نیز افزایش عملکرد شغلی و سالمت روانی که در این پژوهش بررسی شد، برخوردار شوند.

 

 ی شغلی، کارکنان فدراسیون کاراتههاطراحی شغل، کامیابی در کار، مدل ویژگی  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 نفس به اعتماد زانیم در دختر انیدانشجو یورزش مشارکت نقش لیتحل
 2حامد کریمی ،1مسعود نادریان  جهرمی

 دانشیار دانشگاه اصفهان  -1

 کارشناس علوم ورزشی دانشگاه اصفهان -2

 
 چکیده

 و هااییتواناا باه ،یقبلا یهاتجرباه بخااطر آن در شاخص کاه تاسا یروحا طیشرا از یکی نفس به اعتماد ای یخودباور

 شاتنیخو باه اعتماادِ بودن دارا تیخصوص. دارد باور و اعتماد زیآمتیموفق بطور کارها انجام تیموفق در خود یاستعدادها

 ساه نیاا از است یتقابل نفس به اعتماد قتیحق در  .کندیم فایا فرد کی یهاتیموفق و شرفتیپ و توسعه در یاتیح نقش

 ساه، نیاا از کی هر است، برنده شیپ و مثبت یباورها نفس به اعتماد شروع نقطه اگرچه. احساس   رفتار    باور :دهیپد

 آوردویما دنباال باه یمثبت رفتار مثبت، تفکر طرز و باور هر واقع در. گذاردیم اثر گرید ضلع دو بر مثلث کی اضالع چون

 و است یفرد هر مهم یها ازین از یکی باال نفس به اعتماد . کندیم جادیا شخص در یاصخ مثبت احساس رفتار، نیا بروز

 دیابدان دیاکند،با یخوشابخت و بودن دیمف احساس تا باشد برخوردار ییباال نفس به اعتماد از خود یزندگ در دیبا فرد هر

 و هاا خاانم در رود یما بکار آن حفظ یبرا که ییراهها نیبنابرا هستند مشکل نیا ریدرگ شتریب انیآقا به نسبت ها خانم

هدف از این بررسی نقش مشارکت ورزشی در اعتمااد باه نفاس دانشاجویان دختار  باود. ایان  است متفاوت اریبس انیآقا

انجام گرفت.  جامعاه آمااری بارای نقاش مشاارکت  27پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است که در سال 

نفر از دانش جویان دختر شرکت کننده در جهاردهمین امپیاد ورزشی باود کاه از باین  0155فس  ورزشی در اعتماد به ن

نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که در بخاش  057آن ها تعداد 

گردیاد. جهات سانجش اعتباار پرسشانامه اول مشارکت ورزشی و در بخش دوم اعتماد به نفس در ابعاد مختلف استفاده 

بارآورد گردیاد. همچناین جهات  19/3های پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد این ضاریب بارای پرسشانامه 

سنجش روایی ابزار اندازه گیری از روایی محتوایی استفاده شد. چندین نفر از اساتید مدیریت و روانشناسی ورزشی در این 

از نظر محتوایی داوری و روایی آن را تأیید نموده اند. که اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب کنادال زمینه پرسشنامه را 

 بدست آمد. 17/3

مشارکت ورزشی بر حسب اهداف )سالمتی و تندرستی، مهارت های ورزشی، یادگیری حرکات ورزشی و احترام به خاود و 

.  مشارکت ورزشی بر حسب نحوه مشاارکت )مشاارکت فعاال، باه صاورت دیگران( در بعد اعتماد به نفس افراد تأثیر دارد

تماشاگر و همکاری و کمک در امور ورزشی( در بعد اعتماد باه نفاس افاراد تاأثیر دارد. و بیشاترین تاأثیر آن مرباوط باه 

أثیر دارد. مشارکت فعال است. مشارکت ورزشی بر حسب رشته ورزشی )انفرادی و گروهی( در بعد اعتماد به نفس افاراد تا

و بیشترین تأثیر آن در ورزش های انفرادی است. مشارکت ورزشی بر حسب تعداد جلساات در هفتاه در بعاد اعتمااد باه 

نفس افراد تأثیر ندارد.  مشارکت ورزشی بر حسب زمان و شدت فعالیت های ورزشی در بعد اعتماد باه نفاس افاراد تاأثیر 

 ندارد.

رزشی بر حسب نحوه مشارکت و رشته ورزشی بر اعتماد به نفس دختران تأثیر دارد. نتایج تحقیق نشان داد که مشارکت و

بیشترین میانگین نحوه مشارکت مربوط به مشارکت فعال بود و بیشترین میانگین رشته ورزشای مرباوط باه ورزش هاای 

ترین تأثیر مشارکت ورزشی انفرادی بود.  شرکت در برنامه های ورزشی  در رعایت قوانین و مقررات جاری موثر است. بیش
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در هدف یادگیری حرکات و مهارت های ورزشی است. نقش مشارکت ورزشی در میزان اعتماد به نفس دختران بر حساب 

 نحوه مشارکت و رشته ورزشی متفاوت است . بیشترین تأثیر مربوط به مشارکت فعال و ورزش های انفرادی است. 

 

 ه نفس ، دانش جویان دختر.مشارکت ورزشی، اعتماد بکلمات کلیدی: 
 

 منابع
بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتمااعی داناش آماوزان مقطاع متوساطه شهرساتان . »8012آذین،احمد. موسوی، مهدی.  -1

 .810-933،صص  98شماره ی  -،نشریه جامعه شناسی کاربردی سال بیست و دوّم«فریدون شهر

2- Zinsser, N. Bunker & J. Williams. (2001). Applied sport psychology: personal growth to peak performance, 

Mountain view, CA: Mayfield. 

بررسای تاأثیر حمایات اجتمااعی بار مشاارکت زناان در  .8015عریضی، فروغ. وحید، فریدون.  پارسامهر، مهربان.   -0

 .77-11صص 8شماره ی  –فعالیتهای ورزشی فصل نامه ی المپیک سال چهاردهم 

. میزان تأثیر مدرسه بر فرآیند اجتماعی شدن دانش آموزان شهر گرگاان در مقایساه باا ساایر 8023سیدی، زینب.  -9

عوامل اجتماعی شدن. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، گرایش مطالعات جوانان، دانشکده علوم اجتماعی، 

 دانشگاه تهران.

کنندگان در ورزش همگاانی، دانشاکده های شارکتا اقتصادی و انگیزه تقوی تکیار، امید، بررسی وضعیت اجتماعی -5

 .8015تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز، 
6- Trear, B. (2004). Interest of citizen participation in various sports disciplines and effect of   key drivers. 

journal of Sport Management 17(3), Human Kinetics Publishers. INC. 235- 256. 
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 وزارت ورزش و جوانان یراندانش مد یمبر رفتار تسه یتیعوامل شخص یرتأث

 مریم مالعلیزاده قدیم

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

 چکیدهچکیده

شود تا سازمان  یریتای مناسب مد یوهبه ش یستبا یه شده است، دانش مشکل اطالعات شناخت ینو واالتر یندانش به عنوان برتر

های ناملموس سازمان ها مانند شهرت سازمان، نشان  ییکند. در اقتصاد دانش محور، دارا یجادا یدارپا یرقابت یتبتواند برای خود مز

دانش و  یریتمد یتهایفعال یانارتباط م امروزهمحسوب شده است.  یرقابت یتبه عنوان جوهره مز نکارکنا یتجاری و دانش فن

 ینافراد به عنوان مهمتر یتدانش قرار گرفته است. شخص یریتاز محققان در حوزه مد یاریافراد مورد توجه بس یانسان یژگیهایو

دانش  یمبر رفتار تسه یتیعوامل شخص یرتأث یو بررس یمقاله ارائه مدل مفهوم ینشود. هدف ا یعامل فردی انسان ها محسوب م

و  ییبرونگرا یت،عصب یری،توافق پذ یری،)انعطاف پذ یتبا مؤلفه های پنج عامل بزرگ شخص یتیشخص یژگیهایو یباشد. معرف یم

 یرانمد یقتحق ینآماری ا ةاز نظر هدف کاربردی و به صورت توسعه ای است. جامع یقتحق ینا ( انجام شده است.یریپذ یتمسئول

باشند  .  یوزارت ورزش و جوانان تهران م یراننفر)کل شمار( از مد 59 یقتحق ینآماری ا ة. جامعباشد یوزارت ورزش و جوانان م

پرسشنامه از اظهار نظر  ییروا یینباشد.به منظور تع یسؤال م 13استاندارد با  یابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سه قسمت

به  71/3کل پرسشنامه با کمک آلفای کرونباخ  یاییپا انیزم یناستفاده شد. همچن دانش یریتو مد یتمتخصصان حوزه شخص

 استفاده شد.  PLSداده ها از روش معادالت ساختاری و نرم افزار  یلو تحل یه. در تجزیددست آ

دانش  یمو معناداری با رفتار تسه یارتباط منف یتعصب یژگیمطلب است که و ینو نشان دهندۀ ا یفیتوص یکردپژوهش با رو ینا

 یمبا رفتار تسه یریپذ یتو مسئول یریتوافق پذ یری،انعطاف پذ یی،های برونگرا یژگیدارد و ارتباط مثبت و معنادار وکارکنان 

 یریسازی، و به کارگ یرهدر اکتساب، شناخت، ذخ ید. امروزه سازمان ها برای حرکت به سمت دانش محوری بایدرس ییددانش به تأ

ای بر انواع رفتار انسان  یژهو یرتأث یتیشخص یژگیهایبرخوردار باشند. از آنجا که و ییباال ییدانش از توانا یمدانش و به خصوص تسه

پژوهش  یج. نتایرندقرار گ یمورد بررس یتیشخص یژگیهایاست و یدهتالش گرد وهشپژ یندانش افراد دارند در ا یمو رفتار تسه

سه  ینا یرکرد. تأث ییددانش کارکنان را تأ یمبر رفتار تسه رییپذ یتو مسئول ییروان نژندی، برون گرا یتیارتباط سه مؤلفه شخص

ارتباطات به کمک آزمون  ین. ایدرس ییددرصد به تأ 80درصد و  09درصد،  80 یدانش به صورت منف یممؤلفه بر رفتار تسه

دارد که با مقدار عددی  یمثبت یزتأثیردانش ن یمبر رفتار تسه یهوش اجتماع یستگیقرار گرفت. شا یمعادالت ساختاری مورد بررس

 .یدرس ییددرصد به تأ 80

 
 یدهتالش گرد وهشپژ یندانش افراد دارند در ا یمای بر انواع رفتار انسان و رفتار تسه یژهو یرتأث یتیشخص یژگیهایاز آنجا که و

 یتو مسئول ییبرون گرا روان نژندی، یتیپژوهش ارتباط سه مؤلفه شخص یج. نتایرندقرار گ یمورد بررس یتیشخص یژگیهایاست و

درصد  09درصد،  80 یدانش به صورت منف یمسه مؤلفه بر رفتار تسه ینا یرکرد. تأث ییددانش کارکنان را تأ یمبر رفتار تسه یریپذ

بر  یهوش اجتماع یستگیقرار گرفت. شا یارتباطات به کمک آزمون معادالت ساختاری مورد بررس ین. ایدرس ییددرصد به تأ 80و 

 .یدرس ییددرصد به تأ 80دارد که با مقدار عددی  یمثبت یزتأثیردانش ن یمتسه رفتار

 .های روانشناختی، پنج عامل بزرگ شخصیت، تسهیم دانش، شایستگی هوشیهای روانشناختی، پنج عامل بزرگ شخصیت، تسهیم دانش، شایستگی هوشی ویژگیویژگی  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 زشوری نیروی انسانی با تأکید بر یادگیری سازمانی در میان کارکنان سازمان وری فکری و بهرهارتباط بین سرمایه
 مریم مالعلیزاده قدیم

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

 چکیدهچکیده

ها باید با استفاده از رو، سازمانکند. از اینبه تحقق اهداف سازمان کمک می های ویژه کارکنان،تردید قابلیت و شایستگیبی

وری را فراهم کنند. هدف این پژوهش تبیین بود بهرهشان را افزایش دهند تا امکان بهی فکری، قابلیت یادگیری سازمانیسرمایه

گری یادگیری سازمانی درمیان کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران وری نیروی انسانی با میانجیی فکری بر بهرهتأثیر سرمایه

این، اکثر مطالعات  بر . عالوهاندوری نیروی انسانی را بررسی کردهی فکری و بهرهندرت ارتباط بین سرمایهاست. مطالعات قبلی به

 به حاضر پژوهش اند.ی فکری را نادیده گرفتهوری نیروی انسانی در بررسی تأثیر سرمایهتأثیر میانجی یادگیری سازمانی بر بهره

 یانسان منابع یحیطه در موضوعی قلمرو نظر تحقیقات کاربردی نوع از هدف، نظر از و است شده اجرا همبستگی -توصیفی روش

نفر براورد  953پژوهش کارکنان سازمان ورزش شهرداری  استان تهران هستند که در زمان پژوهش،  این آماری یجامعه. است

 هایروش با که شد نفر از کارکنان  محاسبه 15ی آماری پژوهش تقریباً برابر با گیری کوکران، نمونهبراساس فرمول نمونهشدند. 

 لیکرت؛ عاملی پنج طیف با استاندارد یپرسشنامه ازسه اطالعات آوریجمع برای. شدند ابانتخ ساده تصادفی گیرینمونه

ی انسانی، ی فکری )سرمایهپرسش برای سنجش سه متغییر فرعی سرمایه 50( با 9339، 8فکری)بنتیس یسرمایه یپرسشنامه

وری ی بهره( و پرسشنامه8227، 9یازده پرسش )نمسی یادگیری سازمانی با ی ارتباطی(، پرسشنامهی ساختاری و سرمایهسرمایه

 حمایت، وضوح، توانایی،) انسانی وری نیرویپرسش برای سنجش هفت متغییر فرعی بهره 91( با 8213)هرسی و گلدسمیت، 

 .است شده استفاده( محیط و اعتبار ارزیابی، انگیزه،

وری نیروی انسانی دارد. همچنین، نتایج بیان داری بر بهرهبت معنیی فکری تأثیر مثهای پژوهش بیانگر این است که سرمایهیافته

وری نیروی ی فکری و بهرهی بین سرمایهتواند در رابطهعنوان متغیر میانجی درنظر گرفته شود، میکند اگر یادگیری سازمانی بهمی

 اعتبار دارد، فکری ی( با سرمایه29/3) همبستگی ینبیشتر ارتباطی یسرمایه مدل، به توجه انسانی تأثیر معناداری داشته باشد. با

 در و دارد انسانی نیروی وریبهره با را همبستگی ( بیشترین71/3گرابودن( )بودن و نتیجهها، ادراک منصفانهبودن فعالیت)قانونی

 نیروی وریبهره کرد؛ استدالل نهگواین توانمی نهایت، در .دارد سازمانی ( بیشترین همبستگی را با یادگیری10/3ساختار) نهایت

 نامشهود های دارایی از ارزش خلق موجب و دهند ارزش خود  فکری یسرمایه به هاسازمان که یابدمی بهبود درصورتی انسانی

 رد سعی رو، پیش مشکالت و معضالت با کنارآمدن جای به و باشد یادگیرنده که شودمی پیروز روزافزون رقابت در سازمانی. شوند

 باشد. داشته محیط بر تفوق و هاآن حل
 

 کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران ،ی فکری، یادگیری سازمانیوری نیروی انسانی، سرمایهبهره  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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  بدنی تربیت درس آنها نسبت به دختر و نگرش آموزان موانع مشارکت فعال دانش رابطه
 9رمضانی نژاد ، دکتر رحیم8زهرا ملکی رودپشتی

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن -8

 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن -9

 چکیده

هدف کلی تحقیق تعیین . هاستنگرش مطالعة بدنی، تربیت عاطفی حوزۀ در ورزشی شناسیروان رویکردهای تریناصلی از یکی

سه مقطع در  بدنی تربیت درس نسبت و نگرش آنهادختر  آموزان عال دانشموانع درونی) فردی و خانوادگی( مشارکت ف رابطه

آموزان دانش این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه. است ابتدایی، راهنمایی و متوسطه

آموز، در دانش 8899قطع ابتدایی در م دختر بود. آموزدانش 9279که شامل اند تشکیل داده دختر مدارس شهرستان مینودشت

گیری تصادفی نمونهاز روش  آموز مشغول به تحصیل بودند.دانش 9373آموز و در مقطع متوسطه دانش 8719مقطع راهنمایی 

آموز، در دانش 10که در مقطع ابتدایی  شد نییدختر تعآموز دانش 057 حجم نمونه طبق جدول مورگاناستفاده شد.  ایخوشه

آوری اطالعات مورد نیاز جهت آموز انتخاب شدند. به منظور جمعدانش 891آموز و در مقطع متوسطه دانش  891هنمایی مقطع را

صاحب  از نفر ده اختیار در هاپرسشنامه محتوایی، و روایی صوری تأیید استفاده شد. برای آزمون فرضیات تحقیق از سه پرسشنامه

 شد، توزیع آموزاننفر از کل دانش 03 بین راهنما مطالعه یک در ایایی )ثبات درونی( ابزار،پ تعیین منظور به. گرفت قرار نظران

 نگرش نسبت به درس تربیت بدنی برای و (α=15/3) موانع مشارکت فعال  برای کرونباخ آلفای از استفاده با هاپرسشنامه پایایی

(19/3=α) ضریب همبستگی  استنباطی و( استاندارد انحراف و میانگین) توصیفی آماری هایروش با حاضر پژوهش .شد محاسبه

گرفت. از آزمون کالموگراف اسمیرنف به منظور تعیین اطمینان از  قرار تحلیل و تجزیه مورد اسمیرنفاسپیرمن و آزمون کالموگراف 

سطح  در 81 نسخه SPSSافزار نرم زا استفاده با هاداده هاتحلیل و تجزیه که است ذکر به طبیعی بودن داده ها استفاده شد. الزم

 .گرفت انجام  p<38/3 داریمعنی

و نگرش  آموزان دخترمشارکت فعال دانش موانع بین داریمعنی ها حاکی از آن بود که رابطه منفی، پایین ودر پژوهش حاضر یافته

خانوادگی  میزان موانع داری بینمعنی ین و(. رابطه منفی، پای=sig= ،909/3- r 333/3بدنی وجود دارد)آنها نسبت به درس تربیت

(. در پژوهش حاضر رابطه منفی، =sig=،927/3-r 333/3بدنی وجود دارد )و نگرش آنها نسبت به درس تربیت آموزان دختردانش

 333/3بدنی وجود دارد )و نگرش آنها نسبت به درس تربیت آموزان دخترفردی دانش میزان موانع بین داریمعنی پایین و

sig=،931/3-r=آموزان دختر بیشتر شدان ،یفرد ،یخانوادگمشارکت فعال در ابعاد  موانع هر چهکه  (. در مجموع مشخص شد

ترین فردی مهم نیز منفی خواهد شد ضمناً بر اساس شدت این روابط، احتماالٌ مانع یبدن تباشد، نگرش آنها نسبت به درس تربی

های آموزش و تدریس تربیت بدنی با گسترش امکانات ورزشی و روش شتری برنگرش منفی دارد.فعال است و تاثیر بیمشارکت مانع 

 ی را تقویت نمود.بدن تهای فردی بر این موانع غلبه کرد و زمینه نگرش مثبت نسبت به درس تربیو افزایش اطالعات و آگاهی

 

 نگرش و دانش آموزانهای ورزشی، موانع مشارکت، کالس تربیت بدنی، فعالیت :کلمات کلیدی
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 بررسی رابطه عوامل سازمانی و توانمندسازی معلمان تربیت بدنی )مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی(
 9، مهوش نوربخش0یقهفرخ دوستیعل می، ابراه 9یاری، عباس خدا8مورلویشاهزاده ت هیحور

 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد کرج -8

 رزشی دانشگاه آزاد کرجدانشیار گروه مدیریت و -9

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران -0

 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد کرج -9

 چکیده

توانمندسازی  جهات در هایی سازمان حتی است سازمان راهبردهای و ها برنامه اهم از هر سازمان برای توانمندسازی اهمیت

 مانند نهادی دهند. می آموزش را کار فرایند به مربوط تخصصی مفاهیم آموزشی های برنامه قالب در و اند گرفته شکل کارکنان

 جامعه نهادهای و ها سازمان کارگزاران و بانیان آینده در که نسلی است، آینده نسل توانمندسازی پی در مقدمتا پرورش و آموزش

 از تر حساس و بسیارمهم پرورش و آموزش جمله از آموزشی ایه سازمان در توانمندسازی رسد می نظر به ناگفته بنابراین هستند

 پرورش و کشور آینده به توان می باشد، باالیی سطح در توانمندسازی پرورش و آموزش مانند سازمانی در اگر. باشد نهادها سایر

توانمندسازی معلمان تربیت بدنی بود. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر  امیدوار بیشتر جامعه در توانمند نسلی

بود. پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی، ازنظر استراتژی توصیفی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات پیمایشی 

قرار دارد که به صورت میدانی به اجرا در آمده است.  در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان آموزش و پرورش و دانشگاهی 

نفره به روش گلوله برفی با اشباع نظری انتخاب گردید و در بخش  85صص در امر تربیت بدنی و توانمندسازی بودند که نمونه متخ

( بود که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان به 8093کمی جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی )

نتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطالعات مطالعات کتابخانه ای و اسناد باالدستی ، مصاحبه نفر به روش خوشه ای نسبی ا 033تعداد 

نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن با استفاده از آلفا 

در بخش  plsمعادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  کرونباخ تأیید شد. روش آماری ازطریق تحلیل محتوی در بخش کیفی و

 کمی بود.

که عوامل سازمانی بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری دارند. عوامل نتایج تحقیق نشان داد 

راهبرد، آموزش و یادگیری، نظام پاداش  سازمانی شناسایی شده با نظر نخبگان شامل نظارت و ارزیابی، تجهیزات و امکانات، اهداف و

و ساختار سازمانی بود اما ارزیابی این عوامل توسط معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی نشان داد که  در بین عوامل 

به  tره و آما 909/3ضریب مسیر (، تجهیزات وامکانات)995/0به مقدار  tو آماره  919/3ضریب مسیر سازمانی، نظارت و ارزیابی)

( تأثیر مثبت بر توانمندسازی معلمان تربیت 179/9به مقدار  tو همچنین آماره  095/3ضریب مسیر (، اهداف وراهبرد)919/5مقدار 

 tو آماره  889/3ضریب مسیر ، نظام پاداش)( 507/8به مقدار  tو آماره  318/3ضریب مسیر بدنی نشان دادند و آموزش و یادگیری)

(  تأثیر معناداری بر توانمندسازی معلمان 011/3به مقدار  tو آماره  305/3ضریب مسیر و ساختار سازمانی)(  052/8به مقدار 

 18هم رفته توانسته اند  یانداز، اهداف و راهبرد، منابع و تجهیزات و نظارت و ارزیابی رواساس چشم نیبر ا تربیت بدنی نداشتند.

آموزش و یادگیری، ساختار  یکنند. مولفه ها ینیب شیرا پمعلمان تربیت بدنی  ی توانمندسازیبعد سازمان راتییدرصد از تغ

در  زاتیفوق العاده امکانات و تجه ریبا توجه به تأث را ندارند. یبعد سازمان ینیب شیدر پ یسازمانی و نظام پاداش سهم معنادار

شود و ابزار  یشتریامکانات تالش ب نیشدن ا نهیبه بهتر و یبرا یورزش یعملکرد ها یفیو ک یسطح کم یمعلمان وارتقا یتوانمند

شیوه های نظارت و ارزیابی موثر برای معلمان  .ردیمدارس قرار گ اریاستاندارد متناسب با تعداد دانش آموزان در اخت زاتیو تجه

 شوند. یابیارز یبدن تیمعلمان ترب ،اریو امکانات در اخت یکار طیتربیت بدنی در مدارس تدوین واجرا شود با توجه به شرا

 ی.بدن تیمعلمان ترب ،یعوامل سازمان ،یتوانمندساز کلمات کلیدی:
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 خانواده و مدرسه در توسعه استعدادهای ورزشیحمایتی نقش 
 0، شیرین زردتشتیان9شهاب بهرامی ،8ولی ناصری پلنگرد

 دکتری مدیریت ورزشی، آموزش و پرورش استان ایالم -8

 ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایراناستادیار مدیریت ورزشی -9

 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران -0

 

 چکیدهچکیده 

شود. استعداد منبعی ارزشمند و نادر در جامعه است و مقدار زیادی از استعدادهای انسانی ارزشمند احتماالً در هر نسلی تلف می

استعداد ، از فقدان درک و آگاهی در مورد ماهیت استعداد و ناتوانی افراد در انگیزه دادن به خود برای رشد این هدر رفتگی، در اصل

ای فرضی مرتبط هستند و با زمینه استعداد هااستعدادها نه در خالء بلکه در واقعیت وجود دارند، یعنی: . آیدبه وجود می هایشان

تری که در آن وجود دارند، ارزشمند و پذیرفته و جامعه گسترده فرهنگ هاه از سوی خرده یابند کفقط در زمانی عنوان استعداد می

ورزشی دانش آموزان صورت  یاستعدادها رشد و توسعهخانواده و مدرسه در  این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایتی .شده باشند

نفر از  81 نمونه پژوهش شامل یک )مضمون( انجام شد.و با استفاده از رویکرد تحلیل تمات بوده کیفی حاضر پژوهشگرفته است. 

اشباع نظری  رسیدن به هدفمند آغاز و تا گیرینمونه به روشبود که خبرگان حوزه ورزشی و مسئولین درگیر در بحث استعدادیابی 

ها به منظور بعد از جمع آوری داده گردید.های نیمه ساختار یافته استفاده ها از مصاحبهآوری دادهها ادامه یافت. به منظور جمعداده

 تجزیه و تحلیل آنها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد.

حمایت های  -هاهای مالی خانوادهحمایتحمایت های مالی و اقتصادی)ازنظر خبرگان،  با استفاده شدههای انجامبر مبنای مصاحبه

تعلق حمایت اجتماعی)، (عوامل انگیزشی، بهداشتیرفتاری) حمایت عاطفی و، ی(اهیریهای عمومی و خمدارس، حمایت مالی

بر مبنای نتایج، نقش  آموزان شناسایی شد.عنوان عوامل اثرگذار در توسعه استعدادهای ورزشی دانشبه (اجتماعی و تأیید و همراهی

ان در ابتدا تحت تاثیر خانواده دانش آموز حمایتی خانواده ها در قالب حمایت های مالی و انگیزشی و اجتماعی کلیدی می باشد.

سپس سیستم آموزشی)مدرسه( قرار می گیرند و حمایت از دانش آموزان بستگی به سطح مشارکت خانواده ها در ورزش، رابطه ی 

آن ها با ارزش های ورزشی و نقش ورزش در زندگی آنان دارد. و همچنین همراهی های الزم از جانب مدارس نیز می توان به 

 تعدادهای ورزشی کمک شایانی داشته باشد.توسعه اس
 

 ..تحلیل تماتیک، مطالعه کیفی، استعدادهای ورزشی، خانواده، مدرسهتحلیل تماتیک، مطالعه کیفی، استعدادهای ورزشی، خانواده، مدرسه  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 های والیبال لیگ برتربررسی انسجام تیمی، پذیرش و ابهام نقش و رضایت از نقش تیم

 نفیسه زارع فخریان

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
 

 چکیده

های های پیاپی را متحمل شوند که خسارتروزه به دلیل توجه کمتر به روان شناسی ورزش، ورزشکاران ممکن است شکستام 

شناسی ورزشی و متغیرهای مرتبط با عملکرد جبران ناپذیری برای آنان و جامعه ورزشی به بار آورد. لذا، توجه کمتر به روان

شناسی ورزش وجود دارد که با عملکرد ورزشکاران در های مهمی در روانباشد. مؤلفهتواند نتایج سودمندی داشته ورزشکاران می

باشد. هدف از این مطالعه، ها انسجام تیمی، پذیرش نقش،  ابهام نقش و رضایت از نقش میارتباط هستند. از جمله این متغیر

کشور می باشد حال در این تحقیق فرض بر برتر یگل یبالوال های یماز نقش ت یتو ابهام نقش و رضا یرشپذ یمی،انسجام ت یبررس

این است که، ابهام نقش با پذیرش نقش و رضایت نقش و همچنین پذیرش نقش و رضایت از نقش با انسجام تیمی پیش بینی 

ازیکنان پژوهش حاضر از نوع حال نگر، کاربردی، توصیفی و برآوردی است. جامعه آماری به صورت کل شمار تمامی ب گردیده بود.

( ارزیابی شد. 9339بازیکن می باشد. ابهام نقش با استفاده از مقیاس درک نقش بوچامپ و همکارانش ) 815والیبال لیگ برتر کشو 

این مقیاس برای ارزیابی درک نقش هر ورزشکار از نقش در تیم طراحی شده بود. پذیرش نقش و رضایت نقش با استفاده از مقیاس 

گردید. این مقیاس ارزیابی دو طرح جداگانه است که مارا مجاز به تفکیک بین پذیرش نقش و رضایت از نقش ( ارزیابی 8221برس )

گیری میزان انسجام دهد. برای اندازهها را در انسجام گروهی و رضایت ورزشکار مورد بررسی قرار میمی سازد و هر یک از این تأثیر

( استفاده شد. پس ازجمع آوری پرسشنامه و تنظیم 9338گروه کارون و ودید مر)های ورزشی از پرسشنامه محیط گروهی در تیم

های تحقیق که شامل توصیف های آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، واریانس....( جهت توصیف متغیرها، از شاخصهداده

باشد، استفاده گردید. به منظور ست ها میمشخصات بازیکنان، ابهام نقش، انسجام تیمی، پذیرش نقش و رضایت از نقش  والیبالی

ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده تجزیه و تحلیل داده

 .شده است.
حاظ تکلیف، دارای بود. نمره کشش فردی به گروه از ل 88/9ها برای انسجام تیمی، میانگین کل آزمودنی 2حداکثر میانگین 

، نمره یکپارچگی گروهی از لحاظ تکلیف، دارای 59/0، نمره کشش فردی به گروه از لحاظ اجتماعی، دارای میانگین 91/0میانگین 

دهد بود. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می 57/9، یکپارچگی  گروهی از لحاظ اجتماعی، دارای میانگین31/5میانگین 

( دارای رابطه خطی با متغییر معیار بوده و واجد شرایط پیش بین ادراک =980/1t( و انسجام تیمی )=597/5tش )که پذیرش نق

( و 099/3دهد که بین ادراک نقش با پذیرش نقش )باشد. نتایج مربوط به شیب خط در مورد متغیر پیش بین نشان مینقش می

های آن با رضایت نقش، یج نشان داد که ادراک ابهام نقش و زیر مجموعهنتا ( رابطه مستقیم وجود دارد.190/3انسجام تیمی )

داری دارند. در کل، هر چهار جنبه ابهام نقش تا حدودی در ارتباط با قبول نقش پذیرش نقش، و وضوح نقش ارتباط مثبت و معنی

کننده هم برای رضایت م یک پیش بینیو وضوح نقش بودند. شایان ذکر است که در تحلیل رگرسیون چهارگانه به روش گام به گا

های میان از نقش و هم قبول نقش گنجانده شدند که نشان می دهد هر چهار جنبه ابهام نقش همپوشانی دارند در واقع همبستگی

 .بودند 139/3تا 591/3چهار جنبه تحقیق از 

 

 انسجام تیمی، پذیرش نقش، ابهام نقش،رضایت از نقش، والیبال. کلمات کلیدی:
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 گیالن استان بدمینتون هیات راهبردی برنامه تدوین

 سعیده یوسفی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

 چکیده

از و  از نوع تحقیقات استراتژیک یقتحق روششد.  گیالن انجام استان بدمینتون هیات راهبردی برنامه تدوینحاضر با هدف  تحقیق

اداره کل ورزش و  ینو معاون یرکل، مدگیالناستان  هایدانشگاه تربیت بدنی یدشامل اسات یجامعه آماربود.  یهدف کاربرد نظر

که با توجه به محدود بودن آن نمونه گیری به صورت  استان بودند روسا و نواب رئیس هیات های بدمینتونو  گیالنجوانان استان 

گویه ای بر  99ها، فرصت ها و تهدیدهای بدمینتون استان پرسشنامه ای  برای دست یابی به قوت ها، ضعف. کل شمار انجام گرفت

اساس تحقیقات مشابه تهیه شد که پس از تائید روایی آن توسط متخصصین مربوطه و پایایی آن با محاسبه ضرب آلفای کرونباخ، 

نتایج تحقیق نشان داد که برای توسعه ورزش  در اختیار نمونه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل سوات استفاده شد.

تهدید وجود دارد و جایگاه استراتژیک ورزش بدمینتون استان گیالن در  83فرصت و  1ضعف،  2قوت،  1بدمینتون استان گیالن 

توصیه می  راهبرد محافظه کارانه تدوین شد که به مسئولین بدمینتون استان 5وضعیت محافظه کارانه قرار دارد؛ بر این اساس، 

 شود برای ارتقای این رشته، اقدام به اجرای استراتژی های تدوین شده نمایند.

 کلمات کلیدی: استان گیالن، بدمینتون، برنامه راهبردی، تحلیل سوات.
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 های ورزشی: نقش بازاریابی اجتماعیعوامل موثر بر مشارکت مردم در فعالیت

 2یوسفی ، سعیده1سید حسن شکرابی

 گرمسار نور پیام دانشگاه ورزشی مدیریت ارشد دانشجو -8

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -9
 

 چکیده

ی انجام گرفت. اجتماع یابینقش بازار ی با رویکردورزش یهاتیعوامل موثر بر مشارکت مردم در فعالتحقیق حاضر با هدف بررسی 

های باشگاهکه در  بودتگی است که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه افرادی همبس -این تحقیق از نوع توصیفی

گیری تصادفی ساده از این افراد به روش نمونهنفر  019براساس جدول مورگان  اختند وپردشهر تهران به ورزش همگانی می ورزشی

بود. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ معادل  مولفه 1ویه و گ 58ای با زار پژوهش پرسشنامه محقق ساختهدند. ابانتخاب ش

تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید و به منظور بررسی روایی سازه از  83. همچنین روایی صوری ابزار به تایید دست آمدبه 77/3

همچون کلموگروف  استنباطی آمار هایاز روش نیز و توصیفی آمار هایروش از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید.

های استفاده گردید. نتایج نشان داد تمامی فعالیتSpssافزار  نرم اسمیرنف، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند متغیره و از 

را بر  داریتاثیر معنی بشردوستانهی و اخالقی، قانونی، اقتصاد تیمسئول های ورزشی در راستای بازاریابی اجتماعی همچونباشگاه

 های ورزشی دارند.مشارکت مردم در فعالیت

 مشارکت، فعالیت ورزشی ،یاجتماع یابیبازار ها:واژه دیکل
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 )سه استراتژی (بر کارآفرینی سازمانی سالنهای سازمان ورزش استان تهران بررسی مدیریت تعارض سازمانی

 علی نامدار آزادگان

 یکارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزش

 

 چکیده

ها دارد.کارآفرینی های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی است که سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمانیکی از شاخه 

تواند رشد و نوآوری را ها در درون سازمان از طریق ترکیب منابع جدید است، که میها و فرصتسازمانی به معنای توسعه شایستگی

باشد. مدیریت صحیح تعارض باعث بهبود بخشد. یکی از موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی تعارض سازمانی میدر یک سازمان سنتی 

ترین باشد. در این پژوهش با هدف تعیین مؤثرایجاد خالقیت و نوآوری است که به دیدگاه شومپیتر کارکرد اولیه کارآفرینی می

باشد، پس از بررسی مبانی نظری، پنج سبک مدیریت ل مناسب با آن میاستراتژی مدیریت تعارض بر کارآفرینی و تعیین مد

ی مورد نظر این تعارض سازمانی در سالنهای ورزشی سازمان ورزش شهردادری استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه

ای هشت صورت تصادفی خوشهتحقیق شامل تمام مربیان و مدیران سالنهای ورزشی سازمان ورزش شهردادری استان تهران به 

ها بین مربیان و مدیران سالنهای ورزشی سازمان ورزش شهردادری استان تهران توزیع و منطقه انتخاب شدند و سپس پرسشنامه

فر بودند که هر فرد به سه پرسشنامه مجزا جمعیت 813آوری شده است. در مجموع کل افراد شرکت کننده در تحقیق جمع

( پاسخ 0/85α=( و کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل )0/83α=استاندارد تعارض سازمانی پوتنام و ویلسون )شناختی، پرسشنامه 

ای است.  تجزیه و تحلیل مقایسه -ها از نوع علیآوری دادهداد. این پژوهش  از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گرد

 انجام شد.  LISRELساختارین از آنالیز واریانس و از آزمون معادالت و همچنی spssافزار ها با استفاده از نرمداده

 01/90و  07/819، دارای میانگین 932نتایج نشان داد کارآفرینی سازمانی سالنهای ورزشی سازمان ورزش استان تهران از حداکثر 

SD= 19/80و  12/882، دارای میانگین  858و تعارض سازمانی نیز از حداکثرSD=  .توان استنباط کرد که مطابق با نتایج می بود

های مصالحه و همکاری است، دارای تأثیر معنی داری بر کارآفرینی سازمانی است استراتژی راه حل گرایی که شامل سبک

(35./>P مقدار ضریب تأثیر استاندارد شده نیز برابر با .)رایی بر گ/. شده است که نشان از تأثیر قابل توجه استراتژی راه حل19

گرایی بر کارآفرینی سازمانی کارآفرینی سازمانی دارد، و بر اساس آن مدل پژوهش تدوین گردید. جهت تأثیر استراتژی راه حل

 مثبت یا مستقیم است.

 

 سالنهای ورزشی سازمان ورزش استان تهران.تعارض سازمانی ، کارآفرینی سازمانی، کلمات کلیدی:
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 بانوان در سازمان ورزش شهر تهران ای ورزشیههای فعالیتچالش
 سلمان ماندنی

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

 چکیده

های ورزشی بانوان )مطالعه موردی: بانوان مراجعه ها و فعالیتها، تنگناها و نقاط ضعف برنامهپژوهش حاضر با هدف بررسی چالش 

روش پژوهش توصیفی ا همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. شی شهر تهران( انجام گرفته است. کننده به سازمان های ورز

منطقه بررسی شد  1مراجعه کنندگان در سازمان های ورزشی تهران که به صورت خوشه ای در  هیرا کل پژوهش یجامعه آمار

(193N= ،)یریگ. روش نمونهنددر نظر گرفته شد پژوهشینمونه  عنواننفر به 930 (،8273) مورگان کرجسای و براساس جدول 

متخصصان حوزه ورزش ا همکاری ب کهساخته بود پژوهشگرنامه اطالعات پرسش یآورابزار جمعبود. ساده  یصورت تصادفبه

 کرتیل ارزشی پنج اسیدر مق هیگو 59 درنامه پرسش نیشد. ا سنجی )صوری، محتوا و سازه( و اعتباریابی، رواییمیتنظ یدانشگاه

افزار در نرم لکاکسونیعالمت و و یداده ها با استفاده از آزمون ها عیبا توجه به نرمال نبودن توز پژوهشسواالت  لیتحل .شد هیته

 ، انجام شد. 99نسخه  SPPSآماری 

در سه حیطه  های فعالیت ورزشی در سالنهای ورزشی سازمان ورزش شهر تهرانشد که چالشبر اساس نتایج پژوهش، مشخص 

های انگیزشی ها؛ کمبود برنامهکلی منابع انسانی، مالی و فرهنگی قرار دارد. ضعف در ترویج و تبلیغ جهت مشارکت بانوان در فعالیت

ریزی صحیح به منظور دعوت فوق برنامه ورزشی شهروندی؛ عدم برنامه هایخاص برای جذب بانوان به ورزش؛ عدم جذابیت فعالیت

های ورزشی؛ عدم استفاده از افراد داوطلب برای برگزاری مسابقات و عدم هماهنگی بین ها برای شرکت درفعالیتاز خانواده 

عنوان چالش و ضعف ورزش بانوان در سازمان ورزشی شهر های فرهنگی و ورزشی با محل های منتخب مسابقات محلی بهمعاونت

ریزی جامع و صحیح؛ کمبود نیروی ه منابع انسانی، عوامل ضعف برنامهتهران در حیطه فرهنگی شناخته شدند. همچنین، در حیط

انسانی متخصص و عدم داشتن برنامه برای پیشرفت ورزش با هر سطح مهارتی ورزشی، مهمترین چالش در ورزش ورزش بانوان در 

رزشی متولی اصلی برگزاری بر اساس ساختار سازمان ورزش شهر تهران معاونت فرهنگی و و سازمان ورزشی شهر تهران بودند.

های ورزشی بانوان، های موجود فعالیتهای ورزشی بانوان سازمان ورزش شهر تهران می باشد اما برای فائق آمدن بر چالشفعالیت

هماهنگی، همیاری و همفکری تمامی مدیران اعم از مدیران عالی و مدیران میانی سازمان ورزش شهر تهران، مورد نیاز است. 

برای جبران کمبود نیروی انسانی سازمان ورزش شهر تهران، لزوم پرداختن و شکل دادن به نظام داوطلبی ورزشی در  همچنین

ها و شود مدیران تربیت بدنی در این خصوص برنامهشود و توصیه میها، بیش از پیش احساس میمتخصص در برگزاری برنامه

 کار گیرند. ای را بههای ویژهطرح

 

 سازمان ورزش استان تهران. منابع انسانی، فرهنگی، بانوان، ورزش شهروندی، دی:کلمات کلی
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 بررسی مهم ترین راهبرد ها و چشم انداز های توسعه ورزش دانشجویی

 9مینا حکاک زاده ،8سید رحمان فریزنی گوهری

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان -8

 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرماناستادیار  -9

 چکیدهچکیده

ورزش دانشجویی بخش اصلی از فرایند ورزش محسوب می شود،این بخش می تواند با ایجاد محیط وفرصت مناسب ،تمام 

هایی برای تقویت  دانشجویان را در موقعیت های تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخ گویی به نیاز های اساسی آنان،برنامه

جسم و روح آن ها ارائه کند.از آنجا که دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی وظیفه تامین نیروی انسانی متخصص،آموزش و ارتقای 

علمی و نظری دانشجویان را دارند،گسترش تربیت بدنی و ورزش در میان دانشجویان می تواند به توسعه مهارت ها اجتماعی 

جر شود.بدیهی است ارائه خدمات ورزشی مختلف به چنین افرادی نیازمند وجود اهداف و برنامه های مشخص و دانشجویان نیز من

نیز تدوین چشم اندازی شفاف در افق زمانی مشخص است.هنگامی که چشم انداز ورزش دانشجویی مشخص باشد اولین گام برای 

لف برنامه ها در ورزش   واجرای مناسب آنها باعث خواهد شد تدوین برنامه های مختلف طی شده است .وجود سلسه مراتب مخت

 گرفتهانجامی هاپژوهشی بر امطالعهروند رشد و توسعه ورزش دانشجویی هرچه بیشتر تسهیل  شود . هدف از انجام این پژوهش 

ی و اصورتکتابخانههبی اطالعات در این پژوهش آورجمعروش  در خصوص راهبرد ها و چشم انداز های ورزش دانشجویی است.

جامع و عمیق بررسی  صورتبهتا به امروز  9333مقاالت معتبر داخلی و خارجی، مرکز آمار ایران و مجالت مرتبط از سال  بامطالعه

 شد.

نتایج تحقیق نشان داد که برخی از راهبرد های پیشنهادی ورزش دانشجویی عبارت بودند از:توسعه خصوصی سازی و واگذاری 

ت اجرایی ،حاکمیت برنامه محوری در نهاد های زیر مجموعه ورزش دانشگاهی ایران،تقویت فدراسیون های ملی ورزش اختیارا

دانشجویی وایجاد واحد های استانی آن ،توسعه اماکن ورزشی با اولویت دختران دانشجو ،تقویت نظام کارآفرینی و نهضت داوطلبی 

بدنی،بهتر کردن سطح هایی از شرکت در ورزش و فعالیت جسمانی از طریق درک ورزش دانشجویی با تکیه بردانشجویان تربیت 

بهتر نیاز جامعه،تشخیص موانع شرکت کردن وغلبه برآنها و توسعه برنامه حمایتی متمرکز و همه جانبه به طور صحیح برای 

م گرفته در زمینه برنامه ریزی راهبردی با توجه به تحقیقات انجا ورزشکاران و جذب افرادی با استعداد های ورزشی در دانشگاه.

ورزش دانشجویی  ،بیشتر دانشگاه ها و موسسات عالی موفق بیانیه ماموریت و راهبرد هایی برای بهتر کردن ورزش دانشجویی وفوق 

 ییدانشجوورزش  یمتول یشود سازمان ها یم شنهادیپبرنامه ،برای جذب هرچه بیشتر دانشجویان به ورزش و تفریحات سالم دارند.

 نیتدو ییتوسعه ورزش دانشجو یتحقق چشم انداز و راهبرد ها یخود را در راستا یاتیعمل ی(برنامه ها یدولت ریو غ ی)اعم از دولت

 .و اجرا کنند

 

 ورزش دانشجویی،توسعه،برنامه راهبردی ،چشم انداز. کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 یسپرسپولباشگاه فوتبال استقالل و  سازییخصوصشناسایی مزایای 
 0، مرتضی دوستی9یرضو ینمحمدحس یدس ،8محمد زارع ابندانسری

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران -8

 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران -9

 مازندراندانشگاه  یورزش یریتگروه مد دانشیار -0

 

 چکیدهچکیده

 یمختلاف باا برگازار یکشاورها شاده اسات. کشاورها یاقتصاد یشرفتث پو باعدر جهان تبدیل ساز پول یامروزه ورزش به صنعت

 ترپررناگبسایار  هاورزشنقش فوتبال در صنعت ورزش از بقیه . اندیافتهدستخوبی  یرشد اقتصاد به المللی،ینو ب یمسابقات جهان

ر ایران قدرت درآمدزایی ندارند و وابسته به ی فوتبال دهاباشگاهاما ؛ باشدیماست. فوتبال ورزشی با گردش مالی میلیاردی در جهان 

در اماور  یاتاولو یاکعنوان باه ساازییخصوصبه بخش خصوصی اسات.  هاباشگاهبودجه دولتی هستند. چاره این مشکل واگذاری 

 تار، باه عباارت ساادهشادهیانب ساازییاز خصوص یمختلفا یف. تعاارباشادیممطارح توسعه درحال یکشورها یاسیو س یاقتصاد

 ساازییخصوص یاایمزا ییاست. پاژوهش حاضار باهادف شناساا یدولت به بخش خصوص ییاز دارا یانتقال بخش سازی،یوصخص

 یجامعاه آماار انجاام شاد. کیفیروش  و به یکاربرد و نظریپژوهش ازلحاظ هدف  .شدانجام  یسباشگاه فوتبال استقالل و پرسپول

وزارت اقتصااد و  یناداره ورزش و جواناان، مسائول یندانشاگاه، مسائول یداساات ن،یاحقوقدانان، مرب یکنان،داوران، باز یران،شامل مد

 گیارینموناه بودند. روش کنندیم یتفعال ینوعبه یهوادران که در عرصه فوتبال و بخش خصوص یشکسوتان،رسانه، پ یاهال یی،دارا

مزیات  83. حاصال گردیاد یشد که اشاباع نظاربه مصاحنفر  03مرحله با  ینو از نوع هدفمند و در دسترس بود. در ا یادفصت یرغ

شناساایی و بارای اجمااع در  هاا،مصااحبهو  یشینپ یس از طریق مطالعه تحقیقاتباشگاه فوتبال استقالل و پرسپول سازییخصوص

 را کسب کردند. 73ها درصد توافق باالی یهگونفر از گروه دلفی قرار گرفت همه  93اختیار 

یس به بخش خصوصی شناسایی شد. این مزایا در جدول باشگاه فوتبال استقالل و پرسپول رای واگذاریمزیت ب 83بر اساس تحقیق 

 است. شدهاستخراجاست. همچنین مشخص گردید که هر مزیت از کدام مقاله و کدام مصاحبه  مشاهدهقابل، 8

سازی باشگاه فوتبال استقالل و مزایای خصوصی ردیف

 پرسپولیس

 به با خبرگانمصاح مطالعات پیشین

 R13 ییافزایش درآمدزا 1

 
R20, R30 

 ,R97 R1, R2, R3,R5 وجود سرمایه کافی بخش خصوصی برای حمایت باشگاه 2

R12, R15, R16 

تدوین برنامه راهبردی بخش خصوصی برای سودآوری  0

 درازمدت

R36 R5, R7 

 R11, R99 R17, R21, R30 موقعهای باشگاه و پرداخت بهمشخص کردن بدهی 4

موقع نیروی حمایت کافی بخش خصوصی برای پرداخت به 2

 انسانی

R1 R20 

                                                           
 Mmdzare19957m@gmail.com ،09371632818. نویسنده مسئول، 1
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استفاده بخش خصوصی از متخصصان اقتصاد برای برآورد  6

 واقعی باشگاه

- R24 

هزینه ساخت، نگهداری باشگاه از قبل استفاده  ینتأم 2

 چندمنظوره از باشگاه

R62, R96 
 

R24 

 

های صنعتی برای ی و شرکتبستن قرارداد با حامیان مال 8

 تبلیغات اطراف زمین و اطراف باشگاه

R15 R75, R76, 

R78 

R20 

بهتر برای هر چه یمابستن قرارداد بخش خصوصی با صداوس 9

 دیده شدن

R77, R82, R101, 

R115 

 

R20 

بانکی  یالتتسه ینهای خصوصی برای تأماستفاده از بانک 12

 بهرهکم

R44, R75 

 
R30 

 

کسب درآمد و  یبرا یکمک کند که بخش خصوص تواندیم یبه بخش خصوص یسباشگاه استقالل و پرسپول یواگذار ری:گییجهنت

 یهابا شرکت یو همکار یناطراف زم یغاتبا تبل مثال طوربه. باشدیشتر برای باشگاه ب ییبه دنبال درآمدزا یبه سود کاف یدنرس

درازمدت  یسودآور یبرا یبرنامه راهبرد دارای یخصوص یهابخش. برسد درآمد به هامحصوالت و خدمات آن یغتبل یبرا یصنعت

های استقالل و پرسپولیس باشگاه ینکهتوجه به ا یاد. نآن است برسان یگاهکه جا ییباشگاه را به آنجاتوانند یم هستند بدین ترتیب

ی، از توان و سرمایه خصوص شبخبه  هاآناند با واگذاری تویدو باشگاه م ینعنوان مالک اقرار ندارند دولت به یخوب یدر تراز مال

 وری بهتر ببرد.بخش خصوصی، بهترین استفاده را در جهت پیشرفت و بهره
 

 یس.یس.استقالل، پرسپولاستقالل، پرسپول  سازی،سازی،ییخصوصخصوص  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 موثر بر توسعه مدارس فوتبال یو اجتماع یعوامل فرهنگ ییشناسا
 0، مرتضی دوستی9یرضو ینمحمدحس یدس ،8یبیمهدی زرگری هزارجر

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران -8

 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران -9

 مازندراندانشگاه  یورزش یریتگروه مد دانشیار -0

 

 چکیده 

و  یاقتصاد ی،فرهنگ ی،است که بر ابعاد اجتماع یریتاث لیمورد به دل ینو ا می شودفوتبال ورزش به ویژه ای در سطح جهان توجه 

تعداد  یشترینب ی،ورزش یرشته ها یربا سا یسهدر مقا بوده و ینو پرطرفدارتر ینتر یجرا یزن یرانفوتبال در ا. دارد یاسیس

مختلف و استفاده از آن توجه به علوم  یازمندرشد فوتبال در هر کشور ن ورزشکاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است.

الزم  یهافاکتورها و مهارت یرآغاز شود و سا یهپا یناز سن یدبا یبااندرکاران فوتبال واضح است که فوتبال زدست یبرا باشد؛یم

مدارس فوتبال با سرعت  یریتوسعه ورزش فوتبال در حال حاضر با شکل گ. انجام شود ی،و تجرب یطبق اصول علم یدفوتبال با

در فوتبال می شود. از این رو  یتشکل باعث کشف راحت تر و بهتر استعداد و استعداد پرور ینا؛ در حال انجام است یترباال

 یی عواملپژوهش حاضر باهدف شناسااز ابعاد مختلف بسیار ضروری می باشد. عوامل موثر بر توسعه مدارس فوتبال  ییشناسا

 یفیو به روش کبود  کاربردی -نظری پژوهش حاضر از نوع انجام گرفته است.بال موثر بر توسعه مدارس فوت یو اجتماع یفرهنگ

مربیان، بازیکنان، داوران، پیشکسوتان و مسئولین مدارس فوتبال، فدراسیون و اساتید دانشگاهی  شامل یانجام شد. جامعه آمار

ابزار پژوهش شامل مصاحبه نیمه . انجام شدسترس و از نوع هدفمند و در د یتصادف یرغبه روش  یریگنمونهمدیریت ورزشی بودند. 

برای حفظ اعتبار عالوه بر  .یدحاصل گرد یاشباع نظر انجام شد تامصاحبه  93ساختار یافته با خبرگان استعدادیابی فوتبال بود که 

اجتماعی موثر بر توسعه عامل فرهنگی و  1 نهایت در ضبط، مصاحبه ها مکتوب و برای تایید به هر مصاحبه شونده ارجاع داده شد.

 73معیار اجماع نیز توافق  .قرار گرفتدر سه مرحله  ینفر از گروه دلف 87 یاردر اخت اجماع نظری یو برا ییشناسامدارس فوتبال 

  را کسب کردند. 73عامل درصد توافق باالی  1درصدی اعضا در مورد هر عامل بود که هر 

موثر بر  یو اجتماع یعوامل فرهنگدرصدی گروه دلفی  73و اجماع نظری و توافق  بر اساس بررسی پیشینه، مصاحبه با خبرگان

. 0، مدارس فوتبال بر رشد کودکان و نوجوانان یرتاث. 9، خانواده ها با مدارس فوتبال . همکاری8شامل  توسعه مدارس فوتبال

مردم با  یشترهر چه ب . آشنایی5ی، جتماعاز جمله طبقه ا یخاص اجتماع یطشرا . بررسی9، با مدارس فوتبال یرینخ همکاری

در امر استعدادیابی می باشد.  به مدارس فوتبال( یشترمعتبر )توجه هر چه ب یاستعدادها به باشگاه ها . معرفی1و  مدارس فوتبال

ه و لذت بردن از ورزش درک شد ییتوانا یزه،بر انگ توانندیم یخانوادگ هاییلو فام ینوالد باشد.یمبسیار پررنگ  هاخانوادهنقش 

آگاه  یدشود. پدر و مادر با یریتدقت مدبه یداو با یشرفتها از توان بالقوه کودکشان و پو درک آن ینوالد انتظارات بگذارند. یرتأث

 شود. یاحرفه یکنباز یکبه  یلکه او تبد کندینم ینباشند که حضور فرزندانشان در برنامه توسعه استعداد تضم

 

 .عوامل فرهنگی و اجتماعیعوامل فرهنگی و اجتماعی  مدارس فوتبال، استعدادیابی،مدارس فوتبال، استعدادیابی،  لیدی:لیدی:کلمات ککلمات ک

 

                                                           
 09036835018شماره تماس zargarimehdi68@gmail.comمسئول:  . نویسنده8

mailto:zargarimehdi68@gmail.com
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 نقد و بررسی کتاب مدیریت روابط عمومی و بین الملل در ورزش 
 لیال ایزدپرست

 دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی

 چکیدهچکیده

بشر  یعلم یها افتهیاز  یاست و چون بخش شمندانیفکر اند دیگفته اند. نقد کتاب، نقد تول "بیشناختن محاسن و معا "نقد را 

در  یدتریتوان مطالب مطمئن تر و مف یم یدانشگاه یو خطا تصور کرد. با نقد کتاب درس یتوان آن را مصون از کاست یاست، نم

 ،یرفحاضر به مع ةمقال .برد شیپ یتر مطلوب طیشرا یرا به سو یدانشگاه یآموزش ها جهیقرار داد و در نت انیدانشجو اریاخت

 یم ینیو معصومه حس یابوالفضل فراهان ،یقاسم دیحم فیالملل در ورزش تأل نیو ب یروابط عموم تیریو نقد کتاب مد یبررس

برای نقد اثر از .  است  یبه صورت مطالعه مورد تحقیق حاضر  نور چاپ و منتشر شده است. امیاثر توسط انتشارات پ نیپردازد. ا

استفاده شد. ابزار نقد اثر مذکور کاربرگ نقد کتب درسی و دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب روش کاوشگری فلسفی انتقادی 

 علوم انسانی بود. برای تحلیل اطالعات نیز از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. 

 نیبود. ا« سبمنا یچاپ و صحاف تیفیک ،نگاری طرح جلد، حروف»شامل به لحاظ صوری کتاب  یایمزابرخی  ها، افتهیبر اساس 

 یتحول برا یمصوب شورا های سرفصل کتاب با اهداف درس موردنظر و پوشش یتناسب محتوا»شامل  ییمحتوا به لحاظ ایمزا

به  ییپاسخگو»و « مختلف یعلم یاستفاده مناسب از ابزارها» ،«انیدانشجو یلمکتاب با سطح ع یهمخوان»، «درس مورد اشاره

پیشگفتار، فهرست مطالب، شروع هر فصل با اهداف کلی و به  "و به لحاظ ساختاری شامل بود «جامعه یو کاربرد یعلم یازهاین

عدم  از عبارتند زیاثر ن بیمعا ای ها یکاستبرخی . است  "دنبال آن اهداف یادگیری، خالصه مطالب و سواالت ارزشیابی انتهای فصل

ت ویرایشی، عدم وجود واژه نامه  و بخش پیوست در انتهای وجود خالصه کلی از کتاب در پشت جلد اثر، وجود برخی اشتباها

فراوان و  ازاتیاست و امت یورزش یو رسانه ها یبدن تیترب ۀارزشمند در حوز ینشان داد که کتاب اثر جیدر مجموع نتا کتاب.

 .دارد یساختار منسجم

 

 روابط عمومی، روابط بین الملل، نقد کتاب  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 یفاز یسلسله مراتب لیموثرترین عامل مدیریت ارتباط با مشتری در فوتسال کشور با تحل نییتع
 محمد نیکروان، 9رضا صابونچی ،8مجید ولی

 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی سازمان ها و رویدادهای ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد -8

 واحد بروجرداستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی  -9

 واحد بروجرد یدانشگاه آزاد اسالم یورزش تیریگروه مد اریاستاد -0

 

 چکیدهچکیده

موثرترین عامل  نییپژوهش حاضر باهدف تعمدیریت ارتباط با مشتری یکی از مهمترین عوامل در وفاداری هواداران می باشد. 

