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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
سرمایه ها می توان گام های استواری در راه توسعه علمی کشور برداشت .از لزوم اهمیت به حوزه ورزش همین بس
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.
آنچه از برگزاری همایش های مدیریت ورزشی به دنبالش هستیم بهره گیری مدیران ورزشی از دستاورد های آن و
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
مدیریت ورزشی تنها در مسائل تئوریک در ورزش مورد استفاده قرار نگیرد و به آن به عنوان یک تئوری منحصر به
فرد و قابل اجرا در مسائل علمی نگاه شود.

دکتر محمود گودرزی
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سخن دبیر همایش
دنیای امروز دنیای پیشرفت علوم مختلف است .علم مدیریت ورزشی شاید ظاهرا سابقه ای به قدمت علوم دیگر
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
یافته استقبال و توجه بسیاری به این عرصه علمی از خود نشان داده اند .در این میان دانشجویان ،پژوهشگران،
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
کشور در جهان بوده است.
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
ورزشی و معرفی و تقدیر از پژوهشگران این حوزه ،به دنبال ادای سهم خود در این زمینه بوده ایم و اگر موفقی به
دست آورده ایم مرهون نیروهای دانشی و مدیریت بهینه کلیه اساتید ،دانش پژوهان و همکاران خستگی ناپذیر در
جامعه مدیریت ورزشی کشور بوده است .در انتها اعتقاد دارم با عنایت ایزد منان و تالش های علمی و معنوی همه
افراد فعال در حوزه مدیریت ورزشی پر توان تر به این مسیر ادامه خواهیم داد.

دکتر حبیب هنری

ت
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سخن معاون علمی
همه ما بر این موضوع واقف هستیم که پژوهش های علمی یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و
توسعه پایدار در هر کشور به شمار میآید  .اما موفقیت و بالندگی جامعه علمی کشور بستگی به گستردگی پژوهش
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
شده است .انجمن علمی مدیرت ورزشی کشور نیز همواره تالش دارد منبع مهمی برای نشر دانش و اطالعات مهم
درباره مدیریت ورزشی و تشکیل گردهمایی های این جامعه علمی باشد و با فعال کردن ذهن پویا و پرسشگر
جامعه مدیریت ورزشی آن ها را به سوی انجام پژوهش های علمی موفقت آمیز و موثر سوق دهد.
از آنجا که مدیریت ورزشی یک مدیریت فراگیر است و تعداد بیشماری حوزه ورزشی را در برمی گیرد ،سعی ما با
توجه به اهداف و خط مشی های انجمن بر این است تا با همایش های برگزار شده گستردگی این علم را پوشش
داده و با مشارکت حداکثری دانشجویان ،اساتید و فعاالن ا ین جامعه به ارتقای سطح کیفی و اثرگذاری کاربردی آن
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
دانش در این رشته برآییم.

دکتر مصطفی افشاری

شورای سیاست گذاری همایش
ث
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دکتر محمود گودرزی
دکتر ابوالفضل فراهانی
دکتر حبیب هنری
دکتر فرشاد تجاری
دکتر مصطفی افشاری
دکتر محمد پورکیانی
دکتر ناهید اتقیاء
دکتر مرجان صفاری
دکتر حمید سیفی
دکتر لقمان کشاورز
دکتر حمید قاسمی
دکتر عباس نظریان مادوانی
آقای علی دیرنده

عوامل اجرایی همایش
ج

 92و  03بهمن ماه 8021

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

رییس همایش  :دکتر محمود گودرزی
دبیر همایش  :دکتر حبیب هنری
معاون علمی :دکتر مصطفی افشاری
معاون فناوری اطالعات :دکتر اکبر فرید فتحی
معاون هماهنگی :دکتر احمد محمودی
معاون اجرایی :دکتر ابراهیم علیدوست
مشاور دبیر همایش :دکتر رضا شجیع
مسئول دبیر خانه و روابط عمومی :سجده مرادی ،سمیه رستمی
مسئول کمیته بازاریابی :میترا نوری
مسئول کمیته تدوین کتابچه :دکتر محسن اسماعیلی – مسعود دارابی
مسئول کمیته داوطلبین :مهدیه سراجی
مسئول کمیته کارگاه آموزشی :دکتر میثم رحیم زاده
مسئول کمیته سخنرانان :فهیمه محمدحسن
مسئول کمیته کتاب برتر :دکتر رضا شجیع
مسئول کمیته مسابقه :ستاره اسکندری
مسئول کمیته پوستر :فرزانه جعفری
مسئول کمیته تغذیه :حسین بابایی
مسئول کمیته پذیرش :علی افروزه -مهناز مهماندوست
مسئول کمیته پیشکسوتان :دکتر خاطره جماعت
مسئول کمیته نقاشی :دکتر کیوان مالنوروزی
مسئول کمیته ساعت آزاداندیشی :علیرضا ذاکریان
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شهرهای دوستدار پیادهروی؛ الزامات و قواعد
9

محمد پورکیانی ،8علی افروزه

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

چکیده
هساتند .در
اضاافه وزن ه ستند
تحقیقات اخیر نشان دادهاند ،امروزه از هر سه آمریکایی ،یک نفر چاق است و دو سوم جمعیت آمریکا دارای ا ضافه
مارگ و
ایران نیز آمارها نشان میدهد حدود  93درصد از جمعیت را افراد چاق تشکیل میدهند و در مقایسه با سال  ،8073میزان مرگ
شایوع چاقی
چااقی
بااالتر از شیوع
میر بر اساس چاقی در ایران دو برابر شد است .حتی در برخی از گزارشها ،میزان شیوع چاقی زنان در ایران باالتر
زنان آمریکایی ثبت شده است .
هار روز در حال
حاال
اخیارا هر
کاه اخ یرا
پژوهشگران یکی از مهمترین دالیل شیوع چاقی را در طراحیهای شهری جستجو میکنند .شهرهایی که
گسترش هستند و به جای توجه به شهروندان جامعه تنها برای خودروها ساخته میشوند که به تبع آن امکان پیاده روی در شهرها
شاهرها
روز به روز کاهش مییابد .لذا هدف این پژوهش ،ارائه راهکارهایی برای توسعه شهرهای دوستدار پیادهروی بود.
پیاادهروی ا فراد
افاراد
شاانس پ یاده
ناد ،شانس
قارار گیر ند،
محاالت قرار
مختلاف در م حالت
امکاناات مخت لف
یاباد و امکا نات
کااهش یا بد
بررسیها نشان داد ،هر اندازه پراکندگی شهرها کاهش
بار تو سعه
توساعه
مثبتای بر
اثار مثب تی
تواناد ا ثر
شهروندان بیشتر میشود .ارتقا وضعیت ایمنی خیابانها و پیادهروهای شهر از موارد دیگری بود که میتوا ند
خیاباان های
هاای
همچناین خیا بان
یاباد و همچ نین
کااهش یا بد
شهرهای دوست دار پیادهروی بگذارد .در این مورد پیشنهاد میشود اندازه بلوکهای شهری کاهش
باریک جایگزین خیابانهای پهن شوند .در نهایت نیز خلق یک محیط جذاب برای شهروندان باید در دستور کار قرار گیرد .مع ماری
معمااری
متفاوت ساختمانها و رنگهای متفاوت ساختمانها از سادهترین اقدامات در این بخش هستند.

واژگان کلیدی :پیادهروی ،ارتقا سالمت ،برنامه ریزی شهری
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ارائه الگوی پارادایمی از افشاگری کارکنان در سازمان های ورزشی
9

حسن غالمی قاجاری  ،8معصومه کالته سیفری
 -8دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده
ال ممکن نیست .زیرا
امروزه سازمانها میکوشند از بروز خطا در میان کارکنان خود جلوگیری نمایند .اما در واقعیت این مهم کام ً
همواره کارکنانی هستند که موجب بروز خطای عمدی یا غیرعمدی در سازمانها میگردند .از این رو افشاگری تخلفات سازمانی
جزء جدایی ناپذیر سازمانهاست و سازمانهای ورزشی نیز از آن مستثنی نیستند .افشاگری یک عمل اخالقیست و راه حلی برای
جلوگیری از خطاهای آتی در سازمان محسوب میشود .اما برخی از کارکنان در زمان بروز خطا سعی در پوشش یا نادیده گرفتن آن
دارند؛ چون ممکن است در مواجهه با خطا و در صورت افشاگری مجبور شوند تا هزینههایی را پرداخت نمایند .بر این اساس هدف
از تحقیق ارائه الگویی پارادایمی از افشاگری کارکنان در سازمانهای ورزشی بود .این پژوهش به صورت اکتشافی-توسعهای و به
شکل کیفی اجرا شد .این تحقیق با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گردید و با توجه به اطالعات جمعآوری شده از رویکرد
نوخاسته (گلیزری) برای مطالعه استفاده شد .شیوه گردآوری دادهها مصاحبههای نیمه ساختار یافته بود که با کدگذاری و تحلیل
روی دادهها الگوی نهایی حاصل شد .جامعه تحقیق شامل مدیران ،کارشناسان و بازرسان سازمانهای ورزشی بود که دارای حداقل
 83سال سابقه فعالیت بودند .پس از انجام  81مصاحبه و کدگذاری آنها اشباع نظری حاصل شد که برای اطمینان تعداد مصاحبهها
تا  93ادامه یافت .برای تعیین موثق بودن دادهها در تحقیقات کیفی که معادل پایایی و روایی است اعتمادپذیری ،انتقالپذیری،
اتکاپذیری و تاییدپذیری بررسی شد.
یافتهها مدلی پارادایمی در سه سطح شامل عوامل بروز افشاگری کارکنان ،فرایند اجرای افشاگری کارکنان و پیامدهای افشاگری
کارکنان را نشان داد .عوامل بروز و فرایند اجرای افشاگری در سازمانهای ورزشی از چهار مقولة مرتبط با کارمند یا کارمندان
افشاگر در سازمانهای ورزشی ،مرتبط با ویژگیهای سازمان ورزشی ،مرتبط با خطای صورت گرفته در سازمان ورزشی و مرتبط با
خاطی یا خاطیان شکل گرفت و پیامدهای افشاگری کارکنان در سازمانهای ورزشی از پیامدهای اولیه و ثانویه تشکیل شد.
افشاگری کارکنان در سازمانهای ورزشی پیامد اولیه بود و پیامدهای ثانویه مواردی همچون شفافیت سازمانی ،جلوگیری از بروز
فساد ،دستیابی به نتایج عقالیی ،دستیابی به ورزش پاک ،مدیریت پاسخگو ،حفظ نیروهای نخبه ،تنبیه خاطیان ،دلگرمی نیروهای
صادق ،جلوگیری از هدر رفت منابع و رضایت ذینفعان را در بر گرفت .افشاگری دست خاطیان را از تخلف کوتاه میسازد و میتواند
روحیه انتقادی کارکنان را پرورش دهد تا در قبال خطاهای سازمان احساس مسئولیت کنند و بکوشند دیگران را از خطاهای رخ
داده در سازمانهای ورزشی مطلع سازند تا به عملکرد سازمانی آسیبی نرسد.

کلمات کلیدی :افشاگری ،خطا ،سازمان ورزشی ،کارکنان.
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ارتباط اعتماد نهادی و عملکرد با نقش میانجی اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان
تهران
0

فرشاد بیات ،8شهرام نظری ،9مهدی محمودی یکتا
 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی (نویسنده مسئول)
 -9استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -0عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی

چکیده
از آنجا که "آموزش و پرورش" 8نقش اساسی در رشد و توسعه علوم و فنون دارد ،عامل اصلی توسعه پایدار درهر کشوری است و
ایجاد هرگونه فرصت و زمینه برای تحول و بهینه سازی در آموزش و پرورش و به دنبال آن توسعه یک کشور ،استفاده از منابع
انسانی است ،که باعث میگردد سازمان آموزش و پرورش در بهرهبرداری از سایر منابع و رسیدن به اهداف آن سازمان موفق
شود(قادری و همکاران .)8028،هدف اصلی تحقیق که ارتباط بین اعتماد نهادی و عملکرد با نقش میانجی اشتیاق شغلی معلمان
تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران میباشد .جامعه آماری تحقیق شامل معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران در سال
تحصیلی  8027-21که 93منطقه آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران که در مجموع  8927نفر(  152نفر مرد و  101نفر
زن) بود .نمونهگیری با استفاده روش نمونهگیری خوشهای و جهت تعیین نمونه با در نظر گرفتن حجم جمعیت آماری( )Nاز جدول
تعیین حجم نمونه کرچی و مورگان استفاده شده و بر این اساس حجم نمونه برابر  987نفر بدست آمد .به منظور اندازه گیری
متغیرهای تحقیق از پرسشنامههای استاندارد اعتماد نهادی محقق ساخته( ،)8021عملکرد معلمان محقق ساخته ( )8021و اشتیاق
سالوناوا و شوفلی ( )9338استفاده شد .برای اطمینان از پایایی سواالت آن از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب  3/28 ،3/15و 3/17
بدست آمد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو  Plsبرای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
نتایج نشان داد که بین اعتماد نهادی و عملکرد( ،)r = 3/021بین اعتماد نهادی با اشتیاق شغلی( )r = 3/515و بین عملکرد و
اشتیاق شغلی ( )r = 3/515از نظر آماری ارتباط معنادار وجود داشت .همچنین نتایج نشان داد اعتماد نهادی بر عملکرد به صورت
مستقیم اثرگذار نیست اما اثر اعتماد نهادی بر اشتیاق شغلی و اشتیاق شغلی بر عملکرد ،به صورت مستقیم اثرگذار است .عالوه بر
این ،نقش میانجی اشتیاق شغلی بر رابطه بین اعتماد نهادی با عملکرد اثرگذار است .باید عنوان نمود که اعتماد سازمانی باعث
بهبود ارتباط و همکاری میان معلمان و مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش و ارتقاء کارایی و اثربخشی معلمان میشود .چرا که
محیطی که دارای اعتماد سازمانی است ،تأثیرات مثبت زیادی برای تربیت بدنی آموزش و پرورش دارد .اعتماد موجب رضایت شغلی
و رفتارهای فرانقشی یا رفتارهای شهروندی می شود .اعتماد به دنبال خود وفاداری را به ارمغان خواهد آورد و معلم وفادار ،حاضر
است فراتر از وظایف مقرر در شرح شغلی اش فعالیت کند و عامل مهمی در اثربخشی آموزش و پرورش محسوب شود.
کلمات کلیدی :اعتماد نهادی ،عملکرد ،اشتیاق شغلی ،معلمان تربیت بدنی ،شهرستانهای استان تهران.
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اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری فدراسیون های ورزشی
سعیده یوسفی ،1سید حسن

شکرابی2

 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -9دانشجو ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور گرمسار

چکیده
تحقیق حاضر با هدف اولویتبندی عوامل موثر بر افزایش بهرهوری فدراسیونهای ورزشی انجام گرفت .این تحقیق به لحاظ روش از
نوع پیمایشی و از حیث هدف ،کاربردی است .جامعة آماری تحقیق کلیة فدراسیونهای ورزشی بودند که  89فدراسیون (1
فدراسیون انفرادی و  1فدراسیون تیمی) به عنوان نمونه انتخاب شدند .تعداد کارکنان فدراسیونهای منتخب  021نفر بود که
براساس جدول مورگان و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای  821نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری پرسشنامة
عوامل موثر بر بهرهوری سازمانی کیانی و رادفر ( )8029بود که اعتبار آن توسط  7تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید.
همچنین ضریب اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ  3/15به دست آمد .از روشهای آمار توصیفی به منظور طبقهبندی نمرههای خام
و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (کلموگروف اسمیرنف و فریدمن) بهمنظور بررسی فرضیة تحقیق استفاده شد .نتایج
نشان داد که عوامل مدیریتی ،عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی_روانی به ترتیب در اولویتهای اول تا سوم قرار داشتند .همچنین
عوامل محیطی ،فردی ،اقتصادی ،ویژگیهای شخصیتی ،آموزش و ارباب رجوع به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار داشتند.
واژگان کلیدی :بهرهوری ،اثربخشی ،کارایی ،رتبهبندی ،فدراسیون

تدوین الگوی توسعه بدمینتون استان گیالن
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سعیده یوسفی
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده
تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی توسعه بدمینتون استان گیالن انجام شد .روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی
بود .جامعه آماری شامل اساتید تربیت بدنی دانشگاههای استان گیالن ،مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن و
روسا و نواب رئیس هیات های بدمینتون استان بودند .نمونهگیری بهصورت تمام شمار صورت پذیرفت و پس از تدوین
استراتژیهای توسعه بدمینتون استان با روش دلفی سه مرحلهای (مشتمل بر  5استراتژی) در جدولی ماتریسی بهصورت پرسشنامه
تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت .برای طراحی الگوی توسعه بدمینتون استان از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری
استفاده شد .مدل ساختاری تفسیری ،یک فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعهای از عناصر مختلف و مرتبط با یکدیگر
در یک مدل سیستماتیک جامع ساختاربندی میشوند .مدل نهایی چگونگی ارتباط بین استراتژی های توسعه را در سه سطح نشان
داد که در سطح اول استراتژی های توسعه همگانی و خانوادگی بدمینتون و در سطح نهایی ،برگزاری لیگ حرفه ای در استان قرار
گرفت .طراحی این مدل می تواند تسهیل گر فعالیت های مدیران مربوطه جهت توسعه بدمینتون استان گیالن باشد.
کلمات کلیدی :استان گیالن ،الگوی توسعه ،بدمینتون ،مدل ساختاری -تفسیری.

ارتباط سبک رهبری دبیر تربیت بدنی با منش ورزشی دانش آموزان دختر دور دوم متوسطه شهر تهران
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علیا9

افشار هنرور ،8صفورا سادات هاشمی
 -8استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 -9دبیر تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه  7تهران
چکیده
در پژوهش های دو دهه گذشته در ارتباط با نحوه عملکرد مربیان و مدرسان و کارایی آنها ،بیشتر بر شناخت خصوصیات مربیگری،
سبک های رهبری و الگوهای رفتاری تمرکز شده است و به تاثیر هر یک از این الگوها بر رفتارهای فراگیران کمتر توجه شده است.
یکی از این تاثیرات منش ورزشی می باشد .منش ورزشی تحت عنوان احترام به روابط اجتماعی ،احترام به قوانین و مسئولین ،تعهد
به ورزشی که به آن پرداخته می شود ،احترام و توجه به حریف ،و عدم رویکرد منفی در جهت عملکرد ورزشی ،تعریف شده است.
لذا این پژوهش بر آن شد تا ارتباط بین سبک رهبری دبیر تربیت بدنی را با منش ورزشی دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد.
روش این پژوهش با توجه به نوع مطالعه توصیفی بوده و به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد که به صورت میدانی به اجرا
درآمده است .جامعه آماری این تحقیق شامل  953نفر دانش آموز و  81نفر معلم تربیت بدنی دوره دوم متوسطه دخترانه شهر
تهران بود که به صورت تصادفی انتخاب شده اند .به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رهبری در ورزش چالدورای
( )8213و منش ورزشی ساخته ولراند و همکاران ( )8227استفاده گردید .جهت تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون
های آماری کلموگروف اسمیرونف و همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سبک رهبری آموزش و تمرین ( ،)r=30079 ،P≤ 3038سبک رهبری دموکراتیک
( ،)r=30982 ،P≤ 3038سبک رهبری حمایت اجتماعی ( ،)r=30099 ،P≤ 3038و سبک رهبری بازخورد مثبت (،P≤ 3038
 )r=30877باا منش ورزشی دانش آموزان وجود دارد .بین سبک رهبری آمرانه باا منش ورزشی دانش آموزان ارتباط معناداری
وجود نداشت ( .)r=30319 ،P =30959از نتایج این پژوهش اینگونه برداشت می گردد که معلمانی که بیشتر از سبک های رهبری
رابطه مدار مانند دموکراتیک ،آموزش و تمرین ،حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت استفاده می کنند؛ می توانند انگیزش پیشرفت
بیشتری در دانش آموزان خود ایجاد کنند و در نهایت باعث شکل گیری منش ورزشی در دانش آموزان گردند .لذا استفاده از این
سبک های رهبری می تواند به نیازهای روحی و روانی و به صورت کلی نیازهای انسانی دانش آموزان پاسخ داده و موجب درک آنها
در موقعیت های مختلف و شکل گیری روابط صمیمی شود و در این راستا تمایل دانش آموزان را برای کسب موفقیت بیشتر در
ورزش افزایش می یابد.

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

آسیب شناسی علل عدم موفقیت تیم ملی فوتبال امید در راهیابی به بازی های المپیک
9

حجت اهلل لطیفی ،8افشار هنرور
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 -8عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 -9استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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
شکست در آن ،تبعات مثبت یا منفی اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و حتی اقتصادی دارد .آخرین حضورهای تیم ملی فوتبال امید
ایران در المپیک مربوط به سال های ( 8279مونیخ) و ( 8271مونترال) بوده است که در المپیک مونترال عملکرد موفقی هم داشت
و به دور بعد صعود کرد .البته در المپیک ( 8213مسکو) نیز موفق به کسب سهمیه شد که کاروان ایران در آن مسابقات به دالیل
سیاسی شرکت نکرد .با عملکرد فعلی تیم امید در انتخابی المپیک  9393توکیو ،عمال آرزوی ایران برای حضور در فوتبال المپیک
 91ساله شده است (در صورت عدم حذف فوتبال در المپیک) .بدیهی است که این مساله نمی تواند حاصل بدشانسی و یا مسائل
موردی باشد و نشان از مشکل بزرگتری است که نیاز به بررسی دارد .لذا این پژوهش با هدف آسیب شناسی علل عدم موفقیت تیم
امید در راهیابی به  2دوره المپیک قبلی انجام شده است .پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسه ای است که به روش کتابخانه ای با
بررسی مستندات ،اتفاقات  ،برنامه ریزی ها و روند طی شده برای حضور در مسابقات انتخابی انجام شده است .برای این منظور ،ابتدا
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
سازی ،آموزش های پایه ،تکمی لی و مستمر در کلیه رده های سنی ،لیگ منظم در قالب برنامه های  AFCو  ،FIFAو قوانین و
مقررات می توانند موجب موفقیت در فوتبال شوند .در طرف مقابل ،عواملی مانند نبود راهبرد ،اهداف مشخص ،مدیران ناکارآمد و
فرمان بر ،اشتباه های مربی (در نحوه تمرینات آمادگی ،انتخاب بازیکنان و ترکیب تیم ،استفاده از سیستم ها و تاکتیک های متنوع
با توجه به شرایط حریف) ،عدم درخشش ستاره ها ،نبود آمادگی جسمانی و روانی ،عقب ماندگی کلی نسبت به رقبای منطقه ای،
قاره ای و جهانی ،عملکرد دروازه بان ها ،فقدان گلزن تمام عیار ،گروه سخت ،و دخالت سیاسیون در امور فوتبال؛ می توانند موجب
عدم موفقیت در فوتبال شوند .بررسی های انجام شده در ارتباط با تیم امید نشان داد که علیرغم وجود بازیکنان مناسب ،مسائل
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 ها ،در
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
نامناسب ،اشکاالت کلی در فرهنگ ،کمبود آمادگی روانی و مهارتی ،قراردادهای نامناسب بازیکنان امید با باشگاه ها ،تغییرات متعدد
مربی ،و برنامه ریزی نامناسب برای تمرین تیم ،عدم استفاده از تکنولوژی روز توسط افراد متخصص (نظیر آنالیزور) ،باالتکلیفی در
خصوصی سازی فوتبال ،عدم استفاده از ال گوی کشورهای توسعه یافته در صنعتی سازی فوتبال و بهره گیری از ظرفیت های
اقتصادی آن ،و نداشتن کرسی در مجامع قاره ای و جهانی مرتبط با فوتبال توسط افراد مسلط به زبان بین المللی اشاره کرد .مسائل
سخت افزاری نیز عبارت بودند از نبود فضای مناسب تمرین ،منابع مالی ناک افی و پایدار ،نبود تجهیزات مرتبط با علم روز فوتبال ،و
نبود مراکز پزشکی ورزشی در باشگاه های فوتبال
کلمات کلیدی :تیم امید ،فوتبال ،شکست ،سهمیه ،دخالت سیاسی ،مدیریت.

ارایه الگوی توسعه ورزش شهروندی در کالن شهرها :مطالعه موردی شهر تهران
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احمد نصرالهی قدیم
مربی گروه علوم ورزشی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده
هدف از این تحقیق ارایه الگوی توسعه ورزش شهروندی در کالن شهرها :مطالعه موردی شهر تهران بود .روش تحقیق از نوع
توصیفی و پیمایشی از نوع آمیخته بود .جامعه آماری تحقیق را کلیه کارشناسان و متخصصان ورزش شهروندی ،اعضای هیات علمی
تربیت بدنی و مدیران ورزشی شهروندی تشکیل می دادند .در بخش کیفی نمونه گیری به روش هدفمند ( 87نفر) و در بخش کمی
تصادفی ساده ( 830نفر) بود .از پرسشنامه محقق ساخته برآمده از مصاحبه ها برای جمع آوری اطالعات در بخش کمی استفاده
شد .از نرم افزارهای  MAXQDAو  SPSS V25برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شد .نتایج نشان داد که مهترین عوامل
موثر بر توسعه ورزش شهروندی در کالن شهرها عبارت بودند از تبلیغات محیطی ،ایجاد زیرساخت های ورزش همگانی ،ایجاد
مسیرهای مناسب دوچرخه سواری ،فرهنگ سازی ورزش خانواده و توسعه فضاهای ورزشی بانوان بود .همچنین الگوی توسعه ورزش
شهروندی در کالن شهرها دارای چهار سطح بود که در سطح اول توسعه زیرساخت و در سطح چهارم فرهنگ سازی ورزش
خانوادگی قرار داشت .نتایج این پژوهش نشان داد که توسعه ورزش شهروندی در کالن شهرها نیازمند نگاه جامع بر کلیه عوامل
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
استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده
تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه تجارت الکترونیک باشگاههای حرفهای فوتبال اروپا و آسیا از لحاظ ارائه خدمات آنالین به
هواداران تیم از طریق وب سایت رسمی باشگاه و اتخاذ استراتژیهای بازاریابی آنالین توسط این باشگاهها انجام گرفت .روش تحقیق
حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود .روش گردآوری اطالعات به صورت میدانی بود که با استفاده از چک لیست محققساخته،
اطالعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شد .این پرسشنامه پس از بررسی و مطالعه ادبیات تحقیق تنظیم شد و روایی محتوای آن با
اعمال نظرات و اصالحات صورت گرفته توسط اساتید و متخصصان در زمینه بازاریابی و ارتباطات ،تأیید شد .به منظور تأیید پایایی
چک لیست تحقیق ،از روش پایایی مصححان استفاده شد .این چک لیست با بررسی وب سایتهای تیمهای ورزشی مورد تحقیق،
تنوع و تعداد محتواهای رسانهای 8این وبسایتها را ثبت مینمود .محتواهای رسانهای شامل  00آیتم رسانهای از قبیل وجود فوروم
ویژه هواداران ،گالری عکس و ویدئو ،امکان به اشتراک گذاری فایلها توسط هواداران ،تلویزیون اینترنتی ،پادکست و  . . .بود که
تعامل باشگاه – هوادار را از طریق وب سایت رسمی باشگاه تسهیل مینمود .همچنین اطالعات مربوط به وجود و گستردگی
فروشگاههای آنالین این باشگاهها که از طریق وب سایت این باشگاهها اقدام به فروش محصوالت باشگاه مینمودند نیز توسط این
چک لیست ثبت شد .جامعه تحقیق حاضر ،تیمهای حرفهای فوتبال اروپا و آسیا بود که در باالترین سطح به رقابت با حریفان خود
میپرداختند .لذا با توجه به هدف تحقیق 81 ،تیم راه یافته به مراحل نهایی لیگ قهرمانان اروپا 81 ،9تیم راه یافته به مراحل نهایی
جام باشگاههای آسیا 0به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند .اعضای گروه تحقیق با مراجعه به وب سایت اینترنتی رسمی
باشگاه های مذکور و بررسی موشکافانه تمامی صفحات موجود ،اقدام به تکمیل چک لیستهای تحقیق نمودند .اطالعات حاصل از
چک لیست تحقیق پس از ورود به کامپیوتر ،توسط نرم افزار  SPSSنسخه  99مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در تمامی شاخصهای مربوط به بازاریابی در وب سایتهای باشگاههای اروپایی غیر از شاخص فروش محصوالت متفرقه (محصوالتی
که متعلق به خود باشگاه نیستند) ،بیشتر و باالتر از باشگاههای آسیایی بود .به عبارت دیگر هیچ کدام از باشگاههاای اروپاایی در وب
سایت رسمی خود نسبت به فروش محصوالت غیر مرتبط با باشگاه خود اقدام نمی-کردند .الزم به ذکر اسات برخای از باشاگاههاای
اروپایی مثل آرسنال و بایرن مونیخ ،بیش از  9هزار محصول ورزشی و غیر ورزشی از طریق وب سایت رسمی باشگاه به فروش می-
رساندند.باشگاههای آسیایی استفاده کمتری را از استراتژیهای بازاریابی آنالین داشتند و باشگاههای اروپاایی باا میاانگین  80/25از
 ،93استفاده بیشتری را از این استراتژیها میکردند.نتایج آزمون تی نشان داد که بین باشاگاههاای دو قااره تفااوت معنایداری در
استراتژیهای بازاریابی آنالین اتخاذ شده توسط وب سایت رسمی باشگاه وجود دارد ( .)P>3/338همچنین نتایج این آزمون ضریب
همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان خدمات آنالین ارائه شده توسط وب ساایت باشاگاه و میازان اساتراتژیهاای بازاریاابی
آنالین باشگاه تنها در میان باشگاههای جام باشگاههای اروپا ارتباط معنی داری وجود دارد ( )P=3/335و در میان باشگاههای حاضار
در جام قهرمانان آسیا این ارتباط معنیدار نیست .در میان وب سایت باشگاههای اروپاایی  -کاه حرفاهایتارین باشاگاههاای ماورد
مطالعه در این تحقیق به شمار میرفتند – با افزایش میزان ارائه خدمات آنالین ،استفاده از استراتژیهای بازاریابی نیز افزایش مای-
یافت و بر عکس .یکی از نتایجی که از این امر می توان گرفت این است که ارائه خدمات آنالین به هواداران تیم در وب سایت باشگاه

1. media contents
2. UEFA Champions League
3. AFC Champions League
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میتواند به عنوان مقدمه ای برای استفاده از بازاریابی آنالین باشد ،چرا که با ارائه خدمات آنالین مناسب ،هاواداران بیشاتری جاذب
وب سایت باشگاه می شوند و ساعات بیشتری در آن صرف میکنند که فرصت بسیار مناسبی برای ارائه محصوالت و کساب درآماد
در اختیار باشگاه قرار میدهد .این در حالی است که در میان باشگاههای آسیایی چنین ارتباطی وجود نداشت کاه احتمااالً نشاانگر
عدم توجه مدیران این باشگاهها به استفاده از تکنولوژیهای نوین میباشد.

کلمات کلیدی :استراتژی های بازاریابی ،فوتبال ،تجارت الکترونیک ،باشگاه های حرفه ای.
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مقایسه سهولت استفاده (یوزر فریندلی) وبسایت فدراسیون های بدنسازی ایران و کشورهای منتخب
0

ماریا قربانی ،8رضا شجیع ،9حسین پورسلطانی زرندی
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -0دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده
در سالهای اخیر میزان استفاده از اینترنت با سرعتی غیرقابل تصور در حال افزایش است؛ و این موضوع اینترنت را به اولین مرجع
مردم برای دسترسی به اطالعات تبدیل کرده است .یکی از ابزار دسترسی به اطالعات در جهان مجازی وب سایت است .وب سایت
یک ابزار ارتباطی مناسب بین سازمانها ،کاربران و شهروندان هستند که مهمترین هدف آنها ارائه اطالعات به آنهاست .هدف از این
تحقیق مقایسه سهولت استفاده (یوزر فریندلی) وبسایت فدراسیون های بدنسازی ایران و کشورهای منتخب می باشد .پژوهش
حاضر از نوع توصیفی است .جامعه آماری تحقیق را وبسایت فدراسیون های بدنسازی ایران و کشورهای منتخب بود .نمونه گیری به
روش هدفمند انجام شده و وب سایت فدراسیون بدنسازی کشورهای ایران ،کره جنوبی  ،ایتالیا ،چین ،کانادا ،اکراین و اسپانیا به
عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند .از پرسشنامه کیفیت وبسایت های ورزشی فریدفتحی ( )8028برای سنجش میزان
سهولت استفاده از وبسایت های فدراسیون های ورزی استفاده شد .نتایج نشان داد که میانگین سهولت استفاده وبسایت فدراسیون
بدنساز ی ایران به طور معنی داری پایین تر از فدراسیون های منتخب بود .همچنین میانگین آسان و در دسترس بودن امکانات
سایت برای افراد غیرمتخصص ،دسترسی ساده به عناصر وبسایت ،نقشه کامل سایت ،منوی انعطافپذیر و در دسترس و امکان
عقب گرد به مکان-های مختلف سایت ،زیر منو و منوی اصلی در دسترس در تمامی صفحات ،منوی شاخساری برای دسترسی به
تمامی قسمتها با یک کلیک ،سرعت بارگزاری و استفاده از موتورهای جستجو بدون خطا در وبسایت فدراسیون بدنسازی ایران به
طور معنی داری پایین تر از فدراسیون های منتخب بود .سهولت استفاده (یوزر فریندلی) وبسایت فدراسیون تاثیر بسزایی در رضایت
افراد مراجعه کننده به وبسایت دارد که نیاز است فدراسیون های ورزشی به این امر توجه ویژه نمایند.
کلمات کلیدی :فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ،وب سایت ،کیفیت ،سهولت استفاده
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تأثیر عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی برمیزان ترک خدمت مدیران و کارکنان تربیت بدنی شرکت بهره
بردای نفت و گاز مسجد سلیمان
شهال چراغی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد یاسوج،دانشگاه آزاد اسالمی  ،یاسوج ایران

چکیده
آینده جهان در هزاره سوم ،آکنده از رقابت ،عوامل محیطی نامطمئن و رواج فناور یهای برتر بوده و انواع مختلف ناآرامی ها و عدم
اطمینان را شکل می دهد .مدیران سازمان ها برای برون رفت از بحرا نهای شکل گرفته ،راهبردها و نظریه های خاصی را اتخاذ می
کنند تا بتوانند از عمیق ترشدن و سرایت عدم اطمینان و ناآرامی به دیگر بخش ها جلوگیری نمایند .تروما هم تعریف پزشکی و هم
تعریف روا نشناختی دارد .از نظر پزشکی ،تروما به یک جراحت بدنی شدید یا شوک بحرانی و از نظرروا نشناختی ،تجربه ای است
که ازنظر هیجانی دردناک ،پریشان کننده و ناگهانی باشد و اغلب باعث اثرات پایدار بدنی و ذهنی شود .به زبان ساده تروما
"مواجهه با یک عامل فشار آسیب زای بی نهایت شدید" گفته می شود .با درنظرگرفتن استعاره سازمان همانند موجودزنده ،سازمان
هادر طول حیات خودبا مصائب ،بالیا و آسیب های مختلفی مواجه می شوند ترومای سازمانی ،پدیده ای است که در صورت وقوع،
شوک فراوانی به همه افراد و گروه های سازمانی و حتی به خانواده کارکنان وارد نموده و ساختارهای دفاعی و محافظتی سازمان را
در هم می شکند .تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی بر ترک خدمت مدیران و کارکنان تربیت
بدنی شرکت بهره بردای نفت و گاز مسجد سلیمان انجام پذیرفته که ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی پیمایشی است.
جامعه آماری پژوهش را 2 8نفر از مدیران و کارکنان تربیت بدنی شرکت بهره بردای نفت و گاز مسجد سلیمان تشکیل داده(کل
شمار).ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه های محقق ساخته کامن و همکاران ()8272بود که براساس طیف لیکرت تنظیم شده
است .برای محاسبه روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی و استفاده ازنظریات خبرگان و برای محاسبه پایایی پرسشنامه از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مذکور  3/18و 3/10به دست آمد .برای تحلیل داده ها از اطالعات جمعیت شناختی) آمار
توصیفی (و در بخش استنباطی نیز برای تحلیل داده ها از نر م افزار  Lisrel ، SPSSو آزمون همبستگی ،ضریب رگرسیون
چندمتغیره ،آزمون  tبرابری و نابرابری واریانس ها و آنالیز واریانس)  ANOVAاستفاده شد.
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین ابعاد ایجادکننده ترومای سازمانی وترک خدمت کارکنان و مدیران ،رابطه معنی داری وجود
دارد و سهم تأثیرگذاری هریک از این عوامل متفاوت است .همچنین این تأثیربراساس جنسیت ،نوع استخدام ،سنوات خدمت و
پست سازمانی کارکنان و مدیران با یکدیگر متفاوت است .است متغیرترومای سازمانی با ابعاد افراد ،اهداف ،ساختار ،فناوری
ومحیط با ترک خدمت رابطه معنی داری دارد .در نتیجه افزایش این ابعاد موجب فزونی گسست پیوندهای شبکه ای ،روابط شبکه
ای و کاهش همگنی گروه ها ،اعتماد ،تعهدات و انتظارات متقابل و هویت مشترک کارکنان شده و همچنین قدرت و جسارت
اعضای سازمان ها را با افول مواجه می نماید .براین اساس ،می توان دریافت با افزایش دامنه تأثیرگذاری ترومای سازمانی با
ابعادش،ماندگاری کارکنان در سازمان کاهش می یابد .سازمان ها با افزایش مشارکت کارکنان برای ارتقای سطح کاری آنان از
طریق تقویت هنجارهای احساس مفیدبودن ،بهره ور بودن و هویت بخشی به کارکنان و تحریک و انگیزش کارکنان سازمان برای
مشارکت بیشتر در جلسات و مراسم های گوناگون در توسعه شبکه های اجتماعی سازمان تالش نمایند .دیگر اینکه به ایجاد اعتماد
باال بین کارکنان از طریق برقراری ارتباطات باز و شفاف ،اطال ع رسانی صحیح و انتشار اخبار خوب و بدسازمان ،مالقات مستمر
کارکنان با مدیران ارشد و پاسخ گویی صریح و شفاف مدیران ارشد و ارزیابی عملکرد رودررو که باعث ایجاد فضای تفاهم و اعتماد
بین سازمان و ذینفعان خواهد شد ،بپردازند.
کلمات کلیدی :تروما؛ ترومای سازمانی؛ترک خدمت ،مدیران و کارکنان  ،شرکت بهره بردادری نفت و گاز مسجد سلیمان.
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تحلیل سناریوی ریسک عملیاتی در ورزش تربیتی با استفاده از شبکههای بیزی در 2202
0

جواد شهولی کوه شوری* ،8فریبا رافعی دهکردی  ،9محمد رضا برومند
*8
 -8دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه
 -9دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
 -0استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
یکی از مسایل جالب در هوش مصنوعی ساخت شبکه بیزی بر اساس نمونه هایی از داده ها است؛ شبکه بیزی یک گراف جهتدار
غیرمدور است که مجموعهای از متغیرهای تصادفی و نحوه ارتباط مستقل آنها را نشان میدهد .ایده کلی و مقدماتی دربارۀ شبکه-
های بیزی ،در واقع ترکیبی از دو شاخه نظریه گراف و نظریه احتمال است .در این پژوهش ترکیبی تحلیل حساسیت و تحلیل
سناریو ریسک عملیاتی با محوریت روش شبکه بیزی ،به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی ریسک عملیاتی ،برای فرایند تحلیل کالن
روندهای آینده و بررسی اثر آنها بر توسعة ورزش تربیتی ایران در  83سال آینده بر مبنای نظر خبرگان صورت گرفت؛ به این ترتیب
که ابتدا برای فرآیند مورد مطالعه ،مراحل ،ریسکها و عوامل ایجاد کننده ریسک در آینده ،شناسایی و سپس روابط علی بین عوامل
ایجادکننده ریسک در هر مرحله از فرآیند استخراج شد .پس از طراحی ساختار شبکه بیزی ،مقداردهی به شبکه از طریق تکمیل
پرسشنامه توسط کارشناسانی با حداقل پنج سال سابقه کار در فرآیند مورد مطالعه ،انجام گردید .در نهایت پس از پیادهسازی شبکه
برای فرآیند ،انواع تحلیلهای مدیریتی ریسک عملیاتی از طریق انجام تحلیل حساسیت و تحلیل سناریو استخراج شد .برای انجام
تحلیل های ریسک عملیاتی از نرم افزار  Agenaاستفاده شد.
یافته های این پژوهشنشان می دهد که عامل عملیاتی راهبرد شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راستای اجرایی شدن
با در نظر گرفتن کالن روند فناوری تاثیر  05درصدی بر توسعة ورزش داشن اموزی ایران دارد ،و پس از آن بیشترین تاثیر را به
ترتیب ،کالن روندهای اقتصادی ،جمعیت شناختی ،محیط زیست و کالن روند انرژی بر توسعة ورزش دانش آموزی دارند .نتایج
نشان داد اجرای سناریوی بحرانی برای کیفیت اقدامات صورت گرفته در فرآیند تمرکز بیشتر بر سواد حرکتی و تبدیل آن به محور
موضوعی ورزش دانش آموزی ،نشان می دهد که در شرایط بحرانی انتظار  19درصدی وجود دارد که منجر به قانونی شدن رشد
سواد حرکتی به عنوان یک مسئولیت همگانی گردد.
کلمات کلیدی :ورزش تربیتی ،ریسک عملیاتی ،شبکه بیزی ،تحلیل حساسیت ،تحلیل سناریو.

• 8نویسنده مسئول :جوادشهولی کوه شوری 320052011839
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نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر توسعه ورزش همگانی با توجه به رویکردهای جهانی و اولویت های داخلی
9

ستاره اسکندری ،8فرزاد غفوری
 -8دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 -9دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده
تحقیق حاضر با هدف نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر توسعه ورزش همگانی با توجه به رویکردهای جهانی و اولویت های داخلی
انجام شد .مطالعه حاضر به روش آمیخته اکتشافی و در دو فازکیفی و کمی و به صورت پی در پی انجام شد؛ جامعه تحقیق ،نخبگان
ورزش همگانی بودند که  53نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .در مرحله اول با روش نمونه گیری در دسترس و از طریق
ایمیل و همچنین از طریق شبکه اجتماعی لینکداین با اساتید کشورهای در دسترس به جمع آوری پروژه های انجام شده در زمینه
ورزش همگانی اقدام شد و همچنین به  89نفر از متخصصان و باتجربه های حوزه ورزش همگانی مراجعه و از طریق مصاحبه
عمیق به شناسایی گویه های این عوامل بر اساس اولویت های داخلی پرداخته شد .سپس این شاخص ها در یک پرسشنامه پنج
ارزشی لیکرت بعد از تعیین روایی(صوری و محتوایی) و پایایی ،15/0در اختیار نمونه تحقیق به صورت قرار گرفت .جهت نرمال
بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف ( )p<0/05و همچنین ،جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون دو جمله
ای( )p>0/05استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین ورزش همگانی و عامل فرهنگی و اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد .نقش عامل اجتماعی
فرهنگی بر ورزش همگانی پررنگ بوده و پیشنهاد می شود؛ باشگاه های ورزشی با مدارس همکاری کنند و همچنین ،کمپینی جهت
ترویج سالمت در مدارس می توان راه اندازی کرد تا کودکان به ورزش کردن ترغیب شوند.
کلمات کلیدی :ورزش همگانی ،مدارس ،اجتماعی و فرهنگی
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تحلیل کیفی دیدگاه مراجع عظام تقلید و اساتید حوزه علمیه نسبت به ورزش تربیتی و پرورشی
0

علی ذاکریان ،8علیرضا ذاکریان ، 9محمدعلی قره
 -8عضو هیأت علمی دانشگاه طلوع مهر
 -9دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -0دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده
مراجع تقلید و علمای دین نقش بسزایی در تأثیرگذاری بر روی افراد جامعه دارند و یکی از مقولههایی که باعث افزایش کیفیت
سالمت جامعه مخصوصاً قشر جوان مانند دانشجویان و محصالن را تحت شعاع خود قرار میدهد ،ورزش است .ازینرو هدف
پژوهش حاضر تحلیل کیفی دیدگاه مراجع عظام تقلید و اساتید حوزه علمیه نسبت به ورزش تربیتی و پرورشی است .پژوهش
حاضر از نوع کیفی و نظریهسازی داده بنیاد است .ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه و بررسی ادبیات پژوهش میباشد .روش نمونه-
گیری از نوع روش نمونهگیری نظری است و بعد از  81مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با مراجع تقلید و اساتید حوزه علمیه
اشباع نظری حاصل شد .روش تحلیل دادهها طی فرآیند کدگذاری باز ،محوری و گزینشی انجام گرفت .برای تعیین موثقبودن از
روش بازکدگذاری توسط یک پژوهشگر دیگر استفاده شد 83 .درصد از کلیه صفحات کدگذاریهای انجام گرفته در اختیار یک
پژوهشگر دیگر قرار گرفت .ضریب اسکات که نشان دهنده میزان توافق کدگذاری در دو مرحله است ،برای مقولههای اصلی 3/18
است.
یافتهها نشان داد مراجع معتقدند ورزش سالم ،نقش تربیتی و پرورشی برای روح و جسم دارد و باید مورد توجه مراکز آموزشی
مانند مدارس ،دانشگاهها و حوزهها قرار گیرد .نتیجه پژوهش بیان کرد که امروزه در سطوح تربیتی و پرورشی ورزش ،نیازمند
بهرهمندی از آموزشهای بنیادی با تاکید بر ارزشهای اسالمی و استفاده از جسم برای تقویت روح هستیم .همچنین میتوان گفت
ورزش تربیتی و پرورشی باعث افزایش کیفیت زندگی و ارتقای سالمت جامعه میشود.
کلمات کلیدی :مراجع عظام تقلید ،اساتید حوزه ،ورزش تربیتی ،ورزش پرورشی ،تحلیل کیفی.
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تعیین تاثیر آموزش و کارگروهی با نقش میانجیگر تعهد سازمانی بر توانمند سازی جهت پیش بینی عملکرد
شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب (معادالت ساختاری)
9

مرتضی مطهری ،8حبیب هنری ،9جواد شهالیی باقری ،0مهدیه مطهری
 -9دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
9و  -0دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دبیر آموزش و پرورش شهرستان خلخال ،منطقه شاهرود

چکیده
امروه سازمان ها از دو دهه گذشته تا کنون در سطح جهانی فرایندی را آغاز کرده اند که بدون تمرکز بر ویژگی های منابع انسانی
از جمله آموزش ،8کارگروهی ،9توسعه توانمندی ها در بین کارکنان و عملکرد شغلی نمی توانند در بازار رقابتی باقی بمانند ،زیرا
همه دارایی های سازمانی از جمله مهارت ها و دانش کارکنان قابیلت تکرار ندارد .به طور مثال عملکرد شغلی کارمندان تنها در
صورتی رخ می دهد که کارکنان یک سازمان قادر به مدیریت منابع انسانی خود به منابع انسانی قابل اعتماد باشند و مدیران
سازمان ها با دخیل کردن و مشارکت کارکنان در سازمان به دنبال محیطی مساعد و مطلوب برای سازمانشان می باشند .هدف از
تحقیق حاضر تعیین تأثیر آموزش و کار تیمی بر توانمند سازی کارکنان با نقش میانجی گر تعهد سازمانی جهت پیش بینی عملکرد
شغلی در کارکنان فدر اسیون های ورزشی منتخب و طراحی مدل آن می باشد .تحقیق حاضر بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات فرا
اثبات گرا محسوب می گردد .محقق با پیش فرض فلسفی فرا اثبات گرا مسئله پژوهش را ارزیابی و مورد واکاوی قرار می دهد .و
رویکرد کمی را برای حل مسئله خود برمی گزیند .و از لحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی بوده و از لحاظ شکل فرضیات به صورت
علی می باشد .ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول به صورت مطالعات کتابخانه ای و در مرحله دوم بوسیله پرسشنامه های
استاندارد خواهد بود .فرمت داده ها در این تحقیق به صورت عددی می باشد .جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان فدراسیون های
ورزشی منتخب (فدراسیون های ورزش های تیمی و ورزش های انفرادی) تشکیل می دهند .با توجه به فرایند بسیار پیچیده و
دشوار جمع آوری داده ها ،محقق پس از مراجعه به  93فدراسیون جهت پاسخگویی دقیق به پرسشنامه ها ،در نهایت چهار
فدراسیون تیمی که از کارمندان بیشتری نسبت به فدراسیون های تیمی دیگر برخوردار بودند و همچنین چهار فدراسیون رشته
ورزشی انفرادی مجموعا هشت فدراسیون با محقق همکاری نموده و محقق پس از تحویل نامه تنظیم شده از سوی دانشگاه عالمه
طباطبائی به دبیران فدراسیون ها ،کارکنان فدراس یون های فوتبال ،والیبال ،بسکتبال ،کشتی ،تیروکمان ،جودو ،نجات غریق و شنا
با محقق در فرایند تکمیل پرسشنامه های تحقیق همکاری نمودند .در تحقیق حاضر با توجه به تعداد گویههای پرسشنامه تحقیق
( 90گویه) تعداد نمونه حداقل  885نفر و حداکثر  095نفر میباشد .پس انجام هماهنگی های الزم و شناسایی جامعه آماری
تحقیق ( لیست کارکنان) تعداد تقریبی  803پرسشنامه به صورت حضوری در میان کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب توزیع
گردید .از مجموع تقریبی  803پرسشنامه توزیع شده میان اعضاء نمونه تحقیق  893پرسشنامه ارجاع شد که در نرم افزار Spss
تعداد  5نفر به عنوان اعضای نمونه بی تفاوت از تحقیق کنار گذاشته و در نهایت  885پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
پرسشنامه تحقیق شامل پنج بخش اصلی سواالت مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی ،پرسشنامه کارگروهی(شمیدت1()9339،
سوال) ،آموزش(شانهان ،فینچ و ساتون 9()9337،سوال) ،تعهد سازمانی(پورتر 5()8272،سوال) ،توانمند سازی
کارکنان(من 5()9383،سوال) و عملکرد شغلی(تامی مهالماکی و همکاران 0()9381 ،سوال) مجموعا  90سؤال میباشد .روایی این

1. Training
2. Team Work
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پرسشنامه ها توسط  89نفر از متخصصین حوزه مدیریت ورزشی از لحاظ ظاهری مورد تایید قرار گرفت و روایی محتوای آن توسط
چهار تن از اساتید متخصص مدیریت و برنامه ریزی ورزشی و بوسیله فرم های  CVRو  CVIمورد بازنگری قرار گرفت .شاخص
 CVRبرای این پرسشنامه ها برابر با  3/71و شاخص  CVIبرابر با  3/75محاسبه گردید .محقق ابتدا با تنظیم درخواستی به
معاونت آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبائی به دبیران فدراسیون ها جهت همکاری با محقق ،نامه ای را تنظیم
نموده و سپس به صورت حضوی به فدراسیون های ذکر شده مراجعه نموده و با هماهنگی با دبیر فدراسیون مبادرت به توزیع
پرسشنامه ها نمود .جهت تجزیه و تحلیل کمی داده های تحقیق ( به صورت توصیفی و استنباطی) از نرم افزار  Spssورژن 95
استفاده شده است .همچنین جهت طراحی مدل ساختاری از نرم افزار معادالت ساختاری  Smart PLSورژن  0استفاده شد.
مدل ساختاری تحقیق حاکی از آن است که آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی آنان تاثیر ندارد(.)β =3/899 ،t =8/951،H1
همچنین کارگروهی به تنهایی بر توانمند سازی تاثیر معناداری ندارد( .)β =3/90 ،t =3/911،H2اما نتایج مدل حاکی از آن است
که کارگروهی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر معناداری دارد( .)β =3/091 ،t =0/131،H3همچنین آموزش کارکنان بر توانمند
سازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد( .)β =3/981 ،t =5/927،H4از طرفی تعهد سازمانی کارکنان بر توانمند سازی تاثیر
معناداری دارد( .)β =3/981 ،t =5/978،H5و در نهایت توانمندی سازی با تاثیر از آموزش  ،کار گروهی و با واسطه گری تعهد
سازمانی بر عمبکرد شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب تاثیر دارد( .)β =3/939 ،t =1/913،H6همچنین به منظور
تحلیل میانجی تعهد سازمانی بر رابطه علی آموزش کارکنان و توانمند سازی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب با استفاده از
اچرای مدل در حضور و بدون حضور میانجی در مدل ،نتایج نشان داد شمول واریانس( )VAFمحاسبه شده طبق فرمول =VAF
 a*b/(a*b)+c> 0/80برابر با  3/79می باشد و از آنجا که داخل بازه  3/39و  3/13می باشد میانجی به صورت جزیی و نزدیک
به کامل می باشد .همچنین در خصوص میانجی گری تعهد سازمانی بر رابطه علی کارگروهی و توانمند سازی کارکنان و محاسبه
 VAFپس از اجرای مدل با حضور و بدون حضور میانجی مشاهده شد که  VAFبرابر با  3/27می باشد و بنابراین تعهد سازمانی
میانجی کامل برای رابطه علی کارگروهی و توانمند سازی کارکنان محاسبه می گردد .سه متغیر آموزش کارکنان ،تعهد سازمانی و
کارگروهی می توانند تو انمند سازی کارکنان را پیش بینی کنند و از آنجا که ارزیابی مفهوم توانمندسازی می تواند برای مدیران
دشوار باشد لذا به مدیران فدراسیون های ورزشی پیشنهاد می شود از این متغیرها برای دستیابی به میزان توانمندی کارکنان خود
استفاده نمایند .همچنین ،دو متغیر آموزش و کا رگروهی رفتار تعهد سازمانی را پیش بینی می کند و نیز تمامی متغیر های آموزش
کارکنان ،کارگروهی ،تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان رفتار عملکرد شغلی کارکنان را پیش بینی می کنند؛ بنابراین می توان
از این متغیرها در راستای سنجش وضعیت تعهد سازمانی و نیز عملکرد شغلی کارکنان استفاده نمود .در یک نتیجه گیری کلی از
یافته های تحقیق می توان بیان داشت که متغیر تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین آموزش و کار گروهی با
توانمندسازی کارکنان نقش مهم و اساسی دارد؛ چرا که در رابطه بین آموزش و توانمندسازی نقش میانجی به صورت جزئی و
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
بر آن مان ند آموزش و افزایش کار گروهی ،زمینه ارتقای توانایی ها و شایستگی های کارکنان را فراهم نموده تا از این طریق ،با
بهبود عملکرد کارکنان به بهره وری مناسبی در سازمان دست یابند .لذا ،در این راستا می توانند به صورت بهینه از مدل تحقیق
استفاده نموده و آن را به عنوان راهنمای علمی و عملی کارشان مد نظر قرار دهند.
کلمات کلیدی :انگیزش ،برنامه های ورزشی ،عملکرد.
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رویکرد قوم شناسی در مطالعات مدیریت ورزشی
میربیگی9

علی بسطامی  ،8سیده کژال
 - 8،9دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه ایوان کی
چکیده
قوم شناسی یکی از روش های پ ژوهش کیفی است که به عنوان یک رویکرد مهم در مدیریت ورزشی می تواند به کار گرفته شود.
هدف از این مقاله برجسته کردن ارزش قوم شناسی به عنوان یک روش کیفی و مستند کردن ادبیات فعلی می باشد .ما بطور خاص
قصد داریم به سواالت زیر پاسخ دهیم :قوم شناسی چیست؟ چگونه می توان از آن برای مطالعه مدیریت ورزشی استفاده کرد؟
جستجوی رایانه ای در بعضی پایگاه های داده از جمله Sage ، direct Science ،Routledge ، Sport Medicine ، Elsevier
 ،sport studies، Medline، Social Science، Index ،Research Methodsبا کلید واژه قوم شناسی و مدیریت ورزشی در بین
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
تدوین و ترجمه شده است .مسئله های مثل تغییرات ورزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی بیش از هر چیز زمینه ورزش و مدیریت
ورزشی را مستعد مطالعه قوم شناسی می کند .تمرکز بر این موضوعات ورزش و مدیریت ورزشی را به میدان مناسبی برای شناخت
مردم ،فرهنگ و جامعه تبدیل خواهد کرد .قوم شناسی پتانسیل خارق العاده ای برای کشف هر چه بیشتر در زمینه های مدیریت
ورزشی دارد که تاکنون تحت بررسی قرار نگرفته اند و خارج از کانون اصلی مدیریت ورزش هیچ تفاوتی با سایر رشته های مشابه
ندارد .تحقیق قوم شناسی در ورزش به بهبود و حل مسائل مدیریتی ورزشی و غنی سازی علوم ورزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی در زمینه ور زش کمک خواهد کرد .همچنین قوم شناسی ورزش می تواند به روشنگری و معماری ورزش کمک کند و دارای
پیامدهای عملی باشد .قوم شناسی را می توان به عنوان یک کیفیت علمی علوم اجتماعی توصیف کرد علمی که به دنبال درک
گروه های انسانی ،جوامع یا فرهنگ سازی است .پیشنهاد می شود ،ضرورت پردازش بیشتر پژوهشگران حوزه مدیریت ورزشی به
تحقیق با رویکرد قوم شناسی باشد؛ چنین رویکرد کارآمدی ورزش را به عنوان بستر مناسبی برای مطالعات قوم شناسی روشن می
کند .نتیجه چنین نگرشی به مسئله ورزش مدرن هم دستاوردهای زیادی برای قوم شناسی ورزشی خواهد داشت و در نهایت منجر
به شناخت بیشتر امر ورزشی می شود و خدمات قوم شناسی به مدیریت ورزشی را تسهیل خواهد کرد.
کلمات کلیدی :قوم شناسی ،رویکرد کیفی ،مدیریت ورزشی.

Email: bastamialigolf@gmail.com

 . 8نویسنده مسئول  :علی بسطامی
شماره تماس32892978917 :
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شناسایی ابعاد سواد ارتباطی :با رویکرد تحلیل مضمون
9

حمید قاسمی*  ،8نازنین راسخ
 -8دانشیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور تهران
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تهران
چکیده
سواد ارتباطی به عنوان یکی از سوادهای ضروری در تعریف یونسکو به عنوان «توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن
آداب اجتماعی» مطرح شده است .با مروری بر انواع سوادهای مطرح شده در سطح جهان می توان دریافت که محور کلیدی در همه
آن ها بهینه سازی «درک و کاربرد» ارتباط در حوزه ای خاص است  ،از این رو ،هدف از پژوهش حاضر ،کشف مضامین و مؤلفه
های اصلی و فرعی «سواد ارتباطی» و شناسایی شاخص های بالقوه برای بهبود این نوع سواد در نظام های آموزشی بود .این
پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون به شیوه براون و کالرک ( )9331انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل منابع
علمی حوزه ارتباطات به زبان انگلیسی و افراد صاحب نظر دراین حوزه بود .روش نمونه گیری از منابع به صورت هدفمند از کتب با
بیشترین ربط موضوعی با مفهوم کلی سواد ارتباطی (پنج مورد) و در گام دوم مصاحبه با صاحب نظران ارتباطی ،انتخاب  99نفر تا
رسیدن به اشباع نظری بود.
یافته ها نشان داد که تم های اصلی سواد ارتباطی شامل «ارتباط مبتنی بر حواس»« ،ارتباط تخصصی» و «ارتباط در سطوح
مختلف» بود .تم اصلی «ارتباط مبتنی بر حواس» مشتمل بر تم های فرعی «سوادهای بینایی ،شنوایی ،بویایی ،المسه و چشایی»
بود .تم اصلی «ارتباط تخصصی» مشتمل بر تم های فرعی «سوادهای سخن گفتن ،نوشتن ،خواندن ،دیدن  ،زبان بدن ،فناوری
های ارتباطی ،ارتباط بین فرهنگی ،تبلیغاتی ،ارتباط سازمانی ،روابط عمومی ،روابط بین الملل ،حقوق شهروندی ،مالی ،تجاری،
هیجانی و پژوهش ارتباطی» بود .تم اصلی «ارتباط در سطوح مختلف» نیز مشتمل بر «سوادهای درون فردی ،میان فردی ،گروهی،
جمعی و فرا فردی» بود .سرعت تحوالت ارتباطی در دنیای امروز ،به همان اندازه که ضرورت توجه و تأکید بر «سواد ارتباطی» را
افزایش می دهد ،به همان اندازه بازنگری و به روزرسانی آن را متناسب با تحوالت ارتباطی روز افزایش می دهد.
کلمات کلیدی :سواد ارتباطی ،تحلیل مضمون ،ارتباطات ،ارتباط تخصصی ،ارتباط بین فردی.
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شناسایی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیر در استادیوم های فوتبال
0

امیرانصاری اردلی ،8ساراکشکر ،9غالمعلی کارگر
8
 -8کارشناس ارشدمدیریت ورزشی  ،دانشگاه عالمه طباطبائی
9و -0دانشیار ،مدیریت ورزشی ، ،دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیردر استادیوم های فوتبال
بود .پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل
مضمون استفاده گردید .جامعه شرکتکنندگان در این تحقیق شامل مدیران و مهندسین فنی استادیومهای محل برگزاری لیگ
برتر فوتبال ایران  ،داوران و ورزشکاران و همچنین متخصصان مدیریت ورزشی خصوصاً افراد متخصص در بازاریابی ورزشی بودند.
در ابتدا نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری خبرگان و با انتخاب هدفمند به تعداد  83نفر انجام شد.
پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تعداد  03کد باز بدست آمد که در  2مقوله محوری قرار گرفت .در نهایت نیز از
مقوله های بدست آمده 0 ،مفهوم بهبود وضعیت اجتماعی( که دربرگیرنده مقوله های محوری بهبود روابط اجتماعی ،کیفیت
خدمات رفاهی) مدیریت توسعه پایدار(که در برگیرنده مقوله های زیباسازی فضای ورزشی ،کاهش خطرات زیست محیطی ،بهبود
مدیریت آلودگی ،بهبود الگوی مصرف انرژی) بهبود وضعیت اقتصادی( که دربر گیرنده مقوله های کاهش هزینه های سازمانی،
بهبود مدیریت منابع انرژی ،ارتقا برند استادیوم) بدست آمد .از نتایج حاصل این پژوهش می توان در تکمیل اطالعات موجود برای
ساخت استادیوم های مبتنی بر توسعه پایدار سود برد .همچنین در این پژوهش به برخی از شیوه های بهره برداری از منابع انرژی
تجدید پذیر نظیر پنل های خورشیدی و سیستم استحصال باران درساخت استادیوم های فوتبال اشاره شد که سازمان های ذی
ربط میتوانند از این نتایج برای باال بردن کیفیت استادیوم های فوتبال کشور و کاهش آلودگی های زیست محیطی بهره ببرند.
کلمات کلیدی :استادیوم فوتبال ،انرژی ،تجدید پذیر.

E-mail: amiransaaari@gmail.com

 .8نویسنده مسئول :امیر انصاری اردلی
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شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (رویکرد کیفی)
9

مقصود نجفی کلوری* ،8محمد حامی ،9وحید شجاعی ،0مرتضی مطهری
 -8دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
9و  -0استادیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
 -9دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده
امروزه مسئله مبارزه با فساد خواست جدی و عمومی مردم است و در این خصوص تمامی قوای کشور خصوصاً قوه قضاییه موظف به
ساز و کارهایی را برای پیشگیری و مبارزه با آن در نظ ر گیرند تا عالوه بر سالمت دستگاه قضایی رشد و پویایی جامعه نیز به دنبال
داشته باشد .فساد مالی می تواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی راننده ها و فعالیت های
زیرزمینی سوق دهد و همچنین موجب به وجود آمدن سازمان های وحشتناکی مانند مافیا شود .فساد گسترده و فراگیر یکی از
نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل ببرند .هدف از
تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران میباشد .این تحقیق در صدد است تا مدلی کیفی جهت
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
بومی در فساد در ورزش ایران نیز همخوانی داشته باشد .در واقع این تحقیق می کوشد تا به چگونگی عاملهای موثر بر فرایند بروز
فساد در بستر واقعی آ ن بپردازد و با ساخت مدلی بر اساس ادبیات موجود ،تجربیات و نگرش افراد صاحب نظر به تبیین عمیق و
جامعی از این پدیده دست یابد .تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری می باشد .محقق با استفاده از پارادایم
تفسیری مسئله پژوهش را مورد ارزیابی قرار می دهد و رویکرد کیفی را برای تحقیق خود بر می گزیند .استراتژی مورد استفاده در
این تحقیق استراتژی گرندد تئوری می باشد و تاکتیک مورد استفاده تحلیل محتوای پنهان می باشد .لذا تحقیق حاضر در وهله اول
از ماهیت اکتشافی برخوردار است و در وهله دوم و به لحاظ استفاده مخاطب از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میگردد .از آن جا
که این تحقیق بیشتر گرایش به بررسی عمیق تعداد اندکی نمونه تحقیق دارند از نوع مطالعات میدانی است .فرمت داده ها به
شکل متن و صوت بوده و محقق با استفاده از مصاحبه با خبرگان این حوزه نسبت به جمع آوری داده ها مبادرت می نماید .جامعه
و نمونه آماری این تحقیق  85نفر از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی و علوم قضایی و مدیران اجرایی از جمله اساتید عضو هیئت
علمی دانشگاه های علوم قضایی ،دادستان و مدیران حوزه قضا ،مدیران اجرایی در فدراسیون های ورزشی و اعضاء متخصص و
مجرب هیئت علمی در حو زه مدیریت ورزشی می باشند که از طریق مصاحبه عمیق با این افراد نسبت به جمع آوری اطالعات اقدام
گردید
اهمیات
یت
یافته های تحقیق نشان دهنده این است که کد(مقوله) محوری عامل مدیریتی دارای مقوالت فرعی سوء مدیریت با ضریب اهم
یت تارین
ترین
اهمیات
که باابا اهم
 ،2برنامه ریزی با ضریب اهمیت  ،83تصمیم گیری با ضریب اهمیت  2و مدیریت منابع با ضریب اهمیت  99کاه
تر ضاعف
ضعف
شاخص در بخش مقوله عامل مدیریتی است استخراج گردید .همچنین در کد محوری عوامل حقوقی نیز سه مقوله فرعی تار
قوانین ،نظارت بر قوانین و شفافیت قوانین به ترتیب با ضرایب اهمیت  09 ،79و  93احصاء گردید .همچنین عامل ماهیت ورزش به
عامال
مل
موع عا
مجماوع
عنوان مقوله اصلی دیگر با ضریب اهمیت  93جزو شرایط علی اثر گذار بر فساد در صنعت ورزش تلقی می گردد .در مج
سوب مای
می
محساوب
صنعت ورزش مح
ساد در صانعت
یدایش ففسااد
حقوقی با ضرایب اهمیت بیشتر نسبت دو عامل دیگر جزو عوامل علی اثر گذار در پپیادایش
گردد.
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هم چنین یافته ها در بخش شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش نشان داد ،مقوالت اصلی رانت ،داللی و البیگری(
اهمیات
یت
با ضریب اهمیت  )82متشکل از مقوالت فرعی داللی ها در ورزش(با ضریب اهمیت  ،)83البی های درون سازمانی با ضریب اهم
عوامال
مل
صلی عوا
له ااصالی
مقولاه
یت مقو
نهایات
یت  1و در نها
اهمیات
 ،9و روابط و رانت سیاسی با ضری باهمیت  2و همچنین مقوله اصلی رسانه با ضریب اهم
انگیزشی متشکل از انگیزه های مالی (با ضریب اهمیت  )89و منافع سیاسی( با ضریب اهمیت  )1احصاء و اکتشاف گردید .همچنین
مدل نهایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش را نشان می دهد.
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مدل کیفی تحقیق
له م حوری
محاوری
مقولاه
نتایج کیفی تحقیق حاکی از آن بود که شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش کشور متشکل از سه مقو
نی  99و
فراوانای
ضریب فراوا
رانت و داللی و البیگری ،رسانه و عوامل انگیزشی می باشند که در این میان عوامل رانت داللی و البیگری باابا ضاریب
نتیجاه
جه
عوامل انگیزشی با ضریب اهمیت  90بیشترین فراوانی را در میان عوامل برخوردارهستند .قسمتی از نتیجه به دست آمده باابا نتی
به ععناوان
نوان
ها را باه
سانه هاا
تحقیقات گیوریان ( ،)8028زارع و همکاران ( )8025و نوگاران ( ) 9332ناهمسو بود .در تحقیقات یاد شده ررساانه
گر در باروز
بروز
یکی از عوامل مبارزه با فساد دانسته ا ند در حالی که در تحقیق پیش رو ،رسانه ها خود به عنوان یکی از عوامل مداخله گار
بررسای
سی
مورد برر
فساد شناسایی شدند .دلیل این ناهمسویی می تواند در ماهیت متفاوت جوامع تحقیق و نیز ماهیت متفاوت نوع فساد ماورد
پیش رو ففساادهای
سادهای
یق پایش
تحقیاق
باشد چرا که در تحقیقات یاد شده فساد اداری در سازمان های دولتی مورد تحقیق بود در حالی که در تحق
مالی در صانعت
صنعت
فرهنگی و مالی در سازمان های ورزشی کشور مورد تحقیق قرار گرفت .همانند بحث فساد فرهنگی ،در بحث فساد ماالی
فرایناد
ند
ین فرای
که در اایان
ند کاه
جود داررناد
یز ووجاود
ورزش نیز عالوه بر عوامل زمینه ای ایجاد فساد و عوامل موثر بر گسترش آن ،عوامل دیگری ننیاز
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.
کرد.
موضاوع
ضوع
ین مو
ست اایان
خوردار ااسات
برخاوردار
ها بر
متاسفانه در ورزش کشورمان به ویژه در فوتبال که از جذابیت مالی بیشتری نسبت به سایر رشته هاا
ند .در
دارناد.
شارکت دار
بس یار ریشه ای و گسترده است؛ به طوری که حتی سیاسیون نیز در البیگری برای انتخاب مربیان برخی تیم ها ممشاارکت
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
تیم
که در
شود بلبلکاه
می شاود
ختم ننمای
موارد خاتم
ین ماوارد
ها انجام گیرد ،توسط دال الن و البی های قوی صورت می پذیرد .مساله داللی و رانت تنها به اایان
هاا،
سیون ها
فدراسا
بات فدرا
انتخاباات
ند در انتخا
طه ممناد
رابطاه
بات راب
نتخاباات
سادان ،انتخا
خورد باابا مف سدان
برخاورد
مواردی همچون وجود روابط و توصیه ها و سفارشات در بر
موثر در ارارکاان
کان
یار ماوثر
صابات غ ی
انتصاابات
ساد ،انت
بروز ففسااد
فراد در باروز
دسترسی سیاسیون به رانت های غیر رسمی ،افزایش داللی در ورزش ،مصالح اافاراد
ورزش ،رانت های موجود در صنعت ورزش ،ارتباطات و البیگری در منابع قدرت ،عدم پرداخت حقوق باشگاه ها توسط افراد صااحب
صاحب
مالی ااماری
مری
ساد ماالی
بروز ففسااد
سیر باروز
ین تفااسایر
رانت و وجود بنگاهههای داللی و شرطبندی در ورزش های مختلف نیز قابل مشاهده است .با اایان
منطقی است چرا که منافع برخی افراد در همین فرایند و روال غیرقانونی نهفته است .از طرف دیگر ،رسانه ها به جای انجام ووظاایف
ظایف
قانونی خود و اطالع رسانی و فاش ساختن موارد فساد مالی صورت گرفته در صنعت ورزش کشور ،به دالیل مختلف همچون اعاعماال
مال
ید و فروش
فاروش
خریاد
ند خر
فرایناد
شارکت در فرای
ته و باابا ممشاارکت
گرفتاه
مالی را گرف
سدان ماالی
مفسادان
نب مف
جاناب
نفو ذ برخی افراد و یا حفظ مصالح کشور و برخی افراد ،جا
کناان و ببساتر
ستر
بازیکنان ،عدم پرداخت حق پخش به باشگاه ها از سوی صدا و سیما ،تاثیر کاذب و حبابی فضای مجازی در قیمت بازیک نان
سازی عدم درآمد کافی از کپی رایت و تی وی رایت برای باشگاه ها ،خود نیز در گسترش فساد مالی در صنعت ورزش کشور به طور
نان صاورت
صورت
سبی در ورزش آآناان
مناسابی
مستقیم دخالت دارند .این در حالی است که در کشورهای پیشرفته از نظر ورزشی که سازماندهی منا
پذیرفته است ،رسانه ها نمی توانند اینگونه عمل نموده و بر ورزش آن کشورها تاثیرات سوء داشته باشند بلکه به عنوان یکیاز ارارکاان
کان
مختلفای
فی
شی مختل
انگیزشای
مل انگیز
عوامال
یت ،عوا
نهایات،
اصلی درآمدزایی باشگاه ها و فدراسیون ها ،نقش مثبتی در توسعه ورزش آنان ایفا می کنند .در نها
ید .در
نمایاد.
فراهم نما
سترش آن را فاراهم
برای افراد وجود دارد که عالوه بر موارد یاد شده می تواند در فساد مالی مداخله نموده و موجبات گگساترش
این راستا می توان به انگیزه هایی همچون جذب بازیکنان در تیم ها ،رشد قیمتی ورزشکاران غیر رکوردی ،فروش و خرید بازیکنان،
تامین
هت تاام
جهات
افزایش قیمت ورزشکاران و فساد عامالن خرید و فروش ،سوء استفاده از منابع ،متوسل شدن ورزشی ها به سیاسیون ج
منابع ،منافع و اهداف کوتاه مدت سیاسیون ،استفاده از رانت های دولتی به بهانه خصوصی سازی ،دریافت رشوه از برخی از مربیان و
بازیکنان جهت استخدام در تیم ،پولشویی از طریق وارد کردن بازیکنان خارجی توسط ایجنتت ها ،انگیزه کسب ثروت در افراد از راه
یاافتی و
های در ی
پول هاا
یار پاول
های نامشروع ،عدم پاسخگویی در قبال دریافت امکانات دولتی ،کسب منفعت از پروژه های بیهوده و تطه ی
برای اافاراد
فراد
تسهیالت به وسیله ورود به فضای ورزش اشاره داشت که جملگی آن ها می تواند زمینه ساز کسب درآمدهای نامشروع بارای
مالی در
ساد ماالی
سعه ففسااد
توساعه
لت و تو
دخالات
سیل دخا
پتانسایل
شود و از آنجایی که ثروت و پول همیشه موضوعی جذاب برای انسان بوده ،لذا به شدت پتان
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گر در
له گار
مداخلاه
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 ...
مربیاان
گسترش فساد مالی در صنعت ورزش کشور پیشنهاد می شود که تمامی امور ورزشی همچون خرید و فروش بازیکنان و مرب
توان از
یرد تااتا ببتاوان
قرار گگیارد
قانون قارار
بین قاانون
یر ذره باین
تحت قوانین موجود و با نظارت کامل صورت پذیرد و امور مالی افراد دخیل در آن ها ززیار
گسترش فساد مالی در ورزش که ماهیتی پاک و جوانمردانه دارد جلوگیری نمود .همچنین ،ضروری است که قوانین بین المللی حق
لذا اافاراد
فراد
کپی رایت در کشور جاری شود تا از این طریق باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی منبع درآمدی مناسبی داشته باشند و لاذا
شاغل در این سازمان ها کمتر متوسل به روش های غیرقانونی همچون داللی و البیگری برای کسب درآمدهای نامشروع شوند.
کلمات کلیدی :فساد مالی ،صنعت ورزش ،شرایط علی ،شرایط بستر ،شرایط مداخله گر.

