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 دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقیهای فردی و تعهد سازمانی بررسی تفاوت بین ویژگی

 کاشف . سید محمد3  بهرام کشاورز. 2  . علی فعال خواه1

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه. 1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه2

 . دانشیار دانشگاه ارومیه3
 

شود ترین این عوامل محسوب میموفقیت و کامیابی یک نهاد و سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد که نیروی انسانی، یکی از مهم

-یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است و مفهومی است که از میزان کسب هویت و نحوه ارتباط افراد با سازمان(. تعهد سازمانی 1)

شود که سه بعد تعهد عاطفی، تعهد عقالیی و (. تعهد سازمانی به عنوان وفاداری نسبت به سازمان تعریف می2شود )هایشان حاصل می

در نظر گرفتن نقش مهم و برجسته مدارس در بهبود و توسعه کشور از طریق تربیت و  (. با3اند )تعهد هنجاری را برای آن قائل شده

های شغلی دبیران مهم و ضروری است، چرا که کیفیت زندگی کاری افراد تأثیر تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد، توجه به ویژگی

دبیران تربیت بدنی های فردی و تعهد سازمانی اوت بین ویژگیها دارد. هدف از این تحقیق بررسی تفمستقیمی بر روحیه و عملکرد آن

از بین دبیران تربیت  پیمایشی بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. -از نوع توصیفیپژوهش حاضر  استان آذربایجان شرقی بود.

آوری اطالعات از پرسشنامه نظور جمعمنمونه بر اساس جدول مورگان مورد بررسی قرار گرفت. به 252بدنی استان آذربایجان شرقی 

نفر از متخصصان مدیریت  15های فردی استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر و پرسشنامه ویژگی( 1992)تعهد سازمانی می یر و آلن 

های آماری، از روشمحاسبه گردید.  22/2ورزشی تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی

آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن توزیع پراکندگی نمرات و از آزمون کروسکال والیس برای بررسی تفاوت بین تعهد 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با  15نسخه  SPSSنتایج با استفاده از نرم افزار  سازمانی بر حسب مشخصات فردی استفاده گردید.

توجه به اطالعات به دست آمده از تحقیق باید گفت که تفاوت معنی داری بین تعهد سازمانی برحسب مشخصات فردی در )سن، مدرک 

های وینتر استین تحصیلی، مقام، میزان سابقه خدمت، سابقه انجمن و نوع فعالیت دبیران تربیت بدنی وجود دارد. نتایج با یافته

های تائومی، وانهاال، نایکر ( همخوانی و متفاوت از یافته1321( و همایی )1321میدی و کشتی دار )(، ح2221(،کونگ و وو )1992)

شود، ها پیشنهاد می( است. از این رو به مدیران عالی و واحدهای تحقیقات نیروی انسانی در سازمان2222( و گرویس وهلفورد )2222)

های منحصر به فرد برای کارگیری پتانسیل درونی سازمان، مبادرت به ایجاد مدلضمن بررسی همه جانبه ادبیات تعهد سازمانی و به 

  متغیرهای تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری در سازمان، با توجه به اقتضائات خاص سازمانی نمایند.

 نتایج آزمون کروسکال والیس تعهد سازمانی و ویژگی های فردی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

      تعهد سازمانی               

 هایژگیوی

 فردی

 

 میانگین

 

انحراف 

 استاندارد

 
H 

 

درجات 

 آزادی

 

سطح معنی 

 داری

 222/2 2 352/12 251/1 22/3 های سنیگروه

 223/2 2 32/6 223/2 21/3 مدرک تحصیلی

 225/2 2 253/12 991/2 29/1 مقام کسب شده

 223/2 3 162/12 992/2 23/1 سابقه انجمن

 221/2 3 262/19 229/1 22/1 نوع فعالیت

 221/2 5 122/53 155/1 22/3 ها(سابقه خدمت)گروه
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 اجتماعی در طراحی خط مشی ورزش ملی -های فرهنگیاولویت

 . مجید جاللی فراهانی2. مهتاب ناصح  1
 پردیس البرز دانشگاه تهران -.  دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی1

 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران2

 

 دمهمق

پیچیدگی ورزش با از طرفی  (.2212های تکامل زندگی اجتماعی است )مارکو و بوهاس، ترین مؤلفهساختارهای اجتماعی ورزش از مهم

در این میان  اقتصادی موجب شده که از ورزش به عنوان ابزاری قدرتمند جهت پیشبرد اهداف سیاسی استفاده شود. و مسائل اجتماعی

های طی دههمشی عمومی ورزش طراحی خط لذا های ورزش در عرصه سیاست بوده است.ش از جمله جذابیتکارکردهای فرهنگی ورز

گرین و کولینز، )به طور روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است چین، آلمان، نروژ،  سنگاپور و انگلیس  گذشته در کشورهایی مانند کانادا،

دهد بلکه بستری برای ارتباطات های بخش ورزش ارائه میای در سیاستگذاریالقانهمشی ورزش ملی، نه تنها دیدگاه خخط (.2222

(. لذا به منظور 2213های بخش ورزش شود )تریپس و همکاران، تواند منجر به دستیابی به اجماع کلی در سیاستگذاریشفاف است و می

 مشی ورزش ملی مشخص و لحاظ گردد.خش در خطهای این بفرهنگی ورزش الزم است اولویت -دستیابی به اهداف اجتماعی

 شناسیروش

مشی ورزش ملی های فرهنگی موجود در خطدر این پژوهش از طریق مطالعات اکتشافی به روش تحلیل اسناد به استخراج اولویت

 کشورهای کانادا، ترکیه و اتحادیه اروپا پرداخته شد. 

 هایافته

 

 نتیجه گیری

-های داوطلبانه در ورزش، از جمله اولویتها نشان داد، عدالت محوری، حفظ یکپارچگی ملی از طریق ورزش و نیز توسعه فعالیتبررسی 

 ها است.خط مشیاجتماعی مشترک در همه این  -های فرهنگی

 اجتماعی، سیاست -های فرهنگیخط مشی ورزش ملی، اولویتواژگان کلیدی: 

 

 

 های ورزشیمشیهای فرهنگی در خطاصول و اولویت 

-2112برنامه مجمع اتحادیه اروپا 

2112  

 -یکپارچگی در ورزش: مبارزه با دوپینگ، مبارزه با تبانی، حمایت از کودکان و برابری جنسیتی

های داوطلبانه، درگیر های بدنی مرتبط با سالمتی، توسعه فعالیتورزش و جامعه: افزایش فعالیت

 ربیتیشدن جامعه با ورزش و توجه به ورزش ت

خط مشی ملی ورزش و جوانان در 

 ترکیه

های ملی، تاریخی، فرهنگی و انسانی؛ ایجاد و توسعه رویکردی بر پایه حقوق افراد؛ حفظ ارزش

های فردی و اجتماعی افراد به عنوان سرمایه و ابزار یکپارچگی فرهنگی و اولویت استفاده از تفاوت

 دادن به ورزش معلوالن

ش کانادا چارچوب خط مشی ورز

2112-2112 

های تفریحی، فراهم آوردن اهداف اجتماعی: پرداختن به ورزش در طول زندگی، آموزش ورزش

های شرایط ورزش برای همه اقشار جامعه)عدالت محوری(؛ اهداف فرهنگی: توسعه استراتژی

ی در ورزش، های رفتار اخالقهای اجتماعی، بکارگیری استراتژیداوطلبانه، ابتکار عمل در مناسبت

 ارتباط با طبیعت و استفاده از فضاها طبیعی با حداقل آسیب رسانی به محیط زیست 
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 عوامل و موانع اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی با تأکید بر 

 ورزشی استان مازندران -های طبیعیجاذبه
 . محمد پور پناهی کل تپه2. اکرم خواجه پور  1

 

   مقدمه

اناد.  ناام نهااده  « صادرات نامرئی»درتوسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را  صنعت توریسم امروزه به قدری

هاای  به طورکلی جاذباه  (.3ترین صنعت جهان، درحال تسخیر صنایع قرن بیست و یکم است )امروزه صنعت گردشگری به عنوان پررونق

کنناده گردشاگری   (. به طورکلی عوامال تساهیل  2های طبیعی، انسانی و  فرهنگی )هتوان به دو دسته تقسیم کرد: جاذبجهانگردی را می

هاای  چناین مواناع گردشاگری: نداشاتن زیرسااخت     های ورزشی همهای گردشگری و پتانسیلهای طبیعی، پتانسیلعبارتند از: پتانسیل

اناد  هاا نشاان داده  پاژوهش (. 2بازاریاابی اسات)   مناسب، مشکالت مدیریتی و ساختار، مواناع سیاسای و فرهنگای، اقتصاادی، تبلیغاات و     

  (.3هایی است که در صنعت گردشگری جهان بیشترین رشد را دارد )گردشگری ورزشی یکی از بخش

 شناسیروش

های رؤسای هیأت-3کارشناسان  ورزشی، -2کارشناسان بخش گردشگری -1جامعه آماری این پژوهش از سه گروه تشکیل شده است:  

آوری اطالعات از طریق برای جمع .نفر( به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند252نفر از کل جامعه ) 215ن مازندران هستند. ورزشی استا

/. و برای 93ها ها توسط روش آلفا کرونباخ، برای جاذبهسؤال تهیه گردید. پایایی پرسشنامه 22( با 1325پرسشنامه ادبی فیروزجاه )

شد. برای بررسی اولویت عوامل و موانع طبیعی اثرگذار بر گردشگری ورزشی از روش تحلیل عاملی و برای  /.  به درصد پایا92موانع 

 ها از آزمون فریدمن استفاده شد.آزمون فرضیه

 هایافته

 ،یوردمربوط به کوهن یهاجاذبهی تابستان یهامربوط به ورزش یهاجاذبه، دیمرتبط با شکار و ص یهاجاذبهنتایج نشان داد که  

-باشند. نتایج نشان داد که جاذبهی بترتیب دارای باالترین میانگین تأثیر بر گردشگری ورزشی میگرد عتیو طب یتپه نورد ،یغارنورد

به ترتیب دارای بیشترین بار عاملی و در باالترین اولویت و 22/2های تابستانی با بار عاملی و جاذبه22/2های کوهنوردی  با بار عاملی

دارای کمترین بار عاملی از اولویت پایین تری برخوردار است. همچنین در بخش موانع، موانع مربوط به زیر 25/2های زمستانی با جاذبه

 باشند.به ترتیب بیشترین و کمترین  اولویت را دارا می2/ 69و موانع مربوط به ساختار و مدیریت با بار عاملی22/2ها با بار عاملی ساخت

 گیرینتیجه

های زمستانی بطور های مربوط به ورزشهای طبیعی دارا بود. جاذبههای مرتبط با صید و شکار باالترین میانگین در میان جاذبهذبهجا

ها بر توسعه گردشگری قابل توجهی میانگین کمتری داشت. همچنین در مقایسه دیدگاه کارشناسان پیرامون عوامل اثرگذار ی جاذبه

 نیمسئول باشند و کارشناسان گردشگری وی و کوهنوردی دارای بیشترین میانگین میتابستان یهاط به ورزشمربو یهاجاذبهورزشی، 

های زمستانی از دیدگاه اند. ورزشهای تابستانی را انتخاب کردهو ورزش دیص ،مرتبط با شکار یهاجاذبهی ورزشی به ترتیب  هاتیأه

(. براساس 1،2،2باشد )نگین است  که نتایج تحقیق  با نتایج تحلیل عاملی همسو میکارشناسان به طور مشترک  دارای کمترین میا

باشد. گردشگری ورزشی برای های تابستانی باعث جذب بیشتر گردشگر میورزشی استان جاذبه -تحقیق انجام شده و موقعیت جغرافیایی

نگری ریزی صحیح و توأم با آیندهل شود، مشروط به اینکه برنامهترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیتواند مهماستانی نظیر مازندران می

 برای این صنعت تنظیم، ترسیم و سپس اجرا شود.

 ورزشی، مازندران -های طبیعی توسعه گردشگری ورزشی، جاذبه کلیدی: واژگان
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 و صعودهای ورزشیهای مدیریتی اثرگذار بر مدیریت تحولگرا از دید کارکنان فدراسیون کوهنوردی بررسی ویژگی

 . مازیارکالشی2  . سمیه خیری3  . اکرم بهاری2. عبدالرحمان جامی االحمدی  1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی3

 شناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی. دانشجوی کار2

 

 مقدمه 

کوشد تا وضعیت را برحسب اهداف و جریانات جدید سازمان تغییر دهد و انگیزش و مدیریت تحولگرا نوعی از رهبری است، که مدیر می

یک توانایی شخصی برای پیش بینی،  :توان رهبری تحولگرا را اینگونه تعریف کردبه طورکلی می. کارکرد ذهنی کارکنان را افزایش دهد

-های متغیری را برای ایجاد یک آینده قابل وصول برای سازمانساخت آینده، انعطاف پذیری، تفکر استراتژیک و کار با دیگران که فرصت

کنان برای به فعل هایی برای تشویق هر یک ازکاریک چالش بزرگ برای رهبران تحولگرا در هزاره سوم، یافتن راه. کندها شناسایی می

آفرین موجب نتایج قابل قبولی در نتایج تحقیقات مختلف حاکی از این است که رهبری تحول. ها استهای بالقوه آندرآوردن پتانسیل

ها خواهد شد از جمله این رهبران موجب افزایش تعهد سازمانی زیر دستان خود شده و از طرفی دیگر این رهبران موجب افزایش سازمان

اند تا عواملی را که موجب رفتارهای تحول آفرین نگیزش پیروان خود خواهند شد به همین خاطر است که محققان زیادی درصدد برآمدها

های این سبک مدیریتی از دیدگاه کارکنان فدراسیون کوهنوردی و هدف از انجام این مطالعه، بررسی ویژگی. شوند شناسایی کنندمی

 .دهای صعودی می باشورزش

 شناسی روش

های باشد، زیرا نتایج آن قابل تعمیم به فدراسیونتحلیلی، از نظر نتایج کاربردی و از نوع مطالعه موردی می -روش تحقیق حاضر توصیفی

 آوری اطالعات استفاده شدجهت جمع( 2226) به این منظور از پرسشنامه استاندارد مدیریت تحولگرا جیمز کاستیگلون. دیگر نمی باشد

(2993=α  .)جنسیت، سابقه کار، مقطع تحصیلی ) شناختیباشد که بخش اول شامل اطالعات جمعیتاین پرسشنامه شامل دو بخش می

های مدیریتی مرتبط ویژگی. 1 که در چهار بخش مجزا مشتمل بر( سؤال 39) و  بخش دوم شامل سؤاالت اصلی( و وضعیت استخدامی

های ویژگی. 3( سؤال 12 شامل)  های مدیریتی مرتبط با ایجاد انگیزه فکری درکارکنانویژگی. 2( السؤ 9 شامل) با مدیریت کاریزماتیک

( سؤال 12 شامل) کندهای مدیریتی که تحول را تسهیل میویژگی. 2( سؤال 12 شامل)  دهدمدیریت که مالحظات فردی را نشان می

آوری توزیع و جمع( N=23) باشد که پرسشنامه بین تمامی کارکناناسیون میجامعه آماری این تحقیق کارکنان رسمی این فدر .باشدمی

 .شد

 ها یافته

های مدیریت کاریزماتیک و مالحظات فردی از دیدگاه کارکنان مؤلفه این پرسشنامه، مؤلفه چهار های این تحقیق نشان داد، که ازیافته

با مدیریت تحولگرا دارند، و دو مؤلفه انگیزه فکری و تحول (  2952r = ،2922= α ؛ 29635r = ،2922= α) این فدراسیون ارتباط معناداری

 (. =2932r =،293 α؛ 2932r=،292= α)  ارتباط معناداری با مدیریت تحولگرا ندارند
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 نتایج به دست آمده از آزمون متغییرهای تحقیقی با استفاده از همبستگی اسپیرمن. 1 جدول

 تحول مالحضات فردی یزه فکریانگ مدیریت کاریزماتیک 

 مدیریت تحول گرا

 ارتباط
Sig(two tailed) 

 
*13630 

13122 

 

13326 

13220 

 
*130.2 

1312 

 

13313 

13330 

 

 گیری نتیجه

توان چنین استباط نمود که کارکنان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در پی مدیری با توجه به نتایج برآمده از این تحقیق می

به اخالقیات و حریم کارکنان . باشد که درتصمیمات خود مقتدرانه عمل نماید و نسبت به تصمیمات گرفته شده پایبندی داشته باشدمی

در تصمیم . های آنان دخالت نکنداحترام بگذارد، و در هنگام کارکرد بهینه کارکنان به آنان بازخورد مثبت بدهد اما در چگونگی فعالیت

با توجه به نظرات کارکنان حضور مدیران متخصص و کارا در . ه داشته باشد و از محیط پیرامونی خود کمتر تأثیر پذیردها ثبات رویگیری

 .شودگیری در این فدراسیون امری ضروری قلمداد میریزی و تصمیمامر برنامه

باشد که این خود نشانگر عملکرد اخلی میهای دهای صعودی یکی از پرمخاطب ترین فدراسیوندر انتها فدراسیون کوهنوردی و ورزش

به همین منظور، برای پیشروی و مواجه شدن با محیط پرمخاطره و پویای امروز ورزش به خصوص . باشدمناسب این فدراسیون می

تدهای مدیریت باشد به روز بودن و همگام بودن با آخرین مای موارد بسیار پرمخاطره میورزش کوهنوردی که بسیار لذتبخش و در پاره

 باشد.امری ضروری و در خور توجه می
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 پذیری و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاریرتباط بین جامعها

 اکرم معتمدی قهفرخی .3 جواد آزمون .2 . عباس نظریان مادوانی1

 

 مقدمه

ه انسان نسبت به آنها معتقد است و جامعه پذیری مناسب کارکنان، به دلبستگی تعهد به معنای پایبندی به اصول و قراردادهایی است ک 

 دهد. وری سازمان را افزایش میشود و بهرهو تعهد بیشتر فرد نسبت به شغل و سازمان منجر می

 روش شناسی

ی آماری بیت بدنی بود. جامعهتر هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین جامعه پذیری و تعهد سازمانی معلمان تازه استخدام شده

نفر تربیت بدنی( که از این تعداد به  229استان چهارمحال و بختیاری بودند) 1329پژوهش حاضر کلیه معلمان استخدام شده در سال 

-رسشنامهها از پآوری دادهنفر انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود و در جمع 112ای،  گیری خوشهروش نمونه

ضریب همبستگی های حاصله با استفاده از ( استفاده شد. داده1991( و تعهد سازمانی آلن و میر)1996پذیری سازمانی جونز)های جامعه

 پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 هایافته

وجود  (p≤25/2دنی تازه استخدام شده ارتباط معنی داری)در سطح و تعهد سازمانی معلمان تربیت بپذیری نتایج نشان داد بین جامعه 

  پذیری سازمانی توانایی پیش بینی تعهد سازمانی را دارند.دارد و جامعه

 مدل
 ضریب همبستگی استاندارد ضریب همبستگی استاندارد نشده

t Sig. 
B خطای استاندارد Beta 

 221/2 5/13 - 223/3 215/25 تعهد سازمانی

 221/2 166/12 563/2 222/2 532/2 امعه پذیریج

 

در سطح معلمان  داری بین جامعه پذیری و تعهد سازمانیتوان مطرح نمود که ارتباط مثبت معنیدهد میهمانگونه که جدول نشان می

25/2≥p دارد. 563/2شود و جامعه پذیری سازمانی قابلیت پیش بینی تعهد سازمانی معلمان را با بتای مشاهده می 

 گیرینتیجه

ها با پذیری و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد که این یافتههای پژوهش حاضر نشان داد بین جامعهیافته

پذیری سازمانی مناسب، باعث توان گفت جامعه( همسو بوده است. بنابراین می1392( و مختاری )1392نتایج تحقیقات قالوندی )

های این باشد، شاید یکی از علت( غیر همسو می1393های عبداللهی و همتی )شود. اما این نتایج با یافتهفزایش تعهد سازمانی میا

تفاوت ماهیت مشاغل و جوامع مورد بررسی )کارکنان جمعیت هالل احمر( باشد. کار در جمعیت هالل احمر با توجه به اهداف جمعیت 

های داوطلبان و ی درونی و نتیجتاً خدمت داوطلبانه دارد و غالب کارکنان، خدمت در سازمانذاتی و انگیزه هالل احمر ریشه در رغبت

 جوانان را به صورت غیر رسمی و از زمانی که در سنین پایین به عضویت سازمان جوانان درآمده اند، آغاز کردند.

 پذیری، تعهد، معلمجامعه واژگان کلیدی:
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 های شخصیتی با وابستگی به فعالیت بدنی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکارگیارتباط بین ویژ

 بخش. رضا نیک2   . مسعود اباذری1

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب .1

 . استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب2

 

گی به فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران های شخصیتی با وابستتحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی

نمونه در این های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشکدهصورت گرفت. 

ه شرکت در فعالیت بدنی دانشجویان دانشجوی ورزشکار )با سابق 322ای و به صورت تصادفی تعداد گیری خوشهتحقیق به روش نمونه

کری و  های شخصیتیهای ویژگیبه صورت داوطلبانه پرسشنامه( سال 3/21±62/5)رشته تربیت بدنی( و غیر ورزشکار با میانگین سنی 

 26 ( شامل2222سؤال و پنج خرده مقیاس و پرسشنامه وابستگی به فعالیت بدنی هاسن بالس و همکاران ) 65( شامل 1992کوستا )

های گرایش مرکزی و ها با استفاده از آمار توصیفی )شاخصتحلیل دادهرا به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. سؤال و شش خرده مقیاس 

نجام ا SPSSافزار آماری از طریق نرم 25/2داری سطح معنی آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون در ،K-Sپراکندگی( و آزمون 

 گرایی، انعطاف پذیری(روان نژندی، برونبین برخی ابعاد شخصیت )نشان داد تحقیق بطور خالصه  هایتحلیل دادهز شد. نتایج حاصل ا

گرایی، انعطاف پذیری، های ابعاد شخصیت، )بروندانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین از میان مؤلفه

 (. ≥25/2pنشان داداند ) رابطه معناداری به فعالیت بدنی دانشجویان ورزشکار با وابستگ( سازگاری، وظیفه شناسی

 
 T Sig متغیرها

 29212 3953 روان نژندی

 29219 2911 برون گرایی

 29221 3939 پذیریانعطاف

 2926 2925 سازگاری

 2922 1913 وظیفه شناسی

 

 ، دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکارهای شخصیتی، وابستگی به فعالیت بدنیویژگیواژگان کلیدی: 
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 بررسی اخالق کار داوطلبان رویدادی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی

 . زهرا کریمی3. امیر منتظری  2. رضا اندام  1
 . دانشیار دانشگاه شاهرود1

 . دانشجو دکتری دانشگاه فردوسی مشهد2

 . دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه شاهرود3
 

 مقدمه

مطالعه اخالق کار، مورد توجه بسیاری از محققان قارار گرفتاه    های اقتصادی غرب،های بزرگ و بحرانبه دنبال شکست برخی از شرکت 

 و اخالقای  عملکارد  دهد.است. اخالق کار، یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار درست و مناسب در جامعه ارزش معنوی مثبتی می

جاویی  های مالی و صارفه های ورزشی به خاطر محدودیتخدمات سازماندارد.  بزرگی سازمان تأثیرات کلی عملکرد بر هانانسا اجتماعی

وری رویدادهای ورزشای  از طرفی باال بودن اخالق کار در داوطلبان باعث افزایش سطح عملکرد و  بهره در زمان، به داوطلبان متکی است.

فی از جمله جنسیت، تحصیالت و وضعیت تأهل، بر روی اخالق کار داوطلبان تأثیرگاذار باشاد. از   (. احتمال دارد عواملی مختل1شود )می

ال است که آیا تفاوتی در اخالق کاری داوطلبان، بر اسااس متغیرهاای جمعیات شاناختی     ؤرو، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این ساین

 وجود دارد؟

 شناسیروش

ورزشای   -کننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی امعۀ آماری تحقیق شامل کلیه داوطلبان شرکتجبوده و  روش پژوهش، از نوع توصیفی  

نیروی داوطلب در دو المپیاد دختران و پسران حضاور   122در دانشگاه شهید بهشتی بود. در این دوره،  1393دانشجویان کشور در سال 

(، اساتفاده و بارای مقایساه    1992پتای )  ی سه ساؤالی و اخاالق کاار   داشتند. در این پژوهش از یک پرسشنامه اطالعات جمعیت شناخت

 در نظر گرفته شد. α < 2/ 25های آماری پارامتریک تی مستقل و آنوا استفاده شد. سطح معناداری  متغیرها، از آزمون

 هایافته

درصد، متأهل بودند.  2/12جرد و درصد م 2/21درصد پسر،  9/52درصد دختر و  1/25نیروی داوطلب حاضر در این تحقیق،  133از  

. نتایج نشان داد دکتری بودند 3/2کارشناسی ارشد و  1/32درصد کارشناسی،  2/62درصد از داوطلبان کاردانی،  3/2مدرک تحصیلی 

صیالت هل و سطح تحأ(. بین اخالق کاری داوطلبان مجرد و مت=p  222/2بین اخالق کاری زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد )

 مختلف، تفاوت معناداری وجود نداشت.

 گیرینتیجه

 .شدند بررسی آن بر جمعیت شناختی مؤثر  عوامل از برخی حاضر پژوهش در دارد، قرار متعددی عوامل ثیرأت کار داوطلبان تحت اخالق 

 باالتری یکار اخالق میزان دارای ردانم وبین اخالق کار داوطلبان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد نتایج تحقیق حاضر نشان داد 

هایشان بوده از رفتار اخالقی باالیی برخوردار ( ناهمسو بود. افرادی که وظایفشان متناسب با توانایی1325د که با نتایج معیدفر )هستن

معناداری بین اخالق کار تفاوت  های زنان با وظایفشان باشد.(. احتمال دارد دلیل این ناهمسویی عدم تناسب توانایی2باشند )می

( همسو و با نتیجه 1391هل و سطح تحصیالت آنان مشاهده نشد و با نتیجه تحقیق اسدی و همکاران )أداوطلبان بر اساس وضعیت ت

خوانی ممکن است به دلیل تفاوت در ماهیت و وضعیت (. عدم هم3( که بر روی کارمندان انجام داد، ناهمسو بود )1325تحقیق معیدفر )

ها و توانند الگوهای اخالق کاری را در سازمانریافت دستمزد در بین دو گروه باشد. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق، مدیران ورزشی مید

محل برگزاری رویدادهای ورزشی، توسعه دهند و از این طریق، میانگین اخالق کاری داوطلبان زن را نیز، جهت دستیابی به منافع 

 وری بیشتر، افزایش دهند.سازمانی و بهره

 اخالق کار، داوطلبان، جنسیت، تحصیالت، وضعیت تأهل واژگان کلیدی:
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 ایاثربخشی رویداد المپیاد ورزشی درون مدرسهبررسی 

 دانش آموزان و اولیا( دیدگاه دبیران تربیت بدنی، ز)ا 
 رضا شجیع. 2 سهیال سعادتی فر . 1

 دانشگاه پیام نور کرج دادهای ورزشی؛دانشجوی کارشناسی  ارشد مدیریت روی. 1
 . استادیار دانشگاه پیام نور2

 
 مقدمه

باشد که در کنار فراگیری علوم مختلف، از سالمتی، جمله اهداف نظام آموزش و پرورش کشور، تربیت نسلی شاداب و با نشاط می از

ریزان و طراحان تعلیم و توجه برنامه تربیت، مورد تعلیم و ترین پایگاهتحرک و پویایی الزم برخوردار باشند. مدارس کشور بعنوان اصلی

 ای مبادرت ورزیدند. که براین اساس به برگزاری المپیادورزشی درون مدرسه تربیت قرار دارد،

 باشد.میاز سه دیدگاه ای در رشد ورزش بررسی اثر بخشی المپیاد ورزشی درون مدرسه، هدف

 شناسیروش

دانش آموزان به  یاز اولیا نفر 122نفر از دانش آموزان این مقطع و 122نفر از همکاران دوره متوسطه اول و  22پژوهش  برای انجام این

 بندی وطبقه از های کیفی بعدداده گرفته است. مربوطه انجامافراد   باای است که مصاحبهصورت تصادفی انتخاب شدند و ابزار ارزشیابی 

 تحلیل قرارگرفت.  توصیفی مورد تجزیه و مارآطریق  از شده،های کمی تبدیل کدگذاری به داده

 هایافته

در دانش آموزان به  ،توان با توجه به این مسابقاتدبیران مدرسه می دبیران معتقد هستند درصورت همکاری مدیر مدرسه، از نظر دبیران:

 های مختلف ورزشی هدایت نمود.ا شناسایی کرد و در رشتههای دانش آموزان رتوان از این طریق استعدادنوعی ایجاد انگیزه کرد و می

شود تحرک و شادابی در مدرسه باال رفته و با باشند وجود چنین مسابقاتی موجب میمعتقد می دانش آموزان اکثراً از نظر دانش آموزان:

 توانند آشنا شوند.های مختلف میرشته

ثر واقع شده و نشاط ؤتواند مآموزان وارد نکند می های دانشای به درسین مسابقات لطمهاولیا معتقد هستند در صورتی که ا از نظر اولیا:

 دانش آموزان را باال ببرد.

 گیرینتیجه

های بیشتر ثر واقع شده و در صورت حمایتؤیابی ورزشی مهای پایه و استعدادتواند در رشد ورزشای میالمپیاد ورزشی درون مدرسه

 ثر واقع شود.ؤتوان در رشد ورزش کشور مت اولیا میمسئوالن و جلب حمای

 مسابقات ورزشی دبیران تربیت بدنی، دانش آموزان، یاولیا دانش آموزان، ای،المپیاد ورزشی درون مدرسهواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

11 

 

 مطالعه تأثیر برندهای ورزشی بر برند ملی کشور

 وجیهه جوانی
 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

چنانچه برندسازی کشور و برندسازی هویت ملی مطرح است  است،جایگاه برندسازی فراتر از سطح سازمان رفته امروزه، 

ای از برندهای بهم دارای شبکهکه . ورزش یک کشور یکی از ابزارهای اصلی در ایجاد غرور و هویت ملی است (2211،)بیرزینسکی

 (.2212)پارنت و همکاران، ای ورزشی خرده برندهای در زیر مجموعه خود دارند هها و تیم( یعنی؛ ورزش2211پیوسته است )وستبرگ، 

های ملی، سمبلدهد. مانند برندهای اشخاص که در داخل این تیم ها هستند، که در مجموع برند ملی یک کشور را تحت تأثیر قرار می

ها را نوعی روش برتری جویی دانست که هویت ملی را نشانه نتوان آسازند که میتصویر ذهنی از ملت ها را می قهرمانان،ها و اسطوره

تمایالت ، باورها، هاسنت، هاواند به مثابه راهبردی که در پی حفظ ارزشتمی هادر آن بنابراین برندسازی .(1322تیزدل ) گیردمی

ترکیب با طیف  صنایع بومی در ها ونای زندگی در مکاههای اجتماعی و تنوع شیوهترکیب، هااجتماعی و الگوهای رفتاری مکان

جولیا ) ثر باشندؤتوانند ممی مکانیک برند هایی که برای رشد تسهیالت و امکانات مدرن معاصر و دیگر جذابیت، ای از تکنولوژیگسترده

 (.2225ویفیلد، 

 جامعی تحقیق این زمینه در آنجایی که از. است مطالعه ابعاد تأثیرگذار برندهای ورزشی بر برند ملی یک کشور پژوهش این اصلی هدف

. است شده استفاده تأثیر برندهای ورزشی بر برند ملی ابعاد شناسایی و پردازینظریه برای هاداده بر مبتنی تئوری روش از بدست نیامد،

 میان از پژوهش این آماری جامعه ها استفاده شد.داده بر مبتنی تئوری با مرتبط دقیق هایمصاحبه طریق از تحقیق ساخت نظریه برای

  .اندشده انتخاب برندسازی و بازاریابی ورزشی و بازاریابی مدیریت با مرتبط علمی زمینه دارای دانشگاهی مطرح متخصصان کلیه

علی  ایطبرند ملی بود. شریافتن کسب منزلت و جایگاه  فرآیند همان پژوهش این اصلی مقوله ها،داده بر مبتنی تئوری پارادایمی مدل در

 پدیده؛ این گرمداخله شرایط ای  ورزش وهای ارتباطی چند رسانهآن؛ کانال ایزمینه این پدیده؛ پویایی ذاتی برندهای ورزشی، شرایط

ر نگریزی پویا و کلها؛ برنامهها است که راهبردها و اقدامات پیاده سازی آن مطابق تحلیل حاصل از مصاحبهها و اسطورهمدیریت قهرمانی

جهت تسخیر سکوهای بین المللی و برگزاری رویدادها ورزشی در سطح جهانی بدست آمد که پیامد حاصل از آن تمایز و برجسته شدن 

های ارتباطی منحصر به فرد با عملکردی شگرف در این یکی از کانالبرند ملی و هویت ملی خواهد بود. بنابراین صنعت ورزش هر کشور 

توان شاهد سرزمین مادری و یا شهر خود باشند، می برایبتوانند سفیری مناسب های ورزشی انان و تیماست. چنانچه قهرمعرصه 

با توجه به جامعیت بررسی ابعاد مؤثر برندهای ورزشی بر برند ملی، مد نظر تغییر نگرش جهانیان به آن کشور بود. شناخته شدن و حتی 

-ای ضروری به نظر میگذاری ورزشی بویژه در حوزه ورزش قهرمانی و حرفهو مشیگرفتن نتایج حاصل، از سوی مدیریت کالن در خط 

 رسد.

 برند ملی، ورزش، تئوری داده بنیاد واژگان کلیدی:
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 های آموزش و پرورشجایگاه درس تربیت بدنی و ارزیابی آن بر اساس مؤلفه

 رضا رضایی
 مدرس دانشگاه پیام نور فیروز اباد

 

 مقدمه

ها با توجه به محیط تحلیل و ارزیابی وضع مطلوب و موجود تربیت بدنی به منظور تعیین نقاط قوّت و ضعف و تبیین آن: هدف تحقیق

 .یادگیری

 شناسی روش

های انجام شده در سطح بین المللی تحقیق حاضر با استفاده از مدارک و اسناد موجود در حیطه تربیت بدنی در کشور، برخی از پژوهش

« سیستمی»یز مبانی نظری مرتبط با این ساحت، بررسی و تحلیل شده است. رویکرد مورد استفاده در این مطالعه از نوع و داخلی و ن

در دو وضع مطلوب و موجود، مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. پس از مشخص شدن نقاط قوت و « عملکرد یادگیری»است و در آن، 

)عوامل درون دادی و فرایندی( « محیط یادگیری»رسد و در انجام این کار، از قوت و ضعف می گاه، نوبت به تبیین این نقاطضعف، آن

 .شودهای اصلی آموزش و پرورش نسبت داده میاستفاده شده و در نهایت، هریک از این نقاط قوت و ضعف به یکی از مؤلفه

 گیرییافته ها و نتیجه 

های این درس، که مدیران ارشد تربیت بدنی در زمینه درس تربیت بدنی و تعیین اولویتا تعیین رویکردها، اهداف و راهبردهای علمی 

 .ن تر تا مدارس باید به آن پایبند باشندییآموزش و پرورش و مدیران سطوح پا

رت تربیت ی نمودن برنامه درسی مکتوب و مصوب تربیت بدنی، که علی رغم تدوین هنوز در مدارس کشور اجرا نشده است و نظایا اجرا

 .ها بر چگونگی اجرای آنهای آموزش و پرورش در استانبدنی و سازمان

 .باشندهای مرتبط با تربیت بدنی دخیل میهای وزارت آموزش و پرورش، که در تصمیم گیریا ایجاد هماهنگی الزم بین معاونت

ها باید در زمینه یادگیری و پرورش، که این شاخصهای مناسب در برنامه پنج ساله توسعه برای تربیت بدنی آموزش ا تعیین شاخص

 .های کسب شده و امثال آنهمه دانش آموزان باشد تا تعداد مدال

هایی که در مدارس قابل اجرا نیستند یا برای سالمت دانش های ورزشی آموزشگاهی به ویژه رشتها جلوگیری از گسترش بی رویه رشته

-ها نیز در خارج از مدارس قابل اجرا است و اعتبارات قابل توجهی را به خود اختصاص میقات آنباشند و نیز مسابآموزان خطرناک می

 .دهد

های درسی تربیت بدنی برای دانش آموزان، حاوی اطالعات اساسی و الزم برای حفظ سالمت و آمادگی جسمانی از طریق ا تدوین کتاب

های عملی درس تربیت بدنی نیست و فقط به عنوان پشتوانه تن از فعالیتهای ورزشی تدوین این کتب به معنی کاسانجام فعالیت

 .تئوریک این درس ضرورت دارد

 .ها است مورد تصویب هیات دولت قرار گرفته است، اما اجرای آن میسر نشده استا افزایش ساعات درس تربیت بدنی، که سال

ای مصوب درس تربیت بدنی و با توجه به امکانات هر مدرسه از سوی ها لزوم داشتن برنامه و طرح درس بر اساس اهداف و برنامه

 .ها و اهداف آن آگاه باشندمعلمان تربیت بدنی، که دانش آموزان، والدین و مدیر مدرسه نیز از این برنامه

 .ا در این گونه مواردههای ورزشی و پرهیز از هزینه نمودن اعتبارات سایر بخشا جلوگیری از گسترش بی رویه مسابقات و جشنواره
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 های رزمیشناختی مربیان رشتههای رهبری و سرمایه روانرابطه بین سبک

 . غالمرضا شعبانی بهار 3. معصومه مجیدی پرست 2  . علی اصغر الله چینی1

 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. 1

 یت ورزشی، تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا همدان. عضو هیأت علمی، مدیر3و2

 

 مقدمه

شود. این امر به ویژه در ورزشکاران از اهمیت بسیاری ها محسوب میترین عوامل مؤثر در ارتقا و تکامل انسانسالمت روانی یکی از مهم

حوزه سازمان و مدیریت، توجه بسیاری از اند به تازگی در گرا نامیدهبرخوردار است. رویکرد جدید که آن را روان شناسی مثبت

شناختی را ایجاد کرده گرا و به تبع آن سرمایه روانپژوهشگران را به خود جلب کرده و جنبش جدیدی با عنوان رفتار سازمانی مثبت

جامعه و یا  عضاىا میان همیارى و هدفمند همکارى نظام و تعامالت اجتماعى در موجود سرمایه روانشناختی منبع کلى طور است. به

گردد. مربیان، رهبران تیم جامعه می یک افراد بین مشارکت اعتماد حس معقوالنه، هاى روابطشبکه ایجاد باعث که است یک تیم

های رهبری مربیان، پنج سبک )آموزش و تمرین، دموکراتیک، آمرانه، حمایت ( برای سبک1922شوند. چالدورای و ساله )محسوب می

ها و زخورد مثبت( را شناسایی کردند. مربی موفق کسی است که بتواند به ورزشکاران در بهبود دامنه وسیعی از مهارتاجتماعی و با

دهی شناختی برای جهتشناختی کمک کند. بدین منظور سرمایه روانها به ویژه در ابعاد جسمانی، تکنیکی، تاکتیکی و روانتوسعه آن

-های مربیگری زمینه اجرای پژوهشتواند بسیار مفید باشد. ابهام در زمینه کارایی سبکفقیت میورزشکاران به سمت تفکر مثبت و مو

توان به خالء مرتبط با برقراری روابط صحیح و سرمایه روانشناختی تأکید کرد. های فراوانی را ایجاد کرده است که از آن جمله می

-های رهبری مربیان در رشتهشخص کند آیا بین سرمایه روانشناختی و سبکبنابراین به این منظور پژوهش حاضر در پی آن است تا م

 های مختلف رزمی فعال استان همدان ارتباط وجود دارد؟

 شناسی روش

نفر از مربیان زن و مرد فعال در  25باشد. جامعه آماری آن، همبستگی و از نوع کاربردی می _روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی

نفر بعنوان نمونه آماری بصورت تصادفی و به نسبت حجم مربیان هر رشته  22زمی بودند که بر اساس جدول مورگان های مختلف ررشته

شناختی لوتانز و مقیاس رهبری در ورزش ها از دو پرسشنامه سرمایه رواندر تعداد کل جامعه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده

(LSSکه روائی آن )( تأیید 232/2و آلفا=  261/2ها از روش آلفای کرونباخ )آلفا=اساتید صاحب نظر و پایایی آن ها توسط چند تن از

آوری شده پس از انجام آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن های جمعدر تجزیه و تحلیل داده .گردید، استفاده شد

های رهبری و تأیید نرمال بودن توزیع از آزمون پارامتریک ضریب همبستگی ها در هر دو سطح سرمایه روانشناختی و سبکتوزیع داده

 های مختلف پنجگانه رهبری استفاده شد.جهت بررسی ارتباط بین سرمایه روانشناختی با سبک

 هایافته

( رابطه وجود دارد و 21/2P≤ ،23/2= rهای رهبری مربیان هنرهای رزمی)شناختی و سبک(، بین سرمایه روان1بر اساس نتایج جدول ) 

 شناختی ندارد. بیشترین همبستگی را سبک حمایت اجتماعی با سرمایه روانشناختی دارد و سبک آمرانه رابطه معناداری با سرمایه روان
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 های رهبری و سرمایه روانشناختی. ضرایب همبستگی پیرسون بین سبک1جدول شماره

 ا           هشاخص                               

 متغیرها
 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون حجم نمونه

 سبک آموزش و تمرین

 سرمایه روانشناختی

22 36/2 221/2 

 221/2 22/2 22 سبک دموکراتیک

 15/2 12/2 22 سبک آمرانه

 221/2 52/2 22 سبک حمایت اجتماعی

 221/2 22/2 22 سبک بازخورد مثبت

 221/2 23/2 22 یانهای رهبری مربسبک

 

 گیرینتیجه

های رهبری به غیر از سبک آمرانه رابطه مثبت و معناداری دارد. به نظر شناختی با همه سبکهای تحقیق سرمایه روانبا توجه به یافته

یسه با سبک آمرانه شناختی برخوردارند بیشتر از سبک رفتاری دموکراتیک در مقارسد مربیانی که از سطح باالیی از سرمایه روانمی

 برند. کنند و مقدار زیادی رفتار حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت و آموزش و تمرین به کار میاستفاده می

 شناختی، مربیان رزمیسبک رهبری، سرمایه روان واژگان کلیدی:
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 کنندگان در گذار هندبال از دیدگاه شرکت های ورزشی صحههای چهرهبررسی ویژگی

 1303مسابقات دانشجویی کشوری هندبال 
 .  سارا کشکر3. عاطفه حبیبی راد  2. هادی معین جهرمی 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی2

 . هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی3

 مقدمه

های اخیر افزایش یافته شوند و تعداد این پیام ها بدون شک در سالهای تبلیغاتی میکنندگان امروزی به نوعی بمباران پیاممصرف

 ها اغلب برای تاًیید محصوالت و خدمات خود به افراد مشهور مانند هنرمندان و ورزشکاران(. در میان این همه آشفتگی، شرکت1است)

(. در 3تواند یک ذهنیت و تصویر مطلوب از محصول را به مخاطب انتقال دهد )گذاری توسط افراد مشهور میصحه (.2آورند )روی می

، های ورزشیای شدن اکثر رشته(. با رسانه1شود )گذاری ورزشکاران به عنوان یک فرصت نگاه میبازاریابی ورزشی، به فرآیند صحه

های دیگر ورزشی مانند هندبال را نیز تحت تاًثیر قرار داده است. در این پژوهش سعی شده تنها به فوتبال محدود نشده و رشته شهرت

 گذاری دارند، بررسی شود. های هندبال که پتانسیل صحههای مورد قبول چهرهاست اهمیت ویژگی

 شناسیروش

نشجویان شرکت کننده در مسابقات هندبال داکاربردی است. جامعه آماری پژوهش را -هدف بنیادی  لحاظ از و توصیفی حاضر پژوهش 

گیری بصورت تمام شمار بود و کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب نفر بودند. نمونه 122که  تشکیل دادند، 1393دانشجویان کشور در سال 

ورد استفاده قرار پرسشنامه درست تکمیل شده م 122های آماریپرسشنامه تکمیل شده، عودت داده شد و در تحلیل 122تعداد گردید. 

برای جمع آوری اطالعات از نفر انتخاب گردند(.  92گرفت )بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسای و مورگان بایستی حداقل 

نفر از  12 توسطاستفاده شد. روایی این پرسشنامه بود، ال ؤس 53شاملکه  (2225پرسشنامه ابعاد صحه گذاری ورزشکار )برانستین،

 تأیید شد.  22/2 با آلفای کرونباخ آنپایایی  وظر مدیریت ورزشی صاحب ن اتیداس
 ها     یافته

 هانتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد و شاخص
 میانگین رتبه شاخص میانگین رتبه ابعاد 

ی
ذار

ه گ
ح

ص
د 

عا
اب

 

عملکرد 
 ورزشکار

2922 

 2965 میزان تخصص 
  2952 روحیه ورزشکاری 
 2925 سبک رقابت 
 2932 رقابت 

جذابیت 
 ظاهری

2922 
 2911 جذابیت فیزیکی 
 2922 سمبل 
 1922 تناسب بدنی 

سبک 
زندگی 
 قابل عرضه

1969 
 2922  مدل نقش 
 1992 داستان زندگی 
 1996 نوع رابطه 

 گیرینتیجه

شکاران، ابتدا عملکرد ورزشکار و پس از آن جذابیت ظاهری و گذاری ورزرسد از میان ابعاد صحههای پژوهش، به نظر میبا توجه به یافته 

گذار، میزان تخصص های مربوط برای انتخاب ورزشکار صحهگردد در میان شاخصسبک زندگی از اهمیت برخوردارند. پیشنهاد می

 ورزشکاران در اولویت قرار گیرد.  