نجام گرفته است. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع ایفاز یسلسله مراتب لیمدیریت ارتباط با مشتری در فوتسال کشور با تحل

و هدف های موردنظر از نوع کاربردی است و به شیوۀ پیمایشی اجرا شد. این پژوهش در دو بخش به صورت کیفی و کمی انجام 

 دطوری که محقق بع در فوتسال از روش تحقیق کیفی استفاده شد، به یگرفت. ابتدا به منظور کشف عوامل موثر بر ارتباط با مشتر

رشته  یعلم ئتیاز تعریف مسئلة پژوهش نمونه هایی را به صورت هدفمند به شکل نمونه گیری گلوله برفی از بین اعضای ه

نفر از اعضای انتخاب شده مصاحبه های عمیق و به صورت چهره به  83با  سپسفوتسال انتخاب کرد،   یو اهال یورزش تیریمد

مطرح شده توسط آنها از فوتسال یادداشت برداری شد. متن  یبا مشتر باطارت تیریعوامل موثر بر مدچهره صورت پذیرفت و از 

ساختاری برای دسته  شپیاده شدۀ مصاحبه ها با سه روش کمی، ساختاری و تفسیری تجزیه وتحلیل شد . در این پژوهش از رو

منابع پژوهش های پیشین بهره گرفته شد. در نهایت پرسشنامة بندی مؤلفه ها استفاده شد، همچنین برای روایی بیشتر تحقیق از 

در فوتسال تنظیم شد. روایی پرسشنامة مذکور به صورت روایی صوری توسط ده نفر از  یارتباط با مشتر تیریعوامل موثر بر مد

 ئتیه ینفر از اعضا 81مل استادان مدیریت ورزشی بعد از اصالح گویه های موردنظر، تأیید شد. ، جامعة آماری در این بخش شا

هواداران  رکانونیبرتر فوتسال،  مد گیل یعامل باشگاهها رانی، مد گیسازمان ل یابیبازار تهیفوتسال، کم گیسازمان ل سهییر

انتخاب شدند و  یهدفمند و به روش گلوله برف تکه به صور یورزش تیریمد یعلم أتیه یبرتر فوتسال و اعضا گیل یباشگاهها

( FAHPی)فاز یسلسله مراتب لیتحل ندیدر فوتسال از فرا یارتباط با مشتر تیریی رتبه بندی عوامل موثر بر مدهمچنین برا

 . استفاده شد

، کانون هواداران ،  یتیری: عوامل مدنتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر در مدیریت ارتباط با مشتری در فوتسال عبارتند از

خدمات ،  ةارائ تیو کم تیفی، ک یعوامل سازمان ،یرساختیز طیشرا ،یعوامل نگرش ،یطیمح یدگیچیکالن ،پ طیمح طیشرا

 81می باشد. در رتبه بندی انجام شده با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس نظر  انیمشتر طیشرا ،یورزش زاتیتجه

بر اساس رتیب باالترین اولویت را به خود اختصاص دادند. نفر از خبرگان،عوامل مدیریتی، کانون هواداران و شرایط محیط کالن به ت

عوامل موثر در ارتباط با عالقه مندان را مد نظر قرار داده و به برنامه  یگردد تمام یم هیها به مسئوالن فوتسال کشور توص افتهی

 داشته باشند. ژهیریزی و مدیریت بهینه توجه و

 

 ..فوتسال کشورفوتسال کشور  ،،ییفازفاز  ییسلسله مراتبسلسله مراتب  للییحلحل، ت، ت  ییارتباط با مشترارتباط با مشتر  تتییررییمدمد  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 بررسی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در انتخاب اماکن ورزشی استان گلستان
 0،اسماعیل دل داده مهربان9طاهر بهلکه ،8شهزاد کریمیان

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان -8

 انشگاه آزاد اسالمی واحد گرگاناستادیار گروه مدیریت ورزشی د -9

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان -0

 

 چکیده

در عصر حاضر ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی از بعد عملی و مصرف کاال و خدمات ورزشی و توسعة اقتصادی جوامع مختلف 

شد اقتصادی ملی و از درآمدزاترین صنایع در قرن بیست و یکم به شمار نقش اساسی دارد و یکی از مؤثرترین عوامل اثرگذار در ر

می رود. با افزایش عالقه و توجه مردم به ورزش، باشگاه ها و سازمان های ورزشی به جذب حداکثر ممکن مشتریان برای استفاده از 

خت کافی از مشتریان و نیازهای بازار تالش کنند ورزشگاه ها عالقه مند شده اند. سازمان ها باید با تصمیم گیری به موقع و با شنا

با عرضة محصوالت خوب و با قیمتی مناسب در به کارگیری روش های مطلوب توزیع، استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت 

خواسته های  دهنده و شناسایی رقبا، فرصت ها و تهدیدهای محیط عالوه بر افزایش سهم بازار خود و خالقیت، تطبیق با نیازها و

از نظر ، توصیفی از نظر روش، از نظر هدف کاربااردی. روش پژوهش تحقیق حاضر، مشتریان، بازار مشتریان خود را نیز حفظ کنند

می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان اماکن ورزشی  همبستگی از نظر تحلیل سنجشو  پیمایشی جمع آوری داده ها

نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به  019دادند. به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد استان گلستان تشکیل می 

استفاده ( 8029) پرسشنامه حسینی و همکاران عنوان نمونه آماری تعیین شد.  برای جمع آوری داده از آزمودنی های تحقیق از

رای برسی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و خدمات ویژه می باشد. ، دستامکانات و تجهیزاتبعد  5شد. پرسشنامه مذکور شامل 

 استفاده گردید.آزمون واریانس  و  ، رگرسیونواتسون -آماره دوربینآزمون کولموگروف اسمیرنوف، داده ها از تجزیه و تحلیل

 98نفر) 18 ؛سطح تحصیالت حاظتشکیل می دهنداز ل انزنرا ( % 90نفر) 815 و انمردآزمودنی های تحقیق را ( % 57نفر  ) 982

( دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر می % 81نفر) 73( لیسانس و % 05نفر) 809( فوق دیپلم ، % 91نفر   ) 22( فوق دیپلم ، %

متغیر امکانات و تجهیزات بیشترین میانگین و  نشان داد کههای آماری  آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق از نظر شاخص باشند.

کمترین پراکندگی در متغیر انتخاب  و همچنین بیشترین پراکندگی در متغیر دسترسی متغیر دسترسی کمترین میانگین را دارد.

خدمات ویژه بر انتخاب اماکن ورزشی و  عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، دسترسی ،امکانات و تجهیزات مشاهده شد.اماکن ورزشی 

های ورزشی هستند و کیفیت آنها بر اجرای تمرینات و برگزاری ن ورزشی بستر اجرای فعالیتاماک در استان گلستان تاثیر دارد.

های اولیه در ساخت اماکن ورزشی، انتخاب محل مناسب است ظاهراً به ترین قدممسابقات ورزشی تأثیر مستقیم دارد. یکی از مهم

ی فراوان خواهند داشت . از سویی دیگر، تنها مسئله ستفادهای ساخته شوند، قابلیت ارسد که این اماکن در هر منطقهنظر می

رضایت مشتری مطرح نیست، بلکه نیات رفتاری مشتری به عنوان یک عامل مهم موفقیت و سودآوری سازمان نمود پیدا کرده است. 

نند گذشته با یک نظام اقتصادی با رقابتی شدن بازارها و تغییرات پیوسته محیط، سازمان ها به این واقعیت پی بردهاند که دیگر ما

رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبرو نیستند و هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و برای به دست آوردن سهم بیشتری از 

ای بازار باید مبارزه کرد. بنابراین مشتریانی که احساس تعلق خاطر و تعلق قلبی پیدا کرده و سودآوری وعمر طوالنی دارند، بر

 سازمانها سرمایه به شمار می روند
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 های باشگاهی فوتبال ایران در رقابت های لیگ قهرمانان آسیابندی علل عدم نتیجه گیری تیماولویت
 0، مجید جاللی فراهانی  9ابراهیم علیدوست قهفرخی  ، 8اکبر بختیاری 

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران -8

 دیریت ورزشی دانشگاه تهراندانشیار گروه م -9

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران -0

 چکیدهچکیده

های برتر فوتسال دنیا و کسب عناوین متعدد قهرمانی در فوتبال ساحلی جهان هر کمی تامل در رابطه با قرارداشتن میان تیم

ده موفقیت فوتبال چیست؟ تحقیق حاضر با هدف دارد که حلقه مفقوفوتبال دوست و پژوهشگری را به تأمل در این نکته وا می

تحقیق حاضر از نوع  اولویت بندی علل عدم نتیجه گیری تیم های فوتبال ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا صورت پذیرفته است،

لیگ برتر کاربردی بوده که جامعه آماری آن تمامی مدیران فدراسیون فوتبال، مدیران باشگاه های لیگ برتر کشور تا  -توصیفی 

استان، تمامی بازیکنان رده بزرگساالن و امید تیم های لیگ برتر، لیگ آزادگان، لیگ دسته دوم، دسته سوم و آسیاویژن، استادن 

گیری پرسشنامه نفر انتخاب شد ابزار اندازه 019باشد، که نمونه آماری به روش هدفمند با توجه به جدول مورگان تعداد دانشگاه می

بود که به صورت الکترونیکی و پرسشنامه آنالین در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت،  8025لیدوست و همکاران استاندارد ع

( آن محاسبه گردید. r=19/3گویه بود که روایی آن توسط ده تن از استاید تایید گردید و پایایی ) 05مولفه و  5پرسشنامه شامل 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت همچنین اطالعات جمعیت شناختی به  SPSS 21فزار نتایج حاصله توسط آزمون فریدمن در نرم ا

 وسیله آمار توصیفی ارائه گردید، 

 :پس بررسی و تحلیل های صورت پذیرفته نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل به شرح ذیل بودند

 

 . عامل مربیان و کادر فنی 9 . عامل بازیکنان0.  عوامل مالی و اقتصادی 9. عوامل مدیریتی و ساختاری 8

 . عوامل زیرساختی و بیرونی؛ 5

گویه مورد بررسی دو گویه عدم توجه به زیر ساخت و تیم های پایه و استفاده از مدیران غیرفوتبالی به عنوان مدیران  05دربین 

غرب آسیا از مجموعه عوامل بیرونی کم عامل باشگاه ها از مجموعه ی عوامل مدیریتی، تاثیرگذارترین و قرارگرفتن ایران در منطقه 

تاثیرترین گویه در بین گویه های مورد بررسی در عدم نتیجه گیری تیم های فوتبال ایرانی  از نظر مشارکت کنندگان معرفی 

 هستند، ارتباط در فوتبال مسائل با کههای آماری ر نمونهنظ از دمن،یفر آزمون براساس ها مولفهی بندبه طبقه باتوجهگردیدند. 

 و تیریمد نقش را ایآسی ها باشگاهرقابت های لیگ قهرمانان  در رانیا فوتبالی باشگاهی هامیت تیموفق عدمی اصل عامل

 هاباشگاه نیا رانیمد که ابندی دست تیموفق به توانندیمی درصورت فوتبالی هاباشگاه داشت توجه دیبا .اند دانستهی سازمانده

 فوتبال دانش از کهیافراد از خود کنار در و باشند داشته فوتبال مورد در را الزمی آگاه و دانشمدیریت،  ضمن دارا بودن ویژگی های

 .کنند استفاده تیموفق بهی ابیدستی برا دارندی آگاه

 

 فوتبال، موفقیت، لیگ قهرمانان آسیا، اولویت بندی، مدیریت، فوتبال، موفقیت، لیگ قهرمانان آسیا، اولویت بندی، مدیریت،   کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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و اینچئون کره جنوبی  2214 ییایآس یها یدر باز یرانیا یها ستینتونیبدمفقیت اولویت بندی عوامل موثر بر عدم مو

 جاکارتا پالمبرگ اندونزی 2218
 9، ابوالفضل فراهانی  0،  معصومه حسینی   98 اکبر بختیاری ،8شهره غیاثوند 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -8

 دانشگاه تهران کارشناس ارشد مدیریت ورزشی -9

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -0

 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -9

 چکیدهچکیده

اینچئون کره جنوبی  9389هدف از تحقیق حاضر، اولویت بندی علل عدم موفقیت بدمینتونیست های ایرانی در بازی های آسیایی 

توصیفی و از نوع پس رویدادی است نوع داده ها در  –پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی ت.جاکارتا پالمبرگ اندونزی اس 9381و 

نفر و  093جامعه آماری حدود  تعداداین پژوهش کمی و نحوه اجرا پیمایشی بوده به صورت الکترونیکی صورت پذیرفته است. 

. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد نفر بود 873گان(، گیری مور)با استفاده از جداول نمونه نمونه آماری در این تحقیق تعداد

بود که روایی آن توسط ده تن از اساتید و خبرگان رشته تربیت بدنی به تایید رسید، پایایی پرسشنامه  8025علیدوست و همکاران 

 99 و تی، و پنج عاملاطالعات جمعیت شناخ پرسشنامه پژوهش شامل( محاسبه گردید.  r= 12/3به روش آلفای کرونباخ میزان )

  بود که از گویه

( درجه 5( تا خیلی زیاد )8خیلی کم ) از دهندگان خواسته شد میزان موافقت خود را بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرتپاسخ

آزمون ها به منظور تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر آمار توصیفی از آمار استباطی، پس از گردآوری دادهبندی و اعالم کنند. 

با بررسی عوامل و گویه های موجود و با  استفاده گردید. 98در نسخه  SPSSکلموگروف اسمیرنوف و آزمون فریدمن در  نرم افزار 

گویه مورد بررسی  دو گویه عدم وجود حامیان مالی قوی و کبود  99توجه به تحلیل های صورت پذیرفته بر روی آنها در میان 

و کادرفنی در مقایسه با کشورهای شرق آسیا از مجموعه عوامل مالی و اقتصادی به ترتیب بیشترین بودجه برای جذب بازیکنان 

تاثیرگذاری را در این مهم داشته اند همچنین گویه عدم شناخت مربیان خارجی از بدمینتون ایران و آسیا از مجموعه عوامل مربیان 

ینتونیست های ایرانی در بازی های آسیایی مذکور داشته اند. همچنین و کادر فنی کمترین تاثیر گذاری را در عدم موفقیت بدم

. 9. عوامل مالی و اقتصادی 8اولویت بندی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل توسط آزمون فریدمن به شرح زیر عنوان گردیدند: 

 بر ها مولفه اولویت بندی گویه و  به باتوجه. ان. بازیکن5. مربیان و کادر فنی 9. عوامل زیرساختی 0عوامل مدیریتی و برنامه ریزی 

 بدمینتونیست موفقیت عدم اصلی عامل هستند، در ارتباط بدمینتون مسائل با که آماری های نمونه نظر از فریدمن، آزمون اساس

اند.  دانسته قتصادیا و مالی عوامل نقش را اندونزی جاکارتا 9381 و کره جنوبی اینچئون 9389 آسیایی های بازی در ایرانی های

 و اقتصادی شم داشتن بر عالوه مسئولین و مدیران که یابد دست موفقیت به میتوانند صورتی کشور در بدمینتون داشت توجه باید

 و دانش افرادی که از خود کنار در یا و باشند، داشته را بدمنتون بر حاکم شرایط مورد در الزم آگاهی و دانش توانایی  درآمدزایی،

 .کنند استفاده موفقیت به دستیابی برای دارند اهیآگ

 

 بدمینتون، بدمینتونیست، بازی های آسیایی، جاکارتا، اینچئون، عدم موفقیت.بدمینتون، بدمینتونیست، بازی های آسیایی، جاکارتا، اینچئون، عدم موفقیت.  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:

                                                           
1. Akbar.Bakhtiari@ut.ac.ir  
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کارکنان هیات های ورزشی استان البرز و تاثیر آن بر رضایت  نیزهرآگ یرفتار رهبر یندهایشایبر پ یلیتحل

 ی فردیشغلی از طریق نقش میانجی شاد
 9مجید نامور ،8اسکندریستاره 

 دانشگاه تهران یدکتر یدانشجو -8

 دکتری دانشگاه شمال -9

 چکیدهچکیده

 تیآن بر رضا ریاستان البرز و تاث یورزش یها اتیکارکنان ه نیزهرآگ یرفتار رهبر یندهایشایبر پ یلیتحقیق حاضر با هدف تحل

انجام  یشیمایپ روش و با یفیمطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توص نیانجام شد. ا  یفرد یشاد یانجینقش م قیاز طر یشغل

ای به  نمونه منظور به همیناند.  داده لیاستان البرز تشک یورزش یها اتیهکارکنان  کلیهآماری پژوهش را  جامعه شده است. 

 -smart افزار-ساختاری در نرم معادالت  یابی ها به کمک مدل شدند و داده انتخاب در دسترس ینفر به صورت تصادف 913تعداد 

pls قرار گرفت. لیمورد تحل 

همچنین بین رفتار مدیریت استبدادی،  نتایج تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی و شادی فردی رابطه معناداری وجود دارد.

ارد. نتایج نشان می دهد، زمانی که خلق و خوی منفی و ارتباط ضعیف با زیر دستان بر رهبری زهرآگین رابطه مثبت و معناداری د

سازمان  یکه کارکنان از شغل و حت شودیباعث مرهبری با کارکنان رفتار مخربی یا به عبارتی رهبری زهرآگین داشته باشد، 

ب و مخر رانگریبرای سازمان و تواندیم ییخود به تنها مورد نیشود. امی در سازمان  یشغل نارضایتینباشند و منجر به  یراضخود

 ویژگی های این باا یرانیماد یکارگماار از باهو شادی فردی در بین کارکنان کاهش یابد. به همین منظور پیشنهاد می شود،  باشد

 پرسشنامة زهارآگین، مانناد یمعتبار رهبار یها از سنجه توانی کار م نیا یبه شدت پرهیز شود. برا ها سازماندر یروانشاناخت

  استفاده کرد. ها سازمانی بارا یتیریماد یهاا ناهیدر گز ویژگی ها انیاد ارص یبارا(، 9331)اشمیت 

 

 مدیریت زهرآگین، خلق و خوی منفی، مثبت اندیشی، رضایت از زندگی کلمات کلیدی:
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 بررسی مولفه های اضطراب رقابتی و کمال گرایی بر تحلیل رفتگی ورزشی شناگران
 نام خدیجه نیک

 ورزشیتری فیزیولوژی دانشجوی دک

 

های هیجانی به این عوامل تنیدگی زا، به ویژه کند . پاسخماهیت رقابتی و تنیدگی ورزش، مطالبات بسیار را بر ورزشکار تحمیل می

ای چند بعدی گرایی به عنوان یک صفت شخصیتی، سازهاضطراب رقابتی، یکی از عوامل مهم در عملکرد ورزشکاران است.کمال

نقص بودن و وضع معیارهای عالی برای عملکرد، همراه با تمایل به ارزشیابی از رفتار شخصی و حساسیت ا تالش برای بیاست که ب

بارز  صفات از یکی و برجسته ورزشکاران شاخصه را گراییکمال ورزش، روانشناسان از یشود. بسیاردر مورد اشتباهات مشخص می

های جسمی، عاطفی و ذهنی که در نتیجه استرس مستمر و مداوم ای از واکنشموعهدانند. تحلیل رفتگی ورزشی، مجآنان می

های رسد توجه و نگاه علمی به مؤلفهمربوط به محیط ورزشی و در ادامه با کمبود حمایت و فشارهای باال همراه می شود. بنظر می

ها ند کمک موثری در رشد بیش از پیش این ورزشتوادر شناگران می گرایی، تحلیل رفتگی ورزشیچون اضطراب رقابتی و کمال

 شناگران یورزش یرفتگ یلبر تحل ییو کمال گرا یاضطراب رقابت یمولفه ها یبررساز این رو هدف پژوهش حاضر،  داشته باشد.

ضر در نفر ازشناگران زن و مردحا 813پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را  است. روش تحقیق حاضر

گیری این شمار بود و کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازهگیری بصورت تماماند. نمونهلیگ کشوری تشکیل داده

گرایی ( کمال9338رفتگی ورزشکار رادک و اسمیت )( و تحلیل8223همکارانش ) و مارتنز رقابتی اضطراب هایپژوهش پرسشنامه

 3027و  3072، 3015ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب بود ضریب اعتبار آن (1995)همکارانش  و شورت-مثبت و منفی تری 

ها با استفاده از آمار توصیفی، آمار استنباطی )آزمون کلوموگروف اسمیرونف، همبستگی پیرسون و  تحلیل محاسبه گردید. داده

 شدند.تحلیل  SPSSافزار طرفه( با استفاده از نرمواریانس یک

گرایی مثبت با عامل شناختی و جسمانی اضطراب رقابتی رابطه معنادار منفی و با عامل اعتماد به نفس نتایج تحقیق نشان داد کمال

-های اظطراب رقابتی بالعکس کمالگرایی منفی با عامل. جهت این روابط در مورد کمال(p=<0.05)رابطه معنی دار مثبت دارد

یابد و رفتگی ورزشی آنان کاهش میگرایی مثبت ورزشکاران هر چه بیشتر باشد، تحلیل. کمال(p=<0.05)باشدگرایی مثبت می

با توجه به  .(p=<0.05)باشدرفتگی ورزشکار نیز معنی دار و مثبت میبالعکس. رابطه عامل جسمانی اضطراب رقابتی با تحلیل

از سوی مدیران و مربیان جهت افزایش الزم به ورزشکاران رزمی  هایریزی برای آموزشرسد برنامهبنظر می تحقیقهای یافته

  رفتگی ورزشی این ورزشکاران شود.گرایی مثبت و کاهش اظطراب باعث کاهش تحلیلکمال

 

 رفتگی ورزشی، شنا گران.گرایی ، تحلیلاضطراب رقابتی، کمال کلمات کلیدی:
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دانش آموزان استان گلستان بر اساس مدل استراتژیک طراحی و تدوین استراتژی توسعه سواد حرکتی 

SOAR 
 9، باران ورهرام0، فرناز فرهمند9، مینا خدایی8مهرزاد حمیدی

 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران -8

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران -0و  9

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال -9

 چکیده

سواد حرکتی مفهومی به نسبت جدید است که با اندازه گیری، تغییر، سالمت و حال خوب در طول عمر در ارتباط است. این واژه به 

معنی توسعه مهارت های بنیادین حرکتی و ورزشی است که به کودک اجازه می دهد با انگیزه، اعتماد به نفس و کنترل در طیف 

کند. این پژوهش با هدف طراحی و تدوین استراتژی توسعه سواد حرکتی دانش آموزان استان وسیعی از فعالیت های بدنی شرکت 

گلستان سعی می کند تا تحلیلی از وضعیت موجود سواد حرکتی دانش آموزان در این استان داشته باشد و در ادامه این مساله 

ن استان کدام است. اما امروزه در طی سال ها مطرح می شود که مهم ترین راهبردهای توسعه سواد حرکتی دانش آموزان ای

استفاده از مدل کاربردی و سنتی سوات به این نتیجه رسیده اند که تاکید بر ضعف ها و تهدیدها موجب کم توجهی به قوت ها و 

مندان با فرصت ها خواهد شد که بطور ناخودآگاه فرایند تدوین استراتژی به سمت نقاط منفی حرکت می کند. در نتیجه اندیش

 را ایجاد کرده اند. SOARترکیب تکنیک سوات، دیدگاه مثبت اندیش مدل استراتژیک 

تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها اسنادی، پیمایشی و میدانی است. برای تدوین استراتژی  -روش این تحقیق توصیفی

SWOT  از قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و برای تدوین استراتژیSOAR  از قوت ها، فرصت ها، آرمان ها و نتایج استفاده

شده است. جامعه آماری شامل مسئوالن مرتبط، صاحبنظران وکارشناسان تربیت بدنی ادارت استان و دبیران تربیت بدنی با 

گردد و نفر محاسبه می  893نفر هستند انتخاب شدند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  933تحصیالت تکمیلی که حدود 

  SOARو  SWOTنتایج این پژوهش نشان می دهد که ترکیب دو روش  از روش خوشه ای جهت نمونه گیری استفاده شده است.

 نهایتا منجر به اتخاد راهبردهایی منطقی و واقع بینانه جهت توسعه سواد حرکتی دانش آموزان خواهد بود.

 

 ، استان گلستان.SOAR، مدل استراتژیک SWOTتی، تحلیل برنامه ریزی راهبردی، توسعه سواد حرک کلمات کلیدی:
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 خوزستان استان جوانان و نوجوانان ورزشی فراغت اوقات گذاریسیاست موجود فرآیند شناسیآسیب
 0ازمشا ، طاهره9نژادحیدری ، صدیقه8 *زادهسلمان زینب

 ران اهوازدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چم  -8

 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز-9

 مربی گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز -0

 :چکیده

 وجود عدم در ریشه تواندمی است، شده خوزستان استان نوجوانان و جوانان بویژه مردم گیرگریبان که اجتماعی هایآسیب

 موجود فرآیند شناسی آسیب پژوهش، این انجام از هدف .باشد داشته برنامه های اوقات فراغت گذاری های صحیح برایسیاست

نظر جمع آوری داده ها  از و توصیفی حاضر، پژوهش.  بود خوزستان استان جوانان و نوجوانان ورزشی فراغت اوقات گذاری سیاست

 اوقات حوزۀ کارشناسان و اساتید مسئوالن، خبرگان، از نفر 88جامعه آماری در بخش کیفی. بود( کمی و کیفی) آمیخته روش

 خوزستان، استان جوانان و ورزش کل اداره کارشناسان و از معاونین نفر 889خوزستان و در بخش کمی،  استان ورزشی فراغت

اهواز بودند.  نچمرا شهید دانشگاه شناسی جامعه و مدیریت گروه اساتید و خوزستان استان پرورش و آموزش و شهرداری، رسانه

جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و  شد ابزار برآورد Pass افزارنرم طریق در بخش کمی از نمونه حجم

 پرسشنامه محتوایی و صوری روایی شد. تنظیم مصاحبه که بر اساس نظرات خبرگان در ایساخته محقق پرسشنامة در بخش کمی،

 آلفای آزمون طریق از پرسشنامه پایایی. شد محاسبه( kmo=72/3) سازه روایی و شد تأیید و بررسی دانشگاه اتیداس از نفر 2 توسط

 آزمون و ای نمونه تک تی فریدمن، آزمون ،22SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل. شد برآورد( a=21/3)  و محاسبه کرونباخ

  .شد انجام عالمت

 مدیریتی با موانع، 21/0اقلیمی با میانگین  موانع، 22/0امکاناتی با میانگین  و تسهیالتی موانع داد نشان یاستنباط های یافته

 ترتیب به 12/9با میانگین  مالی موانع و 03/0با میانگین  اجرایی موانع،  98/0اجتماعی با میانگین-فرهنگی موانع، 11/0میانگین 

بر اساس  دارند. خوزستان استان جوانان و نوجوانان ورزشی فراغت اوقات گذاریسیاست یندفرآ شناسی آسیب در را تاثیر ترینبیش

گذاری اوقات شناسی سیاستیافته های تحقیق و با توجه به اینکه موانع تسهیالتی و امکاناتی بیشترین تاثیر را در فرآیند آسیب

به شرایط آب و هوایی خاص استان خوزستان و هم چنین آمار  فراغت ورزشی نوجوانان و جوانان استان خوزستان دارد و با توجه

ها جهت سالن ها و فضاهای باالی حاشیه نشینی در آن، پیشنهاد می شود مسئولین استان توجه بیشتری به توسعة زیرساخت

 اوقات اثربخشی در مفقوده حلقة ورزشی در نقاط مختلف استان به خصوص مناطق محروم داشته باشند و در نهایت می توان گفت

 است.  گذاری موجودسیاست شناسیخوزستان آسیب استان جوانان و نوجوانان ورزشی فراغت

 

 خوزستان. جوانان، نوجوانان و ورزشی، فراغت اوقات گذاری،سیاست شناسی،آسیب :کلیدی کلمات
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 تدوین مدل مناسب رهبری برای بهبود عملکرد سازمان های نوآور

 0، حسین عیدی9، همایون عباسی8*دیانمحمد علیمرا

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی8

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی9

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی0

 

 چکیده

از نظر هدف کاربردی و  روش تحقیق بود. مناسب رهبری برای بهبود عملکرد سازمان های نوآورهدف از پژوهش حاضر تدوین مدل 

و نمونه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل اساتید حوزه مدیریت ورزشی بود که به  پیمایشی است. جامعه-به صورت توصیفی

استان های همدان، کرمانشاه،  دارات ورزش و جواناننفر از کارکنان ا 953صورت نمونه گیری هدف مند و در بخش کمی نیز شامل 

ها پرسشنامه بود که در ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهمرکزی، ایالم و کردستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه

تید این حوزه و روایی پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و اسا 953مجموع تعداد 

آزمون کایزر، مایر و های ها با استفاده از روشسازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول، تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده

الکین، آزمون کرویت بارتلت، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تکنیک چرخش واریماکس، تحلیل عاملی تاییدی که از طریق نرم 

 انجام گرفت.  LISRELو  SPSSافزارهای 

توان های وضعیت رفتار نوآورانه کارکنان ادارات ورزش و جوانان را میهای حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مؤلفهیافته

های سازمان، محدودیتاند از: ظرفیت سازمانی رفتار نوآورانه، راهبرد رفتار نوآورانه در در هفت مؤلفه طبقه بندی کرد که عبارت

رفتار نوآورانه، مشارکت در نوآوری سازمانی، نیازهای فردی در رفتار نوآورانه، ایده پردازی برای رفتار نوآورانه، مزایا و کارکردهای 

ان برای تودر نهایت نتایج نشان داد مدل رهبری ادارات ورزش و جوانان ابزاری قابل اطمینان و معتبر است که می .رفتار نوآورانه

ها بر وضعیت رفتار نوآورانه کارکنان ادارت ورزش و سنجیدن این متغیر در کارکنان  از آن استفاده کرد. همچنین تمامی این مؤلفه

 جوانان اثرگذار است.

 

 رفتار نوآورانه.، نوآوری رهبری،کلمات کلیدی: 
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 محیطی زیستبررسی برگزاری رویدادهای ورزشی ساحلی با تأکید بر حیطه 
 9، سعید امیرنژاد0، مرتضی دوستی 9، سید محمدحسین رضوی8سیده صدیقه بابائی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال آمل -8

 مازندراندانشگاه  یورزشیریت گروه مد استاد -9

 مازندراندانشگاه  یورزش یریتگروه مد دانشیار -0

 هنر تهرانه دانشگا عمومیگروه  استادیار -9

 

 چکیدهچکیده

برداری از ورزش در بسیاری از مباحث اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، فناوری موجب بروز تأثیرات گوناگون بر بهره

با تأکید بر حیطه زیست محیطی انجام  ساحلی یورزش یدادهایرو یبرگزار یهدف بررسجامعه میزبان می شود، پژوهش حاضر با 

یدانی انجام شد م یقاتتحق شکلها به داده یگردآوراجرا شد.  کیفی روشو به  کاربردی-نظریحاضر از نوع  پژوهش است. گرفته

نفر  90با  یمفهوم یافتهساختار یمهو مصاحبه ن یساحل_یورزش یدادهایپژوهش در حوزه رو 12 پیشینه برگیرنده مطالعهدرکه 

جامعه  .ادامه یافت یبه اشباع نظر یدنتا رسبود و هدفمند و در دسترس از نوع  یرتصادفیغ یرینمونه گروش  .ر بودندصاحب نظ

 ی،کارشناسان و متخصصان ورزش یی،اجرا یراندانشگاه با سابقه پژوهش، مد یدگروه اسات ی،نظر یآشنا با مبان شامل افرادآماری 

گویه شناسایی شد و برای رسیدن به  89توسط محقق  هاکدگذاری باز یافته و از مصاحبه پس بودند. یستزیطو مح یگردشگر

نفر متخصص  82 ی مشتمل برگروه دلف یاردر اخت در دو مرحله بازبینی و تأیید یپرسشنامه دلفها در قالب اجماع نظری این گویه

ا استفاده از بدرصد توافق  شدند. استخراجبودند  %73باالتر از  توافقدرصد هایی که با . در اجماع نظری گروه دلفی، گویهقرار گرفت

 شد. محاسبه  SPSS22نسخه نرم افزار 

 محیطی به ترتیب اولویت؛بندی مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار رویدادهای ورزشی ساحلی بر حیطه زیستنتایج تحقیق نشان داد؛ رتبه

بخش  یفیتعوامل ک ییاشناس، دومین رتبه؛ ساحل یطیمحیستز یشناسیباییو ز یتاز جذاب یمندبهرهرتبه اول مربوط به مؤلفه 

 یطیمح یهاجاذبه یلتبدی، و اجتماع یروانشناخت ی،بصر یهایژگیدارا بودن ویی، و تنوع آب و هوا یمیاقل یژهو یت، موقعیطیمح

 یاارتقاء ، رتبه چهارم شامل مؤلفه تأثیرگذاری و ساکنان یطیمحیستز یسطح آگاه یشافزااست، رتبه سوم  از بالقوه به بالفعل یهاول

 یساحل یهابوم یستو ز یعیمطلوب منابع طب یایحفاظت و احهای؛ بوده و در نهایت مؤلفه ساحل یکنواختی یدخط د یتنزل بصر

 یفیت، بهبود کیطیمحیستو ز یاییدر یآن بر زندگ یرزباله و دفع نامناسب و تأث یدتول یشبا افزا یستز یطمح یآلودگ یایی،و در

 ه پنجم ضریب اهمیت توافق را دارند.یمی، رتبو منظر اقل یستیزیطمح

اساس  نیهم بر. دارند دیتأک ستیزطیمح با ساحلیانطباق رویداد ورزش بر ،ی شانطیمحستیز راتییتغ با توجه به جوامع میزبان

 اتأثر ندتوایم یروانشناخت ی وبصرمحیطی، جذاب زیست یهایژگیو با هوا و آب و میاقل بودن مساعدرویدادها؛  از یاریبس در

 یلتشکمحیطی برگزاری رویداد با . الزم است ضمن توجه به عوامل زیستدنباش داشته برگزاری رویدادهای ورزشی در یمثبت

 یجادانسان با ورزش در سواحل ا یو جسم یفراغت، نشاط روحپر کردن اوقات یبرا یو جامع یدساختار جد ی؛انسان یهایتفعال

 نمود.

 

 زیست.زیست.ی، محیطی، محیط، گردشگر، گردشگرییورزشورزشیدادیداد، رو، روییساحلساحل  ییهاهاورزشورزش  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 تاثیر هوش سازمانی با چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان اصفهان
 فرزانه مددی زواره8، طاهره ندایی9

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه قم -8

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه قم -9

 

 چکیده:

و  و باید به مواردی چون هوش هستند رو روبه تغییر حال در سرعت های بهمحیط آموزشی با هایسازمان ویژه به ها،سازمانوزه امر

 در بتوانند تا ها را در سازمان و بین کارکنان خود، مهیا کنندهای ایجاد و ارتقای این ویژگیچابکی سازمانی اهمیت دهند و زمینه

ند؛ به همین منظور در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی رابطه بین هوش سازمانی، چابکی سازمانی بمان باقی رقابت ةنصح

 033دادند ) تشکیل 8021کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اصفهان در سال کلیة را پژوهش این آماری پرداخته شود. جامعة

-فر برای شرکت در مطالعه حاضر انتخاب شد.  ابزار اندازه929ع در دسترس گیری غیر احتمالی و از نو(نفر که با استفاده از نمونه

استاندارد چابک سازی سازمانی ژانگ پرسشنامه (، 9330های استاندارد هوش سازمانی آلبرخت)گیری این مطالعه شامل پرسشنامه

مورد تایید قرار گرفته 307کرونباخ باالی  ( و بودکه روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای9333و شریفی )

های آمار توصیفی استفاده شده است. عالوه بر آن، جهت بررسی ها، از شاخصاست.در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده

ها با دادهجامعه، روش مدلسازی معادالت ساختاری و همبستگی پیرسون استفاده شد. های میانگین یکهای پژوهش از روشفرضیه

تحلیل شد. تایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه  Smart PLSو نرم افزار  82نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 

معناداری بین ابعاد هوش سازمانی با چابکی سازمانی وجود دارد. همچنین نتایج روش مدلسازی معادالت ساختاری نشان داده است 

 بر چابکی سازمانی، معنادار است.که تاثیر هوش سازمانی 

 

 هوش سازمانی، چابکی سازمانی.کلمات کلیدی: 
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 الزامات حقوقی در رشد و توسعه استعدادهای ورزشی
 9ژاله معماری ،8کیامهری پوینده

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا )س( -8

 را )س(دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزه -9

 

 چکیدهچکیده

ها، به اجرای کنندگان در این برنامهها و همة مشارکتها، آکادمیهای استعدادیابی، قوانین و مقررات و الزام باشگاهدر اجرای برنامه

حقوقی در رشد و توسعه استعدادهای  بررسی نقش الزاماتپژوهش حاضر باهدف آور آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. الزام

بنیاد )کدهای باز، مفهوم، کدهای نظریة دادهحاضر با رویکرد کیفی فراترکیب و با استفاده از کدگذاری  تحقیقانجام گرفت.  ورزشی

ها، صفحات وب، ، تمامی اسناد ) اعم از کتب، مقاالت، رسالهتحقیقجامعه روش ساندلوسکی و باروسو انجام شد. بهمحوری و نظری( 

  بود. 9381تا  9333های وط به موضوع پژوهش در طی سالها و...( مربها، عکسفیلم

های نتایج تحقیق نشان داد در فرآیند اجرای موفق برنامه دست آمد.مفهوم به 00کد باز و  993سند انتخاب شده،  91از میان 

ری، قوانینی را تدوین و به استعدادیابی، سازمان لیگ و فدراسیون با یکدیگر همکاری بسیار باالیی دارند و در راستای این همکا

 ها به استفاده ازکنند. این قوانین باهدف رشد و پرورش استعدادهای وطنی و الزام باشگاهها ابالغ میها و آکادمی باشگاهباشگاه

لق داشته و داران باشگاه تعو سهامها به اعضا نه درصد مالکیت باشگاهو، چهل%53+8شود. طبق قانون استعدادهای جوان ارائه می

ها برای رقابت در گذاران خارجی و توانایی باشگاهصورت محلی، با کاهش نفوذ سرمایهها بهها در ادارۀ آنمشارکت طرفداران باشگاه

ان تر بازیکنها به پرورش هر چه مناسبای که اجرای این قانون منجر به توجه باشگاهالمللی همراه است. به گونهوانتقال بینبازار نقل

موجب قانون استفاده از بازیکنان محلی، نماید. بهجوان گشته و فرصتی را برای جوانان و پیشرفت استعدادهای وطنی ایجاد می

 1ای خود دعوت نمایند. تا جایی که ضرورت دارد های حرفهها ملزم هستند تعداد مشخصی از بازیکنان محلی را به تیمباشگاه

سال متوالی  0نفر آنان از آکادمی جوانان همان باشگاه بوده و باید حداقل  9ها انتخاب شوند که حداقل یها  از آکادمبازیکن باشگاه

سال در باشگاه آموزش دیده باشند. موضوع نقل و انتقال بازیکنان، ثبت قراردادها و پیشکاران بازیکنان از  98تا  85در بازۀ سنی 

اند. همچنین، در ن لیگ برای آن الزاماتی را تدوین و برای اجرا ابالغ نمودهدیگر مسائل حقوقی است که فدراسیون و سازما

ای به بازیکنان داده ای و حرفههای قانونی و حقوقی ورزش نیمه حرفههایی در ارتباط با جنبههای استعدادیابی، آموزشبرنامه

طور های آموزشی را بهآموزشی ویژه، دوره مراکز در (U16-U23)ها باهدف رشد و ارتقاء استعدادهای جوان شود. فدراسیونمی

جوانمردانه، خطرات مربوط به عدم توجه به سالمتی و  های خطرناک، بازیبندی، بازیساالنه و در ارتباط با خطرات اعتیاد، شرط

ستعدادهای ورزشی و مشارکت های استعدادیابی، رشد و توسعة ارسد که در اجرای موفق برنامهنظر میبهنمایند. دوپینگ برگزار می

های استعدادیابی همچون ها، توجه به مسائل حقوقی از ملزوماتی است که باید از سوی متولیان برنامهها در این برنامهباشگاه

 ها ابالغ گردد. ها و سازمان لیگ مورد توجه جدی قرار گرفته و برای اجرا به باشگاهفدراسیون

 

 ای. ای. ها، قراردادهای ورزشی، ورزش حرفهها، قراردادهای ورزشی، ورزش حرفهها، باشگاهها، باشگاهآکادمیآکادمیاستعدادیابی، استعدادیابی،   کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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قیمتارزان ورزشی مراکز کنندگانمصرف  خرید آینده اهداف بر شده ادراک کیفیت تأثیر  
 مهدی محمودی یکتا8،مهدی جنتی9*

 غیرانتفاعی ایوان کی -عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه غیر دولتی -8

 غیرانتفاعی ایوان کی -رشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیر دولتیکارشناسی ا -9

 

 چکیده

پژوهش  قیمت است.کنندگان مراکز ورزشی ارزانبررسی تأثیر کیفیت ادراک شده بر اهداف  آینده خرید مصرف حاضر پژوهش از

قیمت از مراکز ورزشی ارزانان و مراجعه کنندگکنندگان مصرفی آماری پژوهش را جامعه است. همبستگی -توصیفیحاضر از نوع 

در این تحقیق به علت اینکه تعداد افراد جامعه آماری پژوهش نامحدود است،  دهد.گانه شهر تهران تشکیل می 99واقع در مناطق 

صورت تصادفی در از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران برای جامعه نامحدود استفاده گردید که بر این اساس حجم نمونه به

و کنندگان مصرف، نفعاننظرسنجی از ذی تحقیق و متغیرهای گیریاندازه منظوربهنفر در نظر گرفته شد. 019رس و برابر با دست

، استفاده گردید. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط افرادی پرسشنامهسه نمونه از قیمت از مراکز ورزشی ارزانمراجعه کنندگان 

شده است. پرسشنامه اول که شده است. چون پرسشنامه استاندارد است، روایی آن تضمینعیینمتخصص در موضوع موردمطالعه ت

مرتبط  و پرسشنامه دوم 181/3شده است با پایایی کیفیت ادراک طراحی گردید، مرتبط با بحث 9339توسط الکساندریس در سال 

، با پایایی (9333) الیور رضایتمندی و پرسشنامه  173/3شده با پایایی آینده خرید در قالب توجهات رفتاری طراحیبا اهداف 

 .باشدیم 729/3
،بین کیفیت ادراک  r(019) = 3/ 199و ضریب همبستگی > p  338/3با توجه به سطح معناداری بر اساس نتایج بدست آمده و 

بین متغیر . وجود دارد یمعنادارو مثبت  مراکز ورزشی ارزان قیمت شهر تهران  تأثیر مصرف کنندگان شده و  اهداف آینده خرید

و همچنین مؤلفه رضایتمندی بر اهداف آینده خرید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در پاسخ به  مستقل کیفیت ادراک شده

اهداف آینده خرید  روی کیفیت ادراک شده بر تأثیر پژوهش هایفرضیه از حمایت توان گفت که درسؤال اصلی تحقیق می

 توان گفت در. در تبیین یافته تحقیق می .شد تأیید نیز ورزشیقیمت از مراکز ورزشی ارزانو مراجعه کنندگان گان کنندمصرف

 یا خرید آینده اهدف با مصرف کنندگان سوی کیفیت ادراک شده از که باشد می مشاهده قابل نکته این محققین اکثر نتایج

 دارند. هم با مثبتی و معنادار ارتباط اغالب ورزشی مراکز همان از ایشان مجدد استفاده

 

 

 .کیفیت ادراک شده ، اهداف آینده خرید، مراکز ورزشی ارزان قیمتکلمات کلیدی : 
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 داخلی هایو اولویت جهانی رویکردهای بر تاکید با ورزش در شهروندان شناسایی ابعاد موثر بر مشارکت
 9سحربی باک ،8فرزادغفوری

 مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار گروه -8

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -9

 

 چکیدهچکیده

ى ت عدیدهالاین فقر حرکتى مشک است؛ زندگى در دنیاى امروز ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتى کرده

با توجه به فواید بی شمار مشارکت در فعالیت بدنی، هنوز درصد زیادی از . دید آورده استجسمى، روانى و اجتماعى را براى وى پ

به عنوان یک  ها در ورزشافراد کشورمان بی تحرک هستند یا فعالیت بدنی کافی ندارند و به عبارتی دیگر، درصد مشارکت آن

 رویکردهای بر تاکید با ورزش در شهروندان موثر بر مشارکت شناسایی ابعاد. لذا هدف از مطالعه حاضر کم است فعالیت بدنی بسیار

کاربردی بود که از روش تحلیل مضمون یا تماتیک استفاده _تحقیق حاضر کیفی و از نوع توصیفی داخلی بود. هایو اولویت جهانی

گیری به صورت اند. نمونهنظران علمی آگاه با حوزه ورزش همگانی تشکیل دادهجامعه آماری تحقیق را کلیه صاحب شده است.

ها، عالوه بر مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. الزم به ذکر است در جهت گردآوری داده 89گیری هدفمند انجام شد که با نمونه

 در سه مرحله صورت گرفت: هاتحلیل دادهساختاریافته، به مطالعه پیشینه تحقیق و یاداشت برداری نیز پرداخته شد.  مصاحبه نیمه

 (؛جستجو شناخت مضامین ،ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری ،مکتوب کردن مصاحبه هاها )مصاحبهتجزیه و توصیف  :مرحله اول

 (.تدوین گزارش)ادغام متن  ترکیب و مرحله سوم: (؛تحلیل شبکه مضامین، ترسیم شبکه مضامین) تفسیر متن تشریح و: مرحله دوم
های بهداشتی، حمل و ها و فضاهای سرسبز، مراقبتهای ورزشی، پارکزش، خانواده، سازمانعامل آمو 2 نتایج تحقیق نشان داد که

نتایج پژوهش بر ابعاد  باشند.نقل، اماکن ورزشی و زیرساخت، رسانه و محیط کار از ابعاد موثر بر مشارکت ورزشی شهروندان می

های متولی ورزش و شود که سازمانایج یاد شده، ضروری میاست. با توجه به نت موثر بر مشارکت ورزشی شهروندان متمرکز شده

ها در جهت توسعه بویژه متولیان ورزش همگانی مانند وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش همگانی و سازمان ورزش شهرداری

  در جامعه، گام بردارند. روز افزون ورزش

 

 روندان، مشارکت ورزشی.روندان، مشارکت ورزشی.های جهانی، شههای جهانی، شههای داخلی، رویکردهای داخلی، رویکرداولویتاولویت  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 بررسی ارتباط میان مهارت های ارتباطی و مهارت های مدیریتی مدیران وزارت ورزش و جوانان ایران
 9،محسن لقمانی0رسول نظری ،9دکتر سعید تابش ،8عاصمه ریاحی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران -8

 ورزشی دانشگاه مازندراندانشیار گروه مدیریت  -9

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اصفهان -0

 استادیار موسسه تنکابن شفق -9

 

 چکیدهچکیده

مهارت های ارتباطی و مهارت های مدیریتی یکی از عوامل مهم و کارآمد برای مدیران سازمان های ورزشی محسوب می شود. 

و مهارت های مدیریتی مدیران وزارت ورزش و جوانان ایران انجام گرفت.  تحقیق حاضر با هدف بررسی مهارت های ارتباطی

( و پرسشنامه 8223که شامل پرسشنامه مهارت های ارتباطی)بارتون جی ای  است همبستگی -توصیفیپژوهش حاضر از نوع 

ورزش و جوانان بود که طبق ( بود.  جامعه آماری این پژوهش شامل، مدیران و کارشناسان وزارت 8029مهارت های مدیریتی)نظری

کارشناس می باشد و برای نمونه گیری با استفاده از روش نمونه  190مدیر و  17آخرین اطالعات از بخش منابع انسانی حدود 

نفر  953نفر مدیران و  93نفر که از این تعداد  973طبقه ای( و با استفاده از فرمول کوکران از بین آنها  -گیری ) تصادفی

استفاده شد. یافته ها نشان داد  3smartPLSبه صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار  کارشناس

( و 781/88مقدار تی ) وجود دارد. دارییوزارت ورزش و جوانان رابطه معن یرانمد یریتیمد یهاو مهارت یارتباط یهامهارت ینب

 مقدار همبستگی این مسیر مستقیم )مثبت( است. یعنی با افزایش رصد تأیید شد.د 22( است و با 15/3ضریب مسیر آن )

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که بین  یابد.های مدیریتی مدیران وزارت افزایش میمهارت های ارتباطی،مهارت

ن رابطه مستقیم و معناداری و جود دارد یعنی هر مهارت های ارتباطی و مهارت های مدیریتی مدیران وزارت ورزش و جوانان ایرا

چه مهارت های ارتباطی مدیران گسترش پیدا کند مهارت های مدیریتی آن ها نیز افزایش می یابد. لذا به مدیران وزارتخانه 

دمت و پیشنهاد می شود با توجه به ارتباط مستقیم مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی محتوای دوره های ضمن خ

 تشکیل جلسات طوفان مغزی جهت ارتقای بیشتر مهارت های کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان ارائه شود.

 

 مهارت های ارتباطی، مهارت های مدیریتیمهارت های ارتباطی، مهارت های مدیریتی  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 شهر تهران یوآب یورزش ،یحیتفر یمجموعه ها انیمشتر یشنهادیارزش پطراحی مدل 
 0، اکبری یزدی9ف آقایی، نج8زینب امیدوار

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی -8

 دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید بهشتی تهران -9

 استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه خوارزمی-0

 

 چکیده

ت بسیاری است که با در نظر گرفتن آن امروزه شناسایی ارزش های مورد توجه مشتریان برای مجموعه های ورزشی دارای اهمی

 یآبی و ورزش ی،حیتفر یمجموعه ها انیمشتر یشنهادیارزش پطراحی مدل  مقاله نیا یهدف اصل عملکرد خود را بهبود دهند.

ی فی)کیاکتشاف ختهیآم مدل داده ها، یگردآور از نظر نحوه و است یکاربرد هدف، راز نظ قیروش تحق باشد. یشهر تهران م

 یم یو آب ی، ورزشیحیتفر یمجموعه ها انیپرسنل و مشتر ،رانیمد دانشگاهی، خبرگان شامل یجامعه آمار باشد. ی( میوکم

 دانشگاهی، نفر خبرگان 03با انجام مصاحبه از  یبصورت هدفمند با روش گلوله برف ،یفیدر بخش ک یریباشد . روش نمونه گ

، روش نمونه ی. در بخش کمبوده است یاشباع نظر یبه مرحله  یو آب یورزش، یحیتفر یمجموعه ها انیپرسنل و مشتر ،رانیمد

پرسشنامه محقق ساخته  ،شهرتهران یوآب یورزش ،یحیتفر یمجموعه ها رانیمد ی،خبرگان دانشگاه نفر از 81در دسترس با  یریگ

( صورت افتهیساختار  مهی)ن صاحبهم قیاز طر یندایو م یبه دو روش، کتابخانه ا قیتحق یریابزار اندازه گ .دیگرد عیآنها توز انیدر م

داده ها استفاده شد.  یو پرسشنامه محقق ساخته، به عنوان ابزار جمع آور قیتحق جیبه نتا یاعتبار بخش یگرفته و از مشاهده، برا

 برایو یشنهادیپ زشار یمولفه ها ییشناسا یبرا یباز و محور یاز روش کدگذار یفیبخش ک ی درداده ها لیو تحل هیروش تجز

 استفاده شد.   AHPاز پرسشنامه  یدر بخش کم یشنهادیارزش پ یمولفه ها یبند تیالو

 98و  یمولفه اصل 9شامل  یشامل: ارزش احساسبه ترتیب الویت  یشنهادیارزش پ دلممولفه های که دادنشان  ی تحقیقها افتهی

 9شامل  یارزش اجتماع ،مقوله 91و یمولفه اصل 9شامل  یشناخت مقوله، ارزش  73و  یمولفه اصل 7شامل  یمقوله، ارزش کارکرد

مولفه ها و ی، بند تیالوو  یی با استفاده از شناسا باشد. یم مقوله 2 یمولفه اصل  5 شامل یتیارزش موقعو مقوله 82و  یمولفه اصل

 ،یحیتفر یها جموعهم رانیمد ،انمالک ی،ورزش نانیکارآفر .مدل ارزش پیشنهادی طراحی شد ،یشنهادیارزش پ مدل یمقوله ها

توسعه و ی بیشتر و خلق درآمد ها یبرا دیجد یفرصت ها جادیا می توانند به استفاده از مدل ارزش پیشنهادی با یوآب یورزش

 .ندیمجموعه ها اقدام نما یداریپا

 

 شهر تهران.ی و آب یورزش ،یحیتفر یمجموعه هاارزش  پیشنهادی، مشتری، مدل کسب و کار،  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

                                                           
1. Zeynab Omidvar 

2. Dr. najef Aghaee 

3. Dr.hossein akbari 
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 درگیری ذهنی و درک مخاطره با تعهد حرفه ای منجیان غریق شهر اصفهان

 9شهرام عروفزاده ،8الهام پناهی درچه

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران -8

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران -9

 

 چکیده

پژوهش حاضر ترین عواملی هستندکه با تعهد حرفه ای منجیان غریق رابطه دارند. درگیری ذهنی و درک مخاطره  یکی از مهم

 رابطه میزان درگیری ذهنی و درک مخاطره با تعهد حرفه ای منجیان غریق شهر اصفهان است.انجام گرفته است.  بررسیباهدف 

ال شهر اصفهان که بر اساس آمار هیئت منجیان غریق فعجامعه آماری تحقیق را  است. همبستگی -توصیفیپژوهش حاضر از نوع 

بر اساس فرمول کوکران برای جامعه مورد مطالعه،   حجم جامعه. نفر بودند، تشکیل داد 9333نجت غریق استان اصفهان تعداد آنها 

ی )شوفلی درگیری ذهنای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه  طبقه -نفر بود که به روش تصادفی099

بود. روایی ( 8020ای  )چاووشی و رحیمی، ( و تعهد حرفه8025(، درک مخاطره )سباسوری و همکاران، 9331و همکاران، 

ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و  1پرسشنامه ها به تائید 

و انحراف  یانگینم ی،و درصد فراوان یاز جدول فراوان یفیها در سطح آمار توصداده وتحلیلیهتجز یبراکرونباخ تائید رسید. 

آزمون لوین جهت ،کلموگروف اسمیرنوف جهت اطمینان از طبیعی بودن توزیع نمونه آزمون از  استنباطیاستاندارد و در سطح آمار 

تک متغیره و برای بررسی روابط بین  tبا میانگین فرضی جامعه از آزمون  برای مقایسه میانگین نمونه ،اطمینان از همگنی واریانس

ها برای مقایسه میانگین تحلیل واریانس نیزو  tهای متغیرها از آزمون رگرسیون چندمتغیره گام به گام استفاده شد. از آزمون

 . انجام شد 90 هنسخ  SPSS. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار استفاده شد

 رگرسیون خطی چندگانه )تعهد حرفه ای بر اساس درگیری ذهنی( نتوانست تغییرات را توجیه کند و نتایج تحقیق نشان داد که

ای مؤثر نبودند. رگرسیون خطی چندگانه )تعهد حرفه بینی تعهد حرفههای غرق شدن، شوق و حرارت و وقف شدن در پیشمؤلفه

های انگیزش کاری، تأثیر دوستان و آشنایان، تأثیر محیط کار و نتوانست تغییرات را توجیه کند و  مؤلفه ای بر اساس درک مخاطره(

رگرسیون خطی چندگانه )درک مخاطره بر اساس درگیری ذهنی(، به تنهایی .ای مؤثر نبودند.بینی تعهد حرفهآگاهی ایمنی در پیش

بینی درک مخاطره های غرق شدن، شوق و حرارت و وقف شدن در پیشمؤلفه کرد کهدرصد از کل تغییرات را توجیه می 79حدود 

داری بین میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت در منجیان غریق شهر اصفهان وجود نداشت.تفاوت مؤثر بودند.تفاوت معنی

داری تفاوت معنی  Fد نداشت.داری بین میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب تحصیالت در منجیان غریق شهر اصفهان وجومعنی

داری بین میانگین بین میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب سن در منجیان غریق شهر اصفهان وجود نداشت.تفاوت معنی

های که در گروهای( بر حسب سنوات خدمت در منجیان غریق شهر اصفهان وجود داشت. بطوریمتغیرهای تحقیق )تعهد حرفه

سال برای متغیر تعهد  85سال با بیش از  85-88سال و  85-88سال با  83-5سال و  85سال با بیش از  5سنوات خدمت کمتر از 

منجیان غریق دارای درگیری ذهنی و درک مخاطره باالیی هستند و این مستلزم نگاه  حرفه ای تفاوت معناداری وجود داشت. 

  .باشدها  میای آنق و در نهایت تعهد حرفههای مرتبط برای ارتقاء رضایت شغلی منجیان غریسازمان متقابل
 

 درگیری ذهنی، ادراک مخاطره، تعهد حرفه ای، منجیان غریقدرگیری ذهنی، ادراک مخاطره، تعهد حرفه ای، منجیان غریق  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی تولید کنندگان محصوالت ورزشی در اصفهان

 9، احمدعلی آصفی8انیس ناصری

 شی دانشگاه اصفهانکارشناس ارشد مدیریت ورز -8

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان -9

 چکیده

هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی در تولید کنندگان لباس ورزشی اصفهان 

ی انجام شده و از نظر هدف همبستگی است که گردآوری داده ها به روش میدان -روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی  است.

کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل تولیدکنندگان لباس ورزشی اصفهان بود که روش نمونه گیری سرشماری 

بود. ابزار سنجش پژوهش دو پرسشنامه استاندارد شامل مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی بود که روایی و پایایی آن 

برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی )به عنوان مثال جداول و نمودارها( و روشهای آمار استنباطی )یعنی تأیید شد. 

نتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی  ضریب همبستگی پیرسون( استفاده شده است.

ایج تحقیق می توان گفت برای افزایش پاخسگویی سازمان و مسئوالن تولید کنندگان با توجه به نت رابطه معنی داری وجود دارد.

 پوشاک ورزشی در اصفهان باید فرصتی برای آموزش و ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکت فراهم شود.

 

 

 مسئولیت اجتماعی شرکت ، پاسخگویی سازمانی ، تولید کننده لباس ورزشی.مسئولیت اجتماعی شرکت ، پاسخگویی سازمانی ، تولید کننده لباس ورزشی.  ::کلمات کلیدیکلمات کلیدی
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 رائه راهکارهای تبلیغ و ترویج رشته های موی تای و کیک بوکسینگ بانوان کشور )یک مطالعه کیفی(ا
 8، امیر مرادی نیکنام9، دکتر سارا کشکر8صادق فتاحی میالسی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -8

 یدانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائ -9

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -0

 

 چکیده

ها و دالیل متفاوتی تمرین شود که با انگیزهای گفته میها و فنون مبارزههای مدونی از تکنیکها و سنتبه سیستم هنرهای رزمی

، رقابت در مسابقات، سالمتی بدنی و تناسب اندام، سرگرمی و تفریح و همچنین رشد و تعالی ذهنی، دفاع شخصی شوند؛ برایمی

ام کیک بوکسینگ و ...( ن ،هاپکیدو ،جوجیتسو برزیلی )موی تای،توان بههای رزمی میجسمی و معنوی. از پرکاربردترین سبک

برد.هدف از انجام این پژوهش راهکارهای استراتژیک و عملیاتی برای تبلیغ و ترویج ورزش های رزمی در بخش بانوان می باشد. 

ساختاریافته و عمیق انجام گرفت که به صورت ضبط  ها از روش مصاحبه نیمهتحقیق از نوع کیفی می باشد که برای گردآوری داده

نفر از متخصصان در این حوزه بودند که  85شونده( و یاداشت برداری بوده است . نمونه آماری پژوهش  صدا )با اجازه از مصاحبه

بصورت گلوگله برفی انتخاب شدند. برای بررسی داده های تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری )کدگذاری گزینشی، 

 محوری و باز( استفاده شد.

