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 سخن رئیس همایش

 ریموضوع همان رسالت خط نیممکن است. ا ریورزش غ یو فلسف یعلم یورزش کشور بدون توجه به مبان یمعتقدم تعال

 قرار دهند.  یو منتقدانه مورد کنکاش و بررس یعلم یالت ورزش کشور را با نگاهها و معضپژوهشگران است که چالش

وزارت ورزش و  ازیمورد ن یسخت افزارها و نرم افزارها یفیو ک یروزآمد کردن دانش دست اندرکاران ورزش کشور، ارتقاء کم

توانند یهستند که م ییجمله محورها کردن ورزش کشور از یعلم یتالش همه جانبه برا تیجوانان در بخش پژوهش و در نها

 .فراهم سازد یو پژوهش یوزارت ورزش و جوانان با مراکز آموزش شتریهر چه ب یهمکار نهیزم

بهره  شیهما نیا یعلم یخود از دستاوردها ازیوزارت ورزش و جوانان به فراخور ارتباط و ن رانیمد هیکل دوارمیام انیدر پا

تخصص  کیبه عنوان  یورزش تیریمد یفیدر ارتقاء ک یمؤثرتر یگام ها زین رانیا یزشور تیریمد یگرفته و انجمن علم

 روزافزون دارم یو سالمت تیموفق یآرزو ش،یهما نیشرکت کنندگان ا یتمام یجامعه بردارد برا ازیمورد ن یعلم

 

 

  یگودرز محمود

 شیهما سیرئ
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 همایش ریسخن دب

 یی. سنجش سطح دانارودیهر جامعه به شمار م یو تعال شرفتیپ یاصل یهااز محورها و شاخص یکی ییامروزه دانا یایدر دن

 یهاموثق وابسته است، دانسته یو آسان به منابع علم عیسر یبه دسترس ییو مصرف اطالعات و گسترش دانا دیتول زانیبه م

امر بر همگان  نی. ادیآیبه دست م م،یدهیخود انجام م که ییهاموجود و یا بنا به پژوهش یطالعاتبا مطالعه منابع ا ایما 

 یمرتبط با آن بازو یهاتیپژوهش و فعال گر،یپژوهش در آن کشور است. به عبارت د زانیروشن است که توان هر کشور به م

 جینتا هیبر پاما  یهاداراست اگر دانسته ید ناخالص ملیدر تول ییشود و نقش بسزایو اجرا محسوب م تیریمد ینرم افزار

باشد، تالش ما  یجار یهالیبر مشاهدات و تحل یو اگر مبتن میاباشد، در واقع به مصرف اطالعات پرداخته یقبل یهاپژوهش

 یپژوهش یهاتیلدر واقع حاصل فعا دیاطالعات و دانش جد دیتول یمنبع اصل ن،یاطالعات منجر شده است؛ بنابرا دیبه تول

مند در منسجم و نظام یکه انجام شود، تالش یژوهش در هر موضوع، به هر گونه و در هر سطح. پردیگیاست که انجام م

 نیبهتر افتنی یاست برا یوششکپژوهش  م،یها سر و کار داراست که با آن ییهاتوسعه دانش موجود درباره موضوع یراستا

 .یزندگ یهاموجود در عرصه تحل مشکال یممکن برا یراهکارها

برداشته  یورزش تیریعلم مد گاهیجا یدر ارتقا یموثر یهاتوانسته است گام ریسال اخ چنددر  رانیا یورزش تیرمدی انجمن 

و  دیاسات یو مشارکت تمام ییمهم بدون هم افزا نیاهتمام ورزد. بدون شک ا یعلم یورزش تیریشدن مد نهیو بر نهاد

مستمر خود در  یهاانجمن که با تالش رهیمد ئتیمحترم ه یاراستا اعض نیرشته به دست نخواهد آمد. در ا نیا انیدانشجو

 تالش را از خداوند منان آرزومندم.  نیتداوم ا دینهم و امیبودند را ارج م یراستا ساع نیا

 نیکه در ا ییهاتیکشور، موفق یشورز تیریدر جامعه مد یپژوهان و همکاران گرامدانش د،یاسات هیدر انتها ضمن تشکر از کل

 مانیو ا دانمیحوزه م نیو موثر ا نهیبه تیریو مد یدانش یروهایکشور حاصل شده خواهد شد را مرهون وجود ن یبرا عرصه

متخصص کشور، توسعه و  یانسان یروهاین زشیو توجه به انگ یدر جذب، نگهدار یتیریمناسب مد کردیدارم که با اتخاذ رو

 .میشاهد باش زمانیور عزجوانب آن در کش یرا در تمام یورزش تیریمد یبالندگ

 

 

  یهنر بیحب                                                                                               

 انجمن  ریو دب شیهما ریدب                                                                                             
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 یعلم معاونسخن 

 کردی)پژوهش مدار( در آن جامعه است. منظور از رو یپژوهش کردیگسترش رو ازمندیو توسعه پژوهش در هر جامعه ن تیموفق

 یهاافتهیمهم به  میاز هر تصم شینوع نگاه پ نیگوناگون است. در ا یهابر پژوهش نسبت به موضوع یمبتن ینگاه یپژوهش

 یهاافتهیپژوهش مدار از  کردیدر رو گر،ید انی. به بشودیدارد، توجه م باطارت یریگمیتصم که به موضوع یقبل یهاپژوهش

 یپژوهش یکردیخود رو یهاتیکه در فعال ی. کساندیآیبه عمل م یبهبود وضع موجود استفاده موثر یبرا یقبل یهاپژوهش

راهکارها  نیخود به بهتر اهداتمش لیو تحل هیتجزموجود پرداخته و با  تیبه مطالعه وضع میاز هر گونه تصم شیدارند، پ

 کردیرو ن،یبنابرا رند؛یبهره گ یاستهیبه نحو شا زیپژوهشگران ن ریآثار سا جیکنند تا از نتایآنان تالش م ن،ی. همچنشندیاندیم

 ین جامعه تسرسرچشمه اثر خواهد بود که در سطوح و امور گوناگو یمحدود نشده و زمان یا گروه خاصیبه قشر  یپژوهش

مناسب و  تیکم انگریب یورزش تیریمد طهیانجام شده در ح یهابه آمار و اطالعات مقاالت و پژوهش یباشد نگاه افتهی

 اتیتعداد مناسب نشر نیمتعدد در طول سال و همچن یهاشیهما یحوزه است، برگزار نیقابل قبول پژوهش در ا تیفیک

رشته فراهم آورده است تا  نیپژوهشگران ا یبرا یفرصت مناسب گر،ید یهاتهبه نسبت رش طهیح نیدر ا یو پژوهش یعلم

با  ندهیبوده و در آ نیاز ا شیرشته قطعا ب نیا لیحال پتانس نیعموم قرار دهند. با ا یخود را در معرض مطالعه یهاپژوهش

گسترده خواهد  شیپاز  ترشیرشته ب نیدانش در ا یرشته مرزها نیا یمیه نام و قدب دیحضور پژوهشگران جوان و تجربه اسات

 شد. 

روز  یورزش تیریتا مد میآرزومند شیهما نیدانش پژوهان و همکاران شرکت کننده در ا د،یاسات هیدر انتها ضمن تشکر از کل 

ما  هندیآ یکننده دست آوردها نیرشته تضم نیا یانسان یهاشده و قطعا ارتقاء مهارت کیخود نزد یواقع گاهیبه روز به جا

 .خواهد بود
 

 

  یتجار فرشاد                                                                                   

 و خزانه دار انجمن شیهما یعلم معاون                                                                                    
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 یگذار استیس یشورا

  یمحمود گودرز دکتر

 ابوالفضل فراهانیدکتر 

 دکتر حبیب هنری

 یجارتدکتر فرشاد 

 دکتر محمد پورکیانی

 دکتر لقمان کشاورز

  یقاسم دیدکتر حم

 قیاء تا ناهیددکتر 

 دکتر عباس نظریان مادوانی

 دکتر مرجان صفاری

  یافشار یدکتر مصطف

 دکتر حمید سیفی

 آقای علی دیرنده

 یقهفرخ دوستیعل میدکتر ابراه

 اکبر فریدفتحیدکتر 

 

  محمود گودرزی: دکتر  همایش رییس

  یهنر بی: دکتر حب همایش ریدب

  ی: دکتر فرشاد تجاریعلم معاون

  ابراهیم علیدوست قهفرخی: دکتر اجرایی معاون

 

  اکبر فریدفتحیدکتر  ها: تهیکم یمسئول هماهنگ

  ی: سجده مرادابط عمومیوو ر خانه ریمسئول دب

  طفی افشاریئول کمیته انتشارات: دکتر مصمس

 عشجی رضادکتر : بازاریابی تهیل کمومسئ

  مهسا نعمت زاده: اسپانسرینگ تهیمسئول کم

  فتحیدکتر اکبر فریداطالعات:  یاورفن تهیمسئول کم

  یدارابکتابچه: مسعود  نیتدو تهیمسئول کم

  مهدیه سراجین: یداوطلب تهیمسئول کم
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 چکیده مقاالت
 سخنرانی

 
 لمی مدیریت ورزشیعهمایش ملی انجمن  چهارمین

 
 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران – 1397 ماه بهمن 17و  16
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ایران  های فوتبال لیگ برتراز بروز آشوب در میان هواداران باشگاه (ISMری )ارائه مدلی ساختاری تفسی

 )رویکردی آینده پژوهانه(

 2، معصومه کالته سیفری1*ریمی قاجاحسن غال

 شگاه مازندراندیریت ورزشی دانمکارشناسی ارشد  -1

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران -2

 

 رانیبرتر ا گیفوتبال ل هایهواداران باشگاه انی( از بروز آشوب در مISM) یریتفس یتارساخ یهدف از پژوهش ارائه مدل هدف:

 ( بود.پژوهانه ندهیآ یکردی)رو

 ندهیآ هایشیوه ترین کاربرد( که از پرISMی بر مدلسازی ساختاری تفسیری )تنبمکاربردی و  ،یفیپژوهش توص نیا روش تحقیق:

استاد مدیریت ورزشی، عوامل موثر بر  8و نظرسنجی از  یدلف کیتکنابتدا با استفاده از  نجام شد.ا ،(2011)گوده و دورانس،  است یپژوه

در پنج مرحله شامل تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری،  ISMیان هواداران شناسایی گشت. پس از شناسایی عوامل، بروز آشوب در م

عوامل و ترسیم مدل به اجرا در آمد. جامعه پژوهش از کلیه مسئولین  ماتریس دستیابی اولیه، ماتریس دستیابی نهایی، سطح بندی

د به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت نتن از آنان به شیوه هدفم 10که ال ایران شکل گرفت های لیگ برتری فوتبکمیته هواداران باشگاه

مه مقایسه زوجی عوامل شناسایی شده استفاده شد است از پرسشنا ISMاری که اولین مرحله از دستیابی به ماتریس خودتعاملی ساخت

  استفاده گردید.       MATLAB2014از نرم افزار  ISMو در اجرای 

داوری در سطح چهارم، ارائه نامطلوب خدمات روز  عامل را ارائه نمود که اشتباهات 9سطح و متشکل از  4ها مدلی در یافته یافته ها:

، برقرار کننده نظم یروهایعملکرد نادرست نها در سطح سوم، تحریکات لیدرها، ت مدیریتی باشگاهمسابقه، کسب نتایج ضعیف و معضال

 یان هواداران در سطح اول این مدل قرار گرفتند.مران در سطح دوم و بروز آشوب در ی و اقتصادی هوادانارضایتی اجتماع

ترین عوامل ها از قویکسب نتایج ضعیف و معضالت مدیریتی باشگاهاشتباهات داوری، ارائه نامطلوب خدمات روز مسابقه، نتیجه گیری: 

امل قادر به تحریک لیدرها وتوانند سبب بروز آشوب شود. همچنین این عآنها می تحریک هواداران به بروز آشوب هستند که پیدایش

تواند منجر به بروز آشوب گردد. همچنین یروهای برقرار کننده نظم عملکرد نادرستی برای کنترل جو داشته باشند، مهستند و اگر نی

 ر عوامل دریتری با ساآشوب میان آنها نقش دارند و ارتباط کم های اجتماعی و اقتصادی هواداران به صورت خودمختار در بروزنارضایتی

 بروز آشوب دارند.

 

 اهبرتر فوتبال، هواداران باشگاه گیآشوب، ل کلمات کلیدی:
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 ینی: سیاست گذاری جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزشاکوسیستم کارآفر

 3، محمدرضا برومند2، رحیم رمضانی نژاد 1*فاطمه احمدی

 نشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالناد -1

 ت ورزشی دانشگاه گیالنوه مدیریراستاد گ -2

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی -3

 

های آموزشی، پژوهشی و اقتصادی و توان برای ساماندهی فعالیتای میرشتهنوان یک حوزه علمی و میانعاز موضوع کارآفرینی به هدف:

های متعددی ینی، نیازمند توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبهرریزی برای توسعه کارآففاده کرد؛ بنابراین برنامهاشتغال است

کند. هدف پژوهش حاضر معرفی اکوسیستم کارآفرینی به عنوان را روشن می کارگیری رهیافت اکوسیستمباشد که ضرورت بهمی

 رزش است. رهیافتی جدید برای توسعه کارآفرین در و

گانه بر اساس تحلیل سلسله مراتبی محورهای شش های کارآفرینی ورزشی ایرانهشوهدف پژوهش حاضر نیز مرور پژ روش تحقیق:

ازار و دولت )سطح کالن(؛ محور حمایت و پشتیبانی )سطح میانی(؛ و محور سرمایه انسانی و مالی اکوسیستم کارآفرینی مانند سیاست، ب

 د.باش)سطح خرد( می

سازی ورزش، گذاری و خصوصیسرمایه داد که محققان علوم ورزشی در سطح کالن نتایج بررسی مقاالت علمی داخلی نشان یافته ها:

اند. در سطح های کارآفرینی در ورزش معرفی کردههای ورزشی ایران را از پیشراننگ سازمانویژه فرههای ورزشی و بهتشکیل تعاونی

ریزی و محتوای آموزش مبتنی بر ویژه برنامهزمانی و بهااند که ساختار سازمانی و یادگیری سعات نشان دادهمیانی نیز مرور مطال

د بر فرآیند کارآفرینی ورزشی اثرگذار باشند. در سطح خرد، متغیرهای مختلفی تواننکارآفرینی در دانشگاه همراه با فناوری اطالعات می

گذاری و ریسک مالی؛ و باشد. البته سرمایهیمهای متنوع شخصیتی افراد ترین آن ویژگیند که مهمبر کارآفرینی در ورزش اثرگذار هست

 اند. های کارآفرینی و اجتماعی نیز مهم تلقی شدهمهارت

ر گذار حوزه کارآفرینی در پیش گرفتن نگرشی چندجانبه و غیرخطی دهای سیاستپیشنهاد اصلی این پژوهش به سازمان: نتیجه گیری

های ضربتی و بدون نگاه اکوسیستمی و عدم کارآفرینی صرفاً با تدوین قوانین و برنامه دیگر توسعهبیانزمینه توسعه کارآفرینی است. به

ها با مشارکت بخش ها شکل نخواهد گرفت. در ضمن توسعه این نظامانسانی، ارتقای فرهنگی و انواع حمایتتوسعه مالی، بازار، سرمایه 

هدف این مقاله که شناسایی تأثیر ابعاد اکوسیستم کارآفرینی بر توسعه  هپذیر است. با توجه بهادها و سایر بازیگران امکانخصوصی، ن

وکار و محیط صنعت بر نین بررسی تأثیر متغیرهای تعدیل گری مانند محیط کسبوکارها در صنایع مختلف بپردازند. همچکسب

 شود.ارآفرینی توصیه میهای کگیری و اثربخشی اکوسیستمشکل

 

 یقات کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، کارآفرینی ورزشی.رآفرینی، تحقااکوسیستم ک کلمات کلیدی:
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 از اینستاگرامانگیزه های مصرف کنندگان ورزشی در استفاده 

 2نسیم طاهرخانی  1 وجیهه جوانی

 شیاستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورز -1

 ی تربیت بدنی و علوم ورزشیهدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشکد -2
 

 . در شهر تبریز انجام شده استکنندگان ورزشی در استفاده از اینستاگرام های مصرفانگیزه پژوهش حاضر باهدف هدف:

نفره از دانشجویان  7 گروه کانونی 4حبه با باشد، که از طریق مصایفی میک یمحتوا یلحاضر از نوع تحل یقروش تحق روش تحقیق:

 انجام شد..  علومبدنی و  تربیت

توان  در سه گروه انگیزهای اطالعاتی، یمورزشی در اینستاگرام را  کنندگانمصرفهای یزهانگنتایج تحقیق نشان داد  یافته ها:

 ی کرد.بنددستههای طرفداری یزهانگیت درنهاهای سرگرمی و یزهانگ

 یموردعالقه ورزشکاران و هاجهت کسب اطالعات پیرامون تیم عمدتاًی شورز کنندگانمصرفتوان گفت که یمبنابراین : گیری نتیجه

صفحات مربوط به برندهای  کردن چک یا جهت سرگرمی و گذران اوقات فراغت خود به  کنند،یممراجعه ها آناینستاگرام  خود صفحه

 کنند.یمخود رجوع  ببه صفحه برند محبو و طرفداری عاطفی ه لحاظ ارتباطپردازند و یا اینکه بیمورزشی 

 

 کنندگان ورزشی، اینستاگرامانگیزه، مصرف کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    نرانیالت سخمقا                                                                                  علمی مدیریت ورزشی ی انجمن همایش مل ارمینارمینههچچ                    
  

12 

 

 هایم های فوتبال تهران به شهرستانآسیب شناسی واگذاری ت

 حسین نزادی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

 

شهرستان بود . هدف از این بررسی ، بحث و تحلیل فوتبال تهران به ی اهتیم  آسیب شناسی واگذاریهدف  پژوهش حاضر با هدف:

 بود. پایسا و کانین،پیآذ لیراه آهن،صبا،است تیم های پاس، واگذاریو فنی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی اثرات

ان و پیشکسوتان ، خبرگنمدیراجامعه آماری تحقیق را  است. تبیینینوع و از به لحاظ استراتژی کیفی پژوهش حاضر  روش تحقیق:

یران دولتی و غیر دولتی سال حجم جامعه مجموعه مدیران و تصمیم گ. رشته ورزشی فوتبال که در این خصوص مطلع بودند تشکیل داد

فر به روش سرآمدان و کارشناسان ن 10ر تصادفی، بر اساس روش غی که در این وقایع دخیل بودند در نظر گرفته شده و 1386 - 1385

تا حد پدیده شناسی بود انتخاب گردید. جمع آوری داده ها نوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش ، مصاحبه که از نظر ساختار عبه 

 یبرا ری داده ها انجام گردیدافته ها همزمان با جمع آوی تحقیقات کیفی، تحلیل با مبانی قمطاب .رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت 

 . تحلیل کیفی داده ، از کدگذاری برای سواالت باز استفاده شدسطح آمار ها در داده و تحلیلیه تجز

 یناز ا یناش یاسیس یبهایآس .بود یاسیانتقاالت س ینعامل ا ینمشخص شد مهمتر یروش کدگذاربا استفاده از  یینها یجنتا یافته ها:

از نظر ساختار  یفوتبال تهران یم هایت یپس از واگذارنین چهم .یب های مورد اشاره در این تحقیق بوده استآس نمهمتری ءزج یمتصم

 یهایعدم کسب درآمد از باز ینو همچن یابیو استعداد یهپا یم هاینبود ت لیبدلیم ها منابع و مصارف ت گردید وها متزلزل  یمت یریتیمد

ها بود. عدم  یافته یل بعدوامع یزن یاقتصاد آن فنی  و بعد از عوامل ی دگرگون شد ،  بنابراینجه ابود     از نظر یبطور کل؛  یخانگ

 بود. یشهرشان از عوامل اجتماعدر  نگیخا یمت یباز رغم ی، عل یمهاتماشاگران ت یرغبت یمقصد و ب یاستقبال مردم شهرستانها

ویض وظایف و فتکشور در  یورزش یریتدر نظام مد یمنطق یرغ یهرو ادیجا موجببازخوردهای این تصمیم  :شنهادیو پ یریگ جهیتن

مناسب  هایراهکارئه یم گیری های تخصصی از جمله ورزش و عدم ارادر تصم یاسینفوذ افراد قدرتمند س همچنین .یدگردمسئولیت ها 

ی وارد نمود. ورود افراد غیر متخصص در ورزش یریتمد در این خصوص ، صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره مدیریت کالن کشور بویژه

در امور تخصصی همچون ورزش می توند پیامدهای منفی و جبران ای کالن و البته دخالتهای گروهها و گرایشات سیاسی هتصمیم گیری

 ییرتغ یشنهادپ ینتر یلذا اصول یستندرا عهده دار ن یمهات یریتسکان مد ینگر یندهآ یراندر حال حاضر مد ی را ایجاد نماید.ناپذیر

در  یورزش یریتمد یداز خبرگان و اسات یریمتخصص و بهره گ یرانتالش در جهت ورود مده و جتو ینو همچن یمهات یریتیمد یکردرو

 باشد. یم یماتنوع تصم ینا

 

 شهرستان تهران، آسیب شناسی ،دالیل سیاسی، دالیل اقتصادی، دالیل اجتماعی، دالیل فنی، واگذاری تیمهای فوتبال، مات کلیدی:کل
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 شهروندی آینده پژوهی در ورزش
 وحید محبوبی

 1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و مدرس گروه علوم ورزشی موسسه آموزش عالی شمس تبریزی خوی

 
 چکیده

 سدعه ورزشوت مفهدوم. نامیدد ورزشی سیاست همان می توان را مفهوم این البته. است شده ارائه ورزش توسعه مفهوم از تلفیمخ تعاریف

 در مسدئوالن ورزشدی های ریزی برنامه و ها سیاست بین، این در. برگیرد در سطوح کلیه در ار ورزش توسعه تواند می و است کلی بسیار

بحدث  مورد و قابل تامل نکته اما. کمرنگ تر کند پررنگ تر یا را، ورزش از سطح هر در توسعه مفهوم و گیری ها جهت تواند می کشور هر

 برنامده و تأثیرسیاست گدذاران تحت بسیار و بوده مشکل بسیار غالباً هک است سطح هر در توسعه میزان و ورزش توسعه سطوح کتفکی ،

برنامده  طراحدی و مدالی استعدادیابی، حمایت های ویژه فرآیندهای طریق از دتم کوتاه موفقیت به توجه. است کشوری هر ورزش ریزان

 ویژه به و ورزش امروزه .زش همخوانی نداردرو توسعه مفهوم با عمومی ، و همگانی ورزش در ندمدتلب گذاری سرمایه جای به خاص های

 توسدعه هدای شاخص زیر از یکی . شود می جامعه افراد سالمت ارتقای طریق از زندگی به امید افزایش موجب که آنجا از همگانی ورزش

 بهداشدتی و مدانیرد هدای هزینه کاهش سبب در جامعه نشاط و سالمت زایشفا واسطه به همچنین. می گردد داد قلم جوامع در انسانی

 ورزش ایدن از گذشدته.  می کندد کمک جامعه آن همه جانبه توسعه به راه این از و می برد باال را جامعه کار نیروی وری بهره و می شود

 هدای پیوندد و روابدط تحکیم و اجتماعی مشارکت و تقویت همبستگی دلی، هم افزایش چون مطلوبی کارکردهای جامعه یک در همگانی

 آن بدا بدیش و کدم جامعده ، یدک مدردم تمامی معموالً که است ورزش مقوله ای. دارد نیز افراد پذیری جامعه فرایند به کمک ، یاجتماع

 و محققدان تمدام. دارندد برخدورد آن بدا تفریحدی طدور بده اما آن نباشند؛ پیگیر حرفه ای صورت به آنها است ممکن اگرچه. دارند رابطه

 با کشورها  مسئوالن منظور، همین به. است جامعه یک افراد در سالمتی موثر عامل ورزش که داشته اند نااذع موضوع این به دانشمندان

 سدپری امداکن ایدن در را خود فراغت اوقات تا قرارمی دهند شهروندان اختیار در را فرصت این ورزشی، اماکن ن احداثآینده پژوهی امکا

. شدود مدی افدزوده کنندد ، مدی ورزش           که تعداد کسانی به روز هر اخیر های ههد در و است سالم زندگی از بخشی ورزش،. کنند

راستا، با آینده پژوهی مدی تدوان ترتیبدی اتخداذ کدرد کده  این در است، محسوب شهروندی حق دنیا جای همه در ورزشی فضاهای وجود

 بدرای مدوثر گدامی ها در پارک ورزشی وسایل نصب کنند ؛ حفظ را خود روانی و جسمی سالمت امکانات ، و هزینه کمترین با شهروندان

 پدس دارد ، جامعه آن به تبع و افراد روانی و جسمی سالمت بر یمهم تاثیر ورزشی، های فعالیت انجام می باشد. شهروندی ورزش توسعه

 .تسا تقدیر قابل ، شود برداشته ها فعالیت این به ختنپردا امکانات افزایش راستای در که قدمی هر

 

 آینده پژوهی  مدیریتی، وضعیت همگانی، ورزش:  کلمات کلیدی

 

 

 

                                                           
1. mahboobi.vahid110@gmail.com 
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 اثرات متقاطع یلو تحل ییوپردازبا روش سنار یرانا یورزش قهرمان ینگار یندهآ

 3، ابوالفضل فراهانی2، لقمان کشاورز1*جواد محمدخانی

 نور یامدانشگاه پ یورزش یریتمد یدکتر یدانشجو - 1

 نور یامدانشگاه پ یورزش یریتگروه مد استاد - 3و2

 

ط بین عوامل و به کارگیری هدف پژوهش حاضر، آینده پژوهی و سناریو نگاری توسعه ورزش قهرمانی است که با بررسی رواب هدف:

 هرمانی ایران را فراهم آورده است.نگاری، زمینه تهیه سناریوهای ممکن و محتمل برای آینده ورزش قهای آیندهروش

های کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان آشنا به از نوع پژوهش پژوهش این روش تحقیق:

میته ملی فدراسیون ورزش قهرمانی، وزارت ورزش و جوانان، ک 39راهبردی و ورزش قهرمانی، شامل روسا و نایب رئیسان  حوزه مدیریت

خبره ورزشی  32گیری در این پژوهش به طور نظری و نمونه آماری شامل شی هستند. نمونهزالمپیک، اساتید آینده پژوهی و مدیریت ور

نامه اسپلس به نامه برگرفته از پرسشنامه ودو ماتریس است. دو پرسشطالعات شامل دو پرسشابزارگردآوری ا و دانشگاهی هستند.

های ها و روسا فدراسیونریت ورزشی دانشگاهساتید آینده پژوه، مدیاتن از  11سازی، توسط اصلی که پس از ترجمه و بومیعنوان پایلوت 

و  87/0 یبکرونباخ به ترت یآلفا توسط ضریبآنها  یاییو پااصالحات الزم انجام ورزش قهرمانی روایی محتوایی و صوری آنها ارزیابی و 

عامل اولیه موثر در موفقیت ورزش  64مانی و ررکن به عنوان ارکان ورزش قه 9ها هر یک شامل نامهاین پرسش محاسبه شد. 85/0

تر شناسایی، سپس با عامل مهم 21عامل اولیه،  64 رمانی کشور است. پژوهش در سه مرحله انجام شد ابتدا توسط خبرگان از میانقه

ستفاده از نرم افزار امتقاطع پیش ران های کلیدی انتخاب و در نهایت با  استفاده از نرم افزار میک مک برپایه روش تحلیل اثرات

 سناریوویزارد، سناریوهای ممکن و محتمل برای آینده ورزش قهرمانی ایران تعیین شدند.

، اماکن عامل برنامه جامع ورزش قهرمانی، سیستم حمایتی مداوم 7عامل کلیدی،  21فته های پژوهش نشان داد از میان یا یافته ها:

، دوره های بازآموزی مربیان وسیستم ارزیابی عملکرد مربیان و درازمدت یعلم اتنیتمرورزشی مدرن، نظام جامع استعدادیابی، 

 2سناریوی باورپذیر شناسایی که از بین آنها  7های اصلی ورزش قهرمانی کشور انتخاب و انرورزشکاران به عنوان عوامل کلیدی و پیش

 وی استخراج شد. مورد سناریوی ق

 تیوضع از جمله یلیکشورها به دال برای توسعه ورزش قهرمانی و بر گرفته از دیگر نساکی یمدل یطراح هر چند نتیجه گیری:

عوامل موثر بر  ییبتواند با شناسا یدمقاله شاین چارچوب ارائه شده درااست اما  رممکنیفاوت غمت یفرهنگ یهانهیزم شیو پ یاقتصاد

 یندر آن باشد. در ا یتشفاف یشورزش کشور و افزا یزیرظام برنامهنموانع حاکم بر  یرفع برخ یراهگشا یران،ا یقهرمان توسعه ورزش

مداوم، توسعه کامل اماکن  یتجامع، حما یزیبربرنامه ر یکه مبتن یدهگرد یشنهادپ یکشماره  یویسنار یو،سنار ینپژوهش مطلوب تر

 و ورزشکاران خواهد بود. یانلکرد مرباز عم رمستم یابیو ارز یانمرب ی مداومبازآموز ی،علم یناتتمر یکپارچه، یابیاستعداد ی،ورزش

     

 متقاطع اثرات یلتحلیوپردازی، سنار ی،ورزش قهرمان ی،نگار یندهآ کلمات کلیدی:
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 های اجتماعی ورزشکاران مشهور از دیدگاه نخبگان ورزشیبررسی ابعاد مسئولیت

 2+، سلمان علوی1نرییب ه، حب1فرزاد غفوری

 انانشگاه عالمه طباطبائی تهرددانشیار مدیریت ورزشی  -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران  -2 

   

 

 های اجتماعی ورزشکاران مشهور از دیدگاه نخبگان ورزشی بود.تحقیق حاضر بررسی ابعاد مسئولیت هدف ازهدف: 

در حوزه قهرمانی  باشد که دارای سابقه فعالیت ورزشیرزشکارانی میوپیمایشی، کلیه _جامعه آماری این مطالعه توصیفیی: شناسروش

های ورزشیِ رسمی کشور سابقه فعالیت ورزشی در سطح ملی یا فعالیت در لیگسال  3بودند که معیار انتخاب آنها، دارا بودن حداقل 

ری در دسترس، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری یگنفر، به شیوه نمونه 385نامحدود کوکران، تعداد  بود. از طریق فرمول حجم جامعه

های صورت گرفته با خبرگان حوزه با توجه به مصاحبهمقوله( که  8گویه و  55ای بود )مشتمل بر ها پرسشنامه محقق ساختهداده

ین و انحراف معیار( و آمار گها، با استفاده از آمار توصیفی )میاندهتحلیل دا . تجزیه و(α=0.945)مسئولیت اجتماعی تدوین شده است 

 صورت پذیرفت. Spss/24ای و تی مستقل(، و با کمک نرم افزار اخ، تی تک نمونههای آلفای کرونباستنباطی )آزمون

، Sig=001/0ا در مسئولیت اجتماعی کل )نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین مشاهده شده و میانگین مبنها: نتایج یافته

55.650=tابعا ( و( 001/0د سیاسی=Sig ،9.885=t( اقتصادی ،)001/0=Sig ،37.686=t( اجتماعی ،)001/0=Sig ،50.706=t ،)

ای (، رسانهSig ،33.575=t=001/0(، زیست محیطی )Sig ،45.927=t=001/0(، بشردوستانه )Sig ،58.194=t=001/0قانونی )

(001/0=Sig ،26.526=t(و ورزشی )001/0=Sig ،44.561=tو )ارد. همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین نظرات ود دج

-Sig ،025/2=004/0(، قانونی )Sig ،650/5-=t=001/0(، اجتماعی )Sig ،538/2=t=002/0ورزشکاران زن و مرد، در ابعاد سیاسی )

=t( بشردوستی ،)004/0=Sig ،845/2-=t،) ز( 001/0یست محیطی=Sig ،235/5-=tو مسئولیت اجت )001/0اعی کل )م=Sig ،

487/3-=tها در سایر ابعاد با میانگین ها در بعد سیاسی با ورزشکاران مرد و برتریداری وجود دارد که برتری میانگین( تفاوت معنی

 ( و ورزشیSig ،202/1-=t=230/0ای )(، رسانهSig ،787/0=t=434/0ورزشکاران زن بود. الزم به ذکر است که در ابعاد اقتصادی )

(308/0=Sig ،020/1-=tبین دو گروه تفاوت معنی ).داری وجود نداشت 

د که از دیدگاه نخبگان ورزشی، ورزشکاران مشهور باید در کلیه ابعاد مسئولیت توان از نتایج تحقیق چنین استنباط کرمیگیری: نتیجه

زشکاران ها و ورو انتشارات نتایج تحقیق به سازمان طتوان به بساز جمله پیشنهادات کاربردی، میباشند. اجتماعی حضور فعال داشته 

های های جمعی و یا در قالب کارگاهولیت اجتماعی، از طریق رسانهتواند از طریق تدوین منشور مسئربط، اشاره کرد که این مسئله میذی

ورزشکاران مشهور نیز به بررسی این ابعاد  شود که از دیدگاه خودِبه سایر محققان پیشنهاد میآموزشی به اطالع آنان رساند. همچنین 

 بپردازند. 

 

 مسئولیت اجتماعی، ورزشکار مشهور، نخبگان ورزشیکلیدی:  کلمات
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 سی ارتباط سرسختی روانی و موفقیت ورزشی و تفاوت آن در رشته های ورزشی انفرادی و اجتماعیبرر

 3، وحید ساعت چیان2، مهدی طالب پور1یمنیژه جعفر

 ی دانشگاه سناباد، مشهدمدیریت ورزش دکارشناس ارش -1

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد -2

 استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(، مشهد -3

 

انفرادی و پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرسختی روانی و موفقیت ورزشی و تفاوت آن در رشته های ورزشی  ف:هد

 اجتماعی شهر مشهد انجام شده است. 

همبستگی است. با توجه به گستردگی ورزشکاران رشته های اجتماعی و تیمی، رشته  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی حقیق:تروش 

فته شوند. به منظور عنوان نمونه های ورزش اجتماعی و ورزشکاران رشته کاراته به عنوان نمونه های ورزش انفرادی در نظر گر هندبال به

سال که حداقل یک بار سابقه  18درک بهتر شرکت کنندگان از گویه های تحقیق، ورزشکاران باالی  وارتقای کیفیت داده های تحقیق 

( حجم نمونه مورد نیاز 2001داشته اند به عنوان نمونه انتخاب شدند. براساس فرمول تاباچنیک و فیدل )حضور در مسابقات استانی را 

( 2002بزار جمع آوری اطالعات دو پرسشنامه سرسختی ذهنی کالف و همکاران )انفر می باشد.  174نفر برای هر گروه و در مجموع  82

نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن نیز بواسطه آزمون آلفای  10ه تایید و مقیاس موفقیت ورزشی بود. روایی پرسشنامه ها ب

 و استاندارد انحراف و میانگین فراوانی، درصد و فراوانی جدول از فییتوص آمار سطح در هاداده وتحلیلتجزیه رسید. برایکرونباخ به تایید 

 افزار نرم از استفاده با آماری عملیات تمامی. شد پیرسون و آزمون تی استفاده همبستگی آزمون ،K-S آزمون از استنباطی آمار سطح در

SPSS  ت. صورت گرف 23 نسخه 

(. عالوه بر این سطح P=01/0ضی می باشد )در هر دو گروه باالتر از میانگین فر ینتایج نشان داد که سطح سرسختی روان یافته ها:

تر از میانگین فرضی و در هندبال کمتر از میانگین فرضی بود. نتایج بررسی ارتباط بین موفقیت ورزشی ورزشکاران نیز در کاراته باال

ورزشکاران رشته های  r= 54/0مثبت و معنادار وجود دارد ) طموفقیت ورزشی نشان داد که بین این دو عامل ارتبا سرسختی روانی و

بررسی تفاوت استحکام ذهنی نشان داد که رشته های انفرادی ورزشکاران رشته های انفرادی(. همچنین نتیجه  r= 68/0اجتماعی، 

 ی اجتماعی دارند. سرسختی روانی باالتری نسبت به رشته های وزش

ی باید از اهمیت عوامل روانی مخصوصا سرسختی روانی بر عملکرد ورزشکاران شی اجتماعی و انفرادزمربیان رشته های و نتیجه گیری:

د ی های تمرینی خود به ارتقای عوامل روانی نیز توجه نمایند. همچنین مربیان رشته های اجتماعی می تواننآگاه باشند و در برنامه ریز

 سختی روانی را در بین ورزشکاران خود تقویت نمایند. ربا نمونه برداری از تمرینات رشته های انفرادی س

 

 زشی اجتماعی و انفرادیسرسختی روانی، موفقیت ورزشی، ورزشکاران رشته های ور کلمات کلیدی:

 
 

 

                                                           
1  
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 بررسی علل ناکامی تیم های تکواندو زنان در مسابقات ورزشی

 3، اخالص اخالصی*2، متین رضوی1هرمیمسعود نادریان ج

 اصفهان. ورزشی دانشگاه تدانشیار مدیری .1

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم. .2

 ه آزاد اسالمی واحد شوشتر.دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگا .3

 

  در مسابقات برون مرزی است.پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل ناکامی تیم های ورزشی زنان هدف پژوهش : 

 1397بیان ، سرپرستان و ورزشکاران تیم های ملی تکواندو بانوان جمهوری اسالمی ایران  در سال مر 389ری اجامعه آمروش تحقیق : 

بزار جمع نفر که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند . ا N=    126قات شرکت نموده اند . نمونه آماری تحقیق هستند که  در مساب

ه در آن عالوه بر اطالعات جمعیت شناختی ، عوامل موثر بر علل ناکامی تیم های ورزشی ک آوری اطالعات پرسش نامه محقق ساخته بود

عدم برگزاری   -3عدم حمایت جدی و نظام دار سازمان ها از ورزش بانوان  -2و اجتماعی   محدودیت های فرهنگی -1در هفت حوزه : 

ها ، عدم وجود تبلیغات مناسب در رسانه ها در مورد ورزش  نگرش منفی خانواده  -5عدم وجود نیروهای متخصص  -4لیگ های منظم 

 1( تا خیلی کم )  5اده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت از بسیار زیاد ) عدم شرکت در مسابقات برون مرزی با استف -7عوامل فردی  -6بانوان 

سی و پایائی آن در یک مطالعه مقدماتی از طریق رامه با بهره گیری از نظر متخصصان و صاحب نظران بر( ارزیابی می شد . روائی پرسش ن

 بدست آمد . 85/0آلفای کرنباخ 

( ، عدم حمایت جدی و نظام دار  سازمان ها از ورزش بانوان X=4/23ی منظم )نشان داد عدم برگزاری لیگ هانتایج تحقیق : 

(X=4/07عدم وجود تبلی  ، )غات مناسب در رسانه ( ها در مورد ورزش بانوانX=4/03( عدم وجود نیروهای متخصص ، )X=3/65 و )

 دو بانوان در مسابقات برون مرزی می باشد .( ،  از مهم ترین عوامل ناکامی تیم های ملی تکوانX=2/46نگرش منفی خانواده ها )

سازمان ها از ورزش   ظام داربرگزاری لیگ های منظم، عدم حمایت جدی و ن نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب داد عدمنتیجه گیری : 

ش منفی خانواده ها ، بیشترین و نگر 4وجود نیروهای متخصص بانوان ، عدم وجود تبلیغات مناسب در رسانه ها در مورد ورزش بانوان ، عدم

 سابقات برون مرزی دارد.نقش را در علل ناکامی تیمهای ملی  تکواندو بانوان جمهوری اسالمی در م

 

 ، زنان ورزشکار ، مسابقه، تکواندو  یتیم های ملکلیدی:  کلمات
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  یچشم یابردبا استفاده از دستگاه ورزشی  مسابقات در یغاتبه تبلتماشاچیان  توجه یزانم بررسی

 3جواد صالحی فدردی، 2سید مرتضی عظیم زاده، 1امیر اکبر زاده

 مشهدریت ورزشی دانشگاه فردوسی دانشجوی کارشناسی ارشد مدی -1

 ردوسی مشهد یت ورزشی دانشگاه فراستادیار گروه مدی -2

 استاد دانشکده علوم وتربیتی دانشگاه فردوسی مشهد -3

 

انجام شد؛ در این تحقیق  مسابقات بدمینتون در یمال یانحام یغاتبه تبل یانوجه تماشاچت یزانم هدف بررسی پژوهش حاضر با هدف:

  پرداخته شده است. مسابقاتزمین  شده در کف ات پشت لباس ورزشکاران و تبلیغات الصاقبه بررسی تبلیغ

به رشته بدمینتون و افرادی که عالقه  به شیوه نیمه تجربی انجام شد. جامعه تحقیق شامل افراد عالقه مندحاضر  یقتحق روش تحقیق:

 3ه مشاهده بت کننده در تحقیق انتخاب شدند. شرکت کنندگان سپس نفر از بین آنها بعنوان شرک 30به بدمینتون ندارند؛ در نهایت 

زمان با این کار با دقیقه از یک مسابقه بدمینتون که برای این مطالعه در سطح مسابقات بین المللی شبیه سازی شده بود پرداختند. هم

 یهاداده یلتبد یبرابا استفاده از نرم افزار بیگیز  اهاستفاده از عینک ردیاب بینایی الگوی توجهی افراد ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده

 شداستفاده  24نسخه اس اس  یافزار اس پو سپس از نرم یکم یهابه داده یچشم یابشده توسط ردثبت

ان خیره شدن نمونه ها به نقاط مورد عالقه مشخص شده در تبلیغات پشت لباس ورزشکاران و کف زمین مورد تعداد و زم یافته ها:

لکاکسون بین تعداد خیره شدن به تبلیغات پشت لباس ورزشکاران و کف زمین یبررسی قرار گرفت؛ طبق نتایج بدست آمده از آزمون و

پشت لباس ورزشکاران و کف زمین تفاوت معنی داری وجود دارد. بر این اساس،  باشد و بین درصد مدت زمان خیره شدن به تبلیغاتمی

 درصد زمین بوده است و همچنین بیشترین حخیرگی ابتدا به لباس ورزشکاران و سپس تبلیغات سط مشخص شد که بیشترین میزان

 میباشد. زمین سطح آن از پس و ورزشکاران لباس ناحیه به متعلق خیرگی

ه لوگوی افته های مطالعه حاضر نشان داد که اگر طراحان تبلیغات به دنبال جلب توجه تماشاگر برای نگاه کردن بینتیجه گیری: 

 لیغات روی لباس ورزشکاران و یا نمایش آنها با اندازه های بزرگتر می باشد. بتبلیغاتی هستند بهترین گزینه قرار دادن ت

 

 نتون، ردیاب چشمی، نرم افزار بیگیزتماشاچیان، حامیان مالی، بدمی کلمات کلیدی:
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 داری تهران ورزشی منطقه پنج شهرمحیطی فضاهای بررسی وضعیت زیست 
 2هنری ، حبیب2، جواد شهالیی*!رضا احمدیعلی

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی -1

 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی -2

 
به عنوان یکی از مهمترین  دارتددلیل نقش قابل توجهی که در باال بردن سالمت جسمی و روانی شهروندان ورزشی به  اماکن هدف:

گذار بر مسائل زیست پذیر و تاثیرتوانند تاثیرجزئی از چرخه محیط زیست مینوان عبه  این امکنرح هستند. ها در سطح شهر مطکاربری

 ،های زیست محیطیآلودگی ؛باعث بروز مشکالت زیادی از قبیل یطی در فضاهای ورزشیمح زیستمسائل محیطی باشند. عدم توجه به 

هدف از انجام پژوهش حاضر  از این روشود. کن ورزشی میاها و کاهش کارایی در امافزایش هزینه ،نابع انرژیاستفاده نادرست از م

 تهران بود. بررسی وضعیت زیست محیطی اماکن ورزشی غیر خصوصی منطقه پنج شهرداری 

ضاهای ورزشی غیر خصوصی فتمامی شامل نمونه آماری این پژوهش  .استپیمایشی  -روش تحقیق از نوع توصیفی روش تحقیق:

 ه سازمان حفاظت از محیط زیست استفاده شد. ود. جهت گردآوری اطالعات از چک لیست استاندارد شدبمنطقه پنج شهرداری تهران 

ای در خصوص اصالح ساختار اماکن ورزشی از ریزی مدون و ویژهدهد که تا کنون برنامهن پژوهش نشان مینتایج حاصل از ای ها:یافته

 است. شده ءکتفاریزی مقطعی ای از اوقات به برنامهااست و تنها در پارهصورت نگرفته محیطی لحاظ زیست

تواند در کند که میل زیست محیطی اماکن ورزشی اشاره میای در خصوص مسائهای این پژوهش به نکات قابل توجهیافته گیری:نتیجه

گیری از منابع انرژی رههباصالح الگوی مصرف،  ون کمک موثری نماید. مدیریت ریزی جهت یک مدیریت سبز بر این اماکبرنامه

 ت محیطی کارکنان و کاربرانهای زیسمشاوره با متخصصین محیط زیست، ارتقاء سطح آگاهی تجدیدپذیر، مدیریت مواد زائد و پسماند،

 ی در اماکن ورزشی هستند.از جمله اقدامات مهم برای رعایت اصول زیست محیط اصالح سیستم بهداشتی و 

 

 ت، منطقه پنج شهرداری تهران.ی، محیط زیسشاماکن ورز کلمات کلیدی:
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 با تحقیقات ترکیبیتجزیه و تحلیل عوامل بازاریابی رابطه ای برای مراکز ورزشی 
 3، سعید صادقی بروجردی2،  علی اسدی1فرید گنجی

 1شگاه کردستان.دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دان1

 زشی دانشگاه کردستانر. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و2

 .استاد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان3

 

 اکز ورزشی بر تعهد به رابطه و قصد توصیه می پردازد.این مقاله به بررسی عوامل موثر بر بازاریابی روابط مر هدف:

ه شد. یبی انجام دادکساس تحقیقات ترصاحبه عمیق برای تحقیقات کیفی بر ایک تحقیق آماری برای تحقیق کمی و م روش تحقیق:
کردند. ری استفاده مینفر از افرادی بود که به مدت دو سال از مراکز ورزشی تجا 250های مورد مطالعه در بخش کمی شامل نمونه
، یک ورزشی که در مراکز ورزشی بودند کاربرج پن، هشت نفر از شرکت کنندگان برای مصاحبه ها انتخاب شدندهای بخش کیفی نمونه
 و دو مدیر کسب و کار ورزشی.ورزشی مسول بودند  که در مرکز  استاد

رابطه مند برتضمین کردن، تسهیالت و قیمت به طور مثبت بر تعهد به  نتایج تحقیقات کمی نشان می دهد که عوامل بازاریابیها: یافته
تعهد به رابطه  تاثیرمثبت بر قصد معرفی  هایت،ندر   .اثیرمثبت بر قصد معرفی کردن دارندمکانات  تتخصص و ا رابطه تاثیر می گذارند.

 کردن دارد.
 یقداتیتحق یروش هدا قیداز طر یمطالعات کمد جینتا یبر مبنا انیبا مشتر قیمصاحبه عم اتیتجرب سهیپژوهش با هدف مقا نیا  نتایج:

با تمرکدز بدر  انیمشتر یذهن یآگاه لیلحو ت هیتجز قیکند و از طر یم نییفوق را تع یرهایتغم نیروابط ب نیا  متداول انجام شده است.
 کند. یم نییرا تع یعمل میمفاه ،یبر مشکالت مال جهیو در نت یرقابت تیمز نیبه منظور تام یامکانات ورزش

 

 هیرابطه، تعهد به رابطه، قصد توص یابیعوامل بازار ،یمرکز ورزش کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Faridganji93@gmail.com 
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 تهران و کرج و تجهیزات ورزشی ویژه سالمندان در تحلیل شکاف  الزامات طراحی داخلی اماکن

 3، سید صالح الدین نقشبندی 2، محسن باقریان فرح آبادی1*رها برهمند

 .نایرا تهران، تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی، ویدانشج -1

 ایران تهران، تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد هدانشگا ورزشی، علوم و بدنی تربیت استادیارگروه -2

 .ایران تهران، تحقیقات، و معلو واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت گروه استادیار -3

      

ف او تجهیزات ورزشی ویژه سالمندان و نمایان ساختن شکپژوهش حاضر با هدف  تحلیل شکاف الزامات طراحی داخلی اماکن هدف: 

 میان شرایط موجود و شرایط مطلوب، در تهران و کرج انجام گرفته است.

در تهران و کرج، انجام  97مرداد  -96ی زمانی بهمن آمیخته در فاصله این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش روش تحقیق:

معماران و طراحان دکوراسیون داخلی و مدیران  نفر از خبرگان که متشکل از فعاالن حوزه ی سالمند، 15گرفته است. در بخش کیفی با 

شناسایی شدند.  زیر معیار، 32عامل اصلی و  5رفت.  و مربیان ورزشی بودند و به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه صورت گ

امتیازی برای به  6ای نامهشاولویت بندی شدند. پرس 2.8نسخه  super decision  و نرم افزار ANP عوامل اصلی با استفاده از تکنیک

به دست  0.958ای کرونباخ، دست آوردن شرایط مطلوب طراحی شد و توسط خبرگان تکمیل شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلف

حی اامتیازی الزامات، طر 6شدند. سپس چک لیست  تحلیل  SPSS18ای توسط نرم افزار آزمون تی تک نمونه ها با استفاده ازآمد. داده

در  با توجه به میانگین الزامات در شرایط مطلوب مورد بررسی قرار گرفت و، SPSS 18افزار گردید و پایایی چک لیست توسط نرم

طلوب با استفاده از نرم افزار مکان ورزشی در تهران و کرج مورد بررسی قرار گرفت. نمودار شرایط موجود و م 40نهایت چک لیست  در

Excel 2010   شکاف میان شرایط موجود و شرایط مطلوب نمایان شد. ردید و گطراحی 

ط موجود و شرایط مطلوب الزامات طراحی داخلی اماکن و تجهیزات نتایج تحقیق نشان داد که شکاف قابل توجهی میان شرای ها:یافته

( و اماکن و t=-16.665وجود: ایط مرو ش t=12.306ل یافت شده وجود دارد )شرایط مطلوب: ورزشی ویژه سالمندان، با توجه به عوام

 تجهیزات ورزشی فعلی، برای فعالیت فیزیکی سالمندان مناسب نیستند. 

ها در نگیری آگردد که مدیران و مسئوالن با استفاده از شواهد موجود و به کارور کاهش این شکاف پیشنهاد میبه منظ نتیجه گیری: 

و مناسب برای فعالیت ورزشی و تجهیزات ورزشی ویژه برای سالمندان، محیطی امن  اماکن و تجهیزات ورزشی فعلی و ساخت اماکن

 صورت گیرد.سالمندان پدید آورند و استانداردسازی مناسب 

 

 .ورزش سالمندان، اماکن و تجهیزات ورزشی، تحلیل شکاف الزامات کلمات کلیدی:
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 1396 لتحلیل محتوای برنامه تلویزیونی فوتبال یک در ساط ارتبا

 2، فرشاد تجاری1*مجتبی پوربخش

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز -1

 وه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزاستاد گر -2

 

 . تانجام گرفته اس 1396ک در سال تلویزیونی فوتبال ی تحلیل محتوای برنامهپژوهش حاضر باهدف  هدف:

 .آوری اطالعات، اسنادی استپژوهش حاضر از نظر استراتژی توصیفی، از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا، از نظر جمع روش تحقیق:

های ورت هدفمند و برنامه، تشکیل داد. حجم جامعه به ص1396جامعه آماری تحقیق را تمامی برنامه تلویزیونی فوتبال یک در سال 

سوال  7شامل  ،یبرگه کدگذاران نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل اول و فصل دوم لیگ یک به عنو لپخش شده مصادف با نیم فص

ید نفر از اسات 8بود. روایی به تائید مربوط به خود  یکدها یسواالت دارا نیبود که هر کدام از ا پژوهش مختلف یهادر مورد مولفه

ها در سطح آمار داده وتحلیلیهتجز یبراتائید رسید.  اسکاتبا استفاده از ضریب  ی و ثبات زمانیمدیریت ورزشی رسیده و ثبات درون

   . انجام شد 25 هنسخ  SPSS. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار ستفاده شدا یو درصد فراوان یاز جدول فراوان یفیتوص

( و 7/22) 27ها با فراوانی بال لیگ یک ایران مربوط به حواشی تیمتحقیق نشان داد که بیشترین حواشی و اتفاقات فویج تنتا یافته ها:

( بود. همچنین محتوای برنامه تلویزیونی 6/17) 21حواشی داوران با فراوانی کمترین حواشی و اتفاقات فوتبال لیگ یک ایران مربوط به 

شناسان داوری به صورت حضوری و اغلب برای بررسی رداوری فوتبال لیگ یک ایران به صورت استفاده از کافوتبال یک بر اساس بررسی 

کرد، که بیشترین فراوانی مربوط به استفاده از بیشتر و عملکرد داوران لیگ یک مجری به صورت تلفنی مسائل داوری را بررسی 

( بود. 1/13تلفنی ) انی مربوط به استفاده از کارشناسان داوری به صورت( و کمترین فراو9/86کارشناسان داوری به صورت حضوری )

ران مورد بررسی قرار گرفت و دیگر نتایج نشان داد که محتوای برنامه تلویزیونی فوتبال یک بر اساس مبارزه با فساد فوتبال لیگ یک ای

و مصاحبه با  (5/21ستفاده از حقوقدانان حوزه فوتبال در برنامه )(، ا0/52استفاده از روسا و کارشناسان فدراسیون در برنامه با فراوانی )

تماعی فوتبال لیگ یک ( بود. همچنین محتوای برنامه تلویزیونی فوتبال یک بر اساس پرداختن به نگاه فرهنگی و اج5/26مراجع قانونی )

( 0/10مربوط به سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی ) ( و کمترین فراوانی3/30ایران بیشترین فراوانی مربوط به مصاحبه با پیشکسوتان )

ان نشان های پایه فوتبال لیگ یک ایر. دیگر نتایج حاکی از آن بود که محتوای برنامه تلویزیونی فوتبال یک بر اساس پرداختن به تیمدبو

ی مربوط به مصاحبه با مسوالن فدراسیون با ( و کمترین فراوان4/36داد که بیشترین فراوانی مربوط به استفاده از کارشناسان با فراوانی )

 ( بود. و در آخر نتایج نشان داد که محتوای برنامه تلویزیونی فوتبال یک بر اساس کارشناسی فوتبال لیگ یک ایران نشان1/16) فراوانی

 ( بود.1/24های مهم با فراوانی )( و آنالیز بازی9/75داد که استفاده از کارشناسان در برنامه با فراوانی )

ها منجر تر کردن این نوع قالبای در پخش زنده برنامه، به جنجالیختن به مسایل حاشیهابا توجه به صراحت مجری و پردنتیجه گیری: 

 .کند و در ابقاء برنامه بسیار موثر خواهد بودهای مختلف ورزشی به بهبود برنامه کمک میهاستفاده از متخصصین در حوز، شودمی

 

 که ورزشبتحلیل محتوا، برنامه تلویزیونی فوتبال یک، ش یدی:کلمات کل
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سورزشی استان فار های نیروهای متخصص در هیات مرتبط غیر اجتماعی بکارگیری پیامدهای بر تحلیلی  

 2اکرم السادات حجازی، 1هرمیمسعود نادریان ج

اصفهان دانشگاه ورزشی مدیریت دانشیار- 1  

دانشگاه اصفهان کارشناس ارشد مدیریت ورزشی- 2  

 های فرصت و ایجاد در بکارگیری نیروها در حوزه های مرتبط عدالت به هیات ها توجه امور اداری در تحول وظیفه ترین یکی از مهم هدف:

 گیریاربک اجتماعی پیامدهای بر تحلیلی اقتصادی است. پژوهش حاضر با هدف و اجتماعی فرهنگی، اقتضائات به وجهت با کیفیت، با و عادالنه

 .ن فارس بوداستا یورزش های هیات در متخصص نیروهای مرتبط غیر

 گویه بود.  38مولفه و  با هشت  ساخته محقق پرسشنامه اطالعات گردآوری ابزار. است پیمایشی روش نوع از توصیفی تحقیق روش تحقیق:

 جامعه. آمد دست به 0/ 91 کرونباخ آلفای طریق از نآ پایایی و تأیید نظران صاحب و ورزشی مدیریت متخصصان توسط نامه پرسش روایی

 متخصص نیروی  829 و هیات ورزشی 55 شامل که متخصص )کارشناسان( هیات های ورزشی استان فارس کارکنان کلیه تحقیق  آماری

 داوطلب و دردسترس رتصو به که نفر 300 تحقیق این در نمونه تعداد. بود 1397 سال در عمدتاً غیر رسمی و پاره وقت و رسمی لشاغ

 دند.رتکمیل ک  و پرسش نامه انتخاب

 گویان پاسخ دگاهدی از. شوند می گرفته بکار  تخصصشان با ارتباط بی کارشناسان از صد در 43 به نزدیک داد نشان تحقیق نتایج یافته ها:

 حتی ورزش و مسابقات ورزشی، و ورزشی های اتهی به وفاداری احساس عدم کار، به عالقگی بی شغلی، نارضایتی شامل: اساسی متغیر هشت

 اتمقرر و قوانین از پنهانی نافرمانی رفتن، در کار از زیر  کاری های مستمر، کم شخصی، منافع بیش از حد به توجه ودهنگام،ت زمخد ترک

 . بود ورزشی هیات های در متخصص نیروهای گیری بکار نامناسب نتیجه جامعه هم در و هیات های ورزشی هم در

 معلوم تا پرداخت فارس استان ورزشی  هیات های در متخصص نیروهای های دیدگاه و تانظر بررسی و به سنجش تحقیق این نتیجه گیری:

 توصیفی نتایج چیست؟ ورزشی هیات های در متخصص انسانی نیروی بجای نا بکارگیری از ناشی مشکالت و کار شرایط مورد در آنان نظر شود

. اند شده گرفته بکار تخصصشان با ارتباط بی و نامناسب جای در ورزشی هیات های در متخصص کارکنان %60 به نزدیک داد نشان تحقیق

 رفتن، در کار زیر و از کاری کم چون مشکالتی و شده کم شدت به رد بررسیهیات های مو در کار انجام انگیزه شرایطی چنین در است بدیهی

 شغلی های نارضایتی شامل اساسی متغیر هشت گویان سخاپ دیدگاه از. کند بروز هیات های ورزشی در پنهان یها نافرمانی و شغلی نارضایتی

 کم شخصی، منافع به توجه خدمت، ترک ورزش، و ورزشی های هیات به وفاداری احساس عدم کار، انجام به عالقگی بی ، نیروها میان در

هیات  در متخصص نیروهای گیری بکار اسبمنان نتیجه جامعه در و سازمان در مقررات و قوانین از پنهانی نافرمانی رفتن، در کار زیر کاری، از

 متخصص نیروهای بکارگیری در و تدوین سیکارشنا های پست از یک هر در هایی شاخص و ها مالک شود می بود. پیشنهاد ورزشی های

 مهندسی در .شود هژتوجه وی متخصص نیروهای انتصاب بکارگیری و در هارونی خدمتی سنوات تناسب و خدمتی سیر گیرد و به قرار توجه مورد

 های حوزه متغیرهای مقایسه و حاصل نتایج شود؛ برابر هیات ورزشی تعریف نیاز و مأموریت نوع با متناسب پست هر مورد نیاز تجربۀ مشاغل،

و  بهرتج متغیرهای مختلف، شغلی های گروه در شاغل روهایین نظر از که رسیم می نتیجه این شغلی به مختلف های گروه در شاغل و شغل

 سطح از ربهتج تخصصی، مشاغل در لذا .دارند قرار اهمیت سطح ترین پایین در جسمانی توانایی و تحصیالت و باالترین در خدمتی سنوات

 .پذیرد صورت بیشتری توجه روها،ین خدمتی سنوات و تجربه به بایست می نیروهای متخصص کارگیری به در و بوده تر مهم تحصیالت

 

 متخصص نیروهای ورزشی، هیات های ی،رگیرابک کلمات کلیدی:
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 تعیین شخصیت برند پژوهشگاه تربیت بدنی از طریق کهن الگوها

 2لی، مهدی رسو1*آمنه بیات

 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی -1

 ی پژوهشگاه علوم ورزشیاستادیار گروه مدیریت ورزش -2

 

 لوم ورزشی با استفاده از کهن الگوها بودشخصیت برند پژوهشگاه ع هدف این پژوهش تعیین هدف:

نفراز اعضای هیات  18یان به امور پژوهشگاه تشکیل دادند که شامل جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران و آشنا روش تحقیق:

بودند. گردآوری  51باشد. کل نمونه تحقیق می نفر از سایرین 15نفر از دانشجویان و  5پژوهشگاه، نفر از کارکنان  13علمی پژوهشگاه، 

به هدف اصلی پژوهش یعنی تعیین شخصیت برند  های نیمه ساختار یافته صورت گرفت. برای دستیابیها نیز از طریق مصاحبهداده

ی مورد یافته از جامعه های نیمه ساختارجام مصاحبهفی و با استفاده از انالگوها، به کمک روش کیپژوهشگاه تربیت بدنی از طریق کهن

شوندگان مورد نظر، با بهمصاحبه از مصاح 51ها به صورت هدفمند صورت پذیرفت و پس از انجام نظر پژوهش پرداخت. انجام مصاحبه

 های گردآوری شده مورد بررسی قرار گرفتاستفاده از روش تحلیل محتوا، داده

منابع مالی، منابع انسانی، فضای  ی امکانات فیزیکی، نوآوری،مولفه 9ده در منشان بدست آ 138در کد گذاری باز تحقیق  یافته ها:

بندی گردید. سپس براساس خارج سازمانی و مدیریتی به تفکیک تعداد تکرار دستهدیجیتال، روابط عمومی، ماهیت سازمانی، عوامل 

ها در دو گنجانده شد. پس از آن نیز مؤلفه« هیت سازمانیام»و « رفتار»، «تجربه»ها در مقوله ر یک از مولفهنزدیکی و تطبیق بیشتر ه

تقسیم شدند. در ادامه با بررسی کهن الگوهای « غیر مستقیم»و « مستقیم»و دارای نقش « خارج از کنترل»و « در کنترل»ی مقوله

کهن  12م ورزشی )از میان والگوی مطلوب برای پژوهشگاه علحاضر و همچنین کهن منتخب توسط مصاحبه شوندگان برای وضعیت حال

ته برای این سازمان و کهن الگوی مطلوب و شایس« جستجوگر»الگوی مطروحه(، مشخص شد که کهن الگوی حال حاضر این سازمان 

 باشدمی« آفرینشگر»

د مسیری را نتواوه های اثر گذاری عوامل موثر بر شخصی برند می شناسایی شخصیت برند کنونی و مطلوب سازمان و شینتیجه گیری: 

 برای تعیین راهکارهای دستیابی به برند مطلوب در اختیار مدیران قرار دهد. 

 

 .گو، تداعی برند، برندسازی، پژوهشگاه علوم ورزشیشخصیت برند، کهن ال کلمات کلیدی:
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 تربیتی ورزش آینده دینامیکی شبیه سازی و مدلسازی

 3*نظری رسول ، ،2، احمد رضا عسکری1جواد شهولی کوه شوری

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه -1

 واحد مبارکهاستادیار  مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی  -2

 دانشیار  مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( -3

 

تحلیل و تصمیم گیری های بلند مدت مسائل پویای  یک روش شناسی شبیه سازی و مدلسازی برام به عنوان یپویایی سیست هدف:

 مدلسازی شبیه سازی و هدف پژوهش حاضر بااست. رای مطالعه و بهبود یادگیری در ارتباط سیستم های پیچیده مدیریت و روشی ب

 انجام گرفته است.  ایران تربیتی ورزش آینده دینامیکی

، از منظر رویکرد، استقرایی؛ از منظر جهت گیری، شف مفاهیم جدید هستیمکآن جهت که به دنبال پژوهش حاضر از در  روش تحقیق:

ده بنیاد با رویکرد گلیزری و از منظر پارادایمی، پارادایم نظریه پیچیدگی است. اساتید بنیادی؛ از منظر شیوه، کیفی؛ از منظر استراتژی، دا

اشتند، قلمرو این پژوهش را تشکیل دادند. ابتدا از طریق روش روش دبیشترین اطالع و تجربه را در ورزش تربیتی ایران  و خبرگانی که

صاحب نظر و  17بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق  با نمونه گیری هدفمند و پس از آن با روش نمونه گیری سرآمد 

اس رویکرد گلیزری به صورت کد گذاری سداده های تحقیق جمع آوری شد. تحلیل داده ها بر ا تشکیل گروه های کانونی با متخصصان،

شده در مرحله قبل را مد نظر قرار داده و با  حقیقی )باز و انتخابی( و کد گذاری نظری انجام پذیرفت. نیروهای پیشران کلیدی شناسایی

کنیم و به عنوان  یالتر )معیار در چارچوب مفهومی پیشنهادی( انتخاب متوجه به رویکرد جامع و سیستمی، آن ها را در یک سطح با

وارد  Vensim دینامیکی متغیر حالت، متغیر نرخ یا جریان و متغیر کمکی یا تبدیل کننده به عنوان ورودی های نرم افزار مدل سازی 

 رر جریان در هر زیر سیستم اقدام گردید و سپس نمودانموده و به همین تعداد )معیار( زیر سیستم تشکیل داده و نسبت به طراحی نمودا

 شبیه سازی و مدل دینامیکی آینده ورزش تربیتی ایران طراحی و در نهایت فرموله و اجرا گردید.

ه زیر سیستم های مدل پویای آینده ورزش تربیتی ایران شامل زیر سیستم جمعیت، زیر سیستم اکولوژی، نتایج نشان داد ک یافته ها:

و زیر سیستم سبک زندگی می باشد. یافته های حاصل از تست کفایت  سیستم ورزش دانش آموزی، زیر سیستم ورزش دانشگاهی زیر

ابع عددی و تست باز تولید رفتار به عنوان مهم ترین آزمون ها مرزهای مدل، تست حالت حدی، تست دیمانسیون، تست سازگاری تو

قدار متغیرهای اصلی، منفی یا بی نهایت، مداینامیک نشان داد که در مدل نهایی با تغییر در  برای اطمینان از اعتبار مدل های سیستم

بسیار کم یا بسیار زیاد متغیر ها، رفتار غیر منطقی از  تنها میزان شیب یا دامنه نمودارها تغییر کرده است و به عبارت دیگر در مقدار های

 مدل مشاهده نمی شود. 

ران با آرمان های مورد نظر صاحب نظران این حیطه در ینشان می دهد، فاصله کنونی ورزش تربیتی ا ایط حاضرتحلیل شرنتیجه گیری: 

اروی سیاست گذاران و متولیان ورزش تربیتی ایران است و به یش رو زیاد است و راه دراز و پر فراز و نشیبی جهت تحقق آن فرآینده پ

 وقانونی جهت معماری و ساخت آینده طلب می کند. نظر می رسد تغییر و تحول گسترده ساختاری 

 

 آینده نگاری، شبیه سازی، مدلسازی دینامیکی، سیستم های پویا، ورزش تربیتی ت کلیدی:مالک
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 جایگاه ورزش با استفاده از نظریه داده بنیاد: 2050 ران درشناسایی تصاویر آینده سالمندان ای

 4، علی اصغر پورعزت3پور، مهدی طالب 2، حسین پیمانی زاد *1فرشته ادیب روشن 

 شی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدی مدیریت ورزردانشجوی دکت -1

 دانشیار  گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد -2

 مدیریت ورزسی، دانشگاه فردوسی مشهد استاد گروه -3

 استاد گروه مدیریت دولتی )آینده پژوهی(، دانشگاه تهران -4

 

نگری، تدقیق و تحقق ه آینده( به دنبال شناسایی تصاویر آینده آنان است ک2050ان دپژوهش حاضر با توجه به شرایط کنونی جوانان )سالمن هدف:

 کند. ر حال تغییرِ کنونی، امکان پذیر میاندازِ پیش روی آنها را در شرایطِ دچشم

 15با استفاده از مصاحبه عمیق با  ستاو روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این رابه منظور شناسایی این تصاویر از رویکرد کیفی  روش تحقیق:

   نفر از خبرگان حوزه سالمندی، تصاویر اصلی شناسایی شدند.     

رزشی حوزه کد از جمله تالش برای سالم پیر شدن، خودکفایی در مقابل وابستگی، تربیت نیروهای متخصص و 19ل تحقیق در مرحله او یافته ها:

کد تحوالت عمیق و وسیع  6له کدگذاری محوری کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب دند و در مرحشها استخراج سالمندی و ....  از مصاحبه

، زندگی اجتماعی، اصالحات سیستم بازنشستگی، روند تغییرات جمعیتی و اتفاقات محیطی، توسعه فرهنگ ورزش ساختار خانواده، مشارکت در

صویر زندگی اقتصادی، تصویر سالمندان فعال و پویا به عنوان تصاویر تصویر زندگی اجتماعی، ت 3بندی شدند. در نهایت افزایش کیفیت زندگی دسته

 پویای حوزه سالمندی مشخص شدند.

، آنها را قادر به 2050ک تصاویر سالمندانو در 2020رسد قرار داشتن ورزش در ذهن جوانان ایرانبا توجه به نتایج تحقیق به نظر مینتیجه گیری: 

مندان از توانند با توجه به تصاویر اجتماعی و اقتصادی سالکند و برای ارائه پاسخ مناسب به این شرایط میهای پیش روی خود مییندهآشناسایی 

 تصویر سالمندان فعال و پویا بهره گیرند. 

 

 لمندان پویا. العات آینده، سالمندان و ورزش، ساتحلیل کیفی، تصاویر سالمندان، مط کلمات کلیدی:
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 طراحی  مدل تعاملی مشارکت ورزشی و سالمت ذهنی                             

 2، جواد شهالئی2، حبیب هنری2فوری، فرزاد غ1*محمدحسن متقی شهری    

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران  -1

 ریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی تهرانگروه مدیدانشیار    -2

 

 مشخص کرد.قهرمانی( را در سالمت ذهنی و  ها )همگانیهدف پژوهش حاضر ارائه مدلی است که بر اساس آن بتوان نقش هر کدام از ورزش هدف:

های کلیه ورزشکاران مراجعه کننده به پارک ،جامعه آماری ورزش همگانیهای تحقیق اکتشافی استفاده شد. در این پژوهش از طرح روش تحقیق:

-تشکیل میدر استان خراسان رضوی ورزشکار شرکت کننده در مسابقات کشوری و بین المللی  2500 ،ورزش قهرمانی ،ر و اماکن ورزشیهسطح ش

به نفر تا رسیدن به حد اشباع نظری  14برفی استفاده شد و در نهایت تعداد گیری گلولهگیری بخش کیفی پژوهش از روش نمونهدر نمونه د.ادند

، در این پژوهش ابزاری که جهت جمع آوری اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است عبارتست از مصاحبه و پرسشنامهمشخص گردیدند.  عنوان نمونه

فی به شکل ابزار )پرسشنامه( تهیه و های حاصل از پژوهش کیو در بخش دوم دادهشد  در بخش اول پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار مند استفاده

 استفاده گردید.  PLSتجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار ه منظور بگردید. م تنظی

 یستیبهز، رشد) توسعه( یستیزبه، )عاطفه مثبت(یجانیه یستیبهزی، اسیس یستیبهز هاینتایج تحقیق حاضر نشان داد که به ترتیب مؤلفه ها: یافته

-از مهم (ی)عاطفه منفیجانیه یستیهزو ب (ی)شغلیکار یستیبهزشناختی، روان یستیبهز ،روحانی)معنوی( یستیبهز ی،عااجتم یستیبهزی، جسمان

ی، اجتماع یستیبهز هایای سالمت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده در ورزش همگانی است و در ورزش قهرمانی به ترتیب مؤلفههترین شاخص

 یستیهزی، ، باسیس یستیبهز، رشد) توسعه( یستیبهز، (ی)شغلیکار یستیبهز، روحانی)معنوی( یستیبهزی، نجسما یستیبهزشناختی، روان یستیبهز

تفاوت  های سالمت ذهنی است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد کهترین شاخص، از مهم(منفی)عاطفه یجانیه یستیهزبو  (مثبت)عاطفه یجانیه

(. با توجه به میانگین  P ≤ 05/0رزش همگانی و قهرمانی( در سالمت ذهنی وجود دارد)ن در واکنندگداری بین دو گروه آزمودنی)شرکتمعنی

 باشد. بنابراینورزش همگانی بیشتر از ورزش قهرمانی می های سالمت ذهنی در گروهد که میانگین مؤلفهسالمت ذهنی در دو گروه مشخص گردی

 باشند. ار مینی بیشتری نسبت به  ورزشکاران شرکت کننده در ورزش قهرمانی برخوردهت کننده در ورزش همگانی از سالمت ذورزشکاران شرک

سالمت ذهنی، با بررسی های خود، ابعاد جدیدتر و گسترده تری از سالمت ذهنی در حوزه ورزش را تحقیق حاضر ضمن بیان ضرورت نتیجه گیری: 

تواند به خوبی  گذارد، میگانی به واسطه کارکردهایی که بر تمامی افراد میماز طرفی تحقیق حاضر به خوبی مشخص نمود که ورزش ه شکل داد.

 سالمت ذهنی را بهبود دهد.

 

  ت ذهنی، مشارکت ورزشی، ورزش قهرمانی، ورزش همگانیسالم کلمات کلیدی:
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 از دیدگاه خبرگان بین المللی طراحی مدل دیپلماسی ورزشی با بهره گیری

 4، هادی جباری نوقابی3، محمد جواد رنجکش2پورطالب  ی، مهد1*امبیز عبدیک

 ردوسی مشدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، گروه دانشگاه ف -1

 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد -2

 انشگاه فردوسی مشهدداسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، گروه علوم سیاستادیار  -3

 دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فروسی مشهد. -4

 

به  یهمنابع پا یلرا دارند. تبد 2به قدرت نرم یلتبد یتقابل "ورزش"از جمله فرهنگ، ارزش ها و  یهنابع پام ،1یجوزف نا یهبر طبق نظر مقدمه:

 یپلماسیمدل د یطراح پژوهش حاضر باهدف دارد. یماهرانه بستگ یلتبد یها یاستراتژ هدف و یها یژگیو ی،ا ینهزم یطقدرت نرم به شرا

 ی انجام گرفت.الملل ینخبرگان ب یدگاهاز د یریبا بهره گ یورزش

 از نوع پژوهش یباشد. از نظر استراتژ یتوسعه علم مبوده که به دنبال  یادیبن یپژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش ها روش تحقیق:

 یروش دلف . ازیرفتانجام پذ ینبه شمار می آید که به صورت آنال یمایشیپ یقاتو از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحق یفیک یها

بودند.  یو ورزش یعموم یپلماسیحوزه د یالملل ینشامل خبرگان ب ینظر خبرگان استفاده شد. جامعه آمار حلیلو ت یجهت جمع آور یفاز

و  یورزش یدر پنل ها یفاز یدلف یهدفمند انتخاب و جهت شرکت در راند ها یرینفر خبره بود که به صورت نمونه گ 30ل امش ینمونه آمار

 شدند. یسازمان ده یاسیس

ن اه طبقه بندی شدند. نتایج تحلیل ها نشدست 3گان در از نگاه خبر 3منابع دیپلماسی ورزشیی، فاز یدو راند از دلف یپس از اجرا یافته ها:

ی دادهایرو رمیزبانی/ مشاکت د"، "ورزش زنان"، "زیکنان رشته های ورزشیبا"داد که بیشترین اجماع خبرگان به ترتیب در مورد گزاره های 

ان مهمترین منابع دیپلماسی ورزشی عنو به "معتبر یورزش یها گلی"و  "مربیان"،، "یو جهان یقاره ا ،یالملل نیب ،یمنطقه ا ورزشی

 ه برای بهره گیری به عنوان قدرت نرم را برای دولت مردان دارند.ه از نظر خبرگان سیاسی و ورزشی قابلیت و پتانسیل بالقوکشناسایی شد 

 یرسم یپلماسید ینب  یاهنگجام/همانس " یها یبه برآمدها، شامل استراتژ یورزش یپلماسیمنابع د 4ماهرانه( یها ی)استراتژ یلتبد یبزارهاا

؛ "8یمل یارزش ها یرانسف"و  "7یجهان یارزش ها یرانسف" یراستراتژیشامل دو ز "6یستهشا یفرهنگ یرانسف"؛ "5یورزش یپلماسیو د

؛ و "12یارتباط یراهبردها ینبهتر"و  "11یریتمد ینبهتر"،  "10یورزش یرکوردها ینکسب بهتر" یاستراتژ یرامل سه زش "9عملکرد باال"

از نظر خبرگان بین المللی، در صورتی که منبع/منابع دیپلماسی ورزشی به صورت  یتا،انه بود. "13یپوشش گسترده رسانه ا" یاستراتژ

                                                           
1 Joseph Nye 

2 Soft Power 

3 Sports Diplomacy Resources 

4 Conversion Tools (Skillful Strategies): 

5 Official and Sports Diplomacy Solidarity 

6 Competent Cultural Ambassadors 

7 Universal values ambassadors 

8 National values ambassadors 

9 High Performance 

10 Best records 

11 Best management 
12 Best communication strategies 

13 Vast Media Coverage 



    نرانیالت سخمقا                                                                                  علمی مدیریت ورزشی ی انجمن همایش مل ارمینارمینههچچ                    
  

29 

 

ل به صورت ماهرانه اجرا شوند می توان برآمدهایی را برای تالش های دیپلماسی ورزشی متصور بود. انتخاب شده و استراتژی های تبدی

 یلتحل یجشدند. نتا یطبقه بند 3ی/عمومیضمن یو برآمدها 2یژه/ویحصر یآمدهاراز نگاه خبرگان در دو دسته ب 1یورزش یپلماسید یهابرآمد

،  و "8شهرت کشور"، "7یبرند مل یت/تقویجادا" ،"6یاعتمادساز"، "5فهم و درک متقابل"، "4یفرهنگ ینارتباطات ب"یها نشان داد که برآمدها

 سطورزش است که تو یپلماسی/خاص دیحصر یار از تالش هاانتظ دمور یبرآمدها ین، مهمتر"9توسعه صلح( -یی)تنش زدا یی/همسویهمراه"

 یتوسعه گردشگر"، "11توسعه صنعت ورزش" یبرآمدها یننگردد. همچ یو اجرا م یطراح 10وزارت امور خارجه و موسسات وابسته

 یپلماسید ی/عمومیضمن یش هااز تال ظارمورد انت یبرآمدها ینمهمتر "یرند ملعه ب/توسیجادا"و  "13یاقتصاد-یتوسعه اجتماع"، "12یورزش

 .یردپذ یانجام م 14نهادها و موسسات خارج از وزارت امور خارجه و موسسات وابسته یرورزش است که توسط سا

 یلتبد یها یهدف و استراتژ یها یژگیو ی،ا ینهزم یطبه قدرت نرم به شرا یهمنابع پا یلتبدچنانکه نای متذکر شده است؛ نتیجه گیری: 

لذا اگرچه انتخاب متناسب منابع دیپلماسی ورزشی و اجرای ماهرانه استراتژی های تبدیل اهمیت حیاتی دارد اما  دارد. یماهرانه بستگ

ویژگی های مخاطبان ی به برآمدهای مطلوب دیپلماتیک، به دو عامل کلیدی شرایط زمینه ای داخلی و به ویژه خارجی و همچنین دستیاب

 هدف وابسته است. 

 

 دیپلماسی ورزشی، قدرت نرم، جوزف نای، برآمدهای دیپلماتیک، استراتژی های تبدیل :کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sports Diplomacy Outcomes 

2 Explicit/ Specific Outcomes 

3 Implicit/ General Outcomes  

4 Cross-cultural communications 

5 Mutual understanding 

6 Trust building 

7 Nation Branding 

8 Country Reputation 

9 Co-Option (Conflict Normalization/ Peace Building) 

10 Outcomes derived from initiatives by the Ministry of Foreign Affairs and related agencies 

11 Sports industry development 

12 Sports tourism development 

13 Socio-economic development 

14 Outcomes derived from initiatives outside the Ministry of Foreign Affairs and related agencies 
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 مان های ورزشیکاربرد الگوی پارسونز در ساز

 3، رحیم رمضانی نژاد2، مینا مالیی1*مریم بشارتی مقدم

 ورزشی دانشگاه گیالندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت  -1

 انشگاه گیالنداستادیار گروه مدیریت ورزشی  -2

 گیالندانشگاه  یورزش یریتاستاد گروه مد -3

 

نظام نظام و خرده هرهای ورزشی است. بر اساس این نظریه، زمان( در ساختار سا1951پژوهش حاضر بررسی کاربرد الگوی پارسونز ) هدف:

د سازهای کارکردی را برآوردهشرطیاز اصلی یا پیشن(  برای بقاء، حفظ، توسعه و رشد باید چهار پیشدیو اقتصا فرهنگی ،نظام اجتماعیمانن )

های ورزشی در تمام سازمان کههستند. با توجه به این نظمحفظ  پنهان یابی به هدف، یکپارچگی و الگویپذیری، دستکه عبارت از انطباق

 های ورزشی مشخص گردد.سازمان ردها درکاست تا وضعیت این کارتالش شده در این تحقیق ،وندشاجتماعی مهم محسوب می جهان، نظام

های چهارگانه الگوی پارسونز کارکرد یلحلاساس تورزشی بر هایساختاری در سازمان یهاهدف پژوهش حاضر مرور پژوهش روش تحقیق:

حقوقی و قانونی(، حفظ  مط با نظام سیاسی(، یکپارچگی)مرتبط با نظاهدف)مرتبیابی به مانند انطباق پذیری)مرتبط با نظام اقتصادی(، دست

 .باشدیمگی( الگوی پنهان نظم)مرتبط با نظام فرهن

 ریها با عوامل متغو انطباق آن یسازگار ییها به تواناسازمان تیامروزه موفقدهد که مینشان  یداخل یمقاالت علم یبررس جینتا یافته ها:

-سازمان تیّقاز موفّ  یبخش مهم طیبا مح زیآمتیّقانطباق موفّ ،ینونهان کجدر  عیسر یرهاییتغ لیدلبه گر،یعبارت دبه .دارد یبستگ یطیمح

 سازمان های ورزشی معنا که نیاست. بد یارضروریورزش هر کشور بس ندهیآ یهایریگو جهت یراهبرد یهایریگمیدر تصم یورزش یها

سازمان ها  دیگرهمانند  یورزش های سازمان ساختار ،مکارکرد دو . از نظردنبا آن را داشته باش قیخود و تطب یرونیب طیبا مح یسازگار ییتوانا

در بخش  یورزش یساختار موجود و اهداف سازمان ها نیب یتناسب دیبا نبرایبنا ؛شده است جادیا یهدف یاست و در اصل برا یاهداف ازمندین

 که باشندداشته یراتیی( تغختارسا ای)هدف  دونیاز ا یکیزمان  طی در است ممکن. باشد برقرارجامعه  یمت عموسالم زیو ن یو همگان یقهرمان

سازمان در  یورزش و دور شدن از اهداف یت سبب کاهش اثربخشصور نیا در باشد کههدف و ساختار شده انیعدم تناسب م جادای موجب

در  ،بر اساس کارکرد سوم .شوند روزبه فاهدا نکهیا ایشود  یساختار بازنگر رد،یصورت پذ متسیدر س یلیتعد دیزمان با نیدر ا .شدخواهد

عمل  یبه صورت گروهی به اهداف سازمان لین ایهای ورزشی بر سازماندر  افراد و واحدهای مختلفی میان کپارچگیانسجام و  صورت وجود

عمل کردن بودن  ایرهیزوجود داشته باشد، ج یهماهنگ تیریسطوح مد انیماگر چون ، ستاجزا نیا نتریاز مهم یدرون یکپارچگی .شود می

 انطباق زانیباشد، مبرخوردار شترییت و انسجام باز قوّ آنفرهنگ های سازمان، پایدارتر و ارزشچه هر ،می رسد. در نهایتحداقل ممکن  به

 مهماز اصول  سازمان صخا هایحفظ فرهنگ و ارزش و جادباالتر می رود. ای وریو بهره یبخشاثر ،آییو کار ؛شتریب یفردی و سازمان ارهاییمع

 ،کمال یبقاء و رشد به سو یبرا یاز نظر ساختار سازمان ورزشی هایاز جمله سازمان سازمانیهر  ،اساسنی. برااستسازمان  در تعادل هر

 .دباشمی هاکارکرد نیا یرکارگیب ازمندین

بعدی )استفاده از یک که نگرش یکجاییآنو از شوندیم مستیسهر وسبب تعادل  گرندیکدیالگو در تعامل با  نیا لفابعاد مختنتیجه گیری: 

های ورزشی، استفاده از این الگوی چهارگانه مرتبط لی این به سازمانکارکرد بدون در نظر گرفتن جامعیّت الگو( مطلوب نیست؛ پیشنهاد اص

 باشد.می اد ساختاری مطلوب و روبه رشدهم برای سنجش و در نهایت ایجبه

 

 های ورزشی، بقاء و رشد سازمانی.سازمان الگوی پارسونز، کارکرد چهارگانه، ی:دکلمات کلی
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 STMSماجراجویانه با استفاده از مقیاس  بندی بازار گردشگریمروری سیستماتیک بر بخش
 4*محمد کشاورز ،3، رسول نوروزی سیدحسینی2، نعیمه روحانی مطلق1مرجان صفاری

 ه تربیت مدرسااستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگ -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس -2

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس -3

 انشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهراند -4

 است.هصورت گرفت STMSماجراجویانه با استفاده از مقیاس  بندی بازار گردشگریمنظور بخشاین پژوهش به هدف:

با  بازاربندی و به شیوه مرور سیستماتیک مطالعات پیرامون گردشگری ماجراجویانه وبخش مروریاین تحقیق با رویکرد  شناسی:روش

بر اساس آن به جستجو و تحلیل س سپپرداخته شد.  ابتدا به شناسایی سؤال تحقیقبراین اساس انجام شد.  STMSاستفاده از مقیاس 

کدردن متدون در دسدترس در مدورد یدک موضدوع،  خالصهو از طریق مند تا با استفاده از یک رویکرد نظامشد  همتون مرتبط پرداخت

داده قیق پاسخ به سؤاالت تحارائه تصویدری کامدل از موضدوع و ه انبوهدی از تحقیقدات، ارائه تحلیل از متدون موجود معنا بخشدیدن بد

 شد.

ماجراجویانه در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته و ویژگی مهم آن طبق تعریف ویتن گردشگری ،دنمنظاممرور  اساسبر : هاافتهی

کنندگان با استفاده از نظریه های گیرد. انگیزه های مشارکتمیه میباشد، که طیف عظیمی را در برمشارکت افراد سطح متوسط جامع

بندی انگیزه های گیری برای بخشیکی از جدیدترین مقیاس های اندازه اسامتیاست،مقیاس اسگرفتهاوت مورد بررسی قرارمتف

ن به شکاف جنسیتی در مشارکت گردشگری ماجراجویانه کنندگان در گردشگری ماجراجویانه میباشد. همچنیمشارکت

 هایمحدودیت: ازد ناعبارت کند تررا کمرنگ یورزش یهاتینان در فعالکه ممکن است حضور ز یهایمحدودیت است.شدهپرداخت

که  شودیهاست. استدالل مزنان بر اساس درک، باور و نگرش آن یشخص هایتی. محدودیو عمل یفرهنگ ،یاجتماع ،یشخص

شرکت در  یبرا دفر میتصم تیدارفتار و ه زهیها بر انگآن رایاست؛ ز هاتیهمه محدود نیاز قدرتمندتر یکی یهای شخصمحدودیت

از  حالنیا باشد. با لیدخ یورزش تیتواند قبل و در طول تجربه فعالمی زین یهای عملمحدودیتگذارند. یم ریتأث یورزش تیفعال

د در مور ذکرشده ۀهای عمداز محدودیت یکیاند. مواجه شده یبا موانع عمل ،یزیرزنان تنها در هنگام برنامه ،یمطالعات موردبررس

نه یهز لیتعهدات نسبت به خانواده و دوستان است. فقدان پول به دل ایاشتغال  لیه دلبزنان، فقدان زمان  انیدر م یمشارکت ورزش

های عنوان محدودیتبه نیبا مردان، همچن سهیقدرت درآمد کمتر زنان در مقا نیو همچن یورزش یهاتیشرکت در فعال یبرا زاتیتجه

 .دآییزنان به شمار م یزشمشارکت ور برجسته در یعمل

بندی بازار گردشگری ماجراجویانه است که بر اساس انگیزه یکی دیگر از روش های بخش اسامتییاس اسقم گیری:نتیجه

 کند.بندی میمحور،گردشگرمحور و  ورزش وگردشگرمحور تقسیمرا  بطور منطقی در سه بخش گروه ورزشکنندگان آنها مشارکت

مواجه شوند،  تیمحدود یزمان با تعدادطور همبه فعالیت ورزشیطول تجربه  زمان، قبل و درطور همبه توانندیکه زنان مطور همان

ی زیربرنامهدو استراتژی تصمیم)تعیین( و  .ندها استفاده کنتیمحدود نیا رفع یراب هایاز استراتژ یعیوس فیاز ط توانندیم نیهمچن

 باشد. رگذاریتأثی ورزشی هاتیفعالبیشتر زنان در توانند بر حضور می

 .تیو جنس زهیانگ ،یبندبخش ،انهیماجراجوی گردشگرمات کلیدی: لک

                                                           
mohammadkeshavarzdashi@gmail.com 
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 شهرستان نیشابور پذیری در آتش نشانان فعال و غیر فعال ورزشی مقایسه میزان مسئولیت

 2حسن فهیم دوین ،1قره داشیحسن 

 اد اسالمی واحد مشهدکارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آز -1

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد -2

 

روش پژوهش به لحاظ ماهیت و  بود. پذیری در آتش نشانان فعال و غیر فعال ورزشی مسئولیتمقایسه میزان هدف از پژوهش حاضر 

ن جستجوی داده ها از نوع تحقیقات حال نگر و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، به لحاظ نوع جستجوی داده از نوع کمی و به لحاظ زما

شد که داده ها به صورت پیمایشی جمع آوری گردید. جامعه آماری به لحاظ روش تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی و مقایسه ای می با

ق با توجه به می باشند. نمونه آماری تحقی 1397نفر( در سال  135پژوهش شامل کلیه آتش نشانان در حال خدمت شهر نیشابور )

ابزار جمع آوری مار انتخاب شدند. نفر( و به صورت کل ش 75نفر( و غیر فعال ورزشی ) 60اهداف تحقیق در دوسته آتش نشانان فعال )

از آمار توصیفی و  داده ها، لیو تحل هیجهت تجز .پذیری مسئولیتسوالی و تک بعدی  42استاندارد  پرسشنامۀداده ها عبارتند از 

بین دیدگاه آتش نشانان فعال و غیر فعال از نظر یافته های پژوهش نشان داد که  استفاده شد. 21نسخه  Spssو نرم افزار استنباطی 

 دارد.نمیزان مسئولیت پذیری تفاوت معنی داری وجود 

 

 .، فعال، غیر فعال، ورزشمسئولیت پذیری، آتش نشانانکلیدی:  کلمات
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 بدنیعملکرد معلمان تربیتورزشی در  رد پداگوژینقش رویک

 شهرام نظری

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه فرهنگیان استان تهران، پردیس شهید چمران

 

بدنی در خصوص مدرسه است. طی سالیان گذشته استخدام معلمان تربیتوپرورش بهنی یک عنصر کلیدی در آموزشبدربیتتمعلم  هدف:

های یالن دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی )تعهد دبیری( و آزمونالتحصفارغب از طریق دو روش جذ رش از طریقوپروآموزش

شود. بر اساس تفاوت در رویکردهای تحقیقات و فناوری انجام می های وابسته به وزارت علوم،هر دانشگاییالن ساالتحصفارغاستخدامی از بین 

وپرورش )دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی( این دو دسته گروه های وابسته به آموزشدانشگاه ارت علوم وای تابع وزهآموزشی در دانشگاه

 نیادیتحول بن)سند  یاسناد باالدستدر  ییهدف غاه شده در دوران تحصیل دارند. از طرفی دهای در دروس تخصصی و نظری گذرانتفاوت

و برنامه درسی  وپرورشآموزشی وزارت هابرنامهقانون اساسی در تمامی  عنوانبهبنیادین  تحوله سند و برنامه درسی ملی( کوپرورش آموزش

آموزان در یکی از تربیت دانش خصوصبه وتربیتتعلیم یهاان در همه ساحتوزمآدانش تیتربگردد، نقشه راه تلقی می عنوانبهملی 

توانند نقش بدنی می. معلمان تربیتاست بهیط اتیبه ح یابیو دستنی ت زیستی بدسند تحول بنیادین به نام ساح گانهششی هاساحت

وتربیت و از طریق تعلیمبدنی به فنون پداگوژی ورزش در تربیت بین میان رویکردهای جدید، رویکردیندرابسزایی در این هدف داشته باشند. 

های وابسته به وزارت علوم و ع آموزش در دانشگاهفاوت در نوبر اساس ت بنابراین؛ پردازدبدنی میهای جسمانی در کالس تربیتفعالیت

 یاستخدام یهاآزمون قیجذب شده از طر بدنییتربتمعلمان  یاثربخش سهیمقاتحقیق حاضر به هدف  وپرورشآموزشهای وابسته به دانشگاه

 اشد.بمی رانیمد دگاهیاز د (19-15در جنوب تهران )مناطق  یریو معلمان تعهد دب

پژوهش شامل معلمان  نیا یجامعه آمارای است. مقایسه -استراتژی علی ازنظر بودهکاربردی تحقیق حاضر در دسته تحقیقات  حقیق:روش ت

 1395-96در سال  19تا  15جنوب شهر تهران در مناطق پسرانه متوسطه اول و متوسطه دوم مدارس  ،ییمقاطع ابتدا یبدنیت)زن و مرد( ترب

برابر در  یها با جامعه آمارتعداد نمونه آن ،یعلت محدود بودن جامعه آمار بهباشد. یم یرینفر تعهد دب 70و  یاستخدام یهاآزمون نفر 30که 

( استفاده شد که پایایی آن با استفاده از روش آلفای 2013جوزف )ها از پرسشنامه اثربخشی آوری دادهجمع نظورمهب. شودینظر گرفته م

های فراوانی، درصد فراوانی، شاخص جداول ی آمار توصیفی )میانگین،هاروشها از وتحلیل دادهیهتجزرای گردید. بمحاسبه  98/0کرونباخ 

ی آمار استنباطی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون یومن ویتنی جهت مقایسه متغیرها در هاروشو از  (پراکندگی و انحراف استاندارد

 ه شد.استفاد SPSSافزار نرم

 یهاجنبه ی،و عقل یذهن یهاجنبهی، و شغل یاحرفه یهاجنبهی، شخص یهاجنبه یهامؤلفهی و اثربخش نیببر اساس نتایج  :هاهیافت

در جنوب  یریو معلمان تعهد دب یاستخدام یهاآزمون قیجذب شده از طر بدنییتمعلمان تربی اجتماع یهاجنبهو  یآموزش یراهبردها

 آماری تفاوت معنادار وجود ندارد. ازنظر α=05/0با  قایسهدر م (19-15تهران )مناطق 

ارائه شده توسط  برنامه درسیکه محتوا و  باشد نیا به خاطر تواندیعدم تفاوت م نیکه اتوان گفت بر اساس نتایج تحقیق میگیری: یجهنت

در هنگام جذب  نی. همچنباشدیم کسانینداشته و  یاوتابعه آن تفت یهاوپرورش با دروس ارائه شده در وزارت علوم در دانشگاهوزارت آموزش

 یازمشخص و موردن یارهایمع ،شهید رجایی( هوپرورش )دانشگاه فرهنگیان و دانشگاوابسته به آموزش یهادر مراکز و دانشگاه انیدانشجو

 .دشویه آن مب یتوجه کمتر ایوجود نداشته و  یو اجتماع یو ذهن یعقل ،یو شغل یاحرفه ،یتیشخص

 بدنی، اثربخشییتتربعملکرد، پداگوژی ورزش، معلمان  کلمات کلیدی:



    نرانیالت سخمقا                                                                                  علمی مدیریت ورزشی ی انجمن همایش مل ارمینارمینههچچ                    
  

34 

 

 ورزشی بازاریابیکننده در های اخالقی مصرفاستدالل گیریاندازهاستاندارد سازی ابزار 
 1جاسم منوچهری

 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

هدای شدوم ورزش دوپیندگ از پدیده یفی یکاز طر .کنندگان استیان یا مصرفبازاریابی به معنای متمرکز شدن بر رفع نیازهای مشتر: هدممق

منظور صحه گذاری در اقدامات بازاریابی مرسوم می باشد. اقدامی که از طریق بهره منددی تفاده از مشاهیر ورزشکار به در این بین اسباشد. می

ن صدحه گدذاران بده اقددامات های سرشناس دنیای ورزش به سود اقتصادی کمپانی ها منجر می شود. اما از طرفدی امکدان ارتکداب آ از چهره

 کنندگان را نیز درپی خواهد داشدت.ی متعدد مثبت، منفی و خنثی مصرفهاغیراخالقی منجمله دوپینگ نیز وجود دارد که در پی آن واکنش

های عیندی بسدیار داده و بازاریابان کنترل کمی برای پیشگیری از آن دارند. نموندهار رخگذار بر خالف انتظان صحهعملکرد غیراخالقی ورزشکار

کنندگان ورزشی گردد، نزد مصرفهنگام تبلیغات منفی که منتهی به جنجال میگذار به اند که چگونه تصویر ورزشکاران صحهزیادی نشان داده

مصرف کننده در مواجهه با این رسوایی دچار ناهماهنگی شناختی شده و در راستای رفدع آن از راهبدرد کن است حال مم باشد.پذیر میآسیب

ها متمایل بده گدزینش اطالعدات هسدتند و افراد در مواجهه با پدیدهاستدالل اخالقی وضعیتی است که در آن استدالل اخالقی استفاده نماید. 

لذا هدف اساسی تحقیق حاضر ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان استدالل های اخالقدی  ن را بگیرند.کنند که نتیجه اخالقی خودشاتالش می

قیداس راهبردهدای اسدتدالل محقق بدا استانداردسدازی م مصرف کننده در مواجهه با رسوایی اخالقی مشاهیر صحه گذار ورزشی بوده است که

 تالش نموده است.تی و تامین مبانی نظری الزم در این راستا به منظور یاری رساندن محققان در مطالعات آاخالقی 

کیفدی  تحقیقداتبا عنایت به مبدانی نظدری  است. اکتشافی آمیخته تحقیق هایطرح نوع از و آمیخته روش به تحقیق حاضر :روش شناسی

ن منجر بده اطالعات تکراری بدست آمد که همی لذا پس از مصاحبه با نفر دوازدهمنظری استفاده گردید.  گیرینمونهاز روش  گیرینمونهبرای 

زن در تحقیدق حاضدر مشدارکت  مصاحبه شونده نهشونده مرد و مصاحبه نهتوقف مصاحبه ها و اشباع نظری در مصاحبه هجدهم گردید. تعداد 

 دند.سشنامه پاسخ داسواالت بسته پربه  نفر زن و مرد در بخش کمی تحقیق 224مجموعاً های کمی پرسشنامهپس از تنظیم  نمودند.

های استدالل اخالقی را که در مجموع مولفه باشدمیاخالقی و اتصال اخالقی  -استدالل اخالقی شامل جدایی اخالقی، توجیه عقالنی: یافته ها

جددایی متغیر ضرایب آلفای کرانباخ در حد بسیار مناسبی برای متغیرهای تحقیق بدست آمده که بیشترین ضریب مربوط به . دهندمیتشکیل 

بده  842/0 اخالقدی نیدز -توجیه عقالنیضریب مربوط به متغیر  باشد.( می749/0) اتصال اخالقیکمترین مربوط به متغیر ( و 842/0) اخالقی

( در AVEهدای اسدتخراجی )و ثانیداً میدزان میدانگین واریانس 5/0اوالً تمامی بارهای عداملی بزرگتدر از  ها نشان دادهمچنین یافته دست آمد.