08

مقاالت سخنرانی

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

تحلیل محتوای وبسایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
0

ماریا قربانی ،8رضا شجیع ،9حسین پورسلطانی زرندی
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -0دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده
ارگانها و نهادهای دولتی در سراسر جهان از مهمترین استفاده کنندگان شبکه جهانی اینترنت هستند که با بهره گیری از امکانات
گسترده و قابل دسترس اینترنت برای انجام امور خود و سهولت در برقراری ارتباطاتشان بهره می برند .یکی از مفیدترین اقدامات در
این زمینه در سراسر جهان این است که این وب سایتها حاوی اطالعاتی در مورد نهاد مورد نظر است که برای پاسخ به پرسشهای
اولیه مراجعه کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات آن سازمان بارگزاری شده اند .هدف این تحقیق تحلیل محتوای وبسایت
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بود .روش تحقیق حاضر تحلیل محتوا بود .جامعه آماری تحقیق را کلیه اخبار و مطالب وب
سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در سال  8021تشکیل می دادند .نمونه گیری به صورت تصادفی و هفته آماری انجام
گرفت .در این روش از هر هفته  8روز به عنوان نمونه انتخاب شده و اخبار و محتوای آن روز تحلیل می شود .از برگه ی کدگزاری
برای جمع آوری اطالعات استفاده شد .روایی برگه کدگزاری به تایید  5نفر از اساتید رسیده و پایایی آن با استفاده از ضریب پی
اسکات  3/19به دست آمد .نتایج نشان داد که در مولفه نوع ورزش ،بیش از  73درصد اخبار مربوط به ورزش قهرمانی بوده و تنها
 03درصد مربوط به سایر مولفه های ورزش بود .همچنین بر اساس جنسیت  25درصد مطالب مربوط به مردان و  5درصد مربوط
به زنان بود .همچنین بر اساس فاعل خبر ،بیش از  93درصد مربوط به مدیران فدراسیون و هیات های استانی و  93درصد مربوط
به ورزشکاران بود .به نظر می رسد محتوای وبسایت فدراسیون تیراندازی با کمان نیاز به توجه بیشتری به ورزش همگانی ،ورزش
بانوان و ورزشکاران این رشته دارد.
کلمات کلیدی :فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ،وب سایت ،تحلیل محتوا ،نظریه چهارچوب سازی
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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

سعید کیانی ،8حمید زاهدی
 -8دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 -9استادیار گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

چکیده
مربیان محور و رکن اصلی تیم های ورزشی هستند و از بین سه عامل ورزشکار ،مربی و تماشاگر ،مربی سازمان دهنده قوی و
زیربنای هر پیشرفت ورزشی یا تیمی است .هدف از این پژوهش بررسی اثر رفتارهای اخالقی بر رفتارها و میزان خطرپذیری
نوجوانان رزمیکار با توجه به نقش میانجی رابطه مربی و ورزشکار بود .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .شرکت
کنندگان این پژوهش را  039نفر از رزمیکاران نوجوان با دامنه سنی  89تا  81سال تشکیل میدادند که به روش هدفمند و در
دسترس از باشگاههای شهر نجف آباد انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل مقیاس رفتار مربیگری مرتبط با اخالق ورزشکاری
بولتر و ویس ،خطرپذیری نوجوانان ایران زاده محمدی و همکاران و رابطه مربی و ورزشکار جوویت و نتومانیس بودند .روایی
پرسشنامه ها به تائید  1نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ تائید رسید .تجزیهوتحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  SPSSو  AMOSانجام
شد.
نتایج حاصل از الگ وسازی معادله ساختاری نشان داد که مدل تأثیر رفتار اخالقی مربی بر خطر پذیری نوجوانان رزمی کار با
میانجی گری کیفیت ارتباط مربی و ورزشکار از برازش مطلوب برخوردار است .نتایح نشان داد که رفتار اخالقی مربی بر خطر پذیری
نوجوانان تأثیر دارد و با وارد شدن کیفیت ارتب اط مربی این تأثیر بیشتر می شود .در مجموع ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد
که رابطه مربی و ورزشکار متغیر واسطهای در رابطه بین رفتار اخالقی مربی بر رفتارها و میزان خطرپذیری رزمیکاران بود.
کلمات کلیدی :رفتارهای اخالقی ،میزان خطرپذیری  ،رابطه مربی و ورزشکار ،نوجوانان رزمیکار.

1- skiyani6976@yahoo.com
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طراحی الگوی شکوفایی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان
9

سجده مرادی ،8سمیه رستمی آذر
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
 -9دانشجو دکتری مدیریت ورزشی

شکوفایی منابع انسانی موضوعی است که در سالهای اخیر در رفتار سازمانی مثبت ،مطرح شده است و در ادبیات داخلی پژوهشهای
معدودی در این زمینه وجود دارد .وقتی که منابع و یادگیری انسانی شکوفا میشوند ،به طور همزمان احساس سرزندگی را تجربه
مینمایند و این امر میتواند به رشد و پیشرفت منابع انسانی منجر شود ، .در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا شکوفایی فردی،
گروهی و سازمانی از یکدیگر تفکیک شده تا درک شفافتری از این مفهوم در سطوح باالتر حاصل شود .نکته حائز اهمیت دیگر
اینجاست که توجه به شکوفایی منابع انسانی باید با توجه به پیش فرض های مؤثر بر آن همراه باشد تا نتایج درخورتوجهی همراه
داشته باشد .باتوجه به خال مطالعاتی ،انجام پژوهشی جامع درخصوص کلیه پیش فرض های مؤثر بر شکوفایی فردی ،گروهی
وسازمانی منابع انسانی میتواند حائز اهمیت باشد .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و توسعه ای است و در آن از روش تحقیق
کیفی استفاده شده است .جامعه آماری شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان می باشد .داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته
جمع آوری و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل زمینه ای استفاده شده است .سپس ،از فن دلفی برای برآورد شاخصهای
ناشناخته و تعیین توافق صاحبنظران استفاده شده است .در ادامه شاخصهای روایی محتوا محاسبه شده است .در این پژوهش به
منظور اطمینان از روایی پژوهش ،با استناد به معیارهای کرسول و میلر ()9333اقداماتی شامل تطبیق توسط اعضا ،مشارکتی بودن
پژوهش ،بررسی همکار و اظهار سوگیری پژوهشگر انجام شده است .برای سنجش پایایی نیز در این پژوهش از روش باز آزمون و
روش توافق درون موضوعی استفاده شده است .در گام دوم با فن دلفی به شناسایی پیش فرضهای ناشناخته پرداخته شده و در گام
سوم محاسبه شاخصهای  CVIو  CVRو در گام چهارم تحلیل میانجی متغیرها انجام شده است .
یافته های پژوهش نشان داد که پیش فرض های شکوفایی فردی منابع انسانی شامل منابع وظیفهای و منابع توسعهای با نقش
میانجی منابع شخصی ،پیش فرض های شکوفایی گروهی شامل منابع اجتماعی و منابع تیمی با نقش میانجی رفتارهای کاری
عاملی و پیش فرض های شکوفایی سازمانی شامل منابع فرهنگی با نقش میانجی منابع سازمانی بوده است .منابع اجتماعی و منابع
تیمی ازمنظر مصاحبهشوندگان از پیشایندهای شکوفایی فردی ،گروهی و سازمانی بوده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
پیش فرض های شکوفایی فردی ،گروهی و سازمانی ازمنظر مصاحبه شوندگان با یکدیگر متفاوت بوده اند .ازنظر افرادی که در
مصاحبه ها مشارکت نموده اند ،صرفاً من ابع اجتماعی و منابع تیمی هم بر شکوفایی فردی ،هم شکوفایی گروهی و هم شکوفایی
سازمانی مؤثربوده اند  .میان عناصر مدل ویژگیهای شغلی و شکوفایی فردی ،همبستگی مثبت وجود دارد .در پژوهش حاضر منابع
وظیفه ای عالوه بر ویژگیهای شغلی مواردی مانند انعطاف پذیری ساعات کاری ،به روزبودن و اهمیت آموزش و پژوهش را نیز شامل
شده است .نتایج پژوهش نشان داده است که میان اعتماد درک شده در روابط میان کارمندان و سرپرستان و شکوفایی فردی،
ارتباط مثبتی وجود دارد.
کااری
رفتارهاای کار
سانی؛ رفتار ها
نابع انانساان
ساازمانی ممناابع
کلمات کلیدی :شکوفایی فردی منابع انسانی؛ شکوفایی گروهی منابع انسانی؛ شکوفایی س
عاملی و الزامات شغلی.
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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)
بابک عظیمی ثانوی
عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

چکیده
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
مدیریتی می تواند در راستای توسعه سازمانهای کشور ،به ویژه سازمانهای ورزشی نقش بسزایی ایفا کند.
این پژوهش به لحاظ هدف ،بنیادی-کاربردی بوده که به روش تحلیلی ،اکتشافی و میدانی انجام گرفته است .جامعه آماری پاژوهش
حاضر اساتید و خبرگاان حاوزه مادیریت ورزشای و مادیران و کارشناساان وزارت ورزش و جواناان( )N=017بودناد .از مصااحبه و
پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش بهره برده شد .روش پژوهش بصورت آمیخته انجام شد .در بخش کیفی باا رویکارد اکتشاافی و باا
استفاده از تکنیک تحلیل مضمون(تم) به شناسایی مضامین و مولفه ها پرداخته شد و در بخش کمای جهات ارائاه و تأئیاد مادل از
نسل دوم معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی بهره برده شد .روایی پرسشنامه باا مشاورت اسااتید و متخصصاین امار
صورت پذیرفت .پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تائید گردید .کلیه محاسبات از طریق نرم افزارهاای EXCEL
و  WarpPLSصورت پذیرفت.
یافته ها حاکی از آن بود که شاخص وجودکوانتومی بر مؤلفه های استخراج شده بهره وری کوانتومی تاأثیر معنااداری دارد و مادل
ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است( .شاخص .)AVIF=8/135 ،ARS=3/971 ،APC=3/972همچنین قدرت پیشبینای
مدل طراحی شده ،با استفاده از مقدار ضریب تعیین ( )R2برای متغیرهای وابسته ،در حاد مطلاوبی گازارش شاد .بطوریکاه میازان
 58/9درصد از واریانس متغیر مشارکت سازمانی ،توسط متغیرهای وارد شونده به آن توجیه میشود .نتیجه ای کاه از ایان پاژوهش
حاصل می شود این است که در سازمان ها مطلوب است از مادل بهاره وری کوانتاومی باه عناوان جاایگزین سابک هاای پیشاین
مدیریتی جهت دستیابی به بهره وری مطلوب و پویایی سازمان استفاده شود.
کلمات کلیدی :مهارتهای غیر مادی کوانتومی ،بهره وری کوانتومی ،تحلیل مضمون ،وزارت ورزش و جوانان.
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عوامل مدیریتی مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایران
زهرا حسینی ،8حبیب هنری* ،9فرزاد غفوری0
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -0دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
یکی از انواع مهم مهاجرت نخبگان در کشور ایران که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم ،مهاجرت نخبگان ورزشی است .مهاجرت
ورزشی اصطالحی است که برای مهاجرت ورزشکاران و یا مربیان ورزشی بکار میرود .پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل
مدیریتی مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایران انجامگرفته است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است .جامعه
آماری پژوهش شامل همه ورزشکاران مدالآور شرکتکننده در دو دوره اخیر بازیهای آسیایی و المپیک بود که تعداد آنها 877
نفر که طبق جدول مورگان تعداد  881نمونه بهصورت تصادفی انتخاب شد .بهمنظور به دست آوردن اطالعات موردنیاز
مصاحبههایی ساختاریافته و نیمه ساختاریافته از تعدادی مربیان و قهرمانان تیمهای ملی به روش گلوله برفی تا اشباع نظری انجام
شد و سپس با تنظیم پرسشنامه محقق ساخته دادهها جمعآوری شد .ضریب پایایی پرسشنامه ( )3/21به دست آمد .در تحلیل
دادهها از آمار توصیفی و استنباطی با نرمافزارهای  SPSSنسخه  99و  SMART PLS3استفادهشده است.
نتایج پژوهش نشان داد که توجه مدیران به رشتههای خاص ،عملی نشدن وعدههای مسئوالن ،منفعتاندیشی مدیران در ورزش،
عدم ورود متخصصین ورزشی ،از جنس ورزش نبودن مدیران ،نتیجه گرا بودن مدیران و نحوه برخورد مدیران با ورزشکاران،
عدمحمایت کافی مدیران به ورزشکاران و مربیان ،نظارت کم مسئولین متعهد و دلسوز بر بازیکنان ،نگاه غیرحرفهای مدیران به
ورزش ،حضور کم مدیران کنار تیمها و نظارت ضعیف بر اردوهای تیمهای ملی ،رعایت کم نظام شایستهساالری ،صداقت کم
مسئوالن و ایجاد عدم حس اعتماد و حضور بیرمق مدیران برای استقبال از بازگشت تیمها ،عوامل مدیریتی مؤثر بر مهاجرت
ورزشی ورزشکاران نخبه ایران محسوب میشوند .دلخوریها ی ورزشکاران از مدیران ورزش کشور ،نقش مهمی در بروز پدیده
مهاجرت در میان ورزشکاران دارد لذا؛ ضروری است مدیران ضمن توجه بیشتر به ورزشکاران باعث دلگرمی بیشتر ورزشکاران شده
و پدیده مهاجرت منابع انسانی ورزش کشور کاهش یابد.
کلمات کلیدی :عوامل مدیریتی ،مهاجرت بینالمللی ،مهاجرت ورزشی ،ورزشکاران ،نخبگان.
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عوامل موثر بر رفتار پرخاشگرانه تماشاگران با رویکرد جغرافیای فرهنگی
0

سعید صالح ،8سارا کشکر ،9غالمعلی کارگر
 .8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
.0دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
بسیاری از متفکران اخالق معاصر معتقدند ورزش در رشد ف ردی و اجتماعی تاثیر داشته و ورزش هر جامعه هم چون آینهای
انعکاس دهنده فرهنگ آن جامعه است ،با این تفاوت که ورزش ضمن تاثیرگذاری میتواند از ارزشهای جامعه نیز تاثیر بپذیرد،
بنابراین ورزش مقوله ایست که در یک جامعه میتواند مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و  ...را تحت الشعاع خود قرار
دهد .درمیان مسائل فوق آنچه بیشتر از همه مورد بی مهری قرار گرفته است؛ بحث فرهنگی و اخالقی ورزش است ،موضوعی که در
جوامع مختلف از جمله کشور ایران کمتر به آن رسیدگی شده است ،شاید به جرات بتوان گفت در یک رویداد ورزشی خواه کوچک
یا بزرگ آنچه به آن زیبایی میبخشد ،نمایشی از ارزش های اخالقی است ،همچنین ،احترام به قوانین ،حریفان ،داوران و تماشاگران
به همراه گذشت ،بردباری ،عدم خشونت و تهاجم ،به کار نبردن الفاظ زشت و استفاده نکردن از داروهای نیروزا و مسائلی از این
دست ،از آن جمله هستند .پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل موثر بر رفتار پرخاشگرانه تماشاگران با رویکرد جغرافیای فرهنگی
انجام شد .پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل
مضمون استفاده گردید .جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان مدیریت ورزشی ،جامعه شناسی و روانشناسی و همچنین داوران
و بازیکنان فوتبال بودند .در ابتدا نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری خبرگان و با انتخاب هدفمند به تعداد  83نفر انجام شد
و در ادامه از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد ،و در نهایت با  81مصاحبه ،اشباع نظری حاصل شد .پس از جمع آوری و
تحلیل داده ها تعداد  99کد باز بدست آمد که در  85مقوله محوری قرار گرفت.
عوامل ویژگیهای شهر ،فرهنگ شهر و قومیت تماشاچیان به عنوان مؤلفههای جغرافیای فرهنگی بر نوع رفتار تماشاچیان اثر دارند.
عوامل فردی ،مدیریت استادیوم ،فضای فرهنگی و عملکرد رسانهها بهعنوان عوامل موثر بر شکلدهی رفتار تماشاگران در فرهنگ-
های مختلف شهرهای کشور اثر دارند .همچنین مدنیت ،تربیت ،فرهنگ مردم و اقلیم یک منطقه بر مدیریت ورزشگاه و مدیریت
جمعیت تاثیر میگذارد و در آخر بازاریابی فرهنگی-بومی ،آموزش فرهنگی-بومی ،الگوسازی فرهنگی-بومی و تعامالت فرهنگی-
بومی بهعنوان راهکارهای مدیریت جمعیت مطلوب حاصل شد .جغرافیای فرهنگی نقش به سزایی در نحوه رفتار تماشاگران در
شهرهای مختلف ایران دارد .نادیده گرفتن تفاوتهای قومیتی فرهنگی و یا حتی اقلیمی نه تنها مشکلی را در مدیریت استادیومها
حل نمیکند ،بلکه یکی از عوامل بروز رفتارهای نامتعارف در ورزشگاههای ایران به شمار میآید .همچنین در بحث انتخاب مدیران
میبایست توجه ویژهای به بومی بودن مدیر و آشنایی ایشان با خلق و خو و آداب و رسوم مردم جامعه انجام داد .و در آخر آموزش
فرهنگ بومی ،بازاریابی فرهنگی-بومی ،الگوسازی فرهنگی-بومی و تعامالت بومی-فرهنگی از راهکارهایی است که می توان برای
مدیریت مطلوب رفتارهای تماشاگران مورد توجه قرار داد.
کلمات کلیدی :پرخاشگری ،هولیگانیسم ،فوتبال ،جغرافیای فرهنگی
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کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها) در حوزه ورزش
علیرضا احمدی
کارشناس فناوری تجهیزات ورزشی

چکیده
در سالهای اخیر توجه به کسب و کارهای نوپا و اکوسیستمهای استارت آپی بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند .هدف این کسب و
کارها ،توجه به دستاوردهای علمی و فناورانه از فرایند تولید تا بازار ،پاسخگویی به نیازهای مخاطبان در محیط های اجتماعی_
اقتصادی است .این کسب و کارها حول ایدههای نوآورانه بنا میشوند .ریسکپذیری زیاد ،توان باال برای قابلیت رشد و بازگشت
سریع سرمایه و هزینه راه اندازی کمتر از دیگر ویژگیهای کسب و کارهای نوپا هستند.
با گستردگی روز افزون صنعت ورزش ،روند روبه رشدی در استارت آپهای ورزشی دیده میشود که با ارائه راه حلهای خالقانه
برای حل مسائل و چالشهای حوزه ورزش مبتنی بر مدلهای کسب و کار جدید ،کمکهای بزرگی میکنند .در کشور ما به علت
وجود نیروهای دانش آموخته ورزشی که تعداد قابل توجهی از آنان بیکارند ،کسب و کارهای نوپا ورزشی میتوانند ،زمینه مناسبی
برای ایجاد اشتغال فراهم آورند .افزایش چالش هایی مثل شهرنشینی و کاهش تحرک در کشور و احتماالً نبود رقیبهای سنتی در
این کسب و کار ،ورود کارآفرینان و استارت آپهای ورزشی موجب اثرات بیشتری بر اقتصاد و اشتغال در حوزه ورزش میشوند.
شناخت مخاطب های استارت آپ های ورزشی یکی از مهم ترین اقدامات برای شروع کار است تا برای پاسخ به نیازهای هر گروه از
مخاطبها ،ایدههای خالقانه ارائه نمود .نیازها و چالش های موجود ،فرصتهای کلیدی را برای توسعه در استارت آپهای ورزشی
بوجود آوردهاند .مخاطبهای استارت آپ های ورزشی عبارتند از؛ عموم مردم ،ورزشکاران مبتدی ،ورزشکاران حرفهای ،مربیان،
طرفداران ورزشی ،باشگاه داران و مدیران ورزشی و نهادهای سیاست گذار .در ادامه جهت آشنایی بیشتر با استارت آپهای ورزشی
بصورت مختصر به حوزههای فعالیت و مدل های درآمدی این نوع استارت در جدول زیر اشاره شده است.
حوزههای فعالیت و مدلهای درآمدی استارت آپهای ورزشی

حوزههای فعالیت

ترویج و توسعه ورزش همگانی
تسهیل و بهبود فرآیندهای باشگاهداری و مدیریت ورزشی
واسطه بین ورزشکاران و ارائه دهندگان خدمات ورزشی
آموزش و ارتقاء سواد ورزشی
تحلیل ،مشاوره و ارائه راهکارهای بهبود به ورزشکاران
فراهم کردن تجهیزات ،اماکن و کالسهای ویژهی افراد دارای معلولیت
ارائه گجتهای بهبود دهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانی

مدلهای درآمدی

فروش مستقیم محصول /خدمات ،دریافت حق اشتراک ،واسطهگری ،رایگان پایه ،نمایش
تبلیغات ،کمکهای مردمی ،تراکنشهای به مقیاس ،قیمتگذاری غیرمتمرکز

کلمات کلیدی :کسب و کار نوپا ،کارآفرینی ،مدل درآمدی ،ورزش
01

مقاالت سخنرانی

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

مهمترین معیارهای عدم پیشرفت ورزش های مدرن در استان کرمان
(مورد مطالعه:ورزش های مدرنی که در ایران در 02سال اخیر سازمان یافته)
9

کامبیز صنعتی ،8کمال جوانمرد
 -8دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تهران مرکز
 -9عضوهیات علمی دانشگاه آزاد کرمان

چکیده
ورزش بازتاب نظام اجتماعی ویکی ازگسترده ترین وقایع جمعی است که دربین همه قشرها وگروه های اجتماعی طرفداران فراوانی
دارد و ازشاخص های بارز توسعه و پیشرفت اجتماعی به شمارمی رود هدف ازپژوهش حاضر بررسی فرصت ها وتهدیدها پیشرفت
درورزش های مدرن استان کرمان است .ر وش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی یک پیمایش کمی است .جمع
آوری داده های مورد نیاز از طریق تکمیل چک لیست ،پرسشنامه و انجام مصاحبه با 89نفرازرئیس های فدراسیون های ورزشهای
مدرنی که در ایران در 03سال اخیر سازمان یافته اندبا استفاده از روش فرآیند سلسله مراتبی  AHPانجام شده است ،انتخاب
افرادپرسش شونده به صورت هدفمند،صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،ازنرم افزار  Expert Choiceاستفاده شد
نتایج تحقیق نشان دادمعیار علمی –آموزشی ( )0Cبا وزن  30991رتبه اول ،معیار اقتصادی( )5Cبا وزن  30900رتبه دوم،
معیارفرهنگی –اجتماعی ( )8Cبا وزن  30888رتبه سوم ،معیارسیاسی ( )9Cبا وزن  30379رتبه چهارم،معیار قانونی ( )9Cبا وزن
 30312رتبه پنجم،معیار فردی – تجهیزاتی ( )1Cبا وزن  30317رتبه ششم را کسب کرده است .چنانجه یافته های تحقیق نشان
داد عامل در ورزشهای مدرن مهمترین نقش را معیار آموزشی –علمی کسب کرده است که نشان میدهد در این زمینه ضعف و
کمی کاستی فراوانی در استان وجود دارد که موجب عدم استقبال و پیشرفت آن در استان کرمان گردیده است.
کلمات کلیدی :عدم پیشرفت ،ورزش های مدرن،استان کرمان.
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پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

نقش انگیزه مشارکت ورزشی با میانجیگری آوای سازمانی در بهره وری کارکنان دانشگاههای دولتی شهر تهران
محبوبه چمن پیرا ،8عباس خدایاری *9حبیب هنری ،3علیمحمد امیرتاش  ،9فریده اشرف گنجویی
 -8دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 -9دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -0دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 -5دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

5

چکیده:
در دنیای امروزی که رقابت برای دستیابی به بهره وری در سازمان ها روز به روز بیشتر می شود توجه به انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان و آوای
سازمانی می تواند برای دستیابی به بهره وری مورد توجه قرار گیرد .بنابراین این تحقیق با هدف بررسی نقش انگیزه مشارکت ورزشی در بهره
وری کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران با نقش میانجی آوای سازمانی انجام گردید .این تحقیق از نوع توصیفی –همبستگی و از
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 بر
حداقل مربعات جزیی پرداخته است ..جامعه آماری را کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال  8027به تعداد 2958نفر تشکیل داده اند،
با توجه به تعیین حجم نمونه در معادالت ساختاری ،برای هر سوال  1پاسخگو (در کل  599نفر) در نظر گرفته شد که از طریق نمونه گیری
احتمالی به روش طبقه ای نسبتی و به طور تصادفی ساده  501نفر به سواالت پاسخ دادند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های بهره وری نیروی
انسانی هرسی و گلداسمیت ( ،)8213آوای سازمانی هامس( )9389و پرسشنامه محقق ساخته انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان بود روایی صوری و
محتوایی با نظر  89نفر از خبرگان و روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی انجام شد .پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب بهره وری
 3/157آوای سازمانی 3/192و انگیزه مشارکت ورزشی  3/779محاسبه گردید برای ورود و تحلیل داده ها از نرم افزار های  Smart-PlSو SPSS
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
قبول بودند بنابراین عامل سازگاری از مدل اندازه گیری بهره وری حدف گردید .با توجه به نتایج مثبت حاصل از بررسی مدل های
اندازه گیری و مدل ساختاری ،کیفیت آن ها تایید گردید و نتیجه شدت اثر غیرمستقیم انگیزه مشارکت ورزشی بر بهره وری با
میانجیگری آوای سازمانی نشان داد که  01درصد از اثر کل انگیزه مشارکت ورزشی بر بهره وری از طریق متغیر میانجی آوای
سازمانی تبیین می شود همچنین شاخص برازش مدل  GOFبا  3/09حاکی از برازش متوسط رو به باالی مدل می باشد .با توجه به نتایج
می توان اذعان داشت که سازمان ها می بایست به نقش این متغ یر ها و تاثیر آن ها در بهره وری توجه ویژه ای مبذول داشته و در
برنامه ریزی های خود جهت دستیابی به بهره وری باالتر از طریق انگیزه مشارکت ورزشی و آوای سازمانی تالش نمایند.
کلمات کلیدی :کارکنان ،آوای سازمانی ،بهره وری ،انگیزه مشارکت ورزشی.
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پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

نقش پایگاه دادهها در رشد و گسترش فوتبال کشورهای توسعه یافته
9

مهری پویندهکیا ،8ژاله معماری
 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س)
 -9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده
امروزه فوتبال در رشد و توسعه کشورها سهمی بهمراتب پررنگتر از سه دهه گذشته دارد .منابع زیادی از جمله بازیکنان ،مربیان،
داوران و مدیران ارزشمند در افزایش این نقش سهیماند .آنچه برای ثبت دادهها و ارزشگذاری این عناصر از ضروریات است ،وجود
یک شبکه مهم دادهها و پایگاه دادههایی است که متخصصان از آن در تحلیلها و پیشبینیهای خود استفاده مینمایند .هدف از
انجام این تحقیق مطالعة نقش پایگاه دادهها در توسعه فوتبال ،بود .تحقیق حاضر با رویکرد کیفی فراترکیب و با استفاده از
کدگذاری نظریة دادهبنیاد (کدهای باز ،مفهوم ،کدهای محوری و نظری) بهروش ساندلوسکی و باروسو انجام شد .جامعه تحقیق،
تمامی اسناد ( اعم از کتب ،مقاالت ،رسالهها ،صفحات وب ،فیلمها ،عکسها و )...مربوط به موضوع پژوهش در طی سالهای 9333
تا  9381بود.
از میان  51سند انتخاب شده 903 ،کد باز و  19مفهوم بهدست آمد .فدراسیونهای موفق کشورهای توسعهیافته در مدیریت
تیمملی بزرگساالن و تیم های نوجوان ،سازماندهی مسابقات لیگ ،پشتیبانی از رشد /ارتقاء استعدادها ،نقل و انتقاالت بازیکنان و
پشتیبانی از دورههای آموزشی مربیان پایه  /پیشرفته از این پایگاههای داده ،بهرهمند میشوند .همچنین از آن ،در صدور مجوز بازی
و یا محرومیت بازیکنان ،برای کارآمدی مدیریت استعدادیابی ،اطالعات مربوط به بازیکنان و عملکرد آنها استفاده و بر اساس آن
بازیکنان واجد شرایط برای بازی را به تیمهای ملی نوجوانان  /جوانان و بزرگساالن معرفی میشوند .همچنین ،پایگاههای رشد /
ارتقاء مربیان مربوطه را مدیریت نموده و اطالعات مربوط به صدور مجوز آکادمیها را به فدراسیون ارائه میکنند .در این پایگاه،
تمامی اطالعات مربوط به بازیکنان و مشخصات آنها ،نتایج تستهای عملکرد بازیکن ،نقل و انتقاالت بازیکنان و آرشیو تمرینات
آموزشی نگهداری میشود .مدیریت بهینه بدون داشتن اطالعات ناممکن خواهد بود .فوتبال نیز از این قاعده مستنثنی نبوده و به
دلیل ابعاد بسیار گسترده و متنوع آن لزوم بهرهگیری از چنین پایگاه دادهایی که تمامی اطالعات موجود در باشگاهها و مسابقات در
آن ثبت و ضبط گشته و در تحلیلها مورد استفاده قرار گیرد ،از ملزومات است.
کلمات کلیدی :ارتقاء و مربیان ،استعدادیابی ،پایگاههای رشد ،ارتقاء مربیان ،نقل و انتقال بازیکنان.
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پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

نقش ورزش در تقویت امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
9

مهدی شریعتی فیض ابادی ،8مهدی دستگردی
 -8استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای
-9مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده
امنیت فرهنگی به منزله توانمندی و قدرت یک نظام سیاسی در ارایه پاسخهای در خور به نیازهای فرهنگی مردم متناسب با شرایط
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
با نظام ارزشی که ثبات سیاسی و بقای نظام سیاسی را به مخاطره خواهد انداخت جلوگیری نماید .هدف از پژوهش حاضر تبیین
جایگاه ورزش در تفویت امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی بود .پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری
دادهها توصیفی بود که به شیوه مطالعات کتابخانه ای صورت گرفت؛ دادههای پژوهش بر اساس جستجو در بیش از  53منبع
اینترنتی و کتابخانهای شامل کتابها ،مقاالت ،مصاحبهها ،یادداشتها و  ...حد فاصل سال های  8071تا  8021صورت گرفت؛
پژوهشگر تالش کرد تا ضمن دسته بندی مفاهیم به بررسی نقش ورزش در تقویت امنیت فرهنگی در رویدادهای مختلف ورزشی به
ویژه در مسابقات جهانی و بازی های المپیک پرداخته و در نهایت در قالب جدولی پیامدهای این عدم موضوع را به اختصار گزارش
دهد .نتایج تحقیق نشان داد سه نقش اصلی برای رشتههای ورزشی بعنوان یک ابزار فرهنگی مطرح است:
 )8ورزش بعنوان وسیلهای برای تقویت قدرت نرم
 )9رشتههای ورزشی بعنوان وسیله ای برای تقارب گفتمانها و انسجام جوامع چند ملیتی
 )0رشتههای ورزشی بعنوان ابزاری برای ترویج روابط صلح آمیز در سطح بینالمللی
توجه بیش از پیش یه این پدیده به عنوان مقولهای فرهنگی میتواند کارگشای بسیاری از مسایل مرتبط با امنیت فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران باشد.
کلمات کلیدی :ورزش ،امنیت ،فرهنگ
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پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

کنترل اضافه وزن و چاقی دانش آموزان کشور با بازاریابی اجتماعی
دکتر مهرزاد حمیدی
دانشیار دانشگاه تهران

چکیده
سالمتی یکی از باالترین نعمت ها است ،آمارهای مختلف نشان می دهند که  51/70درصدجمعیت کشور کم تحرکند 52/08،درصد
دارای وزن باال و یا مبتال به چاقی هستند  91/95 ،دارای کلسترول باال و  91/93درصد مبتال به فشارخون هستند.
یکی از عللی که سالمت امروز و فردای نسل در حال رشد را به مخاطره می اندازد شیوع افزایش وزن و چاقی در سنین خردساالی و
سنین دانش آموزی است .در حال حاضر  98/9درصد دانش آموزان دچار افزایش وزن و چاقی هستند .بیش از نیمی از این افاراد در
سنین خردسالی یعنی قبل از ورود به مدرسه به افزایش وزن و چاقی مبتال شده اند.
افزایش وزن و چاقی نه تنها سالمت کودکان و نوجوانان را در طول دور ان تحصیل به خطر می اندازد ،بلکه بر زندگی آنان در سراسر
عمر تاثیرات منفی به جای می گذارد و این دور معیوب نسل های آینده کشور گرفتار خواهد کارد .چارا کاه فرزنادانی کاه یکای از
والدین به اضافه وزن و چاقی مبتال باشد  93درصد احتمال ابتالء او به اضافه وزن و چاقی افزایش می یابد و چنانچه هم پادر و هام
مادر دچار اضافه وزن و چاقی شده باشند  13درصد احتمال ابتالء فرزند به اضافه وزن و چاقی افازایش مای یاباد .معاونات تربیات
بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با درک وضعیت موجود مصمم است پروژه ملی کنترل وزن و چاقی را در داناش آماوزان باا
رو یکرد و ترویج سبک زندگی سالم و فعال به مرحله اجراء گذارد و با بهره مندی از آماوزه هاای علمای بازاریاابی اجتمااعی نقاش
موثری را در تامین سالمت عمومی امروز و فردای جامعه ایفا نماید.
کلمات کلیدی :اضافه وزن  ،چاقی  ،سبک زندگی سالم و فعال  ،بازاریابی اجتماعی.
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تحلیل عوامل موثر بر آسیب سرمایه فکری در وزات ورزش و جوانان
احمد نصرالهی قدیم
مربی گروه علوم ورزشی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده
هدف از این تحقیق عوامل موثر بر آسیب سرمایه فکری در وزات ورزش و جوانان بود .روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی از
نوع آمیخته بود .جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد  133نفر بودند .برای شناسایی
مولفههای سرمایه فکری در وزات ورزش و جوانان از مصاحبه به روش اشباع اطالعاتی استفاده شد که بعد از  91مصاحبه ،اطالعات
به اشباع رسید .سپس به روش دلف ی فازی سه مرحله ای و با الگو قراردادن پرسشنامه قاسمی و همکاران ( ،)8021پرسشنامه
عوامل موثر بر آسیب سرمایه فکری تدوین گردید .روایی پرسشنامه به تایید متخصصان مدیریت ورزش رسیده و پایایی آن در یک
مطالعه اولیه بر روی  03نمونه با  3/29تایید شد .پس از تایید پرسشنامه تعداد  982پرسشنامه جمع آوری گردید .با توجه به نتایج
اعتماد ،عمل متقابل و دوجانبه ،زبان مشترک ،ارزش های مشترک ،تعامالت موجود در شبکه و تعدد تعامالت بود .هر سه بعد
سرمایة انسانی ،سرمایة ساختاری و سرمایة اجتماعی در وضعیت نامناسبی در وزارت ورزش و جوانان قرار داشتند .همچنین بر
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
سرمایه انسانی خود از آسیب به سرمایه فکری خود جلوگیری کند.
کلمات کلیدی :سرمایه فکری ،اعتماد ،ارزش های مشترک ،سرمایه اجتماعی ،ورزش
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شناسایی کاربردهای بالکچین در صنعت ورزش
0

علیرضا ممجد ،8رضا شجیع ،9فرشاد تجاری
 -8دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 -9استادیار دانشگاه پیامنور
 -0استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

چکیده
مجاازی و امامکاان
کان
یات م جاز
ناوآوری از واقع ی
تغییر شکل دادن عادات مصرفکننده و فراگیر شدن فناوریهای دیجیتال ،زمینه ارتقای توان نوآور
یان
دستیابی به اهداف بزرگتر را فراهم نموده است .این فناوریها منابع جدیدی برای رشد ذینفعان صنعت ورزش ایجاد کردهاند .درا ی
فنااوری
ساوم ،ف ناور
شاخص سوم
میان بالکچین از طریق توسعه رمز ارزها یا ارزهای مجازی قابل مبادله نظیر بیت کوین ،بدون نیاز به حضور شخص
فنااوری
یان ف ناور
قدرتمندی را شکل داده است که خود زمینهساز ظهور کسب و کارهای فناورانه بیشماری در صنعت ورزش شده است .ا ی
بالکچاین
شابکه بالک چ
ست .شبک
موده ااسات
گستره وسیعی از امکانات جدید برای تعداد زیادی از ذینفعان و برای هر گونه گردش مالی را فراهم ننماوده
شابکه
کاه شبک
حساس و غیرقابل دستکاری است ،چراکه خودش صحت و اعتبار تبادالت را تضمین میکند .در بالکچین تمام اطالعاتی ک
شاوند .هادف از پاژوهش ماروری حاضار
تقسایم می شوند
شبکه تق س
تصدیق کرده است با دقت در پایگاهی ذخیره شده و بین تمامی اعضای شابکه
شناسایی و معرفی کاربردهای بالکچین برای صنعت ورزش است و این بررسی را در چهار محاور انجاام داده اسات :تساهیل حجام
هماهنگی بین ذینفعان از طریق تمرکززدایی ،کاهش هزینهها به دلیل حذف شخص سوم یا میانجی ،افزایش اعتماد بین ذینفعاان و
در نهایت امنیت دادهها و شفاف سازی تبادالت .یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که استفاده از بالکچاین بارای باشاگاههاای
ورزشی بویژه باشگاههایی که دارای هواداران کثیر هستند بسیار کاربردی ،جذاب و سودآور است و میتواند زمیناه خلاق روشهاای
نوین درآمدزایی برای باشگاهها را فراهم نماید .ضمن اینکه باشگاهها ،فدراسیونها و لیگها میتوانند رمز ارزهایی را عرضه کنند کاه
دارندگان آنها بتوانند از خدمات ویژهای که از سوی این سازمانهای ورزشی ارایه میشود بهرهمند شوند .به طور کلی به نظار مای-
رسد آینده صنعت ورزش و ارتقای آن در گروی توسعه بالکچین است و این امر توجه ویژه مدیران ورزشی و سیاستگاذاران حاوزه
ورزش را به آن ها یادآور میشود.
کلمات کلیدی :بالک چین ،صنعت ورزش ،باشگاه ،هوادارای ،بیتکوین
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تحلیل محتوای اخبار خبرگزاریهای رسمی کشور در زمینه لیگهای برتر فوتبال اروپا طی سالهای  2212تا 2212
0

خاطره حصاری ،8رضا شجیع ،9حمید قاسمی
 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
 -9استادیار دانشگاه پیام نور
 -0دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تحلیل محتوای اخبار خبرگزاری های رسمی کشور در زمینه لیگ های برتر فوتباال اروپاا طای ساالهای
 9385تا  9387بود.بدین منظور آرشیو پنج خبرگزاری رسمی کشور(ایرنا ،ایسنا ،فارس ،تسانیم ،نسایم) ماورد تحلیال قارار
گرفت.که برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده وبارای جماع آوری اطالعا ات از برگاه کادگزاری محقاق سااخته اساتفاده
ظه ای
مالحظاه
بل مالح
گردید.یافته ها نشان داد:از  8333خبر تحلیل شده در مقایسه بین فصل ها در خبرگزاری های مورد بررسی تغییر قاقابال
منظار
ظر
در ارائه خبرها طی دو فصل و جود ندارد ،سوژه اکثر اخبار از منظر جنسیت مرد،از منظر عنوان لیگ؛ لیگ های اسپانیا و انگلستان ،از من
بازیکن و
بر باازیکن
خبار
سبک محتوا گزارش و مصاحبه ،از منظر ارزش خبری تازگی و فراوانی،از منظر جهت گیری تیتر اول مثبت،از منظر نشانگان خ
برتار
تر
های بر
یگ هاای
مرتبط باابا للیاگ
ضوعات مارتبط
موضاوعات
سایر مو
تیم،از منظر تیم باشگاه های رئال مادرید و بارسلونا دارای بیشترین محتوا بودند .ضمن اینکه ساایر
فوتبال اروپا نظیر اقتصاد لیگ ،حرفه ای گری و نحوه مدیریت لیگ ها معموال از دید خبرنگاران و خبرگزاری ها پنهان مانده است.
کلمات کلیدی :تحلیل محتوا ،خبر ،لیگ برتر ،فوتبال اروپا
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بررسی تطبیقی معماری فضاهای ورزشی دانشگاههای منتخب جهان
ناهید اتقیا
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
سپری می کنند ،وجود فضاهای ورزشی جذاب و مفرح ،این امکان را بدانها میدهد تا هم بصورت آموزشی و هم بصورت تفریحی از
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.
طراحی و معماری چنین فضاهایی یکی از عوامل گرایش جوانان به امر ورزش میباشد از اینرو مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی
معماری فضاهای ورزشی دانشگاههای معتبر جهان بقرار ذیل پرداخته است :دانشگاه هاروارد آمریکا ،دانشگاه بین المللی سوربانا
سنگاپور ،دانشگاه دوبلین ایرلند ،دان شگاه علم و صنعت شانگهای چین ،دانشگاه پری ریس ترکیه ،پردیس آموزش های سبز و پایدار
بلژیک ،دانشگاه لوبورو انگلستان ،دانشگاه کوئینزلند استرالیا ،دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا ،دانشگاه سیدنی استرالیا و دانشگاه
تورنتو کانادا.
نتایج حاصل از این مطالعه تطبیقی نشان داد که دانشگاههای تحت بررسی عوامل ذیل را در طراحی و معماری اثربخش و جذاب
فضاهای ورزشی دانشجویان لحاظ نموده اند:
 بکارگیری طراحان و مهندسین متخصص در حوزه طراحی و ساخت فضاهای ورزشی استفاده از جلوه های بصری برای زیبا سازی محوطه های بیرونی و درونی فضاهای ورزشی دانشگاهها 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 رعایت کلیه استانداردهای ساخت و بهره برداری از فضاهای ورزشی بگونه ای که این فضاها حتی قابلیت برگزاری مسابقات جهانیرا 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 فضاهای ورزشی دانشگاهی آنقدر جذاب می باشند که سایر اقشار جامعه را نیز جذب نموده و این امر منجر به درآمد زایی بسیاریبرای دانشگاهها میباشد
 مراکز ورزشی دانشگاهها با جذابیتی که دارند توانسته اند با نهادهای مردمی ،سرمایه گذاران دولتی و خصوصی ارتباط برقرارنموده و موجب ارتقا دانشگاهها شوند
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راهبردهای موفقیت ورزشکاران ایرانی درلیگ های معتبر بین المللی
9

امیر حسین منظمی ،8بهنام نقی پور گیوی
 -8استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 -9دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
با توجه به اشتغال برخی از موفقترین چهرههای ورزشی کشور در لیگهای معتبر خارجی و اهمیت باالی نتایج مکتسبه توسط آنها
برای ورزش کشور ،هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای موفقیت ورزشکاران ایرانی درلیگهای معتبر بین المللی بود .جامعه
آماری پژوهش شامل  89نفر از نخبگان دانشگاهی و ورزشکاران دارای سابقه حضور در لیگهای کشورهای اروپایی و کشورهای
حاشیه خلی ج فارس بود .روش پژوهش کیفی بوده و با استفاده از نظریه داده بنیاد ،رویکرد استراس و کوربین انجام شد .روش
نمونهگیری نظری و گلوله برفی بود .برای جمع آوری دادهها از مصاحبه نیمه ساختار یافته ،استفاده گردید .دادهها از طریق روش
کدگذاری در سه مرحله باز ،محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند5 .تن از مصاحبه شوندگان با تایید یافتههای پژوهش روایی و
پایایی آن را مورد ارزیابی قرار دادند .یافتهها شامل  280نشان در کدگذاری باز بود که در 91مفهوم طبقهبندی شدند .در ادامه 85
مقوله مورد شناسایی قرار گرفت که برخی از آنها شامل :قشربندیاجتماعی ،شناخت ،راهبرد ،بستر آموزش ،سخت افزاری ،سیستم-
های اجتماعی ،سیستم فرهنگی ،راهبردهای ساختاری و الگوسازی بودند .با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میگردد:
ساختارهای الزم برای توسعه ،تسهیل و ترویج سبکزندگیحرفهای در سطح بینالمللی و همچنین بستر الزم برای توسعه مهارت-
های بین فردی و بین فرهنگی در ورزشکاران شاغل در لیگهای معتبر بینالمللی تقویت شود.
کلمات کلیدی :ورزشکاران شاغل در لیگهای خارجی ،موفقیت ،چهرههای ورزشی.

1. Amirhosein.monazami@gmail.com
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ارتباط رهبری خدمتگزار مربیان و اعتماد به رهبری مربی با عملکرد ورزشی
مهدی ریاحی کیا
 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده
هدف از انجام تحقیق بررسی ارتباط سبک رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبری با عملکرد ورزشی کشتی گیران نخبه بود .روش
تحقیق حاضر توصیفی  -همبستگی ،و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها میدانی است .جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی کشتی
گیران حاضر در اردوهای تیم ملی سال  21در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن تشکیل داد .حجم نمونه پژوهش حاضر ،برابر 833
نفر بود .بنابراین در این پژوهش ،حجم جامعه با نمونه آماری بصورت تمام شمار و برابر بود .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه
های رهبری خدمتگزار پترسون ( ،)9335اعتماد به رهبری در ورزش ژانگ ( ،)9339عملکرد ورزشی قاسمی ( )8028استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها معیارهای مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار) برای متغیرهای تحقیق محاسبه شد .از آزمون
کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق استفاده شد .جهت بررسی فرضیه های تحقیق از ضریب
همبستگی پیرسون و جهت بررسی پیش بین های متغیر مالک از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد
که رابطه اعتماد به رهبری با عملکرد ورزشی کشتی گیران نخبه معنادار شد .رابطه سبک رهبری با عملکرد ورزشی کشتی گیران
نخبه شد .نتایج رگرسیون نشان داد که سبک رهبری عملکرد ورزشی را پیش بینی می کنند.

92

مقاالت سخنرانی

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

تبیین و تحلیل نقش ورزش آموزشی در بروز استعداد و مدال آوری نخبگان ورزشی
مهدی گودرزی
استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز ساوه

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش رشته های ورزشی پایه بر بروز استعدادهای ورزشی و نمایش عملکرد پسران  89تا 89
سال رشته ترای اتلون بود .ایجاد شرایط مناسب در ارائه و آموزش رشته های ورزشی باعث می شود ،یادگیری و نمایش علمی و
اصولی رشته های ورزشی ،سطح باالتری از عملکرد را در فرد بروز دهد لذا برای دستیابی به اهداف این پژوهش از تحقیقات نیمه
تجربی استفاده شد و با انتخاب تعداد  09نفر از منتخبین المپیاد مستعدین ترای اتلون سال  21کشور و تقسیم تصادفی آنها به دو
گروه  81نفره آزمودنی و کنترل مر احل اجرای تحقیق را به این صورت که گروه آزمودنی  99جلسه آموزشی شنا و  99جلسه
آموزشی دوومیدانی را سپری نمودند و گروه کنترل  91جلسه تمرینات آماده سازی شنا و دو را انجام دادند و در نهایت از هر دو
گروه رکورد شنا  933متر و دویدن  8533متر قبل و بعد از اجرای برنامه صورت پذیرفت و نبرای تجزیه و تحلیل داده از آزمون
 ANOVAاستفاده شد .بررسی تأثیر آموزش ورزش بر نمایش عملکرد در این تحقیق ،نشان داد که بهبود عملکرد به میزان قابل
توجهی بر گروه آزمودنی افزایش داشته است ،در حالی که در گروه کنترل تغییر قابل توجهی مشاهده نشده است .در نهایت از یافته
های پژوهش این چنین می توان نتیجه گرفت که؛ افراد در شرایط انتخاب آگاهانه با توجه های به قابلیت جسمانی ،عالقه مندی و
رضایت مندی حاصل شده از عملکرد مطلوب به رشته متناسب با استعدادهای خود بهتر می پردازند و ثبات در ادامه فعالیت ورزشی
در این نوع انتخاب های رشته های ورزشی مشهود تر خواهد بود.
کلمات کلیدی :ورزش آموزشی ،ورزش های پایه ،کشف استعداد.
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بررسی رابطه شایستگی های مدیران ورزشی با نحوه پاسخ به تغییرات
(مطالعه موردی :مدیران ورزشی باشگاههای خصوصی اصفهان)
9

مسعود نادریان جهرمی ،8مهدیه یاوری،
 -8دانشیار دانشگاه اصفهان

 -9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده
بررسی ها نشان می دهد ،پس از طراحی و معماری راهبردی نیروهای انسانی  ،اطمینان از وجود مهارت های الزم برای اجرای
دقیق این چشم انداز راهبردی مهم است  .در جامعه دانش محور امروز کسانی که می باید متولی استقرار نظام مدیریت مبتنی بر
شایستگی باشند اوالً خود باید دارای شایستگی های الزم باشند و ثانیاً وجود شایستگی ها در دیگر حوز ه ها ،کارکنان و مدیران را
رصد کنند .هدف کلی پژوهش رابطه شایستگی های مدیران با نحوه پاسخ به تغییرات از دیدگاه مدیران ورزشی باشگاههای
خصوصی شهر اصفهان بود .تحقیق توصیفی بود که اطالعات مورد نیاز به وسیله دو پرسش نامه جمع آوری گردید .جامعه ی آماری
کلیه مدیران ورزشی( 875نفر)باشگاههای خصوصی شهراصفهان درسال  8021بود 893 .نفر به به صورت داوطلبانه که حاضر به
همکاری بودند انتخاب شدند .ابزارهای اندازه گیری ،پرسشنامه شایستگی های مدیران نادریان()8018و پرسشنامه فالح( )8011بود
که روایی آنها توسط  83نفرازاساتیدصاحب نظر تایید شد و پایایی انها از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 3/73و  3/78بدست آمد.
سطح معنی داری  p ≥ 3/35در نظرگرفته شد .نتایج نشان داد بین شایستگی ها و پاسخ به تغییرات مدیران ارتباط مستقیم و معنا
داری وجود دارد .همچنین رابطه بین پاسخ مدیران به تغییرات با مولفه های دانش و ویژگی های شخصیتی و مهارتی مثبت و معنا
دار است .ولی بین پاسخ به تغییرات با ویژگی های فردی رابطه معناداروجود ندارد .رابطه بین شایستگی های مدیران با مولفه های
برنامه ریزی تغییر و اجرای تغییرمثبت و معناداراست اما رابطه آن با درک تغییرو تثبیت تغییرمعنا دار نیست .و اما عامل رشته
تحصیلی و جنسیت در شایستگی های مدیران تاثیرگذار اما تاثیری روی پاسخ به تغییرات مدیران ندارد .سن و سابقه کار در میزان
شایستگی های مدیران و پاسخ به تغییرات آن ها بی تاثیر است .بر اساس نتایج ،رابطه بین پاسخ به تغییرات مدیران با مولفه های
دانش و ویژگیهای شخصیتی ومهارتی مثبت و معنادار است ولی بین پاسخ به تغییرات مدیران با ویژگی های فردی هیچگونه رابطه
ای وجود ندارد .این یافته از تحقیق با نتایج پارک هوس( ، )8228مجموعه ای از دروس دانشگاهی را برای مدیران ارایه داد که با
برخی نتایج تحقیق حاضرهمخوانی دارد .چارلزوولروف(،)8211کوین وپارکس( ،)8211جامیسون( ،)8213برنامه های آموزشی را
برای مدیران ارایه دادندآزمون تحلیل واریانس در خصوص پیش بینی پاسخ به تغییرات مدیران بر اساس شایستگی نشان داد که
رابطه خطی بین دو متغیر شایستگی مدیران و پاسخ به تغییرات مدیران تایید می شود .همچنین تحلیل رگرسیون نشان می دهد
که شایستگی مدیران توانایی پیش بینی پاسخ به تغییرات مدیران را دارد .یافته های این بخش نشان داد که جنسیت می تواند
عاملی تاثیر گذار در شایستگی مدیران باشد البته این موضوع می بایست در سازمان های گوناگون با ویژگی های مدیریتی خاص آن
بررسی گردد .یافته ها نشان داد که توانایی در پاسخ به تغییرات به عواملی جز جنسیت مربوط می شود و جنسیت در آن نقشی
ندارد .در مورد فرضیه هفتم که بین شایستگی مدیران بر اساس رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارد .نتایج آزمون یو من
ویتنی در مورد تفاوت میانگین های شایستگی مدیران بر اساس رشته تحصیلی نشان داد که بین میانگین های رتبه شایستگی
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مدیران براساس رشته تحصیلی تفاوت معنی دار وجود دارد نتایج بررسی این فرضیه نشان داد که بین میانگین های رتبه شایستگی
مدیران بر اساس رشته تحصیلی تفاوت معنی دار وجود دارد.به عبارتی ،وضعیت میانگین رتبه رشته تحصیلی تربیت بدنی( )10/29با
میانگین رتبه رشته تحصیلی غیر تربیت بدنی( )95/28متفاوت هستند .در مورد فرضیه هشتم که بین پاسخ به تغییرات مدیران
براساس رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارد.آزمون  tمستقل در خصوص تفاوت پاسخ به تغییرات مدیران بر اساس رشته
تحصیلی نشان داد که بین پاسخ به تغییرات مدیران براساس رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارداین یافته از تحقیق با
نتایج تحقیق مراد آرین( ،)8023همخوانی دارد .در مورد فرضیه نهم که بین شایستگی مدیران بر اساس طبقات سن تفاوت معنی
داری وجود ندارد.آزمون تحلیل واریانس در این خصوص نشان داد که بین شایستگی مدیران براساس طبقات سن تفاوت معنی
داری وجود ندارد .این یافته از تحقیق با نتایج این یافته از تحقیق با نتایج تحقیق نادریان( ،)8018همخوانی دارد .در مورد فرضیه
دهم که بین پاسخ به تغییرات مدیران بر اساس طبقات سن تفاوت معنی داری وجود ندارد.آزمون تحلیل واریانس در این خصوص
نشان داد که بین پاسخ به تغییرات مدیران براساس طبقات سن تفاوت معنی داری وجود ندارد این یافته از تحقیق با نتایج  .این
یافته از تحقیق با نتایج تحقیق مراد آرین( ،)8023همخوانی دارد .در مورد فرضیه یازدهم که بین شایستگی مدیران بر اساس
طبقات سابقه کار تفاوت معنی داری وجود ندارد.آزمون تحلیل واریانس در این خصوص نشان داد که بین شایستگی مدیران
براساس طبقات سابقه کارتفاوت معنی داری وجود نداردو نتایج بررسی این فرضیه نشان می دهد که بین شایستگی مدیران بر
اساس طبقات سابقه کار تفاوت معنی داری وجود ندارد . Fمحاسبه شده برای شایستگی های مدیران برابر8/37بود که در سطح
احتمال >p 3/35معنادار به دست نیامد .این موضوع نشان می دهد که نیازمدیران به شایستگی های مورد نیازبا سابقه
کارتغییرنکرده وبه قوت خود باقی است .در مورد فرضیه دوازدهم که بین پاسخ به تغییرات مدیران بر اساس طبقات سابقه
کارتفاوت معنی داری وجود ندارد.آزمون تحلیل واریانس در این خصوص نشان داد که بین پاسخ به تغییرات مدیران براساس طبقات
سابقه کار تفاوت معنی داری وجود ندارد .این یافته از تحقیق با نتایج این یافته از تحقیق با نتایج تحقیق مراد آرین(،)8023
همخوانی دارد .
کلمات کلیدی :شایستگی ،مدیریت تغییر ،باشگاههای ورزشی ،مدیران ورزشی
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شناسایی مزایا و معایب وجود سبک های متعدد ورزش های رزمی در کشور
0

حامد غایبی سدهی ،*8حسن قرهگوزلو خیرآبادی ،9اکبر فریدفتحی
 .8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
 .9کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
 .0دکترای مدیریت ورزشی (*نویسنده مسئول)

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی مزایا و معایب وجود سبک های متعدد ورزش های رزمی در کشور بود .روش تحقیق توصیفی –
پیمایشی بود که به روش آمیخته انجام گرفت .جامعه آماری تحقیق کلیه متخصصان حوزه ورزش های رزمی و کارشناسان
فدراسیون ورزش های رزمی بود که به تعداد  033نفر بودند .در بخش کیفی  89نفر به روش هدفمند و در بخش کمی  879نفر به
روش تصادفی ساده به عنوان نمونه تح قیق انتخاب شدند .پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه ها بعد از تایید روایی و پایایی
جهت جمع آوری داده ها استفاده شد .این پرسشنامه شامل  09گویه ( 1مزایا و  88معایب) بود.
نتایج نشان داد که مزایای وجود سبک های متعدد ورزش های رزمی در کشور نسبت به هم اولویت معنی داری دارند .باالترین
اولویت مربوط به توسعه رشته و افزایش ورزشکاران این رشته ها ،رشد استعدادهای رشته های رزمی و افزایش فرهنگ این رشته ها
در کشور بود ( .)p=3/38همچنین بین معایب وجود سبک های متعدد ورزش های رزمی در کشور نسبت به هم اولویت معنی داری
دارند .باال ترین اولویت مربوط به عدم تمرکز ،کاهش کیفیت سبک های موجور ،پیشرفت پایین رشته ها بود ( .)p=3/38همچنین
 72درصد اعتقاد داشتند که وجود سبک های متعدد در ورزش های رزمی بیشتر تهدید است تا فرصت .به نظر میرسد عدم
ساماندهی و توجه به افزایش بی رویه سبک های رزمی در کشور باعث شده است که میزان نظارت و کنترل بر این رشته ها کاهش
پیدا کرده و همچنین باعث حضور سودجویان در این عرصه شود.
کلمات کلیدی :ورزش های رزمی ،سبک های رزمی ،رزمی ،فدراسیون ورزش های رزمی.
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راههای پیشگیری از بروز آسیب های ورزشی در کالس های تربیت بدنی از دیدگاه معلمان در مدارس
9

نرگس قدوسی ،8مسعود نادریان جهرمی
 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
 -9دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده
شرکت در برنامه های ورزشی و فعالیت های بدنی بطور اثربخش و گسترده ای شیوهی زندگی سالم را بهبود می بخشد .تفریح،
آماده سازی ،مسابقه  ،اجتماعی شدن و ارتقاء سالمتی و کسب آمادگی جسمانی از جمله دالیل شرکت افراد در فعالیت های بدنی
می باشد .با وجود این مطالعات نشان می دهد که ورزش و فعالیت های بدنی با آسیب های جسمانی و روانی و استرس همراه
هستند ،و در برخی موارد باعث ناتوانی می شوند .اگرچه اغلب آسیب های رخ داده جزئی هستند با این وجود بسیاری از آنها قابل
پیشگیری می باشند .همچنین در بسیاری از تحقیقات مهم ترین علل بروز آسیب های بدنی گرم نکردن بدن هنگام شروع ورزش،
عدم آمادگی مناسب جسمانی ،عدم تسلط ورزشکاران در اجرای مهارت های ورزشی ،هیجانات ناشی از ورزش ،محیط های ورزشی
نامناسب و غیر استادارد و فاقد ایمنی های مورد نیاز  ،ابزار و وسایل غیر استاندارد کهنه و فرسوده و میزان شدت برخوردهای بدنی
بین ورزشکاران گزارش شده است .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی راه های پیشگیری از بروز آسیب های ورزشی در کالس
های تربیت بدنی در مدارس شهر نجف آباد بود .تحقیق حاضر از نوع توصیفی و نتایج آن کاربردی است  .جامعه آماری تحقیق
 811نفر از معلمان زن و مرد تربیت بدنی سه مقطع تحصیلی مدارس شهرنجف آباد در سال  8021بودند که  890نفر از معلمان
زن و مرد که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدن د تا راه کارهای الزم برای پیشگیری از بروز آسیب ارائه دهند .اطالعات
مربوط به را ه کارهای پیشگیری از بروز آسیب های ورزشی به صورت مصاحبه با معلمان تربیت بدنی گرداوری شد.
نتایج تحقیق نشان داد ( )%29از پاسخ گویان شیوه های گرم کردن  )%13(،فضاهای ورزشی  )%08(،تعداد مناسب دانش آموزان در
کالس های ورزش و  %02وسایل و تجهیزات ورزشی استاندارد و ()%19نظارت دقیق معلمان تربیت بدنی در کالس را از مهم ترین
عوامل پیشگیری از بروز آسیب ذکر کردند .از این رو با گرم کردن مناسب و تخصصی در ابتدای هر کالس ورزش  ،برطرف کردن
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
آسیب های شایع در مدارس پیشگیری کرد.

کلمات کلیدی :پیشگیری ،آسیب های ورزشی ،کالس های تربیت بدنی.
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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

فاطمه نادریان ،8مسعود نادریان جهرمی
 .8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
 .9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده
آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی امری ضروری برای تمام افراد جامعه به ویژه ورزشکاران است .هدف حاضر به منظور بررسی
رابطه بین عوامل اجتماعی فرهنگی با میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی فوتبالیستهای شاغل در لیگ برتر در سال
8027صورت گرفته است .تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیهی بازیکنان لیگ برتر فوتبال
بودند که تعداد  935نفر از طریق نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار اندازه گیری پرسش نامه محقق ساخته بود که
در پنج حوزه کلی(مشارکت اجتماعی ،آموزش های اجتماعی ،استفاده از وسایل ارتباط جمعی ،تکالیف شهروندی و حقوق
شهروندی) تنظیم و دارای 91گویه بود .متغیرهای اجتماعی شامل پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،سن و تحصیالت بود.
ضریب همبستگی کندال برای متغیرهای طبقهای نشان داد بین سن ،تحصیالت و پایگاه اجتماعی -اقتصادی با آگاهی از حقوق
شهروندی رابطه معنیداری در سطح اطمینان  25%وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد بین مشارکت در عرصههای عمومی،
آموزشهای اجتماعی و میزان دسترسی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی ،با آگاهی از حقوق شهروندی رابطهی معنادار وجود
دارد( .)P>0/05مشارکت اجتماعی مهمترین متغیر تبیبن کننده ی آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی است و پس از آن به
ترتیب استفاده از وسایل ارتباط جمعی و پایگاه اقتصادی -اجتماعی قرار دارد .ورزشکاران و به ویژه فوتبالست ها نقش مهمی در
هدایت افراد جام 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
تبعیت می کنند .بنابراین ضروری است ورزشکاران و به ویژه بازیکنان فوتبال با آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی ،سایر افراد را
هم به سمت آگاهی از این حقوق سوق دهند.
کلمات کلیدی :آگاهی ،حقوق و تکالیف ،شهروندی ،عوامل اجتماعی-فرهنگی ،فوتبال.
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تحلیل دستاوردهای ورزش ایران پس از انقالب اسالمی
9

معراج میرزایی ، 8پارسا پالیزدار
 -8دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه ای
 -9دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده
ورزش ی کی از عوامل اجتماعی  ،سیاسی و فرهنگی است که هر روز میلیارد ها نفر را به تماشای خود می کشاند یا به خود مشغول
می دارد .کشور های گوناگون به دلیل های متفاوت وارد عرصه ی ورزش می شوند .امروزه ورزش به صنعت تبدیل شده که بر
شاخص های اقتصادی  ،اجتماعی و حتی سیاسی اث ر ژرف می گذارد .اهمیت ورزش همگانی که در پایان خود به ورزش حرفه ای
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.
در این میان نتایج ورزش حرفه ای هرچند بسته به شرایط داخلی و بیرونی کشور دارد اما نشان دهنده عملکرد هر دولت است.
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.
یا فته های پژوهش نشان می دهد در دولت تدبیر و امید  ،ایران بیشترین فعالیت دیپلماتیک ورزشی را داشته است و در دولت اول و
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
مسابقه های خارج از کشور کامال تحت تاثیر سیاست های خارجی کالن دولت ها و همچنین شرایط تحمیلی بر آن ها 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
شده  ،انجام مسابقات قهرمانی که نشان دهنده نتایج تالش قهرمان است میسر نیست .اما ثبات جمهوری اسالمی توانسته است در
میادین بین المللی جایگاهی شایسته را کسب نماید که می توان به مقام هفدهم در المپیک  9389لندن اشاره کرد .پر واضح است
که ثبات اقتصادی سیاسی به تقویت ورزش قهرمانی و حرفه ای جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه گذشته کمک شایانی کرده
است.
کلمات کلیدی :مدال ،موفقیت ،دولت ها ،دستاورد.
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ارتباط عالقه اجتماعی ورزشکار با مشارکت در مسئولیت های اجتماعی
0

معین بنی اسدی ،8علی تقیزاده ،9زهرا کریمیان قلیانلو
-8دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
-9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت یزد
-0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین عالقه اجتماعی ورزشکار با میزان مشارکت در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بود .جامعه
آماری این مطالعه توصیفی_ پیمایشی ،کلیه ورزشکارانی بود که دارای سابقه فعالیت ورزشی در حوزه قهرمانی بودند که معیار
انتخاب آنها ،دارا بودن حداقل  0سال سابقه ورزش در سطح ملی یا فعالیت در لیگهای ورزشیِ رسمی کشور بود .از طریق فرمول
حجم جامعه نامحدود کوکران ،تعداد  015نفر ،به شیوه نمونهگیری در دسترس ،وارد مطالعه شدند .ابزار گردآوری دادهها فرم
اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی و پرسشنامه عالقه اجتماعی سهامی و مظلومی ()8028
بود .تجزیه و تحلیل دادهها توسط آزمونهای آماری کلموگروف -اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزار
 SPSSنسخه  95انجام شد.
نتایج نشان داد که بین نمره کلی عالقه اجتماعی ( )p=3/913 ،Sig=3/338و ابعاد بهزیستی و رفاه دیگران (،Sig=3/330
 ،)p=3/913همدلی ( )p=3/903 ،Sig=3/338و تعامل با دیگران ( ،)p=3/013 ،Sig=3/339بهزیستی و رفاه خود (،Sig=3/338
 )p=3/983با میزان مشارکت در مسئولیتهای اجتماعی رابطه معنیدار وجود دارد .به طور کلی نتایج نشان داد که ورزشکاران با
عالقه اجتماعی بیشتر ،تمایل بیشتری برای مشارکت در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی دارند.
کلمات کلیدی :عالقه اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی ،ورزشکار.