کد باز رسیده ایم که کد گزینشی)رسانه( به راهکارهایی از 03کد محوری و  1کد گزینشی  0ه پس از بررسی و تحلیل مصاحبه ها ب

قبیل: القای حس بزرگ منشی و پاکسازی حس خشونت و فرهنگ سازی در مورد رشته های رزمی، الگوبرداری تبلیغاتی و ترویجی 

مطبوعات، ترویج با استفاده از رسانه های مجازی  از کشور تایلند برای رشته ی موی تای،  استفاده از رسانه های جمعی و

اجتماعی.و کد گزینشی)مدیریت(به راهکارهایی از قبیل: تغییر در قوانین داخلی این رشته ها برای افزایش جذابیت، زیبا شناختی 

ی کالس های در اماکن و سازه های ورزشی، برگزاری کارگاه های آشنایی با ورزش های کیک بوکسینگ و موی تای، برگزار

آموزشی رایگان دادن، سرویس های رایگان)لباس، تغذیه و...(، برگزاری مسابقات بیشتر و بلیط فروشی رایگان همراه با سرویس. و 

کد گزینشی)منابع انسانی( با راهکارهایی از قبیل: استفاده از روان شناسی رنگ ها و استفاده از رنگ های متنوع به جای رنگ های 

ر بعد ورزش قهرمانی، مشاوره های رایگان، استفاده از چهره های برتر و مشهور برای معرفی رشته های کیک بوکسینگ قرمز وآبی د

و موی تای به بانوان. با توجه به یافته های تحقیق به نظر می رسد استفاده از فاکتورهای آموزش عمومی و اختصاصی و اخذ شیوه 

ین استفاده از صحه گذاری ورزشکاران این رشته تاکنون بطور مؤثر مورد توجه نبوده است های بازاریابی و فروش رسانه ای و همچن

و چنانچه فدراسیون ورزشهای رزمی به این تکات توجه جدی تر نماید می توان انتظار داشت که فعالیتهای ترویجی این فدراسیون 

 بر شناخته شدن برند رشته های مورد نظر این تحقیق اثرگذار باشد.

 

 ورزش های رزمی، تبلیغات، رسانه. کلمات کلیدی:
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 بررسی هوش سیاسی مدیران فدراسیون های المپیکی جمهوری اسالمی ایران
 9،رضا گرمابی8، امیر مرادی نیکنام9، حبیب هنری8صادق فتاحی میالسی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -8

 ریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائیدانشیار گروه مدی -9

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -0

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -9

 چکیده

 سازمان .است بوده قمندعال آن انواع و ها ویژگی ابعاد، ظواهر، یدرباره تفحس و پژوهش به آدمی دیرباز از که است مفهومی هوش

 حالی در فکری استفاده میکنند. عقالئی و هوش مهارتهای دست و به دولت از سهمی به دستیابی برای سیاسی هوش از بزرگ های

 قدرت و منابع که بدانند باید امور به بخشیدن تحقق برای مدیران. است آن اقدامات و سازمان درباره سیاسی هوش های مهارت که

پژوهش حاضر باهدف بررسی هوش سیاسی مدیران فدراسیون های المپیکی .کنند استفاده چگونه و اند آورده بدست چگونه را

تحقیق از نوع مطالعات کمی است. روشی که در این تحقیق مورد استفاده واقع شد از نوع  باشد.جمهوری اسالمی ایران می

 05های المپیکی تشکیل داده است که نمونه آماری شامل ن فدراسیونباشد. جامعه آماری تحقیق را مدیراپیمایشی می-توصیفی

ای باشند که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامهنفر از مدیران فدراسیون های المپیکی می

و تحلیل داده ها از روش آماری تی تک مولفه است که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. برای  تجزیه  5سوالی با 91

 اتجام شده است. 99SPSSنمونه ای استفاده شدکه تمامی عملیات آماری با نرم افزار 
های اجتماعی دارای بیشترین ( و مولفه بازی5119/9نتایج تحقیق نشان داد که مولفه شخصیت سیاسی دارای کمترین میانگین)

( و تسخیر 7315/9( و صداقت آشکار)7191/9های قدرت)های پویاییفهباشد. همچنین مول( می1925/9میانگین)

های اجتماعی با باشند، که تمامی مولفه ها به غیر از مولفه بازی( دارا می0( میانگینی کمتر از میانگین مبنا)1177/9احساسات)

نه برآورد کرد که در حوزه بازی های توان اینگو(. بر اساس نتایج بدست آمده میp=0/05مقدار فرضی تفاوت معناداری دارد)

ها توانایی رقابت پذیری باالیی داشته و همچنین می توانند نقش های زیادی را بپذیرند.همچنین اجتماعی، مدیران فدراسیون

ی و مدیران در استفاده از میمیک های صورت و به لحاظ فرصت طلبی می بایست به توانایی های بیشتری برسند. به لحاظ اثر گزار

اطالعات سیاسی نیازمند تغییر دررویه هستند. لذا به واسطه تحقیق مورد نظر  با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های کمی به 

 بررسی نقاط قوت وضعف مدیران پرداخته شده است.

 

 هوش سیاسی، مدیران، فدراسیون  کلمات کلیدی: 
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 جیه از مدل مالکوم بالدروزارت ورزش وجوانان با استفاد تیفیک یابیارز
 9نفر نبی، ز0ییعقبا دی، حم9یالسیم ی، صادق فتاح8کنامین یمراد ریام

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یورزش تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو -8

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یورزش تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو -9

 یعالمه طباطبائدانشگاه  یورزش تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو -0

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یورزش تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو -9

 

  

 دهیچک

در خصاوص علال  8213در ساال  یغربا یجاامع کارشناسا قااتیباه تحق یعملکرد سازمان یتعال یمدل ها یحرکت طراح شروع

 یریو عدم رقابت پاذ یبودن سطح بهره ور نییپا یعامل اصل قاتیتحق نی. در اگرددیپس از جنگ بر م یژاپن در سال ها شرفتیپ

( و اساتفاده از آنهاا در جهات ناگیدم زهیدر ژاپن )جا تیفیک یمل زهیوجود جا ،با کشور ژاپن سهیکشورها در مقا نیسازمان ها در ا

. بادنبال آن، در اعالم شاد یغرب یابزار در کشور ها نیاز ا یریو عدم بهره گ یژاپن یشرکت ها یتوانمند شیو رقابت و افزا کیتحر

ماورد اساتقبال  عیسار یلایحرکت خ نی. ادیگرد یطراح ییاروپا تیفیک زهیجا 8211و در سال  جیبالدر تیفیک زهیجا 8217سال 

وزارت ورزش وجوانان با اساتفاده  تیفیک یابیپژوهش ارز نیجهان قرار گرفت. هدف از انجام ا یکشور ها ریو سا ییاروپا یکشور ها

 باشادکه¬یما ختهیبه صورت آم قیاست. روش تحق کاربردی – یفیحاضر به صورت توص قی. تحقباشد¬یم جیلدراز مدل مالکوم با

تهران  یدانشگاه ها یبدن تیترب انینفر از دانشجو 13و یو قهرمان یحوزه ورزش همگان نینفراز متخصص 9پژوهش نیجامعه آماری ا

موجود نبود  یابیارز یبرا یپرسشنامه استاندارد نکهیبوده و با توجه به ا افتهیساختار مهیداده ها مصاحبه ن یبوده است. ابزار گردآور

قابل  "تنکابن  ییرجا دیشه مارستانیدر ب جیاقدامات براساس مدل مالکوم بالدر تیفیبررسی سطح ک "از جمله  قیقو فقط چند تح

با استفاده  شودکهیرد نظر در مدل فوق را شامل ممو یارهایکه همه مع یسوال95 یپرسشنامه محقق ساخته ا نیدسترس بود، بنابرا

پرسشنامه با اساتفاده از  یدرون یهمسان ه،یاول یپاسخها افتیبه متخصصان و با در هیشده است و پس از ارا یطراح کرتیل فیاز ط

اساتاندارد  ابییفهرست ارزاقدامات با استفاده از  تیفیبه دست آمده است. و سطح ک 18/3و برابر  یریکرونباخ اندازه گ یآزمون آلفا

 هیمورد تجز   SPSS 22 و در نرم افزار یبا استفاده از آزمون ت قیتحق یقرار گرفت. داده ها یابیمورد ارز جیمدل تعالی مالکوم بالدر

 .دیاستفاده گرد  یکدگزار یبرا MAXQDA از نرم افزار مکس نیقرار گرفت.و همچن لیو تحل

 نیبدست آمده اسات. همچنا 837/902اقدامات وزارت ورزش و جوانان،  تیفیک نهیدر زم یاکتساب ازیامت یبه طور کل قیتحق جیننا

و  نیمحصوالت بهتار ج،یو در حوزه نتا ندهایدر رتبه آخر فرا یاستراتژ یساز ادهیو پ جادیا اریارشد در رتبه  اول و مع یرهبر اریمع

را نشان  یاقدامات سطح قابل قبول تیفیک نکهیقرار گرفتند. با وجود ا جیدرمدل مالکوم بال یارهایمع نیتر نییکار پا یرویتوجه به ن

وزارت ورزش و جواناان   شاتریضرورت توجه ب انگرینما ،یو تمرکز برمنابع انسان کیاستراتژ یزیبرنامه ر یارهایدر مع یداد؛ اما کاست

  .شاخص هاست نیبه ا

 

 .تیفیک ،یرهبر ج،یمدل مالکوم بالدر :یدیکل کلمات
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 شناسایی موانع توسعه ورزش همگانی از دیدگاه مردم کرمانشاه
 امیر الفتی

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه

 چکیده

به رقم اهمیت ورزش در سالمت جسم و روان، با توجه به تغییر سبک زندگی و حرکت به سمت کم تحرکی در میان اقشار جامعه، 

ر ورزش همگانی نیز کاهش یافته است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع توسعه ورزش همگانی در استان میزان مشارکت د

کرمانشاه از دیدگاه اساتید و دانشجویان تربیت بدنی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر 

گیرد. های اولیه و ثانویه مورد استفاده قرار میشود که هر دو نوع دادهها روش توصیفی از نوع پیمایشی محسوب میگردآوری داده

دهند. نمونه اماری نیز متشکل از جامعه آماری این پژوهش را اساتید دانشگاهی، خبرگان و مدیران ورزش همگانی کشور تشکیل می

بر ها انجام گرفت. در این پژوهش عالوه از آننفر از اساتید و دانشجویان تربیت بدنی استان کرمانشاه بودند که نظرسنجی  992

وسیله پرسشنامه و مصاحبه های اولیه نیز که بههای ثانویه که از منابع و مستندات علمی موجود گردآوری شدند از دادهداده

 است. گرفته انجام  99 هنسخ  SPSSتمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  گردآوری شدند نیز استفاده شد.

نتایج تحقیق نشان داد، که کمبود نیروی انسانی بزرگترین مانع ارتقای ورزش همگانی است. همچنین دیگر نتایج تحقیق نشان داد 

که بعد از کمبود نیروی انسانی، بودجه و مسائل مالی، کیفیت و کمیت اماکن و تجهیزات ورزشی از دیگر موانع توسعه و ارتقای 

رغم تعداد باال و روز افزون فارغ التحصیالن تربیت بدنی با توانند. بهیران و متولیان ورزش همگانی میمد ورزش همگانی بودند.

توانند با مشخص کردن شرح ها، کمبود نیروی متخصص در بخش ورزش همگانی را جبران کنند. همچنین مدیران میاستفاده از آن

ها به توسعه گیری از نیروی داوطلب موجود در آنورزش همگانی، با بهرهها و نهادهای دست اندرکار وظایف برای تمام سازمان

 ورزش همگانی کمک کنند.
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 مردم کرمانشاهورزش همگانی  گسترشها در رسانه تحلیلی بر نقش
 امیر الفتی

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه

 چکیدهچکیده

عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر اذهان عمومی یاد می شود. با توجه به تغییر سبک زندگی و کاهش آمار  امروزه از رسانه ها به

مردم استان کرمانشاه انجام ورزش همگانی  گسترشدر  ها رسانه ورزش همگانی در میان مردم، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش

ردی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف کارب

در این  نفر به عنوان نمونه استفاده شد. 992را اساتید و دانشجویان تربیت بدنی شهر کرمانشاه تشکیل دادند که از بین آنها، 

 12/3خ آلفای کرونباستفاده از آزمون که پایایی آن با ااستفاده شد.  (8023) پژوهش، از پرسشنامه بازبینی شده مرادی وهمکاران

آزمون فریدمن برای رتبه اولویت بندی ابعاد جایگاه  ازمحاسبه شد. از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و غیره، و 

 .گرفته استم انجا 99 هنسخ  SPSSتمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  رسانه ها در ترویج ورزش همگانی استفاده شد.

ورزش همگانی از دیدگاه  هتوسع دالیل مهمترینآموزش و مشارکت،  فرهنگ سازی، اطالع رسانی، به ترتیبنتایج تحقیق نشان داد، 

فرهنگ سازی مهمترین چالش  اطالع رسانی و های جمعی بودند. در تحلیل این یافته باید بیان شود که رسانه برایپاسخ دهندگان 

ای باید از دوران خردسالی و  های آموزشی و رسانه تولید برنامه نظران است. برای این منظور، ذعان اغلب صاحبورزش به ا توسعه

های  های مناسب و اثرگذار به تغییر نگرش و رفتار مردم در زمینه فعالیت بدنی منجر شود. تهیه فیلم کودکی آغاز شود و با شیوه

و قرار دادن فایل قابل دانلود در فضای اینترنت نیز از جمله راهکارهای ارتقای ورزش  های صوتی و ویدئویی آموزشی کوتاه و کلیپ

 همگانی است.
 

 .ورزش همگانی، رسانه، فرهنگ سازی، آموزش، اطالع رسانی، مشارکت اجتماعی  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  پوسترمقاالت                                                                                  همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  پنجمین         
 

 835 

 

 

 (یفیمطالعه ک کی) بانوان کشور بدنسازیرشته  جیو ترو غیتبل یراهکارها
 0سارا کشکر، 9، محمد قادرخانی8*ینجمه مراد

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یورزش تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو -8

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یورزش تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو -9

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یورزش تیریمد اریدانش -0

 

 چکیده

شکل دهنده ی روابط  از عواملیکی دوران استانداردهای جدیدی پیدا کرده و این در از جمله موضوعاتی است که  فیزیکیجذابیت 

 است و رفتارهای گوناگون نظیر دوران  اهمیت بیشتری پیدا کردهاین محسوب می شود. به طوری که مدیریت بدن در  بین فردی

حوالت جهانی به مسأله بدن توجه بسیاری شده دوره جدید با ت بدنسازی، رژیم های غذایی، تجهیزات ورزشی و آرایشی مختلف در

 و اقدام برای رعایت رژیم قرار گرفته بانوانزیبایی مورد توجه  ی برایدر چند دهه اخیر در ایران تناسب اندام به عنوان معیار. است

یم ها برای سالمت روانی و . اما این رژاست ایرانی تبدیل شده بانواندستیابی به تناسب اندام به دغدغه برخی از  الغری جهت های

پیامدهای سوئی دارد، هنگامی که الغری به عنوان شرایط مطلوب بدنی در رسانه ها تبلیغ می شود، دختران و  بانوانجسمانی 

تغذیه سالم و  نظرحساس ترین شرایط رشد بدنی از  درو رسیدن به وزن ایده آل خود را در معرض رژیم های سخت  پسران جوان

ورزش بدنسازی برای افراد ج یغ و ترویتبل یبرا یاتیک و عملیاستراتژ ین پژوهش راهکار هایهدف از انجام ا. ر میدهندقرامتعادل 

نه یشیات پیاز مطالعه ادب ی آنداده ها یگردآور یبرا بود و یفیپژوهش حاضر از نوع ک .باشد یمبانوان قشر  یبرا جامعه و به ویژه

دانشجوی رشته های تربیت بدنی و سایر رشته های علوم انسانی  93گان در مصاحبه شامل شرکت کنندمصاحبه استفاده شد.  و

نفر مورد مصاحبه فرار  93نفر از دانشجویان شروع شد و تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت و نهایتا  83مصاحبه با  بودند.

نیمه ساختار یافته بود. برای تحلیل داده های تحقیق از روش  گرفتند. ابزار اندازه گیری تحقیق قلم و کاغذ و ضبط صوت و سواالت

 تحلیل مقوله ای بهره برداری شد.

 نوانبا برای امروز دنیای در اندام تناسب و زیبایی که آنجایی ازر به دست آمد، زی نتایج مصاحبه طریق از ها داده آوری جمع از پس

 سالن تجهیز و ساخت .گرفت پیش در حوزه این در تبلیغ برای را زیر ارهایراهک توان می است توجه قابل و مهم موضوعات از یکی

 تر، سالم زندگی اشتنی، دانرو–ی روح شادابی و نشاط بدنی ی ها توانایی با رابطه در آنهای به دادن آگاهی بانوان، اختصاصی های

 این که ،می باشد بانوان سالمت کننده تهدید االب سنین در که حرکتی های محدودیت یا ها ناتوانی و مشکالت بسیاری از پیشگیری

 های شبکه انواع در ها پیج و ها کانالگیرد. ایجاد صورت حوزه این اساتید همچنین و مجرب مربیان و متخصصان توسط تواند می امر

 برای متناسب و زیبا جسمانی و فیزیکی های الگوبدنسازی. ارائه ی  ورزش ترویج خصوص در بخشی آگاهی محوریت با اجتماعی

 و مجرب مربیان استاندارد، بدنسازی های سالن معرفی و ورزشی ه یرشت این در بانوان شاخص های چهره از استفاده .بانوان

 در ان از اقدامات الزم در این حوزه می باشد.سودجوی برخی استفاده سو از جلوگیری برای ملی رسانه در تغذیه، مشاورانو  متخصص

گسترده و  بخشی آگاهی و رسانی اطالع عدم معهجا امروزه معضالت از یکی بانوان قشر برای بدنسازی ورزش رویجت و تبلیغ خصوص

است. اقدام مهم  یو اجتماع یبدن یها بیانواع آس ی ازریشگیپ در رابطه با  ملی رسانه مخصوصأ و جمعی های رسانه انواع رعلمی د

 حرفه غیر و آگاهانهان های استفاده دلیل به ها خانواده برخی بین در بدنسازی ورزش هب نسبت منفی نگرش بردن بین ازدر این باره 

   توسط پزشکان و متخصصان می باشد. قانونی غیر های سالن از بعضی در الغری های دارو و ها مکمل انواع از ای

 

 بدنسازی، بانوان، تبلیغ و ترویج، تناسب اندام، سالمتی. کلمات کلیدی:
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 پارادایم رسانه ای برنامه تلویزیونی نود ومقایسه آن به تفکیک گروه های مخاطب شناسایی
 0رضا شجیع،  9عبدالحمید احمدی  ،8مهتاب بارانی

 کارشناس ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ -8

 دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ -9

 استادیار دانشگاه پیام نور -0

 

 چکیده

محدوده  کیدر  دهیپد کی رامونیتفکر و استدالل پ یمنسجم برا یاست که فراهم کننده چارچوب یریصطالح فراگا میپارادا

و از  یاز لحاظ هدف کاربرد پژوهش نیابود.  نود تلویزیونی برنامه ای رسانه پارادایم . هدف از این پژوهش شناساییاستمشخص 

 999به تعداد نامحدود بود.  8027در سال  23یق کلیه مخاطبان برنامه جامعه آماری این تحق است. یهمبستگ - یفینوع توص

مورد  35/3 یخطا بیضرو با  به روش تصادفی طبقه ای )بر اساس سطح مخاطب( 8027در سال  برنامه نود یونیزیمخاطب تلو

پایایی برای جمع آوری اطالعات استفاده ی بعد از تایید روایی و رسانه ا میپارادااز پرسشنامه استاندارد قرار گرفت.  لیو تحل هیتجز

برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شد. نتایج نشان  Spss V23شد. از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اکسل و 

 یاکنش رسانه شیبا افزا نکهیکنند و ا یم یابیارز« مخاطب محور»را  یونیزیبرنامه تلو نیهر چهار گروه مخاطبان، اداد که 

. به (p=38/3) ابدییم شیافزا زیو خواسته ن ازینود در هر دو مولفه ن یونیزیها به برنامه تلوتا فعال، نمره آن رفعالیمخاطبان از غ

 محورخاطبم یونیزیبرنامه تلو کی یمحتوا یریگ-رسانه در شکل -پژوهش حاضر؛ بر ساختار و نقش متقابل مخاطب  یطور کل

 ای دنیبه د یلیتما یکه حت یخود را در ذهن مخاطب کیمیپارادا تیمحور قادر است موقعرسانه مخاطب کی نکهیو ا دکنیم دیتأک

 ونیلتراسیمخاطب و ف یمعنا از سو یحداکثر رشیبر پذ یآمادگ یبه معنا تیتثب نیکند و ا تیبرنامه ندارد تثب دنیشن

 است.  یانتقاد یهافرضشیپ

 

 رسانه ای، برنامه تلویزیونی نود، تفکیک مخاطب پارادایم کلمات کلیدی:
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 ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی تولید کنندگان محصوالت ورزشی در اصفهان

 9، احمدعلی آصفی8انیس ناصری

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان-8

 اصفهان استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه -9

 

 چکیده

امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر عملکرد سازمان ها و شرکت های ورزشی میزان توجه مدیران و کارکنان آنان یه 

مسئولیت اجتماعی خود و نیز ایفای نقش باسخگویی آنان در قبال جامعه می باشد.   هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین 

پژوهش حاضر از نوع توصیفی  و پاسخگویی سازمانی در تولید کنندگان لباس ورزشی شهر اصفهان است.مسئولیت اجتماعی شرکت 

همبستگی است که گردآوری داده ها به روش میدانی انجام شده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه  -

ی سرشماری انجام شد.ابزار سنجش پژوهش دو پرسشنامه پرسنل تولیدکنندگان لباس ورزشی شهراصفهان بودو روش نمونه گیر

استاندارد شامل مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها 

بستگی پیرسون( استفاده از روشهای آمار توصیفی )به عنوان مثال جداول و نمودارها( و روشهای آمار استنباطی )یعنی ضریب هم

 شده است.

با توجه به نتایج  نتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

تحقیق می توان گفت برای افزایش پاخسگویی سازمان و مسئوالن تولید کنندگان پوشاک ورزشی در اصفهان باید فرصتی برای 

 و ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکت فراهم شود. آموزش

 

   مسئولیت اجتماعی شرکت، پاسخگویی سازمانی ، تولید کننده لباس ورزشی. :کلمات کلیدی
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 انیمشتر یرفتار التیبر تما یمحصوالت ورزش یونیزیتلو غاتیتبل یاصول اخالق تیرعا یابیارز

یورزش یهافروشگاه  
 حسین زمانی8، احمد محمودی9، مهیار رسولی0، محمد سنجری9

 یکوانیا یرانتفاعیغ-یردولتیدانشگاه غ یورزش یابیبازار تیریکارشناس ارشد مد -8

 مسئول( سندهی)نو یکوانیا یرانتفاعیغ-یردولتیدانشگاه غ یبدن تیمدرس گروه ترب -9

 یکوانیا یرانتفاعیغ-یردولتیدانشگاه غ یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو  -0

 دانشگاه تهران یورزش تیریکارشناس ارشد مد -9

 

 دهیچک

 ابادییاداماه م زیاآغاز و بعد از مصارف ن د،یاست که قبل از خر یکیزیو ف یروان یندهایاز فرا یامصرف کننده شامل مجموعه رفتار

ابی، درک چرایای و چگاونگی عنوان بخشای از بازاریا(. هدف اصلی مطالعه رفتار مصرف کنناده، باه8222السون و گرونرت ،  تر،ی)پ

تار بازاریاابی  اثربخش یهایاست. دستیابی به چنین بینشی بازاریابان را قادر به تدوین استراتژ نخرید مصرف کنندگا یریگمیتصم

 نترلکرقابالیکنترل و غخرید  تحت تأثیر دو دسته از عوامل قابل یریگمیفرآیند تصم د،یخر کی(. در 9332)چن و مائو ،  دینمایم

اجتماعی و گروهی، عوامل روانی و فردی، عوامل موقعیتی و عوامال مرباوط باه  -ها عبارتند از: عوامل فرهنگیآن نیتراست که مهم

و  پردازانهیاارائاه شاده توساط نظر یابیابازار ختهیآم یهامدل یدر تمام باًی(. تقر9339آمیخته بازاریابی  )بالنکسون و استوکس ، 

 غااتیتبل یاصاول اخالقا تیرعا ریتأث یبررس قیحقعامل مشترک است. هدف از ت کی  غاتیتبل ،یابیبازار تیریمتخصصان حوزه مد

  .بود یورزش یهافروشگاه انیمشتر یرفتار التیبر تما یمحصوالت ورزش یونیزیتلو

شاامل  قیاتحق یجامعه آماار .باشدیم یهمبستگ یفیها، توصداده یازنظر هدف، از نوع کاربردی است به لحاظ گردآور قیتحق نیا

بار اسااس جادول  (N>833333) قیا. با توجه به نامحدود بودن جامعاه تحقباشدیشهر تهران م یورزش یکاالها انیمشتر یتمام

ها از داده یآورمنظور جمععنوان نمونه انتخاب شد. بهساده به یصورت تصادفبه یورزش یاکااله انینفر از مشتر 019مورگان تعداد 

( اساتفاده 8029) انیو خاداداد یدیسا غااتیتبل ی( و اصول اخالق9330و همکاران ) تاملیز انیمشتر یرفتار اتین یهانامهپرسش

 ی)همبساتگ ی( و آماار اساتنباطیفراوانا عیاتوز ی)جاداول و نمودارهاا یفیآماار توصا یهاها از روشداده لیوتحلهیتجز یشد. برا

 .( استفاده شدیرمدل معادالت ساختا ر،یمس لیتحل رسون،یپ

و  یو بهداشات، توجاه باه رقابات ساالم اقتصااد یتوجه به سالمت ،یتوجه به کرامت انسان غات،یصداقت در تبل نینشان داد ب جینتا

اصاول  ریمسا لیاتحل جیوجود داشات و بار اسااس نتاا یرابطه مثبت معنادار انیمشتر یرفتار اتیاطالعات ارائه شده با ن تیشفاف

صاداقت » یاخالقا یهاااصول ارزش نیکنند. در ب نییرا تب انیمشتر یرفتار اتین انسیوار ازدرصد  0/11ادرند ق یاخالق یهاارزش

 دارد. انیمشتر یرفتار اتیرا بر ن یاثرگذار نیشتریب «غاتیدر تبل
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 پژوهش یرهایمتغ نیاستاندارد شده ارتباط ب بیضرا یبار عامل ری. مقاد1شکل

شاده و  انیحس اعتماد در مشتر شیو افزا یرفتار اتین یبر رو ریسبب تأث غاتیدر تبل یاصول اخالق تیتوجه به مباحث فوق رعا با

بار  یونیازیتلو غاتیتبل راتیو مصرف کنندگان شود. حال اگر تأث انیمشتر تیو رضا لیتما زیو ن غاتیتبل یمنجر به اثربخش تواندیم

اساتفاده گاردد. چراکاه ضاعف در سیساتم  یاصاول اخالقا یدر راساتا تیرفظ نیاز ا دیباشد با ادیز اریافکار و احساسات مردم بس

. در دنیاای اماروز توجاه باه شاودیما یورزشا انیمشاتر نیبه سمت عدم اعتماد منجر به کاهش اعتمااد در با شیاخالقیات و گرا

. بار اسااس شاودیب مایاک ناوع برتاری رقاابتی محساو یشورز غاتیمدیریت اخالقی در تبل یاانسانی و تکیه بر جنبه یهاارزش

 یاثار مثبات معناادار یمحصوالت ورزشا انیمشتر یرفتار اتیبر ن غاتیدر تبل یاخالق یهامشاهده شد که ارزش قیتحق یهاافتهی

از  یریگاندازه یهاصنشان داد که شاخ انیمشتر یرفتار اتیبر ن غاتیتبل یاخالق یهااثر ارزش یریگبرازش مدل اندازه جیدارد. نتا

 دریا( و ها9331( و باهونگ و همکااران )8223(، الول )8020) انیو خداداد یدیس افتهیهمسو با  جیالزم برخوردار است. نتابرازش 

 .اشاره کردند غاتیدر تبل یاخالق یهاارزش ریبه تأث کیکه هر  باشدی( م9387و همکاران )

 

 .یورزش یابیزاربا ان،یرفتار مشتر ،یاخالق یهاارزش ،یتجار غاتیتبل :یدیکل کلمات
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 شهر تهران یبدن تیترب رانیدب یاجتماع هیدر سرما یاو اخالق حرفه یاجتماع تینقش مسئول
 0، مهدی محمودی یکتا9، شهرام نظری8فهیمه حسنی

 کیایوانغیرانتفاعی -غیردولتیکارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه  .8

 کی )نویسنده مسئول(ایوانغیرانتفاعی -غیردولتیگاه استادیار گروه تربیت بدنی دانش .9

 کیایوانغیرانتفاعی -غیردولتیعضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه  .0

 چکیده

نقش موثر و همه جانبه دارد که با  تیو ترب میاز تعل یبه عنوان بخش مهم 9و ورزش 8یبدن تیترب گر،یاز طرف د

 یسالمت جسم نیدر تام یادیو بن یاساس یازهایاز ن یکیبه عنوان  یتکامل انسان سالم و شهیانسان سالم، اند یارهایمع

مطلوب و موفق  یو اجرا 0تیریشک مد بدون دارد. یدیلآحاد جامعه نقش ک یاستعدادها ییو رشد و شکوفا یو روح

منابع  نیتام و متعهد است و با 5، کارآمد9و ورزش مستلزم تالش در جهت جلب و جذب افراد متخصص یبدن تیترب

 تینقش مسئولهدف اصلی تحقیق،  (.8025،یکائیسازند)ب ایسازمان را مه یو بهره ور یبسترکارآمد سته،یشا یانسان

بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از شهر تهران  یبدن تیترب رانیدب یاجتماع هیسرما در یاو اخالق حرفه یاجتماع

 تیمعلمان ترب هیشامل کل قیتحق نیا یجامعه آمارگردد. میدانی اجرا می نظر استراتژی همبستگی است که به روش

نفر مرد  571نفر)   9090منطقه آموزش و پرورش که در مجموع    82ه ک 8027-21 یلیتهران در سال تحص شهر یبدن

ا در نظر گرفتن حجم نمونه ب نییو جهت تع یاخوشه یریگبا استفاده روش نمونه یریگنمونه .باشندینفر زن( م 8817و 

نفر  995اساس حجم نمونه برابر  نیو مورگان استفاده شده و بر ا یحجم نمونه کرچ نیی( از جدول تعN)یآمار تیجمع

 (،9330) و استوارتز های استاندارد مسئولیت اجتماعیبه منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه بدست آمد.

 لیو تحل هیتجز( استفاده شد. 8012خداداد و همکاران) ( و سرمایه اجتماعی8023) مقیمی و رمضان یااخالق حرفه

 .گردیداستفاده  یو استنباط یفیآمار توص یبرا  SPSSها با استفاده از نرم افزار داده

و  داشتمعنادار وجود  ارتباط از نظر آماری (r= 501/3سرمایه اجتماعی )و مسئولیت پذیری  ینبنتایج نشان داد که 

ای اخالق حرفه ین. بداشت( وجود r= 588/3) یفرد ینبا اعتماد بی قانون پذیرییتمسئول ینب یهمبستگ ینباالتر

اخالق  ینب یهمبستگ ینباالتر داشت، همچنینمعنادار وجود  ارتباط از نظر آماری (r=502/3)یمعلمان با سرمایه اجتماع

                                                           
1. Physical Education 
2. Sport 
3. Management 
4. Expert 
5. Efficient 
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های ای و از بین مولفهنتایج نشان داد که از متغیر اخالق حرفه .شتدا( وجود r= 577/3)ی فرد یناعتماد ب ای باحرفه

بینی سرمایه اجتماعی را پذیری نوع دوستانه توانایی پیشپذیری قانونی و مسئولیتمسئولیت مسئولیت اجتماعی، مولفه

 بدنی شهر تهران را داشت.در بین معلمان تربیت
 یاجتماع هیبا سرما یاجتماع تیمسئول یهامؤلفه نبیشیپ ریمتغ نیب ونیرگرس لیتحل جینتا. 1جدول

 رگرسیون همزمان
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 

 tمقدار  استانداردشده
سطح 

 معناداری
B Std. Error Beta 

15/8 مقدار ثابت  891/3   851/88  338/3 

پذیری مسئولیت

 قانونی
817/3 315/3  815/3  513/9  388/3 

پذیری مسئولیت

 دیاقتصا
315/3 370/3  329/3  851/8  997/3 

پذیری مسئولیت

 اخالقی
889/3 375/3  809/3  598/8  892/3 

نوع پذیری مسئولیت

 دوستانه
878/3 379/3  872/3  921/9  399/3 

 
 

 ی اجتماع هیبا سرما یااخالق حرفه نبیشیپ ریمتغ نیب ونیرگرس لیتحل جینتا. 2جدول

ضرایب  دهضرایب استاندارد نش رگرسیون همزمان

 استانداردشده

سطح  tمقدار 

 معناداری

B Std. 

Error 

Beta 

59/8 مقدار ثابت  850/3   83/83  221/2 

399/3 222/2 رفتار اخالقی  502/3  85/80  221/2 

 

 ی آموزش و پرورشبدنتیتربیکی از عواملی که باعث ادامه حیات توان گفت که در پاسخ به سوال اصلی تحقیق می

 کرده، دنبال را خود اهداف یبدن تیترب دبیران شودمی باعث مسئولیت چرا که احساس پذیری است.سئولیتم شود،می

را در  یمهم ارینقش بس یاجتماع هیای و سرماامروزه اخالق حرفههمچنین  کنند. برقرار مناسبی ارتباط دیگران با

ها چه ارزش یبدن تیترب رانیدب نکهیبرحسب اچرا که  .کنندیم فایا ی آموزش و پرورشبدن تیتربعلی الخصوص  سازمانها

 خواهد گرفت. قرار ریانجام آن، تحت تأث زانیباشند، نحوه انجام کار و م رفتهیپذ کرده و یرا درون ییو هنجارها

 .شهر تهران یبدن تیترب رانیدب ی،اجتماع هیسرما ی،اخالق حرفه ا ی،اجتماع تیمسئول: کلمات کلیدی
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 های مورد نیاز مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانانستگیسنجش شای
 0، مهدی محمودی یکتا9، شهرام نظری8محسن خمارلو

 کیغیرانتفاعی ایوان-کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی .8

 کی )نویسنده مسئول(غیرانتفاعی ایوان-استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی .9

 کیغیرانتفاعی ایوان-علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی عضو هیئت .0

 چکیده

های دولتی حائز اهمیت سازمان ازجملهدستیابی و موفقیت در هر سازمانی  منظوربههای شغلی و مدیریتی لزوم توجه به شایستگی

های مراتب بیشتر است، زیرا که فعالیتبهها، نسبت به دیگر سازمان های دولتی اهمیت و ضرورت مدیریت در آناست. در سازمان

ها بیشتری برخوردار است. مدیران دولتی با انتظارات باالی ها، از محدودیتهای دولتی، در مقایسه با سایر سازمانمدیران سازمان

و هنر مدیریت در  کارگیری علمها، توقعات جامعه، نظارت اجتماعی مردم و مطبوعات مواجهند، به همین دلیل بهمدیران دستگاه

های هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل شایستگی(. 8017های دولتی اهمیت دوچندان یافته است )حسینیان و شریفی، سازمان

 ازنظرنتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی،  ازلحاظمورد نیاز مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان بود.  این تحقیق 

ای بوده که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و مقایسه -از نوع تحقیقات علی استراتژی پژوهشی

نفر( و ادارات ورزش  19ها )نفر(، ادارات کل ورزش و جوانان استان 95های روابط عمومی در وزارت ورزش و جوانان )کارکنان بخش

 عنوانبهگیری کل شمار، تمامی افراد جامعه و بر اساس روش نمونه نفر( 813=نفر( بودند )مجموع 50ها )و جوانان مراکز استان

( استفاده شد. در 8021های مدیران روابط عمومی رنجبر )ها از پرسشنامه شایستگیآوری دادهجمع منظوربهنمونه انتخاب شدند. 

های تحلیل عاملی تأییدی در های تحقیق از مدلمون فرضیهها و در آزبندی دادهها از آمار توصیفی برای به طبقهوتحلیل دادهتجزیه

 استفاده شد. SPSSافزار بندی فریدمن در نرمو آزمون رتبه Amosافزار نرم

های های مورد نیاز مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان را با سه بُعد شایستگیهای پژوهشی مدل شایستگییافته

سازی، مدیریت رابطه اقتضائی، اجرایی، کارگروهی، رهبری، شبکه های ادراکی،مؤلفه شایستگی 89ای و هعمومی، اجتماعی و وظیف

ای، مدیریت رویداد، مدیریت ارتباطات بحران و مدیریت وجهه ارائه کرده بین فردی با عموم، رابطه اجتماعی با عموم رابطه حرفه

های مدیران روابط عمومی به ترتیب اولویت عبارتند بودند از: گیاست. همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن شایست

 ای. های وظیفههای عمومی و شایستگیهای اجتماعی، شایستگیشایستگی
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 های مدیران روابط عمومی . ضرایب استاندارد شده سنجش شایستگی1شکل

در مشاغل مختلف،  هایستگیشا ینافراد متناسب با ا هر شغل و انتخاب یازمورد ن هاییستگیشناخت درست شا باید اذعان نمود که

است  یهیخواهد داشت. بد یدر دست اقدام را در پ هاییتفعال یاثربخش یشافزا ینخاطر کارکنان و همچن یترضا یشامکان افزا

 یگاهست، از جاا یرونب یایو دن یورزش یهاسازمان ینب یکه پل ارتباط یروابط عموم یرانمسئله در خصوص کارکنان و مد ینا

از عوامل مهم  یکی اییفهو وظ یاجتماع ی،عموم هاییستگیبا شا یرانبر انتخاب مد یدبا تأک ینبرخوردار است؛ بنابرا یو ممتاز یژهو

و متناسب با  یژهو یریتیمد هاییستگیشا یفمنظر تعر ینارتباطات و بهبود رابطه با عموم مردم است. از ا یتوانمند یدر ارتقا

در صورت استفاده از چارچوب  یورزش یها. لذا سازمانباشدیم یورزش یهااز سازمان یکهر  یطبر شرا یو مبتن یعمومروابط 

 .یرنددر نظر بگ یزخاص سازمان خود را ن هاییتحاضر قابل

 

 جوانان. های اجتماعی، مدیران روابط عمومی، اداره ورزش وای، شایستگیهای وظیفهشایستگی، شایستگیکلمات کلیدی: 
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 های ورزشیگیری مزیت رقابتی در مجموعههای بازاریابی در شکلنقش قابلیت
 9، شکوفه گنجی0، مهیار رسولی9، احمد محمودی8زینب قبادی

 کیغیرانتفاعی ایوان-کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه غیردولتی -8

 کی )نویسنده مسئول(غیرانتفاعی ایوان-ی دانشگاه غیردولتیمدرس گروه تربیت بدن -9

 کیغیرانتفاعی ایوان-دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی -0

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران -9

 

 چکیده

 هاشرکتشوند. یمت محسوب های رقابتی برای شرکیتمزیکی از منابع مهم برای افزایش  عنوانبههای بازاریابی یتقابل 

برند و یمهای بازاریابی خود به کار یاستراتژها )محصوالت و خدمات( بر مبنای یخروجهایشان را برای انتقال منابع به یتقابل

(. هدف اصلی 9335، 8شود )وبستر، مالتر و گانسانیمهای یک شرکت بر روی عملکرد آن مؤثر است و باعث بهبود آن یتقابل

ازنظر  قیتحق نیاهای ورزشی شهر تهران بود. گیری مزیت رقابتی در مجموعههای بازاریابی در شکلش حاضر نقش قابلیتپژوه

شامل تمامی جامعه پژوهش باشد. می یهمبستگ یفیتوص ،هاداده یگردآور به لحاظهدف، از نوع تحقیقات کاربردی است 

گیری باشگاه به روش نمونه 987گاه( و بر اساس جدول مورگان تعداد باش 952های ورزشی خصوصی شهر تهران بود )باشگاه

ها از داده یآورمنظور جمعها توزیع شد. های تحقیق در بین مدیران یا کارکنان باشگاهنمونه انتخاب و پرسشنامه عنوانبهتصادفی 

با استفاده از  ابزار تحقیق ییای. پا( و پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر استفاده شد8220گیما ) -های بازاریابی آثاهنپرسشنامه قابلیت

 ی. برا( به دست آمدα=199/3( و مزیت رقابتی )α=119/3های بازاریابی )برای پرسشنامه قابلیتکرونباخ  یآلفا بیضر

ی )جداول و نمودارهای توزیع فراوانی( و آمار استنباطی )همبستگی پیرسون و تحلیل فیآمار توص یهاها از روشداده وتحلیلیهتجز

 شد.بررسی فرضیات تحقیق استفاده  منظوربهمسیر( 

های های بازاریابی )ارتباط با مشتری، خدمت متمایز، خدمت به مشتری، اثربخشی فعالیتبین قابلیت نشان داد قیتحق یهاافتهی

ها ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. نتایج مدل تحلیل مسیر نیز د، تحقیقات بازاریابی، شبکه توزیع( با مزیت رقابتی باشگاهپیشبر

کنند و های ورزشی را تبیین میدرصد از واریانس کل میزان تغییرات مزیت رقابتی باشگاه 1/15های بازاریابی نشان داد که قابلیت

                                                           
1. Webster, Malter & Ganesan 
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ها نشان داد که تحقیقات بازاریابی های بازاریابی اثر مثبت معناداری بر مزیت رقابتی داشت. یافتهلیتبر اساس مدل تحقیق قاب

 های ورزشی شهر تهران دارد.بیشترین اثر را بر مزیت رقابتی باشگاه

 
 های ورزشیهای بازاریابی با مزیت رقابتی مجوعهضرایب استاندارد مُدل ارتباطی بین قابلیت -1شکل

 

بازارهای متنوع خدمات  ازجملهتوان گفت که در دنیای رقابتی امروز در تحقیق حاضر می آمدهدستبهیت بر اساس نتایج هادرن

به چشم  شدتبهورزشی که رقابت بین رقبای موجود، فشار از جانب رقبای جدید، پتانسیل خدمات ورزشی و حضور مشتریان 

های بیشتری را برای مشتریان ایجاد کنند و دالیل بیشتری به د که بتوانند ارزشهای موفق هستنبین باشگاهیندراخورد و می

ها را به خرید خدمات و ایجاد رابطه بلندمدت با باشگاه ترغیب سازند. به دست آوردن مشتریان وفاداری از مشتریان ارائه دهند تا آن

برای دستیابی به مزیت رقابتی در برابر رقبای دیگر ارائه کننده ها بنابراین باشگاه؛ طریق داشتن مزیت رقابتی به دست خواهد آمد

ها باید برای های بازاریابی خود تکیه داشته باشند. باشگاهخدمات ورزشی و دیگر خدمات تفریحی و سرگرمی نیاز است که بر قابلیت

نداشته باشد.  مدتکوتاها توسط رقبا حداقل در هها را گسترش دهند که امکان تقلید آنهای بازاریابی ایجاد کرده و آنخود قابلیت

ها از بازار افزایش خواهد ها ایجاد کند و از این طریق سهم آنتوانند مزیت رقابتی نسبتاً پایداری را برای باشگاهها میاین قابلیت

 یافت.

 

 های ورزشی.های بازاریابی، مزیت رقابتی، باشگاهقابلیت کلمات کلیدی:
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مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر تعدیل بدبینی سازمانی با نقش میانجی فضیلت سازمانی معلمان نقش 

 بدنی تهرانتربیت
 9، شهرام نظری8فاطمه عصمت شعار

 کیغیرانتفاعی ایوان-کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی .8

 کی )نویسنده مسئول(غیرانتفاعی ایوان-استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی .9

 چکیده

گرا، رسد رفتارهای مثبتدر مطالعه عوامل مؤثر بر پیشگیری از بدبینی سازمانی و یا عوامل مؤثر بر بروز بدبینی سازمانی، به نظر می 

« و سازمانفضیلت گرایی در کار »باشند. اصطالح ها عوامل مؤثر بر بدبینی در سازمان ازجملهتوانند می 8همچون فضیلت سازمانی

پی، یکنکنند )یکارشان پرحرارت و باانرژی هستند؛ معنا و هدف در کارشان را درک م کننده تجربه کارکنانی است که در توصیف

سازمان نمود د در صفات شخصیتی افرا تواندیاخالقی سازمان است که م هاییژگیفضیلت سازمانی و (.8025ستار و ملکیان فرد، 

. فضیلت شودینوع رفتار در زندگی آموخته م فضیلت سازمانی صفات اخالقی است که از تجمع ادراکی یک پیدا کند. بنابراین،

هدف از پژوهش حاضر (. 9335، 9)چوان ها آشکار گرددآرمان سازمان یهاارزش سازمانی باید در سطح سازمان عملیاتی شود و در

بدنی شهر تهران با توجه به نقش میانجی فضیلت سازمانی معلمان تربیتبر کرامت انسانی بر بدبینی  بررسی تأثیر مدیریت مبتنی

همبستگی سازمانی بود.  این تحقیق از لحاظ نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر استراتژی پژوهشی از نوع تحقیقات 

بدنی مدارس شامل تمامی معلمان تربیتجامعه آماری تحقیق مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بوده که به شکل میدانی اجرا شد. 

نفر به عنوان نمونه انتخاب  031ای تصادفی بود. بر اساس جدول مورگان و به روش خوشه 8027-21شهر تهران در سال تحصیلی 

مانی (، فضیلت ساز8021های مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی فروتنی و بحرانی )ها از پرسشنامهآوری دادهبه منظور جمعشدند. 

ها از آمار توصیفی برای وتحلیل داده( استفاده شد. در تجزیه8221( و بدبینی سازمانی دین و همکاران )9331کمرون و همکاران )

و مدلسازی معادالت  SPSSافزار های همبستگی پیرسون در نرمآزمونهای تحقیق از ها و در آزمون فرضیهبندی دادهبه طبقه

 استفاده شد. AMOSافزار ساختاری در نرم

نتایج نشان دادند بین مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و فضیلت سازمانی با بدبینی سازمانی رابطه منفی معناداری و بین مدیریت 

بر اساس نتایج مدل تحقیق مشخص شد که مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و فضیلت سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 

مت انسانی بر بدبینی سازمانی و فضیلت سازمانی بر بدبینی سازمانی اثر منفی معناداری و مدیریت مبتنی بر کرامت مبتنی بر کرا

انسانی بر فضیلت سازمانی اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین مشاهده شد که فضیلت سازمانی در ارتباط بین مدیریت مبتنی بر 

 ل کننده دارد.کرامت انسانی و بدبینی سازمانی نقش تعدی

                                                           
1. Organizational Virtuousness 
2. Chun 
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 . مقادیر بارعاملی ضرایب استاندارد شده بین متغیرهای پژوهش1شکل

 

صداقت، عدالت، احترام  یگراندر رفتار با د یرمستلزم آن است که مد یکرد که التزام به حفظ کرامت انسان یانتوان بیم یبه طور کل

آنگونه که در شأن آنهاست رفتار نشده  یگفت که با افراد انسان توانیصورت م ینا یرعمل خود قرار دهد. در غ یو صراحت را مبنا

صداقت، عدالت، احترام،  یعنیمزبور  یارزش ها یتبتوانند متضمن رعا یکرامت انسانبر  یمبتن دیریتم رسدیاست. به نظر م

به  یکسوشود که از  یوجب مرهبران م یاز سو ییرفتارها ینچن یشاست نما یهیباشند. بد یانسان یارزشها یرصراحت و البته سا

 یاخالق یلفضا یرا به عمل بر مبنا یردستانز یگرد یشوند و از سو ختهشنا یبدنیتمعلمان ترب یبرا ییگرایلتاز فض ییعنوان الگو

صادق، عادل،  یرهبر را به عنوان فرد یبدن یتمعلمان ترب یشوند. درواقع وقت یسازمان ینی. و سبب کاهش بدبیندنما یقتشو

باشند.  یبندپا یاخالق یلفضا یرارزشها و سا ینشوند که به ا یم یبرفتارها الگو گرفته و ترغ ینکنند، از ا یابیقمدار و شفاف ارزاخال

 یانجیبا نقش م یسازمان ینیبر کرامت با  بدب یمبتن یریتاز ارتباط مد یپژوهش، حاک یجقابل انتظار است که نتا یکردرو ینبا ا

 باشد. یسازمان یلتفض

 

 بدنیمدیریت مبتنی بر کرامت انسانی، فضیلت سازمانی، بدبینی سازمانی، معلمان تربیت کلمات کلیدی:
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 سنجش اصول مدیریت حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی
 9، شکوفه گنجی0، مهدی محمودی یکتا9، احمد محمودی8نژادعلی آصفی

 کیایوانغیرانتفاعی -غیردولتیبی ورزشی دانشگاه کارشناس ارشد مدیریت بازاریا -8

 کی )نویسنده مسئول(ایوانغیرانتفاعی -غیردولتیمدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه  -9

 کیایوانغیرانتفاعی -غیردولتیعضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه  -0

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران -9

 چکیده

 ینهزم یورزش مدیران که اگر کنندیرا دنبال م یو اهداف خاص یلدال دیگری هر بخش یااز بخش ورزش و  یتحما یها براشرکت 

اهداف  ینترمهم(. ( 8011)فائد،  داشت خواهد یها، رشد بخصوصشرکت ینا یتبا حما ورزش کنند، بخش یاکار مه ینا یرا برا

و شناسایی نام و آرم شرکت، ارتقاء  یید، تأیارسانه ، پوشش مستقیمیاشامل نمایش رسانهرا ها از حمایت مالی ورزشی شرکت

هدف از (. 9339، توماسینی) داندمیارتباط با سایر حامیان مالی و ارتباط با جامعه  فروش، ایجاد یهاآگاهی بازار، افزایش فرصت

 بود.یادین بندی اصول حامیان مالی از تبلیغات تجاری در مپژوهش حاضر شناسایی و اولویت

استراتژی پژوهشی از نوع تحقیقات همبستگی بوده که به شکل  ازنظرنتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی،  ازلحاظاین تحقیق 

های حامی مالی با تبلیغات میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران عامل، مدیران بازاریابی و فروش شرکت

های بازاریابی های فوتبال، والیبال، کشتی، فوتسال، کاراته و تکواندو، رؤسای کمیتهی در رشتهتجاری در میادین ورزش

و  27-21، والیبال و فوتسال در فصل های فوتبال، بسکتبالهای لیگ برتری در رشتههای ورزشی، مدیران عامل باشگاهفدراسیون

ها از پرسشنامه اصول حامیان آوری دادهجمع منظوربهنفر(.  933د )متخصصین و اساتید دانشگاه در حوزه بازاریابی ورزشی بودن

های ها و در آزمون فرضیهبندی دادهها از آمار توصیفی برای به طبقهوتحلیل داده( استفاده شد. در تجزیه9339مالی ون هیردن )

 استفاده شد. SPSSافزار یدمن در نرمبندی فرو آزمون رتبه Amosافزار های تحلیل عاملی تأییدی در نرمتحقیق از مدل

انسجام عناصر ارتباطات بازاریابی پیرامون  -8های پژوهشی نشان دادن اصول حامیان مالی به ترتیب اولویت عبارتند بودند از، یافته

 اصول مدیریتی حامیان مالی بود.  -0بازاریابی و ارتباطات،  -9حمایت مالی، 

 
 ضرایب رگرسیون استاندارد شده(مدل اصول حمایت مالی ). 1شکل
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و ارتباطات،  یابیبازار یریتی،برخودار است. توجه به اصول مد یادیز یتاز اهم یتجار یغاتدر تبل یمال یتتوجه به اصول حما

جهت  در ینموده و به عنوان راهبرد یجادا یدارپا یرقابت یایتواند مزا یم یمال یتحما یرامونپ یابیانسجام عناصر ارتباطات بازار

 یمال یتحما یاستفاده از خدمات و محصوالت شان و در عوض کمک به سازمان ها یشاز برند خود، افزا یآگاه یشافزا هکمک ب

سازمان به صورت اثربخش از  یاشرکت و  یک ینکهبه منظور ا یجهخود استفاده کنند. در نت یاهداف سازمان یلتکم یشده برا

اهداف و اصول است از  ینمناسب ا یغاتیچه تبل ینکهاستفاده کند دانستن ا خوداف سازمان اهد یلتکم یبرا یغاتتبل یمال یتحما

 .برخوردار است یتاهم

 

 حمایت مالی، اصول حمایت مالی، تبلیغات تجاری.کلمات کلیدی: 
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 جوانان استان البرزنقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و 
 0، مهدی محمودی یکتا9، احمد محمودی8علیرضا خانجانی

 کیغیرانتفاعی ایوان-کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی -8

 کی )نویسنده مسئول(غیرانتفاعی ایوان-مدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی -9

 کیغیرانتفاعی ایوان-ولتیعضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه غیرد -0

 

 چکیده

تواند به عنوان یکی از ها میسازی رویکرد مدیریت مشارکتی در سازمانیادهپهای یوهشین ترسادهیکی از  نظام پیشنهادها به عنوان

افیت سازمانی گفته شده که نظام پیشنهادها و شف ها نیز باشد. با توجه به مطالبابزارهای دستیابی به بهبود مستمر در سازمان

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی احتماالً بر بالندگی سازمانی اثرگذار هستند. 

سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بود. این تحقیق از لحاظ نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر استراتژی 

تحقیقات همبستگی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بوده که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل  پژوهشی از نوع

گیری کل شمار، تمامی افراد جامعه به نفر( بود و بر اساس روش نمونه 813تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز )

(، شفافیت سازمانی 8011های بالندگی سازمانی جمشیدی )ها از پرسشنامهادهآوری دعنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع

بندی ها از آمار توصیفی برای به طبقهوتحلیل داده( استفاده شد. در تجزیه8029( و نظام پیشنهادات سهرابی )9331راولینز )

و مدلسازی معادالت ساختاری در  SPSSزار افهای همبستگی پیرسون در نرمهای تحقیق از آزمونها و در آزمون فرضیهداده

 استفاده شد. AMOSافزار نرم

نتایج نشان دادند بین نظام پیشنهادات و شفافیت سازمانی با بالندگی سازمانی و بین نظام پیشنهادات با شفافیت سازمانی رابطه 

بر شفافیت سازمانی، نظام پیشنهادات بر  مثبت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج مدل تحقیق مشخص شد که نظام پیشنهادات

بالندگی سازمانی و شفافیت سازمانی بر بالندگی سازمانی اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین مشاهده شد که شفافیت سازمانی 

 در ارتباط بین نظام پیشنهادات و بالندگی سازمانی نقش میانجی دارد.

 
 ارتباط بین متغیرهای پژوهش. مقادیر بار عاملی ضرایب استاندارد 1شکل
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ی خالق گروهی هاحلراهبالندگی سازمانی به دنبال دستیابی به اهدافی مختلفی است. از زمره اهداف مهم بالندگی سازمانی یافتن 

اال گیری به افراد آگاه به مسائل و بدهند، تفویض مسئولیت تصمیمیمهایی که در سازمان فراوان رخ یدشواربرای از میان بردن 

ها به منظور دستیابی به اهداف و در باشد. در سازمانبردن میزان گشودگی و باز بودن ارتباطات افقی و عمودی در سازمان می

سازی و توان گفت که پیادهنهایت داشتن یک سازمان بالنده نیاز است که اقداماتی انجام گیرد. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق می

های مورد نیاز کارکنان در راستای شکل دادن به نظرات پیشنهادی اثربخش و کارآمد و قرارگیری اطالعات و دادهاستقرار یک نظام 

شود، بر رشد و اثربخشی سازمان اثرات مثبتی خواهد داشت؛ زیرا و پیشنهادهای مفید سازمانی که به شفافیت سازمانی تعبیر می

ی مشارکت داشته و اطالعات کافی و مرتبط را در اختیار داشته باشند، نظرات، های سازمانگیریزمانی که کارکنان در تصمیم

تری خواهند داشت. این فرایند در نهایت های موجود سازمان نزدیکتر بوده و قابلیت اجرایی قویها به واقعیتهای و ابتکارات آنایده

 توان منجر به رشد مستمر و دستیابی به بالندگی سازمانی شود.می

 

 بالندگی سازمانی، شفافیت سازمانی، نظام پیشنهادها، اداره ورزش و جوانان لمات کلیدی:ک
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های درون و برون سازمانی بر استقرار نظام شایسته ساالری در شرکت توسعه و نگهداری نقش استراتژی

 اماکن ورزشی کشور
 9، شهرام نظری8حسینیمحسن شاه

 کیایوانغیرانتفاعی -غیردولتیشد مدیریت ورزشی دانشگاه کارشناس ار -8

 کی )نویسنده مسئول(ایوانغیرانتفاعی -غیردولتیاستادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه  -9

 چکیده

 حاکم بر جامعه یهاها و نظامدولت یهاچالش ینترمهم عنوان یکی ازاست که به یادولتی مقوله یهاشایسته ساالری در سازمان

را حل خواهد  دولتی یهاو توجه به آن بسیاری از مشکالت سازمان باشدیو تأثر عوامل مختلف م یرتأث عنوان شده است و تحت

شوند؛  یروشن و بررس یدبادرون و برون سازمانی از عوامل  یبیساالری، ترک یستههر مطالعه شا در (.8019نمود )قهرمانی، 

سازند یمؤثر مها را و تالش یو بررس یابندیمعنا م یواقع یایاست که در دنیکدیگر کنار  پارامترهای مذکور در یگردعبارتبه

های درون و برون سازمانی بر استقرار نظام شایسته ساالری در استراتژیهدف از تحقیق حاضر تعیین نقش (. 9389، 8)هایک

 بود. شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

. جامعه آماری شامل تمامی باشدمی یهمبستگ یفیتوص ،هاداده یگردآور به لحاظ، از نوع کاربردی است نظر هدف از قیتحق نیا

نفر از کارکنان دفتر مرکزی،  915(. بر اساس جدول مورگان نفر 191کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بود )

عوامل مرتبط با  هایها از پرسشنامهداده یبه منظور جمع آورشدند. مجموعه انقالب و مجموعه آزادی به عنوان نمونه انتخاب 

آمار  یهاها از روشداده لیو تحل هیتجز ی. برا( استفاده شد8023( و شایسته ساالری ابیلی )8017شایسته ساالری عبدصبور )

استفاده  یمعادالت ساختار یابیمدل  کیتکن ی )جداول و نمودارهای توزیع فراوانی( و آمار استنباطی )همبستگی پیرسون( وفیتوص

 شد.

عوامل برون سازمانی، عوامل درون سازمانی و کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر شایسته ساالری کارکنان اثر  نشان داد جینتا

 مثبت معناداری دارند و کارکردهای مدیریت منابع انسانی بیشترین تأثیر را بر نظام شایسته ساالری دارد.

 
 . مقادیر بارعاملی ضرایب استاندارد ارتباط بین متغیرهای پژوهش1شکل

 

                                                           
1. Hayek 
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موجود، فراهم بودن بستر  یهاو بخشنامه ینکردن کامل قوان یترعا یقانونمند در نظام استخدام، انتصاب و ارتقا یهااستقرار روش

در  یساالر یستهعوامل توسعه شا ینترمهمدر سازمان از  یساالر یستهو پررنگ بودن فرهنگ شا یستهپرورش افراد شا یمناسب برا

افراد  یطرز تفکر و نظرات ارزش یدبا یاماکن ورزش یدر شرکت توسعه و نگهدار یساالر یستهکردن شا ینهنهاد یسازمان است. برا

غییر دانش منظور تبه گرددیشود. لذا پیشنهاد م یجادها ادر رفتار آن یمتحول شود و تغییرات عمیق یساالر یستهنسبت به شا

نسبت به  یافراد، تغییر رفتار و عملکرد و انجام اقدامات عمل یکردن و وارد نمودن در نظام ارزش نیافراد، تغییر نگرش افراد، درو

 یاز ثبات کاف یستگیو قوانین مرتبط با اصول شا یشود. ضوابط استخدام یزیرو محاسن آن برنامه هایژگیو و یساالر یستهشا

 نباشد. یکدیگرو متناقض با برخوردار باشد 
های قانونمند در نظام استخدام، انتصاب و ارتقاء، رعایت قوانین و توان گفت استفاده از روشدر نهایت با توجه به نتایج تحقیق می

ری در های استقرار شایسته ساالهای موجود، فراهم کردن بستر مناسب برای پرورش منابع انسانی کارا و اثربخش، زمینهبخشنامه

 شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ایجاد شود.