همچندین میدزان میدانگین  .اسدت هستند که نشان دهنده روایدی از ندوع همگدرا 5/0متغیرهای جدایی اخالقی و اتصال اخالقی نیز بزرگتر از 

باشدد کده نشدان دهندده روایدی از ندوع هدا میبزرگتر از به توان دوم ارتباط دو به دوی آن ( در تمامی متغیرهاAVEهای استخراجی )واریانس

 .یایی ترکیبی استباشد که نشان دهنده پایایی از نوع پامی 7/0در تمامی متغیرها بزرگتر از نیز ( CRمیزان پایایی ترکیبی ) .است تشخیصی

هدا دارندد گذاران و برندهای مدرتبط بده آندگانی که دلبستگی احساسی به صحهکننمصرف مشهود است،همانگونه که  :بحث و نتیجه گیری

تواندد بدا بده اند که ایدن مرحلده از معضدل می. مطالعات پیشین اذعان داشتهتجربه خواهند کرد گذاران به تخلفکاب صحهمعضلی را هنگام ارت

که افراد هنگامی که دو یدا چندد  گویدمیکارگیری نظریه روانشناسی اجتماعی و ناهماهنگی شناختی درک گردد. نظریه ناهماهنگی شناختی 

هدای فدردی تفاوتدر تحقیق حاضدر . کننداراحتی را تجربه میاحساس ن باشندهای عاطفی را دارا میها و پاسخدهادراک متضاد مانند باورها، ای

تواند به عنوان یک محددودیت مدورد توجده دهی به سواالت مینحوه پاسخدر دهندگان از جمله فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و معیشتی پاسخ

تواند مدورد توجده های مذکور میونه تخلف، بررسی تفاوتوپینگ و یا هرگشر ورزشی و عوام در خصوص دبا توجه به ادراک متفاوت قلذا  باشد.

)روابط نامشدروع، تبدانی در نتیجده مسدابقه، گذار بود و سایر تخلفات تحقیق حاضر محدود به تخلف دوپینگ ورزشکار صحهمحققان آتی باشد. 

بده عندوان قی مصرف کنندده اثدر گدذار هسدتند، و بر استدالل های اخالند گردغات منفی میکه منجر به تبلیسرقت، ضرب و شتم، قتل و ...( 

 .موضوع مطالعاتی جذاب الزم است مد نظر سایر محققان باشد

                                                           
1. j.manouchehri@iauctb.ac.ir 

mailto:j.manouchehri@iauctb.ac.ir
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 ی بر مدل بردی(ننقش ورزش در توسعه روابط بین الملل کشورهای منتخب )مطالعه تطبیقی مبت

 مهدی شریعتی فیض اباد

 بیت بدنی امام علی )ع(و حرفه ای، دانشکده تراستادیار دانشگاه فنی 

 

دولتی، غیرانتفاعی و ... ورزش بعنوان بزرگترین ارزش مشترک جوامع امروز سبب شد تا فارغ از هر ان های غیرانبوه سازمدر میان  هدف:

پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی  ای به واقع جهانی با شتابی روزافزون صورت گیرد؛ لذا هدف از هگونه رنگ قومی و نژادی، تحقق دهکد

 نتخب )ایاالت متحده، چین، استرالیا، ترکیه، روسیه و ژاپن( بود.کشورهای م ایسه آن بادیپلماسی ورزشی در ایران و مق

 های سال طی...  و خبر یادداشت، کتاب، مقاله، 50 از شبی بررسی با که بود به لحاظ هدف کاربردی حاضر پژوهش روش تحقیق:

 2018 سال پایان تا فارسی و انگلیسی متون نیاز مورد العاتاط به دستیابی برای .شد انجام بردی روش از استفاده با 1397 تا 1380

 شد. آوری میالدی جمع

ت متحده، ژاپن و استرالیا در کنار کشورهای دارای اقتصاد ال؛ یافته های پژوهش نشان داد کشورهای توسعه یافته مانند ایا یافته ها:

زشکاران، مربیان، داوران و حتی ورزش دانشجویان فاده از ورر قالب استهور )بریک( مانند روسیه و چین با ارائه برنامه ای جامع و دظنو

 بدنبال تحقق اهداف کالن سیاسی خود در بستر ورزش هستند

سرگرمی و تفریح استفاده و هنوز به  المی ایران از ورزش بعنوان پدیده ای صرفا برایرزش جمهوری اسوتصمیم گیران نتیجه گیری: 

 بسنده کرده اند. ورزش جهان از فضای "کادرا"بجای  "یعالقه مند"

 

 تطبیقی، دیپلماسی ورزشی، قدرت نرم، کشور کلمات کلیدی:
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 کنندگان پوشاک ورزشی شهر تهرانخرید مصرف در رفتارنگاشت مدل علی لوکس بودن برند 

 3الدین نقشبندی، سید صالح2افشاریطفی ، مص1فرزانه جعفری

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در ورزش یابیبازار تیریمدکارشناسی ارشد  -1

 یو علوم ورزش یبدنتیپژوهشگاه تربگروه مدیریت ورزشی  اریاستاد -2

 تهران قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یعلم أتیو عضو ه رایاستاد -3

 

دهندگان خدمات و ارائه دکنندگانیتول ابان،یذهن بازاردر  مهم یعنصر به عنوان یکنندگان ورزشمصرف دیامروزه رفتار خر: هدف

لوکس  یارتباط عل لیپژوهش حاضر با هدف تحل ستاار نیمستثنا نبوده و در هم زین رانیقاعده در ا نیباشد. ایم ایدر سراسر دن یورزش

 شهر تهران انجام شده است. یپوشاک ورزش انیشترم دیرفتار خربودن برند با 

است. جامعه  یدانیو از نوع م یهمبستگ -یفیداده ها توص یو بر اساس گردآور یهدف کاربرد ثیپژوهش حاضر از حوش تحقیق: ر

تا سال شهر تهران  ینفر ونیلیم 14از  شیب تیدر شهر تهران بودند که با توجه به به جمع یزشرپوشاک و انیمشتر هیپژوهش کل یآمار

 دوها  شامل داده یابزار گردآورو به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برآورد نفر  384ن جدول مورگانمونه براساس  ی، تعداد اعضا97

( 2008گ )وانو  ویچ سائور،یت دینامه رفتار خرپرسشو  (2008) یو ل دویکلیما دز،یستودولیلوکس بودن برند کر نامه استانداردپرسش

و رفتار  760/0لوکس بودن برند  ریمتغ یکرونباخ برا یآلفا بیو ضر دیگرد دییتا یعامل لیها با تحلنامهسازه پرسش یبود که اعتبارسنج

و جهت  یابیارز رهایمتغ نیارتباط ب رسونیپ یزمون همبستگآ اب نامه است.مناسب پرسش ییایپا انگریبه دست آمده که ب 826/0 دیخر

 .دیاستفاده گرد 23نسخه  Amosو  25نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم یاز روش معادالت ساختار قیتحق اتیفرض یرسبر

لوکس بودن برند در مشتریان  های ارائه شده توسط نمونه آماری در مورد متغیرنتایج تحقیق نشان داد که میانگین پاسخها: یافته

 ر از مقدار( که بزرگتT=148/5دست آمده )به مقدار تی بهارزش آزمون است و با توجه پوشاک ورزشی شهر تهران بیشتر از 

 نیانگیشهر تهران با م یپوشاک ورزش انیلوکس بودن برند در مشتر تیاهمتوان استدالل کرد بین اهمیت ، میباشدیم 1±/96بحرانی

چنین، با هم دارند. یس بودن برند نگرش نسبتا مثبتبه لوکنسبت  یکنندگان پوشاک ورزشمصرف یعنیآن اختالف وجود دارد.  هنیبه

 انیدر مشتر انیمشتر دیرفتار خر ریهای ارائه شده توسط نمونه آماری در مورد متغپاسخ نیانگیمدرمورد  قیتحق یهاافتهه به یتوج

 نیب توان دریافتمی حرانی کمتر است،( که از مقدار بT=054/0) آزمون یبه دست آمده از بررس یر تداقمو شهر تهران  یپوشاک ورزش

نسبت به رفتار  قینگرش افراد نمونه تحق یعنیآن اختالف وجود ندارد.  نهیبه نیانگیتهران با م هرش یاک ورزشپوش انیمشتر دیرفتار خر

 یط مثبت مناسبتباار شودمشخص می رسون،یپ یهمبستگ بیآزمون ضرس نتایج ت بر اسایدر نها .شودیم یابینسبتا نامطلوب ارز دیخر

 .شهر تهران وجود دارد یشپوشاک ورز انیمشتر دیلوکس بودن برند با رفتار خر نیب

رفتار و  شودیمورزشی پوشاک  انیمشتر دیباالرفتن و بروز رفتار خر باعثلوکس  یبه برندهامشتریان نگرش مثبت  شیافزاگیری: نتیجه

بقا  یبرا تواندی میزشه وربنگاد لذا یابمیکند بهبود هایی که فراهم مید لوکس و اعتماد به ارزشکنندگان پوشاک ورزشی با رضایت از برنخرید مصرف

 تیتا رضا کندتوجه  شودیم یمشتر یاجتماع یکه باعث لذت و سربلند لوکس بودن برندبه  د،یبه خر یمشتر قیو تشو دهیچیو پ یبازار رقابت نیدر ا

 .دینما جادیکننده ارا در مصرف

 .ورزشیکننده، پوشاک لوکس بودن برند، رفتار خرید مصرف مات کلیدی:لک
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 تحرکهای ورزشی شهرداری تهران و افراد کمکنندگان در برنامهکیفیت زندگی و امید به زندگی شرکت یسهمقا

  2، فرزاد غفوری1بهناز خیراندیش

 کتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطباییشجوی دندا -1

 زشی دانشگاه عالمه طباطباییمدیریت ور دانشیار -2

 

لیت ورزشی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی را تأیید نموده بودند، هدف این پژوهش تأثیر فعا ی پیشین کههابا توجه به پژوهش

هران بود. شهر تتحرک های ورزشی شهرداری شهر تهران و افراد کمبرنامه ان درگکنندمقایسه کیفیت زندگی و امید به زندگی شرکت

کننده در برنامه نفری از هر دو جامعه شرکت 320ای دو نمونه چند مرحله گیرینمونهبرای این منظور از شهروندان تهرانی به صورت 

ماه به صورت منظم دارای فعالیت بدنی می  6ه حداقل دی کاافرتحرک انتخاب گردید. ورزشی شهرداری تهران )پر تحرک( و افراد کم

( AHSندگی و از مقیاس امید بزرگساالن )رد کیفیت زبرای برآو SF-36از پرسشنامه ، به عنوان گروه فعال در نظر گرفته شدند. باشند

پر تغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گروه مها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند برای برآورد امید به زندگی استفاده شد. داده

تواند چنین جمع بندی کرد می از این رو ان داشتند.ندگی باالتری نسبت به گروه کم تحرک شهر تهرندگی و امید به زتحرک، کیفیت ز

خانوادگی و در فضاهای  -ی ههای ورزشی شهرداری تهران که برنامه های سازمان یافته و منظمی هستند که بیشتر بصورت گروکه برنامه

و امید به  فیت زندگیمتغیر کی ءاند و در ارتقاها انجام می شوند، موجب تفاوت بین گروهی شدهروباز شهری مثل پارک ها و بوستان 

 اند.زندگی سودمند بوده

 کیفیت زندگی، امید به زندگی، احساس خوب بودن، شهرداری تهران.کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    نرانیالت سخمقا                                                                                  علمی مدیریت ورزشی ی انجمن همایش مل ارمینارمینههچچ                    
  

38 

 

 مدرن یانبمر

 اکبر محمدی

 دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ورزشی 

 

کنند. فوتبال به فراخور زمان و مکان و پیوند عمیقی که با یر میها نیز تغیات و ارزشجامعه در حال تغییر است. فرهنگ، اعتقاد

و  ون زمین )بسیار نامحسوس(، بلکه در رویکردهای مدیریتی، رهبریرهای مختلف دارد نیز ناچار به تغییر است اما نه در اجزای دتمدن

 مداران.انتظارات سیاست یان مالی وهای حامتهفلسفی مربیان، عملکرد ورزشکاران، باورهای هواداران، خواس

د. این مدرنیته نه ینماکند و جای خود را در جهان مدرن تثبیت میفوتبال در چنین آوردگاهی به سرعت به سمت مدرنیته حرکت می

ین مدرناسیون رگذار در اعوامل تأثیفوتبال مهمترین  افتد. مربیانها و افراد آن نیز اتفاق میهتنها در ابعاد تکنولوژیک بلکه حتی در شیو

درن اطالق مدانست، امروز به فردی مربی گر بازی میهستند. بر خالف نگاه سنتی که مربی فوتبال را یک تمرین دهنده یا فقط هدایت

ان باشد. مربیهای شخصیتی برخوردار مهارت اندوزی، تجربیات، دانش و خصیصه های مهمی چون توانایی ارتباط،شود که از ویژگیمی

نند سالحی مجهز به انواع ملزومات فوتبالی هستند. آنها ابتدا یک روانشناس هستند؛ یک تمرین دهنده بدنساز، یک تغذیه مدرن ما

کتی سر رشته دارند تا علوم ریکاوری و بازگشت به های حرلیزور؛ از سبک زندگی اجتماعی، پزشکی ورزشی و مکانیسماشناس و یک آن

 حالت اولیه.

ها، اقوام و نژادهای مختلف هستند. بازیکنانی ویژه که جزو مشاهیر و سر و کار دارند که از تمامی ادیان، فرهنگازیکنانی آنها با ب

کنند و گیرند، با کیفیت تر عمل مییاد می شوند. بازیکنانی به غایت مدرن، که خیلی بهتر و بیشترسوب میحمیلیونرهای جامعه م

 هم دارند.نیازهای باالتری 

 پوشانند.خواهد و این مربیان مدرن هستند که بر این نیاز جامه عمل میفوتبال مدرن بازیکنان مدرن می

 

  ای.ال مدرن، مدیریت حرفهبمربی، مربیان مدرن، فوت کلمات کلیدی:
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 ی ورزشی در ایرانبررسی وضعیت صنعت گردشگر

 فریبا عسکریان

 هرانخوارزمی ت اه تبریز ودانشیار مدیریت ورزشی دانشگ

 

 هنام نهاد، زیرا زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را بدرای مردمدان بد صنعت گردشگری را می توان صنعت سفید 

. صدنعت گردشدگری لوده سازی محیط زیستی و یا در حد ناچیزی استو در ضمن برخالف اغلب صنایع تولیدی، بدون آ ارمغان می آورد

ین صنعت می باشد که به دلیل محبوبیت و جذابیت ورزش دارای رشد سریع و چشدمگیری در جهدان بدوده و بده بخشی از ا ورزشی تنها

گرچده در ا ؛ترتیب داده می شود مسابقات بزرگی که در نقاط مختلف جهانبه خود جلب کرده است.  اهمین منظور بسیاری از توجهات ر

 ،در جلب افکار عمدومی و جدذب هرچده بیشدتر گردشدگراناز آنجا که  ولی ؛برداردمیزبان در برای کشور ابتدای امر هزینه های سنگینی 

و بدین ی برگدزاری یکدی از رویددادهای بدزر  ونیست کده آرز یهیچ کشور  اً، متقاضیان فراوانی داشته و تقریبنقش مهمی ایفا می کند

ای در صدر رویددادهای بدزر  ورزش انی و بازی های قارهنی، جام جهنی و زمستاد. بازی های المپیک تابستاالمللی ورزشی را نداشته باش

بسدیار قابدل توجده و مهدم  ؛و اشتغال کشورها می گدذارد بین المللی و در مرکز توجه هستند. تأثیری که این رویدادهای برز  بر اقتصاد

 امدا است، دالر میلیارد 23 از بیش چیزی نهساال ورزشی توریسم محل از جهان کشورهای پیشرفته درآمد موجود اطالعات اس. براساست

 برگدزاری مدرتبط بدرای ادهدایهن سدایر و هافدراسیون المپیک، ملی کمیته وزارت ورزش، سوی از که هنگفتی هزینه های وجود با ایران

  .است نبرده حوزه این از  بهره قابل توجهی تاکنون گردد؛  می صرف یالملل بین و ملی ورزشی رویدادهای

 

 .صنعت گردشگری، گردشگری ورزشی، ایران ت کلیدی:ماکل
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 ایران یهای ورزشدانش سازمان ارتقاء مدیریت در کار و کسب استراتژیک هوشمندی تبیین نقش
 3، سجده مرادی2، جمیل ناوخاصی1مهسا نعمت زاده

 کتری دانشگاه آزاد واحد ساریشجوی ددان -1

 حقیقاتدانشجوی دکتری علوم ت -2

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی -3

 

-به نظر می ها ضروریمندی یکپارچه از آنمدیریت دانش و هوشمندی کسب وکار و دو جز جدایی ناپذیر هسنتد، بهرهمقدمه و هدف: 

 استراتژیک کسب و کار و مدیریت دانش بود. رسد. از اینرو هدف این پژوهش بررسی رابطه هوشمندی

-های ورزشی تشکیل میاین پژوهش را مدیران سازمان آماری جامعه. بود همبستگی نوع از صیفیوت حاضر وهشپژ روششناسی: روش

 از هاداده یآورگرد برای ای و تصادفی بود.گیری خوشهشد. روش نمونهبرآورد  رنف PASS 230افزار نمونه بر مبنای نرم دادند. حجم

گردید.  استفاده( α= 791/0و  823/0) پایایی با (2011اکا )ت دانش نون( و مدیری2009های هوشمندی کسب و کار دینگ )نامهپرسش

 یآمار افزارینرم بسته افزارهاینرم از استفاده با آماری هایتحلیل. گرفت قرار متخصصان تائید مورد نامهپرسش محتوایی و صوری روایی

 (.p ≤05/0) گرفت انجام استنباطی و توصیفی سطح دو در 21 نسخه اجتماعی، علوم

کردستان رابطه  استان جوانان و ورزش دانش اداره کل مدیریت و کار و کسب استراتژیک که بین هوشمندی داد نشان هایافتهها: یافته

های هوشمندی کسب و کار )هوشمندی اطالعاتی، منابع همؤلفهای د. همچنین مشخص گردید که بین مؤلفهو معناداری وجود دار مثبت

مدیریت دانش نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت مشخص گردید که منابع انسانی، فیزیکی و  و مالی( و نی، فیزیکیانسا

 یریت دانش را به طور مثبت دارند.دمالی قابلیت اثرگذاری بر م

بتوان با  تند که اگرمیم ساز هسکار اغلب خروجی هایی تص و کسب استراتژیک هوشمندی م مبتنی برخروجی یک سیستگیری: نتیجه

ی آن شپذیرد بلکه کارایی و اثربخدانش خبرگان در یک سیستم ترکیب گردد قطعا تصمیم سازی نه تنها با ریسک پایین تری انجام می

 شتر خواهد شد.  تصمیم نیز به مراتب بی

 
 های ورزشی ایران.مندی استراتژیک، مدیریت دانش، سازمانوشه کلمات کلیدی:
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 فدراسیون ورزش های رزمی SWOT ارزیابی محیطی شناسایی

 4، حبیب هنری3، سید نصراله سجادی2، سید محمد حسین رضوی1شاهین سلطان پور

 شیمدیریت ورز دکترای -1

 استاد دانشگاه مازندران -2

 هراناستاد دانشگاه ت -3

 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی  -4

 

 بود.های رزمی ها و تهدیدهای فدراسیون ورزشها، فرصتها، ضعفناسایی قوتهدف تحقیق حاضر ش

و بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات  دپژوهش حاضر از نوع مطالعات استراتژیک بود که به صورت کمی و کیفی اجرا گردی

استفاده گردید. روایی  باز و بستهپرسشنامه  ی اطالعات ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود از. برای جمع آور کاربردی قرار گرفت

ها در ونباخ( پرسشنامهرپرسشنامه ها توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت ، همچنین در این تحقیق مقدار ضریب پایایی درونی )آلفای ک

تمامی  ی درونی دربه دست آمد که مشاهده شد پایای 845/0تا  704/0و تهدیدها از ها قالب نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت

 دنفر بودند . تعدا 138بوده که نشان از پایایی قابل قبول ابزار مورد استفاده داشت . جامعه آماری مجموعًا  7/0ها بیشتر از شنامهپرس

  .د نفر تعیین گردی 43نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 

 د.تهدید پیش روی خود دار 6فرصت و  7ضعف ،  5، قوت  9نتایج تحقیقات نشان داد فدراسیون ورزش های رزمی 

نقاط قوت و فرصت ها  فدراسیون ورزش های رزمی برای توسعه برنامه های خود می بایست نقاط قوت خود را حفظ و ارتقاء داده و از

ی از قوت اده حداکثرمنظور استفهبردهای مناسب به نماید . تدوین برنامه راهبردی و انتخاب رااستفاده تا بر نقاط ضعف و تهدیدها غلبه 

 . ها و فرصت ها برای بر طرف کردن ضعف ها و تهدیدها پیشنهاد می شود

 

 فدراسیون ورزش های رزمی،  SWOT کلمات کلیدی:
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 محتوا به مثابه استراتژی(بر ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا )تحلیل  عوامل موثر

 2، مرتضی مطهری1دکتر حبیب هنری

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -1

 هراندانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات ت -2

 

 هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا می باشد.   هدف:

روش تحقیق حاضر از نظر پارادایم به شیوه تفسیری می باشد از نظر رویکرد کیفی و از نظر استراتژی به شیوه تحلیل  روش تحقیق:

روزنامه های ورزشی( ،  ,varzesh3.com,فرمت داده ها به صورت متن مصاحبه در جراید خبری)سایت محتوای پنهان می باشد. 

ویدئو )استخراج شده در برنامه های ورزشی(، و صوت )استخراج شده از شبکه رادیویی ورزش( می باشد. محقق از روش کد گذاری 

بیین مقوالت پرداخت و در مرحله بعدی به کد گذاری محوری و کد توصیفی و فرایندی جهت کدگذاری اولیه استاده نمود و سپس به ت

انجام پذیرفت. جامعه آماری  18ورژن  MAXQDAگذاری آزمایشی به مدل نهایی ناکامی در مسابقات رسید. این فرایند در نرم افزار 

نفر از کارشناسان ، مربیان و  25ر تحقیق را کارشناسان و متخصصان حوزه فوتبال کشور تشکیل می دهند که با توجه به اظهار نظ

پیشکسوتان مطرح حوزه فوتبال در خصوص عوامل ناکامی، محقق  این حجم از نمونه را با استفاده از کدگذاری های باز و محوری مورد 

 واکاوی قرار داد. 

ه را مورد تجزیه و تحلیل پس از بررسی ویژگی های جمعیت شناختی خبرگان، محقق مصاحبه های جمع آوری شدیافته های تحقیق: 

)کدگذاری( قرار داده و با بازخورد دریافتی از هر مصاحبه، مصاحبه های بعدی اصالح و یا مسیر حرکت تحقیق بازتعریف گردید. در 

های  مصاحبه محقق به نقطه اشباع نظری دست یافت. در ادامه در قالب فرایند کدگذاری باز ابتدا واحد 26نهایت پس از واکاوی تعداد 

د معنادار را به اجزای کوچکتر خورد کرده و واقعیاتی که این اجزای خرد معنادار به آن اشاره میکنند را برچسب مفهومی به نام گزاره یا ک

اولیه اطالق میکنند. سپس بر اساس روابط این گزاره های اولیه دسته ها یا مقوالت شناسایی شدند. پس از تجزیه تحلیل و خرد کردن 

گزاره با فراوانی  118کد اولیه شناسایی شد که با توجه به مضامین تکراری و مبهم و نامربوط در نهایت  459های معنادار تعداد واحد 

 های مختلف استخراج گردید. 
 ماتریس ضریب  اهمیت عوامل مشاهده شده  بر اساس فرمول شنون)فراوانی(
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 107،  124لکرد تیم )بازیکنان( ، عامل مدیریتی و عامل عملکرد مربی به ترتیب باهمانطور که در ماتریس نشان داده می شود عامل عم

کمترین تکرار ضریب اهمیت را از نظر  2و  7با بیشترین تکرار ضریب اهمیت و عامل داوری و عامل شانس با فراوانی به ترتیب  104و 

 فراوانی را به خود اختصاص داده اند. 

 
 کامی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا )بدون در نظر گرفتن شاخص های آشکار(مدل نهایی مقوله محوری نا

بیشترین ضریب  124نتایج تحقیق حاکی از آن بود که عامل عملکرد بازیکنان)تیم( بیشترین ضریب اهمیت با فراوانی نتیجه گیری: 

د. اعتراض به داوری، عدم توجه به اخالق، استمرار اعتارض به داوری، خط دفاعی اهمیت را در ناکامی تیم ملی فوتبال ایرانن برخوردار بو

تیم و ....مواردی بودند که کارشناسان و متخصصان حوزه فوتبال از آن به عنوان عوامل خرد شده ناکامی صحبت کردند.  عوامل 

همیت را در ناکامی تیم ملی فوتیال ایران داشت. عدم مدیریتی،عملکرد فنی و رفتاری سرمربی تیم ملی در مرحله دوم بیشترین ضریب ا

برگزاری دیدارهای تدارکاتی مناسب، عدم توجه به برنامه ریزی راهبردی و ضعف در اجرای برنامه ها، عدم تدبیر مناسب رییس 

ن و صرف هزینه های زیاد فدراسیون فوتبال و توجه به نتیجه گرایی بیش از حد ، مهیا کردن بستر برتری شخص بر اصول از سوی مدیرا

مادی ، تصمیم گیری های ضعیف و عدم عبرت از گذشته، سوء مدیریت از عوامل مدیریتی پرداخته شده در این تحقیق بود. همچنین 

عامل عملکرد مربی در بعد های فنی و رفتاری مقوالتی بود که از اهمیت بسزایی در ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در این دوره از 

ابقات از نظر خبرگان حوزه فوتبال عنوان شد. به نظر می رسد قدرت طلبی مربی ، تنش با مربیان دیگر ، عدم توجه به نخبگان، انتقال مس

خصوصیات شخصیتی به تیم و جامعه، خودمحوری مربی ، عدم توجه به خرد جمعی، عملکرد ضعیف سرمربی در مسابقات مختلف، 

سب تیم ژاپن و ...از موراد پر اهمیت ناکامی تیم ملی عنوان شد. محقق با انجام این تحقیق عالوه بر سیستم دفاعی، آنالیز فنی نامنا

شناسایی عوامل موثر بر ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت ها، با رائه مدل نهایی سعی در رائه الگویی جهت جلوگیری از 

 رت خبرگان فوتبال ایران کرده است.تکرار اشتباهات گذشته با استفاده از نظا
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 مدل نهایی عوامل موثر بر ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا)تحلیل محتوای پنهان به مثابه استراتژی(
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 در محیط ورزش مدل دوگانه اشتیاق

 دکتر رضا نیک بخش

 اسالمی واحد تهران جنوب دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد

 

پردازد. انگیزش یکی از معدود ها میها و ساختار سازمانی بر رفتار داخل سازمانرفتار سازمانی حوزه مطالعاتی است که به بررسی تاثیر افراد، گروه

 (. 2009موضوعاتی است که بارها در رفتار سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است)رابینر و جاج، 

-( اذعان داشتند که اشتیاق اهداف اولویت1991اند. برای مثال، فریدا و همکاران )ققین رویکردی انگیزشی را برای اشتیاق در پیش گرفتهبرخی مح

داری هستند که از لحاظ هیجانی پیامدهای مهمی در بردارند. در صورتی که اشتیاق یک هدف باشد، پس اشتیاق بایستی دربردارندۀ فشارهای 

( افراد وقت و تالش 1991کنند. در واقع، براساس نظریۀ فریدا و همکاران )رای دستیابی به اهدافی باشد که افراد آن اهداف را دنبال میانگیزشی ب

 کنند.زیادی را برای دستیابی به اهدافی که به آن اشتیاق دارند، صرف می

دهد (. موضع اول فرض را بر این قرار می1990اند )رونی، مند بودههور عالقهها پیش به مفهوم اشتیاق با دو موضع متفاوت در حال ظفالسفه از سال

گیرند قبول از منطق نشأت می( مطرح کرد که افکار قابل1632-1677)  برای مثال، اسپینوزا شود.که اشتیاق شامل از دست دادن کنترل و منطق می

کند. برای مثال، در تر ترسیم میتر دوم، افراد را در ارتباط با اشتیاق خود فعالدیدگاه مثبت شوند.قبول از اشتیاق گرفته میکه افکار غیرقابلدرحالی

که منطق زیربنای ( اشتیاق را احساسی قوی با تمایالت رفتاری ذاتی تعریف کرد که مادامی1596-1650(، دکارت )1972/1649« )اشتیاق روح»

 تواند مثبت باشد.رفتار است می

)والراند  تا همین اواخر کار چندانی در این زمینه صورت نگرفت اندزیادی را صرف تأمل بر روی ماهیت اشتیاق کرده چند فالسفه تالشدر حقیقت، هر

. چون اشتیاق ارتباط عمیقی با زندگی مردم دارد، تحقیقاتی در ارتباط با زندگی واقعی افراد، شامل محیط کار، ورزش، (2003 -2008و همکاران، 

آن، محققین متعدد دیگری برکنند صورت گرفت. عالوهو نتایج را بررسی می کنندگانشرکتها، یطمحها، یتفعالش، روابط و دیگرانی که انواع آموز

استاسنگ،  ،2007وانگ و چو، اند )... کرده، اینترنت واوقات فراغتین، آنالی دیگر مانند بازی، اعتیاد به خرید هادر حوزهاقدام به بررسی اشتیاق 

 .(2009، توسان و الجوئن، 2008

؛ 2003؛ والراند و هولفورت، 2008)والراند،  پرداخته استکه به دوگانگی ذاتی در اشتیاق  اندکردهوالراند و همکاران وی اخیراً مدل اشتیاقی را ارائه 

دانند و انرژی و زمان خود را ن آن را دوست دارند، مهم میکننده است که دیگرایینتع. اشتیاق میل شدید به فعالیتی (2003والراند و همکاران، 

( مرتبط با عوامل مختلف تعیین کننده، نتایج و فرایندهای روانشناختی را افراطیکنند. این مدل وجود دو نوع اشتیاق )هماهنگ و صرف آن می

نشأت گرفته و مردم را به انتخاب مشارکت در فعالیتی رهنمون سازی فعالیت در هویت هماهنگ از درونی (. اشتیاق2003کند )والراند، مطرح می

(. برعکس، اشتیاق افراطی از 2003رود این امر عمدتاً پیامدهای انطباقی را به دنبال داشته باشد )والراند، سازد که دوست دارند. انتظار میمی

 شود. فرض بر آن است کهفرد تجربه می موردعالقهرکت در فعالیت کنترل به مشایرقابلغعنوان میل نشأت گرفته و به شدهکنترلسازی درونی

 کند.بینی میتطبیقی را پیش چنداننهاشتیاق افراطی نوع نتایج 

 مسائل مربوط به آینده پژوهی اشتیاق

 ا برای دو نوع اشتیاق متفاوتند؟تواند توسط دیگران منتقل شود؟ اگر چنین است، فرآیندهای مربوط به انتقال اشتیاق چه هستند و آیآیا اشتیاق می

 آیا دو نوع اشتیاق مراحلی را دنبال می کنند؟

 تواند به هماهنگ تبدیل شود؟یکی دیگر از مسائل مربوط به توسعه اشتیاق، تغییر از یک اشتیاق به دیگری است. آیا اشتیاق افراطی می

 چیز را بد می کند؟آیا اشتیاق هماهنگ است که همه چیز را خوب و اشتیاق افراطی همه 

 از فعالیت، چه کسی احتمال دارد از نظر روحی خود را بهتر تنظیم کند؟ افراد مشتاق هماهنگ و یا مشتاق وسواسی؟« بازنشستگی»پس از 
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 جایگاه مدیریت ورزشی  در صنعت ورزش
 شعله خداداد کاشی

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

جه های گوناگون از قبیل اقتصاد، رسانه، مباحث قانونی و مالی، اسپانسری، تبلیغات، حامیان، بلیت فروشی، رویداد صعنت ورزش شامل و

ها، تجهیزات، فروش تجهیزات ، توریست ورزشی، تفریح و اوقات فراغت  و غیره می باشد. ده درصد اقتصاد کشورهای پیشرفته را ورزش 

بیلیون دالر در اقتصاد آمریکا نقش داشته. در این  426ر ایاالت متحده آمریکا ورزش به تنهایی اعالم شد که د 2011میسازد، در سال 

رشته تولید علم میکند و مابقی در اختیار صنعت ورزش است، این عناوین در  20رشته دانشگاهی تعریف شده که  300صنعت بیش از 

نها و نهاد های ملی و بین المللی ورزشی تعریف شده است. در این میان بخش های حرفه ای ورزش ، ورزش مدارس و دانشگاه ها و سازما

نقش دانشگاه ها برای تربیت نیروی ماهر بسیار قابل توجه است به این ترتیب که در کشوری مانند استرالیا هر سال مطالعات مدونی در 

و سعی میشود که تمرکز بر روی خروجی بر اساس نیاز  ارتباط با شکاف بین فارغ التحصیالن و شاغلین رشته تربیت بدنی صورت میگیرد

های صنعت قرار گیرد. اما سوال اینجاست که آیا در ایران برنامه درسی و آموزشی  دانشگاه ها بر اساس نیاز بازار طراحی شده؟ آیا 

ار کار وجود دارد؟ چه سهمی از صنعت دانشجویان در دانشگاه مشاوره شغلی دریافت میکنند؟ آیا برنامه ای برای ورود دانشجویان به باز

ورزش را فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی به خود اختصاص داده اند؟ در این میان آیا فدراسیون های ورزشی که نبض ورزش قهرمانی 

 هستند با دانشگاه ها مرتبط می باشند؟
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 آینده ورزش مدرن روندهایباز شناسی گریز طلبی و 
 2رحیم رمضانی نژاد ،1*نظری سمانه

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالندانشجوی  -1

 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن -2

 

 چکیده

روندهای  شکل دهی در (Escapism  )مفهوم گریز طلبینقش تحلیل سیر تکاملی ورزش مدرن و سپس واکاوی پژوهش حاضر باهدف 

سیر تکاملی ورزش مدرن نشان می دهد که می بررسی موشکافانه ، تحقیقاتیعلمی و  س متونبر اساانجام گرفته است. ورزش  آینده

محور اهداف سالمتی، تندرستی و بازی دوره اول در واقع با سیم  بندی کرد. تاریخی را به سه دوره کلی تق -این پدیده اجتماعی توان 

دوره سوم یعنی و در نهایت ؛ فه ای و رقابتی در اواخر قرن نوزدهم رزش حرمحور ودوره دوم مربوط به  ؛جوانمردانه در اوایل قرن نوزدهم

  است. ماجراجویانه در ابتدای قرن بیست و یکم های ورزشتوسعه 

نهایی ورزش مدرن جامعه معاصر یداد  روند تکاملی و به عنوان ورزش های ماجراجویانه یا ورش های جایگزین از براساس نتایج تحقیقات،

 در سدال هدایکده  طدوریبده  ؛کسب کرده اند به ویژه در جوامع پست مدرنروزافزون محبوبیت  ویافته رعت گسترش به سکه  می شود

مدی روند ورزش های ماجراجویانه  گسترشدالیل ظهور و زمینه  متمرکز برفرهنگی مطالعات تحقیقات جامعه شناسی و  بسیاری از اخیر،

گسدترش روز ورزش با اهداف سالمتی و تندرسدتی در بدین افدراد جامعده  ،عد از انقالب صنعتیبا نگاهی اجمالی می توان دریافت ب .باشد

گردیدند و ورزش مددرن بدر جنبده رقدابتی  تر فعالیت های ورزشی سازمان یافته(، 1920-1880در انتهای قرن نوزدهم) اما یافتزونی اف

نیداز با توسعه جوامع و گسترش اوقات فراغت، همراه  با این وجود،د.متمایل گردیمتمرکز و از اهداف آماتوریسم به سمت ورزش حرفه ای 

قدانون مدارانده شدکل گرفدت. در واقدع ورزش هدای ، رقدابتی و اهیت متفاوت از ورزش هدای حرفده ایجوامع به سمت ورزش هایی با م

 یمدنا و روزمدره  ینش به زنددگاکو یکبه عنوان  است )هیجان خواهی، چالشی بودن( ماجراجویانه که خصیصه اصلی آنها ریسک طلبی

 وم گریز طلبی می دانند.مفهاز شکلی ورزش های ماجراجویانه را  محققانبرخی  براین اساس،امروزی شکل و گسترش یافتند.

 یتاقددامادر واقدع، روزمره است.  یمبهم زندگ یاخسته کننده، دشوار، ترسناک و  یند،ناخوشا یاجتناب از جنبه ها گریز طلبی به معنای 

بدا  فدرد یوقتد. از دیددگاه جامعده شناسدی کنندد یاستفاده مد یعموم یناراحت یا یاحساسات مداوم افسردگ ینتسک یبرا افرادکه  است

و  ؛وجدود دارد« بده  یدزگر» و « از  یدزگر»  یتدو موقع یز،در موضوع گر رود.یم یپرتبه دنبال حواس دشویمواجه م یندناخوشا یتیواقع

ای بسیار مناسدب هیکی از گزینه  یانه و چالشی خود متفاوت از اشکال رسمی ورزش های رقابتی،ا ماهیت ماجراجوورزش های تفریحی ب

و یکی از عرصه های  جویندیخود را م یزگاهافراد مختلف معموالً گر برای رهایی و گریز افراد از درگیری ها و روزمرگی های زندگی است.

انگیزه گریز طلبدی نده ، ورزش های ماجراجویانه است. فشارها و تجارب منفی و آزارنده زندگیایی از هرو  روزمره یفرار از زندگمهم برای 

الیت های ورزش همگانی و حتدی ورز ش نوظهور ورزش مدرن، بلکه در سطح فعتنها در ورزش های ماجراجویانه به عنوان شکل جدید و 

ماعی مشارکت کنندگان آنان ارائه می دهد. بنابراین بررسی روند اخیر ی اجتارهتفسیرهای بسیار با ارزشی از چگونگی و تحلیل رفتا نخبه

بازشناسی مفهوم گریز طلبی بر اسداس نتدایج و مددل هدای جامعده شناسدی و ورزش مدرن یعنی ورزش های جایگزین و ماجراجویانه و 

  فا کند.اسی ورزش می تواند نقش مهمی در جهت درک بهتر سیر تکاملی ورزش معاصر اینروانش

 

 گریز طلبی، ورزش مدرن. ،سیر تکاملی ورزش، ورزش ماجراجویانه کلمات کلیدی:
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 کشور مطالعه دلفی یبدن یتترب ۀرشت فارغ التحصیالناشتغال  چالش های وضعیت
 عباس شعبانی ،1*حمید سیفی

 استادیار دانشگاه علم و صنعت -1

 اد اسالمی واحد رودهناستادیار دانشگاه آز -2

 

 انجام گرفته است.  کشور یبدن یتترب ۀرشت یالنتحصلاشتغال فارغ ا یتوضع یچالش هابررسی اضر باهدف پژوهش ح هدف:

 یقها از طرداده ی. نحوه جمع آورباشدیم یو از نظر هدف کاربرد باشدیم یلیتحل -یفیپژوهش توص ینا یقروش تحق روش تحقیق:

( ومطالعات یوش دلفرها از پرسشنامه، مصاحبه )به داده یجمع آور یاپژوهش بر ین. در اباشدیم یدانیم وهیو به ش یروش دلف

به  یتو در نها یاطالعات جمع آور یدلف یکورزش و از تکن یریتخبره در مد یداسات یلهشد که در ابتدا به وس دهاستفا یاکتابخانه

و خبرگان  یدپرسشنامه با اسات ییروا یتقابل یراهش بپژو ینژوهش پرداخته شد.در اپ یرهایپرسشنامه در مورد متغ یو طراح ینتدو

مورد  یق،مورد تحق یجامعه آمار یژگیو و یطجهت مطابقت با شرا یضرور ییراتو تغ حیاصال یشنهاداتپ یهت و بعد از اعمال کلرمشو

نفر  185طبق آمارها  جموعدر مکه  باشندیرزش و جوانان، موزارت و یرانمد یهپژوهش شامل کل ینا یاستفاده قرار گرفت. جامعه امار

و در بخش استنباطی از آزمون  یفیاز روش آمار توص یجامعه آمار یتوضع یفتوص یها براداده یللو تح یه. جهت تجزباشندیم

 یو رتبه بند یتاولو یبرا منیدفر یانسوار یلو تحل یهها، تجزداده یعبودن توز یعیطب یرغ یابودن  یعیجهت طب یرنفکلموگروف اسم

 مقایسه نظرات نمونه های پژوهش استفاده گردید. تمان ویتنی در جه uو آزمون  یقاالت و اهداف تحقسؤ نکرد

نشان می داد  یبدن یتنتایج این پژوهش در ارتباط با تحلیل وضعیت )تحلیل سوات( اشتغال  دانش آموختگان رشته ترب یافته ها:

شود که فرصت های  یم.  همچنین در ارتباط با  عوامل بیرونی مشاهده باشد یم قاط ضعف باالتر از نقاط قوتمیانگین مربوط به ن

استراتژی محافظه کارانه یا ثبات  قرار گرفتند. در  یجهرتبه و میانگین باالتری نسبت تهدید ها قرار دارد. در نت ارایوضعیت اشتغال د

و  یلیتکم یالتدر کشور و گسترش دوره های تحصمتخصص  یانسان یرویب افزایش تعداد ننتایج این پژوهش نشان می داد به ترتی

 یبدن یتترب ۀاز مهمترین نقاط قوت دانش آموختگان رشت یانبرای دانشجو یلیدوره تحص ینو داوری در ح یگریزاری دوره های مربگبر

و فقدان برنامه  ینیو کارآفر اشتغال دیجاقوی برای ا یتینوان قابلورزش به ع یگاهمسئوالن به جا یطرفی آشنا نبودن و کم توجه ازبود و 

نشان  یجدر کشور  از مهمترین نقاط ضعف در این حوزه می باشد. نتا یاشتغال ورزش ۀبرای توسع یو علم یقدق یححصو استراتژی  یزیر

زش و آمو یراخو نگرش مثبت  یافتخارات مل ورزش در یگاهجوان و استعدادهای بالقوه در کشور، جا یتمی داد  به ترتیب وجود جمع

 ودر ورزش  یبخش خصوص ۀو عدم توسع یبدن یتترب ۀفرصت ها دانش آموختگان رشت در مدارس از مهمترین یبدن یتپرورش به ترب

کشور و شدن ورزش از مهمترین تهدیدها در این حوزه می باشد. مهمترین فرصت شناسایی در این تحقیق، جوان بودن جمعیت   یاسیس

 .ی باشداستعدادهای بالقوه م

هش پیشنهاد می گردد با توجه به وضعیت اشتغال دانش آموختگان که در وضعیت ودر نهایت با توجه به نتایج این پژنتیجه گیری: 

که در  یبالقوه ا یاستفاده کند که ازمزیتها ییاستراتژی محافظه کارانه یا ثبات قرار دارد متولیان و مسوولین ورزش کشور از راهبردها

 اشتغال دانش آموختگان استفاده کنند.  تنقاط ضعف موجود خود در وضعی جبران یته است برانهف  ییطمح یفرصتها

 

 .، تربیت بدنی یالناشتغال، فارغ التحصچالش، :  کلمات کلیدی:
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 تعامل جامعه مدنی، بازار و دولت: حلقه مفقوده توسعه ورزش کشور

 3رضا شجیع ،2ابوالفضل فراهانی ،1مصطفی محمدی رئوف

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران.  -1

  اد گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تهرانستا ،دکتر  -2

  استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کرج  -3

 

  چکیده

دیگر مداخله کم  عبارتداند، بهیبخش دولتی حداقل مالگوی حکمرانی ورزشی خوب راهکار توسعه ورزش را نه بخش دولتی بزر  و نه 

ئله اصلی است که فرایند توسعه کند، بلکه کیفیت تصمیات و ساختار دولت مسرا حل نمییا زیاد بخش دولتی مشکل توسعه ورزش 

با نقش زمان هم 2عه مدنیو جام 1ورزش کشور را محقق سازد. بخش دولتی یا عمومی این امر را با دو رکن دیگر اجتماع، یعنی بازار

ای که نهاد های عدیدهبا توجه به چالشواقع پژوهش این است که در  . منظور محققان در اینکنندکننده نسبت به یکدیگر ایفا میدیلتع

پذیری یک تواند یک هدف صرفاً بخشی قلمداد شود که برای دستیابی به آن مسئولیتورزش کشور با آن روبرواست، توسعه این نهاد نمی

پژوهشی انجام شده است و با بهره بدون فرضیه اکتشافی و  –نه کفایت کند. این پژوهش با روش توصیفی اجرایی یا وزارتخادستگاه 

گیری از روش اسنادی، مزایای حکمرانی مطلوب در بخش ورزش بیان خواهد شد. با مشاهده تحقیقات انجام شده در این زمینه مشخص 

یکردهای و پیچیده است و در نتیجه حل مسائل پیچیده، مستلزم روحصول روابطی پویا توسعه ورزش کشور مشده است، اساساً 

تر از الگوی حکمرانی مطلوب، که روشی مناسب ای است که طیف وسیعی از بازیگران و ذینفعان را دربرمی گیرد. و هیچیافتهسازمان

و جامعه مدنی را مشخص و ترسیم  دولتی، بخش خصوصی کشور یعنی نهادهایسازوکار ارتباط و همکاری سه رکن مهم توسعه ورزش 

 کرده وجود ندارد.

  
 مطلوب.  ورزشی توسعه ورزش، حکمرانی، حکمرانیکلیدی:  تمالک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Civil society 

2 . Market or Private Sector 
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 برابری جنسیتی در ورزش از رویا تا واقعیت

 های المپیکآینده حضور زنان در بازی

 1مرجان صفاری

 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

های رقابتی تمرکز داشته است. به رغم هشدارهایی بحث راجع به ورزش زنان بر ریسک سالمت در ورزشعمده بعد  به 1920از دهه 

کردند و تناسب زنان در های المپیک شرکت میزنان، تعداد رو به رشدی از آنها در مسابقات ورزشی و حتی بازی« مردانه شدن»مبنی بر 

های المپیک رسید و نهایتاً در بازی 2000در سال  38.2به  1900درصد در سال  0.8المپیک از  یهامشارکت کنندگان در بازیبین 

المللی المپیک، ایم و بر اساس اطالعات کمیته بینکننده زن و باالترین درصد ورزشکاران زن را داشتهریو بیشترین تعداد شرکت 2016

دادند. بررسی سیر تاریخی حرکت زنان در ورزش بیانگر آن است که در سطح می تشکیل را کنندگان شرکت کل درصد 45 حدود زنان

المللی در این زمینه اقدامات بینهای ورزشی زماناهای علمی و سیافته المللی شکاف بین زنان و مردان به حداقل خود رسیده است.بین

المللی المپیک به عنوان رهبر جنبش المپیک مسئولیت مهم اقدام در خصوص برابری جنسیتی را کمیته بیناند. ای را معرفی کردهویژه

المپیک است؛ دستور کار المپیک دارد؛ برابری جنسیتی یکی از حقوق ابتدایی بشر با اهمیت فراوان و یکی از اصول بنیادین منشور 

پروژه دارد تعادل جنسیتی را رعایت کنند و ضای خانواده المپیک را ملزم میکه نقشه راهبردی جنبش المپیک است؛ تمامی اع 2020

 یکی از نتایج مشهود این تعهد است. المللی المپیکبرابری جنسیتی کمیته بین

اران با همکاری دو کمیسیون ورزش زنان و ورزشکهای بخش زنان سازمان ملل متحد و رنامهبا الهام از بپروژه برابر جنسیتی در ورزش 

های علمی و با در المللی المپیک قرار گرفته است؛ این پروژه مبتنی بر یافتهمورد تایید هیات اجرایی کمیته بین 2018تدوین و در سال 

 25های اجرای توصیهر ذینفعان جنبش المپیک تنظیم شده است.  مپیک و سایهای ملی الالمللی، کمیتههای بیننظر گرفتن فدراسیون

اقدام  81از طریق  ای، منابع مالی، حکمرانی و منابع انسانی، نظارت و ارتباطاتحوزه ورزش، نمایش رسانه 5گانه برابری جنسیتی در 

ای نچندان دور در آیندههای ذکر شده در ورزش زنان در زمینه بدون شک تحول شگرفی رااز پیش تعیین شده، با جدول زمانی مشخص 

های المپیک تابستانی و های برابر و منصفانه برای زنان و مردان در بازیتواند تضمین کننده ایجاد فرصتپدید خواهد آورد که می

تطبیق با شرایط به منظور رزشی های ولذا ضروری است وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون رو باشد.زمستانی پیش

 کسب نمایند.های پنجگانه در حیطههای الزم را آمادگی این اقداماتسازی پیادهو جدید 

 

 .برابری جنسیتی، المپیک، ورزش کلیدی: کلمات

 

 

 

                                                           
1.saffari.marjan@modares.ac.ir 

https://stillmed.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/Women_in_Olympic_Movement.pdf
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 مندی شغلی خبرنگاران ورزشیارتباط سبک رهبری اخالقی سردبیران و رضایت
 2یعرضا شج، 1حسن قره گوزلو خیرآبادی

 دانشگاه علم و فرهنگ  یت ورزشمدیری کارشناسی ارشد -1

 استادیار دانشگاه علم و فرهنگ -2

 

. به همین منظور خبرگان ورزشی است مندی شغلیارتباط سبک رهبری اخالقی سردبیران و رضایتبررسی هدف از انجام پژوهش حاضر 

خبرنگاران ورزشی  80اختیار  تصادفی در( به طور JDIرضایت شغلی )ی ایگویه 70ایی رهبری اخالقی و پرسشنامه گویه 15پرسشنامه 

تسنیم، مهر، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان قرار گرفت.  برنا، ایرنا، ایسنا، فارسی، ورزشی شاملخبرگزاری رسمی دارای سرویس  8شاغل در 

و پرسشنامه  916/0ی کرونباخ شنامه رهبری اخالقی با آلفاروایی ابزار توسط متخصصین و ثبات درونی آن طی یک مطالعه مقدماتی که پرس

برای  05/0در سطح آماری کوچکتر از  SPSSتایید قرار گرفت ضمن اینکه از نرم افزار مورد  945/0( با آلفای کرونباخ DJIرضایت شغلی )

ن ورزشی خبرنگارا مندی شغلیسردبیران و رضایتها نشان داد، بین سبک رهبری اخالقی یافته های آماری استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده

دار شدن آزمون پیرسون شود. با توجه به معنینابراین فرضیه صفر رد می(. بp ،39/0=70r=01/0داری مشاهده شد )ارتباط مثبت و معنی

تماد بودن، و صداقت و قابل اع یمشارکت یریتبه افراد، اتخاذ مد یتاقتدار و مسئول یاعطا ی،اخالق یها، آگاهارزش یجادبا ا سردبیران ورزشی

یتی، موجبات رضایت و رفتار عادالنه در هر موقع یریگیما در تصمهها در رفتارها، عمل کردن به ارزشیها و نگرشن به ارزشعمل کرد

  اند.شغلی خبرنگاران ورزشی را فراهم نموده

ن شناختی پیروان، همچوهای روانقی با پاسخکه رهبری اخالود از آنجایی توان اظهار نمبا توجه به نتایج پژوهش حاضر میگیری: نتیجه

 شخصیتی، هایویژگی مدد به رارضایت و عملکرد شغلی بهتر، همراه است؛ رهبران باید با توجه به شرایط و اقتضائات، رهبری اخالقی 

و در پی رضایت  آورند وجودبه نانکارک در را الزم حرارت و ورضایت شغلی و شر بتوانند کار گیرند تاوسیع به چشم انداز و باال نفوذ توان

 استفاده نمایند. اهداف تحقق جهت در تالش آنها استعداد و از وجود آمدهبه

 

 سبک رهبری اخالقی، سردبیران، رضایتمندی شغلی، خبرنگاران ورزشی کلیدی: کلمات
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 رزشیارتباط بین عوامل جهانی شدن با توسعه زیر ساختی و

 2، موسی قوام صفت1زادهوحید محمدی کاظم

 ی شاهروددانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت -1

 کارشناش ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود            -2

 چکیده

کارشناسان جامعه آماری این پژوهش  زیرساختی ورزشی می باشد.تحقیق ارتباط بین عوامل جهانی شدن با توسعه  ایناز  هدف

ی های تحقیق از پرسشنامهدادهآوری . برای جمعانتخاب شدند( n:92)ان ساس فرمول کوکربودند، که بر ااماکن ورزشی تجهیزات و 

گویه( بود استفاده شد. برای تایید روایی 13)گویه( و توسعه زیرساختی ورزشی 15محقق ساخته که در دو بخش عوامل جهانی )

 ( بدست:82/0aنرم افزار مربوطه استفاده شد، که برابر) ورزشی و برای پایایی آن از پرسشنامه از نظر چند متخصص در حوزه مدیریت

ه ها طبیعی فرض شد، در بود، استفاده شد که داد 5/0الی ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف که باجهت توزیع طبیعی بودن دادهآمد. 

 استفاده شد. spssرم افزار استفاده از ن تک نمونه( با Tخطی و آزمون نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار پارامتریک )رگریسیون

عناداری مشاهده شد رزشی ارتباط مثبت و ماجتماعی و سیاسی با توسعه زیرساختی و-امل اقتصادی، فرهنگیاد که بین عونتایج نشان د

(322/0T:.)  زیرساختی در بخش ورزش بکار بگیریم تا شاهد توسعه با توجه به نتیجه تحقیق باید حداکثر تالش را در جهان پر از تغییر

شدن نباشد. این فرایند  جهانی توان یافدت کده تحدت تدأثیر روزافدزون فرایندد از زندگی بشر را می یایهمروزه کمتر حوزهکشور باشیم. ا

بوطه باید تحول کنیم، لذا مسئولین مر انسانی است که باید خود را آماده جواندب زنددگی جوامدع یهرروز در حال گسدترش بده تمدام

 هنگام تحوالت جهانی از توسعه عقب نمانیم. توجه به مدیریت در این بخش را قوت بدهند تا

 فرهنگی، سیاسی،زیرساخت ورزشی.-، اجتماعیعوامل اقتصادی کلیدی: کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    نرانیالت سخمقا                                                                                  علمی مدیریت ورزشی ی انجمن همایش مل ارمینارمینههچچ                    
  

53 

 

 ارتباط بین عوامل جهانی شدن با توسعه زیر ساختی ورزشی
 2، موسی قوام صفت1زادهکاظم وحید محمدی

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود -1

 کارشناش ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود            -2

 

 چکیده

 زیرساختی ورزشی می باشد.ارتباط بین عوامل جهانی شدن با توسعه  تحقیق از این هدف :هدف

. انتخاب شدند( n:92)اساس فرمول کوکران  که بر بودند،ن ورزشی هیزات و اماککارشناسان تججامعه آماری این پژوهش  :تحقیقروش

ورزشی گویه( و توسعه زیرساختی 15جهانی )ی محقق ساخته که در دو بخش عوامل های تحقیق از پرسشنامهآوری دادهمعبرای ج

یی آن از نرم افزار ه مدیریت ورزشی و برای پایاگویه( بود استفاده شد. برای تایید روایی پرسشنامه از نظر چند متخصص در حوز13)

بود،  5/0وف که باالی ها از آزمون کلموگروف اسمیرن( بدست آمد. جهت توزیع طبیعی بودن داده:82/0aمربوطه استفاده شد، که برابر)

تک  Tرگریسیون خطی و آزمونه ها طبیعی فرض شد، در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار پارامتریک )استفاده شد که داد

 استفاده شد. spssبا استفاده از نرم افزار  مونه(ن

عناداری ا توسعه زیرساختی ورزشی ارتباط مثبت و ماجتماعی و سیاسی ب-نتایج نشان داد که بین عوامل اقتصادی، فرهنگی :هاهیافت

 (.:322/0Tمشاهده شد )

ییر بکار بگیریم تا شاهد توسعه زیرساختی در بخش ورزش ر تالش را در جهان پر از تغبا توجه به نتیجه تحقیق باید حداکث گیری:نتیجه

شدن نباشد. این فرایند  جهانیوزافدزون فرایندد تحدت تدأثیر ر توان یافدت کده از زندگی بشر را می یایهمروزه کمتر حوزهکشور باشیم. ا

مربوطه باید ماده تحول کنیم، لذا مسئولین انی است که باید خود را آنسا جواندب زنددگی جوامدع یهرروز در حال گسدترش بده تمدام

 یم.ریت در این بخش را قوت بدهند تا هنگام تحوالت جهانی از توسعه عقب نمانتوجه به مدی

 

 فرهنگی، سیاسی،زیرساخت ورزشی.-، اجتماعیعوامل اقتصادی کلیدی: کلمات
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 پوستر چکیده مقاالت
 

 لمی مدیریت ورزشیی انجمن عهمایش مل چهارمین
 

 هراندانشکده تربیت بدنی دانشگاه ت – 1397ماه بهمن 17و 16
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 ورد مطالعه: اینستاگرام(ماعی )مهای اجتاثربخشی تبلیغات با استفاده از ورزش در شبکه

 3*یلیخل ممری  ،2صفاری مرجان  ،1انچیشم کوزهاه

 یت مدرساستاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ترب -1

 ورزشی دانشگاه تربیت مدرسیت استادیار گروه مدیر -2

 یت مدرسدیریت ورزشی دانشگاه تربدانشجوی کارشناسی ارشد م -3

 

 .انجام گرفته است( نستاگرامی)موردمطالعه: ا یاجتماع یاهبااستفاده از ورزش در شبکه غاتیتبل یاثربخش نییتع با هدف حاضر قیتحق

تشکیل  گرامتانسیا یصفحات ورزش یرانیکاربران ا را قیتحق یه آمارامعمنظور، ج نیبه ا بستگی است.هم -این تحقیق از نوع توصیفی

عنوان نمونه در به یعلوم ورزش یشکدهدان و تیفبیسنسیسا س،یار پرسپول، چه جذاب، اخب2و  1و کاربران صفحات پوستر فوتبال دادند 

از پرسشنامه  قیتحق نیا یهاداده یآورجمعهت پرسشنامه انجام شد. ج 260 سبر اسا یآمار لیوتحلهیدسترس انتخاب شدند. تجز

 ننظراصاحبهشت نفر از  ترجمه توسط ایحلهمر سه ندیفرا ی( استفاده شد. پرسشنامه مذکور پس از ط2011و استروتون ) نیول لور،یت

استفاده  یریگبزار اندازهه ااعتبار ساز نییمنظور تعبه یدییتأ یعامل لیاز روش تحل نیقرار گرفت. همچن یو صور ییمحتوا دیمورد تائ

شامل نه مؤلفه  قیتحق نیت آمد. ادر حد مطلوب به دس یبیترک ییایپا بیکرونباخ و ضر یش آلفااستفاده از روپرسشنامه با  ییایشد. پا

و  یتیامن ی، نگراناجمانطباق برند با خود، ته ان،یهمتا ریتأث افته،یزمان سازمان ،یزندگ تیفیک ،یرساناطالع ،یاز؛ سرگرم نداه عبارتک

منظور . بهگرفت قرار لیوتحلهیمورد تجز Smart PLS افزارنرم قیها از طر. دادهاست یاعشبکه اجتم غاتینگرش نسبت به تبل

مستقل، پنج مؤلفه که  یلفههشت مؤ نیآزمون نشان داد که از ب جیاستفاده شد. نتا یو استنباط یفیاز آمار توص هاهداد لیوتحلهیتجز

اثرگذار  )نگرش نسبت به تبلیغات( وابسته یباق برند با خود و تهاجم بر مولفهنطا ان،یهمتا ریتأث ،یرساناطالع ،یسرگرم ؛اند ازرتعبا

است که  نی. باور بر ابا استفاده از ورزش داشت غاتینگرش نسبت به تبل ررا ب ریتأث نیشتری( ب350/0با خود ) هستند. مؤلفه انطباق برند

مطالعه  نیا یهاافتهیمختلف را به خود جلب کند.  یوکارهاتوجه کسبتوانسته  رگذاریرسانه معتبر و تأث کیعنوان نان بههمچورزش 

  .است نستاگرامیبا استفاده از ورزش در ا غاتینسبت به تبل یفحات ورزشدرک نگرش کاربران ص یبرا یو اساس هیپا

 

 منستاگرایبا استفاده از ورزش، ا غاتیتبل ،یاجتماع یهاشبکه غات،ینگرش نسبت به تبل: کلمات کلیدی
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 های توسعه اقتصاد ورزش؛ مطالعه کیفیارائه راهکار

 3عباسی ، همایون*2، حسین عیدی1عسکرآبادی مسعود محمدی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه -1

 نشاهرماشگاه رازی کدیریت ورزشی داناستادیار گروه م -2

 انشاهاستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرم -3

 

 باشد.اساس رویکرد کیفی می های توسعه اقتصاد ورزش برارائه راهکارهدف  پژوهش حاضر با هدف:

ین رهای توسعه اقتصاد ورزش تبیپژوهش حاضر از نوع اکتشافی است. به این صورت که از طریق مصاحبه مهمترین راهکا حقیق:روش ت

. باشد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و غیر تصادفی بوداقتصاد ورزش میشد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و نخبگان حوزه 

ق در طری ه ساختار یافته و بر اساس سواالت از پیش تعیین شده مصاحبه انجام شد. روایی آزمون ازنفر به صورت نیم 14در نهایت از 

ها مورد تایید قرار گرفت. پایایی آزمون از احل توسط آنمی اطالعات به مصاحبه شوندگان و نظارت بر تمامی مرتمااختیار قرار دادن 

 Nvivo بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش نرم افزار 85/0فت که مقدار آن برابر ایی باز آزمون مورد تایید قرار گرطریق فرمول پای

 بود.   10ه سخن

شد. مفاهیم عبارتند از: استراتژی  مفهوم دسته بندی 5در قالب  استراتژی 32ها نشان داد که حاصل از کد بندی داده ایجنت یافته ها:

 باشد.های مالی و اشتغال و کار آفرینی میبازاریابی، آموزش و پژوهش، سیاستحمایتی، 

ی، آموزش و پژوهش، سیاست های مالی و اشتغال و کار یاباستراتژی های حمایتی، بازاردر راستای توسعه اقتصاد ورزش نتیجه گیری: 

ه باشند و در جهت دهی کز داشتصاد ورزش به این عوامل تمرشود سیاست گذاران حوزه اقتتواند موثر باشد. لذا پیشنهاد میآفرینی می

 ند.های مورد نظر را اعمال نمایهای توسعه ای خود استراتژیبرنامه

 

 اقتصاد، استراتژی ،سعهورزش، تو کلمات کلیدی:
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 ( بر عملکرد سازمان MISعات مدیریت)ی اثربخشی سیستم اطالارائه مدل پیاده ساز

 زش و جوانان(: در وزارت ور)مطالعه موردی

 3، امین دهقان قهفرخی 2، محمود گودرزی 1نیوررحمالیال پ
 شگاه تهران.دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دان1

 1زشی دانشگاه تهرانور . استاد مدیریت2

 اه تهران.استادیار مدیریت ورزشی دانشگ3

 

کار ن ها به عنوان یک راه( در بسیاری از سازماMISت مدیریت)پژوهش حاضر با توجه به گستردگی به کارگیری سیستم طالعا هدف:

ده، سعی دارد تا با ارائه مدل پیاده سازی یچینفجاراطالعاتی و ارتباطات پاستراتژیک برای تعامل با پیچیدگی های محیط سازمان مانند  ا

 د.سیستم های اطالعاتی را ارتقا بخش کز  اثربخشی این نوعا سازمان هایی با ارتباطات گسترده و مراکز غیرمتمرمتناسب ب

 روش تحقیق

طراحان سیستم های و  ر بخش کیفی خبرگان دانشگاهیکمی( استفاده گردید. جامعه آماری د-در این پژوهش از روش آمیخته ) کیفی

( نفر ادامه یافت، 116به تا اشباع نظری )مند انتخاب گردیدند و مصاحبه با آنان از طریق مصاحاطالعاتی به صورت نمونه گیری هدف

نفر   300ساس جدول مورگان نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند که بر ا 1340آماری در بخش کمی را  همچنین جامعه

نامه باز و در بخش آوری در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشور تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرده طب

مه از ی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایک

محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش  9/0د که بر اساس این آزمون میزان پایایی پرسشنامه ه شآلفای کرونباخ استفاد

 استفاده گردید.   PLS3ییدی و مدل سازی معادالت ساختاری با ک و در بخش کمی  از تحلیل عامل تاکیفی از تحلیل تماتی

 یافته ها

ی اثربخشی سیستم اطالعات ختاری به کارگرفته شده، مدل نظری قوی برای پیش بینسا مدل معادالت پژوهش نشان دادنتایج حاصل از 

امل محتوی، عوامل سازمانی و تکنیکی( بر ولفه های سیستم اطالعات مدیریت) عیر مثبت و معنادار ممدیریتی است. هم چنین تاث

 عملکرد سازمان تایید شد. 

 نتیجه گیری

را اجرا کند، باعث  افزایش بهره وری  سازمان  ابعاد مختلف فرآیند مدیریت سیستم اطالعاتیگر به یافته های پژوهش اتوجه  لذا با

 ت ورزش می گردد.کارکنان وزار

 

 ش و جوانانعات مدیریت، وزارت ورزمدل اثربخشی، سیتم اطال کلیدی: تماکل
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ی استراتژی مدیریت دانش در گریانجیمارآفرینی سازمانی با ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر ک

 و جوانان خراسان رضوی کارمندان اداره کل ورزش
 رسول مالنژاد خلیلآباد1، زهرا سادات میرزا زاده*2، محمد کشتی دار3

 یریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهدناسی ارشد مددانشجوی کارش -1

 دوسی مشهداستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه فر -2

 ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ریتگروه مدی دانشیار -3

 

ارمندان دانش در ک یریتمد یاستراتژ گریجییانبا م یسازمان ینیبر کارآفر یارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانف پژوهش حاضر باهد هدف:

 گرفته است. انجام یاره ورزش و جوانان خراسان رضواد

زء تحقیقات کاربردی ف جهد ازنظرمیدانی انجام گرفت. این تحقیق  صورتبهکه شد بایمتحلیلی -یاز نوع توصیفپژوهش حاضر  روش تحقیق:

 یوهدادند؛ که با توجه به هدف پژوهش، ش یل( تشکN=110) یضوکل ورزش و جوانان خراسان رپژوهش را کارمندان اداره  ینا یجامعه آماراست. 

، ( 1993و مورمن ) یهوفن یاستاندارد عدالت سازمانشامل سه پرسشنامه  وهش. ابزار پژظر گرفته شددر ن شمار کل صورتبه یآمار یریگنمونه

( و 1395ورزشی )طالب پور و رضوی،  ریت بازاریابیی کاربردی مدیهاپرسشنامهدر کتاب ی ورزشی که هاسازمانی در سازمان ینیامه کارآفرنپرسش

ید مدیریت ورزشی رسید و نفر از اسات 5به تائید  هاپرسشنامهبود. روایی  (1393توکلی تختمشلو، ) دانش یریتمد هاییپرسشنامه استاندارد استراتژ

اس  افزاراز نرم یفیها در سطح آمار توصداده وتحلیلیهتجز یبراد. ب آلفای کرونباخ تائید شده از ضریبا استفا هاپرسشنامهثبات درونی و ثبات زمانی 

ها از یهفرضح استنباطی برای بررسی ر سطو د اندشدهاستفادهار فراوانی، درصد و نمودارها، معیی میانگین، انحراف هاشاخص 22پی اس اس نسخه 

ین برای روش آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون گام به گام و همچننمونه ای،  آزمون پارامتری تی تک ی کولموگراف اسمیرنوف،هاآزمون

  است. شده استفادهاز نرم افزار اسمارت پی ال اس ها یهفرضت ساختاری جهت آزمون مدل یابی معادال

ت دانش کارمندان اداره کل ی مدیریاستراتژ و کارآفرینی سازمانی انی،عدالت سازمشده  مقدار مشاهدهنتایج تحقیق نشان داد که بین  یافته ها:

موارد، در همه  t( و با توجه به منفی بودن p=01/0د دارد )وجوداری یمعنتفاوت  یفرض قداربا م هاآن یهامؤلفهو  ورزش و جوانان خراسان رضوی

خراسان  ندان اداره کل ورزش و جوانانو استراتژی مدیریت دانش کارم مانیکارآفرینی ساز عدالت سازمانی،شده مقدار مشاهدهتوان گفت که یم

زمانی ینی ساکارآفر با ی آنهامؤلفه( و r =433/0دالت سازمانی )ن عرخوردار نیست. بیعیت خوبی بداری از وضمعنی طوربه هاآن یهاو مؤلفه رضوی

استراتژی با (و مولفه های آن r =547/0) زمانیعدالت سا ینب(. p=001/0د )جود داردار ویمعنرابطه مثبت و  کارمندان اداره کل ورزش و جوانان

همچنین بین ود دارد. داری وجیمعنمدیریت دانش رابطه مثبت و 

 ( و کارآفرینی سازمانی رابطهr =463/0مدیریت دانش )ژی استرات

یت نتیجه آزمون رگرسیون درنهاداری وجود دارد . یمعنمثبت و 

بینی کننده یشپد وانتیمنشان داد که عدالت سازمانی  مگابهگام

کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی استراتژی مدیریت دانش باشد. 

پیشنهاد شد و پس از تجزیه یر مچنین مدل اولیه و مفهومی زه

معادالت ساختاری مدل نهایی بدست  تحلیل برای روش مدل یابی

  آمد.

 

 . مدل اولیه و مفهومی1شکل                                                                                                     
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 در مدل نهایی هامؤلفهعاملی  بارضرایب اثر استاندارد و  .2 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل نهایی tاخص ش 3شکل 

ر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی استراتژی مدیریت دانش ب از نقش ادراک از عدالت سازمانی که از نتایج پژوهش پیداست مدلی گونههمانگیری: یجهنت

انی و رآفرینی، بین کارآفرینی سازمگفت بین عدالت سازمانی و کا توانیم گریدعبارتبهد؛ برازش ش جوانان خراسان رضوین اداره کل ورزش و کارمندا

ابطه معناداری برقرار است. با همه این اوصافی که ذکر شد باید اذعان کرد اگر سازمانی و استراتژی مدیریت دانش راستراتژی مدیریت دانش و  بین عدالت 

ی هاشاخصآن نیز  دیمؤام خوبی برخوردار است و بسیار کم فرض شود مدل از استحک کنندهلیتعدزاحم و و معوامل مخل  ریتأثیط درست و همه شرا

 که دهدیمنشان  آمدهدستبهنتایج  درمجموع. باشدیمازمانی و استراتژی مدیریت دانش( فرینی سرهای )عدالت سازمانی، کارآبرازندگی بسیار خوب متغی

ی را دارد و دانش کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی مدیریت نیبشیپالت سازمانی توانایی عد

راتژی مدیریت ی آتی خود را در جهت ابعاد عدالت سازمانی و همچنین توجه به ساختارهای موجود استهایزیربرنامهسیدن به منافع سازمانی همچنین ر

 برسند.به اهداف سازمانی مدنظر  جهیدرنتآفرینی سازمانی کارمندان خود شده و ارک سازنهیزمویش قرار داده تا از این طریق بتوانند ن خدانش در سازما

 .دانش یریتمد استراتژی – یسازمان ینیکارآفر –یعدالت سازمان کلمات کلیدی:
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 معلمان تربیت بدنی ارتباط اخالق کاری با  فرسودگی شغلی

 2، فریده تقی پور جهرمی1یان جهرمی*ادرمسعود ن

 نشگاه اصفهاندیریت ورزشی دادانشیار گروه م -1

 ندانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه اصفها -2
 

 رسودگی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی شهر مشهد بود.ارتباط بین اخالق کاری و فهدف از این پژوهش، بررسی  هدف:

نفر از معلمان تربیت بدنی  260ز نوع همبستگی است. نمونه ی آماری پژوهش شامل و اروش پژوهش حاضر توصیفی  یق:روش تحق

آوری داده ها از پرسش نامه اخالق کاری ساده انتخاب شدند. به منظور جمع  ش نمونه گیری تصادفیشهر مشهد بودند که به رو

د. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های ه ش( استفاد1981شغلی ) مزالچ، ( و پرسش نامه فرسودگی 1990)گریگوری.سی. پتی،

 شدبرای پایایی پرسشنامه ها استفاده روش آلفای کرونباخ  گروهی از صاحب نظران بررسی و تأیید شد. همچنین، ازتحقیق توسط 

(976/0=α  894/0برای اخالق کاری و=α برای تحلیل داده ها ا  .) وف، ضریب مرناسی -ز آزمون های کولموگروفبرای فرسودگی شغلی

 استفاده شد. α≤05/0سطح معناداری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره در 

دگی شغلی معلمان ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. و فرسون نشان داد بین اخالق کاری نتایج آزمون همبستگی پیرسو یافته ها:

ر(، نقش منفی اری )پشتکار و جدیت در کار، دلبستگی و عالقه به کاق کاخالام نشان داد که دو بعد تحلیل رگرسیون گام به گهمچنین، 

   .(P≤05/0دارند ) و معناداری در پیش بینی فرسودگی شغلی

       نی کننده ی فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی است.ری عامل مهم و پیش بیبه طور کلی، اخالق کانتیجه گیری: 

 

 لی، پشتکار و جدیت در کارشغ اخالق کاری، فرسودگی کلیدی:کلمات 
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 شهرستان خصوصی سازیبدن هایباشگاه زن مشتریان وفاداری و خدمات کیفیت از دراکا بین ارتباط

 شهریار
 3درودیان اصغریعل ،2ایازی ترامی ،1زال رؤیا

 شمال تهران زادآ دانشگاه ورزشی مدیریت ارشد کارشناسی آموختهدانش -1

 شمال تهران آزاد دانشگاه ورزشی یریتمد استادیار -3 رودهن، واحد آزاد دانشگاه ورزشی یتدیرم استادیار- -2

 تبدیل اخیر های سال در بنابراین و بوده ها سازمان ایبر ریضرو امری ، شده ادراک کیفیت که معتقدند بازاریابی محققین هدف:

 موثر و همم عامل یک عنوان به شده ادراک کیفیت امروز .(2005 ،انهمکار و لی)است شده زاریابیبا های استراتژی توجه کانون به

 نایمع مختلف فرادا برای خدمات تیفیک .(1397 هاشمی،) رود می شمار به خدماتی یها سازمان موفقیت عدم و موفقیت در

 و معنا هیچ تیفیک باشیم. هاشتد کیفیت مفهوم از روشنی درک دیبا خدمات، کیفیت بهبود از گام اولین در نیبنابرا دارد؛ متفاوتی

 نیازهای و خواسته با که ستا باکیفیت زمانی محصول یک دیگرعبارتبه ندارد؛ خواهد،می واقعاً شتریم آنچه هر جزبه مفهومی

دنب یهاباشگاه زن مشتریان ریوفادا و خدمات کیفیت از ادراک بین ارتباط بررسی تحقیق این انجام از هدف باشد. منطبق مشتری

  بود. شهریار شهرستان خصوصی سازی

 هاآن ورزشکاران که اشدبمی شهریار شهرستان سازبدن بانوان از نفر 6000شامل حاضر، پژوهش یآمار جامعه :تحقیق روش

 انبانو خصوصی هایباشگاه وهش،پژ این آماری نمونه .اندکرده استفاده خصوصی هایباشگاه خدمات از منظم صورتبه ماه 3 حداقل

 اندشدهانتخاب نمونه برای که هایباشگاه شدند. انتخاب یاخوشه و یتصادف صورتبه شهریار شهرستان مناطق از منطقه چهار

 اهباشگ این در ماه 3 حداقل که هاباشگاه این مشتریان بین پرسشنامه 361 کوکران فرمول زا استفاده با .باشدمی باشگاه12ملشا

 افزارنرم از استفاده با آمدهدستبه اطالعات ها،هپرسشنام آوریجمع از پس گردید. توزیع باشگاه مدیر اریهمک با اندداشته فعالیت

 میدانی شکل به که باشدمی همبستگی_توصیفی حاضر پژوهش شرو .گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد 24 هنسخ «اس اس پی اس»

 تایید مورد ها پرسشنامه این پایایی و روایی لذا بود. استاندارد ها رسشنامهپ نای آنجاکه از شد. گردآوری هپرسشنام از استفاده با و

  گرفت. قرار
  دارد. وجود رابطه مشتریان ریوفادا و خدمات کیفیت از ادراک بین داد نشان تحقیق جینتا :ها یافته

 سازبدن بانوان در مشتری وفاداری با وندیشهر رفتار و خدمات یفیتک متغیرهای بین اسپیرمن همبستگی ضریب نتایج   :1 جدول

 

 متغیر

 مشتری وفاداری

 معناداری سطح همبستگی تعداد

 001/0 500/0 358 خدمات کیفیت

 شهروندی رفتار و خدمات باکیفیت ریمشت وفاداری متغیر بین چندگانه همبستگی ضریب نتایج :2 جدول

 

 

 

 وفاداری در سزایی به تأثیر خدمات کیفیت و یابدمی افزایش نیز مشتریان وفاداری خدمات، کیفیت افزایش با نتایج ینا به توجه با

 متغیر از ریشتب مشتری وفاداری با خدمات تکیفی متغیر همبستگی میزان که دهدمی نشان نتایج پژوهش این در دارد. مشتریان

 تاهمی بیشتر مشتری ریوفادا به نسبت خدمات کیفیت به مشتریان که است وضوعم این دهندهنشان که است شهروندی رفتار

 دهند.می

 .ورزشی مشتریان مشتری، اریوفاد مات،خد کیفیت کلیدی: کلمات

 

 تخمین عیارم یخطا شدهتعدیل تعیین ضریب R R2 لدم

 A 472. 471/0 8.43546.687 خدمات کیفیت
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 شهریار هرستانش یخصوص سازیبدن هایباشگاه نز مشتریان وفاداری و شهروندی رفتار بین ارتباط

 3درودیان اصغریعل ،2ایازی میترا ،1زال رؤیا

 شمال انتهر آزاد دانشگاه ورزشی مدیریت ارشد کارشناسی آموختهدانش -1

 رودهن واحد آزاد دانشگاه ورزشی مدیریت استادیار-2 

 شمال تهران آزاد دانشگاه ورزشی مدیریت استادیار -3 

 بایستی مشتریان داشتننگه اضیر برای هاشرکت است. مشتریان با ارتباط تیریمد وز،امر دنیای در مهم مباحث از یکی هدف:

 و مهم امری مشتری آوردن دست به امروز رقابتی یایدن .درابندی دست پایدار رقابتی مزیت به بتوانند تا بخشند بهبود را عملکردشان

 نسبتاً ممفاهی از یکی سازمانی، شهروندی رفتار .است هاآن یمندرضایت و آمدهدستبه شتریانم حفظ ترمهم آن از و است ضروری

 اثربخشی بر که زیادی ثیرتأ دلیل به و دارد داللت کار محیط در کارکنان نقشی فرا رفتارهای بر که است سازمانی رفتار دیدج

 رفتار بین ارتباط بررسی تحقیق ینا مانجا از .هدف است قرارگرفته محققین ویژه موردتوجه است داشته اخیر سالیان در هاسازمان

  بود. شهریار شهرستان خصوصی سازیبدن هایباشگاه زن مشتریان ریوفادا با شهروندی

 هاآن ورزشکاران که باشدمی شهریار شهرستان سازبدن بانوان از نفر 6000شامل ر،حاض پژوهش آماری جامعه قیق:تح اسیشن روش

 چهار بانوان خصوصی هایباشگاه پژوهش، این آماری نمونه .اندکرده استفاده خصوصی هایباشگاه ماتخد از منظم صورتبه اهم 3 لحداق

 باشگاه12شامل اندشدهانتخاب نمونه برای که هایباشگاه د.شدن ابانتخ یاخوشه و تصادفی صورتبه ارشهری شهرستان مناطق از منطقه

 با اندداشته فعالیت باشگاه نای در ماه 3 حداقل که هاباشگاه این مشتریان بین هنامپرسش 361 کوکران فرمول از هاستفاد با .باشدمی

 نسخه «اس اس پی اس» افزارنرم از استفاده با آمدهتدسبه اطالعات ها،پرسشنامه آوریجمع از پس گردید. توزیع باشگاه مدیر همکاری

 رسشنامهپ از استفاده با و میدانی شکل به که باشدمی بستگیهم_توصیفی حاضر پژوهش روش فت.رگ قرار وتحلیلتجزیه مورد 24

  گرفت. قرار تایید دمور ها پرسشنامه این پایایی و اییرو لذا بود. استاندارد ها پرسشنامه این آنجاکه از شد. گردآوری

 دارد. وجود رابطه شتریانم وفاداری و شهروندی رفتار بین داد نشان تحقیق جینتا: ها یافته
 سازبدن بانوان رد مشتری وفاداری شهروندیو رفتار متغیر بین اسپیرمن همبستگی ضریب نتایج (.2) ولجد

 

 متغیر

 مشتری وفاداری

 معناداری سطح همبستگی ادتعد

 001/0 205/0 358 هروندیش رفتار
 شهروندی رفتار و شتریم وفاداری متغیر بین چندگانه همبستگی ضریب نتایج (.2) جدول

 

 

 

 شهرستان بانوان ورزشکاران در هاآن ابعاد و مشتری وفاداری و شهروندی رفتار بین دهدمی نشان تحقیق نتایج دوم فرضیه در

 دارد. وجود معنادار رابطه شهریار

 دهدمی نشان که داشت وجود ستگیهمب مشتری وفاداری و شهروندی رفتار متغیر بین ستگیهمب پژوهش این در :گیری نتیجه

 وفادار مشتریان که یممیدان ما زیرا شد. قائل همیتا موضوع این به نسبت باید که تند.هس مندعالقه هروندیش رفتار به مشتریان

 صرفهبه اقتصادی ازنظر هم تواندمی خود این که ؛شوند یدجد مشتریان جذب باعث دهان(به)دهان شفاهی تبلیغات با توانندمی

 شود. شدهشناخته هازمانسا سایر بین در تواندمی ما ازمانس هاآن تبلیغ و وفادار مشتریان داشتن رضایت با اینکه هم و باشد

 

 .یورزش مشتریان مشتری، وفاداری شهروندی، رفتار کلیدی: کلمات

 تخمین معیار خطای شدهتعدیل تعیین ضریب R R2 مدل

 B709. 503. 500/0 8.20001 روندیشه رفتار
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های تربیت بدنی وزان هنرستانمآدانشمجدد مندی و تمایل به حضور رضایت زانیبا م خلیارتباط بین بازاریابی دا

 شهر تهران
 .شهرام نظری3 .احمد محمودی،2.مونا رحیمی، 1

 غیرانتفاعی(-کی )غیردولتیی دانشگاه ایوانریت بازاریابی ورزش.کارشناس ارشد مدی1

 عی(غیرانتفا-کی )غیردولتی.مدرس دانشگاه ایوان2

 پردیس شهید چمران-تادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فرهنگیان استان تهران.اس3

 

 در دانش آموزان مجدد حضور به لایتم ومندی رضایتمیزان  با داخلی یبازاریاب هدف کلی این پژوهش بررسی ارتباط بینهدف: 

 باشد. تهران می تربیت بدنی شهرهای هنرستان

ده است. جامعه تحقیق حاضر، یفی از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شتوصروش تحقیق این پژوهش : حقیقروش ت

اند. تعداد نمونه با توجه نفر( بوده 750ها )ین هنرستانخترانه شهر تهران و دانش آموزان انرستان تربیت بدنی دتمامی معلمان،کارکنان ه

تحلیل قرار  پرسشنامه مورد بررسی و 240االت نبودند و در مجموع سؤ نفر حاضر به پاسخگویی به 16بود که  256به جدول مورگان 

مندی (، رضایت1995) 1مونی و فورمنهای فردی، بازاریابی داخلی ویژگیهای هش از پرسشنامههای این پژوآوری دادهگرفت. برای جمع

پرسشنامه در بین  30ین پایایی، به توزیع تعی( استفاده شد و برای 2006) ( و تمایل به حضور مجدد مجدد لیم1388گوهر رستمی )

ها پرداخته آنآماری جمع آوری و تجزیه و تحلیل  های تحقیق وز نمونهها به صورت جدا اپرسشنامه در آزمودنی 30ارکنان و معلمان وک

گزارش  91/0مجدد  ضوروبرای تمایل ح 84/0ی داخلی برای بازاریاب 87/0شد و در نهایت ضریب آلفای کرونباخ برای رضایتمندی 

انحراف استاندارد ارائه شد، و  ها ورصدها، میانگینها، دها در سطح آمار توصیفی، جداول فراوانیداده گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری

یرهای متغائه الگوی معادالت ساختاری ضریب همبستگی پیرسون و برای ار، های کلموگروف اسمیرنوفسطح آمار استنباطی از آزمون در

 تحقیق از نرم افزار پی ال اس استفاده شد.

ری وجود داشت، همچنین مندی مشتریان رابطه معنادارضایت هایهای پژوهش نشان داد که بین بازاریابی داخلی و مؤلفهیافتهها: هفتیا

 )بازاریابی داخلی( لفه پرداختیؤمین . باداری مشاهده شدمثبت و معن بین بازاریابی داخلی و تمایل به حضور مجدد مشتریان، نیز رابطه

جود رابطه معناداری و تهران بدنی شهر های تربیتهنرستان، مکان و محیط کاریندی )دانش آموزان( منان( و رضایت)معلمان وکارک

های تربیت ستانهنرمندی دانش آموزان رضایت نازیمولفه پرداختی با م ، ارتباطات،محصول داخلی )بازاریایی داخلی(ن نداشت. اما بی

 زانیو متباطات را ، محصول داخلی،پرداخت،بازاریابی داخلیهای بین مؤلفه د داشت. همچنینرابطه معناداری وجو بدنی شهر تهران

ها داللت بر اخصرابطه معناداری وجود داشت و کلیه ش تربیت بدنی شهر تهران دخترانه هایوزان هنرستانمآحضور مجدد دانش

د داشت و معناداری بین بازاریابی درونی و تمایل به حضور مجدای مندی نقش واسطهعادله ساختاری داشتند. و رضایتل ممطلوبیت مد

 ختاری، الگوی مفهومی ارائه شده نیز تأیید گردید.های برازندگی الگوی معادالت ساخصبر اساس شا

یابی داخلی، شود که ضمن توجه به ابعاد بازارت بدنی پیشنهاد میربیهای تش، به مدیران هنرستانبا توجه به نتایج پژوهگیری: نتیجه

حیح و رفتار مناسب با معلمان و ریزی و برخورد صشوند و با برنامهضعف و قوت آن آشنا  آن را به درستی شناخته و نسبت به نقاط

تمایل حضور مجدد دانش مدیران به دنبال افزایش و  آموزان را افزایش داددانش مندیپرداختی مناسب وتوجه به بازاریابی داخلی، رضایت

 ان باشند.آموز

 

 های تربیت بدنی.مجدد، هنرستانمندی، تمایل به حضور بازاریابی داخلی، رضایت: کلمات کلیدی

                                                           
1 . Foreman & Money 



    پوسترمقاالت                                                                                        همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  چهارمین              
  

64 

 

 تهران شهر بانوان ورزش در مالی حامیان جذب و تکنولوژی بین هبطرا

 3، حمید قاسمی2حسینی، معصومه 1سمیه باختر

  1ر تهرانسانس مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی دانشگاه پیام نولی فوق -1

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران -2

 تهرانورزشی دانشگاه پیام نور ر مدیریت دانشیا -3

 

 شهر تهران می باشد.  بانوان ورزش مالی تامین روی بر تکنولوژی نقش بررسی پژوهش این انجام از هدف:

 جدزء هددف لحداظ از پدژوهش، همچندین. شدد انجدام یمیددان شدکل بده کده است همبستگی -توصیفی پژوهش، روش: قیقروش تح

بودندد.  تهدران شدهر ورزشدی هدایباشدگاه مالکدان و مدیران کلیه ملشا حاضر تحقیق آماری جامعه .بود یکاربرد-ایتوسعه هایپژوهش

 نمونده دسدترس در و هدفمندد روش از مختلف هایتخصص و هابخش نسبت به یارآم جامعه اعضای از کفایت بلقا تعداد به گیرینمونه

شدد.  تائید ،(نفر 12) نظرانصاحب توسط پرسشنامه روایی و شد استفاده هختسا محقق پرسشنامه از هاداده آوریجمع جهت .شد انتخاب

توصدیفی  آمداری هدایروش از هاداده تحلیل و تجزیه هتج .شد محاسبه (94/0) ونباخرک آلفای آزمون از استفاده با آن پایایی همچنین

 .شد انجام SPSS24 افزار نرم از استفاده با اسمیرنف -کالموگراف آزمون از هاداده توزیع کردن مشخص هتوج

تبلیغدات ل، هدای دیجیتداای، رسدانههوارههدای مدا، شدبکههدای تلویزیدونیهای مجدازی، شدبکهنتایج نشان داد که بین شبکه ها:فتهای 

 .دارد وجود دارمعنی ارتباط تهران شهر حامیان مالی در ورزش بانوان الکترونیکی و در نهایت بین تکنولوژی و جذب

 جهدت خصوصدی بخدش جدذب در گونداگون رسدانهای پوشدش که گرفت نتیجه توان می پژوهش های یافته به توجه با  ه گیری:یجنت

 قدرار پوشدش تحدت و مالی حامیان غاتیتبلی عالئم به هارسانه توجه و است زیادی اهمیت ایدار بانوان قهرمانی ورزش در ریگذا سرمایه

 .باشد می مؤثر مالی حامیان جذب در نیز رویداد برگزاری در مختلف های ورزش و رویدادها دادن

 

 .نبانوا مالی،ورزش حامیان تکنولوژی،: کلمات کلیدی
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 زشی استان مازندرانری ولی بر زیرساخت های گردشگرلیتح

 اسماعیل ذبیحی

 ، واحدگرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار ، ایرانی و علوم ورزشیگروه تربیت بدن

 

 پرداخته استان مازندرانورزشی  منابع زیرساختی مربوط به توسعه گردشگریموثر هر یک از شناسایی و نقش  حاضر، به پژوهش ف:هد

 .است

کارشناسان و  اساتید مدیریت ورزشی، نفر از 95ل. جامعه آماری تحقیق شامبود پیمایشی -نوع توصیفی زر اپژوهش حاض روش تحقیق:

که به صورت تمام شمار و هدفمند  بودند گردشگری استان مازندران رزش و جوانان و کارشناساناره کل وورزشی اد روسای هیات های

از طریق آلفای کرونباخ  آنپایایی  بود کهطالعات پرسشنامه محقق ساخته ای اری ابزار جمع آوانتخاب شدند.  به عنوان نمونه تحقیق

در تجزیه ست آمد. شنامه قابل استفاده به دپرس 83طراحی شد و تعداد یکرت شی لارز 5پرسشنامه بر اساس مقیاس  .به دست آمد 86/0

 ≤05/0معناداری  تک متغیره درسطح T ی داده هاو آزموندبن و آزمون فریدمن جهت رتبه spssو تحلیل استنباطی داده ها از نرم افزار 

p شد. استفاده 

گردشگری ورزشی استان مازندران،  دهنده زیرساخت توسعه عوامل تشکیل از بین تمامییافته های پژوهش نشان داد که  یافته ها:

 سیاستو  (53/4توسعه گردشگری ورزشی) هک به از حامیان مالی جهت کمفاداست( 72/4ابی، تبلیغات و اطالع رسانی)مدیریت بازاری

 ردشگری بودند.ولویتهای زیرساختی گبه عنوان مهمترین ا (31/4گردشگری) بخش مقررات و قوانین اصالح و ریزی هبرنام گذاری،

گذار راث عوامل زیر ساختی و تسهیالتیکه همه  ممکن خواهد بودورزشی، زمانی  یگردشگر توسعه باید توجه داشت که نتیجه گیری:

اریابی و و متناسب با آن راهکارهایی جهت بازدر این زمینه مورد توجه قرار گیرد  گردشگری، خصوصاً؛ زیر ساختهای گردشگری ورزشی

روند رو به رشد ندگی کشورها از ؛ چرا که ضعف بازاریابی و تبلیغات در زمینه گردشگری از عوامل عقب ماتوسعه گردشگری ایجاد شود

 ت.این صنعت اس

 

 ، توسعه گردشگریی گردشگریزیرساختهاگردشگری، گردشگری ورزشی،  کلیدی : کلمات
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 مصرف رسانه ای ه ورزش با تاکید برمشارکت دانشجویان ب عوامل موثر بر

 2، ام کلثوم عباس زاده1*اسماعیل ذبیحی

 ، ایران سار، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحدگرمسار-1

 بدنی شهرستان گرمسار کارشناس ارشد مدیریت و دبیر درس تربیت -2

 

تحصیل( پسر و دختر فعال )مشغول به  مشارکت دانشجویان نه ای برصرف رساتاثیر ماولویت بندی و  هدف از این تحقیق،  هدف:

 .باشدمی ورزشی، به خصوص ورزش همگانیدانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار به فعالیت های 

وش دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار بر اساس رنفر دختر( 1584و نفر پسر 2423نفر)4007دانشجو از  384تعداد روش تحقیق: 

آن روایی  بود که سؤالی محقق ساخته ای 30ورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه تصادفی و با استفاده از جدول م

ها در داده وتحلیلیهتجز یبرا به دست آمد. 84/0کرونباخ  یت ورزشی تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفایرمدیتوسط صاحب نظران 

تک  Tآزمون  و K-Sاستنباطیاز آزمون و انحراف استاندارد و در سطح آمار  یانگینم ی،نو درصد فراوا یاز جدول فراوان یفیسطح آمار توص

 .انجام شد 23هنسخSPSSر . تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزاه شددتفامستقل و فریدمن اس T، تغیرهم

از طریق  ورزش نسبت به )تاثیرگذاری( مثبت نگرش آگاهی و ایجادمتغیرهای  -1ترتیب نتایج آزمون فریدمن نشان داد که به  یافته ها:

خواندن مجالت، مطبوعات و  -4رسانه  از طریق بدن بر شخص مدیریت نمایش -3رسانه  ورزشی از طریق تبلیغات نمایش -2رسانه 

بین، سه متغیر اول رداشته و در این یان به ورزش تاثیبر مشارکت دانشجوورزشی از طریق رسانه  تماشای مسابقات -5ریات ورزشی و نش

دانشجویان مرد تاثیر بیشتری نسبت  هدگارسانه ای کل متغیرها از دی در کل، یافته ها نشان داد که مصرفبه طور معناداری تاثیر گذارند. 

 شجویان زن داشته است. به دیدگاه دان

 های ورزشی میسر خواهد بود. عالوه بر اینتتاثیرگذاری رسانه از فواید فعالی توسعه ورزش عمدتاً از طریق آگاهی و نتیجه گیری:

 ایجاد مناسب بستر فراهم آوردن در تواند می رسانه ای هایدررککا و و سیاست ها تلویزیون و نشریات رادیو، مانند؛ ارتباط جمعی وسایل

  باشد. مهمی داشته و ثرمو نقش راد به سمت ورزشرش مثبت افجامعه و نگ افراد زندگی سبک در اجتماعی -فرهنگی امر یک اصالح و

 

 .مگانیرسانه، مصرف رسانه ای، تبلیغات ورزشی، ورزش هکلمات کلیدی: 
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 کاشانشهرستان  شغلی معلمان تربیت بدنیبا عملکرد  ت نقشیاففش نیرتباط با

 3، محمدواحدی 2، معصومه شهبازی 1*عباس نظریان مادوانی

 1بیت دبیرشهیدرجایی تهرانانشگاه تراستادیارد .1

 عضوهیات علمی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تهران .2

 ربیت دبیرشهیدرجایی تهراندانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ت .3
 

 انجام گرفته است.  شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان کاشانعملکرد ا ب شفافیت نقش نیارتباط ببررسی پژوهش حاضر باهدف  :هدف

کلیه معلمان تربیت بدنی شاغل شهرستان جامعه آماری تحقیق را  است. تگیهمبس -توصیفیپژوهش حاضر از نوع  قیق:تح روش

وهش شامل سه پرسشنامه شفافیت نقش نمونه برابرکل جامعه درنظرگرفته شد. ابزار پژ ه ودربونف 120حجم جامعه . شکیل دادکاشان، ت

( بود. روایی پرسشنامه ها به 1380لکرد شغلی پاترسون )( و پرسشنامه عم1970یزو همکاران )(، پرسشنامه تعارض نقش  ر1992ساویر )

ونباخ به تائید رسید. ت زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کراثب ثبات درونی وورزشی رسیده و نفر از اساتید مدیریت  8تائید 

و انحراف استاندارد و در سطح آمار  یانگینم ی،و درصد فراوان یجدول فراوانز ا یفیها در سطح آمار توصداده وتحلیلیهتجز یبرا

و  22 هنسخ  SPSSآماری با استفاده از نرم افزار  یات. تمامی عملرسون استفاده شدو آزمون همبستگی پی K-Sاز آزمون  استنباطی

 انجام شد.      Smart Pls3 افزارسوم نرم سخهن

 شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان کاشانعملکرد  بر شفافیت نقشمقدار مشاهده شده  شان داد که بیننتایج تحقیق ن یافته ها:

به  اما تعارض نقشکندرصد از تغییرات متغیر عملکردشغلی را تبیین مید 41زان ( و به می91/2ود دارد )تاثیرمثبت معنی داری وج

درصد(. این بدین خاطراست که در 14) کندور متغیر شفافیت نقش تبیین میمیزان ناچیزی از تغییرات متغیر عملکرد شغلی را در حض

شفافیت نقش بر تعارض  است؛ همچنین متغیر هدادازدستزمان طور همبهد را حضور متغیر شفافیت نقش،متغیر تعارض نقش تأثیر خو

تبیین  از تغییرات متغیر تعارض را درصد61دهد که شفافیت نقش به میزان ( و نشان می05/6) داردر مثبت و معناداری نقش تأثی

 .کندمی

تاکارآیی  راهم آوردفری درپست دبیری تربیت بدنی بستبا ایجاد شفافیت بیشترنقش وکاهش تعارض نقش موجود  بایستنتیجه گیری: 

 معلمان افزایش یابد.

 

 .شغلی عملکرد شفافیت نقش، تعارض نقش، لیدی:کلمات ک

 

 

 

 

 

                                                           
1. abbasnazarian@gmail.com 
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 بانوان ورزشی های درتیم کارانزشور رضایتمندی و مربیان قدرت اعمال های شیوه بین ارتباط

 ) مطالعه موردی : استان خراسان شمالی (

 

 5،نیما محمدی محتشم4،حسین رحمانی 3خسروی پور هره، ز2، امیر اکبرزاده1لی پورفاطمه زلفع

 جو دکتری مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه آیت اهلل أملیانشد -1

گاه فردوسیارشد مدیریت ورزشی دانشکار شناسی دانشجو  -2  

 دانشجو کار شناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه بجنورد -3

 آملی هللشگاه آیت امدیریت ورزشی داندانشجو دکتری  -4

 گاه مازندراندانشجو کار شناسی ارشد مدیریت ورزشی دانش -5

 

 عضو زن ورزشکاران رضایتمندی با(  ورزشکاران و مربیان دیدگاه از)  نمربیا قدرت اعمال های شیوه ارتباط ، تحقیق این هدف هدف:

 .باشد می  بزرگساالن و جوانان ، نوجوانان ورزشی های تیم

 این در انفرادی رشته 4 و گروهی رشته 4 از نفر189 ، ها باشگاه سطح ورزشکار769 بین از و  (N= 106) یانمرب کلیه روش تحقیق:

 15 با قدرت استاندارد پرسشنامه. دادند پاسخ ورزشکاران رضایتمندی پرسشنامه و مربیان قدرت پرسشنامه به و کردند شرکت تحقیق

 از قدرت پرسشنامه یدرون ثبات و بررسی ، لیکرت ارزشی 7 سوال 14 با دینیتمرضا استاندارد پرسشنامه و تلیکر ارزشی 9 سوال

 با ها فرضیه کلیه. گردید برآورد  r=88/0 نیز  ورزشکاران رضایت پرسشنامه و  r=82/0 ورزشکاران دیدگاه از و ، r=81/0  مربیان دیدگاه

 تجزیه( P≤0.05) داری معنی سطح در  والیس کروسکال نموآز و ویتنی -مان "U" آزمون و کندال همبستگی ضریب آماری آزمونهای

 شدند تحلیل و

 تنبیه قدرت از استفاده و اول اولویت در مربی تخصص قدرت از استفاده ، گروه دو هر دیدگاه از که داد نشان تحقیق های یافته یافته ها:

  دیرضایتمن با مربیان قانونی قدرت و پاداش ، تخصص رتدق نبی  فقط ؛ مربیان قدرت مالعا شیوه 5 بین از.  دارد قرار آخر اولویت در

 . (     =R 33/0 -37/0)  داشت وجود داری معنی و پایین ، مثبت رابطه مربی تعامل و رفتار از  ورزشکاران

ر اولویت دیز است و  قدرت تنبیه  ن  ارانرزشکو قدرت تخصص مهمترین شیوه اعمال قدرت مربیان از دیدگاه مربیان و نتیجه گیری:

مورد استفاده قدرت تخصص است که بیش از سایر منابع قدرت  .رزشکاران قرار داردو یان وآخر  شیوه های اعمال قدرت از دیدگاه مرب

اسی و نقش اس یروان (ورزشکاران است. تخصص و دانش یک مربی )مدیر یا رهبر ( در پیروی ورزشکاران ) پمربیان و مورد قبول 

 گر شیوه های اعمال قدرت ایفا می کندیه دمهمتری نسبت ب

 

 مربی آموزش و تعامل از رضایت ، مربیان تخصص قدرت ، پاداش : قدرتکلمات کلیدی
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 ه های ورزشی خصوصی شهر شهرکردتری و عملکرد سازمانی در باشگاارتباط بین مدیریت روابط با مش

 3، علیرضا امیدی2رادیرضا ممحمد ،1*محمدصادق سعادت

 ناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکردشکار -1

 ورزشی دانشگاه شهرکرد روه مدیریتاستادیار گ -2

 شهرکرداستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه  -3
 

ر ی ورزشی خصوصی شههاباشگاهروابط با مشتری و عملکرد سازمانی در ی ارتباط بین مدیریت هدف پژوهش حاضر بررس هدف:

 شهرکرد بود. 