 گذاری، هندبال، دانشجویانچهره ورزشی، صحه واژگان کلیدی:
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 های لیگ برتر فوتبال ایرانبر ارزش ویژه برند تیم  4cهای مدل ثیر مؤلفهتأ

 . محمد خبیری 3. سید نصراهلل سجادی   2. اکبر جابری   1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران1

 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران2

 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران3

 

 مقدمه

های بیشتر به دنبال تقویت اند و مدیران ورزشی در راستای جذب سرمایههای ورزشی تبدیل به برندهای جذابی شدهزه ورزش و تیمامرو 

، و 3، هزینه مشتری2، سهولت خرید1های مشتری پسندبا تمرکز بر چهار مؤلفه ارزش 4cمدل  .باشندارزش ویژه برندهای ورزشی می

های تأثیر مؤلفه مطالعه حاضر، پژوهش کلی هدفربخش را در حوزه بازاریابی مشتری محور ارائه داده است. مدلی مناسب و اث 2ارتباطات

 های لیگ برتر فوتبال ایران بوده است.بر ارزش ویژه برند تیم  4cمدل 

 شناسیروش

ابزار گردآوری ورت گرفته است. که به صورت پیمایشی ص همبستگی، و از انواع تحقیقات کاربردی بوده -توصیفیروش این پژوهش، 

( بوده 2221( و ساختاریافته )پرسشنامه ارزش ویژه برند یو و دانته )4Cهای ساخته )مؤلفهترکیبی از پرسشنامه محقق، پژوهشاطالعات 

 4Cه گیری ابعاد گزاره برای انداز 16و در قالب  4Cبر اساس مدل  4Cاند. پرسشنامه ای لیکرت طراحی شدهکه بر اساس طیف پنج گزینه

اند که با استفاده از فرمول تعیین لیگ برتر ایران بودهفوتبال های شامل هواداران تیمپژوهش حاضر،  آماری جامعه طراحی شده است. 

هواداران به عنوان نمونه پژوهش مناسب ارزیابی شده و مورد بررسی قرار گرفتند.  از نفر 222 حجم نمونه معادالت ساختاری تعداد 

ها  از روایی محتوا و از نظرات تعیین شد و جهت سنجش روایی پرسشنامه 22/2پایایی سؤاالت پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  

 SPSS ها از نرم افزارهای مدیریت ورزشی و مدیریت بازاریابی  استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل دادهنظران و متخصصان صاحب

ساختاری  معادالت سازیمدل های پژوهش از روشجهت سنجش روایی مدل و آزمون فرضیه چنینهم استفاده گردید. AMOS 18و  18

( (SEM .استفاده گردید 

 هایافته

 اسات.  قرار گرفتاه  مورد تأییدهای لیگ برتر فوتبال ایران ارزش ویژه برند تیمبر   4Cهای تمامی مؤلفه تحلیل مسیر، تأثیر نتایج اساس بر

رواباط باین   ، بارای آزماون معنااداری    سازی معادالت ساختاریهای برازش در روش مدلبا استفاده از شاخص یید الگوأپس از بررسی و ت

باشاد.   96/1مقدار بحرانی باید بیشاتر از   25/2بر اساس سطح معناداری  .گردیداستفاده  Pو  5از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی متغیرها

های جزئای  به همراه ضرایب رگرسیونی و مقادیر شاخص روابط متغیرها شود .ر، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نمیتر از این مقداکم

هاای مشاتری پساند، ساهولت خریاد، هزیناه مشاتری و        ارزش) 4Cهای مادل  تمامی مؤلفهیک از فرضیه ها نشان داد که مربوط به هر 

 .(P< 0.001) های لیگ برتر فوتبال بوده استر ارزش ویژه برند تیم( دارای تأثیر مثبت و معناداری بارتباطات

 گیرینتیجه

هاا و  مرتبط با تیم 4Cشود که مدیران ورزشی با مدیریت مؤثر آمیخته ای پیشنهاد میبا توجه به اهمیت درآمدهای مالی در ورزش حرفه 

                                                           
1. Customer Value 
2. Convenience 
3. Cost of Customer 
4. Communication 
5. Critical Ratio (C.R.) 
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 4Cهای ورزشی خود اقدام نمایند. تمرکز بیشتر بر آمیخته بازاریاابی  رویدادهای ورزشی در راستای تقویت ارزش ویژه و  توسعه برندِ تیم 

های ورزشی ماورد  تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی در جهت تقویت و توسعه برندبه عنوان یک مدل مشتری محور در بازاریابی نوین می

 توجه قرار گیرد. 

 ، ارزش ویژه برند، هواداران، لیگ برتر4Cمدل  واژگان کلیدی:
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 های ورزشی تأثیر سه استراتژی مدیریت تعارض سازمانی بر کارآفرینی سازمانی باشگاه

 آموزش و پرورش شهر تهران 

 . فریبا محمدیان2   . محدثه فالحی1

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمشهر1

 . استادیار دانشگاه قزوین2

 

ها دارد.کارآفرینی سازمانی به های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی است که سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمانیکی از شاخه

تواند رشد و نوآوری را در یک سازمان ها در درون سازمان از طریق ترکیب منابع جدید است، که میها و فرصتمعنای توسعه شایستگی

باشد. مدیریت صحیح تعارض باعث ایجاد خالقیت و انع رفتاری کارآفرینی سازمانی تعارض سازمانی میسنتی بهبود بخشد. یکی از مو

ترین استراتژی مدیریت تعارض باشد. در این پژوهش با هدف تعیین مؤثرنوآوری است که به دیدگاه شومپیتر کارکرد اولیه کارآفرینی می

های ورزشی ، پس از بررسی مبانی نظری، پنج سبک مدیریت تعارض سازمانی در باشگاهباشدبر کارآفرینی و تعیین مدل مناسب با آن می

های ورزشی مناطق ی مورد نظر این تحقیق شامل تمام مربیان و مدیران باشگاهپرورش مورد بررسی قرار گرفته است. جامعهو آموزش 

ها بین مربیان و مدیران باشگاه تخاب شدند و سپس پرسشنامهای هشت منطقه انباشد. به صورت تصادفی خوشهگانه شهر تهران می 22

نفر بودند که هر فرد به سه پرسشنامه مجزا جمعیت  22آوری شده است. در مجموع کل افراد شرکت کننده در تحقیق توزیع و جمع

( پاسخ داد. این 0/85α=رگریت هیل )( و کارآفرینی سازمانی ما0/83α=شناختی، پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی پوتنام و ویلسون )

ها با استفاده ای است.  تجزیه و تحلیل دادهمقایسه -ها از نوع علیآوری دادهپژوهش  از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گرد

ان داد کارآفرینی سازمانی در انجام شد. نتایج نش LISREساختاریو همچنین از آنالیز واریانس و از آزمون معادالت  spssافزار از نرم

، دارای  151و تعارض سازمانی نیز از حداکثر =SD 32/23و  32/122، دارای میانگین 229های ورزشی  شهر تهران از حداکثر باشگاه

حه و های مصالتوان استنباط کرد که استراتژی راه حل گرایی که شامل سبکمی بود. مطابق با نتایج =62/13SDو  29/119میانگین 

/. شده 62(. مقدار ضریب تأثیر استاندارد شده نیز برابر با P</.25)همکاری است، دارای تأثیر معنی داری بر کارآفرینی سازمانی است 

جهت  گرایی بر کارآفرینی سازمانی دارد، و بر اساس آن مدل پژوهش تدوین گردید.استراتژی راه حلاست که نشان از تأثیر قابل توجه 

 مثبت یا مستقیم است. کارآفرینی سازمانی بر گرایی راتژی راه حلاستتأثیر 

 : کارآفرینی سازمانی، تعارض سازمانی، باشگاه ورزشی آموزش و پرورشواژگان کلیدی
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 تحلیل کیفی تبلیغات محلی شهر تهران در حوزه خدمات کلینیکی تناسب اندام

 . سید عبدالحمید احمدی2شجیع  . رضا 3. بهاره خدیوی  2. مونا رئیس پور 1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ2

 . استادیار دانشگاه پیام نور3

 . دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ2

 

تبلیغات محلی مربوط به حوزه خدمات کلینیکی تناسب اندام شهروندان تهرانای باود. باا توجاه باه      هدف از پژوهش حاضر، تحلیل کیفی 

 19تبلیا  کلینیکای مرباوط     212بدین منظور  های بصری با مشاهده مستقیم استفاده شد.کیفی بودن نوع پژوهش، از روش تحلیل داده

تار انتخااب شادند  باه منظاور تحلیال تبلیغاات از سایاهه کدگاذاری و          مجله( از میان مجالت تبلیغاتی پیاک بر  21محله تهران )جمعاً 

هاا  بود، استفاده شد و دادههای القا شده در تبلیغات ها، تصاویر، ارزشبررسی رنگمؤلفه نظیر  12ای که دارای دستورالعمل محقق ساخته

های کمی به کمک آماار توصایفی )درصاد(    به داده های کیفی پس از تبدیلمشاهده در برگه کدگذاری ثبت شدند. در نهایت دادهپس از 

هاا  درصد کل صفحات مجالت مختص تبلیغات تناسب اندام بود؛ که اکثر آن 6/12ها نشان داد؛ . یافتهمورد تجزیه و تحلیل نهایی گرفتند

و هام از منظار کیفیات طراحای     ها؛ تبلیغات تناسب اندام کلینیکی هام از نظار کمای    یافته به تبلیغات کلینیکی اختصاص داشت. بر پایه

هاای ترویجای   ای( بهتر بودند که این امر رویکرد حاکم بر فعالیات گرافیکی نسبت به سایر تبلیغات مربوط به تناسب اندام )ورزشی، تغذیه

 دهد.  مربوط به مراکز آمادگی جسمانی و تناسب اندام شهر تهران را نشان می

 اندام، تبلیغات محلی، ورزش، تغذیههای الغری، تناسب کلینیکواژگان کلیدی: 
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 های منتخب استان کرمانشاهوری اماکن ورزشی خصوصی و دولتی شهرستانو مقایسه بهرهبررسی 

 . هاشم کوزه چیان2  . بهزاد مهدوی3  . مهدی ناظمی2  . سعید رضایی تلیابی1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس1

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد .2

 . دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور3

 . استاد دانشگاه تربیت مدرس2

 

  مقدمه

ثر استفاده به منظور حداک(. 1های فعال و زنده است )در نظام کنونی جهان، توسعه اماکن ورزشی و ارتقاء آن یکی از اهداف عمده سازمان

در این میان اماکن، تسهیالت و تجهیزات (. 2از این تجهیزات و اماکن، در دسترس بودن آن برای همه اقشار جامعه امری ضروری است )

شوند، و با توجه به کمبود این فضاها در کشور ما، خصوصا نیاز و ضرورت جهت پرداختن به ورزش محسوب میورزشی به عنوان یک پیش

وری، مسئولیت اصلی هر سازمانی است و افزایش ها بسیار حیاتی و ضروری می باشد. بهبود بهرهورتر کردن آنمحروم، بهرهدر مناطق 

 بهره وری با شناخت و تحلیل آن مقدور است.

 شناسیروش

آوری شد. جامعه آماری های آن به شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمعباشد که دادهپیمایشی می -روش تحقیق حاضر توصیفی

های منتخب استان کرمانشاه )هرسین، صحنه، کنگاور و سنقر( بودند که با توجه به این تحقیق کلیه مدیران اماکن ورزشی شهرستان

ی ساخته استفاده شد که براآوری اطالعات از پرسشنامه محققمحدود بودن جامعه، نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع

تعیین روایی آن نظرات اساتید و متخصین این امر جمع آوری گردید و پایایی آن نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن بر 

ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده بدست آمد تأیید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده 2922های حاصل از پرسشنامه اساس داده

 شد.

 هایافته

های منتخب استان کرمانشاه تفاوت معنی های این تحقیق نشان داد که بین بهره وری اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهرستانیافته 

 آمده است. 1داری وجود دارد که خالصه نتایج در جدول 
 ان کرمانشاهبرای مقایسه بهره وری اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهرستان های منتخب است t. نتایج آزمون 1جدول

 اماکن ورزشی نام شهرستان
داری سطح معنی

 K-Sآزمون 
 میانگین تعداد اماکن

انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 هرسین
 9 2959 2939 12 29392 دولتی

*29221 
 2 2931 2955 5 29522 خصوصی

 صحنه
 16 2969 3932 12 29922 دولتی

*29221 
 2 2935 2923 5 29352 خصوصی

 کنگاور
 13 2922 2992 12 29222 دولتی

*29221 
 2 1923 3923 2 29192 خصوصی

 سنقر
 22 2922 3922 23 29232 دولتی

*29221 
 9 2966 3923 12 29225 خصوصی

 

 گیرینتیجه
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منتخب کرمانشاه تفاوت های وری اماکن ورزشی خصوصی و دولتی شهرستانهای تحقیق نشان داد که بین بهرهنتایج مربوط به یافته 

( که این 3کند )شغل ایجاد می 3( گزارش کردند هر باشگاه خصوصی به طور متوسط 1322یوسفی و کدیمی )داری وجود دارد. معنی

وری اماکن خصوصی وری بهتر نسبت به اماکن ورزشی دولتی می باشد که با نتایج این تحقیق که میانگین بهرهخود نشان دهنده بهره

( در تحقیق خود نقش و اهمیت نیروی انسانی 1325باشد، همخوانی دارد. کارگر و همکاران )وری اماکن دولتی میر از میانگین بهرهباالت

های این تحقیق همخوانی دارد، چرا که نیروی انسانی و مدیریت در دو ( که با یافته2دانند )وری حیاتی میو مدیریت را در افزایش بهره

در بخش خصوصی چون بیشینه کردن سود بیش از هر چیز مدنظر سهامداران و مدیران باشد. ولتی کامالً متفاوت میبخش خصوصی و د

شود اقدامات الزم توسط ، از این رو پیشنهاد میگیرددر جهت کسب سود بیشتر صورت می اماکناست، بیشترین استفاده ممکن از 

وری این اماکن فراهم لتی به بخش خصوصی انجام شود تا موجبات افزایش بهرههای ذیربط جهت واگذاری اماکن ورزشی دوسازمان

 گردد.

 وری، اماکن ورزشی دولتی، اماکن ورزشی خصوصیبهرهواژگان کلیدی: 
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 بررسی عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی لوازم و خدمات ورزشی 
 . علی ولی پور  3فریبا محمدیان . 2. حبیب ولی پور 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین1

 . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین2

 . دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر3

 

ت تنگاتنگ مؤسسات تولیدی و خدماتی مختلف در کسب سهم بیشتری از بازارهای موجود، های الکترونیک در دنیا و رقابتوسعه سیستم

های نوین ارائه های سنتی بازاریابی و فروش از تمامی امکانات و فناوریها و مؤسسات مختلف با گذار از شیوهموجب گردیده تا شرکت

ی اخیر طرفداران بسیاری در بین فروشندگان و خریداران نیز پیدا کرده، هاهای نوین که در دههشده استفاده نمایند. یکی از این فناوری

های اینترنتی یا مجازی است. تولیدات و خدمات ورزشی نیز از جمله بازارهایی هستند که با پیشرفت سطح زندگی مردم و توجه فروشگاه

اند. از این رو در این پژوهش به بررسی عوامل و متغیرهای های در سبد خرید خانوارها یافتروزافزون ایشان به حوزه سالمت، جایگاه ویژه

 یم.مؤثر در این تحقیق، راهکارها و پیشنهادات الزم در این زمینه را به خریداران، تولید کنندگان، فروشندگان و پژوهشگران آتی ارائه نمای

ی چهار عامل جدید مؤثر بر نگرش این ربی گذشته و با ارائهگیری از ادبیات رفتار خریداران الکترونیکی و تحقیقات تجاین تحقیق با بهره

نوع خریداران، ضمن کمک به فروشندگان در فهم رفتار خریدار الکترونیکی، یک مدل اولیه یکپارچه از عوامل مؤثر بر نگرش خریدار 

قات کاربردی بوده و بر حسب نوع، علّی و ی تحقیالکترونیکی را نیز ارائه نموده است. این پژوهش از نظر هدف و ماهیت تحقیق، در رده

 ها نیز به صورت مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه و جمع آوری نظرات خبرگان انجام گرفته است.پیمایشی بوده و گردآوری داده

 خرید اینترنتی، تجارت الکترونیک، نگرش مشتریان، لوازم و خدمات ورزشی واژگان کلیدی:
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 بازاریابی درونی با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آکادمی ملی المپیک و  ارتباط

 پارالمپیک جمهوری اسالمی ایران
 . حسین اکبری یزدی3. معصومه کالته سیفری  2. سارا بوژمهرانی  1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران1 

 اه مازندران.  استادیار مدیریت ورزشی دانشگ2

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران3

 

بازاریابی درونی به عنوان یکی از مفاهیم پیشرو در مدیریت منابع انسانی امروزه مطرح شده است و با نگاه مشتری مداری به کارکنان 

-ام این تحقیق بررسی رابطه بازاریابی درونی و مؤلفهنماید. هدف از انجسازمان، نقش بسیار مهمی در بهبود عملکردهای سازمانی ایفا می

های آن )توسعه کارکنان، ارائه چشم انداز و سیستم پاداش( با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در آکادمی ملی المپیک و 

مبستگی انجام شد. جامعه پارالمپیک جمهوری اسالمی ایران بود. روش تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی بود که به روش تحلیل ه

گیری به صورت دادند که نظر به محدود بودن جامعه آماری نمونهنفر( تشکیل می 53آماری تحقیق را کلیه کارکنان و مدیران آکادمی )

تعهد ای بازاریابی درونی )فورمن و مانی( و پرسشنامه های تحقیق از پرسشنامه سه مؤلفهتمام شمار انجام شد. جهت گردآوری داده

ها توسط خبرگان و کارشناسان مورد سازمانی )آلن و میر( و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی )ارگان( استفاده شد. روایی پرسشنامه

بدست آمد. با توجه به نرمال بودن  29/2و  22/2، 22/2ها توسط آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی آن

ها، آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق نشان داد که تمامی متغیرهای تحقیق با یکدیگر همبستگی مثبت و توزیع داده

دهی و رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار نگرفت. نتایج آزمون معناداری دارند و تنها وجود ارتباط معنادار بین مؤلفه سیستم پاداش

درصد از تغییرات تعهد  12انداز توانسته است حدود های بازاریابی درونی، مؤلفه ارائه چشماز بین مؤلفه رگرسیون چندگانه نشان داد که

 51درصد از رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کند. در ضمن  12سازمانی را تبیین نماید و مؤلفه توسعه کارکنان توانسته است حدود 

-وسط تعهد سازمانی قابل تبیین است. از سوی دیگر با توجه امتیاز بازاریابی درونی و مؤلفهدرصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی ت

توان اشاره نمود که ابعاد بازاریابی درونی در این تر از حد متوسط است میگانه آن در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک که پایینهای سه

که تاکنون یک برنامه راهبردی جامع و مصوب در آکادمی ملی المپیک تدوین نشده سازمان به خوبی پیاده نشده است. با توجه به این

ای در آکادمی وجود ندارد و نه تنها مشتریان درونی سازمان، بلکه ارباب رجوع بیرونی نیز انداز روشن و تعریف شدهاست و عمالً چشم

های هاست که برنامهمتیاز کامالً منظقی است، از سوی دیگر مدتانداز و اهداف آکادمی ندارند، این اتعریف مشخص و هماهنگی از چشم

توانمندسازی و آموزش کارکنان در آکادمی به حالت تعلیق درآمده است و لذا کارکنان احساس رشد و تعالی در این فضا ندارند و سیستم 

توان توجیه کرد که تعریف نشده است، لذا میپاداش و اضافه کاری نیز منطبق با عملکردهای کارکنان و اهداف از پیش تعیین شده، 

دلیل امتیاز پایین بازاریابی درونی در آکادمی چیست. اما متغیرهای تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی امتیازی باالتر از متوسط 

 اند که نشان از وضعیت مطلوب کارکنان آکادمی در این دو متغیر دارد. کسب کرده

 اریابی درونی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیکباز واژگان کلیدی:
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   . ساناز سلیمان آبادی3  . مجتبی عالی پور2  . حسن چگینی مقدم1

 مید احمدی. سید عبدالح0  . رضا شجیع2 

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدریت رسانه های ورزشی3و  2و  1

 . استادیار دانشگاه پیام نور2

 . دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ0

 

هدف از پژوهش حاضر؛ بررسی میزان اثربخشی برنامه تلویزیونی تکواندوی ایرانی از منظر مربیان نخبه تکواندو بود. این برنامه از شبکه 

مربی نخبه تکواندو  62شود. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیق کیفی بوده، که با ونی ورزش در روزهای جمعه هر هفته پخش میتلویزی

ها، پس از کدگذاری و تلخیص به مربی زن( مصاحبه شد. مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته انجام شد و پاسخ 32مربی مرد و  32)

سازی از طریق آمار توصیفی ) فراوانی و درصد( مورد تحلیل های حاصل از کدگذاری پس از کمیادهجمالت کلیدی تبدیل شدند. کلیه د

درصد از زمان پخش برنامه،  32کنند، که از این میان؛ درصد مربیان این برنامه را تماشا می 12/22ها نشان داد؛ نهایی قرار گرفتند. یافته

های مختلف رشته، درصد از توجه برنامه به شاخه 12از توجه برنامه به تکواندو بانوان،  درصد 32درصد از مدت زمان پخش برنامه،  36

درصد از همگانی شدن این رشته از طریق این برنامه، ابراز رضایت  32درصد از تأثیرگذاری فرهنگی و  32درصد از تأثیرگذاری فنی،  36

ها و رادیو های دیگر، روزنامههای مختلف رشته، تبلیغات این برنامه در شبکهههای این پژوهش؛ توجه بیشتر به شاخکردند. بر پایه یافته

های سراسری سیما بویژه شبکه سه، ورزش، پخش دو الی سه مرتبه برنامه در طول هفته، توجه به پیشکسوتان، پخش برنامه از شبکه

ها در مورد برنامه، پرداختن بیشتر رمانان و مشورت کردن با آنثبات زمانی پخش برنامه، پخش برنامه در ساعات پر بیننده، استفاده از قه

ها در برنامه، عواملی هستند که در صورت توجه برنامه سازان، منجر به به ابعاد فنی، توجه بیشتر به تکواندو بانوان و توجه کمتر به حاشیه

 ارتقای سطح کیفی و کمی و همچنین افزایش مخاطبان این برنامه خواهد شد.

 تکواندو، تلویزیون، برنامه تکواندوی ایرانی، تحلیل کیفی اژگان کلیدی:و
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 انهای استان اصفهاماکن و فضاهای ورزشی شهرستان ارزیابی میزان توسعه یافتگی

 . محمد سلطان حسینی3. زهرا نوری  2. عبدالحمید شمسی  1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان1 

 نشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی. دا2

 . دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان3
 

 مقدمه

های موجود بین دانند. شناخت تفاوتکند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری میای در راه توسعه تالش میهر جامعه

های گوناگون، به منظور آگاهی از سطوح توسعه و یا محرومیت، ها از شاخصورداری آنمناطق مختلف در سطح استان از نظر میزان برخ

ریزان اگر برنامههای متناسب با شرایط و امکانات هر منظقه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ای و تنظیم برنامههای منطقهکاهش نابرابری

های را شناسایی کنند، آنگاه خواهند توانست هم از تجربیات مدیران بخش ثیرگذار بر عملکرد مناسب مناطقأای بتوانند عوامل تمنطقه

(. کمبود فضاهای ورزشی و توزیع بهینه و 1مند شوند و هم بودجه موجود را به صورت بهینه تخصص دهند )مختلف آن مناطق بهره

ترین برای توسعه اماکن ورزشی، یکی از مهمصحیح آن با توجه به میزان جمعیت مناطق شهری و نیز محدود بودن منابع مالی دولتی 

ها از لحاظ برخورداری هدف اصلی تحقیق یافتن میزان شکاف بین شهرستان(. 2) مسائل پیش روی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ است

 شد.های استان اصفهان را شامل میاز امکانات و فضاهای ورزشی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه شهرستان

 ناسیشروش

در این تحقیق، به  .باشدمی اصفهان استان شهرستان 23 آماری جامعه. است تحلیلیتحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی 

های استان اصفهان از نظر برخورداری از سطوح توسعه از روش تاکسونومی منظور سنجش توزیع اماکن و فضاهای  ورزشی شهرستان

 12در راستای تحقق این هدف، آمار و اطالعات مربوط به  رایج سطح بندی است، استفاده شده است.های عددی که یکی از روش

 .شاخص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 هایافته

 95/2و  3/2نک با درجات توسعه یافتگی بابیا و های اصفهان و خورشهرستان، شهرستان 23دهد که از بین نتیجه سطح بندی نشان می 

 اند.های استان اصفهان در زمینه توسعه اماکن ورزشی شناخته شدهتیب به عنوان برخوردارترین و غیر برخوردارترین شهرستانبه تر

 گیرینتیجه 

های های ورزشی در شهرستانهای مورد بررسی در زمینه توسعه مکاندهد که وضعیت سنجی شاخصها نشان مینتایج سطح بندی

های استان در زمینه توسعه به منظور بهتر نمودن وضعیت شهرستاننوعی شکاف نابرابری و عدم تعادل دارد. استان اصفهان حکایت از 

گذاری امکان جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی در مدیریت و سرمایه اماکن و فضاهای ورزشی میتوان راهکارهای زیر را ارائه نمود:

ها؛ گسترش فضاها و امکانات متناسب با تراکم جمعیتی شهرستان تان در این زمینه،فضاهای ورزشی و اقدامات مؤثر مسئوالن ورزشی اس

 .ریزی بخشی با نظام برنامه ریزی فضاییتالش در جهت انطباق برنامه

 یافتگی، استان اصفهانهای ورزشی، توسعهتوزیع فضایی، تحلیل تاکسونومی، مکان واژگان کلیدی:
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 بدنی از منابع قدرت اساتید با میزان اثربخشی دانشجویان تربیت ارتباط ادراکتحلیل رگرسیونی 

 های دولتی شهر تهراندانشگاه
 . مژگان آریانا3. مهدی غفوری 2. امید رفیعی 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی دانشگاه تهران1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران2

 ریت ورزشی دانشگاه تهران. دانشجوی کارشناسی ارشد مدی3

 

های بدنی و علوم ورزشی دانشگاهبررسی ارتباط بین ادراک از منابع قدرت اساتید با اثربخشی دانشجویان تربیت هدف از این پژوهش،

طالعات آوری انفر بود. ابزار جمع 322باشد. تعداد نمونه آماری پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می دولتی شهر تهران بود.

شده اثربخشی مدیریت سازمان اصالحو پرسشنامه ( 2222های قدرت ورزشی )از دید دیگران( ساخته وان و همکاران )پایگاهپرسشنامه 

های کالموگروف اسمیرنوف، تعقیبی فریدمن، ها از آزمونو تحلیل آماری داده بود. برای تجزیه (2222ساخته جفری و همکاران )

اثربخشی دانشجویان و ادراک از منابع قدرت اساتید اتسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان داد بین اسپیرمن، دوربین و

درصد از  32 آمده نشان داد که ادراک ازمنابع قدرت(. همچنین ضریب تعیین بدستP<=221/2دار وجود دارد )رابطه مثبت معنی

، P=212/2) ( و قدرت مرجعیتP ،212/2=t=221/2) های قدرت تخصصیرفی مؤلفهکند. از طاثربخشی دانشجویان را تبیین می

252/3=tبدنی و علوم های تربیتبینی کنندگی برای متغیر اثربخشی در دانشجویان دانشگاهدار و واجد شرایط پیش( دارای ارتباط معنی

های ورزشی که در اثر برخورداری از فرهنگ ها و فدراسیونانرسد برخالف سازمبه نظر میهای دولتی شهر تهران بودند. دانشگاهورزشی 

 بدنی و علوم ورزشی بههای تربیت ، در دانشکده(1)سلسله مراتبی و تشکیالتی قدرت قانونی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است

صص از نگاه دانشجویان در مقایسه با های فردی و گروهی قدرت تخواسطه محوریت علم و دانش و مالک و معیار بودن آن در ارزیابی

. به عقیده گیلسپی، عدم تسلط به محتوای آموزشی یکی از عوامل بینی کنندگی بیشتری باشدسایر منابع قدرت دارای قدرت پیش

طالب است های ضروری برای انتقال مؤثر منفس در استاد می باشد و برخورداری از دانش و تجربه نیز یکی از خصیصهکاهش اعتماد به 

ترین نقش را در هماهنگ نمودن نیازهای روزافزون جامعه و دانشجویان که کادر آموزشی در تمامی سطوح، عمدهجایی (. لذا از آن2)

منظور اثربخشی تحصیلی و کیفیت یادگیری دانشجویان، دارای سطح نماید که کادر آموزشی مورد استفاده بهدارند، ایجاب میبرعهده 

توان گفت دارا بودن فرهمندی، صفات ممتاز، میهمچنین در تحلیل ارتباط بین قدرت مرجعیت با اثربخشی (. 3)باشند  علمی باال

تواند ی دوم احتماالً میگذارد و در وهلهی اول بر دانشجویان تأثیر میرفتارمقبول، الگو بودن ازلحاظ  رفتار و نگرش و تفکر در وهله

بینی متغیرهای اثربخشی، (. در توجیه و تحلیل اهمیت قدرت مرجعیت در پیش1بینی کند )هت مثبت پیشرا در جدانشجویان اثربخشی 

گیرد و  خود تابعی اشاره کرد به عقیده او  قدرت مرجعیت مدیر، از توان اقناع و ترغیب افراد سرچشمه می( 1932توان به نظر راسل)می

های فردی در ارائه نظرات است. قدرت مرجعیت و دانایی، طرفه و توجه به آزادیاز صداقت، جاذبه، محبوبیت، توان استدالل دو 

 (.2های موفقیت سازمان را گسترش دهد)تواند افقترین ابزار نفوذ است که میمردمی

 بدنی و علوم ورزشی، منابع قدرت، اثربخشی، اساتید، دانشجویاندانشگاه تربیتواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

22 

 

 بازاریابی ورزشی استراتژی زمینه در شده انجام قاالتم سیستماتیک مرور

 . مصطفی مقدس3.  فرزام فرزان  2. معصومه السادات منانی  1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران1

 . استادیار دانشگاه مازندران 2

 مازندران دانشگاه ورزشی مدیریت دکتری .  دانشجوی3

 

 مقدمه

 به باشد داشته خوبی بازاریابی استراتژی که زمانی . سازمان(2) کنندمی فعالیت تغییر حال در و پیچیده حیطم یک در هاسازمان 

 .(1)کند  کمک سازمان عملکرد توسعه به که شده طراحی ایگونه به بازاریابی استراتژی پس. رسدمی رقابتی محیط در خوبی موقعیت

 به توجه با .(3شود )می بیان مالی عملکرد های ورزشیسازمان عملکرد هایجنبه نمهمتری از یکی ورزش، بودن ایحرفه به نظر

 بازاریابی استراتژی در مورد افزایش عالقه مندی پژوهشگران از یک سو و زمینه این در بیشتر تحقیق و مطالعه لزوم موضوع و گستردگی

 این. رسدمی نظر به ضروری موضوع دقیق از سوی دیگر، بررسی شیورز بازاریابی استراتژی زمینه در هاییپژوهش و مطالعات کمبود و

 تحقیقات برای بستر الزم نمودن فراهم رویکرد با بازاریابی استرتژی زمینه در موجود مقاالت سیستماتیک گردآوری راستای در پژوهش،

 .میگردد انجام ورزش حوزه در خصوص به آینده کاربردی

 شناسی روش

 در. شد انجام داخلی مقاالت هایپایگاه در جستجو و ایکتابخانه طریق از هاداده و مروری ،مطالعه نظر ازو  توصیفی نوع از روش تحقیق،

 تدوین و راهبرد مارکتینگ، ورزشی، بازاریابی موانع بازاریابی، کلیدواژه با استراتژی و بازاریابی با های مرتبطپژوهش تمام ابتدا تحقیق این

 استراتژی کلمه دو از عنوان در که مقاالتی در این بین. مورد جستجو قرارگرفت Sid ،Noormags ،Magiran هایاهپایگ در استراتژی

   . گرفت قرار مطالعه مورد و شده خارج داشتند، اشاره بازاریابی استراتژی به مفهومی از نظر و بازاریابی

 هایافته

به  مقاله 32 حذف مقاالت تکراری و خروج و ورود ر نهایت با استفاده از معیارهایو د انتخاب مقاله 366 فارسی، مقاله 1222 میان از

در بررسی نهایی مقاالت، موضوعات مورد  .گردید حذف تکراری مقاالت و گرفت قرار Endnoteافزار نرم در عناوین مقاالت،. دست آمد

  ( آورده شده است، حاصل گردید. 1بحث به صورتی که در جدول شماره)

 
 شده انجام مقاالت سیستماتیک در مرور توجه مورد . مباحث1جدول         

 ابعاد

استراتژی 

بازاریابی 

 گردشگری

استراتژی 

بازاریابی 

قیمت 

گذاری و 

 فروش

تدوین 

استراتژی 

 بازاریابی

استراتژی 

بازاریابی 

 ورزشی

استراتژی 

بازاریابی 

رفتار مصرف 

 کننده

استراتژی 

بازاریابی 

الکترونیکی و 

 نترنتیای

 2 2 3 11 9 3 تعداد
 

 

 گیرینتیجه

 اجرای بر مطالعه خالء و گرفته صورت استراتژی بازاریابی تدوین و استراتژی توضیح انواع بر هاپژوهش بیشتر دهدمی ها نشانبررسی 

 استراتژی روی بر تحقیق و العهمط عدم توجه مورد نکته. خوردمی چشم به بازاریابی استراتژی اجرای عوامل عدم و بازاریابی استراتژی
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 جذب منظور به آیدوجود می به رشته این در لحظه هر که تغییراتی و رشته این ذات پویایی به توجه با باشد.می ورزشی بازاریابی

 محققان به هنتیج در. باشندمی بازاریابی استراتژی برنامه یک نیازمند ورزشی هایسازمان ورزشی رشته این نمودن جذابتر و مشتریان

 استراتژی تدوین و ورزشی بازاریابی استراتژی روی بر تحقیق و مطالعه عدم دالیل بررسی به تا شودمی پیشنهاد آتی تحقیقات برای

 .بپردازند ورزشی هایسازمان بازاریابی

 : استراتژی، بازاریابی ورزشی، مرور سیستماتیک.واژگان کلیدی
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 رهبری در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان بینی تنیدگی شغلی از طریق سبکشپی

 . مریم مختاری دینانی3. ناهید اتقیا 2. سپیده طاهری 1

 ی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهراآموخته کارشناس. دانش1

 . استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا2

 مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا . استادیار گروه3

 

 سوق شغلی تنیدگی و فرسودگی در جهت را شخص و شده تبدیل نارضایتی منبع به زمان مرور به است ممکن بخش،رضایت شغل یک

های شغلی که در ( شش بعد وابسته به نقش1992آسیپو ) کار است. محیط در شغلی تنیدگی های فشارزا،زمینه از یکی (.1دهد )

کفایت نقش، اضافه بار نقش، حدود نقش، مسئولیت نقش، و محیط انی سطوح متمایزی از تنیدگی اثرگذارند را ابهام نقش، عدمفراخو

شود، روشی است که سرپرستان و مدیران سازمان به عنوان ترین موضوعی که فرسودگی و تنیدگی را سبب میمدهداند. اما عفیزیکی می

های کنند. چنانچه مدیران بتوانند در هنگام هدایت کارکنان با آگاهی از ویژگیازمان برای خود اتخاذ میسبک رهبری و کنترل افراد و س

توانند باعث شوند افراد با عوامل فشارزا بهتر کنار شخصیتی و فردی افراد و متناسب با آن به اتخاذ سبک رهبری بپردازند، احتماال می

حجم های فراوانی روبروست و نیز با توجه به و چالش ه ماهیت ورزش در جامعه که همواره با تالطمبا توجه برسد به نظر می(. 2بیایند )

رسد کنند که به نظر میپنجه نرم میوها دست، کارکنان این وزارتخانه همواره با این چالشهای ورزشیکنندگان به سازمانانبوه مراجعه

رسد سبک رهبری مدیران یکی از ارکنان نهادهای ورزشی باشد. در عین حال به نظر میاز عوامل اصلی مورد توجه در تنیدگی شغلی ک

های انجام شده در این زمینه در این مطلب عالوه بر کمبود پژوهشباشد. ها عوامل مؤثر در چگونگی مواجه شدن با این گونه چالش

ان، و نیز نتایج گاهاً متناقض بدست آمده در همین تحقیقات اندک های انجام داده شده در استان کردستایران، مشخصاً بر مبنای پژوهش

های رهبری )آمرانه، مشارکتی و حمایتی( تا چه میزان روی تنیدگی شغلی کارکنان اداره کل ورزش که سبک کنداین سؤال را ایجاد می

در این شغلی در میان کارکنان این اداره کل باشد؟  کننده تغییرات تنیدگیبینیتواند پیشو جوانان استان کردستان تأثیرگذار است و می

آوری اطالعات از شمار مشارکت داشتند. برای جمعکارمند اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان به صورت تمام 62پژوهش 

ی شغلی ارتباط ساخته استفاده شد. نتایج نشان داد که تنها دو سبک رهبری حمایتی و مشارکتی با تنیدگهای محققپرسشنامه

بینی معنادار برای تنیدگی شغلی ( و سبک رهبری مشارکتی، حمایتی و آمرانه به ترتیب بیشترین توان پیش>25/2p)معناداری داشتند 

های ورزشی به نوع سبک رهبری اتخاذ های ورزشی، مدیران سازمانرا داشتند. بنابراین الزم است جهت کاهش تنیدگی شغلی در محیط

 توجه ویژه نمایند. ه دو سبک رهبری مشارکتی و حمایتیشده بویژ

 سبک رهبری حمایتی، سبک رهبری مشارکتی، تنیدگی شغلی، ورزش، کردستان واژگان کلیدی:
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 های رزمیهای رهبری  مربیان رشتهتعیین اولویت بندی بین سبک

 ی بهار. غالمرضا شعبان3. معصومه مجیدی پرست 2  . علی اصغر الله چینی1

 . کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان1

 . عضو هیأت علمی، مدیریت ورزشی، تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا همدان3و 2

 

 مقدمه

ان تیم محسوب می شوند. ها و ابعاد مربیگری، انتخاب شیوه و سبک رهبری در تیم است. در واقع مربیان، رهبرامروزه یکی از جنبه 

های رهبری مربیان، پنج سبک )آموزش و تمرین، دموکراتیک، آمرانه، حمایت اجتماعی و بازخورد ( برای سبک1922چالدورای و ساله )

یان، به ها از سبک رهبری مربها پرداختند. آنها با معرفی این پنج سبک به مطالعه متغیرهای مرتبط با آنمثبت( را شناسایی کردند. آن

عنوان یکی از عوامل مهم برای موفقیت تیم یاد کردند. مربی موفق کسی است که بتواند به ورزشکاران در بهبود دامنه وسیعی از 

شناختی کمک کند. لذا ضروری است که مربیان در انتخاب ها به ویژه در ابعاد جسمانی، تکنیکی، تاکتیکی و روانها و توسعه آنمهارت

آنچه باعث شده این تحقیق از طرف محقق انجام  های مورد نظر دقت کافی بعمل آورند.در برخورد با ورزشکاران تیم یک سبک مناسب

-تواند تا حدودی به علت عدم آگاهی مربیان و توجه کافی در زمینه های مختلف مربیگری باشد. اجرای این پژوهش که به جنبهشود می

شناختی تری در رابطه با سرمایه روانهای مربیگری عملکرد مناسبص کند که کدامیک از سبکتواند مشخهای کاربردی متکی بوده می

 گذارد. بر جای می

 شناسی روش

نفر از مربیان زن و مرد فعال در  25باشد. جامعه آماری آن، همبستگی و از نوع کاربردی می _روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی

نفر به عنوان نمونه آماری بصورت تصادفی و به نسبت حجم مربیان هر  22ر اساس جدول مورگان های مختلف رزمی بودند که برشته

شناختی لوتانز و مقیاس رهبری در ها از دو پرسشنامه سرمایه روانرشته در تعداد کل جامعه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده

( تأیید 232/2و آلفا=  261/2نظر و پایایی آنها از روش آلفای کرونباخ )آلفا=( که روائی آنها توسط چند تن از اساتید صاحب LSSورزش )

آوری شده پس از انجام آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن های جمعدر تجزیه و تحلیل داده .گردید، استفاده شد

های رهبری مورد فریدمن جهت تعیین اولویت بندی سبکهای رهبری و تأیید نرمال بودن توزیع از آزمون ها در سبکتوزیع داده

 استفاده مربیان از نظر ورزشکاران استفاده شد.