 

 عوامل محیطی، عوامل نهادی، کارکردهای مدیریت منابع انسانی، شایسته ساالری کلمات کلیدی:
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تأثیر شهرت نیروی فروش بر رفتار مصرف کننده با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در مراکز تفریحی 

 ورزشی شهر تهرانو 
 9، نادیه ناظرفرد0، مهیار رسولی9، احمد محمودی8محمدرضا اسماعیلی

 کیغیرانتفاعی ایوان-کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه غیردولتی -8

 کی )نویسنده مسئول(غیرانتفاعی ایوان-مدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی -9

 کیغیرانتفاعی ایوان-رزشی دانشگاه غیردولتیدانشجوی دکتری مدیریت و -0

 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران -9

 

 چکیده

، مدهوشی و شیر خداییکنند )یسازمان کار م مرتبط با فروش یهانیروهای فروش متشکل از افرادی هستند که معموالً در بخش

(. 8029روستا و همکاران، )به نیازهای مشتریان پاسخ گوید تواند یم . از طریق نیروی فروش است که شرکت(8028، حاتمی

خود جلب کرده است،  به اییندهو توجه فزا رودیارکان بازاریابی به شمار م ینترکه جزء مهم هایییکی از این استراتژبین یندرا

دگاه بسیاری از متخصصان بازاریابی نقش شهرت نیروی فروش از دی(. 9381، 9)ایچکاکوی باشدیم 8افزایش شهرت نیروی فروش

بر  ها معتقدند که شهرت نیروی فروش. آنکندیکسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت استراتژیک ایفا م استراتژیک و مهمی در

ر هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شهرت نیروی فروش و مدیریت ارتباط با مشتری ب است. یرگذارنیات رفتاری مشتریان تأث

نتیجه و هدف از نوع تحقیقات  ازلحاظهای تفریحی و ورزشی شهر تهران بود. این تحقیق رفتار مصرف کنندگان در مجموعه

استراتژی پژوهشی از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بوده که به شکل میدانی اجرا شد.  ازنظرکاربردی، 

های تفریحی و ورزشی شهر تهران بود. با توجه به نامحدود بودن جامعه تحقیق یان مجموعهجامعه آماری تحقیق شامل تمامی مشتر

(833333<N بر اساس جدول مورگان تعداد )منظوربهنمونه انتخاب شدند.  عنوانبهتصادفی  صورتبهنفر از مشتریان  019 

( و رفتار 8015دیریت ارتباط با مشتری علوی شاد )(، م9381های شهرت نیروی فروش ایچکاکوی )ها از پرسشنامهآوری دادهجمع

ها و در آزمون بندی دادهها از آمار توصیفی برای به طبقهوتحلیل داده( استفاده شد. در تجزیه9332مصرف کننده ژو و همکاران )

 AMOSافزار نرمو مدلسازی معادالت ساختاری در  SPSSافزار های همبستگی پیرسون در نرمهای تحقیق از آزمونفرضیه

 استفاده شد.

نشان دادند شهرت نیروی فروش با رفتار مصرف کننده و مدیریت ارتباط با مشتری و بین مدیریت ارتباط با مشتری و رفتار نتایج 

مصرف کننده رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج مدل تحقیق مشخص شد که شهرت نیروی فروش بر رفتار مصرف 

شهرت نیروی فروش بر مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری بر رفتار مصرف کننده اثر مثبت معناداری در کننده، 

های تفریحی و ورزشی شهر تهران دارند. همچنین مشاهده شد که مدیریت ارتباط با مشتری در ارتباط بین شهرت نیروی مجموعه

 رد.فروش و رفتار مصرف کننده نقش میانجی دا

                                                           
1. Sales Force Reputation 
2. Echchakoui 
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 . مقادیر بار عاملی ضرایب استاندارد ارتباط بین متغیرهای پژوهش1شکل

و همچنین نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در ارتباط شهرت نیروی فروش و رفتار  آمدهدستبهتوجه به نتایج یت با درنها

 یانامروزه مصرف کنندگان و مشترکه توان گفت ی تفریحی و ورزشی شهر تهران میهامجموعهمصرف کنندگان )مشتریان( 

 یادیز یتاز اهم یاندرک رفتار مشتر یجه. درنتشودیسازمان و شرکت محسوب م یک یتعدم موفق یا یتموفق یدعنوان کلبه

با توجه به  دارندیفروش گام برم یرویشهرت ن یرکه در مس ییهاشرکت یاو  یخدمات یهاراستا مجموعه ینبرخوردار است. در ا

بازار اثربخش  یداتها و تهد، در پاسخ به فرصتباشدیم یانبازار و مشتر یازهایبه ن ییدر سرعت پاسخگو یرقابت یتمز یه داراکینا

اطالعات الزم را از بازار به دست  تواندیم یجهدرنت سازندیآماده م یدوکار جدکسب یطو شرکت را در مقابله با شرا کنندیعمل م

 بینین. دراگذاردیبر رفتار مصرف کنندگان اثر م یجهکند و درنت یاندرک شده مشتر یازهایبه ن ییپاسخگو هآورده و خود را آماد

اثرگذار باشد و به همراه شهرت  یانشهرت و رفتار مشتر یندر ارتباط ب تواندیم یانجیعنوان نقش مبه یارتباط با مشتر یریتمد

ارتباط با  یریتقرار دهد. مد یرشهر تهران را تحت تأث یو ورزش یحیکز تفرمصرف کنندگان مرا یفروش بتوانند رفتارها یروین

بر  یتوجهقابل یرتأث تواندیخدمات م سازییبه عبارت بهتر، سفارش یاهر فرد و  یازهایارائه خدمات متناسب با ن یقاز طر یمشتر

 .اشداستفاده کنندگان و مصرف کنندگان داشته ب یخدمات از سو یفیتادراک از ک

 

 های ورزشیشهرت نیروی فروش، رفتار مصرف کننده، مدیریت ارتباط با مشتری، مجموعه کلمات کلیدی:
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 ای کارشناسان کمیته ملی المپیکنقش سبک رهبری ظریف طبع )زیبایی شناسانه( بر اخالق حرفه
 0پور، محسن کوثری9، نعمت کشاورز8شهرام نظری

 کیغیرانتفاعی ایوان-تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی استادیار مدیریت ورزشی گروه -8

 کیغیرانتفاعی ایوان-کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی -9

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -0

 چکیده

پایین رفتاری کارکنان مواجه  با مشکالت اخالق هاسازمانکند اما یمی اخالق کارکنان ایفا دهشکلرهبر سازمان نقش مهمی در  

 هاسازمانکه رهبری ضعیف و مدیریت بدون احساسات از دالیل متعدد اخالق پایین کارکنان در  انددادههستند. مطالعات نشان 

است. در این رابطه محققین دریافتند که سبک رهبری زیبایی شناسانه ممکن است به پرورش اخالق مثبت در کارکنان کمک کند 

افتند که سبک رهبری زیبایی شناسانه محیط کاری مثبتی را که برای اخالق کارکنان در محیط کار حیاتی است ایجاد و دری

کند. همچنین با تأکید همدلی، احساسات، اخالقیات، رفتار ارزشمند و اخالقی، احساسات مثبتی را در پیرامون سازمان ایجاد یم

ای کارکنان حقیق حاضر بررسی ارتباط بین رهبری زیبایی شناسانه با اخالق حرفه(. هدف از ت9387کند )دانگمی و سینگ، یم

 یفیتوص ،داده ها یگردآور به لحاظنظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است  از قیتحق نکمیته ملی المپیک ج.ا.ا بود. ای

گیری کل نفر( بوده و به روش نمونه 881باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان کمیته ملی المپیک )می یهمبستگ

مدل از پرسشنامه  یرهایمتغ یریگها و اندازهداده یبه منظور جمع آورشمار، تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

ابزار  ییایا. پ( استفاده شد9388( و پرسشنامه رهبری زیبایی شناسانه پوالت و کاواک )9339ای کادوزیر )پرسشنامه اخالق حرفه

( به α=115/3( و رهبری زیبایی شناسانه )α=130/3ای )برای پرسشنامه اخالق حرفهکرونباخ  یآلفا بیبا استفاده از ضر تحقیق

ی )جداول و نمودارهای توزیع فراوانی( و آمار استنباطی )همبستگی فیآمار توص یهاها از روشداده لیو تحل هیتجز ی. برادست آمد

 شد.ل مسیر( به منظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده پیرسون و تحلی

بین رهبری زیبایی شناسانه و ابعاد آن )حساسیت زیبایی شناسانه، ارتباط زیبایی شناسانه، صداقت  نشان داد قیتحق یهاافتهی

نتایج مدل تحلیل مسیر نیز  ای کارکنان ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.زیبایی شناسانه، حمایت زیبایی شناسانه( با اخالق حرفه

ای کارکنان کمیته ملی درصد از واریانس کل تغییرات میزان اخالق حرفه 7/01های رهبری زیبایی شناسانه نشان داد که مؤلفه

ای کارکنان کنند و ارتباط زیبایی شناسانه و صداقت زیبایی شناسانه اثر مثبت معناداری بر اخالق حرفهالمپیک را تبیین می

ای کارکنان تری بر اخالق حرفهها نشان داد که صداقت زیبایی شناسانه نسبت به ارتباط زیبایی شناسانه اثر قویتند. یافتهداش

 دارند.

 
 . مقادیر بارعاملی ضرایب استاندارد بین متغیرهای پژوهش1شکل
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در نظر گرفته و  یرا در حرفه کار یو اخالق یاسیس ی،مدن یمختلف رفتارها یهادر گروه یراحتبه توانندیم یباشناختیز یرانمد

است. درواقع  یرواننفوذ بر رفتار پمختلف قدرت برای اعمال یهاشکل یریکارگدر به ییتوانا یک یقرار دهند. رهبر یرتحت تأث

. ینداقدام نما یافهکه اعضا و کارکنان سازمان در راستای اهداف و اخالق حر یاگونهبه یندنفوذ نما یروانبر پ توانندیرهبران م

رهبر خوب که از  یک شودیسبب م ینکه ا یندنما یتو معنوی را برای کارکنان خود رعا یاخالق یهاجنبه یدچراکه رهبران رهبر با

 یارگذاشته و بس یرتأث یمسائل اخالق یخوب با کارکنان داشته باشند، بتوانند بر رو باطو ارت یتچون صداقت، حساس هایییژگیو

است که منافع موجود در  یاصطالح یکدرواقع  شناختییباییافراد خواهد بود. چراکه ز یو شغل یکار یطهو مؤثر در ح یدمف

 یو اخالق یاستفاده از پاکدامن یتبر اهم یدرهبری و تأک یبر جنبه انسان یدو برای تأک گیردیرا در بر م یخالقانه تا اخالق همحدود

 .شودیوت رهبران برای جامعه استفاده ممنظور قضابه یارمع یکعنوان به

 

 ای، رهبری ظریف طبع، صداقت زیبایی شناسانه، ارتباط زیبایی شناسانه، کمیته ملی المپیک. اخالق حرفهکلمات کلیدی: 
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انجی اداراک یارائه مدل اثرگذاری تبلیغات کالمی برقصدسفربه منطقه نمونه گردشگری ورزشی دنا بانقش م

 گردشگران

 0، عشرت دانایی2، همت اله بسطامی1فاتح فرازیانی

. کارشناس ارشد دانشگاه پیام 0.استادیار گروه مدیرت ورزشی دانشگاه پیام نور9.استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور8

 نور

 چکیدهچکیده

به منطقه نمونه گردشگری ورزشی دنا بانقش میانجی اداراک به منطقه نمونه گردشگری ورزشی دنا بانقش میانجی اداراک ارائه مدل اثرگذاری تبلیغات کالمی برقصدسفرارائه مدل اثرگذاری تبلیغات کالمی برقصدسفر  هدف از پژوهش بررسیهدف از پژوهش بررسی

شامل به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی باود جامعهاای آمااری شاامل   روش تحقیقروش تحقیق  بود..بود..  گردشگرانگردشگران ماری  های آ بود جامع به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی 

شامل شامل   ارهای پژوهش ارهای پژوهش نفر بود که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزنفر بود که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابز993993گردشگران منطقه گردشگری دنا بود. نموه آماری شامل گردشگران منطقه گردشگری دنا بود. نموه آماری شامل 

با سوال و پرسشنامه قصد سفر باا   11کالمی با کالمی با   تتسول ، پرسشنامه تبلیغاسول ، پرسشنامه تبلیغا  9898سه پرسشنامه ادراک گردشگران با سه پرسشنامه ادراک گردشگران با  یی ساوال باود. روایای   22سوال و پرسشنامه قصد سفر  بود. روا سوال 

با با   33//1818و و   33//1717، ،   33//2828نفر از متخصین مدیریت ورزشی رسید و پایایی هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب نفر از متخصین مدیریت ورزشی رسید و پایایی هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب   8383پرسشنامه ها به تایید پرسشنامه ها به تایید 

های پس از تحلیال داده هاا باا اساتفاده از نارم افزارهاای   د..د..آزمودنی گزارش شآزمودنی گزارش ش  0303ز آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی با ز آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی با استفاده ااستفاده ا نرم افزار ستفاده از  با ا ها  یل داده  پس از تحل

SPSSووSMARTPLS   مدیران مشخص گردید که تبلیغات کالمی ارتباط معنااداری باا قصاد سافر وادارک گردشاگران دارد .مادیران شگران دارد . سفر وادارک گرد صد  با ق ناداری  مشخص گردید که تبلیغات کالمی ارتباط مع

نگ نیز بااال باردن کیفیات زیار سااخت هاا مراکاز اقاامتی و نیاز تارویج فرهناگ   مربوطه می توانند با به کار بردن تبلیغات از یکسو ومربوطه می توانند با به کار بردن تبلیغات از یکسو و ترویج فره یز  قامتی و ن کز ا ها مرا ساخت  یر  یت ز بردن کیف باال  نیز 

 مهمانپذیری در شهرستان به ترویج و گشترش گردشگری در این منطقه و تاثیر بر روی ادراک گردشگران اقدام کنندمهمانپذیری در شهرستان به ترویج و گشترش گردشگری در این منطقه و تاثیر بر روی ادراک گردشگران اقدام کنند

 

 ااعی دنعی دنجاذبه های طبیجاذبه های طبی  گردشگری،: تبلیغات کالمی ، قصد سفر ، ادراک گردشگران ،  جاذبه های : تبلیغات کالمی ، قصد سفر ، ادراک گردشگران ،  جاذبه های واژگان کلیدیواژگان کلیدی
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 نقش امنیت در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش همگانی در شهر تهران
 0، ابوالفضل فراهانی9، سیده معصومه حسینی8مهنوش گودرزی

 کارشناس ارشد مدیریت اوقات فراغت ورزشی دانشگاه پیام نور واحد شهرری )نویسنده مسئول( .8

 ر واحد شهرریاستادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نو .9

 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور .0

 چکیده

شود و در حقیقت، محفوظ ماندن از یمفرد و ثبات جامعه  0و آرامش 9، رفاه8امنیت مفهوم کلی است که شامل وضعیت سالمت 

آن  یو اجتماع یوانبعد ر یت،. احساس امنیستندن یکسان یتو احساس امن یتامن (.8023آسیب توسط دیگران است )هزارجریبی، 

کنند؛  یمردم در آن احساس ناامن ی،منف یغاتتبل یا یناامن ةسابق ازجملهمختلف  یلاما به دال باشد، داشته یتامن یمکان یداست. شا

ی، احساس امنیت در آن وجود داشته باشد ارسانهی ناامن باشد، اما به دلیل سابقه خوب امنیت و تبلیغات مثبت برعکس، مکان یا

باشد. (. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش امنیت در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش همگانی در شهر تهران می9381، 9کر)تا

مورد مطالعه  جامعهباشد. می یهمبستگ یفیتوص ،هاداده یگردآور به لحاظنظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است  از قیتحق نیا

های ورزشی و سایر اماکنی که ها، سالنسال شهر تهران تشکیل دادند که که در پارک 85ی را کلیه شهروندان باالپژوهش  نیدر ا

های بدنی بودند.  در این تحقیق از فرمول کوکران برای جامعه افراد با هدف سالمتی و نه به صورت قهرمانی مشغول انجام فعالیت

ای )هر پیست یک خوشه( تعداد گیری خوشه(. به روش نمونهنفر 019نامحدود به منظور تعیین حجم نمونه تحقیق استفاده شد )

ها داده یبه منظور جمع آوروتحلیل قرار گرفت. پرسشنامه مورد تجزیه 008پرسشنامه در اماکن ورزشی توزیع شد و درنهایت  933

پرسشنامه انگیزه  PMQدارد از پرسشنامه استان( و 8029امنیت محمودی و همکاران )مدل از پرسشنامه  یرهایمتغ یریگو اندازه

( اعتبار و پایایی آن بررسی و 8011این پرسشنامه توسط شفیع زاده )شد که  ( استفاده8210مشارکت ورزشی گیل و همکاران )

 دییهمگرا )تأ ییبا استفاده از روا زیآن ن ییو روا یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا بیآن با استفاده از ضر ییایپا .تأیید شده است

ی فیآمار توص یهاها از روشداده لیو تحل هیتجز یقرار گرفت. برا دییمورد تأ یصیتشخ یی( و رواAVEو مقدار  یعامل یبارها

 کیارائه مدل، تکن یو برا یدییتأ یعامل لیتحل)جداول و نمودارهای توزیع فراوانی( و آمار استنباطی )همبستگی پیرسون( و 

 استفاده شد. ارتباطی یابیمدل

امنیت روانی، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی تأثیر مثبت معناداری به صورت مستقیم  نشان داد قیتحق یهاافتهی جینتا تیر نهاد

 بر انگیزه مشارکت شهروندان تهرانی به ورزش همگانی دارند.

 ماتریس همبستگی پیرسون )امنیت و انگیزه مشارکت ورزشی(. 1جدول 

  انگیزه مشارکت ورزشی  

 سطح معناداری همبستگی پیرسون تعداد 

 338/3 998/3** 008 امنیت روانی

 338/3 993/3** 008 امنیت اقتصادی

                                                           
1. Health 
2. Prosperity 
3. Peace-Loving 
4. Tucker 
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 338/3 032/3** 008 امنیت اجتماعی

 338/3 953/3** 008 امنیت شهروندان
 P≤38/3= معناداری در سطح **؛ P≤35/3= معناداری در سطح *

 مشارکت شهروندان به ورزش همگانی . تأثیر ابعاد امنیت بر انگیزه2جدول 

 سطح معناداری tمقدار  بارعاملی  مسیر 

 337/3 731/9 819/3 انگیزه مشارکت ورزشی ---> امنیت روانی

 338/3 919/9 012/3 انگیزه مشارکت ورزشی ---> امنیت اقتصادی

 338/3 177/0 912/3 انگیزه مشارکت ورزشی ---> امنیت اجتماعی

 

توان گفت وجه به نتایج تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت بین امنیت و ابعاد آن بر انگیزه مشارکت ورزشی شهروندان میدر نهایت با ت

های مختلف از میزان باالتری برخوردار باشد، شهروندان  تمایل بیشتری به چنانچه هر چه ضریب امنیتی در یک محل از جنبه

های مختلف از مهمترین ورزش خواهند داشت. دزدی، قیف کاپی، انواع مزاحمتحضور در اماکن ورزشی مختلف برای مشارکت در 

شود. بنابراین با توجه به منافعی که مشارکت شهروندان در ورزش همگانی برای مسائلی هستند که به امنیت شهروندان مربوط می

 ابد. های مناسب، امنیت شهروندان افزایش یریزیکشور دارد باید فرهنگ سازی و برنامه

 

 امنیت روانی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، انگیزه، مشارکت ورزشی کلمات کلیدی:
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 های ورزشی مشهدارتباط بازاریابی اجتماعی با مشارکت ورزشی زنان باشگاه

 0، نوشین بنار9مهر علی همتی نژاد  ،8*زهره ایزانلو

 ورزشی دانشگاه گیالن دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت -8

 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن -9

 گیالندانشگاه  یورزش یریتگروه مد یاراستاد -0

 

 چکیدهچکیده

گردد. های جدید بازاریابی که در جهت سود اجتماعی نقش مهمی دارد محسوب میبازاریابی اجتماعی یکی از مهم ترین حوزه

های ورزشی شهر مشهد انجام بازاریابی اجتماعی با مشارکت ورزشی زنان در باشگاه پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین

های ورزشی شهر مشهد همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان زن باشگاه -گرفت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی

خوشه ای از  –نفر به روش تصادفی  019واند. حجم نمونه طبق فرمول کوکران برای جامعه آماری  نامحدود بود تشکیل داده

های ورزشی شهر مشهد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه بازاریابی اجتماعی)محقق مجموعه باشگاه

ید نفر از اسات83ها به تایید( بود. روایی پرسشنامه8021(، مشارکت ورزشی)بیرجندی،9338اسمیت  گلد و ساخته(، اعتبار )نیوول

(  a=0/90ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  ) نفر از دانشجویان دکتری رسیده و ثبات درونی پرسشنامه 5مدیریت ورزشی و 

ها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح بود . برای تجزیه و تحلیل داده

 انجام شد.  3pls و 20spss و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. عملیات آماری با استفاده از نرم افزار s-k استنباطی از آزمون

های ورزشی شهر مشهد رابطه بین مقدار مشاهده شده بازاریابی اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در باشگاه داد نشان تحقیق یجنتا

توان گفت که رابطه بازاریابی اجتماعی با مشارکت به مثبت بودن مقدار همبستگی ، می( و باتوجه p=0/01داری وجود دارد)معنی

اما  .( r 0/121=های ورزشی شهر مشهد به طور معناداری مثبت، همسو و در وضعیت  مناسب قراردارد.)ورزشی زنان در باشگاه

های ورزشی شهر با مشارکت ورزشی زنان در باشگاه های بازاریابی اجتماعی)رفتار مطلوب اجتماعی کارکنان(بین یکی از مولفه

های ( و رابطه رفتار مطلوب اجتماعی کارکنان با مشارکت ورزشی زنان در باشگاهp=0/08ی معنی داری وجود ندارد)مشهد رابطه

خدمات و آمیزه  ( .در حالیکه  بین سه مولفه دیگر بازاریابی اجتماعی )مشتری مداری، ماهیتr=0/90باشد)شهر مشهد همسو می

(،  p=0/03های ورزشی شهر مشهد رابطه معنی داری وجود دارد )بازاریابی اجتماعی( با مشارکت ورزشی زنان در باشگاه

(p=0/02 ( و )p=0/02و رابطه این سه مولفه با مشارکت ورزشی زنان در باشگاه )های شهر مشهد های ورزشی زنان در باشگاه

(. در نهایت نتیجه آزمون رگرسیون خطی ساده دو r=0/10( ، )r=0/50( ،)r=0/40اسبی قراردارد.)مثبت، همسو و در وضعیت من

بوده و کمتر 0/01 مقدار آزمون که برابر  pبهتوجه  بینی مشارکت ورزشی زنان را دارد. و بامتغییره، که بازاریابی اجتماعی پیش

درصد معنی دار بوده و بر  %0.95  یعنی مدل موجود با اطمیناندرصد رد می شود  %0.95 است فرض صفر با اطمینان 0.05 از

نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه ورزش بانوان  .باشد می مشارکت ورزشی تغییراتهای موجود این مدل قادر به بیان اساس داده

های ورزشی با رویکرد بازاریابی پررنگ بوده و الزم است ضمن توجه به عوامل بازاریابی باعث افزایش شرکت کنندگان در فعالیت

 اجتماعی با هدف منفعت اجتماعی شد.

 

 ی.       ی.       ورزشورزش  هایهایباشگاهباشگاه  مشارکت ورزشی،مشارکت ورزشی،  بازاریابی اجتماعی،بازاریابی اجتماعی،  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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نفت و گاز مسجد  یشرکت بهره بردا یبدن یتو کارکنان ترب یرانشناسایی مدل و تدوین شایستگی های مد

 : مطالعه ی کیفییمانسل
 چراغی شهال

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یاسوج،دانشگاه آزاد اسالمی ، یاسوج ایران

 چکیده

رشد و توسغه مسیر  در اساسی سلیمان رکن مسجد گاز و نفت بردای بهره شرکت بدنی تربیت کارکنان و مدیران حاضر حال در

شرکت های  آینده تحوالت همچنین.جد سلیمان داردند پیشرفت حوزه تربیت بدنی در شرکت بهره برداری نفت و گاز حوزه مس

. توسعه حرفه دارد بستگی مدیران و کارکنان حرفه ای توسعه برنامه های و ها نوآوری ها، شایستگی به نفت در بخش تربیت بدنی

ع یک نوع تغییر یک فرایند سازمان یافته و هدف مدار جهت تحقق رشد و پیشرفت شغلی است و در واق  یرانای کارمندان و مد

برنامه ریزی شده در یک دوره از شغل و حرفه علمی است. این فرایند بازتاب یک تالش هوشیارانه جهت تشخیص مهارت های 

ریزی شده می باشد. مسأله ی اصلی در این فرایند کسب  به شیوهای سریع و برنامه نهاضروری جهت حرفه تخصصی و کسب آ

میسازد در پیشرفت در یک حوزه ی مورد عالقه، چه آموزشی باشد و چه عملیاتی، سهم داشته  مهارت هایی است که فرد را قادر

پژوهش حاضر با هدف  روشن و آشکار است. فباشد. این فرایند نیازمند توجه به مهارت های فنی، ویژگی های شخصی و اهدا

و در چارچوب رویکرد  یماننفت و گاز مسجد سل یشرکت بهره بردا یبدن یتو کارکنان ترب یرانبررسی مدل و شایستگی های مد

نفت و گاز  یشرکت بهره بردا یبدن یتو کارکنان ترب یرانکیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه مد

از روش گیری در این پژوهش بر اساس منطق نمونه گیری در روشهای کیفی بصورت هدفمند و با استفاده  ونه، نم یمانمسجد سل

 12نمونه گیری مالک محور و شبکه ای انجام شده است. تعداد اطالع رسانهای پژوهش بر مبنای اصل اشباع در تحقیقات کیفی و 

تحقیق با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند.  ینفرمیباشد )به صورت کل شمار(. اطالعات مورد نیاز برا

دست آمده از مصاحبه ها در چند مرحله و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمونی صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطالعات ب

 حصول اطمینان از اعتبار نتایج از ممیزی همگنان و بازبینی اعضا استفاده شده است.

حی و به شرح زیر طرا کارکنان تربیت بدنی شرکت بهره بردای نفت و گاز مسجد سلیمانبعدی شایستگی های  پنج پژوهش مدل 

 ارائه گردید.

  یعلم یکردبا رو ینهبعد اول آموزشی: که دربرگیرنده شایستگی های مرتبط با فرایندکار به

 می باشد. یو تعامالت بیرونی سازمان یسازمانی: که در برگیرنده شایستگی های مرتبط با فرایند های داخلی سازمان دوم بعد

 می باشد. یدایستگی های مرتبط با هنجارهای اخالقی و کارکردمفاخالقی: که در برگیرنده ش سوم بعد

 وکارکنان می باشد. یرانفردی: که در برگیرنده شایستگی های مرتبط با خصلت های بارز فردی مورد نیاز برای مدچهارم  بعد

و کارمندان می  یرانی مرتبط بامدحرفه ای: که در برگیرنده شایستگی های پایه و مورد نیاز برای انجام موثر فعالیت ها پنجم بعد

مدیریت ،  شناخت و موقعیت سنجی دراستفاده از روشها و فنون نوین و الگوهای چند گانه آموزش: شایستگی های آموزشیدر .باشد

یی تسلط بر محتوا ، تواناارباب رجوع، مدیریت فرایند ارزیابی و ارائه بازخورد مقتضی به ، محیط یادگیری و چالش های آموزشی

ارائه خدمات ، پیشتازی در عرصه ایجاد تغییرات اجتماعی : شایستگی های نهادی و سازمانیدر بخش  . انتخاب و سازماندهی محتوا

برقراری ارتباط موثر با سازمان،  شناخت و احترام به قوانین و دستور العمل های ،مشاوره تخصصی درون سازمانی و برون سازمانی

توجه به اصول و ، سعه صدر و بردباری کارمندان ، ایجاد حس ارزشمندی در :های اخالقی / رفتاریشایستگی در بخش  . صنعت

عدالت ورزی و احترام به  کارمندان و مدیران در رده های مختلف سازمان، تعهد به رشد و توسعه حرفه ای سازمانی، هنجارهای
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فردی: تحصیالت آکادمیک عالی مرتبط و  های شایستگیبخش  در . رعایت احترام و تعهد به همکارانکارمندان   برابری فردی

 و انضباط و ، نظمروحیه جستجوگری و یادگیری مستمر، انتقاد پذیری، مسئولیت پذیری و پاسخگوییمهارت های کاربردی، 

ارت های مربی مهو کار گروهی،  توانمندی در تیم سازیای:  حرفه در بخش شایستگی .اعتماد به نفس و مثبت اندیشیآراستگی، 

مهارت ، سواد اطالعاتی ،تفکر انتقادی، مدیریت زمانتعارض،  مدیریت و مساله ، حلداشتن تفکر سیستمی، گری و تسهیل گری

 ( .تغییر ) کار آفرینی ، ابداع، نوآوری

 

فت و گاز ن یشرکت بهره بردا یبدن یتو کارکنان ترب یرانمد؛شایستگی ، ای مدل شایستگی، توسعه حرفه کلمات کلیدی:

 سلیمانمسجد
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 توکیو 2222دالیل ناکامی تیم ملی بانوان والیبال ایران در انتخابی 
 ییزهرا رضا

 ییارشد عالمه طباطبا یکارشناس یدانشجو

 

 چکیده

 9393انتخابی المپیک ایران در سطح  تیم ملی بانوان  والیبال ناکامی هدف از انجام این پژوهش تبیین و تحلیل عوامل موثر بر 

با صاحب  های روش انجام پژوهش، کیفی و به روش تحلیل محتوی بود. اطالعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه .بود

ن فدراسیون و بدست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، مربیان و بازیکنا بانوان، کادر فنی، مربیان و بازیکنان نظران والیبال

ایران و همچنین اساتید دانشگاهی صاحب نظر در زمینه والیبال بود. جمع آوری داده ها با روش نمونه گیری  بانوان ملی والیبال تیم

مصاحبه عمیق انفرادی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به مرحله اشباع نظری انجام شد. اطالعات )تعداد مصاحبه(هدفمند و با انجام 

 .ری شده از مصاحبه ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتجمع آو

تجربه و سن کم مربیان کارآمد،  دراختیارنداشتن مدیریت و برنامه ریزی راهبردی،ضعف عامل  هفت در تحلیل داده ها 

وارجعیت اردوهای آمادگی و مسابقات تدارکاتی کافی نبودن  منابع مالی و مادی،کمبود، در تیم ملیسرمایه گذاری  نبود،بازیکنان

انتخابی ایران در سطح تیم ملی بانوان والیبال  ناکامی  عنوان عوامل تاثیر گذار بربانوان به به قرار دادن تیم ملی آقایان نسیت 

و قهرمانان، ضمن تثبیت وضعیت  تبیین شد. توجه به عوامل تبیین شده، خصوصا حمایت مالی و معنوی از مربیان 9393المپیک 

از ناکامی های بعدی تیم ملی والیبال بانوان ایران در سطوح می تواند  و همچنین برابری جنسیتی قرار دادن این رشته موجود،

 بعدی را بکاهد. 

 

 

 .9393انتخابی المپیک ، برنامه ریزی راهبردی، تیم ملی، بانوان ، والیبالدالیل ناکامی کلیدی:کلمات 
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 تهران یهبانک سرما یبالتماشاگران به برند در باشگاه وال یاصالت برند بر وفادار یرتأث تعیین
 9یینجف آقا ، 0یمنظم یرحسینام ، 9یانیراد روم،م*8مینا گندمی

 دانشگاه تهران ی،دانشکده علوم ورزش ی،ورزش یریتارشد مد یکارشناس یدانشجو -8

   تهران ییرجا یدشه یردب یتدانشگاه ترب ی،دانشکده علوم ورزش ی،ورزش یریتارشد مد کارشناسی -9

 تهران ییرجا یدشه یردب یتدانشگاه ترب ی،دانشکده علوم ورزش ی،ورزش یریتمد استادیار -0

 تهران یبهشت یدو شه یدانشگاه خوارزم ی،دانشکده علوم ورزش ی،ورزش یریتمد دانشیار -9

 

 چکیدهچکیده

 یانمشتر کندیم یفاشرکت ا یکدر اعتماد به برند در  ییبرند هست که نقش به سزا یهاجنبه ینتراز مهم یکیاصالت برند درواقع 

برندها به  ین. همچندهندیآشکار ارتباط م یبفر ینو همچن یو اغراق و گمراه گرییلهراجع به برند را با ح یهااغلب صحبت

امروزه  شوند.یم یستهاست در برابر تمام برندها که با آن قضاوت شا ارییاست.اصالت درواقع مع یشاوندهایش،وابستهاصالت و خو

ایجاد و حفظ وفاداری به نام تجاری  یکی از موضوعات اساسی و مهمی است که  .وفاداری مشتریان، کلید موفقیت تجاری است

تماشاگران  یبرند بر وفادار یر اصالتتاث تعیینهدف پژوهش حاضر  .توجه بسیاری از محققان بازاریابی را به خود جلب کرده است

و به لحاظ  یمعادالت ساختار یکردبا رو یاز نوع همبستگ یفیتوص پژوهش حاضرتهران بود.  یهبانک سرما یبالبه برند در باشگاه وال

اساس جدول که حجم نمونه بر  21-27( در فصل یه)بانک سرمایبالبرتر وال یگشامل تماشاگران ل یبود. جامعه آمار یهدف کاربرد

انتخاب شدند.پرسشنامه اصالت  دفمنددر دسترس و ه  یریگو به روش نمونه ییننفر تع 087 ینفر 8133جامعه  یمورگان برا

ها از داده وتحلیلیهتجز یها مورداستفاده قرار گرفتند. براداده یآورجمع یبرا یتماشاگران ماهون یو پرسشنامه وفادار یروبرندکاد

 یقبرازش مدل تحق یینتع یبرا یساختار عادالتچندگانه به روش همزمان و از مدل م یخط یون،رگرس رسونیپ یهمبستگ یبضر

 استفاده شد. 90نسخه  Amosو  95نسخه  SPSSافزاربا نرم

 یآزمون همبستگ یجدارد. نتا یتماشاگران اثر مثبت معنادار یمشاهده شد که اصالت برند بر وفادار یقمدل تحق یجبر اساس نتا

 یرابطه مثبت معنادار  یرفتار یو وفادار ینگرش یوفادار یهاتماشاگران و مؤلفه یاصالت برند با وفادار ینکه ب دادنشان  یرسونپ

تماشاگران ارتباط  یابعاد اصالت برند و وفادار ینب یکه در حالت کل دادنشان  یهمبستگ یبضر یجنتاهمچنین وجود دارد.

و  یغن یخچهبودن تار یتجار یساختگ -یواقع یرهایمتغ یونآمده از آزمون رگرسدستبه یجنتابر اساس  .وجود دارد یمعنادار

فرد بودن ، منحصربه یرو تأث .دارند بانک سرمایه تهران یبالوال باشگاهتماشاگران  یبر وفادار یاجتماع اثر مثبت معنادار

تنها نه ی،وفادار یداشتن هواداران یبرتر برا یگل هاییمگفت که ت وانتیم یننبود. بنابرا رتماشاگران معنادا یبر وفادار یتوانمندساز

 ی،غن یخچهفرد بودن، تاربودن، منحصربه ی،تجار یساختگ -یواقع یلعامل اصالت برند را در نظر داشته باشند، بلکه موارد از قب

و وفادارتر  یشترجذب در تماشاگران ب یندمدت سعبل یدگاهید بامرتبط با اصالت برند،  یفاکتورها یگرو د  یاجتماع، و توانمندساز

و بالقوه است.  یو توجه به هواداران فعل گذارییهدر تماشاگران مستلزم سرما یوفادار یجادا یراو باشگاه داشته باشند. ز یمبه ت

 یاصالت برند بر وفادار یسکشور با توجه به نقش اسا یبالبرتر وال یگتهران( ل یه) باشگاه بانک سرمایهاباشگاه یرانمد یتدرنها

 یشتماشاگران در جهت افزا یاز ابعاد اصالت برند بر وفادار یکهر  یتو اهم یرتأث یزانتماشاگران با مورد مالحظه قرار دادن م

 هواداران و تماشاگران گام بردارند. یوفادار

 

 .  یهبانک سرما یبالتماشاگران،باشگاه وال یبرند،اصالت برند، وفادار کلمات کلیدی:
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دیدگاه دانش آموزان دختر  درباره جایگاه وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس 

 راهنمایی دوره متوسطه استان کردستان
 9، شکیال غالمی 0، جلیل جعفری 9، الهام آرین8هانیه غالمی

 اندانشجویی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی  ، دانشگاه کردستان ،کردستان ، ایر  -8

 دکتری مدیریت ورزشی ،مدرس دانشگاه نهاوند ،همدان، ایران -9

 دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه کردستان، کردستان ، ایران -0

 دانشجویی دبیری کارشناسی جغرافیا ،دانشگاه امبیرکبیر تهران ، تهران ایران  -9

 

 چکیده

جتماعی استوار که نقش اهمیت هر یک در اداره آن ها باتوجه به تاثیر ی که هر سازمان  جوامع انسانی برپایه نهاد هاو سازمان ها ا

می تواند در فرایند توسعه کشور داشته باشد مشخص می شود.دراین زمینه آموزش و پرورش از جمله سازمان های زیر بنایی جوامع 

روی انسانی اهمیت دارد.برنامه اصولی تربیت بدنی ضمن بشری است که با توجه به نقش محوری آن در فرایند توسعه به ویژه نی

تامین سالمت جسمانی و روانی دانشآموزان و با ایجادزمینه های مساعد برای رشد و پرورش استعداد های بالقوه آنان موجب پویایی 

می و کیفی اجرای درس و توسعه کشور گردد. هدف این تحقیق توصیف دیده گاه های دانش آموزان در باره جایگاه و و ضعیت ک

تربیت بدنی درمدارس دوره متوسطه اول  شهرستان سنندج می باشد .جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه اول 

شهرستان سنندج تشکیل می دهد نمونه آماری دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول مدرسه زکیه ناحیه یک سنندج که شامل 

ر اندازه گیری این تحقیق پرسش نامه محقق ساخته که برای سنجش دیدگاه دانش آموزان دوره متوسطه اول نفر  می باشد . ابزا53

است که نتایج این تحقیق وضعیت کیمی  %19شهرستان سنندج است که ضریب پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 

رفته است از دیدگاه دانش آموزان میزان همکاری مسوالن با کیفی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس ازسطح مطلوب قرار نگ

اجرای این درس در مدارس در حد متوسط می باشد و درس تربیت بدنی در خصوص و ضعیت کمی اهمیت و جایگاه درس تربیت 

 بدنی تفاوت معنی دار وجود دارد .

 

 درس تربیت بدنی، کمی و کیفی، دانش آموزان.   کلمات کلیدی:
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 موانع جذب حامیان مالی در فوتبال استان کردستان وارائه راهکارهایی برای رفع مشکالت
 0،خالد سلیمانی  9، هانیه غالمی 8سیوان رحیم پور 

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، ریس اداره تربیت بدنی ، شهرستان کامیاران ، استان کردستان -8

 نشگاه کردستان . کردستان . ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دا -9

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان ، دبیر ورزش شهرستان کامیاران ، کردستان ، ایران -0

 

 چکیده

 8273 سال در بار نیاولاین واژه . گردد یبرم قبل سال 893 به بآیتقر آن منشآ ست؛ین یدیجد دهیپد یورزش یمال تیحما مفهوم

 و مهم صنعت یک عنوان به یافته توسعه کشورهای در سالم تفریحات و ورزش حاضر حال در .شد یمعرف تجارت یایند در یالدیم

 به ورزش صنعت. رودمی شمار به 98 قرن در صنایع درآمدزاترین از یکی و است توجه مورد ملی اقتصاد رشد در اثرگذار عامل

 مند بهره آن از انسان میلیاردها تا ،است دوانیده ریشه دنیا سراسر در و کرده تسخیر را جا همه آن قلمرو گشته، جهانی سرعت

 از بسیاری که جایی تا ،است المللی بین عرصه در ورزش ترین محبوب و پرطرفدارترین موجود شواهد گواه به فوتبال، ورزش .شوند

انع جذب حامیان مالی در فوتبال استان مو هدف از این .کنندمی محسوب خود ملی ورزش ردیف در را آن قاره پنج کشورهای

کردستان و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکالت جذب حامیان ورزشی  می باشد عوامل موثر بر جذب حامیان مالی در فوتبال 

صنعت ورزش ،تبلیغات ،تبلیغات ورزشی ،حامیان مالی ، بازاریابی ورزشی ، رسانه های گروهی خصوصی سازی  باشگاه ورزشی و 

تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است،  -توصیفی نوع از تحقیق در این پژوهش روش رمایه گذاری ها در این مسِله  دخیل است .س

شامل دست  آماری این تحقیق جامعه باشد.از لحاظ زمانی این تحقیق از نوع تحقیقات مقطعی می شود.که به شکل میدانی اجرا می

 1نفر می باشد. این افراد از  828و سرپرستان به تعداد  مدیران تان کردستان که شامل: مربیان،های فوتبال اساندرکاران باشگاه

اداره ورزش و جوانان و تعدادی از مدیران ورزشی انتخاب  1هیئت فوتبال،  1باشگاه ورزشی،  89شهرستان استان کردستان شامل 

 صنعت حامیان مالی در از حاصل درآمدی منابع جذب توسعه راستای در برداشتن گام برای گفت توانمی مجموع درگردیدند 

 ریزانبرنامه و توسط سیاستگذاران تواندمی موانعی چنین نمود. توجه دارد، وجود آن برابر در که موانعی به باید ابتدا کشور، فوتبال

 قرار نظر مد آن برای ریزیبرنامه هایو اولویت مالی حمایت جذب توسعه راهبردهای تدوین از قبل کشور فوتبال و ورزش صنعت

-ریزی استراتژیک طرح و الیحه حمایت از حامیان مالی ورزش را با جزئیات و مولفهبه همین خاطر وزارت ورزش باید با برنامه گیرد.

  ای در فوتبال کشور باشیم.های مورد نظر به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند، تا شاهد رشد صنعت ورزش حرفه

 

 حامیان مالی ، صنعت ورزش ، جذب. مات کلیدی:کل
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 تاثیر کیفیت خدمات و ذهنیت برند در وفاداری مصرف کنندگان کاالی ورزشی
 8مهدی صیدی8مسلم غالمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان  -8
 

 چکیدهچکیده

های یک زیت رقابتی، مانع بزرگی برای ورود رقبا به بازار فعالیتکیفیت محصول و ارائه خدمات برتر به مشتریان به عنوان یک م

انجام کنندگان کاالی ورزشی بررسی نقش کیفیت خدمات و ذهنیت برند در وفاداری مصرفهدف  پژوهش حاضر با شرکت است.

 محققین انجام گرفت.لحاظ هدف کاربرد، که به صورت میدانی توسط  از ،همبستگی بود –روش تحقیق حاضر توصیفی گرفته است.

گیری تصادفی کنندگان کاالی ورزشی در سطح شهر کرمانشاه تشکیل داده بودند. روش نمونهجامعه آماری این پژوهش را مصرف

سوال؛  5( کیفیت خدمات 9380(  و گادفرد و همکاران )9389گیری پرسشنامه علی و زیا ) (. ابزار اندازهn=150ساده بود )

تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی  5سوال بود. روایی صوری پرسشنامه توسط  9و وفاداری با  سوال 9ذهنیت برند 

محاسبه گردید. جهت ازمون فرضیات از  72/3بررسی و پس از اصالحات پخش گردید. ضریب الفای کرونباخ بجهت همسانی درونی 

 استفاده شده است. SPSS24نرم افزار 

کنندگان کاالی ورزشی می ان داد که کیفیت خدمات و ذهنیت برند سبب وفاداری در دراز مدت در بین مصرفنتایج رگرسیون نش

و کیفیت خدمات با  338/3و سطح معنی داری  00/3طوری که به ترتیب بیشترین اثرگذاری را ذهنیت برند با ضریب بتای شوند. به

نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات و  کنندگان داشتند.مصرفبر وفاداری  332/3و سطح معنی داری  93/3ضریب بتای 

 بهو ذهنیت برند  خدمات باالی کیفیتکنندگان به کاالی ورزشی دارند. امروزه ذهنیت برند نقش تاثیر گذاری در وفاداری مصرف

 شوند.در بین فروشگاه های ورزشی در نظر گرفته می بتیرقا بازار در موفقیت کلید عنوان
 

 کیفیت خدمات، ذهنیت برند، وفاداری مصرف کنندگانکیفیت خدمات، ذهنیت برند، وفاداری مصرف کنندگان  مات کلیدی:مات کلیدی:کلکل
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 بر خالقیت کارکانان وزارت ورزش و جوانان ایران:  تاثیر انواع فرهنگ سازمانی

 )براساس مدل کامرون کوئین(
 *9، شیرین زردشتیان8جلیل ریحانی نیا

 ایران کرمانشاه، رازی، دانشگاه ورزشی مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی -8

 8مسئول سندهی، نوایران کرمانشاه، رازی، دانشگاه ورزشی مدیریت استادیار -9
 

 چکیده

فرهنگ سازمانی و روابط بین کارکنان از جمله عوامل مهم در بروز خالقیت کارکنان به شمار می رود. لذا ضروری است تا نوع 

رارگیرد.بنابراین تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه فرهنگ سازمانی و فرهنگ حاکم و فرهنگ مطلوب در سازمان مورد بررسی ق

پیمایشی و از نظر هدف -روش برسی این پژوهش توصیفی بروز خالقیت در کارکنان وزارت ورزش وجوانان انجام گرفته است.

باشند. نفر می933که شامل  8021آماری تحقیق شامل تمام کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بوده در سال کاربردی است. جامعه

نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب  821(، تعداد 8273به منظور انتخاب نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان )

 سازمانی تیخالق استاندارد پرسشنامه( و 9331گردیدند.جهت گردآوری  داده ها  از پرسشنامه های فرهنگ کامرون و کویئن )

نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه رازی رسیده  9استفاده شده است. که روایی پرسش نامه ها به تایید ( 8029)فتحی، دارابژه

می باشد. برای  تجزیه و تحلیل داده های توصیفی از  20/3است ، همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای ثبات هر دو پرسشنامه 

اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون ،  -داده های استنباطی از آزمون کولمرگروف جدول فراوانی ، میانگین، انحراف معیار و  برای

 است. شده استفاده spss24.vs افزار نرم از دادهها وتحلیل آزمون رگرسیون استفاده شده است. تجزیه
 های همچنین شاخص(. وp=0/98نتایج این تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی با خالقیت در سازمان رابطه معنی داری دارد)

ارتباط فرهنگ بازار برخالقیت Beta:-/49  (T:9/43 ,های ، ارتباط فرهنگ سلسله مراتبی بر خالقیت) مولفه از هریک  ارزیابی

ا ارتباط فرهنگ Beta:0/16  (T:3/09 ,ارتباط فرهنگ ادهوکراسی بر خالقیت کارکنان) Beta:-/05  (T:1/95 ,کارکنان )

. با توجه به یافته ها فرهنگ تیمی می تواند زمینه را برای افزایش خالقیت در Beta:0/27  (T:5/44 ,ن)تیمی بر خالقیت کارکنا

سازمان فراهم نماید.پیشنهاد می شود با توجه به اینکه تجزیه وتحلیل نشان داد که فرهنگ غالب این سازمان از نوع سلسله مراتبی 

زمان بکوشند که فرهنگ این وزارت خانه به سمت فرهنگ تیمی و فرهنگ است و خالقیت در سطح پاینی است مدیران این سا

ادهوکراسی تمایل پیدا کند که زمینه پیدایش و حمایت از خالقیت درسازمان  بوجود اید  و در نتیجه به افزایش عملکرد  و رشد و 

 شکوفای سازمان بی انجامد.

 

راسی، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ بازار ، خالقیت سازمانی، فرهنگ سازمانی، فرهنگ تیمی، فرهنگ ادهوک: کلیدی کلمات

 وزارت ورزش و جوانان
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1. Zardoshtian2014@gmail.com 
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رابطه بین احساسات با وفاداری به برند و تمایل به حضور مجدد در میان هواداران فوتبال مطالعه  ارتباط

 )هواداران فوتبال فجر سپاسی شیراز( :موردی

 9مین یزدانیسی 8حمید رضا صفری ،8محمد صادق افروزه

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه جهرم -8

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی -9

 چکیدهچکیده

پژوهش حاضر به  .رابطه بین احساسات با وفاداری به برند و تمایل به حضور مجدد در میان هواداران فوتبال بود ،قیتحق نیا از فهد

 توصیفی ا همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را هواداران باشگاهروش میدانی انجام شد و با توجه به ماهیت پژوهش، 

 019تعداد نمونه براساس جدول مورگان  فوتبال فجرسپاسی شیراز تشکیل می دادند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری،

اطالعات از  یجهت گردآور سترس انتخاب شدند.ها با مراجعه به کانون هواداران از طریق نمونه گیری اتفاقی در دنفر بود و آن 

. شد استفاده( 9331( و تمایل به حضور مجدد لیم )8228(، وفاداری به برند آکر )9380پرسشنامه تعدیل یافته احساسات لی )

و در سطح آمار و انحراف استاندارد  یانگینم ی،و درصد فراوان یاز جدول فراوان یفیها در سطح آمار توصداده وتحلیلیهتجز یبرا

 90 هنسخ  SPSS. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شدو  K-Sاز آزمون  استنباطی

 . انجام شد

 نتایج نشان داد وابستگی با مولفه های مدیریت زمان و منابع رابطه معنی داری نداشت و با مولفه های شناختی، عاطفی، ارتباط و

مشارکت رابطه معنی داری داشت. شادی با مولفه های شناختی و منابع رابطه معنی داری نداشت و با مولفه های مدیریت زمان، 

عاطفی، ارتباط و مشارکت رابطه معنی داری داشت. همچنین نتایج نشان داد مولفه رقابتی با مولفه منابع رابطه معنی داری نداشت 

ریت زمان، عاطفی، ارتباط و مشارکت رابطه معنی داری داشت. غافلگیری نیز با مولفه های منابع و و با مولفه های شناختی، مدی

مشارکت رابطه معنی داری نداشت و با مولفه های شناختی، مدیریت زمان، عاطفی و ارتباط رابطه معنی داری داشت. عالوه بر این 

مشارکت رابطه معنی داری نداشت و با مولفه های شناختی، عاطفی و  نتایج نشان داد خشم با مولفه های منابع، مدیریت زمان و

ارتباط رابطه معنی داری داشت. همچنین ناخوشایندی با مولفه های منابع، مشارکت، عاطفی و شناختی رابطه معنی داری نداشت و 

نگرانی با مولفه شناختی رابطه معنی  با مولفه های ارتباط با مشتریان و مدیریت زمان رابطه معنی داری داشت. نتایج نشان داد

داری داشت و با مولفه های ارتباط با مشتریان و مدیریت زمان، مشارکت منابع و عاطفی رابطه معنی داری نداشت. نتایج نشان داد 

اری داشت. عشق با مولفه شناختی رابطه معنی داری نداشت و با مشتریان و مدیریت زمان، منابع، عاطفی و مشارکت رابطه معنی د

عالوه بر این نتایج نشان داد مولفه های خشم، ناخوشایندی و نگرانی با تمایل به حضور مجدد رابطه معنی داری نداشت. از طرفی 

مولفه های وابستگی، شادی، رقابتی، غافلگیری و عشق با تمایل به حضور مجدد ارتباط داشت. نتایج نشان داد مولفه های مدیریت 

شارکت با تمایل به حضور مجدد رابطه معنی داری نداشت و از طرفی مولفه های شناختی، عاطفی و ارتباط با زمان، منابع و م

پر رنگ بوده و الزم است ضمن توجه به  مشتریان با تمایل به حضور مجدد ارتباط داشت. نقش مدیران در توسعه ورزش همگانی

 شد.  یورزش یدگان در برنامه هاکننشرکتعوامل مدیریتی باعث افزایش عملکرد و انگیزش 

 

 احساسات، وفاداری به برند، تمایل به حضور مجدد، هواداران فوتبال  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 مدیریت دیپلماسی ورزشی

 یونس قربانی

 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی

 

 چکیدهچکیده

. است یالمللنیدر عرصه مناسبات ب و کشورها  هاملت؛ها افراد، گروه نیروابط ب تیهدا یبه معن کیپلماتیروابط د ای یپلماسید

ورزش از قدرتهای نرم و تاثیر گذار در نظام بین الملل برای تحقق اهداف دیپلماتیک کشورها می باشد.در نظام بین الملل کشورها 

یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین ابزارها در دیپلماسی ؛ امروزه ورزش بدنبال افزایش قدرت؛ثروت؛جایگاه و منزلت خود هستند.

بویژه دیپلماسی عمومی است. دیپلماسی عمومی را به تقویت منافع ملی از طریق شناخت، اطالع رسانی و تأثیر گذاری بر مردم 

کنند. ابزارهای عمده در کشورهای دیگر و گسترش گفتگو میان شهروندان و نهادهای یک کشور و همتایان خارجی آنان تعریف می

حاضر  مقالههدف .این دیپلماسی عبارتند از انتشارات، فیلم های سینمایی و تلویزیونی ، مبادالت فرهنگی، تلویزیون، هنر و ورزش

ررسی کارکردها و نقش مهم ورزش در روابط بین الملل بویژه مدیریت صحیح دیپلماسی ورزشی در تامین منافع ملی ورزش کشور ب

 تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ائی و الکترونیکی است. -توصیفیپژوهش حاضر از نوع امع جهانی می باشد. در مج

کشورها بویزه کشورهای بزرگ از ورزش برای دستیابی به اهداف متفاوتی حتی فراتر از اهداف ورزشی نتایج تحقیق نشان داد که 

زدیکی و برقراری ارتباط سیاسی بین کشورها  بویزه کشورهائی که رابطه سرد سیاسی استفاده می کنند.ورزش در برقراری صلح؛ ن

دارند؛تبادالت فرهنگی میان ملتها؛ترسیم چهره مثبت از کشورها ؛تبلور غرور ملی و  توصیف توانمندیهای کشورها در زمینه های 

ا با مشکالت و چالشهائی در ابعاد مختلف مواجه شده که مختلف؛ می تواند موثر باشد. کشور ما اکنون با توجه به تهدیدها؛تحریمه

حتی دامنهء آن به حوزه ورزش) محرومیت میزبانی باشگاههای کشور؛رویاروئی ورزشکاران با نمایندگان اسرائیل؛ مهاجرت نخبگان 

افع ملی ورزش؛احقاق ورزشی و موارد مشابه( نیز کشیده شده ؛نیازمند مدیریت صحیح دیپلماسی ورزشی برای حفظ و ارتقاء من

 حقوق جامعه ورزشی اعم از ورزشکازان؛ هواداران؛داوران؛مربیان و...؛ می باشد .

 ورزش؛دیپلماسی؛قدرت نرم؛دیپلماسی ورزشی کلمات کلیدی:
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  کشتی های هیات کارکنان بخشی اثر سازمانی بر تأثیر چابکی
 علیرضا زند

 می واحد شهر قدسعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسال

 

 چکیدهچکیده

 پایه جا آن در کشور کشتی ورزش تدابیر تمامی که جایی دارد؛ فدراسیون این اهداف به رسیدن در بسزایی نقش کشتی های هیات

 روش .باشد ایران می کشتی های هیات کارکنان بخشی اثر بر سازمانی چابکی تأثیر پژوهش بررسی اجرای از گردد. هدف می ریزی

، 8021ایران در سال  کشتی های هیات کارکنان تمامی پژوهش این در آماری جامعه باشد. می همبستگی نوع از یفیتحقیق توص

بود. با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری نمونه های تحقیق به صورت کل شمار انتخاب شدند که از تعداد  نفر 815 به تعداد

 نفر می باشد. 893امه قابل بررسی عودت داده شد. بنابراین تعداد نمونه های آماری پرسشن 893پرسشنامه توزیع شده تعداد  815

استفاده ( 9339) هسو سازمانی اثربخشی پرسشنامه و( 8222) ژانک و شریفی سازمانی چابکی پرسشنامه از  ها داده برای گردآوری

 شد. ستفادهو معادله ساختاری ا همبستگی آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه جهت. شد

از طریق مولفه های  .معناداری دارد ایران تأثیر کشتی های هیات کارکنان بخشی اثر بر سازمانی چابکی که است آن از حاکی نتایج

با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که  هر چقدر چابکی سازمانی افزایش  جابکی می توان اثربخشی را پیش بینی نمود.

کنان هیات های کشتی نیز افزایش می یابد. به مدیران ارشد فدراسیون کشتی کشور و روسای هیات های کشتی یابد اثربخشی کار

 سازمانی و مولفه های آن اهمیت دهند. کشور پیشنهاد می شود که برای اثربخشی کارکنان خود، بیش از پیش به چابکی
 

 .کارکنان اثربخشی سازمانی، کشتی، چابکی  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 بررسی نقش زنان در توسعه سواد حرکتی 

 ریحانه چشمه

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

 

 چکیده

به منظور ایجاد یک جامعه سالم و فعال ،همه افراد می  ورزش همواره به منزله بخش مهمی از فرهنگ و زندگی  هر جامعه است.

یدارترین راه پارکتی در جهت ساخت زندگی سالم تر برخوردار باشند.توسعه سواد حرکتی یکی از بایست از مهارت های ورزشی و ح

های جلوگیری از ناهنجاری های اسکلتی و اجتماعی و سالم سازی افراد و زندگی اجتماعی است.سواد حرکتی )جسمانی( معرف 

رورش می دهند تا بتوانند فعالیت بدنی را در پرا در خود  انگیزه ،اعتماد به نفس،قابلیت بدنی ، دانش و درکی است که افراد آن

سطح مناسبی در طول عمر خود ادامه دهند.)مارگارت وایت هد(بدون تردید زن دارای نقش اساسی در خانواده و بالطبع جامعه 

ن تحقیق بررسی نقش هدف از ای. است و نقش مهمی در بستر سازی توسعه سواد جسمانی و فعالیت بدنی کلیه افراد جامعه دارد

نفر از صاحب  91زنان در توسعه سواد حرکتی است.در این پژوهش از روش کیفی به صورت مصاحبه استفاده شده است. تعداد 

نظران این حوزه ، مربیان ورزش، مدیران مهدهای کودک و مدیران مدارس دوره ابتدایی و عموم مردم مورد پرسش قرار گرفتند.به 

 گردآوری داده های خاتمه یافت.سواالت مصاحبه پیرامون چهار مولفه اصلی بود.دلیل اشباع نظرات 

سواد حرکتی توسعه مهارت های بنیادین حرکتی و ورزشی است که به افراد اجازه می دهد تا با انگیزه ،اعتماد به نفس و کنترل در 

ر قبال شرایط محیطی موجود واکنش مناسب یک طیف وسیعی از فعالیت های بدنی و ریتمیک و شرایط ورزشی حرکت کنند و د

(.ارتباط بیشماری بین شمار زنان با دانش فعالیت بدنی و شماری از شاخص های مربوط به 9385نشان دهند.)سیلورمن و همکاران

اندن ساعات (. بانوان با عنوان های مادر ، مربی، پرستار و ... به دلیل گذر9387حوزه سالمت وجود دارد .)سازمان بهداشت جهانی 

زیادی با کودکان ، نقش تاثیرگزاری در توسعه فعالیت بدنی و افزایش سواد حرکتی دارند .ایشان خود می توانند الگوی حرکتی 

زنان نقش انکار ناپذیر و بی بدیلی در فرآیند توسعه سواد حرکتی دارند .لذا استفاده از توان بالقوه زنان در جهت  ،آموزشی باشند.