 .8نویسنده مسئول :معین بنی اسدی :دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
Email: moeinbaniasadi@yahoo.com
Phone: 09028131370

52

مقاالت پوستر

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

ارتباط مشارکت ورزشی با کاهش داغ ننگ اجتماعی معلوالن
0

معین بنی اسدی ،8مجتبی یوسفی کاخکی ،9طاهره حق جو
-8دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
 -9دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
 -0کارشناس ارشد حرکات اصالحی و آسیبشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
افرادی که دارای معلولیت هستند ،معموال هویت تباه شدهای را هم کسب میکنند که این هویت را داغ ننگ مینامند .تصمیمات و
ارزشگذاری های موجود در جامعه و تصمیماتی که به پیروی از آن صورت میگیرد میتواند سبب ایجاد صفات ،ویژگی و مشخصه-
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
هیچ گاه از آن رهایی نیابد و چه بسا وقت و زندگی وی همواره قربانی تنشها ،آسیبها و محدودیتهای ناشی از این داغ خواهد
شد .هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مشارکت در فعالیتهای ورزشی و کاهش داغ ننگ اجتماعی معلوالن بود .پژوهش
حاضر از نوع توصیفی -همبستگی بود که جامعه آماری آن را کلیه معلوالن شهر تهران تشکیل دادهاند .بر اساس فرمول کوکران
برای جامعه نامحدود 019 ،نفر به روش تصادفی -طبقه ای ،به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود
که روایی آن به تایید  83نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  3/23بدست
آمد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون K-
 Sو آزمون همبستگی پیرسون) استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  95انجام شد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین مشارکت در ورزش همگانی و کاهش داغ ننگ اجتماعی ) (p=0.480; sig=0.001و مشارکت در
ورزش قهرمانی و کاهش داغ ننگ اجتماعی ) (p=0.491; sig=0.001رابطه معنیداری وجود دارد .به طور کلی نتایج تحقیق
تاییدکننده قابلیتهای اجتماعی ورزش است .نتایج نشان داد که افراد معلول میتوانند با مشارکت در فعالیتهای ورزشی ،میزان
داغ ننگ اجتماعی را کاهش دهند.
کلمات کلیدی :هویت اجتماعی ،داغ ننگ ،ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی

 . 8نویسنده مسئول :معین بنی اسدی :دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
Email: moeinbaniasadi@yahoo.com
Phone: 09028131370
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تربیتِ معلّم تربیت بدنی درآمریکا :مسائل و چالشها
علی اصغرمهرپور ،*8حبیب هنری

9

 .8عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
 .9عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده
نظام آموزش معلّم در ایاالت متحّده ،بازتابی از تغییرات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی آمریکا است و در مسیر آموزش
معلّمانش با چالشهایی روبروست .هدف از این مطالعه بررسی مسائل و چالشهای تربیت معلم آمریکا درقرن بیست و یکم است.
روش پژوهش از نوع کیفی است و دادهها از طریق رجوع به مطالعات کتابخانهای ،تحقیقات پیشین و سایتهای معتبرِ مرتبط با
موضوع تحقیق جمع آوری شده است.
نتایج این پژوهش نشان داد :برنامههای آماده سازی معلّمان تربیت بدنی نقش اساسی درنظام آموزشی آمریکا دارد که بر اساس آن
به استخدام ،انتخاب و آماده سازیِ حدود  933/333معلم آینده در هر سال کمک میکند .درحالی که نمونههای مناسبی از برنامه-
های قوی تربیت معلم در سراسرکشور وجود دارد ،بسیاری از برنامههای آماده سازی معلّمان مطلوب نیستند .در مجموع ،فقط %90
از کلِّ معلّمان و  %89از معلّمان مدارس ضعیف از فارغ التحصیالن کالجهای برتر میباشند .نتایج پژوهشی نشان داد که؛ بطور
تقریبی از هرپنج فارغ التحصیل دورههای معلّمی ،سه نفر آمادگی تدریس در کالسهای درس را ندارند .چالشی که فراتر از هر
برنامة آمادگی است ،عدم تناسب نیروی کار تدریس با تنوع قشردانش آموزی کشور است ،به طوری که بسیاری از دانش آموزانِ
سیاه پوست 8امریکای التین 9توسط نیروهای آموزشی بیشتر سفیدپوست آموزش داده میشوند؛ اگرچه دانشگاه ایالتی فایتلویل-0
که بعنوان دانشگاه سیاه پوستان معروف است -با میزان پذیرش  %18و هزینه تحصیلی کمتر از  9333دالر ،درحال آماده سازی
برخی از بهترین معلّمان دبیرستان در کارولینای شمالی است .نقش دولت فدرال ،نقش حمایتی از طرحها و برنامههای ایالتها است
و در این مدل حمایتی ،دولت مرکزی مانع پیشرفتهایی که در سراسر کشور درحال اجرا است؛ نمیگردد .البته این یک نسخه و
مدل خاص برای نحوۀ آماده سازی معلّمان نیست ،امّا مجموعه ای مناسب از سیاستها و سرمایه گذاریهای دولت فدرال است؛ که
پیشرفتهای در حال انجام را تسریع کرده و از آن پشتیبانی مینماید و همچنین از مدلهای مناسب و نمونه ،جهت تکرار و
مقیاسگیری بهره بگیرد .این میتواند و باید چالشی در سیاستهای ایالتها باشد که؛ اجرای برنامههای بهتر ،بهبود برنامههای میانه
ای ،تغییر و یا در نهایت تعطیل کردن برنامههای ضعیف را مورد توجه قرار دهند.
کلمات کلیدی :آمریکا ،تربیت معلّم ،چالش ،نظام آموزشی.
منابع:
.Julie Greenberg, Laura Pomerance and Kate Walsh (2011). Student Teaching in the United States (Washington. DC:

1.

National Council on Teacher Quality, 2011).

* مسئول مقاله :علی اصغر مهرپور()mehrpour.mdf@gmail.com

1 black
2 Hispanic
)3 Fayetteville State University (FSU
دانشگاه فایتلویل یک از دانشگاههای ایالتی آمریکاست و بخشی از سیستم دانشگاهی کارولینای شمالی و صندوق کالج تورگومارشال محساوب مای شاود .ایان
دانشگاه دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد در آموزشِ معلمان را ارائه می دهد(محقق).
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. NYU Steinhardt (2018). About NYU Steinhardt. New York University. Steinhardt School of Culture, Education, and
Human Development .

2.

تربیت معلّم تربی بدنی در آمریکا :بررسی اصالحات از آغاز تا تکامل
علی اصغرمهرپور ،*8اسماعیل اولی ،9خلیل حاجی زاده
 :0 ،9 ،8عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی اصالحات آموزشی از ابتدا تا کنون در ایاالت متحده است .روش پژوهش از نوع کیفی است و دادهها از
طریق مطالعات کتابخانهای ،تحقیقات پیشین و سایتهای معتبر مرتبط با موضوع تحقیق جمع آوری شده است .نتایج این بررسی
نشان داد :اصالحات آموزشی در آمریکا با شروع دوران استعمار در اوایل دهة ،8133آغاز شد .اکثر معلّمان آمریکا مرد بودند و اغلب
آنها تحصیالت ابتدایی داشتند و یا به حرفههای دیگری مانند :کشاورز ،بازرگان و یا نقش های مشابه مشغول بودند .استاندارد
مرسوم برای آموزش و استخدام پیچیده نبود و با تأیید شورای محلی مدرسه و یا شورای شهر ،و احتماأل بررسی صالحیتهای پایه
انجام میگرفت .مدارس وابستة مذهبی و مدارس خصوصی ،تدریس کردن را آموزش میدادند .اصالحات بنیادین با تالشهای قابل
توجه هورس مان و اصالح طلبان هم فکرشچشم انداز آموزش عمومی را تغییر داد و کمپینی باهدف تأسیس آموزشگاه

دولتی8

تأسیس کرد .از جنبههای واقعأ انقالبی این حرکت ،تبیین یک مدل جدید برای آموزش و تربیت حرفه ای معلّمان بود .آموزشگاه-
های نرمال با تحصیالت رسمی آکادمیک در زمینة پداگوژی ،هنر ،علوم و یادگیری آغاز بهکار کرد .مدارس ردلیتل به عنوان نمادی
از دموکراسی و تمدن آمریکایی ریشه در این دوران دارد .اعطاء گواهی معلّمی تا آغاز قرن بیستم بی قاعده بود تا اینکه مدارس
نرمال به دانشکدههای ایالتی معلّمان ارتقاء یافت .در ادامة این مسیر تکاملی نخستین آموزشگاه پداگوژی 9تاسیس شد و آموزش
معلّمان در تمامی رشتهها و تمامی سطوح از دهة ،8293آغاز بهکار کرد .در حال حاضر در روند آماده سازی دانشجو معلّمان تربیت
بدنی ،یادگیری مشاهدهای و تدریس در شرایط واقعی مورد تأکید است .متقاضیان شغل معلّمی ملزم به شرکت در برنامههای
آموزشی ویژۀ تربیت معلّمان  -مورد تأیید شورای اعتبارسنجی آماده سازی معلّم - 0می باشند .کسب گواهی صالحیت معلّمی
قاعدهمند شده و ازشروط اساسی کسب حرفة معلّمی است.
کلمات کلیدی :آمریکا ،اصالحات ،تربیت معلّم ،تربیت بدنی
منابع:
. NYU Steinhardt (2018). About NYU Steinhardt. New York University. Steinhardt School of Culture, Education, and
Human Development.
. Alyson Klein (2015). No Child Left Behind: An Overview. Reporting and Writing: Alyson Klein.

1.
2.

1 Common Schools

" آموزشگاه های مشترک" ( ،)Common Schoolsدر قرن نوزدهم ،آموزشگاه های عمومی یا دولتی( )public schoolدر ایاالت متحده بود که توسط هاورس
مان ( ،)8152-8721تاسیس گردید(محقق).
2 school of pedagogy
)3 the Council for the Accreditation of Educator Preparation(CAEP
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U.S. Department of Education. www.ed.gov.

3.

تاثیر اضطراب رقابتی و هوش هیجانی بر تحلیل رفتگی ورزشی کاراته کاران
مهناز احمدزاده
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

چکیده
امروزه در دنیای ورزش ،تمرین و ممارست جسمانی تنها ابزار رسیدن به موفقیت نیست ،زیرا عالوه بر تواناییهای جسمانی و
تاکتیکی و مهارت های تخصصی ،توانمندی و ویژگی های شخصیتی نظیر اضطراب رقابتی و هوش هیجانی نیز از عوامل مؤثر بر
پیشرفت ورزشی است .از آنجا که مربیان و ورزشکاران در جستجوی راهی میباشند تا ورزشکاران بهترین عملکرد را در حین
مسابقه داشته باشند ،اضطراب و عدمکنترل مناسب هوش هیجانی میتواند عامل بازدارنده عملکرد بهینه ورزشکاران باشد و مانع
کسب نتیجه مطلوب گردد .کاراته جز رشته های پر طرفدار در ایران است و پژوهشهای علمی کمی در خصوص این رشته ورزشی
و ورزشکارانش انجام شده است .از میان عوامل دخیل در کسب موفقیت ورزشکاران این رشته "توجه به اضطراب رقابتی و هوش
هیجانی " و تأثیر آن بر تحلیل رفتگی کاراته کاران است .روش تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری این
پژوهش را  813نفر کاراته کاران زن و مرد که سابقه قهرمانی کشوری ،آسیایی و جهانی داشتند و دارای قرارداد رسمی با یکی از
باشگاههای لیگ برتر بودند ،تشکیل دادهاند .نمونهگیری بصورت تمام شمار بود و کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب گردید .ابزار اندازه-
گیری این پژوهش پرسشنامههای هوش هیجانی پیترایدز و فارنهام ( ،)9330تحلیلرفتگی ورزشکار رادک و اسمیت ( )9338و
اضطراب رقابتی مارتنز و همکارانش ( )8223بود .ضریب اعتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب  3/17 ،3/11و  3/19به
دست آمد .از آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمرات خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (آزمون کلموگراف
اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون) به منظور بررسی فرضیه تحقیق استفاده گردید.
نتایج تحقیق نشان داد بین هوش هیجانی (بعد خودآگاهی ،کنترل عواطف و هیجانات ،مهارتهای اجتماعی،کنترل خوشبینی و
نگرش مثبت) با تحلیل رفتگی ورزشی کاراته کاران رابطه معنادار منفی وجود دارد) .(p=<0.05بین اضطراب رقابتی (بعد جسمانی
اضطراب رقابتی) با تحلیل رفتگی ورزشی کاراته کاران رابطه معنادار مثبت وجود دارد ) .(p=<0.05همچنین ضرایب رگرسیون
چندگانه حاکی از آن است که مؤلفههای هوش هیجانی و اضطراب رقابتی پیشبینیکننده معناداری برای تحلیل رفتگی ورزشی
کاراته کاران هستند .با توجه به یافتههای پژوهش و وجود رابطه معنی دار هوش هیجانی ،اضطراب رقابتی با تحلیل رفتگی ورزشی
کاراته کاران به نظر میرسد توجه به هوش هیجانی و اضطراب رقابتی برای بهبود بهداشت روانی در کاهش تحلیل رفتگی ورزشی
کاراته کاران بسیار مؤثر باشد .بنابراین پیشنهاد میگردد ورزشکاران آموزشهای الزم را در این خصوص ببینند.
کلمات کلیدی :اضطراب رقابتی ،هوش هیجانی ،تحلیل رفتگی ،کاراته کاران.
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بررسی تاثیر مدل ویژگیهای شغلی بر کامیابی در کار درفدراسیون کاراته جمهوری اسالمی ایران
مهناز احمد زاده
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

چکیده
یکی از مفاهیم جدی مطرح شده در حوزه پژوهش سازمانی مثبت ،مفهوم کامیابی در کار است .کامیابی در کار زمانی تحقق مییابد
که افراد هنگام انجام وظایف شغلی خود به طور همزمان یادگیری و سر زنددگی را تجربه میکنند .در صورتی که بتوان مشاغل را به
گونهای طراحی کرد که افراد احساس کامیابی کنند ،سازمانها می توانند از پیامدهای مثبت آن بهره مند شوند .یکی از رویکردهای
انگیزشی برای طراحی شغل ،مدل ویژگیهای شغلی است .سنجش تاثیر هر یک از عناصر مدل ویژگیهای شغلی در ایجاد کامیابی
افراد ،هدف این پژوهش است.
پژوهش حاضر از حیث هدف ،پژوهشی کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی و نوع همبستگی است .جامعه آماری
این پژوهش ،کارکنان فدراسیون کاراته جمهوری اسالمی ایران که به صورت کل شمار(شامل کارکنان ،روسا و عوامل سبک های
کاراته) 881نفر می باشد  ..برای سنجش مدل ویژگیهای شغلی از مقیاس  83سوالی هکمن و اولدهام ( )8213استفاده شد که
ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در نمونه حاضر  18/9به دست آمد .همچنین برای سنجش کامیابی در کار از مقیاس  99سوالی
پوراث و همکارانش ( )9388استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در نمونه حاضر  18/7به دست آمد.
یافتههای پژوهش نشان می دهد که از میان پنج بعد مدل ویژگی شغلی ،سه بعد اهمیت وظیفه (،) p < 0/05 , B = 0/143
استقالل ( ) P< 0/05 , B=0/175و بازخور ( )P<0/05 ,B=0/158بر کامیابی در کار ،تاثیر مثبت و معناداری دارند .بر اساس
این یافته ها ،هرچه اهمیت وظیفه ،استقالل و بازخور در شغل افراد افزایش یابد ،آنان احساس کامیابی بیشتری خواهند کرد .با توجه
به نتایج پژوهش و ارتباط سه مولفه از مدل ویژگیهای شغلی یعنی اهمیت وظیفه ،استقالل و بازخور شغلی با کامیابی در کار،
پیشنهاد میشود سازمان ها در امر طراحی مشاغل موجود با توجه ویژه به این سه مولفه ،شرایط ایجاد کامیابی را در کارکنان خود
فراهم کنند و از مزیت های بسیار آن نظیر فرسودگی شغلی کمتر ،افزایش توسعه فردی ،استرس شغلی کمتر ،کاهش غیبت ،کاهش
هزینه های حفظ سالمتی ،رفتار شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی بیشتر که در پژوهشهای گذشته بررسی شدهاند
و نیز افزایش عملکرد شغلی و سالمت روانی که در این پژوهش بررسی شد ،برخوردار شوند.
کلمات کلیدی :طراحی شغل ،کامیابی در کار ،مدل ویژگیهای شغلی ،کارکنان فدراسیون کاراته
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تحلیل نقش مشارکت ورزشی دانشجویان دختر در میزان اعتماد به نفس
2

مسعود نادریان جهرمی ،1حامد کریمی
 -1دانشیار دانشگاه اصفهان

 -2کارشناس علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده
خودباوری یا اعتماد به نفس یکی از شرایط روحای اسات کاه شاخص در آن بخااطر تجرباههای قبلای ،باه توانااییهاا و
استعدادهای خود در موفقیت انجام کارها بطور موفقیتآمیز اعتماد و باور دارد .خصوصیت دارا بودن اعتماادِ باه خویشاتن
نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت و موفقیتهای یک فرد ایفا میکند .در حقیقت اعتماد به نفس تقابلی است از ایان ساه
پدیده :باور رفتار احساس .اگرچه نقطه شروع اعتماد به نفس باورهای مثبت و پیش برنده است ،هر یک از ایان ساه،
چون اضالع یک مثلث بر دو ضلع دیگر اثر میگذارد .در واقع هر باور و طرز تفکر مثبت ،رفتار مثبتی باه دنباال مایآوردو
بروز این رفتار ،احساس مثبت خاصی در شخص ایجاد میکند .اعتماد به نفس باال یکی از نیاز های مهم هر فردی است و
هر فرد باید در زندگی خود از اعتماد به نفس باالیی برخوردار باشد تا احساس مفید بودن و خوشابختی کند،بایاد بدانیاد
خانم ها نسبت به آقایان بیشتر درگیر این مشکل هستند بنابراین راههایی که برای حفظ آن بکار مای رود در خاانم هاا و
آقایان بسیار متفاوت است هدف از این بررسی نقش مشارکت ورزشی در اعتمااد باه نفاس دانشاجویان دختار باود .ایان
پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است که در سال  27انجام گرفت .جامعاه آمااری بارای نقاش مشاارکت
ورزشی در اعتماد به نفس  0155نفر از دانش جویان دختر شرکت کننده در جهاردهمین امپیاد ورزشی باود کاه از باین
آن ها تعداد  057نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید .در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که در بخاش
اول مشارکت ورزشی و در بخش دوم اعتماد به نفس در ابعاد مختلف استفاده گردیاد .جهات سانجش اعتباار پرسشانامه
های پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد این ضاریب بارای پرسشانامه  3/19بارآورد گردیاد .همچناین جهات
سنجش روایی ابزار اندازه گیری از روایی محتوایی استفاده شد .چندین نفر از اساتید مدیریت و روانشناسی ورزشی در این
زمینه پرسشنامه را از نظر محتوایی داوری و روایی آن را تأیید نموده اند .که اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب کنادال
 3/17بدست آمد.
مشارکت ورزشی بر حسب اهداف (سالمتی و تندرستی ،مهارت های ورزشی ،یادگیری حرکات ورزشی و احترام به خاود و
دیگران) در بعد اعتماد به نفس افراد تأثیر دارد .مشارکت ورزشی بر حسب نحوه مشاارکت (مشاارکت فعاال ،باه صاورت
تماشاگر و همکاری و کمک در امور ورزشی) در بعد اعتماد باه نفاس افاراد تاأثیر دارد .و بیشاترین تاأثیر آن مرباوط باه
مشارکت فعال است .مشارکت ورزشی بر حسب رشته ورزشی (انفرادی و گروهی) در بعد اعتماد به نفس افاراد تاأثیر دارد.
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.
نتایج تحقیق نشان داد که مشارکت و رزشی بر حسب نحوه مشارکت و رشته ورزشی بر اعتماد به نفس دختران تأثیر دارد.
بیشترین میانگین نحوه مشارکت مربوط به مشارکت فعال بود و بیشترین میانگین رشته ورزشای مرباوط باه ورزش هاای
انفرادی بود .شرکت در برنامه های ورزشی در رعایت قوانین و مقررات جاری موثر است .بیشترین تأثیر مشارکت ورزشی
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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.
کلمات کلیدی :مشارکت ورزشی ،اعتماد به نفس  ،دانش جویان دختر.
منابع
 -1آذین،احمد .موسوی ،مهدی « .8012 .بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتمااعی داناش آماوزان مقطاع متوساطه شهرساتان
فریدون شهر»،نشریه جامعه شناسی کاربردی سال بیست و دوّم -شماره ی ، 98صص .810-933
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تأثیر عوامل شخصیتی بر رفتار تسهیم دانش مدیران وزارت ورزش و جوانان
مریم مالعلیزاده قدیم
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
چکیده
دانش به عنوان برترین و واالترین شکل اطالعات شناخته شده است ،دانش می بایست به شیوه ای مناسب مدیریت شود تا سازمان
بتواند برای خود مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند .در اقتصاد دانش محور ،دارایی های ناملموس سازمان ها مانند شهرت سازمان ،نشان
تجاری و دانش فنی کارکنان به عنوان جوهره مزیت رقابتی محسوب شده است .امروزه ارتباط میان فعالیتهای مدیریت دانش و
ویژگیهای انسانی افراد مورد توجه بسیاری از محققان در حوزه مدیریت دانش قرار گرفته است .شخصیت افراد به عنوان مهمترین
عامل فردی انسان ها محسوب می شود .هدف این مقاله ارائه مدل مفهومی و بررسی تأثیر عوامل شخصیتی بر رفتار تسهیم دانش
می باشد .معرفی ویژگیهای شخصیتی با مؤلفه های پنج عامل بزرگ شخصیت (انعطاف پذیری ،توافق پذیری ،عصبیت ،برونگرایی و
مسئولیت پذیری) انجام شده است .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به صورت توسعه ای است .جامعة آماری این تحقیق مدیران
وزارت ورزش و جوانان می باشد .جامعة آماری این تحقیق  59نفر(کل شمار) از مدیران وزارت ورزش و جوانان تهران می باشند .
ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سه قسمتی استاندارد با  13سؤال می باشد.به منظور تعیین روایی پرسشنامه از اظهار نظر
متخصصان حوزه شخصیت و مدیریت دانش استفاده شد .همچنین میزان پایایی کل پرسشنامه با کمک آلفای کرونباخ  3/71به
دست آید .در تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادالت ساختاری و نرم افزار  PLSاستفاده شد.
این پژوهش با رویکرد توصیفی و نشان دهندۀ این مطلب است که ویژگی عصبیت ارتباط منفی و معناداری با رفتار تسهیم دانش
کارکنان دارد و ارتباط مثبت و معنادار ویژگی های برونگرایی ،انعطاف پذیری ،توافق پذیری و مسئولیت پذیری با رفتار تسهیم
دانش به تأیید رسید .امروزه سازمان ها برای حرکت به سمت دانش محوری باید در اکتساب ،شناخت ،ذخیره سازی ،و به کارگیری
دانش و به خصوص تسهیم دانش از توانایی باالیی برخوردار باشند .از آنجا که ویژگیهای شخصیتی تأثیر ویژه ای بر انواع رفتار انسان
و رفتار تسهیم دانش افراد دارند در این پژوهش تالش گردیده است ویژگیهای شخصیتی مورد بررسی قرار گیرند .نتایج پژوهش
ارتباط سه مؤلفه شخصیتی روان نژندی ،برون گرایی و مسئولیت پذیری بر رفتار تسهیم دانش کارکنان را تأیید کرد .تأثیر این سه
مؤلفه بر رفتار تسهیم دانش به صورت منفی  80درصد 09 ،درصد و  80درصد به تأیید رسید .این ارتباطات به کمک آزمون
معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت .شایستگی هوش اجتماعی بر رفتار تسهیم دانش نیزتأثیر مثبتی دارد که با مقدار عددی
 80درصد به تأیید رسید.

از آنجا که ویژگیهای شخصیتی تأثیر ویژه ای بر انواع رفتار انسان و رفتار تسهیم دانش افراد دارند در این پژوهش تالش گردیده
است ویژگیهای شخصیتی مورد بررسی قرار گیرند .نتایج پژوهش ارتباط سه مؤلفه شخصیتی روان نژندی ،برون گرایی و مسئولیت
پذیری بر رفتار تسهیم دانش کارکنان را تأیید کرد .تأثیر این سه مؤلفه بر رفتار تسهیم دانش به صورت منفی  80درصد 09 ،درصد
و  80درصد به تأیید رسید .این ارتباطات به کمک آزمون معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت .شایستگی هوش اجتماعی بر
رفتار تسهیم دانش نیزتأثیر مثبتی دارد که با مقدار عددی  80درصد به تأیید رسید.
کلمات کلیدی :ویژگی های روانشناختی ،پنج عامل بزرگ شخصیت ،تسهیم دانش ،شایستگی هوشی.
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ارتباط بین سرمایهی فکری و بهرهوری نیروی انسانی با تأکید بر یادگیری سازمانی در میان کارکنان سازمان ورزش
مریم مالعلیزاده قدیم
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده
بیتردید قابلیت و شایستگیهای ویژه کارکنان ،به تحقق اهداف سازمان کمک میکند .از اینرو ،سازمانها باید با استفاده از
سرمایهی فکری ،قابلیت یادگیری سازمانیشان را افزایش دهند تا امکان بهبود بهرهوری را فراهم کنند .هدف این پژوهش تبیین
تأثیر سرمایهی فکری بر بهرهوری نیروی انسانی با میانجیگری یادگیری سازمانی درمیان کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران
است .مطالعات قبلی بهندرت ارتباط بین سرمایهی فکری و بهرهوری نیروی انسانی را بررسی کردهاند .عالوه بر این ،اکثر مطالعات
تأثیر میانجی یادگیری سازمانی بر بهرهوری نیروی انسانی در بررسی تأثیر سرمایهی فکری را نادیده گرفتهاند .پژوهش حاضر به
روش توصیفی -همبستگی اجرا شده است و از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی نظر قلمرو موضوعی در حیطهی منابع انسانی
است .جامعهی آماری این پژوهش کارکنان سازمان ورزش شهرداری استان تهران هستند که در زمان پژوهش 953 ،نفر براورد
شدند .براساس فرمول نمونهگیری کوکران ،نمونهی آماری پژوهش تقریباً برابر با  15نفر از کارکنان محاسبه شد که با روشهای
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات ازسه پرسشنامهی استاندارد با طیف پنج عاملی لیکرت؛
پرسشنامهی سرمایهی فکری(بنتیس )9339 ،8با  50پرسش برای سنجش سه متغییر فرعی سرمایهی فکری (سرمایهی انسانی،
سرمایهی ساختاری و سرمایهی ارتباطی) ،پرسشنامهی یادگیری سازمانی با یازده پرسش (نمس )8227 ،9و پرسشنامهی بهرهوری
(هرسی و گلدسمیت )8213 ،با  91پرسش برای سنجش هفت متغییر فرعی بهرهوری نیروی انسانی (توانایی ،وضوح ،حمایت،
انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار و محیط) استفاده شده است.
یافتههای پژوهش بیانگر این است که سرمایهی فکری تأثیر مثبت معنیداری بر بهرهوری نیروی انسانی دارد .همچنین ،نتایج بیان
میکند اگر یادگیری سازمانی بهعنوان متغیر میانجی درنظر گرفته شود ،میتواند در رابطهی بین سرمایهی فکری و بهرهوری نیروی
انسانی تأثیر معناداری داشته باشد .با توجه به مدل ،سرمایهی ارتباطی بیشترین همبستگی ( )3/29با سرمایهی فکری دارد ،اعتبار
(قانونیبودن فعالیتها ،ادراک منصفانهبودن و نتیجهگرابودن) ( )3/71بیشترین همبستگی را با بهرهوری نیروی انسانی دارد و در
نهایت ساختار( )3/10بیشترین همبستگی را با یادگیری سازمانی دارد .در نهایت ،میتوان اینگونه استدالل کرد؛ بهرهوری نیروی
انسانی درصورتی بهبود مییابد که سازمانها به سرمایهی فکری خود ارزش دهند و موجب خلق ارزش از دارایی های نامشهود
شوند .سازمانی در رقابت روزافزون پیروز میشود که یادگیرنده باشد و به جای کنارآمدن با معضالت و مشکالت پیش رو ،سعی در
حل آنها و تفوق بر محیط داشته باشد.
کلمات کلیدی :بهرهوری نیروی انسانی ،سرمایهی فکری ،یادگیری سازمانی ،کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران
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رابطه موانع مشارکت فعال دانش آموزان دختر و نگرش آنها نسبت به درس تربیت بدنی
9

زهرا ملکی رودپشتی ،8دکتر رحیم رمضانی نژاد
 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -9استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن

چکیده
یکی از اصلیترین رویکردهای روانشناسی ورزشی در حوزۀ عاطفی تربیت بدنی ،مطالعة نگرشهاست .هدف کلی تحقیق تعیین
رابطه موانع درونی( فردی و خانوادگی) مشارکت فعال دانش آموزان دختر و نگرش آنها نسبت درس تربیت بدنی در سه مقطع
ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه است .این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان
دختر مدارس شهرستان مینودشت تشکیل دادهاند که شامل  9279دانشآموز دختر بود .در مقطع ابتدایی  8899دانشآموز ،در
مقطع راهنمایی  8719دانشآموز و در مقطع متوسطه  9373دانشآموز مشغول به تحصیل بودند .از روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای استفاده شد .حجم نمونه طبق جدول مورگان  057دانشآموز دختر تعیین شد که در مقطع ابتدایی  10دانشآموز ،در
مقطع راهنمایی  891دانشآموز و در مقطع متوسطه  891دانشآموز انتخاب شدند .به منظور جمعآوری اطالعات مورد نیاز جهت
آزمون فرضیات تحقیق از سه پرسشنامه استفاده شد .برای تأیید روایی صوری و محتوایی ،پرسشنامهها در اختیار ده نفر از صاحب
نظران قرار گرفت .به منظور تعیین پایایی (ثبات درونی) ابزار ،در یک مطالعه راهنما بین  03نفر از کل دانشآموزان توزیع شد،
پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ برای موانع مشارکت فعال ( )α=3/15و برای نگرش نسبت به درس تربیت بدنی
( )α=3/19محاسبه شد .پژوهش حاضر با روشهای آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی ضریب همبستگی
اسپیرمن و آزمون کالموگراف اسمیرنف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از آزمون کالموگراف اسمیرنف به منظور تعیین اطمینان از
طبیعی بودن داده ها استفاده شد .الزم به ذکر است که تجزیه و تحلیلها دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  81در سطح
معنیداری  p>3/38انجام گرفت.
در پژوهش حاضر یافتهها حاکی از آن بود که رابطه منفی ،پایین و معنیداری بین موانع مشارکت فعال دانشآموزان دختر و نگرش
آنها نسبت به درس تربیتبدنی وجود دارد( .)r= -3/909 ، sig=3/333رابطه منفی ،پایین و معنیداری بین میزان موانع خانوادگی
دانشآموزان دختر و نگرش آنها نسبت به درس تربیتبدنی وجود دارد ( .)r=-3/927، sig=3/333در پژوهش حاضر رابطه منفی،
پایین و معنیداری بین میزان موانع فردی دانشآموزان دختر و نگرش آنها نسبت به درس تربیتبدنی وجود دارد (3/333
= .)r=-3/931،sigدر مجموع مشخص شد که هر چه موانع مشارکت فعال در ابعاد خانوادگی ،فردی ،دانشآموزان دختر بیشتر
باشد ،نگرش آنها نسبت به درس تربیت بدنی نیز منفی خواهد شد ضمناً بر اساس شدت این روابط ،احتماالٌ مانع فردی مهمترین
مانع مشارکت فعال است و تاثیر بیشتری برنگرش منفی دارد .با گسترش امکانات ورزشی و روشهای آموزش و تدریس تربیت بدنی
و افزایش اطالعات و آگاهیهای فردی بر این موانع غلبه کرد و زمینه نگرش مثبت نسبت به درس تربیت بدنی را تقویت نمود.
کلمات کلیدی :فعالیتهای ورزشی ،موانع مشارکت ،کالس تربیت بدنی ،نگرش و دانش آموزان
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بررسی رابطه عوامل سازمانی و توانمندسازی معلمان تربیت بدنی (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)
9

حوریه شاهزاده تیمورلو ،8عباس خدایاری ، 9ابراهیم علیدوست قهفرخی ،0مهوش نوربخش
 -8دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد کرج
 -9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد کرج
 -0دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -9استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد کرج

چکیده
اهمیت توانمندسازی برای هر سازمان از اهم برنامه ها و راهبردهای سازمان است حتی سازمان هایی در جهات توانمندسازی
کارکنان شکل گرفته اند و در قالب برنامه های آموزشی مفاهیم تخصصی مربوط به فرایند کار را آموزش می دهند .نهادی مانند
آموزش و پرورش مقدمتا در پی توانمندسازی نسل آینده است ،نسلی که در آینده بانیان و کارگزاران سازمان ها و نهادهای جامعه
هستند بنابراین ناگفته به نظر می رسد توانمندسازی در سازمان های آموزشی از جمله آموزش و پرورش بسیارمهم و حساس تر از
سایر نهادها باشد .اگر در سازمانی مانند آموزش و پرورش توانمندسازی در سطح باالیی باشد ،می توان به آینده کشور و پرورش
نسلی توانمند در جامعه بیشتر امیدوار بود .هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی
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
متخصص در امر تربیت بدنی و توانمندسازی بودند که نمونه  85نفره به روش گلوله برفی با اشباع نظری انتخاب گردید و در بخش
کمی جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی ( )8093بود که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان به
تعداد  033نفر به روش خوشه ای نسبی ا نتخاب شدند .ابزار گرد آوری اطالعات مطالعات کتابخانه ای و اسناد باالدستی  ،مصاحبه
نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن با استفاده از آلفا
کرونباخ تأیید شد .روش آماری ازطریق تحلیل محتوی در بخش کیفی و معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  plsدر بخش
کمی بود.
نتایج تحقیق نشان داد که عوامل سازمانی بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری دارند .عوامل
سازمانی شناسایی شده با نظر نخبگان شامل نظارت و ارزیابی ،تجهیزات و امکانات ،اهداف و راهبرد ،آموزش و یادگیری ،نظام پاداش
و ساختار سازمانی بود اما ارزیابی این عوامل توسط معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی نشان داد که در بین عوامل
سازمانی ،نظارت و ارزیابی(ضریب مسیر  3/919و آماره  tبه مقدار  ،)0/995تجهیزات وامکانات(ضریب مسیر  3/909و آماره  tبه
مقدار  ،)5/919اهداف وراهبرد(ضریب مسیر  3/095و همچنین آماره  tبه مقدار  )9/179تأثیر مثبت بر توانمندسازی معلمان تربیت
بدنی نشان دادند و آموزش و یادگیری(ضریب مسیر  3/318و آماره  tبه مقدار  ،) 8/507نظام پاداش(ضریب مسیر  3/889و آماره t
به مقدار  )8/052و ساختار سازمانی(ضریب مسیر  3/305و آماره  tبه مقدار  ) 3/011تأثیر معناداری بر توانمندسازی معلمان
تربیت بدنی نداشتند .بر این اساس چشم انداز ،اهداف و راهبرد ،منابع و تجهیزات و نظارت و ارزیابی روی هم رفته توانسته اند 18
درصد از تغییرات بعد سازمانی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی را پیش بینی کنند .مولفه های آموزش و یادگیری ،ساختار
سازمانی و نظام پاداش سهم معناداری در پیش بینی بعد سازمانی را ندارند .با توجه به تأثیر فوق العاده امکانات و تجهیزات در
توانمندی معلمان وارتقای سطح کمی و کیفی عملکرد های ورزشی برای بهتر و بهینه شدن این امکانات تالش بیشتری شود و ابزار
و تجهیزات استاندارد متناسب با تعداد دانش آموزان در اختیار مدارس قرار گیرد .شیوه های نظارت و ارزیابی موثر برای معلمان
تربیت بدنی در مدارس تدوین واجرا شود با توجه به شرایط کاری و امکانات در اختیار ،معلمان تربیت بدنی ارزیابی شوند.
کلمات کلیدی :توانمندسازی ،عوامل سازمانی ،معلمان تربیت بدنی.
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نقش حمایتی خانواده و مدرسه در توسعه استعدادهای ورزشی
0

ولی ناصری پلنگرد ،8شهاب بهرامی ،9شیرین زردتشتیان
 -8دکتری مدیریت ورزشی ،آموزش و پرورش استان ایالم
 -9استادیار مدیریت ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 -0استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

چکیده
استعداد منبعی ارزشمند و نادر در جامعه است و مقدار زیادی از استعدادهای انسانی ارزشمند احتماالً در هر نسلی تلف میشود.
این هدر رفتگی ،در اصل  ،از فقدان درک و آگاهی در مورد ماهیت استعداد و ناتوانی افراد در انگیزه دادن به خود برای رشد استعداد
هایشان به وجود میآید .استعدادها نه در خالء بلکه در واقعیت وجود دارند ،یعنی :استعداد ها با زمینهای فرضی مرتبط هستند و
فقط در زمانی عنوان استعداد مییابند که از سوی خرده فرهنگ ها و جامعه گستردهتری که در آن وجود دارند ،ارزشمند و پذیرفته
شده باشند .این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایتی خانواده و مدرسه در رشد و توسعه استعدادهای ورزشی دانش آموزان صورت
گرفته است .پژوهش حاضر کیفی بوده و با استفاده از رویکرد تحلیل تماتیک (مضمون) انجام شد .نمونه پژوهش شامل  81نفر از
خبرگان حوزه ورزشی و مسئولین درگیر در بحث استعدادیابی بود که به روش نمونهگیری هدفمند آغاز و تا رسیدن به اشباع نظری
دادهها ادامه یافت .به منظور جمعآوری دادهها از مصاحبههای نیمه ساختار یافته استفاده گردید .بعد از جمع آوری دادهها به منظور
تجزیه و تحلیل آنها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد.
بر مبنای مصاحبههای انجامشده با استفاده ازنظر خبرگان ،حمایت های مالی و اقتصادی(حمایتهای مالی خانوادهها -حمایت های
مالی مدارس ،حمایتهای عمومی و خیریهای) ،حمایت عاطفی و رفتاری(عوامل انگیزشی ،بهداشتی) ،حمایت اجتماعی(تعلق
اجتماعی و تأیید و همراهی) بهعنوان عوامل اثرگذار در توسعه استعدادهای ورزشی دانشآموزان شناسایی شد .بر مبنای نتایج ،نقش
حمایتی خانواده ها در قالب حمایت های مالی و انگیزشی و اجتماعی کلیدی می باشد .دانش آموزان در ابتدا تحت تاثیر خانواده
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
توسعه استعدادهای ورزشی کمک شایانی داشته باشد.
کلمات کلیدی :تحلیل تماتیک ،مطالعه کیفی ،استعدادهای ورزشی ،خانواده ،مدرسه.
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بررسی انسجام تیمی ،پذیرش و ابهام نقش و رضایت از نقش تیمهای والیبال لیگ برتر
نفیسه زارع فخریان
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
چکیده
ام روزه به دلیل توجه کمتر به روان شناسی ورزش ،ورزشکاران ممکن است شکستهای پیاپی را متحمل شوند که خسارتهای
جبران ناپذیری برای آنان و جامعه ورزشی به بار آورد .لذا ،توجه کمتر به روانشناسی ورزشی و متغیرهای مرتبط با عملکرد
ورزشکاران میتواند نتایج سودمندی داشته باشد .مؤلفههای مهمی در روانشناسی ورزش وجود دارد که با عملکرد ورزشکاران در
ارتباط هستند .از جمله این متغیرها انسجام تیمی ،پذیرش نقش ،ابهام نقش و رضایت از نقش میباشد .هدف از این مطالعه،
بررسی انسجام تیمی ،پذیرش و ابهام نقش و رضایت از نقش تیم های والیبال لیگ برترکشور می باشد حال در این تحقیق فرض بر
این است که ،ابهام نقش با پذیرش نقش و رضایت نقش و همچنین پذیرش نقش و رضایت از نقش با انسجام تیمی پیش بینی
گردیده بود .پژوهش حاضر از نوع حال نگر ،کاربردی ،توصیفی و برآوردی است .جامعه آماری به صورت کل شمار تمامی بازیکنان
والیبال لیگ برتر کشو  815بازیکن می باشد .ابهام نقش با استفاده از مقیاس درک نقش بوچامپ و همکارانش ( )9339ارزیابی شد.
این مقیاس برای ارزیابی درک نقش هر ورزشکار از نقش در تیم طراحی شده بود .پذیرش نقش و رضایت نقش با استفاده از مقیاس
برس ( )8221ارزیابی گردید .این مقیاس ارزیابی دو طرح جداگانه است که مارا مجاز به تفکیک بین پذیرش نقش و رضایت از نقش
می سازد و هر یک از این تأثیرها را در انسجام گروهی و رضایت ورزشکار مورد بررسی قرار میدهد .برای اندازهگیری میزان انسجام
گروهی در تیمهای ورزشی از پرسشنامه محیط گروه کارون و ودید مر( )9338استفاده شد .پس ازجمع آوری پرسشنامه و تنظیم
دادهها ،از شاخصههای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،واریانس )....جهت توصیف متغیرهای تحقیق که شامل توصیف
مشخصات بازیکنان ،ابهام نقش ،انسجام تیمی ،پذیرش نقش و رضایت از نقش والیبالیست ها میباشد ،استفاده گردید .به منظور
تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده
شده است..
حداکثر میانگین  2برای انسجام تیمی ،میانگین کل آزمودنیها  9/88بود .نمره کشش فردی به گروه از لحاظ تکلیف ،دارای
میانگین  ، 0/91نمره کشش فردی به گروه از لحاظ اجتماعی ،دارای میانگین ،0/59نمره یکپارچگی گروهی از لحاظ تکلیف ،دارای
میانگین  ، 5/31یکپارچگی گروهی از لحاظ اجتماعی ،دارای میانگین 9/57بود .همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان میدهد
که پذیرش نقش ( )t=5/597و انسجام تیمی ( ) t=1/980دارای رابطه خطی با متغییر معیار بوده و واجد شرایط پیش بین ادراک
نقش میباشد .نتایج مربوط به شیب خط در مورد متغیر پیش بین نشان میدهد که بین ادراک نقش با پذیرش نقش ( )3/099و
انسجام تیمی ( )3/190رابطه مستقیم وجود دارد .نتایج نشان داد که ادراک ابهام نقش و زیر مجموعههای آن با رضایت نقش،
پذیرش نقش ،و وضوح نقش ارتباط مثبت و معنی داری دارند .در کل ،هر چهار جنبه ابهام نقش تا حدودی در ارتباط با قبول نقش
و وضوح نقش بودند .شایان ذکر است که در تحلیل رگرسیون چهارگانه به روش گام به گام یک پیش بینیکننده هم برای رضایت
از نقش و هم قبول نقش گنجانده شدند که نشان می دهد هر چهار جنبه ابهام نقش همپوشانی دارند در واقع همبستگیهای میان
چهار جنبه تحقیق از  3/591تا 3/139بودند.
کلمات کلیدی :انسجام تیمی ،پذیرش نقش ،ابهام نقش،رضایت از نقش ،والیبال.
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تدوین برنامه راهبردی هیات بدمینتون استان گیالن
سعیده یوسفی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
چکیده
تحقیق حاضر با هدف تدوین برنامه راهبردی هیات بدمینتون استان گیالن انجام شد .روش تحقیق از نوع تحقیقات استراتژیک و از
نظر هدف کاربردی بود .جامعه آماری شامل اساتید تربیت بدنی دانشگاههای استان گیالن ،مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و
جوانان استان گیالن و روسا و نواب رئیس هیات های بدمینتون استان بودند که با توجه به محدود بودن آن نمونه گیری به صورت
کل شمار انجام گرفت .برای دست یابی به قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدیدهای بدمینتون استان پرسشنامه ای  99گویه ای بر
اساس تحقیقات مشابه تهیه شد که پس از تائید روایی آن توسط متخصصین مربوطه و پایایی آن با محاسبه ضرب آلفای کرونباخ،
در اختیار نمونه قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل سوات استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد که برای توسعه ورزش
بدمینتون استان گیالن  1قوت 2 ،ضعف 1 ،فرصت و  83تهدید وجود دارد و جایگاه استراتژیک ورزش بدمینتون استان گیالن در
وضعیت محافظه کارانه قرار دارد؛ بر این اساس 5 ،راهبرد محافظه کارانه تدوین شد که به مسئولین بدمینتون استان توصیه می
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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عوامل موثر بر مشارکت مردم در فعالیتهای ورزشی :نقش بازاریابی اجتماعی
سید حسن شکرابی ،1سعیده

یوسفی2

 -8دانشجو ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور گرمسار
 -9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در فعالیتهای ورزشی با رویکرد نقش بازاریابی اجتماعی انجام گرفت.
این تحقیق از نوع توصیفی -همبس تگی است که به صورت میدانی انجام شد .جامعه آماری شامل کلیه افرادی بود که در باشگاههای
ورزشی شهر تهران به ورزش همگانی میپرداختند و براساس جدول مورگان  019نفر از این افراد به روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساختهای با  58گویه و  1مولفه بود .پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ معادل
 3/77بهدست آمد .همچنین روایی صوری ابزار به تایید  83تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید و به منظور بررسی روایی سازه از
روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .از روشهای آمار توصیفی و نیز از روشهای آمار استنباطی همچون کلموگروف
اسمیرنف ،همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی چند متغیره و از نرم افزار Spssاستفاده گردید .نتایج نشان داد تمامی فعالیتهای
باشگاههای ورزشی در راستای بازاریابی اجتماعی همچون مسئولیت اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و بشردوستانه تاثیر معنیداری را بر
مشارکت مردم در فعالیتهای ورزشی دارند.
کلید واژهها :بازاریابی اجتماعی ،مشارکت ،فعالیت ورزشی
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بررسی مدیریت تعارض سازمانی (سه استراتژی )بر کارآفرینی سازمانی سالنهای سازمان ورزش استان تهران
علی نامدار آزادگان
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی

چکیده
یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی ،کارآفرینی سازمانی است که سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمانها دارد.کارآفرینی
سازمانی به معنای توسعه شایستگیها و فرصتها در درون سازمان از طریق ترکیب منابع جدید است ،که میتواند رشد و نوآوری را
در یک سازمان سنتی بهبود بخشد .یکی از موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی تعارض سازمانی میباشد .مدیریت صحیح تعارض باعث
ایجاد خالقیت و نوآوری است که به دیدگاه شومپیتر کارکرد اولیه کارآفرینی میباشد .در این پژوهش با هدف تعیین مؤثرترین
استراتژی مدیریت تعارض بر کارآفرینی و تعیین مدل مناسب با آن میباشد ،پس از بررسی مبانی نظری ،پنج سبک مدیریت
تعارض سازمانی در سالنهای ورزشی سازمان ورزش شهردادری استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است .جامعهی مورد نظر این
تحقیق شامل تمام مربیان و مدیران سالنهای ورزشی سازمان ورزش شهردادری استان تهران به صورت تصادفی خوشهای هشت
منطقه انتخاب شدند و سپس پرسشنامه ها بین مربیان و مدیران سالنهای ورزشی سازمان ورزش شهردادری استان تهران توزیع و
جمع آوری شده است .در مجموع کل افراد شرکت کننده در تحقیق 813فر بودند که هر فرد به سه پرسشنامه مجزا جمعیت
شناختی ،پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی پوتنام و ویلسون ( )=0/83αو کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل ( )=0/85αپاسخ
داد .این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها از نوع علی -مقایسهای است .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار  spssو همچنین از آنالیز واریانس و از آزمون معادالت ساختاری LISRELانجام شد.
نتایج نشان داد کارآفرینی سازمانی سالنهای ورزشی سازمان ورزش استان تهران از حداکثر  ، 932دارای میانگین 819/07و 90/01
= SDو تعارض سازمانی نیز از حداکثر ، 858دارای میانگین  882/12و  SD=80/19بود .مطابق با نتایج میتوان استنباط کرد که
استراتژی راه حل گرایی که شامل سبک های مصالحه و همکاری است ،دارای تأثیر معنی داری بر کارآفرینی سازمانی است
( .)P>./35مقدار ضریب تأثیر استاندارد شده نیز برابر با  ./ 19شده است که نشان از تأثیر قابل توجه استراتژی راه حلگرایی بر
کارآفرینی سازمانی دارد ،و بر اساس آن مدل پژوهش تدوین گردید .جهت تأثیر استراتژی راه حلگرایی بر کارآفرینی سازمانی
مثبت یا مستقیم است.
کلمات کلیدی :تعارض سازمانی  ،کارآفرینی سازمانی،سالنهای ورزشی سازمان ورزش استان تهران.
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چالشهای فعالیتهای ورزشی بانوان در سازمان ورزش شهر تهران
سلمان ماندنی
دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی چالشها ،تنگناها و نقاط ضعف برنامهها و فعالیتهای ورزشی بانوان (مطالعه موردی :بانوان مراجعه
کننده به سازمان های ورزشی شهر تهران) انجام گرفته است .روش پژوهش توصیفی ا همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد.
جامعه آماری پژوهش را کلیه مراجعه کنندگان در سازمان های ورزشی تهران که به صورت خوشه ای در  1منطقه بررسی شد
( ،)N=193براساس جدول کرجسای و مورگان ( 930 ،)8273نفر بهعنوان نمونه پژوهشی در نظر گرفته شدند .روش نمونهگیری
بهصورت تصادفی ساده بود .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که با همکاری متخصصان حوزه ورزش
دانشگاهی تنظیم ،رواییسنجی (صوری ،محتوا و سازه) و اعتباریابی شد .این پرسشنامه در  59گویه در مقیاس پنج ارزشی لیکرت
تهیه شد .تحلیل سواالت پژوهش با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون های عالمت و ویلکاکسون در نرمافزار
آماری  SPPSنسخه  ،99انجام شد.
بر اساس نتایج پژوهش ،مشخص شد که چالشهای فعالیت ورزشی در سالنهای ورزشی سازمان ورزش شهر تهران در سه حیطه
کلی منابع انسانی ،مالی و فرهنگی قرار دارد .ضعف در ترویج و تبلیغ جهت مشارکت بانوان در فعالیتها؛ کمبود برنامههای انگیزشی
خاص برای جذب بانوان به ورزش؛ عدم جذابیت فعالیتهای فوق برنامه ورزشی شهروندی؛ عدم برنامهریزی صحیح به منظور دعوت
از خانواده ها برای شرکت درفعالیت های ورزشی؛ عدم استفاده از افراد داوطلب برای برگزاری مسابقات و عدم هماهنگی بین
معاونت های فرهنگی و ورزشی با محل های منتخب مسابقات محلی بهعنوان چالش و ضعف ورزش بانوان در سازمان ورزشی شهر
تهران در حیطه فرهنگی شناخته شدند .همچنین ،در حیطه منابع انسانی ،عوامل ضعف برنامهریزی جامع و صحیح؛ کمبود نیروی
انسانی متخصص و عدم داشتن برنامه برای پیشرفت ورزش با هر سطح مهارتی ورزشی ،مهمترین چالش در ورزش ورزش بانوان در
سازمان ورزشی شهر تهران بودند .بر اساس ساختار سازمان ورزش شهر تهران معاونت فرهنگی و ورزشی متولی اصلی برگزاری
فعالیت های ورزشی بانوان سازمان ورزش شهر تهران می باشد اما برای فائق آمدن بر چالشهای موجود فعالیتهای ورزشی بانوان،
هماهنگی ،همیاری و همفکری تمامی مدیران اعم از مدیران عالی و مدیران میانی سازمان ورزش شهر تهران ،مورد نیاز است.
همچنین لزوم پرداختن و شکل دادن به نظام داوطلبی ورزشی در سازمان ورزش شهر تهران ،برای جبران کمبود نیروی انسانی
متخصص در برگزاری برنامهها ،بیش از پیش احساس میشود و توصیه میشود مدیران تربیت بدنی در این خصوص برنامهها و
طرحهای ویژهای را بهکار گیرند.
کلمات کلیدی :منابع انسانی ،فرهنگی ،بانوان ،ورزش شهروندی ،سازمان ورزش استان تهران.
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بررسی مهم ترین راهبرد ها و چشم انداز های توسعه ورزش دانشجویی
9

سید رحمان فریزنی گوهری ،8مینا حکاک زاده
 -8دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

چکیده
ورزش دانشجویی بخش اصلی از فرایند ورزش محسوب می شود،این بخش می تواند با ایجاد محیط وفرصت مناسب ،تمام
دانشجویان را در موقعیت های تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخ گویی به نیاز های اساسی آنان،برنامه هایی برای تقویت
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
دانشجویان نیز من جر شود.بدیهی است ارائه خدمات ورزشی مختلف به چنین افرادی نیازمند وجود اهداف و برنامه های مشخص و
نیز تدوین چشم اندازی شفاف در افق زمانی مشخص است.هنگامی که چشم انداز ورزش دانشجویی مشخص باشد اولین گام برای
تدوین برنامه های مختلف طی شده است .وجود سلسه مراتب مختلف برنامه ها در ورزش واجرای مناسب آنها باعث خواهد شد
روند رشد و توسعه ورزش دانشجویی هرچه بیشتر تسهیل شود  .هدف از انجام این پژوهش مطالعهای بر پژوهشهای انجامگرفته
در خصوص راهبرد ها و چشم انداز های ورزش دانشجویی است .روش جمعآوری اطالعات در این پژوهش بهصورتکتابخانهای و
بامطالعه مقاالت معتبر داخلی و خارجی ،مرکز آمار ایران و مجالت مرتبط از سال  9333تا به امروز بهصورت جامع و عمیق بررسی
شد.
نتایج تحقیق نشان داد که برخی از راهبرد های پیشنهادی ورزش دانشجویی عبارت بودند از:توسعه خصوصی سازی و واگذاری
اختیارا ت اجرایی ،حاکمیت برنامه محوری در نهاد های زیر مجموعه ورزش دانشگاهی ایران،تقویت فدراسیون های ملی ورزش
دانشجویی وایجاد واحد های استانی آن ،توسعه اماکن ورزشی با اولویت دختران دانشجو ،تقویت نظام کارآفرینی و نهضت داوطلبی
ورزش دانشجویی با تکیه بردانشجویان تربیت بدنی،بهتر کردن سطح هایی از شرکت در ورزش و فعالیت جسمانی از طریق درک
بهتر نیاز جامعه،تشخیص موانع شرکت کردن وغلبه برآنها و توسعه برنامه حمایتی متمرکز و همه جانبه به طور صحیح برای
ورزشکاران و جذب افرادی با استعداد های ورزشی در دانشگاه .با توجه به تحقیقات انجام گرفته در زمینه برنامه ریزی راهبردی
ورزش دانشجویی ،بیشتر دانشگاه ها و موسسات عالی موفق بیانیه ماموریت و راهبرد هایی برای بهتر کردن ورزش دانشجویی وفوق
برنامه ،برای جذب هرچه بیشتر دانشجویان به ورزش و تفریحات سالم دارند.پیشنهاد می شود سازمان های متولی ورزش دانشجویی
(اعم از دولتی و غیر دولتی )برنامه های عملیاتی خود را در راستای تحقق چشم انداز و راهبرد های توسعه ورزش دانشجویی تدوین
و اجرا کنند.
کلمات کلیدی :ورزش دانشجویی،توسعه،برنامه راهبردی ،چشم انداز.
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شناسایی مزایای خصوصیسازی باشگاه فوتبال استقالل و پرسپولیس
0

محمد زارع ابندانسری ،8سید محمدحسین رضوی ،9مرتضی دوستی
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -9استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -0دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده
امروزه ورزش به صنعتی پولساز در جهان تبدیل و باعث پیشرفت اقتصادی کشاورها شاده اسات .کشاورهای مختلاف باا برگازاری
مسابقات جهانی و بینالمللی ،به رشد اقتصادی خوبی دستیافتهاند .نقش فوتبال در صنعت ورزش از بقیه ورزشها بسایار پررناگتر
است .فوتبال ورزشی با گردش مالی میلیاردی در جهان میباشد؛ اما باشگاههای فوتبال در ایران قدرت درآمدزایی ندارند و وابسته به
بودجه دولتی هستند .چاره این مشکل واگذاری باشگاهها به بخش خصوصی اسات .خصوصیساازی باهعنوان یاک اولویات در اماور
اقتصادی و سیاسی کشورهای درحالتوسعه مطارح میباشاد .تعااریف مختلفای از خصوصیساازی بیانشاده ،باه عباارت ساادهتار
خصوصیسازی ،انتقال بخشی از دارایی دولت به بخش خصوصی است .پاژوهش حاضار باهادف شناساایی مزایاای خصوصیساازی
باشگاه فوتبال استقالل و پرسپولیس انجام شد .پژوهش ازلحاظ هدف نظری و کاربردی و به روش کیفی انجاام شاد .جامعاه آمااری
شامل مدیران ،داوران ،بازیکنان ،حقوقدانان ،مربیان ،اسااتید دانشاگاه ،مسائولین اداره ورزش و جواناان ،مسائولین وزارت اقتصااد و
دارایی ،اهالی رسانه ،پیشکسوتان ،هوادران که در عرصه فوتبال و بخش خصوصی بهنوعی فعالیت میکنند بودند .روش نموناهگیاری
غیر تصادفی و از نوع هدفمند و در دسترس بود .در این مرحله با  03نفر مصاحبه شد که اشاباع نظاری حاصال گردیاد 83 .مزیات
خصوصیسازی باشگاه فوتبال استقالل و پرسپولیس از طریق مطالعه تحقیقات پیشین و مصااحبههاا ،شناساایی و بارای اجمااع در
اختیار  93نفر از گروه دلفی قرار گرفت همه گویهها درصد توافق باالی  73را کسب کردند.
بر اساس تحقیق  83مزیت برای واگذاری باشگاه فوتبال استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی شناسایی شد .این مزایا در جدول
 ،8قابلمشاهده است .همچنین مشخص گردید که هر مزیت از کدام مقاله و کدام مصاحبه استخراجشده است.
ردیف

مزایای خصوصیسازی باشگاه فوتبال استقالل و

مطالعات پیشین

مصاحبه با خبرگان

پرسپولیس
1

افزایش درآمدزایی

R13

R20, R30

2

وجود سرمایه کافی بخش خصوصی برای حمایت باشگاه

R97

0

تدوین برنامه راهبردی بخش خصوصی برای سودآوری
درازمدت
مشخص کردن بدهیهای باشگاه و پرداخت بهموقع

R36

R1, R2, R3,R5,
R12, R15, R16
R5, R7

R11, R99

R17, R21, R30

2

حمایت کافی بخش خصوصی برای پرداخت بهموقع نیروی
انسانی

R1

R20

4
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9
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استفاده بخش خصوصی از متخصصان اقتصاد برای برآورد
واقعی باشگاه
تأمین هزینه ساخت ،نگهداری باشگاه از قبل استفاده
چندمنظوره از باشگاه
بستن قرارداد با حامیان مالی و شرکتهای صنعتی برای
تبلیغات اطراف زمین و اطراف باشگاه
بستن قرارداد بخش خصوصی با صداوسیما برای هر چهبهتر
دیده شدن
استفاده از بانکهای خصوصی برای تأمین تسهیالت بانکی
کمبهره

-

R24

R62, R96

R24

R15 R75, R76,
R78

R20

R77, R82, R101,
R115

R20

R44, R75

R30

نتیجهگیری :واگذاری باشگاه استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی میتواند کمک کند که بخش خصوصی برای کسب درآمد و
رسیدن به سود کافی به دنبال درآمدزایی بیشتر برای باشگاه باشد .بهطور مثال با تبلیغات اطراف زمین و همکاری با شرکتهای
صنعتی برای تبلیغ محصوالت و خدمات آنها به درآمد برسد .بخشهای خصوصی دارای برنامه راهبردی برای سودآوری درازمدت
هستند بدین ترتیب میتوانند باشگاه را به آنجایی که جایگاه آن است برسانند .یا توجه به اینکه باشگاههای استقالل و پرسپولیس
در تراز مالی خوبی قرار ندارند دولت بهعنوان مالک این دو باشگاه میتواند با واگذاری آنها به بخش خصوصی ،از توان و سرمایه
بخش خصوصی ،بهترین استفاده را در جهت پیشرفت و بهرهوری بهتر ببرد.
کلمات کلیدی :خصوصیسازی ،استقالل ،پرسپولیس.
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شناسایی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر توسعه مدارس فوتبال
0

مهدی زرگری هزارجریبی ،8سید محمدحسین رضوی ،9مرتضی دوستی
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -9استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -0دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده
در سطح جهان توجه ویژه ای به ورزش فوتبال می شود و این مورد به دلیل تاثیری است که بر ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
سیاسی دارد .فوتبال در ایران نیز رایج ترین و پرطرفدارترین بوده و در مقایسه با سایر رشته های ورزشی ،بیشترین تعداد
ورزشکاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است .رشد فوتبال در هر کشور نیازمند توجه به علوم مختلف و استفاده از آن
میباشد؛ برای دستاندرکاران فوتبال واضح است که فوتبال زیبا باید از سنین پایه آغاز شود و سایر فاکتورها و مهارتهای الزم
فوتبال باید طبق اصول علمی و تجربی ،انجام شود .توسعه ورزش فوتبال در حال حاضر با شکل گیری مدارس فوتبال با سرعت
باالتری در حال انجام است؛ این تشکل باعث کشف راحت تر و بهتر استعداد و استعداد پروری در فوتبال می شود .از این رو
شناسایی عوامل موثر بر توسعه مدارس فوتبال از ابعاد مختلف بسیار ضروری می باشد .پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل
فرهنگی و اجتماعی موثر بر توسعه مدارس فوتبال انجام گرفته است .پژوهش حاضر از نوع نظری -کاربردی بود و به روش کیفی
انجام شد .جامعه آماری شامل مربیان ،بازیکنان ،داوران ،پیشکسوتان و مسئولین مدارس فوتبال ،فدراسیون و اساتید دانشگاهی
مدیریت ورزشی بودند .نمونهگیری به روش غیر تصادفی و از نوع هدفمند و در دسترس انجام شد .ابزار پژوهش شامل مصاحبه نیمه
ساختار یافته با خبرگان استعدادیابی فوتبال بود که  93مصاحبه انجام شد تا اشباع نظری حاصل گردید .برای حفظ اعتبار عالوه بر
ضبط ،مصاحبه ها مکتوب و برای تایید به هر مصاحبه شونده ارجاع داده شد .در نهایت  1عامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر توسعه
مدارس فوتبال شناسایی و برای اجماع نظری در اختیار  87نفر از گروه دلفی در سه مرحله قرار گرفت .معیار اجماع نیز توافق 73
درصدی اعضا در مورد هر عامل بود که هر  1عامل درصد توافق باالی  73را کسب کردند.
بر اساس بررسی پیشینه ،مصاحبه با خبرگان و اجماع نظری و توافق  73درصدی گروه دلفی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر
توسعه مدارس فوتبال شامل  .8همکاری خانواده ها با مدارس فوتبال .9 ،تاثیر مدارس فوتبال بر رشد کودکان و نوجوانان.0 ،
همکاری خیرین با مدارس فوتبال .9 ،بررسی شرایط خاص اجتماعی از جمله طبقه اجتماعی .5 ،آشنایی هر چه بیشتر مردم با
مدارس فوتبال و  .1معرفی استعدادها به باشگاه های معتبر (توجه هر چه بیشتر به مدارس فوتبال) می باشد .در امر استعدادیابی
نقش خانوادهها بسیار پررنگ میباشد .والدین و فامیلهای خانوادگی میتوانند بر انگیزه ،توانایی درک شده و لذت بردن از ورزش
تأثیر بگذارند .انتظارات والدین و درک آنها از توان بالقوه کودکشان و پیشرفت او باید بهدقت مدیریت شود .پدر و مادر باید آگاه
باشند که حضور فرزندانشان در برنامه توسعه استعداد تضمین نمیکند که او تبدیل به یک بازیکن حرفهای شود.
کلمات کلیدی :مدارس فوتبال ،استعدادیابی ،عوامل فرهنگی و اجتماعی.