 هایافته

و  P≥21/2های رزمی از دیدگاه ورزشکاران )های رهبری مربیان رشته( حاکی از آن است که بین اولویت بندی سبک1نتایج جدول ) 

26/129= 2
Xداری وجود دارد.( تفاوت معنی 

 های رهبری مربیان هنرهای رزمی. آزمون فریدمن در خصوص تفاوت بین اولویت بندی سبک1دول شمارهج

 N  2X df P متغیر ها

 نیآموزش و تمر یسبک رهبر

22 26/129 2 221/2 

 سبک رهبری دموکراتیک

 سبک رهبری آمرانه

 سبک رهبری حمایت اجتماعی

 سبک رهبری بازخورد مثبت

 

 نتیجه گیری
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( =35/2Mدهد که سبک رهبری بازخورد مثبت با باالترین میانگین رتبه )های رهبری از نظر ورزشکاران را نشان میاولویت بندی سبک 

( و سبک =16/2M(، سبک رهبری آمرانه )=12/3M(، سبک رهبری حمایت اجتماعی )=39/3M) نیآموزش و تمر یسبک رهبرو 

( و بنت 1323(، مرادی )1329های رمضانی نژاد )های بعدی قرار داشتند. این نتایج با یافته( در رده=92/1Mرهبری دموکراتیک )

 (، همخوانی داشت.2222مانوئل )

 های رزمیهای رهبری، مربیان رشتهاولویت بندی، سبک واژگان کلیدی:
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 استان فارسوانان رابطه معنویت در کار و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و ج

 تقی توانا. 3  محمد امین نیک منش. 2  . زین العابدین دالوری1
. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه بیرجند3و  1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز2

 

علوم رفتاری کارکنان است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه  پدیده معنویت در محیط کار از جمله موضوعات مطرح شده در زمینه

 نفر( که بر122بخشی سازمانی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بود )معنویت در کار با اثر

ار تحقیق دو پرسشنامه استاندارد ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزطبقه -نفر به شکل تصادفی  25اساس جدول مورگان 

 α = 95/2نفر از اساتید دانشگاه و اعتبار آن بوسیله آلفای کرونباخ  12معنویت در کار و اثربخشی سازمانی بود که روایی آن توسط 

ضریب  س یکطرفه،ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی )آنالیز واریانمورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده α=  95/2و

ای( صورت گرفت. بین معنویت در کار با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و تک نمونه tهمبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و آزمون 

ی سطوح باالتر بود و در جامعه مورد مطالعه از بقیه (=222/3( مشاهده شد. میانگین سطح فردی معنویت )=69/2rداری )معنی

کارکنان در سطح مطلوبی قرار داشت. نتایج تحلیل   t(206,0/05)=23/2و اثربخشی سازمانی  t(206,0/05)= 22/19ویت در کارمیزان معن

 (.=221/2Pو β=69/2بینی  اثربخشی سازمانی داشت ) ای در پیشرگرسیون همزمان نشان داد که معنویت در کار نقش تعیین کننده

 56به طور ترکیبی  معنویت در کار، دو سطح فردی و سازمانی هایه گام نشان داد که از بین مؤلفههمچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام ب

  باشد.درصد می 1سطح فردی درصد و  55سطح سازمانی کنند؛ که از این مقدار سهم را تبیین می اثر بخشیدرصد از واریانس 

 تواند  افزایش اثربخشی را به دنبال داشته باشد.باشند که میئل مهمی میتوجه به بعد معنوی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان از مسا

      معنویت در کار، اثربخشی سازمانی، ادارات ورزش وجوانانواژگان کلیدی: 
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 جوانان و ورزش  ادارات  کارکنان سیاسی رفتار و کار محل در اعتماد ارتباط بین 

 دانهم و کرمانشاه هایاستان 
 صابونچی . رضا2  پژوهان . فاطمه1

  بروجرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی، مدیریت بدنی، تربیت ارشد کارشناس. 1

  بروجرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه بدنی، تربیت گروه استادیار،. 2

 

 مقدمه

 وکار گروه تشکیل گرا، تحول و مردمی رهبری اعمال سازمانی، ارتباط بهبود و برقراری مؤثر، انسانی روابط ایجاد برای اعتماد امروزه

 هایسرمایه(.  1323 همکاران، و سلیمی) است والزم ضروری بسیار آمیز،موفقیت سازمانی تغییر ایجاد و همکاری ایجاد گروهی،

 ذات در که منابعی مجموع ار آن و دانست سازمان مدیران و کنان کار بین اعتماد و تفاهم بر مبتنی روابط حاصل توانمی را اجتماعی

(. 1322،2 الوانی،)کرد  اطالق سازند،می ترمطلوب و تردلنشین سازمان، در را اجتماعی و زندگی آیندمی وجود به سازمان اجتماعی روابط

 عمده شرط پیش و دارد کنندهتعیین نقش اجتماعی نظم به مربوط مسائل حل در که است اجتماعی تعامل بنیادین عناصر از یکی اعتماد

 آن اعضای همکاری مستلزم سازمان اهداف تحقق(. 1322 همکاران، و باستانی)شود می محسوب ایجامعه هر موجودیت برای کلیدی و

-می هاسازمان مدیران و کارکنان میان اعتماد و نیز دیگریک به کارکنان متقابل اعتماد همکاری، تسهیل راه ترینو مهم است یکدیگر با

منافع،  دارای یک هر که شودمی پنداشته هاائتالف و افراد از مرکب و پیچیده ایمجموعه عنوان به نیز سازمان (.1326چاوشی،)باشد 

کنند می رقابت یکدیگر با سازمانی کمیاب منابع کسب برای دائماً که است خود خاص هایو پنداشت انتظارات ها،ها، سلیقهباورها، ارزش

و  و تعبیر دارد تفسیر به نیاز نیز محدود منابع و تخصیص هستند محدود منابع دارای هاسازمان . اکثر(1322 زاده،حسن و نیارحیم)

 گروه یا فرد یک آن در که است نفوذ فرایند یک نیز سازمانی هایسیاست. شودمی سازمان در سیاست پیدایش موجب موضوع همین

 متین، زارعی از نقل ،1991رابینز،)آورد  دست به رسمی غیر تاکتیک وسیله به را زیتیم و لیاقتش استحقاق بر عالوه کندمی تالش

نیست  و قانونی مجاز که نتایجی حصول برای قانونی غیر هایراه طریق از دیگران در نفوذ از است عبارت سیاسی هایرفتار(. 1321

 (. 1326،212مقیمی،)

 در اعتماد افزایش سازمان، در ارزشیابی سیستم کردن روشن ،سازمان اهداف کردن روشن ،گرا سیاست افراد کنترل با توانمی بنابراین

 از سازمان در اجتماعی هایسرمایه و شود وارد آن افراد و سازمان به کمتری آسیب تا کرد کنترل سازمان در را رفتارها اینگونه سازمان

 یابد. نجات کاهش خطر

  شناسیروش

 هایاستان جوانان و ورزش ادارات کارکنان یکلیه را تحقیق این آماری ی جامعه. باشدمی همبستگی -یتوصیف تحقیق انجام روش

 حجم تعیین برای. شد استفاده ساده گیرینمونه شیوه از اطالعات آوریجمع منظور به. دهدمی تشکیل نفر 122برابر  همدان و کرمانشاه

از  نفر 22 و کرمانشاه کارکنان از نفر 62 بین هاپرسشنامه .باشدمی نفر 125 تعداد که شد، استفاده  و کرجسی مورگان جدول از نمونه

 کرونباخ باشد. آلفایمی سیاسی رفتار پرسشنامه اول پرسشنامه. دادند پاسخ هاپرسشنامه به درصد 22/92 شد که توزیع همدان کارکنان

 و( 2229)  کایلیاش و بود. آپسانا فردی بین اعتماد پرسشنامه دوم، سشنامهپر. بود 22/2 با برابر پرسشنامه این در شاخص شده محاسبه

 در فردی بین اعتماد پرسشنامه کرونباخ آلفای. کردند گزارش 25/2 با را پرسشنامه این پایایی ضریب خود پژوهش در( 2229)   کینچ

 .بود 22/2 پژوهش این
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 هایافته
 های کرمانشاه و همدانو رفتار سیاسی در استان. بررسی ارتباط اعتماد بین فردی 1جدول 

 معنی داری سطح Sig پیرسون  r میانگین و انحراف استاندارد های تحقیقمتغیر

 کرمانشاه/ اعتماد )نسبت به مدیر(

 

53 /2 ± 21/2 

 
293/2 222/2 

 کرمانشاه(/ به همکار نسبت) اعتماد

 

62 /2± 62/3 

 
222/2 222/2 

 همدان(/ مدیر به نسبت) اعتماد

 

25 /2 ± 62/3 

 
322/2 225/2 

 همدان(/ به همکار نسبت) اعتماد

 

22 /2 ± 52/3 

 
322/2 222/2 

 رفتار سیاسی / کرمانشاه

 

62 /2 ± 22/1 

 
225/2- 226/2 

 رفتار سیاسی / همدان

 

62 /2 ± 22/1 

 
331/2- 222/2 

P ≤ 0.05 
 گیرینتیجه

 شد. مشاهده معناداری و منفی ارتباط سیاسی رفتار و( همکار و مدیر به نسبت) داعتما ارتباط بین که داد نشان پژوهش نتایج

 سازمانی سیاست منفی عواقب شود حاکم سازمانی جو بر اجتماعی حمایت و اعتماد وقتی که داد نشان (2212) گادوت-ویگودا پژوهش

 تأیید را شده ادراک سازمانی هایسیاست و اعتماد بین منفی ارتباط خود پژوهش در( 2222) ادمن. یابدمی و کاهش شودمی کنترل

 این منفی ارتباط دالیل از یکی احتماالً. شودمی سیاسی رفتارهای بروز به منجر اعتماد کاهش عدالت، فقدان که کندمی اثبات و کندمی

 . شودمی نگریسته منفی ایپدیده عنوان به سازمانی هایسیاست و مثبت ایپدیده عنوان به اغلب اعتماد که است

 نوآوری افزایش کارکنان و سیاسی رفتارهای کاهش غیبت، کاهش روحیه کارکنان، افزایش سبب اعتماد باالی سطوح دیگر، سوی از

 به تعهد نیازمند اعتماد ایجاد. شودمی شروع مشترک هایارزش مبنای بر  فرهنگ یک ایجاد با نخست سازیاعتماد. شودسازمانی می

 ایجاد دنبال به هاسازمان که شودمی توصیه است پس مقابل طرف با روابط گشودگی و انسجام صداقت، مبنای بر فردی بین بطروا ایجاد

 اعتماد از که مزایایی و پویاست ایپدیده بلکه نیست، ساده فرایند یک اعتماد ایجاد که داشت توجه باید باشند اعتماد از آکنده جو یک

 (.1322 پناهی،) کندمی ترارزش را با آن شودمی ناشی

 .جوانان و ورزش سیاسی، ادارات رفتار فردی، بین اعتماد :کلیدی واژگان
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 تأثیر اوقات فراغت ورزشی بر شادکامی و خودسودمندی معلمان قطب شهید مدرس 

 استان خراسان رضوی

 . حمید قاسمی2  . محمود اسماعیلی1

 نور واحد تهران جنوب. کارشناسی ارشد دانشگاه پیام 1

 . استادیار دانشگاه پیام نور2

 

 هدف از این تحقیق تأثیر اوقات فراغت ورزشی بر شادکامی و خودسودمندی معلمان قطب شهید مدرس استان خراسان رضوی بود.

ی است و به ا از نوع علّو از حیث ارتباط بین متغیره ،انجام شده باشد که به صورت میدانیتحلیلی می -پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

نفر و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان  5223. جامعه آماری متشکل از باشدطور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری می

وقات ها سه پرسشنامه بود. پرسشنامه اآوری دادهآوری گردید. ابزار جمععدد پرسشنامه جمع 332نفر برآورد شد که نهایتاً  362برابر با 

های فراغتی فعال و غیر فعال معلمان را مورد سنجش قرار ساخته شد و فعالیتگویه بوده که توسط محقق 22فراغت محقق مشتمل بر 

ماده هفت  29( تهیه شده و در 1929داد. پرسشنامه دوم پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد بود که توسط آرجیل و کراسلند )می

عهد اجتماعی، خلق مثبت، احساس کنترل اجتماعی، سالمت جسمانی، رضایت از خویشتن و هوشیاری روانی را عامل شناخت مثبت، ت

ماده  12( بود که توسط شرر و همکاران در 1922داد. پرسشنامه سوم نیز پرسشنامه خودسودمندی شرر )مورد ارزیابی قرار می

ها به ترتیب برای پرسشنامه اوقات خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها با توجه به نظر هنجاریابی شده است. روایی پرسشنامه

-حاصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده 25/2و برای پرسشنامه خودسودمندی برابر با  29/2، برای پرسشنامه شادکامی، 25/2فراغت، 

 های به دست آمده از نرم افزار آمار کاربردی لیزرل استفاده شد.

های بیشتر فراغتی که بنابراین با انجام فعالیت .نشان داد که اوقات فراغت تأثیر معناداری بر شادکامی و خودسودمندی معلمان داردنتایج 

 شود.مبتنی بر فعالیت بدنی و ورزش کردن باشد، بر میزان شادکامی و احساس خودسودمندی نیز افزوده می

 خودسودمندی، معلمان قطب شهید مدرس خراسان رضوی : اوقات فراغت ورزشی، شادکامی،واژگان کلیدی
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 بین یادگیری سازمانی و سرمایه فکری در کارکنان  اداره کل ورزش و جوانان  استان مازندران بررسی رابطه

 . فاطمه بیرق دار2  . علی اصغر خلیلی1
 . دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی واحد علوم و تحقیقات تهران 1 

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی پیام نور تهران2

 مقدمه   

به  آن مالک دارنده و شرکت و بوده دانش بر مبتنی که سازمان یا شرکت است دارایی یا سرمایه کل از بخش آن فکری شامل سرمایه

هدف کلی این تحقیق  .دارند به سزایی تاهمی امروزی جوامع در سازمانی یادگیری و فکری سرمایه مقوله دو شک بیآید. می شمار

 باشد. بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و سرمایه فکری در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان مازندران می

 شناسی روش

ل همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شام نوع از و توصیفی ها،گردآوری داده روش نظر از و کاربردی نوع هدف از تحقیق این 

آوری اطالعات از )پرسشنامه باشد. برای جمعنفر می 76 تعداد مازندران به استان جوانان و ورزش کل اداره ستادی کارشناسان و مدیران

-فرضیه آزمون برای و هایافته طبقه بندی از آمار توصیفی برای (  استفاده شد.α= 22/2)سازمانی  یادگیری و ( α= 22/2فکری) سرمایه

 .استفاده شد پیرسون همبستگی آزمون از و اسمیرنف، فریدمن کلموگروف آزمون از تحقیق های

 هایافته

های ، بین مؤلفه p< 25/2داری های یادگیری سازمانی، با توجه به سطح معنیبر اساس آزمون فریدمن برای اولویت بندی مؤلفه 

اری مشاهده شده است، به عبارتی چون توزیع نرمال نبوده، پس تفاوت های آن با یکدیگر ارتباط مثبت و معنادیادگیری سازمانی و مؤلفه

های یادگیری سازمانی با یکدیگر شود، بین مؤلفهنیز مشاهده می 1باشد. همانطوری که در جدول شماره داری میاز لحاظ آماری معنا

یکدیگر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.  ولی بین  های فکری باهای سرمایهچنین بین مؤلفهارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. هم

 گونه  ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده نشده است.های آن با سرمایه فکری و ابعاد آن هیچیادگیری سازمانی و مؤلفه
 ها (های فکری و مؤلفه. بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش )یادگیری سازمانی و سرمایه3جدول شماره

یه سرما

 ارتباطی

سرمایه 

 ساختاری

سرمایه 

 انسانی

سرمایه 

 فکری
 تفکر سیستمی

یادگیری 

 تیمی

چشم اندازهای 

 مشترک

های مهارت

 ذهنی 

های مهارت

 فردی

یادگیری 

 سازمانی 
 متغیر

223/2- 
- 

259/2 
122/2- 226/2- 222/2** 222/2** 222/2** 229/2** 229/2** 1 

 یادگیری سازمانی

 های فردیمهارت  1 **222/1 **622/2 **222/2 **212/2 -293/2 -135/2 -119/2 211/2

 های دهنیمهارت   1 **622/2 **222/2 **212/2 -293/2 -135/2 -119/2 211/2

 چشم اندازه مشترک    1 **321/2 **665/2 221/2 -262/2 223/2 229/2

 یادگیری تیمی     1 **353/2 296/2 229/2 126/2 232/2

 تفکر سیستمی      1 -222/2 -255/2 225/2 222/2

221/2** 
225/2
** 

225/2
** 

1       
 سرمایه فکری

626/2** 
292/2
** 

1        
 سرمایه انسانی

 سرمایه ساختاری         1 **262/2

 سرمایه ارتباطی          1

 معنی دار است . 25/2معنی دار است و ** رابطه در سطح  21/2* رابطه در سطح 
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 گیرینتیجه

های چنین بین مؤلفههای یادگیری سازمانی با یکدیگر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همکه بین مؤلفه داد نشان تحقیق این نتایج 

د آن های آن با سرمایه فکری و ابعاهای فکری با یکدیگر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین یادگیری سازمانی و مؤلفهسرمایه

های آن با های یادگیری سازمانی، بین مؤلفهداری مشاهده نشده است. از سوی دیگر در رتبه بندی مؤلفههیچ گونه  ارتباط مثبت و معنی

 یکدیگر ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شده است.

 سازمانی،  اداره کل ورزش و جوانان  سرمایه فکری، ساختار ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی، یادگیری واژگان کلیدی :
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 مطالعات فرهنگ جسمی و بوردیو

 . فرزام فرزان 3. رحیم رمضانی نژاد 2  . ناهیده جباری1

 . دانشجوی دکتری دانشگاه شمال1

 استاد دانشگاه گیالن . 2

 استاد دانشگاه مازندران . 3

 

 مقدمه

، که منجر به تسریع افسانه بازگشت مبحث بدن به علوم 1922کننده از دهه با تغییر فرهنگی تشدید طی دو دهه اخیر و بدون شک

 "فرهنگ جسمی"(. اصطالح 1باشد )اجتماعی و انسانی شد تربیت بدنی شاهد رشته جدیدی به نام مطالعات فرهنگ جسمی در خود می

شود. اما، خود اصطالح و مربوط می  19ی در کشورهای انگلیسی زبان قرن های ورزشاساساً به سالمت و آموزش تناسب اندام یا سیستم

تعریف آن در بین دانشمندان احیا شده است. مطالعات فرهنگ جسمی تحلیل تئوریکی و انتقادی از فرهنگ جسمی در تمامی اشکال 

تر های گستردهباشد که در زمینهی حرکت میفراوان آن است. این اشکال شامل ورزش، تمرین، سالمت، حرکات موزون و فعالیت بر مبنا

شوند. مطالعات فرهنگ جسمی نقش فرهنگ جسمانی در بازتولید و برخی اوقات به سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژی تحلیل می

کند و تالش یها و هنجارهای جنسی، نژادی، ملی، نسلی، توانایی، جنسیتی، قومی یا طبقه خاص را شناسایی مچالش کشیدن تفاوت

 (. 3عدالتی فرهنگ جسمی را مشخص و در آن مداخله کند )کند نقاط نابرابری و بیمی

ها در مطالعات فرهنگ جسمی است. بواسطه شناخت عمل، بوردیو ابزار مفهومی بوردیو جامعه شناس فرانسوی از متداول ترین تئوری

 (. 1کرد )یک جامعه را شکل می دهد و تعامل آن ها با خود شخص را بیان میابزار مفهومی ارائه کرد که مکالمه بین ساختارهایی که 

ها، و اصول ناسازگار را به شکلی معنادار و قابل مدیریت سازماندهی تئوری یک ضرورت است، بسیاری از حقایق، قوانین، مفاهیم، سازه

های برای آینده صورت ها و راهنماییها، ناهمسوییشکافکند که با کمک آن در هدایت طرح تحقیق، تحلیل، تفسیر و آشکار کردن می

 (.2گیرد )می

 شناسیروش

در این مقاله، تالش شده است با نگاهی به آثار دانشمندان فرهنگ جسمی در علوم ورزشی، ابزار مفهومی بوردیو که مورد استفاده آنان  

 باشد معرفی شوند. در مطالعات فرهنگ جسمی می

 هایافته

دیو دانش جدید و اجتماع دانشی درون خود تولید کرده است که به مدد آن دانشمندان فرهنگ جسمی تحقیقات خود را پیش اثر بور

عادت  ،برند. ابزاری که از بوردیو در مطالعات فرهنگ جسمی مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از: عادتواره، میدان، سرمایه، عملمی

 مادین و بازتابندگی.پایه، باور رایج، خشونت ن

 گیرینتیجه

کند که برای شناخت عمقی اشکال محکم وجود تجسدی و روابط قدرت اجتماعی ابزار مفهومی بوردیو تئوری تجسدی را پیشنهاد می

کنیم در  توانیم فرهنگ را تجسدیتوانیم به حدودی از شناخت برسیم که چگونه میمتمایز شده مفید است. با استفاده از این ابزار، می

 حالی که همزمان از طریق اعمال خود وضعیت موجود را تغییر و یا عیناً بازسازی کنیم.

 : فرهنگ جسمی ، مفاهیم بوردیو، عملواژگان کلیدی 
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 های شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی ای و رفتارارتباط بین تعهد حرفه

 استان چهارمحال و بختیاری

 . ژاله بهرامیان2. سید سعادت اله صالحی ساداتی  3معلی میرزائیان  . غال2. سجاد عظیمیان  1

 . آموزگار تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری1

 . کارشناس ارشدمدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری2

 ه آزاد اسالمی واحد مبارکه. استادیار مدیریت ورزشی دانشگا3

 .  کارشناس ارشد تربیت بدنی،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد2

 

ای و رفتارهای شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری رابطه بین تعهد حرفه این پژوهش به منظور بررسی

معلمان تربیت بدنی کلیه پیمایشی  انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را  انجام گرفت. پژوهش از نوع همبستگی بود که به روش

با استفاده از روش  بعنوان نمونه آماری دبیران تربیت بدنیاز ر فن 235 که تعدادتشکیل دادند. N) ≈625(آموزش و پرورش استان 

که (ساختهمحقق) یاحرفه تعهد به مربوطسشنامه پر یکی ،پرسشنامه دو ازآوری اطالعات . جهت گردانتخاب شد گیری تصادفینمونه

ی سازمان یشهروند رفتارپرسشنامه  یگرید ومحاسبه گردید  22/2دارای روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

ها از برای تحلیل داده  .دش استفاده، کرداندازه گیری می  25/2و پایایی  22/2گانه رفتار شهروندی سازمانی را با روایی که ابعاد پنج

 رابطه داد نشان تحقیق نتایجانجام شد.  Spssافزار های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس ، تی مستقل و با  استفاده از نرمآزمون

 ≥P 25/2در سطح r=0/43)میزان همبستگی  دارد وجود یسازمان یشهروند یرفتارها ابعاد و یاحرفه تعهد نیب یمعنادار و مثبت

(. بین دو متغیر تعهد حرفه≥P 25/2و   /122r=0ای و احترام و تکریم رابطه معنادار وجود دارد.) معنادار است(. بین دو متغیر تعهد حرفه

 تتفاو دموگرافیک، عوامل حسب بر معلمان سازمانی شهروندی رفتارهای نیهمچنای و فضیلت شهروندی رابطه معنادار وجود دارد. 

 (.≤P 25/2ای معلمان بر حسب جنسیت و تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد ) اما تعهد حرفه .دارد وجود معنادار

 یجانبه همه عمومى، رشد نهاد یک عنوان به آموزش و پرورش  کلی شود، هدفمی محسوب سازمان ترین دروندادمهم نیروی انسانی، 

ای گذارترین معلمان در بین دانش آموزان و همکاران خود از جایگاه ویژهثیرأت بدنی به عنوان تاز طرفی معلمان تربی باشد.می انسان

 به دستیابى و رفتار سازمان، تقویت بهتر موجب کارآیى آنان، کمکى سازمانى و شهروندى رفتار از استفاده برخوردار هستند، بنابراین

 برای آنها از این رو، آگاهی از باشد، هایشاننگرش از متأثر تواندمی سازمان، در نانکارک رفتار آنجا که، شد. از خواهد عملکرد باالتر

مناسب،  انگیزه ی دارای که باشد داشته مؤثر و مفید کار تواندمی صورتی در انسانی، نیروی .رسدمی نظر به ضروری هاسازمان مدیران

    .باشد باالیی ایحرفه تعهد و رضایت ، مناسب روحیه

 ای، دبیران تربیت بدنیرفتارهای شهروندی سازمانی، تعهد حرفه ژگان کلیدی:وا
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 سازمان آموزش و پرورش شهرتهران

 . حسن اسدی3. نوشین اصفهانی  2. مهسا مرتضاییان 1

 زهرا. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ال1

 الزهرا )س(دانشگاه . استادیار2

 . استاد دانشگاه تهران3

 

-ی ورزشی نواحی مختلف سازمان آموزش و پرورش شهر تهران میهای سرپوشیدهی وضعیت ایمنی سالنهدف تحقیق حاضر، مقایسه

های ی آماری تحقیق، تمامی سالنامعهج. لیست ارزیابی اجرا شد ارزیابی است و با استفاده از چک -این تحقیق از نوع توصیفی . باشد

پس از تأیید . باشدی آماری میی آماری برابر جامعهنمونه  .ی ورزشی تحت نظارت سازمان آموزش و پرورش شهر تهران استسرپوشیده

تأسیسات  لیست شامل نه مؤلفه مربوط به ساختمان وسؤاالت چک. لیست را تشکیل دادندسوال محتوای چک 22 لیست، روایی چک

 در نرم افزار( والیس _آزمون کروسکال) آوری شده با استفاده از روش آمار استنباطیاطالعات جمع. اماکن سرپوشیده ورزشی بود

SPSS19 داری را بین وضعیت ایمنی ساختمان و تأسیسات در نواحی مختلف نتایج آزمون، تفاوت معنی .ثبت و تجزیه و تحلیل شدند

ی بیشتر از با توجه به نتایج پژوهش و کمبودهای مشاهده شده و اهمیت ورزش در آموزش و پرورش، استفاده  .شهر تهران نشان داد

 .شودی ورزشی بعضی از نواحی شهر تهران توصیه میهای سرپوشیدهضوابط ایمنی در سالن

 وزانهای سرپوشیده، سازمان آموزش و پرورش، تهران، دانش آمایمنی، سالن واژگان کلیدی:
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 برخوردی و –های تیمی و انفرادی های ورزشیبررسی و مقایسه سبک رهبری مربیان رشته

 غیر برخوردی استان تهران 

 . عباس خدایاری3. فرشاد تجاری  2. یحیی شاهسون   1

 . کارشناس ارشد دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج1

 مرکز. دانشیاردانشگاه آزاد واحد تهران 2

 استادیار دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج .3
 

 مقدمه

سبک مدیریت یک مدیر تاا حادودی مباین یاک سلساله مفروضااتی اسات کاه آن مادیر دربااره مادیریت دارد. ایان مفروضاات طارز               

هااای شاایوه سااازند از ایاان رو باارای شااناختتفکاار  ورفتااار او را در مقابلااه بااا روابااط تولیااد بااازده و افااراد تااا حاادودی آشااکار ماای  

مادیریت نظریااات و مبااانی فکااری ماادیریت  و رهبااری، خصااایص رفتاااری و شخصاایتی ماادیران ضاارورت پیاادا کاارده اساات. از طاارف  

دیگر برخی معتقدند که  موفقیات یاا عادم موفقیات فارد تنهاا باه سابک او وابساته نیسات بلکاه باه شارایطی مرباوط اسات کاه آن                 

(. مربیااان 2هااا و معرفاات )ی یعناای مایااه گذاشااتن از اناارژی، از دانااش، مهااارت (. مربیگاار1شااود )ساابک در آن شاارایط اعمااال ماای

هاای ورزشای هساتند. در باین ساه عمال ورزشاکار، مربای و تماشااگر، مربای در رهباری تایم  یاک              محور اصالی  و رکان مهام  تایم    

رشااته ورزشاای باار  پااژوهش حاضاار بااا هاادف بررساای تااأثیر نااوع (.3سااازمان دهنااده قااوی و زیاار بنااای هاار پیشاارفت مطاارح اساات )

 های تیمی و انفرادی انجام گرفت.  انتخاب سبک رهبری مربیان و مقایسه سبک رهبری مربیان رشته

 شناسیروش

هااای تیماای و جامعااه آماااری پااژوهش شااامل مربیااان  نااه رشااته ورزشاای فوتبااال، فوتسااال، بسااکتبال و والیبااال بااه عنااوان رشااته   

هااای انفاارادی در اسااتان تهااران مااورد بررساای قاارار نا و کاراتااه  بااه عنااوان رشااتهتکواناادو، آمااادگی جساامانی،  تناایس روی میااز، شاا

گیاری تصاادفی  باه عناوان نموناه تعیاین گردیدناد. ابازار تحقیاق شاامل پرسشانامه            نفار باا اساتفاده از روش نموناه     321گرفت کاه  

هاا باا نظار    فاردی باود کاه روایای آن    سبک رهبری لوتانز برای تعیین سابک رهباری انساانگرا و وظیفاه گارا و پرسشانامه مشخصاات        

آزماون و باا اساتفاده از آمااره آلفاای      هاای پرسشانامه پاس از انجاام پایش     متخصصین مدیریت ورزشی تأییاد گردیاد. پایاایی مقیااس    

افاازار ناارمهااا در دو بخااش آمااار توصاایفی و اسااتنباطی از   بااه منظااور تجزیااه و تحلیاال داده  کرنباااخ مااورد تأییااد قاارار گرفاات.   

win16SPSS هااایی ماننااد؛ میااانگین و انحااراف  معیااار و در بخااش آمااار اسااتنباطی  اسااتفاده گردیااد، در بخااش آمااار توصاایفی از آماااره

 استفاده شد. tاز تحلیل واریانس و آزمون 

 هایافته

یساه  چناین در مقا ارتبااط نادارد. هام    گارا و انساانگرا باا ناوع رشاته ورزشای      هاای رهباری وظیفاه   سابک  نتایج تحقیق نشاان داد کاه  

شااناختی نیااز داری مشاااهده نگردیااد. در بررساای سااایر عواماال جمعیاات هااای تیماای و انفاارادی تفاااوت معناایساابک رهبااری رشااته

هاای جانس، تحصایالت، ساابقه قهرماانی، درجاه مربیگاری، ساطح مربیگاری، ساابقه ورزشای و مادت             نتایج ذیل بدست آماد: متغیار  

( و ساان در P≤21/2و متغیاار درجااه کااارت مربیگااری، در سااطح )  را داری بااا ساابک رهبااری انسااانگ مربیگااری بااه صااورت معناای 

گارا  داری در تبیاین سابک رهباری وظیفاه    ( با توجاه باه ضارایب رگرسایون )بتاای( محاسابه شاده باه صاورت معنای          P≤25/2سطح)

 مؤثر است.
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 گیرینتیجه

بایسات از  ن و شارایط هار تایم  مای    هاای خاود و ساطح زیار دساتا     رسد یک مربی ورزشی باا توجاه باه شاناخت از تواناایی     به نظر می

بایساات بااا توجااه بااه سااطح بازیکنااان تاایم خااود از هااای ماادیریتی مختلااف و مناسااب اسااتفاده نمایااد، ماادیران هاار تاایم ماای ساابک

 مربیانی با سبک رهبری مناسب آن گروه استفاده نمایند.

 های ورزشی تیمی و انفرادی، مربیان ورزشیسبک رهبری، رشتهواژگان کلیدی: 
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 های استان سمنان با کیفیت زندگی کاری اساتید دانشگاه فعالیت جسمانی ارتباط بین میزان

 مریم رحمانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

 

 مقدمه

 فیت زندگی کاری اساتید دانشگاه های استان سمنان بود.هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین فعالیت جسمانی با کی

 شناسیروش

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اساتید هیأت علمی  

پرسشنامه  222نفر نمونه آماری انتخاب و تعداد  212داد که با استفاده از جدول مورگان تعداد های استان سمنان را تشکیل میدانشگاه

پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری بود. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه فعالیت  212آماری توزیع شد که تعداد  در بین نمونه

در تحقیقات گذشته مورد ( استفاده شد که روایی آن 1923( و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون )1926)جسمانی بک و شارکی 

جهت  . (α= 0/87)گیری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (. برای محاسبه پایایی ابزار اندازه1322تأیید قرار گرفته بود )مهماندوست،

تعیین ارتباط  ها از آزمون همبستگی مک پیرسون جهتو بعد از تأیید نرمال بودن توزیع داده K-Sها از آزمون تجزیه تحلیل آماری داده

 بین متغیرهای پژوهش استفاده شد.

 هایافته

از دیگر  .(P<0.001)داری وجود داردنتایج نشان داد که بین فعالیت جسمانی با کیفیت زندگی کاری در اساتید ارتباط مثبت و معنی

های انسانی، وابستگی ، توسعه قابلیتهای یکپارچگی و انسجام اجتماعی نتایج این پژوهش این بود که بین فعالیت جسمانی با مؤلفه

های کیفیت زندگی کاری با ( و در سایر مولفهP<0.001)داری وجود داشت های جسمانی ارتباط مثبت و معنیزندگی کاری با فعالیت

 .(P>0.001داری یافت نشد)های جسمانی ارتباط معنیفعالیت

 گیرینتیجه

اهش میزان شکایت کارکنان ،کاهش نرخ غیبت،کاهش اعمال مقررات انضباطی افزایش های جسمانی موجب کبطور کلی انجام فعالیت 

های جسمانی برای اساتید نمودن شرایط مطلوب فعالیت توان با فراهمنگرش مثبت کارکنان نسبت به کارشان بسیار مؤثر است. لذا می

 این نیرو به افزایش و بهبود سطح کیفیت زندگی کاری دست یافت.

 اساتید فعالیت جسمانی، کیفیت زندگی کاری، لیدی:کواژگان
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 های ورزشیخواسته در رسانه -تبیین کارکرد نظریه نیاز 

 . رضا شجیع2. زینب سادات رضایی  1
 . کارشناس علوم اجتماعی، دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت رسانه های ورزشی1

 علمی دانشگاه پیام نور استان البرز. دکترای مدیریت ورزشی، استادیار و عضو هیأت 2

 

 مقدمه

 های ورزشی کشور بود.خواسته در رسانه -هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین کارکرد نظریه نیاز 

 شناسیروش

ه خواست -انگلیسی( مرتبط با نظریه نیاز -های اطالعاتی علمی )فارسی برای انجام پژوهش مروری اخیر، جستجوی دقیق منابع و پایگاه

 بود که سعی بر استخراج کامل منابع در دسترس بود. منابع یافت شده پس از طبقه بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 هایافته

ی جدا از کند، نیاز و خواسته در فرد دو مقولهای بسیار ظریف است که عنوان میخواسته در پی تبین نکته -ها نشان داد نظریه نیازیافته

ها صرفاً در جهت سرگرمی فرد و باشد و خواسته در انسانها به سوی رشد و تعالی میها در پی سوق دادن آن. نیاز در انسانهم هستند

ی برای رشد و تعالی وجود داشته باشد. بر این اساس، نظریه کند، فارغ از اینکه دغدغه ارضای حس کنجکاوی و لذت تراژیک عمل می

های متفاوتی را در یک رسانه های ورزشی قادر است کارکردهای رسانهی ورزشی کشور با توانایی شناسایی مشیهاخواسته در رسانه -نیاز

ماند که در دستان قدرتمند رسد انسان معاصر به مانند مومی میهای مختلف با یکدیگر داشته باشد. به نظر میی رسانهو در مقایسه

ها قرار گیرد که امکان تشخیص برای اینکه بداند زمانی که در مواجهه با رسانهجریانی قرار میگیرد؛ و ناخودآگاه در ها شکل میرسانه

شود. رسد و گاهی غیر ممکن میکند، برای وی به حداقل میرود و یا در جهتی معکوس حرکت میدارد، در جهت رشد و تعالی پیش می

کند و بسیار هایش را همان نیازهایش تلقی میها، در ناخودآگاهش خواستهسانهبنابراین انسان معاصر همواره در برابر قدرت بالمنازع ر

های جمعی های رسانههای ورزشی را از ادراک مشیتواند مدیران رسانه و سازمانکند. از این رو آگاهی از این نظریه میمنفعل رفتار می

 ارتقای سطح ورزش کشور بیندیشند.نسبت به ورزش آگاه نماید، تا بتوانند تمهیدات الزم را در جهت 

 گیرینتیجه

 شود.خواسته به سایر پژوهشگران پیشنهاد می -های پژوهشی هر چه بیشتر در مورد نظریه نیاز ها، انجام فعالیتی یافتهبر پایه

 کارکرد، نظریه، نیاز، خواسته، رسانه، ورزشواژگان کلیدی: 
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 یبدنتیتربهویت با کیفیت دوستی در بین دانشجویان  و تعهدی هویت هاسبکارتباط بین 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 
 . طیبه زرگر2. محبوبه طالبی 1

 ی و علوم ورزشی )مدیریت ورزشی(بدنتیترب. کارشناس ارشد 1

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب2

 

 مقدمه

، چگونه درباره اطالعات مربوط به کنندیمینکه افراد چگونه اطالعات مربوط به خود را پردازش سبک پردازش هویت عبارت است از ا 

 (.5) رندیگیمو تصمیم  کنندیمخود و موضوعات هویتی بحث و گفتگو 

حوری و مهمی در و تعامل با آنان نقش م ندیآیمی هویت در نوجوانان و جوانان به شمار ریگشکلمنابع  نیترمهمهمساالن و دوستان از 

ی هامهارتدر دنیای اجتماعی خود باید  روروبهی هاچالش. نوجوانان و جوانان برای مقابله با کندیمشناخت فرد از هویت خویش ایفا 

ی هویت حائز اهمیت ریگشکلاساسی شناختی و اجتماعی نظیر همکاری، مشارکت و حل مشکالت، به ویژه مشکالت میان فردی که در 

 اموزند. است، بی

 خود، دوستان با جوانان روابط دوره، این در. است دوستان و همساالن گروه به متمرکز عمده طور به جوانی آغاز در دیگران با ارتباط

 همین پایه بر. است وفاداری و صمیمیت جوانی، دوره در دوست انتخاب اصلی معیار. است خانواده اعضای با او روابط ازتر معموالً گرم

 صمیمانه، دوستی روابط(. 2) کند کشف را خویش هویت و بشناسد را خود تواندیم جوان دوستان، با خصوصی گفتگوهای و یتصمیم

  (.1. )آوردیم فراهم دیگران از عمیق درک دادن پرورش و خود کاوش برای را ییهافرصت

 شناسیروش

بر اساس  «یدوست تیفیک»مالک  ریمتغ راتییبردن به تغ یآن پاست که هدف  ینیبشیو از نوع پ یشیآزما ری، غحاضر طرح پژوهش 

 ریو غ یبدنتیدختر و پسر، تربنفر از  352منظور  نیاست. بد «تیو جنس تیتعهد هو ت،یهو یهاسبک» نیبشیپ یرهایمتغ

ونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری ی تصادفی ساده به عنوان نمریگنمونهبا استفاده از روش  تهران جنوب یدانشگاه آزاد اسالم یبدنتیترب

( و تقابل دوستی، از طریق گروه 1322(، کیفیت دوستی )حجازی،1992ی هویت )برزونسکی، هاسبکاطالعات نیز از سه پرسشنامه 

 ( استفاده شد. در روش آماری پس از محاسبه میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی برای کلیه متغیرها،1992جان بست،) یسنج

و تحلیل واریانس  tآزمون از  هاتفاوتمدل تحلیل رگرسیون و به منظور آزمون  از ضریب همبستگی و هادادهجهت تحلیل استنباطی 

 چند متغیری استفاده گردید.

 هاافتهی

 وستید کیفیت و هویت سبکمؤلفه  بین .باشندینم دوستی کیفیت برای مناسبی کننده ینیبشیپ هویت تعهد و هویت یهاسبک 

 .ندارد وجود معناداری رابطه دوستی کیفیت و هویت تعهدمؤلفه  بین .ندارد وجود معناداری رابطه

 گیرینتیجه

ی معنادار سه مؤلفه کیفیت دوستی )صمیمیت و افشای خود، وفاداری نیبشیپنتایج تحقیق نشان داد که سبک هویت اطالعاتی توانایی  

. بین سبک هویت و تعهد هویت باشندیمی کننده مناسبی برای کیفیت دوستی نیبشیپتعهد هویت ( را دارد. همچنین و تقابلو اعتماد 

نتایج نشان داد که دانشجویانی که سبک هویتی اطالعاتی باالتری دارند کیفیت باالیی  ؛ وبا کیفیت دوستی رابطه معناداری وجود ندارد

 .دهندیماز روابط دوستی را از خود نشان 

 ی هویت، تعهد هویت، کیفیت دوستیهاسبکی: واژگان کلید
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 های جمعی  نسبت به پوشش تصویری و خبری رویدادهای مرتبط با چگونگی پرداختن رسانه

 رشته ورزشی بیسبال در ایران
 . بهنوش عالمشاه2. محمدعلی یزدی  1

 های ورزشی دانشگاه پیام نور کرج. دانشجوی کارشناسی ارشد رسانه2و  1

 

 چکیده 

تواند نقش به سزایی در تمامی رود که میها به شمار میشک توسعه و ترویج ورزش به عنوان  یکی از ارکان اصلی تربیت همه انسانبی 

های جمعی نیز در این اقتصادی و سیاسی در این زمینه ایفا نماید، که البته برای تحقق آن، مطمئناً نقش رسانه -اجتماعی -ابعاد فرهنگی

انداز توسعه ورزش عمومی و همگانی گر در جهت تبیین چشمتواند به عنوان بازوی اصلی تأثیرگذار و حمایتاپذیر بوده و مینراستا انکار

با محوریت ورزش برای همه ایفای نقش نماید. لذا این مقاله در پی مطالعه و تجربیات علمی و عملی و  پژوهش در مورد رشته ورزشی 

باشد.  این یعنی به مثابه انتشار یک رویداد های جمعی در ایجاد حضور و مشارکت مردان و زنان ایرانی میآفرینی رسانهبال و نقشبیس

ای در حوزه های فعالیتی رسانهتوان گفت علیرغم محدودیتجدید فرهنگی ورزشی و معرفی آن میان پسران و دختران  ایرانی است. می

های خبری متنوع آن از طریق  رادیو و تلویزیون  و ورزش در کشور و انتشار تصاویر و گزارش ورزش بیس بال در ایران  از زمان ایجاد این

بایست با ارائه و اجرای برنامه راهبردی های  کمی و کیفی تا حدودی در این بخش حاصل گردیده است و البته میجراید پیشرفت

 نهاد ذیربط این نقش نیز مورد توجه جدی و حمایتی قرار گیرد. تنظیمی توسط وزارت ورزش ) به عنوان متولی( و پیگیری از سوی 

-رود؛ که از طریق حمایت پخش مدیریتطرفدار در سطح جامعه جهانی به شمار میهای تیمی  بسیار پربال  از رشتهاز سوی دیگر بیس

های سطح سومی  توانسته  به اهداف  های سطح دومی )بازار(، جامعه مدنی  مدیریتهای سطح  اولی )دستگاه حاکمیتی(، مدیریت

-های ارتباطی  و دستگاهاندازی کانالهای جمعی و راهمعناداری در این رابطه دست یابد. از جمله راهکارهای توسعه بخشیدن به رسانه

 رود.کننده  خبری  این حوزه  به شمار میهای مخابره 

های  جامعه ای در فضای مجازی، گرایش فعالیتهای رسانهزیونی و رادیویی و فعالیتهای تلویتیراژ، شبکههای پرمجالت، روزنامه نهایتاً

 شود.ایرانی را به این سو هدایت خواهند کرد. برنامه مدون، مدیریت اجرایی، کنترل و ارزشیابی از راهکارهای اصلی این پروژه قلمداد می
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 ه با استرس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان البرزهای مقابلرابطه بین مدیریت زمان با شیوه

 . سونیا سوری 3  . مهدی کهندل2. الهام سعیدی  1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد کرج1

 . استادیار دانشگاه آزاد کرج2 

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علوم تحقیقات تهران3 

 مقدمه

های مؤثر جهت کاهش میزان استرس است و اخیراً اکثر کتب مدیریت و روانشناسی سازمانی تأکید زیادی بر روش مدیریت زمان یکی از

نحوه مقابله با استرس برای هر فردی در محیط کار و زندگی، یک ضرورت حیاتی است. بنابراین هدف این پژوهش مقوله زمان دارند. 

 شد. بامیقابله با استرس کارکنان ورزش و جوانان استان البرز های مبررسی رابطه بین مدیریت زمان با شیوه

 شناسیروش

است که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری را کلیه کارکنان ورزش و جوانان توصیفی از نوع همبستگی  روشپژوهش حاضر  

 دوگیری این پژوهش تکمیل کردند. ابزار اندازه ها رانفر از کارکنان در اجرای این تحقیق پرسشنامه 122استان البرز بوده است که 

 ( بوده است. 1992)اندلر و پارکر های مقابله با استرس شیوه و (1952پرسشنامه مدیریت زمان مکن )

  هایافته

یریت های مقابله با استرس و مدشیوه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که در کارکنان مرد بین

باشد. در کارکنان زن بین های مقابله با استرس مدیریت زمان میبین شیوهچنین بهترین پیشداری وجود دارد. همزمان رابطه معنی

-های مقابله با استرس را پیششیوه ،چنین مدیریت زمانداری وجود ندارد و هممدیریت زمان رابطه معنی و های مقابله با استرسشیوه

 باشد.های مقابله با استرس میبینی معنادار شیوهگذاری قادر به پیشهدف ،های مدیریت زمانلفهؤد. در کارکنان از بین مکنبینی نمی
 . نتایج رگرسیون چند متغیره بین شیوه های مقابله با استرس با مدیریت زمان درکارکنان1جدول

 متغیر مالک
متغیر 
 پیش بین

 جنسیت
ضریب 

همبستگی 
 چندگانه

 
 ضریب
 تعیین

2R 

 
  Fآماره 

سطح 
 معناداری

Sig 

ضرایب 
 βرگرسیون 

 مدیریت زمان

 
شیوه های 
مقابله با 
 استرس

مدیریت 
 زمان

 22/2 21/2 زن
29/1 
3/2 

19/2 =β 
3/1=t 
1/2 

 22/2 26/2 مرد
1/11 

221/2 

26/2 =β 
6/2=t 

221/2 

 

 گیرینتیجه

بر مبنای مدیریت زمان عمل کنند، شرایطی فراهم خواهد آمد تا کارکنان به دنبال  در صورتی که در ادارات ورزش و جوانان کارکنان 

های مقابله با استرس باشند، اقدام به شناسایی استانداردهای مهم سازمانی کنند، مسایل و موضوعات سازمان را بهتر درک کنند، با شیوه

چنین هموان بستری سالم برای پیشرفت کلیه کارکنان به وجود آورد. تافزایش توانایی مقابله با استرس در مهارت شغلی کارکنان می

 های مقابله با استرس به توسعه و تقویت مدیریت زمان کمک نمایند.توانند با استفاده از شیوهکارکنان می

 کارکنان ادارات ورزش و جوانان ،های مقابله با استرس، شیوهمدیریت زمان واژگان کلیدی:
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 ی سرمایه روانشناختی در ارتباط میان عملکرد شغلی و رضایت شغلیگرنقش میانجی

 . حبیب هنری2   . الهه سعادتی فرد1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی1

 . دانشیار دانشکده تربیت بدنی عالمه طباطبایی2

بینی، پذیر نسبت به زندگی است که از چهار سازه امید، خوشگرا و انعطافسرمایه روانشناختی حالت روانشناختی مثبت با رویکرد واقع

های مجزای رفتاری است های کلی مورد انتظار سازمان از تکهشغلی، ارزشعملکرد  (.1) شودپذیری تشکیل میانعطاف خودکارآمدی و

 و مؤثر عاطفی هایپاسخ عنوان به را شغلی رضایت (،2222) لی و چنگ (.2دهد )های مشخصی از زمان انجام میکه فرد در طول دوره

نگرد اما رضایت را به عنوان عمل رفتاری ( به رضایت به عنوان نتیجه عملکرد می1922الک ) (.3) کنندمی کار تعریف به کارکنان کلی

ت شغلی باید وجود . بنابراین احتماال یک یا چند متغیر میانجی بین ارتباط عملکرد و رضایداندجهت دار بسوی هدف و کسب ارزش می

 (.2)داشته باشد 

ها و عدم وجود با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری این متغیرها بر روی کارکنان سازمان و نقش مهم ادارات ورزش و جوانان شهرستان

ایه روانشناختی پژوهشی در این زمینه در ایران، پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال برآمد که آیا عملکرد شغلی، رضایت شغلی و سرم

 تواند میانجی رابطه عملکرد شغلی و رضایت شغلی باشد؟با هم ارتباط داشته و سرمایه روانشناختی می

کارمند به روش تصادفی  122نفر(، تعداد 152های استان خراسان رضوی )جامعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستان از میان

کینگ پارک و (، رضایت شغلی )2222روانشناختی )لوتانس و همکاران، های سرمایهپرسشنامه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.خوشه

( به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطالعات، از ضریب 1992( و عملکرد شغلی )پاترسون،1993هارسون، 

ای بارون و به قصد ارزیابی اثر میانجی، از تحلیل سه مرحلهدر واقع همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و سلسله مراتبی استفاده شد. 