م امری ضروری است .اگر فرهنگ ورزش کردن و انجام منظم فعالیت بدنی در خانواده ها نهادینه شود میتوان شاهد تحقق این مه

 جامعه ای پویا و سالم بود.مطالعات روانشناختی و بستر سازی فرهنگی در این حوزه پیشنهاد می گردد.

 

 سواد حرکتی ، زنان،فعالیت بدنی توسعه توسعه     کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:

 

 

 ن کارآفرینی، هوش هیجانی و توانمند سازی معلمین تربیت بدنی شهر همدانارتباط بی

 0علی اله افشاری ،9دنژادون ینیز مینا، 8یاوشیمحمد س

 . استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور8

 . دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی9

 کارشناس ارشد تربیت بدنی  .0

 چکیدهچکیده

های اولیه با آنها آید متفاوت از نوع مشکالتی است که انساناهیت مشکالتی که برای بشر به وجود میم امع متمدن امروزیودر ج

یعنی  -نماید که استفاده از راهکار جنگ و گریزمی های انسانی رخ ما بیشتر در قالب ارتباط اند. مشکالت امروزیرو به رو بوده

                                                           
1   . msiavashi2001@gmail.com 
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تغییرات وتحوالت سریع علم و فن آوری در سالهای اخیر . با آنها ناکارآمد است در مقابله  -برخوردهای هیجانی و انفعالی شدید

جامعه جهانی را دچار تحول و دستخوش دگرگونی ساخته است که گذر از آنها نیازمند یافتن و به کار گرفتن رویکردها و روش های 

نقش  م وعدم رؤیت روند امور و تحوالت آینده می باشد،خالقانه است و از آنجا که یکی از مهم ترین ویژگی های عصر اطالعاتی ابها

در چنین شرایطی تنها کار آفرینی مدیران است که می تواند از این ابهامات و  کار آفرینی و وجود کارآفرینان ضرورت می یابد و

ط بین کارآفرینی، هوش هدف تحقیق حاضر ارتبا فرصت هایی ساخته و سازمان ها را به سوی موفقیت هدایت نماید. پیچیدگی ها،

 هدف نظر از و همبستگی –ژوهش حاضر از نوع توصیفیپ هیجانی و توانمندسازی معلمان تربیت بدنی شهر همدان می باشد.

 ه استبودتمامی معلمان تربیت بدنی مرد و زن شاغل در شهر همدان پژوهش شامل  نای در مطالعه مورد جامعه. باشدمی کاربردی

 یآورجمع یشمارتعیین گردید. براصورت تمامه . نمونه با توجه به محدودیت جامعه آماری بدادندرا تشکیل  نفر 813 أکه مجموع

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی  ،در این پژوهشپرسشنامة مورد استفاده  .استفاده گردید یدانیای و  ماطالعات از روش کتابخانه

 یید متخصصینأت مورد ه. روایی محتوایی پرسشناماستفاده شدپرسشنامه کارآفرینی  توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و، شرینگ

، توانمندسازی روانشناختی 17/3 هوش هیجانیهای آلفای کرونباخ برای پرسشنامهآزمون نیز با استفاده از  آنها پایاییو  قرار گرفت

 رسونیآزمون پ رنف،اسمی –آزمون کلموگروف و توصیفی آمار زا هایافته لیو تحل هیتجز یبراآمد.  به دست 11/3و کارآفرینی 13/3

 استفاده گردید.تحلیل رگرسیون چند متغیره  و
را زنان تشکیل  02/3را مردان و  18/3 نفر نمونه آماری، 813از  داد که،های پژوهش نشان مشخصات فردی نمونه توزیع فراوانی

بین  ،نمونه آماری پژوهش 73/3دهد که ند. وضعیت سن نمونه آماری نشان میهل بودأمت 18/3مجرد و  02/3دادند که از این بین 

 93تا  83های مورد آزمون دارد. بیشترین میزان سابقه کاری نیز مربوط به باشند که نشان از جوان بودن نمونهسال می 93تا  93

بین کارآفرینی و هوش  .باشدمی 78/3ا مقطع تحصیلی لیسانس ببه باشد. بیشترین تعداد سطح تحصیلی نیز مربوط سال می

هیجانی ارتباط معناداری وجود دارد. بین کارآفرینی و توانمندسازی ارتباط معناداری وجود دارد. بین هوش هیجانی و توانمند 

 سازی ارتباط معناداری وجود دارد. کارآفرینی و هوش هیجانی پیشگوی مناسبی برای توانمندسازی معلمان می باشند.

 

 کارآفرینی، هوش هیجانی، توانمندسازی، معلمان تربیت بدنی.کارآفرینی، هوش هیجانی، توانمندسازی، معلمان تربیت بدنی.  مات کلیدی:مات کلیدی:کلکل
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 ارتباط هوش اجتماعی، توانمندسازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر همدان

 9محمد امرایی ،9یاوشیمحمد س، 8دنژادون ینیز مینا

 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی -8

 تربیت بدنی دانشگاه پیام نوراستادیار گروه  -9

 چکیدهچکیده

کند. به عالوه، موٌسسات تربیتی واضح است که تعلیم و تربیت در توسعه و پیشرفت جامعه و دوام فرهنگ ملی نقش مؤٌثری ایفا می

ترین پایگاه ترین و قدرتمندمدارس موٌثرکنند. در توسعه و تکامل منابع و استعدادهای انسانی جامعه نقشی مهمی را ایفاء می

-است و به طور مستقیم و غیرگیری خردمندانه های عقالنی، معرفت، فهم و شناخت الزم در تصمیماجتماعی برای نیل به مهارت

باشد هدف تحقیق حاضر ارتباط هوش اجتماعی، توانمندسازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت مستقیم عامل پیشرفت اجتماعی می

 نای در مطالعه مورد جامعه. باشدمی کاربردی هدف نظر از و همبستگی –ژوهش حاضر از نوع توصیفیپ د.بدنی شهر همدان می باش

. نمونه دادندنفر را تشکیل  813 أکه مجموع ه استبودتمامی معلمان تربیت بدنی مرد و زن شاغل در شهر همدان پژوهش شامل 

 یدانیای و  ماطالعات از روش کتابخانه یآورجمع ین گردید. براتعیی شمارصورت تمامه با توجه به محدودیت جامعه آماری ب

، پرسشنامه استاندارد توانمند سازی 8212از سه پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و میر در این پژوهش  .استفاده گردید

اسمیرنوف برای بررسی  -لموگراف، استفاده شد؛ و از آزمون کا9337و پرسشنامه استاندارد شده هوش اجتماعی  8271 اسپریتزر

( P≤0.05توزیع طبیعی داده ها و برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معنا داری )

 استفاده گردید.
ان تشکیل را زن 02/3را مردان و  18/3 نفر نمونه آماری، 813از  داد که،های پژوهش نشان مشخصات فردی نمونه توزیع فراوانی

بین  ،نمونه آماری پژوهش 73/3دهد که هل بودند. وضعیت سن نمونه آماری نشان میأمت 18/3مجرد و  02/3دادند که از این بین 

 93تا  83های مورد آزمون دارد. بیشترین میزان سابقه کاری نیز مربوط به باشند که نشان از جوان بودن نمونهسال می 93تا  93

نتایج تحقیق نشان داد بین  .باشدمی 78/3مقطع تحصیلی لیسانس با به ترین تعداد سطح تحصیلی نیز مربوط باشد. بیشسال می

هوش اجتماعی و توانمندسازی معلمان تربیت بدنی رابطه معناداری وجود دارد. بین هوش اجتماعی و تعهد سازمانی رابطه 

لمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد. توانمندسازی و تعهد معناداری وجود دارد. بین تعهد سازمانی و توانمندسازی مع

 باشند. گوی مناسبی برای هوش اجتماعی معلمان تربیت بدنی میسازمانی پیش
 

 ، معلمان تربیت بدنی.، معلمان تربیت بدنی.تعهدسازمانی، هوش اجتماعی، توانمندسازی  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 . mynazynywndnzhad@gmail.com 
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گیری چند معیاره و ارائه اطالعاتی با رویکرد تصمیم هایسپاری سیستمشناسایی عوامل موثر بر برون

 راهبردهای اجرای آن
 0یفارسان یریمختار نص ،9، نیما ماجدی8فرزاد میرزامرادی

 مدیریت و حسابداری، قزوین، ایران دانشکده دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، -8

 ایرانقزوین، واحد آزاداسالمی -فیزیولوژی ورزشی -تربیت بدنی علوم ورزشی  استادیار -9

 ایران قزوین، آزاداسالمی واحد -فیزیولوژی ورزشی -تربیت بدنی علوم ورزشی  استادیار -0

 

 چکیده:

 فلسفه وجودیتوان به این نتیجه دست یافت  که امروزه با توجه به تحوالت گسترده در نظام مدیریت ورزشی در چند سال اخیر می

بدنی بیانگر این حقیقت است که مقوله تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیالت تربیت  هایسازمان در ورزشی مدیریت

باشد. سازمان می تمام سطوح در نیازمند برخورداری از نظام مدیریتی هوشمند و تجهیزات کارآمد گسترده و در عین حال پیچیده

سیستم اطالعاتی هوشمند برای استقرار ورزشی  های اصلی جهت اثربخشی و کارآمدی سیستم مدیریتها و مولفهیکی از زیرساخت

 باشد.مدیران ورزشی می

های اطالعاتی و ارائه راهبردهای اجرای آن در سپاری سیستمبندی عوامل مؤثر بر برونهدف از مقاله حاضر شناسایی و اولویت

ی تحقیقات کاربردی حاظ هدف در حیطهباشد. این تحقیق از لحاظ روش توصیفی و پیمایشی و از لسازمان تربیت بدنی نزاجا می

آوری شده است. طبق جمع ایباشد، اطالعات مورد نیاز تحقیق، با استفاده از مطالعات میدانی )مصاحبه و پرسشنامه( و کتابخانهمی

-می زاجااطالعاتی مدیران ورزشی سازمان تربیت بدنی ن هایسیستم سپاری اثربخشبه برون منجر که روش تحقیق ابتدا عواملی

جهت  .بندی گرددسازمان تربیت بدنی شناسایی و رتبه ارتقاء سپاری دربرون شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند، تا نقش شوند،

-گرفته شده است. به این صورت که جهت وزن دهی و اولویتچندمعیاره فازی بهره گیریها از رویکرد تصمیمتجزیه و تحلیل داده

جهت بررسی شدت اثر معیارها نسبت به یکدیگر از دیمتل و همچنین  ( وANP) ایوش فرآیند تحلیل شبکهبندی معیارها از ر

 . بندی و انتخاب بهترین گزینه از ویکور فازی بهره گرفته شده استجهت رتبه

سازی لگری و بومیاند. جهت غرباالزم بذکر است که جامعه خبرگان در این تحقیق به دو بخش طبق روش تحقیق دسته بندی شده

بندی دهی و اولیتاند. و همچنین جهت وزننفر شناسایی و به عنوان خبره درنظر گرفته شده 85معیارها )طبق پرسشنامه فازی( 

نفر از خبرگان سازمان تربیت بدنی نزاجا به روش  5و دیمتل فازی از ایمعیارهای تحقیق طبق پرسشنامه فرآیند تحلیل شبکه

 وتی و دردسترس استفاده شده است.گیری قضانمونه

-باشد، در فرایند تحقیق ابتدا معیارهای اصلی و محوری برونای میابزار گردآوری اطالعات بصورت مطالعات میدانی و کتابخانه

گیری بندی معیارها از روش تصمیمدهی و اولویتهای اطالعاتی مدیریت ورزشی شناسایی شدند، جهت وزنسپاری سیستم

 باشد: اره استفاده شده است، بطور کلی نتایج تحقیق شامل موارد زیر میچندمعی

به عنوان  "استراتژیک کننده ،ریسک، کیفیت ، مالی، تحویل و فناوری که اهمیتتأمین هایاستراتژیک، ویژگی اهمیت

های اطالعاتی مدیریت ری سیستمسپابعنوان تأثیرپذیرترین عامل در برون "کیفیت "سپاری و عاملتأثیرگذارترین عامل در برون

 ورزشی سازمان تربیت بدنی نزاجا شناخته شد.

 

 اطالعاتی، مدیریت ورزشی هایچندمعیاره، سیستم گیریسپاری، تصمیمبرون :کلیدی کلمات
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 های شغلی رشته تحصیلی مهندسی ورزش با تاکید بر نیاز بازار کارشناسایی فرصت
 9رنوشین بنا ،88حسن غالمی قاجاری

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن -8

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن -9

 چکیدهچکیده

باشد به شکلی که های فارغ التحصیالن دانشگاهی میترین چالشهای دانشگاهی با نیاز بازار از مهمامروزه منطبق نبودن آموزش

های شغلی موجود در بازار یابند. از طرفی فرصتسب با رشته تحصیلی خود را نمیبسیاری از آنان پس از اتمام تحصیالت، شغل منا

های شغلی با تاکید بر نیاز بازار در انتظار افراد متخصصی است که بتوانند نیازهای بازار را برطرف نمایند. از این رو شناسایی فرصت

های ود بازار کار فارغ التحصیالن دانشگاهی کمک نماید. یکی از رشتهتواند به بهبها با آن میهای آموزشی دانشگاهو مطابقت برنامه

های باشد که شناسایی فرصتگیری است، رشته مهندسی ورزش میتحصیلی مرتبط با ورزش که در کشور نوپا و در حال شکل

های شغلی رشته یی فرصتشغلی آن با تاکید بر بازار کار بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس هدف از تحقیق حاضر شناسا

باشد که به صورت کیفی انجام اکتشافی و کاربردی میپژوهش حاضر از نوع تحصیلی مهندسی ورزش با تاکید بر نیاز بازار کار بود. 

های مختلف تشکیل شد و از میان آنان به صورت هدفمند در دسترس کلیه مدیران صنعت ورزش در بخشجامعه تحقیق از  .گرفت

تن از آنان اشباع نظری حاصل گردید  89های نیمه ساختار یافته با تعداد تحقیق انتخاب شدند که پس از انجام مصاحبه هاینمونه

تن ادامه پیدا کرد. دلیل انتخاب این افراد به عنوان نمونه شناخت آنان از نیازهای  81ها تا که برای اطمینان بیشتر تعداد مصاحبه

در پارادایم کیفی که ها موثق بودن داده نییتعهای کاری آنان در بازار کار بود. همچنین برای طهمرتبط با مهندسی ورزش در حی

 شد.  استفاده یریدپذییو تا یریاتکاپذ ،یریپذانتقال ،یریاعتمادپذ جایگزین روایی و پایایی در تحقیقات کمی است از

توان در چهار رسته شغلی کلی ش با تاکید بر نیاز بازار کار را میمهندسی ورز های شغلی در رشتهنتایج تحقیق نشان داد که فرصت

شامل مهندسی ورزش مرتبط با اماکن ورزشی، مهندسی ورزش مرتبط با تجهیزات ورزشی، مهندسی ورزش مرتبط با پوشاک 

ه به نیاز بازار کار بندی نمود. برای سه رسته شغلی نخست با توجورزشی و مهندسی ورزش مرتبط با تایید استانداردها دسته

های مختلف طراحی، تولید، نصب، تعمیر و نگهداری و مشاوره تقسیم شدند. های شغلی متعدد شناسایی شد که در بخشمهارت

-همچنین رسته شغلی مهندسی ورزش مرتبط با تایید استانداردها نیز بر اساس نیازهای باز کار به چندین مهارت شغلی در بخش

های تحصیلی دانشجویان را گذاران این رشته تحصیلی بتوانند دورهچنانچه بنیانر مجوزها تقسیم گردید. های  نظارتی و صدو

های کارگاهی دانشجویان را برای رفع نیازهای بازار براساس نیاز بازار کار تنظیم نمایند و در طول دوره آموزشی با برگزاری کالس

التحصیالن دانشگاهی در این رشته مشتریان در بازار منتظر دریافت خدمات فارغکار تربیت کنند، این مهم محقق خواهد شد که 

  مند شود.خواهند بود و این گرایش جدید در علوم ورزشی خواهد توانست از جایگاه مطلوبی در بازار کار بهره
 

 .های شغلیهای شغلیهای شغلی، مهارتهای شغلی، مهارترستهرسته  های شغلی،های شغلی،مهندسی ورزش، فرصتمهندسی ورزش، فرصت  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 های ورزشینجی بینندگان شبکه تلویزیونی ورزش بر اساس رشتهنیازس
 9، پریا عبادی 0پریا لطفی ،9مسعود محمدی طرقی 8سارا کشکر

 طباطبائیدانشگاه عالمه  یورزش تیریگروه مد اریدانش -8

 طباطبائیدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه  -9

 طباطبائیورزشی دانشگاه عالمه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت  -0

 طباطبائیدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه  -9

   

 چکیدهچکیده

شبکه ی ورزش سیما به عنوان تنها شبکه ی تخصصی مربوط به ورزش کشور مسئولیت پوشش رسانه ای اخبار و اتفاقات مربوط به 

ی ورزش یهاورزش بر اساس رشته یزیونیشبکه تلو ینندگانب یازسنجیندف این حوزه در کشور و جهان را دارد. پژوهش حاضر با ه

حجم جامعه . بینندگان شبکه ی ورزش تشکیل می دهدجامعه آماری تحقیق را  است. کمیپژوهش حاضر از نوع  انجام شد.

خاب شدند. ابزار پژوهش نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه انت 991بر اساس جدول مورگان،   نامحدود در نظر گرفته شده و

ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و  1بوده که روایی آن به تائید  پرسشنامه محقق ساخته

 و درصد یاز جدول فراوان یفیها در سطح آمار توصداده وتحلیلیهتجز یبراها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به تائید رسید. 

. تمامی عملیات آماری آزمون خی دو استفاده شدو  K-Sاز آزمون  استنباطیو انحراف استاندارد و در سطح آمار  یانگینم ی،فراوان

 . انجام شد 91 هنسخ  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

ورزش اولویت معناداری وجود های ورزشی بر اساس میزان تماشا توسط بینندگان شبکه تلویزیونی بین رشته نتایج تحقیق نشان داد

دارد. بر این اساس پربیننده ترین رشته های ورزشی به ترتیب اولویت عبارت بودند از والیبال، فوتبال، کشتی، تیراندازی با کمان، 

کبدی.  تماشاترین رشته های ورزشی به ترتیب عبارت بودند از قایقرانی، واترپلو وتکواندو، دو و میدانی و شنا بود. همچنین کم

های ورزشی در صورت نمایش باالترین اولویت به ترتیب مربوط به رشته های همچنین بر اساس عالقه بینندگان برای تماشای رشته

ورزشی والیبال، فوتبال، تیراندازی با کمان، کشتی، اسکی، بسکتبال و شنا و پایین ترین اولویت مربوط به قایقرانی، کبدی و واترپلو 

ا سالیق و عالیق بینندگان شبکه تلویزیونی ورزش می تواند به مدیران این شبکه در برنامه ریزی برای پخش رشته آشنایی ببود. 

 های ورزشی کمک نماید. 

 

 رسانه، شبکه ورزش، رسانه ی ورزشی، صدا و سیما.رسانه، شبکه ورزش، رسانه ی ورزشی، صدا و سیما.  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 تحلیلی کیفی بر محیط راهبردی فوتبال استان یزد
 محمدحسین صحت مند 8، محمدحسن پیمان فر 9

 کارشناسی ارشد مدیریت علوم ورزشی دانشگاه آزاد -8

 استادیار مدیریت علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی -9

 چکیده

های مناسبی را برای ها است که به علت عدم شناخت وضع موجود خود نتوانسته است اهداف و برنامهفوتبال در استان یزد سال

پیشرفت هرچه  ساززمینهتواند می ها و تهدیدات محیطی،نقاط قوت و ضعف و فرصتشناسایی ن بین، خود تدوین نماید. در ای

پژوهش حاضر، در جامعه فوتبال پردازد. این پژوهش به تحلیل راهبردی فوتبال استان یزد، می شود. یزد در استان فوتبالبیشتر 

است و از لحاظ  پژوهش حاضر از نوع مطالعات راهبردیشد. جام، ان8027استان یزد و هیئت فوتبال این استان در طول سال 

شامل پیشکسوتان، کارشناسان  پژوهش ی اینجامعه آماراست. صورت کیفی )روش دلفی( انجام شدهباشد که بهماهیت کاربردی می

ر قرار گرفتند. با تهیه پرسشنامه نفر مد نظ 79باشد. ازاین جامعه برای بخش تحلیل راهبردی ورزشکاران و مدیران فوتبال استان می

ها و تهدیدات فوتبال استان، اخذ و آماری پیرامون فوتبال و نقاط قوت، ضعف، فرصت(، نظرهای نمونهSWOTتحلیل وضع موجود )

 ها محاسبه شد. مورد تحلیل قرارگرفت. ضریب تاکید هر یک از گویه

وجود استعدادهای بالقوه در فوتبال استان یزد، هبردی فوتبال استان یزد، نتایج پژوهش نشان داد، مهمترین نقطه قوت در تحلیل را

ها و جذابیت فوتبال و بازتاب خبرهای مربوط به مهترین نقطه ضعف، ناتوانی در جذب منابع مالی، مهمترین فرصت، گسترش رسانه

اشد. نقش استعدادهای بالقوه در فوتبال استان و آن،  و مهمترین تهدید، حمایت ناکافی مسئولین ورزشی استان از فوتبال یزد، می ب

وجود رسانه در آن بسیار چشمگیر بوده و باید در جذب منابع مالی و حمایت مسئولین در توسعه فوتبال استان برنامه ریزی دقیق و 

 جامعی صورت گیرد. 

 

 .تحلیل راهبردی، فوتبال، استان یزد، توسعهکلمات کلیدی: 
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 ای ایرانای عوامل کانونی فوتبال حرفهشناسی زمینهکیفی آسیبتحلیل 

 های برترای لیگمورد مطالعه: داوران حرفه
 5، رضا حیدری9دار، محمد کشتی0زاده، سید مرتضی عظیم9پور، مهدی طالب8کیانوش شجیع

 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران -8

 یار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانش -9

 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران -0

 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران -9

 علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده -5

 

 چکیدهچکیده

باشد. نظر به های زیادی پیش رو میها و آسیبای، با چالشفوتبال در ایران، در دوران گذار از فوتبال آماتور به سمت فوتبال حرفه

یابیم که داوران با شوند درمیو کانونی آن محسوب می  اهمیت نقش داوران در رشته ورزشی فوتبال که یکی از اجزای اصلی

های انسانی ای سرمایهشناسی زمینهمشکالت بسیاری در فوتبال روبرو هستند. لذا هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل کیفی آسیب

از نظر هدف  قیتحق نیا ای لیگ برتر انجام گرفت.ای ایران بود که به صورت مطالعه موردی بر روی داوران حرفهفوتبال حرفه

آوری اطالعات با استفاده از منابع جمع .باشدیم یفیک قاتیاجرا از نوع تحق روشو از نظر  یلتحلی ا یفیتوصروش از نظر  ،یکاربرد

های دلفی صورت گرفت. جامعه آماری در بخش مصاحبه شامل ساختار یافته و پرسشنامههای عمیق و نیمهای، مصاحبهکتابخانه

نفر به عنوان نمونه در نظر  93ی بود که به صورت هدفمند تعداد انسان هیسرما و آشنا به مباحث تبالداوری فونخبگان حوزه  هیکل

ای ایران که به صورت هدفمند و المللی و ملی فوتبال حرفهگرفته شدند. همچنین جامعه آماری در بخش دلفی کلیه داوران بین

 یگذارلتریف و صیتلخ ،ی باز و محوریکد گذار یهاکیاز تکننظر گرفته شدند. ها به عنوان نمونه در نفر از آن 95گلوله برفی تعداد 

به طور کلی تعرض به داور از سوی مربیان و بازیکنان، درگیری فیزیکی بازیکنان با  خام بهره گرفته شد. یهادر جهت استخراج داده

ضاوت، فقدان اعتبار شغل میان جامعه و در نهایت داوران، تعرض و فحاشی تماشاچیان و هواداران، مشکالت فرهنگی مرتبط با ق

نگرش نادرست جامعه نسبت به مقوله داوری از جمله آسیب های شناسایی شده در بخش زمینه ای مرتبط با گروه انسانی داوران 

رخوردار است. لذا می های زمینه ای در گروه انسانی داوران از اهمیت بسیار باالیی بتوان نتیجه گرفت که آسیبمیبود. به طورکلی 

تر در گروه انسانی های عمیقریزی و تالش نمود تا موجب ایجاد آسیبها، بیش از گذشته برنامهبایست در راستای رفع این آسیب

های آتی ریزیتواند در برنامهداوران و شیوع در دیگر سطوح رفتاری و ساختاری نگردد. بی شک نتایج حاصل از تحقیق می

های راهبردی وتبال ایران به ویژه کمیته و دپارتمان داوران این فدراسیون چراغ راه قلمداد شده و در تعیین خط مشیفدراسیون ف

 برای رفع آسیب های این گروه انسانی به کار گرفته شود.

 

 شاخگی، سرمایه انسانی.های کانونی، مدل سهای، آسیبزمینهداوران فوتبال، آسیب  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 ذربایجان غربیآابطه بین ارزشهای اخالقی با تعهد حرفه ای درمحیط کار دبیران ورزش استان ر
 9، الدن هاشم پناه8کاظم مهری

 استادیار گروه تربیت بدنی واحد  نقده دانشگاه آزاد اسالمی ، نقده، ایران -8

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران -9

 

 چکیده

اضر بررسی رابطه ارزش های اخالقی با تعهد حرفه ای در محیط کار دبیران ورزش استان آذربایجان غربی می هدف از پژوهش ح

جامعه آماری  این تحقیق کلیه دبیران ورزش استان آذربایجان  باشد. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی و به شکل میدانی بود.

ارزش اخالقی الول های  پرسشنامهیری خوشه ای چندمرحله ای بود. از و روش نمونه گنفر می می باشد  199غربی که مجموعا 

  ( استفاده شد.9333و  تعهد حرفه ای کالیکمن و هنینگ ) 8212
بین ارزش های اخالقی و  ارزش های اخالقی وتعهد حرفه ای رابطه معنی داروجود دارد. همچنین که بین متغیرهاینتایج نشان داد 

بین ارزش های اخالقی و تعهد مستمر رابطه معنی داری  ولی ی رابطه مستقیم ومعنی داروجود دارد.بعد تعهد عاطفی و هنجار

وجود ندارد. همچنین بین ارزشهای اخالقی زن و مرد تفاوت وجود ندارد. بین تعهد حرفه ای دبیران زن و مرد تفاوت معنی داری 

 نتایج تحقیق حاضر با برخی از نتایج ع تحصیلی متفاوت است.وجود دارد و همچنین تعهدحرفه ای دبیران مدارس بر حسب مقط

از طریق ابعاد همخوان است. یافته های علمی نشان داد 8012وبهاری فر وجواهری کامل 8029ومعیدفر 9380استوردر وهمکاران

کارایی فعالیت های تعهد حرفه ای می توان انتظار داشت که کارکنان کمتر از سازمان خسته شده و باعث افزایش اثربخشی و 

سازمانی شوند. با ایجاد دیدگاهی وسیع ترنسبت به ارزشهای اخالقی در سازمانها بخصوص درمدیران و کارمندان و اعتقاد به توانایی 

 آنها برای ایجاد تغییر و کشف ارزش های سازمانی می توان به این مهم دست یافت.

 

  هد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری.تعهدحرفه ای، تع ،ارزشهای اخالقی: کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. kazem_mehri@yahoo.com 
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هیئت های کارکنان  یسازمان یو ارتقاء رفتار شهروند یسازمان یاثربخش با رانیمد یاخالق سازمان رابطه

 یغرب جانیاستان آذربا ورزشی
 0الدن هاشم پناه ،9، شیدا رنجبری8کاظم مهری

 می واحد نقدهاستادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسال -8

 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه  -9

 بهشتی شهید دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی -0

 

 چکیده

هیئات کارکناان  یساازمان یو ارتقاء رفتار شاهروند یسازمان یدر اثربخش رانیمد یاخالق سازمان ی رابطهبررسهدف از این پژوهش 

 817جامعه آماری این تحقیق . می باشد یشیمایپ کاربردی و روش آن قینوع تحقی پرداخته ایم. غرب جانیربااستان آذ های ورزشی

نفر انتخاب گردید.برای جمع آوری داده هاا از پرسشانامه هاای اخاالق  895براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و نفر بوده 

ساکف و همکاران که روایی و پایایی آنها در مطالعه مقدماتی تایید شاده باود، سازمانی هانت اثربخشی پارسونز و رفتار شهروندی پاد

همچنین در تحلیال رگرسایون .نتایج نشان داد بین اخالق سازمانی با اثر بخشی و رفتار شهروندی رابطه وجود دارداستفاده گردید.  

باه طاور معنای داری اخاالق  150/3دف با ضریب و کسب ه 711/3در بین مولفه های اثربخشی، یگانگی با ضریب بتای  چند گانه

همچنین در تحلیل رگرسیون اخالق سازمانی و رفتار شهروندی،رفتار شهروندی باا ضاریب سازمانی را تبیین و پیش بینی می کند. 

 به طور معنی داری اخالق سازمانی را تبیین و پیش بینی می کند. 718/3و وجدان کاری با ضریب  719/3بتای 

 

 ی.غرب جانیاستان آذربا ی،هیئت های ورزشی،سازمان یرفتار شهروندی، سازمان یاثربخش ی،اخالق سازمانکلیدی: کلمات 
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 ی مؤثر بر افزایش عملکرد معلمان تربیت بدنی در زنگ ورزش مدارس شهر تهرانتیریعوامل مدشناسایی 

 9، احمد محمودی8*8محمد بستاکی

 ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائیکارشناس ارشد مدیریت  -8

 گرایش مدیریت راهبردی چکیده-دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی -9

 چکیده

عملکرد معلمان تربیت بدنی یکی از مهمترین عوامل در پرداختن به عوامل موثر برای شرکت در برنامه های ورزشی دانش آموزان 

ی مؤثر بر افزایش عملکرد معلمان تربیت بدنی در زنگ ورزش مدارس تیریعوامل مدشناسایی اهدف پژوهش حاضر بمدارس هستند. 

ی مؤثر بر افزایش عملکرد معلمان تربیت بدنی در زنگ تیریعوامل مدهدف پژوهش حاضر شناسایی تهران انجام گرفته است. شهر 

صورت که ابتدا مطالعات باشد؛ بدینیابی میزمینه و از نوع 9ورزش مدارس شهر تهران بوده است. روش پژوهش حاضر کیفی

منظور تهیه فهرستی از عوامل مؤثر از طریق مصاحبه عمیق و های مربوط و...( بهای )مطالعات، مقاالت، کتب، اسناد، سایتکتابخانه

 با خبرگان انجام پذیرفت. 0نیمه ساختاریافته

 9های کیفی تا حد اشباع نظارینفر از نخبگان، مصاحبه 85ند و غیر تصادفی با گیری هدفمدر این پژوهش با استفاده از روش نمونه

نفار از  5نفار از مادیران ادارات ناواحی و  1نفر از مدیران اداره کل آموزش و پارورش تهاران،  9همچنین مصاحبه ها از  .انجام شد

 سال انجام گرفته است. 93معلمان رسمی تربیت بدنی با سابقه بیش از 

ی مؤثر بر افزایش تیریعوامل مدیابی بود و محقق تنها به دنبال کشف اینکه روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع زمینه نظر به

وتحلیل عملکرد معلمان تربیت بدنی در زنگ ورزش مدارس شهر تهران )و نه تدوین مدل( بود، لذا پس از انجام مصاحبه، تجزیه

های نظرات مختلف در صورت که پس از اجرا به ویرایش مصاحبهی منطقی صورت پذیرفت. بدینها با استفاده از روش استقراییافته

 وتحلیل شدند.صورت کیفی تجزیهبندی و سپس بههای مفهومی یکسان کدگذاری و طبقهدسته

و به تفکیک جنسیت  8021در این پژوهشاز نظر ویژگی های جمعیت شناختی با عنایت به زمان انجام پژوهش در بازه زمانی پاییز  

نفر دکتری انجام  1دکتری کارشناسی ارشد و  9نفر کارشناسی،  0نفر خانم و همچنین به تفکیک مدرک تحصیلی  0نفر آقا و  89

 پذیرفت.

 . شاخص های مؤثر بر افزایش عملکرد معلمان تربیت بدنی در زنگ ورزش8جدول

 نشان ها زیرمجموعه عامل اصلی

ل مد
عوام

ری
تی

ی مؤثر ب
ش 

ر افزای

ی در 
ت بدن

عملکرد معلمان تربی

ش
گ ورز

زن
 امکانات و تجهیزات 

 فضای ورزشی استاندارد

 ایمن سازی فضای ورزشی مثل دروازه ها

 ارائه امکانات مثل توپ و وسائل

 استاندارد سازی تعداد دانش آموزان در زنگ ورزش

 حفظ حرمت و شأن معلم

 سط دانش آموزاناحترام شرایط توأم با احترام تو

 آموزاناحترام شرایط توأم با احترام توسط اولیاء دانش

 ایجاد شرایط توأم با احترام توسط مدیران

                                                           
نویسنده مسئول: محمد بستاکی  * MohammadBostaki@yahoo.com 

2. Qualitative research 
3. In-depth and semi-structured interview 
4. Theoretical saturation 
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 ارزش شغل و دیدگاه جامعه

 سیاست های کلی نظام آموزش و پرورش

 قوانین کلی برای مدارس و معلمان

 سیاست گزاری برای زنگ ورزش

 قضائی مناسب ایجاد شرایط حقوقی و

 آموزتوجه به محتوا و تربیت دانش

 شرایط مالی

 افزایش حقوق و مزایا

 بهبود شرایط و واریز به موقع پرداختی ها

 ارائه تسهیالت مناسب

 ایجاد سیستم تجلیل و تشویق به منظور افزایش انگیزه

 

ی و امکانات مورد نیاز زنگ ورزش، حفظ حرمت و شأن معلم، در این پژوهش از دیدگاه خبرنگان نشان داده شد که عوامل مال

سیاست های کلی نظام آموزش و پروش در بخش تربیت بدنی و سالمت، ضعف در عملکرد مدیران رده باال دارای اهمیت بسزایی 

وزان تأثیر مستقیم دارد. است که در عملکرد معلمان ورزش و انگیزه آنها برای ادامه کار و ایجاد برنامه های متنوع برای دانش آم

معلمان مدارس همیشه از استاندارد نبودن و عدم ایمنی فضای ورزشی شکایت دارند و با کمبود امکانات و تجهیزات اولیه از جمله 

توپ مواجه هستند و تعداد زیاد دانش آموزان در هر کالس جهت استفاده از زنگ ورزش گالیه دارند. از سویی دیگر در بحث حفظ 

ت و شأن معلمان، موارد بی احترامی زیادی از جانب دانش آموزان و اولیاء آنها دیده می شود و همچنین ایجاد فضای احترام حرم

 آمیز توسط مدیران بسیار ضروری است که همه این موارد بر روی دیدگاه جامعه نسبت به معلمان تأثیر گزار است.

گزاری کالن برای زنگ ورزش و معلمان تربیت بدنی وجود قوانین دست و پا  در سیاست های کلی نظام آموزش و پرورش و سیاست

گیر و گاهی ناکارآمد به چشم می خورد که نیازمند بازنگری است. همچنین عدم وجود اطمینان حقوقی و قضائی به جهت بروز 

قرار می دهد. الزم به ذکر است که حوادث ورزشی برای معلمان ورزش از مسائل دیگری است که معلمان را در برابر شرایط سخت 

از نظر نخبگان سیاست آموزش و پرورش باید توجه بر تربیت و پرورش دانش آموزان برای ورود به زندگی و پذیرفتن مسئولیت های 

 باالتر باشد که این مهم مورد به دست فراموشی سپرده شده است.

ثیر زیادی بر عملکرد آنها می گزارد، شرایط مالی و تسهیالتی معلمان یکی دیگر از موارد مهم در نارضایتی شرایط معلمان که تأ

است که به نسبت ادارات دولتی دیگر در سطح پایین قرار دارد و همین پرداختی به موقع انجام نمی گیرد و در مدت زمان زیادی 

همچنین نبود سیستم مناسب تشویق  برای معلمان واریز می گردد. موردی دیگر نبود شرایط مناسب برای رتبه بندی معلمان و

 برای فعالیت های و طرح های برتر است که باعث بی انگیزگی معلمان می شود.

همچنین در این بررسی به اذعان خبرگان نقش مدیران در بهبود کیفیت عملکرد مدیران از عوامل دیگر مهمتر بوده؛ به گونه ای که 

 بر روی آنها نقش تعیین کننده دارد. بر روی عوامل دیگر أثر گذار است و به نحوی

 

   معلمان، تربیت بدنی، زنگ ورزش، مدارس، شهر تهران  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 در سازمان ورزش شهرداری تهراناثربخشی با  عدالت سازمانی ارتباط بین
 8حمید معین فرد

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

 

 چکیده

تحقق عدالت، موجب تحولی عظیم در یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است.  در طول تاریخ

های موردنظر خود نایل اثربخشی سازمانی از درجه یا میزانی که سازمان به هدف حیات فردی و اجتماعی انسان خواهد شد.

شری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده اندیشه های گوناگون ب در این خصوص مکتبها و.آیدمی

مورد مطالعه  پژوهش حاضر با هدف ارتباط عدالت سازمانی با اثربخشی سازمانی در سازمان ورزشی شهرداری تهران می باشد. اند.

اطالعات مورد و  پرسشنامه،  میدانی طریقز ا نفر ازکارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران که 853در این پژوهش حدودًا شامل 

و نمونه تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. آزمونهای انجام شده در آن آزمونهای میانگین،  جمع آوری نیاز

با توجه به  ست.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ا SPSS 23 داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار  همبستگی پیرسون می باشد.

درصد است نشان می  5کمتر از  Sig( و از آنجایی که شاخص 118/3نتایج حاصل از آزمون و ضریب همبستگی به دست آمده )

 دهد این ضریب معنادار است و  بین دو متغیر رابطه مثبت معناداری و متوسطی وجود دارد.

و  1110/3، انحراف معیار 1720/9غیر عدالت از نظر پاسخ دهندگان امتیاز مت مقدار مشاهده شدهبین نتایج تحقیق نشان داد که 

از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر  کمترمی باشد. میانگین به دست آمده  711/3واریانس برابر 

درصد از پاسخ ها به وجود  9/98ین حدود همچنمی باشد.  1/9و بیشترین امتیاز معادل  95/8عدالت از نظر پاسخ دهندگان معادل 

 عدالت در سازمان ورزش شهرداری تهران را نشان می دهد که به نظر درصد باالیی را به خود اختصاص داده است.  

 متغیرمی باشد.  117/3و واریانس برابر  1819/3، انحراف معیار  3505/0از نظر پاسخ دهندگان  اثربخشیامتیاز متغیر معیار های   

از نظر پاسخ  اثربخشیو همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر  اثربخشی به صورت خیلی محدود از متوسط طیف باالتر است

همچنین به نظر میرسد از نظر اثربخشی سازمانی نیز سازمان می باشد.   157/9و بیشترین امتیاز معادل  020/8دهندگان معادل 

 23/95یشترین درصد نظرات مربوط به اثربخشی سازمانی مقدار کم را نشان میدهد با عدد در وضعیت متوسط به سر می برد اما ب

 درصد از پاسخ ها است.

 یبین عدالت سازمانی و اثربخش .می باشد و اثربخشی سازمانی از آنجایی که هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی

ا توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون مشاهده گردید که فرضیه فوق در سطح رابطه مثبت معنی داری وجود دارد که ب یسازمان

و  انیمورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصله از فرضیه فوق با نتایج تحقیقات رب 118/3 یهمبستگ بیدرصد اطمینان و با ضر 22

(. 8025همسو می باشد)قنبرپور و همکاران، ( 8025و همکاران ) ی)و قنبرپور نصرت 9389( و مهرابی و همکاران)9389جهانشاهی )

آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که کارکنان در قبال وجود یا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار واکنش نشان 

سانی را بر مدیرانی که مسئولیت برنامه ریزی نیروهای ان شود. یمشخص م یو اثربخش ییها در کارا نشواک نیاز ا یکیمی دهند و 

)ضریب تعیین یا اثرگذاری(  702/3به میزان متغیر عدالت سازمانی  عهده دارند به این امر توجه نمایند که هر یک واحد تغییر در 

  را بدنبال خواهد داشت.سازمانی را در سازمان ورزش شهرداری تهران  اثربخشیافزایش 
 

 ان ورزشان ورزشاثربخشی سازمانی،سازماثربخشی سازمانی،سازم، ، ییعدالت سازمانعدالت سازمان: : کلمات کلیدیکلمات کلیدی

                                                           
1. HAMID_MOEINFARD@YAHOO.COM 
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مدیران ورزشی ایران گیری استراتژیکجنبه سازنده رفتار سیاسی در تصمیم  

 فریبا رافعی دهکردی *8، جواد شهولی کوه شوری9، رحیم رمضان نژاد0، رسول نظری9

 *دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(  -8

 ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه دانشجوی دکتری مدیریت -9

 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن -0

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اصفهان -9

 چکیده

از سیاست در سازمان، تعابیر مختلفی برداشت می شود اما آنچه که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه رفتار سازمانی قرار 

که رفتار سیاسی نه تنها به گونه ای ذاتی منفی نیست بلکه می تواند برای اعضای یک سازمان یا خود سازمان مفید  دارد، این است

سازمان است که از طریق آن می توان تعارض  در طبیعی فرایند یک دیدگاه مثبت و تئوری های مدیریت، رفتار سیاسی از .نیز باشد

هدف از  .تأکید کرد مختلف هایرا بررسی و حل و فصل نمود و بر منافع و رضایت گروه ذی نفع ها و اختالف های بین گروه ها و

رفتار سیاسی مدیران سازمان های ورزشی ایران در تصمیم گیری های استراتژیک سوابق و تاثیرات  سازنده  بررسی این مطالعه

منظر رویکرد، استقرایی؛ از منظر جهت گیری، در پژوهش حاضر از آن جهت که به دنبال کشف مفاهیم جدید هستیم، از  است.

بنیادی؛ از منظر شیوه، کیفی؛ از منظر استراتژی، تحلیل مضمون و از منظر پارادایمی، پارادایم نظریه پیچیدگی است. مدیران ارشد 

را تشکیل دادند. از طریق سازمان های ورزشی که بیشترین اطالع و تجربه را در ارتباط با رفتار سازمانی داشتند، قلمرو این پژوهش 

نفر از مدیران ارشد سازمان های ورزشی ایران، داده  93روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق با 

های این پژوهش جمع آوری گردید. تحلیل داده ها بر اساس روش شناخت مضمون و با رویکرد توجه به کلمات در متن، موشکافی 

 متن و خصوصیات زبان شناسی متن صورت پذیرفت. و دقت در

از این مضامین  .مضمون پایه ای از بخش های مختلف استخراج گردید 19، تعداد مصاحبه هاپس از مطالعه و انتخاب و کدگذاری 

و « نگر فردعوامل »، « عوامل سازمان نگر»مضمون سازمان دهنده و در نهایت سه مضمون اصلی و فراگیر  80پایه ای تعداد 

توسعه  می تواند بهمدیران در سازمان های ورزشی رفتارسیاسی مطلوب نتایج نشان داد که  .استخراج شدند «عوامل رابطه نگر»

افزایش رضایت شغلی، اندازه گیری اثربخشی سازمان، به  غییر و تحول سازمان،تخردمندی سیاسی در فرایند تصمیم گیری، 

. همچنین مشخص گردید که بعضی از عوامل مانند ویژگی کارکنان مؤثر واقع گردددر یش قدرت مشارکتی و افزا کارگیری مدیریت

های فردی در انحصار کارکنان سازمان قرار دارند و برخی نیز در سایه فرهنگ سازمانی یا محیط داخل سازمان بوجود می آیند، در 

 همی را ایفا می کنند.جنبه سازنده رفتار های سیاسی مدیران سازمان های  ورزشی نقش م
 

 رفتار سیاسی، تصمیم گیری استراتژیک، مدیران ورزشی کلمات کلیدی:
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مدیران ورزشی ایران گیری استراتژیکجنبه سازنده رفتار سیاسی در تصمیم  
 فریبا رافعی دهکردی *8، جواد شهولی کوه شوری9، رحیم رمضان نژاد0، رسول نظری9

 *راهبردی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( دانشجوی دکتری مدیریت  -8

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه -9

 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن -0

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اصفهان -9

 چکیده

ما آنچه که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه رفتار سازمانی قرار از سیاست در سازمان، تعابیر مختلفی برداشت می شود ا

دارد، این است که رفتار سیاسی نه تنها به گونه ای ذاتی منفی نیست بلکه می تواند برای اعضای یک سازمان یا خود سازمان مفید 

سازمان است که از طریق آن می توان تعارض  در یعیطب فرایند یک دیدگاه مثبت و تئوری های مدیریت، رفتار سیاسی از .نیز باشد

هدف از  .تأکید کرد مختلف هایذی نفع را بررسی و حل و فصل نمود و بر منافع و رضایت گروه ها و اختالف های بین گروه ها و

های استراتژیک  رفتار سیاسی مدیران سازمان های ورزشی ایران در تصمیم گیریسوابق و تاثیرات  سازنده  بررسی این مطالعه

در پژوهش حاضر از آن جهت که به دنبال کشف مفاهیم جدید هستیم، از منظر رویکرد، استقرایی؛ از منظر جهت گیری،  است.

بنیادی؛ از منظر شیوه، کیفی؛ از منظر استراتژی، تحلیل مضمون و از منظر پارادایمی، پارادایم نظریه پیچیدگی است. مدیران ارشد 

شی که بیشترین اطالع و تجربه را در ارتباط با رفتار سازمانی داشتند، قلمرو این پژوهش را تشکیل دادند. از طریق سازمان های ورز

نفر از مدیران ارشد سازمان های ورزشی ایران، داده  93روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق با 

داده ها بر اساس روش شناخت مضمون و با رویکرد توجه به کلمات در متن، موشکافی های این پژوهش جمع آوری گردید. تحلیل 

 و دقت در متن و خصوصیات زبان شناسی متن صورت پذیرفت.

از این مضامین  .مضمون پایه ای از بخش های مختلف استخراج گردید 19، تعداد مصاحبه هاپس از مطالعه و انتخاب و کدگذاری 

و « نگر فردعوامل »، « عوامل سازمان نگر»مون سازمان دهنده و در نهایت سه مضمون اصلی و فراگیر مض 80پایه ای تعداد 

توسعه  می تواند بهمدیران در سازمان های ورزشی رفتارسیاسی مطلوب نتایج نشان داد که  .استخراج شدند «عوامل رابطه نگر»

افزایش رضایت شغلی، اندازه گیری اثربخشی سازمان، به  ن،غییر و تحول سازماتخردمندی سیاسی در فرایند تصمیم گیری، 

. همچنین مشخص گردید که بعضی از عوامل مانند ویژگی کارکنان مؤثر واقع گردددر مشارکتی و افزایش قدرت  کارگیری مدیریت

ازمان بوجود می آیند، در های فردی در انحصار کارکنان سازمان قرار دارند و برخی نیز در سایه فرهنگ سازمانی یا محیط داخل س

 جنبه سازنده رفتار های سیاسی مدیران سازمان های  ورزشی نقش مهمی را ایفا می کنند.
 

 رفتار سیاسی، تصمیم گیری استراتژیک، مدیران ورزشی کلمات کلیدی:
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 ورزش کردستان  در اسپانسرها جذب موانع
 8محمد سیوان نوری

 زاد مریوان،مریوان،ایران.گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه آ8
 

 چکیده

تصمیم گیرندگان ورزش در بخش دولتی و خصوصی  هزینه های اداره و سرپا نگه داشتن ورزش، روز به روز در حال افزایش است.

 در تکاپوی پیدا کردن راه هایی برای تامین منابع این هزینه ها هستند، که مهمترین آنها جذب اسپانسر می باشد. هدف از تحقیق

حاضر، شناسایی و دسته بندی موانع جذب اسپانسرها در ورزش استان کردستان است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و بر روی نمونه 

نفری متشکل از مدیران وزرشی استان، متخصصین مدیریت ورزشی و اسپانسرهای ورزشی استان انجام شد. برای جمع 15ای   

ه استفاده شد که روایی آن توسط هشت نفراز اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی و پایایی آوری اطالعات، از پرسشنامه محقق ساخت

تعیین گردید. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار  ٪18آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 گرفت. 

اسب برای اسپانسرها، عدم استفاده از اصول بازاریابی ورزشی، سطح پایین موانع ساختاری ، عدم بازده من»تدوین پنج عامل  نتایج

 .را به عنوان موانع جذب اسپانسرها در ورزش کردستان تبیین نمود« ورزش استان و موانع حقوقی 

 

 اسپانسر،موانع جذب، ورزش، کردستان کلمات کلیدی:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 saiwannouri@gmail.com 
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 زی متوازن فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسالمی ایرانتحلیل ابعاد عملکرد براساس کارت امتیا

 9، فرزاد غفوری8عَذرا شهبازی کهن

 های ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائیکارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان .8

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی .9

 چکیده

عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن در فدراسیون تیراندازی با کمان استان تهران  هدف از پژوهش حاضر تحلیل ارتباط بین ابعاد

جهت تبیین مبانی نظری معیارهای ارزیابی پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد و  -تحقیق حاضر از نوع توصیفی بود.

ود( استفاده شده است. در این خصوص، به منظور ها، مدارک موجعملکرد فدراسیون تیراندازی با کمان از منابع موجود )گزارش

های مربوط به ارزیابی عملکرد سازی اطالعات فراهم شده جهت شناسایی معیارها و شاخصتر شدن مسیر پژوهش و غنیروشن

ن، داوران، پرسشنامه توزیع شد. جامعه آماری شامل مدیر و  هیات مدیره، اعضای فدراسیو 83فدراسیون تیر اندازی با کمان تعداد 

ها از پرسشنامه محقق ساخته آوری دادهپرسشنامه مخدوش بود. جمع 9پرسشنامه قابل استفاده و  1کارمندان بودند. که تعداد 

ها و ابعاد در ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرارگرفت. استفاده شد که از این پرسشنامه جهت تعیین میزان اهمیت هریک از شاخص

ی و رفع ابهامات احتمالی، پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی و جمعی از اساتید گروه مدیریت ورزشی دانشگاه برای تعیین روای

عالمه طباطبائی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصالحات مورد نیاز، بین نمونه مورد نظر توزیع گردید. جهت تعیین پایایی 

( استفاده شده SPSS 24در بخش آمار توصیفی از )(. در این پژوهش α=12/3 )پرسشنامه از روش آماری آلفا کرونباخ استفاده شد 

 است.

دست آمده از پرسشنامه و از طریق فنون آمار شود که قسمت اول با استفاده از اطالعات بهها به دو بخش کلی تقسیم مییافته

اد که میزان پاسخگویان به پرسشنامه از لحاظ های کمی پرداختیم که نتایج این بخش نشان دتوصیفی به تجزیه و تحلیل داده

(، %5/07(، کارشناسی )%5/89از لحاظ میزان تحصیالت افراد پاسخگو به ترتیب فوق دیپلم ) زنان بودند. %53مردان و %53جنسیت 

تیب شامل درصد ( بیشترین درصد فراوانی را داشتند. همچنین از لحاظ سابقه کار به تر%5/89( و دکتری )%5/07کارشناسی ارشد )

( %5/89سال و بیشتر) 98(، %5/89سال ) 93تا  85(، %5/07سال) 85تا  88(، %5/89سال ) 83تا  1(، %95سال و کمتر) 5فراوانی،

 ها کامال نرمال و طبیعی بودند.گیری شد که داده اندازه NPar Testها با استفاده از روش بود. قسمت دوم تجزیه و تحلیل داده

های مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری سوال پنج ارزشی بود، که به ترتیب عامل 81در چهار منظر  مدل ارزیابی

بودند. همچنین بر اساس همبستگی بین متغیرها بیشترین همبستگی بین  11/3و  15/3، 17/3، 72/3دارای ضرایب بارهای عاملی 

در دنیا یکی از مشکالت  متغیرهای رشد و یادگیری  و مالی همبستگی وجود ندارد.بود و بین  17/3ابعاد مشتری و فرآیند داخلی 

ها تغییر کرده اما ابزار ارزیابی عملکرد پا به پای آن تغییر نکرده است. ازین روست که آفرینی سازمانمدیریتی این است که ارزش

ها به منظور رشد و پیشرفت صول اساسی در سازمانتعیین مدل مناسب برای سنجش میزان عملکرد سازمان به عنوان یکی از ا

 -گیری از الگوی علیشود. برای درک مفهوم عملکرد و کاربرد عملیاتی آن در مطالعات سازمان و مدیریت، نیازمند بهرهقلمداد می

راساس این رابطه هراندازه ها در زمان حال را به نتایج آینده پیوند دهد. بنابراین بشود که قادر است اقداممعلولی پیشنهاد می

افزایی و تخصصی برگزار های دانشهای منظر رشد و یادگیری مانند تعداد کارگاهمسئوالن فدراسیون تیراندازی با کمان به شاخص

های عملکردی خواهد شد و مدیران را های آموزشی توجه نمایند سبب توسعه و پیشرفت شاخصشده توسط فدراسیون، تعداد دوره

 سازد.به عملکرد سازمان آگاه مینسبت 

منظر مورد مطالعه و  9شودکه در ارزیابی عملکرد فدراسیون تیراندازی با کمان به بنابراین با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می

 ای شود.معلولی بین ابعاد عملکردی توجه ویژه –های تایید شده و برقراری رابطه علی ابعاد آن و شاخص
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 ارزیابی عملکرد،کارت امتیازی متوازن، مدیریت عملکرد. ی:کلمات کلید

 بررسی ترجیح مربی مرد یا زن در بین ورزشکاران زن
 0اکبر فریدفتحی ،9، سارا دادگر8حسین دیگویی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران -8

 شگاه شهید بهشتی تهراندانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی دان  -9

 دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران -0

 

 

 چکیده

های آتی است و نیروی انسانی مستعد و توانا از ساز موفقیتنیاز و زمینهتشریح موفقیت ورزشی و یافتن دالیل موفقیت خود پیش

رزشکاران زن می توانند تحت هدایت مربیان مرد به رقابت عوامل اصلی در کسب موفقیت است. در برخی از رشته های ورزشی، و

 و توصیفی پژوهش حاضر انجام گرفته است.بررسی ترجیح مربی زن و یا مرد در بین ورزشکاران زن پژوهش حاضر باهدف بپردازند. 

در حال فعالیت  های مختلف ورزشیای در رشتهکلیه ورزشکاران زن که به صورت حرفهجامعه آماری تحقیق را  است. کیفی

نمونه گیری به روش هدفمند و حجم نمونه بر اساس اشباع اطالعاتی محاسبه شد. از مصاحبه برای جمع . دهدهستند، تشکیل می

  آوری اطالعات استفاده شد.

رزشکاران زن، های انجام شده نشان داد که از دید ورزشکاران زن، وجود مربی مرد فوایدی از قبیل افزایش انگیزش ونتایج مصاحبه

های نفس، کنترل مسائل روانی، مدیریت مناسب، دانش کافی و مشکالتی مانند محدودیتسطح پیشرفت و موفقیت آنان، اعتماد به

ورزش زنان در حال توسعه و پیشرفت است و برای های جنسی دارد. شرعی، عدم درک متقابل، هزینه زیاد و نادیده گرفتن تفاوت

یت ورزش زنان ضمن توجه به مربیان زن، استفاده از مربیان مرد در کنار زنان باعث ایجاد رقابت، پیشرفت و هموار کردن راه موفق

 رشد سریع تر خواهد شد.

 

 مربیان مردورزش زنان، مربیان زن، ورزش زنان، مربیان زن،   کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 های موثر بر بهبود کیفیت مربیان زناولویت بندی شاخص
 0اکبر فریدفتحی ، 9، سارا دادگر8حسین دیگویی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران -8

 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران -9

 دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران -0

 

 چکیدهچکیده

های آتی است و نیروی انسانی مستعد و توانا از ساز موفقیتنیاز و زمینهیشتشریح موفقیت ورزشی و یافتن دالیل موفقیت خود پ

های موثر بر بهبود عملکرد و کیفیت عوامل اصلی در کسب موفقیت است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخص

کلیه جامعه آماری تحقیق را  است. کیفی و توصیفی پژوهش حاضر مربیان زن از دیدگاه ورزشکاران زن انجام گرفته است.

نمونه گیری به روش . دهدهای مختلف ورزشی در حال فعالیت هستند، تشکیل میای در رشتهورزشکاران زن که به صورت حرفه

  هدفمند و حجم نمونه بر اساس اشباع اطالعاتی محاسبه شد. از مصاحبه برای جمع آوری اطالعات استفاده شد.

عبارت  زن یانمرب یفیتموثر بر بهبود ک هایشاخصشده نشان داد که از دید ورزشکاران زن، مهمترین های انجام نتایج مصاحبه

های شناختی، عامل مهارتهای روانای، مدیریت تیم، عامل مهارتهای تاکتیکی، روابط حرفهبودند از مهارت فنی، مهارت

های صورت گرفته مشخص شد های حاصل از مصاحبهه به دادهارتباطی و عامل تجربه و سابقه ورزشی. همچنین با توج-اجتماعی

-های اجتماعیشناختی و عامل مهارتهای روانکه بر اساس نظر ورزشکاران، مربیان ورزشی زن در مواردی مانند عامل مهارت

و عامل تجربه و سابقه  های تاکتیکی، مدیریت تیمهای فنی، مهارتارتباطی عملکرد قابل قبولی دارند و در مواردی همچون مهارت

ورزش زنان در حال توسعه و پیشرفت است و برای هموار کردن راه موفقیت اند. ورزشی عملکرد ضعیفی از خود برجای گذاشته

های فنی و تاکتیکی و ورزش زنان، مسئوالن و کارشناسان ورزشی باید محیطی را فراهم کنند تا با تمرکز بر رشد و بهبود مهارت

 عث پیشرفت عملکرد کلی ورزش زنان و مربیان زن شوند.مدیریتی با

 

 ورزش زنان، عملکرد مربیان زن، بهبود عملکرد مربیان زن ورزش زنان، عملکرد مربیان زن، بهبود عملکرد مربیان زن   کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش وجوانان

 9، وحید بقایی8اسماعیل ذبیحی

 سار، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایرانگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،واحد گرم -8

 دانشگاه عالمه طباطبایی -کارشناس ارشد مدیریت ورزشی -9

 

 چکیدهچکیده

نیافته اهمیت یافته نقش محوری دارد؛ اما در کشورهای توسعهکارآفرینی سامانی در روند رو به رشد همه جانبه کشورهای توسعه 

المللی اجتماعی، فناورانه و بین -قانونی، اقتصادی، فرهنگی -جوانان، عوامل سیاسی می شود. در وزارت ورزش و آن نادیده گرفته

اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی برکارآفرینی سازمانی وزارت ورزش وجوانان تأثیر معنادار داشته

و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه روش پژوهش، توصیفی  سازمانی در وزارت ورزش وجوانان انجام گرفت.