 .8نویسنده مسئول zargarimehdi68@gmail.com :شماره تماس09036835018
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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

چکیده
نقد را " شناختن محاسن و معایب" گفته اند .نقد کتاب ،نقد تولید فکر اندیشمندان است و چون بخشی از یافته های علمی بشر
است ،نمی توان آن را مصون از کاستی و خطا تصور کرد .با نقد کتاب درسی دانشگاهی می توان مطالب مطمئن تر و مفیدتری در
اختیار دانشجویان قرار داد و در نتیجه آموزش های دانشگاهی را به سوی شرایط مطلوب تری پیش برد .مقالة حاضر به معرفی،
بررسی و نقد کتاب مدیریت روابط عمومی و بین الملل در ورزش تألیف حمید قاسمی ،ابوالفضل فراهانی و معصومه حسینی می
پردازد .این اثر توسط انتشارات پیام نور چاپ و منتشر شده است .تحقیق حاضر به صورت مطالعه موردی است .برای نقد اثر از
روش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شد .ابزار نقد اثر مذکور کاربرگ نقد کتب درسی و دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب
علوم انسانی بود .برای تحلیل اطالعات نیز از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.
بر اساس یافته ها ،برخی مزایای کتاب به لحاظ صوری شامل «طرح جلد ،حروف نگاری ،کیفیت چاپ و صحافی مناسب» بود .این
مزایا به لحاظ محتوایی شامل «تناسب محتوای کتاب با اهداف درس موردنظر و پوشش سرفصل های مصوب شورای تحول برای
درس مورد اشاره»« ،همخوانی کتاب با سطح علمی دانشجویان»« ،استفاده مناسب از ابزارهای علمی مختلف» و «پاسخگویی به
نیازهای علمی و کاربردی جامعه» بود و به لحاظ ساختاری شامل" پیشگفتار ،فهرست مطالب ،شروع هر فصل با اهداف کلی و به
دنبال آن اهداف یادگیری ،خالصه مطالب و سواالت ارزشیابی انتهای فصل" است  .برخی کاستی ها یا معایب اثر نیز عبارتند از عدم
وجود خالصه کلی از کتاب در پشت جلد اثر ،وجود برخی اشتباهات ویرایشی ،عدم وجود واژه نامه و بخش پیوست در انتهای
کتاب .در مجموع نتایج نشان داد که کتاب اثری ارزشمند در حوزۀ تربیت بدنی و رسانه های ورزشی است و امتیازات فراوان و
ساختار منسجمی دارد.
کلمات کلیدی :روابط عمومی ،روابط بین الملل ،نقد کتاب
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تعیین موثرترین عامل مدیریت ارتباط با مشتری در فوتسال کشور با تحلیل سلسله مراتبی فازی
مجید ولی ،8رضا صابونچی، 9محمد نیکروان
 -8دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی سازمان ها و رویدادهای ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
 -0استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

چکیده
مدیریت ارتباط با مشتری یکی از مهمترین عوامل در وفاداری هواداران می باشد .پژوهش حاضر باهدف تعیین موثرترین عامل
مدیریت ارتباط با مشتری در فوتسال کشور با تحلیل سلسله مراتبی فازیانجام گرفته است .پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع
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
گرفت .ابتدا به منظور کشف عوامل موثر بر ارتباط با مشتری در فوتسال از روش تحقیق کیفی استفاده شد ،به طوری که محقق بعد
از تعریف مسئلة پژوهش نمونه هایی را به صورت هدفمند به شکل نمونه گیری گلوله برفی از بین اعضای هیئت علمی رشته
مدیریت ورزشی و اهالی فوتسال انتخاب کرد ،سپس با  83نفر از اعضای انتخاب شده مصاحبه های عمیق و به صورت چهره به
چهره صورت پذیرفت و از عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری مطرح شده توسط آنها از فوتسال یادداشت برداری شد .متن
پیاده شدۀ مصاحبه ها با سه روش کمی ،ساختاری و تفسیری تجزیه وتحلیل شد  .در این پژوهش از روش ساختاری برای دسته
بندی مؤلفه ها استفاده شد ،همچنین برای روایی بیشتر تحقیق از منابع پژوهش های پیشین بهره گرفته شد .در نهایت پرسشنامة
عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری در فوتسال تنظیم شد .روایی پرسشنامة مذکور به صورت روایی صوری توسط ده نفر از
استادان مدیریت ورزشی بعد از اصالح گویه های موردنظر ،تأیید شد ، .جامعة آماری در این بخش شامل  81نفر از اعضای هیئت
رییسه سازمان لیگ فوتسال ،کمیته بازاریابی سازمان لیگ  ،مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر فوتسال ،مدیرکانون هواداران
باشگاههای لیگ برتر فوتسال و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی که به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند و
همچنین برای رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری در فوتسال از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی()FAHP
استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر در مدیریت ارتباط با مشتری در فوتسال عبارتند از :عوامل مدیریتی  ،کانون هواداران ،
شرایط محیط کالن ،پیچیدگی محیطی ،عوامل نگرشی ،شرایط زیرساختی ،عوامل سازمانی  ،کیفیت و کمیت ارائة خدمات ،
تجهیزات ورزشی ،شرایط مشتریان می باشد .در رتبه بندی انجام شده با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس نظر 81
نفر از خبرگان،عوامل مدیریتی ،کانون هواداران و شرایط محیط کالن به ترتیب باالترین اولویت را به خود اختصاص دادند .بر اساس
یافته ها به مسئوالن فوتسال کشور توصیه می گردد تمامی عوامل موثر در ارتباط با عالقه مندان را مد نظر قرار داده و به برنامه
ریزی و مدیریت بهینه توجه ویژه داشته باشند.
کلمات کلیدی :مدیریت ارتباط با مشتری  ،تحلیل سلسله مراتبی فازی ،فوتسال کشور.
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بررسی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در انتخاب اماکن ورزشی استان گلستان
0

شهزاد کریمیان ،8طاهر بهلکه،9اسماعیل دل داده مهربان
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
 -0دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان

چکیده
در عصر حاضر ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی از بعد عملی و مصرف کاال و خدمات ورزشی و توسعة اقتصادی جوامع مختلف
نقش اساسی دارد و یکی از مؤثرترین عوامل اثرگذار در ر شد اقتصادی ملی و از درآمدزاترین صنایع در قرن بیست و یکم به شمار
می رود .با افزایش عالقه و توجه مردم به ورزش ،باشگاه ها و سازمان های ورزشی به جذب حداکثر ممکن مشتریان برای استفاده از
ورزشگاه ها عالقه مند شده اند .سازمان ها باید با تصمیم گیری به موقع و با شناخت کافی از مشتریان و نیازهای بازار تالش کنند
با عرضة محصوالت خوب و با قیمتی مناسب در به کارگیری روش های مطلوب توزیع ،استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت
دهنده و شناسایی رقبا ،فرصت ها و تهدیدهای محیط عالوه بر افزایش سهم بازار خود و خالقیت ،تطبیق با نیازها و خواسته های
مشتریان ،بازار مشتریان خود را نیز حفظ کنند .روش پژوهش تحقیق حاضر ،از نظر هدف کاربااردی ،از نظر روش توصیفی ،از نظر
جمع آوری داده ها پیمایشی و از نظر تحلیل سنجش همبستگی می باشد .جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان اماکن ورزشی
استان گلستان تشکیل می دادند .به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری ،تعداد  019نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به
عنوان نمونه آماری تعیین شد .برای جمع آوری داده از آزمودنی های تحقیق از پرسشنامه حسینی و همکاران ( )8029استفاده
شد .پرسشنامه مذکور شامل  5بعد امکانات و تجهیزات ،دسترسی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی و خدمات ویژه می باشد .برای
تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون کولموگروف اسمیرنوف ،آماره دوربین -واتسون ،رگرسیون و آزمون واریانس استفاده گردید.
 982نفر ( )% 57آزمودنی های تحقیق را مردان و  815نفر( )% 90را زنان تشکیل می دهنداز لحاظ سطح تحصیالت؛  18نفر(98
 )%فوق دیپلم  22 ،نفر ( )% 91فوق دیپلم  809 ،نفر( )% 05لیسانس و  73نفر( ) % 81دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر می
باشند .آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق از نظر شاخص های آماری نشان داد که متغیر امکانات و تجهیزات بیشترین میانگین و
متغیر دسترسی کمترین میانگین را دارد .همچنین بیشترین پراکندگی در متغیر دسترسی و کمترین پراکندگی در متغیر انتخاب
اماکن ورزشی مشاهده شد .امکانات و تجهیزات ،دسترسی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی و خدمات ویژه بر انتخاب اماکن ورزشی
در استان گلستان تاثیر دارد .اماکن ورزشی بستر اجرای فعالیتهای ورزشی هستند و کیفیت آنها بر اجرای تمرینات و برگزاری
مسابقات ورزشی تأثیر مستقیم دارد .یکی از مهمترین قدم های اولیه در ساخت اماکن ورزشی ،انتخاب محل مناسب است ظاهراً به
نظر میرسد که این اماکن در هر منطقهای ساخته شوند ،قابلیت استفادهی فراوان خواهند داشت  .از سویی دیگر ،تنها مسئله
رضایت مشتری مطرح نیست ،بلکه نیات رفتاری مشتری به عنوان یک عامل مهم موفقیت و سودآوری سازمان نمود پیدا کرده است.
با رقابتی شدن بازارها و تغییرات پیوسته محیط ،سازمان ها به این واقعیت پی بردهاند که دیگر مانند گذشته با یک نظام اقتصادی
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
بازار باید مبارزه کرد .بنابراین مشتریانی که احساس تعلق خاطر و تعلق قلبی پیدا کرده و سودآوری وعمر طوالنی دارند ،برای
سازمانها سرمایه به شمار می روند
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اولویتبندی علل عدم نتیجه گیری تیمهای باشگاهی فوتبال ایران در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا
اکبر بختیاری  ، 8ابراهیم علیدوست قهفرخی  ، 9مجید جاللی فراهانی
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -0دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

0

چکیده
کمی تامل در رابطه با قرارداشتن میان تیمهای برتر فوتسال دنیا و کسب عناوین متعدد قهرمانی در فوتبال ساحلی جهان هر
فوتبال دوست و پژوهشگری را به تأمل در این نکته وا میدارد که حلقه مفقوده موفقیت فوتبال چیست؟ تحقیق حاضر با هدف
اولویت بندی علل عدم نتیجه گیری تیم های فوتبال ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا صورت پذیرفته است ،تحقیق حاضر از نوع
توصیفی  -کاربردی بوده که جامعه آماری آن تمامی مدیران فدراسیون فوتبال ،مدیران باشگاه های لیگ برتر کشور تا لیگ برتر
استان ،تمامی بازیکنان رده بزرگساالن و امید تیم های لیگ برتر ،لیگ آزادگان ،لیگ دسته دوم ،دسته سوم و آسیاویژن ،استادن
دانشگاه میباشد ،که نمونه آماری به روش هدفمند با توجه به جدول مورگان تعداد  019نفر انتخاب شد ابزار اندازهگیری پرسشنامه
استاندارد علیدوست و همکاران  8025بود که به صورت الکترونیکی و پرسشنامه آنالین در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت،
پرسشنامه شامل  5مولفه و  05گویه بود که روایی آن توسط ده تن از استاید تایید گردید و پایایی ( )r=3/19آن محاسبه گردید.
نتایج حاصله توسط آزمون فریدمن در نرم افزار  SPSS 21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت همچنین اطالعات جمعیت شناختی به
وسیله آمار توصیفی ارائه گردید،
پس بررسی و تحلیل های صورت پذیرفته نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل به شرح ذیل بودند:
 .8عوامل مدیریتی و ساختاری  .9عوامل مالی و اقتصادی  .0عامل بازیکنان  .9عامل مربیان و کادر فنی
 .5عوامل زیرساختی و بیرونی؛
دربین  05گویه مورد بررسی دو گویه عدم توجه به زیر ساخت و تیم های پایه و استفاده از مدیران غیرفوتبالی به عنوان مدیران
عامل باشگاه ها از مجموعه ی عوامل مدیریتی ،تاثیرگذارترین و قرارگرفتن ایران در منطقه غرب آسیا از مجموعه عوامل بیرونی کم
تاثیرترین گویه در بین گویه های مورد بررسی در عدم نتیجه گیری تیم های فوتبال ایرانی از نظر مشارکت کنندگان معرفی
گردیدند .باتوجه به طبقهبندی مولفه ها براساس آزمون فریدمن ،از نظر نمونههای آماری که با مسائل فوتبال در ارتباط هستند،
عامل اصلی عدم موفقیت تیمهای باشگاهی فوتبال ایران در رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا را نقش مدیریت و
سازماندهی دانسته اند .باید توجه داشت باشگاههای فوتبال درصورتی میتوانند به موفقیت دست یابند که مدیران این باشگاهها
ضمن دارا بودن ویژگی های مدیریت ،دانش و آگاهی الزم را در مورد فوتبال داشته باشند و در کنار خود از افرادیکه از دانش فوتبال
آگاهی دارند برای دستیابی به موفقیت استفاده کنند.
کلمات کلیدی :فوتبال ،موفقیت ،لیگ قهرمانان آسیا ،اولویت بندی ،مدیریت،
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اولویت بندی عوامل موثر بر عدم موفقیت بدمینتونیست های ایرانی در بازی های آسیایی  2214اینچئون کره جنوبی و
 2218جاکارتا پالمبرگ اندونزی
شهره غیاثوند  ،8اکبر بختیاری  ، 89معصومه حسینی  ، 0ابوالفضل فراهانی
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -0استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -9استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

9

چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،اولویت بندی علل عدم موفقیت بدمینتونیست های ایرانی در بازی های آسیایی  9389اینچئون کره جنوبی
و  9381جاکارتا پالمبرگ اندونزی است .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی– توصیفی و از نوع پس رویدادی است نوع داده ها در
این پژوهش کمی و نحوه اجرا پیمایشی بوده به صورت الکترونیکی صورت پذیرفته است .تعداد جامعه آماری حدود  093نفر و
تعداد نمونه آماری در این تحقیق (با استفاده از جداول نمونهگیری مورگان) 873 ،نفر بود .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد
علیدوست و همکاران  8025بود که روایی آن توسط ده تن از اساتید و خبرگان رشته تربیت بدنی به تایید رسید ،پایایی پرسشنامه
به روش آلفای کرونباخ میزان ( ) r= 3/12محاسبه گردید .پرسشنامه پژوهش شامل اطالعات جمعیت شناختی ،و پنج عامل و 99
از
که
بود
گویه
پاسخ دهندگان خواسته شد میزان موافقت خود را بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم ( )8تا خیلی زیاد ( )5درجه
بندی و اعالم کنند .پس از گردآوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر آمار توصیفی از آمار استباطی ،آزمون
کلموگروف اسمیرنوف و آزمون فریدمن در نرم افزار  SPSSدر نسخه  98استفاده گردید .با بررسی عوامل و گویه های موجود و با
توجه به تحلیل های صورت پذیرفته بر روی آنها در میان  99گویه مورد بررسی دو گویه عدم وجود حامیان مالی قوی و کبود
بودجه برای جذب بازیکنان و کادرفنی در مقایسه با کشورهای شرق آسیا از مجموعه عوامل مالی و اقتصادی به ترتیب بیشترین
تاثیرگذاری را در این مهم داشته اند همچنین گویه عدم شناخت مربیان خارجی از بدمینتون ایران و آسیا از مجموعه عوامل مربیان
و کادر فنی کمترین تاثیر گذاری را در عدم موفقیت بدم ینتونیست های ایرانی در بازی های آسیایی مذکور داشته اند .همچنین
اولویت بندی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل توسط آزمون فریدمن به شرح زیر عنوان گردیدند .8 :عوامل مالی و اقتصادی .9
عوامل مدیریتی و برنامه ریزی  .0عوامل زیرساختی  .9مربیان و کادر فنی  .5بازیکنان .باتوجه به اولویت بندی گویه و مولفه ها بر
اساس آزمون فریدمن ،از نظر نمونه های آماری که با مسائل بدمینتون در ارتباط هستند ،عامل اصلی عدم موفقیت بدمینتونیست
های ایرانی در بازی های آسیایی  9389اینچئون کره جنوبی و  9381جاکارتا اندونزی را نقش عوامل مالی و اقتصادی دانسته اند.
باید توجه داشت بدمینتون کشور در صورتی میتوانند به موفقیت دست یابد که مدیران و مسئولین عالوه بر داشتن شم اقتصادی و
توانایی درآمدزایی ،دانش و آگاهی الزم در مورد شرایط حاکم بر بدمنتون را داشته باشند ،و یا در کنار خود از افرادی که دانش و
آگاهی دارند برای دستیابی به موفقیت استفاده کنند.
کلمات کلیدی :بدمینتون ،بدمینتونیست ،بازی های آسیایی ،جاکارتا ،اینچئون ،عدم موفقیت.
1. Akbar.Bakhtiari@ut.ac.ir
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تحلیلی بر پیشایندهای رفتار رهبری زهرآگین کارکنان هیات های ورزشی استان البرز و تاثیر آن بر رضایت
شغلی از طریق نقش میانجی شادی فردی
نامور9

ستاره اسکندری ،8مجید
 -8دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 -9دکتری دانشگاه شمال
چکیده
تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر پیشایندهای رفتار رهبری زهرآگین کارکنان هیات های ورزشی استان البرز و تاثیر آن بر رضایت
شغلی از طریق نقش میانجی شادی فردی انجام شد .این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام
شده است .جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان هیات های ورزشی استان البرز تشکیل داده اند .به همین منظور نمونه ای به
تعداد  913نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند و داده ها به کمک مدل یابی معادالت ساختاری در نرم-افزار smart-
 plsمورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی و شادی فردی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین رفتار مدیریت استبدادی،
خلق و خوی منفی و ارتباط ضعیف با زیر دستان بر رهبری زهرآگین رابطه مثبت و معناداری دارد .نتایج نشان می دهد ،زمانی که
رهبری با کارکنان رفتار مخربی یا به عبارتی رهبری زهرآگین داشته باشد ،باعث میشود که کارکنان از شغل و حتی سازمان
خودراضی نباشند و منجر به نارضایتی شغلی در سازمان می شود .این مورد خود به تنهایی میتواند برای سازمان ویرانگر و مخرب
باشد و شادی فردی در بین کارکنان کاهش یابد .به همین منظور پیشنهاد می شود ،از باه کارگمااری مادیرانی باا این ویژگی های
روانشاناختی درسازمان ها به شدت پرهیز شود .برای این کار می توان از سنجه های معتبار رهباری زهارآگین ،مانناد پرسشنامة
اشمیت ( ،)9331بارای رصاد ایان ویژگی ها در گزیناه هاای مادیریتی بارای سازمان ها استفاده کرد.
کلمات کلیدی :مدیریت زهرآگین ،خلق و خوی منفی ،مثبت اندیشی ،رضایت از زندگی
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بررسی مولفه های اضطراب رقابتی و کمال گرایی بر تحلیل رفتگی ورزشی شناگران
خدیجه نیک نام
دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی

ماهیت رقابتی و تنیدگی ورزش ،مطالبات بسیار را بر ورزشکار تحمیل میکند  .پاسخهای هیجانی به این عوامل تنیدگی زا ،به ویژه
اضطراب رقابتی ،یکی از عوامل مهم در عملکرد ورزشکاران است.کمالگرایی به عنوان یک صفت شخصیتی ،سازهای چند بعدی
است که با تالش برای بی نقص بودن و وضع معیارهای عالی برای عملکرد ،همراه با تمایل به ارزشیابی از رفتار شخصی و حساسیت
در مورد اشتباهات مشخص میشود .بسیاری از روانشناسان ورزش ،کمالگرایی را شاخصه ورزشکاران برجسته و یکی از صفات بارز
آنان میدانند .تحلیل رفتگی ورزشی ،مجموعهای از واکنشهای جسمی ،عاطفی و ذهنی که در نتیجه استرس مستمر و مداوم
مربوط به محیط ورزشی و در ادامه با کمبود حمایت و فشارهای باال همراه می شود .بنظر میرسد توجه و نگاه علمی به مؤلفههای
چون اضطراب رقابتی و کمالگرایی ،تحلیل رفتگی ورزشی در شناگران میتواند کمک موثری در رشد بیش از پیش این ورزشها
داشته باشد .از این رو هدف پژوهش حاضر ،بررسی مولفه های اضطراب رقابتی و کمال گرایی بر تحلیل رفتگی ورزشی شناگران
است .روش تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش را  813نفر ازشناگران زن و مردحاضر در
لیگ کشوری تشکیل دادهاند .نمونهگیری بصورت تمام شمار بود و کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب گردید .ابزار اندازهگیری این
پژوهش پرسشنامههای اضطراب رقابتی مارتنز و همکارانش ( )8223و تحلیلرفتگی ورزشکار رادک و اسمیت ( )9338کمالگرایی
مثبت و منفی تری -شورت و همکارانش ) (1995بود ضریب اعتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب  3072 ،3015و 3027
محاسبه گردید .داده ها با استفاده از آمار توصیفی ،آمار استنباطی (آزمون کلوموگروف اسمیرونف ،همبستگی پیرسون و تحلیل
واریانس یکطرفه) با استفاده از نرمافزار  SPSSتحلیل شدند.
نتایج تحقیق نشان داد کمال گرایی مثبت با عامل شناختی و جسمانی اضطراب رقابتی رابطه معنادار منفی و با عامل اعتماد به نفس
رابطه معنی دار مثبت دارد) .(p=<0.05جهت این روابط در مورد کمالگرایی منفی با عاملهای اظطراب رقابتی بالعکس کمال-
گرایی مثبت میباشد) .(p=<0.05کمالگرایی مثبت ورزشکاران هر چه بیشتر باشد ،تحلیلرفتگی ورزشی آنان کاهش مییابد و
بالعکس .رابطه عامل جسمانی اضطراب رقابتی با تحلیلرفتگی ورزشکار نیز معنی دار و مثبت میباشد) .(p=<0.05با توجه به
یافتههای تحقیق بنظر میرسد برنامهریزی برای آموزشهای الزم به ورزشکاران رزمی از سوی مدیران و مربیان جهت افزایش
کمالگرایی مثبت و کاهش اظطراب باعث کاهش تحلیلرفتگی ورزشی این ورزشکاران شود.
کلمات کلیدی :اضطراب رقابتی ،کمالگرایی  ،تحلیلرفتگی ورزشی ،شنا گران.
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طراحی و تدوین استراتژی توسعه سواد حرکتی دانش آموزان استان گلستان بر اساس مدل استراتژیک
SOAR
9

مهرزاد حمیدی ،8مینا خدایی ،9فرناز فرهمند ،0باران ورهرام
 -8عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 9و  -0دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -9دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

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
وسیعی از فعالیت های بدنی شرکت کند .این پژوهش با هدف طراحی و تدوین استراتژی توسعه سواد حرکتی دانش آموزان استان
گلستان سعی می کند تا تحلیلی از وضعیت موجود سواد حرکتی دانش آموزان در این استان داشته باشد و در ادامه این مساله
مطرح می شود که مهم ترین راهبردهای توسعه سواد حرکتی دانش آموزان این استان کدام است .اما امروزه در طی سال ها
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
فرصت ها خواهد شد که بطور ناخودآگاه فرایند تدوین استراتژی به سمت نقاط منفی حرکت می کند .در نتیجه اندیشمندان با
ترکیب تکنیک سوات ،دیدگاه مثبت اندیش مدل استراتژیک  SOARرا ایجاد کرده اند.
روش این تحقیق توصیفی -تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها اسنادی ،پیمایشی و میدانی است .برای تدوین استراتژی
 SWOTاز قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدیدها و برای تدوین استراتژی  SOARاز 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
تحصیالت تکمیلی که حدود  933نفر هستند انتخاب شدند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  893نفر محاسبه می گردد و
از روش خوشه ای جهت نمونه گیری استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان می دهد که ترکیب دو روش  SWOTو SOAR
نهایتا منجر به اتخاد راهبردهایی منطقی و واقع بینانه جهت توسعه سواد حرکتی دانش آموزان خواهد بود.
کلمات کلیدی :برنامه ریزی راهبردی ،توسعه سواد حرکتی ،تحلیل  ،SWOTمدل استراتژیک  ،SOARاستان گلستان.
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آسیبشناسی فرآیند موجود سیاستگذاری اوقات فراغت ورزشی نوجوانان و جوانان استان خوزستان
0

زینب سلمانزاده*  ،8صدیقه حیدرینژاد ،9طاهره ازمشا
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
-9استاد گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 -0مربی گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
آسیبهای اجتماعی که گریبانگیر مردم بویژه نوجوانان و جوانان استان خوزستان شده است ،میتواند ریشه در عدم وجود
سیاستگذاری های صحیح برای برنامه های اوقات فراغت داشته باشد .هدف از انجام این پژوهش ،آسیب شناسی فرآیند موجود
سیاست گذاری اوقات فراغت ورزشی نوجوانان و جوانان استان خوزستان بود .پژوهش حاضر ،توصیفی و از نظر جمع آوری داده ها
روش آمیخته (کیفی و کمی) بود .جامعه آماری در بخش کیفی 88نفر از خبرگان ،مسئوالن ،اساتید و کارشناسان حوزۀ اوقات
فراغت ورزشی استان خوزستان و در بخش کمی 889 ،نفر از معاونین و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان،
شهرداری ،رسانه و آموزش و پرورش استان خوزستان و اساتید گروه مدیریت و جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند.
حجم نمونه در بخش کمی از طریق نرمافزار  Passبرآورد شد ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی ،مصاحبه نیمه ساختاریافته و
در بخش کمی ،پرسشنامة محقق ساختهای که بر اساس نظرات خبرگان در مصاحبه تنظیم شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه
توسط  2نفر از اساتید دانشگاه بررسی و تأیید شد و روایی سازه ( )kmo=3/72محاسبه شد .پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای
کرونباخ محاسبه و (  )a=3/21برآورد شد .تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  ،SPSS22آزمون فریدمن ،تی تک نمونه ای و آزمون
عالمت انجام شد.
یافته های استنباطی نشان داد موانع تسهیالتی و امکاناتی با میانگین  ،0/22موانع اقلیمی با میانگین  ،0/21موانع مدیریتی با
میانگین  ،0/11موانع فرهنگی-اجتماعی با میانگین ، 0/98موانع اجرایی با میانگین  0/03و موانع مالی با میانگین  9/12به ترتیب
بیشترین تاثیر را در آسیب شناسی فرآیند سیاستگذاری اوقات فراغت ورزشی نوجوانان و جوانان استان خوزستان دارند .بر اساس
یافته های تحقیق و با توجه به اینکه موانع تسهیالتی و امکاناتی بیشترین تاثیر را در فرآیند آسیبشناسی سیاستگذاری اوقات
فراغت ورزشی نوجوانان و جوانان استان خوزستان دارد و با توجه به شرایط آب و هوایی خاص استان خوزستان و هم چنین آمار
باالی حاشیه نشینی در آن ،پیشنهاد می شود مسئولین استان توجه بیشتری به توسعة زیرساختها جهت سالن ها و فضاهای
ورزشی در نقاط مختلف استان به خصوص مناطق محروم داشته باشند و در نهایت می توان گفت حلقة مفقوده در اثربخشی اوقات
فراغت ورزشی نوجوانان و جوانان استان خوزستان آسیبشناسی سیاستگذاری موجود است.
کلمات کلیدی :آسیبشناسی ،سیاستگذاری ،اوقات فراغت ورزشی ،نوجوانان و جوانان ،خوزستان.

 -8ایمیل نویسنده مسئول

Z-salmanzadeh@scu.ac.ir
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تدوین مدل مناسب رهبری برای بهبود عملکرد سازمان های نوآور
0

محمد علیمرادیان* ،8همایون عباسی ،9حسین عیدی
 .8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی
 .9استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی
 .0استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل مناسب رهبری برای بهبود عملکرد سازمان های نوآور بود .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و
به صورت توصیفی-پیمایشی است .جامعه و نمونه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل اساتید حوزه مدیریت ورزشی بود که به
صورت نمونه گیری هدف مند و در بخش کمی نیز شامل  953نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های همدان ،کرمانشاه،
مرکزی ،ایالم و کردستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود که در
مجموع تعداد  953پرسشنامه جمع آوری گردید .روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و اساتید این حوزه و روایی
سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول ،تأیید گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آزمون کایزر ،مایر و
الکین ،آزمون کرویت بارتلت ،آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،تکنیک چرخش واریماکس ،تحلیل عاملی تاییدی که از طریق نرم
افزارهای  SPSSو  LISRELانجام گرفت.
یافتههای حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مؤلفههای وضعیت رفتار نوآورانه کارکنان ادارات ورزش و جوانان را میتوان
در هفت مؤلفه طبقه بندی کرد که عبارتاند از :ظرفیت سازمانی رفتار نوآورانه ،راهبرد رفتار نوآورانه در سازمان ،محدودیتهای
رفتار نوآورانه ،مشارکت در نوآوری سازمانی ،نیازهای فردی در رفتار نوآورانه ،ایده پردازی برای رفتار نوآورانه ،مزایا و کارکردهای
رفتار نوآورانه .در نهایت نتایج نشان داد مدل رهبری ادارات ورزش و جوانان ابزاری قابل اطمینان و معتبر است که میتوان برای
سنجیدن این متغیر در کارکنان از آن استفاده کرد .همچنین تمامی این مؤلفهها بر وضعیت رفتار نوآورانه کارکنان ادارت ورزش و
جوانان اثرگذار است.
کلمات کلیدی :رهبری ،نوآوری ،رفتار نوآورانه.

E-mail: mohammadalimoradian7@yahoo.com

*نویسنده مسئول :تلفن 09185082174 :
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بررسی برگزاری رویدادهای ورزشی ساحلی با تأکید بر حیطه زیستمحیطی
9

سیده صدیقه بابائی ،8سید محمدحسین رضوی ، 9مرتضی دوستی ،0سعید امیرنژاد
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال آمل
 -9استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -0دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -9استادیار گروه عمومی دانشگاه هنر تهران

چکیده
بهره برداری از ورزش در بسیاری از مباحث اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،زیست محیطی ،فناوری موجب بروز تأثیرات گوناگون بر
جامعه میزبان می شود ،پژوهش حاضر با هدف بررسی برگزاری رویدادهای ورزشی ساحلی با تأکید بر حیطه زیست محیطی انجام
گرفته است .پژوهش حاضر از نوع نظری-کاربردی و به روش کیفی اجرا شد .گردآوری دادهها به شکل تحقیقات میدانی انجام شد
که دربرگیرنده مطالعه پیشینه  12پژوهش در حوزه رویدادهای ورزشی_ساحلی و مصاحبه نیمهساختار یافته مفهومی با  90نفر
صاحب نظر بودند .روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع هدفمند و در دسترس بود و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .جامعه
آماری شامل افراد آشنا با مبانی نظری ،گروه اساتید دانشگاه با سابقه پژوهش ،مدیران اجرایی ،کارشناسان و متخصصان ورزشی،
گردشگری و محیطزیست بودند .پس از مصاحبه و کدگذاری باز یافتهها توسط محقق  89گویه شناسایی شد و برای رسیدن به
اجماع نظری این گویهها در قالب پرسشنامه دلفی در دو مرحله بازبینی و تأیید در اختیار گروه دلفی مشتمل بر  82نفر متخصص
قرار گرفت .در اجماع نظری گروه دلفی ،گویههایی که با درصد توافق باالتر از  %73بودند استخراج شدند .درصد توافق با استفاده از
نسخه نرم افزار  SPSS22محاسبه شد.
نتایج تحقیق نشان داد؛ رتبه بندی مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار رویدادهای ورزشی ساحلی بر حیطه زیستمحیطی به ترتیب اولویت؛
رتبه اول مربوط به مؤلفه بهرهمندی از جذابیت و زیباییشناسی زیستمحیطی ساحل ،دومین رتبه؛ شناسایی عوامل کیفیت بخش
محیطی ،موقعیت ویژه اقلیمی و تنوع آب و هوایی ،دارا بودن ویژگیهای بصری ،روانشناختی و اجتماعی ،تبدیل جاذبههای محیطی
اولیه از بالقوه به بالفعل است ،رتبه سوم افزایش سطح آگاهی زیستمحیطی ساکنان ،رتبه چهارم شامل مؤلفه تأثیرگذاری و ارتقاء یا
تنزل بصری خط دید یکنواختی ساحل بوده و در نهایت مؤلفههای؛ حفاظت و احیای مطلوب منابع طبیعی و زیست بومهای ساحلی
و دریایی ،آلودگی محیط زیست با افزایش تولید زباله و دفع نامناسب و تأثیر آن بر زندگی دریایی و زیستمحیطی ،بهبود کیفیت
محیطزیستی و منظر اقلیمی ،رتبه پنجم ضریب اهمیت توافق را دارند.
جوامع میزبان با توجه به تغییرات زیستمحیطی شان ،بر انطباق رویداد ورزشساحلی با محیطزیست تأکید دارند .بر همین اساس
در بسیاری از رویدادها؛ مساعد بودن اقلیم و آب و هوا با ویژگیهای جذاب زیستمحیطی ،بصری و روانشناختی میتواند أثرات
مثبتی در برگزاری رویدادهای ورزشی داشته باشند .الزم است ضمن توجه به عوامل زیستمحیطی برگزاری رویداد با تشکیل
فعالیتهای انسانی؛ ساختار جدید و جامعی برای پر کردن اوقاتفراغت ،نشاط روحی و جسمی انسان با ورزش در سواحل ایجاد
نمود.
کلمات کلیدی :ورزشهای ساحلی ،رویدادورزشی ،گردشگری ،محیطزیست.

28

مقاالت پوستر

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

تاثیر هوش سازمانی با چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان اصفهان
9

فرزانه مددی زواره ،8طاهره ندایی
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه قم
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه قم

چکیده:
امروزه سازمانها ،به ویژه سازمانهای آموزشی با محیطهای به سرعت در حال تغییر روبه رو هستند و باید به مواردی چون هوش و
چابکی سازمانی اهمیت دهند و زمینههای ایجاد و ارتقای این ویژگیها را در سازمان و بین کارکنان خود ،مهیا کنند تا بتوانند در
صحنة رقابت باقی بمان ند؛ به همین منظور در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی رابطه بین هوش سازمانی ،چابکی سازمانی
پرداخته شود .جامعة آماری این پژوهش را کلیة کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اصفهان در سال 8021تشکیل دادند (033
)نفر که با استفاده از نمونهگیری غیر احتمالی و از نوع در دسترس 929فر برای شرکت در مطالعه حاضر انتخاب شد .ابزار اندازه-
گیری این مطالعه شامل پرسشنامههای استاندارد هوش سازمانی آلبرخت( ،)9330پرسشنامه استاندارد چابک سازی سازمانی ژانگ
و شریفی ( ) 9333و بودکه روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ باالی 307مورد تایید قرار گرفته
است.در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از شاخصهای آمار توصیفی استفاده شده است .عالوه بر آن ،جهت بررسی
فرضیههای پژوهش از روشهای میانگین یک جامعه ،روش مدلسازی معادالت ساختاری و همبستگی پیرسون استفاده شد .دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  82و نرم افزار  Smart PLSتحلیل شد .تایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه
معناداری بین ابعاد هوش سازمانی با چابکی سازمانی وجود دارد .همچنین نتایج روش مدلسازی معادالت ساختاری نشان داده است
که تاثیر هوش سازمانی بر چابکی سازمانی ،معنادار است.
کلمات کلیدی :هوش سازمانی ،چابکی سازمانی.
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الزامات حقوقی در رشد و توسعه استعدادهای ورزشی
9

مهری پویندهکیا ،8ژاله معماری
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س)
 -9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده
در اجرای برنامههای استعدادیابی ،قوانین و مقررات و الزام باشگاهها ،آکادمیها و همة مشارکتکنندگان در این برنامهها ،به اجرای
الزامآور آنها از اهمیت زیادی برخوردار است .پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش الزامات حقوقی در رشد و توسعه استعدادهای
ورزشی انجام گرفت .تحقیق حاضر با رویکرد کیفی فراترکیب و با استفاده از کدگذاری نظریة دادهبنیاد (کدهای باز ،مفهوم ،کدهای
محوری و نظری) بهروش ساندلوسکی و باروسو انجام شد .جامعه تحقیق ،تمامی اسناد ( اعم از کتب ،مقاالت ،رسالهها ،صفحات وب،
فیلمها ،عکسها و )...مربوط به موضوع پژوهش در طی سالهای  9333تا  9381بود.
از میان  91سند انتخاب شده 993 ،کد باز و  00مفهوم بهدست آمد .نتایج تحقیق نشان داد در فرآیند اجرای موفق برنامههای
استعدادیابی ،سازمان لیگ و فدراسیون با یکدیگر همکاری بسیار باالیی دارند و در راستای این همکاری ،قوانینی را تدوین و به
باشگاهها و آکادمی باشگاهها ابالغ میکنند .این قوانین باهدف رشد و پرورش استعدادهای وطنی و الزام باشگاهها به استفاده از
استعدادهای جوان ارائه میشود .طبق قانون  ،%53+8چهلونه درصد مالکیت باشگاهها به اعضا و سهامداران باشگاه تعلق داشته و
مشارکت طرفداران باشگاهها در ادارۀ آنها بهصورت محلی ،با کاهش نفوذ سرمایهگذاران خارجی و توانایی باشگاهها برای رقابت در
بازار نقلوانتقال بینالمللی همراه است .به گونهای که اجرای این قانون منجر به توجه باشگاهها به پرورش هر چه مناسبتر بازیکنان
جوان گشته و فرصتی را برای جوانان و پیشرفت استعدادهای وطنی ایجاد مینماید .بهموجب قانون استفاده از بازیکنان محلی،
باشگاهها ملزم هستند تعداد مشخصی از بازیکنان محلی را به تیمهای حرفهای خود دعوت نمایند .تا جایی که ضرورت دارد 1
بازیکن باشگاهها از آکادمیها انتخاب شوند که حداقل  9نفر آنان از آکادمی جوانان همان باشگاه بوده و باید حداقل  0سال متوالی
در بازۀ سنی  85تا  98سال در باشگاه آموزش دیده باشند .موضوع نقل و انتقال بازیکنان ،ثبت قراردادها و پیشکاران بازیکنان از
دیگر مسائل حقوقی است که فدراسیون و سازما ن لیگ برای آن الزاماتی را تدوین و برای اجرا ابالغ نمودهاند .همچنین ،در
برنامههای استعدادیابی ،آموزشهایی در ارتباط با جنبههای قانونی و حقوقی ورزش نیمه حرفهای و حرفهای به بازیکنان داده
میشود .فدراسیونها باهدف رشد و ارتقاء استعدادهای جوان ) (U16-U23در مراکز آموزشی ویژه ،دورههای آموزشی را بهطور
ساالنه و در ارتباط با خطرات اعتیاد ،شرطبندی ،بازیهای خطرناک ،بازی جوانمردانه ،خطرات مربوط به عدم توجه به سالمتی و
دوپینگ برگزار مینمایند .بهنظر میرسد که در اجرای موفق برنامههای استعدادیابی ،رشد و توسعة استعدادهای ورزشی و مشارکت
باشگاهها در این برنامه ها ،توجه به مسائل حقوقی از ملزوماتی است که باید از سوی متولیان برنامههای استعدادیابی همچون
فدراسیونها و سازمان لیگ مورد توجه جدی قرار گرفته و برای اجرا به باشگاهها ابالغ گردد.
کلمات کلیدی :استعدادیابی ،آکادمیها ،باشگاهها ،قراردادهای ورزشی ،ورزش حرفهای.
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تأثیر کیفیت ادراک شده بر اهداف آینده خرید مصرفکنندگان مراکز ورزشی ارزانقیمت
*9

مهدی محمودی یکتا،8مهدی جنتی
 -8عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه غیر دولتی -غیرانتفاعی ایوان کی
 -9کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیر دولتی -غیرانتفاعی ایوان کی

چکیده
از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت ادراک شده بر اهداف آینده خرید مصرفکنندگان مراکز ورزشی ارزانقیمت است .پژوهش
حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعهی آماری پژوهش را مصرفکنندگان و مراجعه کنندگان از مراکز ورزشی ارزانقیمت
واقع در مناطق  99گانه شهر تهران تشکیل میدهد .در این تحقیق به علت اینکه تعداد افراد جامعه آماری پژوهش نامحدود است،
از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران برای جامعه نامحدود استفاده گردید که بر این اساس حجم نمونه بهصورت تصادفی در
دسترس و برابر با  019نفر در نظر گرفته شد.بهمنظور اندازهگیری متغیرهای تحقیق و نظرسنجی از ذینفعان ،مصرفکنندگان و
مراجعه کنندگان از مراکز ورزشی ارزانقیمت از سه نمونه پرسشنامه ،استفاده گردید .اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط افرادی
متخصص در موضوع موردمطالعه تعیینشده است .چون پرسشنامه استاندارد است ،روایی آن تضمینشده است .پرسشنامه اول که
توسط الکساندریس در سال  9339طراحی گردید ،مرتبط با بحث کیفیت ادراکشده است با پایایی  3/181و پرسشنامه دوم مرتبط
با اهداف آینده خرید در قالب توجهات رفتاری طراحیشده با پایایی  3/173و پرسشنامه رضایتمندی الیور ( ،)9333با پایایی
 3/729میباشد.
بر اساس نتایج بدست آمده و با توجه به سطح معناداری  p <3/338و ضریب همبستگی ، r)019( = 3/ 199بین کیفیت ادراک
شده و اهداف آینده خرید مصرف کنندگان مراکز ورزشی ارزان قیمت شهر تهران تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد .بین متغیر
مستقل کیفیت ادراک شده و همچنین مؤلفه رضایتمندی بر اهداف آینده خرید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در پاسخ به
سؤال اصلی تحقیق میتوان گفت که در حمایت از فرضیههای پژوهش تأثیر کیفیت ادراک شده بر روی اهداف آینده خرید
مصرفکنندگان و مراجعه کنندگان از مراکز ورزشی ارزانقیمت ورزشی نیز تأیید شد . .در تبیین یافته تحقیق میتوان گفت در
نتایج اکثر محققین این نکته قابل مشاهده می باشد که کیفیت ادراک شده از سوی مصرف کنندگان با اهدف آینده خرید یا
استفاده مجدد ایشان از همان مراکز ورزشی غالبا ارتباط معنادار و مثبتی با هم دارند.

کلمات کلیدی  :کیفیت ادراک شده  ،اهداف آینده خرید ،مراکز ورزشی ارزان قیمت.
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شناسایی ابعاد موثر بر مشارکت شهروندان در ورزش با تاکید بر رویکردهای جهانی و اولویتهای داخلی
9

فرزادغفوری ،8سحربی باک
 -8دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
زندگى در دنیاى امروز ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتى کرده است؛ این فقر حرکتى مشکالت عدیدهى
جسمى ،روانى و اجتماعى را براى وى پدید آورده است .با توجه به فواید بی شمار مشارکت در فعالیت بدنی ،هنوز درصد زیادی از
افراد کشورمان بی تحرک هستند یا فعالیت بدنی کافی ندارند و به عبارتی دیگر ،درصد مشارکت آنها در ورزش به عنوان یک
فعالیت بدنی بسیار کم است .لذا هدف از مطالعه حاضر شناسایی ابعاد موثر بر مشارکت شهروندان در ورزش با تاکید بر رویکردهای
جهانی و اولویتهای داخلی بود .تحقیق حاضر کیفی و از نوع توصیفی_کاربردی بود که از روش تحلیل مضمون یا تماتیک استفاده
شده است .جامعه آماری تحقیق را کلیه صاحبنظران علمی آگاه با حوزه ورزش همگانی تشکیل دادهاند .نمونهگیری به صورت
نمونهگیری هدفمند انجام شد که با  89مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت .الزم به ذکر است در جهت گردآوری دادهها ،عالوه بر
مصاحبه نیمه ساختاریافته ،به مطالعه پیشینه تحقیق و یاداشت برداری نیز پرداخته شد .تحلیل دادهها در سه مرحله صورت گرفت:
مرحله اول :تجزیه و توصیف مصاحبهها (مکتوب کردن مصاحبه ها ،ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری ،جستجو شناخت مضامین)؛
مرحله دوم :تشریح و تفسیر متن (ترسیم شبکه مضامین ،تحلیل شبکه مضامین)؛ مرحله سوم :ترکیب و ادغام متن (تدوین گزارش).
نتایج تحقیق نشان داد که  2عامل آموزش ،خانواده ،سازمانهای ورزشی ،پارکها و فضاهای سرسبز ،مراقبتهای بهداشتی ،حمل و
نقل ،اماکن ورزشی و زیرساخت ،رسانه و محیط کار از ابعاد موثر بر مشارکت ورزشی شهروندان میباشند .نتایج پژوهش بر ابعاد
موثر بر مشارکت ورزشی شهروندان متمرکز شده است .با توجه به نتایج یاد شده ،ضروری میشود که سازمانهای متولی ورزش و
بویژه متولیان ورزش همگانی مانند وزارت ورزش و جوانان ،فدراسیون ورزش همگانی و سازمان ورزش شهرداریها در جهت توسعه
روز افزون ورزش در جامعه ،گام بردارند.

کلمات کلیدی :اولویتهای داخلی ،رویکردهای جهانی ،شهروندان ،مشارکت ورزشی.
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بررسی ارتباط میان مهارت های ارتباطی و مهارت های مدیریتی مدیران وزارت ورزش و جوانان ایران
9

عاصمه ریاحی ،8دکتر سعید تابش ،9رسول نظری،0محسن لقمانی
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -0دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اصفهان
 -9استادیار موسسه تنکابن شفق

چکیده
مهارت های ارتباطی و مهارت های مدیریتی یکی از عوامل مهم و کارآمد برای مدیران سازمان های ورزشی محسوب می شود.
تحقیق حاضر با هدف بررسی مهارت های ارتباطی و مهارت های مدیریتی مدیران وزارت ورزش و جوانان ایران انجام گرفت.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است که شامل پرسشنامه مهارت های ارتباطی(بارتون جی ای  )8223و پرسشنامه
مهارت های مدیریتی(نظری )8029بود .جامعه آماری این پژوهش شامل ،مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود که طبق
آخرین اطالعات از بخش منابع انسانی حدود  17مدیر و  190کارشناس می باشد و برای نمونه گیری با استفاده از روش نمونه
گیری ( تصادفی -طبقه ای) و با استفاده از فرمول کوکران از بین آنها  973نفر که از این تعداد  93نفر مدیران و  953نفر
کارشناس به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید .برای تحلیل داده ها از نرم افزار  smartPLS3استفاده شد .یافته ها نشان داد
بین مهارتهای ارتباطی و مهارتهای مدیریتی مدیران وزارت ورزش و جوانان رابطه معنیداری وجود دارد .مقدار تی ( )88/781و
ضریب مسیر آن ( )3/15است و با  22درصد تأیید شد .مقدار همبستگی این مسیر مستقیم (مثبت) است .یعنی با افزایش
مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای مدیریتی مدیران وزارت افزایش مییابد .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که بین
مهارت های ارتباطی و مهارت های مدیریتی مدیران وزارت ورزش و جوانان ایران رابطه مستقیم و معناداری و جود دارد یعنی هر
چه مهارت های ارتباطی مدیران گسترش پیدا کند مهارت های مدیریتی آن ها نیز افزایش می یابد .لذا به مدیران وزارتخانه
پیشنهاد می شود با توجه به ارتباط مستقیم مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی محتوای دوره های ضمن خدمت و
تشکیل جلسات طوفان مغزی جهت ارتقای بیشتر مهارت های کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان ارائه شود.
کلمات کلیدی :مهارت های ارتباطی ،مهارت های مدیریتی
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طراحی مدل ارزش پیشنهادی مشتریان مجموعه های تفریحی ،ورزشی وآبی شهر تهران
0

زینب امیدوار ،8نجف آقایی ،9اکبری یزدی
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
-9دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید بهشتی تهران
-0استادیار مدیریت ورزشی  ،دانشگاه خوارزمی

چکیده
امروزه شناسایی ارزش های مورد توجه مشتریان برای مجموعه های ورزشی دارای اهمیت بسیاری است که با در نظر گرفتن آن
عملکرد خود را بهبود دهند .هدف اصلی این مقاله طراحی مدل ارزش پیشنهادی مشتریان مجموعه های تفریحی ،ورزشی و آبی
شهر تهران می باشد .روش تحقیق از نظر هدف ،کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها ،مدل آمیخته اکتشافی(کیفی
وکمی) می باشد .جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی ،مدیران ،پرسنل و مشتریان مجموعه های تفریحی ،ورزشی و آبی می
باشد  .روش نمونه گیری در بخش کیفی ،بصورت هدفمند با روش گلوله برفی با انجام مصاحبه از  03نفر خبرگان دانشگاهی،
مدیران ،پرسنل و مشتریان مجموعه های تفریحی ،ورزشی و آبی به مرحله ی اشباع نظری بوده است .در بخش کمی ،روش نمونه
گیری در دسترس با  81نفر از خبرگان دانشگاهی ،مدیران مجموعه های تفریحی ،ورزشی وآبی شهرتهران ،پرسشنامه محقق ساخته
در میان آنها توزیع گردید .ابزار اندازه گیری تحقیق به دو روش ،کتابخانه ای و میدانی از طریق مصاحبه (نیمه ساختار یافته) صورت
گرفته و از مشاهده ،برای اعتبار بخشی به نتایج تحقیق و پرسشنامه محقق ساخته ،به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.
روش تجزیه و تحلیل داده های در بخش کیفی از روش کدگذاری باز و محوری برای شناسایی مولفه های ارزش پیشنهادی وبرای
الویت بندی مولفه های ارزش پیشنهادی در بخش کمی از پرسشنامه  AHPاستفاده شد.
یافته های تحقیق نشان دادکه مولفه های مدل ارزش پیشنهادی به ترتیب الویت شامل :ارزش احساسی شامل  9مولفه اصلی و 98
مقوله ،ارزش کارکردی شامل  7مولفه اصلی و  73مقوله ،ارزش شناختی شامل  9مولفه اصلی و 91مقوله ،ارزش اجتماعی شامل 9
مولفه اصلی و  82مقوله وارزش موقعیتی شامل  5مولفه اصلی  2مقوله می باشد .با استفاده از شناسایی و الویت بندی ،مولفه ها و
مقوله های مدل ارزش پیشنهادی ،مدل ارزش پیشنهادی طراحی شد .کارآفرینان ورزشی ،مالکان ،مدیران مجموعه های تفریحی،
ورزشی وآبی با استفاده از مدل ارزش پیشنهادی می توانند به ایجاد فرصت های جدید برای خلق درآمد های بیشتر و توسعه و
پایداری مجموعه ها اقدام نمایند.
کلمات کلیدی :ارزش پیشنهادی ،مشتری ،مدل کسب و کار ،مجموعه های تفریحی ،ورزشی و آبی شهر تهران.

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
الهام پناهی درچه ،8شهرام عروفزاده9
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
چکیده

درگیری ذهنی و درک مخاطره یکی از مهم ترین عواملی هستندکه با تعهد حرفه ای منجیان غریق رابطه دارند .پژوهش حاضر
باهدف بررسی رابطه میزان درگیری ذهنی و درک مخاطره با تعهد حرفه ای منجیان غریق شهر اصفهان است.انجام گرفته است.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را منجیان غریق فعال شهر اصفهان که بر اساس آمار هیئت
نجت غریق استان اصفهان تعداد آنها  9333نفر بودند ،تشکیل داد .حجم جامعه بر اساس فرمول کوکران برای جامعه مورد مطالعه،
099نفر بود که به روش تصادفی -طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه درگیری ذهنی (شوفلی
و همکاران ،)9331 ،درک مخاطره (سباسوری و همکاران )8025 ،و تعهد حرفهای (چاووشی و رحیمی )8020 ،بود .روایی
پرسشنامه ها به تائید  1نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ تائید رسید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف
استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت اطمینان از طبیعی بودن توزیع نمونه ،آزمون لوین جهت
اطمینان از همگنی واریانس ،برای مقایسه میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه از آزمون  tتک متغیره و برای بررسی روابط بین
متغیرها از آزمون رگرسیون چندمتغیره گام به گام استفاده شد .از آزمونهای  tو تحلیل واریانس نیز برای مقایسه میانگینها
استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  90انجام شد.
نتایج تحقیق نشان داد که رگرسیون خطی چندگانه (تعهد حرفه ای بر اساس درگیری ذهنی) نتوانست تغییرات را توجیه کند و
مؤلفههای غرق شدن ،شوق و حرارت و وقف شدن در پیشبینی تعهد حرفهای مؤثر نبودند .رگرسیون خطی چندگانه (تعهد حرفه
ای بر اساس درک مخاطره) نتوانست تغییرات را توجیه کند و مؤلفههای انگیزش کاری ،تأثیر دوستان و آشنایان ،تأثیر محیط کار و
آگاهی ایمنی در پیشبینی تعهد حرفهای مؤثر نبودند ..رگرسیون خطی چندگانه (درک مخاطره بر اساس درگیری ذهنی) ،به تنهایی
حدود  79درصد از کل تغییرات را توجیه میکرد که مؤلفههای غرق شدن ،شوق و حرارت و وقف شدن در پیشبینی درک مخاطره
مؤثر بودند.تفاوت معنی داری بین میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت در منجیان غریق شهر اصفهان وجود نداشت.تفاوت
معنی داری بین میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب تحصیالت در منجیان غریق شهر اصفهان وجود نداشت F.تفاوت معنیداری
بین میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب سن در منجیان غریق شهر اصفهان وجود نداشت.تفاوت معنیداری بین میانگین
متغیرهای تحقیق (تعهد حرفه ای) بر حسب سنوات خدمت در منجیان غریق شهر اصفهان وجود داشت .بطوریکه در گروههای
سنوات خدمت کمتر از  5سال با بیش از  85سال و  83-5سال با  85-88سال و  85-88سال با بیش از  85سال برای متغیر تعهد
حرفه ای تفاوت معناداری وجود داشت .منجیان غریق دارای درگیری ذهنی و درک مخاطره باالیی هستند و این مستلزم نگاه
متقابل سازمانهای مرتبط برای ارتقاء رضایت شغلی منجیان غریق و در نهایت تعهد حرفهای آنها میباشد.
کلمات کلیدی :درگیری ذهنی ،ادراک مخاطره ،تعهد حرفه ای ،منجیان غریق

21

مقاالت پوستر

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی تولید کنندگان محصوالت ورزشی در اصفهان
انیس ناصری ،8احمدعلی

آصفی9

 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی در تولید کنندگان لباس ورزشی اصفهان
است .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی  -همبستگی است که گردآوری داده ها به روش میدانی انجام شده و از نظر هدف
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
تأیید شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی (به عنوان مثال جداول و نمودارها) و روشهای آمار استنباطی (یعنی
ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی
رابطه معنی داری وجود دارد .با توجه به نت ایج تحقیق می توان گفت برای افزایش پاخسگویی سازمان و مسئوالن تولید کنندگان
پوشاک ورزشی در اصفهان باید فرصتی برای آموزش و ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکت فراهم شود.

کلمات کلیدی :مسئولیت اجتماعی شرکت  ،پاسخگویی سازمانی  ،تولید کننده لباس ورزشی.
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ا رائه راهکارهای تبلیغ و ترویج رشته های موی تای و کیک بوکسینگ بانوان کشور (یک مطالعه کیفی)
8

صادق فتاحی میالسی ،8دکتر سارا کشکر ،9امیر مرادی نیکنام
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
هنرهای رزمی به سیستمها و سنتهای مدونی از تکنیکها و فنون مبارزهای گفته میشود که با انگیزهها و دالیل متفاوتی تمرین
میشوند؛ برای دفاع شخصی  ،رقابت در مسابقات ،سالمتی بدنی و تناسب اندام ،سرگرمی و تفریح و همچنین رشد و تعالی ذهنی،
جسمی و معنوی .از پرکاربردترین سبکهای رزمی میتوان به(موی تای ،جوجیتسو برزیلی ،هاپکیدو ،کیک بوکسینگ و  )...نام
برد.هدف از انجام این پژوهش راهکارهای استراتژیک و عملیاتی برای تبلیغ و ترویج ورزش های رزمی در بخش بانوان می باشد.
تحقیق از نوع کیفی می باشد که برای گردآوری دادهها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق انجام گرفت که به صورت ضبط
صدا (با اجازه از مصاحبه شونده) و یاداشت برداری بوده است  .نمونه آماری پژوهش  85نفر از متخصصان در این حوزه بودند که
بصورت گلوگله برفی انتخاب شدند .برای بررسی داده های تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری (کدگذاری گزینشی،
محوری و باز) استفاده شد.
پس از بررسی و تحلیل مصاحبه ها به  0کد گزینشی  1کد محوری و 03کد باز رسیده ایم که کد گزینشی(رسانه) به راهکارهایی از
قبیل :القای حس بزرگ منشی و پاکسازی حس خشونت و فرهنگ سازی در مورد رشته های رزمی ،الگوبرداری تبلیغاتی و ترویجی
از کشور تایلند برای رشته ی موی تای ،استفاده از رسانه های جمعی و مطبوعات ،ترویج با استفاده از رسانه های مجازی
اجتماعی.و کد گزینشی(مدیریت)به راهکارهایی از قبیل :تغییر در قوانین داخلی این رشته ها برای افزایش جذابیت ،زیبا شناختی
در اماکن و سازه های ورزشی ،برگزاری کارگاه های آشنایی با ورزش های کیک بوکسینگ و موی تای ،برگزاری کالس های
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
قرمز وآبی د ر بعد ورزش قهرمانی ،مشاوره های رایگان ،استفاده از چهره های برتر و مشهور برای معرفی رشته های کیک بوکسینگ
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
های بازاریابی و فروش رسانه ای و همچن ین استفاده از صحه گذاری ورزشکاران این رشته تاکنون بطور مؤثر مورد توجه نبوده است
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.
کلمات کلیدی :ورزش های رزمی ،تبلیغات ،رسانه.

 . 8نویسنده مسئول :امیر مرادی نیکنام ()omidfatahi3944@gmail.com_09031569482
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بررسی هوش سیاسی مدیران فدراسیون های المپیکی جمهوری اسالمی ایران
9

صادق فتاحی میالسی ،8حبیب هنری ،9امیر مرادی نیکنام،8رضا گرمابی
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به پژوهش و تفحس دربارهی ابعاد ،ظواهر ،ویژگی ها و انواع آن عالقمند بوده است .سازمان
های بزرگ از هوش سیاسی برای دستیابی به سهمی از دولت و به دست مهارتهای هوش عقالئی و فکری استفاده میکنند .در حالی
که مهارت های هوش سیاسی درباره سازمان و اقدامات آن است .مدیران برای تحقق بخشیدن به امور باید بدانند که منابع و قدرت
را چگونه بدست آورده اند و چگونه استفاده کنند .پژوهش حاضر باهدف بررسی هوش سیاسی مدیران فدراسیون های المپیکی
جمهوری اسالمی ایران میباشد .تحقیق از نوع مطالعات کمی است .روشی که در این تحقیق مورد استفاده واقع شد از نوع
توصیفی-پیمایشی میباشد .جامعه آماری تحقیق را مدیران فدراسیونهای المپیکی تشکیل داده است که نمونه آماری شامل 05
نفر از مدیران فدراسیون های المپیکی می باشند که به صورت هدفمند انتخاب شده اند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامهای
91سوالی با  5مولفه است که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تی تک
نمونه ای استفاده شدکه تمامی عملیات آماری با نرم افزار  SPSS99اتجام شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که مولفه شخصیت سیاسی دارای کمترین میانگین( )9/5119و مولفه بازیهای اجتماعی دارای بیشترین
میانگین( )9/1925میباشد .همچنین مولفههای پویاییهای قدرت( )9/7191و صداقت آشکار( )9/7315و تسخیر
احساسات( )9/1177میانگینی کمتر از میانگین مبنا( )0دارا میباشند ،که تمامی مولفه ها به غیر از مولفه بازیهای اجتماعی با
مقدار فرضی تفاوت معناداری دارد( .)p=0/05بر اساس نتایج بدست آمده میتوان اینگونه برآورد کرد که در حوزه بازی های
اجتماعی ،مدیران فدراسیون ها توانایی رقابت پذیری باالیی داشته و همچنین می توانند نقش های زیادی را بپذیرند.همچنین
مدیران در استفاده از میمیک های صورت و به لحاظ فرصت طلبی می بایست به توانایی های بیشتری برسند .به لحاظ اثر گزاری و
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.
کلمات کلیدی :هوش سیاسی ،مدیران ،فدراسیون

. 8نویسنده مسئول :امیر مرادی نیکنام ()omidfatahi3944@gmail.com_09031569482
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ارزیابی کیفیت وزارت ورزش وجوانان با استفاده از مدل مالکوم بالدریج
9

امیر مرادی نیکنام ،8صادق فتاحی میالسی ،9حمید عقبایی ،0زینب نفر
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
شروع حرکت طراحی مدل های تعالی عملکرد سازمانی باه تحقیقاات جاامع کارشناسای غربای در ساال  8213در خصاوص علال
پیشرفت ژاپن در سال های پس از جنگ بر میگردد .در این تحقیقات عامل اصلی پایین بودن سطح بهره وری و عدم رقابت پاذیری
سازمان ها در این کشورها در مقایسه با کشور ژاپن ،وجود جایزه ملی کیفیت در ژاپن (جایزه دمیناگ) و اساتفاده از آنهاا در جهات
تحریک و رقابت و افزایش توانمندی شرکت های ژاپنی و عدم بهره گیری از این ابزار در کشور های غربی اعالم شاد .بادنبال آن ،در
سال  8217جایزه کیفیت بالدریج و در سال  8211جایزه کیفیت اروپایی طراحی گردید .این حرکت خیلای ساریع ماورد اساتقبال
کشور های اروپایی و سایر کشور های جهان قرار گرفت .هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کیفیت وزارت ورزش وجوانان با اساتفاده
از مدل مالکوم بالدریج می¬باشد .تحقیق حاضر به صورت توصیفی – کاربردی است .روش تحقیق به صورت آمیخته مای¬باشادکه
جامعه آماری این پژوهش 9نفراز متخصصین حوزه ورزش همگانی و قهرمانی و 13نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های تهران
بوده است .ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و با توجه به اینکه پرسشنامه استانداردی برای ارزیابی موجود نبود
و فقط چند تحقیق از جمله " بررسی سطح کیفیت اقدامات براساس مدل مالکوم بالدریج در بیمارستان شهید رجایی تنکابن " قابل
دسترس بود ،بنابراین پرسشنامه محقق ساخته ای 95سوالی که همه معیارهای مورد نظر در مدل فوق را شامل میشودکه با استفاده
از طیف لیکرت طراحی شده است و پس از ارایه به متخصصان و با دریافت پاسخهای اولیه ،همسانی درونی پرسشنامه با اساتفاده از
آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری و برابر  3/18به دست آمده است .و سطح کیفیت اقدامات با استفاده از فهرست ارزیابی اساتاندارد
مدل تعالی مالکوم بالدریج مورد ارزیابی قرار گرفت .داده های تحقیق با استفاده از آزمون تی و در نرم افزار  SPSS 22مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت.و همچنین از نرم افزار مکس  MAXQDAبرای کدگزاری استفاده گردید.
ننایج تحقیق به طور کلی امتیاز اکتسابی در زمینه کیفیت اقدامات وزارت ورزش و جوانان 902/837 ،بدست آمده اسات .همچناین
معیار رهبری ارشد در رتبه اول و معیار ایجاد و پیاده سازی استراتژی در رتبه آخر فرایندها و در حوزه نتایج ،محصوالت بهتارین و
توجه به نیروی کار پایین ترین معیارهای مدل مالکوم بالدریج قرار گرفتند .با وجود اینکه کیفیت اقدامات سطح قابل قبولی را نشان
داد؛ اما کاستی در معیارهای برنامه ریزی استراتژیک و تمرکز برمنابع انسانی ،نمایانگر ضرورت توجه بیشاتر وزارت ورزش و جواناان
به این شاخص هاست .
کلمات کلیدی :مدل مالکوم بالدریج ،رهبری ،کیفیت.
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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،
میزان مشارکت د ر ورزش همگانی نیز کاهش یافته است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع توسعه ورزش همگانی در استان
کرمانشاه از دیدگاه اساتید و دانشجویان تربیت بدنی انجام گرفته است .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است و از نظر
گردآوری دادهها روش توصیفی از نوع پیمایشی محسوب میشود که هر دو نوع دادههای اولیه و ثانویه مورد استفاده قرار میگیرد.
جامعه آماری این پژوهش را اساتید دانشگاهی ،خبرگان و مدیران ورزش همگانی کشور تشکیل میدهند .نمونه اماری نیز متشکل از
 992نفر از اساتید و دانشجویان تربیت بدنی استان کرمانشاه بودند که نظرسنجی از آنها انجام گرفت .در این پژوهش عالوه بر
داده های ثانویه که از منابع و مستندات علمی موجود گردآوری شدند از دادههای اولیه نیز که بهوسیله پرسشنامه و مصاحبه
گردآوری شدند نیز استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  99انجام گرفته است.
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
ورزش همگانی بودند .مدیران و متولیان ورزش همگانی میتوانند .به رغم تعداد باال و روز افزون فارغ التحصیالن تربیت بدنی با
استفاده از آن ها ،کمبود نیروی متخصص در بخش ورزش همگانی را جبران کنند .همچنین مدیران میتوانند با مشخص کردن شرح
وظایف برای تمام سازمانها و نهادهای دست اندرکار ورزش همگانی ،با بهرهگیری از نیروی داوطلب موجود در آنها به توسعه
ورزش همگانی کمک کنند.
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تحلیلی بر نقش رسانهها در گسترش ورزش همگانی مردم کرمانشاه
امیر الفتی
دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه

چکیده
امروزه از رسانه ها به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر اذهان عمومی یاد می شود .با توجه به تغییر سبک زندگی و کاهش آمار
ورزش همگانی در میان مردم ،پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه ها در گسترش ورزش همگانی مردم استان کرمانشاه انجام
گرفته است .روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف کارب ردی است که به شکل میدانی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش
را اساتید و دانشجویان تربیت بدنی شهر کرمانشاه تشکیل دادند که از بین آنها 992 ،نفر به عنوان نمونه استفاده شد .در این
پژوهش ،از پرسشنامه بازبینی شده مرادی وهمکاران ( )8023استفاده شد .که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 3/12
محاسبه شد .از آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف استاندارد و غیره ،و از آزمون فریدمن برای رتبه اولویت بندی ابعاد جایگاه
رسانه ها در ترویج ورزش همگانی استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  99انجام گرفته است.
نتایج تحقیق نشان داد ،به ترتیب اطالع رسانی ،فرهنگ سازی ،آموزش و مشارکت ،مهمترین دالیل توسعه ورزش همگانی از دیدگاه
پاسخ دهندگان برای رسانه های جمعی بودند .در تحلیل این یافته باید بیان شود که اطالع رسانی و فرهنگ سازی مهمترین چالش
توسعه ورزش به اذعان اغلب صاحب نظران است .برای این منظور ،تولید برنامه های آموزشی و رسانه ای باید از دوران خردسالی و
کودکی آغاز شود و با شیوه های مناسب و اثرگذار به تغییر نگرش و رفتار مردم در زمینه فعالیت بدنی منجر شود .تهیه فیلم های
آموزشی کوتاه و کلیپ های صوتی و ویدئویی و قرار دادن فایل قابل دانلود در فضای اینترنت نیز از جمله راهکارهای ارتقای ورزش
همگانی است.
کلمات کلیدی :ورزش همگانی ،رسانه ،فرهنگ سازی ،آموزش ،اطالع رسانی ،مشارکت اجتماعی.
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راهکارهای تبلیغ و ترویج رشته بدنسازی بانوان کشور (یک مطالعه کیفی)
0

نجمه مرادی* ،8محمد قادرخانی ،9سارا کشکر
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -0دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
جذابیت فیزیکی از جمله موضوعاتی است که در این دوران استانداردهای جدیدی پیدا کرده و یکی از عوامل شکل دهنده ی روابط
بین فردی محسوب می شود .به طوری که مدیریت بدن در این دوران اهمیت بیشتری پیدا کرده است و رفتارهای گوناگون نظیر
بدنسازی ،رژیم های غذایی ،تجهیزات ورزشی و آرایشی مختلف در دوره جدید با تحوالت جهانی به مسأله بدن توجه بسیاری شده
است .در چند دهه اخیر در ایران تناسب اندام به عنوان معیاری برای زیبایی مورد توجه بانوان قرار گرفته و اقدام برای رعایت رژیم
های الغری جهت دستیابی به تناسب اندام به دغدغه برخی از بانوان ایرانی تبدیل شده است .اما این رژیم ها برای سالمت روانی و
جسمانی بانوان پیامدهای سوئی دارد ،هنگامی که الغری به عنوان شرایط مطلوب بدنی در رسانه ها تبلیغ می شود ،دختران و
پسران جوان رسیدن به وزن ایده آل خود را در معرض رژیم های سخت و در حساس ترین شرایط رشد بدنی از نظر تغذیه سالم و
متعادل قرار میدهند .هدف از انجام این پژوهش راهکار های استراتژیک و عملیاتی برای تبلیغ و ترویج ورزش بدنسازی برای افراد
جامعه و به ویژه برای قشر بانوان می باشد .پژوهش حاضر از نوع کیفی بود و برای گردآوری داده های آن از مطالعه ادبیات پیشینه
و مصاحبه استفاده شد .شرکت کنندگان در مصاحبه شامل  93دانشجوی رشته های تربیت بدنی و سایر رشته های علوم انسانی
بودند .مصاحبه با  83نفر از دانشجویان شروع شد و تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت و نهایتا  93نفر مورد مصاحبه فرار
گرفتند .ابزار اندازه گیری تحقیق قلم و کاغذ و ضبط صوت و سواالت نیمه ساختار یافته بود .برای تحلیل داده های تحقیق از روش
تحلیل مقوله ای بهره برداری شد.
پس از جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نتایج زیر به دست آمد ،از آنجایی که زیبایی و تناسب اندام در دنیای امروز برای بانوان
یکی از موضوعات مهم و قابل توجه است می توان راهکارهای زیر را برای تبلیغ در این حوزه در پیش گرفت .ساخت و تجهیز سالن
های اختصاصی بانوان ،آگاهی دادن به آنهای در رابطه با توانایی ها ی بدنی نشاط و شادابی روحی –روانی ،داشتن زندگی سالم تر،
پیشگیری از بسیاری مشکالت و ناتوانی ها یا محدودیت های حرکتی که در سنین باال تهدید کننده سالمت بانوان می باشد ،که این
امر می تواند توسط متخصصان و مربیان مجرب و همچنین اساتید این حوزه صورت گیرد .ایجادکانال ها و پیج ها در انواع شبکه های
اجتماعی با محوریت آگاهی بخشی در خصوص ترویج ورزش بدنسازی .ارائه ی الگو های فیزیکی و جسمانی زیبا و متناسب برای
بانوان .استفاده از چهره های شاخص بانوان در این رشته ی ورزشی و معرفی سالن های بدنسازی استاندارد ،مربیان مجرب و
متخصص و مشاوران تغذیه ،در رسانه ملی برای جلوگیری از سو استفاده برخی سودجویان از اقدامات الزم در این حوزه می باشد .در
خصوص تبلیغ و ترویج ورزش بدنسازی برای قشر بانوان یکی از معضالت امروزه جامعه عدم اطالع رسانی و آگاهی بخشی گسترده و
علمی در انواع رسانه های جمعی و مخصوصأ رسانه ملی در رابطه با پیشگیری از انواع آسیب های بدنی و اجتماعی است .اقدام مهم
در این باره از بین بردن نگرش منفی نسبت به ورزش بدنسازی در بین برخی خانواده ها به دلیل استفاده های ناآگاهانه و غیر حرفه
ای از انواع مکمل ها و دارو های الغری در بعضی از سالن های غیر قانونی توسط پزشکان و متخصصان می باشد.
کلمات کلیدی :بدنسازی ،بانوان ،تبلیغ و ترویج ،تناسب اندام ،سالمتی.
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شناسایی پارادایم رسانه ای برنامه تلویزیونی نود ومقایسه آن به تفکیک گروه های مخاطب
0

مهتاب بارانی ،8عبدالحمید احمدی ، 9رضا شجیع
 -8کارشناس ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ
 -9دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ
 -0استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده
پارادایم اصطالح فراگیری است که فراهم کننده چارچوبی منسجم برای تفکر و استدالل پیرامون یک پدیده در یک محدوده
مشخص است .هدف از این پژوهش شناسایی پارادایم رسانه ای برنامه تلویزیونی نود بود .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از
نوع توصیفی  -همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق کلیه مخاطبان برنامه  23در سال  8027به تعداد نامحدود بود999 .
مخاطب تلویزیونی برنامه نود در سال  8027به روش تصادفی طبقه ای (بر اساس سطح مخاطب) و با ضریب خطای  3/35مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از پرسشنامه استاندارد پارادایم رسانه ای بعد از تایید روایی و پایایی برای جمع آوری اطالعات استفاده
شد .از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اکسل و  Spss V23برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شد .نتایج نشان
داد که هر چهار گروه مخاطبان ،این برنامه تلویزیونی را «مخاطب محور» ارزیابی می کنند و اینکه با افزایش کنش رسانهای
مخاطبان از غیرفعال تا فعال ،نمره آنها به برنامه تلویزیونی نود در هر دو مولفه نیاز و خواسته نیز افزایش مییابد ( .)p=3/38به
طور کلی پژوهش حاضر؛ بر ساختار و نقش متقابل مخاطب  -رسانه در شکل-گیری محتوای یک برنامه تلویزیونی مخاطبمحور
تأکید میکند و اینکه یک رسانه مخاطبمحور قادر است موقعیت پارادایمیک خود را در ذهن مخاطبی که حتی تمایلی به دیدن یا
شنیدن برنامه ندارد تثبیت کند و این تثبیت به معنای آمادگی بر پذیرش حداکثری معنا از سوی مخاطب و فیلتراسیون
پیشفرضهای انتقادی است.
کلمات کلیدی :پارادایم رسانه ای ،برنامه تلویزیونی نود ،تفکیک مخاطب
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ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی تولید کنندگان محصوالت ورزشی در اصفهان
9

انیس ناصری ،8احمدعلی آصفی

-8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

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

مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی در تولید کنندگان لباس ورزشی شهر اصفهان است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی
 همبستگی است که گردآوری داده ها به روش میدانی انجام شده و از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری این پژوهش کلیهپرسنل تولیدکنندگان لباس ورزشی شهراصفهان بودو روش نمونه گیری سرشماری انجام شد.ابزار سنجش پژوهش دو پرسشنامه
استاندارد شامل مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی بود که روایی و پایایی آن تأیید شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها
از روشهای آمار توصیفی (به عنوان مثال جداول و نمودارها) و روشهای آمار استنباطی (یعنی ضریب همبستگی پیرسون) استفاده
شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخگویی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .با توجه به نتایج
تحقیق می توان گفت برای افزایش پاخسگویی سازمان و مسئوالن تولید کنندگان پوشاک ورزشی در اصفهان باید فرصتی برای
آموزش و ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکت فراهم شود.
کلمات کلیدی :مسئولیت اجتماعی شرکت ،پاسخگویی سازمانی  ،تولید کننده لباس ورزشی.
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ارزیابی رعایت اصول اخالقی تبلیغات تلویزیونی محصوالت ورزشی بر تمایالت رفتاری مشتریان
فروشگاههای ورزشی
9

حسین زمانی ،8احمد محمودی ،9مهیار رسولی ،0محمد سنجری
 -8کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -9مدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی (نویسنده مسئول)
 -0دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده
رفتار مصرف کننده شامل مجموعهای از فرایندهای روانی و فیزیکی است که قبل از خرید ،آغاز و بعد از مصارف نیاز اداماه مییاباد
(پیتر ،السون و گرونرت  .)8222 ،هدف اصلی مطالعه رفتار مصرف کنناده ،باهعنوان بخشای از بازاریاابی ،درک چرایای و چگاونگی
تصمیمگیری خرید مصرف کنندگان است .دستیابی به چنین بینشی بازاریابان را قادر به تدوین استراتژیهای بازاریاابی اثربخشتار
مینماید (چن و مائو  .)9332 ،در یک خرید ،فرآیند تصمیمگیری خرید تحت تأثیر دو دسته از عوامل قابلکنترل و غیرقابالکنترل
است که مهمترین آنها عبارتند از :عوامل فرهنگی -اجتماعی و گروهی ،عوامل روانی و فردی ،عوامل موقعیتی و عوامال مرباوط باه
آمیخته بازاریابی (بالنکسون و استوکس  .)9339 ،تقریباً در تمامی مدلهای آمیخته بازاریاابی ارائاه شاده توساط نظریاهپردازان و
متخصصان حوزه مدیریت بازاریابی ،تبلیغات یک عامل مشترک است .هدف از تحقیق بررسی تأثیر رعایت اصاول اخالقای تبلیغاات
تلویزیونی محصوالت ورزشی بر تمایالت رفتاری مشتریان فروشگاههای ورزشی بود .
این تحقیق ازنظر هدف ،از نوع کاربردی است به لحاظ گردآوری دادهها ،توصیفی همبستگی میباشد .جامعه آمااری تحقیاق شاامل
تمامی مشتریان کاالهای ورزشی شهر تهران میباشد .با توجه به نامحدود بودن جامعاه تحقیاق( <N) 833333بار اسااس جادول
مورگان تعداد  019نفر از مشتریان کاالهای ورزشی بهصورت تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب شد .بهمنظور جمعآوری دادهها از
پرسشنامههای نیات رفتاری مشتریان زیتامل و همکاران ( )9330و اصول اخالقی تبلیغاات سایدی و خادادادیان ( )8029اساتفاده
شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آماار توصایفی (جاداول و نمودارهاای توزیاع فراوانای) و آماار اساتنباطی (همبساتگی
پیرسون ،تحلیل مسیر ،مدل معادالت ساختاری) استفاده شد.
نتایج نشان داد بین صداقت در تبلیغات ،توجه به کرامت انسانی ،توجه به سالمتی و بهداشات ،توجاه باه رقابات ساالم اقتصاادی و
شفافیت اطالعات ارائه شده با نیات رفتاری مشتریان رابطه مثبت معناداری وجود داشات و بار اسااس نتاایج تحلیال مسایر اصاول
ارزشهای اخالقی قادرند  11/0درصد از واریانس نیات رفتاری مشتریان را تبیین کنند .در بین اصول ارزشهاای اخالقای «صاداقت
در تبلیغات» بیشترین اثرگذاری را بر نیات رفتاری مشتریان دارد.
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شکل .1مقادیر بار عاملی ضرایب استاندارد شده ارتباط بین متغیرهای پژوهش