 کنی استفاده شد. 
همبستگی 

 میان متغیرها
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 β نتایج تحلیل رگرسیون ساده 2 1

 

R 

Square 

F 

value 

P 

value 

  - 12/26 16/01 رضایت شغلی
پیش بینی کننده: )مقدار ثابت(، رضایت 

 روابسته: عملکرد شغلیشغلی متغی

221/1 

 
103/1 20/23 111/1 

سرمایه 

 روانشناختی
02/22 01/12 **312/1 - 

پیش بینی کننده: )مقدار ثابت(، سرمایه 

 روانشناختی متغیروابسته: عملکرد شغلی
322/1 122/1 212/16 111/1 

 322/1** 221/1** 20/11 22/20 عملکردشغلی
ضایت پیش بینی کننده: )مقدار ثابت(، ر

 شغلی متغیروابسته:سرمایه روانشناختی
312/1 102/1 062/11 112/1 

نتایج مطالعه حاضر عالوه بر تأیید ارتباط مثبت بین عملکردشغلی و رضایت 

شغلی، عملکردشغلی و سرمایه روانشناختی، سرمایه روانشناختی و رضایت 

ت شغلی به شغلی و رضای عملکرد شغلی، نقش سرمایه روانشناختی را در رابطه

 کند.عنوان متغیر میانجی تأیید می
 

 نتایج رگرسیون سلسله مراتبی
 عملکرد شغلی

 Step 1 Step 1 

 β   221/1** 221/1** رضایت شغلی 

 β  سرمایه روانشناختی   

 R 221/1 221/1 

 R2 103/1 103/1 

 F value 202/23 202/23 

 

 سرمایه روانشناختی، میانجیعملکرد شغلی، رضایت شغلی، واژگان کلیدی: 
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 سازمان آموزش و پرورش و اداره کل های ورزشی ایمنی سالنوضعیت  بررسی

 ورزش و جوانان استان البرز
 بهاره رمضانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

 مقدمه

بایست به نقش عوامل مختلفی از جمله افزایش انگیزه افراد، تبلیغات، ایجاد برای گسترش مطلوب فرهنگ ورزش در جوامع امروزی می

سازی آن توجه کرد زیرا افزایش ایمنی و بایست به ایمنی و استاندارداماکن ورزشی مطلوب و ... اشاره کرد. در ایجاد اماکن ورزشی نیز می

-سازی را می(. و شرایط مطلوب ایمن1در استفاده از این اماکن باشد )تواند از عوامل ترغیب کننده افراد وجود وسایل ورزشی مطلوب می

های ورزشی در هر رشته ورزشی طراحی کرد و به عبارتی ایجاد زمینه بهتر توان براساس معیارهای بین المللی و قوانین مصوب فدراسیون

آگاهی از دانش مدیریت تأسیسات ورزشی در جهت تحقق اهداف تربیت بدنی در جوامع ضرورت توجه به امکانات، فضاها، تأسیسات و 

 بررسیافزاید. پژوهش حاضر (. و بر اهمیت موضوع می2حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از این امکانات بیش از پیش مطرح است )

 باشد می اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و پرورش و آموزش های ورزشیسالن ایمنی وضعیت

 شناسیروش

اداره کل ورزش و  و پرورش و آموزشهای ورزشی سازمان سالن شامل پژوهش این آماری جامعهبوده و  توصیفی نوع از حاضر وهشپژ

سالن ورزشی، که با 122سالن  ورزشی بود  که در این پژوهش از  122باشد که نمونه آماری این پژوهش در مجموع جوانان استان می

ن مورد ارزیابی برای نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار پژوهش از طریق چک لیست و مشاهده حضوری سال 92استفاده از جدول مورگان 

-پرسش بدست آمده بود. جائی فیروز عابدی قاسم توسطهای چک لیست پرسش، که اعتباریابی و پایایی پرسش 26اجرا شد. درمجموع، 

ها و ها، ایمنی لوازم و تجهیزات، حریمی جایگاه تماشاچیان، سکو و پوششها در چهارگروه، شامل وضعیت ایمنی امکانات بهداشتی، ایمن

 همچنین آمار استاندارد( و وانحراف )میانگین توصیفی آمار از پژوهش ایندر  شده بودند. بندی طبقه وساز تأسیساتساختایمنی 

صورت 22نسخه spssها توسط نرم افزارلیل این دادهدکه تجزیه و تحگردی استفاده >25/2pیدار معنی طحس در ویتنی( )یومان استنباطی

 گرفت. 

 هایافته

، 15/25های ورزشی  مربوط به آموزش و پرورش درمؤلفه وضعیت ایمنی امکانات بهداشتی با میانگین نتایج این پژوهش نشان داد سالن 

و در ایمنی ساخت  52/25لوازم ورزشی بامیانگین  های ایمنی تجهیزات وچنین در مؤلفههم 62/22ایمنی جایگاه تماشاچیان با میانگین

های اداره کل ورزش و تری نسبت به سالندر وضعیت نسبتاً مطلوب >25/2pباسطح معنی داری 92/22و سازها و تأسیسات با میانگین 

 جوانان  قرار دارد.

 گیرینتیجه

ه موارد  اعم از: ایمنی تأسیسات و لوازم، ایمنی ساخت و های آموزش و پرورش در همدر مجموع نتایج پژوهش حاکی از آنست که سالن

های اداره کل ورزش و جوانان با توجه به سازها، ایمنی جایگاه تماشاچیان، ایمنی امکانات بهداشتی و تجهیزات ورزشی نسبت به سالن

خود اداره مینماید ولی اداره کل ورز و  ها رواستانداردهای موجود مطلوبیت بهتری دارد. بنا به این که آموزش و پرورش ورزش  سالن

توان نتیجه پژوهش را منطقی دانست و با این وجود در پژوهش حاضر مشخص شد ها را به بخش خصوصی سپرده است میجوانان ساالن

و دیگر موارد های ساختاری آموزش و پرورش که مسئولیت رشد استعدادهای ورزشی دارد. باید توجه بیشتری به مقوله  ایمنی و مؤلفه

 آموزان برای  فعالیت درورزش گردد. های ورزشی  داشته باشد. تا باعث تشویق و افزایش دانشدر سالن

 های ورزشی، سازمان آموزش و پرورش، اداره کل ورزش و جوانانایمنی، سالن واژگان کلیدی: 
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 کارکنان اداره ورزش و جوانان شغلی  ارضای نیازهایبررسی رابطه انگیزش 

 (ERGشهرستان شاهرود بر اساس نظریه آلدرفر )
 

 . بابک عظیمی ثانوی2  . سید محمدحسین رضوی1
 . دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران  1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران 2
 

 مقدمه

بناابراین توجاه باه عوامال      .(1دیر و رهبر در سازمان باال بردن انگیزش افراد برای انجام شدن بهتار کارهاسات )  امروزه یکی از وظایف م 

وری نیروی ترین عواملی است که در بهرههای فردی در هر یک از کارکنان یکی از مهمها و توجه به تفاوتانگیزش کارکنان و نیازهای آن

و یکی از شرایط مهم و اساسی برای رسیدن باه هادف در هار کااری بارانگیختن و ایجااد انگیازه در         ها دست یافتتوان به آنانسانی می

از نظر فیزیکی و توان ذهنای در   دهد که کارکنان با رضایت شغلی باالترنشان میت نتایج تحقیقا(. 2دهند )افرادی است که آنرا انجام می

کارکنان است از محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشامند اسات   رضایت شغلی نتیجه ادراک  وضعیت خوبی قرار دارند.

ماازلو تنهاا باه ساه ساطح از       ناه های پنجگاآلدفر بجای گروه باشد.نظریه آلدفر می ،های مبتنی بر نیازهایکی از نظریه(. 3) کندفراهم می

از  .(2) مناسبت این نظریاه باه نظریاه ساه وجهای شاهرت یافتاه اسات        به همین  رشد. وابستگی. وجود. نیازها توجه دارد که عبارتند از:

خصوصیات نظریه آلدفر یکی عدم رعایت نوبت سلسله مراتب در انگیزه هاست.بر خالف نظریه مازلو نظریه سه وجهی آلدفر اجاازه جهاش   

تواناد  نیاز بااالتر مای   پایین تر ارضا شود.آنکه نیاز سطح دهد.یعنی بیرا از سطحی به سطحی دیگر بدون رعایت سلسله مراتب به فرد می

ایان   در بحاث راجاع باه انگیازش معماوالً     (. 5) کید کرده اسات أمطالعات سالنسیک و ففر این امر را ت فعال شود و فرد را به تکاپو وادارد.

ای باه کاارکردن   ر عالقاه کاه برخای دیگا   مند هستند در حالیکنند؟چرا بعضی به کارشان عالقهشود چرا مردم کار میاالت مطرح میؤس

 توانند در برانگیختن کارکنان داشته باشند؟باالخره مدیران چه نقشی می ها دخالت دارند؟ندارند؟ چه عواملی در ایجاد و میزان این عالقه

 شناسیروش

باه   یجامعاه، نموناه آماار   بودن حجام   یینباشد با توجه به پایحاضر کارکنان اداره ورزش و جوانان شهر شاهرود م یقتحق یجامعه آمار

شاده و باه    یال عدد پرسشانامه تکم  62ها، تعدادپرسشنامه یآورو جمع یعاساس پس از توز ین(. بر اn=Nصورت تمام شمار بدست آمد)

ال و دو ؤسا  چهاار شامل  یشناخت یتپرسشنامه اطالعات جمع یکمطالعه از  ینقرار گرفت. در ا یلو تحل تجزیهمورد  یعنوان نمونه آمار

 یاایی پا یازان . میکارت ل یارزشا  5 یااس سؤال اساتفاده شاد، باا مق    12شامل  ERG یازهایسؤال و ن 21شامل  یشغل یتسشنامه رضاپر

 یمحاسبه شد. بارا  22/2و  22/2برابر با  یبکرونباخ به ترت یآلفا همبستگی یببا استفاده از ضر یشغل یتو رضا یزشانگ یهاپرسشنامه

از  یاساتفاده شاد و در آماار اساتنباط     یفیآمار توصا  یهااز روش یرهامتغ یتاهم یزانم ینچنو هم یشناختیتجمع یهایژگیو یابیارز

از  یآمار یلو تحل یهتجز یاستفاده شد. برا 21/2و  25/2 یدر سطوح معنادار یرسونپ یو آزمون همبستگ یرنفاسم_آزمون کلوموگروف

 استفاده شد. 21نسخه  spssنرم افزار 

 هایافته
 میزان ارتباط بین ابعاد انگیزشی با ابعاد رضایت شغلی. 3 جدول

 ابعاد رضایت             

 ابعاد انگیزش 

 روابط مهارتها امنیت شغلی

 -.223 -.112 .121 رشد

 .**262 .**251 . **221 وابستگی

 .**531 .*221 .*219 زیستی
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 .است معنادار  > p 21/2سطح  در**

 .است معنادار > p 25/2سطح  در*

 

 گیرینتیجه

(، و بیشترین 22/223/3های موجود بیشترین میزان در بین ابعاد انگیزش مربوط به مؤلفه فیزیولوژیکی)زیستی( است )با توجه به یافته 

( اختصاص دارد. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون میزان 29/252/3های رضایت شغلی به مؤلفه مهارت )میزان از مؤلفه

بین ابعاد رضایت شغلی و انگیزش مشخص گردید. ضرایب همبستگی محاسبه شده بین اکثر ابعاد انگیزشی و ابعاد رضایت همبستگی 

متغیر است، از این بین بیشترین ضریب همبستگی  22/2تا  22/2معنادار بود. این ضرایب از  > p 25/2و   > p 21/2شغلی در سطوح 

(22/2r=به ارتباط بین انگیزه وابستگ )( 22/2ی با امنیت شغلی اختصاص داشت و کمترین ضریب همبستگیr= به ارتباط بین انگیزه )

های زیستی، ترین عوامل انگیزشی به ترتیب شامل انگیزهها حاکی از آن است که مهمزیستی و مهارت شغلی اختصاص یافت. یافته

ترتیب شامل مهارت، امنیت و روابط بود. همانطور که از نتایج چنین در بخش رضایتمندی شغلی نیز عوامل به وابستگی و رشد است. هم

روابط در محیط( از  -مهارتها حاصل از آزمون همبستگی بدست آمد، بین متغیر وابستگی از فاکتورهای رضایت شغلی با )امنیت شغلی 

نیازهای فیزیولوژیکی  -گیزش با وابستگیفاکتورهای انگیزش رابطه معناداری وجود داشت؛ بین متغیر روابط در محیط از فاکتورهای ان

ها از فاکتورهای انگیزش )زیستی( از فاکتورهای رضایت شغلی و کلیه فاکتورهای انگیزش رابطه معناداری وجود داشت؛ بین متغیر مهارت

شغلی از فاکتورهای با وابستگی از فاکتور رضایت شغلی و کلیه فاکتورهای انگیزش رابطه معناداری وجود داشت؛ بین متغیر امنیت 

انگیزش با وابستگی از فاکتورهای رضایت شغلی و کلیه فاکتورهای انگیزش رابطه معناداری وجود داشت؛ بین نیازهای فیزیواوژیکی 

 )زیستی( از فاکتورهای رضایت شغلی و روابط در محیط از فاکتورهای انگیزش رابطه معناداری وجود داشت.

های رشد و شاکوفایی آناان   ها شناسایی استعداد بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینهم مدیران در سازماناز آنجایی که یکی از وظایف مه

ای شکل دهناد تاا اهاداف مناساب بارای      سازد تا محیط درونی و بیرونی حاکم برسازمان را به گونهاست این مسئله مدیران را ناگزیر می

چالش اصلی یک سازمان ایجااد تعاادل میاان اهاداف      .ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند ارضای نیاز کارکنان را انتخاب نموده و برای

بنابراین انگیزش محصول مشارکت و نتیجه رابطه متقابل فرد با ماوقعیتی   .های شخصی کارکنان استکلی و مشخص آن سازمان و ارزش

ها یاید احسااس  خوب مراقبت کنند باید در ابتدا خوب مراقبت شوند آن و در نهایت این که کارکنان بتوانند .گیرداست که در آن قرار می

 .ارزش کنند و درمقابل کاری که انجام میدهند بازخورد مناسب و در خور آن دریافت کنند

 های ورزشی، رضایت شغلی، انگیزش، نظریه آلدفرسازمان واژگان کلیدی:
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 رش استعدادهای ورزشینقش عوامل غیر مادی معلمان ورزش در پرو
 . امیر حقانی3 . سمیه صفری2  . علیرضا امیدی1

 استادیار دانشگاه شهرکرد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی . 2و  1

 

 مقدمه

رشاد و پارورش    انیا به جر یو ورزش یحرکت ،یجسمان هاییتبا استفاده از فعال کوشدیاست که م تیو ترب میاز تعل یبخش ،یبدنتیترب 

. مدارس ورزشی در سطح هار کشاور یکای از پایاه و     دیکامل کمک نما یاز سالمت یوجود و برخوردار یهاهجنب هیگ و متوازن کلهماهن

کننده و حیاتی را در این امر (. و مربیان این مدارس بی شک نقشی تعیین1باشد )اساس کشف و رشد و پیشرفت استعدادهای ورزشی می

های روحی و روانی خود را بداند. و بارای رفاع   تواند در کار خود کامیاب شود مگر اینکه انگیزهیک مربی نمیکنند. اما باید دانست ایفا می

های درونای مربیاان مادارس    (. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل غیر مادی در ایجاد و تقویت انگیزه2و3ها تالش نماید )این انگیزه

ترین عوامل در کشف و رشد اساتعدادهای ورزشای کشاور مای باشاند. ایان       ت که یکی از مهمورزشی در پرورش استعدادهای ورزشی اس

 باشد.  عوامل شامل رشد و پیشرفت در کار، کسب موفقیت، مشارکت، تشکر و قدردانی از افراد، مسئولیت و کار تالش برانگیز می

 شناسیروش

. جامعه آماری تحقیاق شاامل معلماان    باشددارای ماهیت کاربردی میتوصیفی و روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع 

هاای ارساالی و کوچاک باودن     به دلیل امکان عدم بازگشت و عودت کامل پرسشنامه(. که =22Nورزش مدارس شهرستان بروجن بودند)

انتخااب شاد تاا اینکاه از نظار عملیاات        نمونه آماری برابر با جامعه آماریگیری هدفمند استفاده شد. یعنی از نمونهحجم جامعه آماری، 

. (n=21)کااهش یافات   نفار   21های مورد بررسی شامل ، تعداد نمونههای تکمیلیارسال پرسشنامهکه به علت عدم  دار باشد.آماری معنی

ختی و همچناین  باشد که شامل دو بخش جمعیت شانا ( می/82r=0ساخته با پایایی )ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق

باشاد. از آماار توصایفی بارای تعیاین      باشد و بر اساس مقیاس پنج امتیاازی لیکارت مای   های درونی مربیان میراهکارهای تقویت انگیزه

رای آزمون هتلینگ و تحلیل واریانس چند متغیره ب چنین از آمارهای استنباطی آزمون میانگین، واریانس، فراوانی و... استفاده شد. هم

 ها استفاده شد.فرضیه

 ها  یافته
 3مقایسه میانگین عوامل غیر مادی تقویت انگیزه های درونی مربیان با میانگین فرضی  1جدول شماره .

خطای  انحراف معیار میانگین 

 معیار

t df sig 

 111/1 02 11/2 12/1 62/1 22/3 رشد و پیشرفت در کار

 111/1 02 30/6 1/.1 26/1 01/3 کسب موفقیت

 111/1 02 22/6 12/1 21/1 22/3 مشارکت

 113/1 02 13/3 1/.1 26/1 22/3 شناخت و قدردانی

 111/1 02 01/3 16/1 63/1 26/3 مسئولیت

 111/1 02 36/2 1/.1 1/.2 61/3 کار و تالش

 

هاای  قدار بحرانی در هر شش عامل انگیزهمشاهده شده از م tباشد و های اساسی تحقیق مثبت میپاسخ سؤال 1با توجه به جدول شماره 

باشد. بنابراین معلمان ورزش، رشد و پیشرفت در کار، کساب موفقیات، مشاارکت،    درونی کارکنان در سطح خطای پنج درصد بزرگتر می

 اند.مودههای درونی کارکنان بیش از سطح متوسط ارزیابی نشناخت و قدردانی از افراد، مسئولیت، و کار و تالش را بر انگیزه
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 گیرینتیجه

هاا معلماان ورزش ماؤثر باشاد     تواند در تقویت انگیزهنتیجه اینکه عالوه بر عوامل مادی مانند پاداش و تسهیالت، عوامل غیرمادی نیز می

شای بیشاتر   بایست این عوامل را بخوبی شناسایی نموده و انگیزه معلمان را در کشف و رشد و پیشرفت استعدادهای ورز(. بنابراین، می2)

 نمایند.

 های درونی، پرورش استعدادهاعوامل غیر مادی، انگیزهواژگان کلیدی:  
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 های ایران با توجه به وضعیت استخدامی کاران باشگاهبررسی میزان رضایت شغلی دو و میدانی

 ی هرزبرگبر اساس  نظریه
  . مسعود نادریان2. روح اهلل عسگری گندمانی  1

 . کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی1 

 . دکتری مدیریت ورزشی، دانشیار دانشگاه اصفهان2

 

وضعیت استخدامی با عوامل انگیزشی و عوامل ارتباط بین  هدف شناسایی عوامل انگیزشی و بهداشتی جامعه آماری و پژوهش حاضر با

، جامعه آماری بر طبق آمار سازمان باشدنوع تحقیقات کاربردی می از نوع توصیفی است و ازق روش این نوع تحقی بهداشتی انجام شد.

ی دو اساس نظریه آوری اطالعات از پرسشنامه برباشد. برای جمعنفر می113که به علت شرایط موجود نمونه آماری  نفر است 125لیگ 

( یک طرفه، ANOVAاز روش کولموگروف اسمیرنف ، تحلیل  واریانس  ) در بخش تجزیه و تحلیل آماری عاملی هرزبرگ استفاده شده.

شده   رابطه بین متغیرها استفاده مقایسهضریب همبستگی پیرسون برای همبسته استفاده شد و در نهایت از  tآزمون تعقیبی شفه و 

تایج بدست نشده است.  گیریبهره   excelو  spssنرم افزارهای  قابل قبول است که از p<0/05سطح  ضریب اطمینان تحقیق درو است 

 باشنددارای باالترین اولویت در عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی می گیری و روابط فردی به ترتیبکه قدرت تصمیمدهد می آمده نشان

 معناداری وجود دارد.کار اختالف ورزشکاران دو و میدانیعوامل بهداشتی و عوامل انگیزشی چنین بین وضعیت استخدامی با و  هم

 
 آماره

 
 متغیر

وضعیت 
 استخدامی

 
 F P انحراف معیار  + میانگین

مجموع عوامل 
 انگیزشی

 قراردادی
22/2 +11/3 

 

 پیمانی 22/2 15/3
2/2+92/2 

 

 رسمی
32/2+36/3 

 

مجموع عوامل 
 بهداشتی

 قراردادی
22/2_+32 /2 

 

 پیمانی 221/2 32/5
22/2_+63/2 

 

 سمیر
55/2_+29/2 

 

 

 کارانمیدانی و عوامل بهداشتی، دو عوامل انگیزشی، انگیزش شغلی، کلیدی: گانواژ
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 های بدنسازی و ایروبیک شهر تهرانبندی عوامل مؤثر بر مدیریت تجربه مشتری در باشگاهرتبه

 ظیم جوکار تنگ کرمی. عبدالع2   . میثم رحیمی زاده3  . جواد شهالئی باقری2. احمد محمودی  1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی1

 . استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی2

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران3

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی2

 

 مقدمه

(. از 2باشد )ها میترین اهداف سازمانتقاد دارند که توجه به تجربه مشتری )خوشایند یا ناخوشایند( از مهمامروزه متخصصین بازاریابی اع

( برای CEM) 6ها از اصول مدیریت تجربه مشتریاین رو رقابت موفقیت آمیز در زمینه تجربه مشتری باعث شده است که تمامی سازمان

بندی عوامل مؤثر بر مدیریت تجربه مشتری در (. هدف این پژوهش رتبه1آن استفاده کنند ) تولید، تقویت، حفظ و پایداری مشتریان از

 های بدنسازی و ایروبیک شهر تهران است.باشگاه

 شناسیروش 

های بدنسازی و روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، تمام مشتریان مراجعه کننده به باشگاه

ها را دارا بودند. نمونه آماری پژوهش با توجه به نامحدود بودن ک شهر تهران بودند که سابقه حداقل یکسال عضویت در این باشگاهایروبی

 –ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب که از طریق نمونه گیری خوشه 322 2( از طریق جدول مورگانN=122222جامعه آماری )

ای بود که با ساختهگیری پرسشنامه محققهای اصلی شدند. ابزار اندازهبه صورت تصادفی به عنوان خوشه 22 ،2، 2، 16تصادفی، مناطق 

(. برای 2( تهیه و تدوین شده بود )1329( و محمدی )1992های پاین و گیلمور )توجه به مبانی نظری و همچنین الگوگیری از پژوهش

ر اختیار اساتید مدیریت ورزشی که در زمینه بازاریابی مشتری دارای تخصص بودند قرار ، این ابزار د2تأیید روایی صوری و محتوایی

های آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و برای مشخص کردن ابعاد مدیریت تجربه مشتری گرفت. در این پژوهش از روش

(CEMاز تحلیل عاملی اکتشافی )مد( استفاده شد.)متعا 12به همراه چرخش واریماکس 9 

 هایافته
 KMOهای پژوهش و نتایج آزمون بارتلت و .  نتایج بار عاملی مؤلفه1جدول 

 بار عاملی هامؤلفه ردیف

 261/2 ارتباط با مشتری 1

 212/2 تجربه نام تجاری 2

 235/2 نو آوری 3

 222/2 (KMOآزمون کفایت حجم نمونه )

 آزمون کرویت بارتلت

 222/12912 مجذور کای

 222 (dfدرجه آزادی )

 221/2 (P-Valueسطح معناداری )

 

                                                           
6 . Customer Experience Management 
7 .Morgan Table 
8 . Content and face validity 
9 . Exploratory factor analysis 
10 . Varimax rotation 
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 گیرینتیجه

-بود که در رده نخست اهمیت از دیدگاه مشتریان بود )مهم« ارتباط با مشتری»ترین عوامل در مدیریت تجربه مشتری مؤلفه از مهم 

ذهن مشتریان ایجاد کند لذا برقراری ارتباط  تواند یک تصویر ذهنی مطلوب درترین(. تنها کیفیت مطلوب محصول یا خدمت نمی

ها نشان داد ارتباط با ترین دالیل تجربه مثبت در مشتریان گردد. همانطور که یافتهتواند از مهممناسب با مشتریان در این خصوص می

ثر و توانایی ارتباط با مشتریان مشتری نسبت به تجربه نام تجاری اهمیت بیشتری در نزد مشتریان قرار داشت بعبارتی داشتن ارتباط مؤ

تواند منجر به بازخورد مشتریان از ارائه خدمات و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت باشگاه شود نسبت با ارائه خدمات با که خود می

تی و (. روزا5باشد )( همسو می2226)12( و تامپسون2223)11های جانوسکیکیفیت در اولویت قرار دارد. این نتایج با پژوهش

( نشان دادند که میانگین رضایت مشتری برای کاالها نسبت به خدمات باالتر است. گرچه خدمات ممکن است سطح 2222)13آلبان

ها در بخش خدمات برای رضایت مشتری بیشتر تواند نقش آنها را در شرکتتری از رضایت مشتری را داشته باشد اما نوآوری میپایین

 کند. 
گیری ایجاد تجارب تواند در شکلپژوهش نشان داد که سه  عامل تجربه نام تجاری، نوآوری و ارتباط با مشتری می بطور کلی نتایج این

های ورزشی بدنسازی و ایروبیک مؤثر باشد. همچنین شناسایی عوامل مؤثر در مدیریت تجربه مشتری، خوشایند در مشتریان باشگاه

آورد که با شناخت و آگاهی از نیازها و ها فراهم میها در جهت رفع مشکالت و کاستیاشگاهانگیزه و تالش مضاعفی را در مدیران این ب

ها، تجهیزات و خدمات توانند در جهت بروزرسانی فعالیتشود مدیران میهای مشتریان که از طریق ارتباط با مشتری حاصل میخواسته

شود باشد پیشنهاد میشتری در صنایع خدماتی از ضروریات هر کسب وکاری میخود اقدام نمایند. با توجه به اینکه مدیریت ارتباط با م

 ورزشی پژوهشی انجام پذیرد.  –های خدماتی جهت بررسی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان

 بدنسازی مدیریت، تجربه مشتری، باشگاه ورزشی،واژگان کلیدی: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 . Janowski et al  

12 . Thompson 
3 . Rosati & Alba 
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 در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ارتباط سرمایه اجتماعی با خطرپذیری

 .گقارد طهماسیان3. شهاب الدین خسروی  2. جواد شهالیی  1
 . استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی1

  ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی . دانشجوی3و  2

 

های اجتماعی تواند به عنوان منابع موجود در شبکهشود.  سرمایه اجتماعی میامل میاصطالح سرمایه روز به روز متغیرهای بیشتری را ش

گیرد در نظر گرفته شود. سرمایه اجتماعی نقش مهمی در تجدید حیات اجتماعی دارد و خصوصاً که توسط افراد مورد استفاده قرار می

معه گردد. محققین سرمایه اجتماعی را یکی از عوامل زمینه ساز و اینکه این توانایی را دارد که باعث افزایش سطح مصرف ورزش در جا

دانند. افراد فعال در حوزه ورزش، سرمایه اجتماعی باالتری دارند، و در مؤثر در سالمت اجتماعی و کاهش خطرپذیری در جامعه می

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با خطر هدف تحقیق حاضر (. 2222نتیجه از اعتماد اجتماعی باالتری هم برخوردار هستند )سیپل، 

باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان تربیت می 1393پذیری در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران در سال 

ناسی ارشد و نفر، در سه گرایش مدیریت ورزشی، آسیب و حرکات اصالحی و رفتار حرکتی در دو مقطع کارش 232بدنی به تعداد 

نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. تحقیق حاضر از لحاظ نوع و  140باشد که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان به تعداد دکتری می

هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و همبستگی است که جمع آوری اطالعات به شیوه پیمایشی می باشد. ابزارهای مطالعه 

بوده است، و  22/2( که دارای سه بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی با پایایی 2222اجتماعی )اونیکس و بولن، پرسشنامه سرمایه 

بدست آمد. داده های  932/2( که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 1322پرسشنامه خطرپذیری )زاده محمدی و احمد آبادی، 

مستقل، برای  tورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ) برای مقایسه میانگین نمرات از آزمون م SPSSتحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار 

 استفاده شده است(  ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوفتعیین ارتباط از ضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین نرمال بودن داده

های مورد مطالعه وجود یه اجتماعی با خطر پذیری در نمونههای این پژوهش همبستگی منفی و معناداری بین سرمابا توجه به یافته

 دارد.

 
 سطح معنی داری ضریب همبستگی متغیر ها

 P < 229/2 - 135/2 سرمایه اجتماعی و خطرپذیری

 P < 21/2 - 132/2 بعد شناختی سرمایه اجتماعی و خطرپذیری

 P < 22/2 - 125/2 بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و خطرپذیری

  192/2 - 262/2 د ساختاری سرمایه اجتماعی و خطرپذیریبع

 معنادار است.  P < 0/05در سطح 

های دیگر بوده و همچنین میانگین نمرات دختران میانگین نمرات پسران در پرسش نامه خطر پذیری به طور معنی داری بیش از گروه

ها بوده. با توجه به محدود بودن مطالعات در زمینه ارتباط بین وهدر پرسشنامه سرمایه اجتماعی، به طور معناداری بیش از سایر گر

دار منفی بین دو سرمایه اجتماعی و خطر پذیری در جوانان و نوجوانان انجام گرفته لیکن نتایج مطالعات مرتبط، همگی مؤید رابطه معنی

هت ارتقای سطح سالمت اجتماعی افراد جامعه و مخصوصاً پذیری، جمتغیر را دارد. با توجه به وجود ارتباط بین سرمایه اجتماعی و خطر

های اصولی پیشگیرانه و حمایتی مؤثر و مناسب بسیار اهمیت ریزیها در زمینه برنامهدانشجویان، مسئولیت متولیان جامعه و دانشگاه

 کند. پیدا می

 عالمه طباطبایی تهران خطرپذیری، سرمایه اجتماعی، دانشجویان تربیت بدنی، دانشگاه واژگان کلیدی : 
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 های جمعیت شناختی مربیان ایروبیکمقایسه نظام نامه اخالقی بر اساس ویژگی

 . رضا شجیع3   . حسین پورسلطانی زرندی2  . محبوبه شاهی آوینی1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نورالبرز1

 . عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور3و  2

 

های اخالقی برای پیشرفت هار ملتای ضاروری هساتند.     گذارد و ارزشتواند کنترل کند و یا بر آن تأثیر میرفتار فرد را میاصول اخالقی 

ای از باورهاست که بسیاری از افراد در انجام حرکات ای نیز بسیار مهم است. اخالق ورزشی مجموعههای اخالقی برای عملکرد حرفهارزش

دهند. اخاالق ورزشای درحقیقات شاامل     ان ضوابط و معیارهای اصولی در ورزش مورد استفاده عملی قرار میهای ورزشی به عنوو مهارت

دهناده تردیاد در رفتاار اخالقای برخای مربیاان       (. برخی شواهد نشاان 1معیارهای عملکرد باالی ورزشی همراه با فرهنگ ورزشی است )

ای، های بهتار ماالی و حرفاه   مندی از منافع از موفقیت یا دستیابی به موقعیتهرهها نیز با بای است. به عبارت دیگر، ممکن است آنحرفه

دهی وی در مسیری غیراخالقای مانناد تشاویق باه اساتفاده از دوپیناگ       قوانین را نقض کرده و به نحوی نسبت به تهییج ورزشکار جهت

 (.2) تقلب، استفاده از القاب زشت برای تخریب روحیه حریفان و... اقدام نمایند

نفر بود که جهت اطمینان  195حداقل نمونه مورد نیاز برابر با اند. جامعه آماری این تحقیق را پنج منطقه از شهر تهران تشکیل داده

 252ای در پنج منطقه شهر تهران توزیع، و در نهایت گیری تصادفی طبقهپرسشنامه بطور مساوی و به صورت نمونه 322تعداد 

ساخته بود. سؤالی محقق 22گیری پرسشنامه ابزار اندازهگردید، که برای کار آماری مناسب تشخیص داده شد.  آوریپرسشنامه جمع

های های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و توزیعها از شاخصسؤاالت دارای مقیاس پنج ارزشی بود. به منظور آماری داده

 های تی مستقالستفاده گردید.یل استنباطی از آزمونبرای تحلفراوانی و درصدی استفاده شد. 

 گیرینتیجه

 

 شاخص

 متغیر

 آزمون لوین
 M±SD T df P جنسیت

P F 

 93/1 12/2 نامه اخالقیمفهوم نظام

 مرد

53/2±22/3 12/2 255 26/2 

 زن
25/2±23/3 

 

داری وجود ندارد. در نتیجه فرض تفاوت معنی( P21/2=2x,≤52/2)نامه اخالقی بر اساس جنسیت دهد بین مفهوم نظامنتایج نشان می

شود. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق نامه اخالقی بر اساس جنسیت تأیید میهای مفهوم نظامصفر دال بر عدم تفاوت بین میانگین

 ( همخوانی وجود دارد.1393( و نخلی )1393(، بزرگزاد )1393(، نشاطی )1392نوراهلل )
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 ارتباط عدالت سازمانی و توانمندسازی با رفتار شهروندی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی

 دانشگاه آزاد اسالمی 
 . شهرام علم3  . صالح رفیعی2  . زهرا علم1

 . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی رودهن1

 . عضو هیأت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی2

 نشگاه آزاد اسالمی واحدیادگار امام خمینی )ره(. عضو هیأت علمی دا3

 

 مقدمه

ت علمی بستگی دارد. در این رقابت فشرده، تکیه صرف بر أهای جهان به خروجی و عملکرد اعضای هیکسب رتبه باال در رقابت دانشگاه

رفتار "های فراتر از نقش و وظیفه  یا فتارباشد، کافی نبوده و برای موفقیت نیاز به رانجام وظایفی که به طور رسمی به عهده اساتید می

(. رفتار شهروندی یک رفتار خودجوش و آگاهانه است که به طور مستقیم و آشکار توسط سیستم رسمی 1) است "شهروندی سازمانی

شناسایی عوامل  (. محققان بسیاری به دنبال2) گذاردثیر میأشود، اما بر اثربخشی و کارایی سازمان تپاداش سازمان پیش بینی نمی

هایی مانند توانمندسازی روانشناختی )احساسات و باور های آموزشی هستند. متغیراثرگذار در زمینه بروز رفتار شهروندی در سازمان

های آموزشی بخشی و کارایی سازمانمدرسان نسبت به شغل و سازمان( و عدالت سازمانی )ادراک مدرسان از عدالت در سازمان ( بر اثر

 بین رابطه بررسی از اینرو هدف تحقیق حاضرت علمی گردند. أساز بروز رفتار شهروندی اعضای هیتوانند زمینه( و می2و3) ثیر گذاشتهأت

  .بدنی بوداعضای هیأت علمی تربیت سازمانی شهروندی شناختی با رفتارهای روان توانمندسازی سازمانی و عدالت

 شناسیروش

بدنی مراکز های تربیتها و گروهبدنی دانشکدهی و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی تربیتروش تحقیق، از نوع همبستگ

گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر به روش نمونه 132(، از این تعداد =122Nآزاد اسالمی استان تهران بودند) دانشگاه

(، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و 1995پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر )های مربوط به متغیر ها از آوری دادهجهت جمع

ها ها، پس از تأیید روایی آن( استفاده شد. پایایی پرسشنامه1992( و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف )1993مورمن )

به دست آمد. مدل نظری  22/2و  22/2، 91/2باخ به ترتیب توسط متخصصین، در تحقیقی راهنما با استفاده از ضریب آلفای کرون

 قرار گرفت.  تحلیل( مورد SEMتحقیق با استفاده از رویکرد مدل یابی معادالت ساختاری)

 هایافته
 .  مدل نظری تحقیق1شکل 
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 گیرینتیجه

 هاسازمانی آن شهروندی رفتارهای با مثبتی ورط به عدالت از تربیت بدنی ت علمیأاعضای هی ادراک که توانمندسازی و داد نشان نتایج

دارد. به  رابطه هاشناختی آن روا توانمندسازی با مثبتی طور به عدالت از ت علمی تربیت بدنیأاعضای هی همچنین ادراک .دارد ارتباط

ن بر رفتار شهروندی سازمانی از داری دارد، و اثر غیرمستقیم آثیر مستقیم و معنیأعبارت دیگر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی ت

های شود که مدیران دانشگاه آزاد اسالمی با برگزاری دورهدار است. بنابراین پیشنهاد میسازی نیز از نظر آماری معنیطریق توانمند

-اتید در تصمیمهای دانشگاه آزاد اسالمی، افزایش مشارکت اسآموزشی در زمینه تبیین واضح رسالت، چشم انداز، اهداف و استراتژی

ها نسبت به شغل و سازمان شان را بهبود بخشیده و های آنهای شغلی شان، باورهای مدیریتی و پیامدهای مربوط به راهبردگیری

 هایرویه سازمانی، نتایج توزیع در ها ایجاد نمایند، همچنین از طریق بازنگریاحساس تعلق بیشتری نسبت به گروه یا دانشکده در آن

-بهبود بخشیده و از این طریق بر افزایش رفتار را سازمانی عدالت از ادراک موجود وضع اساتید، با مدیران ارتباطات و نحوه نتایج عتوزی

  ثر باشند.ؤت علمی مدهای فرانقش اعضای هی

 یت بدنیت علمی تربأ: عدالت سازمانی، توانمندسازی روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی، اعضای هیواژگان کلیدی
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 های ورزشی استان مرکزیهای شخصیتی کارآفرینی در مدیران مرد باشگاهبررسی و شناخت ویژگی

 . مریم پروین2  . مینا نوری3عبدالحمید شمسی  .2. زهرا نوری 1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی1

 دانشگاه اصفهان . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی2

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران3

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه اصفهان2

 

 مقدمه

های شخصیتی کارآفرینی و بندی بین ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه، اولویتاهداف این تحقیق شامل شناسایی وارزیابی ویژگی 

 ها بود.سنجش ارتباط میان آن

 ی شناسروش

جامعه آماری در این تحقیق شامل  بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. ی پیمایشیاز شاخهاین تحقیق  از نوع تحقیقات توصیفی 

 235 استان مرکزیاداره کل تربیت بدنی بنا به آمار  1392در سالباشند که می استان مرکزیهای ورزشی تمامی مدیران مرد باشگاه

با توجه به ماهیت این نفر به عنوان نمونه تحقیق بصورت تصادفی انتخاب شدند.  122با استفاده از فرمول، تعداد  و دنباشمی باشگاه

پایایی  از پرسشنامه این است. استفاده شده های شخصیتی کارآفرینان ایرانی(استاندارد )ابزار سنجش ویژگی پرسشنامهیک تحقیق از 

.  پردازدهای شخصیتی مهم در کارآفرینی میعامل از ویژگی 9باشد که به سنجش می سؤال 95برخوردار است. پرسشنامه شامل  29/2

-باشد که از آمار توصیفی برای رسم جداول فراوانی و نمودارروش آماری استفاده شده در این تحقیق شامل آمار توصیفی و استنباطی می

ای، آزمون معناداری تک نمونه tفاده شد. همچنین از آمار استنباطی، آزمون های پراکندگی مانند میانگین، میانه، نما استها و شاخص

 های تحقیق استفاده شد.ضریب همبستگی خطی، آزمون فریدمن، برای آزمون فرضیه

 هایافته

قیت زیاد، کانون کنترل های کارآفرینی )انگیزش پیشرفت باال، تحمل ابهام باال، خالهای مربوط نشان داد که نمرات قابلیتها و یافتهداده

های ورزشی استان مرکزی از میزان متوسط نمره معیار باالتر است و تفاوت به دست آمده درونی،چالش طلبی( مدیران مرد باشگاه

 معنادار است.

 گیرینتیجه

-های صحیح زمینهد با آموزشترین سطح قرار دارد که بایهای ورزشی در پایینبا توجه به نتایج این تحقیق تحمل ابهام مدیران باشگاه

زیر های ایجاد قابلیت تحمل ابهام را در مدیران ارتقا داد. با توجه به نظر اکثر متخصصان این رشته، یکی از ضروریات کارآفرینی و ابعاد و 

های بروز و بطه با زمینهها و سازمان تربیت بدنی در راباشد. با این وضعیت الزم است در باشگاهپذیری متعادل میهای آن ریسکمجموعه

 .پرورش مدیران با ریسک پذیری متعادل اقدامات الزم و مناسبی برداشته شود

 های شخصیتی کارآفرینی، مدیران، باشگاه ورزشیکارآفرینی، ویژگیواژگان کلیدی:  
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 ورزش دانشگاهیوطلبان داآن در  هایو مؤلفه هوش هیجانیسلسله مراتبی  تحلیل

 . آسیه قربانیان2ت میرزازاده    . زهراسادا1
 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد2

 

 مقدمه

ی هاای از نیروی کار سازمانکند. اگر نیروهای داوطلب، قسمت عمدهامروزه داوطلبی در اکثر جوامع، نقش مهم و بارزی را ایفا می هدف:

توانند به وجود آیند و یا قادر به ادامه حیات نیستند و این افراد در کنار غیراتفاعی را پوشش ندهند، تعداد زیادی از آنها اصالً نمی

 .(12،2222هندی)کنند دهنده منابع انسانی فعالیت میمشتریان و کارمندان، به عنوان یکی از سه گروه تشکیل

های داوطلبانه الزامی است. این مطالعه به بررسی ای شخصیتی داوطلبان، جهت به کارگیری و ابقای آنان در سازمانشناخت ویژگی ه

  (.1322)بشارت  )هوش هیجانی( در داوطلبان و مقایسه آن با غیرداوطلبان می پردازد های شخصیتییکی از این ویژگی

 شناسیروش

دو جامعه آماری است، جامعه اول دانشجویانی که در رویدادهای ورزشی به عنوان داوطلب  که شامل است تحلیلیاین تحقیق، از نوع  

های دولتی ایران، مشغول به در دانشگاهمشغول به فعالیت بودند و جامعه دوم دانشجویان غیر داوطلب بودند و کلیه این دانشجویان 

ای به طبقه -تصادفیغیر داوطلبان به روش  نفر از 322داوطلبان و از جامعه نفر  322تعداد بر اساس فرمول کوکران تحصیل بودند. 