 نفر( که با توجه به 218ی شهر شهرکرد بود )ی خصوصی ورزشهاباشگاهه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان عجام روش تحقیق:

پرسشنامه مدیریت ارتباط  150که پس از توزیع و جمع آوری ؛ گردیدند انتخاب به صورت خوشه ای تصادفی (نفر 135مورگان ) جدول

در نظر گرفته شد. از  اده بود که همین تعداد به عنوان نمونه اصلی پژوهشفاستپرسشنامه قابل  141سازمانی با مشتری و عملکرد 

( جهت 2003مانی هرسی و گلداسمیت )( و پرسشنامه عملکرد ساز2005ران )شتری هانگ کیت و همکاپرسشنامه مدیریت روابط با م

ها با پرسشنامه ییایو پادیریت رسیده است ملم نامه ها به تایید متخصصین عجمع آوری داده ها استفاده گردید که روایی این پرسش

 برآورد شد. 90/0رای پرسشنامه عملکرد سازمانی و ب 85/0مدیریت ارتباط با مشتری  پرسشنامه یکرونباخ برا یاز روش آلفا استفاده

 ده شداز آمار توصیفی و نیز رگرسیون چندگانه استفا هادادهجهت تجزیه و تحلیل 

ابعاد آن با عملکرد سازمانی وجود  تباط با مشتری وی بین مدیریت ارداریمعنان داد که ارتباط مثبت و شه ننتایج حاصل یافته ها:

مدیریت ارتباط با  ،r= 41/0 تمرکز بر مشتریان کلیدی، r= 48/0 مشتری سازماندهی مدیریت روابط با، r= 50/0 مدیریت دانش)دارد

 عملکرد سازمانیو  با مشتریمدیریت روابط ابعاد  نیب ونیآزمون رگرس جینتا نینچهم (.r ، 01/0< p= 40/0 فناوریمشتری مبتنی بر 

 =20/0B سازمان دهی مدیریت روابط با مشتری و  =32/0B مدیریت دانششامل ) شتریمدیریت روابط با مبعد  تنها دونشان داد که 

 یان کلیدی و مدیریت روابط با مشتری مبتنی بر فناوریشتردو بعد تمرکز بر م؛ اما تندهس عملکرد سازمانی ینیبشیواجد شرایط پ( 

عملکرد  راتییتغ درصد 34و ابعاد آن  وابط با مشترییت رمدیرنشان داد  جینتا تیدر نها کند،ینم نییمالک را تب ریمتغ راتییتغ

 کنندیم نییرا تب سازمانی

شهر  باشگاه های ورزشی خصوصی در یسازمان عملکرد و شتریمبا مدیریت روابط مثبت  ارتباط حاصل و جیبا توجه به نتانتیجه گیری: 

ت درک بهتر کارکنان نند با پیاده سازی سیستم مناسب جهباشگاه های ورزشی خصوصی شهر شهرکرد می تواگفت که  توانیم شهرکرد

 لکرد سازمانی شوند.بهبود عمیان سبب از مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری و تعامل مناسب با مشتر

 

 نی، باشگاه های ورزشی خصوصیمدیریت ارتباط با مشتری، عملکرد سازما مات کلیدی:لک
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 های شهر تهرانفاداری و رضایت مشتریان استخربا ومند ارتباط بین بازاریابی رابطه
 2قهفرخی دهقان امین، 1آزاد عواطفی محمد

 تهران دانشگاه ورزشی تیساتاس و اماکن ارشد کارشناسی -1

 تهران دانشگاه ورزشی مدیریت گروه تادیارسا -2

جام گرفته نا تهران شهر استخرهای مشتریان تایرض و وفاداری با مند رابطه بازاریابی بین ارتباط حاضر با هدف بررسیهش پژوهدف: 

 است.

 که طوری هب ،است مقطعی و کاربردی تحقیق یک زمان نظر و از پیمایشی -توصیفی مطالعه یک حاضر تحقیق :تحقیق روش

 مهان خدمات و پرسش از مشتریان رضایت نامه پرسش، تیل راندل مشتری وفاداری پرسشنامه از استفاده با داده ها گردآوری

. شدبامشتریان استخرهای شهر تهران می کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه .شده است انجام اندوییسی مند رابطه بازاریابی

آماری با استفاده با توجه به نامحدود جامعه  تصادفی ساده بدست آمده است. گیری ستفاده از نمونهابا نمونه آماری این تحقیق 

شود. برای بررسی اعتبار)پایایی( پرسشنامه، می به آماری انتخابه عنوان نمون نفر 384عه نامحدود فرمول کوکران ویژه جام از

ج به دست آمده استفاده شد. با توجه به نتایکرونباخ  یآلفا یبضر زی اتن از افراد نمونه آمار 30 پس از توزیع آن در بین

 آمار طریق از و spss18 نرم افزار از استفاده با ها دهدا تحلیل و است. تجزیه %69/86سشنامه برابراعتبار کلی پر

 آزمون از هاداده بودن لانرم بررسی استنباطی، برای ارمآ و( پراکندگی و مرکزی گرایش گیریهایاندازه فراوانیها،)توصیفی

 روابط بررسی ایرب و t آزمون از جامعه میانگین آزمون جهت همچنین شود،می استفاده بعدی یک اسمیرنوف د کولموگروف

 شده است.  استفاده ساختاری و ترجیا از نرم افزار آموس روش معادالت از یقتحق متغیرهای بین

 و ارتباطات تعهد، اعتماد،)نآ های مولفه و مند رابطه ان داد که بین بازاریابیشت ندر مطالعه حاضر نتایج فرضیا یافته ها:

همچنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد  .رددا وجود داری معنی رابطه تهران رهش استخرهای مشتریان رضایت با( تعارض کنترل

 شهر استخرهای مشتریان وفاداری با تعارض( ترلد، تعهد، ارتباطات و کنعتماآن)ا هایو مولفه مندرابطه بازاریابی که بین

 .دارد وجود داریمعنی هبطرا تهران

 رضایت فرآیند واقع در که دارد عقیده نای بر داللت رابطه مند بازاریابی بطور کلی می توان نتیجه گرفت کهنتیجه گیری: 

 یا و خام مواد امتیاز، حق واسطه به هن دمیشو شروع نیازهایش و مشتری با صنعت یک. کاال تولید فرآیند نه است مشتری

 هانیاز بتواند که دهد ادامه خود ایقب میتواند رضایت و وفاداری مشتریان را کسب نموده و به سازمان یک زمانی. فروش مهارت

 رتارف مطالعه اهمیت موضوع این کند، که برآورده مقابل)مشتری( طرف از جامع و صحیح درکی با را مشتری خواسته های و

 .میدهد نشان را مشتری
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 دارات ورزش و جوانان استان البرزعهد سازمانی کارکنان اارتباط هوش فرهنگی و ت
 2محمدرضا مرادی ،1*محمدصادق سعادت

 ورزشی دانشگاه شهرکردشد مدیریت کارشناس ار -1

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد -2
 

گرفته  ورزش و جوانان استان البرز انجامهوش فرهنگی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات  نیط باتبرابررسی پژوهش حاضر باهدف  :هدف

 است. 

کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ی تحقیق شامل آمار جامعه است. همبستگی -توصیفیز نوع پژوهش حاضر ا روش تحقیق:

جامعه از روش کل شمار  تینفر بودند که با توجه به محدود 180 هتعداد جامع ،هموعمج نیا ینیکارگزاعالم واحد با توجه به . البرز بود

 یها از پرسشنامه هوش فرهنگداده یآورجهت جمع .ارکنان توزیع گردیدا بین تمامی کو پرسشنامه ه دینمونه استفاده گرد نییتع یبرا

و  نیمتخصص دیهر دو پرسشنامه به تائ ییکه روا ده ش( استفاد1993) آلن و می یر یسازمان تعهد( و 2004) انآنگ و همکار

و  78/0 یش فرهنگپرسشنامه هو یکرونباخ برا یش آلفاها با استفاده از روپرسشنامه ییایاست؛ و پا دهیرس تیرین علم مدنظرابصاح

و  رسونیپ یهمبستگ بی)ضر یطنباو آمار است یفیتوص از آمار هاداده لیوتحلهیتجز یبه دست آمد. برا 82/0 یسازمان تعهدپرسشنامه 

 ده شد. چندگانه( استفا ونیرگرس

 یوجود دارد )هوش شناخت یرابطه مثبت و معنادار یسازمان هدتعو  یابعاد هوش فرهنگ نیپژوهش نشان داد که ب جینتا یافته ها:

42/0 =r40/0 ی، هوش فراشناخت =r37/0 یزشی، هوش انگ =r،  25/0 یررفتاهوش =r ، 01/0< p.) ونیآزمون رگرس جینتا نینچهم 

 یهوش فراشناخت ،=32/0B یشامل )هوش شناخت ینشان داد که سه بعد هوش فرهنگ یسازمان تعهدو  یابعاد هوش فرهنگ نیب

28/0B=   21/0 یزشیانگهوش وB=  )نییمالک را تب ریمتغ راتییتغ یهستند؛ اما هوش رفتار یسازمان تعهد ینیبشیواجد شرایط پ 

 کنندیم نییرا تب یسازمان تعهد راتییتغ صددر 25و ابعاد آن  ینشان داد هوش فرهنگ جینتا تیهاندر  کند،ینم

 ادارات ورزش و جوانان استان البرز کارکنان نیدر ب یسازمان تعهد و یحاصل و ارتباط مثبت هوش فرهنگ جیبا توجه به نتانتیجه گیری: 

خت کارکنان از فرهنگ های ان البرز می توانند با برنامه ریزی هایی مدون شناتاس یران ادارات ورزش و جواناندمگفت که  توانیم

پیوند هر چه بیشتر افراد و سازمان و  نهیزمطریق و از این  ی ایشان شوندهوش فرهنگ بهبود سطوحرند و سبب مختلف و متنوع را باال ب

 است را فراهم آورند. مانره وری نیروی انسانی در سازتعهد سازمانی که نتیجه آن افزایش به

 

 ارکنان، ادارات ورزش و جوانان استان البرزعهد سازمانی، کهوش فرهنگی، ت کلمات کلیدی:
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شرکت ملی  بدنی تربیت کارکنان پاسخگویی سازمانیرویکرد  ای با حرفه مسئولیت اجتماعی و اخالق بین اطتبار

 ایران یاسالم جمهوری نفت
 2ن امیرحسینیااحس،  سید 1شهال چراغی

 انشگاه آزاد اسالمی، یاسوج، ایران.گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، د1

 نایرا یاسوج، اسالمی، آزاد دانشگاه یاسوج، واحد ورزشی، مدیریت . گروه2

 

نمدوده و  بجل ی، توجهات بسیاری را به خودعنوان یکی از موضوعات مطرح در سازمانهای امروز مقوله پاسخگویی سازمانی به: چکیده

یک ساختار شماری است. پاسخگویی  تحت کنترل درآوردن عوامل درون و برون سازمانی بیواکداوی این مفهوم، نیازمند شناسایی و 

موضدوعی بده عندوان سازمان ها های آنها وجود دارد. مسئولیت اجتماعی  اجتمداع و درون سازمان ست که در کدلچند سطحی ا

وکار روزمره آنان را بده  شده که بخش مهمی از زبان کسبهای بازاریابی و مددیریت مطدرح  مند توجه در حوزهزنیااسیت برانگیز و حدس

ای و پاسخگویی  مسئولیت اجتماعی، اخالق حرفه ر با هدف بررسی روابط بین در همین راستا، پژوهش حاض ..ه استخدود اختصاص داد

 (1،2،3)انجام شد ایران اسالمی جمهوری نفت یلم تشرک بدنی تربیت کارکنانیان سازمانی در م

 یجمهور نفت ملی شرکت بدنی تربیت انکارکنهمبستگی بود. جامعه آماری پژوهش  توصیفی از نوع  روش پژوهش :یقحقت روش

 خدالق حرفدها»ه هدا سده پرسدشنام آوری داده . ابزار جمدعه صورت کل شمار به پرسشنامه ها پاسخ دادندنفر( ب 103) ایران  اسالمی

( 1390ی)عظوا« پاسخگویی سازمانی»و (2009دانکود و همکاران) « مسئولیت اجتماعی»؛ یبعد اخالق 8محقق ساخته مشتمل بر  «ای

پایایی  قرار گرفت یل عاملی اکتشافی و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید ی آنها به ترتیب با تحلبودند که روایی و پایای

محاسبه شده است،. جهت /.(70مسئولیت اجتماع) /.(70)دددخگویی اسپ /.(،79)ای آلفدای کرونباخ برای اخدالق حرفدهبا  ها پرسشنامه

 .عادالت ساختاری استفاده شدی میاب ها نیز از روش مدل تحلیل دادهتجزیه و 

ین مدسئولیت اجتمداعی و پاسدخگویی رابطدۀ د، بای و همچندین و اخالق حرفه نتایج نشان داد که؛ بین مدسئولیت اجتمداعی ها: یافته

ۀ غیرمستقیم و گدددددری مسئولیت، اخالق رابطد جیها حاکی از آن بود که؛ با میان در ادامده، یافته داردداری وجود  معنی مثبدت و

 .ردیدگه نای و پاسخگویی مشاهد ق حرفهگویی کارکنان دارد، اما رابطۀ مستقیم و مثبت بین اخالمثبدت بدا پاسدخ

پذیری  لیتای و توجه بده اخالقیات در سازمان میتواند افزایش مسئو که؛ اخالق حرفههای این پژوهش نشان داد  تهیاف گیری: نتیجه

سازمان گوشزد میکند. شدد کده ایدن امدر، اهمیت توجه به مباحث اخالقی را در زمانی را به دنبدال داشدته بااجتمداعی و پاسخگویی سا

پاسخگویی سازمانی در ارتقای توسعه فردی و سازمانی، ضروری به  و ای ه نقش کلیددی مدسئولیت اجتمداعی، اخدالق حرفدهبجه بدا تو

های وجهدات خاصدی به متغیرهدای مدذکور داشدته باشدند و بدا از بدین بدردن مواندع،بددستررسد که مدیران و مسئولین مربوطه تنظر می

 .دیی فراهم نماینپذیری و پاسخگو دازی اخالقیدات و ارتقدای مسئولیتدس هادیندالزم را بددرای نه

 

 اسالمی جمهوری نفت ملی شرکت یبدن تربیت ، کارکنانخگویی سازمانیای، مسئولیت اجتماعی، پاس اخالق حرفه :ی کلیدکلمات 

 ایران.
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 منتخب ورزشی های در مدیران فدراسیون زمانیاس عملکرد با اطالعات فناوری به تسلط ارتباط

                                             2آبادی فرح باقریان محسن،  *1ارغوان حسن زاده. 1

 اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانی مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد کتری ددانشجو.1

 تحقیقات تهران  و معلو واحد اسالمی . استادیار مدیریت ورزشی، آزاد2 

 

 می ورزشی منتخب های فدراسیون مدیران سازمانی عملکرد با اطالعات فناوری به تسلط ارتباط بررسی تحقیق، این انجام زا فدههدف: 

 .باشد می میدانی روش به و همبستگی - توصیفی پژوهش روش. باشد

 روش تحقیق

 الکترونیک ارتباطات اطالعات، کننده ارائه افزار نرم سترده،گ حهصف افزار نرم پرداز، واژه رافزا نرم عامل، سیستم با کار) مولفه 6 دارای ،(1392)

 اسمیت گلد و هرسی سازمانی ردلکعم پرسشنامه. است شده طراحی لیکرت ای گزینه 5 طیف با و است سوال 20 و(  گرافیکی های برنامه و

 در .است شده امتیازگذاری لیکرت ای هجدر 5 مقیاس دارای سازمانی ردلکعم پرسشنامه های گویه. باشد می سوال 42 شامل ،(2003)

 ترتیب به کرونباخ آلفای توسط ها نامه پرسش پایایی که شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از نامه پرسش پایایی سنجش تهج حاضر پژوهش

 و جداول میانگین، راوانی،ف) یتوصیف آمار های شاخص از ها داده تحلیل و تجزیه برای .باشند می مطلوبی ضرایب که آمد بدست 87/0 و 88/0

 ضریب) پارامتریک آمار از. شود می تفادهسا اسمیرنوف، کولموگروف آزمون از ها داده بودن نرمال از آگاهی برای. دوش می استفاده( نمودارها

به روش  ی وهمبستگ -روش پژوهش توصیفی .شود می استفاده تحقیق های فرضیه آزمون جهت( چندگانه رگرسیون پیرسون، همبستگی

 نجات شنا، های یونفدراس رسمی و پیمانی کارکنان کلیه شامل تحقیق آماری قرار دارد. جامعه می باشد و در دسته تحقیقات کاربردی میدانی

 با .شدبا می نفر 650 تعداد به ندوتکوا و بدمینتون ووشو، ژیمناستیک، همگانی، های ورزش میدانی، و دو بسکتبال، والیبال، فوتبال، غریق،

 اساس بر نفر 200 تعداد با تکواندو و والیبال فوتبال، فدراسیون سه رندمی صورت به عه،جام اعضای تعداد بودن زیاد و پراکندگی به توجه

. باشد می نامه پرسش ها داده آوری جمع ابزار .شدند انتخاب تحقیق نمونه عنوان به ان و به صورت تصادفی سادهرگمو گیری نمونه جدول

  محمدی. اطالعات فناوری مهان شپرس

 یافته های تحقیق

 فنداوری افدزایش بدا یعندی دارد، وجدود( 573/0) معنداداری مثبدت ارتباط سازمانی عملکرد و اطالعات فناوری بین که داد ق نشانتحقی نتایج

 کده اسدت پررندگ ایاندازه  به جدید هایسازمان در اطالعات فناوری شمی توان گفت که، نق. کند می پیدا افزایش سازمانی عملکرد اطالعات،

 آتدی هدای ریگید جهدت در فناوریهدا ایدن بدا مرتبط استراتژی اتخاذ به را سازمانها گیران تصمیم و مدیران سازمان، پردازان نظریه از بسیاری

 اسدت کدرده ایجاد ها سازمان و هاشرکت در عظیمی تحوالت خود یفاکتورها با همراه اطالعاتی فناوری های کل در .کنندمی توصیه هاسازمان 

 طح(، معتقد اسدت کده سد2006هو ). است ثبح مورد فناوریهای کاربرد میزان تاثیر تحت کامالً شرکتها قبیل این کلی عملکرد که ای گونه به

، افزایش بهره وری یتابرق موقعیت کیفیت، بهبود ،خهچر زمان کاهش کاهش هزینه، مانند عملکرد سازمانی بهبود باعث اطالعات فناوری باالی

عملیداتی، عملکدرد  خشدیرباث و افدزایش کدارایی بدر عدالوه اطالعات (، معتقد است که فناوری2005کو ) و انعطاف پذیری می شود. همچنین

 نیا هدهند نشان که است، 321/0 ینتعی ضریب معادل سازمانی عملکرد و اطالعات فناوری بین همبستگی میزان بهبود می بخشد. سازمانی را

نداوری همچندین پدنج مولفده ف .کنندد تبیدین را سدازمانی عملکدرد تغییرات از درصد 321/0 است توانسته کلی طور به اطالعات فناوری است

 و 21/0 و 24/0 اندد توانسدته گرافیکدی هدای برنامه الکترونیک، ارتباطات اطالعات، کننده ارائه گسترده، حهفص عامل، سیستماطالعات شامل 

کنند، اما مولفه واژه پرداز ورد نتوانسته است کده در ایدن پدیش بیندی  نیپیش بی را سازمانی عملکرد تغییرات از درصد 27/0 و 22/0 و 20/0
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 در ادییدز سدهم کده باشدد می سازمانی مهم های متغیر از آن های مولفه و اطالعات فناوری که دهد یم نشان نتایج این همی داشته باشد.س

 .کند می تبیین و بینی پیش را آن تغییرات از توجهی قابل مقدار و دارد سازمان سطح رد نیعملکرد سازما ایجاد

 بحث و نتیجه گیری

 هتوج به ملزم سازمان اثربخش و کارا اداره جهت سازمانها مدیران و گذاردمی شگرفی تیراتاث سازمانها جوانب و ابعاد تمامی بر اطالعات فناوری

 بدا اطالعات فناوری که داشت اذعان باید ون های ورزشیاسیفدر بر اطالعات فناوری تاثیر مورد در. هستند عاتالاط فناوری با مرتبط مسائل به

 .است دهآور همراه به را شماریبی تهدیدات و فرصتها خود
 

 .سازمانی، فدراسیون ورزشی عملکرد اطالعات، فناوری :کلیدیکلمات 
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 ن تهرانمیزان خالقیت بازیکنان والیبال ساحلی بانوان استا با ارتباط جوتیمی
 ، جواد شهالیی2، پریناز اسکندری 1مهدیه مطهری

 دانشگاه تهران و دبیر تربیت بدنی منطقه شاهرود بدنی و علوم ورزشیکارشناسی تربیت دانش آموخته  -1

 تهران نورمدیریت ورزشی دانشگاه پیام دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته  -2

 اطبائیدانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طب -3 

 

 ادیازد و گیریتصمیم در افراد مشارکت ،ورزشکاران یبرا زشیانگ جادیا در مناسب جوتیمی است، داده نشان مختلف قاتیتحق هدف:

 و دارد یپ در را تیرضا و هاگروه و ادراف نیب در افراد یوفادار مطلوب جوتیمی نیهمچن. آیدمی حساببه یمهم منبع ینوآور و تیخالق

 حرفه افتنی یبرا جستجو و ادیز تنش گر،یکدی با افراد مشاجره یبرا یکار زمان صرف مانند ییامدهایپ نامطلوب میتیجو یطرف از

ان در سال رته والیبال ساحلی بانوان استانشود. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین جوتیمی با خالقیت بازیکنان می یگرید

 باشد. می 95-96تحصیلی 

 میدان انجام شده است. جامعه آمارییق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ استراتژی، همبستگی است و به روش تحق نوع روش تحقیق:

های جامعه  یستبالنفر از والی 85قیق شامل نفر از بازیکنان والیبال ساحلی بانوان استان تهران بوده و نمونه تح 115تحقیق شامل 

های نامهات از پرسشآوری اطالعگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمعان و به روش نمونهمذکور بوده که با استفاده از جدول مورگ

استفاده  76/0رونباخ ( با ضریب آلفای ک1363و خالقیت عابدی ) 85/0ا ضریب آلفای کرونباخ ( ب1963و کرافت ) جوتیمی هالپین

های آمار توصیفی نه و متغیرهای تحقیق از برخی شاخصشناختی نموهای جمعیت ها و توصیف ویژگیوتحلیل دادهی تجزیهابر گردید.

های تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنف، همبستگی اسپیرمن و رد( و برای آزمون فرضیهاستاندا ، درصد، میانگین و انحراف)فراوانی

 . تاس گرسیون چندگانه استفاده شدهر

عملکرد  و یورزش یکنندگان در برنامه هاشرکت یزشانگ یریتی،شده عوامل مد مشاهدهمقدار نتایج تحقیق نشان داد که بین  یافته ها:

( و با p=01/0د )تفاوت معنی داری وجود دار یبا مقدار فرضها آن  یهاتهران و مولفه 2منطقه   یورزش یاکنندگان در برنامه هشرکت

 یکنندگان در برنامه هاشرکت یزشانگ یریتی،دشده عوامل م مقدار مشاهدهدر همه موارد، می توان گفت که  tودی ببت توجه به مث

داری در وضعیت مناسب قرار ها به طور معنی آن یهاتهران و مولفه 2منطقه   یشورز یکنندگان در برنامه هاتد شرکعملکرو  یورزش

 2منطقه  یورزش یدر برنامه ها کنندگانشرکت یزش انگ با ( و مولفه های آنr387=541/0)یریتی عوامل مدهمچنین، بین دارند. 

 ینی،کارگز ی،سازمانده یزی،آن )برنامه ر یولفه هام و یریتیعوامل مد ینب( اما p=01/0)رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد تهران 

د. در نهایت رابطه معنی داری وجود ندار تهران 2منطقه  یورزش یاه هکنندگان در برنامشرکت ردلکعمکنترل، نظارت( با  یزی،بودجه ر

کنندگان در برنامه های رد شرکتبینی عملکو انگیزشی توانایی پیش رسیون خطی ساده دو متغیره که عوامل مدیریتینتیجه آزمون رگ

 دارد. ورزشی

وآوری توانند باعث خالقیت و نمندی مین صمیمیت و عالقهوی چتوان گفت که پارامترهایمی با توجه به نتایج این فرضیهنتیجه گیری: 

ر خالقیت و نوآوری را پایین تأکید بگیری و قابل آن عواملی چون فاصلهبال ساحلی بانوان استان تهران شوند و در نقطه مدر بازیکنان والی

 .ددهنت و نوآوری نشان خود خالقی کنند که ازآورد و درنتیجه بازیکنان تالش نمیمی

 

 ل ساحلی بانوان استان تهرانجوتیمی، خالقیت، بازیکنان والیبا کلمات کلیدی:
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 ان اردبیللکرد تنیس روی میز بازان نخبه استرابطه ذهن آگاهی با اضطراب رقابتی و عم

 3، شمس غفاری2، ویدا حکیمی1مهدیه مطهری

 و دبیر تربیت بدنی منطقه شاهرود  راننی و علوم ورزشی دانشگاه تهدانش آموخته کارشناسی تربیت بد -1

 شی دانشگاه گیالنی فیزیولوژی ورزدانشجوی دکتر -2

 یزی ورزشی دانشگاه ارومیه دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ر -3 

 

ب نوع ستنادارای شرایط خاصی است و به شوند. واقعیت این است که مسابقه ورزشکاران به هنگام مسابقات ورزشی، دچار اضطراب می هدف:

که در حال آن کند. ورزشکاران موفق گرایش به کاهش اضطراب دارند،به ورزشکار منتقل میورزش و موقعیت، فشارهای روانی گوناگونی را 

ضطراب را بر عدم موفقیت کنند، اهمیت تأثیر اشناسان ورزشی تالش میشود. بنابراین روانفزایش اضطراب دیده میورزشکاران ناموفق ا

باشد، ارائه دهند. یکاران در جهت کاهش اضطراب که مانع عملکرد مطلوب مان بیان کنند و در نهایت راهکاری مناسب برای ورزشرشکاورز

 .بود تنیس روی میز بازان ورزشی عملکرد و رقابتی اضطراب با آگاهی ذهن بین ارتباط بررسی حاضر پژوهش هدف

به منظور  .بود ستانیگی و اهای لی تیم 1396ز  مرد و زن حاضر در اردوهای سال اگ بپینگ پون 134آماری شامل  نهنموروش شناسی: 

استفاد  و مقیاس موفقیت ورزشی ورزشی رقابتی اضطراب پرسشنامهآگاهی، توجه و هوشیاری، نامۀ مقیاس ذهنگردآوری اطالعات از سه پرسش

گیری ذهندازه( مورد استفاده قرار گرفت که برای ان2003و ریان ) ناوبرن آگاهی، توجه و هوشیاری شد. در این پژوهش از پرسشنامۀ ذه

 هایروش از استفاده با حاصل نتایج و بود همبستگی نوع از تحقیق ت.  روشآگاهی یا توجه به آگاهی مبتنی بر زمان حال طراحی شده اس

 . شد تحلیل متغیری دچن رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب آماری

(. 012/0) رقابتی تنیس بازان رابطه معکوس و معناداری وجود داشت اباضطر و آگاهی ذهن بین پژوهش این نتایج به توجه با ها:یافته 

 و ابتیقر اضطراب که داد نشان رگرسیون شد. تحلیل ( مشاهده015/0معنادار ) و مستقیم رابطه یزشور موفقیت و آگاهی ذهن بین چنین،هم

 کاهش با را آگاهی ذهن پژوهش پیوند این های یافته .بودند ورزشی موفقیت برای (002/0معناداری ) هاینیب شپی دو هر آگاهی ذهن

 گرفته قرار بحث مورد موجود یها هینظر به توجه با جینتا .دهدمی خبه نشاندر کشتی گیران ن ورزشی موفقیت ایشو افز رقابتی اضطراب

بستگی دارد، لذا بررسی شرایط روانی تیم  شناختی ورزشکار یات یا عدم موفقیت به عوامل روانیوفقه بخش مهمی از دالیل مجا ک از آن .است

باشد. امروزه در شرایط مسابقه ر گذار بر آن میطراب ورزشکار و عوامل تأثیباشد. یکی از این عوامل اضوری میهای دخیل در این امر ضرمؤلفه

شود که عملکردی جبران ناپذیر در  مسابقه، ورزشکار ممکن است چنان دچار تنش و اضطراب بر زشی، با توجه به شرایط حاکمو رقابت ور

 زشی آسیب وارد کند. تواند به ورزشکار و تیم ورآن می ود بروز دهد که تبعاتمحیط ورزشی از خ

. تمایل به موفقیت یا پیروزی بازتابی از دداربتی و موفقیت ورزشی ارتباط نتایج نشان داد که ذهن آگاهی با اضطراب رقابحث و نتیجه گیری:  

که برنده شوند و  اق هستندبا تمایل به پیروزی، مشت باشد. شرکت کنندگان ورزشیهای فردی در طی یک فعالیت ورزشی میو پاسخ اهانتخاب

آموزش  دهد کهمی نشان مطالعه این یجانت در کل .کنندران ارزیابی میها موفقیت را نسبت به دیگکنند، آناز بازنده شدن در ورزش دوری می

 عنوان همچنین به و ورزشی رویدادهای طول در ورزشکاران تجربه برای پیامدهایی آگاهی دارایذهن های مراقبهمهارت ورزشکاران در

ورزش، در  در آگاهینذه آموزش داد که نشان مطالعه نای این، نتایج بر عالوه .است ورزشی از محیط خارج در خود زندگی های مفیدجنبه

 .است سودمند ورزشکاران برای افزایش تمرکز حواس به عملکرد ماهرانه و کارانزشور کاهش اضطراب رقابتی، تجربه

 .عملکردطراب رقابتی، ذهن آگاهی، اضکلمات کلیدی: 
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  یورزش دبیران در شغلی فرسودگی و سازمانی سکوت بین رابطهارتباط 
 1محسن شیرمحمدزاده

 گروه علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  یاراستاد

 

 میباشد. بناب شهرستان ورزشی دبیران در شغلی فرسودگی و سازمانی سکوت رابطه بینهدف تحقیق حاضر  ف:ده

 ورزشی دبیرانآماری آن کلیه همبستگی می باشد و جامعه  -این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی حقیق:روش ت

 .نفر به صورت کل شمار انتخاب شدند 166تعداد محدود بودن جامعه آماری به (. نمونه آماری با توجه به  =186Nبود ) بناب ستانرشه

 فرسودگی شغلی مسلش و جکسونو پرسشنامه  (2000سازمانی موریسون و میلیکن )ه سکوت پرسشنامابزار جمع آوری داده ها 

پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب  تن از متخصصین در حوزه مدیریت ورزشی رسید. 5أیید تبه روایی پرسشنامه ها  بود. (1969)

فرسودگی شغلی مسلش و  بپرسشنامه و  α  =89/0 (2000سکوت سازمانی موریسون و میلیکن )ونباخ برای پرسشنامه آلفای کر

وصیفی و به منظور انجام آمار ت SPSS 16ز بسته نرم افزاری اا، و تحلیل داده ه برای تجزیه به دست آمد. α  =90/0 (1969) جکسون

اسمیرنوف استفاده  -کلموگروفیعی بودن توزیع داده ها از آزمون ده شد. در بخش آمار استنباطی، برای بررسی غیرطباستنباطی استفا

من برای بررسی فرضیه ها استفاده رسپیز روش آماری ضریب همبستگی اشد. که پس از محرز شدن غیرطبیعی بودن داده های تحقیق، ا

 شد.

 راندبی در شغلی فرسودگی ای ارتباط( و)نگرش سرپرستان نسبت به سکوت، فرصته سازمانی سکوت بیننشان داد که  ایجنت یافته ها:

به سکوت(  سبت)نگرش مدیران ارشد ن زمانیاس سکوت بینولی  (. <Sig 05/0)ارتباط معنی داری وجود ندارد  بناب شهرستان ورزشی

 و سازمانی سکوت بینو همچنین،  (. >Sig 05/0)ارتباط معنی داری وجود دارد  بناب شهرستان ورزشی دبیران در شغلی فرسودگی و

 (. <Sig 05/0)ارتباط معنی داری وجود ندارد  بناب شهرستان ورزشی دبیران شخصیت( درطفی، مسخ )خستگی عا شغلی فرسودگی

 05/0)ارتباط معنی داری وجود دارد  بناب نستاشهر ورزشی دبیران )عملکرد فردی( در شغلی فرسودگی و نیسازما سکوت بینولی 

Sig< .)  

نگرش )بین سکوت سازمانی (. و 1396)محسنی و همکاران، دارد بیران ورزش سکوت سازمانی با فرسودگی شغلی دن بینتیجه گیری: 

)شعبانی و شریفی، دارد با فرسودگی شغلی دبیران ورزش  (فرصت های ارتباطات ،وتنگرش سرپرستان به سک، سکوت مدیران ارشد به

)عطایی و دارد دبیران ورزش ی( عاطفی، مسخ شخصیت، عملکرد فرد تگی)خسبین سکوت سازمانی با فرسودگی شغلی (. و 1395

 (.1393نظری، 
نگرش مدیران ارشد به )سکوت سازمانی از ی شغلی گدسوفربرای کاهش دبیران ورزش ش اگرچه عموماً اعتقاد بر این است که گرای

وت را به طور مختلف سک اجرای بهتر بایستی عواملناشی می شود، اما برای  (فرصت های ارتباطات، نگرش سرپرستان به سکوت، تسکو

 ار دهیم.د را بهتر مورد شناسایی قرمجزا مورد بررسی قرار دهیم تا کمبودهای موجو

 

 ورزشی  شغلی، دبیران زمانی، فرسودگیاس تسکو کلمات کلیدی:

 
 

 

 

                                                           
1. M.smzade@azaruniv.ac.ir 
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 بایجان غربیه سازمانی بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش وجوانان استان آذرثیر حافظبررسی تأ

 1محسن شیرمحمدزاده

 دیار گروه علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانتااس

 

-ن غربی میی سازمانی در ادارات ورزش وجوانان استان آذربایجاکچابحافظه سازمانی بر ین تأثیر حاضر تعی تحقیقهدف اصلی  هدف:

 باشد.

-پذیری و انعطافربخشی، مسئولیت( شامل سه ُبعد اث2008و همکاران) برای این منظور مدل چابکی سازمانی اوکانگو روش تحقیق:

حاضر کارکنان ادارات تحقیق آماری  همعاجتنظیم گردیده است. ه فرعی یک فرضیه اصلی و سه فرضیتعریف و در این راستا پذیری 

د و به نفر برآور145فاده از فرمول کوکراننفر است که حجم نمونه آماری با است 244غربی به تعداد استان آذربایجانورزش و جوانان 

ی آن، در اختیار یایاپ. که پس از تأیید روایی و آوری اطالعات پرسشنامه استای انتخاب شده است ابزار جمعگیری طبقهروش نمونه

شد. بدین ترتیب که برای ده های آماری توصیفی و استنباطی استفاهای آماری از روشزیه و تحلیل دادهآماری قرار گرفت. برای تج نمونه

های تحقیق، آزمون ون فرضیههای آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمبندی، تلخیص و تفسیر دادهطبقه

 SPssافزار بندی متغیرهای تحقیق از آزمون فریدمن با نرمرای رتبهپیرسون و رگرسیون خطی ساده و ب rاسمیرنف،  -وگروفمکول

 ردید.اده گاستف

 دبیران در لیغش فرسودگی )نگرش سرپرستان نسبت به سکوت، فرصتهای ارتباط( و سازمانی سکوت بینداد که نتایج نشان  یافته ها:

)نگرش مدیران ارشد نسبت به سکوت(  سازمانی سکوت بین لیو (. <Sig 05/0)ارتباط معنی داری وجود ندارد  ابنب نشهرستا ورزشی

 و سازمانی سکوت بینو همچنین،  (. >Sig 05/0)معنی داری وجود دارد باط ارت بناب شهرستان ورزشی دبیران در شغلی فرسودگی و

 (. <Sig 05/0)ندارد ارتباط معنی داری وجود  بناب شهرستان ورزشی بیراند در)خستگی عاطفی، مسخ شخصیت(  شغلی فرسودگی

 05/0)ارتباط معنی داری وجود دارد  بناب شهرستان ورزشی دبیران دی( در)عملکرد فر شغلی فرسودگی و سازمانی سکوت بینولی 

Sig< .) 

ابعاد تقاء در ارچابکی سازمانی است به عبارتی حافظه سازمانی  عادبر ابحافظه سازمانی گذاری ادبیات تحقیق بیانگر تأثیرنتیجه گیری: 

توان شده در تحقیقات پیشین میتمرکز توجه بر اثرات متغیر بررسی چابکی سازمانی مؤثر است. بنابراین نتیجه تحقیق حاضر را با 

 مود.مقایسه کرد و همسویی و ناهمسویی نتایج آنها را بیان ن

توان گفت که نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیق مییزان چابکی سازمانی و روابط متغیرهای دیگر با آن مبا به طوری که  در رابطه 

دانش و اطالعات الزم به عنوان ورودی سیستم حافظه سازمانی موجب  ( که نشان دهنده این موضوع است که1394صدوقی و همکاران)

 شود.ازمانی منجر میکند که به چابکی سوری یعنی اثربخشی تأکید میهرهبلی د همسو بوده، و به عنصر اصوشوری میبهبود بهره

ری اطالعات داللت دارد و بر عامل مهم بت و مستقیم حافظه سازمانی و فناو( که بر رابطه مث2015همچنین با نتیجه تحقیق لودی)

ای و سازمانی و ابعاد آن از قبیل حافظه تعاملی و رویه فظهه حاید دارد. بنابراین هر چگیری چابکی سازمانی تأکفناوری اطالعات در شکل

-م ابعاد حافظه سازمانی و جنبهراین تالش برای آگاهی از مفهوبنابشود گزارشی تغییر مثبت داشته باشد باعث ارتقاء چابکی سازمانی می

ازمانی و در نهایت بر چابکی سازمانی سری پذیشده و اثربخشی و انعطافهای مختلف آن، موجب افزایش دانش و یادگیری در سازمان 

 افزاید.می

 

 .پذیری سازمانینعطافپذیری سازمانی، احافظه سازمانی، چابکی سازمانی، مسئولیت کلمات کلیدی:

                                                           
1. M.smzade@azaruniv.ac.ir 
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 ژیک و ارزیابی عملکرد در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرزتفکر استراتارتباط علی 

 2،  عباس خدایاری 1عیوضی رخگل

 

 ، دانشگاه تهران ،تهران،ایراندانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده پردیس البرز-1

 ج،کرج،ایراندانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر -2

 

وجواندان اسدتان ه علی تفکر استراتژیک و مدیریت عملکرد دربدین کارکندان اداره کدل ورزش هدف بررسی رابط پژوهش حاضر با  هدف:

 البرز است.

همبستگی است که به شکل میدانی و با اسدتفاده از  -نوع توصیفی ش ازاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ رو ژوهش:پش ور

د و باشدنفر هستند، می162ا که جمع استان البرزکل ورزش و جوانان ه شامل کارکنان ادار یققتح ینا یجامعه آمارامه انجام شد. پرسشن

گیری تصدادفی نفدر بدا روش نمونده113تعدداد  گردید که بر اساس آنجدول کرجسی و مورگان استفاده از مونهدرخصوص تعیین حجم ن

( و تفکدر اسدتراتژیک 2005اسدتاندارد مددیریت عملکدرد مدک آدام )های ها از پرسشدنامهگردآوری دادهخاب شدند. در راستای ساده انت

 آمد بدست یزشور مدیریت اساتید و متخصصین از نفر 10 نظرات اساس بر صوری پرسشنامهشده که رواییگرفته( بهره1391حسینی )
محاسدبه شدد. بدرای  94/0عملکرد برابر بدا و مدیریت  81/0ابر با ستراتژیک بربرای تفکر ا کرونباخآلفای ضریب بر اساس نیز آن پایایی و

 استفاده گردید. SPSS و PLSنرم افزار  ککم تحلیل مسیر باتگی پیرسون و از آزمون همبس هاوآزمون فرضیه یلو تحلتجزیه 

ش و جوانان در کارکنان اداره کل ورز (P ،899/0=T، 13/0=b=369/0)کیتفکر استراتژنتایج نشان داد بین مدیریت عملکرد و  یافته ها:

 رابطه معنی داری وجود ندارد.استان البرز 

آن توسدط  های ارزش و اهداف پذیرش و سازمان به قوی اعتقاد و انمای میزان کارکنان عملکرد ابیزیار سیستم طراحی نتیجه گیری: در

با برنامده اسدتراتژیک اداره کدل توجده  نگری و تهیه برنامه های کاری همسوکارکنان در نظر گرفته نشده  و به تشویق کارکنان به آینده 

 کافی صورت نگرفته است.

 

 اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ،نانر استراتژیک،کارکملکرد ،تفکمدیریت ع  کلمات کلیدی:
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 یگ برتر فوتبالارتباط فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان و انسجام سازمانی در تیم های ل
 2قهفرخی دهقان امین دکتر، 1آزاد عواطفی محمد

 تهران دانشگاه ورزشی تاسیسات و اماکن ارشد کارشناسی -1

 تهران انشگاهد شیورز مدیریت گروه استادیار -2

 

فوتبال انجام  تررب لیگ های تیم در سازمانی انسجام و کارکنان خالقیت و سازمانی فرهنگ اطارتب پژوهش حاضر با هدف بررسیهدف: 

 گرفته است.

 که طوری به است، مقطعی و کاربردی تحقیق یک زمان نظر و از است پیمایشی -توصیفی مطالعه یک حاضر تحقیق :تحقیق روش

سازمان  یکپارچگی و انسجام تورنس، پرسشنامه خالقیت سنجش امهپرسشن استاندارد پرسشنامه از استفاده با داده ها یآورگرد

مدیران و کارکنان باشگاه  کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه .شده است نز انجامنگ سازمانی رابی( و پرسشنامه فره2005کاپتین)

تصادفی ساده بدست آمده است. طبق  ریگی نمونه آماری این تحقیق با استفاده از نمونه. دشبا گ برتری فوتبال در ایران میهای لی

شود. برای بررسی اعتبار)پایایی( می انتخاب نفر 165 نمورگا جدول با استفاده از نمونه محج تعیین جامعه آماری یاد شده برای

ایج به دست آمده استفاده شد. با توجه به نتکرونباخ  یآلفا یبضراز  اریتن از افراد نمونه آم 30ین پرسشنامه، پس از توزیع آن در ب

 ساختاری و ترجیا از نرم افزار آموس دالتروش معا از تحقیق متغیرهای بین بطروا بررسی است. برای %69/82ی پرسشنامه برابراعتبار کل

 شده است. استفاده

 رابطه های لیگ برتریهباشگاهای آن( و خالقیت در فرهنگ سازمانی)و مولفه بیننشان داد که نتایج فرضیات  در مطالعه حاضر یافته ها:

 هایباشگاه در انسجام سازمانی و( آن هایمولفه و)سازمانی فرهنگ نشان داد که بینهمچنین نتایج دیگر تحقیق  .دارد وجود داری معنی

 .دارد وجود داریمعنی رابطه برتری لیگ

 تطابق ،(سازمانی فرهنگ) باشگاه در موجود ورهایباو  ارزشها سر بر توافق با ن نتیجه گرفت که میتواناتو بطور کلی می نتیجه گیری: 

-و برنامه نمایند کارکنان و انسجام سازمانی کمک خالقیت افزایش به یزمانو سا فردی اهداف کردن همسو و کار در هماهنگی با تغییر،

 نمایند. پایه ریزی سازمانی فرهنگ به توجه بدون را قیت افراد و انسجام دورن سازمانالخ شافزای معیار و اساس وانندیتنم نیز ریزان

 

 فوتبال تررب سازمانی، لیگ کارکنان، انسجام تسازمانی، خالقی فرهنگ کلمات کلیدی:
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 ن شهرستان بندرعباسجوانا ورزش وکل در کارکنان اداره  یجمع یدانش با کارآمد تیریارتباط مد
 2*،گلنازارباب1مریدی نمیار

 دان ،دانشگاه آزاد اسالمی،رودان ،ایرانروه مدیریت ورزشی  ،واحد رودانشجوی کارشناسی ارشد گ -1

 اس ،ایرانندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی،بندرعباستادیار گروه تربیت بدنی ،واحد ب -2

 

 . ودب رکنان اداره کل ورزش و جوانان شهرستان بندرعباساکر د یجمع یدانش با کارآمد تیریارتباط مدهدف از مطالعه حاضر  هدف:

ورزش و  ادارهکارکنان  یاممطالعه برابر با تم یجامعه آمار .و از نظر هدف کاربردی بود بود یدانیروش مطالعه حاضر م روش تحقیق:

در نظر گرفته  یه عنوان نمونه آمارب عهجام افراد یتمام تمام شمار،تن بود که در یک نمونه گیری  89شامل  جوانان شهر بندرعباس

 (2000) یو ولفوک هو یدارد هومه گورسشنا( جهت گردآوری اطالعات مرتبط با مدیریت دانش و از پ1388ۀ خامدا )از پرسشنام شد.

آنها با  اییتن از اساتید و پای 5توسط  ی استفاده شد که روایی ظاهری و صوری آنهاجمع یکارآمدجهت گردآوری اطالعات مرتبط با 

ی توزیع بررس ( جهتKSاسمینوف )-از آزمون کولموگرافمحاسبه و تایید شد.  87/0و  89/0 استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان

 رگرسیون گام به گام جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد.  ضریب همبستگی وها و از آزمون داده

 دانش، ذخیره سازی دانش و خلق های آن )تسهیم دانش، بکارگیریو مولفه دانش تیریدم نیبنتایج مطالعه نشان داد که  یافته ها:

طی دو گام، همچنین  وجود دارد. یارتباط معناداررزش و جوانان شهرستان بندرعباس و کل کارکنان ادارهی جمع یبا کارآمد دانش(

 اند.بودهکارآمدی جمعی بینی ، قادر به پیششدانتسهیم و  رگیری دانشهای بکا، متغیرمدیریت دانش در میان متغیرهای

 یکارآمد خلق دانش با و دانش  میتسه،دانش  سازی رهیدانش ذخ یریبکارگ ، دانش تیریمد نینشان داد که ب جینتا: گیری نتیجه

 .داردود وج یکارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس ارتباط معنادار یجمع

 

 اناناداره کل ورزش و جو ،کارکنانی، جمع یکارآمد، دانش تیریمدکلمات کلیدی: 
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 ندرعباسشهرستان ب یبدن تیترب رانیدب یشغل تیتعارض با رضا تیریمد یو سبک ها یجانیارتباط هوش ه

 2*،گلنازارباب1ابراهیم داوری

 می،رودان ،ایراناسال،واحد رودان ،دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت ورزشی   -1

 ی،بندرعباس ،ایرانحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالماستادیار گروه تربیت بدنی ،وا -2

 

 بود . شهرستان بندرعباس یبدن تیترب رانیدب یشغل تیتعارض با رضا تیریمد یاهو سبک یجانیارتباط هوش هه حاضر هدف از مطالع هدف:

 تیترب رانیدب یمطالعه برابر با تمام یآمار بود. جامعه یو از نوع همبستگ یدانیمطالعه حاضر م شرو با توجه به اهداف مطالعه، :روش تحقیق

الم شد. با توجه به مرد ( نفر اع 221زن و  201نفر ) 422زش و پرورش شهرستان م اداره آموتعداد آنها مطابق اعالشهر بندرعباس بود که  یبدن

تن را و به روش  201س جدول مورگان، تعداد افراد جامعه و بر اسا انیتمام شمار، محقق از م یریگ هجامعه و عدم امکان نمون حجم یگستردگ

از پرسشنامه هوش  یجانیاطالعات مرتبط با هوش ه یجهت گردآورنمود.  انتخاب قیتحق یعنوان نمونه آماره ب یتصادف-ای خوشه یرینمونه گ

( و اطالعات 2001) نزیتعارض راب تیریبا استفاده از پرسشنامه مد زیتعارض ن یرهبر یها ات مرتبط با سبک(، اطالع1980آن ) -بار یجانیه

صاحب نظر قرار داده شد  رانیمد اریروایی ابزار در اخت نیینظور تعشد. به م یسوتا گردآور نهیشنامه مبا استفاده از پرس یشغل تیمرتبط با رضا

 شد. دییکرونباخ استخراج و تا یپرسشنامه و با استفاده از آزمون آلفا 30 عیتوز زاس پ یمطالعه مقدمات کیدر  ها، و پایایی پرسشنامه

 بیداده ها و از آزمون ضر عیتوز ی(، جهت بررسKS) نوفیاسم-فاز آزمون کولموگرا ،یجامعه آمار نبی در ها پرسشنامه عیپس از توز یافته ها:

 ستفاده شد.ا قیتحق اتیهت آزمون فرضگام، ج گام به ونیو رگرس یهمبستگ

و  یجانیهوش ه نیو ب یشغل تیتعارض با رضا تیریمد هایسبک نیب ،یشغل تیبا رضا یجانیش ههو نینشان داد که ب جینتانتیجه گیری: 

 یرهایمتغ ،یجانیهوش ه یاهریمتغ انیدو گام، در م یط نیوجود دارد. همچن یارتباط معنادار یبدن تیترب رانیدب ارضتع تیریمد هایسبک

 یشغل تیرضا ینبیشیکنترل و اجتناب، قادر به پ یرهایتعارض، متغ تیریمد های¬سبک یرهایمتغ انیم درو  ،یفرد نیل و روابط بالقستا

 .اند باس بودهشهرستان بندرع یبدن تیترب رانیدب

 

 یشغل تیرضا ،تعارض تیریمد هایسبکی، جانیهوش هکلمات کلیدی: 
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 2016آور پارالمپیک ریو ای ورزشی  مدالهتهارزیابی عملکرد مربیان رش

 3، طاهره موسوس راد2، ابوالفضل فراهانی1آرافرنسیم رزم 

 م نوردیریت ورزشی دانشگاه پیادانشجوی کارشناسی ارشد م -4

 مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نوراد است -5

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور  -6
 

 چکیده

 توجه با پژوهش نیا در قیتحق روشبود.  2016 ریو پارالمپبکآور های ورزشی مدالرد مربیان رشتهکعملهدف از پژوهش حاضر ارزیابی 

جامعه آماری پژوهش شامل . شد انجام یدانیم شکل به و یلیتحل-یفیتوص ها داده یگردآور نوع به توجه با و یکاربرد قیتحق هدف به

نه ( نفر بودند. که نمو120)آور پارالمپیک ریو شامل یک ریو و ورزشکاران مدالپالمهای ملی پارک و مربیان تیممدیران ورزش پارالمپی

های مؤلفه )مهارت 4گویه و  40مربیان در قالب سشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد پژوهش به صورت کل شمار انتخاب گردید. از پر

رزیابی اکی ( با مقیاس پنج ارزشی لیکرت به منظور عوامل اراد های شخصیتی وو ویژگیتماعی های اجهای فنی، مهارتمدیریتی، مهارت

ستفاده شد. بنابر آزمون فریدمن ابندی عوامل از اکتشافی و اولویت به منظور شناسایی عوامل از روش تحلیل عاملی مربیان استفاده شد.

ای از پرسشنامه حذف نگردید. داشتند و گویه ولیملکرد بارهای عاملی قابل قبگویه پرسشنامه ارزیابی ع 40نتایج حاصل از پژوهش هر 

الترین اولویت از های مدیریتی در بارد، عامل مهارتد که از بین چهار عامل ارزیابی عملکیت از طریق آزمون فریدمن مشخص گردیدر نها

-تماعی و شخصیتی در اولویتجای هاهای ویژگیالم شد و عاملهای فنی دومین عامل مهم اعدید نمونه آماری قرار دارد. عامل مهارت

ت تفاو 2016آور پارالمپیک ریو مدالهای ورزشی بندی عوامل ارزیابی عملکرد مربیان رشتهرفتند و بین اولویتهای سوم و چهارم قرار گ

 و وجهتن مض کشور ورزش پاراالمپیک رانرسد مدیآوردهای پژوهش به نظر میبا توجه به دست  (.p ≤0.00داشت ) معناداری وجود 

 .ببرند بهره نیز برتر مربیان  انتخاب آنها در باید ازمی ن،مربیا ارزیابی برای هاشاخص این از استفاده

 

 2016لمپیک،ریو ارزیابی عملکرد، مربیان پارا :یدیکل کلمات
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 المللی بین استانداردهای با اسالمشهر شهرستان استخرهای بهداشتی و ایمنی وضعیت مقایسه و ارزیابی
 3، معصومه حسینی2، حمید قاسمی1اعظم صیدی*

 . کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد شهرری1

 م نور واحد شهرری. دانشیار دانشگاه پیا2

 احد شهرریشگاه پیام نور و. استادیار دان3

 

 بود. ی الملل ینب یبا استانداردها رمشهشهرستان اسال یاستخرها یاشتبهد یتوضع یسهو مقا یابیارز قیتحق نیهدف از انجام ا هدف:

ه پرسشنامه انجام شد. جامع تفاده ازو با اس یدانیاست که به شکل م یا سهیمقا -یاز نوع عل یفیتوص ،حاضر قیقتح روش تحقیق:

 شد.تخاب نا یبه عنوان نمونه آمار م شماراستخر به روش تما 7که باشد یمی سرپوشیده اسالمشهر استخرها هیلشامل ک قیتحق یآمار

. جهت ده شدها استفاداده یجمع آور ی( برا1392) یصادق ستیو چک ل یانسان یرویعات نو اطال کیدموگراف یهایژگیاز پرسشنامه و

 ایو آزمون تی تک نمونهالوه بر آمار توصیفی)میانگین، انحراف معیار( از آمار استنباطی کلموگروف اسمیرنوف ع هاتجزیه و تحلیل داده

 شد.  هفاداست

ب ارد و دمای آتر از استاندپایین PHمیزان برابر با استاندارد،  میزان کلر؛  اشتی آببین وضعیت بهددر نشان داد  جینتا یافته ها:

ی بهداشتی، بهداشت هااستخرهای شهرستان اسالمشهر از وضعیت بهداشت سرویسباالتر از استاندارد بوده است. استخرهای اسالمشهر 

 باشد. دهای بین اللملی میباالتر از استاندارها، بهداشت محوطه داخلی استخر دوشرختکن و 

 

 .، اسالمشهروضعیت بهداشتی، ایمنی، استخر: کلمات کلیدی
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 و دانشجویانفراغت اوقات 
 2مهدی اصفهانی –1فهیمه نصیری خلیل آباد 

 ع()ضا م ردانشگاه بین اللملی اما دانشجوی کارشناسی ارشد-1

 ع(عضو هیات علمی دانشگاه بین الملی امام رضا )-2

 

به مقوله ی اوقات فراغت مختص ر حال افزایش هستند. لذا پرداختن درجوامع امروز ما شاهد این امر هستیم که جمعیت دانشجویان د مقدمه:

 فراغت و دانشجویان در قالب مقاله مروری می باشد. توقاوهش حاضر مطالعه ادف از  پژدانشجویان امر مهم و الزم در جامعه ی امروز است. لذا ه

علمی و  ر ورشد، مقاالتمجالت تخصصی نو, ,Google scholar , pubMed, sidبرای دستیابی به مقاالت مذکور از موتورهای جستجوی  روش:

، به صورت ترکیب با Leisure time  ،game ،physical activityدنی، بازی، پژوهشی و با استفاده از کلید واژه های اوقات فراغت، فعالیت ب

مقاله استفاده 43 مقاالت یافت شده رار گرفت. از بین، مورد استفاده قstudent  ،degree studentه های دانشگاهی، دانشجویان، تحصیل کرد

 گرفت. رقرامورد بررسی  1395تا  1375ی و مقاالت فارسی از سال ها 2018تا  2015شد که مقاالت التین از سال 

تماعی شده اند. اما در ذب تلوزیون و فضای مجازی و شبکه های اجرفت تکنولوژی دانشجویان بیشتر جنتایج تحقیق نشان داد که با پیشیافته ها: 

ل می صحا یشتر با فعالیت های اجتماعیامکانات و تجهیزات به فعالیت ورزشی و مطالعه می پردازند. سالمت اجتماعی دانشجویان بصورت وجود 

نجر به مهارت های مثبت از اوقات فراغت می تواند م کیفیت زندگی دانشجویان دارد، استفاده شود. بدلیل اینکه فعالیت نقش زیادی در بهبود

 استرس و رشد سالم شود. هشمقابله ای، کا

برنامه های محلی عالیت بدنی فراهم کنند. . فای تری برای دانشجویان جهت اجرتوصیه میشود با فراهم کردن تجهیزات وامکانات بس نتیجه گیری:

 .اه افزایش یابدموسسات و برنامه های آموزش دانشگ و آگاهی باید با سازماندهی فعالیت های تفریحی در.گاهی باید حمایت شوندو دانش

 برکسی پوشیده نیست.و این موضوع که فعایت بدنی بر کیفیت زندگی دانشجویان تاثیرمیگذارد 

 

 زمان بیکاری، تحصیل کرده های دانشگاهی، فراغتی:دکلیکلمات 
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 اوقات فراغت و شخصیت اجتماعی)مقاله مروری(
 چیانساعت وحید.3.ی اصفهانی. مهد2تکش  .یداله زحم1

 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه امام رضا ع 1

 انشگاه امام رضا ع . عضو هیات علمی د2

 ع رضا امام دانشگاه علمی تاهی  عضو .3

 

انسدان  بوده و با پیشرفتهای حاصله در علدمتاثیر آن بر فاکتور های انسانی از دیر باز مورد توجه نحوه گذران آن و اوقات فراغت و   هدف:

یت و اوقدات صدشخ قیقاتی انسان شناسدی در حدوزهشناسی کانون تمرکز جامعه شناسان و روانشناسان قرار گرفته است، مقاله حاضر تح

نفی و تواندایی یری از ایجاد شخصیت میر متقابل گذران اوقات فراغت و شخصیت است در جلوگفراقت است. اساس کار در این تحقیق تاث

 ی مورد نظر است.  پیش بینی فاکتور ها

 Pubmed   ،.iiste کیماتسیست صورت به انسانی ، نور پرتال جامع علوم اطالعاتی های پایگاه از مقاالت خالصه روش تحقیق:

aelearnic  ،scholar.google  ،sidr   اژه های با کلید وزبان انگلیسی مقاالت و گرفت قرار جستجو موردLeisure time, 

personality, game, fun, growth, personality prediction, با کلید واژه  زبان فارسی ومقاالت2018 تا1995 های سال از

 توجه با نهایت در.گرفتند قرار بررسی مورد1396 تا1385 سالهای از ی شخصیت،یش بیناغت،شخصیت،بازی،تفریح،رشد،پهای اوقات فر

 .شدند بررسی فراغت و واوقات بین باطوارت شده وارد مطالعه این در مقاله 28  التین و یسفار مقاله 40 بین از مربوطه یاه معیار به

ش و ورزشهای تفریحی، هنر،تماشای تلویزیون، داستان خوانی بدنی،ورز ات فراغت از قبیل فعالیتتمام روش های گذران اوق یافته ها:

بود وعدم توجه به جام هر روش تاثیر افزایشی داشته است و در مقابل ننز ااماعی دارند و میزان رضایت اثیرات در تغییر شخصیت اجتت

 به سمت بزهکاری را فراهم نموده است.رفتار و شخصیت شده و مقدمات سوق  باعث بروز اختالل در این روش ها) گذران اوقات فراغت(

ت بر برخی مولفه های  شخصیتی افراد قطعی است و غفراگرفت تاثیرات گذران اوقات  با توجه به یافته ها می توان نتیجهنتیجه گیری: 

توجه به شخصیت ش بینی نوع گذران اوقات فراغت با شخصیت وجود دارد:)پی کان پیش بینی متقابل روش گذران اوقات فراغت و نوعام

 ذران اوقات فراغت(فرد و پیش بینی  بعضی مولفه های شخصیتی فرد با توجه به روش انتخابی گ

 

 یتاوقات فراغت،شخصیت،بازی،تفریح،رشد،پیش بینی شخص :یلیدکلمات ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iiste.org/
file:///E:/چهارمین%20همایش%20انجمن%20مدیریت%20ورزشی%20ایران/کتاچه%20نهایی/elearnicar
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 اولویت بندی موانع توسعه ی فوتبال استان آذربایجان غربی
 3، ابراهیم علی دوست قهفرخی2فراهانیمجید جاللی  ،1*مجید صدری چراغتپه

 مدیریت ورزشی دانشگاه تهران دکتریدانشجوی  -1

 تهران گاهگروه مدیریت ورزشی دانشیار دانش -2

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران -3

 

 .ی بودغرب جانیافوتبال استان آذرب یموانع توسعه  یبند تیاولوهدف از پژوهش حاضر،  هدف:

ی آمار ی معهاجکمّی بود. براساس داده ها ی و فیتوص؛ تیماه براساسی، کاربرد ؛براساس هدفاضر ژوهش حروش پ روش تحقیق:

 یفوتبال استان و شهرستان ها یها ئتیو سابق ه یفعل یسا، رؤاداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی درشا رانیمد شامل

)جمعا  مهم عیاستان و صاحبان صنا گیو سوپر ل یکشور یه دو، دسته سه ستد گیدر دسترس حاضر در ل کنانیازب و انیتابعه، مرب

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه . ندانتخاب شد ندو بصورت هدفم یآمار یعنوان نمونه  هر بکه بصورت کل شما، (مرداناز و  نفر150حدود 

 ،یموانع مال ،یتیریموانع مد یشش مؤلفه جان غربی در بال استان آذربایوانع توسعه ی فوتبه اولویت بندی ممحقق ساخته بود که  ی

 12 را امهسشنپر ییو محتوا یصور ییرواپرداخت.  گویه 70در  ،یاعماجت-یو موانع فرهنگ یموانع علم ،سخت افزاریموانع  ،یموانع فنّ

 یپرسشنامه از روش همسان ییایسنجش پا جهت یید قرار دادند ود تأمور صاحب نظران و متخصصان ورزش و فوتبال، د،ینفر از اسات

 رتبه بندیو  رنفیاسم -کلموگرافآزمون  هش،ژوری مورد استفاده در این پ/. گزارش شد. روش آما98و کرونباخ استفاده  یآلفا یدرون

 آن استفاده شد. 22و نسخه ی  SPSSعملیات آماری و از بود  دمنیفر

استقبال ضعیف حامیان مالی ورزشی استان از فوتبال، نابسامانی در استان،  ریزی بلند مدت مدیران ارشدبرنامه ضعف در  یافته ها:

درن، نبود مراکز پژوهشی و این منطقه، دارا نبودن حداقل یک ورزشگاه جدید و م در ی اصولی استعدادیابی فوتبالرعایت روشها

ی ترویج فرهنگ ورزش مهمترین موانع توسعه ی فوتبال رسانه ها به عنوان قلب جوامع برا ن، استفاده ناکافی ازآکادمیک فوتبال در استا

 ند.در استان آذربایجان غربی معرفی شد

 پیش رو برداشتن موانع مهم و توجه بیشتر به عوامل توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، می توان با از با بطور کلی ونتیجه گیری: 

ه ی هرچه بیشتر این رشته ی ورزشی در این استان هموارتر نمود. صاحبنظران رطرفدار فوتبال، راه را برای توسعرشد و پیشرفت رشته پ

 راستا باشند. ار ها، یاری رسان مدیران ارشد ورزش استان در این کراهمی توانند با شناسایی این  و پژوهشگران

 

 توسعه، فوتبال، موانعآذربایجان غربی،  کلمات کلیدی:
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 (PCM)با رویکرد مدل پیوستار روانشناختی  ران لیگ برتر فوتبال ایرانبندی سطوح مشارکت هوادابخش

 2فرشاد تجاری ،1شهرزاد زیارتی
 اسالمیناسی ارشد مدیریت یازار یابی ورزشی دانشگاه آزاد شکاردانشجوی  – 1

 استاد دانشگاه اسالمی – 2

 

 

  مدل پیوستار روانشناختی تبال ایران با رویکردهواداران لیگ برتر فو سطوح مشارکت بندیبخش کلی این مطالعه هدفهدف: 

(PCM) باشدمی. 

 .شدامیب توصیفی د پیمایشی ق از نوعاین تحقیروش تحقیق : 

د. باشکننده میی بینش مصرفهای یکسان و بخشی از فرآیندهاتفاوت با ویژگیهای مبندی یک روش تقسیم مشتریان به گروهبخش

های قیمت گذاری یدهد تا فعالیتهای بازار را تنظیم کنند و استراتژزشی به بازاریابان این اجازه را میبندی تماشاگران ورهای بخشمدل

 (.2003هر بخش سفارشی کنند )استوارت، اشمیت، نیکولسون،  های ورزشی را برایشی را اصالح کنند همچنین تجربهزور و محصوالت

است. مدل پیوستار روانی ( 2001ورزشی مدل پیوستار روانشناختی فانک و جیمز )بندی تماشاگران خشی معروف برای بهایکی از مدل

این تحقیق از نوع توصیفی د پیمایشی، رد. آواز یک ورزش یا تیم تا وفاداری نهایی فراهم می هولیا برای حرکت فرد از آگاهی اچارچوبی ر

نگر است. جامعه آماری تحقیق حاظر تماشاگران فوتبال اده ها حالآوری دکاربردی، از نظر زمان جمع هاآوری دادهاز لحاظ هدف جمع

حضور  1397سال در تابستان  "جام خلیج فارس"ره مسابقات لیگ برتر ون دریان هجدهمیاه آزادی و در جلیگ برتر که در ورزشگ

سال(  09/22کردند ) میانگین سنی اشا میه مسابقات  فوتبال لیگ برتر را تمتماشاگر مرد ک 670از میان این افراد، دارند، می باشند. 

ن شارکت تماشاگران فوتبال، از پرسشنامه مشارکت بیتومان جهت اندازه گیری میزشدند.  آماری انتخابعنوان نمونه صورت تصادفی بهبه

کزیت و نشانه را می رت تنظیم شده و سه فاکتور لذت، مرمقیاس هفت ارزشی لیک ( که از نه سوال تشکیل شده و در2009و همکاران )

فراوانی، انحراف معیار و رسم  ،گینهای خام و محاسبه میاندادهبندی سنجد، استفاده شد. از آمار توصیفی برای خالصه کردن و طبقه

پایایی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه اریابی ابزارها و از ستفاده شده است. از تحلیل عاملی تأییدی برای اعتبنمودارها و جداول ا

درصد استفاده  95ینان ماط با سطح  51/8و لیزرل  16یش اس ویرااسپیابزارها استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس

 شد. 

ل های لیگ برتر فوتباداد که در تیم)لذت، مرکزیت و نشان( و در قالب مدل پیوستار روانی، نشان بعاد مشارکت : بر اساس ا هایافته

های یافته نینباشد. همچمی( 2/32ابیت )%ذج و( 2/17ایران، کمترین و بیشترین سطوح مشارکت به ترتیب مربوط به سطوح وفاداری )%

 تلف است.ران در مراحل نظری مخبندی تماشاگبعدی مشارکت، ابزاری سودمند برای بخشتحلیل عاملی تاییدی نشان داد، مدل چند 

لیگ برتر فوتبال ایران،  هاینشان( و در قالب مدل پیوستار روانی، نشان داد که در تیممشارکت )لذت، مرکزیت و  ها بر اساس ابعادیافته

 باشد. می( 2/32جذابیت )% و( 2/17فاداری )%و بیشترین سطوح مشارکت به ترتیب مربوط به سطوح و نتریکم

 

تماشاگران در  بندیچند بعدی مشارکت، ابزاری سودمند برای بخشاییدی نشان داد، مدل حلیل عاملی تهای تیافته نتیجه گیری :

 مراحل نظری مختلف است.

 

 .ی، ام، مشارکت، تماشاگرس ی،پ ،بندیبخشکلمات کلیدی : 
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 شیراز های ورزشی تلویزیون با انگیزه مشارکت و مشارکت ورزشی سالمندان شهرامهارتباطی برن برازش مدل

 2، طاهره ندایی1*زهره احمدی

 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه قم  -1

 شی دانشگاه قماستادیار گروه مدیریت ورز -2

 

زشی تلویزیون با انگیزه مشارکت و مشارکت ورزشی ور هایارتباطی بین برنامه با هدف بررسی برازش مدل رحاضپژوهش هدف: 

 انجام گرفته است.سالمندان شهر شیراز 

اکن در شهر شیراز ه ورزی این پژوهش همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سالمندان مرد و زن ساندیشروش  روش تحقیق:

خص بودن نفر، گزارش شد. با توجه به مش 171612، تعداد 1395ه بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال کند تشکیل داد

ای از مناطق یازده گانه نفر به روش تصادفی طبقه 384با استفاده از جدول مورگان  پژوهش، حجم نمونه آماری این پژوهشتعداد جامعه 

امه محقق ساخته انجام شد. روایی صوری و ها به روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشندهای دشیراز انتخاب شدند. گردآور شهر

ریت ورزشی قرار گرفت پس از اعمال نظرات مفید و ارزنده آنها تن از متخصصین حوزه مدی 10تأیید  ی پرسشنامه مورد بررسی ومحتوای

مه بین افراد جامعه عدد پرسشنا 30جهت برآورد پایایی پرسشنامه، تعداد  ید.و پرسشنامه نهایی تهیه گرد اصالحات نهایی صورت گرفت

زمانی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  ع و تکمیل گردید و پایایی درونی ورکت داده نشدند، توزیآماری که در تحقیق اصلی نیز ش

در  های مرکزی و پراکندگی وسطح آمار توصیفی از شاخص رد اهجهت تجزیه و تحلیل داده .به دست آمد و به تأیید رسید 80/0معادل 

 ماری به وسیله نرم افزارشد. عملیات آ وف اسمیرنوف استفادهها از آزمون کالموگرجهت نرمال بودن توزیع دادهسطح آمار استنباطی 

SPSS  ار یابی معادالت ساختاری به وسیله نرم افزو مدل 20نسخهLISREL .انجام شد 

های ی برازش نسبت به برازش مالک مدل ساختاری در تمامی شاخصاهنتایج تحقیق نشان داد که میزان برآورد شده شاخص ها:یافته

 t 69/13منجر به مشارکت ورزشی و با آماره  t 99/8های ورزشی تلویزیون با آماره رنامهوبی برخوردار است. باز برازش مطل بررسی شده

شارکت ورزشی سالمندان شده است که نجر به مم t 48/10المندان و عامل انگیزه مشارکت با آماره سشی منجر به انگیزه مشارکت ورز

 رکت ورزشی سالمندان وجود دارد.زه مشارکت و مشاهای ورزشی، انگین سه عامل برنامهنشان داد ارتباط معنی دار بی

ی اهتحلیل مسیر نشان از اثربخشی و نقش مثبت برنامه لمد هایبی برخوردار است. خروجیمدل پژوهش از برازش مناسگیری: نتیجه

ل توسعه و افزایش رد. همچنین انگیزه مشارکت خود عامورزشی تلویزیون در ایجاد انگیزه مشارکت و مشارکت ورزشی سالمندان دا

 مشارکت ورزشی در میان سالمندان است.

 

 یون.زلویهای ورزشی تورزشی، برنامه سالمند، مشارکتکلمات کلیدی: 

 

 

 

                                                           
 

2.  a_zohre1371@yahoo.com 
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یت های ورزشی دختر  دوره اول شهرستان کامیاران در فعالبررسی علل شرکت یا عدم شرکت دانش آموزان 

 خارج از مدرسه

 4فریده حیدری، 3حیدریسعدیه ، 2الهام آرین، 1نیه غالمیاه

  رانیدانشگاه نهاوند .همدان . ا یبدن تیترب یدانشجو -1  

  رانیگاه نهاوند .همدان . اشدان. مدرس  یورزش تیریمد یدکتر -2 

  رانی. سنندج . ا ارانیشهرستان کام ی. معلم مطالعات احتماع یمعه شناسارشد جا یکارشناس -3 

 رانی. سنندج ا کی هیشهرستان سنندج ناح یاحتماعمطالعات . معلم  خیارشد تار یکارشناس -4  

 

 چکیده 

وقات فراغت ایجادکرد. ورزش و بهر ه گیری بیشتر درمقایسه باسایر برنامه های ا مترهزنیه کهای که می توان با  ورزش از جمله فعالیت

دم و شرکت و مشکالت شر کت می پردازد و میزان است . این تحقیق به بررسی میزان عنسان ها دارای اهمیت در تمام دوران زندگی ا

قرار  به فعالیت های ورزشی خارج از مدرسه را مورد بررسی ختنی و سالمتی و آگاهی در پرداتاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ

 می دهد .                               

پژوهش توصیفی است و از  موزان در مقطع متوسطه دوره اول است اینشرکت دانش آی میزان عدم شر کت یا هدف از این پژوهش بررس

توسطه دوره اول شهر ی  پژوهش مورد نظر عبارتست از دانش آموزان مقطع مرآمااستفاده شده است . جامعه   پرسش نامه محقق ساخته

                                                                                       ند.                             مشغول به تحصیل هست 98-97ستان کامیاران که در سال 

س نتایج بدست آمده افراد شر کت کننده در فعالیت که در فعالیت های ورزشی شرکت کردند.   براسا16-14 زانبیشترین سن دانش آمو

بوده است و %50د  شغل پدر افراد شرکت کننده در فعالیت ورزشی آزادهستن%80ت والدین آن هافوق دیپلم ای ورزشی میزان تحصیاله

ره  بود ه است .سطح در ر بود ه است و شغل پدر افراد غیر شرکت کننده و غیااندخ%90نده و غیر شر کت کننده شغل مادران شرکت کن

که سطح درآمد افراد غیر شرکت کننده باالی  است و جالب است بدانید %50است که میلیون تا دو میلیون آمد افراد شر کت کننده یک 

 30است و میزان فعالیت افراد شر کت کننده در روز  ودهب%60ننده در هفته سه جلسات دو میلیون است .جلسات حضور افراد شر کت ک

ن رشته مورد عالقه ه پدر ومادر  مهارت بوده و بیشتریتناسب اندام و توصی %65دقیقه بود ه است و میزان علل شرکت دانش آموزان 

ند.مهم ترین موانع علل شرکت هی درزشی خارج از مدرسه انجام مدانش آموزان پیاده رویی،دویدن،والیبال ،کوهنوردی در فعالیت های و

زشی ، جلو گیری والدین  نیز بیان ورزشی ،کمبود فضای ورمی توان اشاره کرد به کمبود وقت ،دور بودن اماکن درفعالیت ها ی ورزشی 

 نمودند.          

 

 فعالیت های ورزشی ، عدم شرکت ، دانش آموزان  کلمات کلیدی: 
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 رندهای ورزشیهای اجتماعی در فروشندگان بت بر بازاریابی رسانهاالعبررسی اثر پذیرش فناوری اط

 2، محسن باقریان فرح آبادی1*سعید اشرفی فشی

 ه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانرشد مدیریت ورزشی دانشگاارشناسی ادانشجوی ک -1

 تهران قاتاد اسالمی واحد علوم و تحقیاستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آز -2

 

رزشی انجام های اجتماعی در فروشندگان برندهای وازاریابی رسانهناوری اطالعات بر ببررسی اثر پذیرش ف هدف پژوهش حاضر با هدف:

 گرفته است. 

دنبال رابطه علّی بین  این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی بوده که به :روش تحقیق

ای فناوری اطالعات قیق، فروشندگان برندهای ورزشی تهران که از ابزارهت و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحسرهامتغی

حجم نمونه با توجه به جدول . (N=400باشد )رام برای محصوالت ورزشی خود هستند، میتفاده نموده و دارای صفحه اینستاگاس

-گیری به روش نمونهآماری توزیع شد. نمونهای متشکل از جامعه پرسشنامه در نمونه 200تعداد  هد کنفر برآورد ش 196گان تعداد مور

شناختی، پرسشنامه استاندارد پذیرش فناوری واالت جمعیتهای مورد استفاده شامل سپرسشنامهتصادفی صورت پذیرفت. برداری 

اوری اطالعات در ( و پرسشنامه بکارگیری فن2012عی الروچ و همکاران)اجتماهای ارد بازاریابی رسانه(، پرسشنامه استاند1986دیویس)

ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به همورد تأیید بوده و پایایی پرسشنامها . روایی پرسشنامه( بود1397باقریان)-تبلیغات قاسمی

. در بخش برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد  LISREL و SPSS ا استفاده از نرم افزار ها بتأیید رسید. تجزیه و تحلیل داده

ار استنباطی از آزمون ی جمعیت شناختی استفاده شد. در آمهانی برای تجزیه و تحلیل دادههای فراواآمار توصیفی از جدول

ات استفاده شد. سطح معنی یفرضت ساختاری به منظور آزمون ای، رگرسیون و مدل سازی معادالتک نمونه t اسمیرنوف،-کولموگروف

 در نظر گرفته شد.  ≥ P 01/0 تحلیل ها داری برای تمامی تجزیه و

داری وجود های آن تفاوت معنیضی پذیرش فناوری و مؤلفهده شده و فرکه بین میانگین  مشاه نتایج تحقیق نشان داد ها:یافته

های ری و مؤلفهپذیرش فناو مقدار مشاهده شدهتوان گفت که ارد، میوه مدر هم tبه مثبت بودن توجه  ( و با01/0P ≤ ،15/30 =tارد)د

های اجتماعی و بازاریابی رسانهمیانگین مشاهده شده و فرضی  ن بینهمچنیداری در وضعیت مناسب قرار دارند. به طور معنی آن

مقدار توان گفت که در همه موارد، می t ودن(. با توجه به مثبت ب01/0P ≤ ،57/24 =tداری وجود دارد)ای آن تفاوت معنیهمؤلفه

داد که  از طرفی تحلیل رگرسیون نشان ارند.داری در وضعیت مناسب قرار دبه طور معنی های آنپذیرش فناوری و مؤلفه مشاهده شده

انحراف استاندارد افزایش در  یک اس نتایج ضریب بتا، به ازایهای اجتماعی را دارد. براسبینی بازاریابی رسانهیی پیشپذیرش فناوری توانا

ای هذیرش فناوری بر بازاریابی رسانهبد. نتایج نشان داد پیا( افزایش می353/0های اجتماعی)بازاریابی رسانهعوامل پذیرش فناوری، 

 اجتماعی تأثیر دارد و این اثر به صورت مثبت و معنادار است.

های مربوطه، دگیری مهارتتر با تقویت پذیرش فناوری اطالعات و یاشنایی بیشآبا توانند ورزشی می ن برندهایفروشندگا گیری:نتیجه

های سنتی در اختیار زینه بسیار کمتر نسبت به روشی اجتماعی که امروزه، فناوری با ههامتفاوت مانند شبکهبیش از پیش از ابزارهای 

 رند.به بابی و فروش محصوالت خود بهرآنها قرار داده است، در امر بازاری

  های اجتماعیهپذیرش، فناوری، بازاریابی رسان کلمات کلیدی:
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 ل ایرانهای لیگ برتر فوتباالی با باشگاهبررسی اثر عوامل مدیریتی و فنی در قطع همکاری حامیان م

 ، مژگان معمار مقدم2معصومه کالته سیفری ،1*رضاحسن پور قادی

 ناندردانشگاه مازی مدیریت ورزشی دانشجوی دکتر -1

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران -2

 مازندران استادیار گروه رفتارحرکتی دانشگاه -3

 

برتر فوتبال  یگل هایحامیان مالی با باشگاه قطع همکاریدر  مل فنیمدیریتی و عوااثر عوامل  یرسب ،ضرحا پژوهش از هدف هدف:

 .یران بودا

-دوره 6هایی که درشرکت رفته است.که به روش میدانی انجام گ باشدمی تحلیلی توصیفی تلعامطا نوع از حاضر پژوهش قیق:روش تح

ی آماری هجامع ته اند.گرف قرار بررسی مورد پژوهش این در اندهای لیگ برتری بودهباشگاه میحا عنوان به فوتبال برتر لیگ اخیر ی

های کی از باشگاهحامی ی 1396تا 1390طی سالهای هایی که عمومی شرکت ابطبازاریابی و روو کارشناسان مدیران ارشد  نیز را پژوهش

در این تحقیق از تمام شرکت های حامی که  .دادنداند تشکیل میرا قطع نموده اند و پس از آن حمایت خودلیگ برترفوتبال ایران بوده

ی هپرسشنام ها، داده آوری جمع جهت همچنین، شد. هفاددر تهران واقع شده بود است در تهران واقع شده بودند یا دفتر مرکزیشان

ن نام آشنای خصصاتم و اساتید از نفر 8 تأیید به آن ظاهری و محتوا روایی، گردید طراحی پژوهش هپیشین براساس ایوهشگرساختهژپ

 از استفاده با پرسشنامه پایایی این، بر عالوه .گرفت قرار ارزیابی دمور تأییدی عاملی تحلیل از استفاده با که رسید کشوری در این زمینه

 یابی مدل از متغیرهای تحقیق اثر سنجش و یلتجزیه وتحل و برای قرار گرفت. ونباخ و ضریب پایایی ترکیبی مورد تاییدرک آلفای ضریب

 شده است.  استفاده Smart PLS افزارنرم به وسیله ی جزئی مربعات حداقل رویکرد با ساختاری معادالت

 قطعبر  )ضریب مسیر( بین دو متغیر عوامل مدیریتیاستاندارد شده توان گفت ضریب های تحقیق، میبا توجه به یافته :اه هیافت

دهد این رابطه بوده که نشان می t=409/0تی( بین این دو متغیر نیز معناداری )آماره باشد. و ضریب میβ =-038/0 انیحامهمکاری 

توان گفت ضریب استاندارد همچنین می. ندارداثر  قطع همکاری حامیان مالیبر  یتیریعوامل مدفت ره گتوان نتیجعنادار نیست و میم

باشد و ضریب معناداری )آماره تی( بین این دو میβ =748/0 نایحام یر عوامل فنی بر قطع همکاریشده )ضریب مسیر( بین دو متغ

با  انیحام همکاریع قطبر توان نتیجه گرفت عوامل فنی ست. بنابراین میاار این رابطه معناد دهدشان میبوده که ن t=105/11متغیر 

 باشگاه های مورد نظر اثر دارد. 

اند اما آنان از دانستهها موثر نمیشگاهمدیریتی را در قطع همکاریشان با با نتیجه گرفت حامیان مالی، عوامل انتومی نتیجه گیری:

ه به این امر با ته است مسئوالن مربوطاند، از این جهت شایسدانستهر قطع همکاری خود میدثر ا موفنی ناراضی بوده و آن رعوامل 

  نگاهی ویژه بپردازند.

 

 قطع حمایت مالی. ل ایران،حامیان مالی، لیگ برتر فوتبا یدی:کلمات کل
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پزشکی ایران در  لومدانشگاه ع ی دانشجویان دخترمهارت های ارتباطارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با بررسی 

 96-97نیمسال تحصیلی دوم
 2، دل آرام دخیلی 1لیدا بشری

 مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران-1

 م پزشکی ایرانمدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوون معا-2

 

شگاه علوم پزشکی ایران ندا های ارتباطی دانشجویان دخترپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با مهارت  هدف:

 .96-97در نیمسال تحصیلی دوم

-امور مسئولین میدوره تحصیل و زندگی از رئوس اصلی ی آنان در لزوم توجه به سالمت دانشجویان و میزان مهارت های کسب شده

ویان دختر دانشگاه علوم جانشارتباطی دزشی با مهارت های باشد. بر این اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط انگیزه مشارکت ور

 است.  پزشکی ایران تدوین گردیده

ی این تحقیق را کلیه آمار جامعهجام شده است. صورت میدانی انباشد که به میهمبستگی از نوع با توجه به ماهیت آن  روش تحقیق:

که  باشد شامل می شود؛حصیل میتبه مشغول  1393-1394حصیلی دوم دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایران که در نیمسال  ت

اب س اهداف پژوهش، محقق برای انتخاسابر . نفر می باشد 3500آمار و اطالعات برگرفته از دانشگاه در ترم جاری  تعداد آنها براساس

شد. محقق به  بتخابعنوان نمونه های تحقیق ان نفر 246رسجای استفاده نمود. بر این اساس تعداد نمونه های خود از جدول مورگان و ک

شد. در تحقیق  پرسشنامه عودت داده 278پرسشنامه بین دانشجویان توزیع نمود که تعداد  300دلیل حذف موارد ناقص و نیمه تمام 

بسته تدوین گردید.  پژوهش که شامل پرسشنامه ارزیابی انگیزه مشارکت ورزشی و مهارت های ارتباطی، به صورت های حاضر پرسشنامه

صیفی برای بیان شد. در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای تو ش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفادههپژودر این 

تفاده شد. دربخش آمار استنباطی از آزمون های کلموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن های دموگرافیک و توصیفی پژوهش اسویژگی

و تحلیل عاملی تاییدی با  20نسخه  Spssمن برای بررسی ارتباط بین متغیرها در نرم افزار رسپیداده ها و آزمون همبستگی ا توزیع

 صورت پذیرفت. p<0/05آزمون های فوق در سطح معناداری  استفاده به عمل آمد. همچنین 8.3ه نسخ Lisrelاستفاده از نرم افزار 

گیزه تعامل ناهارت های ارتباطی و انگیزه مشارکت ورزشی به جز: مای ه کلیه مولفه هج به دست آمدبر اساس نتاییافته های تحقیق: 

بین مهارت های شنودی و ن با انگیزه پیشگیری و درما ودی،های شنمهارت انگیزه لذت و نشاط با مهارت های شنودی، اجتماعی با 

 ت. شدا ی وجودباط مستقیم و معنادارمهارت های شنودی، ارتانگیزه سالمتی و آمادگی جسمانی با 

و جنس ریزی اساتید و مسئولین بر اساس سن مهها و درونیات دانشجویان و برناشارتباط متغیرهای پژوهش شناخت ارزنتیجه گیری: 

 باشد. میدستابی به اهداف کالن آموزش دانشجویان و ارتقاء سالمت و مهارت های ارتباطی در آنان آنان نیز راهبردی کلیدی در 

 

 .شی، دانشجویانکالمی، مهارت شنودی، مهارت بازخوردی، مشارکت ورز ترهام کلیدی:  کلمات
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 دارسبخشی درس تربیت بدنی در مدرکیفیتبررسی ارتباط عوامل سه گانه سازمانی، فردی و محیطی 

 2، بهزاد ایزدی1وندقباد نورعلی

 زشی دانشگاه کردستاندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ور -1

 رگروه تربیت بدنی دانشگاه کردستاناادیاست -2

 

بدنی درمدارس بخشی درس تربیتگانه سازمانی، محیطی و فردی درکیفیتبررسی ارتباط عوامل سه ضر با هدفپژوهش حا هدف:

 طه کرج انجام گرفته است.متوس

ب، مجالت، مقاالت و اینترنت و تی کای مانند بررسروش کتابخانهپژوهش حاضر از نوع مروری بود که با استفاده از  روش تحقیق:

 یت بدنی داشته است.ر کیفیت بخشی درس تربکشف روابط علی متغیرهای سازمانی، فردی و محیطی د بررسی اسناد سعی در

امل: معاونت وزیر، مدیرکل بدنی آموزش و پرورش شدهد که عوامل سازمانی در ابعاد مدیریت تربیتحقیق نشان مییج تنتا ها:یافته

زی و ساماندهی طرح بدنی ناحیه، دبیران ورزش، و روش آموزش، برنامه ریبدنی آموزش و پرورش استان، کارشناس مسئول تربیت  تربیت

های ردی در ابعاد تخصص، توان علمی، فن بیان، مهارت ورزشی، سالمت جسمانی، ویژگیس، شیوه ارزشیابی، همچنین عوامل فدر

جتماعی، درجهت کیفیت بخشی درس ا -ی، ساختاری، زیبایی شناسی، جغرافیایی و فرهنگینمکاقی و عوامل محیطی در ابعاد اخال

های دقیق، ریزیتوانند با برنامهه مدیران سظح باال میارتباط دارند و چنین برداشت شد ک ه طور معنی داری باهمبدنی مدارس بتربیت

تخصص و ماهر در اده از روشهای تدریس پویا، با به کارگیری افراد مفاستپی داشته باشند که منجر به های آموزشی نوین را در شیوه

هی از منظر ساختار و مکان و د درس تربیت بدنی وفضاهای آموزشگاتر وضعیت موجوی عمیقمدارس شوند، از سوی دیگر، با نگاه

 آورده نکرده است.را بدرس تربیت بدنی انتظارات ر وضعیت محیطی و جایگاه فرهنگی اجتماعی در جهت کیفیت بخشی

گیری وجود ط چشمبخشی درس تربیت بدنی در مدارس ارتبایطی جهت کیفیتسازمانی و فردی و محبین عوامل سه گانه  گیری:نتیجه

هبود عوامل محیطی روز شدن مدیران و تقویت عوامل فردی الزم است، جهت بی بهحکیم عوامل سازمانی بوسیلهدارد، لذا، ضمن ت

 ی صورت گیرد.رسیااقدامات ب

 

 بخش تیفیعوامل ک، یطیعوامل مح، یعوامل فرد، یعوامل سازمانکلمات کلیدی: 
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د بر ن با قصد خرید برندهای ورزشی خارجی لوکس؛ تأکیشخصیتی نوجوانان و جواناهای بررسی ارتباط ویژگی

 ز(عه: شهر تبریهای جنسیتی )مورد مطالتفاوت

 سعیده نصرتی
 تبریزدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه 

 
های بر تفاوتبر قصد خرید برندهای ورزشی خارجی لوکس؛ با تأکید های شخصیتی نوجوانان و جوانان بررسی تأثیر ویژگی هدفپژوهش حاضر با  هدف:

 در شهر تبریز صورت گرفته است. جنسیتی 

سال در شهر تبریز  35 تا 15کلیه نوجوانان و جوانان در گروه سنی جامعه آماری تحقیق را همبستگی است.  -حاضر از نوع توصیفیهش پژو تحقیق:ش رو

منظور  فر به روش تصادفی انتخاب شدند. بهن 384ده و بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، د در نظر گرفته شحجم جامعه نامحدو. تشکیل داد

(، خود نمایی بین و فورسیتی 2013) مکی (، مادی گرایی ژانگ و2011نفوذ اجتماعی و غرور فیزیکی هانگ و همکاران )های ز پرسشنامهها اری دادهگردآو

( تنظیم 1ا خیلی کم )( ت5ای لیکرت، از خیلی زیاد )ینهه بر پایه طیف پنج گز( استفاده شد ک2011امه قصد خرید هانگ و همکاران )( و پرسشن2012)

یی محتوای، محقق اقدام به انجام تعیین روایی ارو شد؛ با هدف حصول اطمینان ازبود. نخست باید از روایی محتوای پرسشنامه اطمینان حاصل میشده 

د تا نظرات درخواست گردید و از آنان با موضوع تحقیق آشنایی داشتند نموتری مدیریت ورزشی که نفر از اساتید دانشگاهی و دانشجویان دک 8نامه با پرسش

ها، ها با گزینهالها، انطباق سورهای اصلی تحقیق، محتوای علمی سوالیمتغها با اهداف و و پیشنهادات خود را در مواردی مانند هماهنگی و مطابقت سوال

 24شنهادی انجام و پرسشنامه نهایی با ، اصالحات پیز این خبرگانم نمایند. پس از دریافت بازخورد اها اعالفه کردن سوالها و حذف و یا اضاانشاء سوال

ات درونی و ثبات زمانی آن نیز با استفاده از بث های اصلی پرسشنامه تدوین شد. ومربوط به مؤلفه هگوی 19های فردی و گویه مربوط به ویژگی 5گویه شامل 

جدول فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح ر توصیفی از ا در سطح آماهو تحلیل داده د شد. برای تجزیهضریب آلفای کرونباخ تائی

فاده تمامی عملیات آماری با استویتنی و فریدمن استفاده شد. -ای اسپیرمن، منهها و از آزمونجهت بررسی نرمال بودن داده K-Sن وآزماز طی آمار استنبا

 انجام شد.  23نسخه   SPSSاز نرم افزار 

قیق پرداخته شد. که نتایج نشان داد از حی تهاهای جمعیت شناختی نمونههای تحقیق ابتدا به توصیف ویژگیدر راستای تجزیه و تحلیل داده ها:فتهای

حلیل آمار د. بر اساس تدرصد را مردان تشکیل دادن 55/0دل نفر معا 212ا زنان و درصد ر 44/0نفر معادل  172فر جامعه آماری، تعداد ن 384میان 

های ناپارامتریک برای بررسی وده و لذا از آزمونبل نها نرما( مشخص شد که دادهK-Sتنباطی انجام شده و در ابتدا آزمون کولموگراف اسمیرنوف )اس

جتماعی( با ه جزء نفوذ او جوانان )ب های شخصیتی نوجوانانی ویژگیهمه ن نتایج نشان دادن کههای تحقیق استفاده شد. در خصوص آزمون اسپیرمرضیهف

رابطه با بعد خود  ای دو گروه مردان و زنان نیز نشان داد که تنها درهینقصد خرید برندهای ورزشی خارجی لوکس رابطه دارند. همچنین نتایج بررسی میانگ

مختلف در خصوص بعد خود نمایی و  هایبا جنسیتنظر مشتریان نظر دارند و در واقع تفاوت میان  ردان با یکدیگر تفاوتنمایی و غرور فیزیکی، زنان و م

شود. همچنین با توجه به نتایج آزمون یبوده و فرض صفر که مبین نداشتن تفاوت است، رد م 05/0 آن کمتر از sigغرور فیزیکی به اثبات رسیده است؛ زیرا 

( 5( تا کمترین اولویت )عدد 1از بیشترین اولویت )عدد که عوامل را است شده بود ای از پاسخ دهنده درخوهای رتبههز آنجا که در بخش دادفریدمن و ا

ادی شود. با توجه به نتایج بدست آمده عامل ممحسوب میجانب مشتریان حاکی از اولویت بیشتر آن عامل خاص  زا 2و  1بندی کنند، انتخاب عدد رتبه

اند. قرار گرفتن غرور ندهای ورزشی خارجی لوکس به خود اختصاص دادههمیت خرید بررا از نظر ا تبه و عامل خود نمایی کمترین رتبهگرایی باالترین ر

 دهای لوکس ورزشی دارد.ت نیز گویای اهمیت این عامل در انتخاب و خرید برنیاهمفیزیکی در رتبه دوم 

 میزان باشد. امامی میان نوجوانان و جوانان در صخصو به سانینا گرایشات ترینطبیعی از یکی امعوج اکثر در برندهای لوکس از استفاده گیری:نتیجه

 نظر مد داریسرمایه جهان منافع فرد، تفعمن گرفتن نظر در از بیش که شکلی است به برند االیک وشفر و عرضه نحوه که مساله این به نسبت افراد آگاهی

 نفس به اعتماد کسب و و خودنمایی تمایز نیز و جمع با همخوانی ی وتماعرور، نفوذ اجبه مادی گرایی، غ میل گسترده، غاتباشد. تبلیمی تردید محل است،

 از را جامعه و کندمی سرایت جامعه پایین و متوسط طبقات به سسپ و شودمی گرطبقه تن آسا جلوه متظاهرانه در رفصم دفرآین در رقابت کنار در بیشتر

دارد. در واقع خرید برندهای لوکس و توجه به ظاهر خود و همچنین مدیریت بدن می باز فناوری و عتصن رشد طریق از واقعی ثروت کسب ویبه س حرکت

-ها و به نوعی تجملنس به خصوص برندهای خارجی اگر به عادت و خصلت انساگردد بلکه زیاده روی درخرید برندهای لوکتلقی نمی ستیاساسا رفتار نادر

 و مخربی بر اقتصاد داشته باشد.های نامطلوب تواند پیامدگرایی تبدیل گردد میگرایی و مصرف

 .تماعی، غرور فیزیکی، مادی گرایی، خود نماییجذ ابرندهای ورزشی خارجی لوکس، قصد خرید، نفو کلمات کلیدی:
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 یخته بازاریابی فعالیت های ورزشی تفریحی به روش آمیختهی آمبررس
 4هنرور ، افشار3سانی، محمد اح2هاشم کوزه چیان ،1*زادهمهدی خطیب 

 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس -1

 استاد دانشگاه تربیت مدرس -2

 یت مدرسبتر استاد دانشگاه -3

 ین طوسیاستادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد -4

 

به این سوال پی پاسخگویی زشی تفریحی انجام گرفته است و در بررسی آمیختۀ بازاریابی فعالیت های ورپژوهش حاضر باهدف  هدف:

  تفریحی شامل چه عواملی است.است که آمیخته بازاریابی در فعالیت های ورزشی 

 21ی شامل انجام شده است. نمونه آماری در مرحله کیفبه روش آمیخته و طی دو مرحله کیفی و کمی هش حاضر وپژ روش تحقیق:

و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله  صورت هدفمند حی بود که بهدیران حوزه فعالیت های ورزشی تفرینفر از متخصصان و م

 داشت. روایی مرحله کیفی پژوهش وری شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامهآگردکیفی داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق 

حاصل شد و   نگذارد، تأثیر آنها پاسخگوئی وۀنح بر وری کهتحقیق به ط مسیر در آنها قراردادن و مصاحبه شوندگان به بازخورد ارائۀ با

اده ها در مرحله کیفی ( مورد تایید قرار گرفت. تحلیل د736/0کاپا ) ضریب اسسا بر کدگذار دو بین توافق پایایی آن با استفاده از روش

یت های ورزشی د که در فعالان تهرانی بونفر از شهروند 335ونه آماری شامل ت پذیرفت. در مرحله کمی نمبا روش داده بنیاد صور

خته بود که با توجه به داده های مرحله کیفی اق سمشارکت منظم داشتند. ابزار جمع آوری پرسشنامه در این مرحله پرسشنامۀ محق

رد ( مو86/0اخ )ی با استفاده از ضریب آلفای کرونبصان دانشگاهی و پایایشده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخص طراحی

(  و تحلیل SPSS 18م افزار ر)ن ر گرفت. در مرحله کمی جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، تحلیل عاملی اکتشافیتایید قرا

 ار لیزرل( استفاده شده است.  عاملی تاییدی )نرم افز

ترویج، شواهد فیزیکی، مردم و  قیمت، مکان، یابی )محصول،زارعاملی کلیه متغیرهای آمیختۀ بانتایج نشان می دهد اگرچه بار  یافته ها:

در متغیر محصول ( بیشتر است و اهمیت بیشتری دارند. 90/0فرایند ) و/( 90(، مردم )92/0معنادار است؛ بار عاملی محصول )فرایند( 

رفتار »لفه های تغیر مردم مو؛ در م68/0ی با بار عامل« ائه مشاوره های علمیار»و  75/0بار عاملی با « پاسخگویی به موقع»مولفه های 

با بار « نظارت منظم بر انجام فعالیت ها»ر متغیر فرایند دو  66/0با بار عاملی « جو دوستانه»و  71/0با بار عاملی « مودبانه کارکنان

 د. االتری داشتنبار عاملی ب 65/0با بار عاملی « یب در مجموعه های ورزشداشتن تابلوهای راهنمای مناس»و 71/0عاملی 

کیفیت، ارائه یافته های نوین  با در صورت توجه به متغیرها و مولفه های آمیختۀ بازاریابی به ویژه ارائه خدمات ورزشینتیجه گیری: 

مشارکت مردم در فعالیت های  لندگان در ورزش، احتمار مناسب کارکنان و نظارت مستمر بر فعالیت شرکت کنورزشی، تعامل و رفتا

 ود. ت بیشتر می شی اوقات فراغورزش

 

 آمیختۀ بازاریابی، فعالیت های ورزشی تفریحی، روش آمیخته کلمات کلیدی:
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 ورش شهرستان کامیاران استان کردستانزه ورزش هوازی و بی هوازی در  کارکنان آموزش و پریانگبررسی 

 3حیدری ، فریده2، الهام آرین1هانیه غالمی

 1همدان .ایرانگاه نهاوند .ت بدنی .دانشدانشجویی کارشناسی تربی-1

 دکتری مدیریت ورزشی . مدرس دانشگاه نهاوند . همدان . ایران-2

 ه زکیه سنندج .ایرانشد تاریخ .دبیر علوم اجتماعی ناحیه یک سنندج مدرسری اکارشناس-3

 

آموزش و پرورش موردی اداره شیوه مطالعه ش هوازی و بی هوازی این پژوهش به از پژوهش حاضر بررسی و شناسایی انگیزه  ورز هدف:

وش کار با پرسش نامه محقق ساخته که پایایی ر.  مورد بررسی قرار گرفته است 1397ل شهرستان کامیاران استان کردستان در سا

                   و است.                  %89آن با آلفاح کرونباخ وروایی

گویه(،اوقات وفراغت 6ن شش عامل که شامل لذت وآرامش )است،که درآ شی انجام شدهاین پژوهش به صورت پیمایش تحقیق:ور

ارزش لیکرت مورد  6یه(در مقیاسگو2گویه(و مهارت )3گویه(، پیشگیری از بیماری ها)3)عی گویه(، بعد اجتما4گویه(، سالمتی)4)

                                                                          بررسی قرار گرفت.  