با توجه به مباحث فوق رعایت اصول اخالقی در تبلیغات سبب تأثیر بر روی نیات رفتاری و افزایش حس اعتماد در مشتریان شاده و
میتواند منجر به اثربخشی تبلیغات و نیز تمایل و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان شود .حال اگر تأثیرات تبلیغات تلویزیاونی بار
افکار و احساسات مردم بسیار زیاد باشد باید از این ظرفیت در راساتای اصاول اخالقای اساتفاده گاردد .چراکاه ضاعف در سیساتم
اخالقیات و گرایش به سمت عدم اعتماد منجر به کاهش اعتمااد در باین مشاتریان ورزشای مایشاود .در دنیاای اماروز توجاه باه
ارزشهای انسانی و تکیه بر جنبهای مدیریت اخالقی در تبلیغات ورزشی یاک ناوع برتاری رقاابتی محساوب مایشاود .بار اسااس
یافتههای تحقیق مشاهده شد که ارزشهای اخالقی در تبلیغات بر نیات رفتاری مشتریان محصوالت ورزشای اثار مثبات معنااداری
دارد .نتایج برازش مدل اندازهگیری اثر ارزشهای اخالقی تبلیغات بر نیات رفتاری مشتریان نشان داد که شاخصهای اندازهگیری از
برازش الزم برخوردار است .نتایج همسو با یافته سیدی و خدادادیان ( ،)8020الول ( )8223و باهونگ و همکااران ( )9331و هایادر
و همکاران ( )9387میباشد که هر یک به تأثیر ارزشهای اخالقی در تبلیغات اشاره کردند.
کلمات کلیدی :تبلیغات تجاری ،ارزشهای اخالقی ،رفتار مشتریان ،بازاریابی ورزشی.
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نقش مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفهای در سرمایه اجتماعی دبیران تربیت بدنی شهر تهران
0

فهیمه حسنی ،8شهرام نظری ،9مهدی محمودی یکتا
 .8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 .9استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی (نویسنده مسئول)
 .0عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی

چکیده
از طرف دیگر ،تربیت بدنی 8و ورزش 9به عنوان بخش مهمی از تعلیم و تربیت نقش موثر و همه جانبه دارد که با
معیارهای انسان سالم ،اندیشه سالم و تکامل انسانی به عنوان یکی از نیازهای اساسی و بنیادی در تامین سالمت جسمی
و روحی و رشد و شکوفایی استعدادهای آحاد جامعه نقش کلیدی دارد .بدون شک مدیریت 0و اجرای مطلوب و موفق
تربیت بدنی و ورزش مستلزم تالش در جهت جلب و جذب افراد متخصص ،9کارآمد 5و متعهد است و با تامین منابع
انسانی شایسته ،بسترکارآمدی و بهره وری سازمان را مهیا سازند(بیکائی .)8025،هدف اصلی تحقیق ،نقش مسئولیت
اجتماعی و اخالق حرفهای در سرمایه اجتماعی دبیران تربیت بدنی شهر تهران بود .این تحقیق از نظر هدف کاربردی ،از
نظر استراتژی همبستگی است که به روش میدانی اجرا میگردد .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت
بدنی شهر تهران در سال تحصیلی  8027-21که  82منطقه آموزش و پرورش که در مجموع  9090نفر(  571نفر مرد
و  8817نفر زن) میباشند .نمونهگیری با استفاده روش نمونهگیری خوشهای و جهت تعیین نمونه با در نظر گرفتن حجم
جمعیت آماری( )Nاز جدول تعیین حجم نمونه کرچی و مورگان استفاده شده و بر این اساس حجم نمونه برابر  995نفر
بدست آمد .به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامههای استاندارد مسئولیت اجتماعی و استوارتز (،)9330
اخالق حرفهای مقیمی و رمضان ( )8023و سرمایه اجتماعی خداداد و همکاران( )8012استفاده شد .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSبرای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
نتایج نشان داد که بین مسئولیت پذیری و سرمایه اجتماعی ( )r = 3/501از نظر آماری ارتباط معنادار وجود داشت و
باالترین همبستگی بین مسئولیتپذیری قانونی با اعتماد بین فردی ( )r = 3/588وجود داشت .بین اخالق حرفهای
معلمان با سرمایه اجتماعی( )r =3/502از نظر آماری ارتباط معنادار وجود داشت ،همچنین باالترین همبستگی بین اخالق
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حرفهای با اعتماد بین فردی ( )r = 3/577وجود داشت .نتایج نشان داد که از متغیر اخالق حرفهای و از بین مولفههای
مسئولیت اجتماعی ،مولفه مسئولیتپذیری قانونی و مسئولیتپذیری نوع دوستانه توانایی پیشبینی سرمایه اجتماعی را
در بین معلمان تربیتبدنی شهر تهران را داشت.
جدول .1نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیشبین مؤلفههای مسئولیت اجتماعی با سرمایه اجتماعی

رگرسیون همزمان
مقدار ثابت
مسئولیتپذیری
قانونی
مسئولیتپذیری
اقتصادی
مسئولیتپذیری
اخالقی
مسئولیتپذیری نوع
دوستانه

ضرایب استاندارد نشده
B
8/15

Std. Error
3/891

ضرایب
استانداردشده
Beta

مقدار t

سطح
معناداری

88/851

3/338

3/817

3/315

3/815

9/513

3/388

3/315

3/370

3/329

8/851

3/997

3/889

3/375

3/809

8/598

3/892

3/878

3/379

3/872

9/921

3/399

جدول .2نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیشبین اخالق حرفهای با سرمایه اجتماعی

رگرسیون همزمان

ضرایب

ضرایب استاندارد نشده

مقدار t

استانداردشده
B
مقدار ثابت
رفتار اخالقی

8/59
2/222

Std.
Error
3/850

سطح
معناداری

Beta

3/502

3/399

83/83

2/221

80/85

2/221

در پاسخ به سوال اصلی تحقیق میتوان گفت که یکی از عواملی که باعث ادامه حیات تربیتبدنی آموزش و پرورش
میشود ،مسئولیتپذیری است .چرا که احساس مسئولیت باعث میشود دبیران تربیت بدنی اهداف خود را دنبال کرده،
با دیگران ارتباط مناسبی برقرار کنند .همچنین امروزه اخالق حرفهای و سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی را در
سازمانها علی الخصوص تربیت بدنی آموزش و پرورش ایفا میکنند .چرا که برحسب اینکه دبیران تربیت بدنی چه ارزشها
و هنجارهایی را درونی کرده و پذیرفته باشند ،نحوه انجام کار و میزان انجام آن ،تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدی :مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفه ای ،سرمایه اجتماعی ،دبیران تربیت بدنی شهر تهران.
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سنجش شایستگیهای مورد نیاز مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان
0

محسن خمارلو ،8شهرام نظری ،9مهدی محمودی یکتا
 .8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 .9استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی (نویسنده مسئول)
 .0عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی

چکیده
لزوم توجه به شایستگیهای شغلی و مدیریتی بهمنظور دستیابی و موفقیت در هر سازمانی ازجمله سازمانهای دولتی حائز اهمیت
است .در سازمانهای دولتی اهمیت و ضرورت مدیریت در آنها ،نسبت به دیگر سازمان بهمراتب بیشتر است ،زیرا که فعالیتهای
مدیران سازمانهای دولتی ،در مقایسه با سایر سازمانها ،از محدودیتها بیشتری برخوردار است .مدیران دولتی با انتظارات باالی
مدیران دستگاه ها ،توقعات جامعه ،نظارت اجتماعی مردم و مطبوعات مواجهند ،به همین دلیل بهکارگیری علم و هنر مدیریت در
سازمانهای دولتی اهمیت دوچندان یافته است (حسینیان و شریفی .)8017 ،هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل شایستگیهای
مورد نیاز مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان بود .این تحقیق ازلحاظ نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی ،ازنظر
استراتژی پژوهشی از نوع تحقیقات علی -مقایسه ای بوده که به شکل میدانی اجرا شد .جامعه آماری شامل تمامی مدیران و
کارکنان بخشهای روابط عمومی در وزارت ورزش و جوانان ( 95نفر) ،ادارات کل ورزش و جوانان استانها ( 19نفر) و ادارات ورزش
و جوانان مراکز استانها ( 50نفر) بودند (مجموع= 813نفر) و بر اساس روش نمونهگیری کل شمار ،تمامی افراد جامعه بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه شایستگیهای مدیران روابط عمومی رنجبر ( )8021استفاده شد .در
تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی برای به طبقهبندی دادهها و در آزمون فرضیههای تحقیق از مدلهای تحلیل عاملی تأییدی در
نرمافزار  Amosو آزمون رتبهبندی فریدمن در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
یافتههای پژوهشی مدل شایستگی های مورد نیاز مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان را با سه بُعد شایستگیهای
عمومی ،اجتماعی و وظیفهای و  89مؤلفه شایستگیهای ادراکی ،اقتضائی ،اجرایی ،کارگروهی ،رهبری ،شبکهسازی ،مدیریت رابطه
بین فردی با عموم ،رابطه اجتماعی با عموم رابطه حرفه ای ،مدیریت رویداد ،مدیریت ارتباطات بحران و مدیریت وجهه ارائه کرده
است .همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن شایستگی های مدیران روابط عمومی به ترتیب اولویت عبارتند بودند از:
شایستگیهای اجتماعی ،شایستگیهای عمومی و شایستگیهای وظیفهای.
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شکل .1ضرایب استاندارد شده سنجش شایستگیهای مدیران روابط عمومی

باید اذعان نمود که شناخت درست شایستگیهای مورد نیاز هر شغل و انتخاب افراد متناسب با این شایستگیها در مشاغل مختلف،
امکان افزایش رضایت خاطر کارکنان و همچنین افزایش اثربخشی فعالیتهای در دست اقدام را در پی خواهد داشت .بدیهی است
این مسئله در خصوص کارکنان و مدیران روابط عمومی که پل ارتباطی بین سازمانهای ورزشی و دنیای بیرون است ،از جایگاه
ویژه و ممتازی برخوردار است؛ بنابراین با تأکید بر انتخاب مدیران با شایستگیهای عمومی ،اجتماعی و وظیفهای یکی از عوامل مهم
در ارتقای توانمندی ارتباطات و بهبود رابطه با عموم مردم است .از این منظر تعریف شایستگیهای مدیریتی ویژه و متناسب با
روابط عمومی و مبتنی بر شرایط هر یک از سازمانهای ورزشی میباشد .لذا سازمانهای ورزشی در صورت استفاده از چارچوب
حاضر قابلیتهای خاص سازمان خود را نیز در نظر بگیرند.
کلمات کلیدی :شایستگی ،شایستگیهای وظیفهای ،شایستگیهای اجتماعی ،مدیران روابط عمومی ،اداره ورزش و جوانان.
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نقش قابلیتهای بازاریابی در شکلگیری مزیت رقابتی در مجموعههای ورزشی
9

زینب قبادی ،8احمد محمودی ،9مهیار رسولی ،0شکوفه گنجی
 -8کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -9مدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی (نویسنده مسئول)
 -0دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده
قابلیتهای بازاریابی بهعنوان یکی از منابع مهم برای افزایش مزیتهای رقابتی برای شرکت محسوب میشوند .شرکتها
قابلیتهایشان را برای انتقال منابع به خروجیها (محصوالت و خدمات) بر مبنای استراتژیهای بازاریابی خود به کار میبرند و
قابلیت های یک شرکت بر روی عملکرد آن مؤثر است و باعث بهبود آن میشود (وبستر ،مالتر و گانسان .)9335 ،8هدف اصلی
پژوهش حاضر نقش قابلیتهای بازاریابی در شکلگیری مزیت رقابتی در مجموعههای ورزشی شهر تهران بود .این تحقیق ازنظر
هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است به لحاظ گردآوری دادهها ،توصیفی همبستگی میباشد .جامعه پژوهش شامل تمامی
باشگاههای ورزشی خصوصی شهر تهران بود ( 952باشگاه) و بر اساس جدول مورگان تعداد  987باشگاه به روش نمونهگیری
تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب و پرسشنامههای تحقیق در بین مدیران یا کارکنان باشگاهها توزیع شد .منظور جمعآوری دادهها از
پرسشنامه قابلیتهای بازاریابی آثاهن -گیما ( )8220و پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر استفاده شد .پایایی ابزار تحقیق با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه قابلیتهای بازاریابی ( )α=3/119و مزیت رقابتی ( )α=3/199به دست آمد .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیف ی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل
مسیر) بهمنظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده شد.
یافتههای تحقیق نشان داد بین قابلیت های بازاریابی (ارتباط با مشتری ،خدمت متمایز ،خدمت به مشتری ،اثربخشی فعالیتهای
پیشبرد ،تحقیقات بازاریابی ،شبکه توزیع) با مزیت رقابتی باشگاه ها ارتباط مثبت معناداری وجود دارد .نتایج مدل تحلیل مسیر نیز
نشان داد که قابلیتهای بازاریابی  15/1درصد از واریانس کل میزان تغییرات مزیت رقابتی باشگاههای ورزشی را تبیین میکنند و
1
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بر اساس مدل تحقیق قابلیتهای بازاریابی اثر مثبت معناداری بر مزیت رقابتی داشت .یافتهها نشان داد که تحقیقات بازاریابی
بیشترین اثر را بر مزیت رقابتی باشگاههای ورزشی شهر تهران دارد.

شکل -1ضرایب استاندارد مُدل ارتباطی بین قابلیتهای بازاریابی با مزیت رقابتی مجوعههای ورزشی

درنهایت بر اساس نتایج بهدستآمده در تحقیق حاضر میتوان گفت که در دنیای رقابتی امروز ازجمله بازارهای متنوع خدمات
ورزشی که رقابت بین رقبای موجود ،فشار از جانب رقبای جدید ،پتانسیل خدمات ورزشی و حضور مشتریان بهشدت به چشم
میخورد و دراینبین باشگاههای موفق هستند که بتوانند ارزشهای بیشتری را برای مشتریان ایجاد کنند و دالیل بیشتری به
مشتریان ارائه دهند تا آن ها را به خرید خدمات و ایجاد رابطه بلندمدت با باشگاه ترغیب سازند .به دست آوردن مشتریان وفاداری از
طریق داشتن مزیت رقابتی به دست خواهد آمد؛ بنابراین باشگاهها برای دستیابی به مزیت رقابتی در برابر رقبای دیگر ارائه کننده
خدمات ورزشی و دیگر خدمات تفریحی و سرگرمی نیاز است که بر قابلیتهای بازاریابی خود تکیه داشته باشند .باشگاهها باید برای
خود قابلیتهای بازاریابی ایجاد کرده و آنها را گسترش دهند که امکان تقلید آنها توسط رقبا حداقل در کوتاهمدت نداشته باشد.
این قابلیتها میتوانند مزیت رقابتی نسبتاً پایداری را برای باشگاهها ایجاد کند و از این طریق سهم آنها از بازار افزایش خواهد
یافت.
کلمات کلیدی :قابلیتهای بازاریابی ،مزیت رقابتی ،باشگاههای ورزشی.
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نقش مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر تعدیل بدبینی سازمانی با نقش میانجی فضیلت سازمانی معلمان
تربیتبدنی تهران
9

.9

فاطمه عصمت شعار ،8شهرام نظری
 .8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی (نویسنده مسئول)

چکیده
در مطالعه عوامل مؤثر بر پیشگیری از بدبینی سازمانی و یا عوامل مؤثر بر بروز بدبینی سازمانی ،به نظر میرسد رفتارهای مثبتگرا،
همچون فضیلت سازمانی 8میتوانند ازجمله عوامل مؤثر بر بدبینی در سازمانها باشند .اصطالح «فضیلت گرایی در کار و سازمان»
توصیف کننده تجربه کارکنانی است که در کارشان پرحرارت و باانرژی هستند؛ معنا و هدف در کارشان را درک میکنند (نیکپی،
ستار و ملکیان فرد .)8025 ،فضیلت سازمانی ویژگیهای اخالقی سازمان است که میتواند در صفات شخصیتی افراد سازمان نمود
پیدا کند .بنابراین ،فضیلت سازمانی صفات اخالقی است که از تجمع ادراکی یک نوع رفتار در زندگی آموخته میشود .فضیلت
سازمانی باید در سطح سازمان عملیاتی شود و در ارزشهای آرمان سازمانها آشکار گردد (چوان .)9335 ،9هدف از پژوهش حاضر
بررسی تأثیر مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر بدبینی سازمانی معلمان تربیتبدنی شهر تهران با توجه به نقش میانجی فضیلت
سازمانی بود .این تحقیق از لحاظ نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی ،از نظر استراتژی پژوهشی از نوع تحقیقات همبستگی
مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بوده که به شکل میدانی اجرا شد .جامعه آماری تحقیق شامل تمامی معلمان تربیتبدنی مدارس
شهر تهران در سال تحصیلی  8027-21بود .بر اساس جدول مورگان و به روش خوشهای تصادفی  031نفر به عنوان نمونه انتخاب
شدند .به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی فروتنی و بحرانی ( ،)8021فضیلت سازمانی
کمرون و همکاران ( )9331و بدبینی سازمانی دین و همکاران ( )8221استفاده شد .در تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی برای
به طبقهبندی دادهها و در آزمون فرضیههای تحقیق از آزمونهای همبستگی پیرسون در نرمافزار  SPSSو مدلسازی معادالت
ساختاری در نرمافزار  AMOSاستفاده شد.
نتایج نشان دادند بین مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و فضیلت سازمانی با بدبینی سازمانی رابطه منفی معناداری و بین مدیریت
مبتنی بر کرامت انسانی و فضیلت سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج مدل تحقیق مشخص شد که مدیریت
مبتنی بر کرا مت انسانی بر بدبینی سازمانی و فضیلت سازمانی بر بدبینی سازمانی اثر منفی معناداری و مدیریت مبتنی بر کرامت
انسانی بر فضیلت سازمانی اثر مثبت معناداری داشتند .همچنین مشاهده شد که فضیلت سازمانی در ارتباط بین مدیریت مبتنی بر
کرامت انسانی و بدبینی سازمانی نقش تعدیل کننده دارد.

1
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شکل .1مقادیر بارعاملی ضرایب استاندارد شده بین متغیرهای پژوهش
به طور کلی میتوان بیان کرد که التزام به حفظ کرامت انسانی مستلزم آن است که مدیر در رفتار با دیگران صداقت ،عدالت ،احترام
و صراحت را مبنای عمل خود قرار دهد .در غیر این صورت میتوان گفت که با افراد انسانی آنگونه که در شأن آنهاست رفتار نشده
است .به نظر میرسد مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بتوانند متضمن رعایت ارزش های مزبور یعنی صداقت ،عدالت ،احترام،
صراحت و البته سایر ارزشهای انسانی باشند .بدیهی است نمایش چنین رفتارهایی از سوی رهبران موجب می شود که از یکسو به
عنوان الگویی از فضیلتگرایی برای معلمان تربیتبدنی شناخته شوند و از سوی دیگر زیردستان را به عمل بر مبنای فضایل اخالقی
تشویق نمایند .و سبب کاهش بدبینی سازمانی شوند .درواقع وقتی معلمان تربیت بدنی رهبر را به عنوان فردی صادق ،عادل،
اخالقمدار و شفاف ارزیابی کنند ،از این رفتارها الگو گرفته و ترغیب می شوند که به این ارزشها و سایر فضایل اخالقی پایبند باشند.
با این رویکرد قابل انتظار است که نتایج پژوهش ،حاکی از ارتباط مدیریت مبتنی بر کرامت با بدبینی سازمانی با نقش میانجی
فضیلت سازمانی باشد.
کلمات کلیدی :مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی ،فضیلت سازمانی ،بدبینی سازمانی ،معلمان تربیتبدنی
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سنجش اصول مدیریت حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی
9

علی آصفینژاد ،8احمد محمودی ،9مهدی محمودی یکتا ،0شکوفه گنجی
 -8کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -9مدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی (نویسنده مسئول)
 -0عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده
شرکتها برای حمایت از بخش ورزش و یا هر بخش دیگری دالیل و اهداف خاصی را دنبال میکنند که اگر مدیران ورزشی زمینه
را برای این کار مهیا کنند ،بخش ورزش با حمایت این شرکتها ،رشد بخصوصی خواهد داشت (فائد ) .)8011 ،مهمترین اهداف
شرکتها از حمایت مالی ورزشی را شامل نمایش رسانهای ،پوشش مستقیم رسانهای ،تأیید و شناسایی نام و آرم شرکت ،ارتقاء
آگاهی بازار ،افزایش فرصتهای فروش ،ایجاد ارتباط با سایر حامیان مالی و ارتباط با جامعه میداند (توماسینی .)9339 ،هدف از
پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی اصول حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین بود.
این تحقیق ازلحاظ نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی ،ازنظر استراتژی پژوهشی از نوع تحقیقات همبستگی بوده که به شکل
میدانی اجرا شد .جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران عامل ،مدیران بازاریابی و فروش شرکتهای حامی مالی با تبلیغات
تجاری در میادین ورزشی در رشتههای فوتبال ،والیبال ،کشتی ،فوتسال ،کاراته و تکواندو ،رؤسای کمیتههای بازاریابی
فدراسیونهای ورزشی ،مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری در رشتههای فوتبال ،بسکتبال ،والیبال و فوتسال در فصل  27-21و
متخصصین و اساتید دانشگاه در حوزه بازاریابی ورزشی بودند ( 933نفر) .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه اصول حامیان
مالی ون هیردن ( )9339استفاده شد .در تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی برای به طبقهبندی دادهها و در آزمون فرضیههای
تحقیق از مدلهای تحلیل عاملی تأییدی در نرمافزار  Amosو آزمون رتبهبندی فریدمن در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
یافتههای پژوهشی نشان دادن اصول حامیان مالی به ترتیب اولویت عبارتند بودند از -8 ،انسجام عناصر ارتباطات بازاریابی پیرامون
حمایت مالی -9 ،بازاریابی و ارتباطات -0 ،اصول مدیریتی حامیان مالی بود.

شکل .1مدل اصول حمایت مالی (ضرایب رگرسیون استاندارد شده)
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توجه به اصول حمایت مالی در تبلیغات تجاری از اهمیت زیادی برخودار است .توجه به اصول مدیریتی ،بازاریابی و ارتباطات،
انسجام عناصر ارتباطات بازاریابی پیرامون حمایت مالی می تواند مزایای رقابتی پایدار ایجاد نموده و به عنوان راهبردی در جهت
کمک به افزایش آگاهی از برند خود ،افزایش استفاده از خدمات و محصوالت شان و در عوض کمک به سازمان های حمایت مالی
شده برای تکمیل اهداف سازمانی خود استفاده کنند .در نتیجه به منظور اینکه یک شرکت و یا سازمان به صورت اثربخش از
حمایت مالی تبلیغات برای تکمیل اهداف سازمان خود استفاده کند دانستن اینکه چه تبلیغاتی مناسب این اهداف و اصول است از
اهمیت برخوردار است.
کلمات کلیدی :حمایت مالی ،اصول حمایت مالی ،تبلیغات تجاری.
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نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
0

علیرضا خانجانی ،8احمد محمودی ،9مهدی محمودی یکتا
 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -9مدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی (نویسنده مسئول)
 -0عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی

چکیده
نظام پیشنهادها به عنوان یکی از سادهترین شیوههای پیادهسازی رویکرد مدیریت مشارکتی در سازمانها میتواند به عنوان یکی از
ابزارهای دستیابی به بهبود مستمر در سازمانها نیز باشد .با توجه به مطالب گفته شده که نظام پیشنهادها و شفافیت سازمانی
احتماالً بر بالندگی سازمانی اثرگذار هستند .هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی
سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بود .این تحقیق از لحاظ نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی ،از نظر استراتژی
پژوهشی از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بوده که به شکل میدانی اجرا شد .جامعه آماری شامل
تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ( 813نفر) بود و بر اساس روش نمونهگیری کل شمار ،تمامی افراد جامعه به
عنوان نمونه انتخاب شدند .به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای بالندگی سازمانی جمشیدی ( ،)8011شفافیت سازمانی
راولینز ( )9331و نظام پیشنهادات سهرابی ( )8029استفاده شد .در تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی برای به طبقهبندی
دادهها و در آزمون فرضیههای تحقیق از آزمونهای همبستگی پیرسون در نرمافزار  SPSSو مدلسازی معادالت ساختاری در
نرمافزار  AMOSاستفاده شد.
نتایج نشان دادند بین نظام پیشنهادات و شفافیت سازمانی با بالندگی سازمانی و بین نظام پیشنهادات با شفافیت سازمانی رابطه
مثبت معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج مدل تحقیق مشخص شد که نظام پیشنهادات بر شفافیت سازمانی ،نظام پیشنهادات بر
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.

شکل .1مقادیر بار عاملی ضرایب استاندارد ارتباط بین متغیرهای پژوهش
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بالندگی سازمانی به دنبال دستیابی به اهدافی مختلفی است .از زمره اهداف مهم بالندگی سازمانی یافتن راهحلهای خالق گروهی
برای از میان بردن دشواریهایی که در سازمان فراوان رخ میدهند ،تفویض مسئولیت تصمیمگیری به افراد آگاه به مسائل و باال
بردن میزان گشودگی و باز بودن ارتباطات افقی و عمودی در سازمان میباشد .در سازمانها به منظور دستیابی به اهداف و در
نهایت داشتن یک سازمان بالنده نیاز است که اقداماتی انجام گیرد .بنابراین با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که پیادهسازی و
استقرار یک نظام پیشنهادی اثربخش و کارآمد و قرارگیری اطالعات و داده های مورد نیاز کارکنان در راستای شکل دادن به نظرات
و پیشنهادهای مفید سازمانی که به شفافیت سازمانی تعبیر می شود ،بر رشد و اثربخشی سازمان اثرات مثبتی خواهد داشت؛ زیرا
زمانی که کارکنان در تصمیمگیریهای سازمان ی مشارکت داشته و اطالعات کافی و مرتبط را در اختیار داشته باشند ،نظرات،
ایدههای و ابتکارات آنها به واقعیتهای موجود سازمان نزدیکتر بوده و قابلیت اجرایی قویتری خواهند داشت .این فرایند در نهایت
میتوان منجر به رشد مستمر و دستیابی به بالندگی سازمانی شود.
کلمات کلیدی :بالندگی سازمانی ،شفافیت سازمانی ،نظام پیشنهادها ،اداره ورزش و جوانان
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نقش استراتژی های درون و برون سازمانی بر استقرار نظام شایسته ساالری در شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزشی کشور
9

محسن شاهحسینی ،8شهرام نظری
 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -9استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی (نویسنده مسئول)

چکیده
شایسته ساالری در سازمانهای دولتی مقولهای است که بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای دولتها و نظامهای حاکم بر جامعه
عنوان شده است و تحت تأثیر و تأثر عوامل مختلف میباشد و توجه به آن بسیاری از مشکالت سازمانهای دولتی را حل خواهد
نمود (قهرمانی .)8019 ،در هر مطالعه شایسته ساالری ،ترکیبی از عوامل درون و برون سازمانی باید روشن و بررسی شوند؛
بهعبارتدیگر پارامترهای مذکور در کنار یکدیگر است که در دنیای واقعی معنا مییابند و بررسی و تالشها را مؤثر میسازند
(هایک .)9389 ،8هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش استراتژیهای درون و برون سازمانی بر استقرار نظام شایسته ساالری در
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بود.
این تحقیق از نظر هدف ،از نوع کاربردی است به لحاظ گردآوری دادهها ،توصیفی همبستگی میباشد .جامعه آماری شامل تمامی
کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بود ( 191نفر) .بر اساس جدول مورگان  915نفر از کارکنان دفتر مرکزی،
مجموعه انقالب و مجموعه آزادی به عنوان نمونه انتخاب شدند .به منظور جمع آوری دادهها از پرسشنامههای عوامل مرتبط با
شایسته ساالری عبدصبور ( )8017و شایسته ساالری ابیلی ( )8023استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار
توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) و تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری استفاده
شد.
نتایج نشان داد عوامل برون سازمانی ،عوامل درون سازمانی و کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر شایسته ساالری کارکنان اثر
مثبت معناداری دارند و کارکردهای مدیریت منابع انسانی بیشترین تأثیر را بر نظام شایسته ساالری دارد.

شکل .1مقادیر بارعاملی ضرایب استاندارد ارتباط بین متغیرهای پژوهش
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استقرار روشهای قانونمند در نظام استخدام ،انتصاب و ارتقای رعایت کردن کامل قوانین و بخشنامههای موجود ،فراهم بودن بستر
مناسب برای پرورش افراد شایسته و پررنگ بودن فرهنگ شایسته ساالری در سازمان از مهمترین عوامل توسعه شایسته ساالری در
سازمان است .برای نهادینه کردن شایسته ساالری در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی باید طرز تفکر و نظرات ارزشی افراد
نسبت به شایسته ساالری متحول شود و تغییرات عمیقی در رفتار آنها ایجاد شود .لذا پیشنهاد میگردد بهمنظور تغییر دانش
افراد ،تغییر نگرش افراد ،درونی کردن و وارد نمودن در نظام ارزشی افراد ،تغییر رفتار و عملکرد و انجام اقدامات عملی نسبت به
شایسته ساالری و ویژگیها و محاسن آن برنامهریزی شود .ضوابط استخدامی و قوانین مرتبط با اصول شایستگی از ثبات کافی
برخوردار باشد و متناقض با یکدیگر نباشد.
در نهایت با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت استفاده از روشهای قانونمند در نظام استخدام ،انتصاب و ارتقاء ،رعایت قوانین و
بخشنامه های موجود ،فراهم کردن بستر مناسب برای پرورش منابع انسانی کارا و اثربخش ،زمینههای استقرار شایسته ساالری در
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ایجاد شود.
کلمات کلیدی :عوامل محیطی ،عوامل نهادی ،کارکردهای مدیریت منابع انسانی ،شایسته ساالری
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تأثیر شهرت نیروی فروش بر رفتار مصرف کننده با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در مراکز تفریحی
و ورزشی شهر تهران
0

9

محمدرضا اسماعیلی ،8احمد محمودی ،9مهیار رسولی  ،نادیه ناظرفرد
 -8کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -9مدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی (نویسنده مسئول)
 -0دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -9کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده
نیروهای فروش متشکل از افرادی هستند که معموالً در بخشهای مرتبط با فروش سازمان کار میکنند (شیر خدایی ،مدهوشی و
حاتمی .)8028 ،از طریق نیروی فروش است که شرکت میتواند به نیازهای مشتریان پاسخ گوید (روستا و همکاران.)8029 ،
دراینبین یکی از این استراتژیهای که جزء مهمترین ارکان بازاریابی به شمار میرود و توجه فزایندهای به خود جلب کرده است،
افزایش شهرت نیروی فروش 8میباشد (ایچکاکوی .)9381 ،9شهرت نیروی فروش از دیدگاه بسیاری از متخصصان بازاریابی نقش
استراتژیک و مهمی در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت استراتژیک ایفا میکند .آنها معتقدند که شهرت نیروی فروش بر
نیات رفتاری مشتریان تأثیرگذار است .هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شهرت نیروی فروش و مدیریت ارتباط با مشتری بر
رفتار مصرف کنندگان در مجموعههای تفریحی و ورزشی شهر تهران بود .این تحقیق ازلحاظ نتیجه و هدف از نوع تحقیقات
کاربردی ،ازنظر استراتژی پژوهشی از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بوده که به شکل میدانی اجرا شد.
جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مشتریان مجموعههای تفریحی و ورزشی شهر تهران بود .با توجه به نامحدود بودن جامعه تحقیق
( )N<833333بر اساس جدول مورگان تعداد  019نفر از مشتریان بهصورت تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهمنظور
جمعآوری دادهها از پرسشنامههای شهرت نیروی فروش ایچکاکوی ( ،)9381مدیریت ارتباط با مشتری علوی شاد ( )8015و رفتار
مصرف کننده ژو و همکاران ( )9332استفاده شد .در تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی برای به طبقهبندی دادهها و در آزمون
فرضیههای تحقیق از آزمونهای همبستگی پیرسون در نرمافزار  SPSSو مدلسازی معادالت ساختاری در نرمافزار AMOS
استفاده شد.
نتایج نشان دادند شهرت نیروی فروش با رفتار مصرف کننده و مدیریت ارتباط با مشتری و بین مدیریت ارتباط با مشتری و رفتار
مصرف کننده رابطه مثبت معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج مدل تحقیق مشخص شد که شهرت نیروی فروش بر رفتار مصرف
کننده ،شهرت نیروی فروش بر مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری بر رفتار مصرف کننده اثر مثبت معناداری در
مجموعه های تفریحی و ورزشی شهر تهران دارند .همچنین مشاهده شد که مدیریت ارتباط با مشتری در ارتباط بین شهرت نیروی
فروش و رفتار مصرف کننده نقش میانجی دارد.
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شکل .1مقادیر بار عاملی ضرایب استاندارد ارتباط بین متغیرهای پژوهش

درنهایت با توجه به نتایج بهدستآمده و همچنین نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در ارتباط شهرت نیروی فروش و رفتار
مصرف کنندگان (مشتریان) مجموعههای تفریحی و ورزشی شهر تهران میتوان گفت که امروزه مصرف کنندگان و مشتریان
بهعنوان کلید موفقیت یا عدم موفقیت یک سازمان و شرکت محسوب میشود .درنتیجه درک رفتار مشتریان از اهمیت زیادی
برخوردار است .در این راستا مجموعههای خدماتی و یا شرکتهایی که در مسیر شهرت نیروی فروش گام برمیدارند با توجه به
اینکه دارای مزیت رقابتی در سرعت پاسخگویی به نیازهای بازار و مشتریان میباشد ،در پاسخ به فرصتها و تهدیدات بازار اثربخش
عمل میکنند و شرکت را در مقابله با شرایط کسبوکار جدید آماده میسازند درنتیجه میتواند اطالعات الزم را از بازار به دست
آورده و خود را آماده پاسخگویی به نیازهای درک شده مشتریان کند و درنتیجه بر رفتار مصرف کنندگان اثر میگذارد .دراینبین
مدیریت ارتباط با مشتری بهعنوان نقش میانجی میتواند در ارتباط بین شهرت و رفتار مشتریان اثرگذار باشد و به همراه شهرت
نیروی فروش بتوانند رفتارهای مصرف کنندگان مراکز تفریحی و ورزشی شهر تهران را تحت تأثیر قرار دهد .مدیریت ارتباط با
مشتری از طریق ارائه خدمات متناسب با نیازهای هر فرد و یا به عبارت بهتر ،سفارشیسازی خدمات میتواند تأثیر قابلتوجهی بر
ادراک از کیفیت خدمات از سوی استفاده کنندگان و مصرف کنندگان داشته باشد.
کلمات کلیدی :شهرت نیروی فروش ،رفتار مصرف کننده ،مدیریت ارتباط با مشتری ،مجموعههای ورزشی
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نقش سبک رهبری ظریف طبع (زیبایی شناسانه) بر اخالق حرفهای کارشناسان کمیته ملی المپیک
0

شهرام نظری ،8نعمت کشاورز ،9محسن کوثریپور
 -8استادیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی
 -0دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده
رهبر سازمان نقش مهمی در شکلدهی اخالق کارکنان ایفا میکند اما سازمانها با مشکالت اخالق پایین رفتاری کارکنان مواجه
هستند .مطالعات نشان دادهاند که رهبری ضعیف و مدیریت بدون احساسات از دالیل متعدد اخالق پایین کارکنان در سازمانها
است .در این رابطه محققین دریافتند که سبک رهبری زیبایی شناسانه ممکن است به پرورش اخالق مثبت در کارکنان کمک کند
و دری افتند که سبک رهبری زیبایی شناسانه محیط کاری مثبتی را که برای اخالق کارکنان در محیط کار حیاتی است ایجاد
می کند .همچنین با تأکید همدلی ،احساسات ،اخالقیات ،رفتار ارزشمند و اخالقی ،احساسات مثبتی را در پیرامون سازمان ایجاد
میکند (دانگمی و سینگ .)9387 ،هدف از ت حقیق حاضر بررسی ارتباط بین رهبری زیبایی شناسانه با اخالق حرفهای کارکنان
کمیته ملی المپیک ج.ا.ا بود .این تحقیق از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است به لحاظ گردآوری داده ها ،توصیفی
همبستگی می باشد .جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان کمیته ملی المپیک ( 881نفر) بوده و به روش نمونهگیری کل
شمار ،تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند .به منظور جمع آوری دادهها و اندازهگیری متغیرهای مدل از پرسشنامه
پرسشنامه اخالق حرفهای کادوزیر ( )9339و پرسشنامه رهبری زیبایی شناسانه پوالت و کاواک ( )9388استفاده شد .پایایی ابزار
تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اخالق حرفهای ( )α=3/130و رهبری زیبایی شناسانه ( )α=3/115به
دست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیف ی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی
پیرسون و تحلیل مسیر) به منظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده شد.
یافتههای تحقیق نشان داد بین رهبری زیبایی شناسانه و ابعاد آن (حساسیت زیبایی شناسانه ،ارتباط زیبایی شناسانه ،صداقت
زیبایی شناسانه ،حمایت زیبایی شناسانه) با اخالق حرفهای کارکنان ارتباط مثبت معناداری وجود دارد .نتایج مدل تحلیل مسیر نیز
نشان داد که مؤلفههای رهبری زیبایی شناسانه  01/7درصد از واریانس کل تغییرات میزان اخالق حرفهای کارکنان کمیته ملی
المپیک را تبیین می کنند و ارتباط زیبایی شناسانه و صداقت زیبایی شناسانه اثر مثبت معناداری بر اخالق حرفهای کارکنان
داشتند .یافته ها نشان داد که صداقت زیبایی شناسانه نسبت به ارتباط زیبایی شناسانه اثر قویتری بر اخالق حرفهای کارکنان
دارند.

شکل .1مقادیر بارعاملی ضرایب استاندارد بین متغیرهای پژوهش
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مدیران زیباشناختی میتوانند بهراحتی در گروههای مختلف رفتارهای مدنی ،سیاسی و اخالقی را در حرفه کاری در نظر گرفته و
تحت تأثیر قرار دهند .رهبری یک توانایی در بهکارگیری شکلهای مختلف قدرت برای اعمالنفوذ بر رفتار پیروان است .درواقع
رهبران میتوانند بر پیروان نفوذ نمایند بهگونهای که اعضا و کارکنان سازمان در راستای اهداف و اخالق حرفهای اقدام نمایند.
چراکه رهبران رهبر باید جنبههای اخالقی و معنوی را برای کارکنان خود رعایت نمایند که این سبب میشود یک رهبر خوب که از
ویژگیهایی چون صداقت ،حساسیت و ارتباط خوب با کارکنان داشته باشند ،بتوانند بر روی مسائل اخالقی تأثیر گذاشته و بسیار
مفید و مؤثر در حیطه کاری و شغلی افراد خواهد بود .چراکه زیباییشناختی درواقع یک اصطالحی است که منافع موجود در
محدوده خالقانه تا اخالقی را در بر میگیرد و برای تأکید بر جنبه انسانی رهبری و تأکید بر اهمیت استفاده از پاکدامنی و اخالقی
بهعنوان یک معیار بهمنظور قضاوت رهبران برای جامعه استفاده میشود.
کلمات کلیدی :اخالق حرفهای ،رهبری ظریف طبع ،صداقت زیبایی شناسانه ،ارتباط زیبایی شناسانه ،کمیته ملی المپیک.
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ارائه مدل اثرگذاری تبلیغات کالمی برقصدسفربه منطقه نمونه گردشگری ورزشی دنا بانقش میانجی اداراک
گردشگران
فاتح فرازیانی ،1همت اله بسطامی ،2عشرت

دانایی0

.8استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور.9استادیار گروه مدیرت ورزشی دانشگاه پیام نور .0کارشناس ارشد دانشگاه پیام
نور
چکیده
هدف از پژوهش بررسی ارائه مدل اثرگذاری تبلیغات کالمی برقصدسفربه منطقه نمونه گردشگری ورزشی دنا بانقش میانجی اداراک
ماری شاامل
شامل
های آآمااری
جامعهاای
بود جامع
گردشگران بود ..روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی باود
گردشگران منطقه گردشگری دنا بود .نموه آماری شامل 993نفر بود که به روش در دسترس انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل
روایای
یی
بود .روا
سوال باود.
سه پرسشنامه ادراک گردشگران با  98سول  ،پرسشنامه تبلیغات کالمی با  1سوال و پرسشنامه قصد سفر باابا  2ساوال
پرسشنامه ها به تایید  83نفر از متخصین مدیریت ورزشی رسید و پایایی هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب  3/17 ، 3/28و  3/18با
افزارهاای
های
نرم افزار
ستفاده از نارم
ها باابا ااساتفاده
یل داده هاا
تحلیال
استفاده از آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی با  03آزمودنی گزارش شد ..پس از تحل
شگران دارد ..مادیران
مدیران
گردشاگران
سفر وادارک گرد
صد سافر
ناداری باابا ققصاد
معنااداری
SPSSو SMARTPLSمشخص گردید که تبلیغات کالمی ارتباط مع
فرهناگ
نگ
ترویج فره
یز تارویج
قامتی و ننیاز
کز ااقاامتی
مراکاز
ها مرا
ساخت هاا
یر سااخت
یت ززیار
کیفیات
بردن کیف
باال باردن
مربوطه می توانند با به کار بردن تبلیغات از یکسو و نیز بااال
مهمانپذیری در شهرستان به ترویج و گشترش گردشگری در این منطقه و تاثیر بر روی ادراک گردشگران اقدام کنند

واژگان کلیدی :تبلیغات کالمی  ،قصد سفر  ،ادراک گردشگران  ،جاذبه های گردشگری ،جاذبه های طبیعی دنا
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نقش امنیت در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش همگانی در شهر تهران
0

مهنوش گودرزی ،8سیده معصومه حسینی ،9ابوالفضل فراهانی

 .8کارشناس ارشد مدیریت اوقات فراغت ورزشی دانشگاه پیام نور واحد شهرری (نویسنده مسئول)
 .9استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور واحد شهرری
 .0استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
چکیده
امنیت مفهوم کلی است که شامل وضعیت سالمت ،8رفاه 9و آرامش 0فرد و ثبات جامعه میشود و در حقیقت ،محفوظ ماندن از
آسیب توسط دیگران است (هزارجریبی .)8023 ،امنیت و احساس امنیت یکسان نیستند .احساس امنیت ،بعد روانی و اجتماعی آن
است .شاید مکانی امنیت داشته باشد ،اما به دالیل مختلف ازجمله سابقة ناامنی یا تبلیغات منفی ،مردم در آن احساس ناامنی کنند؛
یا برعکس ،مکان ی ناامن باشد ،اما به دلیل سابقه خوب امنیت و تبلیغات مثبت رسانهای ،احساس امنیت در آن وجود داشته باشد
(تاکر .) 9381 ،9هدف پژوهش حاضر بررسی نقش امنیت در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش همگانی در شهر تهران میباشد.
این تحقیق از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است به لحاظ گردآوری دادهها ،توصیفی همبستگی میباشد .جامعه مورد مطالعه
در این پژوهش را کلیه شهروندان باالی  85سال شهر تهران تشکیل دادند که که در پارکها ،سالنهای ورزشی و سایر اماکنی که
افراد با هدف سالمتی و نه به صورت قهرمانی مشغول انجام فعالیت های بدنی بودند .در این تحقیق از فرمول کوکران برای جامعه
نامحدود به منظور تعیین حجم نمونه تحقیق استفاده شد ( 019نفر) .به روش نمونهگیری خوشهای (هر پیست یک خوشه) تعداد
 933پرسشنامه در اماکن ورزشی توزیع شد و درنهایت  008پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .به منظور جمع آوری دادهها
و اندازهگیری متغیرهای مدل از پرسشنامه امنیت محمودی و همکاران ( )8029و از پرسشنامه استاندارد  PMQپرسشنامه انگیزه
مشارکت ورزشی گیل و همکاران ( )8210استفاده شد که این پرسشنامه توسط شفیع زاده ( )8011اعتبار و پایایی آن بررسی و
تأیید شده است .پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید
بارهای عاملی و مقدار  )AVEو روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی
(جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل ،تکنیک
مدلیابی ارتباطی استفاده شد.
در نهایت نتایج یافتههای تحقیق نشان داد امنیت روانی ،امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی تأثیر مثبت معناداری به صورت مستقیم
بر انگیزه مشارکت شهروندان تهرانی به ورزش همگانی دارند.
جدول  .1ماتریس همبستگی پیرسون (امنیت و انگیزه مشارکت ورزشی)
انگیزه مشارکت ورزشی
تعداد

همبستگی پیرسون

امنیت روانی

008

**

امنیت اقتصادی

008

**

3/998
3/993

سطح معناداری
3/338
3/338
1

. Health
. Prosperity
3
. Peace-Loving
4
. Tucker
2
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امنیت اجتماعی

008

**3/032

3/338

امنیت شهروندان

008

**

3/338

3/953

*= معناداری در سطح P≥3/35؛ **= معناداری در سطح P≥3/38
جدول  .2تأثیر ابعاد امنیت بر انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش همگانی
بارعاملی

مقدار t

سطح معناداری

امنیت روانی

<---

انگیزه مشارکت ورزشی

3/819

9/731

3/337

امنیت اقتصادی

<---

انگیزه مشارکت ورزشی

3/012

9/919

3/338

امنیت اجتماعی

<---

انگیزه مشارکت ورزشی

3/912

0/177

3/338

مسیر

در نهایت با ت وجه به نتایج تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت بین امنیت و ابعاد آن بر انگیزه مشارکت ورزشی شهروندان میتوان گفت
چنانچه هر چه ضریب امنیتی در یک محل از جنبه های مختلف از میزان باالتری برخوردار باشد ،شهروندان تمایل بیشتری به
حضور در اماکن ورزشی مختلف برای مشارکت در ورزش خواهند داشت .دزدی ،قیف کاپی ،انواع مزاحمتهای مختلف از مهمترین
مسائلی هستند که به امنیت شهروندان مربوط می شود .بنابراین با توجه به منافعی که مشارکت شهروندان در ورزش همگانی برای
کشور دارد باید فرهنگ سازی و برنامهریزیهای مناسب ،امنیت شهروندان افزایش یابد.
کلمات کلیدی :امنیت روانی ،امنیت اقتصادی ،امنیت اجتماعی ،انگیزه ،مشارکت ورزشی
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ارتباط بازاریابی اجتماعی با مشارکت ورزشی زنان باشگاههای ورزشی مشهد
0

زهره ایزانلو* ،8مهر علی همتی نژاد  ،9نوشین بنار
 -8دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -9استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -0استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن

چکیده
بازاریابی اجتماعی یکی از مهم ترین حوزه های جدید بازاریابی که در جهت سود اجتماعی نقش مهمی دارد محسوب میگردد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بازاریابی اجتماعی با مشارکت ورزشی زنان در باشگاههای ورزشی شهر مشهد انجام
گرفت .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان زن باشگاههای ورزشی شهر مشهد
تشکیل داده اند .حجم نمونه طبق فرمول کوکران برای جامعه آماری نامحدود بود و 019نفر به روش تصادفی – خوشه ای از
مجموعه باشگاه های ورزشی شهر مشهد به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش سه پرسشنامه بازاریابی اجتماعی(محقق
ساخته) ،اعتبار (نیوول و گلد اسمیت  ،)9338مشارکت ورزشی(بیرجندی )8021،بود .روایی پرسشنامهها به تایید83نفر از اساتید
مدیریت ورزشی و  5نفر از دانشجویان دکتری رسیده و ثبات درونی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( ) a=0/90
بود  .برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح
استنباطی از آزمون  k-sو آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد .عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  spss20و  pls3انجام شد.
نتایج تحقیق نشان داد بین مقدار مشاهده شده بازاریابی اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در باشگاههای ورزشی شهر مشهد رابطه
معنیداری وجود دارد( )p=0/01و باتوجه به مثبت بودن مقدار همبستگی  ،میتوان گفت که رابطه بازاریابی اجتماعی با مشارکت
ورزشی زنان در باشگاه های ورزشی شهر مشهد به طور معناداری مثبت ،همسو و در وضعیت مناسب قراردارد . )r =0/121(.اما
بین یکی از مولفههای بازاریابی اجتماعی(رفتار مطلوب اجتماعی کارکنان) با مشارکت ورزشی زنان در باشگاههای ورزشی شهر
مشهد رابطهی معنی داری وجود ندارد( ) p=0/08و رابطه رفتار مطلوب اجتماعی کارکنان با مشارکت ورزشی زنان در باشگاههای
شهر مشهد همسو میباشد(. ) r=0/90در حالیکه بین سه مولفه دیگر بازاریابی اجتماعی (مشتری مداری ،ماهیت خدمات و آمیزه
بازاریابی اجتماعی) با مشارکت ورزشی زنان در باشگاههای ورزشی شهر مشهد رابطه معنی داری وجود دارد (،) p=0/03
( ) p=0/02و ( )p=0/02و رابطه این سه مولفه با مشارکت ورزشی زنان در باشگاههای ورزشی زنان در باشگاههای شهر مشهد
مثبت ،همسو و در وضعیت مناسبی قراردارد .)r=0/40( ،)r=0/50( ، )r=0/10(.در نهایت نتیجه آزمون رگرسیون خطی ساده دو
متغییره ،که بازاریابی اجتماعی پیشبینی مشارکت ورزشی زنان را دارد .و با توجه به  pمقدار آزمون که برابر 0/01بوده و کمتر
از  0.05است فرض صفر با اطمینان  0.95%درصد رد می شود یعنی مدل موجود با اطمینان  0.95%درصد معنی دار بوده و بر
اساس دادههای موجود این مدل قادر به بیان تغییرات مشارکت ورزشی می باشد .نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه ورزش بانوان
پررنگ بوده و الزم است ضمن توجه به عوامل بازاریابی باعث افزایش شرکت کنندگان در فعالیتهای ورزشی با رویکرد بازاریابی
اجتماعی با هدف منفعت اجتماعی شد.
کلمات کلیدی :بازاریابی اجتماعی ،مشارکت ورزشی ،باشگاههای ورزشی.
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شناسایی مدل و تدوین شایستگی های مدیران و کارکنان تربیت بدنی شرکت بهره بردای نفت و گاز مسجد
سلیمان :مطالعه ی کیفی
شهال چراغی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد یاسوج،دانشگاه آزاد اسالمی  ،یاسوج ایران

چکیده
در حال حاضر مدیران و کارکنان تربیت بدنی شرکت بهره بردای نفت و گاز مسجد سلیمان رکن اساسی در رشد و توسغه مسیر
پیشرفت حوزه تربیت بدنی در شرکت بهره برداری نفت و گاز حوزه مسجد سلیمان داردند .همچنین تحوالت آینده شرکت های
نفت در بخش تربیت بدنی به شایستگی ها ،نوآوری ها و برنامه های توسعه حرفه ای مدیران و کارکنان بستگی دارد .توسعه حرفه
ای کارمندان و مدیران یک فرایند سازمان یافته و هدف مدار جهت تحقق رشد و پیشرفت شغلی است و در واقع یک نوع تغییر
برنامه ریزی شده در یک دوره از شغل و حرفه علمی است .این فرایند بازتاب یک تالش هوشیارانه جهت تشخیص مهارت های
ضروری جهت حرفه تخصصی و کسب آنها به شیوهای سریع و برنامه ریزی شده می باشد .مسأله ی اصلی در این فرایند کسب
مهارت هایی است که فرد را قادر میسازد در پیشرفت در یک حوزه ی مورد عالقه ،چه آموزشی باشد و چه عملیاتی ،سهم داشته
باشد .این فرایند نیازمند توجه به مهارت های فنی ،ویژگی های شخصی و اهداف روشن و آشکار است .پژوهش حاضر با هدف
بررسی مدل و شایستگی های مدیران و کارکنان تربیت بدنی شرکت بهره بردای نفت و گاز مسجد سلیمان و در چارچوب رویکرد
کیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است .جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان تربیت بدنی شرکت بهره بردای نفت و گاز
مسجد سلیمان  ،نمونه گیری در این پژوهش بر اساس منطق نمونه گیری در روشهای کیفی بصورت هدفمند و با استفاده از روش
نمونه گیری مالک محور و شبکه ای انجام شده است .تعداد اطالع رسانهای پژوهش بر مبنای اصل اشباع در تحقیقات کیفی و 12
نفرمیباشد (به صورت کل شمار) .اطالعات مورد نیاز برای تحقیق با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند.
تجزیه و تحلیل اطالعات ب دست آمده از مصاحبه ها در چند مرحله و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمونی صورت گرفت .برای
حصول اطمینان از اعتبار نتایج از ممیزی همگنان و بازبینی اعضا استفاده شده است.
پژوهش مدل پنج بعدی شایستگی های کارکنان تربیت بدنی شرکت بهره بردای نفت و گاز مسجد سلیمان طراحی و به شرح زیر
ارائه گردید.
بعد اول آموزشی :که دربرگیرنده شایستگی های مرتبط با فرایندکار بهینه با رویکرد علمی
بعد دوم سازمانی :که در برگیرنده شایستگی های مرتبط با فرایند های داخلی سازمانی و تعامالت بیرونی سازمانی می باشد.
بعد سوم اخالقی :که در برگیرنده شایستگی های مرتبط با هنجارهای اخالقی و کارکردمفید می باشد.
بعد چهارم فردی :که در برگیرنده شایستگی های مرتبط با خصلت های بارز فردی مورد نیاز برای مدیران وکارکنان می باشد.
بعد پنجم حرفه ای :که در برگیرنده شایستگی های پایه و مورد نیاز برای انجام موثر فعالیت های مرتبط بامدیران و کارمندان می
باشد .درشایستگی های آموزشی :شناخت و موقعیت سنجی دراستفاده از روشها و فنون نوین و الگوهای چند گانه آموزش ،مدیریت
محیط یادگیری و چالش های آموزشی ،مدیریت فرایند ارزیابی و ارائه بازخورد مقتضی به ارباب رجوع ،تسلط بر محتوا  ،توانایی
انتخاب و سازماندهی محتوا .در بخش شایستگی های نهادی و سازمانی  :پیشتازی در عرصه ایجاد تغییرات اجتماعی ،ارائه خدمات
مشاوره تخصصی درون سازمانی و برون سازمانی ،شناخت و احترام به قوانین و دستور العمل های سازمان ،برقراری ارتباط موثر با
صنعت .در بخش شایستگی های اخالقی  /رفتاری :ایجاد حس ارزشمندی در کارمندان  ،سعه صدر و بردباری ،توجه به اصول و
هنجارهای سازمانی ،تعهد به رشد و توسعه حرفه ای کارمندان و مدیران در رده های مختلف سازمان ،عدالت ورزی و احترام به
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برابری فردی کارمندان رعایت احترام و تعهد به همکاران .در بخش شایستگی های فردی :تحصیالت آکادمیک عالی مرتبط و
مهارت های کاربردی ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی ،انتقاد پذیری ،روحیه جستجوگری و یادگیری مستمر ،نظم و انضباط و
آراستگی ،اعتماد به نفس و مثبت اندیشی .در بخش شایستگی حرفه ای :توانمندی در تیم سازی و کار گروهی ،مهارت های مربی
گری و تسهیل گری ،داشتن تفکر سیستمی ،حل مساله و مدیریت تعارض ،مدیریت زمان ،تفکر انتقادی ،سواد اطالعاتی ،مهارت
تغییر ( کار آفرینی  ،ابداع ،نوآوری) .
کلمات کلیدی :مدل شایستگی ،توسعه حرفه ای ،شایستگی ؛مدیران و کارکنان تربیت بدنی شرکت بهره بردای نفت و گاز
مسجدسلیمان

800

مقاالت پوستر

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

دالیل ناکامی تیم ملی بانوان والیبال ایران در انتخابی  2222توکیو
زهرا رضایی
دانشجوی کارشناسی ارشد عالمه طباطبایی
چکیده
هدف از انجام این پژوهش تبیین و تحلیل عوامل موثر بر ناکامی والیبال تیم ملی بانوان ایران در سطح انتخابی المپیک 9393
بود .روش انجام پژوهش ،کیفی و به روش تحلیل محتوی بود .اطالعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های با صاحب
نظران والیبال بانوان ،کادر فنی ،مربیان و بازیکنان بدست آمد .جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ،مربیان و بازیکنان فدراسیون و
تیم ملی والیبال بانوان ایران و همچنین اساتید دانشگاهی صاحب نظر در زمینه والیبال بود .جمع آوری داده ها با روش نمونه گیری
هدفمند و با انجام (تعداد مصاحبه) مصاحبه عمیق انفرادی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به مرحله اشباع نظری انجام شد .اطالعات
جمع آو ری شده از مصاحبه ها در سه سطح کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در تحلیل داده ها هفت عامل ضعف مدیریت و برنامه ریزی راهبردی،دراختیارنداشتن مربیان کارآمد ،تجربه و سن کم
بازیکنان،نبود سرمایه گذاری در تیم ملی ،کمبودمنابع مالی و مادی ،کافی نبودن اردوهای آمادگی و مسابقات تدارکاتی وارجعیت
قرار دادن تیم ملی آقایان نسیت به بانوان به عنوان عوامل تاثیر گذار بر ناکامی والیبال تیم ملی بانوان ایران در سطح انتخابی
المپیک  9393تبیین شد .توجه به عوامل تبیین شده ،خصوصا حمایت مالی و معنوی از مربیان و قهرمانان ،ضمن تثبیت وضعیت
موجود،و همچنین برابری جنسیتی قرار دادن این رشته می تواند از ناکامی های بعدی تیم ملی والیبال بانوان ایران در سطوح
بعدی را بکاهد.

کلمات کلیدی :دالیل ناکامی ،والیبال بانوان ،تیم ملی ،برنامه ریزی راهبردی ،انتخابی المپیک .9393
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تعیین تأثیر اصالت برند بر وفاداری تماشاگران به برند در باشگاه والیبال بانک سرمایه تهران
9

مینا گندمی،*8مراد رومیانی ، 9امیرحسین منظمی ، 0نجف آقایی
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه تهران
 -9کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 -0استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 -9دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی و شهید بهشتی تهران

چکیده
اصالت برند درواقع یکی از مهمترین جنبههای برند هست که نقش به سزایی در اعتماد به برند در یک شرکت ایفا میکند مشتریان
اغلب صحبتهای راجع به برند را با حیلهگری و اغراق و گمراهی و همچنین فریب آشکار ارتباط میدهند .همچنین برندها به
اصالت و خویشاوندهایش،وابسته است.اصالت درواقع معیاری است در برابر تمام برندها که با آن قضاوت شایسته میشوند .امروزه
وفاداری مشتریان ،کلید موفقیت تجاری است .ایجاد و حفظ وفاداری به نام تجاری یکی از موضوعات اساسی و مهمی است که
توجه بسیاری از محققان بازاریابی را به خود جلب کرده است .هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر اصالت برند بر وفاداری تماشاگران
به برند در باشگاه والیبال بانک سرمایه تهران بود .پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادالت ساختاری و به لحاظ
هدف کاربردی بود .جامعه آماری شامل تماشاگران لیگ برتر والیبال(بانک سرمایه) در فصل  21-27که حجم نمونه بر اساس جدول
مورگان برای جامعه  8133نفری  087نفر تعیین و به روش نمونهگیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند.پرسشنامه اصالت
برندکادیرو و پرسشنامه وفاداری تماشاگران ماهونی برای جمعآوری دادهها مورداستفاده قرار گرفتند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان و از مدل معادالت ساختاری برای تعیین برازش مدل تحقیق
با نرمافزار SPSSنسخه  95و  Amosنسخه  90استفاده شد.
بر اساس نتایج مدل تحقیق مشاهده شد که اصالت برند بر وفاداری تماشاگران اثر مثبت معناداری دارد .نتایج آزمون همبستگی
پیرسون نشان داد که بین اصالت برند با وفاداری تماشاگران و مؤلفههای وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری رابطه مثبت معناداری
وجود دارد.همچنین نتایج ضریب همبستگی نشان داد که در حالت کلی بین ابعاد اصالت برند و وفاداری تماشاگران ارتباط
معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج بهدستآمده از آزمون رگرسیون متغیرهای واقعی -ساختگی تجاری بودن تاریخچه غنی و
اجتماع اثر مثبت معناداری بر وفاداری تماشاگران باشگاه والیبال بانک سرمایه تهران دارند .و تأثیر منحصربهفرد بودن ،
توانمندسازی بر وفاداری تماشاگران معنادار نبود .بنابراین میتوان گفت که تیمهای لیگ برتر برای داشتن هوادارانی وفاداری ،نهتنها
عامل اصالت برند را در نظر داشته باشند ،بلکه موارد از قبیل واقعی -ساختگی ،تجاری بودن ،منحصربهفرد بودن ،تاریخچه غنی،
اجتماع ،و توانمندسازی و دیگر فاکتورهای مرتبط با اصالت برند ،با دیدگاهی بلندمدت سعی جذب در تماشاگران بیشتر و وفادارتر
به تیم و باشگاه داشته باشند .زیرا ایجاد وفاداری در تماشاگران مستلزم سرمایهگذاری و توجه به هواداران فعلی و بالقوه است.
درنهایت مدیران باشگاههای( باشگاه بانک سرمایه تهران) لیگ برتر والیبال کشور با توجه به نقش اساسی اصالت برند بر وفاداری
تماشاگران با مورد مالحظه قرار دادن میزان تأثیر و اهمیت هر یک از ابعاد اصالت برند بر وفاداری تماشاگران در جهت افزایش
وفاداری هواداران و تماشاگران گام بردارند.
کلمات کلیدی :برند،اصالت برند ،وفاداری تماشاگران،باشگاه والیبال بانک سرمایه.
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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
هانیه غالمی ،8الهام آرین ،9جلیل جعفری  ،0شکیال غالمی

9

 -8دانشجویی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی  ،دانشگاه کردستان ،کردستان  ،ایران
 -9دکتری مدیریت ورزشی ،مدرس دانشگاه نهاوند ،همدان ،ایران
 -0دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی  ،دانشگاه کردستان ،کردستان  ،ایران
 -9دانشجویی دبیری کارشناسی جغرافیا ،دانشگاه امبیرکبیر تهران  ،تهران ایران

چکیده
جوامع انسانی برپایه نهاد هاو سازمان ها ا جتماعی استوار که نقش اهمیت هر یک در اداره آن ها باتوجه به تاثیر ی که هر سازمان
می تواند در فرایند توسعه کشور داشته باشد مشخص می شود.دراین زمینه آموزش و پرورش از جمله سازمان های زیر بنایی جوامع
بشری است که با توجه به نقش محوری آن در فرایند توسعه به ویژه نیروی انسانی اهمیت دارد.برنامه اصولی تربیت بدنی ضمن
تامین سالمت جسمانی و روانی دانشآموزان و با ایجادزمینه های مساعد برای رشد و پرورش استعداد های بالقوه آنان موجب پویایی
و توسعه کشور گردد .هدف این تحقیق توصیف دیده گاه های دانش آموزان در باره جایگاه و و ضعیت کمی و کیفی اجرای درس
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
53نفر می باشد  .ابزا ر اندازه گیری این تحقیق پرسش نامه محقق ساخته که برای سنجش دیدگاه دانش آموزان دوره متوسطه اول
شهرستان سنندج است که ضریب پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ  %19است که نتایج این تحقیق وضعیت کیمی
کیفی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس ازسطح مطلوب قرار نگ رفته است از دیدگاه دانش آموزان میزان همکاری مسوالن با
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 .