نفر به صورت تصادفی انتخاب 915نفر بودند که براساس جدول مورگان  153منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان است که حدود 

گانه  5ر اساس طیف گویه ب 13( دارای 9330گردید. ابزار مورد نیاز برای گردآوری داده ها پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هیل )

تن از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شده است. پایایی درونی  83لیکرت است. روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توشط 

به دست آمد.  به منظور آزمون سوالت پژوهش از آمار استنباطی و از روش آزمون تی استودنت و  19/3این پرسشنامه برابر با 

  در نظر گرفته شد. P<0/05در سطح معنی داری  spss 23اده از نرم افزار با استفتحلیل عامل 

براساس در وزارت ورزش جوانان کارآفرینی سازمانی های ارائه شده توسط نمونه آماری درمورد میانگین پاسخها نشان داد که یافته

، اما میانگین حاصل شده کمتر از آن بود، اختالف باشدمی 0می باشد، و از آنجا که ارزش آزمون برابر با  5از  17/9طیف لیکرت 

در وزارت کارآفرینی سازمانی توان استدالل نمودکه باشد. میمعنادار است،به عبارتی میانگین مفروض از میانگین واقعی بیشتر می

یت از آنها در راستای های ورزشی وحماتوجه حقوقی وقانونی به توسعة تعاونینیست. ورزش جوانان از وضعیت مطلوبی برخوردار 

پیشرفت ورزش، فرایند قانونگذاری در امور استخدامی و خدمات حمایتی کارکنان، بهبود قوانین در راستای تأمین و توزیع متوازن 

امکانات و تأسیسات ورزش کشور، ورود مدیران آشنا با مدیریت ورزشی و سیاسی در عرصة مدیریت ورزش کشور، ایجاد 

های اقتصادی به منظور جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، به کارگیری افراد با تحصیالت و مهارت های امنیتزیرساخت

های اجتماعی داوطلبانه در ورزش، شناسایی یا معرفی کارآفرینان ورزشی موفق، انتقال مرتبط، گسترش فرهنگ وآموزش مشارکت

المللی ایجاد بسترهای الزم برای دریافت میزبانی رویدادهای بزرگ بین های ورزشی روز دنیا به کشور،گیری از دانش و فناوریوبهره

 باشند.از جمله عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش وجوانان در این تحقیق می

 

 وزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانان  کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی ورزشی، سیاستگذاری های ورزشی،کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی ورزشی، سیاستگذاری های ورزشی،  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران کارکنان اط بین تفکر سیستمی و عملکرد سازمانیارتب
 9، ام کلثوم عباس زاده 8اسماعیل ذبیحی

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایران -8

 شهرستان گرمسارکارشناس ارشد و دبیر درس تربیت بدنی اداره آموش و پرورش  -9

 

 چکیدهچکیده

های مختلف سازمان با یکدیگر به منظور رسیدن به اهداف سازمانی و نیز درک تفکر سیستمی توانایی ترکیب و متحد کردن بخش

هدف از انجام این پژوهش، ارتباط بین تفکر نوعی از این روابط است که به نظر میرسد که بر بهبود عملکرد سازمانی اثر گذار باشد. 

 می باشد. اداره کل ورزش و جوانان استان مازندرانتمی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی کارکنان سیس

شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران  : تمامی کارکنانشاملجامعه آماری باشد.  روش پژوهش از نوع همبستگی می

ابزار مورد استفاده تحقیق، دو . با جامعه آماری در نظر گرفته شدنفر بودند. نمونه آماری در این تحقیق برابر  803به تعداد 

(، بود که 9330( و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گل اسمیت )8029پرسشنامه استاندارد تفکر سیستمی بخیت و همکاران )

و استنباطی )کولموگروف اسمیرنوف،  ها، از آمار توصیفی تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده 19/3، 12/3ها به ترتیب  پایایی آن

 LISREL8.70و  SPSS 23افزارهای،  آزمون تی تک نمونه، ضریب همبستگی پیرسون، مدل تحلیل مسیر( با استفاده از نرم

 استفاده شد. 

تمی و بر اساس یافته های تحقیق، همبستگی بین تفکر سیستمی و عملکرد سازمانی کارکنان معنی دار است. یعنی بین تفکر سیس

داری وجود دارد، به این معنی که با افزایش تفکر سیستمی، عملکرد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان رابطه مثبت معنی

میزان توجه افراد به سازمان عملکرد سازمانی نیز افزایش می یابد. بنابراین فرضیه تحقیق تایید شده و فرض مقابل آن رد می شود. 

گیری داشته باشد. در این تحقیق، تواند تأثیر چشمن در موفقیت وکسب مزیت رقابتی و اثر بخشی سازمان میو عملکرد مناسب آنا

رابطه تفکر سیستمی و عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج تحقیق، تفکر سیستمی نقش زیادی در افزایش 

ها می توانند با توجه ویژه به تفکر سیستمی در سطح ی داشت، لذا سازمانعملکرد سازمانی کارکنان در نمونه آماری مورد بررس

ها در جهت سازمان زمینه را برای افزایش عملکرد سازمانی کارکنان فراهم نمایند و با عنایت به کارکنان و هم راستا کردن آن

 اهداف و فرهنگ سازمانی، سازمان ها را در رسیدن به اهداف خود یاری رسانند.

 

 تفکر سیستمی، عملکرد سازمانی، اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران. مات کلیدی:کل
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 طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی        
  0، عادله عظیمی دالرستاقی9محمدرضا برومند ،8سیدمحمدحسین رضوی                                  

 ریت ورزشی دانشگاه مازندراناستاد گروه مدی -8

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی -9

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال -0

 

 چکیدهچکیده

استراتژیک )جست و  مدیریت فرصت( و تحقیقات تحقیقات کارآفرینی )جست و جوی مشترک فصل به عنوان استراتژیک کارآفرینی

ندارد،  وجود آن عناصر تشکیل دهنده و تعریف، ابعاد مورد در چندانی نظر اتفاق هنوز که ستا جدیدی تحقیقی مزیت( زمینه جوی

روش تحقیق حاضر از انجام گرفت. طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی هدف  پژوهش حاضر بااز اینرو 

بنیاد استفاده گردید. الزم به ذکر است که روش داده نوع کیفی بوده که برای تجزیه و تحلیل پاسخ های مشارکت کنندگان از 

انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را  بررسی پیشینه های تحقیق های متعددی مانند مصاحبه وها به روشگردآوری داده

کارآفرینی  ریتمدی ورزشی )با تخصص کارآفرینی و مدیریت کسب و کار( و علوم و بدنی های تربیت اعضای هیات علمی دانشکده

 جوانان جمهوری و ورزش دانشگاه های دولتی سراسر کشور، اعضا و مدرسین ویژه و منتخب کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت

صورت  گیری بهبنیاد، نمونهایران و کارآفرینان منتخب ورزشی کشور تشکیل می دادند. با توجه به استفاده از روش داده  اسالمی

ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و مصاحبه چارچوب نظریه شکل گرفت. تحلیل داده 98پس از نظری انجام و 

ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهای هایی شامل شرایط علی، شرایط زمینهانتخابی انجام شد. پس از کدگذاری باز، مقوله

استخراج شد و سپس در مرحله کدگذاری محوری و انتخابی، پیوند بین این کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی 

ها در شوندگان و قراردادن آنها در قالب مدل پارادایمی پژوهش تعیین گردید. در این پژوهش، با ارائه بازخورد به مصاحبه مقوله

ایش روایی درونی اقدام شد. ضمنا، پس از انجام هر ها تاثیر نگذارد، به منظور افزمسیر پژوهش به طوری که بر نحوه پاسخگویی آن

شونده نکاتی را نسبت به الگو داشت، مورد بحث مصاحبه، الگوی بدست آمده تا آن مرحله ارائه میگردید و در صورتی که مصاحبه 

ی انجام شود. به منظور گیرفرض و جهتشد تا مصاحبه خالی از هر گونه پیشقرار میداد. این کار پس از انجام مصاحبه انجام می

در  87/3سنجش کیفیت کدگذاری انجام شده، در این پژوهش از روش توافق بین دو کدگذار بر اساس ضریب کاپای کوهن )

 در کدگذاری باز نهایی( استفاده گردید. 79/3کدگذاری باز اولیه و 
استراتژیک، بازار محوری،  ریزی نه، برنامهبر اساس نتایج پژوهش در بخش شرایط علی شاخص هایی همچون )رفتار فرصت جویا

ایده پردازی های نوآورانه، رفتار مزیت طلبانه، استانداردسازی، منابع انسانی، منابع مالی، جهانی سازی، توسعه محوری، نیازسنجی، 

مچون تمایزسازی، کیفی سازی، رقابت پذیری، دانش محوری و مشتری گرایی(، در بخش شرایط زمینه ای شاخص هایی ه

)سیاست های حمایتی دولت، عوامل قانونی و حقوقی، نظام آموزشی، عوامل فرهنگی، سیاست های تجاری و عوامل حاکمیتی(، در 

بخش شرایط مداخله گر شاخص هایی همچون )منفی گرایی، ترس، ضعف های رفتاری، مدیریت غیر علمی، ضعف در ارتباطات، 

مالی و سرمایه ای، سطحی نگری، رقابت ناعادالنه، محدودیت در سهم بازار، عدم  عدم مخاطره پذیری کارآفرینانه، ضعف های

سازی،  تطبیق با محیط بازار و عدم شفافیت در محدوده کاری(، در بخش راهبردها شاخص هایی همچون )بازآفرینی، شبکه

یابی، تیم سازی و ساختارگرایی( و در یادگیری، مشتری مداری، مدیریت ارتباط با مشتری، ویژگی های شخصیتی، برندینگ، بازار

بخش پیامدها شاخص هایی همچون )ارزش آفرینی، ثروت آفرینی، بهبود کیفیت زندگی، اشتغال زایی پایدار، کاهش عدم اطمینان، 

یت، بهبود زیر ساخت ها، پیامدهای مثبت فردی، نهادینه سازی کارآفربنی، افزایش گرایش به ورزش، توسعه نوآوری، تداوم موفق
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بهبود فرایندهای کاری، بهره مندی از فرصت ها، تقویت روحیه کاری،  مشتری محوری و ارتقای مهارت های مدیریتی( استخراج 

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری نمود که صاحبان کسب و کارهای ورزشی که به ایجاد ارزش  گردید.

نمی توانند به یکی از دو مفهوم استراتژی و یا کارآفرینی اکتفا کنند، بلکه باید به خوبی میان دو به صورت متوالی عالقه دارند، 

مفهوم مذکور به صورت موفقیت آمیزی ارتباط برقرار کنند، زیرا کارآفرینی و مدیریت استراتژیک بر روش هایی متمرکز هستند که 

محیط های نامطمئنی که در آن فعالیت می کند، به وجود می آورد. به در آن کسب وکار، تغییراتی را به وسیله کشف فرصت در 

 رقابتی مزیت دهی شکل در صاحبان کسب و کارهای ورزشی های تالش به کارآفرینی های فرصت از برداری عبارت دیگر بهره

 مدیریت )مانند طلبی مزیت و کارآفرینی( )مانند جویی فرصت نوع رفتارهای کند. در نتیجه هر دو می کمک ثروت و خلق پایدار

 نیستند. کافی تنهایی به یک هیچ که درحالی اند، ضروری خلق ثروت برای استراتژیک(
 

 کارآفرینی، استراتژیک، کارآفرینی استراتژیک، کسب و کارهای ورزشیکلمات کلیدی: 
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 ورزشی برکیفیت زندگی شهروندان -بررسی نقش پارک های تفریحی
 5سید روح اله تقی زاده شیاده، 9، مهتا امیری کیاسری0، شنو فتحی9عادله عظیمی دالرستاقی ،8ین رضویسیدمحمدحس

 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران -9

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال -5

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال -1

 کارشناس علوم ورزشی دانشگاه شمال -7

 دانشگاه شمالکارشناس علوم ورزشی  -1

 

 چکیدهچکیده

با گذر از فضای مدرنیته و قرار گرفتن در جهان پست مدرن و به وجود آمدن حس نوستالژیک، نیاز شهروندان به پارک های 

ورزشی برای گذران اوقات فراغت افزایش یافته و بازگشت به اینگونه فضاها در شهرهای مدرن را باعث شده است، از اینرو  -تفریحی

روش تحقیق مورد انجام گرفت. ورزشی برکیفیت زندگی شهروندان  -بررسی نقش پارک های تفریحیهدف  باپژوهش حاضر 

آوری اطالعات آن به صورت میدانی انجام گرفت. جهت یابی بود که نحوه جمعاستفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع زمینه

متخصص رشته مدیریت ورزشی و  1روایی آن با نظرسنجی از  گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که

/. مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری مورد نظر را تمامی شهروندان 250پایایی درونی آن با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 

نفر تعیین گردید که با  394کالنشهر کرمانشاه تشکیل می دادند که تعداد نمونه با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 

استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه های تحقیق با 

 تک گروهی و به دلیل غیر نرمال بودن توزیع دادهt توجه به نرمال بودن توزیع داده ها در دو متغیر )فرهنگی و اجتماعی( از آزمون 

ای استفاده شد که کلیه مراحل تجزیه و تحلیل از طریق ها در دو  متغیر )روانشناختی و سالمت جسمانی( از آزمون توزیع دوجمله

 صورت گرفت. ≥p 3/ 35( در سطح معناداری 93)نسخه:  SPSSافزارنرم

ورزشی  -داد که پارک های تفریحی ( نشانt=16/03( و اجتماعی )=25/89tتک گروهی برای متغیرهای فرهنگی ) tنتایج آزمون 

بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی کیفیت زندگی شهروندان تاثیرگذار می باشند و نتایج آزمون توزیع دو جمله ای نیز برای متغیرهای 

 -روانشناختی و سالمت جسمانی با توجه به میزان نسبت های مشاهده شده به نسبت مورد آزمون نشان داد که پارک های تفریحی

با توجه به کارکردهای مهم پارک  ورزشی بر ابعاد روانشناختی و سالمت جسمانی کیفیت زندگی شهروندان تاثیرگذار می باشند

ورزشی در می یابیم که ایجاد اینگونه فضاها، راه حل بسیاری از مشکالت حاد شهری به حساب می آیند که عالوه بر  -های تفریحی

والت زیبایی شناسی و ادراک هویت، می توانند از تخریب و افت کیفیت زندگی شهروندان نیز ارتقای کیفیت منظر شهرها در مق

پیشگیری به عمل آورند و سرزندگی را به مناطق مرکزی شهر و پیرامون آن آورده و مردم را تشویق به حضور داوطلبانه در اینگونه 

ورزشی  -اندرکاران امور شهری جهت احداث پارک های تفریحیفضاها نمایند. در همین راستا باید تمام تالش مسئولین و دست 

 ورزشی موجود در شهرها  تجمیع گردد. -جدید با امکانات مناسب تر و حفظ و نگهداری مناسب از پارک های تفریحی
 

 پارک، فضای سبز، کیفیت زندگی، شهروندکلمات کلیدی: 
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 طع دکتری رشته مدیریت ورزشی شناسایی و تعیین هدف بانوان از ادامه تحصیل در مق
 رها برهمند 

 .ایران تهران، تحقیقات، و علوم اسالمی واحد آزاد دانشگاه ورزشی، علوم گروه دکتری مدیریت ورزشی، دانشجوی 

 

 چکیدهچکیده

 انتخاب صحیح رشته تحصیلی در تحصیالت تکمیلی و در مقطع دکتری یکی از اهداف مهم افراد برای حضوری توانمند در جامعه

هدف از انجام این پژوهش تعیین هدف بانوان از ادامه تحصیل در مقطع دکتری در رشته مدیریت ورزشی،در دانشگاه آزاد  .است

که با استفاده از روش کیفی و نظریه پردازی  استتحقیقات کاربردی پژوهش حاضر از نوع  اسالمی واحد علوم و تحقیقات است.

جامعه آماری تحقیق، متشکل پژوهش از رویکرد کالسیک یا پدیدار شونده استفاده شده است.  در این .داده بنیاد صورت گرفته است

از بانوانی است که در مقطع دکتری در رشته مدیریت ورزشی واحد علوم و تحقیقات مشغول به تحصیل هستند. نمونه مورد بررسی 

بزار مورد استفاده در این تحقیق، مصاحبه  است. ابتدا محقق . انفر می باشد 7است که تعداد آنها  27تحقیق، شامل بانوان ورودی 

ها بر اساس هدف تحقیق، سواالتی باز پاسخ را طرح کرده است، سپس جلسات مصاحبه تلفنی با افراد برگزار شد. همزمان داده

قرار گرفت و نظرات افراد کنندگان نیزکدگذاری شدند تا محقق به اشباع نظری رسید. نتایج کدگذاری، مجدد در اختیار مشارکت

اعمال گردید. متن مصاحبه ها به صورت نقل قول در متن مقاله قرارگرفت. روایی و پایایی تحقیق با استفاده از عواملی چون انتقال 

نفر از اساتید مورد بررسی قرار گرفت و تأیااااید شد) لینکلن و  0پذیری، اتکا پذیری، تأییدپذیری و اعتمادپذیری توسط 

 (. 8229با،گو

سال، سابقه شغلی  99 ±5سال، سابقه فعالیت ورزشی 00±5ها نشان دادند که میانگین سنی افراد شرکت کننده در تحقیق یافته

درصد( رشته  92نفر)  9اند و درصد( از رشته مرتبط در مقطع لیسانس وارد مقطع ارشد شده 78نفر ) 7سال است.  2±5مرتبط 

اند. بر اساس سواالت تحقیق، افراد بیان کردند که از واسطه ی عالقه شخصی، وارد این رشته شده غیر مرتبط داشته اند و به

های باالی و موانع موجود در دانشگاه آزاد، رضایت کافی دارند. همچنین مهم ترین هدف از تحصیل در مقطع دکتری با وجود هزینه

التر و موقعیت شغلی بهتر، بیان شده است. افراد فرصت شغلی را برای دیدگاه مشارکت کنندگان، کسب جایگاه اجتماعی و فردی با

های شغلی موجود در این رشته بهره ببرند. نفر توانند از فرصتبانوان یکسان نمی دیدند ولی معتقد بودند با تالش بیشتر، بانوان می

ری بسیار کم تر از سطح جهانی است و دروس، سوم، چهارم و پنجم در پژوهش، بیان کردند که واحدهای ارائه شده در مقطع دکت

تفاوت چندانی با مقطع ارشد نداشته اند. نفر هفتم بیان کرد که نحوه تدریس اساتید و سوگیری ها و عدم نگاه یکسان به 

ها  ی شخصی مانع ترک تحصیل وی شده است.  بر اساس یافتهدانشجویان،  موجب دلزدگی وی از ادامه مسیر شده است ولی عالقه

نتیجه می گیریم که تحصیل در این مقطع بر اساس آگاهی کامل افراد رخ می دهد و موانع موجود نیز نمی تواند ماناااع ادامه 

تحصیل بانوان در این مقطع گردد. همچنین پیشنهاد می گردد دروس ارائه شده افزایش یابند و اساتید نیز در جهت افزایش سطح 

 . علمی دانشجویان، کوشا باشند

 

 مدیریت  ورزشی، مقطع دکتری، تحصیل بانوانمدیریت  ورزشی، مقطع دکتری، تحصیل بانوان  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 آوری بر استرس مربیان والیبالیک دوره آموزش تاب  اثربخشی
 0، مهرداد حاج حسنی9محمدرضا مرادی ،8جواد کیانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد -8

 رکرداستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شه -9

 استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد -0

 

 چکیدهچکیده

مربیان از منابع انسانی مهم در هر باشگاه یا تیم ورزشی به خصوص در سطح قهرمانی محسوب می شوند که به دلیل وجود روابط 

ادی را بر آن ها به لحاظ هستند که فشار زیانسانی پیچیده در این حرفه مربیان با مطالبات هیجانی و روانشناختی بسیاری روبرو 

ری گازنایی سااتو، یندایک فران بهعنوعملکرد و سالمت جسمانی و روانی وارد می کند. به نظر می رید با توجه به اینکه تاب آوری 

تعریف می شود، می تواند در کاهش استرس نقش داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر  ار یط ناگواکنش به شردر وامثبت 

پژوهش از نوع نیمه  آوری بر استرس مربیان والیبال فعال در استان چهارمحال و بختیاری بود.یک دوره آموزش تاب  یاثربخش

( که در N=11مربیان فعال والیبال استان )نفر از  03منظور  نیبه ا پس آزمون و گروه کنترل بود -آزمایشی با پیش آزمون

به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل  انتخاب و ه باال کسب کرده بودند،( نمر8210کوهن ) پرسشنامه استرس ادراک شده

آوری بر اساس نظریه هندرسون به گروه آزمایش تحت مداخله آموزش گروهی تاب .نفر کنترل(85نفر آزمایش و  85قرار گرفتند )

نفر از اساتید  83روایی پرسشنامه به تائید  .دندای دریافت نکرای قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخلهدقیقه 23جلسه  1مدت 

از ها داده وتحلیلیهتجز یبرامدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید. 

  .شد استفاده 90 هنسخ  SPSSبا استفاده از نرم افزار مستقل  tآزمون 

(  مربیان والیبال پس از یک دوه آموزش تاب آوری  95/8±82/0(  و گروه کنترل )90/8±17/9) بین میزان استرس گروه تجربی 

با توجه به  .داشته استمربیان والیبال ( F=79/9بر میزان استرس ) داریتأثیر معنی آوریشد و در نتیجه آموزش تابمشاهده 

ویژه تاب آوری در کاهش استرس مربیان والیبال دارد الزم است تاثیری که آموزش مهارتهای روانی و روشهای مقابله با استرس به 

 این آموزش ها در برنامه های آموزشی دوره های مربیگری قرار گیرد.

 

 مربی، والیبال.مربی، والیبال.  استرس، تاب آوری،استرس، تاب آوری،  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 تدوین الگوی ساختاری تفسیری ارتباط با مشتری هیات نجات غریق استان اصفهان

 2، رسول نظری1*مرضیه موفق

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد خوراسگان-1

 خوراسگان آزاد ورزشی دانشگاه مدیریتاستادیار  -2

 چکیده

 مقدمه و هدف

ار ها ناگزیرند که عهده دموفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفاده کنند، بنابراین همه سازمانهایی امروزه سازمان

کنند. دانشمندان شوند و زمانی را برای فائق آمدن بر مسائل بروز میمدیریت راهبردی شوند. گاهی راهبردها از موضع قدرت تعریف می

ریزی با عملکرد اند و همگی روی همبستگی برنامههای مختلف مورد بررسی قرار دادهریزی استراتژیک را از جنبهبسیاری اهمیت برنامه

 (.1832ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی است )آقازاده، ها برنامهها توافق نظر دارند. به اعتقاد آنانمطلوب سازم

ای برای برنامهها در سازمان، پایهکنند و اجرای این برنامهریزی استراتژیک تالش سازمان را برای دستیابی به اهدافش هدایت میبرنامه

ها شامل اهداف شناحته شده سازمان های استراتژیک تفاوت دارند: زمان، وسعت و این که آنبا برنامه های عملیاتی از سه جهت عمده

تر هفتگی، ماهانه های استراتژیک شامل زمان طوالنیتر گرایش دارند. لیکن برنامههای کوتاههای عملیاتی بیشتر به زمانهستند یا نه. برنامه

های تر با جزئیات سروکار دارند. برنامهپوشانند و کمها زمینه وسیع تری را می. این گونه برنامهدر مقابل پنج ساله و بیشتر هستند

های باشند. برنامههای عملیاتی فرض بر این است که اهداف تعیین شده میباشد. در حالی که برنامهاستراتژیک شامل تعیین اهداف می

ریزی دهند. به عبارت دیگر اهداف عملیاتی عبارتند از نتایج پایانی فعالیت برنامهیح میعملیاتی چگونگی دستیابی به این اهداف را توض

 (.1838کند که چه چیزی، چه موقع باید انجام بشود و باید در صورت لزوم و امکان کمی بشود)الوانی، شده این اهداف مشخص می

تواند به حیات خود ادامه دهد که بتواند دف سازمان هاست، سازمانی میترین هبا توجه به اینکه در جهان سازمانی کنونی که رقابت عمده

های مناسب استفاده کرده و ضمن تدوین چشم انداز، ماموریت، اهداف دراز مدت، کوتاه مدت و استراتژی سازمان خود را از استراتژی

 یط متغیر را داشته باشد.مشخص کند تا بتواند ضمن ایجاد ثبات در روند فعالیت خود توانایی انطباق با مح

یکی از اجزا اساسی بسیاری از استراتژی های سازمانی می باشد.باتوجه به  .تحقیقات انجام شده نشان می دهد مدیریت ارتیاط با مشتری 

مشتری اهمیت این موضوع وهم چنین باعنایت به شرایط رقابتی ورزش این پژوهش درصدد است تا با تدوین منظرهای مدیریت ارتباط با

 وسیله ای برای جذب و رضایتمندی و وفاداری ازطریق برنامه ریزی استراتژیک ،ارتباطات موثرجذب و حفظ مشتریان ایجاد نماید.

بیشتر مطالعات بر روی برخی از اجزای مدیریت ارتباط با مشتری تمرکز کرده اند، ماننند رابطه بین رضایت مشتری و عملکرد کسب و 

داری و سودآوری و غیره. لذا کمبود شدیدی در تحقیقاتی که تمرکز استراتژیک و وسیع تری در سازمان داشته باشند، کار، رابطه بین وفا

 (.1833وجود دارد )مهرابی، 

                                                           
نویسندهء مسئول: مرضیه موفق 
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امروزه در صنعت ورزش بحث رقابت و رضایت مشتریان بسیار مهم و اساسی است و بحث مشتری مداری و راضی نگهداشتن مشتریان 

یک راهکار در این میان مدیریت ارتباط با مشتری است اگر مدیریت ارتباط با مشتری به درستی و با موفقیت  کند.مهم جلوه می

سازی و مدیریت شود سبب دگرگونی در دیگر بخشهای صنعت ورزش که با مشتری در ارتباط هستنددر مقایسه با وضعیت کنونی پیاده

 .(1832)آقازاده،  خواهد بود

توان ادعا نمود که با شناسایی، بررسی و ارزیابی عوامل کلیدی کارکردی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان در وق، میبا توجه به موارد ف

ریزی و تمرکز بر توسعه این توانمندیها در جهت افزایش رضایت مندی و وفاداری هیات نجات غریق استان اصفهان، اقدام به برنامه

لکرد هیات خواهد بود. با این کار هیات نجات غریق استان اصفهان قادر به استفاده موثر از مدیریت مشتریان، در نهایت موجب بهبود عم

 شود.ارتباط با مشتریان به منظور جذب و حفظ مشتریان خود می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  پوسترمقاالت                                                                                  همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  پنجمین         
 

 878 

 ارتباط سواد سالمت با میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی در مردان میانسال
 0، سمیه صفری9محمدرضا مرادی ،8موسوی سید حسین

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد -8

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد -9

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد -0

 

 چکیده

ند رشد و کهنسالی را در بر می گیرد. معموال با میانسالی و سالمندی تغییرات پیوسته ای از بدو تولد تا مرگ می باشد که رو 

افزایش سن در افراد مشکالت مربوط به سالمتی برای افراد به وجود می آید که این مشکالت اغلب بر اثر بی تحرکی و عدم شرکت 

اد  می توانند برای در فعالیت های ورزشی از میانسالی شروع شده و ادامه می یابد . ورزش یکی از مهم ترین ابزاری است که افر

حفظ سالمتی خود از آن استفاده کنند. سواد سالمت از طریق توانمند ساختن افراد برای غلبه بر موانع سالمت می تواند در این 

خصوص موثر باشد . سواد سالمت افراد را توانمند می سازد تا نقش فعالی در تغییر محیط ها برای تاثیر گذاری بر سالمت داشته 

ارتباط سواد سالمت با میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی در مردان میانسال شهر   حاضر بررسی نابراین هدف پژوهش ب باشند

 شهرکرد بود. 
سال( شهر  13تا  93کلیه شهروندان مرد میانسال )جامعه آماری تحقیق را  است. همبستگی -توصیفیپژوهش حاضر از نوع 

نفر به روش  019بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود،  ود در نظر گرفته شده وحجم جامعه نامحد. شهرکرد تشکیل داد

خوشه ای از مناطق مختلف شهری شهر شهرکرد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه سواد  -تصادفی

نفر از  83بود. روایی پرسشنامه ها به تائید  (، پرسشنامه محقق ساخته میزان مشارکت ورزشی8020سالمت منتظری و همکاران )

ها داده وتحلیلیهتجز یبراثبات درونی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید شد. اساتید مدیریت ورزشی رسیده و 

 . آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد

از درصااد  01کااه  یبااود. بطااور 833از   59 ر افااراد مااوردمت دالنمااره سااواد ساا اانیانگیکااه منتایج تحقیق نشان داد 

 برخوردار  یکافاا سواد سالمت  ااتیوضعاز درصااد  91و تنهااا   یماارزدرصد از سواد سالمت  09ی، اامت ناکافاالسااواد سا

دقیقه در هفته بود. همچنین بین  90±1/2میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی در افراد مورد مطالعه به طور میانگین بودنااد. 

با توجه به پایین (. r ،38/3=p/=09رابطه مثبت و معنی دار مشاهده شد ) میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی سواد سالمت با

ت آبه منظور توسعه مهارت های سواد سالمت در جامعه ضروریس برنامه های آموزشی، نمونه مورد مطالعهبودن سطح سواد سالمت 

 .کاهش داد  اآن به ویژه کاهش مشارکت در فعایت ورزشی ر تا بدین طریق بتوان تاثیرات منفی

 

 میانسال. سواد سالمت، فعالیت ورزشی، کلمات کلیدی:
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 ای فوتبالهای حرفهرابطه محیط مدیریت ارتباط با مشتری با هویت تیمی هواداران باشگاه

 0، حبیب هنری *9، غالمرضا شعبانی بهار8مریم عزیزیانی

 ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت -8

 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -9

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -0

 

 چکیده

ای های حرفهمی هواداران باشگاههدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین عوامل محیطی مدیریت ارتباط با مشتری با  هویت تی

ها توصیفی از نوع  همبستگی بود. که به شکل میدانی آوری دادهپژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه جمعفوتبال بود.

اس جدول که به دلیل نامحدود بودن  براس ای فوتبال بودهای حرفهجامعه آماری این تحقیق شامل کلیه هواداران باشگاهانجام شد. 

ها از یک پرسشنامه محقق ساخته برای آوری دادهعنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعنفر به شیوه تصادفی به 019مورگان تعداد  

 نظرصاحب دیاز اسات نفر83توسط  پرسشنامهیی محتوا روا ای لیکرت طراحی شد ومقیاس پنج گزینه ر اساسعوامل محیطی که ب

( به دست آمد و از  پرسشنامه استاندارد هویت تیمی با 71/0) کرونباخ یآن از روش آلفا ییایپاو  گردیدمدیریت ورزشی تایید 

 .  شدند لیتحل و هیتجز 90نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم هاداده( نیز استفاده شد. 189/3پایایی )

، عوامل مدیریتی و کانون هواداران ( با هویت تیمی رابطه از بین عوامل محیطی مدیریت ارتباط بامشتری )عوامل  شرایط مشتریان

( اما بین  سایر عوامل محیطی مدیریت ارتباط با مشتری و هویت تیمی رابطه معنادار وجود >35/3pمثبت و معنادار وجود دارد )

ب مدیران، سرپرستان و کادر فنی توان  با بهبود عوامل مدیریتی همچون انتخا(. با توجه به نتایح به دست آمده می<35/3pندارد )

الیق وشایسته که تحصیالت اکادمیک ورزشی دارند و به همه مسائل و نکات موجود در رشته فوتبال مطابق استانداردهای روز دنیا 

رای ای را بتوان به افزایش هویت تیمی کمک کرد چرا که مدیران و سرپرستان آگاه  مربیان و سرمربیان برجستهآگاهی دارند می

کنند که تیم فوتبال نیز با موفقیت و بردهای شیرین در مسابقات مواجه شود و لذا به تقویت هویت تیمی تیم خود انتخاب می

هواداران،  یو گروهبند یسامانده ،یتوسعه کانون و کارت هوادار قیتوسعه کانون هواداران از طر هواداران بیانجامد. همچنین با

 زمینه تقویت هویت تیمی هواداران مهیا گردد.  ها و هوادارانسرگروه درها،یل یآموزش و بهساز جذب هواداران و یراهبردها

 

 کانون هواداران، مدیریت، مشتریان، هویت تیمی.کلمات کلیدی: 
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 رشد و گسترش فوتبال کشورهای توسعه یافته در هاپایگاه داده نقش
 9ژاله معماری ،8کیامهری پوینده

 رشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا )س(کارشناس ا -8

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا )س( -9

 

 چکیدهچکیده

، مربیان، کنانیبازتر از سه دهه گذشته دارد. منابع زیادی از جمله مراتب پررنگامروزه فوتبال در رشد و توسعه کشورها سهمی به

گذاری این عناصر از ضروریات است، وجود ها و ارزشآنچه برای ثبت داده اند.در افزایش این نقش سهیم داوران و مدیران ارزشمند

هدف از نمایند. های خود استفاده میبینیها و پیشهایی است که متخصصان از آن در تحلیلها و پایگاه دادهیک شبکه مهم داده

حاضر با رویکرد کیفی فراترکیب و با استفاده از  قیقتحبود.  ها در توسعه فوتبال، نقش پایگاه دادهمطالعة این تحقیق  انجام

، تحقیقجامعه روش ساندلوسکی و باروسو انجام شد. بهبنیاد )کدهای باز، مفهوم، کدهای محوری و نظری( نظریة دادهکدگذاری 

 9333های هش در طی سالها و...( مربوط به موضوع پژوها، عکسها، صفحات وب، فیلمتمامی اسناد ) اعم از کتب، مقاالت، رساله

  بود. 9381تا 

یافته در مدیریت های موفق کشورهای توسعهفدراسیون دست آمد.مفهوم به 19کد باز و  903سند انتخاب شده،  51از میان 

ازیکنان و های نوجوان، سازماندهی مسابقات لیگ، پشتیبانی از رشد /ارتقاء استعدادها، نقل و انتقاالت بملی بزرگساالن و تیمتیم

شوند. همچنین از آن، در صدور مجوز بازی مند میبهره های داده،از این پایگاه مربیان پایه / پیشرفته یآموزش هایورهدپشتیبانی از 

ها استفاده و بر اساس آن و یا محرومیت بازیکنان، برای کارآمدی مدیریت استعدادیابی، اطالعات مربوط به بازیکنان و عملکرد آن

های رشد / شوند. همچنین، پایگاههای ملی نوجوانان / جوانان و بزرگساالن معرفی میکنان واجد شرایط برای بازی را به تیمبازی

کنند. در این پایگاه، ها را به فدراسیون ارائه میارتقاء مربیان مربوطه را مدیریت نموده و اطالعات مربوط به صدور مجوز آکادمی

های عملکرد بازیکن، نقل و انتقاالت بازیکنان و آرشیو تمرینات ها، نتایج تسته بازیکنان و مشخصات آنتمامی اطالعات مربوط ب

مدیریت بهینه بدون داشتن اطالعات ناممکن خواهد بود. فوتبال نیز از این قاعده مستنثنی نبوده و به   شود.مینگهداری آموزشی 

ها و مسابقات در گیری از چنین پایگاه دادهایی که تمامی اطالعات موجود در باشگاههدلیل ابعاد بسیار گسترده و متنوع آن لزوم بهر

 ها مورد استفاده قرار گیرد، از ملزومات است.آن ثبت و ضبط گشته و در تحلیل

 

 های رشد، ارتقاء مربیان، نقل و انتقال بازیکنان.های رشد، ارتقاء مربیان، نقل و انتقال بازیکنان.ارتقاء و مربیان، استعدادیابی، پایگاهارتقاء و مربیان، استعدادیابی، پایگاه  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 ررسی اثر حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان بوشهرب
 8لیال جمشیدیان ،8اسد رنجبر

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیراز، شیراز، ایران.عضو گروه تربیت

 

 چکیده

عهد سازمانی و ارایه راهکارهای مناسب جهت افزایش کارآیی و باالبردن بهره امروزه اثر متغیر های حمایت سازمانی ادراک شده با ت

بررسی اثر حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی پژوهش حاضر باهدف وری از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است.. 

 انجام گرفته است.  کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان بوشهر

و  جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان و رؤسا است. همبستگی -توصیفیع پژوهش حاضر از نو

به علت محدود بودن جامعه آماری، کلیه اعضای جامعه به عنوان نفر(.  980نواب هئیت های ورزشی استان بوشهر تشکیل داد)

پرسشنامه و ( 9338حمایت سازمانی ایزنبرگر و همکاران)و پرسشنامه . ابزار پژوهش شامل دنمونه آماری در نظر گرفته شده است

پایایی پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه ها به تائید تعدادی نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ( 8223تعهد سازمانی آلن و مایر)

و درصد  یاز جدول فراوان یفیر سطح آمار توصها دداده وتحلیلیهتجز یبراها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید. 

. تمامی مدل معادالت ساختاری استفاده شدو  K-Sاز آزمون  استنباطیو انحراف استاندارد و در سطح آمار  یانگینم ی،فراوان

 . انجام شد و آموس  SPSSعملیات آماری با استفاده از نرم افزار 

با ه درجه آزادی برابر باا های نسبت خی دو بهای نسبت خی دو بنتایج تحقیق نشان داد شاخصنتایج تحقیق نشان داد شاخص لق )، شااخص بارازش مطلاق )99//7070ه درجه آزادی برابر  برازش مط شاخص   ،RMR با ( برابار باا بر  ، ، 33//8383( برا

GFI ، ،AGFI   برازش تطبیقی برازش تطبیقی   ، شاخص، شاخص33//2929و و   33//2929به ترتیب برابر با به ترتیب برابر باCFI   با برابر باا شاخص و شااخص   33//2525برابر  تر از کمتار از   RMSEAو  در در   33//88کم

ظر گرفتهختار عاملی در نظار گرفتهحد مطلوبی قرار دارند. این بدین معنی است که مدل تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است و ساحد مطلوبی قرار دارند. این بدین معنی است که مدل تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است و سا شده شاده ختار عاملی در ن

ساس کنند. همچناین بار اسااس های حاصل از تحقیق مدل نظری تحقیق را حمایت و تأیید میهای حاصل از تحقیق مدل نظری تحقیق را حمایت و تأیید میقبول است و به عبارتی دادهقبول است و به عبارتی دادهبرای آن قابلبرای آن قابل بر ا نین  کنند. همچ

نی درصد از تغییرات متغیر تعهد هنجاری را پیش بینای   33//5959ضریب استاندارد شده مسیر میان حمایت سازمانی ادراک شده به میزان ضریب استاندارد شده مسیر میان حمایت سازمانی ادراک شده به میزان  درصد از تغییرات متغیر تعهد هنجاری را پیش بی

مده در درصد قرا دارد. بطور کلی، نتایج بدسات آماده در   33//9999درصد و تعهد عاطفی با درصد و تعهد عاطفی با   33//9999کند و پس از آن به ترتیب تعهد مستمر با کند و پس از آن به ترتیب تعهد مستمر با میمی ست آ درصد قرا دارد. بطور کلی، نتایج بد

کم این پژوهش به استناد داده های جمع آوری شده، نشان می دهد که کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشاهر کاه در حکام  که در ح شهر  این پژوهش به استناد داده های جمع آوری شده، نشان می دهد که کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بو

ب می آیند، اگر شرایط سازمانی موجود را برای حمایت سازمانی مناسب بدانند و از پاداش های ب می آیند، اگر شرایط سازمانی موجود را برای حمایت سازمانی مناسب بدانند و از پاداش های مشتریان داخلی این سازمان به حسامشتریان داخلی این سازمان به حسا

هد سازمانی و شرایط شغلی مطلوب مانند حقوق، ترفعات، غنی سازی شغلی و نفوذ بر سیاست های ساازمانی بهاره مناد شاوند، تعهاد  شوند، تع ند  هره م سازمانی ب سازمانی و شرایط شغلی مطلوب مانند حقوق، ترفعات، غنی سازی شغلی و نفوذ بر سیاست های 

نافع جتماعی، اگر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشاهر، مناافع سازمانی آنها ارتقا خواهد یافت. بنابراین، بر پایه نظریه تبادل اسازمانی آنها ارتقا خواهد یافت. بنابراین، بر پایه نظریه تبادل ا شهر، م جتماعی، اگر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بو

ظار مورد نیاز و انتظارات خود از سازمان را به خوبی دریافت کنند، به منظور ارایه رفتارهای فراتر از آنچه که از آنهاا در ساازمان انتظاار  سازمان انت ها در  مورد نیاز و انتظارات خود از سازمان را به خوبی دریافت کنند، به منظور ارایه رفتارهای فراتر از آنچه که از آن

   نمایند.نمایند.  می رود، از خود تمایل نشان می دهند تا دستیابی به اهداف سازمان را تسهیلمی رود، از خود تمایل نشان می دهند تا دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل

 

 حمایت سازمانی ادراک شده، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، بوشهر. کلمات کلیدی:

 

 

 

                                                           
1. asad.ranjbar@yahoo.com 
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 تدوین برنامه استراتژیک کمیته اسپوکس استان تهران
 شاهین سلطان پور

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

 

 چکیده 

روش تحقیق از نوع مطالعات استراتژیک بود که به  استان تهران بود. هدف تحقیق حاضر تدوین برنامه استراتژیک کمیته اسپوکس

 83صورت کمی و کیفی اجرا گردید. برای جمع آوری اطالعات ضمن بررسی اسناد ، مطالعات کتابخانه ای و مدارک موجود از گروه 

نقاط قوت ، نقاط ضعف ،   فرصت ها و  نفره کانونی متخصصین به منظور شناسائی بیانیه ماموریت ، چشم انداز و همچنین مهمترین

نفر از  07تهدیدهای کمیته اسپوکس استان تهران و همچنین پرسشنامه مربوطه استفاده گردید. سپس یرسشنامه ها توسط 

 مسئولین ، متخصصین تکمیل و به وسیله آزمون فریدمن رتبه بندی شدند .  برای تجزیه و تحلیل داده ها از ماتریس ارزیابی عوامل

 داخلی و خارجی استفاده گردید  .

با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی مشخص شد جایگاه استراتژی کمیته اسپوکس استان تهران 

قرار دارد. همچنین با استفاده از ماتریس نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای کمیته اسپوکس استان  SOدر منطقه 

با توجه به جایگاه  ( اولویت بندی گردیدند.QSPMهران استراتژی های الزم تدوین و با استفاده از جدول جذابیت استراتژی ها)ت

( قرار    دارد ، این کمیته می تواند با استفاده از قوت ها و SOاستراتژی کمیته اسپوکس استان تهران که در منطقه تهاجمی)

 غلبه کرده و با تدوین استراتژی ها مسیر رشد و تعالی را طی کند فرصت ها بر ضعف ها و تهدیدها 

 

 استراتژی ، کمیته اسپوکس استان تهران ، تجزیه و تحلیل سوات ،ماموریت ،چشم انداز کلمات کلیدی:
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 2222کیدر المپ یراندازیرشته ت یبر کسب مدال آور عوامل بدنسازی و  مدیریت بررسی تاثیر
 0، ابوالفضل فرهانی9راد یطاهره موسو دیس، 8بانمحمد علی مهر

 کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -8

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور  -9

 استادمدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -0

 چکیده:

 به لمپیکورزش در ا ترینآور المدو می باشد  یلمللا بینو  سمیر تمسابقادر  الپرمد شیرزو یها شتهاز ر یکیرشته تیراندازی 

 یتر عمیق یدد بامی دانند المد پر شتهن رآ  به که شیورز شتهر ینا به هارکشو کثردر اکه   ستا طبیعی ینابنابررود، می  رشما

 ریتاث یبررسقیق هدف از این تح. دگیر منجاا قیقو د علمی رتصو به دیمتعد تمطالعاو  تتحقیقا مینهز ینو در ا دشو نگریسته

به همراه الویت بندی عوامل می باشد.روش  9393کیدر المپ یراندازیرشته ت یبر کسب مدال آور تیریو  مد یعوامل بدنساز

تحقیق توصیفی و به صورت پیمایشی است،  جامعه آماری این تحقیق شامل روسای هیئتها، مدیران، مربیان، ملی پوشان و نخبگان 

نفر را شامل گردید. ابزار مورد استفاده پرسشنامه  21ند. برهمین اساس ، حجم نمونه با جامعه برابر و جمعا تیراندازی تشکیل داد

محقق ساخته برگرفته شده از مطالعات ادبیات پژوهش و مصاحبه با صاحب نظران که با رسیدن به اشباء نظری پرسشنامه با 

امه اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت براساس سوالی تنظیم گردید. روایی  صوری و محتوایی پرسشن90

درصدبه دست آمد که نشان دهنده توان 359/11تحلیل اکتشافی همه سواالت تایید گردید مجموع درصد واریانس تجمعی عاملها 

 9393درالمپیکتیراندازی ته پیشگوئی این مدل است با توجه به نتایج آزمون آلفای کرانباخ پایایی پرسشنامه کسب مدال آوری رش

مشخص گردید که تاثیر عوامل  (05/9≥0( و در حد قابل قبول می باشد.با مقایسه میانگین فرضی و میانگین مشاهده شد )21/3، )

در نمونه تحقیق از وضعیت فرضی آن مطلوب تر است 9393المپیک  تیراندازیرشته  مدیریت و بدنسازی برکسب مدال آوری در

نشان دادکه اختالف معنا داری میان میانگین رتبه های مولفه های مدال آوری  (38/3P≤ ,722/08=2x)ون فریدمن ، .نتیجه ازم

 می باشد به گونه ای مدیریت رتبه اول و بدنسازی در رتبه اخر قرار می گیرد. 9393درالمپیکتیراندازی رشته 

 

 9393کیالمپ ، یدازرانیرشته ت ی،کسب مدال آوربدنسازی، مدیریت، کلیدی: کلمات
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سبب شناسی  و تمهیدات مقابله با حمالت تروریستی در رویدادهای عظیم ورزشی: مضامینی برای مدیران 

 اماکن ورزشی

 9،مریم احمدی*8جواد شهالیی

 دانشیار،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران. -8

 ماکن ورزشی،دانشگاه عالمه طباطبایی،تهران،ایراندانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت ا -9

 

 چکیده

مقدمه:ورزش، افراد و جوامع و کشورها را به خاطر عالقه ی مشترک اشان در کنار یکدیگر گرد می آورد، به ندرت تبعیض قائل می 

و کشورها به کنار گذاشتن در شود و هیچ مرز شناخته شده ای ندارد، دیپلماسی را آموزش می دهد، و توانایی وادار کردن افراد 

گیری ها، رفتار مساوی با دیگران و تحمل تفاوت ها را دارد.از این رو، امروزه سبب شناسی و پدیدار شناسی تروریسم در میادین 

اد ورزشی مورد چالش فراوانی قرار گرفته است البته بسیاری معتقدند که عوامل انگیزشی تروریسم می تواند نوعی توجیه برای ایج

 خشونت باشد. به هر حال تروریسم پدیده ای است که عواقب آن ایجاد خسارت های فراوان می باشد. 

 هدف کلی:هدف از این مطالعه بررسی علل و پدیدار شناسی تروریسم در محافل بین المللی ورزشی بود.

د که برای گردآوری اطالعات از منابع روش شناسی: این مطالعه به لحاظ روش شناختی از نوع تحقیقات توصیفی سیستماتیک بو

بهره گرفته  START)و پایگاه داده های کنسرسیوم تروریسم) GTD) آرشیوی و کتابخانه ای و پایگاه داده های تروریسم حهانی)

 شد.

ید تمامی یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که پدیده ی تروریسم یک پدیده ی چند بعدی است که برای مقابله با آن با

 موارد فوق الذکر مد نظرمدیران و برگزارکنندگان رویداد های عظیم ورزشی قرار گیرد. 

مضامین مدیریتی :در نهایت، مضامین این تحقیق می تواند فتح بابی برای مطالعات کیفی و عمیق در ارتباط با پدیده ی تروریسم 

 باشد.

 

 دشگری ورزشی،رویدادهای عظیم ورزشی.سبب شناسی،پدیدار شناسی،تروریسم،گر کلمات کلیدی:
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 تدوین برنامه راهبردی فدراسیون اسکواش جمهوری اسالمی ایران
 0، حبیب هنری 9، کیوان مال نوروزی 8طیبه شمس ناتری

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر -8

 یقاتاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحق -9

 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی -0

 

 چکیده

هدف تحقیق حاضر تدوین برنامه راهبردی فدراسیون اسکواش جمهوری اسالمی ایران بود. روش تحقیق از نوع مطالعات استراتژیک 

امه باز و بسته بود که به صورت کمی و کیفی اجرا گردید. برای جمع آوری اطالعات ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود از پرسشن

ها و تهدیدهای فدراسیون اسکواش جمهوری ها، فرصتها، ضعفانداز و همچنین قوتبه منظور شناسائی بیانیه ماموریت، چشم

 17/3ها توسط اساتید و پایائی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب  اسالمی ایران استفاده گردید. روایی پرسشنامه

قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان فدراسیون اسکواش جمهوری اسالمی ایران، روسای هیئت های مورد تایید 

اسکواش سراسر کشور تشکیل می دادند. نمونه آماری به علت محدود بودن جامعه آماری به صورت کل شمار انتخاب شد. برای 

 ی و خارجی استفاده گردیدتجزیه و تحلیل داده ها از ماتریس ارزیابی عوامل داخل

( مشخص شد جایگاه استراتژی 92/9( و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی)71/9با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی)

قرار دارد. همچنین با استفاده از ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید  STفدراسیون اسکواش جمهوری اسالمی ایراندر منطقه 

( الویت QSPMهای الزم تدوین و با استفاده از جدول جذابیت استراتژی ها)سیون اسکواش جمهوری اسالمی ایران استراتژیفدرا

( قرار دارد، این فدراسیون باید تالش کند STبندی گردیدند. با توجه به جایگاه استراتژی فدراسیون اسکواش که در منطقه رقابتی)

 ثرات ناشی از تهدیدهای موجود در محیط خارج را کاهش دهد.با استفاده از نقاط قوت خود ، ا

 

 استراتژی، فدراسیون اسکواش، تجزیه و تحلیل سوات، ماموریت، چشم انداز کلمات کلیدی:
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 فدراسیون ورزش کارگری SWOTارزیابی محیطی شناسایی 
 9، حسن قاسم علی پور8علی سلطان پور

 شگاه آزاد اسالمی تهران جنوبکارشناس ارشد مدیریت ورزشی دان -8

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب -9

 

 چکیده 

فدراسیون ورزش کارگری بود. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات  SWOTهدف تحقیق حاضر ارزیابی محیطی شناسایی 

حیطه مطالعات استراتژیک انجام شده است.  کاربردی است. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی، تحلیلی است که در

های استانی و نفر و روسای هیئت 80جامعة آماری این تحقیق را تمامی اعضا و کادر اجرایی فدراسیون ورزش کارگری به تعداد 

نفر  83اد نفر و همچنین مربیان ، داوران و ورزشکاران حوزه ورزش کارگری به تعد 09انجمن های تحت پوشش فدراسیون به تعداد 

-نفر بود.  در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی داده 57تشکیل داد که در مجموع 

های توصیفی فراوانی، میانگین، انحراف معیار و جداول استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی به منظور رتبه ها از شاخص

 استفاده گردید. « فریدمن»ای ها، فرصت ها و تهدیدها از آزمون رتبه بندی قوت ها، ضعف

نتایج این تحقیق نشان داد که از بین نقاط قوت فدراسیون ورزش کارگری،  برنامه ریزی و زمان بندی مناسب رقابت های کارگری 

ارگری به جهت انتخاب هیأتهای برتر در ( و نحوه ارزیابی عملکرد هیأت های ورزش ک85/85درطول سال دارای بیشترین میانگین )

باشند. از بین نقاط ضعف فدراسیون ورزش کارگری، تعامل کافی و مناسب فدراسیون (می91/83طول سال دارای کمترین میانگین )

ی در ( و استفاده مطلوب و بهینه کارگران از امکانات ورزشی کارگر52/80ورزش کارگری با فدراسیون جهانی بیشترین میانگین )

باشند. از بین فرصت های فدراسیون ورزش کارگری، تأثیرعوامل انگیزشی درجهت ( می75/83سطح کشور دارای کمترین میانگین )

( و در اختیار قرار دادن مجموعه های رفاهی ،تفریحی به 02/85مشارکت کارگران در رویدادهای ورزشی دارای بیشترین میانگین )

( می باشند. از بین تهدیدهای 88/83ط مدیران حوزه ورزش کارگری دارای کمترین میانگین )کارگران و خانواده آنان توس

فدراسیون ورزش کارگری، کمبود انجمن های ورزشی متناسب با حوزه ورزش کارگری و حضور انجمن های غیر ضروری در بدنه 

گذار ورزش کارگری دارای در بخش سیاست ( و وجود نیروهای متخصص و با دانش99/89فدراسیون دارای بیشترین میانگین )

باشند. با توجه به نتایج به دست آمده فدراسیون .ورزش کارگری می بایست با استفاده از قوت ها و ( می11/83کمترین میانگین )

ستفاده از قوت فرصت ها به توسعه هرچه بیشتر فعالیت های این فدراسیون اقدام نماید، همچنین تدوین برنامه راهبردی به منظور ا

 ها و فرصت ها برای توسعه فعالیت های فدراسیون پیشنهاد می گردد.

 

 ، فدراسیون ورزش کارگری. SWOTارزیابی محیطی،  : کلمات کلیدی
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 آموزش و پرورش استان کردستانورزشی  اماکن و ها سالن ییعوامل موثر بر درآمدزا
 9معصومه منتشلو ،8*سمیرا علی آبادی

 .رانیسنندج، ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب اریاستاد -8

 .رانیسنندج،ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه تربکارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی،  -9

 

 چکیدهچکیده

 . بدون درآمد مطمئن جامعه و سازمانباشد¬یخود م یماندگاربقاء و  یسازمان و جامعه کسب درآمد برا کی تیامروزه رمز موفق

نبوده  یقائده مستثن نیاز ا زی. آموزش و پرورش ناوندیدوام ب یرقابت طیدر مح توانند یرفته و نم یمختلف رو به انحالل و نابود های

اماکن  نیا یمال تیمحدود لیبه دل ریاخ های تحت عنوان سرانه اداره شده است. اما در سال یبا بودجه دولت شیو تا چند سال پ

 شناسایی قیتحق نیا یهدف اصل با توجه به اهمیت موضوع به صورت خودگردان اداره شوند. یستیو با کنند ینم افتیسرانه در

از نوع  یفیپژوهش به روش توص آموزش و پرورش استان کردستان است. ورزشی اماکن و ها سالن زایی عوامل موثر بر درآمد

ادارات کل آموزش و پرورش استان  یبدن تیکارشناسان ترب  هیحاضر را کل قیتحق یانجام شده است. جامعه آمار یگهمبست

. به دهند یم لیآموزش و پرورش استان کردستان تشک یورزش های کانون رانیاستان کردستان، مد های کردستان و شهرستان

 91تمام شمار انتخاب خواهند شد. که تعداد آنها  یرگی نمونه صورت به مونهن عنوان به ها آن هیکل یجامعه آمار دنمحدود بو لیدل

 ییپرسشنامه محقق ساخته است.  روا قیابزار تحق شد.استفاده   زین ای کتابخانه منابع از ها داده یبرخ ینفر هستند. جهت گردآو

 قیپاسخ سواالت تحق افتنیو  ها هیفرض یسبرر جهتقرار گرفت.  دییو متخصصان مورد تأ دیها توسط اساتپرسشنامه یمحتوا

آزمون رتبه  ،یعامل اکتشاف لی(، تحلرهاینرمال بودن متغ یبررس ی)برا نوفیهمچون آزمون کلموگروف اسمر یمختلف های آزمون

 زرلیو ل spssشده با نرم افزار  آوری جمعده های . داتمورد استفاده قرار گرف نهیزم نیدر ا یدییعامل تا لیو تحل دمنیفر یبند

 شدند.  لیو تحل هیتجز

آموزش و پرورش استان کردستان به  یورزش یهامجموعه ییبر درآمدزا عوامل موثرکه  نشان دادها نتایج به دست آمده از داده

ی ابیو عامل بازار یانسان یرویعامل ن ،یعامل اقتصاد ،یعامل  جامعه شناخت ،یجامعه شناخت یالتیعامل تسه ،یعامل فرهنگ بیترت

ها و ابعاد مورد نظر خود شاخص نیو مناسب ب یباالتر بوده که نشان ارتباط قو 0/3اثرها از مقدار  بینشان داد که ضرا جی. نتااست

 یها با ابعاد و ابعاد با مفهوم مورد بررسشاخص نیاست و ارتباط ب 21/8تر از ها بزرگشاخص یاعداد معنادار یبوده است و تمام

 ،یعامل جامعه شناخت ،یعامل اقتصاد ،یانسان یرویعامل ن ،یابیمربوط به عامل بازار بیبه ترت ریتاث نیشتریب شده است. دییتأ

اقتصادی امروز و فضای  طیبرای بقا در شرا یورزش یهاو مجموعهسالن ها  .ی بودو عامل فرهنگ ،یجامعه شناخت یالتیعامل تسه

تر راهبردهای کسب درآمد فعال و های مختلفدر جنبه حیصح تیریمد رییکارگرا با بهخود  یابیهای بازاربتوانند بخش دیبا یرقابت

دهند  شیاقتصادی افزا طیشرا نیخود را در ا یخود بتوانند منابع مال یابیبازار هایتیکنند تا با تمرکز بر مشتری، بازار هدف و قابل

 و عملکرد تجاری بهتری داشته باشند.

 

 ..ی، آموزش و پرورشی، آموزش و پرورشورزشورزش  ییمجموعه هامجموعه ها  ،،ییییدرآمدزادرآمدزا  ،،ییزشزشاماکن وراماکن ور  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 ورزشکار و غیر ورزشکارزنان باردار در  مقایسه سالمت روان و شادکامی
 9سید کاظم موسوی ساداتیدکتر ، 9، دکتر کیوان مالنوروزی8معصومه قایمی 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران -8

 دیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراناستا -9

 

 چکیدهچکیده

بود. سالمت روان زنان باردار ورزشکار و غیر ورزشکار شهر قم و  یشادکام یسهاز مقا یشواهد یحاضر فراهم ساز یقهدف از تحق

در گروه  یت و بر اساس استراتژ( اسیگران)استفاده از نظر د یمایشیپ یفی،و از نوع توص یحاضر از نظر هدف کاربرد یقنوع تحق

پرسشنامه  دو یبا اجرا یدانیم یروشها یقاطالعات عمدتاً از طر یروش گردآوریگیرد. ا( قرار میرهمتغ ین)ارتباط ب یهمبستگ

بر  ی. که به روش تصادفیباشدم شهر قمورزشکار  یرورزشکار و غ زنانشامل  یانجام شد جامعه آمار شادکامیو  یسالمت روان

نفر زن باردار غیر  819نفر زن باردار ورزشکار و تعداد  11تعداد ورزشکار انتخاب شدند.  زنان غیر ورزشکار و جدول مورگان اساس 

باشد. در ضمن جهت طبقه بندی می –گیری زنان به صورت تصادفی ورزشکار براساس جدول مورگان انتخاب شدند و روش نمونه

مستقل استفاده شد. در ضمن  tاسمیرنوف، تفاوت بین متغیرهای تحقیق از  –آزمون کلموگرف ها از تعیین طبیعی بودن توزیع داده

 انجام شد.  spssهای آماری با استفاده از نرم افزار کلیه تجزیه و تحلیل

امی زنان دار مشاهده شد و شادکنتایج این تحقیق نشان داد که بین شادکامی  زنان باردار ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی

باردار ورشکار از زنان باردار غیر ورزشکار  میانگین باالتری بود. بین سالمت روان در زنان باردار ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت 

شود تا دار مشاهده شد و سالمت روان زنان باردار ورزشکار از زنان باردار غیر ورزشکار  میانگین باالتری بود. پیشنهاد میمعنی

های روزانه و مدون مورد توجه شهرداری ها و وزارت بهداشت و درمان قرار های فعالیت بدنی برای زنان باردار بصورت برنامهبرنامه

 گیرد. 