درصد سن این افراد 54داده است.  کیلدرصد را زنان تش24درصداین نمونه آماری را مردان و 76حاصل از این پژوهش عبارت از  نتایج:

موزش پرورش میزان تحصیل آن است .کارکنان اداره آ41-50درصد بین 30است و 30-20صد سن این افراد بین د16است ،40-31بین 

 وصد در40یسانس و فوق لیسانس مورد بررسی قرار گرفته است . این پژو هش در حیطه لذت و آرامش وق دیپلم و لع  دیپلم و فدر مقط

درصد  تشکیل 20مهارت درصد و 30درصد و در پیشگیری از بیماری ها 30ماعی درصد و بعد اجت50درصد و اوقات و فراغت 50سالمتی 

                          داده است.                       

 

 انگیزه ، ورزش های هوازی و بی هوازی،پژوهش،پیمایشی،گویه کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Hanigholami918@yahoo.com   



    پوسترمقاالت                                                                                        همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  چهارمین              
  

98 

 

هیجانی کارکنان اداره ورزش و جوانان  هوش یانجینقش م با نوآوری و خالقیت در مدیر طبعی شوخ تاثیر یرسبر

 استان اردبیل
 1ج علیای قره آغااکبر مهدو

 1سازمان های ورزشی در یریت راهبردیکارشناس ارشد مد .1

 
 

هیجانی کارکنان اداره ورزش و جوانان  هوش نجیامی با نوآوری و خالقیت در مدیر طبعی شوخ هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر

. نجام شده استصورت پیمایشی اباشد که بهیلی میردی و از نظر روش توصیفی، تحلن اردبیل بود. این پژوهش از نظر هدف کارباستا

ل می دهند که براساس مرکز یتشکی این تحقیق را کارکنان رسمی و پیمانی و قرار دادی اداره ورزش و جوانان استان اردبیل جامعه آمار

آماری از طریق معادالت ساختاری باشند حجم نمونه های نفر می  163تعداد کارکنان این شرکت  1395ه در سالآمار و اطالعات آن ادار

عی وخش نفر تعیین شدند. ابزار گردآوری شامل الف( پرسشنامه شوخ طبعی 225ر در نهیات حجم نمونه نف 1395اکثر و حد 465اقل حد

هوش هیجانی گلمن  ( و د( پرسشنامه2015(  پ( پرسشنامه نوآوری چانگ)1388( ب( پرسشنامه خالقیت مقیمی)1388و همکاران)

به وسیله اساتید مدیریت تائید و پایایی آنها به ترتیب برای پرسشنامه ها وایی و صوری ( است. روایی محت1380توسط منصوری)که 

 0.83و برای پرسشنامه هوش هیجانی  0.91، برای پرسشنامه نوآوری 0.89پرسشنامه خالقیت  رای، ب0.79پرسشنامه شوخ طبعی 

 تفاده شد. یافته ها نشان داد که شوخت ساختاری اسو از معادال ار توصیفی)فراوانی، میانگین و...(تجزیه و تحلیل از آم بدست آمد. برای

ارد. بنابراین می توان ارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل تاثیر دکنی هیجا هوش میانجی با نوآوری و خالقیت در مدیر طبعی

و نوآوری و همچنین  توسعه خالقیترای ایجاد و اند یکی از ابزارهای الزم و قوی بیر در محیط کار می تونتیجه گرفت که شوخ طبعی مد

 جلوگیری از استرس و فرسودگی شغلی کارکنان باشد.

 

 ی، خالقیت، نوآوری، هوش هیجانی، اردبیلعطب شوخ کلمات کلیدی:
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 ر مشارکت پایدار بانوان در ورزشهای ورزشی ببررسی تأثیر کیفیت تعاملی و کیفیت خدمات کلیِ باشگاه

 ایتمندی و لذت و خوشی( قش میانجی رضباتاکید بر ن)
 3، سجاد غالمی2حبیب هنری ،1*اکرم قبادی یگانه

 یریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاهدی مدانشجوی دکتر -1

 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ه مدیریت ورزشیدانشیار گرو -2

 انشاهورزشی دانشگاه رازی کرم دانشجوی دکتری مدیریت -3

یفیت خدمات کلی کو  های ورزشی از سوی بانوان، این پژوهش در پی بررسی نقش کیفیت تعاملیدگی از ورزش در باشگاهه نرخ دلزبا توجه ب  :هدف

 بانوان در ورزش است. ر با تاکید بر نقش میانجی لذت و خوشی و رضایتمندیهای ورزشی بر مشارکت پایداباشگاه

 بر مؤثر عوامل مدلسازی و مطالعه کلی آن، است. هدف شده انجام کمی و کیفی بخش دو در و شیپیمای  -فیصیتو روش به حاضر پژوهش روش تحقیق:

 بر مبتنی تصمیمات ارائۀ و رفتاری توجهات نظری مدل براساس هدف ت. اینهای ورزشی خصوصی استان کرمانشاه اسباشگاه شتریانم وممشارکت مدا

تعاملی،کیفیت خدمات کلی، میزان مشارکت  رضایتمندی، کیفیت شامل پژوهش اصلی متغیرهای اینگرفت. بنابر ( صورت2002هایتوار و همکاران ) لدم

 در که بود کرمانشاه استان سطح در ورزشی خصوصی هایباشگاه 142شامل  یقتحق آماری جامعۀ شد.گرفته نظر خوشی ادراک شده در و  لذت و مداوم

طور منطقه )شمال، جنوب، شرق و غرب( تقسیم گردید و از هر منطقه به 4ای استان کرمانشاه به ی خوشهگیراز نمونهبا استفاده  بودند. فعال 1397سال 

-می استفاده هامجموعه خدمات این از متوالی سال دو کم دست که شدند داده شرکت مطالعه این در افرادی باشگاه مورد تحقیق قرار گرفت.  5ی فصادت

 برداشت و یوفادار گیریشکل منظوربه متوالی دو سال بود. انتخاب نفر  750آنها  تعداد ود در فدارسیون پزشکی،وجم بیمه شدگانطبق مدارک  و کردند

 280معادالت ساختاری، شدبا توجه به رعایت حداکثر بزرگنمایی در جامعه پژوهش در بخش گرفته رظن مجموعه در مدیریت خدمات از کافی و مناسب

ابزار گرفت.  رارنامه مورد بررسی قپرسش 251های ناقص، ع گردید و در نهایت پس از کنار گذاشتن پرسشنامهورد نظر توزیبین جامعه م پرسشنامه در

ینه سوال( در این زم 19خاب و سواالت )عامل مهم انت 5ود که با توجه به مطالعات صورت گرفتۀ در این زمینه، ت بساخنامه محققگیری شامل پرسشاندازه

سؤال(، متناسب با  3= مداوکت مسؤال، مشار 5سؤال، لذت و خوشی ادراک شده= 4سؤال، رضایتمندی= 3ل، کیفیت خدمات کلی=سؤا 4تعاملی=) کیفیت 

زشی ساتید مدیریت ورتن از متخصصان و اها برای هفت نامهسشگ جامعه طراحی شد. جهت بدست آوردن روایی صوری، پرجامعۀ آماری و بر اساس فرهن

بدست آمد. برای تجریه و تحلیل 87/0 رراببا استفاده از آلفای کرونباخ ب نامهدست آوردن پایایی پرسشبه تأیید رسید. سپس برای بارسال شد و  در ایران

در نظر  05/0برابر  داری نیزعنیبستگی استفاده شد. سطح مهمآزمون برای  Spssبرای تعیین معادالت ساختاری و  تفاده از نرم افزارهای لیزرلها با اسداده

 شد. گرفته

آنان برابر اه خصوصی مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین سنی گباشمشتری  251نتایج تحقیق نشان داد که در پژوهش حاضر تعداد  یافته ها:

ی برازش مناسب دل همگی گویاهای برازش مباشد. خروجی شاخصسال می 6تا  2ه بود. بیشترین سابقه حضور مشتریان مربوط به گرو 12/26/05/1±

واند بر مشارکت تذت و خوشی ادراک شده بانوان در باشگاه ورزشی میلبه تغیر کیفیت تعاملی تنها مدل تحقیق بود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که م

ت و خوشی ادارک شده، توانسته است ایتمندی و لذیر بر روی رضشود با تاثکه در باشگاه ارایه میکه کیفیت خدمات کلی  مداوم آنان تاثیر بگذارد. در حالی

دراک شده، یک متغیر میانجی اثرگذار بر (. از سوی دیگر، لدت و خوشی ا05/0ی داری کمتر از نمع بر مشارکت مداوم بانوان در ورزش اثر بگذارد ) در سطح

 اسایی شد. وم بانوان در ورزش شنمشارکت مدا

ش های ورزشی تنها کسب سالمت و لذت و خوشی از اوقات فراغت استف توجه به افزایکت بانوان در باشگاهشر از ین که هدفبا توجه انتیجه گیری: 

شرکت دایمی روبرو هستند اه با اعضای فعال با تواند مدیران مطمئن سازد که باشگا افزایش دهد میتواند لذت و خوشی اداراک شده بانوان راردی که میوم

هستند را فراهم  ادهاه، زمینه رشد و ارتقای ورزش و تندرستی علی الخصوص در میان زنان که رکن تربیت در خانورای خود باشگبر سودآوری بکه عالوه 

  آورد.
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 کیفیت تعاملی، کیفیت خدمات کلی، لذت و خوشی. یتمندی،بانوان، رضا کلمات کلیدی:

 لکرد مربیان ورزشیمع و ی رفتاراهتنش و افزایی هم  در اخالق سطح بررسی تأثیرات سه

 2مریم فرید فتحی ،2فهیمه کالنتری ،1یعقوب بدری آذرین

 دانشگاه تبریز یرزشدانشیار گروه مدیریت و -1

 انشگاه تبریزدانشجوی دکتری  مدیریت ورزشی د -2

 

 پردازد. می هاتنش و اییافزهم عملکرد مربیان ورزشی، و اررفت  در اخالق سطح بررسی تأثیرات سه حاضر به تحقیق هدف:

میدانی انجام شده است. جامعه  شرو همبستگی و از نوع کاربردی بوده که به -تحقیق حاضر از جمله تحقیقات توصیفی روش تحقیق:

دفی ساده در این اوطلبانه و تصا( که به صورت د=N 700دادند )های ورزشی تبریز تشکیل میمربیان باشگاه آماری این تحقیق را

رد شد که وبرآنفر  248با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه . تکمیل نمودند ها را به شیوۀ حضوری و آنالینرسشنامهقیق شرکت و پتح

ت فردی و فرم کوتاه عدد بود. برای انجام این تحقیق از پرسشنامه اطالعا 246 استفاده قابل وهای تکمیل شده پرسشنامه در نهایت تعداد

 و فروش تطبیقی رابینز ،(2001همکاران) و مداری توماس(، مشتری2001)1شواپکر صنعتی و سازمانی های جو اخالقشده پرسشنامه 

 برای استفاده گردید. (،1982) 3 پروهالت و بهرمان فروش عملکرد ( و نتیجه1990)2اخالقی ریدنباخ و رابین ، سهم(2002ن)همکارا

اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده  گروفکولمو آماری هایآزمون های تحقیق ازیل دادهحلوت تجزیه

 شد. جامان Amosو   Spssاز نرم افزار 

دارد، اما داری وجود مداری مربیان ورزشی ارتباط مثبت و معنیو مشتریکالن و خرد سطح اخالقی  بین که داد نشان نتایج یافته ها:

بین هر سه سطح اخالق با عملکرد مربیان رابطه مثبت و شاهده نشد. همچنین داری ممعنی مداری رابطه میان سطح میانی و مشتری

داری گزارش شد این در حالی رفتاری مربیان مثبت و معنید. ارتباط بین سطوح کالن و میانی اخالق با عدالت شده داری مشاهمعنی

ی سطوح اخالق، عدالت رفتاری، مشتری مداری و ز مدل ارتباطدر پایان نی ه در سطح خرد اخالق گزارش نگردید.است که این رابط

 مربیان ورزشی ارایه گردید.عملکرد 

مربیان تأثیر  رفتار و فردی اخالقی جو بر کنندهتسهیل یک عنوان به و جو صنعتی اخالق که داد ها نشانتحلیل و تجزیه :یرینتیجه گ

 که را واکنشی مداخالت و پیشگیرانه اقدامات تا کنند کمک گذاران ورزش سیاست و انمدیر به داننبتو هایافته رودانتظار می. اردذگمی

اهد حاکمیت جو اعتماد ح اخالقی در باشگاهها شکنند، تا با ارتقای سطو تدوین شوند،می هتری منجرب ریرفتا هایموفقیت به

 شی باشیم.های ورزدرمشتریان باشگاه

 

 

 .عدالت رفتاری،عملکرد مربیان مداری،مشتری  قی،الاخ سطوح کلمات کلیدی:

 

                                                           
1. Schwepker 

2. Reidenbach and Robin 

3. Behrman and Perreault 
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 به ورزش ننواهای ورزشی استان اصفهان بر گرایش با مکانبررسی خصوصی سازی 

 2*عصمت کریم زاده، 1حمید زاهدی

 می، نجف آباد، ایران.ه علوم ورزشی و تربیت بدنی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالدیار گرواستا  -1

 شی،گروه علوم ورزشی ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاداسالمی ،نجف آباد ،ایران              ورز یریتدکتری مددانشجوی  -2

 

بود. جامعه آماری پژوهش را صفهان بر گرایش بانوان به ورزش  ن پژوهش بررسی خصوصی سازی مکان های ورزشی استان ایز اهدف ا

ی کیل می دادند.تحقیق حاضراز نوع تحقیقات کاربردنفر بودندتش 57در مجموع  باشگاه های خصوصی استان اصفهان کهمدیران زن 

است .ابزار اندازه گیری،پرسشنامه تحلیلی بوده که به وروش میدانی اجرا شده –توصیفی ،یق است واز نظرنوع جمع آوری داده های تحق

بوده و با توجه به  1392ال اصفهان در  سانوان استان های خصوصی ب ل کلیه مدیران باشگاه. جامعه پژوهش ، شام .خته بودمحقق سا

به این که تعداد  نفر می باشد . با توجه 57ه های خصوصی بانوان نیز ااشگباشگاه خصوصی وجود دارد بنابراین تعداد مدیران ب 57ن که ای

با  در نظر گرفته شد.جامعه آماری نه برابر با نفر محدود بوده بنابراین، حجم نمو 57استان اصفهان با  مدیران باشگاه های خصوصی بانوان

پنج سوال بسته پاسخ با طیف  7شد. این پرسشنامه دارای  ادهدر این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفتوجه به اهداف پژوهش ، 

برای  گرفت. آنها تعلق میبه  1-2-3-4-5نمره ه که به ترتیب خیلی کم ( بود –کم  –تاحدودی  –زیاد  -گزینه ای لیکرت ) خیلی زیاد

که هر یک از  توزیع گردید . زشینفر از اساتید متخصص درحوزه مدیریت ور 19تعیین روایی محتوا ، پرسشنامه های تحقیق بین 

یی پرسشنامه بازنگری صورت نمودند . سپس در راستای افزایش رواارزیابی « خیلی ضعیف تا خیلی خوب»ز سؤاالت را در یک طیف ا

 73/0سؤال طراحی و تنظیم گردید و براساس ضریب کندال میزان روایی پرسشنامه  9امه با نهایی پرسشن سرانجام شکل گرفت که

برای سنجش پایایی پرسشنامه ، پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و  گردید که نشان دهنده روایی مناسب پرسشنامه است . هاسبمح

بدست آمد . در  86/0قرار گرفت که ضریب کلی پرسشنامه مورد محاسبه فای کرونباخ واریانس سؤاالت ، از طریق ضریب آلتعیین 

به منظور تحلیل استنباطی ، استفاده شد.  شامل، فراوانی، درصد ، میانگین ، و انحراف معیار  یفیآمار توصپژوهش حاضر، از شاخص های 

رای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی ودر ه شد. باستفاد تغیرهتک م tاندازه گیری از روش آماری  داده های بدست آمده  از ابزار

به اثبات رسید. و نتایج نشان  اسمیرنف-ال بودن داده هاباتوجه به آزمون کلموگروفمنر وابسته، و برای  tبخش آمار استنباطی ،ازآزمون

رشد ورزشی بر روند زی سالن های أثیرخصوصی سااری را بین میانگین نمرات تمعناد تفاوت > P%5مشاهده شده در سطح  tداد که 

سازی های آموزشی در بخش بانوان، تأثیر خصوصیسکال های ورزشی برسازی مکانبرخی از شاخصهای ورزشی بانوان، تأثیر خصوصی

وان هره مندی بانهای ورزشی بر استفاده و بزی مکانساان، و تأثیر خصوصیهای ورزشی بر نتایج مسابقات بانوان در سطح استانمک

بین میانگین نمرات تاثیر  را تفاوت معناداری > P%5مشاهده شده در سطح t نشان نداد. 88تان  قبل و بعد از اجرای ماده درسطح اس

ای ورزشی بانوان قبل و بعد های ورزشی بر فضاهانسازی مکشی بر گرایش بانوان به ورزش، تاثیر خصوصیهای ورزسازی مکانخصوصی

 شان داد.ن 88ای ماده از اجر

 

 

  .های ورزشی ، گرایش به ورزش ، بانوان،بررسی سازی ، مکان: خصوصی کلیدی کلمات
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 دط بین بازاریابی حسی و وفاداری در برند ورزشی مجیارتببررسی ا

 2، عبدالرضا امیرتاش1فاطمه سرایی

 ازاریابی دانشگاه تهران مرکزدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ب -1

 شی دانشگاه تهران مرکزمدیریت ورز تادیار گروهسا -2

 

 به برند ورزشی مجید انجام گرفته است .  یدارپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بازاریابی حسی با وفا هدف:

 رندد مجیددمشدتریان کاالهدای ورزشدی ب جامعه پژوهش حاضدر را کلیده بود. یاز نوع  همبستگ یفیپژوهش حاضر توص  ق:روش تحقی

فاده شدد. پدس از تاس های بازاریابی و وفاداری برندنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه 384که د داتشکیل می

هدا از نرمال بودن دادهده شد. در این پژوهش ه مورد قبول واقع شده و برای تجزیه و تحلیل استفاپرسشنام 345جمع آوری پرسشنامه ها 

ف محاسبه شد و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط متغیرهدا اسدتفاده گردیدد. همچندین میرناس-کلموگروف طریق آزمون

وسددیله هآمدداری بد هدایو تحلیلتجزیده ایدن روش ورود استفاده شدد.  بینی از آزمون تحلیلی رگرسیون تک متغیره بان پیشیتعیبرای 

 .گرفت انجدام 18نسدخه  SPSS فزارانرم

اط معنی داری بارت ج تحقیق حاضر نشان داد که بین بازاریابی حسی تجربه برند با وفاداری به برند ورزشی مجید ارتباطتاین  یافته ها:

 پیش بینی کند .سی توانست این عوامل را به طور مثبت و معنی داری وجود دارد . همچنین این بازاریابی ح

اریابی حسی میتواند به وفاداری برند مجید کمک کند و این شرکت زی کرد که  باان نتیجه گیربا توجه به این نتایج میتو: گیری نتیجه

 الت به این عامل  توجه بیشتری کند .ومحصدر فروش و بهبود کیفیت 

 

 بازاریابی حسی، وفاداری، برند ورزشی مجید.  :کلمات کلیدی
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 1397اردبیل در سال  ای ورزشی شهرتری از سالنهخدمات با رضایتمندی مشبین کیفیت  بررسی رابطه

 4نمغاشهناز ار،3محمدرضا فروحی، 2،مسعود ایمان زاده 1*محرم زاده مهرداد

 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی -1

 استاد یار دانشگاه آزاد اردبیل -2

 ه آزاد اردبیلدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگا -3

 شگاه آزاد اردبیلداندیریت ورزشی دانشجوی دکتری م -4

 

ها )وفادارای امل مهم در تداوم شرکت آنوی عشناسایی عوامل مهم و موثر در جهت جذب افراد به سمت میادین ورزشی و بررس هدف:

ی عه امری ضرورهای خاص و نیاز افراد جامالقمندیهای مختلف بازاریابی تحقیق و یافتن عده از روشدر این میادین با استفامشتریان( 

ده به مشتریان روی آورده شضه امروزه سازمانها برای افزایش درآمد، به جلب رضایت مشتری و بهبود کیفیت کاال و خدمات عرباشد. می

یفیت خدمات ارائه شده و هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کرقابتی موجب ترقی یک مجموعه می گردد.  اند. جلب رضایت در دنیای

 باشد.می 1397های ورزشی شهر اردبیل در ساال ز خدمات سالنفاده کننده امشتریان است دیرضایتمن

-پرسشنامه چین لیو انجام شد و پس از جمعنفر از ورزشکاران شهر اردبیل و با استفاده از  120ین پژوهش حاضر در ب روش تحقیق:

 قرار گرفت. جهت پردازش مورد استفاده  SPSS 12افزارآماری ها، نرم آوری داده

ن درآمد امیزویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان مانند وضعیت تاهل سن ، وضعیت شغلی، وضغیت تحصیلی، یافته ها: 

از یافته های تحقیق ضور در فعالیت بدنی  دفعات استفاده از باشگاه در هفته و انگیزه های ح ماهیانه ، سابقه عضویت در باشگاه و تعداد

 می باشد.

ط بین خرده مقیاس وضعیت فیزیکی، اطمینان، پاسخگویی وهمدلی با رضایت مشتری ارتبارسی نشان داد که ج برنتای ری:ه گینتیج

 . (>p 0001/0اری معنی داری وجود دارد )مآ

ابراین مندی مشتری شد. بنرضایت ب افزایشتوان موجکه با تقویت متغیرهای اطمینان، پاسخگویی و همدلی می دهد ن مینتایج نشا

ضایت مشتریان ریش شود که با برگزاری کارگاه هایی مبنی بر تقویت متغیرهای اطمینان، پاسخگویی و همدلی موجب افزا اد میپیشنه

 شد.

 

 .یادین ورزشی، اردبیلیتمندی، مشتری، مکیفیت خدمات، رضاکلمات کلیدی: 
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 آنها و خودکارآمدیهر شیراز ای معلمان ورزش مدارس شحرفه بررسی رابطه توسعه

 2، صمد گودرزی1روح اهلل عسگری گندمانی*
 ، سلیم عباسی3تیمور عسکری، 

 1شی دانشگاه تهرانزور دانشجوی دکتری مدیریت -1

 دانشگاه تهران دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی -2

 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه شهرکرد -3

 هرانری مدیریت ورزشی دانشگاه تجوی دکتدانش -4

 

 د.ای معلمان ورزش مدارس شهر شیراز و خودکارآمدی آنان بوحرفه اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه توسعه دفه هدف:

لیه معلمان ورزش مدارس شهر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کهای توصیفی و این پژوهش در حیطه پژوهش وش تحقیق:ر

گیری مورگان بدست آمد. ابزار تحقیق شامل تفاده از جدول نمونهدند که با اسمعلم بو 230 معلم( و نمونه آماری شامل 572از )شیر

( بود. 2001مدی اسچانن موران و ولفولک هوی)( و پرسشنامه خودکارآ1386ان شاه پسند و همکاران )ممعلای پرسشنامه توسعه حرفه

ای کرونباخ استفاده شد که آن از ضریب آلف تعیین پایایید شد و برای ید رشته مدیریت ورزشی تائیظر اساتها با ناین پرسشنامهروایی 

های آماری توصیفی و وش( بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از ر87/0دی و خودکارآم  74/0ایضریب پایایی )توسعه حرفه

 ستفاده شد. سون و رگرسیون( اضریب همبستگی پیر استنباطی)کلموگروف اسمیرونوف،

 .بود اآنهخودکارآمدی  ای معلمان ورزش باحرفه همه عوامل سنجش توسعه دارمعنی و مثبت یاز رابطه حاکی تحقیق نتایج :ه هایافت

 با توانیم را به خودکارآمدی معلمان مربوط ( تغییرات%54حدود ) که است آن بیانگر رگرسیون گام به گام نیز تحلیلنتیجه گیری: 

 .است عوامل به سایر مربوط( %46) تغییرات بقیام و نمود بینیپیش آنها
 

 .ای، خودکارآمدی، معلمان ورزشتوسعه حرفه کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. asgari_2008@yahoo.com 
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 استان جوانان و ورزش کل ورزشی اداره های هیئت رؤسای و نانکارک خالقیت میزان با سازمانی فرهنگ بررسی رابطه

 ربیآذربایجان غ

 3والفضل فراهانیاب ،  2وسوی رادسیده طاهره م  ،1*وحید محبوبی

 نور تهران جنوب امیدانشگاه پ یورزش تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو -1

 روه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نورگار استادی -2

 دانشگاه پیام نور مدیریت ورزشی استاد گروه -3

 

 زنددگی مبدین شدیوه سدازمان بدر کماحد جدو یا هنگرف چون دارد حیاتی اهمیت مدیران ای بر سازمانی فرهنگ شناخت امروزه هدف:

 دلیدل نهمدی به. عمل بپوشانند جامع سازمان اهداف به وانندتب ات کنند می فعالیت آن در افراد که سازمان بر حاکم جو در. است سازمان

 هددف. تسا سازمانی نگفره ارزش های اساسی هدایت و دهی لشک مدیریت وظیفه ترین اساسی که دارند می بیان مدیریت دانشمندان

 مدی ورزشی های سازمان دنی درب یتترب مدیران خالقیت میزان با نی سازما فرهنگ های مؤلفه برخی بین رابطه بررسی تحقیق این کلی

 .باشد می خالقیت با سازمانی فرهنگ های مؤلفه تک تک بررسی نآ ویژه اهداف و باشد؛

فرهنگ سازمانی توصیف شود و  ای ده گانهمؤلفه هست که در آن و سعی شده ا نوع و روش این پژوهش پیمایشی است روش تحقیق:

همبستگی اسپیرمن  ضریباز  خالقیت ای تعیین همبستگی بین فرهنگ سازمانی ور. بگردد  یینمیزان همبستگی آن با خالقیت تع

استفاده شده من و پیرسون همبستگی اسپر ضریب فرهنگ سازمانی با خالقیت ازاستفاده شده و برا ی تعیین همبستگی تک تک عوامل 

را تشکیل می دهند. ابزار مورد  یغرب یجانن آذرباااست بدنی نفر می باشد که مدیران تربیت 96است . جامعه آماری این تحقیق برابر 

ل . پس از تکمینز و پرسشنامه خالقیت رند سیپرابیپی  استیفن از پرسشنامه فرهنگ سازمانیستفاده در ا ین تحقیق عبارت است ا

 گرفت. قرار ن، اطالعات مورد تجز یه و تحلیلا توسط مدیراپرسشنامه ه

داری وجود  معنی رابطه ،یغرب یجاناستان آذربااد بین فرهنگ و خالقیت مدیران ادارات تربیت بدنی دان یافته های تحقیق نشیافته ها: 

و الگوی ارتباط با  سازش ، بری، کنترل ، هویتره،  سک پذیرییر ، بیل: نوآوریرهنگ سازمانی از قهمچنین شاخص های ف ندارد.

 دارد.عنی داری مثبت و م همبستگی مایت، انسجام و پاداش با خالقیتحای خالقیت همبستگی مثبت و معنی داری ندارد. اما شاخص ه

 توان می داشتند سازمانی روی خالقیت ار تأثیر بیشترین پاداش و حمایت ایشاخص ه که آنجا از تحقیق نتایج به توجه بانتیجه گیری: 

 معنوی و مادی های حمایت همچنین و دهی پاداش سیستم در صحیح ریزی برنامه با

 .کرد خالقیت و نوآوری به تشویق به را کنانرکا

 

 بدنی  تربیت مدیران خالقیت ، سازمانی، فرهنگ: کلیدی کلمات
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 شهر بهبهان یبدنساز یباشگاه ها انیحضور مشتر لیبا تما یتمندیخدمات، رضا تیفیه کرابط یبررس
 2سید احسان امیرحسینی ،1مهدی جوانمردی

 ایران ، یاسوج یاسوج، واحد اسالمی، آزاد هشگادان ورزش، مدیریت گروه -1

 1ورزش، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران  مدیریت گروه -2

 

 شهر بهبهان یبدنساز یباشگاه ها انیحضور مشتر لیبا تما یتمندیضاخدمات، ر تیفیرابطه ک یبررسپژوهش حاضر باهدف  هدف:

 انجام گرفته است. 

ای همطالعه در این پژوهش، کلیه مشتریان مرد باشگاه پژوهش از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری مورد اینروش  روش تحقیق:

ن ، با استفاده از فرمول حجم نمونه  و با استفاده از دقیق مشتریا ص بودن تعدادهبهان بوده است. با توجه به نامشخپرورش اندام شهر ب

گرآوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه نفر بعنوان نمونه مورد نیاز انتخاب شد. برای  370 دادای، تعگیری چند مرحلهروش نمونه

( و پرسشنامه 2008ری  لیو ) مندی مشتیتپرسشنامه رضا(، 2003(، شن )1996چن )  یت خدماتپرسشنامه کیفگردید.  استفاده

پایایی این ابزار با  اده از نظرات استاد راهنما مورد تائید قرار گرفت.فاست( استفاده شد. روایی این پرسشنامه با 2006تمایل حضور لیم )

ده از آزمون همبستگی ش با استفادر این پژوه تجزیه و تحلیل داده ها رار گرفت. باخ نیز مورد تائید قاستفاده از ضریب الفای کرون

 پیرسون و با استفاده از نرم افزار پیرسون صورت گرفت.

ی معنادار و رابطه کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان ای فرضیه اول این پژوهش نشان داد که بین دو متغیرهته یاف یافته ها:

ی معنادار و رابطه کیفیت خدمات و تمایل حضور مشتریان ربین دو متغی در خصوص فرضیه دوم مشخص گردید که مثبتی وجود دارد.

 تی وجود دارد.  نادار و مثبی معرابطه رضایتمندی و تمایل حضور مشتریانمتغیر  دو مثبتی وجود دارد. همچنین مشخص گردید که بین

بدنسازی شهرستان  ر باشگاه هایور مشتریان دل حضدی مشتریان نقش کلیدی در تمایهمواره کیفیت خدمات و رضایتمننتیجه گیری: 

  بهبهان دارند.
 

 انیشترحضور م لیتما ،یتمندیخدمات، رضا تیفیک کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Email: amirhosseini474@gmail.com                                           مسئول : سید احسان امیر حسینی                                                       هنویسند  1
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 در بخش ورزش استان کرمانبررسی راهکارهای ممکن جهت جذب خیّرین 

 1*سمیه محمدی

 انشگاه شهید باهنر کرمان کارشناس ارشد مدیریت ورزشی د -1

 

 انجام گرفته است.  بررسی راهکارهای ممکن جهت جذب خیّرین در بخش ورزش استان کرمانهدف  وهش حاضر باژپ هدف:

، 95-94-93ین تحقیق شامل واقفین سال های آماری اجامعه  ی و به لحاظ هدف کاربردی است.شیمایپ قیتحق روش روش تحقیق:

(220N= ،)نفر( بودند. با  414)در مجموع تعداد  ن ورزشی یارنفر از خیّری 36نفر و  158اوقاف استان کرمان به تعداد  ارهاد کارشناسان

محقق ساخته ای  طالعات، پرسشنامهابزار جمع آوری ای از روش تمام شمار استفاده شد. رگی برای نمونه، توجه به حجم جامعه آماری

س طیف پنج ارزشی لیکرت ود که بر اساب "ساختاری -فرهنگی، آموزشی، انگیزشی و اداری  "گویه مشتمل بر چهار راهکار  35حاوی 

برای . بل قبول جهت تجزیه و تحلیل داده ها برگشت داده شدای قپرسشنامه نهای 385تنظیم گردید. پس از توزیع پرسشنامه ها تعداد 

ی پرسشنامه درون ان از پایاییهمچنین برای اطمین زه استفاده شد.محتوایی، صوری و سا سه نوع رواییاز پی بردن به روایی پرسشنامه 

از آمار توصیفی ( بدست آمد. α=  82/0) پس از لحاظ کردن نظرات متخصصان از روش آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی درونی

، از داده ها استفاده شد؛ در این راستاو از آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل  های مرکزی و پراکندگی داده ها جهت بررسی شاخص

به  راهکارهاندی بیت و جهت اولو 20SPSSنرم افزار آماری با استفاده از   P<05/0تک نمونه ای در سطح معناداری  t امتریکارپ آزمون

  استفاده شد. Expert Choiceاز نرم افزار  AHPروش 

  یافته ها:

 اد:یافته های بدست آمده از این پژوهش نشان د

  داشت. رزش و نمره مالک اختالف معناداری وجودن در بخش وجذب خیّری هتج فرهنگیبین میزان راهکارهای 

  داشت. بخش ورزش و نمره مالک اختالف معناداری وجود در جهت جذب خیّرین آموزشیبین میزان راهکارهای 

 داشت. اختالف معناداری وجود بین میزان راهکارهای انگیزشی جهت جذب خیّرین در بخش ورزش و نمره مالک 

  داشت. ساختاری جهت جذب خیّرین در بخش ورزش و نمره مالک اختالف معناداری وجود _ی های ادارن راهکارمیزابین 

 یولوبراساس ا(ت بندی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبAHP ترتیب اولویت ،)به  راهکارهای جذب خیّرین در بخش ورزش

 ی. ساختار –اری فرهنگی، انگیزشی، آموزشی و اداز: ترتیب عبارتند 

ی کارآمد بر فضای معنوی جامعه تصورتواند به معرّفی افراد خیّر و نیکوکار و انعکاس اقدامات ارزشی و ماندگار آنان مینتیجه گیری: 

ردم بخشی از مشکالت جامعه و خدمت به م برطرف کردن خویش زمینه اندیش که با توان و سرمایهنیک خیّرینعرّفی تأثیر بگذارد. با م

فضای جامعه  ری دشود و عطر خوش معنویت، ایثار، اخالص و دیگرخواهو خیرخواهی در جامعه کشت می بذر عاطفهاند، آورده را فراهم

 شدن این راهکارها زمینه  جذب خیّرین در بخش ورزش فراهم آید. اییاجرکه با  امید است .گرددپراکنده می

 

 رمانراهکار، ک خیّرین، ورزش، یدی:ت کلکلما
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 ایت شغلی، تعهد سازمانی و درگیری شغلی کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایرانی رضبررس
 2سید عبد ا... هاشم ورزی ،2*یمحمد حام ،1محمد پرگر

 ایران ساری، اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحدورزشی،  کارشناس ارشد مدیریت -1

 ایران ساری، می،الاس آزاد دانشگاه ساری، واحد زشی،رو مدیریت گروه-2

 

انجام گرفته  ان ایرانینوابررسی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و درگیری شغلی کارکنان فدراسیون ناشپژوهش حاضر باهدف  هدف:

 است. 

و قراردای فدراسیون انی پیم ،جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان رسمی است. توصیفیر از نوع پژوهش حاض روش تحقیق:

نفر به  169 نفر بود که از این تعداد 300مجموع  تعداد این افراد در و مرد کهعم از زن های تابعه ا کشور و هیات ایران در کل ناشنوایان

(، 1951) یت شغلی بری فیلد ورثشدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه پرسشنامه رضاروش تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب 

 15( بود. روایی پرسشنامه ها به تائید 1990تعهد سازمانی آلن و مایر ) شنامه( و پرس1965)داهل و کنجر پرسشنامه درگیری شغلی ال

 یبرایب آلفای کرونباخ تائید رسید. سشنامه ها با استفاده از ضرثبات درونی و ثبات زمانی پرمدیریت ورزشی رسیده و  تیدنفر از اسا

. تمامی عملیات استفاده شدو انحراف استاندارد  یانگینم ی،و درصد فراوان یواناز جدول فرا یفیها در سطح آمار توصداده لتحلیویهتجز

 . انجام شد 22 هنسخ  SPSSفزار ارم آماری با استفاده از ن

بود.  0.427و انحراف استاندارد آن  3.21ن ن داد که میانگین رضایت شغلی کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایراحقیق نشانتایج ت یافته ها:

گیدری شدغلی کارکندان رد نبود. میدانگی 0.520و انحراف استاندارد آن  3.23مانی کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایران گین تعهد سازمیان

نفدر( بدین  31درصدد ) 3/18 سال، 5نفر( کمتر از  54درصد ) 0/32بود.  0.492و انحراف استاندارد آن  3.13فدراسیون ناشنوایان ایران 

سدال  21-25نفر( بین  19درصد ) 2/11سال،  16-20نفر( بین  20درصد ) 8/11، سال 11-15بین ( نفر 33) درصد 5/19،  سال 10-5

نفدر( دارای  21درصدد ) 4/12نفر( دارای مددرک دیدپلم،  18درصد ) 7/10د. سال سابقه کاری داشتن 25باالتر از  ر(نف 12درصد ) 1/7و 

نفدر( دارای مددرک  1) 6/0نفر( کارشناسی ارشدد و  50درصد ) 6/29، کارشناسیای مدرک دار نفر( 79درصد ) 7/46رک فوق دیپلم، مد

 دکترا بودند.

 هایفرصت تعامل و، استقالل کاری، دستمزد ق وداخت حقومیزان پررین عوامل در ایجاد رضایت شغلی کارکنان )تمهمنتیجه گیری: 

باشند، در نتیجه، اگر کارمندی در یک یا چند ( میهای سازمانیسیاست، کاری وظایف، مقام شغلی و ، شأنا دیگرانبرقراری ارتباط ب

غلی کارکنان را به ت چگونگی رضایت شبایسها همیشه میسازمان و ه سازمانش را ترک کند؛کرد جنبه از کار خود راضی نباشد تمایل دا

نیفتند. کارکنانی که درگیری  ترک شغل خود آینده به فکر ها بررسی کنند. که درخشی سازمانوری و اثربدر بهره عنوان عامل مهم

، در نظر نگیرند شان وجود داردترین چیزی که در زندگیعنوان اصلی ها بشود کار خود رشغلی کمتری نسبت به کار خود دارند باعث می

یاد تمایل به ترک احتمال زان شود و به بیگانگی نسبت به شغلش باعث از خودت گرا داشته باشند و در بلند مدت یا نتواند یک کار جه

 سازمان را خواهند داشت.

 

 یلشغ تعهد سازمانی، درگیری رضایت شغلی، کلمات کلیدی:
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 های بدنسازی منتخب شهر تهراندر  باشگاه (CRM)با مشتریبررسی زمینه های پیاده سازی مدیریت ارتباط 

 3، محسن باقریان2الهه حیدریان ،1*الناز غفارنیا

 یت ورزشی دانشگاه علوم و تحقیقات،تهرانارشد مدیرکارشناسی  -1

 می واحد دماوند، تهران، ایراناسالعضو هیات علمی گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد  -2

 ن، تهران، ایراعلوم وتخقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد  روه تربیت بدنی،عضو هیات علمی گ -3
 

در  باشگاه های بدنسازی منتخب شهر تهران  (CRM)زی مدیریت ارتباط با مشتریهای پیاده سابررسی زمینه پژوهش حاضر باهدف 

 است.

مشتریان زن ومرد باشگاه های بدنسازی دارای کلیه جامعه آماری تحقیق را  .است همبستگی -توصیفینوع  زر اپژوهش حاضروش تحقیق 

شده  ر نظر گرفتهشکیل داد. حجم جامعه نامحدود دداشته اند، ترزشی مشارکت رنامه های ودر ب 96تهران در سال  گانه شهر22مجوز مناطق 

باشگاه واز هرباشگاه با  50تعداد  ها،گاهازکلیه مناطق بادرنظر گرفتن نسبت باش نفر ، 384، دحدوبر اساس فرمول کوکران برای جامعه نام و

از هر باشگاه به صورت  تصادفی ساده جهت  یی ودرنهایتچند مرحله ا ه بدنسازی ازنمونه گیری خوشه ایی،استفاده از لیست اعضای باشگا

( و 2001(، سان)2002گ و چن )العات از سه پرسش نامه سه پرسشنامه استاندارد مینطی اانتخاب افراد استفاده خواهد شد.  برای جمع آور

 رزشی مورد تایید قرار گرفته استمدیریت و فر از اساتیدسه پرسشنامه توسط ده نمحتوای هر  هاد. روایی پرسشنامه( استفاده ش1999کینی)

با استفاده زمانی پرسشنامه ها ثبات درونی و ثبات . رسیده و زم برخوردار می باشدر الو بعد از اعمال کلیه نظرات ارائه شده توسط آنها از اعتبا

و لیزرل تحلیل شد. SPSS24ری افزارهای آمافاده از نرم های تحقیق پس از جمع آوری با است از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید. داده

شتری را با موفقیت اجرا می توانند با انجام تمهیداتی مدیریت ارتباط با م یسازنتایج معادالت ساختاری نشان داد که مدیران باشگاه های بدن

  کنند. 

  

 های بدنسازی.ی، باشگاهمدیریت ارتباط با مشتر کلمات کلیدی:
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 کاربران مسیرهای تندرستی نقاط مختلف شهر مشهد ل انگیزشی بررسی عوام

 ازی پارکی (سبدن)با تاکید  برنقش  استفاده از دستگاههای 
 2، طیبه مالزم 1حسن صافدل

 ه ای فنی و حرف دانشگاه -1

 رضوی خراسانپرورشوآموزش -2 

 

 از استفاده  برنقش  تاکید با) مشهد شهر مختلف نقاط ستیتندر مسیرهای کاربران انگیزشی عوامل بررسییق، هدف از این تحقهدف: 

  باشد( می پارکی بدنسازی دستگاههای

 20کلیه شهروندان مشهدباالی جامعه آماری شامل تحقیق،  باشد و جامعه آماریمی مقایسه ای_پژوهش حاضر علی :اسیروش شن

برای حجم نمونه نیز براساس حداقل تعداد  دهند .را تشکیل میی این تحقیق رای مدرک دیپلم باشند، جامعه آمارسال که حداقل دا

پرسشنامه تحویل گرفته و  327ع و پرسشنامه توزی 400طبقاتی -گیری تصادفیشیوه نمونه به نمونه قابل قبول از طریق جدول مورگان و

 ز شد.آنالی

بدنسازی پارکی از پرسشنامه محقق  قش دستگاههایا تاکید بر نی همه بشرکت کنندگان در ورزش برا همچنین برای  بررسی انگیزه

 سوال(، عوامل زیست12سوال(، عوامل فرهنگی)9جهیزات)تو  های: کیفیت تاسیساتاخته استفاده شده که شامل مولفهس

کرت ای لیج درجهباشد که براساس مقیاس پنوال(، میس12بوط به زیرساختها)سوال( و عوامل مر10سوال(، عوامل اجتماعی)9محیطی)

 .شد انجام 23 نسخه  SPSS راافز نرم از استفاده با آماری عملیات تمامی بدست آمد. α=86/0است. پایایی پرسشنامه گذاری شدهرزشا

ه در پنج عامل مورد نظر را بدست آورد کبا چرخش متعامد،  3/0نامه و نتایج بارهای عاملی باالتر از عاملی پرسش نتایج تحلیلیافته ها: 

باشد و یی م( نشان داد که حجم نمونه کاف P<0001/0و بارتلت ) KMO=87/0لها استخراج شده بود. آزمون واریانس سوا 64/0آن 

آنالیز  (p≤0/05دار)یدمن در سطح معنیهای ویلکاکسون و فرها نیز با استفاده از آزمونعوامل مورد نظر در جامعه وجود دارد. داده

 شدند.

 فرهنگی، عوامل تسهیالت، کیفیت شامل شدند، مطرح تحقیق این در که تأثیرگذار های¬مؤلفه تمام که داد نشان نتایج نتیجه گیری:

-تاولوی دادبرون بنابر. دارند نقش تندرستی مسیرهای در ورزش توسعه بر ، محیطی عوامل نهایتا و زیرساختاری عوامل اجتماعی، لاموع

 نهایتا و  محیطی عوامل تجهیزات،زیرساختارها، فرهنگی،کیفیت عوامل هایزیرمقیاس هب ترتیب به راگ تحقیق؛ این از منتج هایبندی

 ورزش توسعه باعث و بوده مسیرها این کاربران ذهن در بتمث جایگاه ایجاد و سازیخاطره ، آن نتیجه پردازیمب عیاجتما عوامل اجرای

 .داشت خواهد دنبال به را آنها بیشتر چه هر ابیشاد و سالمتی رشد   و شهروندان رضایت نتیجتا و  شودمی همگانی

ای با داشتن روحیههای ورزشی و ایل هر چه بیشتر شهروندان به فعالیتم، تعوامل ذکرشده این پژوهش گفت نتیجه توانمی بطور کلی

نابراین الزم است ت. بشهروندان اس مثبت ورزش در ذهن سازیمل؛ جایگاهنشاط به موازات رشد دانش آنهاست. نتیجه همه این عوا

آنها به یکی از مهمترین اهدافشان که همان  ردنتر کمسئولین شهرداری شهر مشهد با بازنگری بر فضاهای ورزشی و تالش جهت بهینه

 کنند. و بتوانند به رشد سالمتی آنها کمکو فعال داشته باشند  رزش برای همه است دست یافته تا شهروندانی با نشاطتوسعه و

 

 ورزش همگانی، انگیزه ورزشی، دستگاههای بدنسازی پارکها، شهر مشهد.یدی:  ت کلکلما
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 (یورزش یعیطب یه هابر جاذب دی)با تاک استان لرستان یورزش یعه گردشگرستو عوامل موثر بر یبررس

 محمودی سید محمدرضا رشیدی آل هاشم،یاسر ،1*محسن هادی طحان
 

 نور استان تهراناه پیام ورزشی دانشگ کارشناسی ارشد مدیریت -1

 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه امام حسین)ع( -2

 نور استان تهران امیدانشگاه پ یورزش تیریارشد مد یکارشناس -3
 

 یهابر جاذبه  دیاستان لرستان با تاک یورزش یمقاله تالش شده است در مرحله نخست عوامل موثر بر توسعه گردشگر نیدر ا هدف:

 یبند تیولواها  یاستراتژ زیآم تیموفق یاجرا یعوامل به جهت اقدمات الزم برا نیا یگردد و در مرحله بعد ییشناسا یزشور یعیطب

 شوند.

شگری و پژوهش شامل کارشناسان بخش گردشگری سازمان گرد یاست. جامعه آمار یلیتحل -یفیروش پژوهش، توص روش تحقیق:

 62) یورزش یها ئتیو کارشناسان ه رانینفر(، مد 35) یگردشگر نهیدر زم یمسافرت یها شناسان آژانسنفر(،کار 23) یفرهنگ راثیم

 یبر جاذبه ها دی) با تاکیورزش یگرامل توسعه گردشمحقق ساخته عو شنامهاز پرس قیبه اهداف تحق یابیستد یاباشد. بر ینفر( م

و  ینفر آزمودن 30با  یمطالعه مقدمات کیآنها در  ییایو پا دییات دیاز اسات تن 15پرسشنامه توسط  ییاشد که رو ( استفادهیورزش یعیطب

با استفاده  یو استنباط یفیتوص یرماآ های¬از روش ها¬ادهد لیو تحل هیبه منظور تجز نینچهم (محاسبه شد.750/0کرونباخ ) یبا آلفا

 ده شد.( استفا21)نسخه  spssاز نرم افزار 

و  یآب ی(، جاذبه های مربوط به ورزش ها55/3رتبه ) نیانگیبا م یو غارنورد یکوه نوردمربوط به  جاذبه های ج،یبا توجه به نتا یافته ها:

رتبه  نیانگیبه صورت مشترک با م«  یگردعتیو تپه نوردی و طب  دیو صمربوط به شکار  ی(، و جاذبه ها26/3رتبه ) نیانگیم با  یفصل

 استان لرستان برخوردار هستند. یری ورزشدشگگر ۀدر توسع تیماه نیتر(از باال87/2)

 لیاز قب یورزش یگردشگر یعیطب یجاذبه ها  یابر یساخت ریدر بخش ز یگذار هیسرما ق،یتحق جیبا توجه به نتانتیجه گیری: 

 یورزش یگردشگر ژهیبه و یدر بخش گردشگر ناریدر استان لرستان مورد توجه مد یو فصل یآب ی، ورزش ها یو غار نورد یدکوهنور

 .ردیگ قرار
 

 لرستان ،یگردشگر ،یعیطب یجاذبه ها ،یورزش یگردشگر کلمات کلیدی:
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 های تربیت بدنی کشور زش عالی دانشگاهوآم بررسی فساد در
 2اکرم قبادی یگانه ،1*یبهرام یوسف

 هدانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشا -1

 دانشگاه رازیدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی  -2

 

ین بخش، طراحی شده ادر پژوهش حاضر با بررسی ابعاد فساد در آموزش عالی و همچنین انگیزه افراد و بررسی میزان هزینه  هدف:

 است. 

بهتر پدیده فساد در آموزش ها و زوایای پنهان یک پدیده، برای درک یفی برای پیچیدگیب روش شناسی کبه دلیل تناس روش تحقیق:

یری گنهها استفاده شد و نموته شده است. از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری دادهیفی بهره گرفروش تحقیق ک عالی از

ولیه ضمن بود با تماس تلفنی ا هرستی که از دانشجویان، اساتید و دالالن در دسترسبه شکل نظری انجام شد. بر این مبنا بر اساس ف

ژوهش، به منظور ایجاد فضای اعتماد و آسودگی خاطر مصاحبه شوندگان، در ح کامل هدف پ، پس از توضیدعوت و بیان موضوع پژوهش

از نفر  35نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی،  18از  محرمانه بودن  به آنان اطمینان داده شد. اطالعات وان مورد حفظ هویت آن

اصل شد. مشارکت کنندگان از شهرهای مختلف بودند اشباع نظری حآوری شد تا  نفر از اساتید جمع 5از دالالن و  نفر 52نویسندگان، 

ها تلفنی صورت گرفت. تمامی مصاحبهفر ساکن استان کرمانشاه بودند. به درخواست افراد ن 10ولی دالالن از شهر تهران بودند و تنها 

-ها، هدف این بود که از دادهدهدر تحلیل دا شد.دداشت میها بصورت کتبی یابود. تمامی پاسخدقیقه  45تا  35بین  زمان هر مصاحبه

مطالعه حاضر  تر در انتزاعی حرکت شود. درمفاهیم و مضامین کلی تسم ترین شواهد موجود بهیعنی استقرایی –های جمع آوری شده 

رد صحت شد تا در مو ندگان خواستهابی از سوی اعضا )از برخی شرکت کنماد از تکنیک اعتباریبه منظور رسیدن به معیار قابلیت اعت

ر در روش تحقیقات کیفی، در مراحل کد ظب نیافته های کلی اظهار نظر کنند( و همچنین با بهره گیری از تکنیک ممیزی ) دو صاح

 راج مقوله ها نظارت داشتند( استفاده شد. گذاری و استخ

و اصالح(، انجام  ام امور پایان نامه )ویرایشج مقاله، انجپزال، استخراشتن مقاله، پروتحقیقات در سطح نو ها،براساس مصاحبه یافته ها:

گرفت. همچنین، انگیزه می مقاله، نوشتن کتاب )بصورت ترجمه یا تالیف( انجام جخراکامل رساله و پایان نامه یا فصول آن، است

ه نویسندگان و دالالن شد، درحالی کشان ذکر ودنکاری اساتید راهنما و شاغل با کمر مورد روش پژوهش و یدانشجویان نبود آگاهی د

ی به جویان با روش تحقیق و یا نبود وقت کافی جهت رسیدگشدانانگیزه مالی و کسب درآمد داشتند و اساتید راهنما نیز عدم آگاهی 

مراجعه انی که قبال عرفی دانشجویمراجعه بود که در هر چهار گروه، مهای پژوهش، فرایند شامرو دانشجویان را بیان کردند. از دیگر، پرس

انونی بودن این عمل اذغان داشتند. در پایان در قغیرکرده بودند، بیشترین مورد گزارش شد. در مورد آگاهی از مجازات، تمامی افراد به 

ان شاغل و  ت دانشجوی پژوهشگر، پذیرش دانشجویسیستم آموزشی در تربیسخ به  علت اصلی فساد در آموزش عالی، عدم کارایی پا

 توان اشاره کرد.بدون توجه به ظرفیت اساتید راهنما میذیرش دانشجو پ

سیستم آموزش عالی بدون توجه به بیت دانشجوی پژوهشگر متاسفانه بسیار کمرنگ شده و رر تنقش سیستم آموزشی دنتیجه گیری: 

باعث شده که انگیزه  حصیالت عالی،دانشجویان ت . از سوی دیگر نرخ بیکاری در میانی کمیت روی نهاده استکیفیت آموزش به سو

وازرت  موزش عالی دامن بزنند. بنابراین، سیستم آموزشی درآطح آمدهای آن، به فساد در سکسب درآمد آنان را با داشتن آگاهی از پی

  عالی را به حداقل برسانند.  ، ریشه فساد در آموزشعلوم و وزارت کار باید به توجه به این امر
 

 .د، انگیزه، فرایند، آموزش عالیساف ت کلیدی:ماکل
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 های المپیکی کشوربررسی کارآیی فدراسیون

 3، حمید قاسمی 2، ابوالفضل فراهانی2اورزشن ک، لقما*1محمد علیمردانی

 مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران  وی دکتریدانشج -1

 دانشگاه پیام نور  استاد مدیریت ورزشی -2

 نشگاه پیام نورایریت ورزشی ددانشیار مد -3

 

 باشد.های المپیکی کشور میهدف از این تحقیق بررسی کارآیی فدراسیون هدف:

آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل صورت میدانی جمععات بهنگر است که اطالتحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته یق:روش تحق

های مربوط به سال گیری کل شمار استفاده گردید. دادهمعه از نمونهودن تعداد جاالمپیکی کشور بود که به علت کم ب فدراسیون 25

ها استفاده گردید. در ل تحلیل پوششی دادهها از مد. به منظور تعیین میزان کارآیی فدراسیوندردیآوری گها جمعاین فدراسیون 1395

های( های )استراتژین منظور شاخصباشد. به همیای تحقیق میهها و خروجیلین گام تعیین ورودیها، اویل پوششی دادهروش تحل

 های خروجیاز شاخص که برخید در قالب پرسشنامه توزیع گردید. از آنجاوه بها که با مدل کارت امتیازی متوازن تعیین شدفدراسیون

ها، به منظور آوری دادهمعاشت  پس از جهر سطح نسبت به سطح دیگر تفاوت د چند سطح بودند و ارزشبه کار رفته در تحقیق دارای 

های ارزیابی از تعیین ورودی یا خروجی بودن شاخص رنظو(. به م178، 1378ها از مقیاس فازی استفاده شد )الهی، گذاری مؤلفهارزش

فاده محور است وجیخر BCCو  CCRناکارآمد از دو روش  هایها و شناسایی فدراسیونعیین میزان کارآیی فدراسیونآزمون خی دو و ت

 برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شد.  DEA Solverو  SPSSد. همچنین از نرم افزار گردی

به عنوان  شاخص 5به عنوان ورودی و  اخصش 4های المپیکی، ( فدراسیوناستراتژی )شاخص ارزیابی 9از نتایج نشان داد که  :اه هیافت

و کارآیی مقیاس کارآ بودند، فدراسیون  BCCو  CCRدو الگوی اسیون در هر فدر 17اد که همچنین نتایج نشان د باشند.جی میخرو

ناکارا بودند. نتایج  BCC و CCRدو الگوی فدراسیون در هر  6کارآ نبود و  CCRولی در الگوی  دبو کارآ BCCگلف اگرچه در الگوی 

ای برای تولید هشتند و منابع به اندازازه مطلوب دافدراسیون اند 17فدراسیون المپیکی،  24ز مجموع بازده به مقیاس نشان داد که ا

منابع زیادی برای تولید  از نظر میزان منابع مورد استفاده بزر  بودند و از یونفدراس 5ها  استفاده گردیده است. های آنخروجی

 بودند.ستفاده کوچک ا ن نیز از نظر اندازه منابع موردفدراسیو 2ها استفاده شده است و های آنخروجی

اختیار  در  باشد.وع مهمی میضمو های المپیکیدر فدراسیون منابع سطح بودن بهینه و بودن اندازه به موضوع به توجهنتیجه گیری: 

 تولید کم برای منابع داشتن تیارخا در دیگر سوی از و اندازه سازمان شدن بزر  به منجر هاخروجی تولید ایبر زیاد منابع داشتن

 شود.می هانفدراسیو ناکارآمدی باعث حالت دو در و گرددمی سازمان کوچک اندازه به رمنج هاخروجی

 

 ها، کارآیی.سیون المپیکی، تحلیل پوششی دادهافدر کلمات کلیدی:

 

 

 

 



    پوسترمقاالت                                                                                        همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  چهارمین              
  

114 

 

 بررسی مشکالت حمایت مالی ورزشی و ارائه راهکارهای آن در شهرستان ابهر

 3ینخانی، لیال حس*2ی، سید سعید حسین1ابراهیم علی دوست

 استاد دانشگاه تهران، -1

 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در ورزش دانشگاه تهران، -2

 ی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی ابهرسشناکار -3 

 

 بود. های آن در شهرستان ابهر بررسی مشکالت حمایت مالی ورزشی و ارائه راهکارهدف از تحقیق حاضر  ف :ده

جامعه آماری پدژوهش را مددیران هیئدت هدای ورزشدی و ق حاضر توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است. تحقیروش  وهش:پژ روش

نفدر از مددیران  75نفدر از مددیران ورزشدی و  75ند. نمونه پژوهش شدامل ن کارخانجات و شرکت ها در شهرستان ابهر تشکیل دادادیرم

استفاده شد که پایدایی آن ارزشی لیکرت  5( با مقیاس  1391بساالن)ستاندارد آپرسشنامه از جهت جمع آوری اطالعات اها بود.   شرکت

 می باشد. 90/0رسشنامه راهکارهای حمایت ورزشی و برای پ 82/0برای پرسشنامه مشکالت حمایت ورزشی  خنبابا استفاده از آلفای کرو

داده هدا در  ی بودن توزیع داده ها استفاده شد و سدپسعیای آزمون طباسمیرنوف بر –از آزمون کلموگروف  پس از جمع آوری اطالعات،

های آماری تحلیل واریانس بدا با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون  .دشدندو بخش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل 

مسدتقل بدرای مقایسده جامعده( و تدی گین هدای چندد برای مقایسه زوجی ها)مقایسه میدان آزمون تعقیبی بونفرونی اندازه گیری مکرر و

 .( P)استفاده شد میانگین دو جامعه

( و اولویت عوامل راهکارهای  2X= 21/914و F 201/820=وSig=0/001 امل مشکالت حمایت ورزشی )وت عبین اولوییافته ها:

(  Pمعنی داری وجود داشت)اوت زمودنی ها تفاز دیدگاه کلیه آ(  Sig=0/ X2800/386=F ,001=26/198حمایت ورزشی)

، ارتباطی، ، و در راهکارهای حمایت ورزشی عبارتند از: اجرایییحیطکه به ترتیب عبارتند از: اقتصادی، ساختاری، مدیریتی و م

 .تسهیالتی، حمایتی و فرهنگی

ان مشدکالت حمایدت ورزشدی( مدی تدوی )از عوامل ین عامل محیطادی و اهمیت پایت باالی عامل اقتصبا توجه به  اهمی نتیجه گیری :

نین بده یت بحران مالی کارخانجات و شرکت ها می باشد، هم چعوض گفت مشکالت حمایت ورزشی بیش تر تحت تاثیر عامل اقتصادی و

 اکیدد وخصدص و مداهر تاز مددیران ورزشدی مت ی( بدر اسدتفادهراهکارهدای حمایدت ورزشددلیل  اهمیت باالی عامل اجرایی )از عوامدل 

 قراردادهای حمایتی استاندارد با قوانین روشن تنظیم شود. 

 

 رزشی،مدیران ورزشی،مدیران شرکت ها، راهکارهای حمایت ویرزشحمایت مالی،حمایت و کلمات کلیدی:
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 تربیت بدنی و علوم ورزشیهای کارآفرینانه و قصد کارآفرینی دانشجویان بررسی مهارت

 2، افشین حسنی محتشم1برومنددرضا ، محم1*کیانیمحمد پور

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی -1

 دیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتیمشد کارشناس ار -2

 

بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهای کارآفرینانه و قصد کارآفرینی دانشجویان تربیرسی مهارتین پژوهش برهدف اصلی ا هدف:

 بهشتی است. شهید

 1396-97لی یتحصبدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی در سال جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان تربیت روش تحقیق:

درصد از آنها  9/41گیری ساده انتخاب شده است که ونهدانشجو به روش نم 260فرمول کوکران نفر بوده و طبق  300باشد که حدودا می

های نامه محقق ساخته بود. متغیرهای مورد بررسی شامل مهارتآوری اطالعات پرسششد. ابزار جمعابنها مرد میآ درصد 1/58زن و 

ینی سازی و بازاریابی( و قصد کارآفرریزی، تیمررات حقوقی و تجاری، برنامهوکار، ارتباطات، آشنایی با قوانین و مق )طرح کسب یرینکارآف

ی کرونباخ استفاده گرفت و برای بررسی پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفا د تأیید قرارمتخصصان مور است. روایی صوری توسط جمعی از

 ای استفاده شد.نمونه تی تکها از روش معادالت ساختاری و آزمون و تحلیل داده زیهشده است. برای تج

های مهارت های کارآفرینی شامل شاخصی، قصد کارآفرینمهارت های کارآفرینانه بر تاثیر  نتایج حاکی از آن است که علیرغم یافته ها:

یان تربیت بدنی در سازی و بازاریابی در دانشجوریزی، تیمری، برنامهاتج وکار، ارتباطات، آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی وطرح کسب

 قرار دارد. طور معنی داری باالتر از میانگین یر قصد کارآفرینی به سطح مطلوبی قرار ندارد ولی متغ

رآفرینی ضروری می ای کهاهای درسی دانشجویان جهت افزایش مهارتتوجه به مباحث کارآفرینی و بازنگری در برنامهنتیجه گیری: 

 سب و کار داشته باشند.برای راه اندازی یک کشود دانشجویان انگیزه و امکان بیشتری نی باعث میباشد و تقویت مهارت های کارآفری

 

 ینانه، قصد کارآفرینی، دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتیی کارآفرمهارت ها دی:کلمات کلی
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 زشی استان آذربایجان غربیررسی میزان آگاهی از حقوق ورزشی در بین مربیان ورب

 2*وحید محبوبی ، 1ناصر سلیم زاده

 ق خصوصیرشد حقوناس اکارش –انشگاه پیام نور شته حقوق داستاد ر -1

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و دانشجوی کارشناسی رشته حقوق پیام نور واحد فیرورق -2

 

وهش حاضدر ر بین مربیان ورزشی استان آذربایجدان غربدی بدود. پدژام تحقیق حاضر بررسی میزان آگاهی از حقوق ورزشی دجان هدف از

سوب مدی شدود. جامعده آمداری تحقیدق حاضدر را کلیده ت کاربردی محزمره تحقیقا وع همبستگی بود.که به لحاظ هدف درتوصیفی از ن

شمار استفاده شد کده پدس  تشکیل می دادند.جهت تعیین حجم نمونه از روش کل 1397ل مربیان ورزشی استان آذربایجان غربی در سا

شدنامه )عسدگری، تحقیق از پرست مورد نیاز گشت داده شد. جهت جمع آوری اطالعاپرسشنامه صحیح بر 276از توزیع پرسشنامه تعداد 

قوق ورزشی( استفاده شد. پایایی پرسشنامه با حصی سوال بسته )در دو سطح آگاهی های عمومی و آگاهی های اختصا 40( شامل 1394

ن، صدیفی )میدانگیحلیدل داده هدا از روش هدای آمداری تو. به منظور تجزیده و تبدست آمد  93/0ده از روش آلفای کرونباخ برابر با استفا

آزمدون خدی دو( اسدتفاده  ن وتاندارد، فراوانی جداول( و همچنین آمار استنباطی )تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسدوانحراف اس

اسدبی قدرار دارد. رزشدی اسدتان در سدطح منطح آگاهی عمومی و اختصاصی از حقدوق ورزشدی مربیدان وشد. نتایج تحقیق نشان داد س

 بقه کار در حوزه ورزش و سطح تحصیالت جامعه مورد نظر ارتباط معناداری وجود دارد.ورزشی با سا گاهی از حقوقهمچنین بین سطح آ

 

 رزشیحقوق ورزشی ، آگاهی از حقوق ورزشی، مربیان و یدی:لت ککلما
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 های ورزشی استانی  بررسی نقاط ضعف و قوت بکارگیری بازنشستگان در هیات

 پریسا نجفی

 یریت ورزشی دانشگاه گیالنسی ارشد مدجوی کارشنانشدا

 

 ان در هیات های ورزشی استانی بود. گشستهدف از پژوهش حاضر، بررسی نقاط ضعف و قوت بکارگیری بازن هدف:

ه ت. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیشده اسباشد و به شکل میدانی انجامپیمایشی می -حقیق از نوع توصیفیش ترو روش تحقیق:

انجام  هساددفی بدنی و صاحب نظران ورزشی به تعداد نامحدود تشکیل می دهند.  نمونه گیری به روش تصاساتید تربیت متخصصان، ا

ها به امهمیق بود. روایی پرسشنرد استفاده پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه عپرسشنامه جمع آوری شد. ابزار مو 311شده و 

محاسبه شد. برای  84/0ها در یک آزمون مقدماتی و با آلفای کرونباخ ایی آنی رسید و پایمدیریت ورزش تن از متخصصین  6تأیید 

افزارهای زمون تی تک نمونه ای و فریدمن با استفاده از نرمهای آماری توصیفی، استنباطی، آها از روشیج دادهانت وتحلیلتجزیه

 استفاده شد.  24نسخه  اس.پی.اس.اس

 هی کدرصد از نمونه مخالف به کارگیری بازنشستگان در هیات های ورزشی استانی بودند در حال 74نشان داد که نتایج تحقیق  یافته ها:

ضعف بکارگیری  همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن، مهمترین نقطهدرصد بدون نظر بودند.  11درصد موافق بودند و  15

(. با این 01/0و نگاه سنتی به مدیریت هیات های ورزشی بود )در هیات ها  کاهش خالقیت تگان عدم ایجاد فرصت برای جوانان،بازنشس

 ی شده در مصاحبه در بخش کمی تحقیق تایید نشدند. یاساحال هیچکدام از نقاط قوت شن

ستان های ورزشی ا نان، بکارگیری بازنشستگان در هیاتبه نظر می رسد با  توجه به کاهش موقعیت های شغلی برای جوانتیجه گیری: 

 وه بر بحث مدیریتی، با مشکل مخالفت افکار عمومی نیز مواجه است. ها، عال

 

 ، مدیر ورزشی، بازنشستگانیرزشهیئت و کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    پوسترمقاالت                                                                                        همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  چهارمین              
  

118 

 

 پزشکی ایرانمشارکت ورزشی بر سالمت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه علوم  ش انگیزهبررسی نق

 2ی ا بشر، لید1دل آرام دخیلی 

 معاون مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران -1

 مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران -2

 

و  ان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایرانشی بر سالمت اجتماعی دانشجویبررسی نقش انگیزه مشارکت ورزهدف اصلی محقق بیان  :هدف

  باشد.ین متغیرها میتوسعه ا اهمیت

 گاندانشجو بر طبق جدول مور 3500نفر بعنوان نمونه تحقیق از بین  246توصیفی از نوع همبستگی بود،  پژوهشروش  قیق:تح روش

مه مت اجتماعی و پرسشناز سه پرسشنامه اطالعات فردی، پرسشنامه ارزیابی سالو کرسجای انتخاب شد، به منظور جمع آوری داده ها ا

ماری یافته های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در یه و تحلیل آشد. برای تجزارزیابی مشارکت ورزشی استفاده 

مون کولموگروف اسمیرنف، آزمون اسپیرمن، آزمون های آماری آزتنباطی و آزمون فرضیات تحقیق از مدلسای هاراستای تحلیل داده

و تحلیل عاملی  20نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار ی با مون دوجمله اتک نمونه ای و آز tندگانه، آزمون دمن، آزمون رگرسیون چفری

 ل آمد.مه عب 8/8نسخه  Lisrelبا استفاده از نرم افزار 

تر دانشگاه نقش انگیزه مشارکت ورزشی بر سالمت اجتماعی دانشجویان دخمعناداری بین  نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط یافته ها:

ت به این شرایط و یافتن و استنتاج مباحثی از این دست یقیناً به توسعه شرایط دانشجویان در به اهمی. نیاز دارد وجود علوم پزشکی ایران

 فکری و جسمی کمک شایانی خواهد کرد.  دبعاا

کدوس ه بدوده و البتده برخدی نیدز رابطده مععمده زیر مقیاس های انگیزه مشارکت ورزشی با سالمت اجتماعی دارای رابط نتیجه گیری:

 ارند.رابطه ای ند داشته یا

 

 انگیزه مشارکت ورزشی، سالمت اجتماعی کلمات کلیدی:
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 زشیجربی در وفاداری و اعتماد مشتریان برندهای کفش ورتبی بررسی نقش بازاریا

 2نصراله سجادی ،1*مهتاب امیاری

 شگاه پیام نور گرمسارکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دان -1

 ورزشی دانشگاه پیام نور تگروه مدیری استادیار -2

 

 انجام گرفته است. ان برندهای کفش ورزشی یشتربررسی نقش بازاریابی تجربی در وفاداری و اعتماد مپژوهش حاضر باهدف  هدف:

دی تحقیق کاربر رود، لذا نوعبکار می مسائل موجودها برای حل از آنجا که این تحقیق با هدف برخورداری از نتایج یافته ق:روش تحقی

باشد، از طریق پرسشنامه می نریاها و نظرات مشتآوردن اطالعاتی درباره دیدگاهباشد و چون در این مطالعه محقق به دنبال بدست می

اری پژوهش را کلیه مشتریان ام شده است. جامعه آمفی از نوع همبستگی می باشد. که به شکل میدانی انجلذا ماهیت تحقیق توصی

 لجدوتشکیل می دهد. با توجه به نامشخص بودن  تعداد جامعه آماری تعداد نمونه با استفاده از شهر  بیرجند ی کفش ورزشی برندها

ادفی انجام گرفت. از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و به شکل تصنفر در نظر گرفته شد که به  384مورگان به تعداد 

خرده مقیاس تجربه حسی، تجربه ادراکی، تجربه   5گویه و  27امل ( که ش 1394 و همکاران ) پرسش نامه  بازاریابی تجربی رضایی

پرسشنامه از روش محتوایی وصوری استفاده  بۀ همبستگی می باشد، استفاده شد. برای سنجش رواییرتج شناختی، تجربۀ عملکردی و

ستفاده شد و نظرات آنان در پرسشنامه ریابی ورزش امدیریت بازا نظر در زمینهتن از اساتید صاحب10ین صورت که از نظرات گردید بد

 نهایی لحاظ گردید. 

(.  p=01/0ی کفش ورزشی ارتباط وجود دارد )بین بازاریابی تجربی با وفاداری مشتریان برندهاه کاد نتایج تحقیق نشان د یافته ها:

(. و بین وفاداری با اعتماد مشتریان p=01/0) جود داردزشی ارتباط وربا اعتماد مشتریان برندهای کفش وهمچنین بین بازاریابی تجربی 

 .(p=01/0)برندهای کفش ورزشی ارتباط وجود دارد 

بازاریابان جود دارد، لذا پیشنهاد می گردد جربی و وفاداری برند ارتباط معناداری ونتایج تحقیق نشان داد، بین بازاریابی تیجه گیری: تن

قیقات بازار( چندین مرتبه به تجربه محصوالت ورزشی در بین جامعه هدف مبادرت ار )مرحله تحورود به باز ورزشی در مرحله پیش از

ایی همه تبدیل به به بازار در جذب مشتری موفق بوده و مشتریان ابتد ازخورد گرفتن از تجربه های مشتریان در مرحله ورودببا بورزند تا 

ای بازاریابی تجربی فقط از طریق آزمایش رایگان محصول نمی تواند شند نحوۀ اجروجه داشته باریان وفادار شوند.و مدیران باید تمشت

ت و عواطف مشتری می تواند نقش مؤثری در یجاد کند، بلکه ایجاد محیطی مناسب و تحریک احساساارا نتایج دلخواه و مطلوب 

تجربی و ابعاد آن برای پیاده سازی و ح بازاریابی برای درک صحیته باشد . همچنین، آموزش کارکنان ه نتایج مورد نظر داشدستیابی ب

 اجرای کامل آن ممکن است نتایج خوبی داشته باشد.

 

 ان، برندهای کفش ورزشیبازاریابی تجربی، وفاداری، اعتماد مشتری ت کلیدی:اکلم
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 ایران شغلی کارکنان فدراسیون ناشنوایان بررسی نگرش های مرتبط با کار بر روی قصد ترک

 2، سید عبد ا... هاشم ورزی2*محمد حامی ،1پرگرمحمد 

 ایران ساری، اسالمی، ادزآ دانشگاه ساری، کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، واحد -1

 ایران ساری، اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد ورزشی، مدیریت گروه -2

 

انجام گرفته  یون ناشنوایان ایرانارکنان فدراسد ترک شغلی کبر روی قصنگرش های مرتبط با کار  پژوهش حاضر باهدف بررسی هدف:

 است. 

مانی و قراردای . جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان رسمی، پیتاس همبستگی -پژوهش حاضر از نوع توصیفی روش تحقیق:

که از این تعداد  نفر بود 300 راد در مجموعاعم از زن و مرد که تعداد این اف شور و هیات های تابعهفدراسیون ناشنوایان ایران در کل ک

امل چهار پرسشنامه قصد ترک شغل لوکی فایرس شهش نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژو 169

د تعه ( و پرسشنامه1965اهل و کنجر )نامه درگیری شغلی الد(، پرسش1951، پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد ورث )(2004)

ثبات زمانی  ونی ثبات درونفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و  15( بود. روایی پرسشنامه ها به تائید 1990) ن و مایرزمانی آلسا

از جدول فراوانی و درصد در سطح آمار توصیفی  هاوتحلیل دادهی کرونباخ تائید رسید. برای تجزیهپرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفا

 انهآزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگو  K-Sاز آزمون رد و در سطح آمار استنباطی حراف استاندامیانگین و انفراوانی، 

 . انجام شد 22نسخه   SPSSم افزار استفاده شد. تمامی عملیات آماری با استفاده از نر

ی و تعهد سدازمانی( و قصدد تدرک ، درگیری شغل)رضایت شغلی با کار مرتبط بین متغیر های نگرشنتایج تحقیق نشان داد که  یافته ها:

بدا هدا، احسداس کدار کدردن شغل، شرایط کاری، بررسی نگدرش در های سرپرست، احساسات و عواطفهای شغل، ویژگی)ویژگیخدمت 

 ابعداد رضدایت همچنین، بین (.p=001/0بطه معنادار وجود دارد )ن ناشنوایان ایران راسازمان، تصمیم به ترک سازمان( کارکنان فدراسیو

گران، شأن و مقام شغلی، وظایف کاری، یا دهای برقراری ارتباط بشغلی )میزان پرداخت حقوق و دستمزد، استقالل کاری، تعامل و فرصت

شدغلی معندادار وجدود دارد. و بدین درگیدری انی( و ابعاد قصد ترک خدمت کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایدران رابطده زمساهای سیاست

و نیز بین تعهد  .دداروجود ی، هویت عاطفی( و قصد ترک خدمت کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایران رابطه معنادار کار در زندگ )مرکزیت

 طه معنادار وجود دارد.ون ناشنوایان ایران رابمر، تعهد عاطفی( و قصد ترک خدمت کارکنان فدراسیسازمانی )تعهد هنجاری، تعهد مست

گردد های مرتبط با کار )رضایت شغلی، تعهد سازمانی و درگیری شغلی( باعث میق نگرشمان از طریمدیریت ساز: نتیجه گیری

این از طریق به کار  به آنها از انگیزه کافی برخوردار شوند. عالوه بر اصد و اهداف سازمانی را درک نموده و برای دستیابیقن مکارکنا

توان امیدوار به کاهش تمایل به ترک خدمت رزیابی شده و در آینده میهای سازمان ازمان فعالیتهای مرتبط با کار در سابستن نگرش

 .در بین کارکنان بود

 

 ترک شغل، نگرش کاری، ناشنوایان لمات کلیدی:ک
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 یر ذهنی تماشاگرانوضعیت ارزش ویژه برند مکان ورزشی و نقش آن برکیفیت ادارک شده و تصوسی برر

 ی گنبدکاووس(ارمجوعه سوارک )مطالعه موردی:

 2محمد پور رنجبر، 1یتونلیز دیعبدالحم

 نور،   امیدانشگاه پ یورزش تیریگروه مد اریاستاد  -1

 کرمان یدانشگاه علوم پزشک یولوژیزیف قاتیو مرکز تحق یدانشکده پزشک یبدن تیگروه ترب  اریاستاد -2

 

شده و تصویر  کاری گنبدکاووس و نقش آن بر کیفیت ادراکبررسی وضعیت ارزش ویژه برند مجموعه سوارباهدف پژوهش حاضر  هدف:

 انجام گرفته است. ردشگران از مقصد شهر ذهنی گ

کلیه جامعه آماری تحقیق را ام شده است.  جکه به صورت پیمایشی انهمبستگی بوده  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی روش تحقیق:

اند، گنبدکاووس مشارکت داشته  در رویداد سنتی ورزشی اسب دوانی 1397ران ورزشی که در سال کورس بهاره ران و گردشگتماشاگ

صادفی از تنفر به روش  384حدود، اس فرمول کوکران برای جامعه نامنظر گرفته شده و بر اسحجم جامعه نامحدود در . تشکیل داد

ابزار این پژوهش بود که برگرفته از  هعنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخت مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس به

ا با ردشگری و ثبات درونی پرسشنامه هاتید مدیریت ورزشی و گنفر از اس 10امه توسط بود. روایی پرسشن( 1392زیتونلی)  تحقیق

 پی اس اس نسخهنرم افزار اس  وارد پژوهش برای تجزیه و تحلیل ( به تائید رسید. داده هایa= 0/91لفای کرونباخ)آاستفاده از ضریب 

اطی مشخص گردید. آزمون کولموگروف ا در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنبشده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ه 18

بندی ابعاد ارزش ویژه برند مکان متغیرهای پژوهش و آزمون فریدمن به منظور رتبه  عوزیوضعیت نرمال بودن تسمیرنف برای تعیین ا

تصویر سازی ه های آن )برجستگی برند، عملکرد برند، شد. همچنین به جهت بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و مولف ورزشی استفاده

ن )بعلت نرمال ر ذهنی تماشاگران از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمیکیفیت ادراک شده و تصوی با برند( با برند، قضاوت برند و هم نوای

 فاده شد. تنبودن توزیع متغیرهای پژوهش( اس

نشان داد که بین ارزش ویژه  05/0 کوچکتر از میزان خطای نوع اول در سطح مقادیر ضریب همبستگی در سطح معناداری یافته ها: 

از مقصد گردشگری، همبستگی  آن با کیفیت ادراک شده و تصویر ذهنی تماشاگران یگنبدکاووس و مؤلفه ها برند مجموعه سوارکاری

برند و ر سازی برند، عملکرد برند، همنوایی با د دارد. در بین مؤلفه های ارزش ویژه برند مکان ورزشی )تصویومثبت و معناداری وج

سوارکاری و تصویر ذهنی تماشاگران دارند. در بین مجموعه  هرا با کیفیت ادراک شد کمترین ارتباط قضاوت برند( به ترتیب بیشترین و

ماشگران، استمرار هر ساله کاری شهرستان گنبدکاووس به دلیل قدمت، عالقه مندی مردم و ترهای کشور و استان گلستان، مجموعه سوا

کیفیت مسابقات اسب دوانی و  ن، میهمان نوازی مردم،شمال کشور بود و کورس بهاره و پاییزه، دسترسی آسان درمسابقات در د

 ش برند باالیی برخوردار است.مشارکت مردمی از ارز

هرها و در وثر بر جایگاه یابی، برندسازی و شهرت شثابت کرده که مکان ها و رویدادهای ورزشی یکی از عوامل مقات تحقینتیجه گیری: 

 گردشگران هستند. ویر ذهنی مناسب در ذهنی مقاصد گردشگری با ایجاد تصنتیجه بازاریاب

 

 گنبدکاووسرویداد ورزشی، تصویر ذهنی،   مجوعه سوارکاری، ارزش ویژه برند، کلمات کلیدی:
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  SOARرضوی با استفاده از مدل استراتژیک  برنامه ریزی راهبردی توسعه ی فوتبال استان خراسان

 4صیادرضا علی ،3مسعود آقایی، 2، مهدی طالب پور*1بهادر عزیزی

 کتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهدددانشجوی  -1

 شکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهدیار داندانش -2

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد -3

 سناباد گلبهار مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالیاس ارشد کارشن -4

 

زش ور در SOARرای نخستین بار به معرفی مدل استراتژیک بل استان خراسان رضوی، ی فوتبااین پژوهش با هدف توسعه هدف:

 پرداخته است.

دنیاز اسنادی، پیمایشی و میدانی ها و تحلیل اطالعات مورآوری دادهو روش جمع تحلیلی-توصیفی روش پژوهش حاضر روش تحقیق:

استفاده شد.  SOARگیری از تکنیک تحلیلی ندازهاابل ها و نتایج قرمانها، آها، فرصتوترای تدوین استراتژی توسعه و تشریح قاست. ب

تخاب شدند صورت هدفمند انۀ موردنظر بهل استان خراسان رضوی بود و نموننظران فوتباهش، شامل تمام صاحبامعه آماری پژوج

(50=n ابزار پژوهش براساس .)روایی محتوایی آن  توسط محقق ساخته شد کهیسی از مبانی و مطالعات مشابه مطالعه اکتشافی و بازنو

 .( تأیید گردیدα=95/0آن نیز با آلفای کرونباخ )براساس نظر متخصصان و پایایی 

شدن ها، تبدیلزی باشگاهساسازی و خصوصیت، توجه دولت به تجارینتایج پژوهش نشان داد که مطلوبیت فناوری اطالعا یافته ها:

های ستعد به تیمهای مدارس فوتبال و تزریق بازیکنان مداد خروجیعافزایش ت تبال کشور و استان خراسان رضوی به قطب فو

 هستند. ها و نتایجها، آرمانها، فرصتها در زمینه قوترین اولویتتهای باالتر به ترتیب مهمرده

ی فوتبال کمک و توسعه تواند به رشدالعات میگرفت که استفاده مناسب از فناوری اطتوان نتیجه ها میبا توجه به یافته نتیجه گیری:

 های باالتر گردد.های ردهرکیب تیمتها به ت موجب کشف استعدادهای جوان و تزریق آنشایانی نموده و در بلندمد

 

 تژی توسعه.، فوتبال خراسان رضوی، استراSOARاتژیک مدل استر کلمات کلیدی:
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 ورزشی کاالهای انداختن دور های گزینه با برند ویژه ارزش و شخصیت بین ارتباط

 مریم فریدفتحی1، فرناز فرهمند2

 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی -1

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -2 

 

 کیدهچ

روش تحقیق توصیفی ورزشی بود.  کاالهای انداختن دور های گزینه با برند ویژه ارزش و شخصیت بین هدف از این تحقیق ارتباط

همبستگی بوده و از تحقیقات کاربردی است. جامعه تحقیق کلیه مصرف کنندگان کاالهای ورزشی در شهر تبریز بودند که به صورت 

نامه به روش تصادفی ساده پرسش 405نمونه مورد نیاز بود که تعداد  384نامحدود در نظر گرفته شدند. بر اساس جدول مورگان حداقل 

( و پرسشنامه محقق ساخته 1391) فاطمی و نیارحیم(، ارزش ویژه برند 1997جمع آوری گردید. از پرسشنامه های شخصیت برند اکر )

ستنباطی با گزینه های دور انداختن کاالهای ورزشی بعد از تایید روایی و پایایی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. از آمار توصیفی و ا

 دور های گزینه و برند شخصیت بینبرای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که  Spss V23استفاده از نرم افزار 

 کاالهای انداختن دور های گزینه و برند رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین بین ارزش ویژه ورزشی کاالهای انداختن

می توان گفت که برند کاالی ورزشی نقش زیادی در تصمیم گیری مصرف کنندگان بطه معکوس و معنی داری وجود دارد. نیز را ورزشی

 برای دورانداختن کاالی ورزشی دارد. 

 ورزشی کاالهای ،برند ویژه ارزش برند، شخصیت کلیدی: واژگان
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اصفهان ورزشی استخرهای مشتریان رضایت ارتقای بر موثر عوامل بندی اولیت  

 فرناز فرهمند2

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -1   

 

 چکیده

 روش تحقیق توصیفی پیمایشیبود. اصفهان  ورزشی استخرهای مشتریان رضایت ارتقای بر موثر عوامل بندی اولیتهدف از این تحقیق 

بوده و از تحقیقات کاربردی است. جامعه تحقیق کلیه مشتریان استخرهای ورزشی شهر اصفهان بودند. حجم جامعه نامحدود در نظر 

پرسشنامه به روش تصادفی طبقه ای بر اساس  400نمونه مورد نیاز بود که تعداد  384گرفته شدند. بر اساس جدول مورگان حداقل 

د. از پرسشنامه محقق ساخته رضایت مشتریان استخر بعد از تایید روایی صوری و سازه و پایایی برای منطقه و جنسیت جمع آوری گردی

نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با استفاده  6جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه به تایید 

نفره برای بررسی پایایی استفاده شد که پایایی  30کرونباخ بر روی یک نمونه اولیه از معادالت ساختاری تایید شد. همچنین از آلفای 

برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.  Spss V23تایید شد.  از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  88/0پرسشنامه با 

اولویت معنی داری وجود دارد. عامل کیفیت  اصفهان ورزشی استخرهای مشتریان رضایت ارتقای بر موثر عواملنتایج نشان داد که بین 

فضا و قیمت باالترین اولویت را داشتند. همچنین بین اولویت رضایت مشتریان بر اساس جنسیت نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد. 

 د بر رضایت آن ها از استخرها تاثیرگذار باشد. توجه به کیفیت استخرهای ورزشی و همچنین قیمت تمام شده برای مشتریان می توان

 اصفهان استخر، رضایت مشتریان،کلیدی: واژگان 
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 ش و پرورشربیت بدنی و ورزش آموزی تبرنامه ریزی راهبردی در حوزه

 2*پورمهدی طالب ،1مهسا مرتضاییان 

 وسی مشهددانشجوی دوره دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فرد -1

 مشهد یدانشگاه فردوس یدانشکده علوم ورزش اریدانش -2

 

لی هدف ام گرفت. لذا به طور کزش آموزش و پرورش انجراهبردی در حوزه تربیت بدنی و ورپژوهش حاضر با هدف برنامه ریزی  هدف:

برنامه ریزی برای  SWOTژی اترها و تهدیدات و تحلیل استاط قوت و ضعف، فرصتبندی نقاز تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت

 بود. رزش آموزش و پرورشراهبردی در حوزه تربیت بدنی و و

گیری از گردد، با بهرهحسوب میریزی راهبردی مبرنامههای ترین مدلکه از جمله مهم SWOTمنظور از مدل  همینبه  روش تحقیق:

تیب با ورزش آموزش و پرورش به طور داوطلبانه استفاده شد. بدین ترو  بدنیی تربیتکارشناسان و افراد آگاه در حوزهنظرات تعدادی از 

 رداخته شد.بردهای مناسب سازمان پی راهبه ارائهها و تهدیدها یین نقاط قوت، ضعف، فرصتاستفاده از مطالعات میدانی و تع

نقاط ضعف مربوط بودند. به عامل به  11قوت و  طعامل به نقا 10لی داد که در ارزیابی محیط داخهای این تحقیق نشان یافته ها:یافته

ند و مرتبط نیروهای توانم گیری ازبه تهدیدها اختصاص داشت. بهره عامل 7ها و عامل به فرصت 9محیط خارجی عالوه در خصوص 

و ایمنی مدارس  شیزوت و مشکالت مربوط به بهبود فضا و تجهیزات ورترین قها با مسئولیتشان به عنوان مهمتحصیلی آنبودن مدرک 

 بر بودن خرید امکانات ون فرصت و هزینهتریچنین گسترش کارآفرینی به عنوان مهمآید. همترین ضعف به شمار میبه عنوان مهم

 آید.ترین تهدید به شمار میعنوان مهمبا توجه به بودجه به  تجهیزات مناسب

توانند ها میداشت. این اولویتی تربیت بدنی آموزش و پرورش وجود زهوهای خوبی در حجود، نقاط قوت و فرصتهای موعفرغم ضعلی

ها ای به کارگیری آنهای الزم را برسیاست واند اقدامات وتزمانی به کار گرفته شوند و سازمان میهای ساجهت تحقق اهداف و آرمان

 اخذ نماید.

برای ی مطلوبی زمینه رود کهی راهبردهای اساسی انتظار بر این میرریزی استراتژیک و به کارگیکلی با برنامه طوربه  نتیجه گیری:

 لف فراهم آید.رش در سطوح مختبدنی و ورزش آموزش و پروی تربیتحوزه ی منسجم دریابی به یک برنامهدست

 .، تربیت بدنی، آموزش و پرورشSWOT ریزی راهبردی، مدلمدیریت راهبردی، برنامهلیدی: کلمات ک
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 یازی متوازنکارت امت با رویکرد های توسعه ورزش قهرمانی ایرانسازی استراتژیادهیپ

 3رزکشاو لقمان، 2، ابوالفضل فراهانی1* ییبابا یسارا خالق

 ن.دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نورتهرا -1

 ت ورزشی دانشگاه پیام نوریاستاد گروه مدیر -2

 م نور.یت ورزشی دانشگاه پیادانشیار گروه مدیر -3

 

 فته است.ا رویکرد کارت امتیازی متوازن انجام گرهای توسعه ورزش قهرمانی  ایران بسازی استراتژیباهدف پیاده  پژوهش حاضر هدف:

جامعده آمداری پدژوهش شدامل مددیران  .و کیفدی اسدت یترکیبی از تحقیقات کمّپژوهش حاضر از نوع آمیخته و  روش روش تحقیق:

نفر بود.  555خصصین حوزه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی به تعداد جوانان و مت ارت ورزش وراسیون های ورزشی و بخش قهرمانی وزفد

یز با استفاده از ناب شدند و در بخش کمی وش هدفمند انتخصصین ورزش قهرمانی و مدیریت ورزشی به رتن از متخ 15در بخش کیفی 

رسشنامه محقق ساخته بدرای جمدع آوری اطالعدات پ ادفی برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. . از دوتن به روش تص 225جدول مورگان 

مطالعده مقددماتی  ایی آنها در یکتن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و پای 15وایی صوری و محتوایی آنها به تایید استفاده شد که ر

به دست آمد. برای تجزیده  (92/0و پرسشنامه اهداف راهبردی 94/0سایی مناظر آزمودنی با محاسبه آلفای کرونباخ )پرسشنامه شنا 30با 

هدت تعیدین به استراتژی ها و تحلیدل عداملی تاییددی جمون مجذور کای برای تعیین مناظر مربوط و تحلیل داده ها در بخش کمی از آز

 .تسبخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شده ااستراتژی با استفاده از نرم افزار لیزرل و در  راستراتژیک مربوط به ه اهداف

الی، فرآینددهای ر منظدر مدمی دهد استراتژی هدای ورزش قهرمدانی چهدا نتایج تحقیق نشان داد که یافته های پژوهش نشان یافته ها:

 اقدام تشکیل شده است. برنامه و  109هدف کمی و  86سنجه و  86اهبردی،  رهدف  39طات دارد و از داخلی، یادگیری و رشد و ارتبا

مانی د که در اجرای برنامۀ راهبردی ورزش قهرن نتیجه گرفت که مدل ارائه شده این قابلیت را دارتوانین میچدر پایان نتیجه گیری: 

 کشور بکار گرفته شود.

 

 نظر، ورزش قهرمانی ایرانممتوازن ، ارت امتیازی استراتژی ،ک کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=25027&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF++%D8%B2%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_2780_512.html#au1
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 ورتفریحی در میان ورزشکاران آمات-شیزاغت جدی  بر دلبستگی به اماکن ورفردر اوقات تاثیر مشارکت

 ی، امین خطیب 3، مرجان صفاری2ادحیدری نژ، صدیقه 1کلثوم حیدری* 

 1ن  اهواز ، خوزستان، اهواز.اید چمرزشی، دانشگاه شهدانشکده علوم ور کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، -1

 ستان، اهواز.زنشگاه شهید چمران اهواز، خوده علوم ورزشی، دااستاد تمام، دانشک -2

 مدرس، تهران. استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت -3

 ه شهید چمران اهواز، خوزستان، اهواز.ورزشی، دانشگادانشکده علوم استادیار،  -4

 

با  طتحقیقات داخلی مطالعات اندکی در ارتبا. کنندفراغتی و تفریحی نقش مهمی در زندگی ما ایفا می یهافعالیت ینه و هدف:مز

-ن تاثیر اوقاتحاضر تعیی هدف تحقیق ستگی به مکان انجام شده است.سازی تفریحی و دلبصیفراغت بصورت جدی، تخصتجربه اوقات

 رزشکاران آماتور بود.ومکانی یحی بر دلبستگیسازی تفرجدی و تخصصی فراغت

سازی معادالت بر مدل ها همبستگی و با رویکرد مبتنیهی گردآوری دادو از حیث نحوه ظر هدف، کاربردیتحقیق از منروش روش کار:

ند که سابقه عضویت قالب تهران بودزشکاران آماتور مجموعه فرهنگی ورزشی انانجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمام ور ساختاری

-به روش نمونه ه شد،تفادسا  PASSنرم افزار اهداف و فرضیات تحقیق، از  جهت تعیین حجم نمونه براساس. ماه را داشتند 6ل قحدا

پرسشنامه برای تحلیل آماری مورد  334یت تعداد نها ، دروطلبانه در میان نمونه توزیع گردیدها بصورت داگیری در دسترس پرسشنامه

 فاده قرار گرفت.است

تبیین است. همچنین مدل بل اق فراغت جدیمکانی از طریق اوقاترات دلبستگیدرصد از تغیی 21های تحقیق نشان داد، یافتهها: یافته

 091/0ور از برازش کافی و مطلوبی برخوردار بود )مکانی ورزشکاران آماتفراغت جدی بر دلبستگیمعادالت ساختاری تاثیر اوقات

SRMR). 

نیاز  نی،اسمهای جش مشارکت ورزشکاران آماتور در فعالیتهای تحقیق توصیه می شود، بمنظور افزایافتهبه ی با توجه گیری:نتیجه

های این نوع رفتار کنندهر گرفته و تسهیلهای رفتارهای فراغتی ورزشکاران آماتور مورد موشکافی قراکننده در انتخاباست عناصر تعیین

 رد تاکید قرار گیرد.در جامعه مو

 

 ورزشکاران آماتورمکانی، بستگیفراغت جدی، دلرفتار فراغتی، اوقات کلیدی: لماتک
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رت منابع انسانی بر روی سیسستم کاری عملکرد باال و کار آفرینی سازمانی کارکنان سازمان نقش قد بررسی

 شهرداری استان مازندرانورزش 
 2دارابیمسعود  *1، نفیسه زارع فخریان

 یریت ورزشی تهران جنوبد مدشکارشناس ار -1

 اه فردوسی مشهد یریت ورزشی دانشگدانشجوی دکتری مد -2

 

یک منبع ارزشمند، کمیاب، بع انسانی به دلیل غیر قابل مشاهده بودن، پیچیدگی و وابستگی به گذشت زمان می تواند به عنوان م مناتسیس مقدمه:

خودی خود نمی تواند موجب تقویت یدار شود. محققان معتقدند منابع انسانی به ی پاتین موجب کسب مزیت رقابغیر قابل تقلید و بدون جایگز

و موجب بهبود کارآفرینی قابت مزیتی شوند بلکه سیستم منابع انسانی است که بر ادراک، نگرش و رفتار کارکنان تاثیر گذاشته ب رسک کارآفرینی و

 مزیتی می شود. سازمانی و در نهایت خلق رقابت

کارآفرینی سازمانی  نجشسی همبستگی است. برا -گردآوری داده ها توصیفی این پژوهش از نظرهدف کاربردی و از نظر نحوه هش:وروش پژ

 مه دلموته و همکاران مورد استفاده قرار گرفت. ضریبشناپرسازسنجش قدرت سیستم منابع انسانی  ازپرسشنامه کوین و اسلوین و ندوبیستی و

به دست آمد که نشان  86/0، 89/0، 85/0سیستم منابع انسانی به ترتیب ری عملکرد باال، کارآفرینی سازمانی و قدرت م کاتپایانی پرسش نامه سیس

 نفر بود،650ه شد. باتوجه به حجم جامعه آماری که حدود دهنده پایایی قابل قبول همه ابزارهای سنجش است. روش نمونه گیری تصادفی استفاد

گذاشته شد و در ر ناامه های گردآوری شده، هفده پرسشنامه ناقص کنفر برآورده شد. پس از بررسی پرسشن 242گان مور لحجم نمونه براساس جدو

م تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و به کمک نر پرسشنامه کامل برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. برازش مدل 225نهایت 

کنی و به کمک نرم و ن ون خطی و رگرسیون سلسله مراتبی به روش باروه های تحقیق با استفاده از آزمون های رگرسیفرضی افزار لیزرل بررسی و

 مورد آزمون قرار گرفتند.  spssافزار

جام شود. زمانی ی اندآنها تحلیل عاملی تایید دارد که باید برای بنابراین سه مدل اندازه گیری وجواین پژوهش سه متغییر مکنون دارد  یافته ها:

و  08/0کمتر از  RMSEAکمتر از سه،   df/ر باید مقدارظومنر شاخص ها برازش در حد مطلوب باشد. به این برازش مدل خوب است که مقادی

ر کدام دارای سه بعد و نی هاقدرت سیستم منابع انس آن جایی که متغییرهای کارآفرینی سازمانی و باشد. از 90/0حداقل  NFI و CFI ،GFIمقدار 

 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم انجام داد. یدباای چندین گزاره هستند، برای این دو متغییر ابعاد مربوطه هم دار

ا فراهم تی ربو امکان کسب مزیت رقا نی را تقویت کردهسیستم منابع انسانی از قدرت باال برخوردار باشد می تواند کارآفرینی سازمانتیجه گیری:

کارآفرینانه بین سازمان های رقیب زیاد است، بیشتر بت قار تغییرات یا عدم اطمینان محیطی زیاد بوده و کند. اهمیت این موضوع در صنایعی که

را داشته ابند که بیشترین کارآفرینی خواهد شد چون در چنین شرایطی سازمان هایی قادرند از رقبا سبقت بگیرند و مزیت رقابتی دست ینمایان 

 باشند.