ن بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط آ -آوری اطالعات، پرسشنامه هوش هیجانی بارعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.  ابزار جمع

)  سشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدشد. برای محاسبه پایایی پر مشخص و تحلیل عاملی تأییدی اساتید مدیریت ورزشی نظر

22/2=α این ابعاد بین داوطلبان و غیرداوطلبان از آزمون تحلیل (. پرسشنامه شامل هفت بعد است. برایt و فرآیند  یومان ویتنی ،مستقل

 استفاده شده است.  (AHPتحلیل سلسله مراتبی)

 هایافته

پذیری، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، فردی، انعطافانی، خودابرازی، روابط بیننتایج تحقیق نشان داد که بین خودآگاهی هیج

 پذیری اجتماعی و هوش هیجانی کل این دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد.مسئولیت

 

 
 . نتایج تحلیل سلسله مراتبی به منظور رتبه بندی ابعاد هوش هیجانی داوطلبان1نمودار

 

 نتیجه گیری

 اند.دهند، بر هیجانات اجتماعی خود غلبه کردهمی رسد افرادی که برای اولین بار کارهای داوطلبانه انجام میبه نظر  

 : داوطلب ورزشی، دانشجو، هوش هیجانیواژگان کلیدی

                                                           
14. Handy 
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 یابی پرسشنامه جو اخالقی ورزشکاران تیمی لیگ برتراعتبار

 . رضا شجیع3. طیبه زرگر  2. سجده مرادی  1
 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی . دانشجوی 1

 . استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب2

 . استادیار دانشگاه پیام نور3

 

 مقدمه

هایی را به جامعه نشان دهد؛ تا کنون مورد غفلت قرار تواند ارزشهای اخالقی و جوانمردانه حاکم بر جامعه ورزش میاز آنجا که رفتار 

شود تا های حقیقی اصیل را جایگزین نمود در مجموع باعث میبهنجارهای حاکم بر جامعه، ارزش  د کشیدن ناتوان با به نقاند میگرفته

های اخالقی نیک بر انگیخته شوند و به این ترتیب افراد به سمت اخالقی شدن اخالقی را نفی کرده و نسبت به ارزشهای غیرمردم ارزش

باشد و این که چگونه باید موضوعات اخالقی به درک مشترک از آن چه که اخالقاً درست میچنین جو (. هم2223پیش بروند )بوکسل، 

تواند به طور بالقوه ای از خشونت های بهنجار می(. جو اخالقی و تبعیت از نقش2226اخالقی مدیریت شود داللت دارد )مارتین وکالن،

های ین است که با توجه به عدم وجود پرسشنامه جو اخالقی در سازمان( محقق به دنبال ا2212جلوگیری کند استینفیلد و همکاران )

های ورزشی پرسشنامه جو سازمانی را به عنوان الگو مورد استفاده خود  قراد داده تا به این نتیجه برسد که آیا این پرسشنامه در ورزش

 تیمی کاربرد دارد.
 شناسیروش

نفر و شامل ورزشکاران تیمی حاضر در لیگ برتر 322نجام شده است. جامعه آماری برابرتوصیفی از نوع همبستگی و به صورت میدانی ا 

های فراوان  نسبت به طرح بوده است، حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری است. ابتدا با استفاده از ادبیات پیشینه و بررسی مقاله

روایی محتوا استفاده شده، سپس پرسشنامه طراحی شده بین پرسشنامه اقدام نموده سپس از نظرات اساتید متخصص برای تأیید 

 های حاصل با استفاده از نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی تحلیل گردید.ورزشکاران پخش شد. داده

 هایافته

-رد بار عاملی و روابط بین مجموعهگیری روایی سازه، روش تحلیل عاملی تأییدی است که برآوهای معتبر علمی برای اندازهیکی از روش

ها با عامل مربوطه است و مانند هرگونه همبستگی دیگر تفسیر پردازد. بار عاملی معرف همبستگی شاخصها و عوامل میای از شاخص

و بار  tز مقادیر ( ا33و  22، 21، 11، 3شود. نتایج  تحلیل  عاملی نشان داد که تمامی سؤاالت پرسشنامه جو اخالقی به جز سؤاالت )می

شوند. لذا سؤاالت ذکر شده از پرسشنامه های مناسبی محسوب میعاملی مورد قبولی برخوردارند و برای سنجش جو اخالقی شاخص

 های آماری صورت پذیرفت. خارج و ادامه فرآیند

 گیرینتیجه

شامل نفع شخصی، نفع تیمی،  کارآیی، امل ابعاد دهد که پرسشنامه جو اخالقی از اعتبار خوبی برخوردار است و شنتایج نشان می 

 .باشد_دوستی،  عالیق تیمی، مسئولیت اجتماعی، اخالق فردی می

 اعتبار یابی، پرسشنامه جو اخالقی،  ورزشکاران تیمیواژگان کلیدی: 
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 بررسی میزان آشنایی و استفاده از مدیریت استراتژیک در بین مدیران 

 مازندرانهای ورزشی استان سازمان
 . محمدرضا برومند3. بتول اسکندری  2. سراهلل محسنی  1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی1

 . کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی2

 . عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی3

  
پذیر در مقابل تغییرات ریزی انعطافتوان هم یک نوع دیدگاه به شمار آورد و هم فنی برای برنامهرا می استراتژیک )راهبردی(مدیریت 

ها ناگزیرند که بنابراین همه سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم مدیریت استراتژیک استفاده کنند.امروزه سازمان .(1) سریع

 برای استراتژیک داد کاربرد مدیریتنشان  (،5مونتگومری ) ( و2)  ماچادو (3مالی ) (. نتایج تحقیقات 2) دار مدیریت راهبردی شوندعهده

های در سازمان ضروریست. پس هدف از این پژوهش بررسی میزان آشنایی و استفاده از مدیریت استراتژیک هاعملکرد مطلوب سازمان

های ای هیأتنفر، رؤسای ادارات ورزش و جوانان، رؤس 96پیمایشی، جامعه آماری  -ورزشی استان مازندران بود. پژوهش، از نوع توصیفی

ها از آوری دادهورزشی و کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران بود. که حجم جامعه با نمونه برابر بود. برای جمع

های میانگین، ( بدست آمده بود. برای تجزیه و تحلیل اطالعات از شاخص93/2ساخته استفاده شده و پایایی آن )ی محققپرسشنامه

ای، همبسته و تک نمونه Tهای ها، آزمون کالموگراف اسمیرنف، آزمونمعیار و انحراف استاندارد و در تحلیل استنباطی دادهانحراف 

ریزی و اجرا استراتژیک در های برنامهی مدیران از مؤلفهآزمون باینومیال استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان آشنایی و استفاده

 ی ارزشیابی علی رغم آشنایی مدیران، استفاده از آن در سطح مطلوبی قرار نداشت.مؤلفه سطح مطلوب، ولی در

 مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

65 

 

 کار در دبیران زن تربیت بدنی: کاری و اخالقارتباط بین کیفیت زندگی

 مطالعه موردی)شهرستان سنندج(

 . شهره شیخ عطاری3  . شیما حسامی2  سمیرا علی آبادی. 1

  عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج .1

 واحدگرمسار نور پیام ورزشی،دانشگاه علوم و بدنی تربیت ارشد کارشناسی . دانشجوی2

  سنندج واحد اسالمی آزاد دنی، دانشگاه. کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی، مدرس گروه تربیت ب3

 

 مقدمه

 کیفیت برنامه است. شده مبدل دنیا سراسر در اییعمده اجتماعی موضوع به کاریزندگی کیفیت مفهوم معاصر، مدیریت در امروزه 

 ارزشی نظام رو،این زا شود.می سازمان در کارکنان تعالی و رشد باعث که است سازمانی فرهنگ در بهبود هرگونه شامل کاریزندگی

 دهد.می قرار توجه مورد راهبردی مدیریت معادله در متغیر ترینمهم عنوان به را افراد روی بر گذاریسرمایه کاری، زندگی کیفیت

 نمیزا کاهش کار، از غیبت نرخ کاهش کارکنان، شکایت میزان کاهش موجب هابرنامه این اجزای که دهدمی نشان مطالعاتی هاییافته

است. از این رو تحقیق بوده  پیشنهادها نظام هایبرنامه در آنان مشارکت افزایش و کارکنان مثبت نگرش افزایش انضباطی، مقررات اعمال

 سنندج انجام شد. بدنی شهرستان تربیت زن دبیران در کاراخالق و کاریزندگی کیفیت بین حاضر با هدف بررسی ارتباط

 شناسیروش

همبستگی و بر اساس هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق دبیران زن تربیت بدنی شهرستان  –نوع توصیفی روش تحقیق از  

کاری گیری پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگینفر از دبیران با محققین همکاری کردند. ابزار اندازه 126نفر( که  122سنندج بودند )

محاسبه شد. جهت 92/2و  929/2ها به ترتیب که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهکار گریگوری بود والتون و پرسشنامه اخالق

 ، آزمون همبستگی استفاده شد. k-sها از میانگین، انحراف استاندارد، آزمون تحلیل داده

 هایافته

هرستان سنندج ارتباط معناداری کار در دبیران زن تربیت بدنی شکاری و اخالقهای کیفیت زندگینتایج تحقیق نشان داد بین مؤلفه 

(، )تامین فرصت رشد r=0.336,p=0.015(، )محیط کار بهداشتی )r=0.393,p=0.004وجود دارد )پرداخت منصفانه )

(r=0.502,p=0.001( قانون گرایی در سازمان( ،)r=0.40,p=0.003( وابستگی اجتماعی زندگی کاری( ،)r=374,p=0.006 فضای کلی( ،)

(، )توسعه قابلیت های انسانی r=0.472,p=0.001(، )یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان )r=0.34,p=0.015زندگی )

(r=0.358,p=0.009 .) 

 گیرینتیجه

های دبیران، برقراری نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا، ها و تواناییشود که با توسعه قابلیتبا توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می

کار در دبیران زن تربیت بدنی امن جهت ارتقا و ترویج کار گروهی گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری و اخالق ایجاد محیط 

 برداشت.

 بدنی تربیت زن کار، دبیراناخالق کاری،زندگی کیفیت واژگان کلیدی:
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 کارانگرایی و اضطراب رقابتی بر تحلیل رفتگی ورزشی رزمیکمالارتباط   

 . فریده شریفی فر2. سمیه رستمی آذر  1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی1

  . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب2

 

 مقدمه

نقص بودن و وضع معیارهای عالی برای عملکرد، ای چند بعدی است که با تالش برای بیگرایی به عنوان یک صفت شخصیتی، سازهکمال

-کمال ورزش، روانشناسان از ی(. بسیار1شود)تمایل به ارزشیابی از رفتار شخصی و حساسیت در مورد اشتباهات مشخص می همراه با

. ماهیت رقابتی و تنیدگی ورزش، مطالبات بسیار را بر (2) دانندبارز آنان می صفات از یکی و برجسته ورزشکاران شاخصه را گرایی

های هیجانی به این عوامل تنیدگی زا، به ویژه اضطراب رقابتی، یکی از عوامل مهم در عملکرد (. پاسخ3کند )ورزشکار تحمیل می

های جسمی، عاطفی و ذهنی که در نتیجه استرس مستمر و مداوم مربوط ای از واکنشورزشی، مجموعهورزشکاران است. تحلیل رفتگی 

-کمالهای چون رسد توجه و نگاه علمی به مؤلفهبنظر می راه می شود.به محیط ورزشی و در ادامه با کمبود حمایت و فشارهای باال هم

ها داشته تواند کمک موثری در رشد بیش از پیش این ورزشدر ورزشکاران رزمی می اضطراب رقابتی و تحلیل رفتگی ورزشیگرایی، 

 کاران است.رفتگی ورزشی رزمی گرایی و اضطراب رقابتی بر تحلیلکمال رابطههدف پژوهش حاضر، بررسی از این رو  باشد.

 شناسیروش

گیری اند. نمونهکاران تشکیل دادهنفر از رزمی 122پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را  روش تحقیق حاضر

گرایی مثبت و منفی کمال هایگیری این پژوهش پرسشنامهشمار بود و کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازهبصورت تمام

بود. ( 2221رفتگی ورزشکار رادک و اسمیت )( و تحلیل1992همکارانش ) و مارتنز رقابتی اضطراب ،(1995)همکارانش  و شورت-تری 

آمار ها با استفاده از آمار توصیفی، دادهمحاسبه گردید.  2922و  2922، 2929ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ضریب اعتبار آن

 .تحلیل شدند SPSSافزار طرفه( با استفاده از نرماستنباطی )آزمون کلوموگروف اسمیرونف، همبستگی پیرسون و  تحلیل واریانس یک

 ها یافته

گرایی مثبت با عامل شناختی و جسمانی اضطراب رقابتی رابطه معنادار منفی و با عامل اعتماد به نفس نتایج تحقیق نشان داد کمال

گرایی های اظطراب رقابتی بالعکس کمالگرایی منفی با عامل. جهت این روابط در مورد کمال(p=<0.05)معنی دار مثبت دارد رابطه

یابد و بالعکس. رابطه رفتگی ورزشی آنان کاهش میگرایی مثبت ورزشکاران هر چه بیشتر باشد، تحلیل. کمال(p=<0.05)باشدمثبت می

  .(p=<0.05)باشدرفتگی ورزشکار نیز معنی دار و مثبت میبا تحلیل عامل جسمانی اضطراب رقابتی

 گیرینتیجه

از سوی مدیران و مربیان جهت افزایش های الزم به ورزشکاران رزمی ریزی برای آموزشرسد برنامهبنظر می تحقیقهای با توجه به یافته 

  این ورزشکاران شود.رفتگی ورزشی گرایی مثبت و کاهش اظطراب باعث کاهش تحلیلکمال

  کارانرفتگی ورزشی، رزمیگرایی، اضطراب رقابتی، تحلیلکمال واژگان کلیدی:
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 های فوتبال پایهبررسی ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی، پذیرش نقش و رضایت از نقش تیم

 استان البرز در مسابقات قهرمانی کشور 
 سید مهدی حسینی

 د تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام شهر ریدانشجوی کارشناسی ارش

 

 مقدمه  

هاای جباران   های پیاپی را متحمل شوند که خساارت امروزه به دلیل توجه کمتر به روان شناسی ورزش، ورزشکاران ممکن است شکست

تواناد  غیرهای مرتبط با عملکرد ورزشکاران میشناسی ورزشی و متناپذیری برای آنان و جامعه ورزشی به بار آورد. لذا، توجه کمتر به روان

شناسی ورزش وجود دارد که با عملکرد ورزشکاران در ارتباط هستند. از جمله این های مهمی در رواننتایج سودمندی داشته باشد. مؤلفه

یاین ارتبااط باین ابهاام نقاش،      (. هدف از ایان مطالعاه، تع  1باشد )ها ابهام نقش، انسجام تیمی، پذیرش نقش و رضایت از نقش میمتغیر

های فوتبال پایه استان البرز در مسابقات قهرمانی کشور می باشد حال در ایان تحقیاق   انسجام تیمی، پذیرش نقش و رضایت از نقش تیم

 فرض بر این است که، ابهام نقش با پذیرش نقش و رضایت نقش و همچنین پذیرش نقش و رضایت از نقش با انسجام تیمی پایش بینای  

   گردیده بود.

 شناسی روش

های تایم هاای پایاه    پژوهش حاضر از نوع حال نگر، کاربردی، توصیفی و برآوردی است. تعداد جامعه آماری در تحقیق حاضر فوتبالیست

ه نموناه  و در سه رده سنی )نونهاالن، جوانان و نوجوانان( به مسابقات کشوری اعزام شده بودند کا 1393تیم در سال  3بودند که در قالب 

( ارزیاابی شاد. ایان    2222تحقیق ما به صورت کل شمار انتخاب شد. ابهام نقش با استفاده از مقیاس درک نقش بوچامپ و همکاارانش ) 

مقیاس برای ارزیابی درک نقش هر ورزشکار از نقش در تیم طراحی شده بود. پذیرش نقش و رضایت نقش باا اساتفاده از مقیااس بارس     

. این مقیاس ارزیابی دو طرح جداگانه است که مارا مجاز به تفکیک بین پذیرش نقش و رضایت از نقش می ساازد  ( ارزیابی گردید1992)

گیاری میازان انساجام گروهای در     دهد. برای انادازه ها را در انسجام گروهی و رضایت ورزشکار مورد بررسی قرار میو هر یک از این تأثیر

هاا، از  ( اساتفاده شاد. پاس ازجماع آوری پرسشانامه و تنظایم داده      2221کارون و ودیاد مار)  های ورزشی از پرسشنامه محیط گروه تیم

های تحقیق که شامل توصایف مشخصاات بازیکناان،    های آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، واریانس....( جهت توصیف متغیرشاخصه

هاا از  باشد، استفاده گردیاد. باه منظاور تجزیاه و تحلیال داده     یها مابهام نقش، انسجام تیمی، پذیرش نقش و رضایت از نقش فوتبالیست

  آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده شده است.

 ها یافته

ز لحااظ تکلیاف، دارای میاانگین    بود. نمره کشش فردی باه گاروه ا   11/2ها برای انسجام تیمی، میانگین کل آزمودنی 9حداکثر میانگین 

، 26/5، نمره یکپارچگی گروهی از لحاظ تکلیف، دارای میانگین 52/3، نمره کشش فردی به گروه از لحاظ اجتماعی، دارای میانگین 22/3

نقاش   دهاد کاه پاذیرش   بود. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می 52/2یکپارچگی  گروهی از لحاظ اجتماعی، دارای میانگین

(522/5t=( و انسجام تیمی )213/2t=   دارای رابطه خطی با متغییر معیار بوده و واجد شرایط پیش باین ادراک نقاش مای )   باشاد. نتاایج

( 623/2( و انساجام تیمای )  322/2دهد که بین ادراک نقش باا پاذیرش نقاش )   مربوط به شیب خط در مورد متغیر پیش بین نشان می

 رابطه مستقیم وجود دارد. 

 گیرینتیجه

داری های آن با رضایت نقش، پذیرش نقاش، و وضاوح نقاش ارتبااط مثبات و معنای      نتایج نشان داد که ادراک ابهام نقش و زیر مجموعه

دارند. در کل، هر چهار جنبه ابهام نقش تا حدودی در ارتباط با قبول نقش و وضوح نقش بودند. شایان ذکر است که در تحلیل رگرسیون 
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کننده هم برای رضایت از نقش و هم قبول نقش گنجانده شدند که نشان می دهد هر چهاار  ه روش گام به گام یک پیش بینیچهارگانه ب

 .بودند 622/2تا 522/2های میان چهار جنبه تحقیق از جنبه ابهام نقش همپوشانی دارند در واقع همبستگی

 از نقش، فوتبال: ابهام نقش، انسجام تیمی، پذیرش نقش، رضایت واژگان کلیدی
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 های ورزشی                               بررسی عوامل جمعیت شناختی در فرهنگ پذیری ورزش بر اساس فعالیت

 . سید مهدی آقاپور3. سید محمد کاشف   2  . شهروز فرج زاده1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه1

 نشیار دانشگاه ارومیه. دا2

 . استادیار دانشگاه تهران3

 

 از و دارد فراوانای  طرفاداران  اجتمااعی  هاای گروه و قشرها همه بین در که است جمعی وقایع ترین گسترده از یکی بدنی تربیت و ورزش

 باه  را ورزش آن، تماشاای  و ورزشی یهارقابت و هافعالیت به افراد تمایالت. رودمی شمار به اجتماعی پیشرفت و توسعه بارز هایشاخص

تحقیق حاضار   .کندمی ایفا جامعه افراد رفتار و شخصیت در ایکننده تعیین نقش امر این و است کرده تبدیل اجتماعی پرنفوذ پدیده یک

شاجویان  هاای ورزشای از دیادگاه دان   پذیری ورزش بر اسااس فعالیات  با هدف  بررسی و تحلیل نقش عوامل جمعیت شناختی در فرهنگ

 جامعاه . اسات  کااربردی  هادف  لحااظ  از و بوده پیمایشی توصیفی نوع از تحقیق تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه انجام شده است. این

 ساوی  از شاده  ارائاه  آماار  طباق  کاه  باشاد می 1393 سال در ارومیه دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان تمامی شامل تحقیق آماری

 باه  دکتاری  دانشاجوی  نفار  62 و ارشاد  دانشاجوی  نفار  252 مورگان، جدول از استفاده با که بودند نفر 2252 تعداد مجموع در دانشگاه

 با( 1392 کاشف،) ورزش پذیریفرهنگ استاندارد پرسشنامه از استفاده با نیاز مورد اطالعات .شدند انتخاب مطالعه جهت تصادفی صورت

های تی مساتقل  های پژوهش و با استفاده از آزمونآوری، بر اساس فرضیهپس از جمع های تحقیقداده .است شده گردآوری 26/2 پایایی

. باین دیادگاه دانشاجویان تحصایالت تکمیلای در خصاوص       1هاای پاژوهش نشاان داد:    یافته و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند.

بین دیدگاه . 2 .یلی تفاوت معنی داری وجود نداردپذیری ورزش و عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش بر اساس جنسیت و مقطع تحصفرهنگ

داری های ورزشای براسااس ورزشاکار و غیار ورزشاکار باودن تفااوت معنای        پذیری ورزش براساس فعالیتدانشجویان درخصوص فرهنگ

 (.>25/2P)مشاهده شد 

 تکمیلی صیالتتح دانشجویان شناختی، جمعیت عوامل ورزشی، هایفعالیت ورزش، پذیریفرهنگ کلیدی: واژگان
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 ارتباط بین افسردگی، فعالیت بدنی و سبک زندگی مؤثر بر وزن در دختران دانشجو: کاربرد تحلیل مسیر

 . سمیرا علی آبادی2حسامی   . شیما1

  واحدگرمسار نور پیام ورزشی،دانشگاه علوم و بدنی تربیت ارشد کارشناس .1

 ی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج . عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزش2

 

 مقدمه

(. از سوی دیگر نحوه 1افسردگی به عنوان یکی از اختالالت روانی مهم و جدی است که دالیل متعدد زیستی، روانی و اجتماعی دارد ) 

ی بر وضعیت افراد اثر خود ای و رفتاری نظیر ورزش درنمایی یکپارچه در قالب سبک زندگهای تغذیهگذراندن زندگی و استفاده از روش

 (. 2گذارد )را بر جای می

 شناسیروش

دانشگاه آزاد  1عمومی بدنی تربیت واحد دانشجوی دختر 262همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل  -روش تحقیق توصیفی 

بزار تحقیق پرسشنامه استاندارد نفربه عنوان نمونه با محققین همکاری کردند. ا 216اسالمی واحد سنندج بودند، که از این تعداد 

 تحلیل و متغیره چند رگرسیون اسمیرنف، کلموگروف آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه افسردگی و سبک زندگی مؤثر بر وزن بود. جهت

 .شد استفاده مسیر

 هایافته

 β=  23/2 افسردگی با ضریب که داد م( نشان)تأثیر مستقیم + تأثیر غیرمستقی کل ها و بررسی تأثیراتتحلیل مسیر داده از حاصل نتایج 

بر میزان افسردگی  β=  32/2چنین ورزش و فعالیت بدنی با  ضریب تاثیرسبک زندگی مؤثر بر وزن است، هم در تأثیر کل بیشترین دارای

 دهد.تواند به طور غیرمستقیم سبک مؤثر بر وزن در دانشجویان دختر را تحت تاثیر قرار میمی

 گیرینتیجه

ای مؤثر باشد. با توجه تواند، بر سبک مناسب افراد در رفتارهای تغذیهنتایج تحقیق نشان داد که افسردگی با داشتن بیشترین تأثیر می 

های دانشجویی گامی مؤثر در ایجاد ها و خوابگاهشود که با ارتقای سطح کمی و کیفی امکانات ورزشی در دانشگاهبه نتایج پیشنهاد می

 فزایش دانشجویان فعال و به تبع آن کاهش افسردگی و اضافه وزن برداشت.نشاط و ا
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 ریزی توسعه ورزش در ایرانشناختی بر برنامهتحلیلی روش

 . شهرام شفیعی کردلویی2  نژاد. رحیم رمضانی3  نژاد. مهرعلی همتی2  . صالح دستوم1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن1

 . عضو هیأت علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن2و3و2 

 

 مقدمه

 مختلف هایدیدگاه به عنایت با. (1هستیم ) هابرنامه موفقیت عدم شاهد ایران، در ریزی ورزشبرنامه موضوع ایدهه چند طرح وجود با 

 مشاهده و اجرایی ورزش ایران علمی نخبگان میان رد را شفافی درک تواننمی هنوز آن، اجرایی هایروش و هابرنامه گذاریهدف در

 انگیزبرتعجب چندان نباید در ورزش کشور هابرنامه عموم موفقیت عدم ریزی،برنامه از اتکایی قابل درک نبود وجود با مسلماً. (2نمود )

 باشد.سندهای توسعه ورزش در کشور می ریزیشناسی برنامهترین مباحث مورد توجه در این زمینه مبحث روشیکی از مهم .(2و3باشد )

روش شناسی توسعه به معنی برجسته ساختن نوع مواجه است که نسبت به توسعه صورت گرفته است. در روش شناسی توسعه، رویکرد 

شناختی ل روش(. در همین راستا هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلی5)و نگاههای که به توسعه وجود دارد، مورد بازخوانی قرار می گیرد

 باشد. ریزی توسعه ورزش در ایران میبرنامه

 شناسیروش

ریزی توسعه در نگر بود. جامعه آماری پژوهش شاملی تمامی اسناد برنامهروش تحقیق از نوع مطالعات کیفی و اسنادی با شیوه گذشته 

سند اصلی  122های ورزشی شامل سنادی سازمانسطح ملی و استانی بود. نمونه آماری به صورت هدفمند و قابل حصول از مراکز ا

های مفهومی جهت های تحلیل اسنادی، جداول ارزیابی کیفی و مدلریزی توسعه ورزش در کشور انتخاب و بررسی شد. از روشبرنامه

 ها استفاده شد. استخراج و تحلیل یافته

 هایافته

ورزش در ایران؛ نبود روش علمی، عدم مطالعه مناسب اسناد قبلی، عدم استفاده ریزی توسعه های برنامهترین چالشها مهمبراساس یافته 

ها، نبود اندیشه علمی، عدم کاربرد ابزار مناسب، های قبلی، ضعف در مفهوم پردازی، عدم توجه به بحراناز تجارب مدیران و مجریان دوره

مینان بخش، عدم تعریف سیستم نظارت کارآمد، چگونگی تقسیم های سخت افزار و نرم افزاری اطعدم توجه به فراهم سازی زیرساخت

 باشد. کار نهادی و نظام توزیع منافع می

 گیرینتیجه

 گیریجهت همچنین،. است بوده دستوری همواره هابرنامه ماهیت ورزش این در که است آن از حاکی ایران در ریزیبرنامه تجربه بررسی 

های رویدادها و مؤلفه تدریج مباحث به آن کنار در که است بوده های ورزشیزیرساخت توسعه سمت به قبل از انقالب هایبرنامه اولیه

-ریزی توسعه ورزش در ایران ساختار روشدر برنامه ترین چالشتوان گفت اصلیبه طور کلی می. گرفت قرار اولویت در نیز اجتماعی

 باشد.شناسی اسناد توسعه می

 شناسی توسعهریزی راهبردی، توسعه ورزش، تحلیل اسناد، روشبرنامه واژگان کلیدی:
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 های ارتباطی منجیان غریق مرد شهر تهرانگرایی با مهارتارتباط پرخاشگری و کمال

 . محمد جواد برزگر محمدی3. فریده هادوی  2. عباس خدایاری  1
 می واحد کرجاستادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسال. 1

 . دانشیاردانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهرکارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی . 3

 

ق مرد شهر تهران بود . به های ارتباطی منجیان غریگرایی با مهارتهدف از اجرای تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین پرخاشگری وکمال

 الشرایط  واجد افراد نفر 322 جمع  از مورگان جدول اساس بر و   ساده تصادفی و ایخوشه صورت به همین منظور از بین منجان غریق

ز نظر ، اها کاربردیآوری دادهاز لحاظ هدف جمع از نوع همبستگی بودهتحقیق روش . شدند انتخاب تحقیق نمونه نفر به عنوان 169

های باشد . برای انجام این تحقیق از پرسشنامهمی ها به شکل میدانیآوری دادهنگر و از نظر نحوه جمعها حالآوری دادهزمان جمع

های های مهارتو پرسشنامه (1995 دیگران، و شورت – تری) منفی و مثبت گراییکمال پرسشنامه و (1992پرخاشگری باس و پری )

های آمار توصیفی ( و پرسشنامه اطالعات فردی استفاده شد به منطور توصیف متغیرهای تحقیق ازشاخص1992جی )ارتباطی بارتون 

ها از آزمون کلوموگروف مانند میانگین میانه فراوانی درصد فراوانی و ترسیم نمودارها استفاده شد. جهت تعیین توزیع طبیعی داده

استفاده شد. نتایج تحقیق نشان بین پرخاشگری و  اری همبستگی پیرسون و رگرسیونها از روش آمو جهت آزمون فرضیهاسمیرنوف 

های ارتباطی و های مهارتهای ارتباطی منجیان غریق شهر تهران ارتباط وجود ندارد. بین مؤلفههای آن با مهارتخرده مقیاس

های ارتباطی منجیان غریق شهر های مهارتبا مؤلفه گرایی مثبتپرخاشگری منجیان غریق شهر تهران ارتباط وجود ندارد. بین کمال

های ارتباطی منجیان غریق شهر تهران ارتباط وجود ندارد. بین های مهارتگرایی منفی با مؤلفهتهران ارتباط وجود ندارد. بین کمال

  های ارتباطی منجیان غریق مرد شهر تهران ارتباط وجود ندارد.گرایی با مهارتپرخاشگری و کمال

 پرخاشگری، کمال گرایی، مهارتهای ارتباطی، منجیان غریقواژگان کلیدی: 
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 های مدیریت تعارض با سالمت سازمانی و اثر بخشی عملکرد شغلی رتباط بین سبکا

 کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی

 مجیدی پرست . معصومه3. ابراهیم زرین کالم 2. علی فتاحی کیا 1
 مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان . دانشجوی کارشناسی ارشد 1

 . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان2

 همدان . عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی3

 

 مقدمه

شی عملکرد شغلی کارکنان اداره کل ورزش و بخهای مدیریت تعارض با سالمت سازمانی و اثرهدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سبک

 باشد.جوانان استان آذربایجان غربی می

 شناسیروش

باشد که به روش میدانی انجام شده است. در این پژوهش از سه هبستگی می -روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی

سالمت سازمانی )هوی و همکاران( و اثربخشی عملکرد شغلی)پاترسون(  های مدیریت تعارض )رابینز(،پرسشنامه استاندارد مربوط به سبک

نظران مسلط به موضوع تحقیق تأیید شده است و نفر از اساتید اهل فن و صاحب 12ها توسط استفاده شده است. روایی این پرسشنامه

( میباشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه 959/2و) (922/2(، )92/2ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب)همچنین پایایی پرسشنامه

دهند. نمونه آماری در این پژوهش تشکیل می (=62N)مدیران و کارمندان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی 

(52n=)و مدل  یریگمدل اندازهخطی و  های این پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیونکه بر اساس جدول مورگان انتخاب شده است. داده

 ( مورد تحلیل قرار گرفتند.P≤25/2 (در سطح معنی داری Partial Least Square(PLS) و SPSS12یافزارهانرم قیاز طر یساختار

 هایافته

ره کل ورزش و های مدیریت تعارض نقش موثری در سالمت سازمانی و اثربخشی عملکرد شغلی کارکنان ادانتایج تحلیل نشان داد که سبک

جوانان استان آذربایجان غربی دارد. همچنین آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد که مدیریت تعارض پیشگوی مناسبی برای سالمت سازمانی و 

 باشد.اثربخشی عملکرد شغلی می

 آدربایجان غربیمدیریت تعارض، سالمت سازمانی، اثربخشی عملکرد شغلی، اداره کل ورزش و جوانان استان  واژگان کلیدی:
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 ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

 . ناهید طالبی2. علی حسین کشاورزی  1

 . استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران1

 شاهد تهران . استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه2

 

 مقدمه

بنیان، رشد اقتصادی  -های  دانشها و شرکتدهه آخر قرن بیستم شاهد رشد انفجاری مباحث مربوط به دانش، مدیریت دانش، سازمان

 اند، نیازبنیان بوده است. بزرگترین چالش در فضای رقابتی قرن بیست و یکم که آن را قرن دانش نامیده-بنیان، و اقتصاد دانش -دانش

باشد. قرن بیست و یکم های فکری موجود در سازمان میهای انسانی و استفاده مؤثرتر از داراییگذاری روی سرمایهها به سرمایهسازمان

 (.1اند )را قرن دانش نامیده

 انجام شد. 1393تحقیق حاضر با هدف ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان، در تابستان سال 

 شناسیشرو

 2وری آسیایی، که دارای آوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد سازمان بهرهاین مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است. جمع 

معیار مدیریت دانش شامل: رهبری مدیریت دانش، فرایند، افراد، فناوری، فرایندهای دانشی، یادگیری و نوآوری، و نتایج مدیریت دانش 

ای به عنوان نمونه پژوهش، گیری طبقههای مختلف با روش نمونهنفر از کارشناسان و مدیران معاونت 156اشد، انجام گرفت. تعداد بمی

 ها با استفاده از آمار توصیفی انجام شد.انتخاب و پرسشنامه را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده

 ها یافته

وری آسیایی زش و جوانان در سطح دوم بلوغ از پنج سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان بهرههای تحقیق نشان داد که وزارت وریافته

 )سطح آغاز(  قرار دارد؛ بدین معنی که در این وزارتخانه درک نیاز به مدیریت دانش شروع شده است.

ل( و معیار نتایج مدیریت دانش با کسب باالترین  نمره )رتبه او 32از  9/19معیار مورد بررسی، معیار فناوری با کسب نمره  2از نظر 

پایین ترین نمره )رتبه هفتم( را کسب نمود. بقیه معیارها شامل: رهبری مدیریت دانش، فرایند، افراد، یادگیری و نوآوری و  2/11نمره 

 های دوم تا ششم قرار گرفتند.فرایندهای دانشی به ترتیب در جایگاه

 گیرینتیجه

توان نتیجه گرفت که وزارت ورزش و جوانان با وجود اینکه در زمینه بعضی از معیارهای مدیریت ژوهش میبراساس یافته های این پ 

دانش پتانسیل خوبی دارد، ولی در زمینه استفاده از نتایج مدیریت دانش بسیار ضعیف می باشد. و این وضعیت گویای لزوم توجه بیشتر 

سازی و حفظ سابقه اقدامات انجام یت دانش با اجرای ابتکارات مدیریت دانش و مستندبه بهبود نتایج عملکردی سازمان از طریق مدیر

 باشد. شده در این زمینه با درس گرفتن از ابتکارات قبلی می

ت ها، ایجاد شود تا با تشویق افراد سازمان، مشارکهایی برای ارزیابی تأثیر ابتکارات دانشی و سهم افراد در آنشود شاخصپیشنهاد می

 وری، کیفیت و رضایت ذینفعان برای سازمان حاصل شود.های مربوط به بهرهآنان در اجرای مدیریت دانش جلب و در نتیجه بهبود

 و جوانان ایران، ارزیابی سطح مدیریت دانش مدیریت دانش، بلوغ مدیریت دانش، وزارت ورزش واژگان کلیدی:
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 ورزش، سیاست، روابط بین الملل

 دیعلی رضا احم
 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی

 

ورزش دیگر صرفاً کنشی بدنی نیست بلکه بسته به فضای شکل گیری آن دارای . مورد عالقه مردم دنیا است ای جذاب وورزش وسیله

اقتصاد و طه فرهنگ و سیاست، های علمی از رابگونه که در بررسی(. همان1ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... است)

الملل نیز گفتگو کنیم. این توانیم از روابط متقابل ورزش با سیاست و روابط بینکنیم، میسیاست، اقتصاد و فرهنگ و مانند آن گفتگو می

   ا.ههای مختلف و اثرات متقابل این رابطهالملل و جنبهای است بر رابطه ورزش با سیاست و روابط بینمقاله مقدمه

برای آن دسته از  کید است، خصوصاًأبرای توسعه روابط بین المللی مورد تآمیز و صلحثر ؤدیپلماسی عمومی به عنوان ابزاری م ورزش در

از لحاظ  سازی رابطه میان دو کشور شود.تواند موجب تلطیف و عادیکشورهایی که دارای فضای سرد سیاسی متقابلی هستند می

 . (2) شودهای سیاسی استفاده میرد برنامهبذابیت آن به عنوان یک روش برای پیشتاریخی از ورزش و ج

ای که از چندین روز پیش از برگزاری گیری رویدادهای ورزشی، چون المپیک مؤثر بوده به گونهتوان گفت سیاست در اساس شکلمی

(. هیتلر 3ها در صلح کامل برگزار شود )شد تا بازیتوقف میها المپیک باستان تعامالت نظامی و جنگی بین دولت شهرهای یونان مبازی

تر المپیک را فراهم آورد تا بستری برای تبلی  حزب سیاسی خود باشد. سیاه پوستان در زمینه برگزاری هر چه باشکوه 1936در سال 

نیکسون  1921درسالنشان دادند.  های نژاد پرستانه آمریکامکزیک با اجرای حرکات خاص، ضدیت خود را با سیاست 1962المپیک 

رئیس جمهور وقت ایاالت متحده برای آغاز دوباره روابط میان دو کشور آمریکا و چین نسبت به اعزام تیم پینگ پنگ ایاالت متحده به 

متحده تحت  کشور چین اقدام نمود که فصل جدیدی را در روابط مردم ایاالت متحده و چین باز کرد. از این عمل سیاسی دولت ایاالت

 . (2) شودعنوان دیپلماسی پینگ پنگ یاد می

 

 
 بادامی که به دیپلماسی پینگ پنگ شهرت یافترویارویی آمریکا و چشم

 

مثال مهم دیگری است. این دولت کوشید با برگزاری باشکوه این جام از سوی و  1922های آرژانتین از جام جهانی گیری دولت ژنرالبهره

یج احساسات، خود را مشروع یز سوی دیگر، چهره مثبتی را از این رژیم عرضه کند و با ایحاد نوعی همگرایی ملی و تهقهرمانی در آن ا

  (.2جلوه دهد )
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تحوالت در اتحاد شوروی و بلوک شرق کمونیست پس از به قدرت رسیدن میخائیل گورباچوف در شوروی نیز زمینه فروریختن دیوار 

  (.2ها کردند )یک تیم مشترک روانه بازی 1992آلمان را فراهم ساخت. در این میان دو آلمان در سال برلین و اتحاد دوباره دو 

ها و ( از سوی ایران به ترتیب به دلیل اشغال افغانستان توسط روس1922( و لس آنجلس)1922های المپیک مسکو )تحریم بازی

ی بدلیل نامشروع بودن غاصب صهیونیست رژیمایرانی در مقابل حریفان  عدم رویایی ورزشکارانهای آمریکا به کشورمان و زورگویی

توان به از آن جهت حائز اهمیت است که در فضای دیپلماسی عمومی از طریق ورزش می(. مورد آخر 2موجودیت این رژیم اشاره کرد )

  .ختشناندیپلماسی عمومی به رسمیت  در هر دو عرصه دیپلماسی رسمی ورا ها اثبات غاصب بودن این رژیم جعلی پرداخت و آن

مریکا در آگیری اعضای سفارت مریکایی بودند که پس از ماجرای گروگانآمریکایی نخستین ورزشکاران آگیران نیز کشتی 1992در سال 

قرار گرفتند.  گران ایرانیو مورد استقبال و تشویق تماشا سال قبل از آن اتفاق افتاده بود، در ایران به رقابت پرداختند 22تهران که حدود 

دهد چگونه ی است که نشان میامریکایی در ایران، نمونهآگیران جان مارکس، کارشناس حل بحران بر این باور است که رقابت کشتی

 . (5)ثر برای مقابله با بحران مورد استفاده قرار گیردؤتواند به عنوان یک وسیله مورزش می

های به ظاهر غیرسیاسی های دو دولت ایران و آمریکا در حوزهترین تماسو رشته فوتبال و کشتی مهمهای ورزشی به خصوص در دتماس

های خصمانه دولت آمریکا علیه دولت ایران تا کنون نتوانسته نقشی در برقراری رابطه میان دو طرف  همانند بوده که به دلیل سیاست

  دیپلماسی پینگ پنگ داشته باشد.

رغم تمام های اقتصادی و سیاسی است. بدین جهت، کشور علیهای اخیر، تحریمی ایران در سالهای جامعهن چالشترییکی از مهم

تواند حضور ها برای حضور در معادالت جهانی، نتوانسته جایگاه مطلوبش را به دست آورد. این مطالبه که ایران چگونه میتوانمندی

 رود.ی ملی به شمار میبات کند یک دغدغهی جغرافیای انسانی اثخودش را بر نقشه

سیس فدراسیون ورزش همبستگی زنان مسلمان أتمانند:  در نظر گرفته استی برای راهبری دیپلماسی ورزشی یساز و کارهاکشور ما نیز 

 در سالای های زورخانهسیس فدراسیون بین المللی ورزشأتو  1326سال  درسیس فدراسیون ورزشی غرب آسیا أت، 1322در سال 

 اند نقش مطلوبی در توسعه روابط بین الملل داشته باشند.های نسبی نتوانستهرغم موفقیترسد این اقدامات علینظر می(. به 2)1323

ی بشری مستقل و مجزا نبوده و نیست، اما ساز و کارهای بین المللی دنیای هر چند ورزش از قلمروهای دیگر جامعهگیری: نتیجه

ها و مقابله با سیاست انزوا و  گسترش تعامالت در مانندی برای دور زدن تحریمامکان را به وجود آورده است که فرصت بیورزش این 

ی ایرانی در عرصه ی بین المللی، علی رغم تواند فرصت یکتایی برای خودنمایی جامعههای بین المللی فراهم نماید. ورزش میعرصه

ها تواند روابط شکننده خود، با کشورهایی که با آنمیهمچنین بوسیله ورزش  دی و سیاسی، فراهم آورد،های گسترده اقتصاوجود تحریم

 د و در صورت لزوم زمینه گسترش آن را فراهم آورد.رندارد را حفظ کوجود رابطه دیپلماتیک رسمی 
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 از دیدگاه مدیران )بازاریابی آمیخته عناصراز (قیمت عنصر بررسی

 ارات ورزش و جوانان استان کردستاناد 
 . بهار مردوخی 2. غزال خوشنودی  1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، مدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج1

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی، دبیر آموزش و پرورش شهرستان سنندج2

 

 مقدمه

 .موردنظر باشد بازار پاسخگوی تا آمیزدمی هم در را هاآن شرکت که است کنترل قابل بزارا از ای مجموع بازاریابی آمیخته از مقصود

 است که بازاریابی محققان اکثر تأیید مورد و ترینمهم از یکی است شده استفاده آن از نیز تحقیق این در که p2بازاریابی  آمیخته مدل

اقتصادی  رونق و درآمدزایی بر مستقیم تأثیر تواندمی که عنصری تنها است. شده تشکیل توزیع و ترویج قیمت، محصول، عنصر چهار از

شود می یا پرداخته خواسته خدمات یا کاال برای تبادل، فرایند در که پولی است مقدار و است قیمت عنصر بگذارد ورزشی هایسازمان

 رضایت جلب در بازاریابی آمیخته عناصر سایر از تربیش قیمت عنصر که نتیجه رسید این به خود تحقیق ( در1322شناس )(. حق3)

 چهار عنوان به بازار، قدرت و ترفیع مدیریت مالی، حمایت کنار در را گذاریقیمت مدیریت ( نیز2222(. معماری )1دارد ) نقش مشتریان

 عنصر بر تمرکز با تحقیق (. این2است )کرده  معرفی شوند کارگرفته به کاربردهای مدیریتی برای توانندمی که تأثیرگذار و مستقل عامل

 و قیمت عنصر وضعیت که است تحقیق سؤاالت به دنبال پاسخگویی به محقق و است رسیده انجام به ادارات ورزش و جوانان در قیمت

 است؟ ها چگونهاین سازمان در آن هایمقیاس خرده

 شناسیروش

( صورت گرفته است. 1-5لیکرت ) طیف با ایگویه 13 پرسشنامه ابزار با میدانی شکل به که پیمایشی- توصیفیتحقیق حاضر از نوع 

به خاطر محدود  ( .N=23دادند )خانم ادارات ورزش و جوانان استان کردستان تشکیل می و آقا مدیران ی آماری، شامل تمامیجامعه

 با در یک مطالعه راهنما روایی، ضریب پایایی پرسشنامه (. پس از تاییدn=23بودن جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد )

 تی اسمیرنوف، کلوموگروف آزمون) استنباطی و توصیفی آمار از تحقیق این دربه دست آمد.  α=  93/2استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 شد.  استفاده α= 25/2طرفه ( در سطح  یک واریانس تحلیل و هی لی مستقل، تی ای، نمونه یک

 هایافته

 یک تی آزمون همچنین.  (p=0.001)داشتند معناداری تفاوت که آمد بدست 2/2و مطلوب  5/3موجود  وضع در قیمت عنصر میانگین

 تقاضا؛ میزان عالقمندان؛ نوع هفته؛ روزهای اساس بر اماکن بلیط بهای متفاوت گذارینرخ هایگویه در 3 نظری میانگین با اینمونه

 نشان معناداری را تجربی تفاوت هاینگین میا با ترتیب به هواداران هایکانون ایجاد گویه و عضویت سابقه اساس رب و ساعات مختلف

 های حضورگویه و گرفتند قرار باالیی بسیار اولویت در شانمیانگین بودن پایین دلیل به آخر گویه سه که است ذکر . قابل(p≥0.05)نداد 

 دلیل میانگین به گیری قرار مکان اساس بر بلیط بهای متفاوت گذارینرخ و پرسنل جمع در ورزشی هایچهره حضور تجربه؛ با مربیان

  گرفتند. قرار پایین بسیار اولویت خوبشان در

 گیرینتیجه

 گذاری نرخ در کند. همچنیننمی استفاده درآمدزا ترویجی ابزارهای از یکی عنوان به هواداران کانون از ادارات این داد نشان ها یافته

 امر در مجرب مربیان و شاخص ی هاچهره از ادارات این همچنین .  اندکرده استفاده خوبی به قرارگیری مکان روش از تنها اماکن بلیط

 هاییافته با که باشد آن سوی از شده ارائه خدمات به شهروندان اقبال برای دلیلی که شاید گیردمی بهره کرات به ا اجر و مدیریت

 برخوردار مطلوبی وضعیت از ادارات این در قیمت عنصر کل، در ها یافت اساس (. بر2دارد ) مطابقت ( نیز2221همکاران ) و جکسون

 بلیط گذارینرخ نحوه اولیه هایگام در و ببیند وضعیت این بهبود برای را الزم تدارک ادارات این که کرد پیشنهاد توان می . نیست
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 هواداری هایکانون و نماید لحاظ امر این در را متنوعی روشهای خود مشتریان رضایت جلب برای و داده قرار بازبینی مورد را خود اماکن

   .دهد تشکیل خود ورزشی هایتیم برای را

 آمیخته بازاریابی، قیمت، ادارات ورزش و جوانانواژگان کلیدی: 
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 در سازمان های ورزشینش موانع جریان دانش بر اساس چرخه مدیریت دا اولویت بندی

 طالیی رضا. 3 معرفت، داریوش. 2 فتحی، فرید . اکبر1

 مراغه دانشگاه . مدرس1

 مراغه دانشگاه علمی . هیأت2

 شمال غیرانتفاعی دانشگاه ورزشی مدیریت دکترای . دانشجوی3

 

 مؤثرتر و بهتر هر چه کارگیری به. است کرده داپی هاسازمان در مهمی جایگاه غیرملموس ایسرمایه عنوان به دانش بنیان، دانش عصر در

 اقتصاادی،  لحااظ  از توجاه  قابال  پیشارفتی  ساازمانی،  فرهناگ  در آن تلفیاق  و شده مدیریت شده، سازماندهی صورت به سازمانی دانش

 به شدت به دانش ریتمدی فرآیند در اثربخشی است، رؤیت قابل غیر دانش جریان اگرچه. کندمی ایجاد هاسازمان در فرهنگی و اجتماعی

 شاده  تعریف دانش پردازش مکانیزم یک عنوان به یا افراد بین دانش انتقال فرآیند یک عنوان به امر این و دارد بستگی آن پیوسته جریان

 و دانکارمنا  در انگیازه  کمباود  ماوقتی،  هایمحدودیت بروز باعث که کندمی ایجاد را موانعی دانش جریان ابزارهای بکارگیری عدم. است

 مواناع  شاناخت  بناابراین . کناد مای  تحمیال  سازمان به را سنگینی هزینه که شودمی هابخش میان کافی هماهنگی عدم و آگاهی کمبود

 مواناع  اساتخراج  باا  پژوهش این در. شود دانش مدیریت روند بهبود و تسهیل باعث تواندمی هاآن بردن بین از برای تالش و دانش جریان

 اسااس  بار  مواناع  از یک هر رخداد و اهمیت میزان شده تالش کشور در آنها سازی بومی و سازییکسان و منابع از دهش شناسایی کلیدی

 پاژوهش  گیارد،  قارار  بررسی مورد است دانش بکارگیری و دانش گذاری اشتراک دانش، اکتساب شامل که دانش مدیریت چرخه هایگام

 موجود خبرگان محدودیت دلیل به. شد انجام بودند فعالیت به مشغول که همدان استان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان بین در حاضر

 چناد  گیاری تصامیم  هاای روش از بشناساند  را ورزش سازمانی ساختار و فرهنگ هم و باشند داشته دانش مدیریت اجرای تجربه هم که

 مادیریت  چرخه هایگام منظر از تفکیک به موانع ترینهمم نهایت در شد، استفاده تاپسیس تکنیک و زوجی مقایسات روش مانند معیاره

 ساازمانی  هایمشوق فقدان نشده، اعتبارسنجی دانش سازمان، در موجود فرآیندهای با اطالعات فناوری ناسازگاری: از بودند عبارت دانش

 .IT هایفرآیند و هاسیستم یکپارچگی عدم و دانش گذاری اشتراک به در

 ورزشی هایسازمان دانش، مدیریت چرخه دانش، جریانکلیدی:  واژگان
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 گانه  22های ورزشی مناطق مقایسه رضایتمندی شهروندان نسبت به عملکرد مجموعه

 شهرداری شهر تهران
 علی محمد امیرتاش. 3 لیال صباغیان راد. 2فاطمه احمدی . 1

 نشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتورزشی دا وعلوم بدنی تربیت ارشد کارشناسی آموخته . دانش1

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  .2

 استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. 3

 مقدمه

ل است سازمان موفقی مای سازمان بطور مستقیم بستگی به رضایت مشتریان سازمان دارد. هر شکی نیست که در جهان امروز موفقیت هر

سطوح در  نماید ورضایت مشتریان مزایای زیادی را برای یک سازمان ایجاد می خدماتی ارائه کند که رضایت مشتریان را فراهم سازد.