کلمات کلیدی :درس تربیت بدنی ،کمی و کیفی ،دانش آموزان.
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موانع جذب حامیان مالی در فوتبال استان کردستان وارائه راهکارهایی برای رفع مشکالت
0

سیوان رحیم پور  ،8هانیه غالمی ، 9خالد سلیمانی
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی  ،ریس اداره تربیت بدنی  ،شهرستان کامیاران  ،استان کردستان
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان  .کردستان  .ایران
 -0دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان  ،دبیر ورزش شهرستان کامیاران  ،کردستان  ،ایران

چکیده
مفهوم حمایت مالی ورزشی پدیده جدیدی نیست؛ منشآ آن تقریبآ به  893سال قبل برمی گردد .این واژه اولین بار در سال 8273
میالدی در دنیای تجارت معرفی شد .در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و
عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن  98به شمار میرود .صنعت ورزش به
سرعت جهانی گشته ،قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده است ،تا میلیاردها انسان از آن بهره مند
شوند .ورزش فوتبال ،به گواه شواهد موجود پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش در عرصه بین المللی است ،تا جایی که بسیاری از
کشورهای پنج قاره آن را در ردیف ورزش ملی خود محسوب میکنند.هدف از این موانع جذب حامیان مالی در فوتبال استان
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
سرمایه گذاری ها در این مسِله دخیل است  .روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است،
که به شکل میدانی اجرا میشود .از لحاظ زمانی این تحقیق از نوع تحقیقات مقطعی میباشد .جامعه آماری این تحقیق شامل دست
اندرکاران باشگاههای فوتبال استان کردستان که شامل :مربیان ،مدیران و سرپرستان به تعداد  828نفر می باشد .این افراد از 1
شهرستان استان کردستان شامل  89باشگاه ورزشی 1 ،هیئت فوتبال 1 ،اداره ورزش و جوانان و تعدادی از مدیران ورزشی انتخاب
گردیدند در مجموع میتوان گفت برای گام برداشتن در راستای توسعه جذب منابع درآمدی حاصل از حامیان مالی در صنعت
فوتبال کشور ،ابتدا باید به موانعی که در برابر آن وجود دارد ،توجه نمود .چنین موانعی میتواند توسط سیاستگذاران و برنامهریزان
صنعت ورزش و فوتبال کشور قبل از تدوین راهبردهای توسعه جذب حمایت مالی و اولویتهای برنامهریزی برای آن مد نظر قرار
گیرد .به همین خاطر وزارت ورزش باید با برنامهریزی استراتژیک طرح و الیحه حمایت از حامیان مالی ورزش را با جزئیات و مولفه-
های مورد نظر به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند ،تا شاهد رشد صنعت ورزش حرفهای در فوتبال کشور باشیم.
کلمات کلیدی :حامیان مالی  ،صنعت ورزش  ،جذب.
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تاثیر کیفیت خدمات و ذهنیت برند در وفاداری مصرف کنندگان کاالی ورزشی
صیدی8

مسلم غالمی8مهدی
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان
چکیده
کیفیت محصول و ارائه خدمات برتر به مشتریان به عنوان یک م زیت رقابتی ،مانع بزرگی برای ورود رقبا به بازار فعالیتهای یک
شرکت است .پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت خدمات و ذهنیت برند در وفاداری مصرفکنندگان کاالی ورزشی انجام
گرفته است.روش تحقیق حاضر توصیفی – همبستگی بود ،از لحاظ هدف کاربرد ،که به صورت میدانی توسط محققین انجام گرفت.
جامعه آماری این پژوهش را مصرف کنندگان کاالی ورزشی در سطح شهر کرمانشاه تشکیل داده بودند .روش نمونهگیری تصادفی
ساده بود ( .)n=150ابزار اندازهگیری پرسشنامه علی و زیا (  )9389و گادفرد و همکاران ( )9380کیفیت خدمات  5سوال؛
ذهنیت برند  9سوال و وفاداری با  9سوال بود .روایی صوری پرسشنامه توسط  5تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی
بررسی و پس از اصالحات پخش گردید .ضریب الفای کرونباخ بجهت همسانی درونی  3/72محاسبه گردید .جهت ازمون فرضیات از
نرم افزار  SPSS24استفاده شده است.
نتایج رگرسیون نش ان داد که کیفیت خدمات و ذهنیت برند سبب وفاداری در دراز مدت در بین مصرفکنندگان کاالی ورزشی می
شوند .بهطوری که به ترتیب بیشترین اثرگذاری را ذهنیت برند با ضریب بتای  3/00و سطح معنی داری  3/338و کیفیت خدمات با
ضریب بتای  3/93و سطح معنی داری  3/332بر وفاداری مصرفکنندگان داشتند .نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات و
ذهنیت برند نقش تاثیر گذاری در وفاداری مصرفکنندگان به کاالی ورزشی دارند .امروزه کیفیت باالی خدمات و ذهنیت برند به
عنوان کلید موفقیت در بازار رقابتی در بین فروشگاه های ورزشی در نظر گرفته میشوند.
کلمات کلیدی :کیفیت خدمات ،ذهنیت برند ،وفاداری مصرف کنندگان
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تاثیر انواع فرهنگ سازمانی بر خالقیت کارکانان وزارت ورزش و جوانان ایران:
(براساس مدل کامرون کوئین)
*9

جلیل ریحانی نیا ،8شیرین زردشتیان
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
8
 -9استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران ،نویسنده مسئول

چکیده
فرهنگ سازمانی و روابط بین کارکنان از جمله عوامل مهم در بروز خالقیت کارکنان به شمار می رود .لذا ضروری است تا نوع
فرهنگ حاکم و فرهنگ مطلوب در سازمان مورد بررسی ق رارگیرد.بنابراین تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه فرهنگ سازمانی و
بروز خالقیت در کارکنان وزارت ورزش وجوانان انجام گرفته است .روش برسی این پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف
کاربردی است .جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بوده در سال  8021که شامل 933نفر میباشند.
به منظور انتخاب نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان ( ،)8273تعداد  821نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
گردیدند.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرهنگ کامرون و کویئن ( )9331و پرسشنامه استاندارد خالقیت سازمانی
دارابژه(فتحی )8029 ،استفاده شده است .که روایی پرسش نامه ها به تایید  9نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه رازی رسیده
است  ،همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای ثبات هر دو پرسشنامه  3/20می باشد .برای تجزیه و تحلیل داده های توصیفی از
جدول فراوانی  ،میانگین ،انحراف معیار و برای داده های استنباطی از آزمون کولمرگروف -اسمیرنوف ،آزمون همبستگی پیرسون ،
آزمون رگرسیون استفاده شده است .تجزیه وتحلیل دادهها از نرم افزار  spss24.vsاستفاده شده است.
نتایج این تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی با خالقیت در سازمان رابطه معنی داری دارد( .)p=0/98وهمچنین شاخص های
ارزیابی هریک از مولفه های  ،ارتباط فرهنگ سلسله مراتبی بر خالقیت( (T:9/43 , Beta:-/49ارتباط فرهنگ بازار برخالقیت
کارکنان ( (T:1/95 , Beta:-/05ارتباط فرهنگ ادهوکراسی بر خالقیت کارکنان( (T:3/09 , Beta:0/16ا ارتباط فرهنگ
تیمی بر خالقیت کارکنان( . (T:5/44 , Beta:0/27با توجه به یافته ها فرهنگ تیمی می تواند زمینه را برای افزایش خالقیت در
سازمان فراهم نماید.پیشنهاد می شود با توجه به اینکه تجزیه وتحلیل نشان داد که فرهنگ غالب این سازمان از نوع سلسله مراتبی
است و خالقیت در سطح پاینی است مدیران این سا زمان بکوشند که فرهنگ این وزارت خانه به سمت فرهنگ تیمی و فرهنگ
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.
کلمات کلیدی :فرهنگ سازمانی ،فرهنگ تیمی ،فرهنگ ادهوک راسی ،فرهنگ سلسله مراتبی ،فرهنگ بازار  ،خالقیت سازمانی،
وزارت ورزش و جوانان

1. Zardoshtian2014@gmail.com
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ارتباط رابطه بین احساسات با وفاداری به برند و تمایل به حضور مجدد در میان هواداران فوتبال مطالعه
موردی( :هواداران فوتبال فجر سپاسی شیراز)
9

محمد صادق افروزه ،8حمید رضا صفری 8سیمین یزدانی
 -8استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه جهرم
 -9کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

چکیده
هدف از این تحقیق ،رابطه بین احساسات با وفاداری به برند و تمایل به حضور مجدد در میان هواداران فوتبال بود .پژوهش حاضر به
روش میدانی انجام شد و با توجه به ماهیت پژوهش ،توصیفی ا همبستگی می باشد .جامعه آماری این تحقیق را هواداران باشگاه
فوتبال فجرسپاسی شیراز تشکیل می دادند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری ،تعداد نمونه براساس جدول مورگان 019
نفر بود و آن ها با مراجعه به کانون هواداران از طریق نمونه گیری اتفاقی در دسترس انتخاب شدند .جهت گردآوری اطالعات از
پرسشنامه تعدیل یافته احساسات لی ( ،)9380وفاداری به برند آکر ( )8228و تمایل به حضور مجدد لیم ( )9331استفاده شد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار
استنباطی از آزمون  K-Sو آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 90
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
و با مولفه های شناختی ،مدی ریت زمان ،عاطفی ،ارتباط و مشارکت رابطه معنی داری داشت .غافلگیری نیز با مولفه های منابع و
مشارکت رابطه معنی داری نداشت و با مولفه های شناختی ،مدیریت زمان ،عاطفی و ارتباط رابطه معنی داری داشت .عالوه بر این
نتایج نشان داد خشم با مولفه های منابع ،مدیریت زمان و مشارکت رابطه معنی داری نداشت و با مولفه های شناختی ،عاطفی و
ارتباط رابطه معنی داری داشت .همچنین ناخوشایندی با مولفه های منابع ،مشارکت ،عاطفی و شناختی رابطه معنی داری نداشت و
با مولفه های ارتباط با مشتریان و مدیریت زمان رابطه معنی داری داشت .نتایج نشان داد نگرانی با مولفه شناختی رابطه معنی
داری داشت و با مولفه های ارتباط با مشتریان و مدیریت زمان ،مشارکت منابع و عاطفی رابطه معنی داری نداشت .نتایج نشان داد
عشق با مولفه شناختی رابطه معنی داری نداشت و با مشتریان و مدیریت زمان ،منابع ،عاطفی و مشارکت رابطه معنی داری داشت.
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
زمان ،منابع و م شارکت با تمایل به حضور مجدد رابطه معنی داری نداشت و از طرفی مولفه های شناختی ،عاطفی و ارتباط با
مشتریان با تمایل به حضور مجدد ارتباط داشت .نقش مدیران در توسعه ورزش همگانی پر رنگ بوده و الزم است ضمن توجه به
عوامل مدیریتی باعث افزایش عملکرد و انگیزش شرکتکنندگان در برنامه های ورزشی شد.
کلمات کلیدی :احساسات ،وفاداری به برند ،تمایل به حضور مجدد ،هواداران فوتبال
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مدیریت دیپلماسی ورزشی
یونس قربانی
عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی

چکیده
دیپلماسی یا روابط دیپلماتیک به معنی هدایت روابط بین افراد ،گروهها ؛ملتها و کشورها در عرصه مناسبات بینالمللی است.
ورزش از قدرتهای نرم و تاثیر گذار در نظام بین الملل برای تحقق اهداف دیپلماتیک کشورها می باشد.در نظام بین الملل کشورها
بدنبال افزایش قدرت؛ثروت؛جایگاه و منزلت خود هستند.امروزه ورزش یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین ابزارها در دیپلماسی ؛
بویژه دیپلماسی عمومی است .دیپلماسی عمومی را به تقویت منافع ملی از طریق شناخت ،اطالع رسانی و تأثیر گذاری بر مردم
کشورهای دیگر و گسترش گفتگو میان شهروندان و نهادهای یک کشور و همتایان خارجی آنان تعریف میکنند .ابزارهای عمده در
این دیپلماسی عبارتند از انتشارات ،فیلم های سینمایی و تلویزیونی  ،مبادالت فرهنگی ،تلویزیون ،هنر و ورزش.هدف مقاله حاضر
ب ررسی کارکردها و نقش مهم ورزش در روابط بین الملل بویژه مدیریت صحیح دیپلماسی ورزشی در تامین منافع ملی ورزش کشور
در مجامع جهانی می باشد .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ائی و الکترونیکی است.
نتایج تحقیق نشان داد که کشورها بویزه کشورهای بزرگ از ورزش برای دستیابی به اهداف متفاوتی حتی فراتر از اهداف ورزشی
استفاده می کنند.ورزش در برقراری صلح؛ ن زدیکی و برقراری ارتباط سیاسی بین کشورها بویزه کشورهائی که رابطه سرد سیاسی
دارند؛تبادالت فرهنگی میان ملتها؛ترسیم چهره مثبت از کشورها ؛تبلور غرور ملی و توصیف توانمندیهای کشورها در زمینه های
مختلف؛ می تواند موثر باشد .کشور ما اکنون با توجه به تهدیدها؛تحریمها با مشکالت و چالشهائی در ابعاد مختلف مواجه شده که
حتی دامنهء آن به حوزه ورزش( محرومیت میزبانی باشگاههای کشور؛رویاروئی ورزشکاران با نمایندگان اسرائیل؛ مهاجرت نخبگان
ورزشی و موارد مشابه) نیز کشیده شده ؛نیازمند مدیریت صحیح دیپلماسی ورزشی برای حفظ و ارتقاء منافع ملی ورزش؛احقاق
حقوق جامعه ورزشی اعم از ورزشکازان؛ هواداران؛داوران؛مربیان و...؛ می باشد .
کلمات کلیدی :ورزش؛دیپلماسی؛قدرت نرم؛دیپلماسی ورزشی
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تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی کارکنان هیات های کشتی
علیرضا زند
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس

چکیده
هیات های کشتی نقش بسزایی در رسیدن به اهداف این فدراسیون دارد؛ جایی که تمامی تدابیر ورزش کشتی کشور در آن جا پایه
ریزی می گردد .هدف از اجرای پژوهش بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی کارکنان هیات های کشتی ایران می باشد .روش
تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری در این پژوهش تمامی کارکنان هیات های کشتی ایران در سال ،8021
به تعداد  815نفر بود .با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری نمونه های تحقیق به صورت کل شمار انتخاب شدند که از تعداد
 815پرسشنامه توزیع شده تعداد  893پرسشنامه قابل بررسی عودت داده شد .بنابراین تعداد نمونه های آماری  893نفر می باشد.
برای گردآوری داده ها از پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانک ( )8222و پرسشنامه اثربخشی سازمانی هسو ( )9339استفاده
شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و معادله ساختاری استفاده شد.
نتایج حاکی از آن است که چابکی سازمانی بر اثر بخشی کارکنان هیات های کشتی ایران تأثیر معناداری دارد .از طریق مولفه های
جابکی می توان اثربخشی را پیش بینی نمود .با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که هر چقدر چابکی سازمانی افزایش
یابد اثربخشی کار کنان هیات های کشتی نیز افزایش می یابد .به مدیران ارشد فدراسیون کشتی کشور و روسای هیات های کشتی
کشور پیشنهاد می شود که برای اثربخشی کارکنان خود ،بیش از پیش به چابکی سازمانی و مولفه های آن اهمیت دهند.
کلمات کلیدی :کشتی ،چابکی سازمانی ،اثربخشی کارکنان.
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بررسی نقش زنان در توسعه سواد حرکتی
ریحانه چشمه
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
چکیده
ورزش همواره به منزله بخش مهمی از فرهنگ و زندگی هر جامعه است .به منظور ایجاد یک جامعه سالم و فعال ،همه افراد می
بایست از مهارت های ورزشی و ح رکتی در جهت ساخت زندگی سالم تر برخوردار باشند.توسعه سواد حرکتی یکی از پایدارترین راه
های جلوگیری از ناهنجاری های اسکلتی و اجتماعی و سالم سازی افراد و زندگی اجتماعی است.سواد حرکتی (جسمانی) معرف
انگیزه ،اعتماد به نفس،قابلیت بدنی  ،دانش و درکی است که افراد آن را در خود پرورش می دهند تا بتوانند فعالیت بدنی را در
سطح مناسبی در طول عمر خود ادامه دهند(.مارگارت وایت هد)بدون تردید زن دارای نقش اساسی در خانواده و بالطبع جامعه
است و نقش مهمی در بستر سازی توسعه سواد جسمانی و فعالیت بدنی کلیه افراد جامعه دارد .هدف از این تحقیق بررسی نقش
زنان در توسعه سواد حرکتی است.در این پژوهش از روش کیفی به صورت مصاحبه استفاده شده است .تعداد  91نفر از صاحب
نظران این حوزه  ،مربیان ورزش ،مدیران مهدهای کودک و مدیران مدارس دوره ابتدایی و عموم مردم مورد پرسش قرار گرفتند.به
دلیل اشباع نظرات گردآوری داده های خاتمه یافت.سواالت مصاحبه پیرامون چهار مولفه اصلی بود.
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
یک طیف وسیعی از فعالیت های بدنی و ریتمیک و شرایط ورزشی حرکت کنند و در قبال شرایط محیطی موجود واکنش مناسب
نشان دهند(.سیلورمن و همکاران.) 9385ارتباط بیشماری بین شمار زنان با دانش فعالیت بدنی و شماری از شاخص های مربوط به
حوزه سالمت وجود دارد (.سازمان بهداشت جهانی  .)9387بانوان با عنوان های مادر  ،مربی ،پرستار و  ...به دلیل گذراندن ساعات
زیادی با کودکان  ،نقش تاثیرگزاری در توسعه فعالیت بدنی و افزایش سواد حرکتی دارند .ایشان خود می توانند الگوی حرکتی
،آموزشی باشند .زنان نقش انکار ناپذیر و بی بدیلی در فرآیند توسعه سواد حرکتی دارند .لذا استفاده از توان بالقوه زنان در جهت
تحقق این مه م امری ضروری است .اگر فرهنگ ورزش کردن و انجام منظم فعالیت بدنی در خانواده ها نهادینه شود میتوان شاهد
جامعه ای پویا و سالم بود.مطالعات روانشناختی و بستر سازی فرهنگی در این حوزه پیشنهاد می گردد.
کلمات کلیدی :توسعه سواد حرکتی  ،زنان،فعالیت بدنی

ارتباط بین کارآفرینی ،هوش هیجانی و توانمند سازی معلمین تربیت بدنی شهر همدان
افشاری0

محمد سیاوشی ،8مینا زینی وندنژاد ،9علی اله
 .8استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی
 .0کارشناس ارشد تربیت بدنی
چکیده

در جوامع متمدن امروزی ماهیت مشکالتی که برای بشر به وجود میآید متفاوت از نوع مشکالتی است که انسانهای اولیه با آنها
رو به رو بودهاند .مشکالت امروزی ما بیشتر در قالب ارتباطهای انسانی رخ مینماید که استفاده از راهکار جنگ و گریز -یعنی
1 . msiavashi2001@gmail.com
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برخوردهای هیجانی و انفعالی شدید  -در مقابله با آنها ناکارآمد است .تغییرات وتحوالت سریع علم و فن آوری در سالهای اخیر
جامعه جهانی را دچار تحول و دستخوش دگرگونی ساخته است که گذر از آنها نیازمند یافتن و به کار گرفتن رویکردها و روش های
خالقانه است و از آنجا که یکی از مهم ترین ویژگی های عصر اطالعاتی ابهام وعدم رؤیت روند امور و تحوالت آینده می باشد ،نقش
کار آفرینی و وجود کارآفرینان ضرورت می یابد و در چنین شرایطی تنها کار آفرینی مدیران است که می تواند از این ابهامات و
پیچیدگی ها ،فرصت هایی ساخته و سازمان ها را به سوی موفقیت هدایت نماید .هدف تحقیق حاضر ارتباط بین کارآفرینی ،هوش
هیجانی و توانمندسازی معلمان تربیت بدنی شهر همدان می باشد .پژوهش حاضر از نوع توصیفی– همبستگی و از نظر هدف
کاربردی میباشد .جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی معلمان تربیت بدنی مرد و زن شاغل در شهر همدان بوده است
که مجموعأ  813نفر را تشکیل دادند .نمونه با توجه به محدودیت جامعه آماری به صورت تمامشمارتعیین گردید .برای جمعآوری
اطالعات از روش کتابخانهای و میدانی استفاده گردید .پرسشنامة مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی
شرینگ ،توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و پرسشنامه کارآفرینی استفاده شد .روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصین
قرار گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای هوش هیجانی  ،3/17توانمندسازی روانشناختی
3/13و کارآفرینی  3/11به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل یافتهها از آمار توصیفی و آزمون کلموگروف– اسمیرنف ،آزمون پیرسون
و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.
توزیع فراوانی مشخصات فردی نمونههای پژوهش نشان داد که ،از  813نفر نمونه آماری 3/18 ،را مردان و  3/02را زنان تشکیل
دادند که از این بین  3/02مجرد و  3/18متأهل بودند .وضعیت سن نمونه آماری نشان میدهد که  3/73نمونه آماری پژوهش ،بین
 93تا  93سال میباشند که نشان از جوان بودن نمونههای مورد آزمون دارد .بیشترین میزان سابقه کاری نیز مربوط به  83تا 93
سال میباشد .بیشترین تعداد سطح تحصیلی نیز مربوط به مقطع تحصیلی لیسانس با  3/78میباشد .بین کارآفرینی و هوش
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.
کلمات کلیدی :کارآفرینی ،هوش هیجانی ،توانمندسازی ،معلمان تربیت بدنی.
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ارتباط هوش اجتماعی ،توانمندسازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر همدان
امرایی9

مینا زینی وندنژاد ،8محمد سیاوشی ،9محمد
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی
 -9استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
چکیده

واضح است که تعلیم و تربیت در توسعه و پیشرفت جامعه و دوام فرهنگ ملی نقش مؤٌثری ایفا میکند .به عالوه ،موٌسسات تربیتی
در توسعه و تکامل منابع و استعدادهای انسانی جامعه نقشی مهمی را ایفاء میکنند .مدارس موٌثرترین و قدرتمندترین پایگاه
اجتماعی برای نیل به مهارتهای عقالنی ،معرفت ،فهم و شناخت الزم در تصمیمگیری خردمندانه است و به طور مستقیم و غیر-
مستقیم عامل پیشرفت اجتماعی می باشد هدف تحقیق حاضر ارتباط هوش اجتماعی ،توانمندسازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت
بدنی شهر همدان می باشد .پژوهش حاضر از نوع توصیفی– همبستگی و از نظر هدف کاربردی میباشد .جامعه مورد مطالعه در این
پژوهش شامل تمامی معلمان تربیت بدنی مرد و زن شاغل در شهر همدان بوده است که مجموعأ  813نفر را تشکیل دادند .نمونه
با توجه به محدودیت جامعه آماری به صورت تمامشمار تعیین گردید .برای جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای و میدانی
استفاده گردید .در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و میر  ،8212پرسشنامه استاندارد توانمند سازی
اسپریتزر  8271و پرسشنامه استاندارد شده هوش اجتماعی  ،9337استفاده شد؛ و از آزمون کالموگراف -اسمیرنوف برای بررسی
توزیع طبیعی داده ها و برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معنا داری ()P≤0.05
استفاده گردید.
توزیع فراوانی مشخصات فردی نمونههای پژوهش نشان داد که ،از  813نفر نمونه آماری 3/18 ،را مردان و  3/02را زنان تشکیل
دادند که از این بین  3/02مجرد و  3/18متأهل بودند .وضعیت سن نمونه آماری نشان میدهد که  3/73نمونه آماری پژوهش ،بین
 93تا  93سال میباشند که نشان از جوان بودن نمونههای مورد آزمون دارد .بیشترین میزان سابقه کاری نیز مربوط به  83تا 93
سال میباشد .بیشترین تعداد سطح تحصیلی نیز مربوط به مقطع تحصیلی لیسانس با  3/78میباشد .نتایج تحقیق نشان داد بین
هوش اجتماعی و توانمندسازی معلمان تربیت بدنی رابطه معناداری وجود دارد .بین هوش اجتماعی و تعهد سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد .بین تعهد سازمانی و توانمندسازی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد .توانمندسازی و تعهد
سازمانی پیشگوی مناسبی برای هوش اجتماعی معلمان تربیت بدنی میباشند.
کلمات کلیدی :تعهدسازمانی ،هوش اجتماعی ،توانمندسازی ،معلمان تربیت بدنی.

1 . mynazynywndnzhad@gmail.com
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شناسایی عوامل موثر بر برونسپاری سیستمهای اطالعاتی با رویکرد تصمیمگیری چند معیاره و ارائه
راهبردهای اجرای آن
0

فرزاد میرزامرادی ،8نیما ماجدی ،9مختار نصیری فارسانی
 -8دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،قزوین ،ایران
 -9استادیار تربیت بدنی علوم ورزشی -فیزیولوژی ورزشی  -آزاداسالمی واحد قزوین،ایران
 -0استادیار تربیت بدنی علوم ورزشی -فیزیولوژی ورزشی  -آزاداسالمی واحد قزوین ،ایران

چکیده:
با توجه به تحوالت گسترده در نظام مدیریت ورزشی در چند سال اخیر میتوان به این نتیجه دست یافت که امروزه فلسفه وجودی
مدیریت ورزشی در سازمانهای تربیت بدنی بیانگر این حقیقت است که مقوله تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیالت
گسترده و در عین حال پیچیده نیازمند برخورداری از نظام مدیریتی هوشمند و تجهیزات کارآمد در تمام سطوح سازمان میباشد.
یکی از زیرساختها و مولفههای اصلی جهت اثربخشی و کارآمدی سیستم مدیریت ورزشی استقرار سیستم اطالعاتی هوشمند برای
مدیران ورزشی میباشد.
هدف از مقاله حاضر شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر برونسپاری سیستمهای اطالعاتی و ارائه راهبردهای اجرای آن در
سازمان تربیت بدنی نزاجا میباشد .این تحقیق از لحاظ روش توصیفی و پیمایشی و از لحاظ هدف در حیطهی تحقیقات کاربردی
می باشد ،اطالعات مورد نیاز تحقیق ،با استفاده از مطالعات میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) و کتابخانهای جمعآوری شده است .طبق
روش تحقیق ابتدا عواملی که منجر به برونسپاری اثربخش سیستمهای اطالعاتی مدیران ورزشی سازمان تربیت بدنی نزاجا می-
شوند ،شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند ،تا نقش برونسپاری در ارتقاء سازمان تربیت بدنی شناسایی و رتبهبندی گردد .جهت
تجزیه و تحلیل دادهها از رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره فازی بهرهگرفته شده است .به این صورت که جهت وزن دهی و اولویت-
بندی معیارها از روش فرآیند تحلیل شبکهای ( )ANPو جهت بررسی شدت اثر معیارها نسبت به یکدیگر از دیمتل و همچنین
جهت رتبهبندی و انتخاب بهترین گزینه از ویکور فازی بهره گرفته شده است.
الزم بذکر است که جامعه خبرگان در این تحقیق به دو بخش طبق روش تحقیق دسته بندی شدهاند .جهت غربالگری و بومیسازی
معیارها (طبق پرسشنامه فازی)  85نفر شناسایی و به عنوان خبره درنظر گرفته شدهاند .و همچنین جهت وزندهی و اولیتبندی
معیارهای تحقیق طبق پرسشنامه فرآیند تحلیل شبکهای و دیمتل فازی از 5نفر از خبرگان سازمان تربیت بدنی نزاجا به روش
نمونهگیری قضاوتی و دردسترس استفاده شده است.
ابزار گردآوری اطالعات بصورت مطالعات میدانی و کتابخانهای میباشد ،در فرایند تحقیق ابتدا معیارهای اصلی و محوری برون-
سپاری سیستمهای اطالعاتی مدیریت ورزشی شناسایی شدند ،جهت وزندهی و اولویتبندی معیارها از روش تصمیمگیری
چندمعیاره استفاده شده است ،بطور کلی نتایج تحقیق شامل موارد زیر میباشد:
اهمیت استراتژیک ،ویژگیهای تأمینکننده ،ریسک ،کیفیت  ،مالی ،تحویل و فناوری که اهمیت استراتژیک" به عنوان
تأثیرگذارترین عامل در برونسپاری و عامل" کیفیت" بعنوان تأثیرپذیرترین عامل در برونسپاری سیستمهای اطالعاتی مدیریت
ورزشی سازمان تربیت بدنی نزاجا شناخته شد.
کلمات کلیدی :برونسپاری ،تصمیمگیری چندمعیاره ،سیستمهای اطالعاتی ،مدیریت ورزشی
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شناسایی فرصتهای شغلی رشته تحصیلی مهندسی ورزش با تاکید بر نیاز بازار کار
9

حسن غالمی قاجاری ،88نوشین بنار
 -8دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن

چکیده
امروزه منطبق نبودن آموزشهای دانشگاهی با نیاز بازار از مهمترین چالشهای فارغ التحصیالن دانشگاهی میباشد به شکلی که
بسیاری از آنان پس از اتمام تحصیالت ،شغل مناسب با رشته تحصیلی خود را نمییابند .از طرفی فرصتهای شغلی موجود در بازار
در انتظار افراد متخصصی است که بتوانند نیازهای بازار را برطرف نمایند .از این رو شناسایی فرصتهای شغلی با تاکید بر نیاز بازار
و مطابقت برنامههای آموزشی دانشگاهها با آن میتواند به بهب ود بازار کار فارغ التحصیالن دانشگاهی کمک نماید .یکی از رشتههای
تحصیلی مرتبط با ورزش که در کشور نوپا و در حال شکلگیری است ،رشته مهندسی ورزش میباشد که شناسایی فرصتهای
شغلی آن با تاکید بر بازار کار بسیار حائز اهمیت است .بر این اساس هدف از تحقیق حاضر شناسایی فرصتهای شغلی رشته
تحصیلی مهندسی ورزش با تاکید بر نیاز بازار کار بود .پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و کاربردی میباشد که به صورت کیفی انجام
گرفت .جامعه تحقیق از کلیه مدیران صنعت ورزش در بخش های مختلف تشکیل شد و از میان آنان به صورت هدفمند در دسترس
نمونههای تحقیق انتخاب شدند که پس از انجام مصاحبههای نیمه ساختار یافته با تعداد  89تن از آنان اشباع نظری حاصل گردید
که برای اطمینان بیشتر تعداد مصاحبهها تا  81تن ادامه پیدا کرد .دلیل انتخاب این افراد به عنوان نمونه شناخت آنان از نیازهای
مرتبط با مهندسی ورزش در حیطههای کاری آنان در بازار کار بود .همچنین برای تعیین موثق بودن دادهها در پارادایم کیفی که
جایگزین روایی و پایایی در تحقیقات کمی است از اعتمادپذیری ،انتقالپذیری ،اتکاپذیری و تاییدپذیری استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که فرصتهای شغلی در رشته مهندسی ورزش با تاکید بر نیاز بازار کار را میتوان در چهار رسته شغلی کلی
شامل مهندسی ورزش مرتبط با اماکن ورزشی ،مهندسی ورزش مرتبط با تجهیزات ورزشی ،مهندسی ورزش مرتبط با پوشاک
ورزشی و مهندسی ورزش مرتبط با تایید استانداردها دستهبندی نمود .برای سه رسته شغلی نخست با توجه به نیاز بازار کار
مهارتهای شغلی متعدد شناسایی شد که در بخشهای مختلف طراحی ،تولید ،نصب ،تعمیر و نگهداری و مشاوره تقسیم شدند.
همچنین رسته شغلی مهندسی ورزش مرتبط با تایید استانداردها نیز بر اساس نیازهای باز کار به چندین مهارت شغلی در بخش-
های نظارتی و صدور مجوزها تقسیم گردید .چنانچه بنیانگذاران این رشته تحصیلی بتوانند دورههای تحصیلی دانشجویان را
براساس نیاز بازار کار تنظیم نمایند و در طول دوره آموزشی با برگزاری کالسهای کارگاهی دانشجویان را برای رفع نیازهای بازار
کار تربیت کنند ،این مهم محقق خواهد شد که مشتریان در بازار منتظر دریافت خدمات فارغالتحصیالن دانشگاهی در این رشته
خواهند بود و این گرایش جدید در علوم ورزشی خواهد توانست از جایگاه مطلوبی در بازار کار بهرهمند شود.
کلمات کلیدی :مهندسی ورزش ،فرصتهای شغلی ،رستههای شغلی ،مهارتهای شغلی.

 8نویسنده مسئولHasangholami@phd.guilan.ac.ir :
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نیازسنجی بینندگان شبکه تلویزیونی ورزش بر اساس رشتههای ورزشی
9

سارا کشکر 8مسعود محمدی طرقی ،9پریا لطفی ، 0پریا عبادی
 -8دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
شبکه ی ورزش سیما به عنوان تنها شبکه ی تخصصی مربوط به ورزش کشور مسئولیت پوشش رسانه ای اخبار و اتفاقات مربوط به
این حوزه در کشور و جهان را دارد .پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی بینندگان شبکه تلویزیونی ورزش بر اساس رشتههای ورزشی
انجام شد .پژوهش حاضر از نوع کمی است .جامعه آماری تحقیق را بینندگان شبکه ی ورزش تشکیل می دهد .حجم جامعه
نامحدود در نظر گرفته شده و بر اساس جدول مورگان 991 ،نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش
پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن به تائید  1نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه
ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به تائید رسید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد
فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون  K-Sو آزمون خی دو استفاده شد .تمامی عملیات آماری
با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  91انجام شد.
نتایج تحقیق نشان داد بین رشتههای ورزشی بر اساس میزان تماشا توسط بینندگان شبکه تلویزیونی ورزش اولویت معناداری وجود
دارد .بر این اساس پربیننده ترین رشته های ورزشی به ترتیب اولویت عبارت بودند از والیبال ،فوتبال ،کشتی ،تیراندازی با کمان،
تکواندو ،دو و میدانی و شنا بود .همچنین کم تماشاترین رشته های ورزشی به ترتیب عبارت بودند از قایقرانی ،واترپلو و کبدی.
همچنین بر اساس عالقه بینندگان برای تماشای رشتههای ورزشی در صورت نمایش باالترین اولویت به ترتیب مربوط به رشته های
ورزشی والیبال ،فوتبال ،تیراندازی با کمان ،کشتی ،اسکی ،بسکتبال و شنا و پایین ترین اولویت مربوط به قایقرانی ،کبدی و واترپلو
بود .آشنایی ب ا سالیق و عالیق بینندگان شبکه تلویزیونی ورزش می تواند به مدیران این شبکه در برنامه ریزی برای پخش رشته
های ورزشی کمک نماید.
کلمات کلیدی :رسانه ،شبکه ورزش ،رسانه ی ورزشی ،صدا و سیما.
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تحلیلی کیفی بر محیط راهبردی فوتبال استان یزد
9

محمدحسین صحت مند  ،8محمدحسن پیمان فر
 -8کارشناسی ارشد مدیریت علوم ورزشی دانشگاه آزاد
 -9استادیار مدیریت علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده
فوتبال در استان یزد سال ها است که به علت عدم شناخت وضع موجود خود نتوانسته است اهداف و برنامههای مناسبی را برای
خود تدوین نماید .در این بین ،شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات محیطی ،میتواند زمینهساز پیشرفت هرچه
بیشتر فوتبال در استان یزد شود .این پژوهش به تحلیل راهبردی فوتبال استان یزد ،میپردازد .پژوهش حاضر ،در جامعه فوتبال
استان یزد و هیئت فوتبال این استان در طول سال  ،8027انجامشد .پژوهش حاضر از نوع مطالعات راهبردی است و از لحاظ
ماهیت کاربردی میباشد که بهصورت کیفی (روش دلفی) انجام شدهاست .جامعه آماری این پژوهش شامل پیشکسوتان ،کارشناسان
ورزشکاران و مدیران فوتبال استان میباشد .ازاین جامعه برای بخش تحلیل راهبردی  79نفر مد نظر قرار گرفتند .با تهیه پرسشنامه
تحلیل وضع موجود ( ،)SWOTنظرهای نمونهآماری پیرامون فوتبال و نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات فوتبال استان ،اخذ و
مورد تحلیل قرارگرفت .ضریب تاکید هر یک از گویهها محاسبه شد.
نتایج پژوهش نشان داد ،مهمترین نقطه قوت در تحلیل راهبردی فوتبال استان یزد ،وجود استعدادهای بالقوه در فوتبال استان یزد،
مهترین نقطه ضعف ،ناتوانی در جذب منابع مالی ،مهمترین فرصت ،گسترش رسانهها و جذابیت فوتبال و بازتاب خبرهای مربوط به
آن ،و مهمترین تهدید ،حمایت ناکافی مسئولین ورزشی استان از فوتبال یزد ،می باشد .نقش استعدادهای بالقوه در فوتبال استان و
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.
کلمات کلیدی :تحلیل راهبردی ،فوتبال ،استان یزد ،توسعه.
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تحلیل کیفی آسیبشناسی زمینهای عوامل کانونی فوتبال حرفهای ایران
مورد مطالعه :داوران حرفهای لیگهای برتر
9

5

کیانوش شجیع ،8مهدی طالبپور ،9سید مرتضی عظیمزاده ،0محمد کشتیدار  ،رضا حیدری
 -8دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -9دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -0استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -9دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -5دانشجو دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
فوتبال در ایران ،در دوران گذار از فوتبال آماتور به سمت فوتبال حرفهای ،با چالشها و آسیبهای زیادی پیش رو میباشد .نظر به
اهمیت نقش داوران در رشته ورزشی فوتبال که یکی از اجزای اصلی و کانونی آن محسوب میشوند درمییابیم که داوران با
مشکالت بسیاری در فوتبال روبرو هستند .لذا هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل کیفی آسیبشناسی زمینهای سرمایههای انسانی
فوتبال حرفه ای ایران بود که به صورت مطالعه موردی بر روی داوران حرفهای لیگ برتر انجام گرفت .این تحقیق از نظر هدف
کاربردی ،از نظر روش توصیفی ا تحلیلی و از نظر روش اجرا از نوع تحقیقات کیفی میباشد .جمعآوری اطالعات با استفاده از منابع
کتابخانهای ،مصاحبههای عمیق و نیمهساختار یافته و پرسشنامههای دلفی صورت گرفت .جامعه آماری در بخش مصاحبه شامل
کلیه نخبگان حوزه داوری فوتبال و آشنا به مباحث سرمایه انسانی بود که به صورت هدفمند تعداد  93نفر به عنوان نمونه در نظر
گرفته شدند .همچنین جامعه آماری در بخش دلفی کلیه داوران بینالمللی و ملی فوتبال حرفهای ایران که به صورت هدفمند و
گلوله برفی تعداد  95نفر از آنها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند .از تکنیکهای کد گذاری باز و محوری ،تلخیص و فیلترگذاری
در جهت استخراج دادههای خام بهره گرفته شد .به طور کلی تعرض به داور از سوی مربیان و بازیکنان ،درگیری فیزیکی بازیکنان با
داوران ،تعرض و فحاشی تماشاچیان و هواداران ،مشکالت فرهنگی مرتبط با قضاوت ،فقدان اعتبار شغل میان جامعه و در نهایت
نگرش نادرست جامعه نسبت به مقوله داوری از جمله آسیب های شناسایی شده در بخش زمینه ای مرتبط با گروه انسانی داوران
بود .به طورکلی میتوان نتیجه گرفت که آسیبهای زمینه ای در گروه انسانی داوران از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .لذا می
بایست در راستای رفع این آسیبها ،بیش از گذشته برنامهریزی و تالش نمود تا موجب ایجاد آسیبهای عمیقتر در گروه انسانی
داوران و شیوع در دیگر سطوح رفتاری و ساختاری نگردد .بی شک نتایج حاصل از تحقیق میتواند در برنامهریزیهای آتی
فدراسیون ف وتبال ایران به ویژه کمیته و دپارتمان داوران این فدراسیون چراغ راه قلمداد شده و در تعیین خط مشیهای راهبردی
برای رفع آسیب های این گروه انسانی به کار گرفته شود.
کلمات کلیدی :داوران فوتبال ،آسیبزمینهای ،آسیبهای کانونی ،مدل سهشاخگی ،سرمایه انسانی.
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رابطه بین ارزشهای اخالقی با تعهد حرفه ای درمحیط کار دبیران ورزش استان آذربایجان غربی
9

کاظم مهری ،8الدن هاشم پناه
 -8استادیار گروه تربیت بدنی واحد نقده دانشگاه آزاد اسالمی  ،نقده ،ایران
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده
هدف از پژوهش ح اضر بررسی رابطه ارزش های اخالقی با تعهد حرفه ای در محیط کار دبیران ورزش استان آذربایجان غربی می
باشد .روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی و به شکل میدانی بود .جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران ورزش استان آذربایجان
غربی که مجموعا  199نفر می می باشد و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بود .از پرسشنامه های ارزش اخالقی الول
 8212و تعهد حرفه ای کالیکمن و هنینگ ( )9333استفاده شد.
نتایج نشان داد که بین متغیرهای ارزش های اخالقی وتعهد حرفه ای رابطه معنی داروجود دارد .همچنین بین ارزش های اخالقی و
بعد تعهد عاطفی و هنجاری رابطه مستقیم ومعنی داروجود دارد .ولی بین ارزش های اخالقی و تعهد مستمر رابطه معنی داری
وجود ندارد .همچنین بین ارزشهای اخالقی زن و مرد تفاوت وجود ندارد .بین تعهد حرفه ای دبیران زن و مرد تفاوت معنی داری
وجود دارد و همچنین تعهدحرفه ای دبیران مدارس بر حسب مقطع تحصیلی متفاوت است .نتایج تحقیق حاضر با برخی از نتایج
استوردر وهمکاران 9380ومعیدفر8029وبهاری فر وجواهری کامل 8012همخوان است .یافته های علمی نشان داد از طریق ابعاد
تعهد حرفه ای می توان انتظار داشت که کارکنان کمتر از سازمان خسته شده و باعث افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت های
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.
کلمات کلیدی :ارزشهای اخالقی ،تعهدحرفه ای ،تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاری.

1. kazem_mehri@yahoo.com
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رابطه اخالق سازمانی مدیران با اثربخشی سازمانی و ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هیئت های
ورزشی استان آذربایجان غربی
0

کاظم مهری ،8شیدا رنجبری ،9الدن هاشم پناه
 -8استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نقده
 -9استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه اخالق سازمانی مدیران در اثربخشی سازمانی و ارتقاء رفتار شاهروندی ساازمانی کارکناان هیئات
های ورزشی استان آذربایجان غربی پرداخته ایم .نوع تحقیق کاربردی و روش آن پیمایشی می باشد .جامعه آماری این تحقیق 817
نفر بوده و براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران  895نفر انتخاب گردید.برای جمع آوری داده هاا از پرسشانامه هاای اخاالق
سازمانی هانت اثربخشی پارسونز و رفتار شهروندی پادساکف و همکاران که روایی و پایایی آنها در مطالعه مقدماتی تایید شاده باود،
استفاده گردید .نتایج نشان داد بین اخالق سازمانی با اثر بخشی و رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.همچنین در تحلیال رگرسایون
چند گانه در بین مولفه های اثربخشی ،یگانگی با ضریب بتای  3/711و کسب هدف با ضریب  3/150باه طاور معنای داری اخاالق
سازمانی را تبیین و پیش بینی می کند .همچنین در تحلیل رگرسیون اخالق سازمانی و رفتار شهروندی،رفتار شهروندی باا ضاریب
بتای  3/719و وجدان کاری با ضریب  3/718به طور معنی داری اخالق سازمانی را تبیین و پیش بینی می کند.
کلمات کلیدی :اخالق سازمانی ،اثربخشی سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی،هیئت های ورزشی ،استان آذربایجان غربی.
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شناسایی عوامل مدیریت ی مؤثر بر افزایش عملکرد معلمان تربیت بدنی در زنگ ورزش مدارس شهر تهران
9

محمد بستاکی ،8*8احمد محمودی
 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی-گرایش مدیریت راهبردی چکیده

چکیده
عملکرد معلمان تربیت بدنی یکی از مهمترین عوامل در پرداختن به عوامل موثر برای شرکت در برنامه های ورزشی دانش آموزان
مدارس هستند .پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر افزایش عملکرد معلمان تربیت بدنی در زنگ ورزش مدارس
شهر تهران انجام گرفته است .هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر افزایش عملکرد معلمان تربیت بدنی در زنگ
ورزش مدارس شهر تهران بوده است .روش پژوهش حاضر کیفی 9و از نوع زمینهیابی میباشد؛ بدینصورت که ابتدا مطالعات
کتابخانهای (مطالعات ،مقاالت ،کتب ،اسناد ،سایتهای مربوط و )...به منظور تهیه فهرستی از عوامل مؤثر از طریق مصاحبه عمیق و
نیمه ساختاریافته 0با خبرگان انجام پذیرفت.
در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و غیر تصادفی با  85نفر از نخبگان ،مصاحبههای کیفی تا حد اشباع نظاری9
انجام شد .همچنین مصاحبه ها از  9نفر از مدیران اداره کل آموزش و پارورش تهاران 1 ،نفار از مادیران ادارات ناواحی و  5نفار از
معلمان رسمی تربیت بدنی با سابقه بیش از  93سال انجام گرفته است.
نظر به اینکه روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع زمینهیابی بود و محقق تنها به دنبال کشف عوامل مدیریتی مؤثر بر افزایش
عملکرد معلمان تربیت بدنی در زنگ ورزش مدارس شهر تهران (و نه تدوین مدل) بود ،لذا پس از انجام مصاحبه ،تجزیهوتحلیل
یافتهها با استفاده از روش استقرایی منطقی صورت پذیرفت .بدین صورت که پس از اجرا به ویرایش مصاحبههای نظرات مختلف در
دستههای مفهومی یکسان کدگذاری و طبقهبندی و سپس بهصورت کیفی تجزیهوتحلیل شدند.
در این پژوهشاز نظر ویژگی های جمعیت شناختی با عنایت به زمان انجام پژوهش در بازه زمانی پاییز  8021و به تفکیک جنسیت
 89نفر آقا و  0نفر خانم و همچنین به تفکیک مدرک تحصیلی  0نفر کارشناسی 9 ،دکتری کارشناسی ارشد و  1نفر دکتری انجام
پذیرفت.
جدول .8شاخص های مؤثر بر افزایش عملکرد معلمان تربیت بدنی در زنگ ورزش

عوامل مدیریتی مؤثر بر افزایش

زیرمجموعه

فضای ورزشی استاندارد
ایمن سازی فضای ورزشی مثل دروازه ها

امکانات و تجهیزات

ارائه امکانات مثل توپ و وسائل

زنگ ورزش

عملکرد معلمان تربیت بدنی در

عامل اصلی

نشان ها

استاندارد سازی تعداد دانش آموزان در زنگ ورزش
احترام شرایط توأم با احترام توسط دانش آموزان
احترام شرایط توأم با احترام توسط اولیاء دانشآموزان

حفظ حرمت و شأن معلم

ایجاد شرایط توأم با احترام توسط مدیران
 *MohammadBostaki@yahoo.comنویسنده مسئول :محمد بستاکی
2.

Qualitative research
3. In-depth and semi-structured interview
4

. Theoretical saturation

850

مقاالت پوستر

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

ارزش شغل و دیدگاه جامعه
قوانین کلی برای مدارس و معلمان
سیاست گزاری برای زنگ ورزش

سیاست های کلی نظام آموزش و پرورش

ایجاد شرایط حقوقی و قضائی مناسب
توجه به محتوا و تربیت دانشآموز
افزایش حقوق و مزایا
بهبود شرایط و واریز به موقع پرداختی ها

شرایط مالی

ارائه تسهیالت مناسب
ایجاد سیستم تجلیل و تشویق به منظور افزایش انگیزه

در این پژوهش از دیدگاه خبرنگان نشان داده شد که عوامل مال ی و امکانات مورد نیاز زنگ ورزش ،حفظ حرمت و شأن معلم،
سیاست های کلی نظام آموزش و پروش در بخش تربیت بدنی و سالمت ،ضعف در عملکرد مدیران رده باال دارای اهمیت بسزایی
است که در عملکرد معلمان ورزش و انگیزه آنها برای ادامه کار و ایجاد برنامه های متنوع برای دانش آموزان تأثیر مستقیم دارد.
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
حرم ت و شأن معلمان ،موارد بی احترامی زیادی از جانب دانش آموزان و اولیاء آنها دیده می شود و همچنین ایجاد فضای احترام
آمیز توسط مدیران بسیار ضروری است که همه این موارد بر روی دیدگاه جامعه نسبت به معلمان تأثیر گزار است.
در سیاست های کلی نظام آموزش و پرورش و سیاست گزاری کالن برای زنگ ورزش و معلمان تربیت بدنی وجود قوانین دست و پا
گیر و گاهی ناکارآمد به چشم می خورد که نیازمند بازنگری است .همچنین عدم وجود اطمینان حقوقی و قضائی به جهت بروز
حوادث ورزشی برای معلمان ورزش از مسائل دیگری است که معلمان را در برابر شرایط سخت قرار می دهد .الزم به ذکر است که
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.
یکی دیگر از موارد مهم در نارضایتی شرایط معلمان که تأ ثیر زیادی بر عملکرد آنها می گزارد ،شرایط مالی و تسهیالتی معلمان
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
برای معلمان واریز می گردد .موردی دیگر نبود شرایط مناسب برای رتبه بندی معلمان و همچنین نبود سیستم مناسب تشویق
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 عوامل دیگر أثر گذار است و به نحوی بر روی آنها نقش تعیین کننده دارد.
کلمات کلیدی :معلمان ،تربیت بدنی ،زنگ ورزش ،مدارس ،شهر تهران
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ارتباط بین عدالت سازمانی با اثربخشی در سازمان ورزش شهرداری تهران
8

حمید معین فرد
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده
در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است .تحقق عدالت ،موجب تحولی عظیم در
حیات فردی و اجتماعی انسان خواهد شد .اثربخشی سازمانی از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای موردنظر خود نایل
میآید.در این خصوص مکتبها و اندیشه های گوناگون ب شری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده
اند .پژوهش حاضر با هدف ارتباط عدالت سازمانی با اثربخشی سازمانی در سازمان ورزشی شهرداری تهران می باشد .مورد مطالعه
در این پژوهش حدود ًا شامل  853نفر ازکارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران که از طریق میدانی و پرسشنامه ،اطالعات مورد
نیاز جمع آوری و نمونه تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد .آزمونهای انجام شده در آن آزمونهای میانگین،
همبستگی پیرسون می باشد .داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار  SPSS 23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .با توجه به
نتایج حاصل از آزمون و ضریب همبستگی به دست آمده ( )3/118و از آنجایی که شاخص  Sigکمتر از  5درصد است نشان می
دهد این ضریب معنادار است و بین دو متغیر رابطه مثبت معناداری و متوسطی وجود دارد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین مقدار مشاهده شده امتیاز متغیر عدالت از نظر پاسخ دهندگان  ،9/1720انحراف معیار  3/1110و
واریانس برابر  3/711می باشد .میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر
عدالت از نظر پاسخ دهندگان معادل  8/95و بیشترین امتیاز معادل  9/1می باشد .همچنین حدود  98/9درصد از پاسخ ها به وجود
عدالت در سازمان ورزش شهرداری تهران را نشان می دهد که به نظر درصد باالیی را به خود اختصاص داده است.
امتیاز متغیر معیار های اثربخشی از نظر پاسخ دهندگان  ، 0/3505انحراف معیار  3/1819و واریانس برابر  3/117می باشد .متغیر
اثربخشی به صورت خیلی محدود از متوسط طیف باالتر است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر اثربخشی از نظر پاسخ
دهندگان معادل  8/020و بیشترین امتیاز معادل  9/157می باشد .همچنین به نظر میرسد از نظر اثربخشی سازمانی نیز سازمان
در وضعیت متوسط به سر می برد اما ب یشترین درصد نظرات مربوط به اثربخشی سازمانی مقدار کم را نشان میدهد با عدد 95/23
درصد از پاسخ ها است.
از آنجایی که هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اثربخشی سازمانی می باشد .بین عدالت سازمانی و اثربخشی
سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد که ب ا توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون مشاهده گردید که فرضیه فوق در سطح
 22درصد اطمینان و با ضریب همبستگی  3/118مورد تایید قرار گرفت .نتایج حاصله از فرضیه فوق با نتایج تحقیقات ربانی و
جهانشاهی ( )9389و مهرابی و همکاران(( 9389و قنبرپور نصرتی و همکاران ( )8025همسو می باشد(قنبرپور و همکاران.)8025 ،
آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که کارکنان در قبال وجود یا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار واکنش نشان
می دهند و یکی از این واکنش ها در کارایی و اثربخشی مشخص می شود .مدیرانی که مسئولیت برنامه ریزی نیروهای انسانی را بر
عهده دارند به این امر توجه نمایند که هر یک واحد تغییر در متغیر عدالت سازمانی به میزان ( 3/702ضریب تعیین یا اثرگذاری)
افزایش اثربخشی سازمانی را در سازمان ورزش شهرداری تهران را بدنبال خواهد داشت.
کلمات کلیدی :عدالت سازمانی ،اثربخشی سازمانی،سازمان ورزش
1. HAMID_MOEINFARD@YAHOO.COM

855

مقاالت پوستر

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

جنبه سازنده رفتار سیاسی در تصمیمگیری استراتژیک مدیران ورزشی ایران
9

فریبا رافعی دهکردی * ،8جواد شهولی کوه شوری ،9رحیم رمضان نژاد ،0رسول نظری

 -8دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
 -9دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه
 -0استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -9دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اصفهان

*

چکیده
از سیاست در سازمان ،تعابیر مختلفی برداشت می شود اما آنچه که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه رفتار سازمانی قرار
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
نیز باشد .از دیدگاه مثبت و تئوری های مدیریت ،رفتار سیاسی یک فرایند طبیعی در سازمان است که از طریق آن می توان تعارض
ها و اختالف های بین گروه ها و ذی نفع را بررسی و حل و فصل نمود و بر منافع و رضایت گروههای مختلف تأکید کرد .هدف از
این مطالعه بررسی سوابق و تاثیرات سازنده رفتار سیاسی مدیران سازمان های ورزشی ایران در تصمیم گیری های استراتژیک
است .در پژوهش حاضر از آن جهت که به دنبال کشف مفاهیم جدید هستیم ،از منظر رویکرد ،استقرایی؛ از منظر جهت گیری،
بنیادی؛ از منظر شیوه ،کیفی؛ از منظر استراتژی ،تحلیل مضمون و از منظر پارادایمی ،پارادایم نظریه پیچیدگی است .مدیران ارشد
سازمان های ورزشی که بیشترین اطالع و تجربه را در ارتباط با رفتار سازمانی داشتند ،قلمرو این پژوهش را تشکیل دادند .از طریق
روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق با  93نفر از مدیران ارشد سازمان های ورزشی ایران ،داده
های این پژوهش جمع آوری گردید .تحلیل داده ها بر اساس روش شناخت مضمون و با رویکرد توجه به کلمات در متن ،موشکافی
و دقت در متن و خصوصیات زبان شناسی متن صورت پذیرفت.
پس از مطالعه و انتخاب و کدگذاری مصاحبه ها ،تعداد  19مضمون پایه ای از بخش های مختلف استخراج گردید .از این مضامین
پایه ای تعداد  80مضمون سازمان دهنده و در نهایت سه مضمون اصلی و فراگیر «عوامل سازمان نگر» « ،عوامل فرد نگر» و
«عوامل رابطه نگر» استخراج شدند .نتایج نشان داد که رفتارسیاسی مطلوب مدیران در سازمان های ورزشی می تواند به توسعه
خردمندی سیاسی در فرایند تصمیم گیری ،تغییر و تحول سازمان ،افزایش رضایت شغلی ،اندازه گیری اثربخشی سازمان ،به
کارگیری مدیریت مشارکتی و افزایش قدرت در کارکنان مؤثر واقع گردد .همچنین مشخص گردید که بعضی از عوامل مانند ویژگی
های فردی در انحصار کارکنان سازمان قرار دارند و برخی نیز در سایه فرهنگ سازمانی یا محیط داخل سازمان بوجود می آیند ،در
جنبه سازنده رفتار های سیاسی مدیران سازمان های ورزشی نقش مهمی را ایفا می کنند.
کلمات کلیدی :رفتار سیاسی ،تصمیم گیری استراتژیک ،مدیران ورزشی
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فریبا رافعی دهکردی * ،8جواد شهولی کوه شوری ،9رحیم رمضان نژاد ،0رسول نظری

 -8دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
 -9دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه
 -0استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -9دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اصفهان

*

چکیده
از سیاست در سازمان ،تعابیر مختلفی برداشت می شود ا ما آنچه که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه رفتار سازمانی قرار
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
نیز باشد .از دیدگاه مثبت و تئوری های مدیریت ،رفتار سیاسی یک فرایند طبیعی در سازمان است که از طریق آن می توان تعارض
ها و اختالف های بین گروه ها و ذی نفع را بررسی و حل و فصل نمود و بر منافع و رضایت گروههای مختلف تأکید کرد .هدف از
این مطالعه بررسی سوابق و تاثیرات سازنده رفتار سیاسی مدیران سازمان های ورزشی ایران در تصمیم گیری های استراتژیک
است .در پژوهش حاضر از آن جهت که به دنبال کشف مفاهیم جدید هستیم ،از منظر رویکرد ،استقرایی؛ از منظر جهت گیری،
بنیادی؛ از منظر شیوه ،کیفی؛ از منظر استراتژی ،تحلیل مضمون و از منظر پارادایمی ،پارادایم نظریه پیچیدگی است .مدیران ارشد
سازمان های ورز شی که بیشترین اطالع و تجربه را در ارتباط با رفتار سازمانی داشتند ،قلمرو این پژوهش را تشکیل دادند .از طریق
روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق با  93نفر از مدیران ارشد سازمان های ورزشی ایران ،داده
های این پژوهش جمع آوری گردید .تحلیل داده ها بر اساس روش شناخت مضمون و با رویکرد توجه به کلمات در متن ،موشکافی
و دقت در متن و خصوصیات زبان شناسی متن صورت پذیرفت.
پس از مطالعه و انتخاب و کدگذاری مصاحبه ها ،تعداد  19مضمون پایه ای از بخش های مختلف استخراج گردید .از این مضامین
پایه ای تعداد  80مض مون سازمان دهنده و در نهایت سه مضمون اصلی و فراگیر «عوامل سازمان نگر» « ،عوامل فرد نگر» و
«عوامل رابطه نگر» استخراج شدند .نتایج نشان داد که رفتارسیاسی مطلوب مدیران در سازمان های ورزشی می تواند به توسعه
خردمندی سیاسی در فرایند تصمیم گیری ،تغییر و تحول سازمان ،افزایش رضایت شغلی ،اندازه گیری اثربخشی سازمان ،به
کارگیری مدیریت مشارکتی و افزایش قدرت در کارکنان مؤثر واقع گردد .همچنین مشخص گردید که بعضی از عوامل مانند ویژگی
های فردی در انحصار کارکنان سازمان قرار دارند و برخی نیز در سایه فرهنگ سازمانی یا محیط داخل سازمان بوجود می آیند ،در
جنبه سازنده رفتار های سیاسی مدیران سازمان های ورزشی نقش مهمی را ایفا می کنند.
کلمات کلیدی :رفتار سیاسی ،تصمیم گیری استراتژیک ،مدیران ورزشی
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موانع جذب اسپانسرها در ورزش کردستان
8

محمد سیوان نوری
.8گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد مریوان،مریوان،ایران

چکیده
هزینه های اداره و سرپا نگه داشتن ورزش ،روز به روز در حال افزایش است .تصمیم گیرندگان ورزش در بخش دولتی و خصوصی
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
ای  15نفری متشکل از مدیران وزرشی استان ،متخصصین مدیریت ورزشی و اسپانسرهای ورزشی استان انجام شد .برای جمع
آوری اطالعات ،از پرسشنامه محقق ساخت ه استفاده شد که روایی آن توسط هشت نفراز اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی و پایایی
آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ٪18تعیین گردید .داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
نتایج تدوین پنج عامل «موانع ساختاری  ،عدم بازده من اسب برای اسپانسرها ،عدم استفاده از اصول بازاریابی ورزشی ،سطح پایین
ورزش استان و موانع حقوقی » را به عنوان موانع جذب اسپانسرها در ورزش کردستان تبیین نمود.
کلمات کلیدی :اسپانسر،موانع جذب ،ورزش ،کردستان

1 saiwannouri@gmail.com
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تحلیل ابعاد عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسالمی ایران
9

.8

عَذرا شهبازی کهن ،8فرزاد غفوری
کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل ارتباط بین ابعاد عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن در فدراسیون تیراندازی با کمان استان تهران
بود .تحقیق حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد و جهت تبیین مبانی نظری معیارهای ارزیابی
عملکرد فدراسیون تیراندازی با کمان از منابع موجود (گزارشها ،مدارک موجود) استفاده شده است .در این خصوص ،به منظور
روشنتر شدن مسیر پژوهش و غنیسازی اطالعات فراهم شده جهت شناسایی معیارها و شاخصهای مربوط به ارزیابی عملکرد
فدراسیون تیر اندازی با کمان تعداد  83پرسشنامه توزیع شد .جامعه آماری شامل مدیر و هیات مدیره ،اعضای فدراسیون ،داوران،
کارمندان بودند .که تعداد  1پرسشنامه قابل استفاده و  9پرسشنامه مخدوش بود .جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد که از این پرسشنامه جهت تعیین میزان اهمیت هریک از شاخصها و ابعاد در ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرارگرفت.
برای تعیین روای ی و رفع ابهامات احتمالی ،پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی و جمعی از اساتید گروه مدیریت ورزشی دانشگاه
عالمه طباطبائی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصالحات مورد نیاز ،بین نمونه مورد نظر توزیع گردید .جهت تعیین پایایی
پرسشنامه از روش آماری آلفا کرونباخ استفاده شد (  .)α=3/12در این پژوهش در بخش آمار توصیفی از ( )SPSS 24استفاده شده
است.
یافتهها به دو بخش کلی تقسیم میشود که قسمت اول با استفاده از اطالعات بهدست آمده از پرسشنامه و از طریق فنون آمار
توصیفی به تجزیه و تحلیل دادههای کمی پرداختیم که نتایج این بخش نشان داد که میزان پاسخگویان به پرسشنامه از لحاظ
جنسیت %53مردان و  %53زنان بودند .از لحاظ میزان تحصیالت افراد پاسخگو به ترتیب فوق دیپلم ( ،)%89/5کارشناسی (،)%07/5
کارشناسی ارشد ( )%07/5و دکتری ( ) %89/5بیشترین درصد فراوانی را داشتند .همچنین از لحاظ سابقه کار به ترتیب شامل درصد
فراوانی 5،سال و کمتر( 1 ،)%95تا  83سال ( 88 ،)%89/5تا  85سال( 85 ،)%07/5تا  93سال ( 98 ،)%89/5سال و بیشتر()%89/5
بود .قسمت دوم تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش  NPar Testاندازهگیری شد که داده ها کامال نرمال و طبیعی بودند.
مدل ارزیابی در چهار منظر  81سوال پنج ارزشی بود ،که به ترتیب عاملهای مالی ،مشتری ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری
دارای ضرایب بارهای عاملی  3/15 ،3/17 ،3/72و  3/11بودند .همچنین بر اساس همبستگی بین متغیرها بیشترین همبستگی بین
ابعاد مشتری و فرآیند داخلی  3/17بود و بین متغیرهای رشد و یادگیری و مالی همبستگی وجود ندارد .در دنیا یکی از مشکالت
مدیریتی این است که ارزشآفرینی سازمان ها تغییر کرده اما ابزار ارزیابی عملکرد پا به پای آن تغییر نکرده است .ازین روست که
تعیین مدل مناسب برای سنجش میزان عملکرد سازمان به عنوان یکی از اصول اساسی در سازمانها به منظور رشد و پیشرفت
قلمداد می شود .برای درک مفهوم عملکرد و کاربرد عملیاتی آن در مطالعات سازمان و مدیریت ،نیازمند بهرهگیری از الگوی علی-
معلولی پیشنهاد میشود که قادر است اقدام ها در زمان حال را به نتایج آینده پیوند دهد .بنابراین براساس این رابطه هراندازه
مسئوالن فدراسیون تیراندازی با کمان به شاخصهای منظر رشد و یادگیری مانند تعداد کارگاههای دانشافزایی و تخصصی برگزار
شده توسط فدراسیون ،تعداد دورههای آموزشی توجه نمایند سبب توسعه و پیشرفت شاخصهای عملکردی خواهد شد و مدیران را
نسبت به عملکرد سازمان آگاه میسازد.
بنابراین با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاد می شودکه در ارزیابی عملکرد فدراسیون تیراندازی با کمان به  9منظر مورد مطالعه و
ابعاد آن و شاخصهای تایید شده و برقراری رابطه علی – معلولی بین ابعاد عملکردی توجه ویژهای شود.
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کلمات کلیدی :ارزیابی عملکرد،کارت امتیازی متوازن ،مدیریت عملکرد.

بررسی ترجیح مربی مرد یا زن در بین ورزشکاران زن
0

حسین دیگویی ،8سارا دادگر ،9اکبر فریدفتحی
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 -0دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

چکیده
تشریح موفقیت ورزشی و یافتن دالیل موفقیت خود پیشنیاز و زمینهساز موفقیتهای آتی است و نیروی انسانی مستعد و توانا از
عوامل اصلی در کسب موفقیت است .در برخی از رشته های ورزشی ،ورزشکاران زن می توانند تحت هدایت مربیان مرد به رقابت
بپردازند .پژوهش حاضر باهدف بررسی ترجیح مربی زن و یا مرد در بین ورزشکاران زن انجام گرفته است .پژوهش حاضر توصیفی و
کیفی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه ورزشکاران زن که به صورت حرفهای در رشتههای مختلف ورزشی در حال فعالیت
هستند ،تشکیل میدهد .نمونه گیری به روش هدفمند و حجم نمونه بر اساس اشباع اطالعاتی محاسبه شد .از مصاحبه برای جمع
آوری اطالعات استفاده شد.
نتایج مصاحبه های انجام شده نشان داد که از دید ورزشکاران زن ،وجود مربی مرد فوایدی از قبیل افزایش انگیزش ورزشکاران زن،
سطح پیشرفت و موفقیت آنان ،اعتماد به نفس ،کنترل مسائل روانی ،مدیریت مناسب ،دانش کافی و مشکالتی مانند محدودیتهای
شرعی ،عدم درک متقابل ،هزینه زیاد و نادیده گرفتن تفاوتهای جنسی دارد .ورزش زنان در حال توسعه و پیشرفت است و برای
هموار کردن راه موفق یت ورزش زنان ضمن توجه به مربیان زن ،استفاده از مربیان مرد در کنار زنان باعث ایجاد رقابت ،پیشرفت و
رشد سریع تر خواهد شد.

کلمات کلیدی :ورزش زنان ،مربیان زن ،مربیان مرد
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اولویت بندی شاخصهای موثر بر بهبود کیفیت مربیان زن
0

حسین دیگویی ،8سارا دادگر ، 9اکبر فریدفتحی
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 -0دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

چکیده
تشریح موفقیت ورزشی و یافتن دالیل موفقیت خود پیشنیاز و زمینهساز موفقیتهای آتی است و نیروی انسانی مستعد و توانا از
عوامل اصلی در کسب موفقیت است .هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخصهای موثر بر بهبود عملکرد و کیفیت
مربیان زن از دیدگاه ورزشکاران زن انجام گرفته است .پژوهش حاضر توصیفی و کیفی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه
ورزشکاران زن که به صورت حرفهای در رشتههای مختلف ورزشی در حال فعالیت هستند ،تشکیل میدهد .نمونه گیری به روش
هدفمند و حجم نمونه بر اساس اشباع اطالعاتی محاسبه شد .از مصاحبه برای جمع آوری اطالعات استفاده شد.
نتایج مصاحبههای انجام شده نشان داد که از دید ورزشکاران زن ،مهمترین شاخصهای موثر بر بهبود کیفیت مربیان زن عبارت
بودند از مهارت فنی ،مهارتهای تاکتیکی ،روابط حرفهای ،مدیریت تیم ،عامل مهارتهای روانشناختی ،عامل مهارتهای
اجتماعی-ارتباطی و عامل تجربه و سابقه ورزشی .همچنین با توجه به دادههای حاصل از مصاحبههای صورت گرفته مشخص شد
که بر اساس نظر ورزشکاران ،مربیان ورزشی زن در مواردی مانند عامل مهارتهای روانشناختی و عامل مهارتهای اجتماعی-
ارتباطی عملکرد قابل قبولی دارند و در مواردی همچون مهارتهای فنی ،مهارتهای تاکتیکی ،مدیریت تیم و عامل تجربه و سابقه
ورزشی عملکرد ضعیفی از خود برجای گذاشتهاند .ورزش زنان در حال توسعه و پیشرفت است و برای هموار کردن راه موفقیت
ورزش زنان ،مسئوالن و کارشناسان ورزشی باید محیطی را فراهم کنند تا با تمرکز بر رشد و بهبود مهارتهای فنی و تاکتیکی و
مدیریتی باعث پیشرفت عملکرد کلی ورزش زنان و مربیان زن شوند.
کلمات کلیدی :ورزش زنان ،عملکرد مربیان زن ،بهبود عملکرد مربیان زن
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بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش وجوانان
9

اسماعیل ذبیحی ،8وحید بقایی
 -8گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران
 -9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی -دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده
کارآفرینی سامانی در روند رو به رشد همه جانبه کشورهای توسعه یافته نقش محوری دارد؛ اما در کشورهای توسعهنیافته اهمیت
آن نادیده گرفته می شود .در وزارت ورزش و جوانان ،عوامل سیاسی -قانونی ،اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی ،فناورانه و بینالمللی
برکارآفرینی سازمانی وزارت ورزش وجوانان تأثیر معنادار داشتهاند .پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی
سازمانی در وزارت ورزش وجوانان انجام گرفت .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع کاربردی است .جامعه آماری پژوهش شامل همه
منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان است که حدود  153نفر بودند که براساس جدول مورگان 915نفر به صورت تصادفی انتخاب
گردید .ابزار مورد نیاز برای گردآوری داده ها پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هیل ( )9330دارای  13گویه بر اساس طیف  5گانه
لیکرت است .روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توشط  83تن از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شده است .پایایی درونی
این پرسشنامه برابر با  3/19به دست آمد .به منظور آزمون سوالت پژوهش از آمار استنباطی و از روش آزمون تی استودنت و
تحلیل عامل با استفاده از نرم افزار  spss 23در سطح معنی داری  P<0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها نشان داد که میانگین پاسخهای ارائه شده توسط نمونه آماری درمورد کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش جوانان براساس
طیف لیکرت  9/17از  5می باشد ،و از آنجا که ارزش آزمون برابر با  0میباشد  ،اما میانگین حاصل شده کمتر از آن بود ،اختالف
معنادار است،به عبارتی میانگین مفروض از میانگین واقعی بیشتر میباشد .میتوان استدالل نمودکه کارآفرینی سازمانی در وزارت
ورزش جوانان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .توجه حقوقی وقانونی به توسعة تعاونیهای ورزشی وحمایت از آنها در راستای
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
زیرساختهای امنیت اقتصادی به منظور جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ،به کارگیری افراد با تحصیالت و مهارتهای
مرتبط ،گسترش فرهنگ وآموزش مشارکت های اجتماعی داوطلبانه در ورزش ،شناسایی یا معرفی کارآفرینان ورزشی موفق ،انتقال
وبهرهگیری از دانش و فناوریهای ورزشی روز دنیا به کشور ،ایجاد بسترهای الزم برای دریافت میزبانی رویدادهای بزرگ بینالمللی
از جمله عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش وجوانان در این تحقیق میباشند.
کلمات کلیدی :کارآفرینی سازمانی ،کارآفرینی ورزشی ،سیاستگذاری های ورزشی ،وزارت ورزش و جوانان
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ارتباط بین تفکر سیستمی و عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران
9

اسماعیل ذبیحی ، 8ام کلثوم عباس زاده
 -8گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران
 -9کارشناس ارشد و دبیر درس تربیت بدنی اداره آموش و پرورش شهرستان گرمسار

چکیده
تفکر سیستمی توانایی ترکیب و متحد کردن بخش های مختلف سازمان با یکدیگر به منظور رسیدن به اهداف سازمانی و نیز درک
نوعی از این روابط است که به نظر میرسد که بر بهبود عملکرد سازمانی اثر گذار باشد .هدف از انجام این پژوهش ،ارتباط بین تفکر
سیستمی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران می باشد.
روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری شامل :تمامی کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران
به تعداد  803نفر بودند .نمونه آماری در این تحقیق برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد .ابزار مورد استفاده تحقیق ،دو
پرسشنامه استاندارد تفکر سیستمی بخیت و همکاران ( )8029و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گل اسمیت ( ،)9330بود که
پایایی آن ها به ترتیب  3/19 ،3/12تعیین شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها ،از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف اسمیرنوف،
آزمون تی تک نمونه ،ضریب همبستگی پیرسون ،مدل تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزارهای SPSS 23 ،و LISREL8.70
استفاده شد.
بر اساس یافته های تحقیق ،همبستگی بین تفکر سیستمی و عملکرد سازمانی کارکنان معنی دار است .یعنی بین تفکر سیستمی و
عملکرد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان رابطه مثبت معنیداری وجود دارد ،به این معنی که با افزایش تفکر سیستمی،
عملکرد سازمانی نیز افزایش می یابد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید شده و فرض مقابل آن رد می شود .میزان توجه افراد به سازمان
و عملکرد مناسب آنا ن در موفقیت وکسب مزیت رقابتی و اثر بخشی سازمان میتواند تأثیر چشمگیری داشته باشد .در این تحقیق،
رابطه تفکر سیستمی و عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج تحقیق ،تفکر سیستمی نقش زیادی در افزایش
عملکرد سازمانی کارکنان در نمونه آماری مورد بررسی داشت ،لذا سازمانها می توانند با توجه ویژه به تفکر سیستمی در سطح
سازمان زمینه را برای افزایش عملکرد سازمانی کارکنان فراهم نمایند و با عنایت به کارکنان و هم راستا کردن آنها در جهت
اهداف و فرهنگ سازمانی ،سازمان ها را در رسیدن به اهداف خود یاری رسانند.
کلمات کلیدی :تفکر سیستمی ،عملکرد سازمانی ،اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران.
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طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی
0

سیدمحمدحسین رضوی ،8محمدرضا برومند ،9عادله عظیمی دالرستاقی
 -8استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
 -0دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

چکیده
کارآفرینی استراتژیک به عنوان فصل مشترک تحقیقات کارآفرینی (جست و جوی فرصت) و تحقیقات مدیریت استراتژیک (جست و
جوی مزیت) زمینه تحقیقی جدیدی است که هنوز اتفاق نظر چندانی در مورد تعریف ،ابعاد و عناصر تشکیل دهنده آن وجود ندارد،
از اینرو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی انجام گرفت .روش تحقیق حاضر از
نوع کیفی بوده که برای تجزیه و تحلیل پاسخ های مشارکت کنندگان از روش داده بنیاد استفاده گردید .الزم به ذکر است که
گردآوری دادهها به روشهای متعددی مانند مصاحبه و بررسی پیشینه های تحقیق انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش حاضر را
اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی (با تخصص کارآفرینی و مدیریت کسب و کار) و مدیریت کارآفرینی
دانشگاه های دولتی سراسر کشور ،اعضا و مدرسین ویژه و منتخب کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان جمهوری
اسالمی ایران و کارآفرینان منتخب ورزشی کشور تشکیل می دادند .با توجه به استفاده از روش داده بنیاد ،نمونهگیری به صورت
نظری انجام و پس از  98مصاحبه چارچوب نظریه شکل گرفت .تحلیل دادهها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی انجام شد .پس از کدگذاری باز ،مقولههایی شامل شرایط علی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخله گر ،راهبردها و پیامدهای
کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی استخراج شد و سپس در مرحله کدگذاری محوری و انتخابی ،پیوند بین این
مقوله ها در قالب مدل پارادایمی پژوهش تعیین گردید .در این پژوهش ،با ارائه بازخورد به مصاحبه شوندگان و قراردادن آنها در
مسیر پژوهش به طوری که بر نحوه پاسخگویی آنها تاثیر نگذارد ،به منظور افزایش روایی درونی اقدام شد .ضمنا ،پس از انجام هر
مصاحبه ،الگوی بدست آمده تا آن مرحله ارائه میگردید و در صورتی که مصاحبه شونده نکاتی را نسبت به الگو داشت ،مورد بحث
قرار میداد .این کار پس از انجام مصاحبه انجام میشد تا مصاحبه خالی از هر گونه پیشفرض و جهتگیری انجام شود .به منظور
سنجش کیفیت کدگذاری انجام شده ،در این پژوهش از روش توافق بین دو کدگذار بر اساس ضریب کاپای کوهن ( 3/87در
کدگذاری باز اولیه و  3/79در کدگذاری باز نهایی) استفاده گردید.
بر اساس نتایج پژوهش در بخش شرایط علی شاخص هایی همچون (رفتار فرصت جویانه ،برنامه ریزی استراتژیک ،بازار محوری،
ایده پردازی های نوآورانه ،رفتار مزیت طلبانه ،استانداردسازی ،منابع انسانی ،منابع مالی ،جهانی سازی ،توسعه محوری ،نیازسنجی،
تمایزسازی ،کیفی سازی ،رقابت پذیری ،دانش محوری و مشتری گرایی) ،در بخش شرایط زمینه ای شاخص هایی همچون
(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،
عدم مخاطره پذیری کارآفرینانه ،ضعف های مالی و سرمایه ای ،سطحی نگری ،رقابت ناعادالنه ،محدودیت در سهم بازار ،عدم
تطبیق با محیط بازار و عدم شفافیت در محدوده کاری) ،در بخش راهبردها شاخص هایی همچون (بازآفرینی ،شبکه سازی،
یادگیری ،مشتری مداری ،مدیریت ارتباط با مشتری ،ویژگی های شخصیتی ،برندینگ ،بازاریابی ،تیم سازی و ساختارگرایی) و در
بخش پیامدها شاخص هایی همچون (ارزش آفرینی ،ثروت آفرینی ،بهبود کیفیت زندگی ،اشتغال زایی پایدار ،کاهش عدم اطمینان،
بهبود زیر ساخت ها ،پیامدهای مثبت فردی ،نهادینه سازی کارآفربنی ،افزایش گرایش به ورزش ،توسعه نوآوری ،تداوم موفقیت،
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بهبود فرایندهای کاری ،بهره مندی از فرصت ها ،تقویت روحیه کاری ،مشتری محوری و ارتقای مهارت های مدیریتی) استخراج
گردید .با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری نمود که صاحبان کسب و کارهای ورزشی که به ایجاد ارزش
به صورت متوالی عالقه دارند ،نمی توانند به یکی از دو مفهوم استراتژی و یا کارآفرینی اکتفا کنند ،بلکه باید به خوبی میان دو
مفهوم مذکور به صورت موفقیت آمیزی ارتباط برقرار کنند ،زیرا کارآفرینی و مدیریت استراتژیک بر روش هایی متمرکز هستند که
در آن کسب وکار ،تغییراتی را به وسیله کشف فرصت در محیط های نامطمئنی که در آن فعالیت می کند ،به وجود می آورد .به
عبارت دیگر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی به تالش های صاحبان کسب و کارهای ورزشی در شکل دهی مزیت رقابتی
پایدار و خلق ثروت کمک می کند .در نتیجه هر دو نوع رفتارهای فرصت جویی (مانند کارآفرینی) و مزیت طلبی (مانند مدیریت
استراتژیک) برای خلق ثروت ضروری اند ،درحالی که هیچ یک به تنهایی کافی نیستند.
کلمات کلیدی :کارآفرینی ،استراتژیک ،کارآفرینی استراتژیک ،کسب و کارهای ورزشی
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بررسی نقش پارک های تفریحی -ورزشی برکیفیت زندگی شهروندان
سیدمحمدحسین رضوی ،8عادله عظیمی دالرستاقی ،9شنو فتحی ،0مهتا امیری کیاسری ،9سید روح اله تقی زاده