 

 کیفیت زندگی، سالمت روان، زنان باردار.  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 



  پوسترمقاالت                                                                                  همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  پنجمین         
 

 819 

 کرمانشاه یرزشو یدر باشگاه ها انیمشتر یو وفادار یکار یباز یاستراتژ یارتباط ابعاد روانشناخت
 9 ایمان پارابی *،8سمیرا علی آبادی

 .رانیسنندج، ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب اریاستاد -8

 .رانیسنندج،ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه تربکارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی، -9

 

 چکیدهچکیده

 ییسازمانها همواره خواهان راهکارها نیوفادار هستتند؛ بنابرا انیمشتر ،یرقابت تیّسازمانها در چارچوب مز یبرا ازیامت نیربهت

و  کهایاز تکن یریاست که با بهره گ یروش یکار یباز یخود را حفظ و وفادار سازند. استراتژ انیهستند که با آن بتوانند مشتر

مطلوب سازمان و  یتهایمشارکت داوطلبانه در فعال یبرا انیمشتر زشیانگ شیباعث افزا ،یباز ریاهداف غ یبرا یعناصر باز

 یو وفادار یکار یباز یاستراتژ یارتباط ابعاد روانشناخت یهدف بررس تحقیق حاضر با . شود یآنها م یوفادارساز نیهمچن

– یفیداده ها توص یجمع آور تیو از نظر ماه یداز نظر هدف کاربر قیروش تحق ی انجام شد.ورزش یدر باشگاه ها انیمشتر

و  ییروا یکه دارا یکار یباز یو سنجش استراتژ یمشتر یوفادار یداده ها از پرسشنامه ها یاست. جهت جمع آور همبستگی

ورگان  بود که بر اساس جدول م نشاهکرما یورزش یباشگاه ها انیمشتر قیتحق نیا یمناسب بود استفاده شد. جامعه آمار ییایپا

و  یهمبستگ بیها از آزمون ضر هیآزمون فرض.جهت انتخاب شدند یتصادف  ینفر به عنوان نمونه و به روش خوشه ا 018تعداد 

  استفاده شد. یمدل معادالت ساختار

ک اجتماعی، ی)سهولت استفاده، کارایی، لذت استفاده، درکاریباز یاستراتژمولفه های که  نشان دادها نتایج به دست آمده از داده

ها داده لیبدست آمده از تحل یدارد که سطح معنادار انیمشتر یبر وفادار و معناداری تأثیر مثبتی تمایل استفاده و بازی پردازی(

قرار  دییمورد تا ارتباط این دو متغییرباشد  یم 73/3 بیشتر از به دست آمده که ریتاث زانیلذا با توجه به م باشدیم338/3که برابر 

دامنه قرار  نای در فوق مدل برازندگی های توان اذعان کرد تمامی شاخص یبه دست آمده م جیبا توجه به نتا همچنین .ردیگ یم

با  .بود دییمورد تا یمدل معادالت ساختار برازندگی لذا. است مطلوب مدل با شده گردآوری هایداده تناسب بنابراین و اند گرفته

در  یادراک شده را عامل مهم ییکارا دیباشگاه ها با زانیطراحان و برنامه ر نهیزم نیاگفت در توجه به نتایج تحقیق می توان 

-یباز یبرنامه ها یو معرف غاتیدر وقت را در تبل ییمانند صرفه جو ت،یاستفاده از وب سا تیو مز رندیکاربران در نظر بگ یوفادار

است  یاز اقدامات کاهش هزینه هاو  یآموزش مسائل مال یبرا یازصر باستفاده از عنا نیشدۀ خود برجسته تر کنند . همچن یکار

 یبا هدف جلب اقشار مختلف و جمع آور یاجتماع یاستفاده از شبکه ها .دهد شیرا افزا انیدرک شدۀ مشتر ییتواند کارا یکه م

 دگاهیگذار بر د ریمحبوب و تاث یرزشو یها تیاطالعات، استفاده از شخص نیتازه تر ی نهیدر زم ینظرات ورزشکاران و اطالع رسان

 بلند مدت شود.در  انیمشتر یوفادار شیباعث افزا موارد می تواند نیا ی شود،م شنهادیها پ یافراد در آگه

 

 ی.ی.ورزشورزش  ییباشگاه هاباشگاه ها  ،،ییکارکار  ییبازباز  یی، استراتژ، استراتژی مشریانی مشریانوفاداروفادار  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 SWOTبر اساس مدل آسیب شناسی راهبردی هیئت انجمن های ورزشی استان تهران 
 9، علی سلطان پور 8محمد عیسی موالیاری

 دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام )ره( -8

 علی سلطان پور کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب -9

 

 چکیده  

بود. پژوهش حاضر بر  SWOTجمن های ورزشی استان تهران بر اساس مدل هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی راهبردی هیئت ان

مبنای هدف در ردیف تحقیقات کاربردی قرار گرفت و از نوع مطالعات راهبردی بود که به صورت کمی و کیفی اجرا گردید. برای 

شناسایی مهمترین نقاط قوت، نفره جهت  89جمع آوری اطالعات ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود از گروه کانونی متخصصین 

نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای هیئت انجمن های ورزشی استان تهران و تهیه پرسشنامه مربوطه استفاده گردید . سپس 

نفر از مدیران ، مسئولین و ورزشکاران هیئت انجمن های ورزشی استان تهران تکمیل و با استفاده از  05پرسشنامه ها توسط 

 تبه بندی شدند. آزمون فریدمن ر

تهدید پیش روی خود دارد. این  5فرصت و  1ضعف ،  5قوت ،  1نتایج تحقیقات نشان داد هیئت انجمن های ورزشی استان تهران 

هیئت برای گسترش فعالیت های خود می بایست نقاط قوت خود را ارتقاء داده و با استفاده از قوت ها و فرصت ها بر ضعف ها و 

ید ، همچنین طراحی برنامه استراتژیک هیئت انجمن های ورزشی استان تهران جهت توسعه هرچه بیشتر فعالیت تهدیدها غلبه نما

 های این هیئت با یک برنامه مبتنی بر برنامه استراتژیک پیشنهاد می شود .  

           

 SWOTآسیب شناسی راهبردی، هیئت انجمن های ورزشی استان تهران،  کلمات کلیدی:
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 ارتباط رهبری اصیل با هویت سازمانی و قرارداد روانشناختی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران
 9معصومه قاسمی،   8طیبه زرگر

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب -8

 دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  -9 

 

 چکیده 

سازمان ورزش شهرداری در کارکنان  یو قرارداد روانشناخت یسازمان تیبا هو لیاص یرتباط رهبراتعیین هدف کلی پژوهش حاضر 

 کلیةپژوهش حاضر را  یجامعه آمارهمبستگی و از نظر هدف کاربردی بود.  -روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفیبود.  تهران

به به دلیل محدود بودن جامعه،  یآمار ةنمون نفر بود و 953ا هند که تعداد آنداد لیتشک کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران

هویت سازمانی )چنی، (، 9331همکاران،  و نامة رهبری اصیل )والومبادر این تحقیق از پرسش انتخاب شد.تمام شمار صورت 

آمار توصیفی،  هایا از شاخصهبرای تجزیه و تحلیل دادهاستفاده شد.  (8225)روسو،  شناختیروان پرسشنامة قراردادهای( و 8210

اصیل  رهبریبین  نتایج نشان داد که استفاده شد.زمان همبستگی پیرسون و رگرسیون هم ضریبآزمون کلموگروف اسمیرنوف، 

(011/3=r  ،338/3p= )چنین، از هم داری وجود دارد.رابطة مثبت معنی با هویت سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران

با هویت سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری ( =r  ،338/3p=951/3) خودآگاهیبین های رهبری اصیل فقط فهبین مول

با قرارداد روانشناختی کارکنان ( =r  ،338/3p=001/3)اصیل  رهبریبین  رابطة مثبت معناداری وجود داشت. عالوه بر این، تهران

 شفافیت(، =r  ،338/3p=051/3) خودآگاهیبین در نهایت،  داری وجود دارد.رابطة مثبت معنی سازمان ورزش شهرداری تهران

بندی  اطالعات دسته پردازش متوازن(، =r  ،338/3p=091/3) شده درونی اخالق انداز چشم(، =r  ،331/3p=871/3) ارتباطی

(951/3=r  ،338/3p= )نتایج تحلیل معناداری وجود دارد.  رابطة مثبت با هویت سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران

 بود.   شناختیقرارداد رواندار بینی کنندۀ معنی( پیشβ=001/3) اصیل رگرسیون نشان داد که رهبری

 

 سازمان ورزش شهرداری تهران.کارکنان  ی،قرارداد روانشناخت ی،سازمان تیهو ،لیاص یرهبر کلمات کلیدی:
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  یورزش یدر سازمان هاکارکنان  یاگرافشارائه الگوی پارادایمی از 
 9یفری، معصومه کالته س8 یقاجار یحسن غالم

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن -8

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران -9

 چکیده

 رای. زستیمهم کاماًل ممکن ن نیا تیاما در واقع .ندینما یریجلوگخود کارکنان  انیاز بروز خطا در م کوشندمی هاامروزه سازمان

 یسازمان اتتخلف یرو افشاگر نی. از اگردندیمها در سازمان یرعمدیغ ای یعمد یهستند که موجب بروز خطا یهمواره کارکنان

 یبرا یو راه حل ستیاخالقعمل  کی های ورزشی نیز از آن مستثنی نیستند. افشاگریهاست و سازمانسازمان ریناپذ ییجزء جدا

گرفتن آن  دهیناد ایدر پوشش  یاز کارکنان در زمان بروز خطا سع ی. اما برخشودیدر سازمان محسوب م یآت یاز خطاها یریجلوگ

اساس هدف  نی. بر اندیرا پرداخت نما هایینهیمجبور شوند تا هزو در صورت افشاگری دارند؛ چون ممکن است در مواجهه با خطا 

و به  یاتوسعه-یبه صورت اکتشاف.  این پژوهش بود یورزش هایدر سازمان ی کارکنانافشاگر ایمی ازقیق ارائه الگویی پاراداز تح

 کردیشده از رو آوریو با توجه به اطالعات جمع دیانجام گرد ادیداده بن هیبا استفاده از نظر قیتحق نیاجرا شد. ا یفیشکل ک

 لیتحلو  یبود که با کدگذار افتهیساختار  مهین هایمصاحبه هاداده یرگردآو وهیمطالعه استفاده شد. ش ی( برایزرینوخاسته )گل

حداقل  یبود که دارا یورزش هایکارشناسان و بازرسان سازمان ران،یشامل مد قیحاصل شد. جامعه تحق یینها الگوی هاداده یرو

 هاتعداد مصاحبه نانیاطم یاصل شد که براح یاشباع نظر ی آنهامصاحبه و کدگذار 81 انجام بودند. پس از تیسال سابقه فعال 83

 ،یریپذانتقال ،یریاست اعتمادپذ ییو روا ییایکه معادل پا یفیک قاتیها در تحقبودن داده ثقمو نییتع ی. براافتی ادامه 93 تا

 شد. یبررس یریدپذییو تا یریاتکاپذ

 یافشاگر یامدهایو پ اجرای افشاگری کارکنان ندیفرا بروز افشاگری کارکنان،عوامل شامل  سطحسه در  مدلی پارادایمی هاافتهی

 کارمند یا کارمندانمرتبط با  مقولةاز چهار  یورزش هایدر سازمان یافشاگر اجرای ندیو فرابروز را نشان داد. عوامل کارکنان 

و مرتبط با  ازمان ورزشیی صورت گرفته در س، مرتبط با خطاورزشی سازمانهای ویژگی، مرتبط با های ورزشیدر سازمانافشاگر 

. شد لیتشک هیو ثانو هیاول یامدهایاز پ های ورزشیی افشاگری کارکنان در سازمانامدهایشکل گرفت و پ انیخاط ای یخاط

از بروز  یریجلوگ ،یسازمان تیشفاف مواردی همچون هیثانو هایامدیبود و پ هیاول امدیپ یورزش هایدر سازمانکارکنان  یافشاگر

 یروهاین یگرمدل ان،یخاط هینخبه، تنب یروهایپاسخگو، حفظ ن تیریبه ورزش پاک، مد یابیدست ،ییعقال جیبه نتا یابیفساد، دست

 تواندیو م سازدیرا از تخلف کوتاه م انیدست خاط یافشاگر. را در بر گرفت نفعانیذ تیاز هدر رفت منابع و رضا یریصادق، جلوگ

ی رخ را از خطاها گرانیکنند و بکوشند د تیسازمان احساس مسئول یتا در قبال خطاهاکارکنان را پرورش دهد  یانتقاد هیروح

  .درسن یبیآس یعملکرد سازمانبه مطلع سازند تا  های ورزشیداده در سازمان
 

 ی، کارکنانی، کارکنانخطا، سازمان ورزشخطا، سازمان ورزش  ،،ییافشاگرافشاگر  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 
                                                           

 Hasangholami@phd.guilan.ac.irنویسنده مسئول:  8
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 ورزشی های سازمان در سختکوشی میانجی شنق با تیمی عملکرد با تیمی یادگیری ارتباطی الگوی تبیین

 کردستان استان دولتی

 0، ساالر الماسی راد 2، فاتح فرازیانی1ولی رحمانی

 . کارشناسی ارشد علوم اطالع رسانی0. استادیار گروه مدیرت ورزشی دانشگاه پیام نور 9. کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور8

 چکیده

کوشی بود. این پژوهش از ی عملکرد تیمی از طریق یادگیری تیمی و با در نظر گرفتن نقش میانجی سختهدف از انجام این پژوهش تبیین الگو

ی آماری این . جامعهبا توجه به ماهیت موضوع از نوع توصیفی )پیمایشی و میدانی( و بر اساس هدف، در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد

نفر 891گیری در دسترس بود و تعداد نمونه در مجموع بودند. روش نمونه 21کردستان در سال های ورزشی دولتی استان پژوهش اعضای سازمان

آوری کوشی و یادگیری تیمی نیفه جمعی عملکرد تیمی مایکل وست، سختی پژوهشی با استفاده از سه پرسشنامههای آماری از جامعهدادهبود. 

مشخص گردید که یادگیری تیمی ارتباط معناداری با  SMART PLSو  SPSSافزارهای ها با استفاده از نرمگردید و پس از تحلیل داده

تواند در حد مطلوبی عملکرد تیمی را تبیین کوشی میگری سختو نیز یادگیری تیمی با میانجی. (P<0/05)عملکرد تیمی دارد

که  اشتمناسبی د (180/3برازش ) شدهینتدودر الگوی  پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیقاین  یافته های .(P<0/05)نمایند

، مبارزه 50/3ی تیم با مقدار ی متغیرها بجز متغیرهای انگیزهبودن الگو جهت تعیین ارتباط بین متغیر های تحقیق می باشد . همه حاکی از قوی

که به صورت متوسط به باال بوده، به  97/3ر شاخص های فردی با مقداو مهارت 92/3کوشی با مقدار شاخص ، سخت90/3طلبی با مقدار شاخص 

. مدیران سازمان های دولتی با تدوین برنامه های آموزش گروهی در سازمان های ورزشی و تقویت سختکوشی می صورت قوی برازش شده است

 توانند به بهبود عملکردی تیمی کارکنان این سازمان های کمک کنند

 

 های ورزشی دولتیکوشی، سازمانلکرد تیمی، سختیادگیری تیمی، عم: کلمات کلیدی
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 ای در جذب و مشارکت بانوان به ورزش همگانیراهکارهای رسانه
 0، مهدی مرادی9، فرزاد غفوری9، غالمعلی کارگر8الدین مؤمنیضیاء

 کارشناسی ارشد مدیریت  ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -8

 مه طباطبائیدانشیار دانشگاه عال -9

 های مجلس شورای اسالمیکارشناس مرکز پژوهش –ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران دکترای مدیریت و برنامه -0

 

 چکیده

ای در جذب و مشارکت بانوان به ورزش همگانی بود. روش تحقیق، آمیخته، نوع تعیین راهکارهای رسانه هدف از این تحقیق،

نفر از  1گروه بودند، گروه اول شامل  9ها میدانی بود. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر ی دادهتحقیق کاربردی و روش گردآور

ها مصاحبه ای در جذب و مشارکت بانوان به ورزش همگانی با آنهای رسانهکه جهت تعیین مؤلفه رسانه و ورزش خبرگان حوزه

وسیله نفر بودند که به 033ای حدود رسانه بخش رشناسانکا نفر و 933 شد. گروه دوم شامل کارشناسان ورزشی مشتمل بر

های ساخته شامل دو بخش بود بخش اول شامل ویژگی ها استفاده شد. پرسشنامه محققنظر آنساخته از نقطهپرسشنامه محقق

ری و مجازی، در دو شنیدا-بخش دیداری، شنیداری، دیداری 9ای در های رسانهشوندگان و بخش دوم با تعیین مؤلفهفردی آزمون

بخش اول از آمار توصیفی استفاده نمودیم؛ برای  ها درسؤال تهیه شد. جهت توصیف داده 95شامل  بعد وضعیت موجود و مطلوب

 نا ها از آزموناسمیرنوف استفاده؛ و به علت طبیعی نبودن توزیع داده -ها از آزمون کلموگروفبررسی نرمال بودن توزیع داده

 ها استفاده کردیم.یلکاکسون برای بررسی معناداری فرضیهپارامتریک و
ورزشی، -ورزشی، پوسترهای علمی-های دیداری )مطبوعات ورزشی، سایر مطبوعات، کتب علمیهای رسانهاز دیدگاه خبرگان، مؤلفه

ورزش همگانی در  انتشار بروشور ورزش همگانی، نصب بیلبورد در خصوص ورزش همگانی، نصب جمالت کوتاه و تصاویر آموزشی

های های رادیویی، موسیقیهای شنیداری )رادیو ورزش و سایر شبکهرسانه(، ها و ...(ونقل عمومی )مترو، اتوبوسوسایل حمل

های ورزشی، بخش خبری ویژه، پخش تیزر شنیداری )سریال تلویزیونی، فیلم سینمایی، برنامه-های دیداریورزشی(، رسانه

های رسانه رزشی ماهواره، پخش زیرنویس آموزشی و پخش انیمیشن آموزشی در خصوص ورزش همگانی(،های وآموزشی، برنامه

های ورزشی و های ورزشی، پادکستهای اجتماعی، وبالگها، شبکهها، خبرگزاریسایتهای ورزشی، سایر وبسایتمجازی )وب

ثیرگذار است. نتایج حاصل در این تحقیق، حاکی از آن است جذب و مشارکت بانوان به ورزش همگانی تأ افزارهای ورزشی( درنرم

و مجازی در جذب و مشارکت بانوان  شنیداری-های دیداری، شنیداری، دیداریهای رسانهکه بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه

ج، جذب و مشارکت بانوان های جمعی با توجه به نقش زیادی که در تروییعنی رسانه معناداری وجود دارد؛ به ورزش همگانی تفاوت

های جمعی، برای جذب شود. استفاده بهینه از راهکارهای رسانهدرستی ایفا نمیبه ورزش همگانی دارند ولی این نقش به دالیلی، به

 و مشارکت بانوان به ورزش همگانی در سطح جامعه ضروری است.
 

های مجازی، جذب و مشارکت بانوان، شنیداری، رسانه-ی دیداریهاهای شنیداری، رسانههای دیداری، رسانهرسانه کلمات کلیدی:

 ورزش همگانی.
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های ورزشی دانشگاه علم و های کارشناسی ارشد مدیریت رسانهنامهشناختی پایانتحلیل موضوعی و روش

 فرهنگ
 9، حبیب هنری0، سید عبدالحمید احمدی9، مهدی مرادی8عسل خدامرادی

 های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگمدیریت رسانه دانشجوی کارشناسی ارشد -8

 های مجلس شورای اسالمیکارشناس مرکز پژوهش –ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران دکترای مدیریت و برنامه -9

 دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ -0

 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی -9

 

 چکیده

 ارشد کارشناسی هاینامههای پژوهشی به کار گرفته شده در پایانکردها و روشتحقیق حاضر به تحلیل موضوعی و بررسی روی

پردازد، تا تصویری از روندهای پژوهشی در این حوزه را در یک دوره زمانی فرهنگ می و علم دانشگاه ورزشی هایرسانه مدیریت

نمونه مورد مطالعه در این تحقیق مشتمل بر  مشخص ترسیم نماید. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است.

الذکر دفاع های ورزشی دانشگاه فوقدر گروه مدیریت رسانه 8021تا  8029نامه کارشناسی ارشد است که در بارزه زمانی پایان 09

 ای از آنها در کتابخانه دانشگاه علم و فرهنگ موجود است.اکنون نسخهشده و هم

های ورزشی در دانشگاه علم و فرهنگ با توجه به آن رشته، های مدیریت رسانهنامهتنوع موضوعی پایاندهد که ها نشان مییافته

های ورزشی نیز ها حتی از چارچوب موضوعی رشته مدیریت رسانهبسیار گسترده و قابل توجه است به نحوی که برخی از عنوان

اثر دفاع شده، تقریبًا هیچ مورد  09های صورت گرفته، از بین سیشود. با توجه به بررعبور کرده و مدیریت ورزشی محسوب می

تکراری یا حتی موارد مشابه حداکثری دیده نشد. از سوی دیگر، در مواقعی که جامعه مورد مطالعه یکسان بوده، موضوع مورد 

 ا آسیبی وارد نشده است.بررسی متفاوت بوده یا وجه خاصی از آن متفاوت بوده است. به این ترتیب به اصالت موضوعی آنه

های ورزشی توجه داشته است. این توجه ویژه به مسائل ها به مسائل مبتالبه ورزش و سازماننامهعالوه بر این، حدود نیمی از پایان

شی های ورزهای بارز مطالعات صورت گرفته در گروه مدیریت رسانهها از ویژگینامهروز ورزش کشور و کاربردی بودن این پایان

سال از نظر  5های مورد بررسی در طی این نامهنها دارد.  پایامدار بودن این تحقیقدانشگاه علم و فرهنگ است و نشان از مسأله

اند. این تنوع موضوعی نشان از اوانایی و تسلط استادان و دانشجویان این گروه آموزشی در شناختی متنوع بودهموضوعی و روش

ای و غیرکاربردی است. از سوی دیگر، های کلیشهمحور و دوری جستن از تحقیقهای کاربردی و مسألهنوانها و عانتخاب موضوع

-های موجود در این روشهای کمی و کیفی و تکنیکشناختی مبتنی از روش کیفی، روش کمی و تلفیقی از روشاین تنوع روش

 هاست.

 

 و علم دانشگاه ورزشی، هایرسانه مدیریت ارشد، کارشناسی هاینامهیانپا شناختی،روش موضوعی، تحلیل تحلیل کلمات کلیدی:

 فرهنگ.
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 2218و  2214،  2212های آسیایی تحلیل وضعیت کمی و کیفی عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی
 9الدین مؤمنی، ضیاء0، مهدی مرادی9، عسل خدامرادی8زهرا مرادی

 ورزشی دانشگاه پیام نور کرج هایکارشناسی ارشد مدیریت رسانه -8

 های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه -9

 های مجلس شورای اسالمیکارشناس مرکز پژوهش –ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران دکترای مدیریت و برنامه -0

 کارشناسی ارشد مدیریت  ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -9

 

 دهچکی

تواند مسئوالن بلندپایه کشور به ویژه های آسیایی و جام جهانی فوتبال میهای المپیک، بازیهر رویداد معتبر جهانی از جمله بازی

های جمعی گوناگون و مردم دوستداران ورزش را و همچنین جامعه ورزش در هر دو بخش اجرایی و علمی و به تبع آن، رسانه

های ذینفع و پیگیر ادارد. بدیهی است که در حین و پس از برگزاری چنین رویدادهای پرمخاطبی، گروهعالقمند را به کنش فعال و

های ورزشی کشورمان ها و حتی کاروانبر حسب اطالعات و دانش خویش به بررسی، نقد و مقایسه عملکرد ورزشکاران، فدراسیون

های قضاوتی عمدتاً سطحی، احساسی، زرد و رفاقتی گیریها و تصمیمها، تحلیلهای مختلف بپردازند. از این رو، توصیفدر دوره

 بوده و در برخی موارد نیز به منطق و انصاف نزدیکتر است.

با هم مقایسه  9381و  9389، 9383های آسیایی شود که عملکرد کاروان ورزشی ایران در سه دوره بازیدر این مجال تالش می

های تعریف شده دقیق گوید که عمل مقایسه باید بر اساس شاخصنظام مدیریت عملکرد می کمی و کیفی شود.  قطع به یقین،

ترین و قابل است که ساده صورت پذیرد ولی به دلیل نبود سیستم مشخص، روشن و شفاف؛ چنین امری میسر نیست و بدیهی

 ها صورت پذیرد.آوری آنها و مدالاعزامی به بازیتواند توصیفی و بر اساس میزان ورزشکاران ترین شیوه تحلیل و مقایسه میدرک
 ها و رتبه کسب شدهبر اساس تعداد مدال 2218و  2214، 2212های مقایسه عملکرد کاروان ورزشی ایران در دوره

 دوره
تعداد  های کسب شدهمجموع مدال زنان مردان تعداد ورزشکاران اعزامی

 هارشته

رتبه در 

 مجموع برنز نقره طال مجموع برنز نقره طال مجموع برنز نقره طال مجموع زنان مردان آسیا

 چهارم 08 52 99 85 93 80 1 9 8 91 81 88 82 073 11 919 9383

 پنجم 99 57 81 81 98 81 7 7 9 98 88 88 82 971 51 981 9389

 ششم 99 19 99 93 93 87 1 83 8 95 81 83 82 071 21 913 9381

 

سیر نزولی داشته است ولی اگر بخواهیم  9381تا  9383های آسیایی از سال دهد که رتبه ایران در بازیجدول فوق نشان می

های آسیایی، مالک را تعداد مدال طالی کسب شده عملکرد کاروان ایران را در سه دوره با هم مقایسه کنیم و بر اساس معیار بازی

نقره( و نهایتاً  93طال و  93) 9381بهترین عملکرد را داشته و پس از آن، دوره  طال( 98) 9389یابیم که در دوره قرار دهیم، درمی

گیرد و در قرار می 9381و  9389بهترین عملکرد و پس از آن  9383گیرد. همچنین آقایان در نقره( قرار می 85طال و  93) 9383

 گیرد.قرار می 9383و در انتها کاروان  9381روان باالترین دستاورد را داشته و پس از آن کا 9389بخش بانوان نیز کاروان 

 وریتحلیل دقیق و مبتنی بر مدیریت بهره
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گیری و شود: بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهرهاست که چنین تعریف می مدیریت و علم اقتصاد مفاهیم از وریبهره

وری به عنوان یکی از بهرهن و مکان. زما ، تجهیزات،پولنی، یروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسااز ن بهینه استفاده

ها، با در نظر گرفتن هدف و مقصد مد نظر از دو زاویه مجزا قابل بررسی است. از یک سو، نقش مفید و ارهای سنجش فعالیتمعی

اینک در این  شود.مؤثر بودن فعالیت در دستیابی به هدف ترسیمی مورد ارزیابی قرار گرفته و از سوی دیگر بازده فعالیت مطرح می

 کنیم.را بر اساس تعداد ورزشکاران اعزامی تحلیل می 9381و  9389، 9383ه دوره های کسب شده در هر سبخش مدال
 های کسب شده و تعداد ورزشکاران اعزامیبر اساس مدال 2218و  2214، 2212های مقایسه عملکرد کاروان ورزشی ایران در دوره

 دوره
 نسبت کسب مدال به جمعیت آقایان اعزامی تعداد ورزشکاران اعزامی

 شود(محاسبه می 8عدد )از 

 نسبت کسب مدال به جمعیت بانوان اعزامی

 شود(محاسبه می 8)از عدد 

 نسبت کسب مدال به جمعیت بانوان اعزامی

 مجموع زنان مردان شود(محاسبه می 8)از عدد 

9383 919 11 073 818/3 858/3 852/3 

9389 981 51 971 811/3 975/3 933/3 

9381 913 21 071 870/3 813/3 819/3 

 

ها را مقایسه نمودیم. جدول نشان های کسب شده را بر تعداد ورزشکاران هر دوره تقسیم و عملکرد آندر این قسمت، تعداد مدال

در هر سه بخش آقایان، بانوان و مجموع بهتر و باالتر از هر دو دوره دیگر است و کاروان  9389داد که عملکرد کاروان ایران در 

های های تیمی و انفرادی است چرا که در رشتهگیرد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد بحث رشتهیز در رتبه دوم قرار مین 9381

کنند نه تک تک های تیمی به تیم صاحب رتبه مدال داده و محاسبه میگیرد ولی در رشتهانفرادی به ازای هر فرد، مدال تعلق می

 همین دیدگاه ترسیم و تحلیل شد. افراد و جدول فوق نیز بر اساس

 ها را با هم مقایسه نماییم. های تیمی را نیز به صورت فردی محاسبه نموده و دورهتر، تالش داریم که رشتهاینک برای تحلیل دقیق
 کاران اعزامی بر اساس تعداد ورزشکاران دارای مدال و ورزش 2218و  2214، 2212های مقایسه عملکرد کاروان ورزشی ایران در دوره

 دوره

تعداد ورزشکاران 

 اعزامی

های تیمی مردان دارای مدال در رشته

 شود(محاسبه می 8و انفرادی )از عدد 

های تیمی و زنان دارای مدال در رشته

 شود(محاسبه می 8انفرادی )از عدد 

-در رشته مجموع ورزشکاران دارای مدال

محاسبه  8های تیمی و انفرادی )از عدد 

 د(شومی
ط مجموع زنان مردان

 ال

بر نقره

 نز

ط نسبت مجموع

 ال

بر نقره

 نز

ط نسبت مجموع

 ال

بر نقره

 نز

 نسبت مجموع

9383 919 11 073 82 91 08 21 095/3 8 1 99 08 013/3 93 59 55 892 091/3 

9389 981 51 971 03 01 89 13 011/3 9 93 83 09 558/3 09 51 99 889 935/3 

9381 913 21 071 98 99 00 21 053/3 89 89 1 09 091/3 50 01 98 809 092/3 

 

در هر سه بخش آقایان، بانوان و مجموع  9389های آسیایی های جدول فوق نشانگر آن است که عملکرد کاروان ایران در بازییافته

بوده و عملکرد بانوان در  9383ه بهتر از دور 9381به صورت چشمگیری بهتر و باالتر از دو دوره دیگر است و عملکرد آقایان در 

 باشد.تقریباً مشابه هم می 9381و  9383باشد و عملکرد مجموع ورزشکاران دو دوره می 9381بهتر از  9383دوره 

 

  های آسیایی، تحلیل وضعیت عملکرد، کاروان ورزشی ایران.بازی کلمات کلیدی:

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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 ر در نیم فصل اول لیگ نوزدهمای برنامه تلویزیونی فوتبال برتپارادایم رسانه
 9، رضا شجیع0، سید عبدالحمید احمدی9، مهدی مرادی8عسل خدامرادی

 های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه -8

 یهای مجلس شورای اسالمکارشناس مرکز پژوهش –ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران دکترای مدیریت و برنامه -9

 دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ -0

 استادیار دانشگاه پیام نور کرج -9

 

 چکیده

 بود. نوع تحقیق تلویزیونی فوتبال برتر در نیم فصل اول لیگ نوزدهم برنامه ایرسانه پارادایم هدف تحقیق حاضر، شناسایی

ن برنامه تلویزیونی فوتبال برتر در نیم فصل و جامعه آماری این تحقیق کلیه مخاطبا یهمبستگ - یفیتوصروش تحقیق  ی،کاربرد

فوتبال برتر در نیم فصل اول لیگ نوزدهم به روش برنامه  یونیزیمخاطب تلو 019اول لیگ نوزدهم و به تعداد نامحدود بود. تعداد 

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز 35/3 یخطا بیضرو با  ای )بر اساس سطح مخاطب(تصادفی طبقه

آوری اطالعات استفاده شد. از آمار توصیفی و ی بعد از تایید روایی و پایایی آن، برای جمعارسانه میپارادااستاندارد از پرسشنامه 

هر چهار گروه برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شد. نتایج نشان داد که  SPSS 21استنباطی با استفاده از نرم افزار اکسل و 

محوری اندکی بیشتر که سهم مخاطب کنندیم یابیارز« رسالت محور -محورمخاطب» ای ازآمیزه را ینویزیبرنامه تلو نیمخاطبان، ا

و  ازیلفه نؤدر هر دو م فوتبال برتر یونیزیتا فعال، نمره آنها به برنامه تلو رفعالیمخاطبان از غ یاکنش رسانه شیبا افزا نکهیو ا است

 .(p=38/3) ابدییم شیافزا زیخواسته ن

 محورخاطبم یونیزیبرنامه تلو کی یمحتوا یریگرسانه در شکل -حاضر؛ بر ساختار و نقش متقابل مخاطب  تحقیق یطور کلبه 

 ای دنیبه د یلیتما یکه حت یخود را در ذهن مخاطب کیمیپارادا تیمحور قادر است موقعرسانه مخاطب کی نکهیو ا کندیم دیتأک

 ونیلتراسیمخاطب و ف یمعنا از سو یحداکثر رشیبر پذ یآمادگ یبه معنا تیتثب نیکند و ا تیتثب ،برنامه ندارد دنیشن

 است.  یانتقاد یهافرضشیپ

 

 ای.فوتبال برتر، برنامه تلویزیونی، پارادایم رسانه کلمات کلیدی:
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ش و ارائه مدل مهارت تفکر راهبردی با تاکید بر شناسایی فرصت های بیرونی مدیران تربیت بدنی آموز

 پرورش استان سمنان

2، فاتح فرازیانی1عادله نفری
  0مهدی گودرزی،

.استادیار گروه مدیرت ورزشی دانشگاه پیام 0.استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور 9. کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور8

 نور

 چکیده

یی فرصت های بیرونی مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش ارائه مدل مهارت تفکر راهبردی با تاکید بر شناسا هدف از این پژوهش

ورزشی نفر از مدیران   893کاربردی بود. جامعة آماری شاملو به لحاظ هدف روش پژوهش توصیفی پیمایشی  .استان سمنان بود

ابزار . بوداربردی روش این پژوهش، توصیفی ا پیمایشی و از لحاظ هدف ک استان سمنان بود. آموزش و پرورش ومعلمین ومربیان 

آماری شامل   جامعةپژوهش شامل دو پرسشنامه مهارت های تفکر راهبردی و  پرسشنامه توانایی شناسایی فرصت های بیرونی بود.

نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای  893مدیران تربیت بدنی، معلمین و مربیان ورزشی استان سمنان بودند که تعاد 

استفاده شد. یافته  smart pls3و  spss24یات تحقیق از روش های آمار توصیقی و معادالت ساختاری در دو نرم افزار آزمون فرض

( داشت که نشان می دهد که مدل نظری تحقیق  با یافته های آزمون شده دارای 52/3ها حاکی از برازش مطلوب مدل ارتباطی )

هبردی در بین مدیران ورزشی می تواند در تدوین برنامه های راهبردی سازمان کمک ارتباط معنادار می باشد. دارا بودن تفکر را

 شایانی باشد

 تفکر راهبردی، شناسایی فرصت های بیرونی، آموزش پرورش، استان سمنان کلید واژه :

 

 

 

 

 



  پوسترمقاالت                                                                                  همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  پنجمین         
 

 820 

 

 

 

 بررسی پرخاشگری و خشونت در فوتبال و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و کنترلی
 9، ایروان مسعودی اصل0، سینا کلهر9فردق ستاری، صاد8مهدی مرادی

 های مجلس شورای اسالمیکارشناس مرکز پژوهش –ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران دکترای مدیریت و برنامه -8

 های مجلس شورای اسالمیکارشناس مرکز پژوهش –دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران  -9

 های مجلس شورای اسالمیژوهشاستادیار مرکز پ -0

 های مجلس شورای اسالمیدانشیار مرکز پژوهش -9

 
 چکیده

های پژوهشی صورت در فوتبال ایران بود تا با تکیه بر یافته و خشونت مطالعه، تحلیل مسئله اجتماعی پرخاشگری هدف از این

یابی موضوع، راهکارهای پیشگیرانه و این باره ضمن علت نظران درگرفته، مطالعات اسناد مربوطه  و مشاهدات عینی و آرای صاحب

بویژه در یک سال اخیر،  گذشته دهه دو در کشور فوتبال هایاستادیوم پرخاشگری، خشونت و حوادث مطالعهکنترلی ارائه شود. 

بوده که هر کدام  ای، مدیریتی و عملکردی رویدادخشونت موجود ناشی از رویکردهای زمینه که پرخاشگری و است نشانگر آن

ای و مداخالت، زمینه فرهنگی و اجتماعی، تعارض درونی جو رسانهای رویداد شامل رویه زمینهدارای ابعاد متعدد و متنوعی هستند. 

رویه مدیریتی رویداد مبتنی بر سیستم و جو امنیتی، مدیریت برگزاری و  باشد.ها میها، نگرش و رفتار متقابل تیمو بیرونی تیم

زبانی، کیفیت امکانات و خدمات، مدیریت جمعیت و تردد است. رویه عملکردی رویداد مشتمل بر عملکرد داوری و نظارت، جو می

از سوی دیگر، برای کنترل و پیشگیری حداکثری پرخاشگری و خشونت در فوتبال،  باشد.ها میبازی و اتفاقات، عملکرد نسبی تیم

های مدیریتی و عملکردی است و همچنین در گام بعدی باید زمینه و محرک رویهشود چون پیشای توجه باید ابتدا به رویه زمینه

بنابراین در این راستا  گردد.به ابعاد رویه مدیریتی توجه ویژه شود و در نهایت ابعاد رویه عملکردی که به زمان برگزاری رویداد برمی

ال کشور تعریف و اجرایی شود میزان پرخاشگری و خشونت تقلیل یافته و در اگر سازوکارها و ساختارهای متناسب و مناسب در فوتب

ها و سازیشرایط بهینه قابل کنترل است. از سوی دیگر، هرگاه اقتدار الزم در حوزه مدیریت فوتبال وجود نداشته باشد، تصمیم

که خود باعث ناکارآمدی عملکردی حوزه شود منفعت شده و یا تصمیمات با تأخیر اعالم می-ها مبتنی بر مصلحتگیریتصمیم

های سراسر کشور احساس مدیریتی شده و در بین تماشاگران و هواداران فوتبال و گاهی اوقات حتی بازیکنان و کادر فنی باشگاه

-صل میآید که نهایتاً منجر به نارضایتی شده و در پی آن پرخاشگری و خشونت حاناعدالتی در دسترسی به امکانات به وجود می

های اولیه  و تأثیرات شود. بروز پرخاشگری و خشونت از سوی تماشاگران، هواداران، بازیکنان، مربیان و حتی داوران به شکل کنش

پرتاب اشیاء از سوی تماشاگران، های اولیه شامل گیرد. کنشثانویه رفتاری از سوی آنها و به ویژه هواداران و تماشاگران صورت می

ها و های اتوبوسها، شکستن شیشهها و تخریب سکوها، آسیب به تأسیسات و تجهیزات ورزشگاهای ورزشگاههشکستن صندلی

تأثیرات ثانویه رفتاری ها است و تخریب آنها، درگیری فیزیکی تماشاگران، مصدومیت تماشاگران و کشته شدن آنها در ورزشگاه

زدایی، عدم تعادل روانی، هنجارشکنی، تفاوتی، فرهنگها، توسعه بیارزش تعارض قومیتی، عبور از سازوکارها، دگرگونیمشتمل بر 

 خواهی، توهین و تحریک، توجیه نگرش منفی است. شکنی، تقویت زیادهتضعیف اعتماد، خشونت و اوباشگری، حریم

 شود:یر پیشنهاد میدر مجموع برای عملیاتی کردن مدیریت پیشگیری و کنترل پرخاشگری و خشونت در فوتبال، راهکارهای ز
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حضور نماینده دادستانی به عنوان ناظر بینی دادسرای ویژه ورزش یا شعبه تخصصی ورزش برای رسیدگی به جرایم مربوطه، پیش

انتظامی  -بینی کمیته امنیتی پیشعمومی در مسابقات ورزشی و ارائه گزارش حوادث و رخدادهای غیرورزشی به مقامات قضائی، 

اماکن ورزشی وابسته به شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان، ممانعت از برگزاری مسابقات مهم ورزشی در  تأمین امنیت در

گذاری های مداربسته، شمارههای مجزا، دوربینها و خروجیهای ضروری )از جمله ورودیاماکن فاقد تسهیالت، امکانات و زیرساخت

بهداشتی، اغذیه فروشی( از سوی دادستانی یا شورای تأمین، استقرار شعبه نظارت  هایصندلی و فروش الکترونیکی بلیت، سرویس

بینی مسابقات ورزشی از سوی صدا های پیشبر مطبوعات ورزشی وابسته هیأت نظارت بر مطبوعات، ممنوعیت ایجاد و تبلیغ سامانه

، استفاده ورزشی صدا و سیماهای مجریارشناسان و بینی مسابقات فوتبال توسط کجلوگیری از سوگیری و ممانعت از پیشو سیما، 

های روانی و مدنظر قرار دادن صالحیتی مردم جهت ترویج فرهنگ هواداری، های دارای نفوذ کالم در تودهاز کارشناسان و مجری

ونت و پرخاشگری در آفرین و دارای سابقه خشهای ورزشی و ممانعت از حضور افراد جنجالاخالقی مهمانان و کارشناسان برنامه

برانگیز، شایعات و تقابل کالمی بازیکنان، زدایی صدا و سیما از اشتباهات داوری و حواشی جنجالتنش، های صدا و سیمابرنامه

درصد از درآمدهای حاصل از بلیت فروشی مسابقات ورزشی به نیروی انتظامی جهت تربیت  83، اختصاص مربیان و مدیران باشگاه

توسط داوران مسابقات ورزشی  VARورزش(، استفاده از تکنولوژی  تأمین نظم در اماکن ورزشی )یا تربیت پلیس نیروی متخصص

درصد مابقی به  83درصد سکوها در اختیار هواداران تیم میزبان باشد و  23) 83- 23اجرای ضابطه جهت کاهش اشتباهات داوری، 

فزایش نرخ بلیت مسابقات بعدی تماشاگران باشگاه خاطی و کاهش نرخ بلیت ا، هواداران تیم میهمان برسد( توسط سازمان لیگ

ها به واسطه خشونت و پرخاشگری هواداران، برگزاری بازیهای تیم مسابقات بعدی تماشاگران منضبط، حذف جرایم نقدی باشگاه

حس همبستگی و اتحاد ملی و تمرین سازی فوتبال در جامعه و تقویت ملی در شهرهای مختلف کشور جهت کاستن از آثار دوقطبی

تعبیه ورودی و خروجی مجزا و پیش ، آفرین در ابتدای فصل مسابقاتبرگزاری مسابقات حساس و جنجال، مدیریت مسابقات مهم

پذیر مانند کودکان، نوجوانان و معلوالن، تدوین و تصویب اساسنامه کانون بینی جایگاه استقرار اختصاصی برای گروههای آسیب

ها و زدایی از دربیحساسیت، های باشگاهها و بررسی صالحیت عمومی، اخالقی و روانی مسئوالن کانون و سرمشوقاداران باشگاههو

مسابقات مهم، استقرار مأمورین پوششی در وسائط نقلیه عمومی، استقرار مأمورین به شکل محسوس و نامحسوس در میان 

ها مانند برخوردهای جوانمردانه، رفتار صمیمانه و متواضعانه توأم با همدلی ت مثبت دربیسازی و تجلیل از نکابرجسته، تماشاگران

اعالم فوری تخلف و آرای  و همراهی، معرفی نمادین تماشاگران نمونه با ذکر دلیل انتخاب و تجلیل از رفتارهای شایسته آنان،

کننده خشونت تماشاگران، محرومیت یان و بازیکنان تحریکخاطی، محرومیت مرب تماشاگران و بازیکنان، کادر فنی برای مربوط

 برای اخالقی و روانی عمومی، صالحیت شناسنامه ها برای مدت طوالنی، صدورتماشاگران خاطی و آشوبگر از ورود به استادیوم

 ورزشی فرهنگی، شئون خالف اماقد هرگونه ازای به آن ابطال نمره و کسر و برتر لیگ در فعالیت جهت فنی کادر و مربیان بازیکنان،

افزایی و توانمندسازی مدیران و مسئوالن مدت مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی، مهارتهای کوتاهاخالقی و برگزاری دوره و

بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، های ورزشی توسط پژوهشگاه تربیتها و هیأتادارات ورزش و جوانان سراسر کشور، باشگاه

 قات و فناوری.تحقی

 

 پیشگیرانه، کنترلی. فوتبال، خشونت، پرخاشگری، کلمات کلیدی:
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 9، الیاس علیمرزایی0،  محمد سیاوشی9، مهدی قدرتی میرکوهی 8 فاتح فرازیانی

 . استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور8

 . استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور9

 ار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور. استادی0 

 . کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور9

 

 چکیده

تبیین الگوی ارتباطی بین یادگیری مشارکتی با خشم رقابتی با نقش میانجی فرهنگ یادگیری دردانش  هدف از پژوهش حاضر

بود که به شکل توصیفی از نوع همبستگی  آموزان شرکت کننده در المپیاد ورزشی کشوری، بودتحقیق به لحاظ هدف کاربردی

انجام پذیرفت جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانش آموزان کشور به میزبانی قم در 

شدند. ای انتخاب گیری طبقهنفر به روش نمونه  099نفرتشکیل دادند که با توجه به جدول مورگان  9333به تعداد  8027سال 

(، پرسشنامه پرسشنامه استاندارد 9337پرسشنامه استاندارد  یادگیری مشارکتی استیفان )ابزار مورداستفاده در پژوهش شامل، 

روایی  .( بود9337پرسشنامه خشم رقابتی ماکسول و موریس ) ( و9338فرهنگ یادگیری در مدرسه )بارنت و همکاران،

آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای  30ها در یک آزمون مقدماتی با ین رسید و پایایی آنتن از متخصص  10ها به تأیید پرسشنامه

و تحلیل نتایج  برای تجزیه محاسبه شد. (13/3( و خشم رقابتی ) 23/3(، فرهنگ یادگیری )  11/3پرسشنامه یادگیری مشارکتی ) 

افزارهای میرنف، آزمون رگرسیون خطی ساده با استفاده از نرماس-های آماری توصیفی، استنباطی، آزمون کلموگروفها از روشداده

spss 99  وsmart pls 0 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین یادگیری سازمانی با هوش استراتژیک و انعطاف پذیری ،

شم رقابتی مطلوب  و راهبردی ارتباط معناداری وجود دارد.همچنین نتایج نشان داد وضعیت متغیرهای فرهنگ یادگیری، و  خ

وضعیت یادگیری مشارکتی مطلوب نمی باشد. بین یادگیری مشارکتی با خشم رقابتی و فرهنگ یادگیری ارتباط معناداری وجود 

 دارد عالوه بر این ارتباط بین خشم رقابتی و فرهنگ یادگیری نیز معنادار گزارش شد. 

 

 رقابتی فرهنگ یادگیری، یادگیری مشارکتی، خشم کلیدی: کلمات
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فرسودگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان بر  اخالق کاری و یزندگ تیفیک یاثر مولفه ها یبررس

 استان کرمانشاه
 

 8رضا فرجی 

 .دکتری روانشناسی دانشگاه پیام نور8

 

لی کارکنان ادارات ورزش و فرسودگی شغبر  اخالق کاری و   یزندگ تیفیک یاثر مولفه ها یاثر بررس یپژوهش بررس نیهدف ا    

رات ورزش و کارمندان ادا ق،یتحق ی. جامعه آماربود یو از نوع همبستگ یفیبود. روش پژوهش حاضر توصجوانان استان کرمانشاه 

فرسودگی (، 8270والتون ) یکار یزندگ تیفیک،پرسشنامه  سه پژوهش نیمورد استفاده در ا هایابزار جوانان استان کرمانشاه بود.

 یشد. برا نییتع /.19و  /.17، /.18 بیآن ها به ترت ییای( بود که پا8223) اخالق کاری گریگوری( و پرسشنامه 8218) ی مزالچشغل

 حاکی از تاثیر ها  افتهیاستفاده شد.  PLS Smartبا استفاده از نرم افزار  یرمعادالت ساختا تحلیل استنباطی داده های تحقیق از

اخالق کاری و فرسودگی شغلی داشت. فراهم کردن شرایط با کیفیت کاری برای کارکنان می  بر یارک یزندگ تیفیک یمولفه ها

 تواند در پایین آوردن سطح فرسودگی شغلی و ارتقای اخالق کاری در کارکنان اداره ورزش و جوانان تاثیر بگذارد.

 

 

 

 های کلیدیواژه

 لی. اداره ورزش و جوانانکیفیت زندگی کاری، اخالق کاری، کارکنان، فرسودگی شغ
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 دیدگاه خانواده ها در خصوص آسیب های امنیتی دانش آموزان دوره ابتدایی در اماکن ورزشی شهرداری تهران
 9، ابوالفضل فراهانی  0،  معصومه حسینی 8 9 اکبر بختیاری ،8روناز سلیمانی 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -8

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران -9

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -0

 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -9

 

 چکیدهچکیده

ق مسئله امنیت از دیرباز مورد توجه بشر بوده و همواره یکی از دغدغه های انسان و جوامع بشری به شمار رفته است، هدف از تحقی

حاضر، بررسی دیدگاه خانواده ها در خصوص آسیب های امنیتی دانش آموزان دوره ابتدایی در اماکن ورزشی شهرداری تهران بوده 

که به صورت میدانی صورت پذیرفته است.  نوع داده ها در این پژوهش،کمی ،کاربردی -توصیفی  پژوهش حاضر از نظر هدفاست. 

نفر بود. ابزار  019گیری مورگان(، نمونه آماری در این تحقیق )با استفاده از جداول نمونه د وافراد جامعه آماری نا محدو تعداد

پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط روش دلفی به تایید ده تن از اساتید و خبرگان رشته تربیت بدنی رسید، 

گویه بود که  00شامل اطالعات جمعیت شناختی، هشت عامل و  ( محاسبه گردید. پرسشنامه پژوهش r= 12/3پایایی پرسشنامه )

( درجه 5( تا خیلی زیاد )8دهندگان خواسته شد میزان موافقت خود را بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم )پاسخ از

استنباطی مانند تحلیل عاملی  بندی و اعالم کنند.  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر آمار توصیفی از آزمون های آمار

 گردید.استفاده  SPSS21اکتشافی و آزمون فریدمن در نرم افزار 

ها به منظور شناسایی عوامل اصلی پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی گویه های مورد سنجش تحت پس از گردآوری داده

پژوهش بود که پس از مشورت با اساتید مربوطه با عامل به عنوان عوامل اصلی  1بررسی قرار گرفتند که حاصل آن شناسایی 

که عوامل شناسایی شده توسط آزمون بود توجه به نزدیکی مفاهیم برخی عوامل نهایتاً پس از تلفیق آنها پژوهش شامل شش عامل

شی از زیر ساخت . آسیب های نا9. آسیب های ناشی از از عدم مدیریت و برنامه ریزی 8فریدمن به شرح زیر اولویت بندی شدند : 

. آسیب های ناشی از عوامل 5. آسیب های ناشی از عدم وجود پرسنل متخصص 9. عامل آسیب های ناشی از زیر ساخت ها 0ها 

دانش آموزان دوره وص در خصی امنیتی عامل اصلی آسیب ها. . آسیب های ناشی از عدم وجود اقدامات فرهنگی1اجتماعی 

مدیر یک مجموعه عالوه بر دارا بودن ویژگیهای مدیریت می بایست شناسایی گردید، زی صحیح ابتدایی عدم مدیریت و برنامه ری

از  آسیب و انحرافنسبت به اخذ مشاوره از افراد ذی صالح به منظور پیشبرد اهداف و اعتالی مجموعه اقدام نماید تا از هر گونه 

 .هدف جلوگیری نماید

 

 آسیب، اماکن ورزشیآسیب، اماکن ورزشی  ان،ان،شهرداری، دیدگاه، شهر تهرشهرداری، دیدگاه، شهر تهر  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 در فعالیت های ورزشی تفریحی یزد عوامل بازدارنده مشارکت بانوان شهر
 فرشته کتبی

 استادیار ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

 

 چکیده

 در فعالیتهای ورزشی فعلی وضعیت به توجه ابدارد.  ینقش مهمزندگی بانوان  تیفیدر بهبود ک یحیتفری ورزش یها تیتوسعه فعال

 دارد وجود زنان ورزشی مشارکت برسرراه که موانعی شناساییمی شود.  مشاهده جامعه مهم بخش این مشارکت عدم بانوان حیطه

پژوهش  .نماید ورزشی فعالیت های در مشارکت باالبردن زمینة در مؤثری راهکارهای و ارائة رفع آنها به شایانی کمک تواند می

پژوهش حاضر از نظر  .انجام گرفت در فعالیت های ورزشی تفریحی یزد بررسی عوامل بازدارنده مشارکت بانوان شهرهدف  حاضر با

که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این پیمایشی و از نظر زمانی حال نگر است،  روش توصیفی نظر ازهدف کاربردی، 

در این پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. ابزار گرد آوری اطالعات، مطالعات  تحقیق بانوان شهر یزد بود.

کتابخانه ای و پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن با نظر تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن نیز  بر 

داده ها از آمار  لیو تحل هیمنظور تجزبه پرسشنامه بین افراد پخش شد.  989د تعدا/. به دست آمد. 23کرونباخ  اساس ضریب آلفای

نمونه، آزمون  تک tآزمون  رنوف،ی)آزمون کروموگروف اسمی( وآمار استنباطاریانحراف مع ن،یانگیدرصد، م ،ی)فراوان یفیتوص

 .انجام گرفت 3/ 35 یر حد خطاو د 90نسخه  spssم افزار ها با استفاده از نر لی. تحلدی( استفاده گرددمنیفر
الویت وجود دارد.  یدار یمعنتفاوت  در فعالیت های ورزشی تفریحی یزد عوامل بازدارنده مشارکت بانوان شهر نینشان داد ب جینتا

 میانگین رتبه نیببندی فرضی مولفه های عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیت های ورزشی تفریحی نشان داد اختالف معناداری 

 موانع ،اجتماعی  فرهنگی موانع ،زمانی ،خانوادگی موانع ،اقلیمی موانع: شامل تیاولو بیترت به موانع ،های فرضی مولفه ها وجود

 عوامل بین که داد نشان همچنین جینتا .است بود فردی، موانع فنی، موانع  اقتصادی و موانع تجهیزات و امکانات موانع ،تبلیغاتی

ولی با سابقه کار  ندارد وجود یدار یمعن تفاوت حصیلی و سنت مدارک براساس یحیتفر  یورزش یها تیفعال در مشارکت بازدارنده

 مشارکت زمینه می تواند ها آن کردن برطرف سعی در و پژوهش این در شده بازدارنده شناسایی عوامل به توجه افراد رابطه دارد.

 در میبایست مسئوالن و با توجه به نتایج این پژوهش مدیراننماید.  فراهم یفعالیت های ورزشی تفریح در بانوان را بیشتر هرچه

بانوان  ویژه به های ورزش برنامه از و کنند بازنگری فعالیت های ورزشی تفریحی به ویژه ورزش ی کارکردها به نسبت د خو نگرش

  .نمایند حمایت
 

 .ی، شهریزدحیتفر یورزش های تیفعال بانوان،   ،عوامل بازدارنده کمات کلیدی:
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 های ورزشی شهر تهرانمدل ارتباطی کیفیت محیط، رضایت از مکان و دلبستگی به مکان مشتریان باشگاه
 0، مرضیه محمدیان شهربابکی9، زهرا انزاهی8محمد رضا اسمعیلی

 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز -8

 مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزاستادیار، گروه  -9

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز -0

 

 چکیدهچکیده

. های ورزشی شهر تهران بودمشتریان باشگاه این مطالعه بررسی مدل ارتباطی کیفیت محیط، رضایت از مکان و دلبستگی به مکان

وصیفی تحلیلی بود که به روش همبستگی انجام شده است. بنا به هدف تحقیق جامعه آماری این تحقیق را مشتریان این پژوهش ت

نفر  019جدول مورگان استفاده شد و حجم نمونه برابر با  دادند. برای نمونه گیری ازهای ورزشی شهر تهران تشکیل میباشگاه

گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه کیفیت محیط الکساندریس رس بود. برای اندازهگیری از نوع در دستبرآورد گردید. روش نمونه

( و پرسشنامه دلبستگی به مکان ناگازومی و 9380(، پرسشنامه رضایت از مکان رامکیسون، اسمیت و ویلیر )9331و همکاران )

گذاری راساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت ارزشها از نوع پاسخ بسته و ب( استفاده شد. تمامی سواالت پرسشنامه9332همکاران )

داد. برای آگاهی از روایی محتوایی ابزار مورد استفاده از را به خود اختصاص می 5تا  8شدند به طوری که هر پاسخ امتیازی از 

ب آلفای نظران و اساتید متخصص حوزه مدیریت ورزشی استفاده شد. همچنین برای آگاهی از پایایی آن از ضرینظرات صاحب

های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی چند متغیره کرونباخ استفاده شد. الزم به ذکر برای آزمون فرضیه

 تحلیل شدند. Smart-PLSو  SPSSافزار ها با استفاده از نرمو مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد. این آزمون

ط با رضایت از مکان و دلبستگی به مکان ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین مشخص گردید ها نشان داد که کیفیت محییافته

در  مزبورکه بین رضایت از مکان و دلبستگی به مکان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. سرانجام مشخص گردید که متغیرهای 

نتایج کلی تحقیق  نیز از برازش مناسبی برخوردار است.  تبیین دلبستگی به مکان نقش معناداری دارند و مدل مفهومی تحقیق

محیطی با کیفیت فراهم بایست می شانمشتریان های ورزشی برای ارتقاء سطح دلبستگی به مکانمدیران باشگاهدهد نشان می

 ها را فراهم سازند. سازند تا از این طریق موجب خرسندی آن

 

 های ورزشی.ن، دلبستگی به مکان، مشتریان باشگاهکیفیت محیط، رضایت از مکا  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 انسانی یمزیت رقابتی پایدارمبتنی برشایستگی نیرو یطراحی الگو

 اداره کل ورزش وجوانان استان تهران( )مورد مطالعه:
 1،مهدی ذاکبر اکبری5، میالد افشار9، لیال قربانی0، سمیرا حق پرست9محسن هادی طحان ،*8یاسر محمودی

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، استان تهران -8

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، استان تهران -9

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور)واحد قشم( -0

 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور -9

 زشی، دانشگاه آزاد اسالمی)واحد الیگودرز(کارشناس تربیت بدنی و علوم ور -5

 مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( -1

 

 چکیدهچکیده

جوانان استان تهران انجام  انسانی اداره کل ورزش و یمبتنی برشایستگی نیرو مزیت رقابتی پایدار یاین پژوهش باهدف ارائه الگو

 از نفر 93را پژوهش آماری نمونه. است دلفی روش و ای کتابخانه طالعاتم بر کیفی،مبتنی–روش تحقیق توصیفی شده است.