  .شودباالتر رضایت مشتریان منجر به وفاداری مشتریان می

 شناسیروش

های ورزشی شهرداری تهران با مختلف عملکردی مجموعهاین تحقیق با هدف مقایسه نگرش شهروندان زن تهرانی نسبت به بعضی ابعاد 

های مجموعهکنندگان از خدمات آموزشی استفادهجامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش،  روش توصیفی و به شکل میدانی انجام شد.

ها در تمامی فاده شد. پرسشنامهاست تصادفی سادهگیری در این تحقیق از روش نمونه منظوره شهرداری تهران بودند. چند ورزشی آبی و

 و تأیید مورد آن روایی که ساختهمحقق پرسشنامه از اطالعات گردآوری شدند. برای گانه شهر تهران توزیع 22مناطق 

های گرایش به مرکزی و پراکندگی، جداول شامل شاخصتوصیفی  آمار از اطالعات تحلیل و تجزیه برای .شدبوداستفاده%92اعتبارآن

ها و اسمیرنوف ، هم چنین از آزمون لوین جهت بررسی همگونی واریانس گروه -ها از آزمون کولوموگروف نی، برای نرمال بودن دادهفراوا

های های متغیرهای تحقیق در دو گروه به تفکیک مجموعهدوگروه مستقل برای مقایسه میانگین  t-testاز آمار استنباطی از آزمون 

 استفاده شده است. 12Spssاستفاده شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار ورزشی چندمنظوره و آبی

        هایافته
 دو گروه مستقل t-test. نتایج آزمون 1جدول                                 

pارزش tانحراف معیار± میانگین ارزش 
 رهآما                                                      

 متغیر                  

*<.0..0 70.2 2996±3921 

2929±3952 

 آبی

 چندمنظوره

 

  عملکرد مدیران

 

 

 زن

 

 

 

 

.0.0 * 70.2 
2921±3952 

2923±3935 
 

 آبی

 چندمنظوره
 تأسیسات

.000 .070 
2922±3962 

1921±3962 
 

 آبی

 چندمنظوره
 موقعیت جغرافیایی

.002 0020 
2962±2932 

2922±2926 
 

 آبی

 چندمنظوره
 عملکرد مربیان

 

P<0/05* 

 معنی دار است. زن ،درصد تفاوت بین نگرش شهروندان 0عالمت * بدین مفهوم است که در سطح 
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 گیرینتیجه
های آبی و چند منظوره نسبت به موقعیت جغرافیایی و عملکرد مربیان مشاهده تفاوتی بین رضایتمندی زنان از مجموعه نشان داد نتایج 

های چند ای  آبی در مقایسه با مجموعههکه از مجموعهدار وجود داشت بطوریسیسات تفات معنیأما نسبت به عملکرد مدیران و تنشد، ا

 منظوره رضایتمندی بیشتری داشتند.

 : رضایت مشتری، مجموعه ورزشی آبی، مجموعه ورزشی چند منظورهواژگان کلیدی
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 وری منابع انسانی کارکنانمندی روانشناختی کارکنان با میزان بهرهرابطه توان

 اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین  

 . مرضیه سلیمانی پریدری2. فرانک عبداللهی دهکی 3. مهدی کهندل 2. فاطمه آرامانمهر 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج3و  1

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج2و 2 

 

 مقدمه

وری منابع انسانی از جنبه نظری و کاربردی از اهمیت خاصی برخوردار است از سویی تبیین ابعاد توانمندی روانشناختی و میزان بهره 

وری و شناسایی عوامل مؤثر بر آن ههای تولید و خدمات مقوله بهرها در سطوح خرد و کالن، در بخشهای مدیران سازمانیکی از دغدغه

وری در بخش خدمات بیش از آنکه به فناوری و سایر عوامل بستگی داشته باشد به عامل ( معتقد است، معیار بهره2225است. آلتین )

های کشور، به ستان(. از طرف دیگر ادارات کل ورزش و جوانان ا1گذارند بستگی دارد )انسانی )نیروی کار( و عواملی که بر آن تأثیر می

باشد. لذا در این پژوهش به رابطه توانمندی ور با توانمندی باال میعنوان بدنه عملیاتی وزارت ورزش و جوانان نیازمند نیروی بهره

 پردازد. وری منابع انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین میروانشناختی کارکنان با میزان بهره

 شناسیروش

یابی است و جامعه آماری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ژوهش براساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش، زمینهاین پ 

باشد. ها مصاحبه و مشاهده میباشد. تحقیق به لحاظ اجرا از نوع همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه و روش گردآوری دادهقزوین می

ها در بین نمونه آماری استفاده گردید. سؤاالت های پژوهش از دو نوع پرسشنامه و توزیع آنه منظور آزمون فرضیهها ببرای گردآوری داده

و  95/2وری در حدود شده است. پایایی پرسشنامه بهره تایی لیکرت تنظیمشده برای هر دو پرسشنامه براساس مقیاس هفتمطرح

 سخگویی به اهداف پژوهش از دو سطح آمار تحلیلی و توصیفی استفاده گردید.بدست آمد. جهت پا 93/2پرسشنامه توانمندی 

 هایافته

وری های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری را بین مؤلفه توانمندی روانشناختی با چهار متغیر بهرهنتایج آزمون فرضیه 

ضایت شغلی( مورد بررسی را نشان داد. که نتایج حاصل بین این دو خالقیت شغلی و ر -مشارکت سازمانی -منابع انسانی )تعهد سازمانی

 ( بدست آمد.25/2( و رضایت شغلی )26/2خالقیت شغلی ) –( 92/2مشارکت سازمانی ) –( 95/2مؤلفه برای مؤلفه تعهد سازمانی )

 گیرینتیجه

توان در احساس مؤثر بودن و ...( می -ساس شایستگیهای مؤثر توانمندی روانشناختی کارکنان )احها و مؤلفهگیری از شاخصبا بهره 

گیری از نتایج این تواند با بهرهوری نیروی انسانی تأثیر بسزایی را لحاظ نمود. اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین میجهت بهره

 وری هر چه بیشتر سازمانش، استفاده نماید. پژوهش، در راستای بهره

 وری، مشارکت، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوینروانشناختی، بهره: توانمندی واژگان کلیدی
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 رابطه رهبری تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

 . محمدباقر فرقانی اوزرودی3  . شهاب حسیبی2. فاطمه اسماعیلی مقدم  1

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی 1

 .  کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری2

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی، آموزش و پرورش بابل3

 

 مقدمه

 تکوین که ستا رهبری سازه یک شود،می گفته بدان  (VDL)عمودی زوجی پیوند اوقات برخی که  (LMX)پیرو - رهبر مبادله رویکرد 

 نقشی انتظارات نقش، نظریه اساس بر. دارد( 1962) بالو،  اجتماعی مبادله و( 1922کاتز و کاهن، ) نقش های نظریه در ریشه آن نظری

. پژوهش حاضر، دهدمی شکل را مبادله فرایند ارتباطی فضای سازد،می برآورده را انتظارات این زیردست که میزانی و سرپرست یک

 شناسی روش بود. کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران  ی بین رهبری تبادلی و رفتار شهروندی سازمانیابطهبررسی ر

گیری نفر( که بر اساس نمونه 121جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بودند )

( و رفتار شهروندی 2221کری بارنت و همکاران، ) رهبری تبادلی هایمونه انتخاب شدند. از پرسشنامهنفر به عنوان ن 22تصادفی ساده 

های آماری پیرسون و رگرسیون استفاده برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون( استفاده شد. 1996سازمانی )اورگان و کانوسکی، 

 گردید. 

 هایافته

ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رهبری تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه هاینتایج نشان داد که بین مؤلفه 

بینی توان از روی ادراک کارکنان از سبک رهبری تبادلی پیشآزمون رگرسیون نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را می

 است.  سازمانی شهروندی رفتار یکنندهبینیپیش رهبری تبادلی به اینکه توجه باکرد. 
 جدول پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از روی رهبری تبادلی

متغیر پیش 

 بین

 ضریب رگرسیون ضریب تعیین متغیرمالک )وابسته(

β T سطح معناداری 

 221/2 229/2 251/2 263/2 رفتار شهروندی سازمانی رهبری تبادلی

 

 گیرینتیجه

ای رابطه مبادله ای خوب با مدیر مستقیم هستند، از مزایایی چون اعتماد دوسویه حمایت و پشتوانه، ارتباط هنگامی که کارکنان دار

مند شده و در ادامه ضمن رضایت از شغل ، کوشش بیشتری از خود نشان داده و به رونق و شکوفایی مؤثر، مالحظه و احترام و اعتبار بهره

 وفادارتر خود مدیران به نسبت دارند، خود مدیران با مبادالتی قوی رابطه یک که کارکنانی(. 2226، )استرینگررسانند سازمان یاری می

میان  مبادالتی مثبت رابطه یک وجود و دهند پاسخ گیردمی صورت مدیران جانب از که حمایتی هر تا به نمایندمی تعهد احساس و بوده

 کمک گروه اعضای میان مثبت کاری روابط حفظ به مدیران و حیه کارکنانافزایش رو سازمان(، یعنی  -)رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی   افزایش به منجر نتیجه در و دهدمی افزایش را گروهی کند، تعلقاتمی تسهیل را مؤثر هایهمکاری انجام نماید،می

به بکارگیری سبک  و جوانان استان مازندران اداره کل ورزش  شود که مدیرانپیشنهاد می (.2223 ،)بینستوکسازمانی می گردد 

 تبادلی بیشتر توجه نمایند.رهبری 

 اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تبادلی واژگان کلیدی:
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 های چابکی سازمانی دری توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیترابطه

 ان قزویناداره کل ورزش و جوانان است 
 مهر. فاطمه آرمان2. مرضیه سلیمانی پریدری 3. حسین سپاسی 2. فرانک عبداللهی دهکی 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج1

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج2 
 مقدمه

ها برای حفظ و بقاء حیات خود به باشد، ضرورت دارد سازمانهای آن مییترین ویژگدر دنیای رقابتی امروزی که تغییر یکی از مهم

ی خدمات متنوع با توجه به نیازها و هایی باشند تا بتوانند به تولید انواع گوناگونی از محصوالت و ارائهی توانمندیدنبال ایجاد و توسعه

ن هزینه، بهبود کیفیت و ایجاد نوآوری در محصوالت و خدمات بپردازند. ترین زمان و با کمتریانتظارات در حال تغییر مشتریان در کوتاه

هایی دست توانند به حیات خود در بازارهای رقابتی ادامه دهند که بتوانند به چنین توانمندیهایی میتوان گفت فقط سازماندرواقع می

(. بنابراین هدف از این 2است )« 15چابکی سازمانی»یطی گویی به تغییر و تحوالت محها در پاسخ(. یکی از این توانمندی1یابند )

 های چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بود. ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیتپژوهش، بررسی رابطه

 شناسیروش

-نفر بوده که با استفاده از روش نمونه 25عداد جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین به ت

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و ابزارهای  25شمار با حجم جامعه آماری گیری کل

محقق ساخته چابکی ی و پرسشنامه 93/2پرسش و ضریب پایایی  25( با 2212) EFQMمورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه استاندارد 

ها با استفاده از ضریب بود. تجزیه و تلحیل داده 92/2پرسش و ضریب پایایی  25( یا 2222سازمانی براساس نظریه ژانگ و شریفی )

 گام صورت گرفت.بههمبستگی پیرسون، ضریب همبستگی چندگانه و رگرسیون گام

 هایافته

-دار وجود دارد و بهترین پیشهای چابکی سازمانی و ابعاد آن رابطه معنیانی و قابلیتنتایج نشان داد بین توانمندسازهای تعالی سازم 

 باشد.های چابکی سازمانی به ترتیب کارکنان، فرایندها، محصوالت و خدمات، رهبری، شرکاء و منابع و استراتژی میبینی کننده قابلیت

 گیرینتیجه

ش نشان داد که پنج توانمندساز تعالی سازمانی یعنی کارکنان، رهبری، فرایندها، محصوالت که نتایج این پژوهبه طور کلی با توجه به این

های چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان مورد مطالعه رابطه دارند، بنابراین و خدمات، شرکاء و منابع و استراتژی با قابلیت

های کارکنان را فراهم آورند و با مشارکت آنها در امور مستمر دانش و قابلیتی ی توسعهمدیران ادارات بایستی تالش نمایند تا زمینه

ها، مدیریت مؤثر ها، ترغیب و حمایت از کار تیمی در میان آناداره کل، ارتباط متقابل و مستمر با کارکنان و تشویق و قدردانی از آن

ی خدمات براساس نیازها و انتظارات های اداره کل و ارائهزی استراتژیرینفعان بیرونی اداره کل، پایهتغییرات و تعامل فعاالنه با ذی

-ها و تواناییها، قابلیتهای گوناگون مشتریان اداره کل و تالش در جهت تأمین نیازها و انتظارات آننفعان و شناخت گروهمشتریان و ذی

گویی به تغییرات برخوردار گردد. به عبارتی دیگر، با تأکید بر پاسخ هایی را در اداره کل ایجاد نمایند تا این سازمان از قدرت الزم برای

 های موردنیاز جهت چابکی در اداره کل را فراهم نمایند.موارد مذکور قابلیت

 های چابکی سازمانی، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوینهای تعالی سازمانی، قابلیت: توانمندسازیکلیدی واژگان

 

 

                                                           
15. Organizational agility  
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 بر توسعه کارآفرینی در حوزه توریسم ورزشی استان چهارمحال و بختیاری ثرؤمتحلیل عوامل 

 . اباذر نادری بلداجی2  . محمدرضا مرادی1
 . استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری2

 

 مقدمه

 و ورزش کارآفرینی در فرایندهای افزایش عبارتی به دارد وجود ورزشی رویدادهای از عظیمی خیل رد شغلی یهافرصت و دستاوردها 

 و یانهیزم عوامل ستیبایم ورزش بخش در کارآفرینی توسعه (. برای1) است جدید شغلی یهافرصت از تنوعی ایجاد حال در رویدادها،

 ایجاد برای دارد وجود ورزشی کارآفرینی گوناگون ابعاد در که ییهاهدف اساس بر و شود ورزش شناسایی توسعه در مؤثر ساختاری

ی بر توسعه کارآفرینی اثرگذارهای ترین فرصتمهم (.2نمود ) ریزیبرنامه ورزشی کارآفرینی توسعه مؤثر در یهانهیزم و ساختارها

ی رویدادهای ورزشی و وجود ارسانه پوشش کشور، بدنی، افزایش سطح علمی و فناوری ورزشتربیت کردهلیتحصورزشی وجود نیروهای 

در این تحقیق سعی شده تا با تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در حوزه  .(3ی توریسم و گردشگری عنوان شد )هاجاذبه

اری و گذو فرصت مناسب جهت سرمایه وکارکسب جادیاگردشگری ورزشی استان چهارمحال و بختیاری و ارائه پیشنهاد جهت 

 . کارآفرینی فراهم شود

 یشناسروش

( نفر 2) استان چهارمحال و بختیاری علم مدیریت ورزشی در اساتیدجامعه آماری شامل  توصیفی از نوع کاربردی بوده و ،روش پژوهش

نفر،  62 دکه از این تعدابود  1392سال در  (نفر 66زایی و گردشگری در ادارات استان )کلیه کارشناسان مرتبط با کارآفرینی و اشتغال و

روایی لیکرت با  یبندبر اساس مقیاس درجهساخته محققپرسشنامه  ،هاداده یآور. ابزار جمعپاسخ دادند هاپرسشنامهبه  نفر 62 تعداد

  .سؤال بود 22تعداد  و 91/2 ضریب پایاییصوری و 

 هایافته

 ی جهت توسعه کارآفرینیابودجهی، شاخص وجود منابع و اعتبارات پس از وزن ده هاشاخص نیمؤثرتر ی پژوهش نشان دادهاافتهی

رویه قیمت زمین و مسکن و مشکالت ( و رشد بی٪22/23) یورزشگذاری در گردشگری ی سرمایهنهیزم در( و معافیت مالی 26/23٪)

وسیما به معرفی الگوهای موفق صدا خصوصاً هارسانهو عدم اهتمام  (٪53/21)محیطی در استان به جهت توسعه کارآفرینی زیست

استان ی متناسب با همه فصول در هوا وآبعوامل خارجی و داشتن  عنوانبه( ٪29/22)وکار در جامعه کارآفرینی ورزشی و کسب

زمینی، ریلی و  ونقلحمل(، ضعف در سیستم ٪22/21) یورزشی طبیعی و رایگان در زمینه گردشگری هارساختیز(، وجود 12/22٪)

 عوامل داخلی شناخته شد. عنوانبه( ٪2/23) ( و تعطیلی فرودگاه استان٪25/22) ییهوا

از ماتریس همزمان عوامل درونی و بیرونی استفاده شود. برای ترسیم این ماتریس، نمرات حاصل  برای تعیین موقعیت توسعه کارآفرینی

برای توسعه کارآفرینی در حوزه  و مشخص گردید که ر گرفت.از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرا

 با مرتبط یهابسته از: تدوین اندعبارت شنهادشدهیپرقابتی باید استفاده گردد. راهبردهای  –توریسم ورزشی استان از راهبرد تهاجمی 

ی هاواسطه کارآفرینی و یهاآژانسا ب همکاری ی وورزش و گردشگری یهاسازمان توسط های کارآفرینی در گردشگری ورزشییتفعال

 هر دادن های کارآفرینی. مشارکتیتموقع به منابع این تبدیل کردن جهت مستعد توسعه ورزشی دقیق طبیعی نقاط کاریابی. شناسایی

 بین مثبت دید دایجا و توسعه گردشگری از حاصل منافع از هاآن شدن مندبهره منظوربه توسعه، یهابرنامهدر  محلی جامعه بیشتر چه

 و هارستوران و هاهتل اتحادیه ی،شهردار با جوانان وورزش  اداره و گردشگری سازمان ورزشی. همکاری گردشگری به نسبت هاآن

 یهابرنامه استان. تدوین در تقاضای کار بودن فصلی کاهش جهت تقاضا، کم فصول در خرید یهاجشنواره یبرگزار منظوربه اصناف بازار

 ی الگوهای نمونه کارآفرینی.معرفو  هاجشنواره مانند مجاوری هااستان با مشترک یفرهنگ
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  ووشوکاران یورزش یرفتگ لیتحل بر یرقابت اضطراب و یجانیه هوش رابطه

 فریفیشر دهیفر. 2 روادانقای قبله فلورا. 1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی1

  ن جنوباستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرا .2

 مقدمه

های جسمانی و تاکتیکی و امروزه در دنیای ورزش، تمرین و ممارست جسمانی تنها ابزار رسیدن به موفقیت نیست، زیرا عالوه بر توانایی

های شخصیتی نظیر هوش هیجانی و اضطراب رقابتی نیز از عوامل مؤثر بر پیشرفت ورزشی مهارت های تخصصی، توانمندی و ویژگی

 ،باشند داشته مسابقه نیح در را عملکرد نیبهتر ورزشکاران تا باشندیم یراه یجستجو درو ورزشکاران  انیمرب که آنجا از(. 1است )

 گردد مطلوب جهینت کسب مانع و باشد رزشکارانو نهیبه عملکرد بازدارنده عامل تواندیم یجانیه هوش مناسب کنترلعدم و اضطراب

 انیم از های علمی کمی در خصوص این رشته ورزشی و ورزشکارانش انجام شده است.پژوهش و است انریا در نوپا یورزش ووشو(. 2،3)

 ووشوکاران یرفتگ لیتحل بر آن ریتأث و "یرقابت اضطراب و یجانیه هوش به توجه"ورزشکاران این رشته  تیموفق کسب در لیدخ عوامل

 است. ووشوکاران یورزش یرفتگ لیتحل بر یرقابت اضطراب و یجانیه هوش رابطههدف پژوهش حاضر، بررسی از این رو . است

 شناسیروش

سابقه قهرمانی  که مرد و زن ووشوکارنفر  122پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را  روش تحقیق حاضر 

گیری بصورت تمام اند. نمونهبودند، تشکیل داده ی لیگ برترهاباشگاهداشتند و دارای قرارداد رسمی با یکی از  کشوری، آسیایی و جهانی

 فارنهام و دزیترایپ یجانیه هوش هایگیری این پژوهش پرسشنامهشمار بود و کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازه

ها از طریق د. ضریب اعتبار آنبو (1992همکارانش ) و مارتنز رقابتی ( و اضطراب2221رفتگی ورزشکار رادک و اسمیت )تحلیل، (2223)

بندی نمرات خام و ترسیم جداول و نمودارها به دست آمد. از  آمار توصیفی به منظور طبقه 22/2و  22/2، 26/2آلفای کرونباخ به ترتیب 

به منظور و از آمار استنباطی )آزمون کلموگراف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون( 

 تحقیق استفاده گردید.  بررسی فرضیه

 هایافته

 نگرش و ینیخوشب کنترل،یاجتماع یهامهارت جانات،یه و عواطف کنترل ،یخودآگاهی )بعد جانیه هوش نیبنتایج تحقیق نشان داد  

 اضطراب یجسمان بعدی )رقابت اضطراب نیب .(p=<0.05)دارد وجودمنفی  معنادار رابطه ووشوکاران یورزش یرفتگ لیتحل ( بامثبت

همچنین ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از  .(p=<0.05) دارد وجودمثبت  معنادار رابطه ووشوکاران یورزش یرفتگ لیتحل ی( بارقابت

 کننده معناداری برای تحلیل رفتگی ورزشی ووشوکاران هستند.بینیهای هوش هیجانی و اضطراب رقابتی پیشآن است که مؤلفه

 گیریجهنتی

رسد به نظر می ووشوکاران یورزش یرفتگ لیتحلی با رقابت اضطرابهای پژوهش و وجود رابطه معنی دار هوش هیجانی، با توجه به یافته 

 .ثر باشدؤبسیار م ووشوکاران یورزش یرفتگ لیتحل کاهشبرای بهبود بهداشت روانی در و اضطراب رقابتی توجه به هوش هیجانی 

 .ببیننددر این خصوص های الزم را آموزش ورزشکارانگردد د میبنابراین پیشنها

 ووشوکاران ،رفتگی لیتحل ،یرقابت اضطراب ،یجانیه هوش :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

22 

 

 ایران فوتبالهواداران خشونت کالمی در های انجام شده در مورد فراتحلیل پژوهش

 . حمید قاسمی3  . رضا شجیع2. کاوه فرجادمنش  1
 کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور استان البرز . دانشجوی1

 . استادیار دانشگاه پیام نور3و  2

 
 چکیده

بادین   فوتبال بود. رشته ورزشیخشونت کالمی در بین هواداران های انجام شده در مورد پژوهشتحلیل ، فراپژوهش حاضر هدف از انجام 

منتشر شده باود، باه عناوان نموناه      1322ده مرتبط با خشونت کالمی که در نشریات معتبر فارسی از سال منظور کلیه مقاالت منتشر ش

بندی از دو بعد عوامل محرک خشونت کالمی و راهکارها  مورد تحلیل نهاایی قارار گرفتناد. بارای بازیاابی      تحلیل انتخاب و پس از طبقه

ها نشان داد؛ عواملی مانناد اساتنباط از   یافتهفارسی مورد جستجوی دقیق قرار گیرند. مقاالت تالش شد کلیه پایگاه های معتبر اطالعاتی 

، ایاران هساتند  های کالمی در فوتباال  مهمترین دالیل شیوع خشونت شکست تیم مورد عالقه و احساس ناکامی ناشی از داوری مغرضانه 

هاای  هاا و واکانش  و در نهایات کانش   حریک لیدرها بر روی سکوهاتهای ورزشی ، سازی روزنامهضمن اینکه در ادامه می توان به حاشیه

اشااره کارد کاه    فوتباال   کالمی در بین هواداران فتار خشونت آمیزر گیریشکل انتظامی به عنوان دیگر عوامل مهمگیرانه نیروهای سخت

 برگازاری  ، مناسب آموزشی هایبرنامه ، پخشهابر پایه یافتههای منتشر شده هستند. این دالیل دارای بیشترین فراوانی تکرار در پژوهش

 ورزشای  هایرسانه طراحی مکانیسم فعال نظارت بر فرهنگی، مضامین با رسانیبروشورهای اطالع چاپ ورزشگاه، در کننده سرگرم مراسم

تواناد در کااهش   مای هاا  هاا اشااره شاده و از منظار پژوهشاگران آن     های منتشر شده به آنمهمترین راهکارهایی هستند که در پژوهش

  ثیر بسزایی داشته باشد.أدر آینده ت هاکاهش قابل توجه آنفوتبال و  های نا به هنجار هوادارانرفتار

 خشونت کالمی، هوادار، فوتبال، فراتحلیل  واژگان کلیدی:
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 در کارکنان ستادی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار مدنی سازمانی

 های استان تهرانادارات ورزش و جوانان شهرستان 
 . کریم صالح زاده3   . محمدرحیم نجف زاده2  . ابراهیم کریمی اصل1

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی1

 .  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ملکان3و  2

 مقدمه

و رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد. حمایت سازمانی ادراک شده و ها تواند نگرشدر سازمان متغیرهای متعددی وجود دارد که می 

با هدف تعیین رابطه بین متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده با حاضر  تحقیق باشند.ها میرفتار مدنی سازمانی از جمله این متغییر

 انجام شد. ی استان تهرانادارات ورزش و جوانان شهرستان هارفتار مدنی سازمانی در کارکنان ستادی 

 شناسیروش

های استان تهران ادارات ورزش و جوانان شهرستانرا کلیه کارکنان ستادی رسمی، پیمانی و قراردادی  تحقیق حاضر آمارینمونه جامعه  

( و 1925) نبرگرپرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیز ازمشغول به کار بودند.  1393که در سال  ،دادندنفر تشکیل می (162)

های . نوع پژوهش در حیطه پژوهشاستفاده گردید( برای سنجش متغیرها 1992) مکنزی پودساکف،پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی

 های آماری توصیفی، همبستگی پیرسون استفاده شد. ها از روشباشد. برای تحلیل دادهمی از نوع توصیفی همبستگی و بوده کاربردی

 هایافته

دهنده پایایی باشد که نشان)برای رفتار شهروندی( می 22/2)برای حمایت سازمانی(، 91/2ایج نشان داد که ضرایب پایایی ابزارها نت 

حمایت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی و تواضع رابطه باشد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که مطلوب ابزارها می

 . (p<21/2(و )p<25/2*رابطه مثبت و معناداردارد)دوستی، جوانمردی و فضیلت مدنی نوع با معنی داری ندارد ولی
 . نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغییرها1جدول

 فضیلت شهروندی تواضع جوانمردی وظیفه شناسی نوع دوستی متغیر

33/2 حمایت سازمانی ادراک شده **22/2 **22/2 ** 22/2 23/2* 

 

 گیرینتیجه

های گذار بر رفتارهای حاصل از پژوهش حاضر نشان دادند که عدالت و حمایت سازمانی ادراک شده یک متغیر تأثیرجموع یافتهدر م

مدنی سازمانی است. مرور ادبیات پژوهشی در نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده یک عامل مهم در عملکرد شغلی بوده و عملکرد 

میرزاده و  ؛2211نوروزی و همکاران،؛ 1392؛ سلطان حسینی و همکاران،1392ایرجی و حمیدی،دهد )را تحت تأثیر قرار می

وری (. از دیگر سو، رفتارهای مدنی سازمانی نیز یک عامل تأثیر گذار بر بهره2212؛ الکرداوی و مصطفی محمد احمد،2213همکاران،

ها  ط بین این متغیرها برای مسئولین و دست اندرکاران سازمانسازمان و عملکرد شغلی بهتر کارکنان است. بنابراین شناخت رواب

تواند منافع بالقوه و بالفعل زیادی داشته باشد. اگر قرار است تصمیمی در مورد تخصیص و توزیع منابع گرفته شود، آگاهی از می

باشد. از دیگر سو اتخاذ تصمیم و انجام تواند در هدایت درست تصمیمات مدیران نقش داشته پیامدهای ممکن و نوع واکنش کارکنان می

های احتمالی ناشی از مقاومت و یا اقدام سو را برای سازمان کاهش های کارکنان هزینهبینی درست واکنشاقدامات برای آینده با پیش

 خواهد داد.

 جوانان حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار مدنی سازمانی، کارکنان ستادی، ادارات ورزش و :واژگان کلیدی
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 بررسی نگرش کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان به تصدی

 های مدیریتی توسط زنانپست 
 . شهال رسولی2. کامران محمدی 3. رزگار محمدی 2. کیا معرفی آذر 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سنندج 1

 . دانشجوی دکتری دانشگاه تهران2

 ورش. دبیر آموزش و پر3 

 . کارشناس تربیت بدنی2 

 

هاای کاالن   گیاری های مختلف اجتمااع از جملاه در تصامیم   یکی از مباحث مطرح در حوزه توسعه، میزان مشارکت فعال زنان در عرصه

نشاود.   گونه که شایسته است از نیروی بالقوه زنان استفادههای جنسیتی به ویژه در حوزه مدیریتی سبب شده تا آنجامعه است. نابرابری

هاای  شود. بر اساس این نظریاه مسائولیت  های جنسیتی بیشتر بر نظریه نئوکالسیک تأکید میدر تحقیق حاضر به منظور تبیین نابرابری

هاا باعاث ایجااد ناابرابری     های جسمی و جنسیتی آنان و شرایط اجتماعی و فرهنگی حااکم بار جامعاه و ساازمان    خانوادگی زنان، ویژگی

شود. در نتیجه، نگرشی مثبت نسبت به واگذاری مشاغل مدیریتی به زنان وجود ندارد. ایان تحقیاق باا هادف     ها مینجنسیتی و تداوم آ

 ایان  ماهیات  باه  توجاه  زنان بود. با توسط مدیریتی هایپست تصدی به کردستان استان جوانان و ورزش ادارات کارمندان نگرش بررسی

 جامعاه . باشاد مای  کااربردی  تحقیاق  ناوع  و است همبستگی -توصیفی نوع از حاضر تحقیق روش ها،فرضیه و اهداف به نظر با و پژوهش

 جواناان  و ورزش کل اداره آماری گزارش اساس بر که دهندمی تشکیل کردستان استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان را تحقیق آماری

 و دهناد مای  تشاکیل  کردساتان  استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان تمامی را حاضر تحقیق نمونه آماری .نفرند 112 کردستان استان

هاای تحقیاق از   ها و برای آزمون فرضیهبندی یافتهاز آمار توصیفی برای طبقه .است بررسی تحت آماری جامعه برابر تحقیق آماری نمونۀ

 یره استفاده شد.ها، تحلیل واریانس یک سویه و رگرسیون چند متغآزمون ضریب هبستگی پیرسون، تفاوت میانگین

هاای  باه ویژگای   مرباوط  هاای کلیشاه  و باورها پذیرش ترتیب؛ به که دهدمی نشان چند متغیره رگرسیون همبستگی ضریب آزمون نتایج

های خانوادگی، وضعیت اجتماعی حاکم و سپس متغیرهای سطح تحصیالت، تعاداد اعضاای خاانوار و    جسمی و جنسیتی زنان، مسئولیت

 .است زنان توسط مدیریتی هایپست تصدی به مرتبط با نگرش جامعه آماری مورد مطالعه نسبت ترین عواملسن مهم

 زنان مدیریت، جنسیتی، جامعه پذیری، نابرابری: کلیدی واژگان
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 های ارتباطات و اطالعات در مدیرانبررسی رابطه  یادگیری سازمانی با بکارگیری فناوری

 ستان تهرانادارات ورزش و جوانان ا 
 . سید محمد حسین رضوی2. مجید نامور 1

 . دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه شمال1

 . دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران2

 

 مقدمه

 مفاهیم جمله از. گرددمی مطرح مدیریت چالش رینتبزرگ عنوان به خود و تغییرات قطعیت عدم سازمانها در محیط دچار اداره امروزه

امروزه به کارگیری  .(1است ) سازمانی یادگیری و یادگیرنده هایگردیده، سازمان مطرح فوق هایتحوالت و دگرگونی اثر در که نوینی

. با توجه به اینکه تا (2)مانی است ها و عاملی مهم در ایجاد و حفظ یادگیری سازفناوری ارتباطات و اطالعات یک منبع قدرت در سازمان

 جوانان و ورزش ادارات مدیران در اطالعات و ارتباطات هایفناوری بکارگیری با سازمانی یادگیری رابطه کنون پژوهشی در زمینه بررسی

 تهران صورت نگرفته است، محققین درصدد انجام این پژوهش برآمدند. استان

 شناسیروش

وع همبستگی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران ادارات تربیت بدنی استان این پژوهش، توصیفی از ن 

گیری از نوع تصادفی ساده بوده است. برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از دو اند. روش نمونهنفر تشکیل داده 22تهران به تعداد 

تهیه شد.  "پیتر سنگه"یادگیری سازمانی دگیری سازمانی بر مبنای ابعاد پنجگانهپرسشنامه که پرسشنامه نخست، جهت ارزیابی یا

( توسط جامعه آماری بود که توسط پژوهشگر و بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش ICTپرسشنامه دوم جهت بررسی میزان کاربرد )

ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ایایی پرسشنامهساخته شد. روایی هر دو پرسشنامه با نظر کارشناسان تأیید گردید. برای پ

ها از روش آمار توصیفی و آمار استباطی مانند خی دو و بدست آمد. برای تحلیل داده 2926و  2992ضریب پایایی دو پرسشنامه به ترتیب 

 استفاده شد. SPSS20همبستگی اسپیرمن و از نرم افزار 

 هایافته

های ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سنگه، یادگیری سازمانی دارای پنج بعد مهارت فردی، مدلی پیتر بر اساس نظریه 

های ذیل را بوجود آورد. بین ابعاد نظریه پیتر سنگه و فرضیه ICTی هر یک از این ابعاد با به کارگیری سیستمی می باشد که رابطه

داری وجود دارد. بین تهران رابطه معنی استان جوانان و ورزش ادارات ( در مدیرانICTهای ارتباطات و اطالعات )بکارگیری فناوری

تهران  رابطه معنی داری  استان جوانان و ورزش ادارات ( در مدیرانICTهای ارتباطات و اطالعات )یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوری

 متغیر شاهد تغییر )افزایش یا کاهش( در متغیر دیگر خواهیم بود.وجود دارد. و در صورت بروز تغییر )افزایش یا کاهش( در یک 

 گیرینتیجه

اطمینان، بین یادگیری سازمانی و بکارگیری  %95های صورت گرفته، نتایج این پژوهش نشان داد که با ها و تحلیلبا توجه به داده 

چنین بین دو متغیر داری وجود دارد و همتهران رابطه معنی اناست جوانان و ورزش ادارات ( در مدیرانICTفناوری ارتباطات و اطالعات )

 همبستگی مستقیم و مثبت وجود دارد. 

 یادگیری سازمانی، فناوری اطالعات و ارتباطات واژگان کلیدی:
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 گرایی و اضطراب رقابتیهای کمالپیش بینی تحلیل رفتگی ورزشی رزمی کاران بر اساس مؤلفه

 فریده شریفی فر .2. سمیه رستمی آذر  1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی1

 .  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب2

 

 مقدمه

عملکردورزشی باعث  یشود که عدم توجه به عوامل محدود کنندهرزمی کاران ایران می هر ساله منابع بسیاری صرف قهرمان پروری

باشند از هایی میمسئول ایجاد چنین ناکامی هایی کهها و مکانیسم. در این بین پرداختن به جنبهشوداتالف منابع مالی و انسانی می

(که تأثیر مهمی بر 2های مهم روانشناختی )گرایی و اضطراب رقابتی به عنوان سازه(. در این راستا کمال1ای برخوردار است )اهمیت ویژه

-بینی تحلیل رفتگی ورزشی از طریق مؤلفهشود. در این پژوهش، محقق به دنبال توان پیشکاران دارد مهم تلقی می رفتگی رزمیتحلیل

 باشد.باشد که البته ر اهکاری مناسب برای مدیران ورزشی و مربیان میگرایی و اضطراب رقابتی میهای کمال

 شناسیروش

گیری اند. نمونهکاران تشکیل داده نفر از رزمی 122را پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش  روش تحقیق حاضر 

گرایی مثبت و منفی کمال هایگیری این پژوهش پرسشنامهبصورت تمام شمار بود و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازه

بود. ( 2221ی ورزشکار رادک و اسمیت )رفتگ( و تحلیل1992همکارانش ) و مارتنز رقابتی اضطراب ،(1995)همکارانش و شورت-تری

آمار استنباطی )آزمون محاسبه گردید. آمار استنباطی  2922و  2922، 2929ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ضریب اعتبار آن

  .تحلیل شدند SPSSافزار طرفه( با استفاده از نرمکلوموگروف اسمیرونف، همبستگی پیرسون و  تحلیل واریانس یک

 هافتهیا

Model 

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد 

 T شده

سطح 

معنی 

 داری
B خطای معیار Beta 

1 

 129222 659233 (مقدار ثابت)
 

69331 221/2 

 221/2- 122/2 126/2- 19222- 212/2 (1x)عامل شناختی

 132/2- 212/2 252/2- 656/2- 513/2 (2x)عامل جسمانی

عامل اعتماد به 

 (3x)سنف
222/2- 169/2 239/2- 222/2- 222/2 

کمال گرایی 

 (4x)مثبت
226/1- 212/2 312/2-312 292/2- 221/2 

کمال گرایی 

 (5x)منفی
222/2 222/2 323/2- 59322 221/2 

 

معنادار شده و دو  از بین عوامل اضطراب رقابتی تنها عامل اعتماد به نفس ..(p=<0.05) تا از متغیرها 3 با توجه به سطح معنی داری 

 اند.گرایی منفی نیز معنادار شدهگرایی مثبت و کمالمتغیر کمال

 توان نوشت:با استفاده از این جدول دو معادله می

 ها برای پیش بینی تغییرات:  Bاز روی  -1
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-این فرمول می استفاده از با ؛انیمرا بد نمره اعتماد به نفس، کمال گرایی مثبت و منفی فردیمفهوم آن این است که چنانکه 

 بینی کنیم.او را پیش رفتگی ورزشیمیزان تحلیلتوانیم 

 ها برای تعیین میزان اثر متغیرها:  Betaاز روی  -2

 
ها را با ، آنتحلیل رفتگی ورزشکاران ثیر هریک از متغیرهای مذکور در تعیینأمیزان ت توان ضمن تعیینبا استفاده از این فرمول می

گرایی مثبت و تأثیر این دو بیش از عامل اعتماد به گرایی منفی بیشتر از کمالکمالدیگر مقایسه نمود و دریافت که میزان اثر متغیر یک

 باشد.نفس می

 گیرینتیجه

گرایی ابتی و کمالکاران را با توجه به متغیرهای اضطراب رقرفتگی ورزشی رزمیتوان میزان تحلیلهای بیان شده میبا استفاده از فرمول 

 ها را تخمین زد.چنین میزان تأثیر مؤلفهبینی کرد و همپیش

 کارانگرایی ، اضطراب رقابتی، رزمیرفتگی ورزشی، کمالبینی تحلیلپیش واژگان کلیدی: 
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  SWOT بررسی ورزش قهرمانی کشور به روش 

 عباس شعبانی. 2. محسن توکلی  1

 ت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهنأضو هیع. 2و  1

 

 مقدمه

 هدف از این پژوهش بررسی ورزش قهرمانی کشور به روش سوات می باشد.  :هدف

 روش شناسی

ها شامل مطالعات آوری دادهجمعروش . باشدباشد که  از نظر هدف کاربردی میروش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می 

محاسبه   96/2کرونباخ  آلفای ضریب  طریق پرسشنامه از پایاییباشد. ساخته میلفی و در نهایت پرسشنامه محققای، روش دکتابخانه

مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و جامعه آماری پژوهش،  گردید.