شیاده5

 -9استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -5دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال
 -7کارشناس علوم ورزشی دانشگاه شمال
 -1کارشناس علوم ورزشی دانشگاه شمال

چکیده
با گذر از فضای مدرنیته و قرار گرفتن در جهان پست مدرن و به وجود آمدن حس نوستالژیک ،نیاز شهروندان به پارک های
تفریحی -ورزشی برای گذران اوقات فراغت افزایش یافته و بازگشت به اینگونه فضاها در شهرهای مدرن را باعث شده است ،از اینرو
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پارک های تفریحی -ورزشی برکیفیت زندگی شهروندان انجام گرفت .روش تحقیق مورد
استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع زمینهیابی بود که نحوه جمعآوری اطالعات آن به صورت میدانی انجام گرفت .جهت
گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن با نظرسنجی از  1متخصص رشته مدیریت ورزشی و
پایایی درونی آن با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان  ./ 250مورد تایید قرار گرفت .جامعه آماری مورد نظر را تمامی شهروندان
کالنشهر کرمانشاه تشکیل می دادند که تعداد نمونه با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران  394نفر تعیین گردید که با
استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه های تحقیق با
توجه به نرمال بودن توزیع داده ها در دو متغیر (فرهنگی و اجتماعی) از آزمون  tتک گروهی و به دلیل غیر نرمال بودن توزیع داده
ها در دو متغیر (روانشناختی و سالمت جسمانی) از آزمون توزیع دوجمله ای استفاده شد که کلیه مراحل تجزیه و تحلیل از طریق
نرمافزار( SPSSنسخه )93 :در سطح معناداری  p≤ 3 /35صورت گرفت.
نتایج آزمون  tتک گروهی برای متغیرهای فرهنگی ( )t=89/25و اجتماعی ( )t=16/03نشان داد که پارک های تفریحی -ورزشی
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-
ورزشی بر ابعاد روانشناختی و سالمت جسمانی کیفیت زندگی شهروندان تاثیرگذار می باشند با توجه به کارکردهای مهم پارک
های تفریحی -ورزشی در می یابیم که ایجاد اینگونه فضاها ،راه حل بسیاری از مشکالت حاد شهری به حساب می آیند که عالوه بر
ارتقای کیفیت منظر شهرها در مق والت زیبایی شناسی و ادراک هویت ،می توانند از تخریب و افت کیفیت زندگی شهروندان نیز
پیشگیری به عمل آورند و سرزندگی را به مناطق مرکزی شهر و پیرامون آن آورده و مردم را تشویق به حضور داوطلبانه در اینگونه
فضاها نمایند .در همین راستا باید تمام تالش مسئولین و دست اندرکاران امور شهری جهت احداث پارک های تفریحی -ورزشی
جدید با امکانات مناسب تر و حفظ و نگهداری مناسب از پارک های تفریحی -ورزشی موجود در شهرها تجمیع گردد.
کلمات کلیدی :پارک ،فضای سبز ،کیفیت زندگی ،شهروند

811

مقاالت پوستر

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

شناسایی و تعیین هدف بانوان از ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی
رها برهمند
دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

چکیده
انتخاب صحیح رشته تحصیلی در تحصیالت تکمیلی و در مقطع دکتری یکی از اهداف مهم افراد برای حضوری توانمند در جامعه
است .هدف از انجام این پژوهش تعیین هدف بانوان از ادامه تحصیل در مقطع دکتری در رشته مدیریت ورزشی،در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات است .پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش کیفی و نظریه پردازی
داده بنیاد صورت گرفته است .در این پژوهش از رویکرد کالسیک یا پدیدار شونده استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق ،متشکل
از بانوانی است که در مقطع دکتری در رشته مدیریت ورزشی واحد علوم و تحقیقات مشغول به تحصیل هستند .نمونه مورد بررسی
تحقیق ،شامل بانوان ورودی  27است که تعداد آنها  7نفر می باشد .ا بزار مورد استفاده در این تحقیق ،مصاحبه است .ابتدا محقق
بر اساس هدف تحقیق ،سواالتی باز پاسخ را طرح کرده است ،سپس جلسات مصاحبه تلفنی با افراد برگزار شد .همزمان دادهها
نیزکدگذاری شدند تا محقق به اشباع نظری رسید .نتایج کدگذاری ،مجدد در اختیار مشارکتکنندگان قرار گرفت و نظرات افراد
اعمال گردید .متن مصاحبه ها به صورت نقل قول در متن مقاله قرارگرفت .روایی و پایایی تحقیق با استفاده از عواملی چون انتقال
پذیری ،اتکا پذیری ،تأییدپذیری و اعتمادپذیری توسط  0نفر از اساتید مورد بررسی قرار گرفت و تأیااااید شد( لینکلن و
گوبا.)8229،
یافتهها نشان دادند که میانگین سنی افراد شرکت کننده در تحقیق  00±5سال ،سابقه فعالیت ورزشی 99 ±5سال ،سابقه شغلی
مرتبط  2±5سال است 7 .نفر ( 78درصد) از رشته مرتبط در مقطع لیسانس وارد مقطع ارشد شدهاند و  9نفر(  92درصد) رشته
غیر مرتبط داشته اند و به واسطه ی عالقه شخصی ،وارد این رشته شدهاند .بر اساس سواالت تحقیق ،افراد بیان کردند که از
تحصیل در مقطع دکتری با وجود هزینه های باالی و موانع موجود در دانشگاه آزاد ،رضایت کافی دارند .همچنین مهم ترین هدف از
دیدگاه مشارکت کنندگان ،کسب جایگاه اجتماعی و فردی با التر و موقعیت شغلی بهتر ،بیان شده است .افراد فرصت شغلی را برای
بانوان یکسان نمی دیدند ولی معتقد بودند با تالش بیشتر ،بانوان میتوانند از فرصتهای شغلی موجود در این رشته بهره ببرند .نفر
سوم ،چهارم و پنجم در پژوهش ،بیان کردند که واحدهای ارائه شده در مقطع دکت ری بسیار کم تر از سطح جهانی است و دروس،
تفاوت چندانی با مقطع ارشد نداشته اند .نفر هفتم بیان کرد که نحوه تدریس اساتید و سوگیری ها و عدم نگاه یکسان به
دانشجویان ،موجب دلزدگی وی از ادامه مسیر شده است ولی عالقهی شخصی مانع ترک تحصیل وی شده است .بر اساس یافته ها
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.
کلمات کلیدی :مدیریت ورزشی ،مقطع دکتری ،تحصیل بانوان
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اثربخشی یک دوره آموزش تابآوری بر استرس مربیان والیبال
0

جواد کیانی ،8محمدرضا مرادی ،9مهرداد حاج حسنی
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد
 -0استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد

چکیده
مربیان از منابع انسانی مهم در هر باشگاه یا تیم ورزشی به خصوص در سطح قهرمانی محسوب می شوند که به دلیل وجود روابط
انسانی پیچیده در این حرفه مربیان با مطالبات هیجانی و روانشناختی بسیاری روبرو هستند که فشار زیادی را بر آن ها به لحاظ
عملکرد و سالمت جسمانی و روانی وارد می کند .به نظر می رید با توجه به اینکه تاب آوری بهعنوان یک فرایند ،توانایی سازگاری
مثبت در واکنش به شرایط ناگوار تعریف می شود ،می تواند در کاهش استرس نقش داشته باشد .بنابراین هدف پژوهش حاضر
اثربخشی یک دوره آموزش تاب آوری بر استرس مربیان والیبال فعال در استان چهارمحال و بختیاری بود .پژوهش از نوع نیمه
آزمایشی با پیش آزمون -پس آزمون و گروه کنترل بود به این منظور  03نفر از مربیان فعال والیبال استان ( )N=11که در
پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن ( )8210نمره باال کسب کرده بودند ،انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
قرار گرفتند ( 85نفر آزمایش و 85نفر کنترل) .گروه آزمایش تحت مداخله آموزش گروهی تابآوری بر اساس نظریه هندرسون به
مدت  1جلسه  23دقیقهای قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند .روایی پرسشنامه به تائید  83نفر از اساتید
مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
آزمون  tمستقل با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  90استفاده شد.
بین میزان استرس گروه تجربی ( )8/90±9/17و گروه کنترل ( )8/95±0/82مربیان والیبال پس از یک دوه آموزش تاب آوری
مشاهده شد و در نتیجه آموزش تابآوری تأثیر معنیداری بر میزان استرس ( )F=9/79مربیان والیبال داشته است .با توجه به
تاثیری که آموزش مهارتهای روانی و روشهای مقابله با استرس به ویژه تاب آوری در کاهش استرس مربیان والیبال دارد الزم است
این آموزش ها در برنامه های آموزشی دوره های مربیگری قرار گیرد.
کلمات کلیدی :استرس ،تاب آوری ،مربی ،والیبال.
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تدوین الگوی ساختاری تفسیری ارتباط با مشتری هیات نجات غریق استان اصفهان
2

مرضیه موفق* ،1رسول نظری
-1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد خوراسگان
 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد خوراسگان
چکیده
مقدمه و هدف

امروزه سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفاده کنند ،بنابراین همه سازمانها ناگزیرند که عهده دار
مدیریت راهبردی شوند .گاهی راهبردها از موضع قدرت تعریف میشوند و زمانی را برای فائق آمدن بر مسائل بروز میکنند .دانشمندان
بسیاری اهمیت برنامهریزی استراتژیک را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار دادهاند و همگی روی همبستگی برنامهریزی با عملکرد
مطلوب سازمانها توافق نظر دارند .به اعتقاد آنها برنامهریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی است (آقازاده.)1832 ،
برنامهریزی استراتژیک تالش سازمان را برای دستیابی به اهدافش هدایت میکنند و اجرای این برنامهها در سازمان ،پایهای برای برنامه
های عملیاتی از سه جهت عمده با برنامههای استراتژیک تفاوت دارند :زمان ،وسعت و این که آنها شامل اهداف شناحته شده سازمان
هستند یا نه .برنامههای عملیاتی بیشتر به زمانهای کوتاهتر گرایش دارند .لیکن برنامههای استراتژیک شامل زمان طوالنیتر هفتگی ،ماهانه
در مقابل پنج ساله و بیشتر هستند .این گونه برنامهها زمینه وسیع تری را میپوشانند و کمتر با جزئیات سروکار دارند .برنامههای
استراتژیک شامل تعیین اهداف میباشد .در حالی که برنامههای عملیاتی فرض بر این است که اهداف تعیین شده میباشند .برنامههای
عملیاتی چگونگی دستیابی به این اهداف را توضیح میدهند .به عبارت دیگر اهداف عملیاتی عبارتند از نتایج پایانی فعالیت برنامهریزی
شده این اهداف مشخص میکند که چه چیزی ،چه موقع باید انجام بشود و باید در صورت لزوم و امکان کمی بشود(الوانی.)1838 ،
با توجه به اینکه در جهان سازمانی کنونی که رقابت عمدهترین هدف سازمان هاست ،سازمانی میتواند به حیات خود ادامه دهد که بتواند
از استراتژی های مناسب استفاده کرده و ضمن تدوین چشم انداز ،ماموریت ،اهداف دراز مدت ،کوتاه مدت و استراتژی سازمان خود را
مشخص کند تا بتواند ضمن ایجاد ثبات در روند فعالیت خود توانایی انطباق با محیط متغیر را داشته باشد.
تحقیقات انجام شده نشان می دهد مدیریت ارتیاط با مشتری  .یکی از اجزا اساسی بسیاری از استراتژی های سازمانی می باشد.باتوجه به
اهمیت این موضوع وهم چنین باعنایت به شرایط رقابتی ورزش این پژوهش درصدد است تا با تدوین منظرهای مدیریت ارتباط بامشتری
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
کار ،رابطه بین وفا داری و سودآوری و غیره .لذا کمبود شدیدی در تحقیقاتی که تمرکز استراتژیک و وسیع تری در سازمان داشته باشند،
وجود دارد (مهرابی.)1833 ،


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
مهم جلوه میکند .یک راهکار در این میان مدیریت ارتباط با مشتری است اگر مدیریت ارتباط با مشتری به درستی و با موفقیت
پیاده سازی و مدیریت شود سبب دگرگونی در دیگر بخشهای صنعت ورزش که با مشتری در ارتباط هستنددر مقایسه با وضعیت کنونی
خواهد بود (آقازاده.)1832 ،
با توجه به موارد فوق ،می توان ادعا نمود که با شناسایی ،بررسی و ارزیابی عوامل کلیدی کارکردی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان در
هیات نجات غریق استان اصفهان ،اقدام به برنامه ریزی و تمرکز بر توسعه این توانمندیها در جهت افزایش رضایت مندی و وفاداری
مشتریان ،در نهایت موجب بهبود عم لکرد هیات خواهد بود .با این کار هیات نجات غریق استان اصفهان قادر به استفاده موثر از مدیریت
ارتباط با مشتریان به منظور جذب و حفظ مشتریان خود میشود.
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ارتباط سواد سالمت با میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی در مردان میانسال
0

سید حسین موسوی ،8محمدرضا مرادی ،9سمیه صفری
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد
 -0استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد

چکیده
میانسالی و سالمندی تغییرات پیوسته ای از بدو تولد تا مرگ می باشد که روند رشد و کهنسالی را در بر می گیرد .معموال با
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
در فعالیت های ورزشی از میانسالی شروع شده و ادامه می یابد  .ورزش یکی از مهم ترین ابزاری است که افراد می توانند برای
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
باشند بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط سواد سالمت با میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی در مردان میانسال شهر
شهرکرد بود.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان مرد میانسال ( 93تا  13سال) شهر
شهرکرد تشکیل داد .حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شده و بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 019 ،نفر به روش
تصادفی -خوشه ای از مناطق مختلف شهری شهر شهرکرد به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه سواد
سالمت منتظری و همکاران ( ،)8020پرسشنامه محقق ساخته میزان مشارکت ورزشی بود .روایی پرسشنامه ها به تائید  83نفر از
اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها
آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد کااه میانگیاان نمااره سااواد سااالمت در افااراد مااورد  59از  833بااود .بطااوری کااه  01درصااد از
سااواد سالاامت ناکافاای 09 ،درصد از سواد سالمت ماارزی و تنهااا  91درصااد از وضعیاات سواد سالمت کافاای برخوردار
بودنااد .میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی در افراد مورد مطالعه به طور میانگین  90±2/1دقیقه در هفته بود .همچنین بین
سواد سالمت با میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی رابطه مثبت و معنی دار مشاهده شد ( .)p=3/38 ،r=/09با توجه به پایین
بودن سطح سواد سالمت نمونه مورد مطالعه ،برنامه های آموزشی آبه منظور توسعه مهارت های سواد سالمت در جامعه ضروریست
تا بدین طریق بتوان تاثیرات منفی آن به ویژه کاهش مشارکت در فعایت ورزشی را کاهش داد.
کلمات کلیدی :سواد سالمت ،فعالیت ورزشی ،میانسال.
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رابطه محیط مدیریت ارتباط با مشتری با هویت تیمی هواداران باشگاههای حرفهای فوتبال
0

مریم عزیزیانی ،8غالمرضا شعبانی بهار ، *9حبیب هنری
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9استاد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -0دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین عوامل محیطی مدیریت ارتباط با مشتری با هویت تیمی هواداران باشگاههای حرفهای
فوتبال بود.پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از جنبه جمعآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی بود .که به شکل میدانی
انجام شد .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه هواداران باشگاههای حرفهای فوتبال بود که به دلیل نامحدود بودن براساس جدول
مورگان تعداد  019نفر به شیوه تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از یک پرسشنامه محقق ساخته برای
عوامل محیطی که بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت طراحی شد و روایی محتوا پرسشنامه توسط 83نفر از اساتید صاحبنظر
مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ ( ) 0/71به دست آمد و از پرسشنامه استاندارد هویت تیمی با
پایایی ( )3/189نیز استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  90تجزیه و تحلیل شدند.
از بین عوامل محیطی مدیریت ارتباط بامشتری (عوامل شرایط مشتریان ،عوامل مدیریتی و کانون هواداران ) با هویت تیمی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد ( ) p<3/35اما بین سایر عوامل محیطی مدیریت ارتباط با مشتری و هویت تیمی رابطه معنادار وجود
ندارد ( .)p>3/35با توجه به نتایح به دست آمده میتوان با بهبود عوامل مدیریتی همچون انتخاب مدیران ،سرپرستان و کادر فنی
الیق وشایسته که تحصیالت اکادمیک ورزشی دارند و به همه مسائل و نکات موجود در رشته فوتبال مطابق استانداردهای روز دنیا
آگاهی دارند می توان به افزایش هویت تیمی کمک کرد چرا که مدیران و سرپرستان آگاه مربیان و سرمربیان برجستهای را برای
تیم خود انتخاب می کنند که تیم فوتبال نیز با موفقیت و بردهای شیرین در مسابقات مواجه شود و لذا به تقویت هویت تیمی
هواداران بیانجامد .همچنین با توسعه کانون هواداران از طریق توسعه کانون و کارت هواداری ،ساماندهی و گروهبندی هواداران،
راهبردهای جذب هواداران و آموزش و بهسازی لیدرها ،سرگروهها و هواداران زمینه تقویت هویت تیمی هواداران مهیا گردد.
کلمات کلیدی :کانون هواداران ،مدیریت ،مشتریان ،هویت تیمی.
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نقش پایگاه دادهها در رشد و گسترش فوتبال کشورهای توسعه یافته
9

مهری پویندهکیا ،8ژاله معماری
 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س)
 -9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده
امروزه فوتبال در رشد و توسعه کشورها سهمی بهمراتب پررنگتر از سه دهه گذشته دارد .منابع زیادی از جمله بازیکنان ،مربیان،
داوران و مدیران ارزشمند در افزایش این نقش سهیماند .آنچه برای ثبت دادهها و ارزشگذاری این عناصر از ضروریات است ،وجود
یک شبکه مهم دادهها و پایگاه دادههایی است که متخصصان از آن در تحلیلها و پیشبینیهای خود استفاده مینمایند .هدف از
انجام این تحقیق مطالعة نقش پایگاه دادهها در توسعه فوتبال ،بود .تحقیق حاضر با رویکرد کیفی فراترکیب و با استفاده از
کدگذاری نظریة دادهبنیاد (کدهای باز ،مفهوم ،کدهای محوری و نظری) بهروش ساندلوسکی و باروسو انجام شد .جامعه تحقیق،
تمامی اسناد ( اعم از کتب ،مقاالت ،رسالهها ،صفحات وب ،فیلمها ،عکسها و )...مربوط به موضوع پژوهش در طی سالهای 9333
تا  9381بود.
از میان  51سند انتخاب شده 903 ،کد باز و  19مفهوم بهدست آمد .فدراسیونهای موفق کشورهای توسعهیافته در مدیریت
تیمملی بزرگساالن و تیم های نوجوان ،سازماندهی مسابقات لیگ ،پشتیبانی از رشد /ارتقاء استعدادها ،نقل و انتقاالت بازیکنان و
پشتیبانی از دورههای آموزشی مربیان پایه  /پیشرفته از این پایگاههای داده ،بهرهمند میشوند .همچنین از آن ،در صدور مجوز بازی
و یا محرومیت بازیکنان ،برای کارآمدی مدیریت استعدادیابی ،اطالعات مربوط به بازیکنان و عملکرد آنها استفاده و بر اساس آن
بازیکنان واجد شرایط برای بازی را به تیمهای ملی نوجوانان  /جوانان و بزرگساالن معرفی میشوند .همچنین ،پایگاههای رشد /
ارتقاء مربیان مربوطه را مدیریت نموده و اطالعات مربوط به صدور مجوز آکادمیها را به فدراسیون ارائه میکنند .در این پایگاه،
تمامی اطالعات مربوط به بازیکنان و مشخصات آنها ،نتایج تستهای عملکرد بازیکن ،نقل و انتقاالت بازیکنان و آرشیو تمرینات
آموزشی نگهداری میشود .مدیریت بهینه بدون داشتن اطالعات ناممکن خواهد بود .فوتبال نیز از این قاعده مستنثنی نبوده و به
دلیل ابعاد بسیار گسترده و متنوع آن لزوم بهرهگیری از چنین پایگاه دادهایی که تمامی اطالعات موجود در باشگاهها و مسابقات در
آن ثبت و ضبط گشته و در تحلیلها مورد استفاده قرار گیرد ،از ملزومات است.
کلمات کلیدی :ارتقاء و مربیان ،استعدادیابی ،پایگاههای رشد ،ارتقاء مربیان ،نقل و انتقال بازیکنان.
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ب ررسی اثر حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان بوشهر
8

اسد رنجبر ،8لیال جمشیدیان
عضو گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،شیراز ،ایران.

چکیده
امروزه اثر متغیر های حمایت سازمانی ادراک شده با ت عهد سازمانی و ارایه راهکارهای مناسب جهت افزایش کارآیی و باالبردن بهره
وری از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است ..پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی
کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان بوشهر انجام گرفته است.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان و رؤسا و
نواب هئیت های ورزشی استان بوشهر تشکیل داد( 980نفر) .به علت محدود بودن جامعه آماری ،کلیه اعضای جامعه به عنوان
نمونه آماری در نظر گرفته شده است .ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه حمایت سازمانی ایزنبرگر و همکاران( )9338و پرسشنامه
تعهد سازمانی آلن و مایر( )8223بود .روایی پرسشنامه ها به تائید تعدادی نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و پایایی پرسشنامه
ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد
فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون  K-Sو مدل معادالت ساختاری استفاده شد .تمامی
عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSو آموس انجام شد.
بر باابا ،3/83
برابار
لق ( )RMRبرا
مطلاق
برازش مط
شاخص بارازش
نتایج تحقیق نشان داد شاخصهای نسبت خی دو به درجه آزادی برابر باابا  ،9/70شااخص
تر از  3/8در
کمتار
شاخص  RMSEAکم
 AGFI ،GFIبه ترتیب برابر با  3/29و  ،3/29شاخص برازش تطبیقی  CFIبرابر باابا  3/25و شااخص
ظر گرفته شده
شاده
حد مطلوبی قرار دارند .این بدین معنی است که مدل تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در ننظار
بر ااسااس
ساس
نین بار
همچناین
برای آن قابلقبول است و به عبارتی دادههای حاصل از تحقیق مدل نظری تحقیق را حمایت و تأیید میکنند .همچ
ضریب استاندارد شده مسیر میان حمایت سازمانی ادراک شده به میزان  3/59درصد از تغییرات متغیر تعهد هنجاری را پیش بیبینای
نی
مده در
ست آآماده
بدسات
میکند و پس از آن به ترتیب تعهد مستمر با  3/99درصد و تعهد عاطفی با  3/99درصد قرا دارد .بطور کلی ،نتایج بد
حکام
کم
که در ح
شهر کاه
بوشاهر
این پژوهش به استناد داده های جمع آوری شده ،نشان می دهد که کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بو
مشتریان داخلی این سازمان به حسا ب می آیند ،اگر شرایط سازمانی موجود را برای حمایت سازمانی مناسب بدانند و از پاداش های
تعهاد
هد
شوند ،تع
ند شاوند،
هره ممناد
سازمانی ببهاره
سازمانی و شرایط شغلی مطلوب مانند حقوق ،ترفعات ،غنی سازی شغلی و نفوذ بر سیاست های ساازمانی
شهر ،ممناافع
نافع
بوشاهر،
سازمانی آنها ارتقا خواهد یافت .بنابراین ،بر پایه نظریه تبادل ا جتماعی ،اگر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بو
انتظاار
ظار
سازمان انت
ها در ساازمان
مورد نیاز و انتظارات خود از سازمان را به خوبی دریافت کنند ،به منظور ارایه رفتارهای فراتر از آنچه که از آنآنهاا
می رود ،از خود تمایل نشان می دهند تا دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل نمایند.
کلمات کلیدی :حمایت سازمانی ادراک شده ،تعهد سازمانی ،تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری ،بوشهر.

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
هدف تحقیق حاضر تدوین برنامه استراتژیک کمیته اسپوکس استان تهران بود .روش تحقیق از نوع مطالعات استراتژیک بود که به
صورت کمی و کیفی اجرا گردید .برای جمع آوری اطالعات ضمن بررسی اسناد  ،مطالعات کتابخانه ای و مدارک موجود از گروه 83
نفره کانونی متخصصین به منظور شناسائی بیانیه ماموریت  ،چشم انداز و همچنین مهمترین نقاط قوت  ،نقاط ضعف  ،فرصت ها و
تهدیدهای کمیته اسپوکس استان تهران و همچنین پرسشنامه مربوطه استفاده گردید .سپس یرسشنامه ها توسط  07نفر از
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
در منطقه  SOقرار دارد .همچنین با استفاده از ماتریس نقاط قوت  ،نقاط ضعف  ،فرصت ها و تهدیدهای کمیته اسپوکس استان
ت هران استراتژی های الزم تدوین و با استفاده از جدول جذابیت استراتژی ها( )QSPMاولویت بندی گردیدند .با توجه به جایگاه
استراتژی کمیته اسپوکس استان تهران که در منطقه تهاجمی( ) SOقرار دارد  ،این کمیته می تواند با استفاده از قوت ها و
فرصت ها بر ضعف ها و تهدیدها غلبه کرده و با تدوین استراتژی ها مسیر رشد و تعالی را طی کند
کلمات کلیدی :استراتژی  ،کمیته اسپوکس استان تهران  ،تجزیه و تحلیل سوات ،ماموریت ،چشم انداز
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بررسی تاثیر عوامل بدنسازی و مدیریت بر کسب مدال آوری رشته تیراندازی در المپیک2222
0

محمد علی مهربان ،8سید طاهره موسوی راد ،9ابوالفضل فرهانی
 -8کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -9استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -0استادمدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده:
رشته تیراندازی یکی از رشته های ورزشی پرمدال در مسابقات رسمی و بین المللی می باشد و مدال آورترین ورزش در المپیک به
شمار می رود ،بنابراین طبیعی است که در اکثر کشورها به این رشته ورزشی که به آن رشته پر مدال می دانندبا دید عمیق تری
نگریسته شود و در این زمینه تحقیقات و مطالعات متعددی به صورت علمی و دقیق انجام گیرد .هدف از این تحقیق بررسی تاثیر
عوامل بدنسازی و مدیریت بر کسب مدال آوری رشته تیراندازی در المپیک 9393به همراه الویت بندی عوامل می باشد.روش
تحقیق توصیفی و به صورت پیمایشی است ،جامعه آماری این تحقیق شامل روسای هیئتها ،مدیران ،مربیان ،ملی پوشان و نخبگان
تیراندازی تشکیل دادند .برهمین اساس  ،حجم نمونه با جامعه برابر و جمعا  21نفر را شامل گردید .ابزار مورد استفاده پرسشنامه
محقق ساخته برگرفته شده از مطالعات ادبیات پژوهش و مصاحبه با صاحب نظران که با رسیدن به اشباء نظری پرسشنامه با
90سوالی تنظیم گردید .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت براساس
تحلیل اکتشافی همه سواالت تایید گردید مجموع درصد واریانس تجمعی عاملها 11/359درصدبه دست آمد که نشان دهنده توان
پیشگوئی این مدل است با توجه به نتایج آزمون آلفای کرانباخ پایایی پرسشنامه کسب مدال آوری رشته تیراندازی درالمپیک9393
 ) 3/21( ،و در حد قابل قبول می باشد.با مقایسه میانگین فرضی و میانگین مشاهده شد ( )9/05≤0مشخص گردید که تاثیر عوامل
مدیریت و بدنسازی برکسب مدال آوری در رشته تیراندازی المپیک 9393در نمونه تحقیق از وضعیت فرضی آن مطلوب تر است
.نتیجه ازمون فریدمن  )x2=08/722, P≤3/38( ،نشان دادکه اختالف معنا داری میان میانگین رتبه های مولفه های مدال آوری
رشته تیراندازی درالمپیک9393می باشد به گونه ای مدیریت رتبه اول و بدنسازی در رتبه اخر قرار می گیرد.

کلمات کلیدی :بدنسازی ،مدیریت،کسب مدال آوری ،رشته تیراندازی  ،المپیک9393
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سبب شناسی و تمهیدات مقابله با حمالت تروریستی در رویدادهای عظیم ورزشی :مضامینی برای مدیران
اماکن ورزشی
9

جواد شهالیی،*8مریم احمدی
 -8دانشیار،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران.
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت اماکن ورزشی،دانشگاه عالمه طباطبایی،تهران،ایران

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
شود و هیچ مرز شناخته شده ای ندارد ،دیپلماسی را آموزش می دهد ،و توانایی وادار کردن افراد و کشورها به کنار گذاشتن در
گیری ها ،رفتار مساوی با دیگران و تحمل تفاوت ها را دارد.از این رو ،امروزه سبب شناسی و پدیدار شناسی تروریسم در میادین
ورزشی مورد چالش فراوانی قرار گرفته است البته بسیاری معتقدند که عوامل انگیزشی تروریسم می تواند نوعی توجیه برای ایجاد
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.
روش شناسی :این مطالعه به لحاظ روش شناختی از نوع تحقیقات توصیفی سیستماتیک بود که برای گردآوری اطالعات از منابع
آرشیوی و کتابخانه ای و پایگاه داده های تروریسم حهانی( (GTDو پایگاه داده های کنسرسیوم تروریسم( (STARTبهره گرفته
شد.
یافته ها :یافته های این تحقیق نشان داد که پدیده ی تروریسم یک پدیده ی چند بعدی است که برای مقابله با آن باید تمامی
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.
کلمات کلیدی :سبب شناسی،پدیدار شناسی،تروریسم،گردشگری ورزشی،رویدادهای عظیم ورزشی.

1 . *javadshahlaee@gmail.com
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تدوین برنامه راهبردی فدراسیون اسکواش جمهوری اسالمی ایران
0

طیبه شمس ناتری ، 8کیوان مال نوروزی ، 9حبیب هنری
 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
 -9استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 -0دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده
هدف تحقیق حاضر تدوین برنامه راهبردی فدراسیون اسکواش جمهوری اسالمی ایران بود .روش تحقیق از نوع مطالعات استراتژیک
بود که به صورت کمی و کیفی اجرا گردید .برای جمع آوری اطالعات ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود از پرسشنامه باز و بسته
به منظور شناسائی بیانیه ماموریت ،چشمانداز و همچنین قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای فدراسیون اسکواش جمهوری
اسالمی ایران استفاده گردید .روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و پایائی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 3/17
مورد تایید قرار گرفت .جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان فدراسیون اسکواش جمهوری اسالمی ایران ،روسای هیئت های
اسکواش سراسر کشور تشکیل می دادند .نمونه آماری به علت محدود بودن جامعه آماری به صورت کل شمار انتخاب شد .برای
تجزیه و تحلیل داده ها از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده گردید
با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( )9/71و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( )9/92مشخص شد جایگاه استراتژی
فدراسیون اسکواش جمهوری اسالمی ایراندر منطقه  STقرار دارد .همچنین با استفاده از ماتریس نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید
فدراسیون اسکواش جمهوری اسالمی ایران استراتژیهای الزم تدوین و با استفاده از جدول جذابیت استراتژی ها( )QSPMالویت
بندی گردیدند .با توجه به جایگاه استراتژی فدراسیون اسکواش که در منطقه رقابتی( )STقرار دارد ،این فدراسیون باید تالش کند
با استفاده از نقاط قوت خود  ،اثرات ناشی از تهدیدهای موجود در محیط خارج را کاهش دهد.
کلمات کلیدی :استراتژی ،فدراسیون اسکواش ،تجزیه و تحلیل سوات ،ماموریت ،چشم انداز
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ارزیابی محیطی شناسایی  SWOTفدراسیون ورزش کارگری
9

علی سلطان پور ،8حسن قاسم علی پور
 -8کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب
 -9استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

چکیده
هدف تحقیق حاضر ارزیابی محیطی شناسایی  SWOTفدراسیون ورزش کارگری بود .این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات
کاربردی است .روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ،تحلیلی است که در حیطه مطالعات استراتژیک انجام شده است.
جامعة آماری این تحقیق را تمامی اعضا و کادر اجرایی فدراسیون ورزش کارگری به تعداد  80نفر و روسای هیئتهای استانی و
انجمن های تحت پوشش فدراسیون به تعداد  09نفر و همچنین مربیان  ،داوران و ورزشکاران حوزه ورزش کارگری به تعداد  83نفر
تشکیل داد که در مجموع  57نفر بود .در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل توصیفی داده-
ها از شاخص های توصیفی فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و جداول استفاده شده است .در بخش آمار استنباطی به منظور رتبه
بندی قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدیدها از آزمون رتبهای «فریدمن» استفاده گردید.
نتایج این تحقیق نشان داد که از بین نقاط قوت فدراسیون ورزش کارگری ،برنامه ریزی و زمان بندی مناسب رقابت های کارگری
درطول سال دارای بیشترین میانگین ( )85/85و نحوه ارزیابی عملکرد هیأت های ورزش کارگری به جهت انتخاب هیأتهای برتر در
طول سال دارای کمترین میانگین ()83/91میباشند .از بین نقاط ضعف فدراسیون ورزش کارگری ،تعامل کافی و مناسب فدراسیون
ورزش کارگری با فدراسیون جهانی بیشترین میانگین ( )80/52و استفاده مطلوب و بهینه کارگران از امکانات ورزشی کارگری در
سطح کشور دارای کمترین میانگین ( )83/75می باشند .از بین فرصت های فدراسیون ورزش کارگری ،تأثیرعوامل انگیزشی درجهت
مشارکت کارگران در رویدادهای ورزشی دارای بیشترین میانگین ( ) 85/02و در اختیار قرار دادن مجموعه های رفاهی ،تفریحی به
کارگران و خانواده آنان توسط مدیران حوزه ورزش کارگری دارای کمترین میانگین ( )83/88می باشند .از بین تهدیدهای
فدراسیون ورزش کارگری ،کمبود انجمن های ورزشی متناسب با حوزه ورزش کارگری و حضور انجمن های غیر ضروری در بدنه
فدراسیون دارای بیشترین میانگین ( )89/99و وجود نیروهای متخصص و با دانش در بخش سیاستگذار ورزش کارگری دارای
کمترین میانگین ( )83/11می باشند .با توجه به نتایج به دست آمده فدراسیون .ورزش کارگری می بایست با استفاده از قوت ها و
فرصت ها به توسعه هرچه بیشتر فعالیت های این فدراسیون اقدام نماید ،همچنین تدوین برنامه راهبردی به منظور استفاده از قوت
ها و فرصت ها برای توسعه فعالیت های فدراسیون پیشنهاد می گردد.
کلمات کلیدی :ارزیابی محیطی ، SWOT ،فدراسیون ورزش کارگری.
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عوامل موثر بر درآمدزایی سالن ها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش استان کردستان
9

سمیرا علی آبادی* ،8معصومه منتشلو
 -8استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
 -9کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج،ایران.

چکیده
امروزه رمز موفقیت یک سازمان و جامعه کسب درآمد برای بقاء و ماندگاری خود می¬باشد .بدون درآمد مطمئن جامعه و سازمان
های مختلف رو به انحالل و نابودی رفته و نمی توانند در محیط رقابتی دوام بیاوند .آموزش و پرورش نیز از این قائده مستثنی نبوده
و تا چند سال پیش با بودجه دولتی تحت عنوان سرانه اداره شده است .اما در سال های اخیر به دلیل محدودیت مالی این اماکن
سرانه دریافت نمی کنند و بایستی به صورت خودگردان اداره شوند .با توجه به اهمیت موضوع هدف اصلی این تحقیق شناسایی
عوامل موثر بر درآمد زایی سالن ها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش استان کردستان است .پژوهش به روش توصیفی از نوع
همبستگی انجام شده است .جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل آموزش و پرورش استان
کردستان و شهرستان های استان کردستان ،مدیران کانون های ورزشی آموزش و پرورش استان کردستان تشکیل می دهند .به
دلیل محدود بودن جامعه آماری کلیه آن ها به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری تمام شمار انتخاب خواهند شد .که تعداد آنها 91
نفر هستند .جهت گردآوی برخی داده ها از منابع کتابخانه ای نیز استفاده شد .ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است .روایی
محتوای پرسشنامهها توسط اساتید و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت .جهت بررسی فرضیه ها و یافتن پاسخ سواالت تحقیق
آزمون های مختلفی همچون آزمون کلموگروف اسمرینوف (برای بررسی نرمال بودن متغیرها) ،تحلیل عامل اکتشافی ،آزمون رتبه
بندی فریدمن و تحلیل عامل تاییدی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفت .داده های جمع آوری شده با نرم افزار  spssو لیزرل
تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج به دست آمده از دادهها نشان داد که عوامل موثر بر درآمدزایی مجموعههای ورزشی آموزش و پرورش استان کردستان به
ترتیب عامل فرهنگی ،عامل تسهیالتی جامعه شناختی ،عامل جامعه شناختی ،عامل اقتصادی ،عامل نیروی انسانی و عامل بازاریابی
است .نتایج نشان داد که ضرایب اثرها از مقدار  3/0باالتر بوده که نشان ارتباط قوی و مناسب بین شاخصها و ابعاد مورد نظر خود
بوده است و تمامی اعداد معناداری شاخصها بزرگتر از  8/21است و ارتباط بین شاخصها با ابعاد و ابعاد با مفهوم مورد بررسی
تأیید شده است .بیشترین تاثیر به ترتیب مربوط به عامل بازاریابی ،عامل نیروی انسانی ،عامل اقتصادی ،عامل جامعه شناختی،
عامل تسهیالتی جامعه شناختی ،و عامل فرهنگی بود .سالن ها و مجموعههای ورزشی برای بقا در شرایط اقتصادی امروز و فضای
رقابتی باید بتوانند بخشهای بازاریابی خود را با بهکارگیری مدیریت صحیح در جنبههای مختلف و راهبردهای کسب درآمد فعالتر
کنند تا با تمرکز بر مشتری ،بازار هدف و قابلیتهای بازاریابی خود بتوانند منابع مالی خود را در این شرایط اقتصادی افزایش دهند
و عملکرد تجاری بهتری داشته باشند.
کلمات کلیدی :اماکن ورزشی ،درآمدزایی ،مجموعه های ورزشی ،آموزش و پرورش.

*  .نویسنده مسئول ،ایمیلs.aliabadi311@hotmail.com :
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پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

مقایسه سالمت روان و شادکامی در زنان باردار ورزشکار و غیر ورزشکار
معصومه قایمی  ،8دکتر کیوان مالنوروزی ،9دکتر سید کاظم موسوی ساداتی
 -8کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 -9استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

9

چکیده
هدف از تحقیق حاضر فراهم سازی شواهدی از مقایسه شادکامی و سالمت روان زنان باردار ورزشکار و غیر ورزشکار شهر قم بود.
نوع تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی ،پیمایشی (استفاده از نظر دیگران) است و بر اساس استراتژی در گروه
همبستگی (ارتباط بین متغیرها) قرار میگیرد .روش گردآوری اطالعات عمدتاً از طریق روشهای میدانی با اجرای دو پرسشنامه
سالمت روانی و شادکامی انجام شد جامعه آماری شامل زنان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر قم میباشد .که به روش تصادفی بر
اساس جدول مورگان زنان غیر ورزشکار و ورزشکار انتخاب شدند .تعداد  11نفر زن باردار ورزشکار و تعداد  819نفر زن باردار غیر
ورزشکار براساس جدول مورگان انتخاب شدند و روش نمونهگیری زنان به صورت تصادفی – طبقه بندی میباشد .در ضمن جهت
تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگرف – اسمیرنوف ،تفاوت بین متغیرهای تحقیق از  tمستقل استفاده شد .در ضمن
کلیه تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از نرم افزار  spssانجام شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که بین شادکامی زنان باردار ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنیدار مشاهده شد و شادکامی زنان
باردار ورشکار از زنان باردار غیر ورزشکار میانگین باالتری بود .بین سالمت روان در زنان باردار ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت
معنی دار مشاهده شد و سالمت روان زنان باردار ورزشکار از زنان باردار غیر ورزشکار میانگین باالتری بود .پیشنهاد میشود تا
برنامههای فعالیت بدنی برای زنان باردار بصورت برنامه های روزانه و مدون مورد توجه شهرداری ها و وزارت بهداشت و درمان قرار
گیرد.
کلمات کلیدی :کیفیت زندگی ،سالمت روان ،زنان باردار.
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پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

ارتباط ابعاد روانشناختی استراتژی بازی کاری و وفاداری مشتریان در باشگاه های ورزشی کرمانشاه
9

سمیرا علی آبادی ،*8ایمان پارابی
 -8استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
-9کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج،ایران.

چکیده
بهترین امتیاز برای سازمانها در چارچوب مزیّت رقابتی ،مشتریان وفادار هستتند؛ بنابراین سازمانها همواره خواهان راهکارهایی
هستند که با آن بتوانند مشتریان خود را حفظ و وفادار سازند .استراتژی بازی کاری روشی است که با بهره گیری از تکنیکها و
عناصر بازی برای اهداف غیر بازی ،باعث افزایش انگیزش مشتریان برای مشارکت داوطلبانه در فعالیتهای مطلوب سازمان و
همچنین وفادارسازی آنها می شود .تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط ابعاد روانشناختی استراتژی بازی کاری و وفاداری
مشتریان در باشگاه های ورزشی انجام شد .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت جمع آوری داده ها توصیفی –
همبستگی است .جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های وفاداری مشتری و سنجش استراتژی بازی کاری که دارای روایی و
پایایی مناسب بود استفاده شد .جامعه آماری این تحقیق مشتریان باشگاه های ورزشی کرمانشاه بود که بر اساس جدول مورگان
تعداد  018نفر به عنوان نمونه و به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند.جهت آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی و
مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
نتایج به دست آمده از دادهها نشان داد که مولفه های استراتژی بازیکاری(سهولت استفاده ،کارایی ،لذت استفاده ،درک اجتماعی،
تمایل استفاده و بازی پردازی) تأثیر مثبتی و معناداری بر وفاداری مشتریان دارد که سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها
که برابر 3/338میباشد لذا با توجه به میزان تاثیر به دست آمده که بیشتر از  3/73می باشد ارتباط این دو متغییر مورد تایید قرار
می گیرد .همچنین با توجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان کرد تمامی شاخص های برازندگی مدل فوق در این دامنه قرار
گرفته اند و بنابراین تناسب دادههای گردآوری شده با مدل مطلوب است .لذا برازندگی مدل معادالت ساختاری مورد تایید بود .با
توجه به نتایج تحقیق می توان گفت در این زمینه طراحان و برنامه ریزان باشگاه ها باید کارایی ادراک شده را عامل مهمی در
وفاداری کاربران در نظر بگیرند و مزیت استفاده از وب سایت ،مانند صرفه جویی در وقت را در تبلیغات و معرفی برنامه های بازی-
کاری شدۀ خود برجسته تر کنند  .همچنین استفاده از عناصر بازی برای آموزش مسائل مالی و کاهش هزینه ها از اقداماتی است
که می تواند کارایی درک شدۀ مشتریان را افزایش دهد .استفاده از شبکه های اجتماعی با هدف جلب اقشار مختلف و جمع آوری
نظرات ورزشکاران و اطالع رسانی در زمینه ی تازه ترین اطالعات ،استفاده از شخصیت های ورزشی محبوب و تاثیر گذار بر دیدگاه
افراد در آگهی ها پیشنهاد می شود ،این موارد می تواند باعث افزایش وفاداری مشتریان در بلند مدت شود.
کلمات کلیدی :وفاداری مشریان ،استراتژی بازی کاری ،باشگاه های ورزشی.

 . 8نویسنده مسئول ،ایمیلs.aliabadi311@hotmail.com :
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پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

آسیب شناسی راهبردی هیئت انجمن های ورزشی استان تهران بر اساس مدل SWOT
9

محمد عیسی موالیاری ، 8علی سلطان پور
 -8دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام (ره)
 -9علی سلطان پور کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

چکیده
هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی راهبردی هیئت انجمن های ورزشی استان تهران بر اساس مدل  SWOTبود .پژوهش حاضر بر
مبنای هدف در ردیف تحقیقات کاربردی قرار گرفت و از نوع مطالعات راهبردی بود که به صورت کمی و کیفی اجرا گردید .برای
جمع آوری اطالعات ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود از گروه کانونی متخصصین  89نفره جهت شناسایی مهمترین نقاط قوت،
نقاط ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای هیئت انجمن های ورزشی استان تهران و تهیه پرسشنامه مربوطه استفاده گردید  .سپس
پرسشنامه ها توسط  05نفر از مدیران  ،مسئولین و ورزشکاران هیئت انجمن های ورزشی استان تهران تکمیل و با استفاده از
آزمون فریدمن رتبه بندی شدند.
نتایج تحقیقات نشان داد هیئت انجمن های ورزشی استان تهران  1قوت  5 ،ضعف  1 ،فرصت و  5تهدید پیش روی خود دارد .این
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
تهدیدها غلبه نما ید  ،همچنین طراحی برنامه استراتژیک هیئت انجمن های ورزشی استان تهران جهت توسعه هرچه بیشتر فعالیت
های این هیئت با یک برنامه مبتنی بر برنامه استراتژیک پیشنهاد می شود .
کلمات کلیدی :آسیب شناسی راهبردی ،هیئت انجمن های ورزشی استان تهرانSWOT ،
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ارتباط رهبری اصیل با هویت سازمانی و قرارداد روانشناختی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران
9

طیبه زرگر ، 8معصومه قاسمی
 -8استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب
 -9دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط رهبری اصیل با هویت سازمانی و قرارداد روانشناختی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری
تهران بود .روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیة
کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران تشکیل دادند که تعداد آنها  953نفر بود و نمونة آماری به دلیل محدود بودن جامعه ،به
صورت تمام شمار انتخاب شد .در این تحقیق از پرسشنامة رهبری اصیل (والومبا و همکاران ،)9331 ،هویت سازمانی (چنی،
 )8210و پرسشنامة قراردادهای روانشناختی (روسو )8225 ،استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی،
آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد .نتایج نشان داد که بین رهبری اصیل
( )p=3/338 ،r =3/011با هویت سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران رابطة مثبت معنیداری وجود دارد .همچنین ،از
بین مولفههای رهبری اصیل فقط بین خودآگاهی ( )p=3/338 ،r =3/951با هویت سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری
تهران رابطة مثبت معناداری وجود داشت .عالوه بر این ،بین رهبری اصیل ( )p=3/338 ،r =3/001با قرارداد روانشناختی کارکنان
سازمان ورزش شهرداری تهران رابطة مثبت معنیداری وجود دارد .در نهایت ،بین خودآگاهی ( ،)p=3/338 ،r =3/051شفافیت
ارتباطی ( ،)p=3/331 ،r =3/871چشم انداز اخالق درونی شده ( ،)p=3/338 ،r =3/091پردازش متوازن اطالعات دسته بندی
( )p=3/338 ،r =3/951با هویت سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران رابطة مثبت معناداری وجود دارد .نتایج تحلیل
رگرسیون نشان داد که رهبری اصیل ( )β=3/001پیشبینی کنندۀ معنیدار قرارداد روانشناختی بود.
کلمات کلیدی :رهبری اصیل ،هویت سازمانی ،قرارداد روانشناختی ،کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران.
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ارائه الگوی پارادایمی از افشاگری کارکنان در سازمان های ورزشی
9

حسن غالمی قاجاری  ،8معصومه کالته سیفری
 -8دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
چکیده

ال ممکن نیست .زیرا
امروزه سازمانها میکوشند از بروز خطا در میان کارکنان خود جلوگیری نمایند .اما در واقعیت این مهم کام ً
همواره کارکنانی هستند که موجب بروز خطای عمدی یا غیرعمدی در سازمانها میگردند .از این رو افشاگری تخلفات سازمانی
جزء جدایی ناپذیر سازمانهاست و سازمانهای ورزشی نیز از آن مستثنی نیستند .افشاگری یک عمل اخالقیست و راه حلی برای
جلوگیری از خطاهای آتی در سازمان محسوب میشود .اما برخی از کارکنان در زمان بروز خطا سعی در پوشش یا نادیده گرفتن آن
دارند؛ چون ممکن است در مواجهه با خطا و در صورت افشاگری مجبور شوند تا هزینههایی را پرداخت نمایند .بر این اساس هدف
از تحقیق ارائه الگویی پارادایمی از افشاگری کارکنان در سازمانهای ورزشی بود .این پژوهش به صورت اکتشافی-توسعهای و به
شکل کیفی اجرا شد .این تحقیق با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گردید و با توجه به اطالعات جمعآوری شده از رویکرد
نوخاسته (گلیزری) برای مطالعه استفاده شد .شیوه گردآوری دادهها مصاحبههای نیمه ساختار یافته بود که با کدگذاری و تحلیل
روی دادهها الگوی نهایی حاصل شد .جامعه تحقیق شامل مدیران ،کارشناسان و بازرسان سازمانهای ورزشی بود که دارای حداقل
 83سال سابقه فعالیت بودند .پس از انجام  81مصاحبه و کدگذاری آنها اشباع نظری حاصل شد که برای اطمینان تعداد مصاحبهها
تا  93ادامه یافت .برای تعیین موثق بودن دادهها در تحقیقات کیفی که معادل پایایی و روایی است اعتمادپذیری ،انتقالپذیری،
اتکاپذیری و تاییدپذیری بررسی شد.
یافتهها مدلی پارادایمی در سه سطح شامل عوامل بروز افشاگری کارکنان ،فرایند اجرای افشاگری کارکنان و پیامدهای افشاگری
کارکنان را نشان داد .عوامل بروز و فرایند اجرای افشاگری در سازمانهای ورزشی از چهار مقولة مرتبط با کارمند یا کارمندان
افشاگر در سازمانهای ورزشی ،مرتبط با ویژگیهای سازمان ورزشی ،مرتبط با خطای صورت گرفته در سازمان ورزشی و مرتبط با
خاطی یا خاطیان شکل گرفت و پیامدهای افشاگری کارکنان در سازمانهای ورزشی از پیامدهای اولیه و ثانویه تشکیل شد.
افشاگری کارکنان در سازمانهای ورزشی پیامد اولیه بود و پیامدهای ثانویه مواردی همچون شفافیت سازمانی ،جلوگیری از بروز
فساد ،دستیابی به نتایج عقالیی ،دستیابی به ورزش پاک ،مدیریت پاسخگو ،حفظ نیروهای نخبه ،تنبیه خاطیان ،دلگرمی نیروهای
صادق ،جلوگیری از هدر رفت منابع و رضایت ذینفعان را در بر گرفت .افشاگری دست خاطیان را از تخلف کوتاه میسازد و میتواند
روحیه انتقادی کارکنان را پرورش دهد تا در قبال خطاهای سازمان احساس مسئولیت کنند و بکوشند دیگران را از خطاهای رخ
داده در سازمانهای ورزشی مطلع سازند تا به عملکرد سازمانی آسیبی نرسد.
کلمات کلیدی :افشاگری ،خطا ،سازمان ورزشی ،کارکنان

 8نویسنده مسئولHasangholami@phd.guilan.ac.ir :
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تبیین الگوی ارتباطی یادگیری تیمی با عملکرد تیمی با نقش میانجی سختکوشی در سازمان های ورزشی
دولتی استان کردستان
ولی رحمانی ،1فاتح فرازیانی ،2ساالر الماسی راد

0

 .8کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور . 9استادیار گروه مدیرت ورزشی دانشگاه پیام نور .0کارشناسی ارشد علوم اطالع رسانی
چکیده
هدف از انجام این پژوهش تبیین الگو ی عملکرد تیمی از طریق یادگیری تیمی و با در نظر گرفتن نقش میانجی سختکوشی بود .این پژوهش از
با توجه به ماهیت موضوع از نوع توصیفی (پیمایشی و میدانی) و بر اساس هدف ،در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد .جامعهی آماری این
پژوهش اعضای سازمانهای ورزشی دولتی استان کردستان در سال  21بودند .روش نمونهگیری در دسترس بود و تعداد نمونه در مجموع 891نفر
بود .دادههای آماری از جامعهی پژوهشی با استفاده از سه پرسشنامهی عملکرد تیمی مایکل وست ،سختکوشی و یادگیری تیمی نیفه جمعآوری
گردید و پس از تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  SMART PLSمشخص گردید که یادگیری تیمی ارتباط معناداری با
عملکرد تیمی دارد) .(P<0/05و نیز یادگیری تیمی با میانجیگری سختکوشی میتواند در حد مطلوبی عملکرد تیمی را تبیین
نمایند) .(P<0/05یافته های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق در الگوی تدوینشده برازش ( )3/180مناسبی داشت که
حاکی از قوی بودن الگو جهت تعیین ارتباط بین متغیر های تحقیق می باشد  .همهی متغیرها بجز متغیرهای انگیزهی تیم با مقدار  ،3/50مبارزه
طلبی با مقدار شاخص  ،3/90سختکوشی با مقدار شاخص  3/92و مهارتهای فردی با مقدار شاخص  3/97که به صورت متوسط به باال بوده ،به
صورت قوی برازش شده است  .مدیران سازمان های دولتی با تدوین برنامه های آموزش گروهی در سازمان های ورزشی و تقویت سختکوشی می
توانند به بهبود عملکردی تیمی کارکنان این سازمان های کمک کنند

کلمات کلیدی :یادگیری تیمی ،عملکرد تیمی ،سختکوشی ،سازمانهای ورزشی دولتی
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راهکارهای رسانهای در جذب و مشارکت بانوان به ورزش همگانی
0

ضیاءالدین مؤمنی ،8غالمعلی کارگر ،9فرزاد غفوری ،9مهدی مرادی
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
 -0دکترای مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران – کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

چکیده
هدف از این تحقیق ،تعیین راهکارهای رسانه ای در جذب و مشارکت بانوان به ورزش همگانی بود .روش تحقیق ،آمیخته ،نوع
تحقیق کاربردی و روش گردآوری دادهها میدانی بود .جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر  9گروه بودند ،گروه اول شامل  1نفر از
خبرگان حوزه ورزش و رسانه که جهت تعیین مؤلفههای رسانه ای در جذب و مشارکت بانوان به ورزش همگانی با آنها مصاحبه
شد .گروه دوم شامل کارشناسان ورزشی مشتمل بر  933نفر و کارشناسان بخش رسانهای حدود  033نفر بودند که بهوسیله
پرسشنامه محققساخته از نقطهنظر آنها استفاده شد .پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش بود بخش اول شامل ویژگیهای
فردی آزمونشوندگان و بخش دوم با تعیین مؤلفههای رسانهای در  9بخش دیداری ،شنیداری ،دیداری-شنیداری و مجازی ،در دو
بعد وضعیت موجود و مطلوب شامل  95سؤال تهیه شد .جهت توصیف دادهها در بخش اول از آمار توصیفی استفاده نمودیم؛ برای
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده؛ و به علت طبیعی نبودن توزیع دادهها از آزمون نا
پارامتریک ویلکاکسون برای بررسی معناداری فرضیهها استفاده کردیم.
از دیدگاه خبرگان ،مؤلفههای رسانههای دیداری (مطبوعات ورزشی ،سایر مطبوعات ،کتب علمی-ورزشی ،پوسترهای علمی-ورزشی،
انتشار بروشور ورزش همگانی ،نصب بیلبورد در خصوص ورزش همگانی ،نصب جمالت کوتاه و تصاویر آموزشی ورزش همگانی در
وسایل حملونقل عمومی (مترو ،اتوبوسها و  ،))...رسانههای شنیداری (رادیو ورزش و سایر شبکههای رادیویی ،موسیقیهای
ورزشی) ،رسانههای دیداری-شنیداری (سریال تلویزیونی ،فیلم سینمایی ،برنامههای ورزشی ،بخش خبری ویژه ،پخش تیزر
آموزشی ،برنامههای و رزشی ماهواره ،پخش زیرنویس آموزشی و پخش انیمیشن آموزشی در خصوص ورزش همگانی) ،رسانههای
مجازی (وبسایتهای ورزشی ،سایر وبسایتها ،خبرگزاریها ،شبکههای اجتماعی ،وبالگهای ورزشی ،پادکستهای ورزشی و
نرمافزارهای ورزشی) در جذب و مشارکت بانوان به ورزش همگانی تأثیرگذار است .نتایج حاصل در این تحقیق ،حاکی از آن است
که بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفههای رسانههای دیداری ،شنیداری ،دیداری-شنیداری و مجازی در جذب و مشارکت بانوان
به ورزش همگانی تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی رسانههای جمعی با توجه به نقش زیادی که در ترویج ،جذب و مشارکت بانوان
به ورزش همگانی دارند ولی این نقش به دالیلی ،بهدرستی ایفا نمیشود .استفاده بهینه از راهکارهای رسانههای جمعی ،برای جذب
و مشارکت بانوان به ورزش همگانی در سطح جامعه ضروری است.
کلمات کلیدی :رسانههای دیداری ،رسانههای شنیداری ،رسانههای دیداری-شنیداری ،رسانههای مجازی ،جذب و مشارکت بانوان،
ورزش همگانی.
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تحلیل موضوعی و روششناختی پایاننامههای کارشناسی ارشد مدیریت رسانههای ورزشی دانشگاه علم و
فرهنگ
9

عسل خدامرادی ،8مهدی مرادی ،9سید عبدالحمید احمدی ،0حبیب هنری
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانههای ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ
 -9دکترای مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران – کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 -0دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ
 -9دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
تحقیق حاضر به تحلیل موضوعی و بررسی رویکردها و روشهای پژوهشی به کار گرفته شده در پایاننامههای کارشناسی ارشد
مدیریت رسانههای ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ می پردازد ،تا تصویری از روندهای پژوهشی در این حوزه را در یک دوره زمانی
مشخص ترسیم نماید .روش تحقیق ،تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است .نمونه مورد مطالعه در این تحقیق مشتمل بر
 09پایاننامه کارشناسی ارشد است که در بارزه زمانی  8029تا  8021در گروه مدیریت رسانههای ورزشی دانشگاه فوقالذکر دفاع
شده و هماکنون نسخهای از آنها در کتابخانه دانشگاه علم و فرهنگ موجود است.
یافتهها نشان میدهد که تنوع موضوعی پایاننامههای مدیریت رسانههای ورزشی در دانشگاه علم و فرهنگ با توجه به آن رشته،
بسیار گسترده و قابل توجه است به نحوی که برخی از عنوانها حتی از چارچوب موضوعی رشته مدیریت رسانههای ورزشی نیز
عبور کرده و مدیریت ورزشی محسوب میشود .با توجه به بررسیهای صورت گرفته ،از بین  09اثر دفاع شده ،تقریب ًا هیچ مورد
تکراری یا حتی موارد مشابه حداکثری دیده نشد .از سوی دیگر ،در مواقعی که جامعه مورد مطالعه یکسان بوده ،موضوع مورد
بررسی متفاوت بوده یا وجه خاصی از آن متفاوت بوده است .به این ترتیب به اصالت موضوعی آنها آسیبی وارد نشده است.
عالوه بر این ،حدود نیمی از پایاننامهها به مسائل مبتالبه ورزش و سازمانهای ورزشی توجه داشته است .این توجه ویژه به مسائل
روز ورزش کشور و کاربردی بودن این پایاننامهها از ویژگیهای بارز مطالعات صورت گرفته در گروه مدیریت رسانههای ورزشی
دانشگاه علم و فرهنگ است و نشان از مسألهمدار بودن این تحقیقها دارد .پایاننامههای مورد بررسی در طی این  5سال از نظر
موضوعی و روششناختی متنوع بوده اند .این تنوع موضوعی نشان از اوانایی و تسلط استادان و دانشجویان این گروه آموزشی در
انتخاب موضوعها و عنوانهای کاربردی و مسألهمحور و دوری جستن از تحقیقهای کلیشهای و غیرکاربردی است .از سوی دیگر،
این تنوع روششناختی مبتنی از روش کیفی ،روش کمی و تلفیقی از روشهای کمی و کیفی و تکنیکهای موجود در این روش-
هاست.
کلمات کلیدی :تحلیل موضوعی ،تحلیل روششناختی ،پایاننامههای کارشناسی ارشد ،مدیریت رسانههای ورزشی ،دانشگاه علم و
فرهنگ.
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تحلیل وضعیت کمی و کیفی عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی  2214 ، 2212و 2218
9

زهرا مرادی ،8عسل خدامرادی ،9مهدی مرادی ،0ضیاءالدین مؤمنی

 -8کارشناسی ارشد مدیریت رسانههای ورزشی دانشگاه پیام نور کرج
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانههای ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ
 -0دکترای مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران – کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 -9کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
هر رویداد معتبر جهانی از جمله بازیهای المپیک ،بازیهای آسیایی و جام جهانی فوتبال میتواند مسئوالن بلندپایه کشور به ویژه
دوستداران ورزش را و همچنین جامعه ورزش در هر دو بخش اجرایی و علمی و به تبع آن ،رسانههای جمعی گوناگون و مردم
عالقمند را به کنش فعال و ادارد .بدیهی است که در حین و پس از برگزاری چنین رویدادهای پرمخاطبی ،گروههای ذینفع و پیگیر
بر حسب اطالعات و دانش خویش به بررسی ،نقد و مقایسه عملکرد ورزشکاران ،فدراسیونها و حتی کاروانهای ورزشی کشورمان
در دورههای مختلف بپردازند .از این رو ،توصیفها ،تحلیلها و تصمیمگیریهای قضاوتی عمدتاً سطحی ،احساسی ،زرد و رفاقتی
بوده و در برخی موارد نیز به منطق و انصاف نزدیکتر است.
در این مجال تالش میشود که عملکرد کاروان ورزشی ایران در سه دوره بازیهای آسیایی  9389 ،9383و  9381با هم مقایسه
کمی و کیفی شود .قطع به یقین ،نظام مدیریت عملکرد میگوید که عمل مقایسه باید بر اساس شاخصهای تعریف شده دقیق
صورت پذیرد ولی به دلیل نبود سیستم مشخص ،روشن و شفاف؛ چنین امری میسر نیست و بدیهی است که سادهترین و قابل
درکترین شیوه تحلیل و مقایسه میتواند توصیفی و بر اساس میزان ورزشکاران اعزامی به بازیها و مدالآوری آنها صورت پذیرد.
مقایسه عملکرد کاروان ورزشی ایران در دورههای  2214 ،2212و  2218بر اساس تعداد مدالها و رتبه کسب شده
دوره

تعداد ورزشکاران اعزامی
مردان

زنان

9383

919

11

073

9389

981

51

971

9381

913

21

071

مردان

مجموع مدالهای کسب شده

زنان
طال

نقره

برنز

مجموع

طال

نقره

برنز

مجموع

تعداد
رشتهها

رتبه در
آسیا

8

9

1

80

93

85

99

52

08

چهارم

9

7

7

81

98

81

81

57

99

پنجم

95

8

83

1

87

93

93

99

19

99

ششم

مجموع

مجموع

طال

نقره

برنز

82

88

81

91

82

88

88

98

82

83

81

جدول فوق نشان میدهد که رتبه ایران در بازیهای آسیایی از سال  9383تا  9381سیر نزولی داشته است ولی اگر بخواهیم
عملکرد کاروان ایران را در سه دوره با هم مقایسه کنیم و بر اساس معیار بازیهای آسیایی ،مالک را تعداد مدال طالی کسب شده
قرار دهیم ،درمییابیم که در دوره  98( 9389طال) بهترین عملکرد را داشته و پس از آن ،دوره  93( 9381طال و  93نقره) و نهایتاً
 93( 9383طال و  85نقره) قرار میگیرد .همچنین آقایان در  9383بهترین عملکرد و پس از آن  9389و  9381قرار میگیرد و در
بخش بانوان نیز کاروان  9389باالترین دستاورد را داشته و پس از آن کاروان  9381و در انتها کاروان  9383قرار میگیرد.
تحلیل دقیق و مبتنی بر مدیریت بهرهوری
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بهرهوری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف میشود :بدست آوردن حداکثر سود ممکن ،با بهرهگیری و
استفاده بهینه از نیروی کار ،توان ،استعداد و مهارت نیروی انسانی ،پول ،تجهیزات ،زمان و مکان .بهرهوری به عنوان یکی از
معیارهای سنجش فعالیت ها ،با در نظر گرفتن هدف و مقصد مد نظر از دو زاویه مجزا قابل بررسی است .از یک سو ،نقش مفید و
مؤثر بودن فعالیت در دستیابی به هدف ترسیمی مورد ارزیابی قرار گرفته و از سوی دیگر بازده فعالیت مطرح میشود .اینک در این
بخش مدالهای کسب شده در هر سه دوره  9389 ،9383و  9381را بر اساس تعداد ورزشکاران اعزامی تحلیل میکنیم.
مقایسه عملکرد کاروان ورزشی ایران در دورههای  2214 ،2212و  2218بر اساس مدالهای کسب شده و تعداد ورزشکاران اعزامی
دوره

تعداد ورزشکاران اعزامی
مجموع

نسبت کسب مدال به جمعیت آقایان اعزامی
(از عدد  8محاسبه میشود)

3/818

3/858

3/811

3/975

3/870

3/813

مردان

زنان

9383

919

11

073

9389

981

51

971

9381

913

21

071

نسبت کسب مدال به جمعیت بانوان اعزامی
(از عدد  8محاسبه میشود)

نسبت کسب مدال به جمعیت بانوان اعزامی
(از عدد  8محاسبه میشود)

3/852
3/933
3/819

در این قسمت ،تعداد مدالهای کسب شده را بر تعداد ورزشکاران هر دوره تقسیم و عملکرد آنها را مقایسه نمودیم .جدول نشان
داد که عملکرد کاروان ایران در  9389در هر سه بخش آقایان ،بانوان و مجموع بهتر و باالتر از هر دو دوره دیگر است و کاروان
 9381نیز در رتبه دوم قرار میگیرد .نکته مهمی که در اینجا وجود دارد بحث رشتههای تیمی و انفرادی است چرا که در رشتههای
انفرادی به ازای هر فرد ،مدال تعلق میگیرد ولی در رشتههای تیمی به تیم صاحب رتبه مدال داده و محاسبه میکنند نه تک تک
افراد و جدول فوق نیز بر اساس همین دیدگاه ترسیم و تحلیل شد.
اینک برای تحلیل دقیقتر ،تالش داریم که رشتههای تیمی را نیز به صورت فردی محاسبه نموده و دورهها را با هم مقایسه نماییم.
مقایسه عملکرد کاروان ورزشی ایران در دورههای  2214 ،2212و  2218بر اساس تعداد ورزشکاران دارای مدال و ورزشکاران اعزامی
تعداد
اعزامی

ورزشکاران

مردان دارای مدال در رشتههای تیمی
و انفرادی (از عدد  8محاسبه میشود)

زنان دارای مدال در رشتههای تیمی و
انفرادی (از عدد  8محاسبه میشود)

دوره

مجموع ورزشکاران دارای مدال در رشته-
های تیمی و انفرادی (از عدد  8محاسبه
میشود)

مردان

زنان

مجموع

ط
ال

نقره

بر
نز

مجموع

نسبت

ط
ال

نقره

بر
نز

مجموع

نسبت

ط
ال

نقره

بر
نز

مجموع

نسبت

9383

919

11

073

82

91

08

21

3/095

8

1

99

08

3/013

93

59

55

892

3/091

9389

981

51

971

03

01

89

13

3/011

9

93

83

09

3/558

09

51

99

889

3/935

9381

913

21

071

98

99

00

21

3/053

89

89

1

09

3/091

50

01

98

809

3/092

یافته های جدول فوق نشانگر آن است که عملکرد کاروان ایران در بازیهای آسیایی  9389در هر سه بخش آقایان ،بانوان و مجموع
به صورت چشمگیری بهتر و باالتر از دو دوره دیگر است و عملکرد آقایان در  9381بهتر از دوره  9383بوده و عملکرد بانوان در
دوره  9383بهتر از  9381میباشد و عملکرد مجموع ورزشکاران دو دوره  9383و  9381تقریباً مشابه هم میباشد.
کلمات کلیدی :بازیهای آسیایی ،تحلیل وضعیت عملکرد ،کاروان ورزشی ایران.
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پارادایم رسانهای برنامه تلویزیونی فوتبال برتر در نیم فصل اول لیگ نوزدهم
9

عسل خدامرادی ،8مهدی مرادی ،9سید عبدالحمید احمدی ،0رضا شجیع
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانههای ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ
 -9دکترای مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران – کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 -0دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ
 -9استادیار دانشگاه پیام نور کرج

چکیده
هدف تحقیق حاضر ،شناسایی پارادایم رسانهای برنامه تلویزیونی فوتبال برتر در نیم فصل اول لیگ نوزدهم بود .نوع تحقیق
کاربردی ،روش تحقیق توصیفی  -همبستگی و جامعه آماری این تحقیق کلیه مخاطبان برنامه تلویزیونی فوتبال برتر در نیم فصل
اول لیگ نوزدهم و به تعداد نامحدود بود .تعداد  019مخاطب تلویزیونی برنامه فوتبال برتر در نیم فصل اول لیگ نوزدهم به روش
تصادفی طبقهای (بر اساس سطح مخاطب) و با ضریب خطای  3/35مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از پرسشنامه استاندارد پارادایم رسانهای بعد از تایید روایی و پایایی آن ،برای جمعآوری اطالعات استفاده شد .از آمار توصیفی و
استنباطی با استفاده از نرم افزار اکسل و  SPSS 21برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شد .نتایج نشان داد که هر چهار گروه
مخاطبان ،این برنامه تلویزیونی را آمیزهای از «مخاطبمحور -رسالت محور» ارزیابی میکنند که سهم مخاطبمحوری اندکی بیشتر
است و اینکه با افزایش کنش رسانهای مخاطبان از غیرفعال تا فعال ،نمره آنها به برنامه تلویزیونی فوتبال برتر در هر دو مؤلفه نیاز و
خواسته نیز افزایش مییابد (.)p=3/38
به طور کلی تحقیق حاضر؛ بر ساختار و نقش متقابل مخاطب  -رسانه در شکلگیری محتوای یک برنامه تلویزیونی مخاطبمحور
تأکید میکند و اینکه یک رسانه مخاطبمحور قادر است موقعیت پارادایمیک خود را در ذهن مخاطبی که حتی تمایلی به دیدن یا
شنیدن برنامه ندارد ،تثبیت کند و این تثبیت به معنای آمادگی بر پذیرش حداکثری معنا از سوی مخاطب و فیلتراسیون
پیشفرضهای انتقادی است.
کلمات کلیدی :فوتبال برتر ،برنامه تلویزیونی ،پارادایم رسانهای.
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ارائه مدل مهارت تفکر راهبردی با تاکید بر شناسایی فرصت های بیرونی مدیران تربیت بدنی آموزش و
پرورش استان سمنان
عادله نفری ،1فاتح فرازیانی،2مهدی