استان تهران تشکیل داده اند. نمونه گیری به صورت  یورزش ین و کارکنان سازمان هاوکارشناسا مدیران و دانشگاهی استادان

 استفاده شده است. برفیهدفمند بوده و برای شناسایی متخصصان ازشیوه گلوله 

» ته های پژوهش، الگوی مزیت رقابتی پایدار براساس نظریه منبع محور و رویکرد شایستگی های محوری منابع و براساس یاف

 یورزش یشامل عوامل درسازمان ها انسانی،« دانش فنی  »،« تعهدسازمانی  »،« انعطاف پذیری  »،«خالقیت »،« رضایت شغلی 

 استان تهران با الهام ازاین الگو قادربه تدوین و یورزش یان ارشدسازمان هامدیر پژوهش نشان داد یجنتا استان تهران طراحی شد.

 نگرشی منابع انسانی خواهند بود. مهارتی و تعیین شکاف های دانشی، اجرای راهبردهای توسعه شایستگی های منابع انسانی و

 

 ..استان تهراناستان تهران  ی،ی،رزشرزشوو  ییسازمان هاسازمان ها  ی،ی،انسانانسان  یدار،شایستگی، نیروییدار،شایستگی، نیرویپاپا  ییرقابترقابت  یتیتمزمز  ییالگوالگو  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 الگوی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در بین ایثارگران
 مهدی ریاحی کیا

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی -8

 چکیدهچکیده

و  پیمایشی -یفیتوص یقتحق ینروش ا بود. ایثارگران بین در همگانی ورزش توسعه بر موثر عوامل الگوی تدویمپژوهش،  ینهدف ا

پژوهش به صورت کیفی و کمی انجام گرفت. در بود.  ای و توسعه یو به لحاظ هدف کاربرد میدانی ها داده یربه لحاظ گردآو

شناسایی شد و در مرحله کمی به تدوین  ایثارگران بین در همگانی ورزش توسعه بر موثر عوامل مصاحبه عمیق 93مرحله اول با 

کارشناسان ورزش بنیاد شهید و  اساتید دانشگاه در حوزه علوم ورزشی و یمطالعه حاضر، تمام یجامعه آمارالگو پرداخته شد. 

امورایثارگران بود. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند و در بخش کمی به روش تصادفی طبقه ای انجام گرفت. در بخش 

 یل داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحل Smart PLS 3و  Spss V25نمونه انتخاب شدند. از نرم افزارهای  889کمی 

عبارتند از عوامل اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی،  ایثارگران بین در همگانی ورزش توسعه بر موثرنتایج نشان داد که عوامل 

نشان داد که عوامل شناسایی  ایثارگران بین در همگانی ورزش توسعه بر موثر عواملفرهنگی، رسانه ای و شغلی. همچنین الگوی 

 ده دارای بارهای عاملی مناسبی می باشند. ش

 توجه به الگوی حاضر می تواند راهنمایی برای توسعه و گسترش ورزش در بین ایثارگران باشد.  

 ورزش، توسعه، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی کلمات کلیدی:
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 یرفتبانوان شهر ج یبالوال های یآکادم یکنانباز یو اثربخش یبا پرخاشگر یورزش گیری جهت ینارتباط ب
 5، یاسر محمودی9، معصومه رستمی0، سید محمد نیازی9محسن هادی طحان ،8مهدی ذاکر اکبری

 مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع(. -8

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، استان تهران. -9

 اه آزاد اسالمی)واحد جیرفت(.دانشگ ی،ورزش یریتگروه مد یاراستاد -0

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی)واحد جیرفت(. -9

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، استان تهران. -5

 

 چکیدهچکیده

ان شهر بانو یبالوال های یآکادم یکنانباز یو اثربخش یبا پرخاشگر یورزش گیری جهت ینارتباط ب یپژوهش، بررس ینهدف ا

بود.  ای و توسعه یو به لحاظ هدف کاربرد میدانی ها داده یو به لحاظ گردآور یهمبستگ -یفیتوص یقتحق ینروش ا بود. یرفتج

نفر گزارش شد  873بودند که تعداد آنان  یرفتبانوان شهرستان ج یبالوال های یآکادم یکنانباز یمطالعه حاضر، تمام یجامعه آمار

انتخاب شدند. از  یافراد جامعه به عنوان نمونه آمار یتمام شمار، تمام گیری نمونه یکدر  ی،ودن جامعه آمارو با توجه به محدود ب

( با 8025) یموسو ی(، پرسشنامه پرخاشگر11/3کرونباخ ) یآلفا یب( با ضر8221) یلشده گ یورزش گیری پرسشنامه جهت

اطالعات  ی( جهت گردآور71/3) یآلفا ریب(، با ض9330و سلس ) ینگاسترل ی( و پرسشنامه اثربخش75/3کرونباخ ) یآلفا یبضر

 ها داده یلو تحل یهجهت تجر یرمن،اسپ یهمبستگ یباز آزمون ضر SPSSاستفاده شد. پس از ورود اطالعات در نرم افزار  یقتحق

 .گردید استفاده

 ی( با پرخاشگرییو هدف گرا یروزیبه پ یلم ی،و هر سه مؤلفه آن )رقابت طلب یورزش گیری جهت ینآزمون نشان داد که ب یجنتا

با  یورزش گیری جهت ینوجود دارد. اما ب ی( و معناداریارتباط معکوس )منف یرفتبانوان شهر ج یبالوال های یآکادم یکنانباز

 مربیانی پژوهش، حال با توجه به یافته ها وجود ندارد. یارتباط معنادار یرفتبانوان شهر ج یبالوال های یآکادم یکنانباز یاثربخش

هدایت بازیکنان را  راهکارها و فنون ها،با هدف ارتقای عملکرد ورزشکاران، ضمن تأکید بر تمرین سخت و آموزش مهارت می بایست

آنها  به و را افزایش دادهبهبود عملکرد سطح علمی یا عملی آنها  یقطر ینو از ا یرنداهداف مشخص در دست بگ یینتع یقاز طر

 شان کمک کنند. کثر توانایی فیزیکیبرای کسب حدا

 

 یبالوال های یآکادم ی،اثربخش ی،پرخاشگر ی،ورزش گیری جهت کلمات کلیدی:
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 مقایسه نمایش ورزش زنان و مردان در سریالهای ترکیه و ایران

 0، غالم علی کارگر9،سارا کشکر *8آرزو صادقی

 یدانشجوی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائ -8

 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی -9

 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی -0

 چکیده

را مورد  رفتار و نگرش جامعهای با سعی در تغییر آداب و رسوم و شیوه زندگی افراد جامعه بویژه از طریق زنان های ماهوارهسریال

مایش فیلمها و سریالهای ترکیه ای ماهواره در بین خانواده های ایرانی محبوبیت بسیاری یافته در این میان ن .اندهدف قرار داده

است. مقوله ورزش در اکثر فیلمهای ترکیه ای مورد توجه بوده است. هدف این تحقیق مقایسه نقش زنان در نمایش ورزش در 

وای فیلمهای پر بیننده ترکیه و ایران در بازه زمانی سالهای فیلمهای ترکیه و ایران است. روش انجام این تحقیق، روش تحلیل محت

سریال پرطرفدار از دو  89بود که در مدت دو ماه اسفند و فروردین مورد توجه قرار داشتند. در مجموع تعداد   9382تا  9385

ورزشی بودند، مورد بررسی سکانس که دارای سوژه های  013کشور در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت به این ترتیب تعداد 

 قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری تحقیق برگه های کدگذاری بود.   

سکانس مربوط به زنان و مردان در  819سکانس بررسی شده در فیلمهای ترکیه و ایران،  8933یافته های تحقیق نشان داد که از 

مورد زن در  13ر این خصوص وجود داشت. در فیلمهای ترک سکانس د 19ورزش بوده است در حالیکه در فیلمهای ایرانی تنها 

مورد مرد به عنوان سوژه ورزش و یا همراه با سوژه ورزش  91مورد زن در مقابل  81مورد مرد و در فیلمهای ایرانی  19مقابل 

اسب اندام و با لباس ورزشی نمایش داده شده اند. این در حالی است که در فیلمهای ترکیه زنانی که سوژه ورزش بوده اند دارای تن

در صحنه های فیلم حضور داشتند ولی در فیلمهای ایرانی، زنان کمتر در حال انجام فعالیت ورزشی نمایش داده شده اند و بیشتر 

در کنار سوژه های ورزشی از قبیل مردان ورزشکار و یا در حال تماشای رویدادهای ورزشی حضور داشته اند. طبق نظریه یادگیری 

. بر این اساس، فیلمهای توانند یاد بگیرندرفتارها می مردم با مشاهده کردن رفتار دیگران و پیامدهای آن( 8277جتماعی بندورا ) ا

تلویزیونی که روزانه توجه بسیاری از مردم جامعه را به خود جلب می کنند، نقش مهمی در تغییر رفتار اجتماعی مردم جامعه دارند. 

اشاچیان فیلمهای ترکیه در ایران نشان دهنده جذابیتهای بصری و سناریوهای متفاوت از فیلمهای ایرانی است. روند رو به رشد تم

در فیلمهای ترکیه به موضوع ورزش و تناسب اندام اهمیت قابل توجهی داده شده است و این موضوعی است که در فیلمهای ایرانی 

زنان و مردان بدون سوگیری جنسیتی در ورزش نمایش داده می شوند؛ در حالیکه در در الویت توجه قرار ندارند. در فیلمهای ترکیه 

فیلمهای ایرانی نه تنها مقوله ورزش در الویت فیلمسازان قرار ندارد و در مقایسه با فیلمهای ترکی کمتر به آن توجه شده است، زنان 

درت زنان در حال ورزش نمایش داده می شوند و بیشتر به در مقایسه با مردان نقش منفعلی در فعالیتهای ورزشی دارند و به ن

شکلی منفعل در فضای ورزش قرار دارند. این امر بر نگرش اجتماعی جامعه ایرانی بر ورزش زنان می تواند اثرگذار باشد و از آنجا که 

قابل انتظار است که ورزشکاران زن  مردم در ایران کمتر شاهد نمایش زنان ورزشکار در تولیدات رسانه ای و خصوصا فیلمها هستند،

در نگرش جامعه مغفول بمانند و از جایگاه مناسبی برخوردار نباشند. پیشنهاد می شود مسئولین و تولیدکنندگان صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران بر برنامه ریزی فرهنگی بر نمایش مطلوب ورزشکاران زن به عنوان یک ضرورت و شرط ساخت فیلمهای 

 توجه کنند.  ملی

 ورزش، زن، فیلم، ترکیه، ایران کلمات کلیدی:
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 مقایسه حقوق ورزشکاران تراجنسی در ایران وکشورهای منتخب

 4، مارک دادز0، حبیب هنری2، ساراکشکر8*بهنام نقی پور گیوی

 .کارشناس حقوق ورزشی و دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی8

 دانشگاه عالمه طباطبائی. دانشیار مدیریت ورزشی 0و9

 . استاد مدیریت ورزشی دانشگاه سانی کورتلند9

 حقوق و و ها مسئولیت ارائه و پذیرش از را آنها نموده، سردرگمی دچار افراد را که است اختالالتی جمله از جنسی هویت  اختالل

 .کندمی ایجاد خانوادگی و اقتصادی اجتماعی، -یروان ابعاد جسمی، تمامی در فراوانی مشکالت دارد ومحروم می اجتماعی امتیازات

قرار  روانی مشکالت خطر معرض در ها بیشتربه آن وارده فشارهای و مسائل جنسیتی وجود دلیل به افراد این همچنین

-ر عرصهتواند زمینه ساز مشارکت هر چه بیشتر این گروه د(. ورزش به عنوان یک فعالیت اجتماعی موثر می9388، 8دارند)بکتینگ

های اجتماعی شده و ضمن کاهش مشکالت اجتماعی، به افزایش رضایتمندی ورزشکاران تراجنسی منجر گردد. این گروه همانند 

سایر افراد جامعه، همانگونه که در منابع مختلف فقه اسالمی، قوانین موضوعه ایران ازجمله حقوق مدنی، حقوق شهروندی و حقوق 

ور صریح به حقوق تراجنسی ها و به ویژه با توجه به اهداف این تحقیق ورزشکاران تراجنسی صحه بشر اسالمی که همگی یا به ط

ها برخوردارند. علیرغم این، هنوز قانون مدونی که در این زمینه تصویب شده و مندی از فرصتگذاشته اند از حقوق برابری برای بهره

بپردازد، مدون نشده است. مسائل بنیادی حقوقی ورزشکارن تراجنسی و به با صراحت الزم به تبیین ابعاد مختلف حقوقی این امر 

های سطح تری ازجمله تفاوت در میزان توانایی جسمانی متفاوت، بواسطه تفاوترسمیت شناخته شدن حقوق آنها و مسائل جزئی

 یران به دنبال پاسخ به آنها بود.هورمونی همگی از موضوعاتی هستند که این پژوهش با توجه به بررسی و تحلیل محیط حقوقی ا

روش تحقیق حاضر از نوع کیفی با استفاده از روش تحقیق اسنادی و تحلیل کیفی متون و اسناد حقوقی و قانونی  باالدستی کشور 

ب با محوریت حقوق ورزشکاران تراجنسی در ایران و آمریکا ) به عنوان یکی از کشورهای مورد توجه این تحقیق( کشورهای منتخ

بود. جامعه مورد مطالعه تحقیق کلیه اسناد باالدستی و قوانین موضوعه ایران ازجمله مستنداتی از قرآن کریم، متون فقهی، قانون 

 اساسی، قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی، منشور حقوق شهروندی و منشور حقوق بشر اسالمی و در مورد کشور آمریکا قوانین

 شهرداری موردبررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری تحقیق برگه های فیش برداری بود.  احکام همچنین و ایالتی و فدرال

اشاره حضرت امام)ره( اولین فقیه شیعه ازجمله مواد قانونی موجود در حقوق ایران در رابطه با افراد تراجنسی می توان به سخنان 

دهند. ایشان در تحریرالوسیله بیان به افراد خنثی و دیگران، تسری می اند و این حکم راکه حکم به جواز تغییر جنسیت داده کرد

کنند ظاهر، این است که تغییر جنسیت مرد به زن و بالعکس حرام نیست و همچنین خنثی، در صورت عمل جراحی به یکی از می

از ایشان در باب تغییر جنسیت  8019دو جنس مرد یا زن ملحق شود، حرام نیست. و نیز در پاسخ به استفتای شخصی که در سال 

اهلل در امان بوده باشید و شاءان .سوال کرده بودند، اظهار داشتند تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد

یر جنسیت های تغیاید، امید است مراعات حال شما را بکنند. این فتوا مجوز قانونی و حقوقی تمامی عملکسانی که شما ذکر کرده

اهلل سیدعلی سیستانی، توان به آیتنفر از فقهای شیعه به جواز این امر قائل هستند که از آن جمله می 83شد و امروزه بیش از 

اهلل اهلل یوسف صانعی، آیتاهلل محمدابراهیم جناتی، آیتاهلل محمد فاضل لنکرانی)ره(، آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی، آیتآیت

اگر اوالد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر »... می گوید:  237مدنی ایران در ماده  قانون .سوی اردبیلی و...اشاره کردعبدالکریم مو

این ماده قانونی نیز اطالق دارد. بنابراین، پسر فعلی )دختر پس از تغییر جنسیت( دو «. و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برند

که در آن به سزاوار بودن خویشاوندان « 975سوره انفال، آیه »استناد به  .از تغییر جنسیت( ارث می بردبرابر دختر فعلی )پسر پس 

نسبت به یکدیگر، در کتاب خدا اشاره شده است. تردیدی نیست که مرد فعلی و زن فعلی )مادر و پدر تغییر جنسیت یافته( از جمله 

                                                           
1 - Bockting 

لى   :و57انفال، -2  ام  ب ع ض ه م  أ و  ح  ل وا  اْل  ر   مء  ع ل یشى   بکلب ب ع ض  فى  ک ت اب  اَّلل   إ ن  اَّلل    أ و 
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)فرزند فوت شده( می باشند. پس از اموال و حقوق مربوط به میت سهم االرث  )خویشاوندان( نسبت به میت «اولی االرحام»افراد 

ها بخصوص (. از اکثر بخشهای منشور حقوق شهروندی ایران می توان احقاق حقوق تراجنسی8011د )مطهری، خواهند دا

 ناروا تبعیض هرگونه دارد: اعمالان میبا اشاره به حق کرامت و برابری انسانی بی 1ورزشکاران تراجنسی را استنباط نمود، لکن ماده 

 از باید است. دولت ممنوع آموزشی و شغلی و فرصتهای بهداشتی خدمات نظیر عمومی خدمات به شهروندان دسترسی در به ویژه

ماده  همچنین بند الف .کند خودداری شهروندی، حقوق از محرومیت و تبعیض ناروا و طبقاتی فاصله به منجر اقدام و تصمیم هرگونه

هر کودکی از زمان تولد، حقی بر دارد که: منشور حقوق بشر اسالمی نیز  از زاویه ای دیگر به این موضو ع پرداخته و عنوان می 7

ظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن فگردن والدین خویش و جامعه و دولت در محا

 .ها مبذول شودهای ویژه نسبت به آننگهداری شود و مراقبتباید از جنین و مادر 

قابل استفاده  تراجنسی ورزشکاران مورد در که آمریکا قوانین یافته های تحقیق در خصوص کشور آمریکا نشان داد که آن دسته از 

 شده تصویب شهرداری احکامی در نهمچنی و ایالتی و فدرال خیلی همپوشانی ندارد. قوانین اختیارات قانونی حوزه قضایی با است،

 صالحیت NCAA مقررات و دولتی، ورزشی های انجمن تأثیرگذار است. مقررات تراجنسی وضعیت ورزشکاران بر که است

بسیاری از قوانین این کشور امکان دسترسی افراد تراجنسی را به   تحت نظارت قرار می دهد. را تراجنسی دانشجویان ودانش آموزان

 تجهیزات ورزشی تسهیل می کنند؛ در حالیکه برخی از قوانین نیز وجود دارند که محدودیتهای بیشتری ایجاد می کنند. امکانات و

انکار و بی تفاوتی راه مناسبی برای حل یک مشکل یا موضوع نیست، بلکه به رسیمت شناختن یک پدیده بدیهی مثل حقوق 

به راهبردهایی موثر در این زمینه انجامیده و موجبات احقاق حقوق شرعی، ورزشکاران تراجنسی است که می تواند به دستیابی 

قانونی و انسانی این گروه را فراهم آورد.  اکثر مواد شرعی و فقهی از یک سو و مستندات قانونی اسناد باالدستی کشور همگی به 

رد که با روش های حقوقی قابل استناد و تعمیم به نحوی به حقوق برابر اعضای جامعه در بهره مندی از فرصت های عادالنه اشاره دا

ورزشکاران تراجنسی نیز می باشند. این قاعده در کشور آمریکا نیز بطور مشابهی وجود دارد. در قوانین این کشور نیز علی رغم 

افراد تراجنسی را در تأکید بر رعایت عدالت در خصوص بهره مندی از منابع موجود، اما در عمل برخی از قوانین وجود دارند که 

برخورداری از منابع عمومی با محدودیت مواجه می سازند اما به هرحال قوانین در این کشور تسهیالت بیشتری برای افراد 

تراجنسیتی فراهم می سازد. تمامی قوانین مورد بررسی در این تحقیق، هرکدام با استناد و استفاده از روشهای حقوقی، حقوق 

سی را به رسمت شناخته اند. لکن مهمترین موضوع این حوزه تصویب قوانینی مدون با توجه به اقتضائات قانونی و ورزشکاران تراجن

 فرهنگی علم حقوق در ایران می باشد. 

 

 حقوق ورزشکاران تراجسنی، قوانین موضوعه، حقوق ورزشیواژه های کلیدی: 
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 مورد عالقه آنها یورزش یهاتیلو فعا یشهروندان تهران یبدن یهاتیفعال سهیمقا
 ، حبیب هنری9فرزاد غفوری ،8فرشته سادات میرحبیبی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران -8

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران -9

 راندانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی ته -0

 

 چکیدهچکیده

ی زیاد تحرک شهروندان را به شدت کاهش داده است. به دلیل مشغله نشینی،زندگی در کالنشهرها و گسترش زندگی آپارتمان

شهروندان  یبدن یها تیفعال سهیمقاهدف از تحقیق حاضر باشند. کاری، این افراد دارای محدودیت در شرایط فعالیت بدنی می

( یو کم یفی)ک  ختهیآم توصیفی و تحلیلی و پژوهش حاضر از روشاست. در مورد عالقه آنها  یورزش یها تیو فعال یتهران

 از نفر 95 با نظری گیریاستفاده از روش نمونهند. شدمیشامل  یشهروندان تهران هیپژوهش حاضر را کل یجامعه آمار استفاده شد.

توجه  باحجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شد.  یدر بخش کم نیهمچن. شد انجام کیفی هایمصاحبه جامعه، افراد

نفر شامل شد که با توجه به گسترده بودن  019 ینمونه آمار زانیشهر تهران م یباال تیمورگان و بنابر جمع-به جدول کرجس

 تیدر نها گردیدند،خاب انت یتصادف-یاخوشهبه روش نفر را به عنوان نمونه  983 یکاف ادهاز د نانیاطم یو برا ینمونه آمار

نفر از اساتید و متخصصین مدیریت  89روایی پرسشنامه توسط  .شد هیها تهمصاحبه جیحاصل از نتا یاپرسشنامه محقق ساخته

گیری پایایی استفاده شد که برای نفر( برای اندازه 03ورزشی مورد تایید قرار گرفت. همچنین از آلفای کرونباخ )با استفاده از 

تک  یمانند ت یآمار یهاو از آزمون هیته یاپرسشنامه محقق ساخته ،هاشاخص ییپس از شناسابه دست آمد.  30192مه پرسشنا

 شاخص ها استفاده شد. سهیو مقا یبررس ینمونه برا

چنین بین . هموجود داردداری معنیآنها تفاوت  یورزش قیبا عال یشهروندان تهران ورزش مورد انجام نیبنتایج نشان دادند که 

ی شهروندان تهران یبدن تیفعال زانیمو  التیتحصدار و معکوس و بین ی رابطه معنیشهروندان تهران یبدن تیفعال زانیمسن و 

دار و مثبت به دست آمد. ی نیز معنیشهروندان تهران یبدن تیفعال زانیمو  درآمددار و مثبت مشاهده شد. رابطه بین رابطه معنی

 بیو ترغ قیتشو های مالی،ی نشان داد که نداشتن محدودیتشهروندان تهران یبدن تیفعال زانیعوامل موثر بر مبندی نتایج اولویت

شهروندان  یبدن تیفعال زانیعوامل موثر بر می مهمترین مناسب در محل زندگ یورزش زاتیتجهو وجود اماکن ، خانواده و دوستان

 ی بودند.تهران

 

 ی، ورزش همگانی.ورزش یهاتیفعالی، شهروندان تهران ی،بدن یهاتیفعال  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 آمریکا در ورزشکار تراجنسی  دانشجویان حقوق
 0آنه دومارتینی ،9کاترین ام. پوالسک ،8*مارک دادز

 استاد دانشگاه سانی کورتلند -8

 استاد دانشگاه سانی کورتلند -9

 استاد کالج فلگلر -0

 چکیده

همسو با ویژگی های ظاهری  جنسیتی هویت با تراجنسی شرکت در ورزش را برای دانشجویان تفرص جامع کشور، های سیاست 

فعالیتهای  در بخشد. شرکت می ارتقا را تراجنسی دانشجویان ورزشی مشارکت ها سیاست )زن یا مرد( فراهم کرده است. این آنها

تراجنسی بیش  (. جوانان9383ست )گریفین و کارول، ا دانشجویان همه برای آموزش تجربه از مهمی بخش بین دانشگاهی ورزشی

مزایای زیادی  بین دانشگاهی فعالیتهای ورزشی اما مواجهند. خودکشی و اذیت و آزار فرار، انزوا، احساس خطر از سایر دانشجویان با

است  مثبت دارهخودپن و وابستگی احساس روانشناختی، آوری تاب برای آنها به همراه دارد. برخی از این مزایا شامل

(. بنابراین، توجه به سیاستهای جامع برای سالمت و امنیت 9381؛ کاسیو، گریتک، گیگا، ویلناس و دانیشوسکی، 9381)بوزوویس،

تراجنسی به رویدادهای ورزشی لزوم توجه به  دانشجویان ورود ، وجود این دانشجویان تراجنسی یک ضرورت حیاتی است. با

را افزایش می دهد. به  زن ورزشکاران برای ورزشی های فرصت کاهش و دیدگی آسیب از نگرانی ، النهعاد موضوعاتی نظیر بازی

فیزیولوژیکی نسبت به زنان  چون از نظر کند، رقابت زنان مقابل در تراجنسی مرد یک که اگر دارد وجود نگرانی عبارتی دیگر، این

 از را ورزشی های فرصت و یا آسیب برساند زن رقیبان به در رقابت برسدو یا موفقیت برتری دارد، پس احتمال اینکه با این برتری به

کند، وجود دارد. روش تحقیق حاضر از نوع کیفی با استفاده از روش تحقیق اسنادی و تحلیل کیفی متون و اسناد  دور زنان

ناد باالدستی و سیاستهای جامع کشور با باالدستی کشور با محوریت جوانان تراجنسیتی بود. جامعه مورد مطالعه تحقیق کلیه اس

 محوریت حقوق جوانان تراجنسیتی بود. ابزار اندازه گیری تحقیق برگه های فیش برداری، و پرسشهای نیمه ساختاریافته بود. 

خیلی  اییاختیارات قانونی حوزه قض با قابل استفاده است، تراجنسی ورزشکار دانشجویان مورد در که آمریکا قوانین آن دسته از 

 وضعیت ورزشکاران بر که است شده تصویب شهرداری احکامی در همچنین و ایالتی و فدرال همپوشانی ندارد. عالوهبر این، قوانین

 صالحیت که دارد وجود NCAA مقررات و دولتی، های دبیرستان ورزشی های انجمن مقررات تأثیرگذار است. همچنین تراجنسی

این در حالی است که بسیاری از این قوانین امکان دسترسی  تحت نظارت قرار می دهد. را جنسیترا دانشجویان ودانش آموزان

دانشجویان تراجنسی را به امکانات و تجهیزات ورزشی تسهیل می کنند؛ در حالیکه برخی از قوانین نیز وجود دارند که 

و  شناختی، جامعه و حقوقی منظر از ن تراجنسیورزش دانشجویا موضوع تحلیل و محدودیتهای بیشتری ایجاد می کنند. تجزیه

آنها موضوع مهمی است که نتایج آن می تواند بر بهبود شرایط شرکت دانشجویان تراجنسی در فعالیتهای  همپوشانی های حوزه

 ورزش دانشگاهی و سایر فعالیتهای مشابه اثرگذار باشد. 

  

 تراجنسی، دانشجوی ورزشکار، حقوق کلمات کلیدی:

 

 

 

                                                           
1. Mark.Dodds@cortland.edu 
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 یر هوش اخالقی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان مازندرانتاث
 9*، فرشاد امامی8پور حیدر علی

 آیت اله آملی،گروه تربیت بدنی،آمل، ایرانواحد  ی،دانشگاه آزاد اسالم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، کارشناس ارشد یدانشجو -8

 آیت اله آملی، گروه تربیت بدنی، آمل، ایرانواحد ی، آزاد اسالمدانشگاه استادیار گروه مدیریت ورزشی،  -9

 

 چکیدهچکیده

 موفقیت سنجش معیار نیترمهم شک بدون و است مدیریتی یهاپژوهش در بحث مورد یهاسازه نیترمهم از یکیشغلی  عملکرد

شغلی معلمان تربیت بدنی استان تاثیر هوش اخالقی بر عملکرد پژوهش حاضر باهدف . ازین رو دیآیم حساب به هادر سازمان

که از نظر هدف کاربردی و جمع آوری داده ها به  است همبستگی -توصیفیانجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع مازندران 

 21-21کلیه معلمان تربیت بدنی استان مازندران در سال تحصیلی جامعه آماری تحقیق را صورت میدانی صورت گرفته است. 

نفر به روش چندمرحله ای تصادفی به عنوان  083( تعداد 8273) نفر( که مطابق با جدول مورگان و کرجسی8531)تشکیل دادند 

و پرسشنامه هوش اخالقی لنیک و  (8210نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه عملکرد شغلی پترسون )

نفر از اساتید مدیریت  83ندارد بودن مورد تایید بود، با این حال مورد تائید ( بود. روایی پرسشنامه ها با توجه به استا9335کیل )

تائید گردید.  28/3و  17/3ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ورزشی رسیده و 

و انحراف استاندارد و در سطح آمار  یانگینم ی،فراوان و درصد یاز جدول فراوان یفیها در سطح آمار توصداده وتحلیلیهتجز جهت

. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد، K-Sاز آزمون  استنباطی

SPSS   وAMOS انجام شد 95 هنسخ . 

، صداقت، شجاعت، رازداری، انجام تعهدات فردی/مسئولیت انسجامبر اساس نتایج آزمون همبستگی بین هوش اخالقی و ابعاد آن )

( با عملکرد شغلی پذیری، خودکنترلی، کمک به دیگران، مراقبت از دیگران، درک احساسات دیگران، درک نیازهای روحی خود

هوش اخالقی تأثیر معلمان تربیت بدنی استان مازندران ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که 

انجام تعهدات مثبت معناداری بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان مازندران دارد. همچنین بر اساس تحلیل مسیر ابعاد 

و انسجام اثر مثبت معناداری بر روی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی دارند و اثر شجاعت، فردی/مسئولیت پذیری، صداقت 

ی، کمک به دیگران، مراقبت از دیگران، درک احساسات دیگران و درک نیازهای روحی خود بر عملکردشغلی رازداری، خودکنترل

معلمان تربیت بدنی معناداری نبود. بر اساس نتایج هر چه معلمان تربیت بدنی از هوش اخالقی باالتری برخوردار باشند، عملکرد 

تعهد و های هوش اخالقی از جمله به مؤلفهبه دست آمده الزم است همچنین با توجه به نتایج شغلی بهتری خواهند داشت. 

نماید تا عملکرد  یاصول اخالق یتو کارکنان خود را ملزم به رعا یراندمتوجه جدی شود و  مسئولیت پذیری، صداقت و انسجام

 شغلی معلمان تربیت بدنی نیز افزایش یابد.

 

 تربیت بدنیتربیت بدنی  هوش اخالقی، عملکرد شغلی، معلمانهوش اخالقی، عملکرد شغلی، معلمان  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 تدوین برنامه راهبردی هیئت نجات غریق استان خراسان شمالی 
 مینا امانی

 شیروان،گروه تربیت بدنی،شیروان، ایرانواحد  ی،دانشگاه آزاد اسالم مدیریت ورزشی، کارشناس ارشد

 

 چکیدهچکیده

 به جهانی عرصة رقابت در دوام و بقا برای ها حوزه دیگر و نهادهای ها سازمان بیشتر مانند ورزشی های سازمان سوم، هزارۀ در

هنوز فاقد برنامه  خراسان شمالی با توجه به اینکه نظام ورزش نجات غریق در استان .دراین راستاشدند تبدیل راهبردمحور سازمانی

خراسان برنامه راهبردی هیئت نجات غریق استان  تدوین پژوهش با هدف ریزی راهبردی برای انجام ماموریت های خود است

پیمایشی، از نوع تحقیقات مطالعات -توصیفی حاضر . روش تحقیقاجرا گردید qspmو  swotشمالی بر اساس روش ترکیبی 

کارشناسان اداره ، جامعه آماری شامل رؤسا، معاونین. )روش آمیخته( اجرا شد باشد که به صورت کمی و کیفیاستراتژیک می

 استان خراسان شمالی غریق، اساتید ورزشی، متخصصان و ناجیان حوزه نجات غریقورزش و جوانان و هیئت های ورزشی نجات 

، نمونه گیری در مرحله اول تحقیق به صورت هدفمند و در دسترس انجام شد و تا رسیدن تحقیقبا توجه به هدف و روش بودند. 

به محدودیت جامعه آماری، کلیه اعضای جامعه  با توجهدر مرحله کمی نیز . نفر( 89مصاحبه ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت)

ابزار اندازه گیری شامل  نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. 808تعداد آماری به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند 

 و مون فریدمنپرسشنامه محقق ساخته است که به روش دلفی طراحی و تنظیم شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها از آز

 استفاده گردید. swot تحلیل

های استان در برقراری تعامل و ارتباطات سازنده با سایر دستگاهو  برگزاری کالس های آمادگی نجات غریق استانبر اساس نتایج 

الح و بهبود نبود توجه به نظارت و ارزیابی فعالیت های ورزشی ناجیان جهت اصبه عنوان مهمترین نقطه قوت،  ارتباط با ورزش

و  آموزش آگاه مندانه و قدرتمند و پرورش ناجی در هر خانوادهمهمترین نقطه ضعف،  نداشتن حق بیمه برای ناجیانو عامل  مستمر

نداشتن ابزارهای قانونی الزم و  نداشتن امنیت شغلی ناجیانمهمترین فرصت و  کثرت جمعیت جوان عالقمند به این رشته ورزشی

هیئت نجات غریق استان خراسان شمالی  هایبه عنوان مهمترین تهدید امور ناجیان در برابر مدیران استخرهادر حمایت کردن از 

بر اساس نتایج  قرار دارد.  woدر منطقه هیئت نجات غریق استان خراسان شمالی مشخص شدند. همچنین جایگاه راهبردی 

پذیر خود را در داخل سازمان رفع کند و مزایای محیط بیرون رد آسیبباید بتواند نقاط ضعف و موا هیئت های نجات غریقبنابراین، 

های باال را برای حل مشکالت خود به از قبیل فناوری جدید، امکانات بهبود و ترمیم فناوری موجود یا نیروی تخصصی با مهارت

 خدمت بگیرد.

 

 SWOT، سان شمالینجات غریق، استان خرا برنامه استراتژیک، هیئت های ورزشی  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 هیئت نجات غریق استان خراسان شمالیعوامل داخلی  توانمندیهای امکان سنجی
 مینا امانی

 شیروان،گروه تربیت بدنی،شیروان، ایرانواحد  ی،دانشگاه آزاد اسالم مدیریت ورزشی، کارشناس ارشد

 

 چکیدهچکیده

تصمیم گیرنده، در صدد  د در مجموعه نهادهای سیاست گذاری وورزشی نجات غریق به منظور ارتقای جایگاه خو های هیئتامروزه 

با توجه به اینکه نظام  . دراین راستادنمی باش و شناسایی نقاط قوت و ضعف رسیدن به اهداف سازمانی خود نیازمند برنامه راهبردی

 پژوهش با هدف ریت های خود استهنوز فاقد برنامه ریزی راهبردی برای انجام مامو خراسان شمالی ورزش نجات غریق در استان

-توصیفی حاضر روش تحقیق هیئت نجات غریق استان خراسان شمالی می باشد. عوامل داخلی امکان سنجی توانمندیهای بررسی

جامعه آماری شامل . )روش آمیخته( اجرا شد باشد که به صورت کمی و کیفیپیمایشی، از نوع تحقیقات مطالعات استراتژیک می

کارشناسان اداره ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی نجات غریق، اساتید ورزشی، متخصصان و ناجیان حوزه نجات ، نینرؤسا، معاو

، نمونه گیری در مرحله اول تحقیق به صورت هدفمند و در تحقیقبا توجه به هدف و روش بودند.  استان خراسان شمالی غریق

با توجه به محدودیت در مرحله کمی نیز . نفر( 89) ه اشباع نظری ادامه یافتدسترس انجام شد و تا رسیدن مصاحبه ها به مرحل

نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب  808تعداد جامعه آماری، کلیه اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند 

راحی و تنظیم شد. جهت تجزیه و تحلیل ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته است که به روش دلفی ط شدند.

  استفاده گردید. swot تحلیل و فریدمن دو جمله ای، از آزمونبرای نقاط قوت و ضعف )عوامل داخلی( استنباطی 

از دید خبرگان قابل  p<38/3بر اساس نتایج، نقاط قوت و ضعف هیئت نجات غریق استان خراسان شمالی در سطح معناداری 

و  ( معنادار بود که مشخص کنندهp<38/3خصوص نقاط قوت و ضعف در سطح )همچنین نتایج آزمون فریدمن در باشد.پذیرش می

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی بیانگر وجود اولویت و عدم هماهنگی بین نقاط قوت و ضعف )عوامل داخلی( هیئت نجات غریق بود. 

است، در تدوین  5/9به دست آمده که کمتر از  979/9توجه به مقدار با نیز نشان داد  (IFEهیئت نجات غریق خراسان شمالی )

برنامه راهبری توسعه هیئت نجات غریق خراسان شمالی نقاط ضعف هیئت نجات غریق خراسان شمالی بر نقاط قوت آن غلبه 

یر خود را در داخل سازمان رفع پذباید بتواند نقاط ضعف و موارد آسیب هیئت های نجات غریقبنابراین، بر اساس نتایج . اندداشته

. همچنین بهبود نقاط ضعف و قوت هیئت های نجات غریق در استان خراسان شمالی زمانی میسر است که همه مولفه های کند

 اثرگذار مورد توجه و بررسی مسئولین قرار گیرد.

 

 SWOTعوامل داخلی، نجات غریق،  برنامه استراتژیک، هیئت های ورزشی  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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 تاثیر هوش اخالقی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان مازندران
 9*، فرشاد امامی8پور حیدر علی

 آیت اله آملی،گروه تربیت بدنی،آمل، ایرانواحد  ی،دانشگاه آزاد اسالم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، کارشناس ارشد یدانشجو -8

 آیت اله آملی، گروه تربیت بدنی، آمل، ایرانواحد ی، دانشگاه آزاد اسالمیت ورزشی، استادیار گروه مدیر -9

 

 چکیدهچکیده

رفتار شهروندی سازمانی یک اصطالح نوپا در حوزه منابع انسانی می باشد که برای همه سازمان ها از اهمیت بسیار زیادی برخودار 

انجام ر شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان مازندران تاثیر هوش اخالقی بر رفتاپژوهش حاضر باهدف . ازین رو است

که از نظر هدف کاربردی و جمع آوری داده ها به صورت میدانی  است همبستگی -توصیفیگرفته است. پژوهش حاضر از نوع 

تشکیل دادند  21-21کلیه معلمان تربیت بدنی استان مازندران در سال تحصیلی جامعه آماری تحقیق را صورت گرفته است. 

نفر به روش چندمرحله ای تصادفی به عنوان نمونه نهایی  083( تعداد 8273) نفر( که مطابق با جدول مورگان و کرجسی8531)

و پرسشنامه هوش اخالقی  (8223) همکاران و پودساکف سازمانی شهروندی رفتارانتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه 

نفر از اساتید  83روایی پرسشنامه ها با توجه به استاندارد بودن مورد تایید بود، با این حال مورد تائید  ( بود.9335لنیک و کیل )

تائید  28/3و  15/3ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب مدیریت ورزشی رسیده و 

و انحراف استاندارد و در سطح  یانگینم ی،و درصد فراوان یاز جدول فراوان یفیر توصها در سطح آماداده وتحلیلیهتجز شد. جهت

. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد، K-Sاز آزمون  استنباطیآمار 

SPSS   وAMOS انجام شد 95 هنسخ . 

انسجام، صداقت، شجاعت، رازداری، انجام تعهدات فردی، ن هوش اخالقی و ابعاد آن )بر اساس نتایج آزمون همبستگی بی

( با رفتار شهروندی سازمانی خودکنترلی، کمک به دیگران، مراقبت از دیگران، درک احساسات دیگران، درک نیازهای روحی خود

هوش اخالقی تأثیر مثبت معناداری بر رفتار  ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که

شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی دارد. همچنین بر این اساس ابعاد انسجام، شجاعت، کمک به دیگران و مراقبت از دیگران اثر 

فردی، خودکنترلی، مثبت معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی دارند و اثر صداقت، رازداری، انجام تعهدات 

هوش اخالقی در سازمان به عنوان درک احساسات دیگران و درک نیازهای روحی خود بر رفتار شهروندی سازمانی معناداری نبود. 

فرهنگ فردی محسوب می شود که از طریق آن، ارزشهای ارزشمندی به افراد القاء می شود تا بصورت مستمر طبق این ارزشها 

تواند نقش سازنده ای در کاهش رفتارهای ضدشهروندی چون لجبازی و خودسری، مقاومت در برابر اقتدار، می که  رفتار نمایند

  .داشته باشد معلمان تربیت بدنی اجتناب از کار، کینه توزی وپرخاشگری

 

 هوش اخالقی، رفتار شهروندی سازمانی، معلمان تربیت بدنیهوش اخالقی، رفتار شهروندی سازمانی، معلمان تربیت بدنی  کلمات کلیدی:کلمات کلیدی:
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A comparison between Turkish and Iranian television movies in promoting physical 

activities 

Sara Keshkar, Francesco Addesa 

1. Associate professor of sport management, Allameh Tabataba’i university 
2. Lecturer in Sport Management, Leeds Beckett University 

 

Mass media and specially Movies can affect most of people powerfully because the combined 

impact of images, music, dialogue, lighting, sound and special effects can elicit deep feelings in 

people’s lives. Movies can be a powerful vehicle for culture, education and leisure so that the 

ex-prime minister of India, Nehru told in his speech “…the influence in India of films is greater 

than newspapers and books combined”! Movies can shape the social behaviors and it’s what 

stated in Albert Bandura’s cognitive theory (1962). He states in his theory that observational 

learning happens when people observe a special behavior and then the behavior will be imitated 

by them and gradually they will show that behavior as their own behavior. Physical activities as 

a social behavior which sometimes called as sport activities can be learnt through watching 

television movies. Turkish movies have lots of fans in Iran and many Iranians follow Turkish 

weekly or daily movie series in Iran. Though Iran and Turkey are similar culturally, but the 

content of movies in these countries is very different. Physical activities as a part of the most 

Turkish movies are presented differently in Iranian movies. So this study was conducted to show 

differences between movies of these two countries in promoting physical activities. The method 

was content analysis and for this, 12 famous Turkish and Iranian movies in March of 2019 were 

analyzed and for this purpose more than 1400 Movie sequence were analyzed. The results 

showed that in Iranian movies only in 5% of sequences (8 sequences) physical activitties was 

shown while in 95% of Turkish movie sequences (151 sequences), physical activities in different 

sport activities could be observed. Also findings showed that whole time of physical activities 

presentation in Iranian movies was 29 sec. while in Turkish movies was 285 sec. The most 

interesting result was that, in spite of football being very attractive sport in Turkey, but in their 

movies football was absent while in Iranian movies the most presented sport was Football.  

If people are going to participate in physical activities, it’s important to pay more attention to 

make movies with effective sequences full of attractive physical activities.   

Keywords: movies, physical activities, promote, Turkish, Iran      
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Transgender student-athlete rights in the United States 

Mark Dodds1, Katherine M. Polasek 2, Anne DeMartini3  

1,2. Professor at SUNY Cortland 

3. Professor at Flagler College 

 

Inclusive policies create athletic opportunities for transgender student-athletes, which align 
with their gender identities. These inclusive policies promote athletic participation by 
transgender students.  Participation in interscholastic activities is a valuable part of the 
education experience for all students (Griffin & Carroll, 2010). Transgender youth have a higher 
risk of isolation, truancy, harassment, and suicide rates but interscholastic sport offers benefits 
of psychological resiliency, feelings of connectedness, and positive self-image (Buzuvis, 2016; 
see Kosciw, Greytak, Giga, Villenas, & Danischewski, 2016). Thus, the inclusive policies are vital 
to the health and safety of transgender youth. 
  
However, the inclusion of transgender student-athletes creates issues of fair play, injury 
concerns and decreased athletic opportunities for female athletes. In other words, there is a 
fear that a transgender male competing against females would have physiological advantages 
that may lead to competitive success, potential harm to the female competitors, and take 
athletic opportunities away from females.  
  
The US law affecting transgender student-athletes is very much unsettled with a great deal of 
overlapping jurisdictions. Federal and state laws as well as municipal ordinances have been 
enacted that impact transgender athletes. There are also school districts and state high school 
sport association rules, and NCAA regulations that control the eligibility of the transgender 
student-athletes. While many of these policies increase access for transgender students, others 
limit it. 
  
This presentation reviews the overlapping jurisdictions by analyzing the athletic transgender 
issue from legal and sociological  perspectives. 
 

Keywords: Transgender, student-athlete, rights 

 

 

 

 

https://www.apollo.io/companies/SUNY-Cortland/5d099b24f65125bdb1c6915d
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ت قیمارزان ورزشی مراکز کنندگانمصرف  خرید آینده اهداف بر خدمات سهولت تأثیر  
 *0،مهدی جنتی9،مهدی محمودی یکتا8شهرام نظری

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ایوان کی -8

 مربی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ایوان کی -9

 انشگاه ایوان کیکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی د -0

 چکیده

 قیمت است.کنندگان مراکز ورزشی ارزانبررسی تأثیر سهولت خدمات بر اهداف  آینده خرید مصرف حاضر پژوهش از هدف :

کنندگان و مراجعه کنندگان از مصرفی آماری پژوهش را جامعه .است همبستگی -توصیفیپژوهش حاضر از نوع  روش تحقیق : 

در این تحقیق به علت اینکه تعداد افراد جامعه آماری  دهد.گانه شهر تهران تشکیل می 99مت واقع در مناطق قیمراکز ورزشی ارزان

از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران برای جامعه نامحدود استفاده گردید که بر این اساس حجم نمونه پژوهش نامحدود است، 

، نفعاننظرسنجی از ذی تحقیق و متغیرهای گیریاندازه منظوربهظر گرفته شد.نفر در ن 019صورت تصادفی در دسترس و برابر با به

، استفاده گردید. اعتبار محتوای این پرسشنامهپنج نمونه از قیمت کنندگان و مراجعه کنندگان از مراکز ورزشی ارزانمصرف

شده ه استاندارد است، روایی آن تضمینشده است. چون پرسشنامپرسشنامه توسط افرادی متخصص در موضوع موردمطالعه تعیین

شده است با پایایی کیفیت ادراک طراحی گردید، مرتبط با بحث 9339است. پرسشنامه اول که توسط الکساندریس در سال 

، 199/3مرتبط با سهولت خدمات  با پایایی  طراحی گردید 9389که توسط چانگ پلونسکی در سال  ، پرسشنامه دوم181/3

که  ، پرسشنامه چهارم 239/3مرتبط باارزش درک شده با پایایی  طراحی گردید 8221که توسط زیتامل در سال م پرسشنامه سو

شده با پایایی آینده خرید در قالب توجهات رفتاری طراحیمرتبط با اهداف  طراحی گردید 8221توسط زیتامل و بری در سال 

 .باشدیم 729/3با پایایی  ،(9333) الیور رضایتمندی و پرسشنامه باشدیم 173/3

،بین  r(019) = 3/ 719و ضریب همبستگی > p  338/3با توجه به سطح معناداری بر اساس نتایج بدست آمده و  : هاافتهی

 . وجود دارد یمعنادارمثبت و  مراکز ورزشی ارزان قیمت شهر تهران  تأثیر مصرف کنندگان سهولت خدمات و  اهداف آینده خرید

و همچنین مؤلفه رضایتمندی بر اهداف آینده خرید رابطه مثبت و معناداری  بین متغیر مستقل سهولت خدمات :نتیجه گیری

اهداف  روی بر خدمات سهولت تأثیر پژوهش هایفرضیه از حمایت توان گفت که دروجود دارد.در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق می

توان در تبیین یافته تحقیق می .شد تأیید نیز ورزشیقیمت ز ورزشی ارزانکنندگان و مراجعه کنندگان از مراکمصرفآینده خرید 

 آینده اهدف با ورزشی مراکز سوی از سهولت خدمات ارائه شده که باشد می مشاهده قابل نکته این محققین اکثر نتایج گفت در

 دارند. هم با مثبتی و معنادار ارتباط غالبا ورزشی مراکز همان از کنندگان مصرف مجدد استفاده یا خرید

 

 

 سهولت خدمات ، اهداف آینده خرید، مراکز ورزشی ارزان قیمتکلمات کلیدی : 
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  انیمشتر تیفروش و رضارفتارهای مشتری محور فروشندگان ورزشی بر  ریتأث

 حسن قره خانی8 ، بهزاد ایزدی9 ، زیبا نصیری0

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه زنجان -2

 ورزشی دانشگاه کردستاناستادیار مدیریت  -83

 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی   -88

 چکیده

 فرد استبا توجه به اینکه بازاریابی ورزشی به خاطر تفاوت مشتریان این حوزه با مشتریان سایر حوزه ها منحصر به  مقدمه و هدف:

 ورزشی است. ابانیبازار فیوظاترین گذار از عمده  ریامل تأثعو شناساییو  آنها اررفت لیو تحل هیمصرف کنندگان و تجز یازهایمطالعه و کشف ن

خدمت  ایاند، کاال متفاوت گریکدیبا  رهیو غ التیسن، درآمد، ذائقه، سطح تحص یبازار هدف که از لحاظ پارامترها قهیسلبا توجه به  زیرا

تحقیق شناسایی ارتباط و تاثیر رفتارهای مشتری محور  . هدف اصلی این(08020 خیریو  ی)فتحعل. دشویعرضه مو  ییناسب آن بازار شناساتم

 فروشندگان ورزشی شهر زنجان بر میزان فروش و رضایت مشتریان آنها بود. 

جامعه آماری تحقیق  بود.  یشیمایپ-یفیداده ها توص یگردآورشیوه  و بر اساس  یاز نظر هدف، کاربرد قیروش تحق روش تحقیق:

)برابری انتخاب شدندعنوان نمونه به  نفر( 20بود که به علت محدود بودن آن همگی ) شهر زنجان یورزش یها فروشندگان فروشگاه هیکلشامل 

روایی پرسشنامه ها به تائید اساتید مدیریت ورزشی . ( بود9387) السر و هارتمن پرسشنامه استانداردابزار پژوهش شامل . جامعه و نمونه(

از  یفیها در سطح آمار توصداده و تحلیلیهتجز یبرا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به تائید رسید. ثبات درونی پرسشنامه ها بارسیده و 

و برآورد  ریمس لیو تحل یدییتأ یعامل لیتحلاز آزمون  استنباطیو انحراف استاندارد و در سطح آمار  یانگینم ی،و درصد فراوان یجدول فراوان

 .استفاده شد PLS Smartاز نرم افزار  با استفاده مدل یئله و برازندگپنهان مس یرهایمتغ انیم یهارابطه

 71/3 ریمس بیضرآنها با توجه به عدد بر عملکرد فروش  یمحور فروشندگان ورزش یرفتار مشتر ریتاث اول مبنی بر هیدر فرض یافته ها:

آنها عملکرد فروش  ربفروشندگان محور  یرفتار مشتر توان گفتشد و می  دییتا هیفرض نیا 333/3 یداریو سطح معن  13/1برابر با  tمقدار  و

 تاثیر دارد.

و  95/1برابر با  tبا توجه به مقدار  . است 15/3 رضایت مشتریمحور فروشندگان بر  یرفتار مشتر ریمس بیضر همچنین نتایج نشان داد 

 گردد. یم دییتا زینوشندگان بر رضایت مشتری دوم مبنی بر تاثیرگذاری رفتار مشتری محورفر هیفرض 333/3 یداریسطح معن

 

 فرضیه ها جینتا(8)جدول

 
ضریب 

 مسیر
t-value p-value نتیجه فرضیه 

 تأیید فرضیه اول 333/3 131/1 717/3 عملکرد فروش <-محور  یرفتار مشتر
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 تأیید فرضیه دوم 333/3 953/1 157/3 رضایت مشتری <-محور  یرفتار مشتر

     

 نتیجه گیری: 

می شوند.  یمشتر تیرضا در نتیجه و یفروشنده و مشتر نیروابط ب یارتقا موجبمحور  یمشتر تاربا توجه به نتایج می توان گفت رف

آنها  باعث تقویت روابط اتخاذ می کنندکه بهتر مشتریان کرده و رفتارهایی فروشندگان با رفتارهای مشتری محور خود تالش خود را صرف درک

می باشد بر رضایت مشتریان اثر  مشتریان های خواسته و ها نگرانی بالقوه ای که های حل راه و د و با شناسایی مشکالتبا مشتری می شو

 مثبت گذاشته و از این طریق بر عملکرد فروش خود نیز تاثیر می گذارند.

 فروش ، رضایت مشتری عملکردرفتار مشتری محور ،  کلمات کلیدی:
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  اقتصادی بعد با سبز انسانی منابع یتمدیر نقش

 کشور جوانان و ورزش وزارت پایدار توسعه
 0، جواد شهالیی2، حبیب هنری1پریسا ساریخانی

 تهران طباطبایی، عالمه دانشگاه ورزشی مدیریت ارشد کارشناسی -8

 (راهنما استاد) نهران طباطبایی، عالمه دانشگاه ورزشی مدیرت دانشیار -9

 (مشاور استاد) نهران طباطبایی، عالمه دانشگاه یورزش مدیرت دانشیار -0

 چکیده

است و فعالیت یمنابع انسان تیریزمینه ها، مد نیاز ا یکیسبز پرداخته و  تیریمد رشیها از تمام جهات به پذسازمانمروزه ا مقدمه و هدف:

ترین موضوعات و اهدافی توسعه اقتصادی یکی از مهم. همچنین کنند ارییهای سبز ها را در رسیدن به هدفسازمان دیبا یانسان نابعهای م

است که امروزه توجه مدیران را به خود معطوف داشته است. لذا هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش مدیریت منابع انسانی سبز با بعد 

 اقتصادی توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان کشور بود. 

بود که جامعه آماری آن شامل مدیران و کارمندان ستادی وزارت ورزش و جوانان  همبستگی عنو از توصیفی و پژوهش این شناسی:روش

-شدند. ابزار اندازه انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه نفر از روش 927نفر بود. طبق جدول مورگان  8933کشور بودند که حجم جامعه حدود 

 ( بود.جهت9385( و توسعه پایدار کارکولیان، اساکر و هالک )9380) یلکر و تادانسخاواهای مدیریت منابع انسانی سبز گیری شامل پرسشنامه

 تحلیل و تجزیه بود. جهت 7/3شد و میزان آلفای کرونباخ هر دو متغیر بیشتر از مقدار معیار  استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پایایی بررسی

استنباطی )آزمون همبستگی  ( و آماراسمیرنوف-کولموگروف، ن و انحراف استانداردمیانگی، فراوانی و درصد فراوانیتوصیفی ) آمار از هاداده

 استفاده گردید. 95نرم افزار اس پی اس اس نسخه  پیرسون و رگرسیون خطی ساده( استفاده شد همچنین جهت تحلیل از

 ;R=0/35)رزش و جوانان رابطه وجود دارد نتایج نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی سبز با توسعه اقتصادی وزارت و ها:یافته

P=0/001) . ها تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مولفه اقتصادی را تایید مییافتههمچنین( 35/3کنند>p جهت تاثیر مثبت است که نشان .)

 بود. 097/3اثیر برابر با دهد افزایش مدیریت منابع انسانی سبز با افزایش بعد اقتصادی توسعه پایدار همراه است که شدت تمی

به طور کلی نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز با توسعه اقتصادی وزارت ورزش و جوانان رابطه وجود دارد. در قالب  گیری:نتیجه

توانند از این نتایج در ط میربهای ذیتوان از این نتایج در جهت تکمیل مبانی این حوزه بهره برد. در قالب عمل نیز، مدیران سازماننظر، می

 جهت توسعه اقتصادی وزارت ورزش و جوانان استفاده کنند.

 

 توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، مدیریت منابع انسانی سبز، وزارت ورزش و جوانان واژگان کلیدی:

 

 

 

 



  پوسترمقاالت                                                                                  همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  پنجمین         
 

 981 

 الیت های ورزشیشناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان صنایع نفت و گاز زاگرس جنوبی در فع

 9، اسد رنجبر9، شهریار دهقانی8حسن عسگری

 کارشناس ارشد فیزیولوزی ورزش و مسئول امور ورزش شرکت زاگرس جنوبی .8

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی  .9

 چکیده

کارکنان امروزه شرکت در فعالیت های ورزشی به سبب تاثیراتی که بر روی سالمتی و تندرستی افراد جامعه بخصوص  مقدمه و هدف:

(. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان صنایع نفت و 8029دارد بسیار مور توجه می باشد)ستایش، 

 گاز زاگرس جنوبی در فعالیت های ورزشی صورت گرفته است. 

صنایع نفت و گاز زاگرس جنوبی در شهرستان  پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان روش تحقیق:

نفر و به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش  991نفر(. اندازه نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان  790های جم می باشد )

پایایی پرسشنامه ها ی رسیده و ها به تائید چندتن از اساتید مدیریت ورزش ( بود.  روایی پرسشنامه8029پرسشنامه مشارکت ورزشی ستایش )

ها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد وتحلیل دادهبرآورد شد. برای تجزیه 19/3با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به مقدار 

استفاده شد. تمامی عملیات  فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای و رتبه بندی فریدمن

  .و آموس انجام شد  SPSSآماری با استفاده از نرم افزار 

فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به امکانات و تجهیزات، عوامل  -نتایج تحقیق آزمون تی نمونه ای نشان داد عوامل اجتماعییافته ها: 

 نوان عوامل موثر بر مشارکت ورزشی(، تعامل اجتماعی و عوامل سازمانی به عمحیطی، سالمتی و تندرستی، عوامل تفریحی )لذت و نشاط

کارکنان می باشد. همچنین نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد مهمترین عامل در مشارکت ورزشی کارکنان عامل امکانات و تجهیزات و 

 کم اهمیت ترین عامل نیز عامل اقتصادی بود.

کت کارکنان در فعالیت های ورزشی از وسعت و گستردگی زیادی برخوردار است. به عبارت دیگر، انگیزه افراد موضوع مشار نتیجه گیری:

از مشارکت در برنامه های ورزشی، جهت گیری یا تمایل آنها را نسبت به جنبه های اصلی مشارکت ورزشی را نشان می دهد. عوامل مختلفی 

(. همان طور که نتایج تحقیق حاضر 9380و همکاران،  0در فعالیت های ورزشی موثر هستند)پامال در جهت گیری یا تمایل افراد برای مشارکت

فرهنگی، اقتصادی، امکاناتی، محیطی، سالمتی و تندرستی، تعامل اجتماعی، تفریحی و سازمانی نقش موثری  -نشان می دهد عوامل اجتماعی

ا توجه به نتایج تحقیق باید گفت مشارکت کارکنان در فعالیت های ورزشی بستگی به در مشارکت کارکنان در فعالیت های ورزشی دارند. پس ب

ن این عوامل میزان انگیزه آنها و عوامل گوناگونی دارد. بنابراین میتوان ادعا کرد که استمرار، شدت و مدت فعالیت بدنی آنها می تواند با مهیا بود

شارکت در فعالیتهای ورزشی دارند ولی میزان آنها کم است، نشان میدهد که ارائه برنامهها و بیشتر گردد. اینکه کارکنان تمایل زیادی برای م

تسهیالت ورزشی از جانب متولی ورزشی برای این قشر که سالمت جسمانی و روانی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، کمرنگ بوده و مورد 

  توجه ویژه قرار نگرفته است.

                                                           
1. Hasanaskari200076@gmail.com 
2 
3. Pamela 
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 ت، فعالیت های ورزشی، کارکنان، زاگرس جنوبی.مشارک کلمات کلیدی:
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