ها، کارشناسان کمیته ملی المپیک و اعضای هیأت علمی متخصص تربیت ؤسای فدراسیونمدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، ر

 برای ارسالی پرسشنامه 322 از که بود شمار متما صورت به و جامعه برابر نمونهو مطلع از موضوع تحقیق بودند. در این پژوهش  بدنی

کلموگروف  های و آزمون آمار توصیفیها از زیه و تحلیل دادهبرای تج .گردآوری شد درصد( 29) پرسشنامه 232 تحقیق جامعه اعضای

 آزمون فریدمن استفاده شد. و اسمیرنف، تی 

 هایافته

ترین نقطه قوت ورزش قهرمانی کشور وجود با اهمیت قرار دارد و  نتایج نشان داد ورزش قهرمانی کشور در موقعیت راهبرد تدافعی  

عدم توجه به ورزش مدارس به عنوان پایه ورزش نقاط ضعف در این بخش ترین ه انفرادی و از مهماستعدادهای بالقوه در برخی از رشت

ترین های ورزش قهرمانی کشور جوان بودن جمعیت کشور و از با اهمیتترین فرصتباشد. از با اهمیتو ضعف استعدادیابی می قهرمانی

 ی ورزش کشور می باشد.برا نامناسب بودن نظام مدیریت دولتیتهدیدهای این بخش 

 
 ورزش قهرمانی کشور   swotای فریدمن در تحلیل . نتایج آزمون رتبه1جدول 

ساختار 

 ورزش

تحلیل 
swot 

میانگین رتبه ها )وزن  میانگین

 دهی(

سطح  توزیع خی دو 

معنی 

 داری

 

ورزش 

 قهرمانی

  22/2 26/3 نقاط قوت

935/12 

 

نقاط  221/2

 ضعف

69/3 22/2 

 65/2 22/3 فرصت ها

 29/2 92/3 تهدید ها

      

 گیرینتیجه

های ناشی از راهبردهایی برای کاهش زیانگردد مسئولین  از توجه به موقعیت تدافعی ورزش قهرمانی کشور پیشنهاد میبدین ترتیب با 

 ضعف در این حیطه استفاده نمایند. تهدیدها و نقاط

 وامل درونی، عوامل بیرونیتحلیل، ورزش قهرمانی، ع واژگان کلیدی:

 

 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

92 

 

 های مدیریتی آموزش و پرورشبندی موانع حضور دبیران زن تربیت بدنی  در پستاولویت

 . ابراهیم مطهریان2  . مریم سبحان3  . فرزاد غفوری2  . محمد حسن متقی شهری1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی1

 بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی . دانشیار دانشکده تربیت2 

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی و دبیر تربیت بدنی ناحیه هفت آموزش و پرورش مشهد 3

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران و دبیر تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور2

 

  مقدمه

 چشمگیرتر از قبل اخیر بسیار هایسال در خصوص به های مختلف جامعهفعالیت در زنان تأثیر و نقش در کشور،طی سالیان گذشته 

 بدون گوناگون دالیل به که دارد در بانوان وجود مدیریتی هایفعالیت زمینه در بالقوه بسیاری هایظرفیت هم هنوز اما است، بوده

های مدیریتی سازمان آموزش و بندی موانع حضور دبیران زن تربیت بدنی در پستولویتهدف پژوهش حاضر ا (.1مانده است ) استفاده

 باشد. پرورش خراسان رضوی می

 شناسی روش

باشد که به صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران زن تربیت بدنی اداره پیمایشی می -پژوهش حاضر توصیفی

ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند ( که با توجه به محدودیت جامعه تمامی آنN=92مشهد بودند ) آموزش و پرورش ناحیه هفت

ای بود که روایی آن توسط متخصصین در این حوزه تأیید و پایایی آن از ساختهها، پرسشنامه محقق)تمام شمار(. ابزار گردآوری داده

ای فریدمن های مدیریتی از آزمون رتبهبندی موانع حضور زنان در پستاولویت ( و برایα=29/2ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد )

 استفاده شد که در جدول زیر بیان شده است.
 های مدیریتی بر اساس بیشترین میانگین رتبهترین موانع حضور دبیران زن تربیت بدنی در پسترتبه بندی مهم. 1جدول 

 راف استانداردانح میانگین میانگین رتبه متغیرها ردیف

 932/2 12/2 22/5 عدم حمایت خانواده 1

 232/2 23/2 55/5 عدم حمایت رهبر 2

 321/1 25/3 32/2 روابط کاری نامطلوب 3

 229/2 23/3 25/3 تضاد بین کار و خانواده 2

 922/2 22/3 22/3 تبعیض جنسیت 5

 121/1 65/2 55/3 ایسقف شیشه 6

 299/2 12/2 33/1 کلیشه جنسیت 2

 گیرینتیجه

ترین موانع حضور است شاید به دلیل عدم رسیدگی کافی دبیران زن به با توجه به نتایج، عدم حمایت خانواده از حضور زنان که از مهم 

ین های مختلف خود در خانواده اعم از فرزندداری، امور مربوط به خانه، خانواده و همسرداری باشد باعث عدم استقبال کافی آن از انقش

هایی ( بر محدودیت2225) 16حضور باشد. همچنین عدم حمایت رهبر )مدیران سازمان( از دیگر موانع مهم بود که دیکسون و برونینگ

ریزی شده و فرهنگ های کار برنامهرو هستند از قبیل فشارهای کاری و استرس کاری  کار و ساعتکه زنان در سطح سازمانی با آن روبه

                                                           
16. Dixon & Bruning 
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های آنان در (. لذا باور و اعتقاد داشتن به توانمندی بانوان و عدم تداخل در نقش2کنند )یک سازمان تأکید می کار ارزان قیمت در

 تواند در رفع این موانع کمک شایانی نماید. زندگی شخصی و کاری و حمایت مدیران از این امر می

 ، موانع حضورآموزش و پرورش، پست مدیریتی، تربیت بدنی، دبیران زن واژگان کلیدی:
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 گری در باشگاه تراکتورسازی تبریزی هواداری و پیامدهای حامیی مدلی از شناسهارائه

 . فاطمه عبدوی2. محمد راستکار مهربانی  1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی1

 . عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز2

 

 مقدمه

ی خود روند تا به تشویق تیم مورد عالقهبه تماشای مسابقات ورزشی میهای دور و نزدیک ی زیادی از هواداران از راهامروزه عده 

پردازند. حال، این نقش بازاریابی ورزشی است که با مشخص های مادی و معنوی از تیم میی خود به حمایتبپردازند و با حضور گسترده

ی ( پژوهش حاضر تأثیر شناسه3، 1کنند.)ان فراهم میکردن علل مؤثر بر حضور هواداران، راه را برای حضور هر چه بیشتر و بهتر آن

کند: شناخت حامی، نگرش نسبت به حامی، حمایت از حامی و رضایت گری بررسی میهواداری را روی چهار پیامد حاصل از حامی

شود، نیز مورد حسوب میی تیم می هواداری که جزئی از شناسهی مشارکت و شناسهنسبت به حامی. عالوه براین سوابق اعتبار و حوزه

 دهد.بررسی قرار می

 شناسیروش

-نفر به عنوان نمونه 325ی آماری دهند که از میان جامعهی هواداران تیم تراکتورسازی تبریز تشکیل میی آماری پژوهش را کلیهجامعه

ی نمایی اساتید و با اقتباس از پرسشنامهسوال با راه 21ساخته ی محققها یک پرسشنامهی آماری انتخاب شدند که برای بررسی فرضیه

-سازی معادالت ساختاری به تجزیه و تحلیل داده( در میان هواداران پخش شد و در آخر با استفاده از مدل3( )2223گوینر و اسوانسون)

 ها پرداخته شد. 

 هایافته

ی اعتبار، داری وجود دارد و همچنین بین سابقهرتباط معنیی هواداری اشناسه بانتایج نشان داد که بین اشتیاق، تعلق و مشارکت هوادار 

ی تیم با نگرش، حمایت و ی تیم ارتباط معناداری وجود دارد و بین شناسهی هواداری با شناسهی مشارکت در ورزش و شناسهحوزه

 ان مالی ارتباط معناداری وجود نداشت.ی تیم با شناخت حامیرضایت نسبت به حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین شناسه

 گیرینتیجه

های تدوین و اجرا کنند که اشتیاق، تعلق و مشارکت هواداران را افزایش دهند با توجه به نتایج حاصله بازاریابان ورزشی بایستی برنامه

ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین چرا که در تحقیق حاضر نشان داده شده است که بین هواداران و رفتارهای حمایت حامیان مالی 

در تحقیق نشان داده شد که هواداران شناخت کافی از حامیان مالی نداشتند بنابراین بازاریابان بایستی تبلیغات کافی داشته باشند تا 

 بلکه ارتباط کافی بین هوادار و حامی تیم برقرار شود.

 تیمی گری، شناسهی هوادار، حامیشناسه واژگان کلیدی:
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 گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایرانهای اثرشناسایی مؤلفه

 . مرتضی دوستی پاشا2. محمد خبیری  3. سید محمد حسین رضوی 2. محمد غالمپور 1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران1

 . دانشیار دانشگاه مازندران2

 . دانشیار دانشگاه تهران3

 ار دانشگاه  مازندران. استادی2

 

 مقدمه 

(. فراگیر شدن آن در سراسر دنیا  از کشور فقیر 1آید )ی بشری در زمان حال به حساب میهای جامعهفوتبال از قابل توجه ترین پدیده 

ی ن این رشتهمیلیون بازیکن آماتور، نشان از فراگیر شد 222ای و هزار بازیکن فوتبال حرفه 222222تا غنی و شاغل بودن حداقل 

های ای از علم و هنر نزد مدیران سازمانمدیریت به عنوان یکی از منابع قدرت پنجگانه در اختیار مدیر، آمیزه .(2سازمان یافته دارد )

 (.3)دارای جایگاه مهمی می باشد  ورزشی

 شناسیروش 

پژوهش  این آماری جامعه .است شده انجام میدانی به صورت اطالعات گردآوری است و پیمایشی و توصیفی نوع از پژوهش انجام روش

 ساختهپرسشنامه محقق  گیری اندازه آماری شرکت کردند. ابزار استان در این پژوهش به عنوان نمونه  22های فوتبال کشور بود. هیأت

-شناسایی مؤلفهپرسشنامه  فردی؛ ب: اطالعات اول بخش گیرد. الف: می بر در را اصلی سؤاالت و فردی مشخصات بخش دو که است ای

نامه ریزی، استقالل سازمانی و ثبات رمدیریت و بمدیریت زمان، مدیریت دانش، شامل گذار مدیریت بر توسعه فوتبال ایران های اثر

  . شد و فریدمن استفاده عاملی اکتشافی  تحلیل روش از .مدیریت

 هایافته

 از متغیرهابدست آمده  SIG و KMO  . 1جدول شماره 

 متغیر ها
مدیریت 

 دانش

مدیریت 
 زمان

مدیریت و 
 برنامه ریزی

ثبات 
 تمدیری

استقالل 
 سازمانی مدیر

میانگین 
 رتبه

 متغیرها

SIG 111./ 111./ 111./ 111./ 111./ 3320 ثبات مدیریت 

KMO 222./ 6.2./ 22../ .10./ 002./ 3322 
 مدیریت و 
 برنامه ریزی

Bartetts 
test 

 مدیریت دانش 2301 111/120 623/336 221/360 220/231 603/211

 مدیریت زمان 2322      

 استقالل مدیر 2326      

 

(، مدیریت 3922(، برنامه ریزی )3925ترین عوامل مؤثر بر مدیریت فوتبال با میانگین رتبه عبارتند از : ثبات مدیریت )نتایج نشان داد مهم

گذار بر مدیریت موفق فوتبال اعالم شد. ترین مؤلفه تأثیرات مدیریت در فوتبال ایران مهم( بود. ثب2922(، مدیریت زمان )2991دانش )

مدت در فوتبال باشد. برنامه و های بلندتواند عاملی برای تحقق اهداف و برنامهپیامد امنیت شغلی و اطمینان از حمایت مسئوالن می

ن، ثبات مدیریت و استقالل مدیریت سازمانی مسیر رسیدن به موفقیت در استراتژی مناسب و بهرمندی از مدیریت دانش،مدیریت زما

 . سازدفوتبال را هموار می

 یریت، موفقیتمد فوتبال، ایران، شناسایی ، واژگان کلیدی:
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 های تربیت بدنی کشورارتباط ابعاد بالندگی سازمانی و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده

 رضا شعبانی بهار. غالم2  . مرتضی نیکوفر1
 . استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان       1

 . استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینای همدان2

 

 مقدمه

ها و رفتار است. کانون برنامه بالندگی سازمانی دگرگون کردن نگرش .ریزی شدجنبش بالندگی سازمانی که در نیمه دوم سده بیستم پایه

(. 1ندگی اعضای هیأت علمی در واقع جهت پیشگیری از منسوخ شدن دانش و اطالعات اعضای هیأت علمی طراحی شده است )بال

های ها و نگرشیابد و بر پایه فرآیند آموزش و تغییر دادن ارزشبالندگی سازمانی روشی است که در اجرای آن، عملکرد سازمان بهبود می

-ثری را ایفا میؤنقش م اساتید، در افزایش انگیزش بر کار بالندگی سازمانیاعتقاد بسیاری از محققان،  به، (2کارکنان سازمان قرار دارد )

تواند تعهد و پایبندی به سازمان می تواند یکی از راه کارهای تأثیرگذار بر رفتارهای سازمانی، همانند تعهد سازمانی باشد.و می ،(3کند )

دهد که تعهد موجب سطح باالیی از ویتر برای حفظ سازمان، در کارکنان گردد. تحقیقات نشان میمنجر به تالش بیشتر و تمایل ق

میل قوی برای باقی ماندن در سازمان و تمایل به اعمال تالش فوق العاده برای سازمان  ،شناخت نسبت به اهداف و ارزشهای سازمان

  .(3شود )می

 روش شناسی

شامل نفر  215برابر جامعه آماری  و به صورت میدانی انجام شده است.بوده و از نوع همبستگی  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی 

بوده که با استفاده از  132های سراسری کشور بوده است، حجم نمونه برابر با های تربیت بدنی دانشگاهکلیه اعضای هیأت علمی دانشکده

( و پرسشنامه تعهد سازمانی )میر و 1326رسشنامه بالندگی سازمانی )جمشیدی، فرمول کوکران به دست آمده است. در این تحقیق از پ

و  26/2ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برابر ها توسط متخصصان تأیید و پایایی آن( استفاده شده، که روایی صوری آن1992آلن، 

های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آمار توصیفی، از روشهای ها عالوه بر شاخصمحاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده 25/2

 استفاده شده است. تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام 

 هایافته

(، رابطه مستقیم و r=26/2و  >2221/2pهد بین بالندگی سازمانی و تعهد سازمانی )دنتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می

نتایج است وارد تحلیل رگرسیون گام به گام شده  ی بالندگی سازمانی گام به گامهمچنین همه شش مؤلفهداری مشاهده شد. معنی

ایی، ارتباطات سازمانی، بر پایه مدل ششم، نوآوری، اخالق حرفهدهد که نشان می مجذور تعدیل شده ضریب همبستگی چندگانه

را های کشور تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاهیانس ، از وار525/2خودکارآمدی، رهبری و ارتباطات بین فردی، 

  دار تعهد سازمانی هستند.های بالندگی سازمانی، قادر به پیش بینی معنیمؤلفههمچنین  .کنندمیتبیین 

 گیرینتیجه

شود، با توجه به ارتباط نسبتاً قوی بین یهای تحقیق، بالندگی سازمانی باعث افزایش تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی مبر اساس یافته 

رسد تا از این طریق با ایجاد انگیزه مثبت در های ضروری به نظر میهایی برای بهبود بالندگی سازمانی در دانشگاهدو متغیر، اجرای برنامه

 غزها جلوگیری نمود.ها از پدیده شوم فرار ماساتید، تعهد و تالش آنان را تقویت نموده، و ضمن افزایش وفاداری آن

 بالندگی، بالندگی سازمانی، تعهد سازمانیواژگان کلیدی: 

 

 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

99 

 

 مدارس از ورزش مدارس یرانمد یتحما ینرابطه بتعیین 

 معلمان ورزش یابا تعهد حرفه 

 . شهرام شفیعی 3. رحیم رمضانی نژاد  2. مرضیه فالح دالور 1

 گیالن. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه 1

 . استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیالن2

 . استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیالن3

 

موفقیت و اثربخشی شهر رشت بود. ی بدن یتمعلمان ترب یامدارس با تعهد حرفه یرانمد یتیرابطه رفتار حما یبررس ین تحقیق،هدف ا

ی اخیر به بررسی و مطالعه رفتار هاسالاست، این دیدگاه موجب شده تا در  یژه منابع انسانیوبههدایت صحیح منابع  درگرو هازمانسا

ی آموزشی هاسازمانیی که نقش زیادی در زندگی انسان دارند، هاسازمانی معطوف شود. فراوانیر آن بر کارکنان، توجه تأثرهبری و 

ین این دستاوردها، ترمهمرفتار سرپرست یا مدیر دستاوردهای مهمی برای سازمان دارد که یکی از  است. پرورش و زشآمویژه سازمان وبه

و نیز تمایل به حفظ عضویت  شده انتخابی هاارزشی به باور و پذیرش احرفهاست. تعهد  یاحرفهتعهد است. یکی از انواع تعهد، تعهد 

دهه گذشته، جایگاه مهمی در تحقیقات به خود اختصاص داده است. همواره این احتمال وجود دارد در آن حرفه گفته می شود که در 

هیچ تحقیق داخلی در رابطه با یکی از اما تواند سبب افزایش تعهد در پیروان شود. یمی مناسب رهبری هاسبکاستفاده از که 

و  ینظر یهاپشتوانه رغمیعلهمچنین،  .انجام نگرفته است رساثرگذارترین سبک رفتاری مدیران، یعنی سبک حمایتی مدیران مدا

رفتار  یرتأث یزانم یینو تع سیشواهد موجود، برربه به نظر محقق و با توجه  یران،مد یتینقش سازنده رفتار حما ییددر تأ یادز یپژوهش

بلکه  کند،یمهم آشکار م یحوزه آموزش یندر ا را یدیجد یقتنها حقامعلمان تربیت بدنی، نه یامدارس بر تعهد حرفه یرانمد یتیحما

یر رفتار حمایتی مدیر تأثبنابراین محقق درصدد است تا  .آوردیفراهم م یزنظر در مدارس را ن مورد یورزش یهابهتر برنامه یامکان اجرا

شهر رشت  یبدن یتاز معلمان ترب نفر 125پژوهش را  یجامعه آمار .ی معلمان تربیت بدنی مدارس بررسی کنداحرفهمدرسه را بر تعهد 

 آوریابزار جمع درصد( در تحقیق شرکت کردند. 22نفر) 122که  در نظر گرفته شد یبرابر با جامعه آمار ینمونه آمار دادند. یم یلتشک

بودند.  یکرتیارزش لپنج  یاس( با مق1999) یاآران یامدرسه و پرسشنامه تعهد حرفه یرمد یتیساخته رفتار حمامحقق رسشنامهپها، داده

تایید  الهیجانشهر  یبدن یتنفر از معلمان ترب 22و  یصاحب نظر دانشگاه یدنفر از اسات 12یلهوس به پرسشنامه ییو محتوا یصور ییروا

تفاده شد. اس ییدیتا یعامل یلسازه آن از تحلییروابرای و  یاکتشاف یعامل یلاز تحل یرمد یتیرفتار حما نامهابعاد پرسش یینتع درشد. 

 یبدن یتمعلمان ترب ایپرسشنامه تعهد حرفهپایایی و  (r= 92/2کرونباخ) یبا استفاده از روش آلفا یرمد یتیپرسشنامه رفتار حما یاییپا

 یستگهمب یبو ضر یلکاکسونو tآزمون  یدمن،فر آزمون نتایج تحقیق با استفاده از(. r=22/2شد) ییدکرونباخ تأ یبا استفاده از روش آلفا

معلم تربیت بدنی  یاابعاد تعهد حرفه ینوجود ندارد، اما ب دارییتفاوت معن یرمد یتیابعاد رفتارحما یننشان داد ب( P ≤25/2) یرمناسپ

آزمون  نتایجبود. معلمان  یابعد تعهد حرفه ینترمهمشغلی  یبعد دلبستگ و از دیدگاه آزمودنی ها، وجود دارد دارییتفاوت معن

 32/2تا  53/2و  P=221/2)یتکسب هوای معلمان مانند ابعاد تعهد حرفه با یرمد یتیابعاد رفتار حما یننشان داد ب یرمنسپا یهمبستگ

=R)، (221/2ماندن در شغل=P  33/2تا  29/2و =R)، یشغل یو دلبستگ(221/2=P  21/2تا  5/2و =R) وجود  دارییرابطه مثبت و معن

 .رودای معلمان تربیت بدنی باال میت مدیر مدرسه، احتماالً تعهد حرفهبنابراین، با افزایش حمای دارد.

 یبدن یت، معلم تربایتعهد حرفه ی،شغل کالس تربیت بدنی، رفتار حمایتی مدیر، دلبستگی :یدیکلواژگان 
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 های  ورزشیالگوهای جدید مدیریت در سازمان

 . نرگس قدوسی2. مسعود نادریان  1
 اصفهان . دانشیار دانشگاه1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی2

 

-آموزیم و یا به آنو اصولی که در مدیریت ورزشی می هافرضکنیم، بیشهر اندازه که در زمینه )دانش مدیریت درورزش( پیش روی می

ای راهبردی به هها و سیاستدانندکه تعدادکمی از خط مشیشوند. اغلب مدیران باتجربه میکنیم سریعاً قدیمی میها عمل می

 آورند.سال دوام می32تا22مدت

های ورزشی به ریزی فعالیتاجرایی سازمان و چه در سازماندهی و برنامه امور ی مدیریت ورزشی چه درهای موجود در زمینهاکثر فرضیه

سال عمر  52های ورزشی بیش اززمینه مدیریت ورزشی و نحوه اداره سازمان در ای از کارهای ماهمین نحواست. با وجود این بخش عمده

بندیم آموزیم و به کار میگیرد. درحال حاضر ما خط مشی هایی را میدارد و دیگر مقتضیات زمان و نیازهای جامعه امروز را در بر نمی

مجدد برخی از این باشند. هدف این مقاله بررسی های موجود غیر مرتبط بوده و در نتیجه اثربخش نمیای فزاینده با واقعیتکه به گونه

های ورزشی در حقیقت، شالوده و چهارچوب الگوهای کاربردی در های اساسی ما در مورد واقعیت سازمانهاست.پیش فرضبیش فرض

کند که علم مدیریت ورزشی، خود را بر چه موضوعاتی متمرکز ها تعیین میدهند . همین بیش فرضمدیریت ورزشی را تشکیل می حوزه

از  ها را اشتباه تعریف کنیم، مابقی را نیز اشتباه طی خواهیم کرد.تثناها را به چه نحوی کنار بگذارد . اگر این پیش فرضنماید و اس

ها در ی آن وجود داشته که اکثر آنی ادارههای ورزشی و نحوهها و اصولی در خصوص مدیریت در سازمانهای دور پیش فرضگذشته

باشد که هم اکنون کارایی خود را از دست داده اند. در این مقاله به بررسی شش پیش فرض یا هر دو می شرایط فعلی اشتباه، قدیمی و

 های جدیدی ارائه خواهد شد.های ورزشی حاکم بوده، پرداخته و  رهیافتاشتباه که از گذشته در سازمان

 یورزش رانیمد یاحرفه تیبه ترب یازین نداشته و م راالز یهایدگیچیاست که پ ییهادهیجمله پد و ورزش از یبدن تیترب نکهیا (1

 .شودیاحساس نم

 .وجود دارد یورزش یهاو برنامه هاتیفعال یسازمانده یبرا یسازمان حیساختار صح کیتنها ( 2

 .وجود دارد یورزش یهاسازمان تیریمد یبرا حیروش صح کی تنها( 3

 .ردیگیرا در بر م یورزش ساتیسأت تیریکارکنان سازمان و مد صرفاً یاز لحاظ قانون یورزش تیریعمل مد طهیح( 2

 .باشدیاداره سازمان و نه تمرکز بر تحوالت خارج از  سازمان م یورزش ریکار مد( 5

 است. یورزش تیریعملکرد سازمان و  مد طهیکننده ح نییتع یمل یمرزها نکهیا( 6

مقاله استدالل  نیباشد. در ا دیمف توانستمیبود که  کینزد تیبه واقعآن قدر  یمیاصول قد نیا هیسال گذشته کل ستیتا حدود ب

 .باشدیهر دو م ای یمیها غلط، قدفرض شیپ نیاز ا کیکه چرا هر  کرد میخواه

 رانیو مد دیکسب ننما یچندان قیپررقابت امروز توف یایدر دن یورزش یهاشود که سازمان یها موجب مفرض شیپ نیازا ییرها عدم

 شکست بخورند. یاز لحاظ ورزش یورزش

 یفرض، تحوالت جهان شیپ ،یساختارسازمان د،یجد یالگوها واژگان کلیدی:
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 همگانیهای بر ورزش تأکید باورزشکار  بانوان یمشارکت ورزش ها وانگیزه و مقایسه مطالعه

 . سهیال بندانی ترشکی2. مصطفی سواری  1

 خوارزمی . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه1

 . کارشناسی تربیت بدنی2

 

 مقدمه

ها در به ویژه شرکت آن ورزشروانی باعث شده است تا مشارکت مردم به سوی  سالمت جسمانی و بر ثرؤهای ماثرات مفید فعالیت

نماید و ا طلب میهای ورزشی امکانات وسیعی رایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های همگانی گسترش یابد.ورزش

های اجتماعی از بین خواهد رفت، اعتیاد و فساد اجتماعی کم در صورتی که این عالقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری

 های بدنی در سطح باالتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه باهای آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادچنین نسلخواهد شد. هم

 (.1ها در  نزد افراد افزایش خواهد یافت)مشکالت اجتماعی و تحمل در مقابل سختی

های ورزشی، رسیدن به درجات باال و دستیابی به در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت

اط و روابط اجتماعی دالیل مهم شرکت در ورزش اند. اگر هدف از شعار المپیک )سریع تر، باالتر و قوی تر( نیست بلکه تندرستی، نش

های همگانی کسب تندرستی در همه ابعاد آن بدانیم، انگیزش را عامل مهمی برای دسترسی به این هدف باید نام برد مشارکت در ورزش

کند. ایداری تا رسیدن به هدف تعریف می( انگیزش را عاملی برای انتخاب و جهت دادن به رفتار و پ1993) 12(. برای مثال، انشل2)

های زنان برای شرکت در ورزش بنابراین با توجه به نقش انگیزش در این پژوهش، پژوهشگر هدف پژوهش حاضر را شناخت انگیزه

 (.3دهد)های پژوهش را مورد آزمون قرار میداند و برای دستیابی به این هدف فرضیههمگانی می

 1393های همگانی درسال ورزش با تأکید برورزشکار  بانوان  یومشارکت ورزشها ش حاضر مقایسه انگیزههدف از پژوههدف پژوهش:

 باشد.می

 شناسیروش 

میدر شهرستان ایذه های همگانی )ایروبیک ،آمادگی جسمانی و......( های ورزشی بانوان دررشتهآماری این پژوهش شامل باشگاه جامعه

پرسشنامه  آوری اطالعات این پژوهش ازبرای جمع پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد.152ها شنامهتوزیع پرس باشدکه پس از

گشا و ( که قبال توسط مشکل1995،پلیتر و همکاران،smsگیری انگیزه از پرسشنامه انگیزه ورزش)  برای اندازهو  مشخصات فردی

سؤال(، انگیزه  12باشد که عبارتنداز: انگیزه درونی )بق با نظریه خود عزمی( می)مطا همکاران به کار رفته است و شامل سه بعد انگیزه

بیش از یک روز در ، یک روز هفته، روزانهسطح ) ا پنجبپرسشنامه مشارکت ورزشی چنین هم سؤال( 2سؤال(، بی انگیزگی) 12بیرونی)

 استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی و های پژوهش ازحلیل یافتهت برای تجزیه و(. 3( به کار گرفته شد)ماه یک بار چندو  ماهانه، هفته

 هایافته 

همچنین  .داری وجود نداردمتأهل تفاوت معنی و انگیزگی بانوان مجردبی و بیرونی که بین انگیزه درونی، نشان داد تایج این پژوهشن 

افراد با سطوح مشارکت تفاوت  یانگیزِبی بیرونی و ،درونیکه بیان نمرات انگیزه  ( نشان دادMANOVAنتایج آزمون تحلیل واریانس )

 .(p<0/01معنی داری وجود دارد)

 ورزشی همگانی مشارکت ورزشی، انگیزه ورزشی، کلیدی: واژگان

 

                                                           
1- Anshel 
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 تأثیر نتایج تیم کشتی ثامن الحجج )ع( سبزوار بر غرور قومی شهروندان سبزواری

 . ابوالفضل فراهانی2. مصطفی محمدی رئوف  1

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران. 1

 . استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تهران2

 

 مقدمه
تواند از پی یک پیروزی در یک مسابقه ایجاد، رشد است. غرور ملی می 12شود، غرور ملییکی از عناصر اجتماعی که موجب نشاط در جامعه می

تاوان گفات:   شود لذا مای آید سازنده یک هویت برای جامعه شان میها به وجود میکه درآن این حسیبراساس  و تقویت شود. افراد یک جامعه

هویات   ،و قاومی  هویات ناژادی    شاامل که  هویت انواع مختلفی دارد 22از نظر مکنزی. باشدمی  19ملی غرور ملی یکی از نتایج کارکردی هویت

شامارند،  اثبات و تعیاین هویات را یکای از هفات کاارکرد اساسای ورزش بار مای         21ویلکرسون .(1)هستند و هویت ملی ایهویت طبقه ،دینی

موضاوع ایان    (.2های انجام شده معتقدند، ورزش در هویت ملی و انسجام اجتمااعی نقاش مهمای دارد )   با استناد به پژوهش 22همچنین فرای 

 باشد.می قومی شهروندان سبزواری تأثیر نتایج تیم کشتی ثامن الحجج )ع( سبزوار بر غرورمطالعه،  

 شناسیروش

تایم کشاتی   هاای  جامعه تحقیق شامل شهروندان سبزواری است که در محل برگزاری بازی. این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است

ملای بوگادانف بارای    نفر هاوادار (. از پرسشانامه غارور     252هزار نفر (. و نمونه آماری شامل )  3522 )حضور داشتند ثامن الحجج )ع( 

 استفاده شد. 22، نسخه SPSSافزار ها از روش آماری آزمون همبستگی اسپیرمن و نرممنظور تجزیه تحلیل دادهبه آوری اطالعات و جمع

 هایافته
 نتایج آزمون آماری . 1 جدول شماره

 

 

 

 

 

توان اینگونه نتیجه گیاری نماود کاه باین     میباشد. پس ( میp<0/001در سطح احتمال )(، sr =253/2جدون نمایانگر ضریب هبستگی )

 و غرور ملی هواداران رابطه معنادار و قوی وجود دارد. تیم کشتی ثامن الحجج )ع( نتایج  

 گیرینتیجه

تیم کشتی ثامن گیری نمود که نتیجه ت انجام شده قبلی می توان  چنین نتیجههای حاضر و مقایسه آن با تحقیقابا توجه به یافته

 های ورزشی به طور کلی با غرور ملی رابطه مستقیم دارد و می تواند بر آن تأثیرگذار باشد.الحجج )ع( 

 

 

 

                                                           
18. National pride 
19 . National identitiy 
20 .Makenzi 
21 . Wilkerson 
5. Frey 

 بعد غرور ملی

 سطح معنی داری ضریب همبستگی تعداد

 221/2 253/2 252 نتایج
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 طراحی و تدوین سند راهبردی توسعه ورزش قهرمانی استان قم

 . عباس جهانبینی 3 . علی محمدی 2. معصومه کالته سیفری 1

 . عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه مازندران1

 . مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای )دانشکده شهید شمسی پور تهران( دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران 2

  . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دبیر آموزش و پرورش استان قم3
 

 مقدمه 

 بود. قم استان قهرمانی ورزش توسعه راهبردی تدوین سند طراحی و پژوهش، نای انجام از هدف: هدف

 شناسیروش

اساتید تربیت بدنی دانشگاه، کارشناسان و رؤسای پژوهش را  آماری روش انجام این تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات موردی بود. نمونه 

ای و نیز ها شامل مصاحبه و مطالعات اسناد کتابخانهآوری دادهابزار جمع د.نفر( در نظر گرفته ش 32ادارات ورزش و جوانان در استان قم )

ها و ها( و عوامل بیرونی )فرصتها و ضعفگویه درباره عوامل درونی )قوت 22ساخته بود که این پرسشنامه شامل پرسشنامه محقق

های ( مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهα=  29/2تهدیدها( بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ )

ها و آزمون فریدمن( و نیز ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی استفاده حاصل از تحقیق، از آمار توصیفی و استنباطی )مقایسه میانگین

 شد.

 هایافته

-ترین نقطه قوت ورزش قهرمانی استان تعداد تیمدادیابی، مهمترین نقطه ضعف ورزش قهرمانی استان مشکالت موجود در امر استعمهم 

های ورزشی بخش خصوصی و دولتی است و ترین فرصت ورزش قهرمانی استان تعداد مکانهای برتر کشور، مهمهای باشگاهی در لیگ

های مرتبط رمانی درسطح سازمانهای  ورزش قهترین تهدید ورزش قهرمانی استان قم عدم تعامل سازنده و ناهماهنگی در فعالیتمهم

 می باشد. 

 گیرینتیجه

پس از تجزیه و تحلیل و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش قهرمانی  

 قرار دارد پس باید از راهبردهای تدافعی استفاده کرد.   WTاستان قم در موقعیت

 بردی، ورزش قهرمانی، استان قمسند راه کلیدی: واژگان
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 های کارآفرینی سازمانی بین کارکنانرابطه آرزوهای شغلی و مؤلفه

 اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی 
 . مهرداد محرم زاده2   . مهپاره لطفی1

 گاه ارومیه. کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانش1

 . دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه2

 

 مقدمه

(. از طرف دیگر موضوعی که در زمینه مسائل کارکنان حائز 1مدیریتی افراد در شغلشان است ) -آرزوهای شغلی مشوقی برای خود

رد، کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی کارکنان است. کارآفرینی سازمانی، فرآیندی تواند بر آن تاثیر گذااهمیت است و آرزوهای شغلی می

شوند است که در آن تولیدات و فرآیندها از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینی در درون یک سازمان در حال فعالیت توسعه داده می

های کارآفرینی سازمانی هستند. فرهنگ سازمانی لفه(. فرهنگ سازمانی، تفویض اختیار و نوآوری از مؤ1326)فرهنگی و  صفرزاده، 

(. تفویض اختیار 3کند)ای که خط مشی سازمان و  رفتارهای سازمان را به سوی کارکنان و مشتریان هدایت میعبارت است از فلسفه

های افزایش مزیت یکی از راه(. نوآوری، 2واگذاری اختیارات رسمی و مسئولیت عملیاتی در رابطه با انجام کار خاص تعریف شده است )

( نشان داد که بین فرهنگ 2213(. نتایج تحقیق سپهری و خیاطی )5باشد و تأثیر قابل توجهی بر امور مخاطره آمیز دارد)رقابتی می

فرهنگ های سازمانی و کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه

(. با توجه به مباحث ذکر شده، در این پژوهش به 6بینی کنند)توانند به طور مثبت و معناداری کارآفرینی سازمانی را پیشسازمانی می

های کارآفرینی سازمانی )فرهنگ سازمانی، تفویض اختیار و نوآوری( بین کارکنان اداره کل ورزش بررسی رابطه آرزوهای شغلی و  مؤلفه

 ن استان آذربایجان غربی پرداخته شده است. و جوانا

 شناسیروش

نفر از بین تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به عنوان   52همبستگی،  -طی یک مطالعه از نوع توصیفی 

ها از بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل دادهنمونه آماری انتخاب گردید و از طریق دو پرسشنامه آرزوهای شغلی و کارآفرینی سازمانی مورد 

 داری پنج درصد استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی آزمون

 هایافته
 ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون چند گانه. 1جدول

 آرزوهای شغلی آزمون آماری مولفه های کارآفرینی سازمانی

 فرهنگ سازمانی
 ضریب همبستگی پیرسون

 داری سطح معنی

222/2 ** 

222/2 

 تفویض اختیار
 ضریب همبستگی پیرسون

 سطح معنی داری

261/2 ** 

221/2 

 نوآوری
 ضریب همبستگی پیرسون

 سطح معنی داری

162/2  

222/2 

 

 

 

 گیرینتیجه
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عنی داری با داری، ارتباط مهای فرهنگ سازمانی، تفویض اختیار با توجه به ضرایب همبستگی و سطوح معنینتایج نشان داد مؤلفه 

. بطور کلی و مختصر اگر اداره کل ورزش وجوانان داری با آرزوهای شغلی ندارد. آرزوهای شغلی دارند و مؤلفه نوآوری، ارتباط معنی

ها استان بخواهد کارآفرینی سازمانی داشته باشد باید برای تسهیل این فرآیند مسیرهای شغلی کارکنان را بشناسد و درک صحیحی از آن

 ته باشد و از این مسیرها جهت کارآفرینی سازمانی بهره بگیرد.داش

 آرزوهای شغلی، کارآفرینی سازمانی، کارکنان، اداره کل ورزش و جوانان واژگان کلیدی: 
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 های ورزشیای و تأثیر آن بر توانمندی زنان در سازمانوضعیت سقف شیشه

 . رسول نوروزی سیدحسینی2  چیان. هاشم کوزه3   ی بشیری. مهد2. مهدی آزادان 1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران2و  1

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان2 

 . استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران3 

 

 مقدمه

بانوان، برای نظام جمهوری اسالمی ایران انعکاسی جهانی دارد و نشانگر وضعیت سیاسی و های اتخاذ شده در خصوص ورزش سیاست

بر اجتماعی زنان در کشورمان است. باید دانست پیشرفت ورزش بانوان با به کارگیری مدیران زن باتجربه و دلسوز بهتر میسر خواهد بود. 

و مشکالتی همراه است که نیاز به بررسی زیادی در این زمینه وجود دارد  هابا چالشورزشی مدیریت  یحضور زنان در عرصهاین اساس، 

هایی مورد بررسی قرار نگرفته و یا تنها بخشی از آنها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است؛ های گذشته یا چنین چالشکه در پژوهش

ای پژوهشی، نسبتاً جدید به عنوان حوزه ورزشی مدیریت ی، موضوع زنان در ردهورزشی های مدیریتدر مقایسه با پژوهش در سایر حوزه

هایی در ، مسائل و چالشورزشیهای مختلف است. همچنین با توجه به روند روزافزون تحصیالت زنان و افزایش حضور آنان در عرصه

اما سؤال اینجاست که  باشد.ه میقرار دارد که نیازمند انجام کار پژوهشی در این زمینهای مدیریتی در رسیدن به پست فراروی آنان

های های ورزشی به چه صورتی است؟ آیا امکان ارتقاء زنان در سازمانهای ورزشی کشور و ارتقاء آنان در سازمانحضور زنان در سازمان

توانمندی  ای و تأثیر آن بر کاهشهای مدیریتی آن فراهم است؟ لذا هدف کلی تحقیق حاضر تعیین وضعیت سقف شیشهورزشی و پست

 ی کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی است. زنان در اداره

 شناسیروش

دهند. با توجه به محدود بودن ی کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تشکیل میی کارکنان ادارهی آماری تحقیق را کلیهجامعه 

ی کل ورزش و ی توزیع شده در بین کارکنان ادارهپرسشنامه 129از ی آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد. ی آماری نمونهجامعه

ی پژوهش طالقانی و همکارانش ها، از پرسشنامهپرسشنامه برگشت داده شد. جهت گردآوری داده 122شرقی، جوانان استان آذربایجان

ای لیکرت استفاده گردید)کامالً پنج گزینه سؤال برای آقایان، در مقیاس 52ها و سؤال برای خانم 92( استفاده شد که شامل 1322)

نفر از  15های ورزشی، پرسشنامه در بین ی این پرسشنامه در سازمان(. به منظور اطمینان از استفاده5و کامالً موافقم=  1مخالفم= 

تأیید گردید. همچنین  های کشور توزیع و روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشیاساتید مدیریت ورزشی دانشگاه

و برای پرسشنامه آقایان  α=23/2هاجهت تعیین پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید)برای پرسشنامه خانم

92/2=α.) ی افزارهانرم با استفاده از هاداده و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل مسیر استفادهمستقل  از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، تی

SPSS19  وLISREL8  .انجام شد 

 هایافته

پذیری ضعف تفاوت معناداری وجود دارد؛ به ای در سازمان و جامعههای زنان و مردان به وجود سقف شیشهنتایج نشان داد بین دیدگاه

دارند. نتایج حاصل از مدل پذیری ضعف اعتقاد ای، و مردان بیشتر از زنان به جامعهکه زنان بیشتر از مردان به وجود سقف شیشهطوری

انگاری اثرگذار است. همچنین پذیری ضعف و خود ناتوانای به طور مستقیم بر توانمندی، جامعهتحلیل مسیر نشان داد سقف شیشه

 پذیری ضعف و خود ناتوان انگاری بر توانمندسازی اثری منفی و معنادار دارند. جامعه
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 ی کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقیر کارکنان زن اداره. مدل تحلیل مسیر سقف شیشه ای د1شکل 

 

 گیرینتیجه

های سازی در خصوص تواناییبرند. لزوم توجه به فرهنگای رنج میی سقف شیشههای ورزشی از پدیدهدر نهایت، زنان شاغل در سازمان 

 گردد.ها پیشنهاد میهای مدیریتی آنزنان به خصوص توانایی

 شود:به نتایج به دست آمده از تحقیق، پیشنهادات زیر مطرح میبا توجه 

 هاهای مدیریتی از طریق رسانهفضاسازی برای بهبود و اصالح فرهنگ عمومی در خصوص پذیرش زنان در پست 

 های زنانهای ورزشی برای اصالح نگرش کارکنان و مدیران نسبت به تواناییهای آموزشی در سازمانبرگزاری دوره 

 های ورزشی به خصوص زنان مدیر های زنان در سازمانسازی و تبلی  موفقیتجستهبر 

 های ورزشیهای حمایتی از زنان شاغل در سازمانهای سازمانی و اعمال برنامهلزوم بازنگری در رویه 

 اصالح آگاهی عمومی نسبت به نقش و سهم رو به رشد زنان 

 ورد توجه قرار گرفته، موضوع سازمان دوستدار خانواده است. با توجه به اهمیت مضاعف و در نهایت، یکی از اقداماتی که در دنیا م

گردد. ایجاد هایی پیشنهاد میهای چنین سازمانانکار زنان در خانواده، استفاده از ویژگیی ما و نقش غیر قابلخانواده در جامعه

های ورزشی جهت حمایت از زنان شاغل از د کودک و ... در سازمانی امکانات مههای کار غیرمتمرکز، تهیهساعات کار شناور، محل

 ی این اقدمات خواهد بود.جمله

 انگاری پذیری ضعف، خود ناتوانی کل ورزش و جوانان، توانمندی زنان، جامعهای، ادارهسقف شیشهواژگان کلیدی: 
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 ش و جوانانرابطه بین فرهنگ سازمانی با سکوت سازمانی در اداره کل ورز

 استان چهارمحال و بختیاری 

  . حمزه صابری3. علیرضا امیدی 2. مهدی اسدی، 1
 . دانش آموخته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد مبارکه3و  1

 . استادیار دانشگاه شهرکرد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی2

 
 مقدمه
هاست.اگر انسان به سازمان ها در سازمانشود. زبان، ابزار تعامل انسانسازمان ها تولید نمی ها به حرکت در نیایند، دانشی برایاگر زبان

شود، به دلیل آن است که متولیان رصدخانه سازمانی که در آن، مسائل فراروی سازمان دهد و سرمایه استراتژیک آن محسوب میروح می

گیرد، رکود و فتور در د، خود کارکنان هستند. وقتی سکوت، سازمانی را فرا میشوها ارائه طریق میو مدیران شناسایی و برای حل آن

عوامل متعددی در شکل گیری این پدیده  (1)شود.معنا میکند و مزیت رقابتی سازمان بیهای فیزیکی و اجتماعی آن رسوب میشبکه

است بنابراین این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ نقش دارند اما توجه کمتری به رابطه سکوت سازمانی با فرهنگ سازمانی شده 

 (.2پردازد )میبا سکوت سازمانی  سازمانی

 شناسیروش
جامعه  همبستگی است که به صورت پیمایشی اجرا شد. -روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی

نمونه آماری تحقیق با  نفر بودند. 139ان چهارمحال و بختیاری که مجموعاً آماری این تحقیق، کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان است
پرسشنامه مورد تجزیه و  121ها، در نهایت توجه به محدود بودن جامعه آماری همان تعداد در نظر گرفته شد که پس از توزیع پرسشنامه

( 1391و سکوت سازمانی خلیلی )( 2225دنیسون )سازمانی  برای گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه فرهنگ. تحلیل آماری قرار گرفتند
 از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. استفاده شد.

 هایافته
 با سکوت سازمانیابعاد فرهنگ سامانی . نتایج آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین 1جدول

 هامتغیر
 

r سطح معناداری 

 221/2 26/2 با سکوت سازمانیماموریت 

 221/2 21/2 با سکوت سازمانیسازگاری 

 221/2 69/2 با سکوت سازمانییکپارچگی 

 221/2 62/2 با سکوت سازمانیمشارکت 

 221/2 23/2 با سکوت سازمانیفرهنگ سازمانی 

 
 گیرینتیجه
توان نتیجه گرفت های پژوهش میه یافتهها وجود داشت. بنابراین، با توجه بها نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین متغیریافته

 که نتایج تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی دارای اثر مستقیم بر سکوت سازمانی است.
 فرهنگ، سازمان، سکوت، کارکنان واژگان کلیدی:
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 شناختی و حمایت سازمانی با اعتماد سازمانی ارتباط بین توانمندسازی روان

 نان استان گیالنکارکنان ادارات ورزش و جوا
 . مرتضی مطهری3.طیبه زرگر 2. معصومه جهانی نژاد 1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحدتهران جنوب1 

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحدتهران جنوب2

 و تحقیقات .  دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم3

 

 مقدمه 

 هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین وابستگی به فعالیت بدنی، خودکارآمدی و اهمال کاری در ورزشکاران والیبال شهر کاشان است. 