 

 ع انسان.نابم تم، کارآفرینی سازمانی، قدرت سیسعملکرد باال سیستم کاری کلمات کلیدی: 
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 تاثیر اوقات فراغت بر کیفیت زندگی

   2، مهدی اصفهانی 1امیحامد حس

 1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( -1

 امام رضا )ع(ر دانشگاه بین المللی تادیااس -2

 

شاط مردم دارد، برآیندها نشان می دهد وضعیت و نی ادثیر زیادی در شقالب جشنواره های ورزشی، تا برگزاری برنامه های مختلف در

است. ازاین رو در جامعه رضایت بخش نیست و به اعتقاد جامعه شناسان شادی و نشاط از ضرورت های زندگی امروز نشاط اجتماعی 

 ات فراغت جامعه بپردازیم.بررسی اثرگذاری جشنواره  های ورزشی بر اوق سعی داریم به

 taylor&francis online google scholar, ieeexplorespringer link, scienceهای اطالعاتی اه یگپا از خالصه مقاالت

direct, SID, ,noormag,  و  2016تا  1998مربوطه از سال به طور سیستماتیک مورد جستجو قرار گرفت و مقاالت انگلیسی زبان

اوقات  ,leisure time  Quality of Life, sport, , Healthی هاه بررسی شدند. کلید واژ 1396تا  1384از سال  مقاالت فارسی

یار های تیابی به مقاله های مرتبط مورد استفاده قرار گرفت با توجه به معاغت، تاثیر، کیفیت زندگی و ورزش و سالمتی به منظور دسفر

اط بین کیفیت زندگی و اوقات فراغت بررسی رتبا و مقاله در این مطالعه وارد شده 25در نهایت  مقاله به دست آمده 42تعیین شده از 

 شد. 

ازتابی از سبک زندگی افراد بوده و با سالمت آنان مرتبط است. تحلیلی؛ چگونگی گذران اوقات فراغت ب-ج مطالعات توصیفیبراساس نتای

سعادت دست یابد و امروزه به نظر و  مشرای از کارهای طاقت فرسا به زندگی همراه با آش آدمی همواره با این امید بوده که با رهایتال

ز جوامع، اوقات فراغت بخش مهمی از زندگی افراد راغت یک گام به این هدف نزدیکتر شده است. در بسیاری امی آید با افزایش اوقات ف

ر این اوقات است. ی درژانمهم است چگونگی استفاده از این همه نیرو و راغت برای همه افراد وجود دارد. لیکن انچه را تشکیل میدهد ف

د که انسان احساس خوبی نه در فعالیت های ورزشی است . فعالیتهای ورزشی باعث میشویکی از راه های گذران اوقات فراغت شرکت 

 د که در کیفیت زندگی نیز تاثیرگذار است.اس خوبی از خود به طور کل خودباوری پیدا کنتنها در بدن خود داشته باشد، بلکه احس

فراغت  دگی افراد جامعه تاثیر مستقیم دارد بطوریکه اگر اوقاتی نشان می دهد که اوقات فراغت و تفریحات سالم بر کیفیت زنگیره یجنت

باشد تاثیر مطلوب و مثبتی بر یگذارد و اگر اوقات فراغت بصورت استاندارد بصورت غیراستاندارد باشد تاثیر نامطلوب بر کیفیت زندگی م

 رد.ذایگکیفیت زندگی م

 

 leisure time ، Quality of Life ،Sportکیفیت زندگی، اوقات فراغت، کلمات کلیدی: 
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 اثر بخشی کارکنان هیات های کشتی  تأثیر چابکی سازمانی بر
 2، دکتر علی زارعی2، دکتر زینب نیک آذین2لی، محمدرضا اسماعی1*علیرضا زند

 آزاد اسالمی  تهران مرکز      اه شگاندانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی واحدد -1

 تربیت بدنی واحد دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز عضو هیات علمی دانشکده  -2

 

ر آن جا رد؛ جایی که تمامی تدابیر ورزش کشتی کشور دهیات های کشتی نقش بسزایی در رسیدن به اهداف این فدراسیون دا ف:هد

 تی ایران می باشد.رسی تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی کارکنان هیات های کشبر هشژوپایه ریزی می گردد. هدف از اجرای پ

ت های کشتی ایران ع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش تمامی کارکنان هیاروش تحقیق توصیفی از نو روش تحقیق:

ری نمونه های تحقیق به صورت کل شمار انتخاب شدند آماه معنفر بود. با توجه به محدود بودن تعداد جا 165، به تعداد 1396در سال 

 نفر می 140بررسی عودت داده شد. بنابراین تعداد نمونه های آماری پرسشنامه قابل  140پرسشنامه توزیع شده تعداد  165داد که از تع

( 2002بخشی سازمانی هسو )اثره ام( و پرسشن1999چابکی سازمانی شریفی و ژانک )باشد. برای گردآوری داده ها از  پرسشنامه 

 .اده ها از آزمون همبستگی و معادله ساختاری استفاده شداستفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل د

ری دارد. از طریق مولفه کارکنان هیات های کشتی ایران تأثیر معنادا نتایج حاکی از آن است که چابکی سازمانی بر اثر بخشی ها:یافته

 را پیش بینی نمود.  خشیاثربهای جابکی می توان 

بد اثربخشی کارکنان هیات های قیق می توان گفت که  هر چقدر چابکی سازمانی افزایش یابا توجه به یافته های تح گیری:نتیجه

ن ارشد فدراسیون کشتی کشور و روسای هیات های کشتی کشور پیشنهاد می شود که برای به مدیراکشتی نیز افزایش می یابد. 

 ت دهند.ان خود، بیش از پیش به چابکی سازمانی و مولفه های آن اهمیی کارکناثربخش

 

 کارکنان.کشتی، چابکی سازمانی، اثربخشی  کلمات کلیدی:
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 ورزش  تاثیر دانش  نرم افزاری  بر عملکرد مدیران

 ریحانه چشمه

 کارشناس ارشد تربیت بدنی

 

 ران ورزشی از نرم افزار های کاربردی است.اده مدیهدف کلی تحقیق تاثیر شناخت و استف  هدف:

مدیر ورزشی مجموعه های خصوصی که به صورت  184هش حاضر ازنوع توصیفی است .جامعه آماری تحقیق شامل پژو روش تحقیق :

شی پنج ارزد.ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود که از شاخص های مطرح شده بر اساس مقیاس تصادفی انتخاب شده ان

شی رسید. پایایی نفر از اساتید برجسته مدیریت ورز9های ورزشی به تایید لیکرتی مشخص شد. روایی پرسشنامه استفاده از نرم افزار 

( بدست آمده و مورد تایید است. برای تحلیل داده ها و عملیات آماری از نرم a=83/0پرسشنامه  با استفاده از  ضریب آلفای کرونباخ )

 استفاده گردید.23نسخه   spss افزار

 p)=05/0ران تفاوت معنا داری وجود دارد)د تاثیر دانش و مهارت نرم افزاری با  عملکرد شغلی مدییافته ها : نتایج پژوهش نشان می ده

د مدیران ن می دهاز نرم افزار های مدیریتی از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین نتایج بدست آمده نشا و اهمیت شناخت و استفاده

 تر از نرم افزارها استفاده می کنند.درصد بیش 68با میانگین سنی پایین تر با فراوانی 

دسترسی به منابع و... مورد استفاده قرار می فاده از نرم افزار ها در سطوح مختلف مدیریت ورزشی جهت سهولت در است نتیجه گیری :

 . گیرد و تاثیر مثبتی بر عملکرد  ایشان دارد

 

 نرم افزار-عملکرد -مدیران ورزش ات کلیدی:کلم
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 کوچک و متوسط ورزشی شهر تهرانثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به نوآوری کسب و کارهای تا

 4، هادی بیاتی3جید جاوید، م2، روح اهلل عسگری 1صمد گودرزی

 مدیریت ورزشی دانشگاه تهران دکتریدانشجوی  -1

 1یت ورزشی دانشگاه تهرانمدیر ریدکتدانشجوی  -2

 انشگاه تهرانمدیریت ورزشی د دکتریدانشجوی  -3

 دانشگاه تهرانمدیریت ورزشی  کارشناسی ارشددانشجوی  -4

 

تماعی بر تمایل به نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی شهر هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه اج هدف:

  باشد.تهران می

پیمایشی  -ها، پژوهشی توصیفی یوه گردآوری دادهشود و از حیث شهای کاربردی محسوب میر اساس هدف از پژوهشب حقیق:روش ت

گردد و به طور مشخص مبتنی بر معادالت قیق تحلیل میتحلیل همبستگی است که در آن رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تح از نوع

نفر از  306ه باشد کشرکت کوچک و متوسط ورزشی شهر تهران می 1700مدیران لکان و ساختاری است. جامعه آماری پژوهش ما

ها، پرسشنامه ناهاپیت گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده هطریق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمون

نفر از اساتید  14ها با نظرخواهی از روایی این پرسشنامه ( بود.1390( و پرسشنامه گرایش به نوآوری سازمانی رضوانی )1998و گوشال )

و  798/0یی آنها در یک مطالعه مقدماتی با روش آلفای کرونباخ به ترتیب رشته مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تائید شد و پایا

  یزرل تجزیه و تحلیل شدافزار لآوری شده با روش مدلسازی معادالت ساختاری با نرم های جمعتعیین شد. داده 806/0

ر کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل به نوآوری د نتایج نشان داد سرمایه  یافته ها:

 گذارند.د شناختی، ارتباطی و ساختاری به ترتیب اثر بیشتری بر تمایل به نوآوری میشهر تهران دارد. همچنین ابعا

و همراه با اعتماد در شرکت انجام فعالیت ها به صورت  مدیران و موسسان  شرکت ها با ایجاد جوی صمیمانه، صادقانه ه گیری:نتیج

دهند، بهتر تولید کننده نیازهای مشتریان را، مانند آنچه ترجیح می دهد تااز طرفی سرمایه شناختی اجازه می  .گروهی را تشویق نمایند

ویژگی و کیفیت محصوالت و خدمات داشته تواند تصمیم گیری بهتری در مورد نوع، کننده مییجه تولیدو در نتشناسایی و درک کند 

 باشد

 

 ط ورزشیکارهای کوچک و متوسوسرمایه اجتماعی، تمایل به نوآوری، کسب دی:کلمات کلی
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 تاثیر فناوری اطالعات بر اوقات فراغت

 3فر عطارزاده طوسیجع   2ی، مهدی اصفهان 1*مجتبی قریب طرزه

 المللی امام رضا )ع(دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین  -1

 امام رضا )ع(استادیار دانشگاه بین المللی  -2

 استاد دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( -3

 

تأثیر قرار داده است، می توان را تحت ه این دلیل که فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی بیش از هر فناوری دیگری، اوقات فراغت ب هدف:

با سایر شیوه های گذران اوقات فراغت در طول  ها با اوقات فراغت در عصر جدید پرداخت و اشکال آن را به مطالعه رابطه این فناوری

 که اغلب به دوره های پس از رشد صنعت نسبت داده می شود، مقایسه کرد. تاریخ شکل گیری آن،

 taylor&francis online google scholar, ieeexplorespringerپایگاه های اطالعاتی  از مقاالت خالصه روش تحقیق:

link, science direct, SID, ,noormag, گلیسی زبان مربوطه از سال به طور سیستماتیک مورد جستجو قرار گرفت و مقاالت ان

 leisure time  informationواژه های  د. کلیدبررسی شدن 1396تا  1387و مقاالت فارسی از سال  2018تا  2001

technology, influence, E-leisure, و اوقات فراغت الکترونیکی به منظور دستیابی به  و اوقات فراغت، تاثیر، فناوری اطالعات

مقاله در این  25نهایت مقاله به دست آمده در  44مورد استفاده قرار گرفت با توجه به معیار های تعیین شده از  مقاله های مرتبط

 عات و اوقات فراغت بررسی شد. مطالعه وارد شده و ارتباط بین فناوری اطال

اوقات فراغت، تغییر سبک زندگی، تفاوت تحلیلی؛ جایگزینی شبکه های اجتماعی برای گذران -مطالعات توصیفی براساس نتایجیافته ها: 

اوقات فراغت  امل کشیدن مرز کار/ اوقات فراغت/ بازنشستگی و تغییر معنای، به تعهای جنسیتی در استفاده از آن،  بی معنی شدن زمان

نفی آن و افزایش تاثیرات برروی اوقات فراغت است. نتایج مطالعات در زمینه کاهش تاثیرات م از عوامل تاثیرگذار منفی فناوری اطالعات

ایجاد یک فضای سیستماتیک جهت برنامه ریزی و توسعه  ازسازی،مثبت نشان می دهد که ایجاد مشوق های آنالین جهات یادگیری و ب

وانان وسعه وب سایت و توصیه والدین برای استفاده مفید در کودکان و نوجه اوقات فراغت، حمایت از اهمیت تقسیم بندی بازار در تو ارائ

 می تواند تاثیرات مثبت و مفید فناوری اطالعات بر اوقات فراغت بگذارد.

ی مفید در حوضه فناوری اطالعات مهمترین گ سازی و ایجاد فضای مناسب در جامعه برای تولید سرگرمی هافرهنی: نتیجه گیر

ن با توجه به تناقض به دست آمده در نتایج مطالعات یجاد تاثیر مثبت فناوری اطالعات بر اوقات فراغت می باشد و همچنیفاکتور برای ا

 زمینه احساس می شود. ناوری اطالعات و اوقات فراغت نیاز به تحقیقات جامع در اینزمینه فبررسی شده جهت ایجاد فضای مناسب در 

 

 leisure time  ،information technologyالعات و ارتباطات، اوقات فراغت، تاثیر، فناوری اطکلمات کلیدی: 
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 ت ورزش و جوانان منطقه غرب کشورن اداراتأثیر قراردادهای روانی بر عملکرد شغلی از طریق امنیت شغلی در بین کارکنا

 3جمیل ناوخاصی 2د محرم زاده،، مهردا1*محمد سیوان نوری

 

 د مریوانی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی.، دانشگاه آزاد اسالمی واحبدن.مربی گروه تربیت 1

 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی .2

 شگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقاتزشی دان.دانشجوی دکترب مدیریت ور3

 

نیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان تأثیر قراردادهای روانی بر عملکرد شغلی از طریق امهش هدف از این پژوهدف: 

ت ورزش و ن ادارانظران کارکناجامعه آماری این پژوهش صاحببود.  استراتژی پژوهش توصیفی روش همبستگیود. منطقه غرب کشور ب

طالعات پرسشنامه بود که ابزار گردآوری اها انتخاب شدند. نفر از آن 203ای قهجوانان منطقه غرب کشور بود که به صورت تصادفی طب

گیری و هدف پژوهش، استفاده شد. نظران در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازهحبتر برای روایی محتوایی آن از نظر صاپیش

حتوای لذا روایی م 8/0که مقدار روایی محتوا بزرگتر از این ( استفاده شد. با توجه بهCVIشاخص روایی محتوا )منظور از  رای اینب

پاسخ بسته و براساس مقیاس پنج ارزشی بود، به طوری که هر پاسخ  از نوع تمامی سواالت پرسشنامهباشد. مقیاس مورد تأیید می

( نسخه Smart PLSافزار )پژوهش از نرمهای داد. عالوه بر این جهت تجزیه و تحلیل یافتهختصاص میه خود ارا ب 5تا  1امتیازی از 

ادهای روانی از طریق امنیت شغلی بر عمکلرد شغلی قراردهای پژوهش نشان داد . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافتهداستفاده ش 3.2.6

مدیران ادارات ورزش و تأثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج تحقیق به  رب کشورکارکنان ادارات ورزش و جوانان منطقه غ

ت شغلی توجه بیشتری شود ضمن تقویت و توسعه قراردادهای روانی، نسبت به تأمین امنیمیجوانان منطقه غرب کشور پیشنهاد 

 ند.ک، چرا که عملکرد شغلی به واسطه امنیت شغلی بهبود پیدا میبنمایند
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 ن کاالی ورزشیهای مرجع بر رفتار خرید مصرف کنندگاتاثیر گروه

 3وری، حسین منص2، مرتضی محمدی1*ماهرخ مدیری

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه -1

 دیریت ورزشی، عضو هئیت علمی دانشکده علمی کاربردی فاتبدکترای م -2

 ه کردستاندانشگا دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی -3

 

  است. کنندگان کاالی ورزشی انجام گرفتهبر رفتار خرید مصرف هدف بررسی نقش گروهای مرجع پژوهش حاضر باهدف: 

قرار دارد.  پیمایشی  -توصیفی هایپژوهش زمره در هاآوری دادهمعج لحاظ از و لحاظ هدف، کاربردی از حاضر پژوهش روش تحقیق:

(. n=168گیری تصادفی ساده بود )نهکاالی ورزشی در سطح شهر تهران تشکیل داده بودند. روش نمو کنندگانجامعه آماری را مصرف

های مرجع )دوستان، خانواده و ساخته گروه( با اصالحاتی توسط محققین و پرسشنامه محقق2016پرسشنامه یوسف )گیری ابزار اندازه

حات پخش اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بررسی و پس از اصالتن از  همکاران( بود. روایی صوریی پرسشنامه توسط چند

 استفاده شده است.  SPSS24گردید. جهت ازمون فرضیات از نرم افزار 

کنندگان کاالی ورزشی دارند. های مرجع تاثیر قابل توجهی بر رفتار خرید مصرفکه گروهنتایج رگرسیون چندگانه نشان داد  یافته ها:

 14/0و همکاران با ضریب بتای  29/0، خانواده با ضریب بتای 36/0ه به ترتیب بیشترین اثرگذاری را دوستان با ضریب بتای طوری کبه

 کنندگان داشتند.بر رفتار خرید مصرف

مؤثرند. یک شخص دادن به رفتار و عقاید هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکلمرجع، گروههای گروهنتیجه گیری: 

و رودرو ، در بعضی افراد تاثیر گذارند. برخورد حضوری داری میرفتار دیگران اثر معنیها، باورها و های مرجع بر ارزشبه طور کلی، گروه

ی مبحث کاالی ورزشی این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا ورزشکارانی که از کاال بیشتری نسبت به تبلیغات دارد. در

همکاران  المی و شفاهی خود را به سایر اعضای خانواده، دوستان ورضایت داشته باشند به راحتی در برخورد رودرو توصیه های ک ورزشی

توان گفت اثرگذاری گروه های صلی از تقلبی امروزه بسیار سخت شده است میکنند و با توجه به اینکه شناسایی کاالی اخود منتقل می

 باشد. یار باال و روبه افزایش میخرید بسمرجع در رفتار 

 

 مرجع، تبلیغات شفاهی، رفتار خرید هایگروه کلمات کلیدی:
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 و جوانان استان اردبیلگی های شخصیتی بر اخالق ورزشی از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش تاثیر ویژ

 4یاد نمازمهد -3، مسعود ایمان زاده2، مهرداد محرم زاده1ایوب فریدی زنگیر

 لدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد اردبی-1

 استادگروه مدیریت ورزشی دانشگاه  محقق اردبیلی-2

 استاد یار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد اردبیل -3

 جوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اردبیلدانش -4

 

جواندان اسدتان  شخصیتی بر اخالق ورزشی از دیدگاه کارکنان اداره کدل ورزش وگی های پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژ هدف:

 اردبیل صورت گرفته است.

معیار زمان، مقطعی و از نظدر اجدرا از ندوع  همبستگی به لحاظ  هدف کاربردی ، به لحاظ -هش حاضر از نوع توصیفیپژو روش تحقیق:

ا توجده بده تعدداد نفدر بودندد و بد 198ل ورزش و جوانان استان اردبیل به تعداد اداره کپیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان 

 5رسشدنامه، پرسشدنامه عه به عنوان  نمونه  تحقیق انتخاب شدند. ابزار پدژوهش شدامل دو  پمحدود بودن جامعه آماری کل اعضای جام

( استفاده شده است. روایدی 1392ق و همکاران، )زشی مصد( و پرسشنامه اخالق ورNEO-FFI ،1986عاملی ویژگی های شخصیتی نئو )

یایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونبداخ مدورد بررسدی ی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید و پاصوری و محتوا

و در سطح آمار استنباطی از آزمون  تانداردگرفته است . برای تجزیه و تحلیل  داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف اس قرار

انجدام  SPSSمی عملیات با استفاده از نرم افدزار زمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است و تمااسمیرنوف و آ -کلموگروف

 شده است.

ا اخالق ورزشدی ارتبداط شناسی بنتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی شامل برونگرایی، توافق پذیری، وظیفه ا: یافته ه

اق به تجارت تازه و اخالق ورزشی  وجدود ( دارد و  رابطه معنی داری بین اشتی-37/0رتباط منفی )مثبت و روان نژندی با اخالق ورزشی ا

اثیر دارد ورزشی تدسیون نشان داده تمامی ابعاد ویژگی های شخصیتی  به جزء اشتیاق به تجارب تازه بر اخالق ندارد و نتایج آزمون  رگر

 ورزشی دارند. و ویژگی توافق پذیری بیشترین تاثیر را بر اخالق

روع می کند و سالم  بدودن ن جوانان  فعالیت ورزشی خود را از طریق سازمان  ورزش و جوانان شنتیجه گیری: با توجه به اینکه ورزشکارا

 ا اخالق باشد.کاران باین نهاد به لحاظ اخالقی خود می تواند راهی برای  پرورش ورزش

 

 کارکنان اداره کل ورزش و جوانان -شیاخالق ورز -ویژگی های شخصیتی کلمات کلیدی:
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ان اداره کل ورزش و جوانان بطه بین سخت رویی و کارآمدی با نقش میانجیگری تاب آوری در کارکنتبیین مدل را

 فارس

 یسی، دکتر سید احسان امیر حسینی ،حسن ادر1صدری سیاوش پور

 اسوجدانشجوی دکترای مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ی -1

 اسوجگروه مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاداسالمی،واحد ی -2

 یاسوج دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد -3

 

ری بوده است. روش پژوهش از نظر تاب آو هدف پژوهش حاضر تبیین مدل رابطه بین سخت رویی و خود کارآمدی با نقش میانجیگری

کارکنان اداره کل ورزش و العه، شامل تمامی یت و روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطهدف ،کاربردی و از نظر ماه

ر به صورت نف 113 مورگان -بوده است. که برای تعیین حجم نمونه براساس جدول گرجسینفر  160 آنها بالغ بر  جوانان فارس که تعداد

(، سخت 1982کاران )سه پرسشنامه خود کارآمدی شرر و همدر این پژوهش شامل  تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری

ج نتای .ه است. که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت(، بود2003نر و دیویدسون )(، تاب آوری  کا1979رویی کوباسا و همکارانش )

سخت خود کارآمدی رابطه مثبت و معناداری دارد. متغیر ی با سخت روی رگرسیون  و بررسی ضرایب همبستگی بین نشان داد که تحلیل

ابعاد تاب آوری  ری و خودکارامدی مدیران رابطه مثبت و معنی داری دارد.رویی  با  تاب آوری رابطه مثبت و معنی دار دارد. بین تاب آو

 گری معنی دار دارد. سخت رویی  با متغیر درون زا  خود کارآمدی نقش واسطهون زا تغیر بردر ارتباط بین م

 

 آمدی ، تاب آوریسخت رویی ، خودکار کلمات کلیدی:
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 شهر تهران یخصوص یرزشو یموانع توسعه باشگاه ها یینتب

 2معصومه حسینی ،1* محمد اجریان

 انشگاه پیام نورورزش د دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت -1

 وراستادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام ن -2

 

 انجام گرفته است. شهر تهران  یخصوص یورزش یهاموانع توسعه باشگاه  یینتبپژوهش حاضر باهدف  هدف:

اشگاه دیران بمشد. جامعه آماری شامل کلیه پیمایشی است که به شکل میدانی انجام -از نوع توصیفیحاضر پژوهش  روش تحقیق:

جه به جدول مورگان  و نفر با تو  275وجه به تعداد باالی جامعه آماری تعداد نفر بودند. با ت 1000های خصوصی شهر تهران به تعداد 

(  بود 1390. ابزار پژوهش پرسشنامه درخشنده قهفرخی و همکاران )ماری انتخاب شدندعنوان نمونه آروش نمونه گیری خوشه ای  به

تن از متخصصین   10ها به تأیید روایی پرسشنامهدهد. ه باشگاه های خصوصی در شهران تهران را مورد سنجش قرار می نع توسعکه موا

آزمودنی و با  30در یک آزمون مقدماتی با  قرار گرفت  و پایایی آنسید، همچنین روایی سازه پرسشنامه با نرم افزار آموس مورد تایید ر

های آماری توصیفی، استنباطی، آزمون وشها از روتحلیل نتایج دادهبرای تجزیه محاسبه شد. (82/0) رونباخ استفاده از  آلفای ک

 ، استفاده شد.22نسخه  Amosو  22نسخه  SPSSافزار نف، تحلیل عاملی و فریدمن با استفاده از نرماسمیر-کلموگروف

رهنگی به قانونی و حقوقی، موانع اقتصادی و مالی و موانع اجتماعیو فموانع  نتایج تحقیق نشان داد موانع مدیریتی و دولتی، یافته ها:

  ع توسعه باشگاه های خصوصی شهر تهران دارند.  ترتیب در رتبه های اول تا چهارم در بین موان

ای بیش از دخالت هه می گردد، برای کمک به توسعه باشگاه های خصوصی از موازی کاری های اداری، بروکراسی و توصینتیجه گیری: 

 حد در امور باشگاه جلوگیری گردد.

 

 نتوسعه باشگاه، باشگاه ورزشی، باشگاه خصوصی، شهر تهرا کلمات کلیدی:
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 شهر تهران یخصوص یها تبیین موانع توسعه ى فوتبال در باشگاه

 3، سیده طاهره موسوی راد2، معصومه حسینی1*وحید قاسمی 

 ت ورزش دانشگاه پیام نورد مدیریدانشجوی کارشناسی ارش -1

 یام نوراستادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پ -2

 نور یامدانشگاه پ یورزش یریتمد یاراستاد -3

 

 انجام گرفته است.  شهر تهران یصوصخ یها تبیین موانع توسعه ى فوتبال در باشگاهپژوهش حاضر باهدف  :هدف

مدیران باشگاه های شد. جامعه آماری شامل کل میدانی انجامکه به شپیمایشی است  -از نوع توصیفیپژوهش حاضر  روش تحقیق:

دن به علت محدود بونفر بودند.  150ه فوتبال در شهر تهران به تعداد خصوصی فوتبال، مربیان ، و صاحب نظران دانشگاهی در حوز

ی موانع توسعه باشگاه های خصوصی ساخته اپرسشنامه محقق  جامعه آماری تعداد نمونه با جامعه برابری می کند. ابزار پژوهش شامل

چنین روایی سازه پرسشنامه با نرم افزار آموس مورد تن از متخصصین رسید، هم  10ها به تأیید ایی پرسشنامهروفوتبال شهر تهران بود. 

برای  محاسبه شد. (88/0خ ) آزمودنی و با استفاده از  آلفای کرونبا 30ها در یک آزمون مقدماتی با فت  و پایایی آنتایید قرار گر

حلیل عاملی، آزمون فریدمن  با اسمیرنف، ت-ی آماری توصیفی، استنباطی، آزمون کلموگروفهاها از روشوتحلیل نتایج دادهتجزیه

 ، استفاده شد.22نسخه  Amosو  22نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم

عه ی فوتبال یروی انسانی و مدیریتی در رتبه های اول تا پنجم موانع توستاری، ننتایج تحقیق نشان داد موانع، فنی، مالی، ساخ یافته ها:

   در باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشند.

تقویت عملکرد فنی مربیان و توسعه شاخص های مهم در توسعه فنی با توجه به نتایج پژوهش، برگزاری کالس های برای نتیجه گیری: 

 وتبال در باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشد.توسعه فاز مهمترین عوامل مهم در 

 

 تهران ی،توسعه، فوتبال، باشگاه خصوص دی:کلمات کلی
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 ی راهکار ی و ارائههای سارتحلیل بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ فوتسال در ورزشگاه

 2مسعود مهدیان ماهفروزی، 1سید مجتبی علی مرادی

 عضو هیئت علمی دانشگاه ادیب مازندران دکترا وگر دوره پژوهش -1

 ی ارشد دانشگاه ادیب مازندراندانشجوی کارشناس -2

 

 باشد.می شهر ساری ماشاگران فوتسالت دیدگاهاز  هاورزشگاه در حضور بر موثر عوامل و هاانگیزه ررسیحاضر ب تحقیق هدف هدف:

بودند  فوتبال در ساری هایتیم هواداران آماری شامل جامعه شد. امانج انیمید روش به و پیمایشی توصیفی تحقیق روش روش تحقیق:

(6000=N)مورگان جدول به توجه با و ساده روش تصادفی به گیری. نمونه (361=n) سه سدوال املش داده آوری جمع شد. ابزار برآورد 

 .بود مقیاس خرده 7 در سوال 29 ( شامل1389 مکاران،تماشاگران )فالحی و ه حضور هایانگیزه پرسشنامه و فردی هایویژگی مورد در

 .شد نجاما استنباطی آمار و توصیفی آمار از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه

( در %31تماشداگران )حددود  ها، اکثریدتفردی آزمودنی هایویژگی مترینمه خصوص در داد نشان توصیفی تحقیق هاییافته ها:یافته

بدا بدار عداملی  تسدهیالت ورزشدگاه داد شانن  tآزمون متاهل اند. نتایج %33فوق دیپلم و حدود  زیر % 45 حدود سال، 21-30رده سنی 

 دادند. اختصاص خود به را ماشاگرانتاثیر بر حضور ت کمترین و بیشترین ترتیب به 49.0بار عاملی  با یپرخاشگر و 91.0

 سدئلهم مانندد ورزشدگاه، بدا مدرتبط عوامل بهبود طریق از استان زشیور یرانمد و مسئولین شودمی توصیه اساس این بر گیری:نتیجه

دران مازند اسدتان و سداری شدهر هدایتیم در سرشدناس حضور بازیکندان و ابقاتمس برگزاری رفاهی، خدمات و تماشاگران حضور امنیت

 .نمایند تقویت ورزشگاه در برای شرکت را هواداران درونی هایانگیزه

  

 .ها، فوتسالهواداران، پرسشنامه، آزمودنی حضور، :کلمات کلیدی
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 (شهر تهران یلوازم ورزش ی)مورد مطالعه: فروشگاه ها هوشمند هاییو مقاومت در برابر فناور یمشتر یترضایل لتح
 2امیر محبی ،1*ابیاحمدرضا ظهر

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ی،ورزش یریتمد یدکترا یدانشجو -1

 یجمهور یاستنهاد ر یزیرنامه رو ب یریتآموزش و پژوهش مد یموسسه عال ی،دولت یریتمد یلتحصفارغ ال -2

 

 یلوازم ورزش یمطالعه: فروشگاه هاهوشمند )مورد  هاییو مقاومت در برابر فناور یمشتر یترضا یلتحل پژوهش حاضر باهدف هدف:

 گرفته است.  شهر تهران(

دآوری اطالعات، کمی شی و از نظر روش گرپیمای –ربردی، از نظر روش اجرا توصیفی هدف کا این تحقیق از حیث روش تحقیق:

باشند. نمونۀ پژوهش حدود میباشد، که یک جامعه نامشهر تهران می یلوازم ورزش یفروشگاه هاان مشتری)میدانی( است. جامعه آماری، 

 ،ها پرسشنامه پایایی برای بررسی تصادفی ساده انتخاب شدند. نه گیریبرآورد شد، که طبق روش نمو 384با استفاده از جدول مورگان 

 یا مساوی خکرونبا آلفای رود. ضرایب می بکار گیری اندازه مقیاس درونی مسانیه تعیین جهت که استفاده شده کرونباخ آلفای از آزمون

 دهنده نشان که باشد می 855/0پژوهش  این نباخکرو فایآل ضریب مقدار. است گیری اندازه وسیله مناسب پایایی بیانگر 70/0 از باالتر

 تحلیل و تجزیه و پرسشنامه های آوری داده جمع از پس شپژوه مدل روایی تحلیل است. جهت پایایی پرسشنامه مطلوب بسیار میزان

 های فرضیه آزمون و ها داده تحلیل منظور گرفت. به قرار بررسی مورد مدل برازندگی های شاخص لیزرل، افزار نرم اساس بر ها داده

 است. شده استفاده یساختار معادالت یابی مدل روش از تحقیق

 و سازگاری، مفهوم برتر، لکردعم سودمندی، مفهوم سهولت، مفهوم آوری، فن اشتیاق به مفهومبین ه نتایج تحقیق نشان داد ک یافته ها:

 رابطه معناداری وجود دارد. هوشمند های آوری نف به بتنس رفتاری تمایالت و مشتریان نگرش تعیین در فروشگاه شهرت

 به را مشتریان تا میل کنند شرکت برند مدیریت های راتژیاست در توانند شهر تهران می یلوازم ورزش های فروشگاه نتیجه گیری:

 .دهند افزایش هوشمند های آوری فن پذیرش

 

 ی.وازم ورزشل یها ه، فروشگاهوشمند هایی، فناوریمشتر یترضا کلمات کلیدی:
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 ورزشی های فدراسیون ساالنه عملکرد با بودجه میزان ارتباط

 2سعیده یوسفی، 1کهنار کریمی

 کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس وزارت ورزش و جوانان  -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -2

 

بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود.  ورزشی های فدراسیون ساالنه عملکرد با بودجه میزان هدف از این تحقیق بررسی ارتباط

. با توجه به در دسترس بودن آمار و اطالعات مربوط به بودجه و جامعه آماری تحقیق را کلیه فدراسیون های ورزشی تشکیل می دادند

داده های موجود در وزارت ورزش و جوانان در  از اطالعات ونجام گرفت. نمونه گیری به صورت کل شمار ا ارزیابی کلیه فدراسیون ها،

استفاده شد.  spss v23برای تحلیل و بررسی استفاده شد. از آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل با استفاده از نرم افزار  1397سال 

دارد. بنابراین می توان گفت که وجود ن ورزشی های راسیونفد ساالنه عملکرد و بودجه میزاننتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین 

 افزایش بودجه نمی تواند شاخص مناسبی برای افزایش و بهبود عملکرد فدراسیون های ورزشی باشد. 

 ورزشی های فدراسیون ،عملکرد مدیریت ،بودجه کلمات کلیدی:
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 هان از منظر رضایتمندی کاربرانورزشی استان اصف تحلیل کیفیت وب سایت های هیئت های

 3، هنگامه شمس2مرجان شیربان ،1*نصر اصفهانیداود 

 ن( شی، مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگادکتری مدیریت ورز -1

 ان( گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگعلوم ورزشی، دانشکارشناس ارشد مدیریت راهبردی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و  -2

 واحد اصفهان )خوراسگان(  یدانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم ورزش یبدن تیبدانشکده تر یورزش راهبردی تیریارشد مد یکارشناسدانشجوی  -3

 

انجام گرفته  کاربران یتمندیز منظر رضااستان اصفهان ا یورزش یها تیئه یها تیوب سا تیفیک لیتحلف هد ر باپژوهش حاض هدف:

 است. 

کلیه کاربرانی که از وب سایت هیئت های ا جامعه آماری تحقیق ر است. همبستگی -توصیفیپژوهش حاضر از نوع  ق:روش تحقی

بر  گرفته شده و حجم جامعه نامحدود در نظر. با توجه به اینکه تشکیل دادند بودند، استفاده کرده 1396ورزشی استان اصفهان در سال 

هیات هایی که وب طبقه ای از وب سایت هیئت های منتخب ) -نفر به روش تصادفی 384د، اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدو

مه محقق ساخته در راستای هدف تحقیق کیفیت وب پرسشنا سایت فعالی داشته اند( به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل

ی ید تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی، مدیریت بازرگانی و تربیت بدنبود. ابتدا روایی پرسشنامه ها به تای ایتمندی کاربرانسایت ها و رض

 یفیها در سطح آمار توصداده وتحلیلیهتجز یرابمحاسبه شد.  84/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با رسید و سپس پایایی آن 

از آزمون کالموگوروف اسمیرنوف در خصوص  استنباطیمار و انحراف استاندارد و در سطح آ انگینیم ی،درصد فراوانو  یاز جدول فراوان

 SPSSنرم افزار  فاده از. تمامی عملیات آماری با استآزمون همبستگی پیرسون استفاده شدو  ودن توزیع جامعه آماریفرض نرمال ب

 . انجام شد 22 هنسخ

ت وب سایت های هیئت های ورزشی استان اصفهان رضایت نشان داد که کاربران از کیفی tآزمون ق با استفاده از نتایج تحقی یافته ها:

مولفه های  ارتباط ( کوچک تر است(. همچنین نتایج بدست آمده در خصوص3که از میانگین متوسط ) 90/2ین حاصله ندارند )میانگ

عوامل محسوس، قابلیت بت و معناداری بین مولفه های کیفیت )اد که همبستگی مثکیفیت وب سایت ها با رضایتمندی کاربران نشان د

(. به عبارت دیگر، در صورتی که مولفه P≤0/05با رضایتمندی کاربران وجود دارد ) اطمینان و اطمینان خاطر، همدلی و پاسخگویی(

 رد که رضایت کاربران نیز فراهم شود.ن احتمال وجود داب سایت ها در نظر گرفته شود و کیفیت آنها افزایش یابد، اییت در وهای کیف

تان اصفهان از کارشناسان و متخصصان خبرۀ طراحی و راه لذا شایسته است مدیران و مسئوالن هیات های ورزشی اسنتیجه گیری: 

ارتقاء و توسعه نند و در راستای محتواهای مفید، کاربردی و جذاب به کاربران خود استفاده ک العات واندازی وب سایت ها برای ارائۀ اط

مان های مورد نیاز، جذابیت های بصری و... بیل اخبار و اطالعات قابل اعتماد، به روز و سریع، پاسخگویی در زمولفه های کیفیت از ق

 اقدام و تالش بیشتری نمایند.  

 

 هیات ورزشی، کاربران، رضایتمندی، اصفهان. یت، کیفیت،وب سا :کلمات کلیدی
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 ورزشی های فدراسیون درآمدزایی بر موثر عوامل بندی اولویت

 2کهنار کریمی ،1سعیده یوسفی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -1

 کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس وزارت ورزش و جوانان  -2

 

ه و به صورت بود پیمایشیروش تحقیق توصیفی بود. ورزشی  های فدراسیون درآمدزایی بر موثر عوامل بندی اولویتهدف از این تحقیق 

تشکیل می دادند. با توجه  500به تعداد  فدراسیون های ورزشیکارشناسان و مدیران . جامعه آماری تحقیق را کلیه آمیخته انجم گرفت

ابتدا با یک  .تخاب شدندنه انبه عنوان نمو، نفر به صورت تصادفی طبقه ای )بر اساس جنسیت و فدراسیون( 220جدول مورگان تعداد به 

از نفر از متخصصان عوامل شناسایی شده و پرسشنامه محقق ساخته ای به روش دلفی آماده شد.  21مصاحبه به روش اشباع نظری از 

قای ، ارتتوجه به بخش خصوصیاستفاده شد. نتایج نشان داد که  spss v23آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل با استفاده از نرم افزار 

می باشند. به نظر  ورزشی های فدراسیون درآمدزایی بر موثرمحیط حقوقی مربوط به درآمد زایی و توجه به عضوگیری مهمترین عوامل 

می رسد با توجه به شرایط موجود، عضوگیری و ارایه کارت عضویت به ورزشکاران و اعضا می تواند مهمترین منبع درآمد فدراسیون های 

 ورزشی باشد. 
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 لیل محتوای پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانانتح

 3، زهره رضائی2نازنین راسخ ،1*مدحسنفهیمه مح

 هبردی در ورزش و سازمان های ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدانشجوی دکتری مدیریت را -1

 زشیه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم وریار گرواستاد -2

 ی مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیدکتر -3

 

 وانان انجام شده است.تحلیل محتوای پایگاه خبری وزارت ورزش و جهدف  پژوهش حاضر با دف:ه

پژوهش شامل همه اخبار موجود در آرشیو پایگاه آماری  این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل محتوایی است. جامعه روش تحقیق:

 1397تا پایان پاییز  1395مذکور )آقای دکتر سلطانی فر(  از پاییز رزش و جوانان از آغاز دوره وزارت وزیر وقت وزارتخانه بری وزارت وخ

ه شد.  بر اساس جدول مورگان استفاد خبر بوده است. جهت بررسی محتوای اخبار از چک لیست محقق ساخته 6950می باشد که تعداد 

ش قهرمانی و حرفه ای ، همگانی و تربیتی رت تصادفی    طبقه ای انتخاب و از حیث پرداختن به ورزنمونه به صوخبر به عنوان  364

 گرفتند. مورد بررسی و تحلیل قرار

 13درصد در زمینه ورزش همگانی، 20ی، حرفه ا درصد اخبار در حوزه ورزش قهرمانی و 37یافته ها حاکی از آن بود که  یافته ها:

 درصد خارج از حوزه های مذکور بود. 30ربیتی و مینه ورزش تدرصد در ز

مانی و حرفه ای بوده و پرداختن به این حیطه بستر مناسب نظر به این امر که ورزش همگانی زمینه ساز و پایه ورزش قهریری:  نتیجه گ

به این بخش منعطف گردد.  توجه بیشتریی را فراهم خواهم کرد به نظر می رسد الزم هست حرفه ا جهت ارتقاء سطح ورزش قهرمانی و

پیشرفته ورزش تربیتی مورد توجه ویژه  بدنی  بخش تفکیک ناپذیر تعلیم و تربیت بوده و در تمام نظام های به عالوه از آنجایی که تربیت

لی و غیر پرداختن اصوورزش تربیتی دارد، نیاز جدی به تجدید نظر در  ه کیفیتقرار می گیرد، و موفقیت در سایر حوزه ها بستگی ب

ات است در نظر ی تواند به عنوان شاخصی که نمایانگر میزان پرداختن به این موضوعسطحی به این حوزه ملموس است و اخبار موجود م

 گرفته شود.

 

 زش حرفه ای، ورزش همگانی،      ورزش تربیتیانی، ورتحلیل محتوا، وزارت ورزش و جوانان، ورزش قهرم کلمات کلیدی:
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 در مشتریان برندهای ورزشی  ل مدل ارتباطی نگرش خرید اینترنتی و کیفیت خرده فروشیتحلی

 2مریم آقا خانبابایی ،1*فاطمه عینی

 کارشناسی ارشد، مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی، دانشگاه آزاد، علوم تحقیقات ، تهران -1

 ات ، تهرانادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد، علوم تحقیقاست -2

 

ن ری اطالعات و نگرش خرید اینترنتی با کیفیت خرده فروشی در مشتریااین پژوهش با هدف تحلیل مدل ارتباطی پذیرش فناو هدف:

 برندهای ورزشی منتخب انجام شد.

ی آدیداس، ی مشتریان نمایندگی برندهاآماری پژوهش، کلیه جامعه  همبستگی است. -روش تحقیق، به صورت توصیفی روش تحقیق:

 . شرط شرکت آزمودنی ها در این پژوهش عالوه بر خرید آن برند خاص،ایک، ریباک، پوما که عضو صفحه اینستاگرام آن برند استن

ونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده نوان نمنفر به ع 385عضویت در صفحه اینستاگرام آن برند نیز باشد. بر اساس جدول مورگان تعداد 

نگرش به ( ، 2002، نیو ل می)ک یخدمات خرده فروش تیفیاستاندارد ک یهادر این مطالعه از پرسشنامهده است. رسش نامه بوتحقیق، پ

ن، انحراف معیار و ...( و )میانگیها از آمار توصیفی وتحلیل دادهاستفاده شد. برای تجزیه( 2007قاضی سعیدی و همکاران ) خرید اینترنتی

 شده است.شناسی معادالت ساختاری( استفادهلی، روشن تحلیل عامآمار استنباطی )آزمو

رده فروشی درمیان مشتریان برندهای منتخب پوشاک ورزشی یافته های تحقیق نشان داد نگرش خرید اینترنتی با کیفیت خ ته ها:یاف

 رازش کافی برخوردار است. از ب ورزشی نترنتی و کیفیت خرده فروشی در مشتریان برندهایخرید ایارتباط دارد و مدل ارتباطی نگرش 

استفاده از خرید اینترنتی برای تقای کیفیت خرده فروشی پیشنهاد می شود: ترویج و ترغیب افراد به مواردی برای ارنتیجه گیری: 

زم آگاهی های الهیل خرید اینترنتی و خدمات خرده فروشی؛ ایجاد جهت تس ارتقای کیفیت خرده فروشی؛ ایجاد درگاه های اینترنتی در

ز سیستم خرید ده فروشی از طریق رسانه و برگزاری کارگاه های آموزشی؛ استفاده ابه افراد در خصوص فواید خرید اینترنتی و کیفیت خر

 اینترنتی توسط فروشگاه های ورزشی در جهت ارتقای کیفیت خرده فروشی

 

 زشی ان، برند ورنگرش خرید اینترنتی، کیفیت خرده فروشی، مشتری کلیدی: کلمات
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 رانیدر ا یزشبزرگ ور یدادهایرو یموانع برگزار لیتحل

 2، لقمان کشاورز1*خرسند ییآقا ساناز

 یورزش یدادهایرو تیریارشد مد یشناسکار یدانشجو-1

 نور امیدانشگاه پ یعلم تیعضو هئ-2

 

 .فته استانجام گر  نرایدر ا یورزش یدادهایرو یموانع برگزار یبررس ر باهدفپژوهش حاض :هدف

که  یبدن تیو کارشناسان ترب رانیو مد دیشامل اسات قیتحق یاست. جامعه آمار یلیتحل -یفیپژوهش حاضر از نوع توص :قیتحق روش

معه نامحدود در نظر گرفته شده و بر اساس حجم جا داد. لیرا داشته اند، تشک یورزش یدادهایرو یسابقه حضور و مشارکت در برگزار

به اهداف  یابیدست  یبه عنوان نمونه انتخاب شدند. برا یاراز جامعه آم  ینفر به روش تصادف 384 امحدود،جامعه ن یکوکران برا فرمول

 تیریمد نیاز متخصص نفر 12 دییپرسشنامه به تا ییمحتوا ،یصور ییاستفاده شد. روا یسئوال 81از پرسشنامه محقق ساخته پژوهش 

 یو با آلفا یآزمودن 30با  یمقدماتمطالعه  کیدر  زیپرسشنامه ن ییایشد. پا دییات یعامل لیبا تحل زینسازه آن  ییروا دیرس یورزش

 یفو اکتشا یدییتا یعامل لیاز جمله تحل یاستنباط یو روش آمار یفیداده ها از روش آمار توص لیتحل یمحاسبه شد. برا 83/0کرونباخ 

 .اده شداستف AMOS و SPSS با استفاده از دو نرم افزار دمنیو فر

نشان  قیتحق جیباشند. نتا یزن م %39مرد و  %61 تیپژوهش براساس جنس ینمونه ها عینشان داد که توز قیتحق یها افتهی ها: افتهی

بزر  در  یدادهایرو یان داد موانع برگزارژوهش نشپ یها افتهی یبود. در بخش استنباط %7/44 یکارشناس یلیدهد که مدرک تحص یم

(، %855/11)ی(، اقتصاد%143/13)یتیری(، مد%911/14)یامکانات ورزش»شامل  تیاولو بیترت بهکه  ییساعامل شنا 8 رانیا

 .ست( ا%919/2)ی(، خدمات رفاه%34/4)ید اجتماع ی(، فرهنگ%85/4)یو رسانه ا ی(،  فناور%205/6)ی(، قانون%098/9)یاسیس

موانع  است. یضرور رانیدر ا یورزش یدادهایرو یموانع برگزار یبررس یورزش یدادهایرو یبرگزار یایبا توجه به مزا :یریگ جهینت

 یفناور ،یقانون ،یاسیس ،یاقتصاد ،یتیریمد ،یشامل امکانات ورزش تیاولو بیعامل به ترت 8 رانیدر ا یبزر  ورزش یها دادیرو یبرگزار

 .شد ییشناسا یخدمات رفاه ،یاجتماعد  یهنگفر ،یو رسانه ا

 

 یشورز یالملل نیبزر  ب یدادهایرو ،یزبانیموانع ، م ،یملعا لیتحل :یدیکل کلمات
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ای آموزش و پرورش شهر تهران برحسب مبحث تحلیل و مقایسه وضعیت مدیریت مصرف انرژی در مجموعه ه

 مقررات ملی ساختمان19

 3معصومه شهبازی ،2یمادوان انینظر عباس ،1*مژگان مهدی زاده

 یت ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییی ارشد مدیردانشجوی کارشناس -1

 ریت ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییگروه مدیاستادیار  -2

 یت ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییاستادیار گروه مدیر -3

در  مقررات ملی ساختمان 19 برحسب مبحث وپرورش شهر تهرانهای ورزشی آموزشوعهرف انرژی در مجمتحلیل و مقایسه وضعیت مدیریت مص هدف:

 96همن تا ب 95بازه زمانی زمستان 

وپرورش شهر توجه به اطالعات به دست آمده از اداره کل آموزش با ی انجام گرفت.کاربردی بوده و به شکل میدان-این تحقیق از نوع توصیفی وش تحقیق:ر

مبانی نظری و ربوط به های مآوری دادهشده است که، در این پژوهش برای جمععتهران توزی وپرورش شهرسالن ورزشی در مناطق آموزش 79تهران تعداد 

پرسشنامه محقق  ها ازای و اینترنتی شامل  کتب . مقاالت و مطالعات موردی . جهت گردآوری دادههای اولیه از منابع کتابخانهاستخراج عوامل و شاخص

ده است، طرح اولیه پرسشنامه پس شستفادهشده االمللی و ممیزی انرژی در دو بخش تنظیمدهای بینو استاندار ای مطابق با مقررات ملی ساختمانساخته

هایی تدوین ف آن پرسشنامه نهای مختلاور و نیز سایر خبرگان موردبررسی قرار گرفت و پس از اصالحات در قسمتاز تهیه توسط اساتید راهنما و مش

 گردید.

وتحلیل شد.اطالعات به دست فاده از آمار توصیفی تجزیهبا است Spss23و  Excelافزار شده در اماکن ورزشی در نرمتوزیعهای سشنامهاطالعات حاصل از پر

 ستار انجام شد.افزار کانسپت امهندسی( در نرمیک نظامشده بین متخصصان )مهندسین ناظر پایهتریس مجاور توزیعآمده از ما

جره، درب، سایه بان و نورگیر می شود در مقایسه با شامل  پنتی میتوان نتیجه گرفت جداره های نورگذر، بازشوها که  نتایج آزمون: با توجه به یافته ها

ن مجموعه های ورزشی آموزش و از دیدگاه مدیراهای خارجی ساختمان )پوسته خارجی ساختمان( یت مناسبی ندارد . عایق بندی جدارهسطح مطلوب وضع

جموعه های ورزشی اجرا شده است وضعیت عایق بندی ایی در مضعیت مطلوبی قرار ندارد. تجهیزات و مدیریت سیستم روشنتهران در و پرورش شهر

بی قرار گرفت. نتایج آزمون ران در سطح مطلومایش و استفاده از شیرهای ترموستات در مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش شهر تهسیستم گرمایش، سر

وزش و پرورش شهر تهران از دیدگاه مدیران مجموعه ورزشی آمدن صحیح مدیریت سیستم گرمایش و سرمایش در مجموعه های نده اجرا نشتی نشان ده

ش شهر تهران برنامه نظارتی که به شی آموزش و پرورا توجه به نتایج آزمون تی میتوان نتیجه گرفت از دیدگاه مدیران مجموعه های ورزهای حاضر است. ب

تایج آزمون تی بر اساس دیدگاه مدیران مجموعه های ورزشی آموزش وجه به نبا ترف انرژی است در این مجموعه ها در حال اجرا است. ر مدیریت مصمنظو

 فته است.مطلوب انجام نگرپرورش شهر تهران مولفه آموزش و تقسیم وظایف کارکنان در این مجموعه ها در سطح و 

های ورزشی آموزش و پرورش شهر  ر مجموعهمقررات ملی ساختمان د 19ین مولفه در اجرای صحیح مبحث رژی( مهم ترمدیریت مصرف انرژی )ممیزی ان

سیسات مکانیکی و رزشی، مدیریت تان می کند بین رتبه ها تفاوت معنی دار وجود دارد و از نظر مدیران مجموعه های وتهران است و نتیجه اصلی آزمون بیا

مقررات ملی ساختمان در مجموعه های  19ح مبحث جرای صحیره. درب، سایبان، نورگیر( نامناسب ترین وضعیت را در اازشوها )پنججداره های نورگذر و ب

هار عامل عایق بندی .در سطح چهارم چسطح است 4ش شهر تهران در وضعیت موجود داشتند.بک سیستم سلسله مراتبی متشکل از ورزشی آموزش و پرور

ط عامل عایق بندی لوله های سرد و گرم وجود دارد. م نیز فقانرژی، برنامه نظارتی و آموزش کارکنان است.در سطح دو مدیریت مصرفجداره های خارجی، 

 دارد.سرمایش قرار  -شسه عامل، جداره های نورگذر و بازشوها، تجهیزات روشنایی و مدیریت سیستم گرمای در سطح سوم نیز

لت شده است و هر عامل در جایگاه غف زشی، تاکنون اثرات متقابل بین این عوامل در ساختمان های ورآن است که  نتایج تحقیق، گویاینتیجه گیری: 

 .مقررات قرار دارد خاصی از اثرگذاری بر اجرای صحیح

 .ت ملی ساختمان، اماکن ورزشی، رویکرد سیستمی ،مقررا19مبحث  کلمات کلیدی:
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 یبدن تیتربی و غیر بدن تیتربی ورزشی با تحصیالت هاباشگاهیران زایی مدتحلیل وضعیت و مقایسۀ اشتغال

 3،  لقمان کشاورز2، سارا سراج1ل فراهانیابوالفض

 نورامیپورزشی، دانشگاه . استاد گروه مدیریت 1

  نورامیپ. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه 2

 نورامیپورزشی، دانشگاه  تیریمد اریدانش. 3

 

ی بدن تیترب ریو غ یبدن تیترب التیتحص با یورزش یهاباشگاه رانیمد ییزااشتغال ۀسیو مقا تیوضع لیتحل تحقیق حاضرهدف  هدف:

 بود.

که  ن بودندای شهر تهرورزش یهاباشگاه رانیمدیۀ کلۀ آماری، جامعی بود. اسهیمقا –وهش توصیفی از نوع علی روش پژ روش تحقیق:

روایی و پایایی برای گردآوری  دأییتاز ساخته پس ای انتخاب شدند. از پرسشنامۀ محققدفی طبقهگیری تصانهنمو براساسنفر از آنها  65

 ی برایادوجمله عیتوزگیرد. از آزمون زایی را اندازه میگویه است که وضعیت اشتغال 28دارای  اطالعات استفاده شد. این پرسشنامه

 زایی مدیران استفاده شد. رای مقایسۀ اشتغالومن ویتنی بزایی و از آزمون یتعیین وضعیت اشتغال

داری از به شکل معنا یبدن تیترب التیهران با تحصشهر ت یورزش یهاباشگاه رانیمد ییزااشتغالها نشان داد میانگین یافته :یافته ها

 تیاستان تهران در وضع یورزش یهاباشگاه یدانشگاه التیفاقد تحص رانیمد ییزاالغاشت تیوضع کهیدرحالحد متوسط باالتر است، 

 قرار دارد.  متوسط

 یبدن تیترب ریو غ یبدن تیترب التیها با تحصاهباشگ رانیمد ییزااشتغال نیکه ب آزمون یومن ویتنی نشان داد جیتان گیری: نتیجه

در تربیت دانشجویان  زاییاشتغالهای مهارت های پژوهش، توجه بهیافته براساس .(p ،209/0-=Z=834/0) وجود ندارد یتفاوت معنادار

 به این موارد توجه شود. است یضرورکه ی غفلت شده بدنتیترب

 

 کلمات کلیدی:

 .رانیمد ورزشی، علوم، یبدن تیترب تحصیالت، ورزشی، هایباشگاه یی،زااشتغال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*Afarahani@pnu.ac.ir 
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 یهاریاز متغ یبا برخ تان سمنانشهرس یبدن تیمعلمان ترب یسازمانی و وفادار یازمانس یرفتار شهروندبین  ارتباط

 جمعیت شناختی

 2ماعیل ذبیحیاس ،1*دیمحسن جوا

 ایوانکی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیرانتفاعی -1

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار -2

 

 یسازمان یو وفادار یسازمان یبا رفتار شهروند یاختشن یتجمع یاه یژگیو ینرابطه ب ا هدف انجام  بررسیبپزوهش حاضر  ف:هد

 بوده است . شهرستان سمنان یبدن تیمان تربمعل

امعه آماری دف کاربردی و از نظر روش توصیفی و همبستگی بوده  و از حیث اجرا میدانی است. جاین پژوهش از نظر ه روش تحقیق:

نه ای به است. نمونفر  234ن و مرد شهرستان سمنان هستند که  تعداد آنها قراردادی ز تربیت بدنی رسمی و ق حاضر کلیه معلمانیتحق

ه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمون 145تعداد 

برای سنجش وفاداری سازمانی از پرسشنامه ( و 1996کانوسکی ) و شهروندی سازمانی از پرسشنامه اورگان رای سنجش رفتارباست. 

و پایایی  83/0زمانی بر اساس آلفای کرونباخ . پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سا( استفاده شد2007و الکاظمی )ارد علی استاند

و  spssه ها از نرم افزار ه تحلیل دادبرای تجزیمحاسبه شده است.  78/0نباخ  وضریب آلفای کر پرسشنامه وفاداری سازمانی بر اساس

Lisrel .استفاده شد 

تایج مدل معادالت ساختاری نشان می دهد نآزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل معادالت ساختاری نشان داد  نتایج ا:یافته ه

ر رفتار شهروندی . تحصیالت بمان تربیت بدنی تاثیر معنی داری نداردلمع سازمانیاری جنسیت بر رفتار شهروندی سازمانی و وفاد

انی و وفاداری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. سن معلمان بر رفتار شهروندی سازم بیت بدنیسازمانی و وفاداری سازمانی معلمان تر

 سازمانی معلمان تربیت بدنی تاثیر منفی و معنی داری دارد.

ن تربیت بدنی پر رنگ بوده و جنسیت تاثیری بر رفتار زمانی معلماتحصیالت بر رفتار شهروندی وفاداری سا ونقش سن گیری:  نتیجه

ت ضمن توجه به عوامل تاثیر گذار دیگر بر این متغییر وفاداری سازمانی معلمان تربیت بدنی تاثیری نداشته است . الزم اسروندی و شه

  یم.بشو فاداری سازمانی معلمان تربیت بدنیوتار شهروندی و های تحقیق باعث افزایش رف

 

 جمعیت شناختی یژگی هایرفتار شهروندی سازمانی ، وفاداری سازمانی ، و کلیدی: کلمات
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در جذب سرمایه گذاران مالی در جهت توسعه باشگاه های ان تماشاگرتحلیلی بر نقش دو عامل رسانه ها و 

   ورزشی خصوصی
 2اکرم السادات حجازی ،1ادریان جهرمیمسعود ن

 اه اصفهان دانشیار دانشگ -1

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی -2

 

 و هدف  مقدمه

حدود از پتانسیلی که حمایت ورزشی آن را در شرکت ها در حمایت ورزشی فعال هستند با این حال تنها چند شرکت م سیاری ازامروزه ب

ها  دغدغه از حاضر یکی حال دری دهند. ارائه می کنند را مورد استفاده قرار م مالی رویدادها یک دوره با اخبار تشویقی جهت حمایت

درچند دهه ی اخیر،  .است مالی سرمایه گذاران مسئله ر اکثر باشگاهها وتیم های ورزشی،ورزشی د مدیران اساسی و مهم ومشکالت

سعه، قانون اساسی وبرنامه ی پنجم تو 44اصل  کرده اندکه طبقبخش خصوصی  دولت اقدام به واگذاری بخش های دولتی به بیشتر

مین اساس بخش ها و باشگاه های دولتی ورزشی الزم ند. بر هوظف است که بخش های خود را به بخش های خصوصی واگذار کدولت م

الزم است  الیت های ورزشیت بخش خصوصی قرار گیرند. بنابراین باشگاه ها و سازمان های ورزشی جهت انجام فعاست که تحت حمای

 یف مهم خود قرار دهند. جزء وظا ورزشی را سرمایه گذاراند و بازاریابی و در نهایت جذب لی توجه کننکه به مسئله یرمایه گذاری ما

 و تلویزیونی چه نمایش هر کند می بیان و شمرده مهم مالی سرمایه گذاران جذب در را نقش نمایش تلویزیون و تماشاگرانمحققان 

ن تماشاگرابود و  خواهد بیشتر مالی سرمایه گذاران جذب میزان اشدتر ب وسیع یالملل بین و ملی سطوح در ورزشی سابقاتم ای ماهواره

 بیشتری حمایت خواهند کرد.

 

 خصوصی باشگاه دولتی، باشگاه ورزش، رمایه گذارانس:  کلیدیکلمات 
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خطر  ریتینوربراساس چرخه مد یامدانشگاه پ ییجوشورزش دان یراندم یفموجود در وظا یسکهایر ینتخم

 APMBOKرییپذ

 4 مجد یبداله عمران،ع3یفرید فتحاکبر  ،1*،رضا فرخ شاهی1غالمرضا شعبانی بهار

 )ره(ییه طباطبادانشگاه عالم یورزش یریتاستادگروه مد -1

 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور -2

 نشگاه پیام نوردکترای مدیریت ورزشی دا -3

 یزیو برنامه ر یریتو پژوهش مدآموزش  یعالموسسه  یدولت یریتمد یدکتر یدانشجو -4

 

خطر  یریتس چرخه مدنوربراسا یامدانشگاه پ ییورزش دانشجو یرانمد یفموجود در وظا هاییسکر ینمتخ یقتحق ینهدف ا هدف:

 است.APMBOKیریپذ

را  یقتحق یه آمارجامعاست. پیمایشی– یفیاطالعات آن توص یگرد آور یوهوش یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد روش تحقیق:

شمار ندکه با توجه به محدود بودن جامعه برای نمونه گیری از روش تمام ده یم یلنور تشک پیامدانشگاه  یبدن یتادارات ترب یرانمد

 یآلفا یقآن از طر یاییپا یزانم شد که یطراح یلسوا 33 ای پرسشنامه یسکر یریتعوامل موثر بر مد ییشناسا یاستفاده شد. برا

 ورتبه یتست تک نمونه اtآزمون  ی،اکتشاف یملعا یلتحلشامل  یقتحق ینمورد استفاده در ا یآمار هایشد .روش یدی(تا97/0خ )کرونبا

 .یدردگ( استفاده KMO)نمونه  یتاز آزمون های بارتلت و کفا یزن یعامل یلمناسب بودن تحل ییدمنظور تا است. به یدمنفر بندی

 یزاتلوازم و تجه ی،انرزش قهرموفوق برنامه ، و یفراغت ی،ساختار یسکهایر یمورد بررس جامعه یدگاهنشان داد: از د یجنتا یافته ها:

 یرفاقد تاث یزن یوحقوق یتیشوند وعوامل امن یمحسوب م یسکر یریتدر مد یتموفق ییدبه عنوان عوامل کل یودرمان یپزشک ی،ورزش

عوامل   از یکهر  یت( ارتباط معناداری بین اهم000/0عنی داری )( و سطح م52.155اسکوئر ) یآماره آزمون کا به توجه الزم هستند .با

وفوق برنامه در رتبه  یفراغت یتهایفعال یحصح یریتاط کرد مداستنب یتوانم یرتبه ا یانگینبر اساس م یکهوجود دارد، بطور یدیکل

 رادارد. یترالبا یتموثر،اولو یخطرها ینتخم یبند

ورزش  یرانمد یفادرشرح وظ یریخطرپذ یریتبرنامه مد گرددیم یشنهادمطالعه حاضر پ یدستاوردهابا توجه به نتیجه گیری: 

انجام  یکندم یدکه عملکرد آنهارا تهد یسکهاییرا در جهت کاهش ر یاقدامات موثر الزم یواکنش ها یتا با طراح یردقرار گ یدانشگاه

 یسکر یریتمد یازاجرا یناش یوکاهش عواقب قانون یانشگاهورزش د یمانوساز انسانی ی،حفظ منابع مال یکردیرو نیامدچنیدهند. پ

  است.

 

 نور یام، دانشگاه پAPMBOK ی،ورزش دانشگاه یسک،ر یریتمد کلمات کلیدی:
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 تدوین الگوی توسعه برند پژوهشگاه علوم ورزشی

 مهدی رسولی

 ی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی شروه مدیریت ورزاستادیار گ

توسعه برند یکی از متداول ترین استراتژی های د است و ازارزش یک برند، ناشی از کمک آن به ورود محصوالت جدی قسمتی هدف:

ی در حیطه مآمدن برندی عل سال از تاسیس پژوهشگاه علوم ورزشی و به وجود 20ته شده است. با عنایت به گذشت برندینگ به کار گرف

 توسعه برند پژوهشگاه علوم ورزشی بوددوین الگوی علوم ورزشی هدف این تحقیق ت

علمی حیطه علوم ورزشی کشورهای انجام مطالعه تطبیقی در بین پژوهشگاه های برتر داخلی و موسسات  تفاده ازبا اس روش تحقیق:

وه های ضای مدعو گرنفر( و اع 14واحدهای مختلف پژوهشگاه ) نفر(، مدیران 20منتخب و مصاحبه های کیفی با اعضای هیات علمی )

 ین گردیدتایج تدونفر( و از طریق تحلیل محتوای کیفی ن 10پژوهشی)

د که با تلخیص بیشتر داده ها و قرار گرفتن نشان ها در قالب مفاهیم با توجه نشان شناسایی گردی 88در فرایند کدگذاری باز  یافته ها:

ی، عوامل مداخله گر و زمینه ای، جامعه هدف و محصوالت ی، بازاریابمفهوم اصلی شامل ارتباطات، شبکه ساز 7 نزدیکی موضوعی به

استفاده از تحلیل بیشتر مصاحبه ها و همچنین ارجاع به گردید. ادر مرحله سوم و با عنایت به شناسایی روابط بین داده ها شناسایی 

 گردید. وی توسعه برند محصوالت پژوهشگاه تدوینگیق در نهایت الپیشینه و مبانی نظری تحق

 
 شگاهپژوه رندب توسعه یالگو نیتدو و  یانتخاب یکدگذار جینتا -1دول ج

تعیین محصوالت و خدمات مورد نیاز جامعه از طریق فرایندهای  بر اساس الگوی به دست آمده، تعیین جامعه هدف ونتیجه گیری: 

ن عوامل در دسترس و عوامل مداخله گر خارج از . در این بیمنجر به توسعه برند پژوهشگاه خواهد شد زی و بازاریابیارتباطات، شبکه سا

 رند تاثیر گذار خواهندتوسعه ب دسترس بر

 

 سازمان دانشگاهی، پژوهشگاهمدیریت برند، توسعه برند،  کلمات کلیدی:
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 انرای دوومیدانی شورز از مالی حامیان جذب در مؤثر عوامل تدوین الگوی

 2، دکتر محمد خبیری 2دوست قهفرخیدکتر ابراهیم علی* ،1محمدرضا موکل

 هرانانشگاه ت.دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی د1

 .دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران2

 ه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران. دانشیار گرو3

 

 بود. رانیا یدانیاز ورزش دووم یمال نایر در جذب حامعوامل مؤث یالگو نیتدو ق،یتحق نیهدف از ا هدف:

که به شکل  دیآیبه شمار م یشیمایاز نوع پ یفیا توصهداده یآورجمع یو ازنظر چگونگ یحاضر ازنظر هدف، کاربرد قیحقت :قیتحق وشر

 ییروا یبررس یشد. برا یدنازبیامت کرتیل یارزش 5 اسیاطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مق یشد.ابزار گردآور انجام یدانیم

شد..در سطح  میتنظ ییها پرسشنامه نهانظرات آن یبندجمع ارائه و با یورزش تیریرشته مد دیتن از اسات 8را به  هیاول سشنامهرپرسشنامه، پ

و در سطح آمار  دی( استفاده گردرایو انحراف مع انسی)وار ی( و پراکندگنیانگی)م یمرکز یهاو شاخص یجداول فراواناز  یفیآمار توص

 یعامل لیتحل یساختار ییروا یمنظور بررسو به SPSSافزار با استفاده از نرم یآزمون همبستگ دمن،یون فردامنه، آزم کی t، آزمون یاستنباط

 ،یسازمان-یتیریمد ،یاشاگران، دولتو تم یاعوامل رسانه ب،ینشان داد به ترت قیتحق جیها: نتا افتهیاستفاده شد.  AMOSافزار از نرم یدییتأ

 د.داشتن انریا یدانیدر ورزش دووم یمال انینقش را در جذب حام نیرتشیب یتصاداق ،یفرهنگ-یاجتماع

منظور به توانندیو نقش مثبت عوامل ذکرشده، م ییبا توجه به شناسا یندایدووم ونیوزارت ورزش و جوانان و فدراس تیدرنها :یریگ جهینت

 ها اقدام کنند.ف کردن انتظارات آنرو برط  یمال انیجذب حام

 

 .یدانیدووم ،یمال تیاقتصاد، ورزش، حما :یدیلمات کلک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. e.alidoust@ut.ac.ir   
 



    پوسترمقاالت                                                                                        همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  چهارمین              
  

155 

 

 آموزیبرنامه راهبردی بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزشی دانشتدوین 
 3، احمد محمودی2، ملیحه حقدار ساحلی1م نظریشهرا

 پردیس شهید چمران -تهران نفرهنگیان استا . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه1

 غیرانتفاعی(-کی )غیردولتیبازاریابی دانشگاه ایوان ارشد مدیریت. کارشناس 2

 غیرانتفاعی(-کی )غیردولتیانشگاه ایوان. مدرس د3

 

 آموزی است. وین برنامه راهبردی بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزشی دانشهدف پژوهش حاضر تدهدف: 

وپرورش، بدنی و سالمت وزارت آموزشت تربیتئولین معاوناین تحقیق بخش کیفی شامل مدیران و مس یجامعه آماریق: روش تحق

ها و ، دبیر فدراسیون، رؤسای کمیتهرئیسیبناآموزی و در بخش کمی شامل رئیس، تخصصان حوزه ورزش دانششگاه و ماساتید دان

شناسایی نقاط  منظوربهفر( بود. ن 32های استانی )نفر( و رؤسای هیئت 25های ورزشی )مننفر(، مسئولین انج 11واحدها در فدراسیون )

الگوی  شد. پرسشنامه تحقیق بر اساس استفادهمتخصصان این حوزه  ازنظر SWOTالگوی  قوت، ضعف و فرصت و تهدید بر اساس

SWOT ( فرصت 11گویه(، نقاط ضعف ) 12در چهار بخش نقاط قوت ،)( طراحی شد. جهت 12ها )دگویه( و تهدی 10ها )گویه

 ستفاده گردید.ا SWOTل فریدمن و تحلی و آزمونای ها از آزمون تی تک نمونهتهستنباطی یافوتحلیل ایهتجز

ه قوت، ین نقطترمهم عنوانبه« ها استآن ینآموزان و والددانش یاعتماد براقابل یادنه وپرورش،نهاد آموزش»بر اساس نتایج ها: یافته

مختلف  تمایل حامیان مالی»ین نقطه ضعف، ترمهم« آموزیش دانشای ورزسانههای گروهی و عدم پوشش رضعیف با رسانه ارتباط»

ین تهدید بازاریابی ترمهم عنوانبه« آموزیب در ورزش دانشهای مناسعدم وجود زیرساخت»ین فرصت و ترمهم« رای ورود به مدارسب

)رقابتی( قرار  STاستان در منطقه یابی ورزشی خص شدند. همچنین جایگاه راهبردی بازارشآموزی مش دانشیون ورزفدراسورزشی 

 شده است. WOی استراتژ 3و  WTاستراتژی SO ،3استراتژی ST ،3استراتژی 4ین تدوبه منجر  SWOTدارد. نتایج تحلیل

اریابی که مدیران در راستای پیشبرد اهداف باز آموزی نیاز استراستای توسعه بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش دانشگیری: نتیجه

آموز و برگزاری منظم ها دانشر سطح کشور و وجود میلیونآموزی ددر این فدراسیون نیاز است که با توجه گستره ورزش دانشخود 

ر بخش ورزش دگذاری سرمایه منظوربهی جهت جذب حامیان مالی ترمناسبهای ریزیو المپیادهای ورزشی، برنامهمسابقات 

 آموزی نمایند.دانش
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 رانیا یاسالم یجمهور انیناشنوا یهاورزش ونیفدراس یبرنامه راهبرد نیتدو

 2دکتر حبیب هنری ،1مسعود فراهانی طجر              

 ات تهرانقحد علوم و تحقیهای ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت سازماندان -1

 علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ی وعضو هیاتدانشیار گروه مدیریت ورزش -2

 

 یران بود.ا یاسالم یجمهور یانناشنوا هایورزش یونفدراس یردامه راهببرن ینتدو : پژوهش هدف

های استانی و روسای هیئت و مدیران ایان،های ناشنومسئولین و مدیران فدراسیون ورزشتحقیق شامل  جامعه آماری این تحقیق:روش 

نه آماری با توجه به تعداد کل جامعه و نمو (.N =142بودند ) های ملی ناشنوایانتیممربیان اشنوایان و ن ورزش ئیسهاعضای هیئت ر

مندی بهره پژوهش محقق با به منظور گردآوری اطالعات این عداد آنها کم بود از روش تمام شمار استفاده شد.طبقات آن به دلیل اینکه ت

و نظرات متخصصان و تشکیل  رسی آراءها، مشاوره و برنامهات پیشینه، کتب، مقاالت و پایاننظری و ادبیاز سوابق و مستندات، مبانی 

ای مشتمل تهنمود. در ادامه با توجه به اطالعات به دست آمده از پرسشنامه باز؛ پرسشنامه بسکمیته راهبردی یک پرسشنامه باز طراحی 

لیکرت تایی  5 گویه بر مبنای طیف 28ای مشتمل بر در ادامه پرسشنامه خراج گردید.نقطه قوت، نقطه ضعف، فرصت و تهدید است بر

 های تحقیق قرار گرفت. ار نمونههای این پرسشنامه در اختیبندی گویهتدوین شد و برای رتبه

همچنین نتایج  می باشد و 5/2د مجموع نمرات این ماتریس بیشتر از ال درونی نشان دنتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوام یافته ها:

 یانناشنوا یونفدراسباشد که مشخص نمود می 5/2مجموع نمرات این ماتریس کمتر از شان داد حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی ن

و  پس از تجزیهگیرد و در نهایت احیه رقابتی قرار مینباشد و در می یران به لحاظ درونی و بیرونی دارای قوت و تهدیدا یاسالم یجمهور

 استخراج گردیدند یرانا یاسالم یرجمهو یانناشنوا یونفدراسهای تحلیل سوات، استراتژی

بندی تبههای استخراج شده راستراتژی QSPMباشد. در مرحله نهایی با استفاده از ماتریس استراتژی می 11آن انتخاب  نتیجه گیری: 

  .شدند

 

 ی.جمهور انیناشنوا یونفدراسی، برنامه راهبرد کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. M.farahanee@yahoo.com 

2. Honari_h@yahoo.com 

mailto:M.farahanee@yahoo.com


    پوسترمقاالت                                                                                        همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  چهارمین              
  

157 

 

راغت جهت غنی سازی اوقات ف ی تهراندانشگاه عالمه طباطبائ تربیت بدنی بلندمدت انداز، مأموریت و اهدافچشم ینتدو

 یورزش یهایتفعال یکردبا رودانشجویان 
 2ولی علیزاده ،1جواد شهالئی

 المه طباطبائی تهرانعنشیار دانشگاه دا -1

 مه طباطبائی تهراندانشگاه عال دانشجوی دکتری -2

 

 یران جهت غنته یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدنیتو اهداف بلندمدت ترب یتمأمور انداز،مچشتدوین هدف  پژوهش حاضر با هدف:

 فته است. انجام گر یورزش یها یتفعال یکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو یساز

اسدت.  یکیراتژو مطالعات است یاتوسعه یقاتکه جزو تحق باشدیم یربردکا یقاتتحق هدف از نوع یحاضر بر مبنا یقتحق حقیق:تروش 

 یدنا یآمدار . جامعدهکشدور را نددارد هایدانشگاه یگربه د یمتعم یتبلاست که قا یو از نوع مطالعات مورد یفیتوص یزآن ن یقروش تحق

 یدانو  مرب دانشدگاه یورزشددانشدجویی  یانجمن هدا، دانشگاه یبدن یتترب یریتکارکنان مدی،بدن یتترب دیاساتنفر از  40شامل  یقتحق

جهدت  شددند.عندوان نمونده تحقیدق انتخداب بده  یجامعده آمدار عضدایکلیه ا ی،با توجه به محدودیت جامعه آمار د.بونشگاه دا یورزش

 یدانشگاه عالمه طباطبدائ یبدنیتتربت انداز، ماموریت و اهداف بلندمدچشمان یارد مرتبط با بنامه باز که موآوری اطالعات از پرسشجمع

نامه نیز محتوایی پرسش روایی صوری ورا شامل می شد.  یورزش یها یتفعال یکردبا رو یانشجوراغت داناوقات ف یساز یتهران جهت غن

 توسط اساتید اعضای گروه اصلی تحقیق تأیید شد.

اوقدات  یسداز یتهدران جهدت غند یانشگاه عالمده طباطبدائد بدنییتربت انداز، ماموریت و اهداف بلندمدتچشم فهرست اولیه ا:یافته ه

، تهران یعالمه طباطبائ سند تحول ورزش دانشگاهو  یقهای آماری تحقی برگرفته از نمونهورزش یها یتفعال یکردبا رو یانت دانشجوفراغ

صدورت مدداوم در ورزش همگانی بدهتوسعه "از: ه تحقیق به این صورت می باشد؛ چشم اندواعضای اصلی گر بعد از تعدیل و اصالح توسط

تالش برای بهبدود  "مأموریت: ، "به یک عادت در زندگی دانشجویی بگاه و ترویج فرهنگ عمومی ورزشاه و خوابین دانشجویان در دانشگ

بی مانی و شدادادر راسدتای سدالمت جسدن و تجهیدزات ورزشدی کامدا یفیتو ک یتکم یشافزاو توسعه اصولی برنامه فعالیت های بدنی، 

رواندی  -و معرفی آن ها به عندوان سدفیران سدالمت روحدی یبدن یها یتعالبه سمت ورزش و ف یاندانشجو یجذب حداکثردانشجویان، 

و  یمختلف ورزش یرشته ها یمگسترش و تعم یالزم برا تسهیالت آوردن فراهم -1و اهداف بلند مدت:  "ه عالمه طباطبائی تهراندانشگا

خوابگاه ها و احدداث سدالن  تجمیع -2نان آ یروان و یجسمان یتوضع ءبه منظور ارتقایان دانشگاه دانشجو انیورزش در م نمودن ینهنهاد

و دانشکده  اهی در خوابگاهورزش یزاتامکانات و تجه یبهبود و به روز رسان -3دو  یسروباز در پرد یورزش یضاچند منظوره استاندارد و ف

 ارتقداء جهدت در تدالش -5ی بدن یته تربدانشکد یداز تجارب اسات یو بهره بردار یبدن یتکده تربتنگ با دانشو تنگا بیشتر ارتباط -4ها 

 .محترم دانشگاه یاستنظر ر یرز یستمس یتو فعال ییخروج آن از معاونت دانشجو یحت دانشگاه و یبدن یتترب مدیریت جایگاه

 ادیجدابع، او اسدتفادۀ مدؤثر از مند یسازمان، بهبود عملکرد مدال یشترب سبب کنترل یراهبرد یزیربرنامه ا توجه به اینکهبنتیجه گیری: 

 یددگاهد یجدادسدازمان بدا ا یکپدارچگین پیشرفت سدازمان، وحددت و میزا یابیکسب بازخورد و ارزی، گیرتصمیم یمعتبر برا یچهارچوب

بدا دانشگاه عالمده طباطبدائی  یانت دانشجواوقات فراغ یساز یغنذا طرح تدوین برنامه راهبردی لشود، یم یگروهکار  توسعۀ مشترک و

ئی تهران را خواهد داشت و بده عندوان یدک ی نیز همین مزیت هایی را برای تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطباشورز هاییتفعال یکردرو

 اهد برداشت.وهای خود گام خنقشه راه در جهت پیشبرد اهداف و برنامه

 

 .بائی تهرانمه طباط، تربیت بدنی دانشگاه، دانشجویان، دانشگاه عالستراتژیکبرنامه ا ت،اوقات فراغ کلمات کلیدی:

                                                           
1. javadshahlaee@gmail.com 
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ریت سود فروشگاه های ورزشی تدوین مدل ارتباطی تصمیم گیری خرید مشتریان با مدی   

 )مطالعه موردی فروشگاه های ورزشی شهر تهران(

 3ی فتح یداکبر فر،  2کشاورز نلقما ،1*عابدی شیما

 ارشد مدیریت ورزش دانشگاه پیام نور وی کارشناسیدانشج -1

 دانشگاه پیام نورت ورزشی دانشیار مدیری -2

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -3

 

رزشی )مطالعه موردی ود فروشگاه های تدوین مدل ارتباطی تصمیم گیری خرید مشتریان با مدیریت سوپژوهش حاضر باهدف  ف:هد

 انجام گرفته است. شهر تهران( فروشگاه های ورزشی

کنندگان عهمراجشد. جامعه آماری شامل کلیه تگی است که به شکل میدانی انجامهمبس -فیاز نوع توصیپژوهش حاضر  روش تحقیق:

با روش نمونه گیری   284آماری تعداد  همشخص بودن جامعهای ورزشی شهر تهران به تعداد ناممشخص بود. به دلیل نابه فروشگاه

 استاندارد سبک های تصمیم گیری مصرف کننده ،رسشنامه . ابزار پژوهش شامل، پعنوان نمونه آماری انتخاب شدندخوشه ای  به

رسید،  تن از متخصصین  10ها به تأیید روایی پرسشنامهپرسشنامه محقق ساخته مدیریت سود بود.   ( و 8619و کندل ) 1اسپرولز

 30آزمون مقدماتی با  ها در یکنرم افزار لیزرل مورد تایید قرار گرفت  و پایایی آن ریت سود  باهمچنین روایی سازه پرسشنامه مدی

برای  محاسبه شد. (80/0( و مدیریت سود )  88/0رای پرسشنامه سبک های تصمیم گیری  ) آزمودنی و با استفاده از  آلفای کرونباخ ب

اده با استف اسمیرنف، آزمون رگرسیون خطی ساده-اطی، آزمون کلموگروفصیفی، استنبهای آماری توها از روشیل نتایج دادهلوتحتجزیه

 ، استفاده شد.22نسخه  Amosو  22نسخه  SPSSافزار از نرم

، سرگردان، برند گرایی و  ییگرا گرایی، لذتکمالمدگرایی، گرایی،  قیمت دقتی،  نتایج تحقیق نشان داد مولفه های کم ته ها:یاف

  ان اثرگذار می باشند. شهر تهر میم گیری مصرف کننده بر مدیریت سود فروشگاه های ورزشیسبک های تص وفاداری از

گاه های ورزشی استراتژی های بازاریابی را براساس سبک های مختلف تصمیم گیری توصیه می گردد، مدیران فروشنتیجه گیری: 

 د.ان دست یابندهند تا به سود بیشتری در کسب و کارش ررف کنندگان قرامص

 

 یت سود، قروشگاه های ورزشی.ده، مدیرسبک های تصمیم گیری، رفتار مصرف کنن کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Sproles 
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 یورزش یها یاته یروسا ینانهبا قصد کارآفر ینیکارآفر یو سطح مهارتها یابیهوش بازار یمدل ارتباط ینتدو

 یان جنوبخراس

 *3یذابح عصمت ،2محبوبه روزبهانی ،1کشاورز لقمان

 دگروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نوراستا -1

 شی دانشگاه پیام نوریریت ورزمربی گروه مد -2

 م نور گرمسارکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیا -3

 

 یها یاته یروسا ینانهبا قصد کارآفر ینیفرآکار یح مهارتهاو سط یابیهوش بازار یمدل ارتباط ینهدف از پژوهش حاضر، تدو هدف:

 بود.  ی،راسان جنوبخ یورزش

هش حاضر در پژو یشده است. جامعه آمارانجام یدانیو به شکل م باشدیم یتگهمبس -فییروش تحقیق از نوع توص روش تحقیق:

 یمحدود بودن جامعه آمار یلبه دل  دهند. یم یلتشکنفر  48به تعداد  یاستان خراسان جنوب یورزش یها یاته یروسا یهشامل کل

و  ینانل ینانه، پرسشنامه استاندارد قصد کارآفروهش شاملمورداستفاده در پژ زارصورت تمام شمار انتخاب شدند. اببه  یه آمارنمون

و  تیاسم ینیکارآفر ی( و پرسشنامه استاندارد مهارت ها2014ونتر و رنزبر  ) یابیپرسشنامه هوش بازار(، 2011همکاران) 

و با  یآزمودن 30با  ین مقدماتآزمو یکها در آن یاییو پا یدرس ینتن از متخصص  10 یدیها به تأهپرسشنام یی( بود. روا2015همکاران)

 ید. برا( محاسبه ش70/0)  ینیکارآفر ی( و مهارت ها70/0)  یابی(، هوش بازار 70/0)  انهینپرسشنامه قصد کارآفر یکرونباخ برا یآلفا

 و یرسونپ یهمبستگ یب، آزمون ضریرنفاسم-آزمون کلموگروف ی،تنباطتوصیفی، اس یآمار یهاها از روشداده یجنتا تحلیلویهتجز

 . استفاده شد 3، و اسمارت پالس نسخه 22.اس.اس نسخه یاس.پ یافزارهابا استفاده از نرم یساده و معادالت ساختار یخط یونرگرس

 ینانهکارآفر ی( و مهارت هاβ ،41/1=t=34/0) ینانهربر  قصد کارآف  یابیداد که  هوش بازار تحقیق نشان یجانت یافته ها:

(77/0=β،33/25=tتاث )دارد  یمعنادار یرتاث ینانهفربر قصد کارآ ینانهکارآفر یمهارت ها یندارد. همچن یمعنادار مثبت یر

(65/0=β،01/8=tلذا کسب هوش بازار .)رفتار  و  قصد به هینانکارآفر یتوسعه مهارت ها ینهزم یزشرو یها یاته سایروتوسط  یابی

 .هدد یم یشافزا یورزش یها یئترا در ه ینانهکارآفر

از آن که فرد اقدام به  یشبر قصد و اراده آگاهانه است. پ یکه مبتن یرفتار است، البته رفتار  ینوع یزن ینیکارآفره گیری: نتیج

موفق خواهد بود  یریمد یجهشته باشد. پس در نتاقدام را دا ینقصد ا ید( کند ، بایدکسب و کار جد ی) راه انداز نهینارفتار)عمل( کارآفر

 داشته باشد. ینیو کارآفر یابیهوش بازار تقاجهت ار در یکاف که آموزش

 

 یورزش یئته ینانه،مهارت کارآفر ینانه،قصد کارآفر یابی،هوش بازار :کلمات کلیدی
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 BSCویکرد کرمان با ر ی عملکرداداره کل ورزش و جوانان استانبوین نظام ارزیاتد

 3ریحمید خض ،2*، سید سعید حسینی1دکتر ابوالفضل فراهانی

 استاد دانشگاه پیام نور تهران -1

 اهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری مدیریت ر -2

 یام نور شهرری پورزشی دانشگاه کارشناس ارشد مدیریت  -3

 

 .است» «BSCارویکردارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بتدوین نظام هدف این پژوهش،  هدف:

های  بدنی مؤسّسات آموزش عالی، مدیران کلّ تربیت بدنی، مدیرعامل اساتید تربیت نفر از 30جامعه آماری پژوهش  روش تحقیق:

در زمینه ی فّعالیّت های ورزشی قهرمانی نقش ن کرمان که استا و دانشجویان ارشد مدیریّت ورزشی راضر در لیگ برتهای ح باشگاه

وایی این پرسشنامه توسط چندتن از اساتید برای گردآوری اطالعات عمدتا از پرسشنامه استفاده شده است که ر. می باشد داشته اند

بخش کمّی از روش های  اطّالعات دربرای تجزیه و تحلیل .تایید گردید 82/0 رونباخ با ضریبصاحب نظر و پایایی آن از روش آلفای ک

استفاده شد و   کرونباخ نی؛ آمار استنباطی به ویژه مجذور کای، کلموگروف اسمیرنف و آلفایصد فراواآمار توصیفی مانند میانگین و در

 .در بخش کیفی از روش استقراء منطقی استفاده شد

 فرآیندهای داخلی، مشتری، کرمان چهار منظر مالی،انان استان ژوهش نشان می دهد اداره کلّ ورزش و جوپیافته های  ها:یافته 

استراتژی در منظر 4منظر فرایندهای داخلی و استراتژی در 3استراتژی در منظر مشتری،4استراتژی در منظر مالی،3)ری و رشدیادگی

هدف در 4خلی و رایندهای داهدف در منظر ف10هدف در منظر مشتری،9ی،لهدف در منظر ما6)هدف استراتژیک 29و(یادگیری و رشد

به )سنجه در منظرهای مختلف 84همچنین.تحقق این اهداف داردمه برای اقدام و برنا 112و (منظر یادگیری و رشد

ره کلّ ورزش و ااد نتیجه گیری: .دارد(یادگیری و رشد فرآیندهای داخلی، سنجه در منظرهای مالی،مشتری،31و16،22،15ترتیب

تژی، مسیر تحقّق اهداف بلند ای استرامی تواند عالوه بر اجر(BSC)تکنیک کارت امتیازی متوازنبه کارگیری جوانان استان کرمان با 

جوانان استان دلیل ارتباط بین استراتژی ها با اهداف استراتژیک و سنجه های اداره کل ورزش و مدّت این سازمان را هموار سازد وبه 

رای زمینه اجدست آمده قابلیت ارزیابی عملکرد این اداره و همچنین  سنجه های بهمان در منظرهای مختلف،اهداف،منظرها و رک

 . استراتژی های ان را فراهم کند

 

 رمانکجوانان استان  ردی، ارزیابی عملکرد، اجرای استراتژی، کارت امتیازی متوازن، اداره کلّ ورزش ومدیریت راهب : کلمات کلیدی
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 یابی والیبال ایراندر استعداد تعیین تاثیر سرمایه گذاری
  2، دکتر محمد حامی1نسرین حق شناس

 گاه آزاد اسالمی واحد ساریجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویداد های ورزشی دانشدانش -1

 می واحد ساریاستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسال -2 

 

ت که در آن بر ایندی اساست. استعدادیابی فر 1ها استعدادیابیشد که یکی از آنبااگونی میهای گونورزش قهرمانی دارای مؤلفه دف:ه

ی و انتخاب افراد بااستعدادی است که دارای تمام شرایط الزم جسمانی، مهارتی های الزم شناسایهایی خاص، شاخصاساس نتایج آزمون

ر تعیین تاثیر سرمایه گذاری در استعدادیابی والیبال ز تحقیق حاضهدف ا رشته ورزشی خاص هستند.یت در یکقرفتاری جهت موفو 

 . یران استا

گیریم. جامعه های کیفی و کمی بهره میلذا از هر دو شکل دادهتحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته محسوب می شود. روش تحقیق: 

ی ران و مربیان و داوران اجرایی فعال در حوزهه و نیز مدیی استعدادیابی در ورزش و دانشگاحوزه نول شامل متخصصاآماری در مرحله ا

ان و اساتید متخصص حوزه استعدادیابی مربیان و شده است. در فاز اول تحقیق محقق مبادرت به مصاحبه از نخبگتفادهلیبال اسورزش وا

اساییی و به دسته بندی این شن MAXQDAر حوری مولفه ها با استفاده از نرم افزاموسیله کدگذاری داوران سرشناس نمود. در ادامه ب

زه پرسشنامه مورد تایید ملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه ی محقق ساخته پرداخت تا روایی ساتحلیل عامولفه ها پرداخت و سپس به 

های ملی و ر در رویدادگ برتر والیبال و داوران و مربیان حاضیر ، بازیکنان لقرارگیرد. در این مرحله پرسشنامه محقق ساخته در اختیا

ل ساختاری تحقیق در فاز دوم به سواالت مطرح شده پاسخ دادند. و پس تحلیل مدن نمونه نفر به عنوا 265بین المللی قرار داده شد و 

 داختیم. ی و استنباطی واکاوی و ارزیابی مدل پرفزیه تحلیل توصیبه تج  spss24و  amos24تاثیر سرمایه گذاری با استفاده از نرم افزار

سی، اجتماعی در استعداد یابی والیبال ایران بودیم. شاخص های ادی، سیایافته های تحقیق حاکی از تاثیر شاخص های اقتص: فته هایا

رخوردار بود. نتایج همبستگی بوالیبال ایران زش مدل ساختاری از نیکویی کافی جهت تعیین تاثیر سرمایه گذاری در استعدادیابی برا

( و سرمایه گذاری سیاسی و r=0/208T ،p=0/001)باط معناداری بین سرمایه گذاری اقتصادی و استعدادیابیشان داد ارتاسپیرمن ن

حلیل رگرسیون ( وجود داشت. نتایج تr=235 ،p< 0/05( و سرمایه گذاری اجتماعی و استعدایابی)r=0/142 ،p< 0/05استعدادیابی)

 (. B=0/175 ،sig= 0/001 ،T= 4/848بر استعدادیابی والیبال ایران دارد)و معناداری ان میدهد که سرمایه گذاری تاثیر مثبت شن

وله سرمایه گذاری در بعد های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از اهمیت نتایج تحقیق نشان میدهد توجه و اهمیت به مق نتیجه گیری:

الی از سوی وزارت ورزش و نهادهای زیربط میتوانند حمایت های مو دست اندرکارن فدارسیون والیبال با  نار است. مسئولیزیادی برخورد

 مناطق مستعد کشور فراهم آورند.ابی در والیبال ایران را با سرمایه گذاری در این رشته ورزشی در استعدای بستر

 

 عی، شاخص سیاسیاادی، شاخص اجتمسرمایه گذاری، استعدادیابی، شاخص اقتص کلیدی:

 

 

 

 

                                                           
1. Talent Detection 
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نان استان زش و جواراستراتژیک و پرورش کارآفرینی در کارکنان اداره کل ورثر بخشی تفکتعیین رابطه بین ا

 کردستان
 1، یاسمین احمدی1، فردین کاوه 1چرو شهبازی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پردیس کردستان، ایران -1

 

استان  جوانان و ورزش کل اداره کارکنان در آفرینیکار پرورش و تفکراستراتژیک بخشی اثر بین رابطه ینیبه تع حاضر وهشپژ: هدف

 باشد. می همبستگی – وصیفیت نوع از اطالعات، گردآوری نظر از و کاربردی هدف، نظر ردازد. ازپ تان میکردس

 به هنمون حجم که استان کردستان است جوانان و ورزش کل هادار کارکنان زا نفر133 شامل تحقیق این در آماری جامعه روش شناسی:

 یقتحق این در پژوهش ابزار باشد، استان کردستان می جوانان و ورزش لک اداره کارکنان همه شامل کارکنان تعداد بودن محدود دلیل

 باشد می لیکرت مدل اسسبرا کارآفرینی پرورش در افراد توانایی و استراتژیک تفکر اثربخشی استاندارد پرسشنامه شامل

: از عبارتند ها مولفه این که است گرفته قرار عهمطال مورد استراتژیک تفکر اثربخشی های مدل و مفاهیم شپژوه این در. یافته تحقیق: 

 مورد نکارکنا رآفرینیکا فرایند بر آنها تأثیر و تحقیق های شاخص عنوان به بدیع راهکارهای خلق ازها،نی کشف محیط، از یادگیری

 کارآفرینی پرورش با بدیع راهکارهای خلق و نیازها کشف محیط، از یادگیری بین که است آن از یحاک ها یافته گرفته، قرار بررسی

 نتایج مطابق و باشد می آنان در کارآفرینی کارکنان، پرورش در استراتژیک تفکر ستقرارا از هدف و دارد وجود داری معنی رابطه کارکنان

 است آنان در باال مولفه سه ایجاد کارکنان در ارآفرینیک افزایش راههای از یکی تحقیق این از هآمد بدست

 

 جوانان و ورزش کل اداره کارکنان کارآفرینی، پرورش استراتژیک، بخشی ، تفکراثر  :دیکلمات کلی
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 و جوانان استان کردستان شان ادارات  ورزتعیین رابطه بین یادگیری سازمانی با عزت نفس کارکن

 2صادقی بروجردی دکتر سعید،  1چرو شهبازی

 گاه پردیس کردستان، ایرانشی، دانشدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورز -1

 دانشگاه کردستان زشیپروفسور گروه تربیت بدنی و علوم ور -2

 

 ت.پرداخته اس ن ادارات ورزش و جوانان استان کردستاناعزت نفس کارکن : تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی باهدف

 لیه شاغلین )رسمی و قراردادی( اعم از رئیس و کارکنان که در زماننفر از ک 100تعداد   جامعه آماری تحقیق حاضر را روش شناسی:

براساس فرمول مورگان  بدین منظور  ، تشکیل دادند.انجام تحقیق در یکی از ادارات ورزش و جوانان استان کردستان مشغول بکار بودند

عات توسط پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه قابلیت وهش اطالعنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. در این پژ نفر به 80د تعدا

نف و با توجه رکلموگراف اسمی در پژوهش حاضر به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون مع آوری شد.یادگیری سازمانی ج

 استفاده شد.  والیس کروسکال یه ها از آزمون های عالمت یک نمونه ای یو مان ویتنی وی آزمون فرضبه نرمال بودن توزیع برا

ین قابلیت یادگیری سازمانی و عزت نفس کارکنان رابطه خطی وجود دارد که میزان نتایج تحقیق نشان می دهد که بیافته تحقیق: 

 باشد و معنی دار است. درصد می  1/43گیری سازمانی بر عزت نفس کارکنان ، داثیر قابلیت یات
  

 انی، اداره ورزش و جوانانیری سازمعزت نفس، یادگ کلمات کلیدی:
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 ی ورزشی درون دانشگاهیهاهای فعالیتچالش
 2، جواد شوریابی11، امیر منتظری1امین رشید لمیر

 شی دانشگاه نیشابورزدیار مدیریت وراستا-1

 ریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدارشد مدیسیدانشجوی کارشنا -2

 

ورزشدی درون دانشدگاهی )مطالعده مدوردی:  هایها و فعالیتها، تنگناها و نقاط ضعف برنامههدف بررسی چالش حاضر با پژوهش هدف:

 م گرفته است. دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور( انجا

 یعلمد تیأه یاعضا هیرا کل پژوهش یجامعه آمارشکل میدانی انجام شد.  ی بود که بهروش پژوهش توصیفی د همبستگ وش تحقیق:ر

کرجسای  براساس جدول(، =140Nتشکیل دادند ) شابورین اسالمی واحد دانشگاه آزاد یلیتکم التیتحص انیو دانشجو یبدن تیگروه ترب

 یآورابدزار جمدعبود. ساده  یصورت تصادفبه یریگروش نمونه .نددر نظر گرفته شد پژوهشینمونه نوان عنفر به 103 (،1970) مورگان و

سنجی )صوری، محتوا و سازه( و ، رواییمیتنظ یمتخصصان حوزه ورزش دانشگاها همکاری ب کهساخته بود پژوهشگرامه نپرسشت اطالعا

توجده بده نرمدال نبدودن  بدا پدژوهشت سواال لیتحل .شد هیته کرتیل پنج ارزشی سایدر مق هیگو 52 درنامه پرسش نیشد. ا اعتباریابی

 ام شد. ، انج22اس نسخه اسپیافزار آماری اسدر نرم لکاکسونیعالمت و و یمون هاداده ها با استفاده از آز عیتوز

سه حیطه کلی منابع انسانی، مالی و  ون دانشگاهی درهای فعالیت ورزشی درشد که چالشبر اساس نتایج پژوهش، مشخص  ها:یافته

بزرگترین چالش  35/4 ± 86/0با میانگین  "به ورزشدانشگاه عدم استقبال و تمایل مسئولین مالی "رد. بر این اساس، نگی قرار دافره

ان در یمشارکت دانشجو اهی شناسایی شد. نتایج تحلیل آزمون عالمت نشان داد، ضعف در ترویج و تبلیغ جهتورزش درون دانشگ

ورزشی؛ عدم برنامه ق برنامهفو هایرای جذب دانشجویان به ورزش؛ عدم جذابیت فعالیتگیزشی خاص بهای انها؛ کمبود برنامهفعالیت

های ورزشی؛ عدم استفاده از افراد داوطلب برای برگزاری ان برای شرکت درفعالیتریزی صحیح به منظور دعوت از خانواده دانشجوی

 عنوان چالش و ضعف ورزش درونمسابقات درون دانشگاهی بهدر برگزاری های مختلف دانشگاه ماهنگی بین معاونتهمسابقات و عدم 

ریزی جامع و صحیح؛ کمبود نیروی وامل ضعف برنامهی در حیطه فرهنگی شناخته شدند. همچنین، در حیطه منابع انسانی، عدانشگاه

 ش درون دانشگاهی بودند.چالش در ورزیان با هر سطح مهارتی ورزشی، مهمترین وامه برای دانشجانسانی متخصص و عدم داشتن برن

ویژه معاوندت مدالی، از هدای مختلدف دانشدگاه بدهریزی و حمایدت مسدئولین و معاونتزوم برنامدهلپژوهش، های بنابر یافته گیری:نتیجه

لی اصدلی ها متدوشدگاههمیت باشد. هر چند بر اساس ساختار داناتواند حائز میهای درون دانشگاهی بسیار قهرمانان و مسابقات و فعالیت

هدای تهدای موجدود فعالییت تربیت بدنی است، اما برای فائق آمدن بر چالشهده مدیرهای ورزشی درون دانشگاهی بر عبرگزاری فعالیت

ها مدورد نیداز اسدت. ران میانی دانشدگاهییران عالی و مدورزشی درون دانشگاهی، هماهنگی، همیاری و همفکری تمامی مدیران اعم از مد

ی جبران کمبدود نیدروی انسدانی متخصدص در برگدزاری ها براهپرداختن و شکل دادن به نظام داوطلبی ورزشی در دانشگا همچنین لزوم

 کار گیرند. ی را بهاهای ویژهطرح ها وشود مدیران تربیت بدنی در این خصوص برنامهشود و توصیه میپیش احساس می ها، بیش ازبرنامه

 

 فرهنگی، دانشجویان، ورزش دانشگاهی. ابع انسانی،من کلمات کلیدی:

 

 

                                                           
1- a.montazeri@neyshabur.ac.ir 
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 گذارد؟آماتور اثر میمکانی ورزشکاران اغت بر دلبستگیفراوقاتجدیت در چگونه 

 4، امین خطیبی3، مرجان صفاری2نژادصدیقه حیدری، 1*ریکلثوم حید

  ه شهید چمران  اهوازا، دانشگ یورزش کارشناسی ارشد مدیریت -1

  ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز انشکده علوماستاد تمام د -2

 انسانی، دانشگاه تربیت مدرسده علوم استادیار دانشک -3

 نشگاه شهید چمران اهوازاستادیار دانشکده علوم ورزشی، دا -4

 

ربه رتباط با تجتحقیقات داخلی مطالعات اندکی در ادر  .کنندا ایفا میهای فراغتی نقش مهمی در زندگی مفعالیت مقدمه و هدف:

بر  فراغتتعیین چگونگی تاثیر جدیت در اوقاتهدف ر با تحقیق حاض شده است.فراغت بصورت جدی و دلبستگی به مکان انجام اوقات

  بود. آماتور مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب تهرانمکانی ورزشکاران دلبستگی

سازی معادالت همبستگی و با رویکرد مبتنی بر مدل هاوری دادهق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآیتحقروش تحقیق:روش 

ورزشی انقالب تهران بودند که سابقه عضویت مجموعه فرهنگی  آماتورم شد. جامعه آماری پژوهش، تمام ورزشکاران اری انجاساخت

گیری روش نمونه. ه شداستفاد PASSاهداف و فرضیات تحقیق، از نرم افزار  سجم نمونه براساجهت تعیین ح. ماه را داشتند 6حداقل 

تحلیل آماری مورد  پرسشنامه برای 334در نهایت تعداد  .ه در میان نمونه توزیع گردیدداوطلبانها بصورت پرسشنامه، و در دسترس

مولفه و ( شامل پنج 2008جدی گولد و همکاران ) فراغتوقاتامه استاندارد، ها شامل دو پرسشناآوری دادهاستفاده قرار گرفت. ابزار جمع

ها هروایی صوری و محتوایی پرسشنام .گویه بود 13( شامل سه مولفه و 2005اران )مکانی کایل و همکگویه و پرسشنامه دلبستگی 16

محاسبه  951/0ها ترکیبی پرسشنامه ونباخ و پایاییدر یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کر .نظران بررسی شدنفر از صاحب 9توسط 

 Smart و  25نسخه   SPSSستفاده از نرم افزار اطی با اهای آمار توصیفی و استنبها از روشجزیه و تحلیل دادهمنظور تبه و شد

PLS ته شد.بهره گرف 3نسخه 

ت مدل معادالو  فراغت جدی قابل تبیین استاز طریق اوقات مکانیدرصد از تغییرات دلبستگی 21های تحقیق نشان داد یافته ها:یافته

(. SRMR 059/0برازش کافی و مطلوبی برخوردار بود )از  اتورآممکانی ورزشکاران فراغت جدی بر دلبستگیتاثیر اوقاتساختاری 

-مکانی نشانگیتو رسوم بر دلبسفراغت جدی؛ پشتکار، تالش، حرفه، هویت و آداب اصل از بررسی تاثیر ابعاد اوقاتنتایج حهمچنین 

درصد از تغییرات  26، رم افزارباتوجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته براساس خروجی نو  داری استیدهنده تاثیر مثبت و معن

 جدی قابل تبیین است.فراغت مکانی از طریق ابعاد اوقاتدلبستگی

ند تواود و میشمی آماتورمکانی ورزشکاران دلبستگی هفراغت منجر بتهای این تحقیق نشان داد؛ جدیت در اوقایافتهگیری: نتیجه

ی های رفتار فراغتی مردم پیگیرهای تاثیر بر انتخاب، یکی از شیوهارت دیگرهای جسمانی را افزایش دهد؛ به عبمشارکت در فعالیت

 فراغت جدی، تالشه در بین ابعاد اوقاتکبا توجه به ایناز طرفی  فراغت و ایجاد دلبستگی به اماکن ورزشی تفریحی است.مند اوقاتنظام

بینی کننده ان عنوان داشت که تالش منحصر بفرد، پیشتود، مییانگین را در بین پاسخ دهندگان به خود اختصاص داده بوباالترین م

 مکانی به ورزشکاران آماتور است.تییدن هوقوی برای بخش

 .کاران آماتورشورز ،مکانیتگیدلبسفراغت جدی، اوقات کلمات کلیدی:
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ش زمان ورزی امنیتی دانش آموزان دوره ابتدایی در اماکن ورزشی ساصوص آسیب هادیدگاه خانواده ها در خ

 شهرداری تهران

 2، معصومه حسینی 1روناز سلیمانی

 اماکن دانشگاه پیام نور واحد شهر ری شناسی ارشد مدیریتدانشجوی کار -1

 نور واحد شهر ری مدانشگاه پیایت استادیار گروه مدیر -2

 

ایی در اماکن ورزشی وره ابتدخانواده ها در خصوص آسیب های امنیت دانش اموزن ددگاه ، بررسی دی هدف این پژوهش هدف:

 شهرداری تهران می باشد

شنامه سری دادهها ، پرپیمایشی است و از نظر نتایج ، کاربردی است . ابزار گردآو-، یک مطالعه توصیفی این پژوهش روش پژوهش:

پرسشنامه ها با استفاده از پایایی  سط نرم افزار اسمارت پی ال اس برآورد شد و تایید شد ،یل عاملی تواست . روایی پرسشنامه ها با تحل

ز دریافت ایید شد . پرسشنامه ها در بین جامعه آماری برای گردآوری دادهها پخش شد و پس ات 25Spssآلفای کرونباخ در نرم افزار 

ام اختی انجانجام شد ؛ نخست آمار توصیفی بر روی دادههای جمعیت شنروی دادهها مه های تکمیل شده ، محاسبات آماری بر اپرسشن

 شدشد و برای آمار استنباطی ، از داده های گردآوری شده استفاده 

ا ضریب همبستگی پیرسون ، همبستگی بین بدر گام دوم ،  رساند مولفه ها را به اثبات، نرمال بودن تمامی  ksیافته ها : انجام آزمون 

تغیرها بر یکدیگر به اثبات رسید در نتیجه تمامی فرضیه ها رگذاری مآماره ، معناداری تاثی tاثبات رسید و با انجام آزمون متغیرها به 

 شدند .تایید 

تهران از دیدگاه خانواده ها تفاوت  ین ورزشی شهرداراولویت بندی عوامل موثر بر آسیب های امنیتی در اماکن سازمابین  نتایج:

 داشت ناداری وجودمع

 

 خانواده هادیدگاه  آسیب های امنیتی ، اماکن ورزشی ، کلمات کلیدی:
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 ایل به حضور مجدد مشتریان در باشگاه های بدن سازی شهر تهرانرابطه بازاریابی داخلی با رضایت مندی و تم

 1، هادی حسن نژاد عمرانی1وید کرمین، 2محمد حامی ،1*مهسا نعمت زاده

 نایرا ری،سا اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحدری مدیریت ورزشی، دانشجوی دکت -1

 ایران ساری، اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد ورزشی، مدیریت گروه -2

 

جدد مشتریان در باشگاه های بدن سازی متمایل به حضور بررسی رابطه بازاریابی داخلی با رضایت مندی و پژوهش حاضر باهدف  هدف:

 جام گرفته است. ان هر تهرانش

تهران های بدن سازی زنانه شهر امعه تحقیق حاضر، تمامی کارکنان باشگاهج است. یهمبستگپژوهش حاضر از نوع  روش تحقیق:

اد نمونه اند. تعدنفر( بوده 2560اند )داشتنده ها ران باشگاهها که حداقل شش ماه سابقه فعالیت در اینفر( و مشتریان این باشگاه 288)

اند. برای جمع نفر بوده است که به صورت تصادفی انتخاب شده 335و  165رکنان و مشتریان با توجه به جدول مورگان به ترتیب، کا

( و تمایل به 1388ستمی )رمندی گوهر ایت(، رض1995های بازاریابی داخلی مونی و فورمن )های این تحقیق از پرسشنامهدادهآوری 

فر از اساتید رشته مدیریت ورزشی ن 10ویت ها به رفاده شد و جهت تعیین روایی محتوایی، پرسشنامه( است2006) حضور مجدد لیم

آمار  ندارد و در سطحو انحراف استا یانگینم ی،و درصد فراوان یاز جدول فراوان یفیا در سطح آمار توصهداده وتحلیلیهتجز یبرارسید. 