گودرزی0

 .8کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور. 9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور.0استادیار گروه مدیرت ورزشی دانشگاه پیام
نور
چکیده
هدف از این پژوهش ارائه مدل مهارت تفکر راهبردی با تاکید بر شناسایی فرصت های بیرونی مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش
استان سمنان بود .روش پژوهش توصیفی پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود .جامعة آماری شامل 893نفر از مدیران ورزشی
ومعلمین ومربیان آموزش و پرورش استان سمنان بود .روش این پژوهش ،توصیفی ا پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی بود .ابزار
پژوهش شامل دو پرسشنامه مهارت های تفکر راهبردی و پرسشنامه توانایی شناسایی فرصت های بیرونی بود.جامعة آماری شامل
مدیران تربیت بدنی ،معلمین و مربیان ورزشی استان سمنان بودند که تعاد  893نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند .برای
آزمون فرض یات تحقیق از روش های آمار توصیقی و معادالت ساختاری در دو نرم افزار  spss24و  smart pls3استفاده شد .یافته
ها حاکی از برازش مطلوب مدل ارتباطی ( ) 3/52داشت که نشان می دهد که مدل نظری تحقیق با یافته های آزمون شده دارای
ارتباط معنادار می باشد .دارا بودن تفکر را هبردی در بین مدیران ورزشی می تواند در تدوین برنامه های راهبردی سازمان کمک
شایانی باشد
کلید واژه  :تفکر راهبردی ،شناسایی فرصت های بیرونی ،آموزش پرورش ،استان سمنان
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بررسی پرخاشگری و خشونت در فوتبال و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و کنترلی
9

مهدی مرادی ،8صادق ستاریفرد ،9سینا کلهر ،0ایروان مسعودی اصل
 -8دکترای مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران – کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 -9دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران – کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 -0استادیار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 -9دانشیار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

چکیده
هدف از این مطالعه ،تحلیل مسئله اجتماعی پرخاشگری و خشونت در فوتبال ایران بود تا با تکیه بر یافتههای پژوهشی صورت
گرفته ،مطالعات اسناد مربوطه و مشاهدات عینی و آرای صاحبنظران در این باره ضمن علتیابی موضوع ،راهکارهای پیشگیرانه و
کنترلی ارائه شود .مطالعه پرخاشگری ،خشونت و حوادث استادیومهای فوتبال کشور در دو دهه گذشته بویژه در یک سال اخیر،
نشانگر آن است که پرخاشگری و خشونت موجود ناشی از رویکردهای زمینهای ،مدیریتی و عملکردی رویداد بوده که هر کدام
دارای ابعاد متعدد و متنوعی هستند .رویه زمینهای رویداد شامل جو رسانهای و مداخالت ،زمینه فرهنگی و اجتماعی ،تعارض درونی
و بیرونی تیمها ،نگرش و رفتار متقابل تیمها میباشد .رویه مدیریتی رویداد مبتنی بر سیستم و جو امنیتی ،مدیریت برگزاری و
می زبانی ،کیفیت امکانات و خدمات ،مدیریت جمعیت و تردد است .رویه عملکردی رویداد مشتمل بر عملکرد داوری و نظارت ،جو
بازی و اتفاقات ،عملکرد نسبی تیمها میباشد .از سوی دیگر ،برای کنترل و پیشگیری حداکثری پرخاشگری و خشونت در فوتبال،
باید ابتدا به رویه زمینهای توجه شود چون پیشزمینه و محرک رویههای مدیریتی و عملکردی است و همچنین در گام بعدی باید
به ابعاد رویه مدیریتی توجه ویژه شود و در نهایت ابعاد رویه عملکردی که به زمان برگزاری رویداد برمیگردد .بنابراین در این راستا
اگر سازوکارها و ساختارهای متناسب و مناسب در فوتبال کشور تعریف و اجرایی شود میزان پرخاشگری و خشونت تقلیل یافته و در
شرایط بهینه قابل کنترل است .از سوی دیگر ،هرگاه اقتدار الزم در حوزه مدیریت فوتبال وجود نداشته باشد ،تصمیمسازیها و
تصمیمگیریها مبتنی بر مصلحت-منفعت شده و یا تصمیمات با تأخیر اعالم میشود که خود باعث ناکارآمدی عملکردی حوزه
مدیریتی شده و در بین تماشاگران و هواداران فوتبال و گاهی اوقات حتی بازیکنان و کادر فنی باشگاههای سراسر کشور احساس
ناعدالتی در دسترسی به امکانات به وجود می آید که نهایتاً منجر به نارضایتی شده و در پی آن پرخاشگری و خشونت حاصل می-
شود .بروز پرخاشگری و خشونت از سوی تماشاگران ،هواداران ،بازیکنان ،مربیان و حتی داوران به شکل کنشهای اولیه و تأثیرات
ثانویه رفتاری از سوی آنها و به ویژه هواداران و تماشاگران صورت میگیرد .کنشهای اولیه شامل پرتاب اشیاء از سوی تماشاگران،
شکستن صندلیهای ورزشگاهها و تخریب سکوها ،آسیب به تأسیسات و تجهیزات ورزشگاهها ،شکستن شیشههای اتوبوسها و
تخریب آنها ،درگیری فیزیکی تماشاگران ،مصدومیت تماشاگران و کشته شدن آنها در ورزشگاهها است و تأثیرات ثانویه رفتاری
مشتمل بر تعارض قومیتی ،عبور از سازوکارها ،دگرگونی ارزشها ،توسعه بیتفاوتی ،فرهنگزدایی ،عدم تعادل روانی ،هنجارشکنی،
تضعیف اعتماد ،خشونت و اوباشگری ،حریمشکنی ،تقویت زیادهخواهی ،توهین و تحریک ،توجیه نگرش منفی است.
در مجموع برای عملیاتی کردن مدیریت پیشگیری و کنترل پرخاشگری و خشونت در فوتبال ،راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
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پیش بینی دادسرای ویژه ورزش یا شعبه تخصصی ورزش برای رسیدگی به جرایم مربوطه ،حضور نماینده دادستانی به عنوان ناظر
عمومی در مسابقات ورزشی و ارائه گزارش حوادث و رخدادهای غیرورزشی به مقامات قضائی ،پیشبینی کمیته امنیتی  -انتظامی
تأمین امنیت در اماکن ورزشی وابسته به شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان ،ممانعت از برگزاری مسابقات مهم ورزشی در
اماکن فاقد تسهیالت ،امکانات و زیرساختهای ضروری (از جمله ورودیها و خروجیهای مجزا ،دوربینهای مداربسته ،شمارهگذاری
صندلی و فروش الکترونیکی بلیت ،سرویسهای بهداشتی ،اغذیه فروشی) از سوی دادستانی یا شورای تأمین ،استقرار شعبه نظارت
بر مطبوعات ورزشی وابسته هیأت نظارت بر مطبوعات ،ممنوعیت ایجاد و تبلیغ سامانههای پیشبینی مسابقات ورزشی از سوی صدا
و سیما ،جلوگیری از سوگیری و ممانعت از پیشبینی مسابقات فوتبال توسط کارشناسان و مجریهای ورزشی صدا و سیما ،استفاده
از کارشناسان و مجریهای دارای نفوذ کالم در تودهی مردم جهت ترویج فرهنگ هواداری ،مدنظر قرار دادن صالحیتهای روانی و
اخالقی مهمانان و کارشناسان برنامههای ورزشی و ممانعت از حضور افراد جنجالآفرین و دارای سابقه خشونت و پرخاشگری در
برنامههای صدا و سیما ،تنشزدایی صدا و سیما از اشتباهات داوری و حواشی جنجالبرانگیز ،شایعات و تقابل کالمی بازیکنان،
مربیان و مدیران باشگاه ،اختصاص  83درصد از درآمدهای حاصل از بلیت فروشی مسابقات ورزشی به نیروی انتظامی جهت تربیت
نیروی متخصص تأمین نظم در اماکن ورزشی (یا تربیت پلیس ورزش) ،استفاده از تکنولوژی  VARتوسط داوران مسابقات ورزشی
جهت کاهش اشتباهات داوری ،اجرای ضابطه  23( 83- 23درصد سکوها در اختیار هواداران تیم میزبان باشد و  83درصد مابقی به
هواداران تیم میهمان برسد) توسط سازمان لیگ ،افزایش نرخ بلیت مسابقات بعدی تماشاگران باشگاه خاطی و کاهش نرخ بلیت
مسابقات بعدی تماشاگران منضبط ،حذف جرایم نقدی باشگاهها به واسطه خشونت و پرخاشگری هواداران ،برگزاری بازیهای تیم
ملی در شهرهای مختلف کشور جهت کاستن از آثار دوقطبیسازی فوتبال در جامعه و تقویت حس همبستگی و اتحاد ملی و تمرین
مدیریت مسابقات مهم ،برگزاری مسابقات حساس و جنجالآفرین در ابتدای فصل مسابقات ،تعبیه ورودی و خروجی مجزا و پیش
بینی جایگاه استقرار اختصاصی برای گروههای آسیبپذیر مانند کودکان ،نوجوانان و معلوالن ،تدوین و تصویب اساسنامه کانون
هواداران باشگاهها و بررسی صالحیت عمومی ،اخالقی و روانی مسئوالن کانون و سرمشوقهای باشگاه ،حساسیتزدایی از دربیها و
مسابقات مهم ،استقرار مأمورین پوششی در وسائط نقلیه عمومی ،استقرار مأمورین به شکل محسوس و نامحسوس در میان
تماشاگران ،برجستهسازی و تجلیل از نکات مثبت دربیها مانند برخوردهای جوانمردانه ،رفتار صمیمانه و متواضعانه توأم با همدلی
و همراهی ،معرفی نمادین تماشاگران نمونه با ذکر دلیل انتخاب و تجلیل از رفتارهای شایسته آنان ،اعالم فوری تخلف و آرای
مربوط برای بازیکنان ،کادر فنی و تماشاگران خاطی ،محرومیت مربیان و بازیکنان تحریککننده خشونت تماشاگران ،محرومیت
تماشاگران خاطی و آشوبگر از ورود به استادیومها برای مدت طوالنی ،صدور شناسنامه صالحیت عمومی ،روانی و اخالقی برای
بازیکنان ،مربیان و کادر فنی جهت فعالیت در لیگ برتر و کسر نمره و ابطال آن به ازای هرگونه اقدام خالف شئون فرهنگی ،ورزشی
و اخالقی و برگزاری دورههای کوتاهمدت مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی ،مهارتافزایی و توانمندسازی مدیران و مسئوالن
ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور ،باشگاهها و هیأتهای ورزشی توسط پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری.
کلمات کلیدی :پرخاشگری ،خشونت ،فوتبال ،پیشگیرانه ،کنترلی.
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فاتح فرازیانی  ،8مهدی قدرتی میرکوهی  ،9محمد سیاوشی ،0الیاس علیمرزایی
 .8استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 .9استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور
 .0استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 .9کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی ارتباطی بین یادگیری مشارکتی با خشم رقابتی با نقش میانجی فرهنگ یادگیری دردانش
آموزان شرکت کننده در المپیاد ورزشی کشوری ،بودتحقیق به لحاظ هدف کاربردی بود که به شکل توصیفی از نوع همبستگی
انجام پذیرفت جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانش آموزان کشور به میزبانی قم در
سال  8027به تعداد  9333نفرتشکیل دادند که با توجه به جدول مورگان  099نفر به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند.
ابزار مورداستفاده در پژوهش شامل ،پرسشنامه استاندارد یادگیری مشارکتی استیفان ( ،)9337پرسشنامه پرسشنامه استاندارد
فرهنگ یادگیری در مدرسه (بارنت و همکاران )9338،و پرسشنامه خشم رقابتی ماکسول و موریس ( )9337بود .روایی
پرسشنامهها به تأیید  10تن از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با 30آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای
پرسشنامه یادگیری مشارکتی (  ،) 3/11فرهنگ یادگیری (  )3/23و خشم رقابتی (  )3/13محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل نتایج
دادهها از روشهای آماری توصیفی ،استنباطی ،آزمون کلموگروف-اسمیرنف ،آزمون رگرسیون خطی ساده با استفاده از نرمافزارهای
 99 spssو  ، 0 smart plsاستفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد ،بین یادگیری سازمانی با هوش استراتژیک و انعطاف پذیری
راهبردی ارتباط معناداری وجود دارد.همچنین نتایج نشان داد وضعیت متغیرهای فرهنگ یادگیری ،و خشم رقابتی مطلوب و
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.
کلمات کلیدی :فرهنگ یادگیری ،یادگیری مشارکتی ،خشم رقابتی
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بررسی اثر مولفه های کیفیت زندگی و اخالق کاری بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان
استان کرمانشاه
8

رضا فرجی
.8دکتری روانشناسی دانشگاه پیام نور
هدف این پژوهش بررسی اثر بررسی اثر مولفه های کیفیت زندگی و اخالق کاری بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و
جوانان استان کرمانشاه بود .روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری تحقیق ،کارمندان ادارات ورزش و
جوانان استان کرمانشاه بود .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه ،کیفیت زندگی کاری والتون ( ،)8270فرسودگی
شغلی مزالچ ( )8218و پرسشنامه اخالق کاری گریگوری ( )8223بود که پایایی آن ها به ترتیب  ./17 ،./18و  ./19تعیین شد .برای
تحلیل استنباطی داده های تحقیق از معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  PLS Smartاستفاده شد .یافته ها حاکی از تاثیر
مولفه های کیفیت زندگی کاری بر اخالق کاری و فرسودگی شغلی داشت .فراهم کردن شرایط با کیفیت کاری برای کارکنان می
تواند در پایین آوردن سطح فرسودگی شغلی و ارتقای اخالق کاری در کارکنان اداره ورزش و جوانان تاثیر بگذارد.

واژههای کلیدی
کیفیت زندگی کاری ،اخالق کاری ،کارکنان ،فرسودگی شغلی .اداره ورزش و جوانان
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دیدگاه خانواده ها در خصوص آسیب های امنیتی دانش آموزان دوره ابتدایی در اماکن ورزشی شهرداری تهران
روناز سلیمانی  ،8اکبر بختیاری  ،8 9معصومه حسینی  ، 0ابوالفضل فراهانی
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -0استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -9استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

9

چکیده
مسئله امنیت از دیرباز مورد توجه بشر بوده و همواره یکی از دغدغه های انسان و جوامع بشری به شمار رفته است ،هدف از تحقیق
حاضر ،بررسی دیدگاه خانواده ها در خصوص آسیب های امنیتی دانش آموزان دوره ابتدایی در اماکن ورزشی شهرداری تهران بوده
است .پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی  -کاربردی ،نوع داده ها در این پژوهش،کمی که به صورت میدانی صورت پذیرفته است.
تعداد افراد جامعه آماری نا محدود و نمونه آماری در این تحقیق (با استفاده از جداول نمونهگیری مورگان) 019 ،نفر بود .ابزار
پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط روش دلفی به تایید ده تن از اساتید و خبرگان رشته تربیت بدنی رسید،
پایایی پرسشنامه ( ) r= 3/12محاسبه گردید .پرسشنامه پژوهش شامل اطالعات جمعیت شناختی ،هشت عامل و  00گویه بود که
از پاسخ دهندگان خواسته شد میزان موافقت خود را بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم ( )8تا خیلی زیاد ( )5درجه
بندی و اعالم کنند .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر آمار توصیفی از آزمون های آمار استنباطی مانند تحلیل عاملی
اکتشافی و آزمون فریدمن در نرم افزار  SPSS21استفاده گردید.
پس از گردآوری داده ها به منظور شناسایی عوامل اصلی پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی گویه های مورد سنجش تحت
بررسی قرار گرفتند که حاصل آن شناسایی  1عامل به عنوان عوامل اصلی پژوهش بود که پس از مشورت با اساتید مربوطه با
توجه به نزدیکی مفاهیم برخی عوامل نهایتاً پس از تلفیق آنها پژوهش شامل شش عامل بودکه عوامل شناسایی شده توسط آزمون
فریدمن به شرح زیر اولویت بندی شدند  . 8 :آسیب های ناشی از از عدم مدیریت و برنامه ریزی  .9آسیب های ناشی از زیر ساخت
ها  .0عامل آسیب های ناشی از زیر ساخت ها  . 9آسیب های ناشی از عدم وجود پرسنل متخصص  .5آسیب های ناشی از عوامل
اجتماعی  .1آسیب های ناشی از عدم وجود اقدامات فرهنگی .عامل اصلی آسیب های امنیتی در خصوص دانش آموزان دوره
ابتدایی عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح شناسایی گردید ،مدیر یک مجموعه عالوه بر دارا بودن ویژگیهای مدیریت می بایست
نسبت به اخذ مشاوره از افراد ذی صالح به منظور پیشبرد اهداف و اعتالی مجموعه اقدام نماید تا از هر گونه آسیب و انحراف از
هدف جلوگیری نماید.
کلمات کلیدی :شهرداری ،دیدگاه ،شهر تهران ،آسیب ،اماکن ورزشی

1. Akbar.bakhtiari@ut.ac.ir
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عوامل بازدارنده مشارکت بانوان شهر یزد در فعالیت های ورزشی تفریحی
فرشته کتبی
استادیار  ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران

چکیده
توسعه فعالیت های ورزشی تفریحی در بهبود کیفیت زندگی بانوان نقش مهمی دارد .با توجه به وضعیت فعلی فعالیتهای ورزشی در
حیطه بانوان عدم مشارکت این بخش مهم جامعه مشاهده می شود .شناسایی موانعی که برسرراه مشارکت ورزشی زنان وجود دارد
می تواند کمک شایانی به رفع آنها و ارائة راهکارهای مؤثری در زمینة باالبردن مشارکت در فعالیت های ورزشی نماید .پژوهش
حاضر با هدف بررسی عوامل بازدارنده مشارکت بانوان شهر یزد در فعالیت های ورزشی تفریحی انجام گرفت .پژوهش حاضر از نظر
هدف کاربردی ،از نظر روش توصیفی پیمایشی و از نظر زمانی حال نگر است ،که به شکل میدانی انجام شد .جامعه آماری این
تحقیق بانوان شهر یزد بود .در این پژوهش ،از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد .ابزار گرد آوری اطالعات ،مطالعات
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
اساس ضریب آلفای کرونباخ  ./23به دست آمد .تعداد  989پرسشنامه بین افراد پخش شد .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار
توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار) وآمار استنباطی(آزمون کروموگروف اسمیرنوف ،آزمون  tتک نمونه ،آزمون
فریدمن) استفاده گردید .تحلیل ها با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  90و در حد خطای  3 /35انجام گرفت.
نتایج نشان داد بین عوامل بازدارنده مشارکت بانوان شهر یزد در فعالیت های ورزشی تفریحی تفاوت معنی داری وجود دارد .الویت
بندی فرضی مولفه های عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیت های ورزشی تفریحی نشان داد اختالف معناداری بین میانگین رتبه
های فرضی مولفه ها وجود ،موانع به ترتیب اولویت شامل :موانع اقلیمی ،موانع خانوادگی ،زمانی ،موانع فرهنگی اجتماعی  ،موانع
تبلیغاتی ،موانع فردی ،موانع فنی ،موانع اقتصادی و موانع تجهیزات و امکانات بود است .نتایج همچنین نشان داد که بین عوامل
بازدارنده مشارکت در فعالیت های ورزشی تفریحی براساس مدارک تحصیلی و سن تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی با سابقه کار
افراد رابطه دارد .توجه به عوامل بازدارنده شناسایی شده در این پژوهش و سعی در برطرف کردن آن ها می تواند زمینه مشارکت
هرچه بیشتر بانوان را در فعالیت های ورزشی تفریحی فراهم نماید .با توجه به نتایج این پژوهش مدیران و مسئوالن میبایست در
نگرش خو د نسبت به کارکردها ی ورزش به ویژه فعالیت های ورزشی تفریحی بازنگری کنند و از برنامه های ورزش به ویژه بانوان
حمایت نمایند.
کمات کلیدی :عوامل بازدارنده ،بانوان ،فعالیت های ورزشی تفریحی ،شهریزد.
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مدل ارتباطی کیفیت محیط ،رضایت از مکان و دلبستگی به مکان مشتریان باشگاههای ورزشی شهر تهران
0

محمد رضا اسمعیلی ،8زهرا انزاهی ،9مرضیه محمدیان شهربابکی
 -8استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
 -9استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

چکیده
این مطالعه بررسی مدل ارتباطی کیفیت محیط ،رضایت از مکان و دلبستگی به مکان مشتریان باشگاههای ورزشی شهر تهران بود.
این پژوهش ت وصیفی تحلیلی بود که به روش همبستگی انجام شده است .بنا به هدف تحقیق جامعه آماری این تحقیق را مشتریان
باشگاههای ورزشی شهر تهران تشکیل میدادند .برای نمونه گیری از جدول مورگان استفاده شد و حجم نمونه برابر با  019نفر
برآورد گردید .روش نمونهگیری از نوع در دسترس بود .برای اندازهگیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه کیفیت محیط الکساندریس
و همکاران ( ،)9331پرسشنامه رضایت از مکان رامکیسون ،اسمیت و ویلیر ( )9380و پرسشنامه دلبستگی به مکان ناگازومی و
همکاران ( )9332استفاده شد .تمامی سواالت پرسشنامهها از نوع پاسخ بسته و براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت ارزشگذاری
شدند به طوری که هر پاسخ امتیازی از  8تا  5را به خود اختصاص میداد .برای آگاهی از روایی محتوایی ابزار مورد استفاده از
نظرات صاحب نظران و اساتید متخصص حوزه مدیریت ورزشی استفاده شد .همچنین برای آگاهی از پایایی آن از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد .الزم به ذکر برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ،رگرسیون خطی چند متغیره
و مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد .این آزمونها با استفاده از نرمافزار  SPSSو  Smart-PLSتحلیل شدند.
یافتهها نشان داد که کیفیت محی ط با رضایت از مکان و دلبستگی به مکان ارتباط مثبت و معناداری دارد .همچنین مشخص گردید
که بین رضایت از مکان و دلبستگی به مکان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .سرانجام مشخص گردید که متغیرهای مزبور در
تبیین دلبستگی به مکان نقش معناداری دارند و مدل مفهومی تحقیق نیز از برازش مناسبی برخوردار است .نتایج کلی تحقیق
نشان میدهد مدیران باشگاههای ورزشی برای ارتقاء سطح دلبستگی به مکان مشتریانشان میبایست محیطی با کیفیت فراهم
سازند تا از این طریق موجب خرسندی آنها را فراهم سازند.
کلمات کلیدی :کیفیت محیط ،رضایت از مکان ،دلبستگی به مکان ،مشتریان باشگاههای ورزشی.
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طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدارمبتنی برشایستگی نیروی انسانی
(مورد مطالعه :اداره کل ورزش وجوانان استان تهران)
1

یاسر محمودی ،*8محسن هادی طحان ،9سمیرا حق پرست ،0لیال قربانی ،9میالد افشار،5مهدی ذاکبر اکبری
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،استان تهران
 -9کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،استان تهران
 -0کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور(واحد قشم)
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور
 -5کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی(واحد الیگودرز)
 -1مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده
این پژوهش باهدف ارائه الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی برشایستگی نیروی انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران انجام
شده است .روش تحقیق توصیفی–کیفی،مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و روش دلفی است .نمونه آماری پژوهش را 93نفر از
استادان دانشگاهی و مدیران وکارشناسان و کارکنان سازمان های ورزشی استان تهران تشکیل داده اند .نمونه گیری به صورت
هدفمند بوده و برای شناسایی متخصصان ازشیوه گلوله برفی استفاده شده است.
براساس یاف ته های پژوهش ،الگوی مزیت رقابتی پایدار براساس نظریه منبع محور و رویکرد شایستگی های محوری منابع و «
رضایت شغلی » «،خالقیت » «،انعطاف پذیری »  «،تعهدسازمانی »  «،دانش فنی » انسانی ،شامل عوامل درسازمان های ورزشی
استان تهران طراحی شد .نتایج پژوهش نشان داد مدیران ارشدسازمان های ورزشی استان تهران با الهام ازاین الگو قادربه تدوین و
اجرای راهبردهای توسعه شایستگی های منابع انسانی و تعیین شکاف های دانشی ،مهارتی و نگرشی منابع انسانی خواهند بود.
کلمات کلیدی :الگوی مزیت رقابتی پایدار،شایستگی ،نیروی انسانی ،سازمان های ورزشی ،استان تهران.
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الگوی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در بین ایثارگران
مهدی ریاحی کیا
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

چکیده
هدف این پژوهش ،تدویم الگوی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در بین ایثارگران بود .روش این تحقیق توصیفی -پیمایشی و
به لحاظ گردآوری داده ها میدانی و به لحاظ هدف کاربردی و توسعه ای بود .پژوهش به صورت کیفی و کمی انجام گرفت .در
مرحله اول با  93مصاحبه عمیق عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در بین ایثارگران شناسایی شد و در مرحله کمی به تدوین
الگو پرداخته شد .جامعه آماری مطالعه حاضر ،تمامی اساتید دانشگاه در حوزه علوم ورزشی و کارشناسان ورزش بنیاد شهید و
امورایثارگران بود .نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند و در بخش کمی به روش تصادفی طبقه ای انجام گرفت .در بخش
کمی  889نمونه انتخاب شدند .از نرم افزارهای  Spss V25و  Smart PLS 3برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج نشان داد که عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در بین ایثارگران عبارتند از عوامل اقتصادی ،فردی ،خانوادگی ،اجتماعی،
فرهنگی ،رسانه ای و شغلی .همچنین الگوی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در بین ایثارگران نشان داد که عوامل شناسایی
شده دارای بارهای عاملی مناسبی می باشند.
توجه به الگوی حاضر می تواند راهنمایی برای توسعه و گسترش ورزش در بین ایثارگران باشد.
کلمات کلیدی :ورزش ،توسعه ،ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی
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ارتباط بین جهت گیری ورزشی با پرخاشگری و اثربخشی بازیکنان آکادمی های والیبال بانوان شهر جیرفت
5

مهدی ذاکر اکبری ،8محسن هادی طحان ،9سید محمد نیازی ،0معصومه رستمی ،9یاسر محمودی
 -8مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع).
 -9کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،استان تهران.
 -0استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی(واحد جیرفت).
 -9کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی(واحد جیرفت).
 -5کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،استان تهران.

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی ارتباط بین جهت گیری ورزشی با پرخاشگری و اثربخشی بازیکنان آکادمی های والیبال بانوان شهر
جیرفت بود .روش این تحقیق توصیفی -همبستگی و به لحاظ گردآوری داده ها میدانی و به لحاظ هدف کاربردی و توسعه ای بود.
جامعه آماری مطالعه حاضر ،تمامی بازیکنان آکادمی های والیبال بانوان شهرستان جیرفت بودند که تعداد آنان  873نفر گزارش شد
و با توجه به محدود بودن جامعه آماری ،در یک نمونه گیری تمام شمار ،تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .از
پرسشنامه جهت گیری ورزشی شده گیل ( )8221با ضریب آلفای کرونباخ ( ،)3/11پرسشنامه پرخاشگری موسوی ( )8025با
ضریب آلفای کرونباخ ( )3/75و پرسشنامه اثربخشی استرلینگ و سلس ( ،)9330با ضریب آلفای ( )3/71جهت گردآوری اطالعات
تحقیق استفاده شد .پس از ورود اطالعات در نرم افزار  SPSSاز آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ،جهت تجریه و تحلیل داده ها
استفاده گردید.
نتایج آزمون نشان داد که بین جهت گیری ورزشی و هر سه مؤلفه آن (رقابت طلبی ،میل به پیروزی و هدف گرایی) با پرخاشگری
بازیکنان آکادمی های والیبال بانوان شهر جیرفت ارتباط معکوس (منفی) و معناداری وجود دارد .اما بین جهت گیری ورزشی با
اثربخشی بازیکنان آکادمی های والیبال بانوان شهر جیرفت ارتباط معناداری وجود ندارد .حال با توجه به یافته های پژوهش ،مربیان
می بایست با هدف ارتقای عملکرد ورزشکاران ،ضمن تأکید بر تمرین سخت و آموزش مهارتها ،فنون و راهکارها هدایت بازیکنان را
از طریق تعیین اهداف مشخص در دست بگیرند و از این طریق بهبود عملکرد سطح علمی یا عملی آنها را افزایش داده و به آنها
برای کسب حداکثر توانایی فیزیکی شان کمک کنند.

کلمات کلیدی :جهت گیری ورزشی ،پرخاشگری ،اثربخشی ،آکادمی های والیبال
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مقایسه نمایش ورزش زنان و مردان در سریالهای ترکیه و ایران
0

آرزو صادقی، *8سارا کشکر ،9غالم علی کارگر
 -8دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 -9دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 -0دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
سریالهای ماهواره ای با سعی در تغییر آداب و رسوم و شیوه زندگی افراد جامعه بویژه از طریق زنان رفتار و نگرش جامعه را مورد
هدف قرار دادهاند .در این میان ن مایش فیلمها و سریالهای ترکیه ای ماهواره در بین خانواده های ایرانی محبوبیت بسیاری یافته
است .مقوله ورزش در اکثر فیلمهای ترکیه ای مورد توجه بوده است .هدف این تحقیق مقایسه نقش زنان در نمایش ورزش در
فیلمهای ترکیه و ایران است .روش انجام این تحقیق ،روش تحلیل محت وای فیلمهای پر بیننده ترکیه و ایران در بازه زمانی سالهای
 9385تا  9382بود که در مدت دو ماه اسفند و فروردین مورد توجه قرار داشتند .در مجموع تعداد  89سریال پرطرفدار از دو
کشور در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت به این ترتیب تعداد  013سکانس که دارای سوژه های ورزشی بودند ،مورد بررسی
قرار گرفتند .ابزار اندازه گیری تحقیق برگه های کدگذاری بود.
یافته های تحقیق نشان داد که از  8933سکانس بررسی شده در فیلمهای ترکیه و ایران 819 ،سکانس مربوط به زنان و مردان در
ورزش بوده است در حالیکه در فیلمهای ایرانی تنها  19سکانس در این خصوص وجود داشت .در فیلمهای ترک  13مورد زن در
مقابل  19مورد مرد و در فیلمهای ایرانی  81مورد زن در مقابل  91مورد مرد به عنوان سوژه ورزش و یا همراه با سوژه ورزش
نمایش داده شده اند .این در حالی است که در فیلمهای ترکیه زنانی که سوژه ورزش بوده اند دارای تناسب اندام و با لباس ورزشی
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
اجتماعی بندورا (  )8277مردم با مشاهده کردن رفتار دیگران و پیامدهای آن رفتارها میتوانند یاد بگیرند .بر این اساس ،فیلمهای
تلویزیونی که روزانه توجه بسیاری از مردم جامعه را به خود جلب می کنند ،نقش مهمی در تغییر رفتار اجتماعی مردم جامعه دارند.
روند رو به رشد تم اشاچیان فیلمهای ترکیه در ایران نشان دهنده جذابیتهای بصری و سناریوهای متفاوت از فیلمهای ایرانی است.
در فیلمهای ترکیه به موضوع ورزش و تناسب اندام اهمیت قابل توجهی داده شده است و این موضوعی است که در فیلمهای ایرانی
در الویت توجه قرار ندارند .در فیلمهای ترکیه زنان و مردان بدون سوگیری جنسیتی در ورزش نمایش داده می شوند؛ در حالیکه در
فیلمهای ایرانی نه تنها مقوله ورزش در الویت فیلمسازان قرار ندارد و در مقایسه با فیلمهای ترکی کمتر به آن توجه شده است ،زنان
در مقایسه با مردان نقش منفعلی در فعالیتهای ورزشی دارند و به ندرت زنان در حال ورزش نمایش داده می شوند و بیشتر به
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
مردم در ایران کمتر شاهد نمایش زنان ورزشکار در تولیدات رسانه ای و خصوصا فیلمها هستند ،قابل انتظار است که ورزشکاران زن
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
ملی توجه کنند.
کلمات کلیدی :ورزش ،زن ،فیلم ،ترکیه ،ایران
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مقایسه حقوق ورزشکاران تراجنسی در ایران وکشورهای منتخب
بهنام نقی پور گیوی* ،8ساراکشکر ،2حبیب هنری ،0مارک دادز

4

.8کارشناس حقوق ورزشی و دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
9و .0دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .9استاد مدیریت ورزشی دانشگاه سانی کورتلند

اختالل هویت جنسی از جمله اختالالتی است که افراد را دچار سردرگمی نموده ،آنها را از پذیرش و ارائه مسئولیت ها و حقوق و
امتیازات اجتماعی محروم میدارد و مشکالت فراوانی در تمامی ابعاد جسمی ،روانی -اجتماعی ،اقتصادی و خانوادگی ایجاد میکند .
همچنین این افراد به دلیل وجود مسائل جنسیتی و فشارهای وارده به آنها بیشتر در معرض خطر مشکالت روانی قرار
دارند(بکتینگ .)9388 ،8ورزش به عنوان یک فعالیت اجتماعی موثر میتواند زمینه ساز مشارکت هر چه بیشتر این گروه در عرصه-
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
بشر اسالمی که همگی یا به ط ور صریح به حقوق تراجنسی ها و به ویژه با توجه به اهداف این تحقیق ورزشکاران تراجنسی صحه
گذاشته اند از حقوق برابری برای بهرهمندی از فرصتها برخوردارند .علیرغم این ،هنوز قانون مدونی که در این زمینه تصویب شده و
با صراحت الزم به تبیین ابعاد مختلف حقوقی این امر بپردازد ،مدون نشده است .مسائل بنیادی حقوقی ورزشکارن تراجنسی و به
رسمیت شناخته شدن حقوق آنها و مسائل جزئی تری ازجمله تفاوت در میزان توانایی جسمانی متفاوت ،بواسطه تفاوتهای سطح
هورمونی همگی از موضوعاتی هستند که این پژوهش با توجه به بررسی و تحلیل محیط حقوقی ایران به دنبال پاسخ به آنها بود.
روش تحقیق حاضر از نوع کیفی با استفاده از روش تحقیق اسنادی و تحلیل کیفی متون و اسناد حقوقی و قانونی باالدستی کشور
با محوریت حقوق ورزشکاران تراجنسی در ایران و آمریکا ( به عنوان یکی از کشورهای مورد توجه این تحقیق) کشورهای منتخب
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
فدرال و ایالتی و همچنین احکام شهرداری موردبررسی قرار گرفت .ابزار اندازه گیری تحقیق برگه های فیش برداری بود.
ازجمله مواد قانونی موجود در حقوق ایران در رابطه با افراد تراجنسی می توان به سخنان حضرت امام(ره) اولین فقیه شیعه اشاره
کرد که حکم به جواز تغییر جنسیت دادهاند و این حکم را به افراد خنثی و دیگران ،تسری میدهند .ایشان در تحریرالوسیله بیان
می کنند ظاهر ،این است که تغییر جنسیت مرد به زن و بالعکس حرام نیست و همچنین خنثی ،در صورت عمل جراحی به یکی از
دو جنس مرد یا زن ملحق شود ،حرام نیست .و نیز در پاسخ به استفتای شخصی که در سال  8019از ایشان در باب تغییر جنسیت
سوال کرده بودند ،اظهار داشتند تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد .انشاءاهلل در امان بوده باشید و
کسانی که شما ذکر کرده اید ،امید است مراعات حال شما را بکنند .این فتوا مجوز قانونی و حقوقی تمامی عملهای تغییر جنسیت
شد و امروزه بیش از  83نفر از فقهای شیعه به جواز این امر قائل هستند که از آن جمله میتوان به آیتاهلل سیدعلی سیستانی،
آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی ،آیتاهلل محمد فاضل لنکرانی(ره) ،آیتاهلل محمدابراهیم جناتی ،آیتاهلل یوسف صانعی ،آیتاهلل
عبدالکریم موسوی اردبیلی و...اشاره کرد .قانون مدنی ایران در ماده  237می گوید ...« :اگر اوالد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر
و بعضی دختر ،پسر دو برابر دختر می برند» .این ماده قانونی نیز اطالق دارد .بنابراین ،پسر فعلی (دختر پس از تغییر جنسیت) دو
برابر دختر فعلی (پسر پس از تغییر جنسیت) ارث می برد .استناد به «سوره انفال ،آیه  »759که در آن به سزاوار بودن خویشاوندان
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
- Bockting
 -2انفال:57،و أولوا اْلرحام بعضهم أولى ببعض فى کتاب اَّلل إن اَّلل بکل شىء علیم
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افراد «اولی االرحام »(خویشاوندان) نسبت به میت (فرزند فوت شده) می باشند .پس از اموال و حقوق مربوط به میت سهم االرث
خواهند داد (مطهری .) 8011 ،از اکثر بخشهای منشور حقوق شهروندی ایران می توان احقاق حقوق تراجنسیها بخصوص
ورزشکاران تراجنسی را استنباط نمود ،لکن ماده  1با اشاره به حق کرامت و برابری انسانی بیان میدارد :اعمال هرگونه تبعیض ناروا
به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصتهای شغلی و آموزشی ممنوع است .دولت باید از
هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی ،خودداری کند .همچنین بند الف ماده
 7منشور حقوق بشر اسالمی نیز از زاویه ای دیگر به این موضو ع پرداخته و عنوان میدارد که :هر کودکی از زمان تولد ،حقی بر
گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محاف ظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد .در ضمن
باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبتهای ویژه نسبت به آنها مبذول شود.
یافته های تحقیق در خصوص کشور آمریکا نشان داد که آن دسته از قوانین آمریکا که در مورد ورزشکاران تراجنسی قابل استفاده
است ،با اختیارات قانونی حوزه قضایی خیلی همپوشانی ندارد .قوانین فدرال و ایالتی و همچنین احکامی در شهرداری تصویب شده
است که بر وضعیت ورزشکاران تراجنسی تأثیرگذار است .مقررات انجمن های ورزشی دولتی ،و مقررات  NCAAصالحیت
دانشجویان ودانش آموزان تراجنسی را تحت نظارت قرار می دهد .بسیاری از قوانین این کشور امکان دسترسی افراد تراجنسی را به
امکانات و تجهیزات ورزشی تسهیل می کنند؛ در حالیکه برخی از قوانین نیز وجود دارند که محدودیتهای بیشتری ایجاد می کنند.
انکار و بی تفاوتی راه مناسبی برای حل یک مشکل یا موضوع نیست ،بلکه به رسیمت شناختن یک پدیده بدیهی مثل حقوق
ورزشکاران تراجنسی است که می تواند به دستیابی به راهبردهایی موثر در این زمینه انجامیده و موجبات احقاق حقوق شرعی،
قانونی و انسانی این گروه را فراهم آورد .اکثر مواد شرعی و فقهی از یک سو و مستندات قانونی اسناد باالدستی کشور همگی به
نحوی به حقوق برابر اعضای جامعه در بهره مندی از فرصت های عادالنه اشاره دارد که با روش های حقوقی قابل استناد و تعمیم به
ورزشکاران تراجنسی نیز می باشند .این قاعده در کشور آمریکا نیز بطور مشابهی وجود دارد .در قوانین این کشور نیز علی رغم
تأکید بر رعایت عدالت در خصوص بهره مندی از منابع موجود ،اما در عمل برخی از قوانین وجود دارند که افراد تراجنسی را در
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
ورزشکاران تراجن سی را به رسمت شناخته اند .لکن مهمترین موضوع این حوزه تصویب قوانینی مدون با توجه به اقتضائات قانونی و
فرهنگی علم حقوق در ایران می باشد.
واژه های کلیدی :حقوق ورزشکاران تراجسنی ،قوانین موضوعه ،حقوق ورزشی
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مقایسه فعالیتهای بدنی شهروندان تهرانی و فعالیتهای ورزشی مورد عالقه آنها
فرشته سادات میرحبیبی ،8فرزاد غفوری ،9حبیب هنری
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 -9دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 -0دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

چکیده
زندگی در کالنشهرها و گسترش زندگی آپارتماننشینی ،تحرک شهروندان را به شدت کاهش داده است .به دلیل مشغلهی زیاد
کاری ،این افراد دارای محدودیت در شرایط فعالیت بدنی میباشند .هدف از تحقیق حاضر مقایسه فعالیت های بدنی شهروندان
تهرانی و فعالیت های ورزشی مورد عالقه آنها است .در پژوهش حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و آمیخته (کیفی و کمی)
استفاده شد .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه شهروندان تهرانی شامل میشدند .استفاده از روش نمونهگیری نظری با  95نفر از
افراد جامعه ،مصاحبههای کیفی انجام شد .همچنین در بخش کمی حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شد .با توجه
به جدول کرجس-مورگان و بنابر جمعیت باالی شهر تهران میزان نمونه آماری  019نفر شامل شد که با توجه به گسترده بودن
نمونه آماری و برای اطمینان از داده کافی  983نفر را به عنوان نمونه به روش خوشهای-تصادفی انتخاب گردیدند ،در نهایت
پرسشنامه محقق ساختهای حاصل از نتایج مصاحبهها تهیه شد .روایی پرسشنامه توسط  89نفر از اساتید و متخصصین مدیریت
ورزشی مورد تایید قرار گرفت .همچنین از آلفای کرونباخ (با استفاده از  03نفر) برای اندازهگیری پایایی استفاده شد که برای
پرسشنامه  30192به دست آمد .پس از شناسایی شاخصها ،پرسشنامه محقق ساختهای تهیه و از آزمونهای آماری مانند تی تک
نمونه برای بررسی و مقایسه شاخص ها استفاده شد.
نتایج نشان دادند که بین ورزش مورد انجام شهروندان تهرانی با عالیق ورزشی آنها تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنین بین
سن و میزان فعالیت بدنی شهروندان تهرانی رابطه معنیدار و معکوس و بین تحصیالت و میزان فعالیت بدنی شهروندان تهرانی
رابطه معنیدار و مثبت مشاهده شد .رابطه بین درآمد و میزان فعالیت بدنی شهروندان تهرانی نیز معنیدار و مثبت به دست آمد.
نتایج اولویتبندی عوامل موثر بر میزان فعالیت بدنی شهروندان تهرانی نشان داد که نداشتن محدودیتهای مالی ،تشویق و ترغیب
خانواده و دوستان ،وجود اماکن و تجهیزات ورزشی مناسب در محل زندگی مهمترین عوامل موثر بر میزان فعالیت بدنی شهروندان
تهرانی بودند.
کلمات کلیدی :فعالیتهای بدنی ،شهروندان تهرانی ،فعالیتهای ورزشی ،ورزش همگانی.
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حقوق دانشجویان ورزشکار تراجنسی در آمریکا
0

مارک دادز* ،8کاترین ام .پوالسک ،9آنه دومارتینی
 -8استاد دانشگاه سانی کورتلند
 -9استاد دانشگاه سانی کورتلند
 -0استاد کالج فلگلر

چکیده
سیاست های جامع کشور ،فرصت شرکت در ورزش را برای دانشجویان تراجنسی با هویت جنسیتی همسو با ویژگی های ظاهری
آنها (زن یا مرد) فراهم کرده است .این سیاست ها مشارکت ورزشی دانشجویان تراجنسی را ارتقا می بخشد .شرکت در فعالیتهای
ورزشی بین دانشگاهی بخش مهمی از تجربه آموزش برای همه دانشجویان است (گریفین و کارول .)9383 ،جوانان تراجنسی بیش
از سایر دانشجویان با خطر احساس انزوا ،فرار ،آزار و اذیت و خودکشی مواجهند .اما فعالیتهای ورزشی بین دانشگاهی مزایای زیادی
برای آنها به همراه دارد .برخی از این مزایا شامل تاب آوری روانشناختی ،احساس وابستگی و خودپنداره مثبت است
(بوزوویس9381،؛ کاسیو ،گریتک ،گیگا ،ویلناس و دانیشوسکی .)9381 ،بنابراین ،توجه به سیاستهای جامع برای سالمت و امنیت
دانشجویان تراجنسی یک ضرورت حیاتی است .با این وجود  ،ورود دانشجویان تراجنسی به رویدادهای ورزشی لزوم توجه به
موضوعاتی نظیر بازی عادالنه  ،نگرانی از آسیب دیدگی و کاهش فرصت های ورزشی برای ورزشکاران زن را افزایش می دهد .به
عبارتی دیگر ،این نگرانی وجود دارد که اگر یک مرد تراجنسی در مقابل زنان رقابت کند ،چون از نظر فیزیولوژیکی نسبت به زنان
برتری دارد ،پس احتمال اینکه با این برتری به موفقیت در رقابت برسدو یا به رقیبان زن آسیب برساند و یا فرصت های ورزشی را از
زنان دور کند ،وجود دارد .روش تحقیق حاضر از نوع کیفی با استفاده از روش تحقیق اسنادی و تحلیل کیفی متون و اسناد
باالدستی کشور با محوریت جوانان تراجنسیتی بود .جامعه مورد مطالعه تحقیق کلیه اسناد باالدستی و سیاستهای جامع کشور با
محوریت حقوق جوانان تراجنسیتی بود .ابزار اندازه گیری تحقیق برگه های فیش برداری ،و پرسشهای نیمه ساختاریافته بود.
آن دسته از قوانین آمریکا که در مورد دانشجویان ورزشکار تراجنسی قابل استفاده است ،با اختیارات قانونی حوزه قضایی خیلی
همپوشانی ندارد .عالوهبر این ،قوانین فدرال و ایالتی و همچنین احکامی در شهرداری تصویب شده است که بر وضعیت ورزشکاران
تراجنسی تأثیرگذار است .همچنین مقررات انجمن های ورزشی دبیرستان های دولتی ،و مقررات  NCAAوجود دارد که صالحیت
دانشجویان ودانش آموزان تراجنسی را تحت نظارت قرار می دهد .این در حالی است که بسیاری از این قوانین امکان دسترسی
دانشجویان تراجنسی را به امکانات و تجهیزات ورزشی تسهیل می کنند؛ در حالیکه برخی از قوانین نیز وجود دارند که
محدودیتهای بیشتری ایجاد می کنند .تجزیه و تحلیل موضوع ورزش دانشجویان تراجنسی از منظر حقوقی و جامعه شناختی ،و
حوزه های همپوشانی آنها موضوع مهمی است که نتایج آن می تواند بر بهبود شرایط شرکت دانشجویان تراجنسی در فعالیتهای
ورزش دانشگاهی و سایر فعالیتهای مشابه اثرگذار باشد.
کلمات کلیدی :تراجنسی ،دانشجوی ورزشکار ،حقوق

1. Mark.Dodds@cortland.edu
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تاثیر هوش اخالقی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان مازندران
*9

حیدر علی پور ،8فرشاد امامی
 -8دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آیت اله آملی،گروه تربیت بدنی،آمل ،ایران
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آیت اله آملی ،گروه تربیت بدنی ،آمل ،ایران

چکیده
عملکرد شغلی یکی از مهمترین سازههای مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت
در سازمانها به حساب میآید .ازین رو پژوهش حاضر باهدف تاثیر هوش اخالقی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان
مازندران انجام گرفته است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است که از نظر هدف کاربردی و جمع آوری داده ها به
صورت میدانی صورت گرفته است .جامعه آماری تحقیق را کلیه معلمان تربیت بدنی استان مازندران در سال تحصیلی 21-21
تشکیل دادند (8531نفر) که مطابق با جدول مورگان و کرجسی ( )8273تعداد  083نفر به روش چندمرحله ای تصادفی به عنوان
نمونه نهایی انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه عملکرد شغلی پترسون ( )8210و پرسشنامه هوش اخالقی لنیک و
کیل ( )9335بود .روایی پرسشنامه ها با توجه به استاندارد بودن مورد تایید بود ،با این حال مورد تائید  83نفر از اساتید مدیریت
ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  3/17و  3/28تائید گردید.
جهت تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار
استنباطی از آزمون  ،K-Sآزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار
 SPSSو  AMOSنسخه  95انجام شد.
بر اساس نتایج آزمون همبستگی بین هوش اخالقی و ابعاد آن (انسجام ،صداقت ،شجاعت ،رازداری ،انجام تعهدات فردی/مسئولیت
پذیری ،خودکنترلی ،کمک به دیگران ،مراقبت از دیگران ،درک احساسات دیگران ،درک نیازهای روحی خود) با عملکرد شغلی
معلمان تربیت بدنی استان مازندران ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .نتایج تحلیل مسیر نشان داد که هوش اخالقی تأثیر
مثبت معناداری بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان مازندران دارد .همچنین بر اساس تحلیل مسیر ابعاد انجام تعهدات
فردی/مسئولیت پذیری ،صداقت و انسجام اثر مثبت معناداری بر روی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی دارند و اثر شجاعت،
رازداری ،خودکنترل ی ،کمک به دیگران ،مراقبت از دیگران ،درک احساسات دیگران و درک نیازهای روحی خود بر عملکردشغلی
معلمان تربیت بدنی معناداری نبود .بر اساس نتایج هر چه معلمان تربیت بدنی از هوش اخالقی باالتری برخوردار باشند ،عملکرد
شغلی بهتری خواهند داشت .همچنین با توجه به نتایج به دست آمده الزم است به مؤلفههای هوش اخالقی از جمله تعهد و
مسئولیت پذیری ،صداقت و انسجام توجه جدی شود و مدیران و کارکنان خود را ملزم به رعایت اصول اخالقی نماید تا عملکرد
شغلی معلمان تربیت بدنی نیز افزایش یابد.
کلمات کلیدی :هوش اخالقی ،عملکرد شغلی ،معلمان تربیت بدنی
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تدوین برنامه راهبردی هیئت نجات غریق استان خراسان شمالی
مینا امانی
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیروان،گروه تربیت بدنی،شیروان ،ایران

چکیده
در هزارۀ سوم ،سازمان های ورزشی مانند بیشتر سازمان ها و نهادهای دیگر حوزه ها برای بقا و دوام در عرصة رقابت جهانی به
سازمانی راهبردمحور تبدیل شدند.دراین راستا با توجه به اینکه نظام ورزش نجات غریق در استان خراسان شمالی هنوز فاقد برنامه
ریزی راهبردی برای انجام ماموریت های خود است پژوهش با هدف تدوین برنامه راهبردی هیئت نجات غریق استان خراسان
شمالی بر اساس روش ترکیبی  swotو  qspmاجرا گردید .روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی ،از نوع تحقیقات مطالعات
استراتژیک میباشد که به صورت کمی و کیفی (روش آمیخته) اجرا شد .جامعه آماری شامل رؤسا ،معاونین ،کارشناسان اداره
ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی نجات غریق ،اساتید ورزشی ،متخصصان و ناجیان حوزه نجات غریق استان خراسان شمالی
بودند .با توجه به هدف و روش تحقیق  ،نمونه گیری در مرحله اول تحقیق به صورت هدفمند و در دسترس انجام شد و تا رسیدن
مصاحبه ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت( 89نفر) .در مرحله کمی نیز با توجه به محدودیت جامعه آماری ،کلیه اعضای جامعه
آماری به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند تعداد  808نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند .ابزار اندازه گیری شامل
پرسشنامه محقق ساخته است که به روش دلفی طراحی و تنظیم شد .جهت تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها از آزمون فریدمن و
تحلیل  swotاستفاده گردید.
بر اساس نتایج برگزاری کالس های آمادگی نجات غریق استان و برقراری تعامل و ارتباطات سازنده با سایر دستگاههای استان در
ارتباط با ورزش به عنوان مهمترین نقطه قوت ،نبود توجه به نظارت و ارزیابی فعالیت های ورزشی ناجیان جهت اصالح و بهبود
مستمر و عامل نداشتن حق بیمه برای ناجیان مهمترین نقطه ضعف ،آموزش آگاه مندانه و قدرتمند و پرورش ناجی در هر خانواده و
کثرت جمعیت جوان عالقمند به این رشته ورزشی مهمترین فرصت و نداشتن امنیت شغلی ناجیان و نداشتن ابزارهای قانونی الزم
در حمایت کردن از امور ناجیان در برابر مدیران استخرها به عنوان مهمترین تهدیدهای هیئت نجات غریق استان خراسان شمالی
مشخص شدند .همچنین جایگاه راهبردی هیئت نجات غریق استان خراسان شمالی در منطقه  woقرار دارد .بر اساس نتایج
بنابراین ،هیئت های نجات غریق باید بتواند نقاط ضعف و موارد آسیبپذیر خود را در داخل سازمان رفع کند و مزایای محیط بیرون
از قبیل فناوری جدید ،امکانات بهبود و ترمیم فناوری موجود یا نیروی تخصصی با مهارتهای باال را برای حل مشکالت خود به
خدمت بگیرد.
کلمات کلیدی :برنامه استراتژیک ،هیئت های ورزشی نجات غریق ،استان خراسان شمالیSWOT ،
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امکان سنجی توانمندیهای عوامل داخلی هیئت نجات غریق استان خراسان شمالی
مینا امانی
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیروان،گروه تربیت بدنی،شیروان ،ایران

چکیده
امروزه هیئت های ورزشی نجات غریق به منظور ارتقای جایگاه خود در مجموعه نهادهای سیاست گذاری و تصمیم گیرنده ،در صدد
رسیدن به اهداف سازمانی خود نیازمند برنامه راهبردی و شناسایی نقاط قوت و ضعف می باشند .دراین راستا با توجه به اینکه نظام
ورزش نجات غریق در استان خراسان شمالی هنوز فاقد برنامه ریزی راهبردی برای انجام ماموریت های خود است پژوهش با هدف
بررسی امکان سنجی توانمندیهای عوامل داخلی هیئت نجات غریق استان خراسان شمالی می باشد .روش تحقیق حاضر توصیفی-
پیمایشی ،از نوع تحقیقات مطالعات استراتژیک میباشد که به صورت کمی و کیفی (روش آمیخته) اجرا شد .جامعه آماری شامل
رؤسا ،معاونین ،کارشناسان اداره ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی نجات غریق ،اساتید ورزشی ،متخصصان و ناجیان حوزه نجات
غریق استان خراسان شمالی بودند .با توجه به هدف و روش تحقیق ،نمونه گیری در مرحله اول تحقیق به صورت هدفمند و در
دسترس انجام شد و تا رسیدن مصاحبه ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت ( 89نفر) .در مرحله کمی نیز با توجه به محدودیت
جامعه آماری ،کلیه اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند تعداد  808نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب
شدند .ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته است که به روش دلفی طراحی و تنظیم شد .جهت تجزیه و تحلیل
استنباطی برای نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) از آزمون دو جمله ای ،فریدمن و تحلیل  swotاستفاده گردید.
بر اساس نتایج ،نقاط قوت و ضعف هیئت نجات غریق استان خراسان شمالی در سطح معناداری  p>3/38از دید خبرگان قابل
پذیرش میباشد .همچنین نتایج آزمون فریدمن درخصوص نقاط قوت و ضعف در سطح ( )p>3/38معنادار بود که مشخص کننده و
بیانگر وجود اولویت و عدم هماهنگی بین نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) هیئت نجات غریق بود .ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
هیئت نجات غریق خراسان شمالی ( )IFEنیز نشان داد با توجه به مقدار  9/979به دست آمده که کمتر از  9/5است ،در تدوین
برنامه راهبری توسعه هیئت نجات غریق خراسان شمالی نقاط ضعف هیئت نجات غریق خراسان شمالی بر نقاط قوت آن غلبه
داشتهاند .بر اساس نتایج بنابراین ،هیئت های نجات غریق باید بتواند نقاط ضعف و موارد آسیبپذیر خود را در داخل سازمان رفع
کند  .همچنین بهبود نقاط ضعف و قوت هیئت های نجات غریق در استان خراسان شمالی زمانی میسر است که همه مولفه های
اثرگذار مورد توجه و بررسی مسئولین قرار گیرد.
کلمات کلیدی :برنامه استراتژیک ،هیئت های ورزشی نجات غریق ،عوامل داخلیSWOT ،
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تاثیر هوش اخالقی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان مازندران
*9

حیدر علی پور ،8فرشاد امامی
 -8دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آیت اله آملی،گروه تربیت بدنی،آمل ،ایران
 -9استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آیت اله آملی ،گروه تربیت بدنی ،آمل ،ایران

چکیده
رفتار شهروندی سازمانی یک اصطالح نوپا در حوزه منابع انسانی می باشد که برای همه سازمان ها از اهمیت بسیار زیادی برخودار
است .ازین رو پژوهش حاضر باهدف تاثیر هوش اخالقی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان مازندران انجام
گرفته است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است که از نظر هدف کاربردی و جمع آوری داده ها به صورت میدانی
صورت گرفته است .جامعه آماری تحقیق را کلیه معلمان تربیت بدنی استان مازندران در سال تحصیلی  21-21تشکیل دادند
(8531نفر) که مطابق با جدول مورگان و کرجسی ( )8273تعداد  083نفر به روش چندمرحله ای تصادفی به عنوان نمونه نهایی
انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران ( )8223و پرسشنامه هوش اخالقی
لنیک و کیل ( )9335بود .روایی پرسشنامه ها با توجه به استاندارد بودن مورد تایید بود ،با این حال مورد تائید  83نفر از اساتید
مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  3/15و  3/28تائید
شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح
آمار استنباطی از آزمون  ،K-Sآزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار
 SPSSو  AMOSنسخه  95انجام شد.
بر اساس نتایج آزمون همبستگی بین هوش اخالقی و ابعاد آن (انسجام ،صداقت ،شجاعت ،رازداری ،انجام تعهدات فردی،
خودکنترلی ،کمک به دیگران ،مراقبت از دیگران ،درک احساسات دیگران ،درک نیازهای روحی خود) با رفتار شهروندی سازمانی
ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که هوش اخالقی تأثیر مثبت معناداری بر رفتار
شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی دارد .همچنین بر این اساس ابعاد انسجام ،شجاعت ،کمک به دیگران و مراقبت از دیگران اثر
مثبت معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی دارند و اثر صداقت ،رازداری ،انجام تعهدات فردی ،خودکنترلی،
درک احساسات دیگران و درک نیازهای روحی خود بر رفتار شهروندی سازمانی معناداری نبود .هوش اخالقی در سازمان به عنوان
فرهنگ فردی محسوب می شود که از طریق آن ،ارزشهای ارزشمندی به افراد القاء می شود تا بصورت مستمر طبق این ارزشها
رفتار نمایند که می تواند نقش سازنده ای در کاهش رفتارهای ضدشهروندی چون لجبازی و خودسری ،مقاومت در برابر اقتدار،
اجتناب از کار ،کینه توزی وپرخاشگری معلمان تربیت بدنی داشته باشد.
کلمات کلیدی :هوش اخالقی ،رفتار شهروندی سازمانی ،معلمان تربیت بدنی
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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
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تأثیر سهولت خدمات بر اهداف آینده خرید مصرفکنندگان مراکز ورزشی ارزانقیمت
*0

شهرام نظری،8مهدی محمودی یکتا،9مهدی جنتی
 -8استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ایوان کی
 -9مربی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ایوان کی
 -0کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ایوان کی

چکیده
هدف  :از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سهولت خدمات بر اهداف آینده خرید مصرفکنندگان مراکز ورزشی ارزانقیمت است.
روش تحقیق  :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعهی آماری پژوهش را مصرفکنندگان و مراجعه کنندگان از
مراکز ورزشی ارزانقیمت واقع در مناطق  99گانه شهر تهران تشکیل میدهد .در این تحقیق به علت اینکه تعداد افراد جامعه آماری
پژوهش نامحدود است ،از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران برای جامعه نامحدود استفاده گردید که بر این اساس حجم نمونه
بهصورت تصادفی در دسترس و برابر با  019نفر در نظر گرفته شد.بهمنظور اندازهگیری متغیرهای تحقیق و نظرسنجی از ذینفعان،
مصرفکنندگان و مراجعه کنندگان از مراکز ورزشی ارزانقیمت از پنج نمونه پرسشنامه ،استفاده گردید .اعتبار محتوای این
پرسشنامه توسط افرادی متخصص در موضوع موردمطالعه تعیینشده است .چون پرسشنامه استاندارد است ،روایی آن تضمینشده
است .پرسشنامه اول که توسط الکساندریس در سال  9339طراحی گردید ،مرتبط با بحث کیفیت ادراکشده است با پایایی
 ،3/181پرسشنامه دوم که توسط چانگ پلونسکی در سال  9389طراحی گردید مرتبط با سهولت خدمات با پایایی ،3/199
پرسشنامه سوم که توسط زیتامل در سال  8221طراحی گردید مرتبط باارزش درک شده با پایایی  ، 3/239پرسشنامه چهارم که
توسط زیتامل و بری در سال  8221طراحی گردید مرتبط با اهداف آینده خرید در قالب توجهات رفتاری طراحیشده با پایایی
 3/173میباشد و پرسشنامه رضایتمندی الیور ( ،)9333با پایایی  3/729میباشد.
یافتهها  :بر اساس نتایج بدست آمده و با توجه به سطح معناداری  p <3/338و ضریب همبستگی ، r)019( = 3/ 719بین
سهولت خدمات و اهداف آینده خرید مصرف کنندگان مراکز ورزشی ارزان قیمت شهر تهران تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری :بین متغیر مستقل سهولت خدمات و همچنین مؤلفه رضایتمندی بر اهداف آینده خرید رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق میتوان گفت که در حمایت از فرضیههای پژوهش تأثیر سهولت خدمات بر روی اهداف
آینده خرید مصرفکنندگان و مراجعه کنندگان از مراکز ورزشی ارزانقیمت ورزشی نیز تأیید شد .در تبیین یافته تحقیق میتوان
گفت در نتایج اکثر محققین این نکته قابل مشاهده می باشد که سهولت خدمات ارائه شده از سوی مراکز ورزشی با اهدف آینده
خرید یا استفاده مجدد مصرف کنندگان از همان مراکز ورزشی غالبا ارتباط معنادار و مثبتی با هم دارند.

کلمات کلیدی  :سهولت خدمات  ،اهداف آینده خرید ،مراکز ورزشی ارزان قیمت
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تأثیر رفتارهای مشتری محور فروشندگان ورزشی بر فروش و رضایت مشتریان
0

حسن قره خانی ، 8بهزاد ایزدی ، 9زیبا نصیری
 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه زنجان
 -83استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان
 -88دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
چکیده

مقدمه و هدف :با توجه به اینکه بازاریابی ورزشی به خاطر تفاوت مشتریان این حوزه با مشتریان سایر حوزه ها منحصر به فرد است
مطالعه و کشف نیازهای مصرف کنندگان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها و شناسایی عوامل تأثیر گذار از عمده ترین وظایف بازاریابان ورزشی است.
زیرا با توجه به سلیقه بازار هدف که از لحاظ پارامترهای سن ،درآمد ،ذائقه ،سطح تحصیالت و غیره با یکدیگر متفاوتاند ،کاال یا خدمت
متناسب آن بازار شناسایی و عرضه میشود( .فتحعلی و خیری .)8020 0هدف اصلی این تحقیق شناسایی ارتباط و تاثیر رفتارهای مشتری محور
فروشندگان ورزشی شهر زنجان بر میزان فروش و رضایت مشتریان آنها بود.
روش تحقیق :روش تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود .جامعه آماری تحقیق
شامل کلیه فروشندگان فروشگاه های ورزشی شهر زنجان بود که به علت محدود بودن آن همگی ( 20نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند(برابری
جامعه و نمونه) .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد السر و هارتمن ( )9387بود .روایی پرسشنامه ها به تائید اساتید مدیریت ورزشی
رسیده و ثبات درونی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به تائید رسید .برای تجزیهو تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از
جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر و برآورد
رابطههای میان متغیرهای پنهان مسئله و برازندگی مدل با استفاده از نرم افزار  PLS Smartاستفاده شد.
یافته ها :در فرضیه اول مبنی بر تاثیر رفتار مشتری محور فروشندگان ورزشی بر عملکرد فروش آنها با توجه به عدد ضریب مسیر 3/71
و مقدار  tبرابر با  1/13و سطح معنیداری  3/333این فرضیه تایید شد و می توان گفت رفتار مشتری محور فروشندگان بر عملکرد فروش آنها
تاثیر دارد.
همچنین نتایج نشان داد ضریب مسیر رفتار مشتری محور فروشندگان بر رضایت مشتری  3/15است .با توجه به مقدار  tبرابر با  1/95و
سطح معنیداری  3/333فرضیه دوم مبنی بر تاثیرگذاری رفتار مشتری محورفروشندگان بر رضایت مشتری نیز تایید می گردد.

جدول()8نتایج فرضیه ها
ضریب
مسیر
رفتار مشتری محور  >-عملکرد فروش

3/717

985

t-value

p-value

نتیجه فرضیه

1/131

3/333

تأیید فرضیه اول
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رفتار مشتری محور  >-رضایت مشتری
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3/157

1/953

3/333

تأیید فرضیه دوم

نتیجه گیری:
با توجه به نتایج می توان گفت رفتار مشتری محور موجب ارتقای روابط بین فروشنده و مشتری و در نتیجه رضایت مشتری می شوند.
فروشندگان با رفتارهای مشتری محور خود تالش خود را صرف درک بهتر مشتریان کرده و رفتارهایی اتخاذ می کنندکه باعث تقویت روابط آنها
با مشتری می شود و با شناسایی مشکالت و راه حل های بالقوه ای که نگرانی ها و خواسته های مشتریان می باشد بر رضایت مشتریان اثر
مثبت گذاشته و از این طریق بر عملکرد فروش خود نیز تاثیر می گذارند.
کلمات کلیدی :رفتار مشتری محور  ،عملکرد فروش  ،رضایت مشتری
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نقش مدیریت منابع انسانی سبز با بعد اقتصادی
توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان کشور
0

پریسا ساریخانی ،1حبیب هنری ،2جواد شهالیی
 -8کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
 -9دانشیار مدیرت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی ،نهران( استاد راهنما)
 -0دانشیار مدیرت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی ،نهران( استاد مشاور)
چکیده

مقدمه و هدف :امروزه سازمانها از تمام جهات به پذیرش مدیریت سبز پرداخته و یکی از این زمینه ها ،مدیریت منابع انسانی است و فعالیت
های منابع انسانی باید سازمانها را در رسیدن به هدفهای سبز یاری کنند .همچنین توسعه اقتصادی یکی از مهمترین موضوعات و اهدافی
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.
روششناسی :این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که جامعه آماری آن شامل مدیران و کارمندان ستادی وزارت ورزش و جوانان
کشور بودند که حجم جامعه حدود  8933نفر بود .طبق جدول مورگان  927نفر از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار اندازه-
گیری شامل پرسشنامههای مدیریت منابع انسانی سبز سخاوالکر و تادانی ( )9380و توسعه پایدار کارکولیان ،اساکر و هالک ( )9385بود.جهت
بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان آلفای کرونباخ هر دو متغیر بیشتر از مقدار معیار  3/7بود .جهت تجزیه و تحلیل
دادهها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد ،کولموگروف-اسمیرنوف) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی
پیرسون و رگرسیون خطی ساده) استفاده شد همچنین جهت تحلیل از نرم افزار اس پی اس اس نسخه  95استفاده گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی سبز با توسعه اقتصادی وزارت ورزش و جوانان رابطه وجود دارد ;(R=0/35
) .P=0/001همچنین یافتهها تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مولفه اقتصادی را تایید میکنند ( .)p>3/35جهت تاثیر مثبت است که نشان
می دهد افزایش مدیریت منابع انسانی سبز با افزایش بعد اقتصادی توسعه پایدار همراه است که شدت تاثیر برابر با  3/097بود.
نتیجهگیری :به طور کلی نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز با توسعه اقتصادی وزارت ورزش و جوانان رابطه وجود دارد .در قالب
نظر ،می توان از این نتایج در جهت تکمیل مبانی این حوزه بهره برد .در قالب عمل نیز ،مدیران سازمانهای ذیربط میتوانند از این نتایج در
جهت توسعه اقتصادی وزارت ورزش و جوانان استفاده کنند.
واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،توسعه اقتصادی ،مدیریت منابع انسانی سبز ،وزارت ورزش و جوانان
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شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان صنایع نفت و گاز زاگرس جنوبی در فعالیت های ورزشی
9

حسن عسگری ،8شهریار دهقانی ،9اسد رنجبر
 .8کارشناس ارشد فیزیولوزی ورزش و مسئول امور ورزش شرکت زاگرس جنوبی
 .9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
چکیده

مقدمه و هدف :امروزه شرکت در فعالیت های ورزشی به سبب تاثیراتی که بر روی سالمتی و تندرستی افراد جامعه بخصوص کارکنان
دارد بسیار مور توجه می باشد(ستایش .) 8029 ،پژوهش حاضر باهدف شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان صنایع نفت و
گاز زاگرس جنوبی در فعالیت های ورزشی صورت گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان صنایع نفت و گاز زاگرس جنوبی در شهرستان
های جم می باشد ( 790نفر) .اندازه نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان  991نفر و به صورت تصادفی انتخاب شدند .ابزار پژوهش
پرسشنامه مشارکت ورزشی ستایش ( )8029بود .روایی پرسشنامه ها به تائید چندتن از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و پایایی پرسشنامه ها
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به مقدار  3/19برآورد شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد
فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای و رتبه بندی فریدمن استفاده شد .تمامی عملیات
آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSو آموس انجام شد .
یافته ها :نتایج تحقیق آزمون تی نمونه ای نشان داد عوامل اجتماعی -فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،عوامل مربوط به امکانات و تجهیزات ،عوامل
محیطی ،سالمتی و تندرستی ،عوامل تفریحی (لذت و نشاط) ،تعامل اجتماعی و عوامل سازمانی به عنوان عوامل موثر بر مشارکت ورزشی
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.
نتیجه گیری :موضوع مشارکت کارکنان در فعالیت های ورزشی از وسعت و گستردگی زیادی برخوردار است .به عبارت دیگر ،انگیزه افراد
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
در جهت گیری یا تمایل افراد برای مشارکت در فعالیت های ورزشی موثر هستند(پامال 0و همکاران .)9380 ،همان طور که نتایج تحقیق حاضر
نشان می دهد عوامل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،امکاناتی ،محیطی ،سالمتی و تندرستی ،تعامل اجتماعی ،تفریحی و سازمانی نقش موثری
در مشارکت کارکنان در فعالیت های ورزشی دارند .پس ب ا توجه به نتایج تحقیق باید گفت مشارکت کارکنان در فعالیت های ورزشی بستگی به
میزان انگیزه آنها و عوامل گوناگونی دارد .بنابراین میتوان ادعا کرد که استمرار ،شدت و مدت فعالیت بدنی آنها می تواند با مهیا بودن این عوامل
بیشتر گردد .اینکه کارکنان تمایل زیادی برای م شارکت در فعالیتهای ورزشی دارند ولی میزان آنها کم است ،نشان میدهد که ارائه برنامهها و
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.
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کلمات کلیدی :مشارکت ،فعالیت های ورزشی ،کارکنان ،زاگرس جنوبی.
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