امی عملیات . تمه شدون و تحلیل رگرسیون چندگانه و معادالت ساختاری استفادمبستگی پیرسآزمون هو  K-Sاز آزمون  استنباطی

 . انجام شد 22 هنسخ  SPSSو   LISRELافزارآماری با استفاده از نرم 

کده هرچده  رابطه معناداری وجود داشت،  بدین معنی ل به حضور مجددتحقیق نشان داد که بین بازاریابی داخلی و تماینتایج  یافته ها:

(.   همچندین  p=032/0یابد )ل به حضور مجدد مشتریان افزایش میمال تمایگردد احتهای بدن سازی بیشتر میزاریابی داخلی باشگاهبا

هدای مندی مشتریان باشگاهتیهرچه میزان رضامندی و تمایل به حضور مجدد رابطه معناداری وجود داشت،  بدین معنی که ن رضایتبی

مندی و نیدز بدین ین طور بین سن و رضایت(. همp=62/0یابد)ها افزایش میاحتمال تمایل به حضور مجدد آن شودیشتر میبدن سازی ب

ز این نتدایج حاصدل های بدن سازی زنانه شهر تهران رابطه معناداری وجود داشت. همچنمشتریان باشگاهسطح تحصیالت و رضایتمندی 

ار عاملی در نظر ت و ساخترل نشان داد که مدل تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی اسساختاری لیزتحلیل عاملی با استفاده از مدلسازی 

کده  های تحقیق، نتدایج نشدان دادها و متغیربا توجه به ضرایب معنی داری بین مولفه باشد. در نهایتگرفته شده برای آن قابل قبول می

عوامل، ی، دیگر های رضایت مندمعنی داری را دارا بوده؛ در بین مولفه ترین ضریبشای بازاریابی داخلی، آموزش کارکنان بیهبین مولفه

هدای تمایدل بده بیشترین ضریب معنی داری را داشتند؛ و در بدین سدوال شامل: موسیقی، بهداشت، نظافت، تمیزی و نرخ شهریه باشگاه،

 ضریب معنی داری را دارد.ترین ، بیشقمندی به ادامه دادن تمرین در باشگاهالوال مربوط به عحضور مجدد، س

ابعاد بازاریابی داخلی، آن را شود که ضمن توجه به های بدن سازی پیشنهاد میبه مدیران باشگاه ج تحقیق،با توجه به نتاینتیجه گیری: 

ت آنان را سطح تحصیال ن کارکنان در برخورد با مشتریان، سن ویشنا شوند. همچنبه درستی شناخته و نسبت به نقاط ضعف و قوت آن آ

های ن باشگاهمندی مشتریان را افزایش داد، و مدیراصحیح و رفتار مناسب، رضایتبرخورد  مدنظر قرار دهند تا بتوان با برنامه ریزی و

  تر شود.حتمال تمایل به حضور مجدد مشتریان بیشاقرار دهند تا  های ثبت نام را در برنامه کاری باشگاه خودبدن سازی تخفیف هزینه

 .بدنسازیرضایتمندی،  بازاریابی داخلی، حضور مجدد، لمات کلیدی:ک
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 استان کرمانشاه  رابطه بین چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی ادارات ورزش وجوانان
2*، حدیث فرهادی1علی عزیزی   

مانشاهردانشگاه آزاد ک. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی 1  

وم تحقیقات همداندانشگاه عل . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی2  

 

ش و جوانان استان یان نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در میان کارکنان ادارات ورزرابطه م هدف از انجام این تحقیق بررسی هدف:

 باشد.کرمانشاه می

 این در استفاده مورد ابزار شده است، انجام پرسشنامه از استفاده اب که است مبستگیه توصیفی، تحقیق یک تحقیق این روش تحقیق:

 جامعه. شد دهاستفا %72با پایایی  نوآوری سازمانی ی و پرسشنامه %86با پایایی  سازمانیشده چابکی  استاندارد پرسشنامه پژوهش

 می نفر 228  با برابر آنها تعداد می باشد. که 94 لکرمانشاه در ساکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان  کلیه شامل پژوهش این آماری

 جه به حجم جامعه به شرح ذیل اندازه گیری شد./. با تو95حجم نمونه طبق فرمول کوکران در سطح اطمینان . باشد

 

 
د ،که تعداد آنها برابر شکرمانشاه می باکه حجم جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان با توجه به این

نفر به صورت تصادفی انتخاب شد.  145بر با برا 05/0ده از فرمول کوکران میزان حجم نمونه فوق در سطح خطای د، با استفانفر بو 228با 

دید و در رمانشاه توزیع گپرسشنامه در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کر 160یزش نمونه تعداد به منظور جلوگیری از ر

 فت.تعداد جهت تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گر ه شد و همینپرسشنامه عودت داد 145نهایت 

 هاهیافت

 نوآوری سازمانی : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین چابکی سازمانی و6-4جدول 

 سطح معنی داری پیرسون ضریب متغیر مالک بینمتغیر پیش

 001/0 453/0 سازمانی نوآوری سازمانیچابکی 

 

بیشتر می شود و با گسترش چابکی ه اهداف بکی سازمانی و گسترش آن  در سازمان، میزان دست یابی بی چانتیجه در نتیجه گیری:

 ابک که قابلیت انطباق با تغییرات را دارند به وجود می آیند.سازمانی، بستر ایجاد سازمانهای چ

 

 آوری سازمانی، استان کرمانشاه.وبکی سازمانی، نچا کلمات کلیدی:
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ف حضور آینده مشتریان در کس با هدهاریزی استراتژیک برنامهبراساس مدل  زیخدمات متما هلفؤطه بین مراب

 لزلهاستان کرمانشاه پس از حادثه زاستخرهای 

 2، دکتر سعید صادقی بروجردی1*ناهید پادبان 

 انشگاه کردستان، سنندج، ایراندمدیریت ورزشی، دانشجوی کارشناسی ارشد   -1

 نندج، ایراندستان، سورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کر شیار مدیریتدان - 2

 

بر درک آینده مشتری دارد و بهبود کیفیت خدمات، رضایت و حفظ  رضایت نتیجه کیفیت خدمات است و تأثیر مستقیمی هدف:

ان عالئم بالینی قابل توجهی از جمله اضطراب، ثر بازماندگپس از حوادث طبیعی، اک واهد داد. امّاخط عادی افزایش مشتری را در شرای

فیت خدمات با هدف حضور آینده مشتریان دهند که ممکن است بر رابطه بین کیاسترس پس از سانحه را نشان میو عالئم افسردگی 

ور آینده مشتریان س با هدف حضهاک ریزی استراتژیکبراساس مدل برنامه طه کیفیت خدماتتأثیر بگذراد. هدف این مطالعه بررسی راب

 عنوان یک استرس پس از سانحه( بود. لزله )بهدر استخرهای استان کرمانشاه پس از ز

 زده استان کرمانشاه بودند.مطالعه مشتریان استخرهای ورزشی شهرهای زلزلهجامعه آماری این  روش تحقیق:

م گرفت و از نظر هدف، کاربردی بود. ابزار ط محقق انجاهمبستگی است که به صورت میدانی توس -یفژوهش حاضر توصیروش پ

های کلی مشتری و حل ترین محصول، راه( بر اساس به مؤلفه بهDelta Modelمدل هاکس ) نامهپرسش -1هش، این پژو گیریاندازه

ید گروه مدیریت حتوایی اساتدان شد و سپس به تأیید روایی صوری و مررهای ورزشی برگموانع داخلی سیستم بود که مبتنی بر استخ

ی تحقیق برای هاها و سوالبر اساس تعداد مؤلفه  بود. (1996س هدف آینده بری )مقیاامه نپرسش -2 ورزش دانشگاه کردستان رسید.

روایی  نفر بود. 300توجه به معادالت ساختاری  بر این اساس باها حداقل نمونه در نظر گرفته شد. تعداد نمونه 10هر سوال حداقل 

براساس مدل  زیخدمات متمارونباخ برای پرسشنامه کیفیت آلفای ک نامه از طریق روش اعتبار محتوا و پایایی درونی با روشپرسش

جدول ) توصیفی های آماریروش آوری شده توسطهای جمعو قصد حضور در آینده  بدست آمد. داده هاکسی استراتژیک ریزبرنامه

ب همبستگی پیرسون تجزیه و ، ضریK-Sبا روش آماری سپس بندی شده و طبقه (انحراف استانداردو  یانگینم ی،و درصد فراوان یفراوان

 تحلیل شدند.

له زپس از سانحه زل که بین کیفیت خدمات در استخرهای استان کردستان و قصد حضور در آینده مشتریان نتایج نشان داد ها:یافته

(P≥0.05) ود دارد. رابطه مثبت و معناداری وج  

ف ها و دقت و صرهای آنها برای تحقق خواستهز ارتباط مناسب با آنستفاده اهای مشتریان با اشناخت نیازها و درخواستگیری: نتیجه

ترین دالیل در استخر به عنوان مهم تئه بهترین خدماو ارا ها و شکایات مشتریها، خواستهوقت کافی در پاسخگویی و توجه به دیدگاه

 اید در نظر گرفته شود.زلزله ب های بدنی حتی پس از حادثه ناگوارشهروندان در فعالیت زایش مشارکتاف

 

 کت مشتریان و استخرهای ورزشی، مشاررضایت ، کیفیت خدمات کلمات کلیدی:
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 استان چهارمحال و بختیاری مان تربیت بدنیرابطه سالمت سازمانی با کیفیت زندگی کاری معل

 2، علیرضا امیدی2ا مرادی، محمدرض1*رقاسم عالیپو
 شی دانشگاه شهرکردیریت ورزدانشجوی کارشناسی ارشد مد -1

 استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه شهرکرد -2

 

تان چهارمحال و بختیاری انجام سن تربیت بدنی ااین پژوهش با هدف بررسی رابطه سالمت سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلماهدف: 

 ست.  گرفته ا

ی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان تربیت وش میدانروش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که به ر حقیق:روش ت

فی طبقه ای بر دنه به صورت تصانفر به عنوان نمو 217( که بر اساس جدول مورگان N=520ارمحال و بختیاری بودند )بدنی استان چه

 210توزیع شده، تعداد  پرسشنامه 250استان انتخاب شدند. در نهایت از مجموع  پرورش و آموزشدارات ا گانههفدهاساس مناطق 

مه سالمت نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنا عنوان به قابل استفاده بود که همین تعداد پرسشنامه

ین و متخصص دیتائروایی هر دو پرسشنامه به  که( بود 1974ری والتون )یت زندگی کا( و پرسشنامه کیف2009ی هوی و فیلدمن )نسازما

 استنباطیو در سطح آمار  معیارو انحراف  یانگینم یفیدر سطح آمار توص هاداده و تحلیل یهتجز یبراعلم مدیریت رسید.  نظران صاحب

  SPSSتمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  .استفاده شدستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بآزمون هم، K-S از آزمون

 . نجام شدا 23 هسخن

زمانی )یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، مالحظه گری،ساخت دهی، حمایت منابع، سالمت سا ابعاد بین یدارامعن و رابطه مثبتیافته ها: 

از میان ابعاد  که. رگرسیون چندگانه نیز نشان داد مشاهده شد( p = 001/0و r =36/0 ) یفیت زندگی کاریکاکید علمی( با روحیه، ت

. این مطلب بیانگر آن است که کندیمرا تبیین ( تغییرات کیفیت زندگی کاری 16/0نی بعد تاکید علمی اولین عامل )مت سازماسال

  .شودیربوط مرج از مدل مدرصد به سایر عوامل خا 84ربوط بوده و معوامل فوق به  تغییرات کیفیت زندگی کاری درصد16

زه بیشتری تمایل تربیت بدنی احساس می کنند در سازمانی سالم کار می کنند با انگی ه معلمانبنابر این با توجه به اینکنتیجه گیری: 

علمان و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی کاری م پیامدهای کاری دارند در سر کار خود حاضر شوند که موجب واکنشی مثبت به کار و

 بدنی خواهد شد. تربیت

 

 ری، معلمان تربیت بدنی.زندگی کاکیفیت  سالمت سازمانی، کلمات کلیدی:
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های آزاد و سراسری فناوری اطالعات در مدیران و کارکنان ورزشی دانشگاه میزان تسلط بررابطه شخصیت با 

 رانشهر ته

 3ری، عباس خدایا2آبادیمحسن باقریان فرح ،1شیرین حسن

 ناس ارشد مدیریت ورزشیکارش -1

 ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمیحقیقات، دانشگاه د علوم تواح ،استادیار مدیریت ورزشی -2

 ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی ، واحد کرج،مدیریت ورزشیدانشیار  -3

 

های آزاد مدیران و کارکنان ورزشی دانشگاهاطالعات در فناوری میزان تسلط بر رابطه شخصیت با  محاسبهبا هدف  پژوهش حاضر هدف:

 انجام گرفته است.ر تهران و سراسری شه

شمار و گردآوری اطالعات به روش میدانی و توزیع پرسشنامه به صورت کل باشداز نوع همبستگی میپژوهش حاضر  روش تحقیق:

 باشد.نفر می 190های آزاد و سراسری تهران به تعداد هرزشی دانشگای تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان وردید. جامعه آماانجام گر

پرسشنامه محقق ساخته برای تعیین میزان تسلط ( و از 1999جش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه کوتاه سنجش گلدبر )برای سن

ی و زمانی آن با استفاده از و ثبات درونبه تأیید اساتید مدیریت ورزشی رسیده  اهایی پرسشنامهبه فناوری اطالعات استفاده شد. رو

، میانگین و انحراف استاندارد در ها از جدول فراوانی و درصد فراوانیشد. برای تجزیه و تحلیل داده( تأیید 88/0ضریب آلفای کرونباخ )

افزار یری از نرمگا با بهرهمعلولی متغیره-ی جهت تعیین رابطه علّیرمعادالت ساختا سطح آمار توصیفی و از ضریب همبستگی پیرسون و

spss  استفاده شده است. 22نسخه 

های تحقیق برخوردار عیت مطلوبی در بین نمونهق نتایج به دست آمده، متغیر شخصیت و متغیر فناوری اطالعات از وضطبها: هیافت

رد. همچنین میزان اشتراک (، وجود داP  ،255/0=r<01/0عات رابطه معناداری )الاط فناوریبا  تشخصیبین هستند. نتایج نشان داد، 

 د می باشد.دهم درص 7واریانس دو متغیر برابر با 

باشد، بین میقابل دستکاری است و خود به تنهایی متغیری مستقل و پیش جاییکه متغیر شخصیت، یک متغیر غیراز آن گیری:نتیجه

رسد رابطه متغیر فناوری اطالعات ندارد. به نظر میری اطالعات این است که شخصیت اثرمحسوسی روی فناو زقیق نیز حاکی انتایج تح

 یم تحت تأثیر متغیر شخصیت نیست.طور مستقبه 

 

 ری اطالعات، ورزشآو، شخصیت، فنIT کلمات کلیدی:
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 فارس استان جوانان و ورزش ادارات ناکارکن در نسانیا نیروی وریبهره هایمؤلفه با کار به اعتیاد یرابطه

 2، علیرضا امیدی2، محمدرضا مرادی1*ت آل علید رسول ساداسی
 سی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکردی کارشنادانشجو -1
 شی دانشگاه شهرکرداستادیار گروه علوم ورز -2

 

 انجوان و ورزش ادارات کارکنان در کار به اعتیاد با نآ هایو مؤلفه انسانی نیروی وریبهره یرابطه هدف پژوهش حاضر بررسیهدف: 

 فارس بود. استان

 مبستگیه نوع از و توصیفی کار، انجام روش و ماهیت لحاظ به و است اربردیک هدف، ساسا بر حاضر پژوهش روش روش تحقیق:

 طبق که است بوده فارس استان جوانان و شرز و ادارات در شاغل( کارمند سرپرست، مدیر،) کارکنان کلیه را تحقیق آماری جامعه .است

 حجم عنوان به نفر 200 تعداد مورگان و کرجسی دولج وسیلهبه که است بوده نفر400 فارس استان جوانان و ورزش کل هادار اعالم

وری ( و پرسشنامه بهرهز)اسپنس و رابینپرسشنامه اعتیاد به کار از هاداده آوریجمع برای. اند شده انتخاب ساده صادفیت صورت به نمونه

 وجود به توجه عیین گردید. بات 85/0و  82/0ها به ترتیب است که پایایی آن شده استفاده میت(رسی و گلداسنیروی انسانی)ه

 نسبت رستانشهآن  کارکنان تعداد به توجه با) نفر چند شهرستان هر جوانان و ورزش یاداره ناز کارکنا فارس استان در شهرستان29

 انتخاب امهپرسشن به دهندگانپاسخ عنوان به اندبوده فعالیت مشغول ادارات این در ماه شش حداقل که(  استان کارکنان کل عدادت به

  . شدند

 سه هر فارس استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان بین در کار به اعتیاد مؤلفه سه جموعم از نتایج پژوهش نشان داد که دهدیافته ها: 

 ترینکم و 301/3 نمیانگی با کار با شدن عجین مؤلفه به مربوط میانگین ینتربزر . نددار( 3)معیار میانگین از باالتر انگینیم مؤلفه

 مؤلفه 7 هر وری نیروی انسانیبهره مؤلفه 7 میان است و همچنین از 174/3 نمیانگی با کار به درونی تمایل مؤلفه به مربوط میانگین

 بوطمر انگینمی کمترین و باشدمی 268/3 میانگین با ارزیابی مؤلفه به مربوط ینمیانگ بیشترین. دارند( 3)معیار یانگینم از باالتر گینمیان

های آن با اعتیاد به کار همبستگی وری و مؤلفهان داد که بین بهرهنتایج ضریب همبستگی نش .است 158/3 میانگین با محیط مؤلفه به

وری تنها مؤلفه محیط با اعتیاد های بهرهبین مؤلفه است. در 676/0ضریب همبستگی به دست آمده برابر با  جود دارد مقدارداری ومعنی

 توانایی انسانی نیروی وریبهره هایمؤلفه تمام اد که کهبطه معناداری ندارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان ده کار راب

 درصد 8/7 با محیط مؤلفه و توانایی بیشترین صددر 9/32 با توانایی مؤلفه آمده به دست نتایج طبق رب. دارد را  ارک به اعتیاد بینیپیش

 .دارد را بینیپیش کمترین توانایی

ا ترقی وری نیروی انسانی را افزایش داد و عملکرد کارکنان رتوان بهرهنرمال باشد می اگر اعتیاد به کار در حد مناسب ونتیجه گیری: 

خود  ا در کارس همیشه و در هر موقعیتی از کار خود باید حد اعتدال رن استان فارنابراین کارکنان ادارات ورزش  و جواناببخشید، 

ر میان کارکنان، فرهنگ سازمانی که مبتنی بر عملکرد مناسب است را رعایت نموده و مدیران نیز جهت کنترل مناسب اعتیاد به کار د

 ، کنند.های ناآگاهانه به کار بیشتر وجود دارد که در آن تشویقجایگزین جوی 

 

 ش و جوانان، استان فارس.ارات ورزوری نیروی انسانی، اداعتیاد به کار، بهره مات کلیدی:کل
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 ارات آموزش و پرورش استان هرمزگانراهبردهای توسعه ورزش درکارمندان اد

 2 فهیمه محمدحسن ،1*مصطفی ثانی

 زاد اسالمی واحد تهران مرکز، دانشگاه آورزشیهبردی در سازمان ها و رویدادهای ادکتری مدیریت ردانشجوی  -1

 م و تحقیقاتورزشی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوسازمان ها و رویدادهای در راهبردی دانشجوی دکتری مدیریت  -2

 

ژیک پیمایشی و از نوع تحقیقات استرات -یفیصش تحقیق آن، تواین پژوهش بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و رو هدف:

 ، پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع اکتشافی است. یت بدنی توجه به بهره برداری از دیدگاه خبرگان و متخصصین ترب بود. با

بتدا اف نهایی تحقیق وهش از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی و تحلیلی و استراتژیک است. برای نیل به هداین پژ روش تحقیق:

ضعف ، اط قوت، وزش و پرورش استان هرمزگان بررسی شد. سپس پیش نویس نقی ادارات آمدرمرحله اول وضع موجود تربیت بدن

تهیه گردید. در مرحله بعد تدوین نهایی  SWOTفاده از استراتژی   تهدید و فرصت در ابعاد ساختاری، عملکردی و اقتصادی با است

استخراج  SWOTمه  بر اساس گویه های شد. پرسشنا و فرصت تربیت بدنی ادارات مذکور تدوین ت، ضعف ، تهدیدفهرست نقاط قو

مورد  SPSS 21در نسخه  ریتحلیل عاملی تائیدی ، و آزمون های همبستگی برای انجام مراحل آماتشافی ، شد. تحلیل عامل اک

 استفاده قرار گرفت.

مزگان در ماتریس داخلی و رش استان هرورزش در کارمندان ادارات آموزش و پرو هست که مبادرت بیافته ها حاکی از آن ا یافته ها:

، نه استراتژی   STتژی ، پنج استراSO استراتژی شامل پانزده استراتژی  34ارد. در مجموع ه قرار دخارجی در منطقه محافظه کاران

WO  و پنج استراتژی WT د.شتدوین هرمزگان ادارات آموزش و پرورش برای ورزش 

رانند لزوم تغییر رک می گذت ساعات زیادی را در طول روز در محیط اداری و بدون تحمندان ادارابا توجه به اینکه کارنتیجه گیری:  

ود. افزایش برگزاری دوره های آموزشی برای نیروی انسانی شاغل در ادارات سبک زندگی به سبک فعال و سالم به وضوح حس می ش

وسایل کاربردی ورزشی و تمرینی، افزایش بودجه، منابع تجهیزات و  ضاهای ورزشی در اختیار ادارات، افزایشفافزایش سرانه  مذکور،

تی برای تهیه و مدیریت بانک های اطالعاتی ورزش نیروی بارات و تسهیالت تربیت بدنی، استفاده از فناوری های نوین اطالعاالی، اعتم

انمندسازی مدیران حوزه تربیت ورزشی و تو دوره های کوتاه مدت و بلند مدت مدیریت مزگان، برگزاریانسانی آموزش و پرورش هر

 شرایط فعلی می باشند. پیشنهادی جهت اصالح  SOبدنی ادارات مذکور از جمله استراتژی های ر تربیت بدنی، و توسعه ساختاری د

 

 و تهدید. ورزش، تحلیل سوات، نقاط قوت  وضعف، فرصت کلمات کلیدی:
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 واد حرکتی از دیدگاه مدیران ورزشیس

 یحانه چشمه ر

 کارشناس ارشد تربیت بدنی

 

 و تهیه زیرا.  باشد می یف گوناگون از سواد حرکتی یا سواد بدنی از دیدگاه مدیران ورزش رسی تعارهدف از پژوهش حاضر بر هدف:

 . باشد می شده ریزی برنامه دیریتیم ساختار یازمندن حرکت سواد اجرایی های العمل دستور و نامه نظام تنظیم

معرفی مفهوم سواد حرکتی به جامعه بشری آگاهی از با نست. رکتی مفهومی فراتر از انجام منظم فعالیت های ورزشی دامه : سواد حمقد

منظور ادامه  هافراد از رشد بسواد حرکتی را می توان دانش و درک فعالیت های جسمانی رو به افزایش خواهد بود خواص سالمت بخش 

بر مهارت های بنیادی  ش و تسلطزندگی تعریف کرد.سواد حرکتی را می توان ترکیبی از ورزی مختلف از فعالیت بدنی در دوران ها

 حرکتی دانست.

 رمدی 12ت برتر ع مروری است تا بیشتر بیشینه تحقیق را بررسی کند. تجمیعی از دیدگاه ها و مقاالپژوهش حاضر از نو روش تحقیق:

مصاحبه  مورد 4و مورد مقاالت پژوهشی  4ن در وب سایت های معتبر خبری ، خنان مسئولیمورد بررسی س 4ورزشی رابیان می کند. 

 حضوری با مدیران برتر ورزشی است .

ر و سبک زندگی کوه های جدید تفمدیران ورزشی استفاده از تعالیم و تربیت های ویژه از دوران طفولیت ، اتخاذ شیاز دیدگاه  یافته ها:

ارتقا سطح سواد حرکتی افراد  یادی جهتاقع گرایانه در ترکیب بدنی و قدرت می توانند مباحث بنالگو های و در طول مدت عمر ، ایجاد

معرفی به قش بارز و معنی دار مدیریت فعالیت های بدنی د رحفظ تندرستی است. مدیران ورزش یافنه های علمی موئد نجامعه باشند.

ر جوامع راد دفا ت جسمانی افراد ، روند فعلی از سبک زندگی فعال و سالمنه سطح سالمای ارتباط سواد بدنی با مسائلی در زمیهشیوه 

دکان ، جوانان ، کهنساالن و حتی اقشار خاص مانند افراد معلول و ... حائز امروزی می پردازند . اهمیت گسترش سواد حرکتی در میان کو

تحصیل  طهحرکتی و فعالیت های بدنی منظم در حی ارتقا سواد تری است . مدیران ورزشی افراد شاخص درشت و پیشگیری بیاهمی

موزشی برای مربیان ورزش و ... گامی نو در جهت توانند با رویکرد های آموزشی نوین مانند تدوین نظام نامه های آ ایشان میهستند. 

 این مهم بردارند.

ش با سازماندهی امکانات و مشارکت دادن افراد در مدیران ورز سواد حرکتی است وآموزش و ارتقاء زمند االمت پایدار نیس نتیجه گیری:

 زشی می توانند مقدمه باال بردن سطح سواد حرکتی را ایجاد کنند .ت های ورفعالی

 

  سواد حرکتی، ورزش، مدیریت کلیدی: کلمات
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 فوتبال ایران نالین لیگ برتری برند سازی آپیشآمدهاشناسایی 

 2وشسجاد سر ،1*نگار قلی پور

 جوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازیدانش -1

 ه آزاد اسالمی کرمانشاهی دانشگاعضو هیئت علم -2

 

کرده  به خود معطوف یابیرا در حوزه بازار یادیاست که توجهات ز یراخ یهامهم در سال از جمله موضوعات ینآنال یبرند ساز هدف:

تنها  یطیحگذاران م یراز تاث یااز هواداران، تعامل با شبکه یادیتعداد زبه  یدسترس اطالعات و یجمع آور هایینهآوردن هز نییاست. پا

در ورزش انجام نشده  یژهحوزه به و یندر ا یکه اقدامات چندان رسدیبه نظر م وجود یناست. با ا ینآنال یساز رندب یایاز مزا یاپاره

 ینآنال یبرند ساز یندهایآ یشحوزه است. لذا پژوهش حاضر پ یندر ا قاتییتحق یازمندمختلف ن یایخت جوانب و زوااشن ینروت، از ااس

 قرار داد. ساییرا مورد شنا یرانبرتر فوتبال ا یگل

ان رناسان و صاحبنظکارش ی،بازاریاب یتخصص یطهبا ح یمدیریت ورزش یعلم یأته یاعضا یقتحق ینآماری اجامعه  روش تحقیق:

گلوله  یوهند و به شورت هدفمبه ص یریبود که نمونه گ یفیک یقفوتبال بودند. روش تحق یهاباشگاهو  یگل یمدیران اجرای یزفوتبال و ن

سه  یقطرو از  یادبنها به روش دادهحاصل از مصاحبه یهاه قرار گرفتند. سرانجام، دادهنفر مورد مصاحب 16 یتانجام شد و در نها یبرف

 قرار گرفت. یلو تحل یهمورد تجز یو انتخاب یباز، محور یدگذارکمرحله 

قه بندی طب یو فرهنگ یطیمح ی،ساختار یریتی،و مد یعامل سازمان 5در  نالینندسازی آشناسایی شده بر بر یها یندآ یشپ یافته ها:

 . گردید

الزم در  آمدهاییشبا مرتفع نمودن پ توانند،یمن فوتبال کشور اندرکاراو دست یرانپژوهش، مد هاییافتهبر اساس نتیجه گیری: 

 شوند. یرانبرتر فوتبال ا یگبرند ل یتموجب تقو ین،آنال یدسازبرن

 

 برندسازی، آنالین، فوتبال، لیگ برتر. کلمات کلیدی:
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 (یجنوب س استان خراسان)مورد مطالعه: مدار گذار درکم رنگ شدن زنگ ورزش در مدارس ریعوامل تاث ییشناسا

 سید محمد حسینی نژاد، حسن گلی، یاسر محمودی ،1*محسن هادی طحان

 یام نور استان تهرانانشگاه پکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی د -1

 نور استان تهران مایدانشگاه پ یورزش تیریارشد مد یکارشناس -2

 امام حسین)ع(دانشگاه  آموزش تیریارشد مد یکارشناس -3

 ی دانشگاه شاهرودنرشناس تربیت بدکا -4

 

انجام شد. جامعه  یدانیه شکل مو ب یفیوامل کم رنگ شدن زنگ ورزش در مدارس به روش توصع یهدف بررسبا  قیتحق نیا هدف:

از  که با استفاده دهندیم لیتشک یمعاونان و معلمان ورزش مدارس استان خراسان جنوب ران،ینفر از مد 18821را  قیتحق نیا یآمار

 اب شدند.حاضر انتخ قیتحق یساده به عنوان نمونه آمار یوش تصادففر زن( با رن 135مرد و  رنف 128نفر ) 263ن تعداد افرمول کوکر

 ییه عوامل کم رنگ شدن ورزش در مدارس استفاده شد که روااز پرسشنامه محقق ساخت قیبه اهداف تحق یابیدست یبرا روش تحقیق:

و با  ینفر آزمودن 30توسط  یمقدماتمطالعه  کی آن در ییایو پا دیرس نیو متخصص دیاسات تن از 15 دییتأآن به  ییو محتوا یصور

در دو سطح آمار  زیها نداده لیتحل و هیبود. تجز یانهیپنج گز کرتیل اسیعامل با مق 5 ملسبه شد که شا( محاα=86/0کرونباخ ) یآلفا

ی ژگیندارد و وانحراف استاو  نیانگیمانند م یمرکز شیگرا یهااخصش یفیش آمار توصکه در بخ رفتیصورت پذ یو استنباط یفیتوص

بخش آمار و نوع مدرسه استفاده شد و در  تیسِمَت، نوع عضو الت،یتحص زانیم ت،ی، جنسنمونه مانند سن یاعضا شناختی تیجمع های

تک  tون از آزم رنوفاسمی –از آزمون کولموگروف  ها با استفادهداده عیبودن توز یعیو طب کیآمار پارامتر طیشرا دییپس از تأ یاستنباط

 .رفتیانجام پذ 21نسخه  spss افزارنرمبا استفاده از   یفرض نیانگیبه دست آمده با م یها نیانگیم سهیمقا یبرا یانهنمو

و  یمنیکه عبارتند از  ا دی کنم       دییعامل را در کم رنگ شدن زنگ ورزش مدارس تا 12 یرگذاریاین تحقیق تاث یهاافتهی یافته ها:

 ،یورزش یسرانه فضا ،یکانات و توان مالام ،یمالامکانات و توان  ،ین به زنگ ورزش، استفاده از تکنولوژدانش آموزا بهداشت، نگرش

 ،ماینقش صدا و سفصل زمستان،  یبرا دهیسرپوش یورزش یفضاها ،یزیو برنامه ر تیریبه زنگ ورزش، مددانش آموزان  یاینگرش اول

وص در خص تیشناخ تیاز نظر عوامل جمع انینظرات پاسخگو نیب قیتحق نیدر ا نیمچن. هیابیمتخصص، ارزش یرویساعت ورزش، ن

 مالحظه نشد. یتفاوت ق،یموضوع تحق

در  رگذاریتاثموضوع مهم و  نیوجود دارند که باعث کم رنگ شدن ا یزنگ ورزش در مدارس عوامل تیبا توجه به اهمنتیجه گیری: 

مل عا 12 قیتحق نیموضوعات پرداخته شود که در ا نیبه ا شیاز پ شتریالزم است بکه  می شوند آموزان دانش هیو روح یمتالس

 یفضاها -2 یورزش یسرانه فضا -1عبارتند از  نیانگیم بیمل به ترتعوا نیا انیسخگوپا نظرات اساس بر که اند شده یو بررس ییشناسا

 یاینگرش اول -6 یامکانات و توان مال -5 یزیبرنامه ر و تیریمد - 4 ماینقش صدا و س   -3-ان تفصل زمس یبرا هدیسرپوش یورزش

 -12 یاستفاده از تکنولوژ -11شت و بهدا یمنیا -10 یابیارزش -9متخصص  یروین -8ساعت ورزش  -7ورزش به زنگ  دانش آموزان

زم را داشته زش اهتمام الدر جهت رفع عوامل کم رنگ شدن ور دیبا هبه دست آمد جیانگرش دانش آموزان به زنگ ورزش. با توجه به نت

 .میاز زنگ ورزش مدارس داشته باشرا    یشو اثربخ تیفیک نیبهتر  میتا بتوان میباش

 یخراسان جنوبزنگ ورزش، مدارس،  کلمات کلیدی:
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 رج از مدرسهشناسایی عوامل موثر بر شرکت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی خا

 (انش آموزان دختر متوسطه اول شهر تهراند) 

 3، سیده زینب آقا میری2، نازنین راسخ 1فراهانیابوالفضل 

 ی دانشگاه پیام نورون آموزشمعا .1

 شی. استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورز2

 *. دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی پیام نور3

 

عوامل  ییشناسا" قیتحق نیشود. هدف از ا یمحسوب م ایپو یزندگ کی یضرور یها ازیهمواره از ن یو ورزش یجسمان یها تیفعال

 - یفیبود. پژوهش حاضر توص "سهخارج از مدر یورزش یها تیزان دختر متوسطه اول شهر تهران در فعالدانش آموموثر بر شرکت 

نفر  89431 ان به تعدادآموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تهر شدان هیکل یآمار. جامعه استانجام شده  یدانیو به روش م یشیمایپ

شدند. ابزار  نییتع یبه عنوان نمونه آمار یخوشه ا یتصادف یریان به روش نمونه گدول مورگج قینفر از آنها از طر 384بودند که تعداد 

 یبند¬دسته طهیکه در شش ح کرتیل یارزش 5سوال  36ته با محقق ساخ مهو پرسشنا یفرد یهایژگیها پرسشنامه وداده یجمع آور

 لیتحل قیاز طر زیسازه آن ن ییشد. روا یدانشگاه بررس یبدن تیترب دیاز اسات یبا نظرخواه پرسشنامه ییو محتوا یصور ییشدند. روا

محاسبه شد.  947/0کرونباخ  یفابه روش آل ها¬پرسشنامه ییایپا بیضر نیقرار گرفت. همچن یمورد بررس یدییو تا یفاکتشا یعامل

 یو ت یمعادالت ساختارمدل  یهاهای آمار استنباطی مانند آزمون و از روش قیتحق یرهایمتغ فیت توصهای آمار توصیفی جهروش

 ،یتیریمد ،یصاداقت ،یفرد نیو ب یفرد ،ینشان داد هر شش مولفه ساختار جید که نتااستفاده ش هاهیجهت آزمون فرض یتک نمونه ا

 .باشد یموثر م یورزش یها تیر فعالبر شرکت دانش آموزان د یاجتماع یفرهنگ ،یاماکن ورزش

 

 .خارج از مدرسه، دختران ،یورزش یها تیالدانش آموزان، فع :یدیکلکلمات 
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 تهران شهر کنترلی سبک کاراته زن مربیان اجرایی هایمهارت بر موثر عوامل شناسایی

 3، افسانه فیض ابادی*2نیاابوالفضل فراه ، 1معصومه حسینی 

 ی دانشگاه پیام نور، تهرانمدیریت ورزش. استادیار 1

 م نور، تهرانشگاه پیا. استاد مدیریت ورزشی دان2

 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران3

 

 ران بود.هت شهر کنترلی کسب کاراته زن مربیان اجرایی هایمهارت بر موثر عوامل هدف پژوهش شناسایی هدف:

یان کاراته سبک کنترلی به کلیه مرب آماری جامعه .همبستگی است -ردی، از نظر ماهیت توصیفیظر هدف کاربپژوهش حاضر از ن تحقیق: روش

عنوان مربی به 260ه، ساد گیری تصادفیبا استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونهصورت تصادفی ساده نفر بودند. نمونه آماری به  800تعداد 

شد و روایی پرسشنامه  استفاده (1996لین و زاکراجسک )ها از پرسشنامه استاندارد مکهآوری دادمعجهت جنمونه پژوهش انتخاب شدند. 

و جهت تجزیه شد. ( و پایایی ترکیبی محاسبه 94/0ین پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ )نفر(، تائید شد. همچن 12نظران )توسط صاحب

 .تشده اس استفاده SPSS24 و PLS3افزار و با نرمی عادالت ساختاری مسازمدل ها و بررسی برازش مدل ازتحلیل داده

درصد(، متغیر  16درصد( و آموزش و رشد مربیان ) 25رصد(، عملکرد تیم )د 26)ها نشان داد که متغیر عملکرد فنی مربی یافته ها:یافته

ور درصد( و در نهایت بعد ام 8بط عمومی با شناخت تیم با )د(، بعد روادرص 13درصد(، بعد حفظ و نگهداری تیم ) 16کاری و فنی )رفتارهای 

های اجرایی مربیان کاراته سبک کنترلی شهر تهران است و تغییرات مهارتمعناداری با  مثبت و اثرطور مستقیم دارای به درصد( 7تیم )مالی 

 کند.ن میها را تبییآن

ای و اهدف خود همهارت بندیشود که مربیان فعال در لیگ برتر کاراته در بخشیق پیشنهاد مهای فواساس یافته در نهایت بر گیری:هنتیج

 گروهی و رفتار جمعی از جمله از منظرهای ارتباطی، شناخت تیم وبه پویایی درون های مربوطها محیطی تیمی به منفعتعالوه بر ویژگی

 فنی خود توجه نمایند. یافزایش توانای

 

 .یان کاراته؛ مهارت اجراییعملکرد؛ مرب کلمات کلیدی:
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 های بدنی اوقات فراغتگی بر مشارکت مداوم سالمندان در فعالیتعاد فرهنشناسایی نقش اب
 . مرجان صفاری4چیان . هاشم کوزه3. محمد احسانی 2حسن قامتی .1

 نشگاه تربیت مدرسامدیریت ورزشی د.دانشجوی دکتری 1

 ه تربیت مدرسرزشی دانشگا. استاد مدیریت و3و2

 مدرس . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت4

 

 باشد. های بدنی اوقات فراغت میالمندان در فعالیتهدف پژوهش حاضر شناسایی نقش ابعاد فرهنگی بر مشارکت مداوم سدف: ه

-های مصاحبه از روش نمونهنهانتخاب نمو دهند. برایلمندان شهر تهران تشکیل میااین پژوهش را سی آماری جامعهروش پژوهش: 

فرادی که باید در پژوهش و یک گلوله برفی استفاده گردید. در روش گلوله برفی از قبل تعداد اص از تکنگیری هدفمند و به طور مشخ

های قبلی ا دادههای جدید بایم که دادهها ادامه دادهآوری دادهعتا زمانی به جمال ما شود. به طور ایدهمصاحبه شرکت کنند، مشخص می

در این پژوهش، م. ها برسیآوری دادهدیگر وقتی که به یک نقطه بازده نزولی در جمع به عبارتتفاوتی نداشته باشد و مثل هم شوند و 

ی استفاده های خبرگان علمی و اجرایآوری دیدگاهعمصاحبه برای جمدر بخش کیفی این تحقیق از ابزار مصاحبه صورت گرفته است.  12

 انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند.  محوری و ها بوسیله کدگذاری باز،های حاصل از مصاحبهد که دادهش

شرایط انواده )سازی از طریق رسانه )فضاهای مجازی، تلویزیون، روزنامه( و خنشان داد که فرهنگنتایج کیفی پژوهش ها: یافته

دگی( و خانواشد محیط رسابقه ورزشی در خانواده، ، ارتباطات خانوادگی، پدر خانوادهانوادگی، نقش پدر خانواده، فعال بودن خ

ابعاد فرهنگی اثرگذار بر مشارکت سالمندان به فعالیت بدنی در اوقات  سازی از طریق مربیان، پزشکان و تبلیغات از مهمترینفرهنگ

 . فراغت است

ربارۀ سو، با آن دطور کلی یک شاخص عمومی است. از یکآن به هایفعالیت دستاوردهای ورزش و باید عنوان نمود که گیری:نتیجه

ها و عوامل دیگر، پیشرفت و ترقی ورزشی نیز به داده توان داوری کرد و از سویح پیشرفت اجتماعی و فرهنگی یک جامعه میسط

هنگی و حجم و میزان هماهنگی اجتماعی، فرین دلیل، تحلیل نهایی شرایط اقتصادی، مبسته است. به هاجتماعی حاکم بر جامعه وا

تواند پیشرفت چه اندازه میکند ورزش تا ز رهگذر شماری از روابط غیرمستقیم است که تعیین میرایط د ااجتماعی موجود میان این ش

های خصی آن، با شان گرایش و پیشرفت در ورزش و دستاوردهاالیل نهایی، میزبنابراین در تح. تواند واپس رودکند و تا چه حد می

 موجود اجتماعی و فرهنگی ارتباط زیادی دارد.

 

 سالمندان.، عوامل فرهنگی، بدنیفعالیتاوقات فراغت، دی: لمات کلیک

 

 منابع
1. Honari, H., Goudarzi, M., & Heidari, A. (2010). An investigation of the ways Tehran university students follow a 

specific life style and pass their leisure time with an emphasis on sport. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 2(2), 5498-5501. 

 

 

 

 



    پوسترمقاالت                                                                                        همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  چهارمین              
  

180 

 

 ی و اولویت بندی شاخص های استانداردسازی سالن های تکواندو ایرانشناسای

 3، مجید نیری2تر محسن باقریان فرح آبادک، د*1قره چماق حسینعلی نظری

 و تحقیقاتحد علوم ی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی وادانشجو -1

 احد علوم و تحقیقاتاستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی و -2

 علوم و تحقیقاتدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ازاد اسالمی واحد  -3
 

خبرگان  رسنجی ازشاخص های استانداردسازی سالن های تکواندو ایران با نظولویت بندی شناسایی و ا یقتحق ینا یهدف اصل هدف:

 بود.

از نظر مدت اجرا  ای، هدف از نوع توسعه ییلی است. این تحقیق برمبناتحل -حاضر از نوع تحقیقات توصیفی یقتحق روش تحقیق:

 یقبه عنوان طرح تحق یفیک های داده یشترب یتهمکه به جهت احال نگر است  یاز نظر زمان بررس دانی،ینظر محل اجرا ماز  ی،مقطع

 یبند یتباشگاه تکواندو و اولو یاستانداردها)تعیین یدر دو بخش اصل یبه صورت متوال یقتحق ین. ای گرددمحسوب م یاکتشاف یختهآم

 یدارا یاستانداردها ییاه برای شناسمرحل یندر ا بود.مصاحبه  یفیامل روش کش تحقیق اول حلهشد. مرمدل مربوطه( انجام  یو طراح

 یینمصاحبه ها و تع یساز یادهر از نخبگان جامعه تکواندو مصاحبه باز به عمل آمد. پس از پنف 17از تکواندو  یه هاگادر باش یتاهم

 یعزتکواندو تو قهرمان رشته 285 یندر ب ینترنتبستر ا زا یریبا بهره گباشگاه تکواندو پرسشنامه محقق ساخته  یک یاستانداردها

 یزاستانداردسا یها یتو اولو یلتحل Lisrelو  SPSS ینرم افزار آمار از یریگ با بهره یجها نتا رسشنامهپ ی. پس از جمع آوریدگرد

 .یدگرد ینو مدل مربوطه تدو یینتکواندو تبب یباشگاه ها

بخش اصلی)استانداردهای فنی، بهداشتی،  5واندو در شاخص های استانداردسازی باشگاه های تک ه نظرات نخبگانبا توجه ب یافته ها:

و رتبه  یتنشان داد که اهم دمنیآزمون فر تقسیم بندی و شاخص های اصلی هربخش مشخص گردید. نتایج و رفاهی(ایمنی، مدیریتی 

 مقایسه.(یمجذور کا =05/0P≤ ، 4=  df ،505/268متفاوت است) یکدیگربا  یفاهو ر یریتیمد یمنی،ا ی،بهداشت ی،فن یاستانداردها

 ی،بهداشت ی،استانداردفن یمنی،استاندارداستاندارد ا یببه ترت یظر رتبه بندارد از ناستاند ترینکه مهم  داد نشان ها رتبه یانگینم

 .بود 2.19و  2.39، 2.81، 3.26، 4.35 یبا به ترتهیژگیو ینرتبه ا یانگیناست. م یو استاندارد رفاه یریتیاستاندارد مد

، بهداشتی و ایمنی برازش مطلوبی در مدل ارائه ی، رفاهیوان چنین نتیجه گیری کرد که استانداردهای فنی، مدیریتگیری: می ت نتیجه

ی استاندارد اری به ترتیب برین مدل نشان دهنده معنی داری استانداردهای پیش بینی شده می باشد. این معنی داشده داشته اند. هم

بوده است. بعالوه مدل به  72/4ی ندارد فنو استا 98/6، استاندارد رفاهی 58/8استاندارد بهداشتی ، 77/8یرتی ، استاندارد مد17/9ایمنی 

 نده وجود تمامی ریزمولفه های پیشنهاد شده برای استانداردهای کلی می باشد. دست آمده در این تحقیق تایید کن
 

 بندی، ایمنیاندارد، تکواندو، سالن ورزشی، اولویت تاس لمات کلیدی:ک
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 یلوازم ورزش یها هر فروشگاد یارتباط با مشتر یریتمد یتموفق یدیعوامل کل

 3اهانی، ابوالفضل فر2 ، معصومه حسینی1* روشنک طالیی

 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش، دانشگاه پیام نور1

 گاه پیام نورشیریت ورزش، دان.استادیار مد2

 نورنشگاه پیام .استاد مدیریت ورزش، دا3

 

 انجام گرفته است. ی لوازم ورزش یدر فروشگاه ها یارتباط با مشتر یریتمد یتموفق یدیعوامل کلبررسی پژوهش حاضر باهدف  هدف:

ه های ورزشی شهرتهران، امشتریان فروشگ کلیهجامعه آماری تحقیق را  است. تحلیلی -توصیفیپژوهش حاضر از نوع  روش تحقیق:

خوشه  -نفر به روش تصادفی 384دود، معه نامحبر اساس فرمول کوکران برای جا ه ودود در نظر گرفته شدجامعه نامح حجم. تشکیل داد

مل موفقیت تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته عواای از فروشگاه های ورزشی شهر 

با استفاده از آن نیز  نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و روایی سازه 10ید ه ها به تائبود. روایی پرسشنامت ارتباط با مشتری یمدیر

 یبراو ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید.  ثبات درونینرم افزار آموس مورد تایید قرار گرفت. 

از  طیاستنبار و انحراف استاندارد و در سطح آما یانگینم ی،صد فراوانو در یراواناز جدول ف یفیها در سطح آمار توصداده وتحلیلیهتجز

 AMOSو  23  هنسخ  SPSSامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار . تمآزمون فریدمن و تی تک نمونه ای استفاده شد، K-Sآزمون 

 . ام شدانج 22نسخه 

ت کیفی دی،عوامل کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری شا مل رضایت من  مشاهده شده مقداربین نتایج تحقیق نشان داد که  ا:هیافته 

فروشگاه های در  مدیریت دانش و مشتری گرایی ایندهای اصلی،ارائه خدمات، خدمات الکترونیکی ارتباط با مشتری، سازماندهی فر

در همه موارد، می توان گفت که  tت بودی توجه به مثب( و با p=01/0ت معنی داری وجود دارد )وتفا یمقدار فرضبا  ورزشی شهر تهران

شتری، سازماندهی فرایندهای اصلی، کیفیت ارائه خدمات، خدمات الکترونیکی ارتباط با م رضایت مندی،ل شده عواممقدار مشاهده 

در بین نین، دارند. همچ داری در وضعیت مناسب قراربه طور معنی رزشی شهر تهرانفروشگاه های ودر  مدیریت دانش و مشتری گرایی

شتری، تری گرایی، کیفیت خدمات ارائه شده، خدمات الکترونیک ارتباط با مهای، مش عوامل کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری عامل

م مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر شت های اول تا شرضایتمندی، مدیریت دانش و سازماندهی فرایند های اصلی به ترتیب در اولوی

 ن می باشد.تهرا

فروشگاه های ورزشی توجه به مشتری و برآوردن نیازهای او و به ویژه در رقابت امروز بین کسب وکارهای ورزشی و نتیجه گیری: 

  کسب وکار می باشد. ات مزیت رقابتیبرنامه ها بازاریابی به ویژه مدیریت ارتباط با مشتری با این نیازها از ضروری انطباق

 

 با مشتری، فروشگاه های ورزشی، لوازم ورزشی، شهر تهرانریت ارتباط مدی کلمات کلیدی:

 

 

 

 



    پوسترمقاالت                                                                                        همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  چهارمین              
  

182 

 

 ریچی )مطالعه موردی: شهرستان گنبدکاووس(مل مؤثر بر برند مقاصد گردشگری ورزشی بر اساس مدل رقابت کراچ و عوا

 2محمد پور رنجبر، 1یتونلیز دیعبدالحم

 نور،   امیدانشگاه پ یورزش تیریگروه مد اریاستاد  -1

 کرمان یانشگاه علوم پزشکد یولوژیزیف قاتیو مرکز تحق یدانشکده پزشک یبدن تیگروه ترب  رایاستاد -2

 

  ست.انجام گرفته ا ثر برند مقاصد گردشگری ورزشی بر اساس مدل رقابت کراچ و ریچیبررسی عوامل موپژوهش حاضر باهدف  هدف:

کلیه جامعه آماری تحقیق را   انجام شده است. یمایشیپ که به صورت بوده همبستگی -توصیفیپژوهش حاضر از نوع  روش تحقیق:

حجم جامعه نامحدود در نظر . داشته اند، تشکیل داددر مسابقات و رویدادهای ورزشی مشارکت  97و  96ورزشی که در سال  گردشگران

 یموعه مسابقات و رویدادهاشه ای از مجخو -نفر به روش تصادفی 384وکران برای جامعه نامحدود، ل کبر اساس فرمو گرفته شده و

برگرفته از تحقیق کراچ و مونه انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته ابزار این پژوهش بود که عنوان ن ورزشی شهرستان گنبدکاووس به

از  با استفاده پرسشنامه ها یو ثبات درون یو گردشگر یورزش یریتمد یدتاسانفر از  10پرسشنامه توسط  ییروا( بود. 1999) ریچی

و  شده   Spss افزار وارد نرم یلو تحل یهبدست آمده جهت تجز های ادهد یت،نهادر .  یدرس ید( به تائa= 0/89کرونباخ) یآلفا یبضر

 یرها،متغ ینرابطه ب یبررس که برای یدمشخص گرد یاطتنبو آمار اس توصیفی آمار قسمت دو در ها داده یلو تحل یهحاصل از تجز یجنتا

از عوامل، از  یکهر  یتوضع بررسیجهت  یتاو در نه یدمناز آزمون فریرها متغ ندیبیت اولو یو برا یرسونپ یهمبستگ یبضراز 

 هره گرفته شد.      ب ای تک نمونه یآزمون ت

 گری شهرستانمقاصد گردش برند یرتصوآگاهی، کیفیت ادراک شده و با  ییچراز آن است که عوامل مدل کراچ و  یحاک یجنتا یافته ها:

منابع و جاذبه های محوری) به خصوص  یب، به ترترقابتی مقصد مزیت های ینداشته و از ب ی داریو معن یمرابطه مستق گنبدکاووس

صا کیفیت زیرساخت ها و دسترسی به خصویبان )معوامل و منابع پشتدهای ورزشی(، عوامل تقویت کننده) مخصوصا امنیت(، رویدا

در جهت  ، و بازرایابی(تبلیغات )مقصد یریت، مد د سازی مقصد(ن) تالش برای بروسعه مقصدو ت یخط مش ریزی، برنامه مقصد(،

چون  یعوامل ینهدر زم شهرستان گنبدکاووس ین،قرار دارند. همچن یتدر اولو مقصد گردشگری شهرستان گنبدکاووس یبرندساز

ش و ورزش پرطرفدار یحلی مثل کشتی گوراش و آلای بومی و مدهای ورزشی سنتی ویژه مثل سوارکاری و بازی و سرگرمی هیدارو

 قرار گرفته است. یمطلوب یاربس یتعدر وضی راحت دسترس یتقابلو در شمال کشور بودن و  ی،نواز مهمان، والیبال منطقه مثل

 یشدر افزا یهمم یرتاث که ی هستندورزش یدادهایرویت های رقابتی هر مقصد برگزاری مز یکی از عوامل موثر بر ایجادنتیجه گیری: 

 یشگرو قصد سفر دوباره گردشگران به مقصد گرد ر مثبت گردشگران از مقصدده، تصویاز مقصد، کیفیت ادراک ش گرانشگرد یآگاه

 دارد. 

 

 رزشی.ی وگردشگر، د مقصدبرن مزیت رقابتی، رویداد ورزشی،  کلمات کلیدی:
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 ایران ورزش یهاتورنمنت میزبانی از ناشی زاییدرآمد بر موثر عوامل
 3ور نادینلوییهرا علیپ، ز2، لقمان کشاورز1مادوانی نعباس نظریا

 ر شهید رجاییاستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تریبت دبی -1

 ری اطالعات ناواستاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات و ف -2

 یاه تریبت دبیر شهید رجایورزشی دانشگدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای  -3

 

ورزشی ایران از دیدگاه  هایموثر بر توسعه درآمدزایی ناشی از میزبانی تورنمنتعوامل  اییرسی شناسبرهدف  پژوهش حاضر با هدف:

 انجام گرفته است. ورزشی ای کننده رویدادهصاحب نظران مدیران و مسئوالن برگزار

دنبال به محقق شده است. انجام نیمیدا شکل به و بوده اکتشافی یروش تحلیل لحاظ از و ردیکارب هدف، رنظ از حاضر پژوهش روش تحقیق:

برگزارکنندگان  و شورز کارشناسان مدیران و دیدگاه از ورزشی را هایی ناشی از میزبانی تورنمنتعوامل درآمدزای این می باشد که تاثیرات

زش و کارکنان ور حوزه متخصصان و مدیران را تحقیق نیا آماری جامعه .کند ررسیب مطالعه و  مورد جامعه در رویدادهای مختلف ورزشی

، سواری، فدراسیون بدنسازی، فدراسیون نجات غریقن تیروکمان، فدراسیون دوچرخههای ورزشی از جمله فدراسیون شنا، فدراسیوفدراسیون

انی های همگتیک و فدراسیون ورزشسون کشتی، فدراسیون ژیمناوکس، فدراسیدراسیون پزشکی ورزشی، فدراسیون معلولین، و فدراسیون بف

 -نفر به روش تصادفی 228جامعه نامحدود، د سواالت پرسشنامه در تعدابر اساس  حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شده ودادند. ل میتشکی

 ۀپرسشنام پژوهش،شدند. ابزار  ببه عنوان نمونه انتخاشی های ورزیونید  و دانشجویان تربیت بدنی  و روسای و کارکنان فدراسساتای از اخوشه

ثبات درونی نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و  8امه به تائید روایی پرسشنو . باشدمی1387اخته بوده که برگرفته از تحقیق الهی محقق س

 مقیاس از استفاده با که بود وزن هم هایپرسشنامه شامل گویه ایند رسید. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  به تائی پرسشنامهنی و ثبات زما

 ی،و درصد فراوان یاز جدول فراوان یفیها در سطح آمار توصداده وتحلیلیهتجز یبرا. شده بود طراحی زیاد(خیلی تا کم)خیلی لیکرت ارزشی نجپ

رم اده از نعملیات آماری با استف تمامی ه.کاستفاده شده استتشافی یل عاملی اکتحل استنباطی از و انحراف استاندارد و در سطح آمار ینانگیم

 .انجام شد 22 هنسخ  SPSSافزار 

های نی تورنمنتزبادرآمدزایی میلیل عاملی اکتشافی برای تعیین و شناسایی عوامل موثر بر توسعه در این پژوهش از تح یافته ها:

 -یِرمِی -ار کایرزاز معی ان از کافی بودن تعداد نمونهنیل عاملی، به منظور اطمیز انجام تحلاستفاده شد. به همین دلیل پیش اورزشی 

 استفاده شد. 2ها( از آزمون بارتلترها )گویه( و برای تعیین همبستگی بین متغیKMO)1اولکین

 KMO . نتایج آزمون بارتلت و1جدول 

 مقدار  

 909/0 نمونه()کفایت حجم  می یر و اوکلین –کایرز مقدار 

 آزمون کرویت بارتلت

 452295/9152 (χ2دار کای اسکوآر )قم

 2485 رجه آزادید

 001/0 سطح معناداری

های تحقیق به منظور داد نمونهتع باشد. این مقدار بیانگر این موضوع استمی 909/0به دست آمده  KMOمقدار  1ل های جدوبا توجه به یافته

های پنهان تقلیل ها را به یک سری عاملن دادهتواو میپذیر بوده ی مورد نظر امکاناهتحلیل عاملی برای دادهند و انجام کتحلیل عاملی کفایت می

رو ادامه و ی باالیی وجود دارد، ازاینستگها همبدهند بین گویه( نشان میSig ،4522295/9152=2χ=001/0آزمون بارتلت ) داد. همچنین نتایج

                                                           
1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy (KMO) 

2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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ها به تفکیک با مقدار بارعاملی به دست آمده ی مؤلفهلیل عاملامه نتایج به دست آمده از تحدیل عاملی جایز است. در ار مراحل تحلاستفاده از سای

نتایج تحلیل عاملی  .املی اکتشافی استفاده شدل عهای تحلیاز آزمون درآمدزاییرای استخراج عوامل موثر بر ل ارائه شده است. ببرای هر عام

، هواداران، رسانه، نهادهای دولتی، و حامیان مالیگذاری هسرمای شامل عامل 12در قالب  یدرآمدزایعوامل موثر بر  نشان داد کهاکتشافی 

قابل  علمی پژوهشیو ، حقوقی و قانونی زشیهای ورزشی، سیاست، منابع انسانی، توسعه امکانات و اماکن وری، امنیت، رشتههای دولتحمایت

 .تبیین هستند

 باشدها برابر با یک میهر متغیر نشان داد که مقادیر تمامی گویهاشتراک  اکتشافی، برآورد اولیه میزان با توجه به نتایج تحلیل  تیجه گیری:ن 

غیر ( نزدیکتر باشند بهتر است و مقادیر کوچکتر هر مت1به )یر اند آن را تبیین کنند. یعنی هر چه مقادکه مجموعه عوامل مورد نظر توانسته

به  ای تحلیل عاملی مناسب نبوده و بنابراین باید از تحلیل خارج شود.کافی بر یا سؤال( مورد نظر به اندازه آن دارد که متغیر )گویه نشان از

ز عدیل و یا ادرصد( از تغییرات  را تعیین کنند ت 50)یا  5/0تر از باالاند مقدار های آنها  نتوانستهاعتقاد صاحبنظران متغیرهایی را که عامل

تحلیل باقی ها( در بوده. بنابراین تمامی متغیرها )گویه 5/0ها بیشتر از یهک همه گوشوند. در نتیجه واریانس مشترمجموعه متغیرها حذف می

اری و گذ، سرمایههای دولتی، هواداران، درآمد حاصل از آنحمایت انسانی،بع خواهند ماند. این عوامل شامل توسعه امکانات و اماکن ورزشی، منا

ناشی از های ورزشی و سیاست به عنوان عوامل موثر بر توسعه درآمدزایی شتهژوهشی، ر، حقوقی و قانونی،  علمی و پتامنی، حامیان مالی

 . های ورزشی در ایران شناسایی شده استمیزبانی تورنمنت

 

 درآمدزایی، تورنمنت ورزشی دی:کلمات کلی
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 ی ایران: یک مطالعه کیفینحمایت مالی از ورزش همگابر  مل مؤثرعوا

 3، علیمحمد امیرتاش3، حبیب هنری2، عباس خدایاری1ه رهبریسمی

 وم و تحقیقات، تهران، ایرانعل ی مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحددانشجوی دکتر -1

 رانکرج، ای شگاه آزاد اسالمی، واحد کرج،نت بدنی و علوم ورزشی، داگروه تربی ،مدیریت ورزشی دانشیار  -2

 دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایرانگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،   مدیریت ورزشی،  دانشیار -3

 ران، ایرانورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهوم استاد تمام گروه تربیت بدنی و عل -4

 

 همگانی ایران بود. الی ورزشبر حمایت م مؤثر عوامل بررسی هدف از پژوهش حاضر هدف:

با ها گردآوری دادهشد.  استفاده پژوهش انجام این منظور به کیفی روش پژوهش از موضوع اکتشافی توجه به ماهیت با روش تحقیق:

و  ورزش همگانیفته با متخصصان ایساختاربۀ عمیق و نیمهمصاح 21جام بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انو استفاده از مصاحبه 

حد اشباع  برفی تاصورت هدفمند و گلولهگیری بهنمونه .های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردیدمقوله مالی،حمایت 

محوری و انتخابی  ،طی سه مرحله کدگذاری باز مکس کیودا،ج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی تاین نظری ادامه یافت.

 .بدست آمد

 در باشد. سپس مؤثر یت مالی از ورزش همگانی ایرانحما بر تواند می نشان 64که  بود آن از باز حاکی کدگذاری نتایج :یافته ها

ی، تگ حمایت مالی، عوامل دولیریتی، فرهنمفهوم زیرساخت حمایت مالی، عوامل اقتصادی، عوامل مد 12 رد ها نشان کدگذاری محوری،

 شد. بندی طبقه وامل سازمانیاجتماعی، عوامل حقوقی قانونی، عوامل رسانه ای، عوامل سیاسی و ع ی، عواملنیروی انسانی، مزیت رقابت

 مشخص شدند.  مقوله 3 شامل انتخابی ریکدگذا از حاصل شده شناسایی مفهوم های نهایت در

 ریزی برنامه در شده شناسایی های لهمقو و یممفاه ها، از نشان توانند می یورزش همگان تحقیق مدیرانه به نتایج با توجنتیجه گیری: 

 .کنند استفاده مگانیورزش ه ر درمالی بهت حمایتمنظور  به خود آتی های

 

 ر، ایران.مؤث واملمالی، ع حمایت ،ورزش همگانی ات کلیدی:مکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://smrj.ssrc.ac.ir/?_action=article&kw=4291&_kw=%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
http://smrj.ssrc.ac.ir/?_action=article&kw=1074&_kw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://smrj.ssrc.ac.ir/?_action=article&kw=4291&_kw=%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
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 المپیک جمهوری اسالمی ایران قابلیت تحول سازمانی استراتژیک در کمیته ملی

 2؛  بهاره رحمانیان کوشککی 1*ناهید کریمی

 ، ایرانهران، تهرانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، پردیس البرز دانشگاه تدان. 1

 زشی و تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایرانعلوم ور گروه مدیریت ورزشی، دانشکده ی. دانشجوی دکتر2

 

سازمانی  تحول" ن المپیکی برایزمابه عنوان یک سا کشورمان المپیک ملی کمیته میزان آمادگی شناخت و بررسی حاضرهدف تحقیق  هدف:

 می باشد. "استراتژیک

ظ روش اجرا نیز از دسته تحقیقات کیفی بود. و از لحایق از دسته تحقیقات کاربردی ققیق حاضر به لحاظ نوع تحتح ش تحقیق:رو

 حد به رسیدن با ضرحا مدیر کلیدی و اعضای هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک می باشند. در پژوهش 17 ملجامعه آماری تحقیق شا

مصاحبه ها  ر( بهنف 10ا، ز پنج نفر هیئت رئیسه )مجموعادیر کلیدی و نیز سه نفر م 12نفر از پس از مصاحبه با  هفت  نظری، اشباع

 ان و اعضای هیئت رئیسه مرحله به مرحله از جهت روایی و پایایی تأیید گردید.همچنین سؤاالت مصاحبه توسط مدیر .شد داده پایان

مصاحبه های نیمه  و زمینه نای در موجود نظری مبانی تحلیل و ای مطالعات کتابخانه از نیاز، مورد داده های جمع آوری ایبر

 منابع و شواهد اسناد، از. گردید استفاده ستر و همکارانباز با بهره گیری از کتاب تحول سازمانی استراتژیک اثر الن ا و هختاریافتسا

الت اسؤ سازی مستند جهت نیز 2020المپیک  و دستور کار باالدستی های سازمان های رسمی سایت وب و مانساز در موجود مکتوب

 ت گرفت.لیل داده ها از طریق خالصه، جمع بندی و تفسیر به شکل تحلیلی صورزیه و تحشد. تج گیری مصاحبه بهره

علی رغم پتانسیل های موجود و نیز  شدیم، متوجه لمپیکا یمل کمیته در گرفته صورت ها و بررسی های مستند مصاحبه طی یافته ها:

کارکنان، بعضا مدیران و حتی  عقاید و افکار گیر نکردنودن و درب ین المللی، به دلیل ناآشنابتوجه این سازمان در سطح وقعیت قابل م

راهبردی یا عدم  های برنامه نداشتن ان،ازمس در الزم و دانش آمادگی عدم بوده، سازمان در تغییر مدیران نظر مورد آنچه با ذینفعان

 مللی المپیک(، غفلت از توجه مستمر به شرایطه بین السناد  به روز باالدستی )کمیتاوجود، عدم توجه الزم به ه راهبردی مپیروی از برنام

 نیز گرفته صورت یگر تغییراتن دبه بیا. تغییراتی اعمال و در نهایت به شکست یا ناکارآمدی منجر شده است ان،سازم بیرونی و داخلی

 مأموریت و نقش به کافی توجه عدم تر مهم همه از و سازمان، منابع هب توجه بیرونی، عدم محیط پی در پی تتغییرا گرفتن نظر در بدون

 نداتمست و ها شونده مصاحبه غالب که مهمی تغییرات از یکی. است شده بعدی تغییرات وعنیز موض خود سازمان، گاها متنوع های

بدون  ایشان توسط سازمانی های ولیتئمس و ها پست اشغال تخصص،نسانی غیر ما منابع رویه بی افزایش هستند، آن سازمانی گویای

 مختلف های بخش که بیشتر است گرفته صورت نیز ساختاری اتتغییر انسانی، منابع مدیریت نوع این متعاقب. باشد می ای ضابطه چهی

 از یکی البته و ردیگ توجه قابل نکته .است پیش برده یا انگیزه بی نوعی و اهمیت و کارایی توازن عدم عملکرد، ییواگرا به را سازمان

 ها تالش تمام بکارگیری. باشد می المپیک ملی کمیته نفع های ذی کلیه گرفتن نظر در و شناخت تغییر، آمادگی برای همم فاکتورهای

 های ماه در. است ضروری تغییر رهبری برای آنها با موثر همکاری نهایت در فکری و هم و ارکتمش آنها، با مؤثر ارتباط برقراری برای

 اقدامات است، شده ظاهر پررنگ تغییر رهبر نقش می باشد، مشهود کشور المپیک ملی میتهک در ذیرپ تحول سازمان برای تالش خیرا

 اساس بر حولت مسیر در سازمان آمادگی برای کامل اطمینان هنوز اما .ستا پذیرفته صورت و اساسی مطلوب تغییرات ایجاد برای زیادی

یکی . است نشده ، حاصل2020ین المللی المپیک در قالب دستور کار کمیته ب و نیز توصیه های دارد الزم کیاستراتژ یک سازمان آنچه
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 رویدادهای و مسابقات افزون روز تنوع و خیر، تعددا یها سال طی المپیک، ملی یگر از عوامل مهم تأثیر گذار در مدیریت تغییر کمیتهد

مدال در سطح ملی،  به دستیابی و گرایی نتیجه به ولتمرداند و جامعه میان در وجهی یک عقایجاد تو نیز ن المللی ودر سطح بی یورزش

 و فعالیت مطالعه، تمرکز، بیعتاط و نموده خود وظایف از بخش این را صرف زیادی منابع و انرژی وقت، این سازمان باعث شده است تا

 روز به روز ه کمیته آمده است،اساسنام منشور المپیک و متعاقب آن در که در کمیته دیگر وظایف و اموریت هام در انجام خالقیت حتی

 .شود کمتر

 و معتبر فرد به حصرمن های مأموریت و نقش با مطرح سازمان یک عنوان به ایران اسالمی جمهوری المپیک ملی کمیتهنتیجه گیری: 

 و حال برای مثبت دگرگونی ایجاد قدرت المپیک، المللی نیب کمیته مانند قوی ازمانس حمایت وردم نیز و المللی، بین و ملی سطح در

 دنیا، در خود خانواده هم های سازمان با برداشتن هماهنگ گام ضرورت نیز و بیرونی التمپرت محیط با بپذیرد باید اکنون. دارد را آینده

طالعه ی برای ممپیک کشورمان ضمن ایجاد بسترلکمیته ملی ا هاد می شود،لذا پیشن. دباش می تغییر به ملزم نخواهد چه و خواهد به چه

ای باالدستی خود در سطح بین الملل با ارتقاء فن آوری اطالعات در و آگاهی به روز دستورالعل ها، توصیه و یافته های سازمان ه

 و ها بکارگیری توصیه با و هبود تغییر برای قابلی دهکنن فراهم و دهنده پرورش تا گیرد، کار به را خود پتانیسل و تالش مامسازمان، ت

 در پیشینیان تجربه ماحصل ویژه به توجه نیز و خود انذینفع نیز و مدیران کارکنان، نظرات و المپیک المللی بین کمیته ییشنهادهاپ

 .نباشد غافل صالا مسیر این در خود ینفعانذ از همراهی و گرفته بهره بخش اثر تغییرات برای کار انجام زارهایاب بهترین از خود، سازمان

 

 یر، سازمان تحول پذیرملی المپیک، سازمان هالی المپیکی، تحول سازمانی استراتژیک، تغی کمیته ی:کلمات کلید
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 شهرتهران  بانوان ورزشی هایباشگاه رقابتی مزیت ایشافز و گذاریقیمت مدل راهبردهای
 3محمد صادق افروزه ،2پور سلطانی زرندی حسین ،1*ک رحمانیبهار

 مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور واحد کرج  اسی ارشدکارشن -1

 ریت ورزشی دانشگاه پیام نور واحد کرج استادیار گروه مدی -2

  هرماستادیار مدیریت ورزشی دانشگاه ج -3

 

 زشی بانوان تهران بود. رت رقابتی در باشگاههای وگذاری و مزی: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط راهبرد قیمت هدف

گذاری و افزایش مزیت رقابتی بود بنابراین قیمتبین راهبردهای  ز آنجا که محقق در این تحقیق به شناسایی ارتباط: اشناسیروش 

ک روش میدانی جمع آوری پژوهش به کمهای همچنین دادهبود. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی  اینروش تحقیق مورد استفاده در 

در این پژوهش با توجه شهر تهران بود که برای تعیین حجم نمونه الزم  زنان ورزشی یهاگاتمام باش شامل پژوهش آماری جامعهند. دش

با  ای بود کههابزار پژوهش شامل پرسشنامه نیمه محقق ساختگرفته شد.  نظرنمونه را در  384به جدول مورگان برای جامعه نامحدود 

برای چنین مصاحبه با نخبگان این حوزه و تکرار متغیرها طراحی شد. سپس لعه و همبه دست آمده از مقاالت و مطا استفاده از متغیرهای

ورزشی قرار گرفته شد و پس از بررسی، پرسشنامه نهایی  ابیتن از اساتید متخصص در حوزه مدیریت و بازاری 12روایی صوری در اختیار 

اده شد. همچنین پایایی سواالت نیز توسط آلفای کرونباخ ازه استفایی محتوایی و همچنین روای سورای روایی پرسشنامه از رتایید شد. ب

 57شامل  تهران ورزشی هایباشگاه ابتیرق مزیت افزایش و گذاریقیمت راهبردهای بین د قرار گرفت.  سؤاالت مربوط رابطهمورد تایی

ورزشی بر  هایباشگاه رقابتی مزیت افزایش و گذاریقیمت راهبردهای بین هطن مربوطه را نسبت به رابات کارشناساسوال است که نظر

بعد تقاضا  ر وگذاری شامل سه بعد رقابت محور ب ، بعد هزینه محودهد. راهبردهای قیمتمی رقرا پرسش مورد لیکرت اساس طیف

مزیبت متجانس  سوال، 3 سوال، مزیت پویا با 3دار با یسوال، مزیت پا 4شهود با تغیر مزیت مم 5محور بود همچنین ابعاد مزیت رقابتی با 

  استفاده شد.  PLSشد.  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار سوال تعیین  6سوال و در نهایت مزیت مرکب با  3با 

دار معنی زشیرخرید مجدد محصوالت و ه وهای فروشگاابعاد ویژگی  میان همبستگی دهدمی نشان PLSتحلیل  ایجنت :یافته ها

 ابعاد قوی تاثیر میزان گربیان ؛(67/0 -33/0) بازه در 2R قرارگرفتن به توجه با که باشدمی 5/0باالتر از  2R مقدار فیطر از. باشدمی

 رابطه باشد،می 96/1 از بزرگترهمه  Tقدار اینکه م به توجه با ضمنا. یت رقابتی در مدل پژوهش استمز روی گذاری برراهبردهای قیمت

 بر متغیرهای مطرح شده در تحقیقهمه ابعاد و  نتیجه در گردد؛می ثابت خالف فرض و شده رد صفر فرض ترتیب نای به و بوده دارمعنی

ای عاملی مناسب و وجه به بارهشود. با تشود و تاثیرگذاری عوامل ثابت میف تایید میخالدارد و فرضیه  داریمعنی تاثیر مزیت رقابتی

 انجام شد. PLSنرم افزار  دل ساختاری که در واقع تایید اکتشافی و تاییدی را با استفاده ازنهایت م گیری و دریید در مدل اندازهامورد ت

منظور  کارگروهی بهر راهبرد هزینه محور پیشنهاد می شود که در هر مجموعه اث با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر: نتیجه گیری

م یجا شود. همچنین  با استفاده از نظرات متخصصان و استفاده از اقالر رقبا ااهش هزینه مصرفی نسبت به سایکبررسی راهکارهای 

مان نسبت هزینه ارائه خدمات کاهش یابد. در ه همصرفی و سرمایه ای مقرون به صرفه تر هزینه های نگهداری مجموعه کاهش و ب

حور معرفی و در اختیار مصرف رت هدف مکلی هدفمندطراحی شود و به صوشدمات جدید مختص زنان به هاد میشود خنهایت پیشن

 کنندگان قرار گیرد.

 مت گذاری، مزیت رقابتی، باشگاه های ورزشی، ورزش زنان : قیکلمات کلیدی

 

                                                           
1.  rahmani.baharak16@gmail.com 
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 شدن برند لیگ برتر فوتبال ایرانوثر بر جهانیر مگمدل شرایط مداخله

 4حمیدیمهرزاد  ، دکتر3راهیم علیدوست قهفرخیب، دکتر ا2یدنصراله سجادی، دکتر س1وشسجاد سر

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران -1

 انشکده تربیت بدنی دانشگاه تهراناستاد د -2

 هرانه تدانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگا -4و 3

  

 رتر فوتبال ایران بود. بشدن برند لیگ بر جهانی گر موثرخلههدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل شرایط مدا هدف:

وهش، مطالعه کیفی با استفاده از انجام شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژرای دستیابی به هدف تعیینب تحقیق:روش 

 ه گلوله برفی ادامه یافتند و به شیوها به صورت هدفمورد استفاده قرار گرفت. انجام مصاحبهع مهای عمیق با نخبگان این موضومصاحبه

بنیاد  ها به روش دادهاز مصاحبههای حاصل نفر خارجی( مورد مصاحبه قرار گرفتند. سرانجام، داده 2یرانی و نفر ا 18نفر ) 20و در نهایت 

 تخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ان و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و

نشان را  53شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران بر جهانیگر موثر جه به شرایط مداخلهوهای انجام شده با تاحبهو تحلیل مص مرور ها:یافته

بررسی بیشتر مفاهیم به دست  با مفهوم کلی قرار گرفتند. در ادامه 41ها با توجه به نزدیکی موضوعی در نشان متمایز ساخت که این

شدن برند لیگ برتر ر بر جهانیهایی موثمقوله ن 5گر، شرایط مداخله ربط مقدماتی بین مفاهیم دو یافتن رواآمده و ترکیب بیشتر آنها 

 -هنگیفر ساختاری و -حقوقی، فنی -اقتصادی، مدیریتی، قانونی -ها شامل: مقوله سیاسیهفوتبال کشور شناسایی شد. این مقول

 اجتماعی بودند. 

رفتاری،  -ی نگرشیبا همسوئکاران لیگ برتر فوتبال کشور راندری است مدیران و دستپژوهش، ضرو هایبر اساس یافته گیری:نتیجه

 فراهم آورند. شدن راسازی الزم جهت حرکت در مسیر جهانیبستر

  

 تبال ایرانفو گر، لیگ برترشدن، شرایط مداخلهبرند، جهانی کلمات کلیدی:
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 ر ورزشگاه های فوتبالهای ورزشی دطراحی مولفه های بروز ناهنجاری 

 2دستگردیمهدی  ،1*ی شریعتی فیض ابادیدمه

 لی )ع(استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده تربیت بدنی امام ع -1

 مدرس دانشکده تربیت بدنی امام علی )ع(دانشگاه فنی و حرفه ای  -2

 

 بود. لری در ورزشگاه های فوتبابروز ناهنجا( مولفه های SEMهدف از پژوهش حاضر مدلسازی ساختاری ) دف:ه

ستگی بود که به روش هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده ها توصیفی از نوع همب به لحاظ پژوهش حاضر روش تحقیق:

 فاهیم اولیهنفر از متخصصین م 17ت پیشینه و انجام مصاحبه کیفی با بیاکمی( انجام گرفت. در ابتدا ضمن مطالعه اد-آمیخته )کیفی

گویه  47حلیل محتوا مصاحبه ها و ادبیات پیشینه این حوزه تعداد مه ضمن ته های کشور شکل گرفت؛ در اداابروز ناهنجاری در ورزشگ

 250بدست آمد؛  783/0ضریب پایایی پرسشنامه اولیه دی نفر از هواداران حاضر در ورزشگاه آزا 30دید که پس از توزیع در میان تعداد پ

ر امام تبریز بعنوان ورزشگاه های ملتهب در هفته و یادگا ی رشت، آزادی تهران، تختی جمدشگاه های غدیر اهواز، عضنامه در ورزپرسش

 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. 221زیع که در نهایت ششم لیگ برتر تو

ه ضرایب تاثیر به قرار گرفت که با توجه مورد استفاد( LISRELداده ها با استفاده از روش مدلسازی ساختاری )یت ؛ در نها یافته ها:

( 30/0( وضعیت مدیریت )37/0یط امنیتی )(،  شرا44/0(، شرایط فرهنگی )60/0(، شرایط ورزشگاه ها )67/0ان )ن هواداربه ترتیب کانو

 بود.

 نی تحریک و تهییج هواداراان نقطه اصلبا توجه به حضور لیدرها در قالب کانون هواداران بعنو رسددر نهایت بنظر می نتیجه گیری: 

افراد شایسته در این جایگاه موزش های الزم برای مدیریت سکوها در این گروه در کنار بکارگیری ضریب، آ بعنوان مولفه دارای بیشترین

 بیش از پیش ضروری است.

 

 ، فوتبال، ناهنجاری، ورزشگاهیدرخشونت، ل کلمات کلیدی:
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 دانشگاه  کرد کارکنانلزندگی بر عم-ر تعادل کارهای اثرگذا مدلسازی مولفه

 2مهدی دستگردی ،1*حیمیمحمد ر

 استادیار دانشگاه پیام نور  -1

 ربیت بدنی امام علی )ع( دانشگاه فنی و حرفه ای مدرس دانشکده ت -2

 

 گاه فنی و حرفه ای بود.ارکنان دانشزندگی بر عملکرد ک-ی مدل مولفه های اثرگذار تعادل کارراحهدف از پژوهش حاضر ط هدف:

استفاده از جدول مورگان  ابر با تمامی کارمندان دانشگاه فنی و حرفه ای، و نمونه آماری باحاضر بر جامعه آماری پژوهش وش تحقیق:ر

پور،  سالمی، شمسیتصادفی از دانشکده های دخترانه دکتر شریعتی، انقالب ارت نفر که بصو 221و آزمون حجم کفایت نمونه برابر با 

انتخاب گردیدند. ابزار مطالعاتی پژوهش پرسشنامه های استاندارد  ای خمین ید منتظری مشهد و فنی و حرفههشهید بهشتی کرج، ش

 زندگی )وونگ( و عمکلرد کارکنان )کاپمن( بود.-تعادل کار

ن دانشگاه فنی ازندگی با عملکرد کارکن-ران تعادل کااستنباطی پژوهش نشان داد همبستگی مثبت و معناداری می های؛ یافته  یافته ها:

زندگی داشت؛ از -همبستگی را تعادل کار بعالوه از میان مولفه های عملکرد کارکنان، بازده فعالیت بیشتریند داشت؛ و حرفه ای وجو

 بیشترین همبستگی را با عملکرد کارکنان نشان داد. اغتسوی دیگر گذاشتن زمان برای اوقات فر

بزرگترین دانشگاه فنی و حرفه ای کشور که مجوز بعنوان  گیران دانشگاه فنی و حرفه ای نهایت می توان به تصمیم درجه گیری: نتی

 به عملکرد مبنای ها را بر ، پاداشوینزندگی تد و کار بین تعادل را برای آموزشی را دارد پیشنهاد نمود تا راهبردیتوسعه فضا . رشته 

ات فراغت بیشتری را در اختیار هایت اوقکارکنان ایجاد و در ن برای ارحمایتی  خت نمایند، محیطفیزیکی پردا حضور بر تاکید جای

 کارمندان قرار دهند.

 

 .دانشگاه فنی و حرفه ای، تعادل، کارمند، عملکرد :کلمات کلیدی
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 تهران( شاهد یپسرانه  یها رستانیمطالعه: دب)مورد  اردوها بر اوقات فراغت دانش آموزان شاهد ریتاث یبایمطالعه ارز

 خدایار ابراهیمی، امیر فصیحی، محسن هادی طحان،یاسر محمودی ،1*هاشم سید محمدرضا رشیدی آل

 )ع(نیدانشگاه امام حس یگروه جامعه شناس اریستادا -1

 ن)ع(حسیاستادیار دانشگاه امام  -2

 علوم تحقیقات تهران(المی )واحد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسارشد  یکارشناس -3

 یام نور استان تهرانانشگاه پارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دک -4

 نور استان تهران مایدانشگاه پ یورزش تیریارشد مد یکارشناس -5

 

 نیا یجامعه آمار انجام شد. یشیمایپشکل قات فراغت دانش آموزان شاهد به او اردوها بر ریتاث یابیبا هدف مطالعه ارز قیتحق نیا هدف:

 و هدفمند در  یخوشه ا یرینخست؛  نمونه گ یران بودندکه در مرحله شاهد ته یها رستانیانش آموزان پسر دبد یشامل تمام قیتحق

پسرانه شاهد شهر تهران بعنوان  یها رستانیموزان دبش آنفر از دان 380 ،یدوم،  بصورت تصادف یو  در مرحله  فتدستور  کار  قرار گر

 حاضر ا انتخاب شد. قیقتح ینه آمارنمو

پژوهش  یاد جامعه و معرف از افر یتصادف یاست که براساس نمونه ا یو کتابخانه ا یشیماینوع پحاضر از  قیروش تحق ش تحقیق:ور

ز نگرشها، وضع موجود اعم ا یبه مطالعه  گرید یروش ها ایو  یرسنجنظ مجموعه پرسش با استفاده از پرسشنامه، کیو پاسخ آن ها به 

دازد. پر یگرداند، م یم زیو متما نیکه افراد را مع ییو مقوله ها یزندگ طیه شرااطالعات دربار خراجاست یر کلوها، رفتارها و به ط دهیقع

اوقات فراغت دانش آموزان استفاده شد که  دراردوها  ریثاز پرسشنامه محقق ساخته تا قیبه اهداف تحق یابیدست همچنین به منظور 

 قیتحق یروش ها یاز متخصص ها یراه مشاوره با جمع از ،یصورابزار سنجش است.  اعتبار  یالبا ییروا انگریب 792/0، کرونباخ یفاآل

تنباطی و با استفاده از نرم اس در دو سطح توصیفی و زیپژوهش ن یبه دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها ،یجتماعدر حوزه علوم ا

 یو نمودارها یبعد کیول ه از جدامشخصه های آماری نظیر استفاد ر توصیفی، با استفاده ازدر سطح آما انجام شده است. SSPSافزار

نکه ای استنباطی با توجه به ی( و در سطح آماره هانیانگیم انه،ی)مد، میمرکز شیگرا یو شاخص ها ستوگرامیو ه یستون ،یا رهیدا

و   ونرسیپ یپارامتر یاز آزمون ها داسمیرنف محقق گردی -روف زمون کولموگشرایط آزمون پارامتری توزیع نرمال که از طریق و آ

 استفاده شد. ونیرسرگ

 ریتاثو  دانش آموزان موثر بوده نیاوقات فراغت در ب تیفیبر ارتقاء ک ،یدانش آموز یاها، مشخص کرد که اردوه افتهی جهینت یافته ها:

 انزیم ن،ینسطوح فراغت موثر است همچ یفیکقات فراغت، و بر ارتقاء او یو فرد یاجتماع یبر ارتقاء کارکردها یدانش آموز یاردوها

داشته است. نوع   ریاوقات فراغت تاث یفیدانش آموزان و بر ارتقا ک تیرضا زانیبر  م ییاردو تیدر فعال ندانش آموزا یمشارکت اجتماع

تخصص در اردوها بر ارتقا م یانسان روییبه عنوان ن حضور معلماناوقات فراغت  اثرگذار بوده و  یفیبر ارتقا ک ینش آموزدا یاردوها

 داشته اند. ینییپا یفراغت، اثرگذاراوقات  یفیک

 شیمقوله ب نیبه ا ستیبا یدانش آموزان م هیو روح یدر سالمت یدانش آموز یاردوها یگذار ریو تاث تیبا توجه به اهمنتیجه گیری: 

دانش  ید تا اردوهاشو یزیر موزان برنامهآو عالئق دانش  ااردوها براساس استعداده گردد نوع یم شنهادیبه پرداخته شود لذا پ شیاز پ

 .مدارس باشد یبرا یتیفیبا ک جینتا یدارا یآموز

 ران.ته شاهد و یها رستانیاردو، اوقات فراغت، دانش آموزان شاهد، دب کلمات کلیدی:
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 خراسان رضوی یی و فنی استخرهای استانعوامل اجرا مطالعه تحلیلی جنبه های آگاهی از حقوق ورزشی در 

 3زهرا سادات میرزازاده،   2* مهدی طالب پور ، 1نجار بهناز اکبرزاده 

 سی مشهددانشگاه فردو ی ارشد مدیریت علوم ورزشی. دانشجوی کارشناس1

 فردوسی مشهد هدانشگا. دانشیار مدیریت علوم ورزشی 2

 سی مشهدانشگاه فردود. استادیار مدیریت علوم ورزشی 3

 

ل اجرایی و فنی استخرهای استان ی از حقوق ورزشی در میان عوامهای آگاهمطالعه تحلیلی جنبه  هدف پژوهش حاضر با هدف:

 انجام گرفته است.  سان رضویخرا

شکل  داده ها به آورییمایشی می باشد که از منظر جمع آوری داده ها جمعپ –ضر از نوع تحقیقات توصیفی اپژوهش ح روش تحقیق:

آلین و ای حقوقی در  ورزش ساخته شده توسط هی ارزیابی جنبهنامهش پرسشاین پژوهمیدانی انجام گرفته است. ابزار مورد استفاده در 

شی، قوانین و مقررات، نظارت و سرپرستی، اطالعات ورزش را در شش حوزه  بیمه ورز بود که جنبه های حقوقی در  1(1980بیکن )

مدیریت  تن از خبرگان 4ستا با همکاری همین را دهد. درتجهیزات و جنبه های پزشکی مورد سنجش قرار می ، امکانات وعمومی

از روش آلفای کرونباخ با فت. پایایی ابزار با استفاده رروایی صوری و محتوایی تحقیق مورد تایید قرار گ ورزشی آشنا به مباحث حقوقی

رضوی جامعه آماری این  ی خراسانت. کلیه مدیران، سرپرستان ، منجیان غریق و مربیان شناید قرار گرفمورد محاسبه و تای 70/0ضریب 

ول جم مناسب و با استفاده از فرمحونه آماری بر مبنای نمونه گیری خوشه ای، تخصیص ( که نمN= 4794دادند )را تشکیل میتحقیق 

د. آورد شدناستخر( بر رنفر مدی 21نفر ناجی غریق و در نهایت  160 نفر مربی، 175نفر )  356برآورد حجم نمونه ) کوکران( به تعداد 

ن و واریانس ( و یهای مرکزی مانند مد ، میانه ، میانگوانی ، شاخصبخش آمار توصیفی )جداول توزیع فرا برای آزمون فرضیه ها از دو

درصد  با بهره گیری از  5مستقل ( در سطح معناداری  هایتی گروهای و طرفه ، آزمون تی تک نمونهطی )تحلیل واریانس یکآمار استنبا

 استفاده شد.   22SPSSافزار منر

یق ن مدیران، مربیان و منجیان غراورزشی در می از  حقوق لوب بودن جنبه های آگاهیها به طور کلی حاکی از مطیافته ا:یافته ه

جیان حقوقی ورزشی در بعد بیمه در بین مدیران، مربیان و من هاید آگاهیاستخرهای سطح استان خراسان رضوی داشت. تنها در مور

به  یورزش . گفتنی است میان آگاهی از جنبه های حقوقرضوی کمتر از میزان مطلوب بوده استق استخرهای سطح استان خراسان غری

 یزان تحصیالت تفاوت معناداری وجود نداشت.تفکیک جنسیت، تاهل، سن و م

کنندگان خود دارد ان مراجعهای حفظ جهای ورزشی که مسئولیت زیاد و سنگینی بریکی از مکان  به طور کلی نتیجه گیری:

داشته  حیت و دارای تخصص، دقت کافی راواجد شرایط و باصال کارمندان در انتخاب ها بایدمدیران استخر باشد.استخرهای شنا می

گاهی نتیجه آ در زشکاران حاصل شود مسئول پیامدهای آنان خواهند بود.اراتی به ورخس آنهاصالحیت  زیرا که اگر در اثر عدم ،باشند

ریزی در زمینه دانش رسد. برنامهنظر مینهفته در آن امری ضروری بههای ن و منجیان غریق به علت حساسیتحقوقی در مربیان، مدیرا

ینه حقوق ورزشی و نظارت صحیح بر انجام امور حقوقی نخبه در زم های آموزشی، دعوت از افراد مجرب وقی، برگزاری کارگاهافزایی حقو

 افزاید.رها میهای حقوقی در استخزایش میزان آگاهیاز جمله مواردی است که بر افاستخرها در 
 

 ل فنی و اجرایی، استخر، عوامهای حقوقی،  بیمه ورزشی هحقوق ورزشی، جنب کلمات کلیدی:

 

                                                           
1. Allyn and Bacon 
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 قاله مروریات فراغت؛ مسبک زندگی و ارتباط آن با اوق

 2اصفهانی ، آقای دکتر مهدی2معصومه حاجی زاده شعرباف

 شگاه بین المللی امام رضا)ع(ی ارشد رشته مدیریت اوقات فراغت داندانشجو ترم اول کارشناس -1

 ی دانشکاه بین المللی امام رضا )ع(ات علمی و مدیر گروه تربیت بدنیاستاد و عضو ه -2

 

متی از آن موجب افزایش نشاط، سال ده  درستاوقات فراغت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. که استفاوه گذراندن امروزه نح مقدمه:

قیم و متقابلی فیت زندگی رابطه و وابستگی مستیه خواهد شد. همچنین بین اوقات فراغت و سبک و کوتجدید قوا در تمام اقشار جامع

 وجود دارد.

الی  1389ل های در طی ساعدد آن ها التین است که  8عدد آن ها فارسی و  12ه که مقال 20رسی این مقاله با بر روش شناسی:

 مده است.آایران،رشد و نور بدست  SIDت و جو در سایت های خاص مختلف ارائه گردید و از طریق جستوسط اش 1396

 ستفاده:اوقات فراغت،تفریح،سبک زندگی،کیفیت زندگیکلید وازه های مورد ا

و سرگرمی و بازی و  د.در اکثر مقاالت تفریح سالمداده ان امی مقاالت به نحوه گذراندن اوقات فراغت اهمیت بسزاییدر تم ه ها:یافت

ان یک عامل منفی در کیفیت و بازی های کامپیوتری را به عنو وملی موثر در کیفیت زندگی دانسته و تنبلی،خواب ورزش کردن را عا

اده اوقات فراغت اهمیت ویژه ای دگذراندن المی و آیات قرآن و  روایات ائمه اطهار)ع( به نحوه و ر تعالیم اسسبک زندگی برشمرده اند. د

حققین به این اوقات فراغت  موثر می باشد. م هت افراد، میزان درآمد، شغل و محل زندگی بر نحواند.همچنین میزان تحصیالت، جنسی

 ز به برنامه ریزی و آموزش می باشد.ت فراغت نیانتیجه رسیده اند که برای سپری کردن اوقا

.لذا با علم به این موضوع و طبق ارتباط متقابل و مستقیمی وجود دارد ندن اوقات فراغت و سبک زندگیحوه گذرابین ن نتیجه گیری:

زش صحیح باید مع و هم آموقین، برای گذراندن این زمان هم برنامه ریزی دقیق و جاث ائمه اطهار )ع(و تحقیقات محقیروایات و احاد

 هم نمایند.برای اقشار مختلف جامعه فرا الزم را وجود داشته باشد.و مسئولین باید امکانات

 

 غت، سبک زندگی، نحوه زندگیاوقات فرا کلمات کلیدی:
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 ن ورزشی و غیر ورزشییت شاخص زیست محیطی در گردشگراامقایسه رع
  2، فرزاد غفوری1مریم عبدالسالمی

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی دانشجوی -1

 مه طباطبائی ار مدیریت ورزشی دانشگاه عالدانشی -2

 

 که شود می باعث یستز محیط آلودگی رو ازاین. باشند پاک بایستمی .روندهایی برای سیاحت میه مکانگردشگران وقتی ب :هدف

. هدف از این تحقیق  ذر دارندهای آلوده بر حفر به محیطسند بلکه دیگران را نیز از نماینی سفر ین مکان هاچن به تنهانه گردشگران

 ورزشی و غیر ورزشی  می باشد. رعایت شاخص زیست محیطی در گردشگران مقایسه 

نفر از آنان  140ه تعداد تناهی از گردشگران ورزشی و غیر ورزشی تشکیل می دهند کآماری این تحقیق را تعداد نام هروش تحقیق: جامع

وه اجرا به اضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیدر نظر گرفته شدندو تحقیق ح جم نمونهبه شیوه نمونه گیری در دسترس به عنوان ح

آسیب به تاندارد شاخص زیست محیطی بود که مولفه های استفاده در تحقیق پرسشنامه اس دصورت میدانی می باشد. پرسشنامه مور

ی زیست آلودگی ها، اذبه های گردشگریتخریب ج ،تخریب محیط زیست، آلودگی های صوتی و هوایی، م ترافیکحج، اطق بکرمن

 استفاده شد. spssزار فور تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم اشد. به منظرا شامل می  محیطی

ن است که بین میانگین رعایت شاخص زیست محیطی در  قل بیانگر آیافته های تحقیق یا استفاده از آزمون تی مست ی تحقیق:یافته ها

گی های صوتی و هوایی گردشگران ورزشی و غیر آلوداری مشاهده نشد، اما بین مقیاسشی و غیر ورزشی اختالف معنادگران ورزگردش

و غیر ورزشی نیز این گران ورزشی (. از سویی بین میانگین تخریب محیط زیست گردشp ،13/2=t<05/0ی اختالف معنادار بود ) شورز

 (.p ،43/2=t<05/0اختالف معنادار می باشد.) 
 

 شی و غیر ورزشیرعایت شاخص زیست محیطی گردشگران ورز. اختالف میانگین 1جدول 

 
ه این ی آلودگی های صوتی و هوایی بیشتری را تجربه می کنند کر مقایسه با گردشگران غیر ورزشدگردشگران ورزشی نتیجه گیری: 

 ورزشی مربوط می شود.ی مختلف به هیجانات تماشگران و آلودگی های مربوط به رویدادها مقوله

 ی، تخریب جاذبه های گردشگریگردشگری ورزشی،شاخص زیست محیط لیدی:کلمات ک
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 شگری ورزشیانواع گردشگری با تاکید بر گرد مقایسه زیست محیطی
 2، فرزاد غفوری1مریم عبدالسالمی

 ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائیی کارشناسی دانشجو -1

 ئی ورزشی دانشگاه عالمه طباطبا ر مدیریتدانشیا -2 

 

 انجام پروژه آنرات ای بسیار زیاد بدون توجه به اثهها قرار دارد، اما پروژهریزیدر مرکز برنامهمسائل زیست محیطی  هامروز هدف:

قایسه زیست تحقیق م هدف اصلی این .رود می شمار به زیست محیط برای جدی یدیتهد ها روژهپ این اجرای منفی اثرات و. شودمی

 اشد.گری با تاکید بر گردشگری ورزشی می بمحیطی انواع گردش

اتید متخصص حوزه مدیریت ورزشی ، مدیران حوزه نفر از اس 140ه نامتناهیست که عجامعه آماری این تحقیق یک جامروش تحقیق: 

بانی نظری از دسترسی به پیشینه تحقیق و م به منظور ورزشی به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته خواهند شد.و گردشگران گردشگری 

گردشگری که بر اساس  پرسشنامه استاندارد زیست محیطی ای استفاده شد و به منظور گردآوری داده ها از شیوه مطالعات کتابخانه

، به تجزیه و تحلیل اطالعات ها و وارد کردن آوری پرسشنامهپس از جمعفاده شد. که ت گرفته استتحقیقات انجام شده و مطالعات صور

 پرداخته شد. SPSSنرم افزار آن توسط 

زشی و انواع گردشگری اختالف وجود دارد. یب به مناطق بکر در گردشگری ورسنتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین مولفه آ ا:یافته ه

ت محیطی در گردشگری ورزشی و های زیس دگی های صوتی و هوایی، تخریب محیط زیست، مولفه آلودگیلفه های آلوهمچنین بین مو

 ده شد. انواع گردشگری اختالف معناداری مشاه

 یطی و انواع گردشگریحتعیین اختالف میانگین بین شاخص زیست م

 سطح معناداری ی آزادی()درجهF df فهآماره مؤل

 001/0 4 54/10 شاخص زیست محیطی

 

 ریاختالف میانگین شاخص زیست محیطی در انواع گردشگ

 گردشگری گردشگری انواع

 قومی

ری گردشگ

 مذهبی

گردشگری  گردشگری هنری

 کاری

گردشگری 

 ورزشی

 -52/0 51/0 -92/0* -08/1* - گردشگری قومی

 55/0 59/1* 15/0 - -08/1* گردشگری مذهبی

 39/0 44/1* - -15/0 -92/0* گردشگری هنری

 -04/1* - -44/1* -59/1* 51/0 گردشگری کاری

 - -04/1* 39/0 55/0 -52/0 ورزشیگردشگری 

 

در مچنین انگیزه های مختلف ورزشی هبر روح و هیجان مسابقات و رویداد های ورزشی و گردشگردان ورزشی با تکیه  یجه گیری:نت

شاخص زیست محیطی گردشگری ورزشی و گردشگری تند. و بین خصوص شاخص زیست محیطی از وضعیت مطلوبی برخوردار هس

 ی مشاهده شد.معنادار کاری اختالف

 .انواع گردشگری ردشگری، زیست محیطی، گردشگری ورزشی،گ کلمات کلیدی:



    پوسترمقاالت                                                                                        همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  چهارمین              
  

197 

 

 ایران وعراقرشته تربیت بدنى وعلوم ورزشى  نمقایسه موانع اشتغال دانشجویا

 شگاه بغداد()مطالعه موردى: دانشگاه شهید بهشتی و دان

 ون، حسین حاکم السعد 2محمد پورکیانی ،1*محمدرضا برومند

 نشگاه شهید بهشتیدا ورزشی مدیریت گروه تادیاراس -1

 دانشگاه شهید بهشتی ورزشی مدیریت گروه استادیار -2

 نتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهراکدانشجوی د -3

 

رو هدف و ایران به آن دچار هستند. از این  ه هر دو کشور عراقل جدی است کمشکل بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاه یک مشک مقدمه:

 است.  ه شهید بهشتى و دانشگاه بغدادگاورزشى بین دانشدانشجویان رشته تربیت بدنى وعلوم ل حقیق حاضر بررسی موانع اشتغات

دادند که از شهید بهشتی تشکیل می های بغداد وتحقیق را دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه جامعه آماری  روش تحقیق:

برای جمع آوری داده های تحقیق  دند.صادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شنفر( به صورت ت 200دانشگاه  نفر )هر 400این میان تعداد 

سوال و در سه بعد  56مه دارای پرسشنا. جویان تربیت بدنی و علوم ورزشی استفاده گردیدمحقق ساخته موانع اشتغال دانش هاز پرسشنام

. روایی پرسشنامه گردیده دو زبان فارسی و عربی طراحیسوال( ب17ال( و موانع فردی )سو 21ی )سوال(، موانع محیط18موانع آموزشی )

د. پایایی ی و حوزه اشتغال و کارآفرینی ایران و عراق تایید گردینفر از اساتید مدیریت ورزش 8ط سبه دو روش صوری و محتوایی تو

صد، های آمار توصیفی ) فراوانی، درزمونتجزیه و تحلیل داده ها از آ فت. برایرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرپ

در سطح  Spss, Excelل( با استفاده از نرم افزارهای مستقدو گروه   tتک گروهی و  t )انحراف معیار و میانگین(، و آمار استنباطی

 استفاده شد.  ≥P 05/0نی داری مع

 مقایسه در .اند نکرده دریافت دانشگاه در شغلی مشاوره گونههیچ( درصد 77.7) تحقیق این یها مودنیآز نتایج نشان داد بیشتر یافته ها:

 حداقل اه نمونه رصدد 66 .بود بهشتی شهید دانشگاه از بهتر شغلی مشاوره فتدریا در بغداد دانشگاه نشجویاناد وضعیت نیز دانشگاه دو

 ینب در شدن شاغل برای نظر مورد مدت که است درحالی این .اند کرده راظها سالیک از بیش را شدن شاغل برای انتظار مورد زمان

 در یبدن تیترب رشته النیالتحص فارغ اشتغال ان دادبررسی فرضیات تحقیق نش .است اددبغ دانشجویان از کمتر بهشتی شهید دانشجویان

و  tبا توجه به میزان   و فردی متعددی مواجه است و، محیطی به طور معنی داری با موانع آموزشی بغداد شهید بهشتی ودو دانشگاه هر 

ی بهشت دیشه دانشگاه و بغداد انشگاهد در یبدن تیترب رشته النیلتحصا فارغ اشتغال ی، محیطی و فردیآموزش موانعبین  داریسطح معنی

اه اه شهید بهشتی نسبت به دانشگدر دانشگاز نظر نمونه های تحقیق، موانع آموزشی، محیطی و فردی جود دارد و تفاوت معنی داری و

 بغداد بیشتر است. 

نیاز به   بیت بدنی و علوم ورزشیتری و توسعه اشتغال دانشجویان را توجه به نتایج این تحقیق برای کاهش نرخ بیکابنتیجه گیری: 

 آموزشی، محیطی و فردی است.اد سه گانه برطرف کردن موانع ابع

 

 تی، عراق، ایرانی، دانشگاه بغداد، دانشگاه شهید بهشویان تربیت بدنی و علوم ورزشل، دانشجموانع اشتغا کلمات کلیدی:
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 یزشمنتخب ور یداوران رشته ها یفتگر لیاسترس و تحل زانیم سهیمقا

 2یعیدکتر محسن شف ،1زاد یهاشم رضایعل

 هر   ی دانشگاه ازاد واحد اسالمشو علوم ورزش یبدن تیتربشد کارشناسی اردانشجوی  -1

 رواحد اسالمشه یمدانشگاه آزاد اسال اریاستاد -2

 

 باشد.  یم یو انفراد یمیت یمنتخب ورزش یها داوران رشته یرفتگ لیاسترس و تحل زانیم نییتع پژوهش حاضر،:هدف 

 زیم یرو سیتن و یفوتبال، بسکتبال، کشت یرشته ها یو مل یالملل نید به داوران مررا کلی قیتحق نیا یجامعه آمار روش تحقیق:

 نییتع ی. برادندیردگبر اساس جدول مورگان انتخاب  ینفر نمونه آمار 400 دادنفر بود. تع 3582اد کل آنها داده اند که تعد لیتشک

پرسشنامه بود  قیتحق نیداده ها در ا یابزار جمع آور. دیاده گرداستف یتصادف یریاز روش نمونه گ یه ها در هر رشته ورزشتعداد نمون

( و پرسشنامه MBIمسلش ) یشغل یرفتگ لیتحل اردپرسشنامه استاند ک،دموگرافی ¬شده است. پرسشنامه لیخش تشکاز سه ب که

 یا با استفاده از آلفاپرسشنامه ه ییایبود. پا دهیگرد میتنظ لیو دان لوریتوسط ت 1987ال ( که در سsossی استرس داوران )بزمینه یا

 .آمد=( به دست 91/0a) یاسترس شغلپرسشنامه  ی=( و برا86/0a) یشغل یفتگر لیپرسشنامه تحل یکرونباخ برا

(. sig=0/012وجود داشت ) یدار یختالف معنا یو انفراد یمیت یمنتخب وررش یداوران رشته ها یرفتگ لیتحل زانیم نیب فته ها:یا

 نیب نیداشتند. همچن دیانفرا یرزشمنتخب و ینسبت به داوران رشته ها یکمتر یرفتگ لیتحل یدارا یمیمنتخب ت یهاداوران رشته 

منتخب  ی(. داوران رشته هاsig=0/68شت )اوجود ند یدار یاختالف معن یو انفراد یمینتخب تم یاسترس داوران رشته ها زانیم

  یان رشته هداورا  یرفتگ لیاسترس و تحل زانیم نیداشتند. ب ینفرادمنتخب ا یهانسبت به داوران رشته  یاسترس کمتر یدارا یمیت

استرس،  شیزمشاهده شد. با اف یدار ی( ارتباط معنr= 0/297، sig= 0/001)ی( و  انفرادr=0/234 ،sig= 0/004)   یمیمنتخب ت

 یرفتگ لیباشند استرس کمتر و تحل یو سن باال مسابقه قضاوت  یکه دارا یداوران افت،ی یم شیاوران افزاد یرفتگ لیتحل زانیم

 زانیم نی(؛ اما بsig=0/141) دشمشاهده ن یدار یاختالف معن یالملل نیو ب یداوران مل یرفتگ لیحلت زانیم نیداشتند. ب یشتریب

 یفتگر لی و تحلاسترس باال یدارا ی(. داوران ملsig=0/002مشاهده شد ) یدار یاختالف معن یالملل نیو ب یاسترس داوران مل

 بودند. یالملل نینسبت به داوران ب یکمتر

 دیمنتخب انفرا یها شتهبه داوران رنسبت  یو استرس کمتر یرفتگ لیتحل یادار یمیمنتخب ت یران رشته هاداو یری:نتیجه گ

 بودند.

 

 یانفراد یرشته ها ،یمیت یرشته ها ،یداوران ورزش ،یرفتگ لیاسترس، تحل :یدیکل تاکلم
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 زشی ن سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی در میان قهرمانان ورمقایسه میزا

 2هیوا محمدی تلوار ،1*نظرویسیحامد                                                            

 سالمی واحد سنندجی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اادانشجوی دکتر -1

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی  -2

 

نجام اان کردستان است قهرمانان ورزشی یاندر م یاطالعاتو سواد  یسواد رسانه ا یزانمبررسی  مقایسه و هدف ر باپژوهش حاض :هدف

 گرفته است. 

اطالعاتی به صورت تلفیقی از پرسشنامه  داده های .نظر هدف کاربردی است و از تحلیلی -پیمایشیپژوهش حاضر از نوع  حقیق:روش ت

فت اتید مدیریت ورزشی و تعداد هتوسط اس پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. روایی پرسشنامه( و 1392ن )اشرفی و همکارا

 از ضریب آلفای کرونباخ پایایی ابزار نیز با استفاده  .درصد به تأیید رسید 81/.رسانه و ورزش با ضریب نفر از اساتید و کارشناسان حوزه 

ن بود. با استفاده از ن کردستاقیق شامل تمامی ورزشکاران مدال آور ملی و فراملی استاماری این تحدرصد به دست آمد. جامعه آ87/.

 322ر طبق فرمول کوکران تعداد بشهرستان استان نمونه های آماری که  10از میان ونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی روش نم

لیات عم  تند.وصیفی و آمار استنباطی تی و آنوا مورد تحلیل قرار گرفه از آمار تنفر بودند، انتخاب شدند. داده های حاصل نیز با استفاد

 م شد.انجا 16نسخه   SPSSده از نرم افزار های آماری نیز با استفا

ط و /. و پایین تر از حد متوس42ورزشکاران استان کردستان  میاندر  یو اطالعات یا د رسانهاسو یانگیننشان داد م یافته هایافته ها: 

 یموضوع یطه هایشناخت حدشوار بودن "رتیب  مربوط به وله به تاست. مهم ترین یافته ها و بیشترین میانگین در این مق نامطلوب

 یهته یاتوجه به اعتبار و شهرت ناشر  "و  34/3 ± 09/1 "وب سایت معتبر دشوار بودن تعیین اعتبار رسانه یا"، 87/3 ± 12/1 "ها رسانه

  03/1 "روزپیدا کردن منابع به ار بودن دشو "به می باشد. کمترین میانگین هم به ترتیب مربوط  14/3 ± 09/1 "نظررد کننده رسانه مو

 ±/.  98 "راز رسانه مورد نظ یقبل یآگاه یااستفاده "و  28/2 ±/.  98 "ررسانه مورد نظ یانتشار و روزآمدساز یختوجه به تار"، 41/2 ±

/. و 649ز سایر ابعاد، دسترسی با بیشتر ا 26/3/. با 541، بعد استفاده در سطح ابعاد یو اطالعات یانه اد رساسو یانگینممی باشد.  12/2

ی مستقل حاکی از آن می باشد. همچنین نتایج آزمون ت 10/3 ±/. و انحراف معیار 493یابی با میانگین  و بعد ارزش 08/3± انحراف معیار

شناسی تفاوت ی جمعیت عاتی قهرمانان ورزشی استان کردستان بر اساس ویژگی هاو سواد اطال است که بین میانگین سواد رسانه ای

 یلاز آزمون تحل یزن یلیع تحصطبر اساس نوع مق ورزشکاران یو اطالعات یا رسانهنمرات سواد  یسهبه منظور مقاندارد. معنی داری وجود 

انه ای لی )تحصیلی فوق دیپلم تا فوق لیسانس( در نمرات سوادرسر مدرک تحصینتایج نشان داد بین سه گروه از نظ استفاده شد. یانسارو

 ری وجود دارد. سواد اطالعاتی تفاوت معنادا و

به افزایش سوادرسانه ای و ر توان و مهارت های عملی نسبت ارزشی و به ویژه قهرمانان ورزشی می بایست در کنجامعه ونتیجه گیری: 

و رین نقش را در آموزش، معرفی نه مهم تاشند. البته در این میان با توجه به این که ابزار رسایژه داشته بسواد اطالعاتی نیز اهتمام و

 ته شود. میان این قشر باید جدی تر گرف رانان ورزشی ایفا می نماید وجود سوادرسانه ای داثرگذرای بر فاکتورهای روانی قهرم

 

 ی.رمانان ورزشسوادرسانه، سواد اطالعاتی، قه کلمات کلیدی:
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 موانع گردشگری ورزشی در ایران
 2یبه زرگر، ط1*سمیه رستمی آذر

 جنوب  دانشگاه آزاد اسالمی  رزشی دانشکده علوم ورزشی واحد تهراندانشجوی دکتری مدیریت و -1

 حد تهران جنوب  دانشگاه آزاد اسالمیت ورزشی دانشکده علوم ورزشی وایاستادیار مدیر -2

 

ز صنایع بزر  و مهم است که یز یکی اشود. ورزش نترین صنایع در جهان محسوب میرین و متنوعتی از بزر گردشگری یک هدف:

گردشگری  اد انگیزه برای گردشگران است وجترین عوامل ایتغال دارند. ورزش یکی از متداولفراد بسیاری در سراسر جهان در آن اشا

ی زش پدید آمده است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع گردشگری و صنعت ورورزشی صنعتی است که از ترکیب دو صنعت گردشگر

 در کشور است.ورزشی 

تحقیقات گذشته صورت  های و با بررسی مبانی نظری و مطالعوع کتابخانهگردآوری اطالعات در این تحقیق از ن روش روش تحقیق:

 اساس هدف از نوع کاربردی بود. گرفت و بر

ترین مشکالت نمود. مهم ری بررسیتوان در سه بخش مدیریتی، فرهنگی و ساختاایران را می ری ورزشی درموانع گردشگ ها:یافته

فی بین های موازی و عدم هماهنگی کاانمها، وجود سازریزی صحیح، تفاوت در سیاست گذارییتی تأثیر گذار شامل؛ فقدان برنامهمدیر

یستم الیت واحدهای گردشگری است. در زمینه مشکالت فرهنگی؛ سمناسب بر فعها، کمبود نیروی انسانی متخصص و عدم نظارت آن

تقادی و عآن، عدم انطباق فرهنگ گردشگران با ویژگی های اسوء درباره ایران و برخی از مناطق  ع رسانی ناقص، وجود تبلیغاتاطال

ترین مشکالت زیر ساختی جهت . مهمباشندمل میترین عواهای گردشگران از مهماطالعات در مورد خواستهفرهنگی منطقه و کمبود 

دارد و مطلوب، کمبود انات و تأسیسات تفریحی/ ورزشی استانستم حمل و نقل، عدم وجود امک؛ ضعف سیتوسعه گردشگری ورزشی

ژی ضعف تکنولو عدم ارائه امکانات و خدمات رفاهی مناسب به گردشگران ودر سطح بین المللی،  استاندارد هایتأسیسات اقامتی و هتل

 و دانش نظری و علمی در این بخش است.

با توجه به اهمیت گردشگری  .باشد ورزشی اساسی در موفقیت صنعت گردشگریتواند از موانع ع ذکرشده میجود موانو گیری:نتیجه

 ر را فراهم نمود.رزشی در کشوتوان بسترهای الزم را برای توسعه گردشگری وسیاسی، مید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اورزشی در ابع
 

 ع گردشگری ورزشیشی، موانگردشگری، گردشگری ورز کلمات کلیدی:
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های رداختن آنان به فعالیتپجوانان جامعه شهری ایران با تأکید بر چگونگی  نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان و

 لف فراغتمخت
 یدشتک نبیز

 ، زنجانرود نهیشاغل در منطقه بز آموزگار

 

می باشد.در فضایی که نوجوانان و انسان  یها یعدادها و توانایننده استو کسالت زایل ک یاست و پژمردگ یو سررور الزمه زندگ اطنش

و رسمی به تفریح و سرگرمی مورد عالقه خویش و فارغ از کارها و امور عادی  دیابن ینان و حتی بزرگساالن فرصت تحرک و تالش مجوا

نحوه وششی است که با هدف شناسایی ق حاضر کاستمرار فعالیت ها و شکوفایی استعدادها دل بست. تحقی بهمی توان  می پردازند

ف فراغت صورت داختن آنان به فعالیت های مختلرجوانان جامعه شهری ایران با تأکید بر چگونگی پگذران اوقات فراغت نوجوانان و 

 .گرفته است

 2و  1رورش ناحیه موزش و پدانش آموزان دختر که در مقطع راهنمایی و دبیرستان )آ ارت است از:آماری در این تحقیق عب جامعه

 .تغال دارند( به تحصیل اش98-97 یلین در سال تحصاستان قزوی

و دبیرستان وده اما از بین آنها مدرسه متوسطه اول دخترانه میثاق در این استان به تعداد زیاد ب دمتوسطه اول و دبیرستان موجو مدارس

 .ده استخاب گردیدخترانه الغدیر و مرکز پیش دانشگاهی دخترانه پگاه انت

نفر در دبیرستان  55ختر شاغل به تحصیل در مدرسه راهنمایی میثاق و نفر د 30نمونۀ تحقیق عبارت است از  به طور کلی جمعیت پس

باشد.  ابزار سنجش و روش جمع آوری اطالعات در این ن قزوین می نفر در مرکز پیش دانشگاهی دخترانه پگاه استا 15دیر و دخترانه الغ

ل اسؤ 30یر و یارد فرضیه ها،پرسشنامه ای که حاوی شد برای رسیدن به اهداف تحقیق و تأثپرسشنامه می با گیریاندازه  یق ابزارتحق

 .زیع گردیداست که به تعداد نموه پرسشنامه در بین اعضای نمونه توبسته پاسخ در نظر گرفته شده 

ات گرفت از ادارات و مراکزی که با اوق بسته پاسخ مورد استفاده قرارسؤال 15 جمع آوری اطالعات از دانش آموزان پرسشنامه ای با برای

ئولین مربوطه انجام شد. و از دانش آموزان خواسته شد ند از طریق مصاحبه حضوری با مسرفراغت وسایل نوجوانان و جوانان سر و کار دا

کرده و در داخل مربع  خ را که مورد نظر است انتخابه یک پاسرا به دقت بخوانند و از میان پاسخ های پیشنهاد شد التر یک از سؤاه

 .شخص نمایندمهر گزینه در نظر گرفته شده با عالمت ضربدر)*( خالی که برای 

ک از سؤاالت است بر اساس فراوانی و درصد گزینه ربوط به هریه ها با استفاده از آمار توصیفی،رسم جداول و نمودار مداد لیو تحل هیتجز

ی شود. شیوۀ تجزیه و تحلیل داده ها از روش مورد فرضیات )سؤاالت تحقیق( قضاوت میک از سؤاالت و در نهایت در مورد هر ها در 

 .شده است فادهار ستونی استدنمو

وده شان از استفاده ضروری از این کالس ها توسط قشر جوان بر تابستان نشرکت افراد در کالسهای اوقات فراغت در طول سال و یا د که

توجه و  مبود کالس مورد نظر،توزیع نامناسب کالس ها و عدس ها منوط به هزینه باالی کالس ها،ندلیل عدم شرکت جوانان در کالاست.

 کمتر آن مراکز می باشد وط به هزینهبوده است حضور بیشتر افراد در کالس های دولتی یکی مرب هاعالقه به این کالس 

 

 .یزیغت، شرکت در کالس، برنامه روقات فرادانش آموزان، ا :کلمات کلیدی
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 فایده نگر در انتخاب رشته ورزشی در باشگاه نقش ارزش های لذت جویانه و

 2رندی، مرتضی فتاح پور م1*یوش معرفتردا

 م انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایراندانشکده علواستادیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی،  -1

 راغه، ایرانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مبرنامه ریزی تربیت بدنی، داندیریت و استادیار م -2

 

نگر در انتخاب رشته ورزشی در باشگاه های ورزشی سطح ارزش های لذت جویانه و فایده  شبررسی نق با هدفحاضر  تحقیق هدف:

 د.بو ر ارومیهشه

کلیه جامعه آماری تحقیق  بصورت میدانی انجام شده است.بود که  نوع تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی روش تحقیق:

 3چهار منطقه تقسیم و از هر منطقه  خاب نمونه آماری تحقیق، شهر بهتباشگاه های ورزشی سطح شهر ارومیه بود. برای انورزشکاران 

بابین های لذت جویانه و فایده نگر مه ارزش پرسشنا نفر انتخاب و  ابزار تحقیق، 240ه آماری تحقیق ید. کل نمونباشگاه انتخاب گرد

یید قرار پرسشنامه مجددا مورد سنجش و تا هدف توزیع و جمع آوری شد. روایی و پایایی این با اصالحات جزئی در گروه 1994

استاندارد و در انحراف  و یانگینم ی،و درصد فراوان یاز جدول فراوان یفیار توصا در سطح آمهداده و تحلیلیه تجز یراب(. a= 85/0گرفت.)

 19 هنسخ  SPSSاز نرم افزار  ه. تمامی عملیات آماری با استفادتنی استفاده شداز اسپیرمن، خی دو و یو من وی نباطیاستسطح آمار 

 . نجام شدا

ش لذت جویانه ط با ارزایروبیک، تی ار ایکس، زومبا و حرکات موزون، در ارتبا ته هایی مثلنتایج تحقیق نشان داد  انتخاب رش یافته ها:

نین نتایج نشان داد تفاوت چپیالتس در ارتباط با ارزش فایده نگر هستند. همل بدنسازی، آمادگی جسمانی،  یوگا و و ورزش هایی مث

 جود دارد.  داری بین جنسیت و ارزش های لذت جویانه و فایده نگر و معنی

. باتوجه به ور الزم و ضروری استلذت جویانه و خرید فایده با از خرید مطالعه رفتار مصرف کننده برای درک بیشترنتیجه گیری: 

جویانه و فایده نگر در جلب و جذب مشتری ل ارائه توجه به ارزش های لذت بیت ورزش و محصوالت  آن اعم از کاال و خدمات قاماه

دیران باشگاه اهکار این موارد مورد توجه موان یک رت فراوانی برخودار است. از این رو توصیه می شود به عنزشی از اهمیباشگاه های ور

 ها قرار گیرد. 

 

 رزشی.وارزش لذت جویانه، انتخاب، ورزش، رشته  کلیدی: کلمات
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 تهرانشهر تخب بانوان رابطه مند بر رفتار خرید مشتریان باشگاه های ورزشی من نقش بازاریابی 

 3ا، ناهید اتقی2محمد رضا موکل ،1*فاطمه موکل

 شگاه الزهرا شناسی ارشد مدیریت ورزشی دانکار -1

 ریت ورزشی  دانشگاه تهراندانشجوی دکترای مدی -2

 یت ورزشی دانشگاه الزهراردانشیار گروه مدی -3

 

مشتریان باشگاه های ورزشی منتخب بانوان شهر تهران رفتار خرید بررسی نقش بازاریابی رابطه مند بر پژوهش حاضر باهدف  هدف:

 .است

 کلیه مشتریان باشگاه های ورزشی بانوان شهررا  جامعه آماری تحقیق است. همبستگی -فیتوصیپژوهش حاضر از نوع  قیق:روش تح

بر اساس  نظر گرفته شده ونامحدود در حجم جامعه . های های ورزشی حضور داشته اند، تشکیل داددر باشگاه  97تهران که در سال 

هر تهران به عنوان اشگاه های های ورزشی منتخب بانوان شنفر به صورت در دسترس از ب 384حدود، فرمول کوکران برای جامعه نام

ی برا /. است.7( با روایی1391ها در این پژوهش، پرسشنامه حسنی زاده)رد استفاده جهت جمع آوری دادهوابزار منمونه انتخاب شدند. 

نفری مورد  60ه اولیه در جمعیت مورد استفاده پژوهش، پرسشناممفاهیم  اطمینان از روایی سواالت و گویه های مورد سنجش برای

ترتیب نامناسب سواالت، طوالنی بودن  وانست از نامفهوم بودن سواالت،تن قرار گرفت تا نواقص احتمالی پرسشنامه که می آزمو

ایی ریب آلفای کرونباخ مقدار پای، ضSPSS پس از جمع آوری پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزاررتفع گردد. پرسشنامه باشد، م

نرم افزار  ار است.شنامه از پایایی باالیی برخوردسپر با توجه به مقدار این ضریب می توان گفت که /. گزارش شد که7پرسشنامه باالی 

 ست.ا Smart PLSافزار نسخه سوم نرمر قسمت آمار استنباطی و د SPSS 25مورد استفاده در قسمت آمار توصیفی 

وسدت دابعداد تعهدد، روابدط متقابدل مشدتری و باشدگاه، یدب بده ترت در عامدل بازاریدابی رابطده منددنتایج تحقیدق نشدان داد  ه ها:یافت

یابی رابطه مندد در سدطح معندی داری تبیین بازاراعتماد، صمیمیت و رضایت ارتباطی بیشترین تاثیر را در داشتن)عشق(، خود ارتباطی، 

ان بیشترین تاثیر را در تبیین رفتار خریدد ، رسانه، حضور و تبلیغات دهان به دهبه ترتیب ابعاد خرید کاال یدرفتار خردارد. در عامل  05/0

ست آورد و تأیید شد، امل را به ددارد. در نهایت مدل پیشنهادی پژوهش برازش ک 05/0داری ان ورزشی به صورت در سطح معنی یمشتر

ان را با آماره معنی داری از تغییرات متغیر رفتار خرید مشتری درصد 83به طور کلی   بطه مندریابی رابر مبنای اطالعات خروجی مدل بازا

T value  کند.تبیین می 26.810برابر با  

حفظ روابط بلند مدت با مشتریان و رویکرد  رزشی در جهتدر نتیجه می توان گفت مدیران وکارکنان باشگاه های و :نتیجه گیری

 حرکت کرده اند. ابطه مندبازاریابی ر

 

  ، باشگاه های ورزشی.بازاریابی رابطه مند، رفتار خرید ی:کلمات کلید
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 کارت هوشمند ورزش شهرداری تهران عات بر رضایت مشتریان ازخدماتالنقش پذیرش فناوری اط

 2رح آبادیاقریان فمحسن ب ،1*فاطمه ابراهیمی                                                         

 آزاد واحد علوم وتحقیقات تهرانارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فارغ التحصیل ک -1

 احد علوم وتحقیقات تهرانه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد وواستادیار گر -2

 

شهرداری  مند ورزشخدمات کارت هوشمشتریان از العات بر رضایت طش فناوری انقش پذیرسی پژوهش حاضر با هدف برر هدف:

 انجام شد. تهران

کلیۀ مشتریان سازمان ورزش  از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق راپژوهش حاضر پژوهشی توصیفی  ش تحقیق:رو

جدول مورگان برای جامعۀ آماری نامشخص تعداد نمونه ان، براساس اری تشکیل داد. به دلیل نامشخص بودن تعداد دقیق مشتریشهرد

 23مه محقق ساخته پذیرش فناوری اطالعات شامل رفته شد. در این تحقیق از دو پرسشناه صورت تصادفی ساده در نظر گنفر و ب 384

های  بدست تحلیل دادهرای به شد. سوال استفاد 13ساختۀ رضایت از خدمات کارت هوشمند با  مولفه و پرسشنامه محقق 6ال با وس

از  یریا بهره گب رسونیپ یهمبستگ بی، ضریتک نمونه ا یآزمون ت، رنوفیاسم-لموگروفآزمون کو ،آمار توصیفیهای شاخصاز آمده 

 .شدده استفا 05/0 یو در سطح خطا PLS  Smartو   spss 22 ینرم افزارها

 اطالعات فناوری پذیرش وضعیت فرضی  های مشاهده شده ونبین میانگی معنی داری نتایج نشان داد که اختالف یافته ها:

(01/0,P<18/28-t=) هوشمندرضایت از خدمات کارت چنین آن و هم هایو تمام مولفه (01/0P< وجود دارد) و از وضعیت فرضی

ه مثبت معناداری رابط هوشمندپذیرش فناوری اطالعات با رضایت خدمات کارت این، بین  لوبی برخوردار هستند. عالوه برطنام

(01/0>P  ،568/0=r.وجود مشاهده شد ،) ابطه مثبت هوشمند ر کارت خدمات العات با رضایتهای پذیرش فناوری اطم مولفهبین تما

 متوسط بود.  وضعیت ی، مدل تحقیق درساختار مدل رازشبارد. در نهایت، بر اساس شاخص د(، وجود P  ،568/0=r<01/0معناداری )

شهرداری تهران  های خدمات ورزشیرابطه کارت العات درقتی شرکت کنندگان ادراکات مثبتی را نسبت به فناوری اطویجه گیری: نت

 یابد. ها افزایش میرضایتمندی آنداشته باشند، میزان 

 

 . شهرداری تهران ،خدمات کارت هوشمند ورزشمشتریان،  رضایت ،العاتطپذیرش فناوری ا :یکلمات کلید
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 ایران زنان ورزش المللی بین موفقیت بر علمی تحقیقات شنق

 3حسین عیدی ،2شیرین زردشتیان ،1*خورداریدنیا بر

 .ی1شد دانشگاه رازدانشجوی کارشناسی ار -1

 دانشگاه رازی. استادیار  -2

 استادیار دانشگاه رازی. -3

 انجام گرفته است.  ایران زنان ورزش المللی بین موفقیت بر علمی تحقیقات نقشبررسی پژوهش حاضر باهدف  :هدف

 نفر از  14 عه این پژوهشجام .ی بود که به شکل کیفی انجام شدیفی و از نوع مطالعات پیمایشژوهش توصروش پ روش تحقیق:

 می ومتعدد عل تمقاال مبانی نظری شامل استفاده از کتب دانشگاهی، بررسیدر حوزه ورزش زنان بودند. با  رکشو متخصصین و خبرگان

ی بانوان، فهرستی از مهم ترین متغیرهاحوزه ورزش  مسئولین فعال در ساتید، وهای مرتبط، مصاحبه نیمه هدایت شده با ا پرسشنامه

 .استفاده شد PLS استفاده از نرم افزارهای پژوهش از تحلیل مضمون با  هتجزیه و تحلیل یافت مرتبط تهیه شد. به منظور

ع بر و این عوامل در مجمو اخته شدشنعلمی  زیرمولفه های تحقیقاتچندین عامل به عنوان   ای پژوهش،ساس یافته هبر ا یافته ها:

و پژوهش در دارد به عبارتی تحقیق  .ی داردرتاثیر مثبت و معنی دا  (β=0/323,T-value=34/001) موفقیت های بین المللی زنان

ی و آموزشین ت آنان را در عرصه های بین المللی افزایش می دهد همچنمیزان موفقیحوزه ورزش زنان در گرایش های مختلف ورزشی 

 ران بیان شده است.یا زنان ورزش المللی بین های موفقیت بر مل موثرعوا با رابطه تحقیقات علمی درهای همقولزیر به عنوانپژوهشی 

 زنان ورزش المللی بین های علمی بر موفقیت یقاتت عنوان تحقنتایج نشان داد زیرمقوله های آموزشی و پژوهشی نیز تح نتیجه گیری:

همخوان می باشد.  (2016) بوسچر ( و دی2015)  همکاران و (، براورز2011همکاران )است که با نتایج دی بوسچر و اثرگذار ایران 

 در هم علمی . تحقیقات(1394 اران،همک و نژاد رمضانی) است ورزشی های موفقیت بر گذار اثر عوامل از علمی صورت به ورزش هعتوس

 هم و سمانیج آمادگی و تمرینی های روش و ها تیکتاک و ها تکنیک زمینه در هم و ورزشی تسهیالت و تجهیزات ساخت و طراحی

 به زشکارانور عملکرد بر سزایی به تاثیر... و بیومکانیک شناسی، تحرک شناسی، روان ورزشی، پزشکی ،ماساژ فیزوتراپی، ای، تغذیه تدابیر

 در شده شناخته ویژگی ده از ییک عنوان به (2001)اوکلی  و گرین وسطت مستقیم غیر بطور عامل این. دارد قهرمانی درسطح ویژه

 با تا گرفته صورت بسیاری های شتال گذشته های سال طی در نیز ناایر است. در شده شناخته نخبگان ورزش توسعه های سیستم

تحقیق این امر طبق نظر نمونه های  سازند. رهموارت المللی بین میادین در ایرانی ورزشکاران موفقیت برای را اهر ورزش به علمی رویکرد

 از ی، استفادهاچندرسانه آموزشی محتوی تهیه ،آموزشی هایکتاب و هاجزوه زن، تهیه ورزشکاران علمی آموزش هایاز طریق کالس

 پژوهشی ایهشنوارهج بانوان و برگزاری ورزش ویژه مسائل برای علمی هایهشپژو ، سفارشزنان ورزش حوزه در شده انجام هایپژوهش

ط مشابه به مسابقات بررسی یات علمی می توانند عملکرد ورزشکاران را در شراپژوهشگر امکان پذیر می باشد. تحقیق زن ورزشکاران برای

از قات ارائه دهند. همچنین کشورهایی که از نظر علم ورزش قیت در مسابلیل نمایند و از این طریق بهترین راهکارها را جهت موفو تح

ر به آن گنمایند و با یافته های علمی خود که کشورهای دیاز علم خود در جهت موفقیت استفاده  کشورها برتر هستند می تواننددیگر 

 وند. ی باعث موفقیت ورزشکاران خود در مسابقات بین المللی شدسترسی ندارند به آسان

 علمیزنان ورزشکار ، موفقیت بین المللی ، تحقیقات  کلیدی: کلمات

                                                           
1. donya.barkhordary93@gmail.com 
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 ولیسهویت هواداری هواداران باشگاه پرسپ رسانه های ورزشی دیجیتال بر نقش

 3هنری دکتر حبیب 2دکتر رضا شجیع ،1مسعود رضاپور

 رسانه های ورزشیکارشناس ارشد مدیریت  -1

 نور امیدانشگاه پ یورزش یریتمد یاراستاد -2

 دانشگاه عالمه یورزش یریتمد یارانشد -3

 

 یورزش یران باشگاه فرهنگهوادا یمیت یتبا هو یجیتالد یانه هااستفاده از رس ینرتباط برسی برباهدف پژوهش حاضر  هدف:

 است.  انجام گرفته یسپرسپول

داده  یو از نظر روش جمع آور یادظر هدف، اسنباشد و از ن یم یلیتحل - یفیه لحاظ روش به از نوع توصحاضر ب قیتحق روش تحقیق:

. حجم ان پرسپولیس تشکیل می دادندتمامی هوادار قیتحق نیرا در ا یآمارباشد. جامعه  یپرسشنامه م یریبه کارگبا  یدانیها مطالعه م

در  الکترونیکیرت کاغذی و به صو ساده یتصادف یرینمونه گ شه شد و پرسشنامه به روبه طور تمام شمار در نظر گرفت رنف 500 نمونه

 هواداران فرار داده شد.  اریاخت

پرسشنامه استاندارد  زیشد و ن یابینجار( ه1390) یهواداران که توسط شجاع یمیت تیداده ها از پرسشنامه هو یمع آورج یبرا

بر   33تمل هواداران مش یمیت تیشده است، استفاده شد. پرسشنامه هو یابیهنجار (1912) وکه توسط تسوتس یورزش میت تیشخص

و نظر خبرگان  ینامه ها با استفاده از اعتبار صورپرسش نیا ییروا ایت. اعتبار اس دهیردگ میتنظ کرتیل یا نهیگز 5 فیاست و در ط 33

 انزیست آمده مبه د بیقرار گرفت و ضرا یکرونباخ مورد بررس یمون آلفااز آز دهبا استفا زیشنامه ها نسپر ییایقرار گرفت. پا دییمورد تا

 ند. قرار داد دییسواالت پرسشنامه ها را مورد تا ییایپا

شدگاه اهدواداران ب یمدیت تیدهو بدا یخبدر یهدا شدنیکیاپلو  یخبدر یها تیاستفاده از وبسا نیب که نتایج تحقیق نشان داد ته ها:یاف

اسدتفاده از (، 468r=43/0) سیپولپرسد میخدتص تدم یهدوادار یهدا تیاستفاده از وبسا نیبوجود ندارد اما  داریمعنی رابطه سیپرسپول

 نسدتاگرامیاسدتفاده از صدفحات ا(، 468r=10/0) کیالکترون یوزنامه هااستفاده از ر(، 468r=12/0) سیپرسپول میمختص ت یها شنیکیاپل

ران باشگاه هوادا یمیت تیهو با (468r=31/0) سیپرسپول میتلگرام مختص ت یال هااستفاده از کان( و 468r=22/0) سیپرسپول میمختص ت

( و نتایج 01/0=p ،96/14=F) Fداری مقدار آزمون همچنین، با توجه به معنا .(p=01/0د )داری وجود دارمثبت و معنی رابطه سیپرسپول

بیندی هویدت تیمدی ( تواندایی پدیش001/0sig= ،99/25=tاز رسانه هدای ورزشدی دیجیتدال ) هرگرسیون خطی ساده دومتغیره، استفاد

 دارد. پرسپولیس را اران باشگاههواد

شند که یکی از این داران یک باشگاه ورزشی نقش داشته باقویت و ارتقای هویت تیمی هوانند در تعوامل بسیاری می توانتیجه گیری:  

 تشکیل می دهد. عوامل را رسانه های دیجیتال

 

 الویت، هویت هواداری، رسانه های ورزشی، رسانه های دیجیته کلمات کلیدی:
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 شهر تهران آموزش و پرورش یبدنتیبتر رانیدر مد یسازمان یپرورنیاستعداد در جانش تیریمدنقش 

 د محمودی. احم3. هانیه خدایی، 2شهرام نظری  .1

 مرانپردیس شهید چ-گیان استان تهرانن.استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فره1

 غیر انتفاعی(-یردولتیکی )غایوان.کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در ورزش دانشگاه 2

 انتفاعی( غیر-ولتیکی )غیرد. مدرس دانشگاه ایوان3

شهر  وزش و پرورشمآی بدنتیترب رانیدر مد یسازمان یپرورنیجانش استعداد در تیرینقش مدش حاضر بررسی هدف کلی پژوه: هدف

 . باشدتهران می

 جامعهباشد و می یهمبستگ یفیتوص ،هاداده یگردآور به لحاظ کاربردی استنظر هدف، از نوع تحقیقات  از قیتحق نیا: روش پژوهش

ستان ات تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش تمامی مدیران و مدیر مسئوالن معاون شاملپژوهش  نیرد مطالعه در امو

و  پرسشنامه مورد تجزیه 49نهایت  توزیع و در پرسشنامه در بین مدیران 55نفر بودند. تعداد  55العات تهران بوده که بر اساس اط

( و پرسشنامه 1394ت استعداد جوکار )مدیریمدل از پرسشنامه  یرهایمتغ یریگها و اندازهداده یجمع آوره منظور بتحلیل قرار گرفت. 

آن  ییو روا یبیترک ییایونباخ و پاکر یآلفا بیآن با استفاده از ضر ییای. پای استفاده شدپرور( جهت بررسی متغیر جانشین2000راثول )

ها داده لیو تحل هیتجز ی. براقرار گرفت دییمورد تأ یصیتشخ ییروا ( وAVEو مقدار  یعامل یبارها دیی)تأ همگرا ییبا استفاده از روا زین

ارائه  یو برا یدییتأ یعامل لیتحلیع فراوانی( و آمار استنباطی )همبستگی پیرسون( و ی )جداول و نمودارهای توزفیتوص آمار یهااز روش

 ه شد.استفاد یمعادالت ساختار یابیمدل کیمدل، تکن

و استخدام استعدادها،  نشیاستعدادها، گز ییجذب و شناساعداد و ابعاد آن )بین مدیریت است نشان داد قیتحق یهاافتهی جینتاها: یافته

با عملکرد جانشین پروری  استعداد تیریمد کردیش و روعدادها، نگراست یاستعدادها، حفظ و نگهدار یریاستعدادها، به کارگ توسعه

ر ببین قویتری هده شد که به کارگیری استعداد پیش( و بر اساس نتایج ُمدل تحقیق مشاP≤001/0ت معناداری وجود دارد )تباط مثبار

 پروری بود.جانشین

مر تواند با به کارگیری مدیریت استعداد در اخود باشد مینی کارکنان بر مبنای نتایج در صورتی که سازمان نیازمند جایگزیی: گیرنتیجه

 وری سازمان شود.کند که موجب بهرهپروری نیروهایی را انتخاب نجانشی

 

 رورش. ینش، جذب و شناسایی، آموزش و پزپروری، گمدیریت استعداد، جانشینکلمات کلیدی: 

 منابع

مدیران، تهران، انتشارات  ین پروریانی نظری و تجارب عملی برنامه های استعدادیابی و جانشن آینده؛ مبابوالعالیی، بهزاد و غفاری، عباس، مدیرا .1

 1391زمان مدیریت صنعتی، سا

بهبود آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه پلیمر و ارائه راهکارها برای  ز( آسیب شناسی مدیریت استعداد در شرکت ر1390ه )رفیعی عزیم .2

 باطبائیط

3. Rothwell, W, S (2012). Effective succession planning: Ensuring leadership continuity and building talent from within. 

New York, American management Association. 

4. Hills, A. (2009). Succession planning–or smart talent management. Industrial and commercial Training, 41(1), 3-8. 
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 ازمان ورزش دانشگاهیاخالقی سنقش سبک رهبری خدمتگزار در توسعه جو 

 3، علی مرادی2اخالص اخالصی ،1*ویمتین رض

 می واحد جهرمالدانشجوی دکتری  مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اس -1

 شوشترواحد  یدانشگاه آزاد اسالم یورزش یریتمد  یدکتر یدانشجو -2

 شوشترواحد  یدانشگاه آزاد اسالم یورزش یریتمد  یدکتر یانشجود -3

 

 انجام گرفته است.  ازمان ورزش دانشگاهیهبری خدمتگزار در توسعه جو اخالقی سبررسی نقش سبک رحاضر باهدف  مطالعه :هدف

مربیان شاغل در ارشناسان و کلیه کارمندان، کجامعه آماری تحقیق را  است. همبستگی -توصیفیپژوهش حاضر از نوع  یق:قروش تح

فر بصورت کل ن 60تعداد . ت داشته اند، تشکیل دادهای ورزشی مشارکدر برنامه 97در سال دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شوشتر که 

 چهار( شامل 2005ک رهبری خدمتگزار پترسون و همکاران )زار پژوهش شامل دو پرسشنامه سببشمار بعنوان نمونه انتخاب شدند. ا

. روایی پرسشنامه ها به بود( 2004قی ویکتور و کولن )جو اخال ،  و پرسشنامهفروتنی و اعتماد قابلیت مهرورزی، رسانی، خدمت مولفه

فاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید. ها با استثبات زمانی پرسشنامه ثبات درونی واز اساتید مدیریت ورزشی رسیده و  نفر 8تائید 

آزمون و  K-Sاز آزمون  استنباطیح آمار و در سط و انحراف استاندارد یانگیناز م یفیها در سطح آمار توصداده تحلیلویهتجز یبرا

 . انجام شد 21 هنسخ  SPSS ر. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزادهمبستگی پیرسون استفاده ش

ی خدمتگزار و جواخالقی سازمان ورزش دانشگاه شوشتر بین رهبرکه نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد  ها:تهیاف

 رهبری خدمتگزار با جواخالقی معنی دار بود بدینهمچنین ارتباط بین مولفه های  (p=001/0و معنی داری وجود دارد ) باط مثبتارت

و   =272/0r)روتنی ، تواضع و ف( =008/0pو   =225/0r)، مهرورزی ( =001/0pو   =302/0r)صورت که برای قابلیت اطمینان 

001/0p= )خدمت رسانی ،(360/0r=   000/0وp= ) ی همچنین نتایج ضریب همبستگ شاهده شد.ارتباط مثبت و معنی داری م

و ضریب تعیین  R=386/0بدنی دانشگاه شوشتر،  اخالقی کارکنان دانشکده تربیت وهای رهبری خدمتگزار با جچندگانه برای مولفه

147 /0=2 R 100/0ه در سطح  باشد کمی=P دار است.معنی ( نتایج ضریب معیاریBeta) عوامل پیش  دهد که مهم تریننیز نشان می

 ( هستند.184/0تماد )ع( و قابلیت ا245/0)خدمت رسانی رکنان به ترتیب بینی کننده جو اخالقی کا

 بر فرد به منحصر تمرکز همه، از ترو مهم شمار بینتایج مثبت ی نتیجه در خدمتگزار رهبریتوان گفت بنابراین میی:  نتیجه گیر

 .شودهای ورزش دانشگاهی میدر سازمانحور منجر به بهبود جواخالقی دیگر م تخدما

 

 زمان ورزش دانشگاهیارهبری خدمتگزار، جو اخالقی، س کلمات کلیدی:
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 وم  متوسطه شهر تهراندختر دوره دسبک رهبری دبیر تربیت بدنی بر منش ورزشی دانش آموزان نقش 

 2ر هنرور، افشا1صفورا سادات هاشمی علیا 

 شی علوم تحقیقاتکارشناسی ارشد مدیریت ورز-1

 ه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیاستاد یار دانشگا-2

 

هر م متوسطه  شبیر تربیت بدنی بر منش ورزشی دانش آموزان دختر دور دوبررسی نقش سبک رهبری د هدفبا  رپژوهش حاض هدف:

 تهران انجام گرفته است .

باشد که به صورت بردی میهای تحقیق از نوع کارو به لحاظ هدفبه نوع مطالعه توصیفی بوده  با توجه روش این تحقیق روش تحقیق:

دخترانه  دوم متوسطه نفر معلم تربیت بدنی دوره 18دانش آموز و نفر  450امل جامعه آماری این تحقیق ش است. همیدانی به اجرا درآمد

رای چالدورهبری در ورزش های ز پرسشنامهها ابه منظور جمع آوری داده باشد. که به صورت تصادفی انتخاب شدند می شهر تهران

و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای ( استفاده گردید. روایی 1997) نولراند و همکارا( و منش ورزشی ساخته 1980)

تقل و ضریب مس tری کلموگروف اسمیرونف و های آماهای توصیفی و آزمونها از شاخصه است. جهت تحلیل دادهاخ تائید شدکرونب

 انجام شد. 22نسخه SPSSر اتمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افز شد.همبستگی پیرسون استفاده 

سبک رهبری آموزش و تمرین بدا منش ورزشی بین  ( =001/0P≤ ، 374/0rمثبت و معناداری) رابطهنتایج نشان داد که  ه ها:یافت 

 اسبک رهبری آمرانه بدبین  (=252/0P≤ ، 082/0r) معناداری رابطهن پژوهش نشان داد که های اییافتهجود دارد. دیگر آموزان ودانش

سبک بین ( =002/0P≤ ، 219/0r) اریمثبت و معناد رابطهنتایج نشان دهنده آن بود که  دارد.آموزان وجود نمنش ورزشی دانش

 ، ≥002/0P) مثبت و معناداری رابطهنشان داد که  همچنین نتایج .زان وجود دارددانش آمورهبری دموکراتیک بدا منش ورزشی 

322/0r=)  ه در نهایت یافته های این پژوهش نشان داد ک .وجود دارد اعی بدا منش ورزشی دانش آموزانمسبک رهبری حمایت اجتبین

 .وجود داردبدا منش ورزشی دانش آموزان  ورد مثبتسبک رهبری بازخبین ( =013/0P≤ ، 177/0r) ت و معناداریمثب رابطه

ازخورد مثبت استفاده لمانی که بیشتر از سبک رهبری بعگردد که منتایج این پژوهش اینگونه برداشت می در نهایت از نتیجه گیری:

های رهبری استفاده کچنین سب آموزان خود ایجاد کنند. لذا معلمانی که بیشتر ازدانشبیشتری در  توانند انگیزش پیشرفتکنند میمی

مختلف توانند آنها را در صحنه های یمکلی نیازهای انسانی دانش آموزان پاسخ داده و  به نیازهای روحی و روانی و به صورت کنندمی

 و تحصیل آموزان را برای کسب موفقیت هر چه بیشتر در عرصه ورزشتمایل دانش ورزشی درک و با آنها روابط صمیمی برقرار کنند و

 فراهم آورند.

 

 آموزان دختر، شهر تهران.بدنی، دانشسبک رهبری، منش ورزشی، دبیر تربیت کلمات کلیدی:
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ان تربیت ران و کارکنرفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سالمت سازمانی مدیسرمایه فکری، عدالت سازمانی، و نقش

 بدنی شرکت بهره بردای نفت و گاز مسجد سلیمان

 2یگی، دکتر علیرضا آقاب1ودی برامرضا محم

 رانیسلیمان، دانشگاه آزاد اسالمی، مسجد سلیمان، ا .گروه مدیریت دولتی،واحد مسجد1

 انمسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسالمی، مسجد سلیمان، ایر . گروه مدیریت دولتی،واحد2

 

اقتصاد دانش بنیان در   مع دارند همچنین با مطرح شدنارات جواامروزه سازمان ها نقش تعیین کننده ای بر برآوردن انتظ مقدمه:

برای افزایش کارآیی و بهره وری سازمان ها به شمار می رود ، بنایری این  انیروی انسانی با ارزش ترین منبع برای سازمان هسازمان ها  

کری، ین پژوهش بررسی نقش سرمایه فد. هدف اانسانی و تامین رضایت وسالمت آن ها اهمیت ویژه ای دارزهای نیروی توجه به نیا

و گاز مسجد بیت بدنی شرکت بهره بردای نفت رسازمانی در پیش بینی سالمت سازمانی کارکنان ت عدالت سازمانی و رفتار شهروندی

 سلیمان می باشد.

عه آماری آن کلیه  اشد. جامتحلیلی از نوع مقطعی می ب –بردی و از نظر روش توصیفی نظر هدف کاراین مطالغه از روش تحقیق:

از می باشد. داده ها با استفاده  (نفر 85برداری نفت و گاز مسجد سلیمان )کل شمار کارکنان  بخش تربیت بدنی شرکت بهره مدیران و 

زمانی ، رفتار شهروندی سازمانی اسمیت و همکاران و سالمت سا هوف و مورمنپرسشنامه های سرمایه فکری بنتیس، عدالت سازمانی نی

و  77/0، 89/0،  84/0ایی آن ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به کارکنان و مدیران داده شده و پایی و فلدمن که به صور همزمان هو

یرسیون و رگرسیون چند گانه به مدل همزمان ی همبستگی پو روش ها  spss21شد برای تحلیل داده ها از نرم افزار محاسبه  86/0

 استفاده شد.

ا ب ( r-0/214و رفتار شهروندی سازمانی )  (r- 0/507( ، عدالت سازمانی)r-0/296فکری ) یافته ها نشان داد سرمایها :یافته ه

درصد از سالمت  6/46نستند نی داری توامعنا داری دارند. همچنین متغیر های پیش بین به طور معسالمت سازمانی رابطه مثبت و 

کری و رفتار شهروندی سازمانی متغیرها بود و به دنبال آن سرمایه فدالت سازمانی بیشتر از سایر که سهم عسازمانی را پیش بینی کردند 

 تند.پیش بینی سالمت سازمانی را داش رتبه های بعدی در

دارند  ان و رفتارشهروندی سازمانی در پیش بینی سالمت سازمانیعدالت سازم نتایج حاکی از اهمیت سرمایه فکری ، نتیجه گیری: 

و انصاف و  از مسجد سلیمان می توانند از طریق رعایت عدالتربیت بدنی شرکت بهره برداری نفت و گنابراین مدیران و مسووالن  تب

 یش سالمتی سازمانی را فراهم کنند. نه ساز افزارفتار شهروندی سازمانی به کمک کارگاه های آموزشی زمی تقویت سرمایه فکری و

 

 کنان و مدیران روندی سازمانی، سالمت سازمانی ، کار، عدالت سازمانی ، رفتار شه ایه فکریسرم کلمات کلیدی:

 
 
 
 

                                                           
1. Cheraghishahla58@gmail.com 
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 های ورزشی همگانین به فعالیتیزان مشارکت شهروندان شهر تهرام( بر NEOنقش عوامل شخصیتی)

 3ناظرفرد ، نادیه2نجی، شکوفه گ1مهنوش گودرزی

 نور واحد شهر ری گاه پیام. دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانش1

 ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران . کارشناس2

 ن. کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهرا3

 های ورزشی همگانی بود.یتران به فعال( بر میزان مشارکت شهروندان شهر تهNEOش عوامل شخصیتی)نقهدف پژوهش حاضر بررسی : هدف

هدا در زمدره شدیوه گدردآوری داده ها از دسته تحقیقدات کدابردی و از نظدروع مطالعه و روابط بین متغیروجه به نپژوهش حاضر با تروش پژوهش: 

  رت میدانی به اجرا درآمده است.همبستگی قرار دارد که به صو -یفهای توصیپژوهش

قدات فراغدت، هر تهران به صورت تفریحدی، اوش 5نطقه های ورزشی در مباشد که به نوعی در فعالیتافرادی می ق شامل کلیهآماری این تحقیجامعه 

هدای ورزشدی تفریحدی، در فعالیدت یق شامل کلیه افراد شرکت کنندهقگیری با توجه به اینکه جامعه آماری تحش نمونهکنند. روسالمتی شرکت می

ورت تصادفی جهت سایی افراد ابزار تحقیق به صه به شناگیری تصادفی ساده استفاده شد. بدین صورت که با توجنهاز روش نمو اوقات فراغت و ... بوده

-پرسشدنامه جمدع 343موارد ناقص تعداد آوری تعداد پس از حذف ا و جمعهآوری گردید. پس از توزیع پرسشنامهوزیع و جمعپاسخگویی بین آنها ت

رسشنامه پنج فرم کوتاه و تجدید نظر شده پ) NEO-FFIپرسشنامه استاندارد عوامل شخصیتی تفاده قرار گردید. رسی مورد اسآوری شده و جهت بر

ج شداخص شخصدیتی روان های مورد بررسی، شامل پدنشاخص .باشدسؤال می 60( است که شامدل1992) کریو مک ستااکعامل بزر  شخصیت( 

 شدوند. براسداس نتدایج تحقیدقیگیری مدهگویه، انداز 12باشند که هر کدام توسط ی میشناسهوظیفسازگاری و  ،پذیریانعطاف، یگرای، بروننژندی

تدر ورد نظدر نیدز بداالگو باالتر باشد، شدت شاخص مدسخاهای پنجگانه مورد بررسی، هر چه نمره پاز شاخص(، در هر کدام 1992) کریو مک ستااک

در  ی در مورد میزان فعالیت آنهاسئواالت های ورزشیه منظور سنجش میزان مشارکت افراد در فعالیت(. همچنین ب1992کرا، خواهد بود )کاستا و مک

هدای تحقیدق از آزمدون ضدیهشدود. پدیش از آزمدون فرتفاده مدیسدبینی آن از آمار اسدتنباطی اد پارامترها و پیشهفته پرسیده شد. به منظور برآور

شد که با متریک و ناپارمتریک استفاده های پاراهای آماری و به منظور استفاده از آزمونن توزیع دادهی طبیعی بوداسمیرنوف برای بررس -کلموگروف

همبسدتگی پیرسدون، رگرسدیون  های آماریی متغیرهاست، از روشنبینیز هدف این تحقیق که تعیین همبستگی و پیش توجه به نتایج این آزمون و

 گردد. استفاده می SPSS Ver 22اری افزق برای تحلیل اطالعات و محاسبه نتایج از بسته نرمگردید. محق خطی ساده و چندگانه استفاده

ی بدا میدزان فعالیدت پذیری، سدازگاری و وظیفده شناسدفاگرایی، انعطریب همبستگی نشان داد که بین برونهای حاصل از آزمون ضیافتهها: افتهی

( P ،233/0-=hor≤01/0ان )ی شدهروندبت وجود دارد. و بین مؤلفه روان رنجوری و فعالیدت ورزشدعنادار و مثورزشی شهروندان شهر تهران ارتباط م

 رد. باط معنادار و در جهت معکوس وجود داارت

جده دند و با توکه زمان بیشتر را در طول هفته به ورزش اختصاص داده بورنجوری در بین کسانی زان روانیتر بودن مبا عنایت به پایینگیری: نتیجه

-برای بهبود این مولفده های ورزشی رابود شاید بتوان فعالیتپذیری در این افراد باالتر و انعطافشناسی گرایی، سازگاری، وظیفهبه اینکه میزان برون

-ش روانضدطراب و کداهشناسدی و آمدوزش در کنتدرل اسدترس و ای، سازگاری و وظیفهگرایو یا با تقویت ویژگی برون های شخصیتی پیشنهاد کرد

 رنجوری افراد بیشتری را به سوی ورزش جلب کرد.

 انی، مشارکت ورزشی، شهروندان. عوامل شخصیتی، ورزش همگ یدی:کلمات کل

 عمناب

1. De Fruyt, F., De Clercq, B. J., Van de Wiele, L., & Van Heeringen, K. (2006). The validity of Cloninger's 

Psychobiological Model versus the Five‐Factor Model to predict DSM‐IV personality disorders in a heterogeneous 

psychiatric sample: Domain facet and residualized facet descriptions. Journal of Personality, 74(2), 479-510. 
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 ه کل ورزش و جوانان استان البرزشناسان ادارنقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمانی کار
 3احمد محمودی ،2م نظری، شهرا1سیمین پاکروان

 غیرانتفاعی(-کی )غیردولتیشی دانشگاه ایوانهای ورزد مدیریت راهبردی در سازمان.کارشناس ارش1

 پردیس شهید چمران -فرهنگیان استان تهرانستادیار مدیریت ورزشی دانشگاه ا.2

 غیرانتفاعی(-ی )غیردولتیکگاه ایوان. مدرس دانش3

 

زش و جوانان استان البرز فکری سازمانی کارشناسان اداره کل وریت استعداد در توسعه سرمایه نقش مدیرهدف پژوهش حاضر بررسی هدف: 

 باشد. می

مورد  جامعهباشد و می یهمبستگ یفیتوص ،هاداده یگردآور به لحاظتحقیقات کاربردی است نظر هدف، از نوع  از قیتحق نیا روش پژوهش:

 90نفر بودند. تعداد  90ان البرز بوده که بر اساس اطالعات اداره کل ورزش و جوانان است ارشناسانشامل تمامی کپژوهش  نیمطالعه در ا

 یریگدازهها و انادهد یبه منظور جمع آوروتحلیل قرار گرفت. مه مورد تجزیهپرسشنا 84ان توزیع و در نهایت سپرسشنامه در بین کارشنا

طهران پور، است.  تدوین شده (1998توسط بونیتس )( و پرسشنامه سرمایه فکری 1394وکار )مدیریت استعداد جمدل از پرسشنامه  یرهایمتغ

ده از با استفا زیآن ن ییو روا یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا بیاز ضر آن با استفاده ییای. پافته استر( در پژوهش خود استفاده گ1393ضیا )

آمار  یهاشها از روداده لیو تحل هیتجز ی. براقرار گرفت دییمورد تأ یصیتشخ ییو روا( AVEو مقدار  یعامل یبارها دییهمگرا )تأ ییروا

 یبایمدل کیکنارائه مدل، ت یو برا یدییتأ یعامل لیتحلگی پیرسون( و اوانی( و آمار استنباطی )همبستری )جداول و نمودارهای توزیع ففیتوص

 استفاده شد. یمعادالت ساختار

، استعدادها استخدام، استعدادها  نشیگز، استعدادها ییجذب و شناساابعاد آن ) بین مدیریت استعداد و ان دادنش قیتحق یهاافتهیها: یافته

بت و معناداری وجود دارد و بر ی ارتباط مثبا سرمایه فکر استعداد  تیریمد کردیو رو نگرشو  دادهااستع یو نگهدار حفظ، استعدادها توسعه

 ن قویتری بر سرمایه فکری بود.  بیکه بکارگیری استعداد پیش شاهده شداساس نتایج مدل تحقیق م

استراتژیک سازمان مرتبط باشد و از استراتژی  و حیاتی است که باید با اهدای یهای فکری سازمان یک عامل اساسسرمایهگیری: جهنتی

ورزش و جوانان استان مدیران و مسئولین اداره کل  رودر میاز این رو انتظا .بطور مستقیم مدیران صف را درگیر کندرفته شود و سازمان گ

های فکری خود هایی که از سرمایههد. سازماند انمند و با استعداد را پرورشواین مهم و نیز توسعه سرمایه فکری، کارکنانی ت برای کسب البرز

ای که دهند به گونه تعدادهای داخلی خود را پرورشند که اسشومتعهد می هادهند. از طریق پرورش کارکنان، سازمانفلت قرار میرا مورد غ

توان استعداد ها را شناسایی، جذب و می با بررسی سرمایه انسانی سازمان ارکنان به وجود آید و از این بابت تشویق شوند.در ک احساس رشد

ن نقش را در کشف و مهمتری. برد سازمان را باال کارکنان وریتوان انگیزه و بهرهمدیریت صحیح این استعدادها میداد که با  توسعه و پرورش

توان با آموزش حیات، بسیار مهم است، میحفظ منابع سازمان برای ادامه  .کندموجود سازمان، مدیر منابع انسانی ایفا می پرورش استعدادهای

مان باید توجه پرورش و کارایی کارکنان ساز آموزش و بع به بهترین شکل استفاده کرد، در این بین به انگیزش،ادها از مناو پرورش استعد

 .خاص نمود

  شناسایی، سرمایه ساختاری. مدیریت استعداد، سرمایه فکری، گزینش، جذب و ی:کلمات کلید

 بعمنا
لنامه (، فصانیجاد سرمایه فکری سازمان )مطالعه دو شرکت خودروساز ایرتماعی در اینقش سرمایه اج(. 1385)قلیچ لی، بهروز و اصغر مشبکی .1

 . 75شماره ، 19دانش مدیریت، سال 

عی، اقتصادی علمی و فرهنگی ه منابع انسانی، ماهنامه اجتماعمدیریت استعداددر فرایندهای توس .(1391حمیده )سیدی، امین؛ حسین مردی،  .2

 .18د 13ص ، ص149کار و جامعه، شماره 

3. Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Management 

decision, 36(2), 63-76. 
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 بر امید به زندگی دانشجویانشی در برنامه درسی تربیت بدنی زور -نقش مهارت های مشاوره تحصیلی

 2، مهدی اصفهانی 2ن عظیم خانیامی ،2*چیان، وحید ساعت 1مهری دارابی

 امام رضا )ع(ت ورزشی دانشگاه بین المللی شد مدیریدانشجوی کارشناسی ار -1

 یت ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(استادیار گروه مدیر -2

 

ی بر امید به زندگی ی تربیت بدنورزشی در برنامه درس -مهارت های مشاوره تحصیلی نیاط بارتببررسی پژوهش حاضر باهدف  :فهد

 انجام گرفته است.  دانشجویان

دانشجویان دختر دانشگاه امام رضا)ع( در  یهجامعه آماری تحقیق را کل است. بستگیهم -توصیفیژوهش حاضر از نوع پ تحقیق:روش 

 نمونه به عنوان نفر 266 دادتع رسشنامه(برابری تعداد سواالت پ 10الی  5تصادفی )با استناد  ریگی نمونه به روش که بودند 1396 سال

 زندگی به امید مقیاس و (1396ورزشی دارابی و ساعت چیان )مشاوره تحصیلی  مقیاس از ها،داده  ریآو جمع شدند. برای انتخاب

و ثبات ثبات درونی نفر از اساتید مدیریت و روانشناسی ورزشی رسیده و  5د روایی پرسشنامه ها به تائی شد. استفاده ( 1991  اشنایدر)

و  یول فراواناز جد یفیها در سطح آمار توصداده لوتحلییهتجز یبراائید رسید. رونباخ تزمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای ک

 و چندگانه رگرسیون پیرسون، همبستگی ضریب روشهای با طیاستنباستاندارد و در سطح آمار او انحراف  یانگینم ی،درصد فراوان

 شدند. تحلیل و ادالت ساختاری تجزیهمدلسازی مع

 به زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود ی آن با امیدهامؤلفهورزشی و تمامیتحصیلی داد که بین مشاوره ن حقیق نشانتایج ت یافته ها:

، مهارت های 97/0رتباط موثر ، مهارت های ا100/0که مهارت های روانشناسی  داد نشان نیز بین پیش متغیرهای بتای ایبرض .دارد

 دارند را ندانشجویا زندگی به امید معنادار ینیپیش ب قابلیت -161/0تندرستی هارت های، م236/0، مهارت های فردی 172/0ورزشی

(05/0>Pدر) و بود زندگی دانشجویان به امید با مرتبط متغیرهای مرهز در مهارت های فردی مؤلفه که دنمو بیان می توان نتیجه 

از کفایت الزم برخوردار  بر اساس شاخص های برازش شده دو متغیردر انتها نیز مدل ارتباط ساختاری  .دارد را آن ش بینیپی توانایی

 بود.

باشد که می ورزشی های مشاوره تحصیلیؤلفهمربوط به م یرات امید به زندگییدرصد از تغ 22با عنایت به نتایج پژوهش،گیری:  نتیجه

 236/0های فردی چراکه مؤلفه مهارتشود می تر دیدههای فردی بیشه تحصیلی ورزشی نقش مؤلفه مهارتهای مشاورهدر بین مؤلف

ی جسمانی همچنین گیری و تشخیص نیازهاوره، بهرهارسد که جهت انجام مشبینی کند. پس به نظر میشتواند امید به زندگی را پیمی

انشجویان و و ترم د های تحصیلی نظیر وضعیت )معدل( تحصیلی، رشتهطور ویژگیراد و همینهای فردی نظیر سن، قد و وزن افویژگی

تا  ه مؤثر را به دانشجو فراهم کندرتواند زمینه ارائه مشاوهای فرهنگی میو جنبه انوادگی همانند درآمد، سواد خانوادههای خبرخی ویژگی

مواره خود را هموانعی که در مسیر زندگی خود دارد، انگیزه  با وجودد فره هدفمند را ایجاد کند چراکه با مشاورامید به زندگی زمینه 

احد تربیت بدنی، وکالس های تربیت بدنی بواسطه اجبار در انتخاب  ل به نظر می رسد، شرکت دانشجویان درکند. با این حامیحفظ 

در ارائه مشاوره های ورزشی بواسطه برخی از ایز مدرسان های متفاوتی قرار می گیرد ازجمله این نقش ها، عدم تم تحت تاثیر نقش

زشی، بتواند به شناسایی هر چه بهتر، بدون اگر مدرس در کالس های فوق برنامه ورشجویان است. به نظر می رسد، فردی دانویژگی های 

 تفاوت روانی افراد ایجاد نمایدویژگی های مردازد، می تواند نقش مفیدتری را در امید به زندگی یا تمایز در افراد شرکت کننده بپ دایجا
 

 یان.مشاوره تحصیلی ورزشی، دانشجوزندگی،  امید به کلمات کلیدی:
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فرینی  کارکنان اداره کل ورزش آعی در رابطه عّلی قابلیت دانش با گرایش به کارنقش میانجی گری سرمایه اجتما

 و جوانان استان البرز

 دیمهسا سعیدی، حسین پورسلطانی زرن

 سعیدی: کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای ورزشیمهسا  -1

 پیام نور کرجه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه نی زرندی: عضو هیئت علمی گروپورسلطا حسین -2

 

کل  ی قابلیت دانش با گرایش به کارآفرینی  کارکنان ادارهری سرمایه اجتماعی در رابطه علّگهدف از پژوهش حاضر، نقش میانجی 

شده است. جامعه تحقیق جامباشد که به شکل میدانی انمیهمبستگی  -جوانان استان البرز ، بود. روش تحقیق از نوع توصیفیورزش و 

نفر بودندکه با استفاده از  300به تعداد  م از رسمی، پیمانی و قراردادی عکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز اشامل همه 

مدیریت دانش  پرسشنامه استانداردهش شامل، ه در پژونفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار مورداستفاد  170ن تعداد جدول  مورگا

(  1998ناهاپیت و گوشال  )پرسشنامه سرمایه اجتماعی  ( و1996مه کارآفرینی سازمانی توسط رابینز و کولتر )کنراد و نیومن، پرسشنا

آزمودنی و با آلفای کرونباخ  30ی با ها در یک آزمون مقدماتن از متخصصین رسید و پایایی آنت  10تأیید ها به روایی پرسشنامه. بود

وتحلیل نتایج برای تجزیه محاسبه شد. (89/0)  ( و سرمایه اجتماعی76/0، کارآفرینی سازمانی ) ( 87/0برای پرسشنامه مدیریت دانش ) 

افزار ه از نرماسمیرنف، آزمون رگرسیون خطی ساده با استفاد-کلموگروف باطی، آزمونهای آماری توصیفی، استنها از روشداده

قابلیت دانش و  تحقیق نشان داد، سرمایه اجتماعی در  رابطه بین، استفاده شد. نتایج 22و آموس نسخه  22اس.پی.اس.اس نسخه 

عی و گرایش به کارآفرینی ارتباط معناداری وجود رمایه اجتماینی نقش میانجی را دارد. همچنین بین قابلیت دانش با سگرایش به کارآفر

 .دمینه گرایش به کارآفرینی در کارکنان ایجاد گرداجتماعی در ادارات ورزش و جوانان ز ه می گردد، با افزایش سرمایهلذا توصیدارد .

 

 ی، قابلیت دانش، گرایش به کارآفرینی، استان البرزسرمایه اجتماع کلمات کلیدی:
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 کردعمل -بنای تحلیل نقشه اهمیت انه بر مهای ورزشی ماجراجویهای گردشگران فعالیتاکاوی انگیزهو

 2مرجان صفاری ،1عرفان مرادی

 سدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدر -1

 دانشگاه تربیت مدرساستادیار گروه علوم ورزشی  -2

ر دادن این امر ان این مطالعه با مد نظر قراآن ارهایرفت و ترجیحات نیازها، یانه گردشگران و نیز اهمیت درکهای ماجراجوبا توجه به افزایش بازار سفر هدف:

 پرداخته است. عملکرد – یتنقشه اهم یلتحل ورزشی( بر مبنای –های تفریحی هی این گروه از افراد )گردشگران درگیر در برنامهابه واکاوی انگیزه

گیرد. ایشی جای میپیم –های توصیفی ی پژوهشرهر، در زمهای کاربردی بوده و از منظر روش انجام کاز نوع پژوهشاین پژوهش ا روش تحقیق:

با بودند که شهر رامسر ورزشی  -تفریحی های کننده در فعالیتب مشارکتلنفر از گردشگران ماجراجو در قا 325ش متشکل از جامعه آماری پژوه

تخاب شدند. در پژوهش گیری در دسترس انروش نمونه ، با01/0در سطح آلفای  80/0رد حجم نمونه مبتنی بر توان آماری افزار برآواستفاده از نرم

( 2010( و وانگ و هسو )2013رفته از رساله بکمن )های برگبه ترتیب از پرسشنامه و قصد رفتاری( زیابی هریک از متغیرها )انگیزهحاضر به جهت ار

گری ورزشی رسید، استفاده شد. ی بازاریابی و گردشران حیطهنظصاحب تن 6ای به تأیید ها پس از ترجمه سه مرحلهمحتوایی آنایی صوری و که رو

هر دو نی ابزارها( و پایایی ترکیبی استفاده گردید که نتایج فای کرونباخ )ارزیابی ثبات درولها از ضریب آارزیابی قابلیت اعتماد پرسشنامه به جهت

های فی )جهت توصیف ویژگیهای آماری توصیها از آزمونلیل دادهمناسب گزارش شد و به تأیید رسید. همچنین به منظور تح آزمون

افزارهای ن ذکر است عملیات آماری با استفاده از نرمعملکرد( استفاده شد. شایا –یت متی( و آمار استنباطی )تحلیل و ارزیابی نقشه اهشناخجمعیت

 ( بهره گرفته شد.عملکرد –و تحلیل نقشه اهمیت ت ترسیم )جه Smart PLS 3های توصیفی( و )جهت برآورد آماره SPSS 22 ماری  آ

ها، ماهیت درگیری ذهنی پیدا کردن با فعالیت های توأم با ریسک،نجام فعالیتاهایی همچون تجربه ای پژوهش نشان داد که ویژگیهیافته یافته ها:

عملکرد در سطح مطلوبی  هم از بعد اهمیت و هم از بعدماجراجو هایی و احساس شادی و لذت از منظر گردشگران ین فعالیتگیز بودن چنهیجان ان

گردی با توجه به قرارگیری دوستان بودن، و طبیعتهایی همچون در کنار خانواده و ی در ربع دوم ماتریس( جای گرفتند. همچنین معرف)یا به تعبیر

که عملکرد در این تریس، جاییالوه بر این در ربع چهارم ماشدند. ع س از هر دو منظر اهمیت و عملکرد در سطح پایین ارزیابیع سوم ماتریدر رب

 های بدنی، بههایی همچون انجام دادن فعالیتند؛ ویژگیاز اهمیت پایینی برخوردار بود اهسطح مطلوب بوده اما همزمان انجام برخی آیتم بخش در

که فتند. در ربع نخست یعنی جاییای فردی در این ناحیه جای گرهواناییها و تحس موفقیت، کسب حس اعتماد به نفس، بهبود مهارتدست آوردن 

 کرد پایین و اهمیت باالست آیتمی قرار نگرفت.عمل

ورزشی شهر رامسر در راستای جذب و  –یحی های تفروعهشود که بازاریابان و مدیران مجمها، پیشنهاد مییافتهبنابراین باتوجه به یجه گیری: تن

هایی با هی استمرار و حفظ عملکرد فعلی با تأکید بر مؤلفیانه تمرکز خود را بیشتر به استراتژهای ورزشی ماجراجوبه فعالیتعالقمند حفظ گردشگران 

هایی به جهت ترغیب آنان این پژوهش، چنین مؤلفهکنندگان در پذیری معطوف نمایند؛ چراکه از منظر مشارکتدن و ریسکماهیت هیجان انگیز بو

خاص )هیجان  یهامراستا با اکثریت مطالعات پیشین مؤید ویژگیالتری برخوردار بودند و این نتیجه هبه سایر عوامل از اولویت با رکت نسبتبه مشا

ی، با ورزش -نفعان مراکز تفریحی راهنمای بهتر مدیران و ذی عملیاتی جهتهای ورزشی ماجراجویانه بود. لذا به عنوان راهکار لیتپذیری( فعاو ریسک

که ضمن توجه به  دتوان پیشنهاد کرهای دریایی( میورزش ون کلوپب )منابع طبیعی و امکانات موجود همچهای مناسجه به وجود زیرساختتو

یب ی ترغیایی( زمینهشاتل دریلینگ و پاراسهایی همچون یتبیشتر )فعالهای متنوع گردشگران( با فراهم کردن تسهیالت )انگیزه های مختلفبخش

 یش از پیش فراهم نمایند.های ورزشی ماجراجویانه را بفعالیت بیشتر این دسته از گردشگران هر چه

 .عملکرد –ماجراجویانه، نقشه اهمیت های ورزشی ا، گردشگری، فعالیتهانگیزه کلمات کلیدی:

                                                           
1. erfan.moradi@modares.ac.ir  
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 یعتیدخترانه شر یحرفه ا یفن یبدن تیربدانشکده ت یخدمات آموزش تیفیک
 3،  مرجان صفاری2وحانی مطلقنعیمه ر ،1*محمد کشاورز

 زشی دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ور -1

 ربیت مدرسدانشگاه ت یورزش تیریدارشد م یکارشناس یدانشجو -2

 استادریار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس -3

 

ه از مدل سروکوال ی با استفادعتیدخترانه شر یاحرفه  ینف یبدن تیدانشکده ترب یخدمات آموزش تیفیکهدف مطالعه  هدف پژوهش:

 است.

پرسشنامه انجام شد. جامعه  ه صورت میدانی و با استفاده ازبتحلیلی است که –پژوهش حاضر از نوع توصیفیقیق: روش شناسی تح

-97و 95-96های تحصیلی ه در سالای دختران شریعتی تهران کحرفهیت بدنی دانشکده فنیان گروه تربآماری پژوهش، تمام دانشجوی

وش گیری مورگان و به رجدول نمونه نفر از دانشجویان بر اساس 169آماری پژوهش را  نفر(. نمونه300غول به تحصیل بودند )مش 96

هش، به این که هدف پژوهش، ابزار مورد استفاده در این پژو ند. با توجهبودند در تحقیق شرکت کردتصادفی انتخاب شده -نسبتی

که حداقل  بر اساس مدل سروکوال بود که در بین دانشجویانیمشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده  نامه های ادراکات و انتطاراتپرسش

های ادراکات و انتظارات مشتری ، پرسشنامهر این پژوهشر دانشکده گذشته بود، توزیع شد. ابزار مورد استفاده دیک ترم از تحصیلشان د

گویه در مقیاس لیکرت پنج  42د. پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات شامل ه شده براساس مدل سروکوال بومات ارائاز کیفیت خد

 لیت اعتبار،های ظاهری و عوامل ملموس، قاببعد کیفیت خدمات )جلوه خیلی زیاد( و هشت =5یلی کم تا خ =1ای است )گزینه

ی محتوایاست. روایی تگی( تشکیل شدهتدریس و شایسهای توا، روشمدلی، محخاطر و تضمین، هگویی، اطمینانپذیری و پاسخمسئولیت

ونباخ کرها نیز با استفاده از آلفایدند و اعتبار پرسشنامهتأیید کران حیطه مدیریت ورزشی داز متخصصان و استانفر از  12ها را پرسشنامه

 %70مد که از مقدار بحرانی به دست آ 959/0آزمون در پیشیب آلفا ها محاسبه شد و مقادیر ضرتک سؤالمحاسبه شد. برای تک/. 95

 تفاده وجود دارد. سوده و لذا اعتبار مناسبی در مورد مقیاس مورد اباالتر ب

تقل و نمونه مسدوشده، تیجفتا )توزیع نرمال( از آزمون تیهوزیع دادهها  که با توجه به تتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهنها: یافته

حتوا است. معد مربوط به قابلیت اعتبار و کمترین مربوط به استفاده شد نشان داد که بیشترین ب p≤0.05بندی فریدمن در سطح بهرت

 هایارشناسی از تمام متغیرها جز روشکاردانی و کدهد بین ادراک دانشجویان با مدرک مونه مستقل نشان مینتایج آزمون تی دو ن

 د ندارد.تدریس تفاوتی وجو

ی شکاف منفی تعیدخترانه شر یحرفه ا یفن یبدن تیدانشکده ترب یخدمات آموزش تیفیککه در همه ابعاد با توجه به ایننتیجه گیری: 

برای نزدیک شدن به حالت مطلوب انجام  ریزی جدیدیگردد با توجه به اهمیت هر مولفه، برنامهارد توصیه میقابل توجهی وجود د

 دهند.

 

 ی تربیت بدنیخدمات آموزشل، ی، مدل سروکواخدمات آموزش تیفیک :یدیکلمات کل

 

 

                                                           
1. mohammadkeshavarzdashi@gmail.com 
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 یشنهادیپ یارائه راهکارها ودر ورزش  نیزنان کارآفر یو فرد یطیموانع مح ییشناسا

 ب مندعلی زادهزین

 اه اراکرزشی، دانشگاستادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم و

 

  رهای پیشنهادی است. آفرین در ورزش و ارائه راهکازنان کارهدف مقاله شناسایی موانع محیطی و فردی  هدف:

هدفمند استفاده شد. جامعه آماری گیری آوری اطالعات از نمونهعمش تحقیق، آمیخته از نوع اندراجی است که برای جرو روش تحقیق:

نج ارزشی لیکرت بود. پس از در طیف پسوال  23ن کارآفرین در حوزه ورزش بود. پرسشنامه شامل ورزشی و زناشامل استادان مدیریت 

ها از تحلیل عاملی دهابدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل د 846/0کرونباخ  أیید روایی، پایایی توسط ضریب آلفایت

(987/8213=2χ،864/0=KMO.استفاده شد ) 

سه با اعتماد به نفس کمتر در مقای و میزان رای کارآفرینی زنان، فقدان استقالل مالی، فقدان تجربهوانع فردی بترین ماز مهم یافته ها:

های ه و افزایش حمایتتوسعه کارآفرینی زنان لزوم توج ترین موانع محیطی، فقدان دسترسی به منابع بود.گذاری و مهممردان در سرمایه

زندگی جامعه و د کیفیت وسعه کارآفرینی زنان در ورزش، توسعه ورزش زنان و بهبود، چرا که تطلباجتماعی در ورزش کشور را می

 خواهد داشت. سوی پایداری در ورزش کشور را در پی حرکت به سمت و

وجه قرار ین تحقیق حمایت از توسعه کارآفرینی در زنان را مورد تش ایجاد شده توسط کارآفرینی، ازبا توجه به میزان ارنتیجه گیری: 

 رزش در بخش زنان خواهد بود.توسعه و دهد که پیامد آن ارتقای کیفیت زندگی زنان و سالمتی ومی

 

 ورزش. ،موانع محیطی ،نع فردیموا، کارآفرینی، زنان کلمات کلیدی:
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 توسط ورزشکاران ورزشی برند اربردیک های برنامه پذیرش بر موثر ملاعو

 3*، سپیده خلیلی2نیمعصومه حسی ،1ابوالفضل فراهانی

 هران،ام نور تاستاد مدیریت ورزشی دانشگاه پی.1

 زشی دانشگاه پیام نور تهران،.استادیار مدیریت ور2

 نور شهرری شجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام.دان3

 

 هوشمند هایگوشی های اینترنتی، بهترش زیرساختهمراه و گس تلفن بر مبتنی هایفناوری ورزشی با توسعه رقابت شدید برندهای

توسط  یبرند ورزش یکاربرد یهامهبرنا رشیعوامل موثر بر پذ یبررس به ه اهمیت موضوع در این مطالعهنظر ب .تتسری پیدا کرده اس

ی گردآوری . ابزار اصلطولی انجام شده است-هش کاربردی است که با روش پیمایشیخته شده است. این مقاله یک پژوان پردورزشکارا

و پایایی ه است. همچنین مقدار آلفای کرونباخ توایی و روایی سازه بررسی شدروایی محها پرسشنامه است که روایی آن از طریق داده

ساس . براهستند زنجان یورزش یهاورزشکاران باشگاهمل کلیه جامعه آماری شا بدست آمده است. 7/0ترکیبی ابعاد پرسشنامه نیز باالی 

 اند.ن مطالعه شرکت کردهفر در این 400 یادو مرحله یاخوشه یریگروش نمونه وکران و بافرمول ک

 نشان داداستفاده شد. نتایج این تحقیق  لافزار لیزریابی معادالت ساختاری و نرموش مدلهای پژوهش از روتحلیل دادهی تجزیهبرا

ادگی استفاده و ی دیگر سها قرار دارد. از سواز این برنامه لذت ادراک شدهثیر ی تحت تارزشبرند و یکاربرد یهااستفاده از برنامه لیتما

م همچنین لذت استفاده بطور مستقی دهند.ی را افزایش میبرند ورزش یکاربرد یهامهبرنا ک شده نیز تمایل به استفاده ازسودمندی ادرا

فضای  بنابراین کلید موفقیت در عرصه رقابت در .شودکاران میاز سوی ورزشادراک شده  یسادگ شده و موجب افزایش سودمندی ادراک

 باشد.شده نزد ورزشکاران می ازی هدف قرار دادن لذت ادراکمج

 

 مایل استفادهلذت استفاده، ت ،ی ادراک شدهندمشده، سودسادگی ادراک ،: برندهای ورزشیکلیدی  کلمات
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رید محصوالت تقلبی با محبوبیت برند در خریداران محصوالت ورزشیارتباطی بین نگرش به خ مُدل  
 3شهرام نظری، 2احمد محمودی، 1مهیار رسولی

 غیرانتفاعی( -کی )غیردولتی.کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه ایوان1

 غیرانتفاعی( -کی )غیردولتی.مدرس دانشگاه ایوان2

 پردیس شهید چمران-ه فرهنگیان استان تهران. استادیار مدیریت ورزشی دانشگا3

 
. ارتباطی بین نگرش نسبت به محصوالت تقلبی با محبوبیت برند در خریداران محصوالت ورزشی بود ُمدلطراحی هدف پژوهش حاضر 

ش را کلیه تمامی جامعه آماری پژوهباشد. ها همبستگی میاین تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی، به لحاظ گردآوری داده

( در نظر گرفته شد. با استفاده از N≥10000مشخص بوده تعداد نمونه تحقیق )مشتریان محصوالت ورزشی در شهر تهران بود. با توجه نا

به منظور نمونه تحقیق انتخاب شدند.  عنوانبهیری تصادفی ساده گنمونهنفر از مشتریان محصوالت به روش  384جدول مورگان تعداد 

های آمار ها از روشاستفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده رداستانداهای گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامهها و اندازهآوری داده جمع

تحلیل مسیر( به منظور بررسی فرضیات  مُدلتوصیفی )جداول و نمودارهای توزیع فراوانی( و آمار استنباطی )همبستگی پیرسون و 

و هنجار ذهنی اثر مثبت معناداری و  های تحقیق نشان داد آگاهی از ارزش، اثر اجتماعیدر نهایت نتایج یافتهتحقیق استفاده شد. 

کیفیت، وفاداری برند، ریسک گریزی و ریسک ادراک شده اثر منفی معناداری بر نگرش نسبت به محصوالت  -برداشت نسبت قیمت

ق تأثیر های تحقیمثبت معناداری بر محبوبیت برند داشت. همچنین بر اساس یافته تقلبی دارند. نگرش نسبت به محصوالت تقلبی نیز اثر

 رضایت خاطر شخصی، وجهه برند، مسائل اخالقی و آگاهی از برند بر نگرش نسبت به محصوالت تقلبی معنادار نبود.

 

 د، خریداران محصوالت ورزشینگرش به محصوالت تقلبی، محبوبیت برن :کلمات کلیدی
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 وزارت ورزش و جوانانیی در پاسخگونظام اجرای ساختاری موانع  بررسی
 4، حسین عیدی3بهرامی، شهاب 2، بهرام یوسفی1*امیر الفتی

 کرمانشاه  واحد د اسالمیدانشگاه آزا جوی دکتری مدیریت ورزشیدانش -1

 ت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاهیدانشیار گروه مدیر -2

 اهکرمانش واحد دانشگاه آزاد اسالمی روه مدیریت ورزشیاستادیار گ -3

 شاهاستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمان -4

 

نجام امیان کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان ر پاسخگویی دنظام اجرای ساختاری وانع مبررسی هدف  پژوهش حاضر با :هدف

 گرفته است. 

خبرگان حوزه ورزش به صورت هدفمند و  اساتیدر از نف 25وع آمیخته بود که در بخش کیفی از از ن ژوهش حاضرپ روش تحقیق:

پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. روایی  ارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور بهو ک نفر از مدیران 211، نیز بخش کمیدر  .نظرخواهی شد

آزمون حاسبه شد. م 77/0نباخ بررسی و پایایی آن از طریق آلفای کرو نو خبرگا ورزشی استفاده از نظر اساتید مدیریت اپرسشنامه ب

ز نرم افزار ایموس تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده اپژوهش حاضر را تایید نمود.  قق ساختهتحلیل عاملی اکتشافی نیز پرسشنامه مح

 . انجام شد 20 هنسخ  SPSSنرم افزار و  24

ری و موانع نظام پاسخگویی کارکنان در سازمان موانع ساختاکه رابطه مثبت و معنادار باالیی میان  تحقیق نشان دادنتایج  یافته ها:

 جابه، واضح نبودن عملکرد به دلیل ر سازمانساختار قدرت ده در این پژوهش شامل: (. موانع ساختاری شناسایی شد64/0د ) وجود دار

ن ساختارهای نامطلوب بود، نامناسب بودن ساختارهای کنترلی، هاتمسئولی وظایف ومشخص نبودن شرح ، مکرر مدیران یجای

این متغیر بر مون تحلیل مسیر نشان داد میزان اثر رکنان سازمان بود. همچنین آزران و کاو نبود شفافیت در شرح وظایف مدی تشکیالتی

ام درصد از موانع نظ 25ع ساختاری سازمان، که با رفع مواناشد. این یافته بدان معنا است بدرصد می  25موانع نظام پاسخگویی 

 در سازمان های ورزشی کاسته خواهد شد. پاسخگویی

های توسعه منابع ی سازمانی، شیوهاختار سازمانی در شکل گیری فرآیندهااهمیت سفته های پژوهش حاضر، اساس یا برنتیجه گیری: 

اری مستعد و مناسب هر ساختاما ؛ طلبدمی یند توانمندسازی کارکنان راثرات آن بر فرآمان و توجه بیشتر به رابطه و ازانسانی در سا

های و شاخصنمندسازی مناسب خواهد بود که عوامل ختاری برای اجرای فرآیند توا. سانیستاجرای فرآیند توانمندسازی کارکنان 

 د برای متغیرهای آن باشد.عمسا بستریتوانمندسازی را بپذیرد و 

 

 و جوانان.وزارت ورزش  ،پاسخگوییموانع  موانع ساختاری،گویی، پاسخ ات کلیدی:کلم
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 تهران در اماکن ورزشی شهر دیدگاه مشتریان برانتخاب اماکن ورزشی ازانی وقعیت مک، تبلیغات و مخدمات تیفیکبررسی نقش 

 3، سید صالح الدین نقشبندی2*ادیب، محسن باقریان فرح آ1محمد خواجه بافقی

 

 ، ایران ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهرانروه مدیریت ارشد مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی، گ کارشناسی -1

 1تحقیقات، تهران، ایران)نویسنده مسئول( زشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوماستادیار گروه مدیریت ور -2

 وم تحقیقات، تهران، ایرانمی واحد علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالکده ادبیات، علادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشتاس -3

 

در  یدگاه مشتریانبرانتخاب اماکن ورزشی از دیت مکانی ، تبلیغات و موقعخدمات تیفیکرسی نقش : هدف از پژوهش حاضر برهدف

 اماکن ورزشی شهر تهران بود. 

بخانه ای و میدانی انجام شده به روش کتا دی و از لحاظ استراتژی، آمیخته است  کهنظر هدف، کاربرنوع تحقیق حاضر از  روش تحقیق:

هت تعیین حجم نمونه از تهران تشکیل دادند)نامحدود(.  که ج لیه مشتریان اماکن ورزشی شهرکرا  وهشپژ نیا یآمار جامعهاست. 

ی شه ای تصادفگیری در پژوهش حاضر به صورت خو. نمونهشد، استفاده شدبایمنفر  384جدول مورگان که  طحداکثر نمونه آماری توس

تخاب و پرسشنامه ها میان کان ورزشی به صورت تصادفی انم 25ران بود بدین صورت که از مناطق شمال،جنوب، شرق و غرب ته

 3شد که دارای  استفاده خبرگاناز  جیبا نظر سن مه محقق ساختهاها تقسیم و جمع آوری شد.در این پژوهش از پرسشنمشتریان آن

ه و فراوانی و نمودارها استفادمیانگین های جمعیت شناختی، از آمار توصیفی شامل تحلیل ویژگی رای تجزیه وگویه بود. ب 21مولفه و 

ن شد. کلیه آزمو استفاده23نسخه  spssنرم افزار  های تی تک نمونه و آزمون دوجمله ای درز آزمونها اشد. برای تجزیه و تحلیل داده

 ته شد. انجام پذیرف 0.05ها در سطح معناداری 

اب اماکن ورزشی از دید مشتریان یغات و موقعیت مکانی بر انتخ، تبلماتخد تیفیکنتایج تحقیق حاضر  نشان داد که عوامل  ته ها:یاف

 اماکن ورزشی از در مشتریان جذب بندی به منظور ودند.  بر این اساس این اولویتبگذار بوده و همچنین دارای اولویت های متفاوتی اثر 

 .یت مکانیموقع -3تبلیغات و  -2خدمات  تیفیک -1.باشدیم ذیل تیبتر به تریانمش نظر

، گرددیمپیشنهاد  بر انتخاب اماکن ورزشی از دید مشتریان ذکر شدههای تحقیق مبنی بر نقش مؤلفه های هنتیجه گیری:  توجه به یافت

مناسب و متناسب با نیازهای مشتریان و همچنین  نات و خدماتاز یافته های پژوهش حاضر و ارائه امکا اکن با استفادهتا مدیران ام

 کنند. هاباشگاهیان در عی در بهبود فرایند جذب مشترمناسب س تبلیغات

 

 خدمات، اماکن ورزشی یفیتککارکنان،  رفتاری مکانی، خصوصیات یهایژگیو ی:کلمات کلید

 

 

 

 

 

                                                           
1. mohsenbaqerian@gmail.com 
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 AHPاز با استفاده گر در ورزش ناجا یت بندی عوامل مداخلهشناسایی و اولو

 4 مقدم محمدی سف، یو3، حبیب هنری2، فرزاد غفوری1یجعفرعلی قادر

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران. دانشجو دکتری، دانشکده تربیت -1

 عالمه طباطبایی، تهران، ایرانرزشی، دانشگاه دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم و -2

 رانای ان،هرت طباطبایی، عالمه دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت دانشکده ار،دانشی -3

 وم انتظامی امین، تهران، ایرانلدانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ع -4

 

وی ترین وظیفه پلیس )نیراصلی توان گفتمیشد تا جایی که باماهیت ناجا به لحاظ وظایف سازمانی ایجاد نظم و امنیت در جامعه می

 با ارهوهم پلیس افسران. است منفی بسیار پلیس ارک محیطر از طرفی دیگ (.1390است )تاج بخش، ، تامین امنیت کشور انتظامی(

 سبک و سیبوروکرا نیز باخود  هایسازمان داخل در پلیس افسران (2012 ، جانسون) کنندمی برخورد زیادی هایجرم و مجرمان

 ، جانسون)کند ایجاد هانآ برای ار زیادی استرس و پایین روحیه ینی،بدب تواندمی منفی رکا محیط این شوندمی مواجه نظامی مدیریتی

 وریبهره افزایش و استرس کاهش موجب تواندمی که است مواردی از یکی بدنی هایفعالیت که است داده نشان تحقیقات (.2012

دنی ب توانند با افزایش ورزش و فعالیتیپس افسران پلیس م (.2017 ، هورن تنگپسترن ؛2010 ، همکاران و گربر) شود پلیس نیروهای

توانند ی فائق آمدن بر وظایف دشوار را افزایش دهند و در نتیجه با آمادگی باالتری میامت جسمی، روانی و آمادگی جسمانی خود برسال

عه ورزش در ناجا مقابله کرد. رت جدی با موانع توسباید به صو رو شوند بنابراینبارزه با مجرمان روبهامنیت کشور و مدر ایجاد نظم و 

ریزی بر این موانع فائق آمد از اینرو هدف این ها را شناسایی کرد تا بتوان با برنامهنتوان این موانع را رفع کرد ابتدا باید آینکه با برای

 باشد.ها میبندی آنر در ورزش ناجا و اولویتگعوامل مداخلهتحقیق شناسایی 

ز طریق ادو بخش کیفی و کمی تدوین گردید. ابتدا  که در حوباشد بدین نضر به صورت آمیخته میروش تحقیق حاشناسی: روش 

و سپس از طریق  شناسایی گردید گر در توسعه ورزش ناجاهای مداخلهای تعدادی از مولفهبررسی پیشینه تحقیق و مطالعات کتابخانه

های بی ربط حذف گردید. مولفه موارد خیها تکمیل و در بریروی ناجا مولفهآگاه به امر ورزش ن راد متخصص ونفر از اف 20مصاحبه با 

 دید. نفر از متخصصین اولویت بندی گر 15های اصلی شناسایی شده، توسط ( مولفهAHPق روش تحلیل سلسله مراتبی )یسپس از طر

 1ولدر جد راها توان آنه شناسایی شدند که میگوی 41مولفه اصلی و  6گر در لهس از بررسی پیشینه و مصاحبه عوامل مداخپنتایج: 

 مشاهده کرد.

 گرمرتبط با شرایط مداخله یها. عوامل و گویه1جدول

 های اصلیمولفه هاگویه

ی سازمان محوری در سطوح باالحاکمیت نگرش برنامه .2مه های ورزشی. نگرش مردم در همکاری و مشارکت با ناجا و برنا1

یروی نمدیران ارشد در مورد مسائل تربیت بدنی  سلیقه ف. اختال3در حوزه ورزش و تربیت بدنیهت تحقق اهداف ناجا ج

 رام بهسئولین ناجا م و فرماندهان. نگرش 5ناجا . نگرش نیروهای تحصیل کرده ورزشی و با انگیزه برای خدمت در 4انتظامی

 ی.ورزشی هابرنامه در رحضو و مشارکت به اجان کارکنان ش. نگر6آمادگی جسمانی ارتقاء و حفظ

 نگرش

. 4های ناسالم و غیرمفید در بین نوجوانان و جوانان . افزایش سرگرمی3ان ن. بیکاری فزاینده جوا2م بر اقتصاد کشور ود حاکرک. 1

. کمرنگ شدن 7تورم  ده و رکود و. نرخ فزاین6های سیاسی و اقتصادی حریم. وجود ت5ساسی رایگان بودن ورزش در قانون ا

 های موجود در جامعهاهنجاریگی و نهنهای فر. چالش8اخالقیات در جامعه 

شرایط کالن 

 امعهج
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ین المللی در های بو جایگاهها . کسب کرسی3ها ها و فدراسیون. افزایش همکاری با دانشگاه2ای های منطقه. افزایش همکاری1

 خدمتی طی برای شرزوی هاونیفدراس به آنانی واگذار و قهرمان سرباز قانونی اجرا. 4ن های جهاسازمان ورزش ارتش

 امللی و مشترکهای بینو. امکان برگزاری ارد5 ی.سرباز

ارتباطات برون 

 سازمانی

امی( اد ) غیر نظای آزها به ورزش قهرمانی و حرفهرسانه. عالقه 2نیکی های دیداری، شنیداری، نوشتاری و الکترو. تعدد رسانه1

های . وجود پشتوانه4 .جاان ورزش تبلیغ برای مختلف هایزمینه در رکشو شیرزو جرائد و سیما و صدا در بالقوه تامکانا وجود. 3

صاری بودن رسانه در سطح کالن . انح6ای سانه. سرعت باالی تغییرات تکنولوژی و ابزارهای ر5ای و مجازی جهت تبلیغات رسانه

 انون کپی رایتق پخش تلویزیونی و قعدم امکان ح. 7جامعه 

رسانه و 

 تکنولوژی

. موانع فرهنگی و اجتماعی بانوان برای 2ای اخالقی و فرهنگی ورزش هفرهنگ های بیگانه و به خطر افتادن جنبه هجوم  .1

گویی و فرهنگ پاسخ . ضعف4ورزشی ناجا  هایبرنامه در رهنگیف هایفعالیت صخصو در گذاری. سیاست3شرکت در ورزش 

. عدم 7بل تغییرات ا. مقاومت عمومی در مق6زش نیروی انتظامی ور درقیو اخال فضای ارزشی. حاکم بودن 5مشتری مداری 

( فرزندان و سرانهم)هاخانواده مندی. عالقه9. فرهنگ مشارکت و کار تیمی 8های ورزشی از افراد استقالل سیستم هیئت

 ورزشی هایتفعالی به ناجا کارکنان

عوامل فرهنگ 

 یسازمان

. نگرش 4تقویت خالقیت منابع انسانی  .3. نگرش کوتاه مدت مدیران ورزشی ناجا 2ناجا  شی.عدم تفکر راهبردی مدیران ورز1

 رخی از مدیران ورزش ناجا به تغییر. عدم تمایل ب6. محافظه کاری مدیران 5ای به ورزش از سوی مسئوالن قالبی و کلیشه

مدیران و  تفکر

 نابع انسانیم

 

استفاده  EXPERT CHOICE11افزار  با نرم AHPهای اصلی از روش بندی مولفه اولویتر گر به منظوشناسایی عوامل مداخله پس از

د از آن در باالترین رتبه قرار گرفت. و بع 231/0نگرش با وزن  بندی را مشاهده کرد که عاملتوان این اولویتمی 1گردید که در نمودار 

(، عامل 160/0مانی )ز(، عامل ارتباطات برون سا180/0سازمانی )فرهنگ ل (، عوام215/0ران و منابع انسانی )ترتیب عامل تفکر مدیبه 

 ر گرفتند.های بعدی قرا( در رتبه081/0( و عامل شرایط کالن جامعه )133/0رسانه و تکنولوژی )

 رگ. اولویت بندی عوامل شرایط مداخله1ارنمود

 
اید بتوانند در بین بباشد مدیران ورزشی ناجا گر میل مداخلهن عوامریبه نتایج تحقیق عامل نگرش از مهمتبا توجه گیری: تیجهبحث و ن

های محوله، در انجام مأموریت نیروی انتظامی فرماندهان و مدیران ارشد ناجا نگرش مثبتی ایجاد کنند چرا که یکی از عناصر موفقیت

باشد. کسب آمادگی های مختلف میموقعیت بدن درز های الزم برای استفاده از قابلیتو برخورداری کافی ا ادگی جسمانیداشتن آم

نیروی انتظامی  ن یک اولویت درپذیر است بنابراین ورزش باید به عنواهای بدنی با استفاده از علوم و فنون ورزش امکانسمانی و قابلیتج

 قرار گیرد.
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 SWOT یا استفاده از الگوه بانوان شهرتهران بورزش کارات یشناس بیآس

 معلی کارگر، فرزاد غفوری، حسن قائمیه، غالریفاطمه نف

 

ا حقیق کاربردی ب( است.این تSWOTالگوی )  از انجام این پژوهش آسیب شناسی ورزش کاراته بانوان شهرتهران با استفاده از فهد

ته شهر تهران ن کارارامطالعات مشابه، شامل تمام صاحبنظ هش با الگوبرداری ازه آماری پژوتحلیلی اجرا شده است.جامع-روش توصیفی

نفر به صورت هدفمند و در دسترس شامل  رئیس هیات کاراته شهر تهران ، مشاور هیات  250ونمونه آماری  این پژوهش 

سیون کاراته ،اساتید کاراته ،اعضای فدرا یس فدراسیونتهران ، رئیس فدراسیون کاراته ،نائب رئات کاراته شهر کاراته،کارمندان هی

ورزشکاران کاراته شهر تهران بوده اند. برای گردآوری اطالعات و داده  حوزه ورزش ،داوران ، مربیان زن و مرد و نظر درب دانشگاهی صاح

 پرسش نامه های محقق نظرسنجی از شینه و نظرسنجی استفاده شده است.در بخشلعات ادبیات پیها از بررسی اسناد و مدارک ، مطا

تن از 10ی صوری پرسشنامه مورد نظر توسط ییین موقعیت استراتژیک استفاده شد که رواهای تعم ساخته عوامل درونی و بیرونی و فر

برای  قرار گرفت .مورد تایید  فای کرونباخ آن ازطریق  ال اساتید و کارشناسان صاحبنظرنظر مورد تایید قرار گرفت وپایایی

ونی و بیرونی جهت  تعیین رمون فریدمن ، از ماتریس ارزیابی عوامل دی و آزیفداده ها ، عالوه بر شاخص های توص تجزیه و تحلیل

 موقعیت استراتژیک  ورزش کاراته بانوان شهر تهران استفاده شد.

سه فرصت و شش تهدید شش قوت ، پنج ضعف ، ت کنونی از ورزش کاراته بانوان شهر تهران در وضعی یق نشان داد کهیافته های تحق

قرار دارد و درکل در ناحیه رقابتی قرار دارد  .   Tامل بیرونی در ناحیه وو از لحاظ ع Sحاظ عوامل داخلی در ناحیه از ل  و برخوردار بوده

لذا ، در پژوهش ان شهر تهران باشد. کاراته بانوع  ، عدم استراتژیهای مناسب برای ورزش ن دالیل این وضبه نظر می رسدیکی از مهم تری

 راته بانوان در سطح شهر تهران ، فراهم شود.اادهای مناسب ، زمینه بهبود کیفیت ورزش کپیشنه باحاضر سعی شده است 

 

 . ، موقعیت استراتژیک ، برنامه ریزی SWOTموجود ، تحلیل آسیب شناسی ، ورزش کاراته بانوان ، وضعیت  کلیدی: کلمات
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 یداران محصوالت ورزشیگاه خریدورزشی بر وفاداری مصرف کننده از دتاثیر شخصیت برند 

 3 ، سمیه رهبری2مینا مستحفظیان ،1هاجر قدیانی نژاد

 نجف آباد، ایران  ه آزاد اسالمی،، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاکارشناس ارشد .1

 ان د، ایرباآباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آوم ورزشی، واحد نجف ت بدنی و علاستادیار، گروه تربی .2

  آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران هدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگا .3
 

 گاه خریداران محصوالت ورزشی بوداز دید کننده فمصر وفاداری بر برند شخصیت تاثیر حاضر از تحقیق هدف هدف:

شهر  برندهای ورزشی مشتریان کلیۀ را قیقتح آماری جامعۀ. شد انجام پیمایشی تبصور که کاربردی قیقتح روش قیق:روش تح

 جمع آوری جهت. به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدندنفر  385دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  تشکیل اصفهان

رسشنامه ها یایی پپا شد. ( استفاده1990رف کننده آلن )( و وفاداری مص2009)و همکاران  شخصیت برند جونز پرسشنامۀ دو از اده هاد

به ( محاسبه گردید. 83/0( و وفاداری مصرف کننده به برند )85/0نباخ به ترتیب برای شخصیت برند )وبا استفاده از ضریب آلفای کر

مبستگی پیرسون و رگرسیون ، ضریب هنفوریاسم -فکولموگروای شاخص های توصیفی و آزمون ه از هاداده و تحلیلتجزیه  منظور

 شد. تفاده اسچندگانه 

 پنجگانۀ ابعاد بین رابطه مثبت و معنی دار برند بر وفاداری مصرف کننده برند تاثیر دارد. همچنین یافته ها نشان داد شخصیت یافته ها:

 زشی وجود داشت. ور برندهای مشتریان وفاداری ( وسادگی و حساسیت مسئولیت پذیری، جسارت، برند )پویایی، شخصیت

 عملکرد بهبود بر بسزایی تأثیر مشتریان می تواند نیازهای به توجه هکافته ها می توان به این نکته اشاره کرد ه به یوجبا تنتیجه گیری: 

 مسه به دست آوردن نینهمچ و آنان وفاداری جلب و جذب مشتریان در خارجی ایبرنده با رقابت در داخلی ورزشی برندهای موفقیت و

 ارزش بیان و بازاریابی مدیران گیری تصمیم در یا برجسته نقش نتایج همچنین این .باشد تهداش لیملبین ال و داخلی بازار از بیشتری

 .دارند برند شخصیت

 

 ورزشی، محصول ورزشی. ایبرنده مشتریان، وفاداری برند، شخصیت: کلمات کلیدی
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 هرانت شهر در بوکسینگکیک مسابقات تماشاچیان رحضو بر موثر عوامل و هاانگیزه بررسی

 3ییا، مینا رض2امیر احمدی ،1محسن احمدی

 ایران مغان،دا واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی، رویدادهای و ها سازمان در راهبردی مدیریت دکترای . دانشجوی1

 ران جنوب، ایرانآزاد اسالمی واحد تهی، دانشگاه دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی ورزش .2

 ایران ویدادهای ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه،یریت رمد. کارشناس ارشد 3

 

این تحقیق  تهران بود. روشبوکسینگ در شهر ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کیکهدف این تحقیق، بررسی انگیزه

باشد که در هر تهران میگ در شینبوکسو تماشاگران به مسابقات کیک مندانمل تمام عالقهین پژوهش شاپیمایشی است. جامعه آماری ا

ر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در نوبت صبح و عصر برگزار گردید بر اساس تخمین محقق و نظر مسئوالن د 1395/7/5تاریخ 

 و گیری تصادفی انتخاب و مورد تجزیهر بر اساس روش نمونهنف 150که   نفر بوده است 500اد تماشاگران را حدود ری مسابقات تعدبرگزا

های حضور تماشاگران را با مقیاس پنج ارزشی بیست و هفت سوالی است، که انگیزه هآماری قرار گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنام تحلیل

قق تکمیل و پی شنامه ها در حضور محد. کلیه پرسبدست آم 75/0یی پرسشنامه در این پژوهش رد. میزان پایاکلیکرت اندازه گیری می

و آزمون همبستگی اسپیرمن(  LSD) آزمون تعقیبی t ، ANOVAهای تحقیق با استفاده از آزمون یافتهشد و  ریدقیقه جمع آو 30از 

ار و یم یا ورزشکژوهش نشان داد که بین میزان حمایت از تم شده در این پهای انجابررسی. شد تحلیل و تجزیه P≤0.05در سطح 

دهد تماشاگران به تیم ن میاحمایت از ورزشکار، عامل مهمی است که نش مندی وهداری وجود دارد، عالقرابطه معنی حضور تماشاگران

-ند. همچنین عالقه مندی نشان میآیمسابقات می یا ورزشکار محبوب خود عالقه داشته و جهت حمایت از تیم محبوبشان به تماشای

حال  مرور زمان ایجاد شده و گسترش یافته است،قه به السبت به ورزشکار وجود دارد و این عی در بین طرفداران نعالقه باالیدهد که 

 باشد. مندی، بر عهده بازاریابان ورزشی و مدیر تیم میحفظ این عالقه

ها و ر بین انگیزهیشترین میانگین را دب 6/4اص با مندی به بازیکن خچک عبارتند از: عالقهاز بزر  به کو ها به ترتیبمیانگین انگیزه

و در  3، سرگرمی 2/3، خدمات به تماشاگران 4/3، گریز 6/3ایاپای پ، بازی 8/3، پیروزی نیابتی 4/4بوکسینگ  به کیک، 5/4هیجان بازی 

 بود.  7/1میانگین  مندی به تیم بانهایت کمترین مقدار مربوط به عالقه

 

 سینگ، حضور تماشاچیان، شهر تهران.مل، مسابقات کیک بوکها و عوازهانگی :کلمات کلیدی
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 SWOTرزمی جمهوری اسالمی ایران بر اساس تحلیل  تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش های
 3، مینا رضایی2، امیر احمدی1محسن احمدی

 ن، ایراند اسالمی واحد دامغادانشگاه آزابردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی، رای مدیریت راهدانشجوی دکت .1

 می واحد تهران جنوب، ایران.البی و رسانه ها در ورزش، دانشگاه آزاد اسازاریاب .دانشجوی دکترای مدیریت2

 . کارشناس ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران3

 

 مطالعات نوع از پژوهش، این. بود رزمی های ورزش حوزۀ در راهبردی یابی موقعیت و توسعه راهبرد تحلیل ژوهشپ این از هدف

 گیران فدراسیون ورزشهای رزمی شامل تصمیم و مدیران پژوهش، آماری عۀمجا. است کاربردی هدف لحاظ از و توصیفی وهبردی را

 ا،ه کمیته رؤسای بردی،راه شورای یاعضا شامل نها استا هیأت رؤسای قبل، رۀدو دو رؤسای ر،دبی عالی، رئیس، مشاور نایب رئیس،

 طریق برای از نیز آن پایایی آوری جمع ابزار. دندش انتخاب شمار تمام صورت به ها نمونه. ندبود( رنف 70 در مجموع) فنی کمیتۀ اعضای

 کمی های ه ها، روش داد و تهیه( SWOT) نظر صاحب کارشناسان و استادان از تعدادی کمی بخش در و شد کنترل مصاحبه

دون م چارچوبی کارگیری به و کثرت گرایی فن ر،همکا یرسبر فن طریق از روایی کیفی بخش در .بود( ساخته محقق مۀپرسشنا)

 20 قوت، کردند 17آلفای  روش طریق از نیز آن پایایی و تأیید را پرسشنامه روایی بودند، آشنا ورزش های رزمی با که ورزشی مدیریت

. شد ارائه 915)  کرونباخ/ α=0) لتحلی از مندی بهره با. شد تأیید SWOT، بر تکیه با که شد شناسایی تهدید 14 و فرصت 17 ضعف،

WT یاستراتژ 2 و ST 3 استراتژی ،WO 3 استراتژی ،SO استراتژی( 5 تعداد آنها 

  

 .رزمی های ورزش راتژیک،است ، موقعیتSWOT تحلیل راهبردی، برنامۀ :کلمات کلیدی
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 تماشاگران فوتبال یرفتار ارزش یساز نهیآن در نهادسانه و نقش ر

 2، سارا کشکر1بهادر نیحس

 رانی)ره(، تهران، اییدانشگاه عالمه طباطبا یدانشکده علوم ورزش ،یشزور تیریمد یدکتر یدانشجو-1

 رانی)ره(، تهران، اییباطباانشگاه عالمه طد یدانشکده علوم ورزش ار،یدانش -2

 

صورت گرفته است. با توجه به مشخص  فوتبالن تماشاگرا یرفتار ارزش یساز نهیهادها در ننقش رسانه یبا هدف بررسپژوهش  نیا

نه به عنوان نمو ینفر به صورت تصادف 384حجم جامعه نامعلوم،  یبا استفاده از فرمول کوکران برا ،یجامعه آمار قیتعداد دق نبودن

نفر از  11ه از فتصورت گر یهابود که براساس مصاحبهنامه ای محقق ساخته پژوهش پرسش . ابزاردندآماری این پژوهش انتخاب ش

کرونباخ  یپخش، الفا ینفر از جامعه آمار 30 نیب یمطالعه مقدمات کیآن در  ییایپا ،ییروا دییاز تا . بعددیگرد یمتخصصان حوزه طراح

 SPSS یتوسط نرم افزار ها یپرسشنامه برگشت 326 یداده ها ا،هپرسشنامه یو جمع آور عیشد. پس از توز( گزارش داده 0.86)

V.24  وAmos V24   یعامل لیتحل جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هیمورد تجز یاتک نمونه یو ت یدییتا یعامل لیو با استفاده از تحل 

هندگان بوده پاسخ د دیمولفه از د نیان مهمتربه عنو ها،توسط رسانه یکنار مسائل فن در یبعاد اخالقنشان داد که پرداختن به ا یدییتا

 .است

 

 .یرفتار ارزش ،یتماشاچ ،یرسانه سنت ن،یرسانه، رسانه نو ،ییرامگه: یدیکل کلمات
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 یو نقش آن در توسعه اجتماع یورزش یگردشگر

 2بهادر یمهد ،1معصومه حمزه ،1بهادر نی، حس1دیجاو لیفضائ

 انری)ره(، تهران، اییگاه عالمه طباطبادانش یکده علوم ورزشدانش ،یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو -1

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یورزش مدانشکده علو ،یورزش تیریارشد مد یدانشجو -2

 

و ورزش صورت گرفته است.  یظران گردشگرنصاحب دگاهید از یدر توسعه اجتماع یورزش ینقش گردشگر یپژوهش با هدف بررس نیا

 یرت تصادفونفر به ص 384حجم جامعه نامعلوم،  ین براکوکرا ولبا استفاده از فرم ،یجامعه آمار قیشخص نبودن تعداد دقا توجه به مب

آن توسط  ییوار دییبعد از تاانتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بود که  ژوهشبه عنوان نمونه آماری این پ

کرونباخ  یپخش، الفا یآماره نفر از جامع 30 نیب یطالعه مقدماتم کیآن در  ییایپا ،یو گردشگر یورزش تیریمتخصصان حوزه مد

 و  SPSS V.24 یتوسط نرم افزار ها یپرسشنامه برگشت 321 یها هها، دادپرسشنامه یو جمع آور عیاز توز ( بدست آمد. پس0.80)

Amos V.24 ستفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدیو با ا (CFA) ن نشا یدییتا یعامل لیتحل جیفت. نتاقرار گر لیو تحل هیزمورد تج

جرم و  شیو افزا یاجتماع یهایناهنجار شیاافز»  یو در عامل اثرات منف ،«یاجتماع یشاداب زانیم شیافزا»  یدر عامل اجتماع داد که

 .ز عامل ها هستندا کیلفه در هر مو نیو مهم تر «تیجنا

 

 یاجتماع توسعه، توسعه ،یورزش یگردشگر ،یگردشگر :یدیکل کلمات
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 ینقش آن در توسعه فرهنگو  یزشور یگردشگر

 3ینیام ی، مرتض2ییآقا دی، توح2کمال سایرپ، 1دیجاو لیفضائ

 رانی)ره(، تهران، اییعالمه طباطبا دانشگاه یدانشکده علوم ورزش ،یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو -1

 انرین، ارا)ره(، تهییدانشگاه عالمه طباطبا یدانشکده علوم ورزش ،یورزش تیریدارشد م یدانشجو -2

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یه علوم ورزشددانشک ،یورزش تیریارشد مد یدانشجو -3

 

ست. و ورزش صورت گرفته ا ینظران گردشگراحبص دگاهیاز د یگدر توسعه فرهن یورزش ینقش گردشگر یپژوهش با هدف بررس نیا

 یبه صورت تصادف نفر 384حجم جامعه نامعلوم،  یکوکران برافرمول ز با استفاده ا ،یجامعه آمار قید دقبه مشخص نبودن تعدا با توجه

آن توسط  ییروا دیید که بعد از تاانتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بو وهشبه عنوان نمونه آماری این پژ

کرونباخ  یپخش، الفا یمارامعه آج نفر از 30 نیب یمطالعه مقدمات کی آن در ییایپا ،یدشگرو گر یورزش تیریمتخصصان حوزه مد

و   SPSS V.24 یتوسط نرم افزار ها یپرسشنامه برگشت 321 یها، داده هاپرسشنامه یو جمع آور عی. پس از توزد( بدست آم0.80)

Amos V.24 با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأیی و( دیCFAمو )زین یدییتا یعامل لیتحل جیار گرفت. نتاقر لیو تحل هیرد تجز 

و الگو  گانهیرواج فرهنگ ب»  یمنف اتدر عامل اثر  ،«یفرهنگ یهاتیبه فعال ین محلاتشوبق ساکن»  ،یان داد که در عامل فرهنگنش

 هستند.از عامل ها  کیمولفه در هر  نی، مهم تر« یساکنان محل ییو مصرف گرا یبردار

 

 یگتوسعه، توسعه فرهن ،یورزش یگردشگر ،یگردشگر :ات کلیدیکلم
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 ش مردم به فعالیت های ورزش )مطالعه موردی شهر اصفهان(ینقش مدال آوران یک شهر در گرا
 3ا کمال، پریس3، توحید آقایی2، مهدی بهادر1حسین بهادر

 ره(، تهران، ایرانگاه عالمه طباطبایی)ورزشی دانش شجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علومدان -1

 ن، تهران، ایراناورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهر مدیریتد دانشجوی ارش -2

 ان، ایراندانشجوی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(، تهر -3

 

وهش این پژی جامعه آمارصورت گرفته است.  ورزشیمردم به فعالیت های ر در گرایش بررسی نقش مدال آوران شهپژوهش با هدف  این

نفر به صورت تصادفی به عنوان  384 استفاده گردید و آماری از فرمول کوکران ای انتخاب نمونهررا مردم شهر اصفهان تشکیل می داد. ب

، توسط متخصصین حوزه اییرو که پس از تایید دقق ساخته بوتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محی این پژوهش اننمونه آمار

. پس از توزیع و جمع آوری گزارش داده شد( 79.0الفای کرونباخ )، پخش ینفر از جامعه آمار 30طالعه مقدماتی بین ر یک مد پایایی آن

از تحلیل عاملی  ادهو با استف   Amos V24و  SPSS V.24ط نرم افزار های امه برگشتی توسپرسشن 113ها، داده های پرسشنامه

ر مثبت ورزشکاران مدال آور بر روی افراد بوده ثنتایج آزمون تی نشان از ا یل قرار گرفت.و تحل یهمورد تجزای تاییدی و تی تک نمونه

ش کشیده می ه خاطر یک ورزشکار مدال آور به سمت ورزتر افرادی که باست. همچنین نتیجه تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که بیش

 ش ورزشکار مدال آور.ته ورزرشسالمتی جسمانی است نه پرداختن به شوند، هدفشان بیشتر 

 

 اصفهان، فعالیت های ورزشی، مدال آوران، سالمتی ،ورزش: کلمات کلیدی
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 همگانی استان کرمانشاهمردم به ورزش  جذب بر تلویزیونی تبلیغات تأثیر بررسی

 امین راجی

 نشگاه پیام نور یات علمی داعضو ه

 

 هدف با تحقیق این .است انکار قابل یرغ کنونی دنیای رقابتی و متالطم محیط در اه زمانسا رشد و بقا در تبلیغات تأثیر روزهام

 از نظر و کاربردی هدف نظر از تحقیق این است. پذیرفته صورت مردم به ورزش همگانی جذب بر تلویزیون تبلیغات تاثیر بررسی

 تعداد که باشند می کلیه مردم استان کرمانشاه حقیقت این ریآما جامعه .شود می محسوب میدانی -پیمایش نوع از ها دهدا گردآوری

 با که باشد می شاخص 4شامل و یسوال 26 استاندارد ی پرسشنامه ها، داده گردآوری ابزار به عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر 150

 مشتری به دادن آگاهی انمیز با یتلویزیونی ورزش همگان تبلیغات که داد نشان تحقیق تایجن  .شدند دهسنجی لیکرت ارزشی 5 طیف

 نتایج نهمچنی .یابد می افزایش نیز مردم آگاهی میزان باشد باالیی و خوب سطح در تلویزیونی تبلیغات چه هر تیجهندارد. در  رابطه

 لیغاتتب چه هر نتیجه دارد. در رابطه به ورزش بتنس مردم در عالقه ادایج گانی باتلویزیونی ورزش هم تبلیغات که داد نشان تحقیق

 نتایج همچنین .رود می باال نیز شرکت در ورزش همگانی به مردم نسبت عالقه باالیی باشد و خوب سطح در ورزش همگانی تلویزیونی

 تبلیغات چه نتیجه هر در د.دار رابطه زش همگانیمردم در ور به شرکت تمایل ورزش همگانی با لویزیونیت که تبلیغات ددا نشان تحقیق

 .یابد می افزایش نیز زش همگانیربهشرکت در و تمایل باشد باالیی و خوب طحس در یونتلویزی

 

 ورزش همگانی مردم، جذب ایل،تم ایجاد عالقه، ایجاد دادن، آگاهی تلویزیونی، تبلیغات :کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    پوسترمقاالت                                                                                        همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی  چهارمین              
  

233 

 

 تربیت تکمیلی التتحصی نیادانشجو های پژوهش توسعه بر( IRM) ها کتابخانه اطالعات منابع یریتمد نقش

 ورزشی علوم و بدنی
 3، حبیب هنری2کشکر ، سارا1یژ عزیزیوگال

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی -1

 طباییشگاه عالمه طبادانشیار دان -2

 ییدانشیار دانشگاه عالمه طباطبا -3

 

 کمیلیت تحصیالت دانشجویان های پژوهش توسعه بر (IRM) ها کتابخانه اطالعات منابع مدیریت شاضر با هدف بررسی نقتحقیق ح

 ویاندانشج از بودند عبارت پژوهش آماری جامعه .توصیفی و پیمایشی است تحقیق ورزشی انجام شد. روش علوم و بدنی تربیت

 تهران، می،خوارز ی،طباطبای عالمه های دانشگاه در صیلتح به مشغول ورزشی معلو و بدنی تربیت رشته دکتری و ارشد کارشناسی

 گرایش علمی هیئت اعضای نیز و پرورش و آموزش وزارت درسی ریزی برنامه و پژوهش سازمان و راهالز مدرس، تربیت بهشتی، شهید

از پرسشنامه محقق  .ها اهدانشگ این تخصصی های کتابخانه رد شاغل کتابداران، نیز و مذکور های گاهدانش ورزشی لومع مختلف های

مورد تحلیل قرار گرفت.  Spss V23امه جمع آوری گردید و با نرم افزار نپرسش 390ید روایی و پایایی استفاده شد. از تاید ساخته بع

فردی،  خدماتی، و طی، اداریمحی عوامل و متوسط وضعیت در اطالعاتی های بانک و اه پایگاه و تینال فنی، نتایج نشان داد که عوامل

 کتابخانه چاپی عوامل اولویتبندی برای فریدمن آزمون ازهمچنین  .دارند قرار مطلوب وضعیت در یدار نیمع طور به چاپی منابع مرجع و

 عنوان به کتابخانه رد موجود فارسی کتابهای بودن مطلوب»  به مربوط اولویت باالترین. شد استفاده ورزشی علوم های دانشکده های

 و آموزشی نیازهای به پاسخگویی ایرب کتابخانه مجالت بودن مطلوب»  به مربوط ولویتا ترین پایین و «برداری بهره قابلیت درسی منبع

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان های پژوهش عهی تواند در توستوجه به کیفیت کتابخانه های دانشکده های علوم ورزشی م .بود «پژوهشی

 اشته باشد. ورزشی نقش د علوم و بدنی تربیت

 

  پژوهش توسعه ،(IRM) ها کتابخانه اطالعات نابع،م مدیریتکلمات کلیدی: 
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 نقش استمرار درخواست زنان به حضور در استادیوم بر تغییر رفتار اجتماعی مردان تماشاگر

 3، غالمعلی کارگر2ساراکشکر، 1رین بهاروندشی

 

ین ابال بر تغییر رفتار تماشاگران مرد بود. ای فوته ان عالقه مند به حضور در استادیوماستمرار درخواست زن یق حاضر نقشهدف از تحق

معه آماری ، انجام شد. جاتحقیق با شیوه کیفی و کاربرد روش تحلیل درونی و با استفاده از روش مضمون که با ماهیت اکتشافی بود

دفمند بود که پس از اخذ گیری هههای تحقیق به شیوه نمونبه نمونه برتر بودند.. دسترسیفوتبال لیگ تحقیق تماشاگران و هواداران 

عال اشباع نظری صورت گرفت. این افراد شامل تماشاگرانی بودند که به صورت مستمر در استادیوم آزادی حضور ف رنف 20مصاحبه با 

رحله ر سه مد شرکت کرده بودند. از روش کدگذاری بانوان حضور داشتند ل بولیوی کهز در مسابقه فوتبال تیم ملی ایران مقابداشته و نی

کد اولیه بدست آمد که در  30های کیفی تعداد ها استفاده شد. از تجزیه و تحلیل دادهتحلیل داده یکدگذاری باز، محوری و انتخابی، برا

ی، اطالع رسانی شناسایی شد. که ارکت اجتماعی، آموزشنگ سازی، مشمقوله اصلی فره 4گرفتند. در نهایت نیز وله فرعی قرار مق 18

ای حضور در استادیوم ها حواشی بسیار داشته و افکار مخالف در تقابل با یکدیگر رق نشان داد که استمرار درخواست بانوان بج تحقیاینت

یا مدیریت  ورزش توسط خودشان و ر بانوان درازی برای مدیریت رفتار آقایان برای حضونه های فرهنگ سقرار گرفت و نهایتا زمی

از به آموزش عمومی و اطالع رسانی است و زمینه های ینه ای قابل اجراست، برای تحقق این امر نو رسا گیسازمانهای ورزشی، فرهن

مراکزی بانوان در  و قابل تأمل است تا به تدریج برای حضوررمان اصلی مهم همکاری مردان در جهت ایجاد فضایی امن در فرهنگ کشو

در جهت بهبود رفتار تماشاگران در  توانل اجرا گردد.     از نتایج حاصل میتی قابداآن رقابت دارند، با پیش بینی تمهیکه مردان در 

ها در بین ط و اشاعه این مسئولیتالزم را جهت بسربط اقدامات های ذیشود که سازمانورزش، سود برد. همچنین توصیه می

 های مربوطه، انجام دهند.ها و کلیه سازمانهاران، باشگاورزشک

 

 ارتتادیوم های فوتبال، تماشاگران، تغییر رفاس دی:لیکلمات ک
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 یراناینالین هاکی اارتباط ادارک نابرابری جنسیتی با میزان مشارکت و عملکرد ورزشی ورزشکاران زن لیگ برتر 
 2، مهشید محمدی1مهدیه سراجی

 عالمه طباطبایی، تهران، ایران یریت ورزشی، دانشگاهوی دکتری مددانشج -1

 احد تهران مرکز، تهران، ایرانوتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی جوی دکنشدا -2

 

یاسی مطدرح و س اجتماعی اقتصادی، گوناگون هایفرصت سترسی زنان بهد جنسیتی همواره به عنوان چالش و عاملی بازدارنده در نابرابریمقدمه: 

. پژوهش حاضر درصدد بوده است دگذارهای اجتماعی نظیر ورزش تأثیر میکتو مشارل ختلف زندگی زنان ازجمله شغل، تحصیهای مبر جنبهو  ودهب

رد ورزشدی داختده و ارتبداط آن را بدر مشدارکت و عملکدابری جنسدیتی پربه بررسی ادراک ورزشکاران فعال در لیگ برتر اینالین هاکی ایران از ندابر

 اید.زشکاران زن بررسی نمور

عال در لیدگ برتدر ایدنالین هداکی ایدران بدود. بده روش فورزشکار مرد  120ورزشکار زن و  80شامل  تحقیق،ی جامعه آمارشناسی تحقیق: روش

از نه انتخاب شدند. پدس ه عنوان نموبوم باکس، قصر یخ، آیفیت پرو و ارتش( بتیم  4ان )شاملهای لیگ برتر تهرورزشکار از تیم 80ای تصادفی طبقه

 54طالعات استفاده شد. بعد از حذف پرسشدنامه هدای نداقص، اه ادراک نابرابری جنسیتی برای جمع آوری رسشنامپ تعیین میزان روایی و پایایی از

 تحلیل آماری استفاده شد.برای  Spss V23پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. از نرم افزار 

و مدرد  نهایی ملموس بین ورزشکاران زوجود تبعیض تقد بهمعرصد زنان فعال در لیگ برتر هاکی، د 65نتایج، بیش از  بر اساسیق: های تحقیافته

-درصد مردان وجود چنین برتری 30 لی است که تنهااند که به اعتقاد آنها توانسته است بر سطح عملکرد ورزشی آنها تاثیرگذار باشد؛ این در حابوده

به صورت خودآگداه  برای زنان قابل تشخیص بوده است و مردان بیشتر ن،معنا که تبعیض جنسیتی به نفع مردارا پذیرفتند، بدین سبت به زنانهایی ن

ل، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و منزلت الت، وضعیت تاهاند. همچنین بین جنسیت ورزشکاران، سن، میزان تحصینسبت به این رفتارها آگاهی نداشته

 . (p=01/0) مشاهده شد رابطه معناداری جنسیتی هایشهکلی رشذیمیزان پ با والدین سختگیری میزان و خانواده درآمد زانمیغلی فرد، ش

اند و هر چده میدزان تحصدیالت مودهان مرد گزارش نبه نظر می رسد ورزشکاران زن، رفتارهای نابرابرانه بیشتری را نسبت به ورزشکار نتیجه گیری:

تدری از ندابرابری وشدنرهش حاضر درصدد بوده است به ارائه تصدویر پژو د.انحاکم بر شرایط را بهتر درک نمودهبوده است، نابرابری ران باالتر ورزشکا

ی مزایدا به دست آمده از تحقیق، قائل شدن به برخدزد. طبق نتایج ها و تعصبات ذهنی که گاها افراد از وجود آنها آگاهی ندارند بپرداجنسیتی، کلیشه

تواند بر میزان مشارکت ورزشدی یمدر مواردی که محدودیت بودجه وجود دارد( اعزام ت های تمرینی در سالن، اولوین زمانی مردان )شامل بهتریبرا

از هدای مدالی تاتی نظیر پوشش خبدری ورزش بدانوان و حمایداقدامه نماید. ها را با افت قابل توجهی مواجعملکرد ورزشی آنزنان تاثیرگذار باشد و 

هدای بیولدوژیکی زن و وت تنها به تفاوتاعملکرد ورزشی کاهش دهد تا حدی که این تفرکت و شاتواند فاصله زنان و مردان را در مورزشکاران زن می

 مرد محدود گردد.
 

 مشارکت ورزشی عملکرد ورزشی، : نابرابری جنسیتی، ورزشکاران زن،کلمات کلیدی

 

 منابع:
 فصلنامه علمدی ترویجدی  ."جنسیتی بریهاینابرا به نسبت دانشجویان نگرش بر مؤثر املعو بررسی"(. 1394. )اصری محبوبهناصری، سهیال؛ ن

 نگ ایالم.هفر

 ( .1391خاوری، کبری؛ سجادی، حمیرا؛ جبیب پور، کرم؛ و طالبی، مهدی .)"فصدلنامه  ."باا ساالمت روانبرابری جنسیتی رابطه ابعاد احساس نا

 .128-11، صفحات 48، شماره فاه اجتماعیعلمی پژوهشی ر

 2پژوهشنامه زندان، شدمار ه ."کشورهای منتخب خاورمیانه بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در میان". (1392). همتی، رضا؛ مکتوبیان، مریم ،

 . 142-115صفحات 

 Laura Capranica, L; Francesca, M; Halson, S. (2013). “The Gender Gap in Sport Performance: Equity 

Influences Equality”. International Journal of Sports Physiology and Performance, 8, pp: 99-103. 
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 تدوین طرح جامع ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

 مهرعلی باران چشمه، جاسم منوچهری

  آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی شی، دانشگاهورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورز ستادیار مدیریتا -1

 (سیزم)ی ورزش نظامیان المللینرئیس شورای بنایب  -2

 

نددی آمدادگی و توانمها در جستجوی راهکار برای حفظ و ارتقاء های سایر حوزههای ورزشی نیروهای مسلح مانند بسیاری از سازمانسازمان: مقدمه

و  ه حیدات، مددیریت عملکدردتقای چرخالمللی، اربینو نیز حضوری موفق در عرصه رقابت ملی و وهای دفاعی جسمانی کارکنان و توان رزمندگی نیر

مدوثر  امیت ارضدی کشدوروری کارکنان نیروهای مسلح و مقابله با نفوذ دشمنان و حفظ امنیت و تمهای متبوع در راستای بهرهسازمان اجرای راهبرد

مشدخص بده اهدداف توسدعه  دف گذاریش است تا با هیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در تالبدنی نربیتباشند. در این خصوص، سازمان تمی

مدوارد تدرین مهمورزشی و ارتقاء آمادگی جسمانی کارکنان و اهداف قهرمانی و همگانی و در کل توسعه ورزش در قشر نظامیان کشدور دسدت یابدد. 

نیروهای مسلح و کمبود در ورزش نبود طرح جامع بدنی، و نظرات مسئوالن به مقوله تربیتها دیدگاه زای مدیریت نیروهای مسلح را پراکندگیشچال

زم های موجود مستلنیروهای انسانی کارآمد و متخصص دانست. لذا در سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح ج.ا.ایران این مسأله مطرح است که برنامه

هدای علمدی متدداول مدورد شوهدا و روبه کارگیری الگبدین منظور تحقیق حاضر سعی دارد تا با و  باشندمیبازنگری و اصالح محتوایی و ساختاری 

 .های ورزشی، به تدوین طرح جامع ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران بپردازداستفاده به ویژه در سازمان

سداله  10بتدای این تحقیق به بررسی تجربده حددود در ا .ه استبه موضوع و اهداف، از نوع فراتحلیل بودحاضر با توجه  روش تحقیق: روش تحقیق

ورزش نیروهای مسلح پرداخته شد. تجربه ورزش نظامی در کشورها از منظر سیاسی، تامین امنیت و نیز ارتقای آمدادگی رزمدی مدورد ریزی در برنامه

راهبردی های ی مختلف ستادی بررسی گردید. برنامههاح در بخشمینه راهبردهای توسعه ورزش نیروهای مسلیات موضوع در زمطالعه قرار گرفت. ادب

هایی اعم از اداره ورزش ستادکل نیروهای مسلح، سازمان تربیت بدنی ارتش، نیروی انتظامی وبسدیج زمانی ذکر شده مرتبط با سازمان در بازه موجود

، همسوسدازی قهرمدانی ورزش در نیروهدای مسدلح )سدتادکل( اد همگدانی واند: توسعه ابعبه ترتیب بدین شرح بودهها اه غالب آنبوده است که دیدگ

زمان تربیت بدنی ارتش از طریق استقرار راهبرد )ارتش(، نهادینه ساختن تفکر راهبردی در ورزش نیروی انتظامی )نیروی انتظامی(، بهدره دامات سااق

د ی، نحوه برخورهای مذکور از نظر پوشش موضوعی، افق زمانامه سازمانهت اخالقی ساختن محیط ورزش )بسیج(. برنم و آموزش در ججستن از تعلی

ه )آمایش سرزمین(، پوشش جغرافیایی، روش تهیه و روش اجرا به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً اهداف و نیز راهبردها به با توجده بد با فضا

ط گردیدد، ل اسدتنباهای فراتحلیهفکیک گردیدند. لذا بر اساس آنچه از یافتت و منابع تهمگانی، قهرمانی، فرهنگی، تعلیم و تربیها به ابعاد نماهیت آ

و  های محوری، عوامل داخلی و خارجی و راهبردهای ورزش نیروهای مسلح در سطح کالن مطابق با ابعاد ذکر شده اصالحماموریت، چشم انداز، ارزش

 ردید. بندی گدسته

تفاده شده است. لذا از آنجدایی مادین اسای مردانگی نهپذیری نظامی، ملی گرایی و ویژگیانعطافوسیعی برای ورزش به شکل : گیریبحث و نتیجه

بدالقوه در آن، توسعه مشارکت  نماید، توجه به ورزش وکه نیروهای مسلح در راستای ایجاد صلح پایدار، و چیرگی بر اذهان و قلب شهروندان اقدام می

کدارگیری همده ، بده 1404یدران در افدق لح ج.ا.اش نیروهدای مسدانداز ورززد. اهم نقاط مورد توجه در چشدمساممکن می دستیابی به این اهداف را

شدود میباشدد. پیشدنهاد سازی نظامیان به منظور آمادگی دفاعی و همچنین کسب سدکوهای برتدر در سدیزم مدیتوانمندی و امکانات درجهت آماده

نماید؛ همچنین، حضور جددّی زندان ه اقدام موانع مربوط م خانواده نظامیان در ورزش قهرمانی و رفعبرتقویت سه سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح

 نماید. کمک میهای ورزشی انهالمللی نظامیان به افزایش زنان ورزشکار نخبه و پشتوای و سایر رویدادهای بینهای قهرمانی جهانی، قارهدر عرصه
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 ورزشیهای اجتماعی در فروشندگان برندهای ر بازاریابی رسانهی اطالعات ببررسی اثر پذیرش فناور
 3سید صالح الدین نقشبندی، 2، محسن باقریان فرح آبادی1*ید اشرفی فشیسع

 تحقیقات تهرانمی واحد علوم و اد اسالشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزدانشجوی کار -1

 ی واحد علوم و تحقیقات تهرانآزاد اسالم ار گروه مدیریت ورزشی دانشگاهیاستاد -2

 انشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانورزشی د استادیار گروه مدیریت -3

 
 انجام گرفته است.  ای ورزشیروشندگان برندههای اجتماعی در فرسانهپذیرش فناوری اطالعات بر بازاریابی بررسی اثر  هدف پژوهش حاضر با هدف:

وده که به دنبال رابطه علّی بین متغیرهاست و به روش مبستگی باز نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات هاین تحقیق  روش تحقیق:

نموده و دارای صفحه  هت استفادفناوری اطالعا ن که از ابزارهایی تهراماری تحقیق، فروشندگان برندهای ورزشمیدانی انجام شده است. جامعه آ

 200نفر برآورد شد که تعداد  196جدول مورگان تعداد  توجه به حجم نمونه با. (N=400)باشد والت ورزشی خود هستند، میام برای محصاینستاگر

های مورد استفاده امهنفت. پرسشادفی صورت پذیربرداری تصنمونه به روشگیری جامعه آماری توزیع شد. نمونه ای متشکل ازپرسشنامه در نمونه

اجتماعی الروچ و های امه استاندارد بازاریابی رسانهو پرسشن (1986شناختی، پرسشنامه استاندارد پذیرش فناوری دیویس)االت جمعیتشامل سؤ

حلیل باخ به تأیید رسید. تجزیه و تنلفای کروفاده از ضریب آها نیز با استمهپرسشناها مورد تأیید بوده و پایایی شنامه( بود. روایی پرس2012همکاران)

های فراوانی برای و استنباطی به عمل آمد. در بخش آمار توصیفی از جدولتوصیفی  برای آمار  LISREL و SPSS ا با استفاده از نرم افزار هداده

مدل سازی ای، رگرسیون و تک نمونه t ف،واسمیرن-فآزمون کولموگرومار استنباطی از . در آهای جمعیت شناختی استفاده شدل دادهتجزیه و تحلی

  در نظر گرفته شد. ≥ P 01/0 ری برای تمامی تجزیه و تحلیل هامعنی دا ادالت ساختاری به منظور آزمون فرضیات استفاده شد. سطحمع

، ≥ 01/0P)داری وجود داردعنیمن تفاوت های آو مؤلفه رضی پذیرش فناوریده و فنشان داد که بین میانگین  مشاهده ش نتایج تحقیق ها:یافته

15/30 =t .)01/0)داری وجود داردهای آن تفاوت معنیتماعی و مؤلفههای اجههمچنین بین میانگین مشاهده شده و فرضی بازاریابی رسانP ≤ ،

57/24 =tثبت بودن (. با توجه به مt مقدار مشاهدهتوان گفت که می ،اجتماعی هاییابی رسانهاطالعات و بازار فناوریهای پذیرش در همه مؤلفه 

داری در وضعیت طور معنیهای آن بههای اجتماعی و مؤلفهسانهاریابی رهای آن و همچنین مقدار مشاهده شده بازفناوری و مؤلفهشده پذیرش 

یج اجتماعی را دارد. براساس نتا یهارسانهینی بازاریابی بری توانایی پیشش فناورفی تحلیل رگرسیون نشان داد که پذیرمناسب قرار دارند.از ط

یابد. نتایج نشان داد ( افزایش می353/0های اجتماعی)بازاریابی رسانه فناوری، ، به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل پذیرشضریب بتا

 .تنادار اسصورت مثبت و معرد و این اثر به ثیر داهای اجتماعی تأبر بازاریابی رسانه پذیرش فناوری

های هوشمند که خصوص از طریق گوشیجازی بهد ناشی از استفاده روزمره اکثریت فروشندگان از فضای متوانمده میدست آنتایج به گیری:نتیجه

توان می اجتماعی،های ابی رسانهطالعات بر بازاریاوری اوجه به اثر مثبت و معنادار پذیرش فندر دسترس عموم مردم قرار دارد باشد. از طرفی با ت

های اجتماعی و ت به محاسن بازاریابی رسانهدگان نسبرت افزایش پذیرش فناوری به مرور، میزان اطالعات فروشنرد که در صوگیری کطور نتیجهاین

واهد شد. فروشندگان خاجتماعی های ابی رسانهه آنها از بازاریاستفادش پیدا کرده و این امر باعث افزایش قابلیت سودآوری آن برای فروشندگان افزای

های مربوطه، بیش از پیش از اطالعات و یادگیری مهارتفناوری  تر با فناوری و همچنین تقویت پذیرشنند با آشنایی بیشتوارزشی میبرندهای و

آنها قرار داده است، در امر  ر اختیارهای سنتی دروشار کمتر نسبت به نه بسیی اجتماعی که امروزه، فناوری با هزیهاابزارهای متفاوت مانند شبکه

 فروش محصوالت خود بهره ببرند.ازاریابی و ب
 

 های اجتماعیازاریابی رسانهناوری، بپذیرش، ف کلمات کلیدی:
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 طیشراشهر تهران به منظور بهبود یورزش یبرگسترش گردشگر تیخدمات واحساس امن تیفینقش ک یبررس

یزمستان یشگرگرد یکمپ ها یصاداقت  

 2یعابد غالمرضا، 1یناسلم حسانا

 دانشگاه آزاداصفهان یورزش تیریمد یدکتر یودانشج -1

 یورزش تیریکارشناس ارشد مد -2

 

 طیشرا تهران به منظور بهبودشهر  یورزش یبرگسترش گردشگر تیخدمات واحساس امن تیفینقش ک: هدف از پژوهش حاضر هدف

 ی بود. نزمستا یگردشگر یاکمپ ه یاقتصاد

نیز،  پیمایشی و از نظر استراتژی -ها توصیفیه گردآوری دادهاز نظر شیو هش حاضر از لحاظ هدف کاربردی،وپژ حقیق:روش ت

دادند، که تشکیل ی زمستان یردشگرگ یکمپ هاگردشگران جامعه آماری این پژوهش را بستگی است و به روش میدانی انجام شد. هم

گردشگر به صورت تصادفی انتخاب و  384امحدود، به جدول مورگان برای جوامع ن هس با توجشد. بر این اساا نا محدود می بااد آنهتعد

ه سلطانی (، پرسشنامه احساس امنیت خلیف2008ار پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو ) تند. ابزمورد بررسی قرار گرف

)فراوانی،  های آمار توصیفیی بود.  شاخصرمپ گردشگحضور مجدد در کساخته تمایل به  ه محقق( و پرسشنام1391و همکاران)

میرنوف برای بررسی توزیع داده ها استفاده شد. از ضریب همبستگی اس -گروفمیانگین، انحراف معیار، رسم نمودارها(. از آزمون کلمو

تعیین  P ≤ 05/0ش هاین پژو داری درح معنیه استفاده شد. سطون سادابط و برای پیش بینی از آزمون رگرسیپیرسون برا بررسی رو

 ( انجام گرفت.23)نسخه SPSSافزار آماری سیله نرمآماری به و شد. محاسبات

(، بین کیفیت خدمات با r =490/0و  P=  001/0 ≤05/0گردشگران )  تیاحساس امنایج نشان داد بین کیفیت خدمات با نت ه ها:یافت

ضور مجدد در کمپ تمایل به ح با تیاحساس امن(، بین r= 412/0و  P=  001/0 ≤05/0ی ) دد در کمپ گردشگرضور مجتمایل به ح

 0/24داری وجود دارد و متغیر کیفیت خدمات ، ر آماری رابطه مستقیم و معنی( از نظr= 456/0و  P=  001/0 ≤05/0گردشگری ) 

 کند.بینی مین را پیشدر کمپ گردشگرایل به حضور مجدد یر تمادرصد از متغ 9/16غیر احساس امنیت ، درصد و مت

جدد در کمپ گردشگری از دید ه حضور مبر تمایل ب های تحقیق مبنی بر نقش مؤلفه های ذکر شدهجه به یافتهنتیجه گیری:  تو

تناسب با خدمات مناسب و م انات وز یافته های پژوهش حاضر و ارائه امک، تا مدیران اماکن با استفاده اگرددیممشتریان پیشنهاد 

 د در کمپر بهبود فرایند جذب مشتریان و تمایل آنها به حضور مجدت در آنها دن و همچنین افزایش احساس امنیاای مشترینیازه

 گردشگری تالش کنند.

 

 های زمستانی گردشگری ورزشی، ورزش ، تیخدمت، احساس امن تیفیک کلمات کلیدی:
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 ی ورزشین در باشگاه هاضایت مندی مشتریات با ررابطه کیفیت خدما

 4، مهدی اسدی3روزهحمد صادق افم، 2پریساساریخانی، 1بیب هنریح

 طباییالمه طباع دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه -1

 کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی -2

 استادیار دانشگاه جهرم -3

 اسی ارشد دانشگاه آزاد الرستانکارشن -4
 

 

سوی دیگر در دنیای رقابتی  رکت است، ازی مشتری و عملکرد مالی برتر شرفظ وفادا، کلیدی برای حرضایت مشتریروزه ام:دمهمق

 و تریناز موثر یکی. توانند از طریق آن به مزیت رقابتی دست یابندها میایی است که سازمانهزمینه امروز، کیفیت خدمات یکی از

به  و الیع کیفیت با مشتریان به خدمات ارائه  است. وآسان قصمیان و کیفیت اب خدماتی ارائه یبرا شتال راهبردها اینترین  ولمتدا

(. لذا بررسی و شناخت شاخصه ی رضایت 2002، 1شود )هسلینک می شرکت برای رقابتی های ایجاد مزیت موجب مستمر، طور

ت سیت یا شکیین کننده موفقح رضایت مشتری تعیتا سطن بدین لحاظ حائز اهمیت بوده که نهامشتری و سنجش رضایت مشتریا

یان با فلسفه های  .ناگون از مشتر رد در حوزه ورزش به دالیل زیادی از جمله انواع متفاوتاین رویک (.1384سازمانها است. )روستا، 

 یکیفیت برنامه ها همچون خدمات کیفیت که رسید نتیجه این به (2008چوان )  نسبت به ورزش از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 این رد مشتریان با وفاداری رضایتمندی بین معناداری ارتباط داد نشان یجنتا و دارد تأثیر مشتریان ندیمرضایت بر باشگاه محیط

ع اب رجوای افزایش کیفیت ارائه خدمات به ارب(. در تحقیقی به عنوان راه کاره2015، )2چاپارا و همکارانهمچنین  .دارد وجود شگاههابا

 .ات با انتظارات مشتریان داردصوالت و خدمایت مشتری بستگی به چگونگی محضکه ر ددناین نتیجه رسی انجام دادند به

(. و 1988تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت خدمات از الگوی سروکوال ) گیری اندازه ابزار و پیمایشی روش پژوهش،: شناسی روش

شی  شهر مشتریان باشگاه های ورز از فرن 840 بر مشتمل آماری عه( بود. جام2004ی)ی کانوپرسشنامه رضایت مندی مشتری از الگوی

 انتخاب آماری نمونه به عنوان  آنها از نفر 200 ریق فرمول کوکرانمونه ازطن حجم با متناسب تصادفی گیری نمونه طریق از رد بود کهالم

تفاده از تحلیل گویه، و سها با ا روایی پرسشنامهاطی انجام گرفت. استنب ل داده ها در دو سطح آماری توصیفی وتجزیه وتحلی .شدند

های حاصله ها، دادهآوری پرسشنامه. پس از جمعگزارش شد( 88/0( و )81/0فاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب )ی آن با استپایای

 .گرفتند ل قراررگرسیون و فریدمن مورد تجزیه و تحلیتوسط آزمون همبستگی پیرسون و آزمون 

پاسخگویی، همدلی در تبیین رضایت مندی مشتریان نقش ه اطمینان، محسوس ، قابلیت اعتماد ، نحو لعاد عواماب: ها یافته ای نتایج

اساس ضریب تعیین تعدیل شده درصد در تبیین رضایت مندی مشتریان باشگاه های ورزشی مؤثر بودند. بر99نی با احتمال تند ، یعداش

ت رضایت مندی مشتریان که درصد تغییرا 90/0اند و ابعاد تبیین شده نوسیله ایی مشتریان به غییرات رضایت منددرصد ت،  363/0

 ای دیگر تبیین می شود که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. ه متغیرهقابل قبول  می باشد، به وسیل
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 نمشتریابررسی رابطه بین کیفیت و رضایتمندی : 1جدول 

 β 
β 
 t p-value R 2R د شده()استاندار

 زمون معناداری رگرسیونآ

F p-value 

 ثابت

 عوامل محسوس

 قابلیت اعتماد

 نحوه اطمینان

 وییپاسخگ

 یهمدل
 

870/30 

214/1 

384/1 

634/0 

941/0 

342/1 

 

 

285/0 

249/0 

141/0 

191/0 

330/0 

937/7 

872/4 

288/2 

438/2 

284/3 

689/5 

890/3 

249/0 

323/0 

260/0 

287/0 

236/0 

 

602/0 

 

 

363/0 

 

103/22 
0.000 

 

 

ود دارد که این نتایج با نتایج گراند، وج 000/0ضایت مندی مشتریان باشگاه های ورزشی ارتباط معناداری خدمات با ر کیفیت: بحث

لی و  (، هاک2012ران)(، سالیما و همکا2014س)(، تئودوراگی2015ندگرین و همکاران )(، لی2015چاپارا و همکاران ) (،2008چوان )

 باشگاه های ورزشی امروز ازنی ترین مهمسو می باشد. آنها به این نتیجه رسیدند که ( هم2009ا )( ، پدراگوسا و کوری2010اران)کهم

 تر نگپرر و تر جدی مختلف های عرصه در ر مشتریانحضو و هرچه است رضایت مشتری ایجاد نها آ کیفیت خدمات گسترش برای

ری و عملکرد مالی برتر شرکت است، از سوی دیگر وفاداری مشترضایت مشتری، کلیدی برای حفظ  واهد شد.خ بیشتر آنها  رضایت باشد

مزیت رقابتی دست یابند. کیفیت توانند از طریق آن به ها میهایی است که سازمانامروز، کیفیت خدمات یکی از زمینه ی رقابتیدر دنیا

ظارات مشتری و ادراک آنان از سه میان انتتری و رجحان یک خدمت، از مقایردرباره بوتی جهان شمول نوان نگرش یا قضا، به عخدمات

 و (مشتری ادراکات) کرده دریافت که خدمتی بین مقایسۀ با را کیفیت خدمات اغلب مشتری ..شودی میعملکرد واقعی خدمات، ناش

 به دبای میشود، ارائه مشتریان به ورزشی مراکز در که تیخدما بنابراین .میکند ارزیابی( مشتری انتظارات) داشته انتظار که خدمتی

 انتظارات شکاف میان رساندن صفر به و خدمات کیفیت ارتقای باید رزشیو گاههایباش مدیران هدف و بوده نزدیکتر مشتریان انتظارات

 رضایتمندی سطح باشد، رن نزدیکتمشتریا سته هایخوا و انتظارات هب شده ارائه خدمات کیفیت هرچه زیرا باشد، مشتری ادراکات و

 .میشود بیشتر نیز مشتریان

لویت عوامل محسوس که در مقاله شناسایی شد می تواند رضایت جه به اوارتقای کیفیت خدمات به خصوص با تو: نتیجه گیری

 .مشتریان را ارتقا  دهد
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   فارساستان  یبدن تیترب رانیدب :یمطالعه موردی منابع انسان نشینظام گز یعارضه ها نییو تع ییشناسا
 4،  مجتبی نوری3*اریخانیپریسا س ،2روزهمحمد صادق اف، 1ییب هنرحب

 دانشگاه عالمه طباطبایی یریت ورزشی دانشیار مد -1

 رم نشگاه جهاستادیار مدیریت ورزشی دا -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی -3

 رستانکارشناسی ارشد دانشگاه ال -4

 
 گرفت.  پرورش صورت در آموزش و دبیران تربیت بدنی ع انسانیظام گزینش منابن هایعارضهبیین ئی و تاین پژوهش با هدف شناسا: هدف

های انجام شده داخلی و خارجی جام شد. ابتدا به بررسی ادبیات موضوع و پژوهشیدانی ان: مقاله حاضر توصیفی بود و به روش مروش شناسی

سانی نیروی ان ینیابی جذب و تامعیارهای عارضهمها و زیری و سنجش معیارالزم برای شناسائهای ضشد تا مبانی اولیه در تدوین پیش فر پرداخته

ها، مصاحبه های فرضت موضوع و ایجاد ذهنیت اولیه، جهت کاربردی شدن پیشسی ادبیاتربیت بدنی در آموزش پرورش فراهم آید. پس از برر

رهای بدست این اساس از میان مجموعه معیا گرفت. برتان فارس صورت آموزش و پرورش اسباالی اتید دانشگاهی، مدیران و افراد رده مفصلی با اس

گزینش و انتصاب به عنوان معیارهای زیربنائی بهسازی نظام جذب و تامین نیروی  انتخاب، مده با استفاده از تکنیک دلفی چهار معیار کارمندیابی،آ

ه رسشنامه خبرسوال تدوین گردید. پ 40کب از رسشنامه مه خبره و دو پرهش از دو پرسشنامای پژوهبرای گردآوری دادهشناسائی شدند.  انسانی

پرسش  6ه است. از آنجا که چهار معیار اصلی داریم این پرسشنامه مرکب از تنظیم شدشماره یک به مقایسه زوجی معیارها براساس هدف پژوهش 

آماری در ادامه از جامعه  سنجد.می ای اصلی ردرونی معیارها انه است که روابطگش سهشامل چهار دسته پرس 2مه خبره شماره است. پرسشنا

آماج پژوهش قرار گرفت. در یک مطالعه مقدماتی جهت تست پایائی  انتخاب وگیری تصادفی نفر به روش نمونه 123ای به حجم ، نمونهپژوهش

ب برآورد گردید. بعد از حصول وی آن مطلگردید و پایائ رسشنامه ها توزیعشد و پنفر به تصادف انتخاب  15ای مرکب از پرسشنامه نیز، نمونه

ها، به توزیع پرسشنامه در نمونه آماری پرداخته شد و به این ترتیب داده گرد آوریپایائی و روائی پرسشنامه موجود به عنوان ابزار اصلی  اطمینان از 

 آوری شد ژوهش گردهای پتی فرضیهش درستی یا نادرسو سنج ام اولیه جهت پردازش، تجزیه و تحلیلداده های خ

. نتایج حاصل از از بیشترین اولویت برخوردار استانسانی  ذب نیرویجیابی نظام قدار ویژه معیار انتصاب در عارضهم قیتحق جیابراساس نت : یافته ها

اولویت برخوردار است.   نز بیشتریرحله انتخاب، ا( در م14ر شماره یرمعیادهد توجه به توان علمی افراد )زمی مقایسه زوجی زیرمعیارهای اصلی نشان

شود و  کارمند یابی، انتخاب و انتصاب در تامین نیروی انسانی یرد م )0H(به دست آمده برای فرضیه اول، دوم و چهارم، فرض صفر  جه به نتایجبا تو

 .ش تاثیری ندارددارد و عامل گزینوجود ناست ولی دلیلی برای رد فرض صفر سوم آموزش و پرورش موثر 

ه روشنی گواه بر این است که در نتایج ب توان در قالب پیشنهاداتی به سازمان ارائه نمود زیرایپژوهش را م : تفسیر نتایج حاصل از اینیریگنتیجه 

مات االز ازن آ تیو ماه یعلم یبا روش شناس ییآشنا .شودهائی مشاهده میوی انسانی  شکافیابی نظام جذب و تامین نیرتوجه به فاکتورهای عارضه

شود.  یمراحل و منابع مسائل آغاز م ییاسابا شن ینمسائل منابع انسا یعلم ی. روش شناسدیآ یبشمار م یمروزا یبع انسانمنا رانیمد یهایازمندیو ن

 ابی صورت گیرد.یعارضه تیو ماه یعلم یسروش شنا یشتری بهتوجه ب. بنابراین باید باشد یآن م یانه هاو نش زیاز آن مستلزم تم نهیبه یبهره بردار

 

 ، منابع انسانی، دبیران، تربیت بدنینظام گزینش کلمات کلیدی:
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 در صنعت ورزشورزشی   جایگاه مدیریت

 شعله خداداد کاشی

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اد فروشی، رویدنسری، تبلیغات، حامیان، بلیت االی، اسپاحث قانونی و مقتصاد، رسانه، مبقبیل اصعنت ورزش شامل وجه های گوناگون از 

فراغت  و غیره می باشد. ده درصد اقتصاد کشورهای پیشرفته را ورزش و اوقات ها، تجهیزات، فروش تجهیزات ، توریست ورزشی، تفریح 

آمریکا نقش داشته. در این  ر اقتصادبیلیون دالر د 426زش به تنهایی یکا وراعالم شد که در ایاالت متحده آمر 2011میسازد، در سال 

ی در اختیار صنعت ورزش است، این عناوین در د و مابقرشته تولید علم میکن 20رشته دانشگاهی تعریف شده که  300ت بیش از صنع

ن ار این میریف شده است. دالمللی ورزشی تع و بین نشگاه ها و سازمانها و نهاد های ملیبخش های حرفه ای ورزش ، ورزش مدارس و دا

هر سال مطالعات مدونی در  استرالیابسیار قابل توجه است به این ترتیب که در کشوری مانند نیروی ماهر نقش دانشگاه ها برای تربیت 

اس نیاز روی خروجی بر اس رکز بربدنی صورت میگیرد و سعی میشود که تمارتباط با شکاف بین فارغ التحصیالن و شاغلین رشته تربیت 

ه؟ آیا طراحی شدرنامه درسی و آموزشی  دانشگاه ها بر اساس نیاز بازار در ایران ب یرد. اما سوال اینجاست که آیاگعت قرار های صن

ی از صنعت چه سهمدانشجویان به بازار کار وجود دارد؟ دانشجویان در دانشگاه مشاوره شغلی دریافت میکنند؟ آیا برنامه ای برای ورود 

ن میان آیا فدراسیون های ورزشی که نبض ورزش قهرمانی اند؟ در ای ربیت بدنی به خود اختصاص دادهتن رشته ا فارغ التحصیالورزش ر

 دانشگاه ها مرتبط می باشند؟ستند با ه
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 s.w.o.t  تحلیل از استفاده با شاهرود شهرستان همگانی ورزش مدیریت مطلوب راهبردهای تدوین
 

ذبیحیاسماعیل مری ، حسن عا  

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی -1

 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمساراستادیار   -2

 

 چکیده :

  است.  swot تحلیل اساس بر ورزش همگانی شهرستان شاهرود حوزه در مدیریت مطلوب راهبردهای تدوین حاضر تحقیق از هدف

و از نظر اجرا،  کاربردی تحقیقات نوع از هدف لحاظ از و راهبردی مطالعات یطۀح در موضوع ساسبرا و توصیفی اضرح حقیقت روش

 اداره کارشناسان ،(نفر 5)شاهرود شهرستان جوانان و ورزش اداره معاونین و نفر، شامل: مدیر 85 پژوهش این آماری جامعه .بود میدانی

 ورزش با طمرتب ورزشی های سازمان و شاهرود هرستانش همگانی ش هایورز هیأت رشناسانکا ود،شاهر شهرستان جوانان و ورزش

 علمی هیأت اعضای ،(نفر 8)شاهرود شهرستان همگانی ورزش هیأت ایه کمیته رؤسای و همگانی ورزش هیأت رئیس ،(نفر20)مگانیه

 ورزشی مدیریت رشته کردهحصیلت و نخبه زشکارانور و نمربیا ،(نفر 6) شاهرود شهرستان ورزشی مدیریت رشته در ها، دانشگاه

 جامعه افراد تعداد اینکه علت به تحقیق این در تشکیل می دهد. ،(نفر 46)باشند می ارتباط در همگانی ورزش هیأت با که شهرستان

 ذال گیرد،می ربرد را موردنظر معهجا راداف تمامی و بوده جامعه با برابر و نمونه شد استفاده سرشماری روش از بنابراین است، بوده محدود

دکتر  که توسط ، سشنامهبا استفاده از پر حجم نمونه جامعه آماری پژوهشنجی از نظرسباشد. می نفر 85 پژوهش این در آماری نمونه

تبار محتوای این فت. اعطراحی گردیده است، انجام پذیر 1395محمد اعرابی در کتابی با عنوان دستنامه برنامه ریزی راهبردی در سال 

  .است بوده محتوا روایی روش پرسشنامه، اعتبار و آزمونین شده است افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیپرسشنامه توسط 

 همگانی ورزش قوت نقاط با مرتبط اول سشنامه به منظور بررسی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامهچهار پر

 با سؤال 10 دارای و شدهطراحی یهمگان ورزش ضعف نقاط با مرتبط دوم نامهپرسش ،863/0 ییپایا با سؤال 10 دارای و شدهطراحی

 چهارم پرسشنامه ، 832/0 پایایی با سؤال 10 دارای و شدهطراحی همگانی ورزش هایصتفر با بطمرت سوم پرسشنامه  ،790/0 پایایی

 اهداف شبردپی با مرتبط پنجم، باشد و پرسشنامه می 901/0 پایایی اب سؤال 10 دارای و شدهطراحی همگانی ورزش تهدیدهای با مرتبط

 شناسایی و تعیین ضعف، قوت، نقاط شدن مشخص منظور به نگینمیا ایسهمق آزمون از باشد. می 849/0 پایایی با سؤال هفت دارای

 – روفکولموگو نموآز. یدگرد ط، استفادهویت بندی این نقاهت اولو از آزمون فریدمن ج پرسشنامه  موارد از یک هر موقعیت و وضعیت

 وضعیت)مطلوبیت( بررسی جهت .فتگر قرار دهستفاا جامعه مورد های متغیر های داده توزیع بودن تهنرمالی ررسیب جهت فسمیرنوا

 وتحلیل تجزیه از پس . شد تفادهسون اسپیر آزمون از متغیرها بین همبستگی ای، جهت نمونه تک تی آزمون از آماری جامعه در متغیرها

ی راهبرد ۀمنطق در ورزش همگانی در شهرستان شاهرود که شد مشخص لیداخ و خارجی عوامل از هریک ارزیابی ماتریس تشکیل و

 دو: شامل راهبرد، 11 مجموع، در ،SWOT تحلیل اساس بر. گردید ارائه هاآن مطلوب راهبردهای و دارد قرار( WOکارانه ) محافظه

 .گردید تدوین WT راهبرد دو و ST اهبردر سه ،WO اهبردر چهار ،SO اهبردر

 

 .ورزش های همگانی شهرستان شاهرودهیأت  د،نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدی ،راهبرد، برنامه ریزی :یلمات کلیدک
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 ی فوتبال ایرانهاومیاستادبر حضور خانوادگی در  مؤثرارائه مدلی از عوامل 
 2یمه کالته سیفرمعصو ،1⁎شهال گری

 د مدیریت ورزشی دانشگاه مازندرانکارشناس ارش -1

 مدیریت ورزشی دانشگاه مازندراننشیار گروه دا -2

 

مردم را به خود اختصاص داده و فوتبال به لحاظ  یاز زندگ یاست که بخش قابل توجه یاگونهبه 21ن نفوذ ورزش در قر هدف:

. (1397اران، و همک یشیاست )درو شدهلیتبد یو جهان ریفراگ یبه ورزشبودن  یو مردم تیمحبوب فردمنحصربه یژگیاز و یبرخوردار

که مبدل کرده  یفراغت یهاتیفعال نیتراز سالم یکیعه آن را به ختلف جاماقشار م نیآن در ب یفوتبال و تماشاگر یباال یگستردگ

نائل  گریکدیاعضا با  یخانواده و دوست انیبن میبه تحکبخش و مفرح لذت طیمح کیو تجربه  هاومیبا حضور در استاد توانندیها مخانواده

 یحضور خانوادگ ینهیدر زم یچالش اساس کیبا  رانیا یهاومیر استادفوتبال د یراست که تماشاگ یدر حال نی(. ا1397 ،یشوند )گر

راستا محقق  نی. در همکندیها سلب ماز آن زیرا ن یخانوادگورود  ییفوتبال توانا یهاومیرو است و عدم اجازه حضور بانوان در استادروبه

 مسابقات است. یتماشاگر یبرا نرایبال افوت یهاومیاستاد در یاثرگذار بر امکان حضور خانوادگ عوامل ییاسابه دنبال شن

گلوله  کیکنهدفمند و با ت قیعه تحقانجام شد. جام یفیصورت ککه به باشدیم یاکتشاف -یاحاضر از نوع توسعه قیتحق روش تحقیق:

 یهامصاحبه منتخب تحت ینفر 20 تیجمع نیانتخاب شدند و ا یورزش یهادادیرو تیریمد نهیو متخصصان در زم دیاسات نیاز ب یبرف

صل از حا یهاداده لیوتحلهیرفت. جهت تجز شیپ ینظر تیقرار گرفتند و مصاحبه تا مرحله اشباع و کفا افتهیساختار مهین ق،یعم

و  یباز، محور یسه مرحله کدگذار یکه ط دیظر رسبه ن رهبانیدرا کردیرو نیبهتر ،یزریگل کردیرو اد،یداده بن هینظرها مطابق مصاحبه

کنندگان در تن از مشارکتپنج اریشده و کدها در اختمدل کشف تینهاانجام شد. در یپردازهیقرار گرفت و نظر یسموردبرر یانتخاب

 شدند. دیتائ زین هایکدگذار ییایو پا ییروا ق،یتحقحاصل از  یهاهافتی دیتا با تائگرفت  قرار قیتحق

در  یمقوله اثرگذار بر حضور خانوادگ 13ز مصاحبه نشان داد که حاصل ا یهاداده یفیک لیو تحل قیحاصل از تحق جینتا :هاافتهی

ارائه  ،یرهنگ حضور خانوادگفراغت، توسعه فال، گذران اوقات ه فوتبرشت یریوجود دارد که شامل فراگ رانیفوتبال ا یهاومیاستاد

 یبرگزار ژهیو ریمردم جامعه، تداب یماعحقوق اجتحاکم بر جامعه،  یو اصول شرع استیس جامعه، یرفاه مال سطح ،ینوادگخا یهاتیبل

 میمستق راتیأثکه ت باشدیم یفناور غ،یو تبل یآگه ا،هومیاستاد یکیزیساختار ف ها،ومیاستاد یمنیا ،یشناختجامعه یهایژگیمسابقات، و

 یامکان حضور برا صورتنیا بدت گذاردیم رانیفوتبال ا یهاومیدر استاد هانوادهخا یضور براح طیبود شرادر به یمؤثر میرمستقیو غ

 یایزابدان صورت از متا  ابدی شیافزا زیال نفوتب یهاومیتماشاگران و هواداران حاضر در استاد تیآن جمع یها فراهم گردد و در پخانواده

 کرد.سن استفاده حضور به نحو اح نیمثبت حاصل از ا

ها انسان انیکه تعامل م باشدیو پرطرفدار موجود در جامعه م جیمه یراغتف یهاتیفوتبال ازجمله فعال یهایباز یتماشا: یریگجهینت

زجمله جامعه ا یهاهمه افراد و گروه یضور براو امکان ح نهیمالزم است تا ز نیبنابرا دهد؛یم شیافزا هاومیرا به ضمن حضور در استاد

فوتبال  یهاومیدر استاد یمقوله اثرگذار بر امکان حضور خانوادگ 13 قیحقت یهاداده لیشده از تحلها فراهم گردد. مدل ارائهدهخانوا

 شیو گرا تیجذاب شیعالوه برافزا ردیگ قرار رانیا یالو فوتب یالن ورزشو مسئو رانیکه اگر موردتوجه و تمرکز مد کندیم یرا معرف رانیا

 ،یمال انیحام یگذارهیدر توسعه سرما نیداشت، همچناهد ه خوبه همرا زیتوسعه ورزش خانواده را ن ران،یمردم ا انیم ه فوتبال درب

 رانیجانبه فوتبال اشد و توسعه همهر تاً ی. که نهاو .. یرتبه جهان شور درفوتبال ک گاهیفوتبال، ارتقا اعتبار و جا یالمللنیمسابقات ب یزبانیم

 بود. اهدمثمر ثمر خو زین دسازیم سریمرا 

 

 ادگی، نظریه داده بنیاد.ضور خانواستادیوم، ح کلمات کلیدی:
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یورزش یبا رفتار مصرف کنندگان کتاب ها میمستق یابیارتباط بازار  

 3یجاسم منوچهر ،2یلیاعمحمد رضا اسم ،1زدپرستیا الیل

  یزواحد تهران مرک یدانشگاه آزاد اسالم یادکتر یدانشجو-1

 یدانشگاه آزاد اسالم یورزش تیریگروه مد اریدانش-2

 یدانشگاه آزاد اسالم یورزش تیریگروه مد اریاستاد-3

 

  یورزشهای ب امصرف کنندگان کت دیبر رفتار خر میمستق یابیبازار ریتأث بررسیهدف: 

 هیشامل کل یامعه آمارجام گرفت. جان یدانیاست که به صورت م ید همبستگ یفیتوص یهاقیتحقحاضر جزو  قیتحق :تحقیقروش 

به  یا هیسهم ینفر به روش تصادف 455جه به نامحدود بودن آن، تعداد بود که با تو یورزش یتاب هاک دارانیناشران، فروشندگان و خر

( بود. 2006ده لرمن )کنن( و رفتار مصرف2005دانکن ) کپارچهی یابیطات بازارو پرسشنامه ارتباد قیحقعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار ت

سازه  ییروا یبررس یبرا یدییتا یعامل لیو از تحل دیرس یورزش تیریمد دیاسات نفر از 7 دیپرسشنامه ها به تائ ییو محتوا یصور ییروا

به  .(<7/0αنفره استفاده شد ) 30 هینمونه اول کی یانباخ بر روکر یز آزمون آلفاا زین استفاده شد. برای محاسبه ضریب پایایی ابزار

 ،یفراوان عیاز جدول توز یفیاستفاده شد. در بخش آمار توص یستنباطو ا یفیتوص یآمار یها از روشها داده لیو تحل هیور تجزمنظ

 ونیرگرس رسون،یپ یبستگهم رنف،یوف اسمآزمون کلموگر یارآم یهااز روش یو در بخش آمار استنباط اریانحراف مع ن،یانگیدرصدها، م

 د.استفاده ش یساختار هو معادل

با   میمستق یابیمربوط به بازار نیانگیم نیمشخص شد که باالتر کپارچهی یبایبازار ارتباطات یمولفه ها نیانگیم یپس از بررس: یافته ها

 یتمام نیکه ب دهدینشان م جنتای.بود 24/3 ±78/0 نیانگیبا م  یفروش شخصوط به مرب نیانگیم نیتر نپایی و ،45/3 ±99/0 نیانگیم

 وجود دارد. یدار یمعنمثبت و  کننده رابطهو رفتار مصرف کپارچهی یابیرارتباطات بازا یمولفه ها

روش، ف جیترو غات،یتبلجمله  از کپارچهی یابیارتباطات بازار یمؤلفه ها یتمام نینشان داد که ب قیتحق جهینت: بحث و نتیجه گیری 

 ید. از سووجود دار یدار یآن رابطه مثبت و معن یننده و مؤلفه هافتار مصرف کبا ر میمستق یابیو بازار یفروش شخص ،یمروابط عمو

و  ترنتنیا یژتکنولو عیشود، رشد سر کپارچهی یابیبه ارتباطات بازار شتریآوردن ب یبه رو نجرتواند م یکه م یلیاز دال گرید یکی گر،ید

 یم شنهادی(. لذا پ2009اوالدل جوزف  ندیاست )کهکرده  جادیادگان مصرف کنن قیتجارت شرکت ها و عال تیاست که در ماه یراتییتغ

در جهت توسعه کسب و  یپارچه به عنوان روش مناسب کی یابیبازار طاتاز مدل ارتبا ،یورزش یو فروشندگان کتاب هاناشران  شود که

 یرقابت تیمز نیتر یان اصلرا به عنو هکپارچی یابیود دارند که ارتباطات بازاروج یشماریب یها، چرا که سازمان ببرند کار خود سود

 د.آورن یم به حساب یابیمرتبط با بازار

 

  کتاب های ورزشیرفتار مصرف کننده،  بازاریابی مستقیم،کلمات کلیدی: 
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 اینترنتی در ایرانشگاههای ورزشی وسط مشتری در فروشده ت ارایه مدلی از نیازهای مشتریان و ارزش درک

 3، رحیمه مرادی2ر فرید فتحی، اکب1فاتح فرازیانی

 نوراه پیام استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگ -1

 دکتری مدیریت ورزشی -2 

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی -3 

 

در ایران انجام  ینترنتیاه های ورزشی اط مشتری در فروشگده توسمدل نیازهای مشتریان و ارزش درک شپژوهش حاضر باهدف ارائه 

رت پیمایشی انجام گرفت. جامعه که به صواست توصیفی اربردی و با توجه به ماهیت پژوهش، از نوع ز نظر هدف کاپژوهش   گرفت.

در ری به روش نمونه گی نفر 222الت ورزشی کشور تشکیل می دادند. آماری تحقیق را کلیه مشتریان فروشگاههای اینترنتی محصو

 نامه هایشامل پرسشگیری ازه آنالین توزیع گردید. ابزار اندورت تحقیق به ص عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه ها به دسترس

ری و بود. روایی صو( 2007)ی نایت و کیمو پرسشنامه نیازهای مشتریان ورزش(2000اگرت و ولگا )استاندارد ارزش ادراک شده مشتری 

بررسی پایایی پرسشنامه ها، در یک نمونه  و به منظور تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید 5ائید های تحقیق به تحتوایی پرسشنامه م

در سطح استنباطی از  وآمار توصیفی از شاخص های ها  وتحلیل داده برای تجزیه آلفای کرونباخ استفاده شد. ون ه از آزمنفر 30اولیه 

تفاده شد. از نرم ساختاری اس تالمعادسیون خطی ساده دو متغیره و مدل گی پیرسون، رگرف اسمیرنف، همبستلموگروآزمون های کو

. نتایج تحقیق نشان داد که بین اجتناب از جزیه و تحلیل آماری استفادهشدهجهت ت 23و آموس نسخه  23نسخه  SPSS افزارهای

ارزش  (R= 0/50)کیفیت کاال و برند آن در زمینه  دراکا (R= 0/44)خالق انتخاب ،(R= 0/53)انتخاب نارایج ( R= 0/57)اشتباهات 

رابطه مثبت و معنی  (R= 0/73)ه توسط مشتری ش درک شدو نیازهای مشتریان با ارز(R= 0/62)،تعامالت خرید  (R= 0/23)اطفی ع

ال و برند آن و کا زمینه کیفیتارایج، ادراک در تخاب ننیازهای مشتریان، اجتناب از اشتباهات، انداری وجود دارد همچنین، مولفه های 

زشی اینترنتی دارد و ه های ورتوانایی پیشبینی ارزش درک شده توسط مشتری در فروشگا (T=3/77 , SIG= 0/001)تعامالت خرید 

 .برخوردار بود مناسبیمشتری در فروشگاه های ورزشی اینترنتی از برازش مدل ارتباطی نیازهای مشتریان و ارزش درک شده توسط 

 

 های اینترنتی، فروش آنالین ری، فروشگاهیازهای مشتریان، ارزش درک شده توسط مشتن کلمات کلیدی:
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 جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در  ورزش حرفه ای استان کهگیلویه و بویر احمد ز  عواملارائه الگویی ا
 3، محمد بخت2، لقمان کشاورز1فاتح فرازیانی

 پیام نور ورزشی دانشگاه دیار گروه مدیریتاستا.1

 ام نوردانشگاه پی استاد گروه مدیریت و رزشی.2 

 رکارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نو.3 

 

 ارائه الگویی از  عوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در  ورزش حرفه ای استان کهگیلویه و بویر احمد ز ای پژوهشهدف ا

ران و برنامه ریزان ری شامل مدیریق پرسشنامه جمع آوری شدند. جامعه آماو داده ها از طاز نوع پیمایشی  تحقیق بود. روش

از طریق  181مالی در ورزش حرفه ای استان کهکیولیه و بویر احمد بودند که حامیان  ورزشی، سرمایه گذاران بخش خصوصی و

ت ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و آزمون معادال های آمار توصیفی ز شاخصشدند.  ا نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب

بهره گرفته   SPSS23 , SMART PLSر های نرم افزاو تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.به این منظور  از  زمون فرضیاتجهت آ

کیفیت کم،  ن به ترتبیب میزا CVشاخص /.  برای 35/.   و 15./.  ، 2یافته های مربوط به بررسی کیفیت مدل سه مفدار شد. 

تبلیغاتی و عوامل . /78عوامل مالی و اقتصادی  عوامل به ترتیب بار عاملی، ه می دهند. توسط و زیاد برای مدل اندازه گیری ارایم

/. 57 تشویقیعوامل حمایتی و /.61عوامل ورزشی /.63عوامل مرتبط با بازاریابی   /.69عوامل فرهنگی و اجتماعی /. 73رسانه ای

 .قرار گرفتند. /57ی و قانونی عوامل حقوق

 

 ه ای، سرمایه گذاری، کهکیلویه و بویر احمدی، ورزش حرفبخش خصوص کلیدی: کلمات
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 عملکرد تیمی در بازیکنان حرفه ای بسکتبال استان کرمانشاه و  اعتماد به مربی سی رابطه بین برر
 2رخیبید س لی زارعی، ع 1فاتح فرازیانی

 رزشی دانشگاه پیام نورگروه مدیریت و استادیار -1

 زشی دانشگاه پیام نورمدیریت ور وههیات علمی گر -2

 

. بود و عملکرد تیمی در بازیکنان حرفه ای بسکتبال استان کرمانشاه اعتماد به رهبری بین ی رابطه از انجام تحقیق حاضر بررس هدف 

ان ی سنی در استحرفه ای بسکتبال در تمامی رده هایکنان حقیق، شامل بازجامعه آماری تد بو  گیهمبست از نوع روش تحقیق، توصیفی

 پرسشنامه از. برای گردآوری داده ها، تصادفی در دسترس انتخاب شدندگیری غیربودند که به روش نمونه نفر 124به تعداد  کرمانشاه 

تن از اساتید مدیریت  5رات از نظ روایی محتوایی برای تعییندید. اده گرعملکرد استف و سنجش ( 2004عملکرد مربی ) ژانگ ،  های

. محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار /73/. و 78ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب و پایایی آن ورزشی

بر  ه مربی تماد باعز آن بود که د. نتایج حاکی افاده شاست( ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانه  توصیفی و استنباطی)

وهی با تکیه و اعتماد به ش های گردر ورزمی توان نتیجه گرفت دارد اثر مثبت معناداری    ( Sig ،234/6=t=001/0)تیمیعملکرد 

گروهی  شکاران و مشارکتطح ورزرهبری مربی و پیروی از تاکتیک های مربی می توان در جهت بهبود عملکرد تیم موثر بود و ارتقای س

 مودناقدام 

 

 کتبال، بازیکنان حرفه ایکرد تیمی، بساعتماد به مربی، عمل کلیدی:کلمات 
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 سمناناستان  یورزش قهرمان از مالی مایتحموانع  یبندتیاولو

 2، دکتر اسماعیل ذبیحی1امیر حشمی

 یوانکیشگاه ایت بازاریابی ورزشی دانرکارشناس ارشد مدی -1

 اه آزاد اسالمی واحد گرمسارگروه دانشگیار استاد -2

 

 چکیده

نظر  ازحاضر  قیروش تحقسمنان می باشد. ن استا یانورزش قهرم از مالیحمایتموانع  یبندتیو اولو ییشناساحاضر  قیتحق هدف

زشی اتید مدیریت ورتخصصان ورزشی)اسشامل مجامعه آماری این تحقیق و  که به صورت میدانی اجرا گردیدهدف کاربردی بوده است 

 قیتحق یعه آمارنفر جام 62تعداد ا و مدیران عامل باشگاه های ورزشی می باشند. زشی و شرکت هدانشگاه ها(، متخصصان بازاریابی ور

انتخاب در صورت  نفر به 62که بر این اساس تعداد می دهند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری ) کل شمار( می باشد  لیرا تشک

بر  آن ییایو پا ییبود که روا (1391رد عسکریان و آزادان )نامه استانداپرسش قیابزار تحقه تحقیق انتخاب شدند. به عنوان نمون دسترس

ال نرم ی(، جهت بررسk-sف )رنواسمی –با استفاده از آزمون کولموگروف  قیتحق یاهقرار گرفت. داده یدتایمورد  معتبر یهاروش اساس

 رقرا لیو تحل هیمورد تجز بندی فریدمنرتبه و  ایهآزمون دوجمل جهت محاسبه ضرایب پایایی، آلفای کرونباخ ،یکم ین داده هابود

 . ندگرفت

در نتیجه بیشترین تاثیر را بر  در اولویت قراردارد، 4/1با ضریب  یتیریمد-یموانع ساختاربعد ها نشان می دهد که رتبهمیانگین نتیجه 

موانع عدم بعد  ،به همین ترتیب و رداردلویت دوم قرادر او 8/2با ضریب  یاو رسانه یحقوقنع موا. بعد دارد از ورزش مالی تینع حماموا

و بعد موانع فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای  2/4ی با ضریب ابیموانع عدم استفاده از اصول بازار، بعد 6/3ب با ضری ااسپانسره قیتوف

 هستند.های بعدی یتبه ترتیب در اولو 1/5المللی با ضریب ناسپانسرهای بی دان بسترهای جذبانع فقالمللی موبین

 

 انمالی، سمنورزش قهرمانی، حمایت  کلیدی:  کلمات
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کار به ریسک پذیری در گرایش با فکری سرمایه ارتباط   

 مازندران استان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان :موردی مطالعه

 نصراله محمدی

 یریت ورزشی دانشگاه پیام نورتادیار گروه مداس 

 

. بود مازندران استان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان ،درکار پذیری ریسک به گرایش با فکری سرمایه ارتباط بررسی حقیق،ت از هدف

 در ندرانماز استان انانجو و ورزش کل اداره کارکنان کلیه، تحقیق آماری جامعه. می باشد همبستگی نوع از و توصیفی تحقیق روش

 از اطالعات آوری جمع جهت شدند. انتخاب نمونه عنوان به نفر 92 ،مورگان جدول به توجه با  (.N=125) بوده اند 1397 سال

 ابزار روایی. شد استفاده( 2000) پاولکار  در پذیری ریسک به گرایش پرسشنامه و( 1998) بونتیس فکری سرمایه ارزیابی پرسشنامه

 داده بودن نرمال بررسی برای. آمد بدست( α=73/0) و( α=81/0) ترتیب به آنها پایایی و تایید ورزشی مدیریت داساتی از تن 10توسط 

 افزار نرم و ≥05/0P داریمعنا سطح در پیرسون همبستگی از تحقیق های فرضیهآزمون  برای و اسمیرونف -کلموگروف آزمون از ها

 سرمایه ساختاری، سرمایه) آن های مجموعه یرز و فکری سرمایه بین که داد؛ نشان ها هداد تحلیل و یهتجز. شد استفاده 22SPSS آماری

. دارد وجود رابطه مازندران استان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان ،به ریسک پذیری در کار گرایش با( ای رابطه سرمایه انسانی،

(05/0≥P .)رشته حصیالت،ت میزان سن، جنس،) دموگرافیک ویژگی های با، ری در کارگرایش به ریسک پذی و فکری سرمایه بین 

 نگرش تغییر خصوص در الزم سیاست های ؛شود می پیشنهاد تحقیق نتایج به توجه با. ندارد وجود رابطه ،(خدمت سابقه و تحصیلی

 .گیرد قرار نظر مد مازندران  ستانا ورزش انداز چشم سند در ،ارزشنوعی  عنوان به کارافزایش ریسک پذیری در  به کارکنان

 

 .مازندران استان جوانان و ورزشکل  اداره ،به ریسک پذیری گرایش فکری، یهسرما: کلیدی کلمات
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ادارات ورزش و  در یسازمان یریبا توجه به نقش انطباق پذ نانهیکارآفر یابیبازار آمیخته بر یساختار سازمان ریتاث

ازندرانمجوانان استان   
 نصراله محمدی1، امیر حیدری2 

 

 نور پیام دانشگاه ورزشی مدیریت وهگر استادیار -1

 واحد آیت اهلل آملیکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی  -2

 
 و ورزش ادارات در ،انیمساز پذیری انطباق نقش به توجه با کارآفرینانه بازاریابی آمیخته بر سازمانی ساختار تاثیربررسی  پژوهش، هدف

 استان جوانان و ورزش داراتا کارکنان از نفر 375 ،آماری جامعه و همبستگی نوع از توصیفی تحقیق شرو. بود مازندران استان جوانان

هرهای شنفر از کارکنان به صورت تصادفی و طبقه ای از ادارات ورزش و جوانان  190بوده اند. با استفاده از جدول مورگان  مازندران

 ساختار سنجش پرسشنامه سه ها، داده گردآوری ابزار شدند. به عنوان نمونه انتخاب زندران با در نظر گرفتن تسهیم به نسبت،استان ما

 سازمانی نطباقا و 0.858 پایایی با (1394) همکاران و پور حمیدی کارآفرینانه بازارایابی آمیخته ،0.902 پایایی با( 1987)رابینز سازمانی

 و تجزیه روش. گرفتند قرار سنجی روایی مورد دییتای عاملی تحلیل از استفاده با نیز ها پرسشنامه. بود 0.833 پایایی با( 2000)نیسوند

 ساختار؛ داد نشان تحقیق های یافته. بود LISREL افزار نرم کمک به استنباطی آمار و توصیفی آمار از استفاده با ها، داده تحلیل

 تاثیر ،مازندران استان جوانان و ورزش ادارات در سازمانی یریپذ انطباق نقش به توجه با ،کارآفرینانه بازاریابی ختهیآم بر سازمانی

 یتاثیر کارآفرینانه بازاریابی آمیخته بر ،(گرایی تمرکز و گرایی رسمیت پیچیدگی،) سازمانی ساختار های مولفه همچنین. دارد معناداری

 ،مازندران استان جوانان و ورزش ادارات را در ارآفرینانهک بازاریابی آمیخته سطح توان می ازمانیس ساختار کاهش اببنابراین  .دارند منفی

 .بخشد ارتقاء

 

 سازمانی پذیری انطباق کارآفرینانه، بازاریابی آمیخته ، سازمانی ساختار :کلمات کلیدی
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 اصفهاناداره کل ورزش و جوانان استان  انسانی اجتماعی منابع سرمایهسرمایه فکری با تدوین مدل ارتباطی 

 3یاعظم اعظمیان بیدگل، 2دکتر ابوالفضل فراهانی، 1دکترلقمان کشاورز

   استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -1

   نور پیام دانشگاه ورزشی مدیریت گروه استاد -2

                    کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی -3
 

 سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود. وفکری سرمایه پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی  هدف از

های ان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان و شهرستانکارکن جامعه آماری پژوهش، همه. است همبستگی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش

فر به طور تصادفی برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای ن 157با استفاده از جدول مورگان تعداد ( که =450Nود )استان اصفهان ب

( استفاده شد. روایی 2011( و سرمایه اجتماعی خیرخواه)2001پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس) دویابی به اهداف پژوهش از دست

و با آلفای کرونباخ برای  آزمودنی 30ها در یک آزمون مقدماتی با ید و پایایی آنتن از متخصصین رس 15ها به تایید پرسشنامه

های آماری توصیفی و استنباطی از ها از روشدست آمد. برای تحلیل دادهبه 89/0و سرمایه اجتماعی  89/0پرسشنامه سرمایه فکری 

  د.یزرل استفاده شو ل SPSSمعادالت ساختاری با کمک دو نرم افزار  تی تک گروهی ومله ج

ان در حد مطلوب سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهمایه فکری و سرارتباط نتایج پژوهش نشان داد که 

 یبرای توفیق بیشتر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان توجه به عوامل نامحسوس از برازش مطلوب برخوردار است.قرار دارند و 

  شود.نها توصیه میفکری و سرمایه اجتماعی و مدل ارتباطی آسرمایه  مانند
 

 .، منابع انسانیاداره کل ورزش و جوانان سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، :کلیدی  کلمات
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 استان اصفهاناداره کل ورزش و جوانان  تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری منابع انسانی

 3اعظم اعظمیان بیدگلی، 2نیابوالفضل فراهادکتر ،1لقمان کشاورز کترد

 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -1

 نور پیام دانشگاه ورزشی مدیریت گروه استاد -2

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی -3

 

اصفهان انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان  ایه فکری منابعهدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرم

نان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، همه کارک -پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود.

پژوهش انتخاب  دفی برای نمونهنفر به طور تصا 157( که با استفاده از جدول مورگان تعداد =450Nهای استان اصفهان بود )شهرستان

تفاده شد. روایی ( اس2001(، سرمایه فکری بونتیس)2004اهداف پژوهش از دو پرسشنامه رهبری دانش ویتال)یابی به شدند. برای دست

برای آزمودنی و با آلفای کرونباخ  30ها در یک آزمون مقدماتی با تن از متخصصین رسید و پایایی آن 15ها به تایید پرسشنامه

های آماری توصیفی و استنباطی از جمله ها از روشدست آمد. برای تحلیل دادهبه 89/0، سرمایه فکری 97/0رهبری دانش پرسشنامه 

 و لیزرل استفاده شد.  SPSSروهی و معادالت ساختاری با کمک دو نرم افزار تی تک گ

د مطلوب ره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در حابع انسانی ادارهبری دانش و سرمایه فکری مننتایج پژوهش نشان داد که ارتباط 

برای توفیق بیشتر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بین سرمایه فکری با رهبری دانش ارتباط معناداری وجود دارد.  قرار دارند.

  شود.صیه میرهبری دانش و سرمایه فکری و مدل ارتباطی آنها تو مانندتوجه به عوامل نامحسوسی 
 

 اداره کل ورزش و جوانان، منابع انسانی. رهبری دانش، سرمایه فکری، کلمات کلیدی:

 

 

 