 روش شناسی

آوری اطالعات میدانی وابزار تحقیق پرسشنامه است. جامعه آماری همبستگی، هدف کاربردی و روش جمع -روش تحقیق توصیفی

آوری اطالعات از گیری به صورت تصادفی ساده بود. برای جمعباشد. روش نمونهتحقیق شامل کلیه بازیکنان والیبال شهرستان کاشان می

( و پرسشنامه اهمال α=255/2( )1922(، پرسشنامه خودکارآمدی شرر )α=225/2پرسشنامه محقق ساخته وابستگی به فعالیت بدنی )

های های تحقیق از آزمونها و برای آزمون فرضیهبندی یافتهتفاده گردید. آمار توصیفی برای طبقه( اسα=221/2کاری تاکمن )

 کلموگروف اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شده است.

 یافته ها

دارد. بین وابستگی به فعالیت  های تحقیق بین وابستگی به فعالیت بدنی و خودکارآمدی ارتباط مثبت و معناداری وجودبراساس یافته 

بدنی و اهمال کاری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین بین خودکارآمدی و اهمال کاری ارتباط معکوس معناداری وجود 

ی سازمانی و بینی اهمال کاری را در میان ورزشکاران والیبال شهر کاشان را دارد. رفتارشهرونددارد و همچنین خودکارآمدی توانایی پیش

 (. ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. p ،525/2-=r <21/2تحلیل رفتگی بازیکنان )

 نتیجه گیری

بینی خودکارآمدی و اهمال کاری را در میان ورزشکاران والیبال شهر در نهایت نتایج نشان دادند که وابستگی فعالیت بدنی توانایی پیش

های برای کسب ها با ایجاد محیطی شاداب و فراهم آوردن زمینهها و مدیران باشگاهتحقیق مربیان تیمکاشان دارد. با توجه به این نتایج 

ها شرایطی را به وجود آورند که ورزشکاران همواره برای ورزش کردن با اشتیاق برسر تجارب جدید در ورزش و در کنار هم تیمی

 کنند و هیچگاه دچار غفلت و کم کاری نشوند. تمرینات حاضر باشند و همواره برای کسب موفقیت تالش 

 خودکارآمدی، سهل انگاری، تنفر از تکلیف، فعالیت بدنیواژه های کلیدی:  
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 های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر هندبال عراقشاخص

 . محمد علی صاحبکاران2. ثامر رحیم حسین رداد  3دار  . محمد کشتی2پور  . مهدی طالب1
 انشیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد. د1

 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه بیرجند2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد3

   . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد2

 

 مقدمه

هسته مرکزی  در های اقتصادی این صنعتنیز به عنوان بنگاههای ورزشی باشگاه و صنعت ورزش است ، بخش مهمی ازایورزش حرفه 

مسائل مهمی است جمله مربیان از  های مختلف صنعت ورزش از. در این بین ارزیابی و بررسی عملکرد در قسمتقرار دارندصنعت ورزش 

 شود، تعیینمیارزیابی استفاده که در  اقداماتییکی از  .(1، 2) که امروزه توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است

گیری درست و تصمیم گام درهای ارزیابی عملکرد، اولین شاخص ختکه نقش مهمی در ارزیابی عملکرد دارد. شنا 23هاستشاخص

 کلی به طورمورد استفاده قرار گیرد.  عنوان راهنما و ابزار کارآمد برای انتخاب مربیان و سرمربیان خبرهتواند بهمنطقی است و می

و مشخص سازند که چه  نشان دهندآوری مدارک صریح و روشن های اصلی و کلیدی یک نظام را در قالب جمعها، قادرند جنبهشاخص

ای، ویلیامز و و با توجه به کمبود مطالعات در مورد مربیان حرفه رابطهدر همین (. 3)د. نبه اقدامات اصالحی نیاز دارو نیروهایی  هابخش

شناسی ورزشی، و توصیه کردند که حجم بیشتری از تحقیقات مدیریت و روان ند(، مطالعات روی مربیان را توسعه داد2222) 22کندال

های ارزیابی عملکرد مربیان در داخل و خارج کشور تحقیقات زیادی انجام در مورد شناسایی شاخص .(2) اختصاص یابدمربیگری  بهباید 

پنگ و مینگ ، (2213) ، میر و همکاران(2222) 25انجمن مربیان بریتیش کلمبیاهایی همچون وهشتوان به پژشده که از این حین می

 اشاره کرد.( 1392)، حمیدی و همکاران ( 2211)

های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتار هنادبال عاراق از دیادگاه مربیاان و      بندی شاخصهدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت هدف:

  بازیکنان بود.
 شناسیروش

نفر( شاغل در هشاتمین دوره لیاگ برتار هنادبال     212نفر( و بازیکنان عراقی )25جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سرمربیان و مربیان ) 

باازیکن   192سرمربی و مربی،  69میالدی بودند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد، که در نهایت  2212عراق در سال 

شااخص ارزیاابی عملکارد مربیاان      62ساخته حااوی  نفر در پژوهش حاضر شرکت کردند. از پرسشنامه محقق 259ل و در مجموع هندبا

هندبال در یک مصاحبه نیمه هدایت شده و در مقیاس پنج ارزشی لیکرتی استفاده شد. ضمناً اساتید صاحب نظر و کارشناسان باا ساابقه   

(. بارای تجزیاه   α= 253/2ا تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد )ر هندبال روایی صوری و محتوایی آن

اساتفاده   ≥p 25/2داری ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل، آزمون فریدمن و آزمون عالمت در سطح معنیتحلیل داده

 شد.  
 گیریها و نتیجهیافته

شاخص باقیمانده در شش عامال ساابقه و تجرباه     56شاخص ارزیابی عملکرد، چهار شاخص حذف و  62عاملی از بر اساس نتایج تحلیل  

 -هاای اجتمااعی  شاخص(، عامال مهاارت   9شاخص(، عامل رفتاری و تربیتی ) 12شاخص(، عامل مدیریت تیمی و فردی ) 12مربیگری )

                                                           
23. Indicators 
24. Williams & Kendall 
25. Coaches’ Association of British Columbia (CABC) 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

111 

 

بنادی  طبقاه  1تار از  شاخص( با ارزش ویژه بازرگ  9فنی و آموزشی ) شاخص(، عامل 5های تاکتیکی )شاخص(، عامل مهارت 9ارتباطی )

ارتباطی، فنی و آموزشی، رفتاری و تربیتای، ساابقه و تجرباه     -های اجتماعی مهارت هایدهندگان به ترتیب عاملگردید. از دیدگاه پاسخ

د مربیان شناخته شد. همچناین باین اولویات هماه     ترین ابعاد ارزیابی عملکرهای تاکتیکی و مدیریت تیمی و فردی، مهمورزشی، مهارت

عوامل ارزیابی عملکرد مربیان )به استثنای تفاوت بین عامل سابقه و تجربه ورزشی با عامل رفتاری و تربیتی، عامل سابقه و تجربه ورزشی 

طی، عامل رفتااری و تربیتای باا عامال     ارتبا -های اجتماعیارتباطی، عامل رفتاری و تربیتی با عامل مهارت -های اجتماعیبا عامل مهارت

ارتباطی با عامال فنای و    -های اجتماعیهای تاکتیکی و عامل مهارتارتباطی با عامل مهارت -های اجتماعیفنی و آموزشی، عامل مهارت

فنای و آموزشای،    ارتبااطی و  -های اجتماعی(. با توجه به اولویت باالی عوامل مهارتp≤25/2داری وجود داشت )آموزشی(  تفاوت معنی

 ها برای سرمربیان بسیار ضروری است.این مهارت

 آموزشی -ارتباطی، عامل فنی -های اجتماعیارزیابی عملکرد، مربیان هندبال عراق، لیگ برتر، عامل مهارت واژگان کلیدی:
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 ندهارائه راهکار عملیاتی برای دستیابی به ورزشکاران با اخالق در آی

 مهدیار مرصعی

 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

 

 مقدمه

گیر در سراسر دنیا تبدیل شده است، بسیاری از کودکان ها به چالشی همهها و فساد اخالقی موجود در برخی ورزشدر حالی که، حاشیه

ریزی برای دستیابی به ورزشکاران با های اجتماعی خود هستند، برنامهقی الگوهای غیر اخالو نوجوانان و جوانان شاهد رسوایی و رفتار

های ورزشی کنونی باشد. هدف از این پژوهش ارائه راهکار عملیاتی جهت دستیابی به تواند یکی از اهداف مهم سازماناخالق می

 باشد.د میهای موجوورزشکاران با اخالق در آینده با رویکرد استفاده حداکثری از فرصت

 شناسیروش

برداری و تربیت ورزشکاران ها موجود جهت بهرهروش پژوهش حاضر، ترکیبی و تحلیلی است. برای ارائه راهکار نخست به بررسی موقعیت

 ها به بررسیهای زندگی ورزش کاران تا قبل از دوران حرفه ای پرداخته شد. سپس با شناسایی فرصتبا اخالق از طریق مطالعه بخش

دانش  25مداری در ورزشکاران به روش پژوهش در عمل پرداخته شد. بدین منظور تعداد سازی اخالقای منتخب جهت نهادینهشیوه

 آموز دبستانی انتخاب و راهکار منتخب به طور مقطعی کوتاه مدت به اجرا گذاشته شد و نتایج آن مورد ارزیابی نظری قرار گرفت.

 ها یافته

تواند تا میزان زیادی در وهش نشان می دهد استفاده از فرصت های آموزشی ، تربیتی در دوران تحصیل ورزش کاران میهای این پژیافته

مداری آنان تأثیر به سزای داشته باشد. راهکار یافته شده بدین صورت است که با توجه به برگزاری مسابقات ورزشی شدن اخالقنهادینه

های های اخالقی و سوگندنامهتوان با تدوین منشورهای ورزشی و  مسابقات استانی و ... میاز المپیادبه عناوین مختلف در مدارس اعم 

های اخالقی  قبل از مسابقات و تببین آن  توسط معلمین و مربیان ورزشی به طور مرتب و هر ساله به ایجاد روحیه اخالق مداری در سال

ی داشته باشد. جامعه آماری این پژوهش در یک دوره مسابقات ورزشی شرکت داده شدند، بعد از تحصیل و دوره قهرمانی کمک به سزای

با  که قبل از شروع مسابقات مربی اقدام به تدوین سوگندنامه اخالقی و اخذ امضا از ورزشکاران و نیز تعهد تذکر از اولیا ایشان نمود و بعد

های رفتاری اخالق یق آن نمود، بعد از گذشت شش ماه با استفاده از چک لیستاستفاده و تذکر روزانه بر مفاد سوگندنامه سعی در تعم

 بخش بودن راهکار بود. مداری ورزشکاران مورد ارزیابی قرار گرفت، که حاکی از اثر

 گیرینتیجه

مربیان ورزشی می  بایست به دوران تحصیل آنان اهمیت بیشتری داد. معلمین وجهت دستیابی به ورزشکاران با اخالق در آینده می

تثبیت صفات اخالقی باعث  های اخالقی و اخذ تعهد و نظارت به حسن اجرای آن در دوران کودکی و استمرار آنبایست با تدوین منشور

 ای ورزش کشور قدم گذارند.تثبیت صفات اخالقی خوب در آنان شوند و تضمینی باشد ه در آینده ورزشکاران با اخالق به جامعه حرفه

 ورزشکار، اخالق، آینده، راهکارگان کلیدی: واژ
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 ارتباط سبک رهبری )تحول گرا و عمل گرا( و عزت نفس مدیران ورزش کشور

 . رضا صابونچی2ی . مریم دباغ طربقه1

 . کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد1

 حد بروجرد. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی وا2 

 

هدف از انجام تحقیق، بررسی ارتباط بین سبک رهبری )تحول گرا و عمل گرا( و عزت نفس مدیران ورزش کشور است. روش تحقیق ب 

 همبستگی و از نظر هدف کاربردی است، که به صورت میدانی انجام گرفته است.  -توصیفی

های ها و رؤسای فدراسیونمدیران کل و معاونین تربیت بدنی استانجامعه آماری این تحقیق را بخشی از مدیران ورزش کشور شامل 

نفر( تشکیل می دهند. ابتدا با بهره گیری از جدول حجم نمونه کوهن، مورگان و کرجسای تعداد  222ها )ورزشی و دو نایب رئیس آن

 132وش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد های متعدد موفق شد، با رنفر به عنوان حجم نمونه مشخص شد و محقق پس از پیگیری 122

 را جمع آوری ومورد تجزیه و تحلیل قراردهد.  26/2پرسشنامه یعنی 

داری وجود دارد، بین سبک رهبری گرا و عزت نفس مدیران ورزش کشور رابطه معنیسبک رهبری تحول بینها نشان داد که یافته

خاصیت و عزت نفس مدیران ورزش کشور سبک رهبری بی بینداری وجود دارد، گرا  و عزت نفس مدیران ورزش کشور رابطه معنیعمل

داری وجود دارد. بر این اساس مدیرانی که عزت نفس مدیران ورزش کشور تفاوت معنی بینداری وجود ندارد. همچنین رابطه معنی

 بینخاصیت قرار دارند. بنابراین ن عملگرا و بیگرا هستند بیشترین عزت نفس را دارند و سپس به ترتیب مدیرادارای سبک رهبری تحول

گرایی به گرا بعد از سبک تحولداری وجود دارد و مدیران تحولهای رهبری تفاوت معنیگرا، از سبکاستفاده مدیران ورزش  تحول

ک های رهبری تفاوت معنی گرا، از سباستفاده مدیران ورزش  عمل بیننمایند. گرا و بی خاصیت استفاده میهای عملترتیب از سبک

 داری وجود ندارد.

گرا با عزت نفس، آموزش و آشنایی مدیران ورزش کشور با دار سبک رهبری تحولرسد با توجه به همبستگی مثبت و معنیبه نظر می

دهد که تحقیق نشان می هایشود. یافتههای مؤثر در دستیابی به اهداف سازمانی پیشنهاد میگرا به عنوان یکی از راهسبک رهبری تحول

 های رهبری است، به عبارتی مدیران ورزش کشور سعی دارند باگرا بیشتر از سایر سبکدر مقیاس لیکرت نمره سبک رهبری عمل

 هایتواند نشانی بر نبود پویایی در محیطرا حفظ نمایند و این می موجود وضع سازمانی هاها و روششیوه، هاپاداش، ارتباطات، سیاست

شود، به این مدیران آزادی عمل رسد این روش به دلیل نبود آزادی عمل مدیران باشد. بنابراین پیشنهاد میورزشی باشد.  به نظر می

 بیشتری داده شود تا از خالقیت و نوآوری خود جهت انجام امور بهره گیرند.

  ان ورزشگرا، عزت نفس، مدیرگرا، سبک رهبری عملسبک رهبری تحول واژگان کلیدی:
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 المللی ورزشی در ایرانبررسی موانع درون سازمانی کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین

 دوست قهفرخی. ابراهیم علی3 . سید نصراهلل سجادی2. شهرام عبدی 1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران1

 . دانشیار دانشگاه تهران2

 . استادیار دانشگاه تهران3

هایی با مقیاس ( رویدادهای ورزشی بزرگ، رقابت2212زشی نقش مهمی را در جوامع امروزی بر عهده دارند، طبق نظر روچ )رویدادهای ور

(. پدیده درخواست میزبانی رویدادهای 1المللی برخوردارند)مندان فراوانی داشته و از اهمیت بینبزرگ هستند که جذابیت وسیعی دارند، عالقه

پیمایشی، به لحاظ -ی شهرها و کشورها شده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفیهای توسعهاستراتژیبزرگ ورزشی بخشی از 

ی محقق ساخته استفاده انجام گرفته است. جهت جمع آوری نظرات از پرسشنامهها بصورت میدانی آوری دادههدف کاربردی و از نظر جمع

ارزشی لیکرت تهیه شد، که این گویه ها بصورت نهایی شناسایی و در قالب دسته  5و طیف  گویه 22. پرسشنامه محقق ساخته با شده است

گویه(. 2امنیتی)-گویه( و سیاسی2قانونی)-گویه(، حقوقی2گویه(، منابع انسانی)12های زیر در پرسشنامه گنجانده شد: موانع مدیریتی)بندی

تایید قرار گرفت و پایایی درونی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ مقدار تن از صاحبنظران مورد 12صوری و محتوایی آن توسط  روایی

آماری پژوهش حاضر شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان تا سطح معاونان، هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک، عوامل  گزارش شد. جامعه 92/2

های المپیک، های ورزشی حاضر در بازیبهشتی، مدیران ارشد فدراسیونبرگزاری دوازدهمین دوره المپیاد دانشجوئی کشور در دانشگاه شهید 

نفر  132های مختلف شامل رئیس، نواب رئیس و دبیر فدراسیون مربوطه بودند که مجموعا برابر با های جهانی رشتههای آسیایی و جامبازی

ی کل شمار استفاده شد، بنابراین نمونه آماری تحقیق برابر شد. در این پژوهش به علت محدود بودن تعداد اعضای جامعه از روش نمونه گیر

ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی آزمون فریدمن جهت تعیین اولویت این موانع، صورت جامعه آماری بود. تجزیه و تحلیل آماری یافته

 شود.ح شده پرداخته میهای مطرهای مرتبط با مولفهترین گویهدر این بخش به رتبه بندی مهم پذیرفت.

 میانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین هاگویه هامولفه

 

 مدیریتی

 

 92/6 92/2 22/3 کمبود استراتژی کالن جهت اخذ میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در نزد مسئولین غیر ورزشی

 22/3 23/2 95/6 (Bid Bookکمبود  تهیه و تدوین کتاب در راستای درخواست میزبانی)

26/3 کمبود ثبات در مدیریت ارشد ورزش کشور  11/1  22/5  

منابع 

 انسانی

 

52/3 ای و کارآمد در زمینه کسب میزبانی در ساختار ورزش کشور کمبود بخش ویژه و یک تیم حرفه  26/1  26/3 

22/2 گیری اندک از دانش متخصصان برجسته در امر کسب و برگزاری رویدادها در کشوربهره  22/1  25/2 

52/2 اعتماد بنفس اندک مسئولین، در ارزیابی توانایی خود جهت برگزاری رویداد  92/2  15/2 

-حقوقی

 قانونی

 21/3 22/1 96/3 رعایت اندک قوانین حق پخش تلویزیونی در کشور

 22/2 92/2 11/3 المللی ورزشیها و قوانین بینتوجه اندک مدیران به پروتکل

 26/2 11/1 96/2 مقررات موجود درخصوص ورود آسان به داخل کشور کمبود قوانین و

-سیاسی

 امنیتی

22/3 میزان اندک ارتباطات سیاسی با کشورهای صاحب نفوذ   92/2  96/2  

22/3 المللی ورزشی های بانفوذ در مجامع بینها و کرسیکمبود پست  96/2  26/2  

36/3 المللی ورزشینتعامالت اندک مدیران ورزش کشور با نهادهای بی  29/2  22/2  

های المللی ورزشی در جمهوری اسالمی ایران با مشکالت و چالشبه طور کلی، نتایج نشان داد کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین

ای بزرگ زیادی در بخش درون سازمانی مواجه است. نکته مهم اینکه با برطرف کردن یک الی دو مورد از موانع، کسب میزبانی رویداده

شود؛ موانع بصورت مرتبط و وابسته به یکدیگر بوده و باید به تمامی موانع در کشور پرداخته شود و ارائه راهکار قابل ورزشی محقق نمی

ریزی و راهبردهای پیش روی خود شود نهادهای ذیربط در برنامهقبول برای رفع تمامی موانع مطرح و اجرایی شود، از این رو پیشنهاد می

هت کسب میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در کشور به موانع درون سازمانی پیش روی کسب میزبانی این رویدادها توجه و ج

 اهتمام ویژه داشته باشند و سعی در برطرف کردن این موانع و سایر موانع داشته باشند.

 ی، موانع حقوقی، موانع سیاسیرویداد ورزشی، موانع مدیریتی، موانع منابع انسان واژگان کلیدی:
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 مطالعه کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 دانشگاه گیالن از دیدگاه دانشجویان
 . سپیده شبانی3  زاده. محمد حسن قلی2 . مهرعلی همتی نژاد1

 . دانشیار دانشگاه گیالن2و  1

 یالن . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گ3  

 

 مقدمه

هایی مثل مدیریت های تولیدی فلسفه مشتری مداری را درک کرده و به نگرشها و مؤسسات آموزشی مانند سایر سازمانامروزه دانشگاه 

 برای رشد، مهم عاملی عنوان به خدمات کیفیت ها کمک کند. موضوعکیفیت روی آورده اند تا در ارائه هر چه بهتر خدمات به آن

(. گام 2) است گرفته قرار هاسازمان کار مدیریت دستور در فراگیر و ثرؤم راهبردی، موضوعی عنوان به و هاسازمان ماندگاری و موفقیت

یی برای رفع یا کاهش هایاستراتژی ارتقای کیفیت خدمات، تعیین شکاف کیفیت خدمت و در پی آن اتخاذ هابرنامهاساسی در تدوین 

روند تحوالت نظام آموزش عالی حاکی از آن است که آموزش عالی باید با مد نظر قرار دادن افزایش کمی نگاهی به (. 2آن شکاف است )

آموزش با کیفیت  (.3)د تعداد دانشجویان و نیز تنگناهای مالی موجود، به حفظ، بهبود و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی نیز بپرداز

(. نتایج پژوهش سجادی و 5شود )بخش برای دانشجویان تعریف مییادگیری اثر هایمطلوب در آموزش عالی معموالً با ارتقای فرصت

( از کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران نشان داد که در همه ابعاد کیفیت شکاف منفی و 1392همکاران )

 دار وجود دارد. معنی

 شناسیروش

تمامی دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن در نیمسال اول  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه آماری آن 

دانشجو بصورت تصادفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب و به دو پرسشنامه ادراکات و انتظارات  226بود.  1392-95تحصیلی 

مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده روایی ابزار مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده )مدل سروکوال( پاسخ دادند. 

آماری  آزمون، از 26اسمیرنوف -با استفاده از آزمون کالموگراف هادادهپس از بررسی توزیع  از ضریب همبستگی درونی محاسبه شد.

 استفاده شد. P≤25/2ویلکاکسون در سطح 

 هایافته

ان از کیفیت خدمات آموزشی دانشکده مورد مقایسه قرار گرفت که در همه ابعاد، امتیاز ادراکات امتیاز بین ادراکات و انتظارات دانشجوی 

ه و به عبارتی در هر پنج بُعد شکاف منفی دبو هاآنی کمتر از انتظارات داریمعنوضعیت موجود( به طور ت )دانشجویان از کیفیت خدما

  (.1)جدول  وجود داشت
 یلکاکسون در مورد مقایسه ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدماتنتایج آزمون و. نتایج 1جدول 

 SD± M Mean ابعاد کیفیت

rank 
Sum of 

ranks 

تفاوت 

  هانیانگیم

 )شکاف(
 

Z sig 

عناصر 

 عینی

 93 52/15 22/2±99/2 ادراکات
12/1- 

922/13- 
* 

221/2 
 33232  22/133 22/6±22/2 انتظارات

 اعتبار
 222 22/52 32/2±12/1 ادراکات

92/1- 
692/13- 

* 
221/2 

 32292 26/135 32/6±22/1 انتظارات

 221/2 -233/13 -11/2 221 12/22 21/2±22/1 ادراکات پاسخگویی

                                                           
26. Kolmogorov- Smirnov Test 
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 * 32235 11/136 32/6±32/1 انتظارات

 اطمینان
 222 22/22 19/2±22/1 ادراکات

15/2- 
952/13- 

* 
221/2 

 35223 29/136 32/6±12/1 انتظارات

 همدلی
 623 52/53 62/2±22/1 ادراکات

62/1- 
333/13- 

* 
221/2 

 32253 12/132 22/6±22/2 انتظارات

 

 گیرینتیجه

ویلکاکسون، نشان داد که در همه ابعاد کیفیت خدمات آموزشی دانشکده  آزمونبا استفاده از  هادادهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  

(. بیشترین شکاف کیفیت مربوط به بُعد اطمینان P<25/2د )وجود دار داریمعنعلوم ورزشی دانشگاه گیالن شکاف منفی تربیت بدنی و 

در واقع در همه ابعاد کیفیت )عناصر عینی، اعتبار، پاسخگویی، اطمینان . ( بود-12/1( و کمترین آن مربوط به بُعد عناصر عینی )-15/2)

ی کمتر از انتظارات )وضعیت مورد انتظار( داریمعنموجود( به طور  وضعیت)ت شجویان از کیفیت خدماو همدلی( امتیاز ادراکات دان

بوده و در همه ابعاد شکاف منفی وجود داشت. شکاف منفی بیانگر این است که انتظارات دانشجویان از ارائه خدمات، فراتر از  هاآن

 هایکانال ایجاد با مدیران و مسئولین تا شودمی پیشنهاد ابعاد همه در شکاف وجود به توجه با از وضع موجود است. هاآنادراکات 

 نمایند. اقدام شکاف حذف یا و کاهش در مراتبی سلسله سطوح کاهش و با دانشجویان رسمی غیر و رسمی

 کیفیت، خدمات آموزشی، مدل سروکوال واژگان کلیدی:
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 ع اول تا  پنجم ابتدایی نسبت به معلم ورزش بررسی نگرش دانش آموزان مقاط

 هادر مدرسه و رتبه بندی آن
 . سارا کشکر2. میثم صفری  1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران1

 . عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران2

 

انش آموزان مقاطع اول تا پنجم دوره تحصیلی ابتدایی نسبت باه معلام ورزش در مدرساه و رتباه     پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش د

توصیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان قدس  -ها، به روش پیمایشیبندی آن

نفر به عنوان نمونه آمااری   222گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد مونهاز توابع استان تهران تشکیل می دهد که با استفاده از روش ن

نظران ایان حاوزه   ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید اساتید و صاحبها پرسشنامه محققانتخاب شد. ابزار گردآوری داده

آموزان جهت برآورد همسانی درونی گویاه هاا تأییاد شاد کاه       نفر از دانش 32مطالعاتی رسید و پایایی آن نیز با اجرای مقدماتی بر روی 

تک نمونه ای و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل  tهای گردآوری با استفاده از آزمون پارامتریک به دست آمد. داده 22/2آلفای کرونباخ آن 

رزش مثبات اسات و میاانگین باه دسات      گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در حالت کلی نگرش دانش آموزان نسبت به معلم و

ها نسابت باه معلام    چنین با استفاده از آزمون فریدمن نگرش پایه( و همsig=0/001( و )t=16/24باشد )آمده نیز باالتر از حد متوسط می

 ورزش انجام شد.

 نگرش، ورزش، معلمان، دوره ابتدایی    واژگان کلیدی:
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 بر مدیریت یک رویداد ورزشی کدامند؟عوامل تأثیرگذار 

 مینا خدایاری

 پردیس نسیبه تهران دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان،

 

ها، ارتباط با پرسنل، درآمدهای بالقوه یک ریزی، مدیریت مالقاتها اعم از رهبری، برنامهمدیریت یک رویداد ورزشی در تمام زمینه

گرا مورد گرا و تحولست. این مقاله، حوزه رهبری مدیریت یک رویداد ورزشی را به دو صورت عملرویداد ورزشی و غیره حائز اهمیت ا

 ها و جلسات پرداخته است. بحث قرار داده و به بررسی مدیریت مالقات

ر داده است. اطالعات مقاله حاضر، از نوع مقاالت توصیفی است و به صورت تحلیلی مدیریت رویداد و عوامل مؤثر بر آن را مورد مطالعه قرا

 ای گردآوری شده است.این پژوهش به روش کتابخانه

نتایج این مطالعه، حاکی از آن بود که ارتباط برقرار کردن با کارکنان به ویژه قبل و در حین اجرای رویدادهای ورزشی اهمیت فوق 

 توانند بر رویداد ورزشی اثر منفی بگذارند.                              یاند، مریزی شدهای دارد و مدیریت و جلساتی که به صورت ضعیف برنامهالعاده

 مدیریت یک رویداد ورزشی: 

 ریزی، سازماندهی هماهنگیانجام عملیات قبل از اجرا : برنامه .1

 های اجرایی در جریان برگزاری یک رویداددر هنگام اجرا : فعالیت .2

قال وسایل، انجام امور بهداشتی(، )بخش ارزیابی: بررسی و  مقایسه عملکردها، بعد از اجرا )بخش عمومی: تسویه حساب، انت .3

 بندی نهایی(                                                                                                                جمع

های مختلفی چون پخش تلویزیونی، تبلیغات و بازرگانی، تواند از راهنتیجه دیگر این بود که درآمدهای بالقوه یک رویداد ورزشی می

 درآمدهای مسابقه و غیره ایجاد شود. 

دهد که مدیریت رویدادهای ورزشی به طور تدریجی از شکل سنتی خود خارج شده و به سوی عالوه بر موارد فوق، این پژوهش نشان می

 باشد .حاضر جوابگوی نیازهای اساسی بشر نمی رود و شکل سنتی آن در عصرتخصصی شدن پیش می

 مدیریت، رویداد، ورزش، رهبری، درآمد واژگان کلیدی:
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 بررسی عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیت های بدنی اوقات فراغت 

 دانش آموزان پسر مدارس شهرستان کرج

  3. مرتضی مطهری3 . مهدیه مطهری2. نسرین میرزایی 1

 نشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد کرج. دا1

 . دانش آموخته کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران2 

 . دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران3

 

توان آنان را با فواید ناشی از ورزش و مغتنمی است که می های بدنی دانش آموزان در دوران تحصیل، فرصتتوجه به ورزش و فعالیت

های بدنی اوقات فراغت بندی عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیتهدف از پژوهش حاضر، رتبههای بدنی بیشتر آشنا ساخت. فعالیت

ر مدارس شهرستان کرج بود که دانش آموزان پسر مدارس شهرستان کرج است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پس

گیری تحقیق نفر از آنها  از پنج دبیرستان پسرانه بصورت تصادفی منظم به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار اندازه 329

استفاده از ورزشی مورد تآیید قرار گرفت و پایایی آن با ساخته بود. روایی این پرسشنامه توسط متخصصین مدیریتمحقق پرسشنامه

ترین عوامل تأثیرگذار در بخش بدست آمد. با توجه به نتایج تحقیق و آزمون فریدمن مشاهده شد که مهم α=% 92ضریب آلفای کرونباخ 

(، در بخش وضعیت اماکن و فضاهای m=11/5، وضعیت تغذیه در منزل )m=11/57)حوصلگی )موانع فردی به ترتیب تنبلی و  بی

ترتیب اولویت های اجتماعی به (، در بخش اهمیت سایر فعالیتm=22/5( و شلوغی اماکن و فضاهای ورزشی )m=22/5ورزشی کمبود)

های بدنی، (، در بخش نگرش و عالقه به فعالیتm=39/3گیری دبیران و فشردگی دروس )، سختm(=69/3داشتن مسائل دیگر )

های مسئول به ترتیب فقدان امور ورزشی دانش آموزان توسط سازمانریزی و ساماندهی ( و در بخش برنامهm=29/2نداشتن همراه )

-(، مهمm=96/2(، کمبود وسایل ورزشی و کمک آموزشی)m=21/2های ورزشی دایر در مدارس)استفاده از مربیان متخصص در رشته

بدنی اوقات ایی در افزایش سطوح فعالیتتواند سهم به سزهای بدنی بود. رفع موانع ذکر شده میترین عوامل تأثیرگذار بر انجام فعالیت

 فراغت دانش آموزان پسر مدارس شهرستان کرج داشته باشد.
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 شهر تهران انفرادی و های تیمیزنان لیگ برتر رشته زندگی سبک و عاطفی هوش مقایسه

   . حسین عیدی2  . مینا رضایی1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه1

 ستادیار، دانشگاه رازی کرمانشاه. ا2
 

 مقدمه

 آگاهی، خود طریق از تواند می آن دارنده که است مهارتی هیجانی هوش": نمایدمیهوش هیجانی را اینگونه تعریف  (،1995گلمن )

ز طریق مدیریت را درک کند و ا هاآن تأثیر همدلی طریق از بخشد، بهبود را آن مدیریتی خود طریق از کند، کنترل را خود روحیات

 یابیارز گران،یاحساسات د یابیاز  از شش بعد: ارز یجانی. هوش ه"(1) ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را باال ببردروابط به شیوه

سبک زندگی، (. 2) شده است لیتشک ،ینیب خوش نیاحساسات و عواطف و همچن یریبکارگ ،یمهارت اجتماع ،یمیتنظاحساسات، خود

های شخصیتی، تغذیه، ورزش، خواب، مقابله با استرس، حمایت اجتماعی، و استفاده از ندگی فرد است و عواملی همچون ویژگیشیوه ز

های فردی و اجتماعی آنان را در زندگی مورد ارزیابی و بررسی توان میزان موفقیتشود. با ارزیابی سبک زندگی افراد میدارو را شامل می

اجرا  مرحله ی بهو انفراد یمیت یهابرتر رشته گیزنان ل یو سبک زندگ یهوش عاطف سهیمقا بررسی هدف با وهشپژ (. این3قرار داد )

 .درآمد

 شناسیروش

 تهران شهر ی )کاراته، تکواندو، پینگ پنگ(و انفرادی )بسکتبال، هندبال، فوتسال( میت هایبرتر رشته گیزنان لجامعه آماری پژوهش، 

گیری پرسشنامه . ابزار اندازهدادند پاسخ پژوهش پرسشنامه به ورزشکار نخبه زن انتخاب شدند و 122تحقیق  بود و برای انجام این

گیری از سوالی سبک زندگی ریف بود. مقیاس اندازه 32سوالی هوش هیجانی الن و همکاران، پرسشنامه  33مشخصات فردی، پرسشنامه 

 29/2کرونباخ برابر با ضرایب آلفای. رونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه استفاده گردیدکای لیکرت بود و از آلفاینوع طیف پنج گزینه

 بود.

 یافته ها

های اجتماعی تفاوت فقط در بعد مهارت یو انفراد یمیت هایورزشکاران رشته یجانیهوش هبین های پژوهش حاکی از آن بود که یافته 

ای انفرادی باالتر است. بین سبک زندگی ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی فقط در بعد هوجود دارد. که میانگین این بعد در رشته

پیشگیری از بیماری و سالمت روانشناختی و اجتناب از مصرف دارو و مواد مخدر و الکلی تفاوت وجود دارد. بعد پیشگیری از بیماری و 

 های تیمی برخوردار بود.تیمی و سالمت روانشناختی از رتبه باالتری در رشتههای اجتناب از مصرف مواد و دارو از رتبه باالیی در رشته

 گیرینتیجه

به تقریباً نیز در عملکرد ورزشی و پیشرفت خود های تیمی و انفرادی ر رشتهتوان گفت که زنان ورزشکاآمده میدستاتوجه به نتایج بهب 

منظور ارتقای هوش هیجانی ورزشکاران بدون در نظر شود که تمریناتی بهنهاد میرو پیشازاین. برنداندازه از هوش هیجانی سود می کی

 .ریزی شودورزشکاران برنامهه ورزشی برای کلی هگرفتن نوع رشت

 هوش عاطفی، سبک زندگی، زنان لیگ برتر  واژگان کلیدی:
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 شیهای ورزهای شخصیتی مربیان تیمهای مدیریت جلسات تمرین با ویژگیرابطه سبک
 . مسعود نادریان2. نرگس قدوسی  1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی1 

 . دانشیار دانشگاه اصفهان2

 
 مقدمه

عوامل  دهدها نشان میترین موضوعات در جلسات تمرین است. بررسیمهم یکی از بخششیوه آموزش و برنامه ریزی  تمرینات مؤثر و اثر

متخصصان علوم ورزشی معتقدند  را بررسی کرده اند. های مختلف آنبوده و محققان از جنبه بسیار زیاد مرتبط با آموزش و تمرین مؤثر

تر مهم دهند،های ورزشی انجام میها و باشگاههر آنچه مدیران و سایر نیروها در سازمان اقدامات مربیان در جلسات تمری.ن در مقایسه با

وأم با آموزش،  شامل همه رفتارهایی است که مربیان برای بهبود اجرای ورزشکاران (. زیرا جلسات تمرین ت12، ص. 1392است )نادریان، 

(. امروزه چگونگی رابطه مربی با ورزشکاران کانون بسیاری از 123، ص. 1392دهند )نوروزی سید حسینی، و تربیت آنان انجام می

شان آشکار های اختصاصی مربیان را با موفقیتمختلف و مهارت های علومگری، رابطه یافتهتحقیقات شده و در بازبینی مبانی نظری مربی

)الهی، پیمان فر  تواند به موفقیت برسدساخته است. بدون تردید، در ورزش  هیچ ورزشکاری بدون داشتن یک  مربی آگاه و شایسته نمی

های برنامه ههای ویژه از کلیدانش و آگاهیهای چندگانه، به منظور آموزش، نیازمند مهارت ورزش،مربیان . (159، ص. 1392و صابر، 

رویکردهای مختلفی به نقش مربیان ورزش در ارتباط با آموزش باشند. های شخصیتی و رفتاری ورزشکاران  میورزشی و همچنین ویژگی

ی مربیان ورزش تأکید های فنها و شایستگیکنند و تعدادی بر نقشبرخی به شخصیت مربیان ورزش توجه می و تمرین مؤثر وجود دارد.

 هایی است که اساس آن رفتاراند که در برگیرنده تمام جنبهمفهوم مدیریت جلسات تمرین توجه کرده به تازگی برخی محققان به دارند.

 واقعی مربیان در جلسات تمرین است.

های ورزشی فوتبال در ان تیمهای شخصیتی مربیهای مدیریت جلسات تمرین با ویژگیهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک 

نفر به عنوان حجم نمونه  122نفر از مربیان زن و مرد  فوتبال بود که با استفاده از جدول مورگان  222اصفهان بود. جامعۀ آماری شامل 

بی سی  های سبک مدیریت )ایانتخاب شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی ا همبستگی بود که در آن مربیان به سؤاالت پرسشنامه

 پاسخ دادند. سی( و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت

 معناداری مربیان رابطه شناسیوظیفه از بین پنج ویژگی شخصیتی، تنها با ویژگی نتایج نشان داد که سبک مدیریتی آموزش مربیان 

سبک  داشت. ه معنادار وجودرابط شناسیو وظیفه نژندی، سازگاریروان ویژگی با رفتاری مربیان مدیریت سبک داشت. همچنین بین

نژندی مربیان رابطه منفی شناسی دارد. اما با ویژگی روانگرایی و سازگاری و وظیفهمدیریتی مربیان رابطه مثبت و معناداری با برون

سبک مدیریت  ( مبنی بر اینکه از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری بین1995مارتین و همکاران ) های این یافته با یافته .معنادار داشت

 باشد.مربیان مرد و زن وجود ندارد، همخوان می

 های ورزشی.های شخصیتی، مربیان تیمهای مدیریت جلسات تمرین، ویژگیسبکواژگان کلیدی: 
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 رانیا یهادانشگاه یورزش رانیمد نیدر ب یسازمان تیو موفق یسازمانساختار  نیارتباط ب یبررس

 . بابک عظیمی3   الیی. رضا ط2  . نسترن سلیمی1
 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران. 1

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال. 3و  2

 

 مقدمه

های احتمالی و دستیابی به های ورزشی برای مقابله با تهدیدات محیطی، استفاده از فرصتالخصوص سازمانها علیدر عصر حاضر سازمان

های درونی را شناسایی کرده مسائل و ابعاد مختلف سازمانی را موشکافی نمایند، نقاط ها و توانمندیف سازمانی ناچارند ظرفیتاهدا

های حاضر که نقش مهمی در کلیه های ورزشی نیز به عنوان بخشی از سازمان(. سازمان1ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند )

(. 2کشند )باشد و مدیران ورزشی این بار را بر دوش میگی و خانوادگی افراد داشته نیز از این قائله مستثنی نمیابعاد اجتماعی، فرهن

مدیران ورزشی باید موجبات حرکت رو به جلو و نیز سیر صعودی دستیابی به اهداف سازمانی را در سازمان های ورزشی فراهم آورند 

های سازمانی و عوامل اثرگذار درون سازمانی نظیر: هدف ها، های سازمان، شناخت آسیبدفامروزه الزمه تحقق بخشیدن به ه (. 3)

(. محقق در این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سؤال و موضوع 2باشد )های مفید میپاداش، رهبری مکانیزم ،ساختار، ارتباطات

شش گانه درون سازمانی و ارتقا و موفقیت سازمان در بین مدیران  باشد که آیا بین قوت و ضعف عامل ساختار سازمانی از عواملمی

 های ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟ورزشی دانشگاه

 شناسیروش

روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران ادارات  

گیری بصورت روش و نمونه N=nمراکز آموزش عالی کشور تشکیل داد که حجم نمونه برابر با جامعه آماری بود  تربیت بدنی دانشگاهها و

( و موفقیت/ ارتقا مقیمی ODQباشند. در این تحقیق نیز از دو پرسشنامه عوامل سازمانی )نفر می 66غیر تصاادفی هدفمند بود که جمعاً 

اساتید تأیید گردید و پایایی ابزار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عوامل  ( استفاده شد. روایی ابزار توسط1322)

بدست آمد. برای دست یابی به اهداف پژوهش ابتدا آمار استنباطی شامل  29291همچنین پرسشنامه موفقیت/ ارتقا   2993سازمانی 

تگی اسپیرمن جهت بررسی ارتباط متغییرها و آزمون چندگانه آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبس

 رگرسیون استفاده شد.

 هایافته

ی خطی بین متغیر مالک موفقیت سازمانی و متغیر پیش بینی کننده در این بخش از روش رگرسیون چندگانه برای تعیین وجود رابطه

بدست آمد، پس فرض اینکه رگرسیون معنی دار  2925کمتر از  sigر در جدول آنالیز واریانس مقدا )عامل ساختار( استفاده می کنیم.

 (.sig=0.026نیست را رد می کنیم )
 . )ضرایب رگرسیون(1جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب مانده ها بعد از پیش بینی

 Betaمدل(  )برآورد پارامتر های انحراف معیار برآورد B برآورد پارامتر() سطح معنی داری t)آماره آزمون( 

 29212 29232 29222 29193 29225 ساختار 

 

های مدل ( ، برای پارامتر مدل رگرسیون )عوامل( ، مقادیر برآورد پارامترها، انحراف معیار برآورد پارامترها، برآورد پارامتر1در جدول )

آمده است. نتایج رابطه خطی بین موفقیت سازمان با ها به دست داری برآرد پارامتررگرسیون استاندار شده، آماره آزمون و سطح معنی

( است که این سطح معنی داری وجود رابطه 29212داری نشان می دهد که سطح معنی داری عامل ساختار )عامل ساختار و سطح معنی
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ارتباط  ODQساختار (. پس فرض اینکه بین موفقیت سازمان و sig>0.05کند )ی خطی بین موفقیت سازمان و عامل ساختار را رد می

است. پس فرض نرمال  29253های هدف سطح معنی داری برابر اسمیرنف در داده-کنیم. آماره ی آزمون کولموگروفوجود دارد را رد می

پذیریم که اطمینان مطلوبی است.  نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین موفقیت سازمان با می 29922های هدف را با اطمینان بودن داده

است. سطح معنی  29222( و میزان همبستگی آن 29562داری را نشان داد که سطح معنی داری ضریب )مل ساختار و سطح معنیعا

 (.sig>0.05داری نشان داد که میزان ارتباط خطی بین موفقیت سازمان و عامل ساختار  بسیار کم می باشد )

ه بین عامل ساختار با موفقیت سازمانی در بین مدیران ورزشی دانشگاههای با توجه به نتایج بدست آمده معلوم شد کبحث و نتیجه گیری

ایران رابطه معناداری وجود ندارد.که می توان چنین نتیجه گرفت که به دلیل واضح نبودن سیاستها و استراتژی های مدیران و عدم 

بین ساختار و موفقیت سازمان وجود ندارد. که این  هماهنگی و هم سویی و حمایت از تالش های مدیران تربیت بدنی ارتباط معنی داری

بهترین اقدام برای اصالح و تقویت هر سازمانی ( مطابقت ندارد. 2225فرست ) (،1995(، زلف )2223نتایج با نتایج تحقیقات هیل )

سی عوامل سازمانی که ساختار گردد. لذا بررشناسایی و شناخت عوامل سازمان است که باعث عملکرد مؤثر و نهایتاً موفقیت/ ارتقا می

های این کند تا بتوان از طریق یافتههای کشور ایجاب میباشد، در بین مدیران ورزشی ادارات تربیت بدنی دانشگاهیکی از آن عوامل می

 تحقیق تصویر روشنی از آن ارائه داد.

 رانیا یهادانشگاه ی،ورزش رانیمد ی،سازمان تیموفق ی،سازمان: ساختار واژگان کلیدی
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 بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان تربیت بدنی در راستای تقویت روحیه کارآفرینی

  ))مطالعه موردی: استان اردبیل 

 . ابوالفضل فراهانی2. نسرین عزیزیان کهن   1
 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی1

 ام نور. استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پی2

 

 مقدمه

 تربیت دروس محتوای و سرفصل با ارتباط در ورزشی کارفرمایان و بدنی تربیت دانشجویان نظرات بررسی تحقیق این انجام از هدف 

-دانش کارآفرینی در مؤثری نقش تواندمی دروس محتوای آیا که است سؤال این به پاسخگویی صدد در مطالعه این. باشدمی بدنی

  خیر؟ یا باشد داشته آموختگان

 شناسی روش

 استان ورزشی بخش کارفرمایان از نفر 29 و دانشجویان از نفر 262 تعداد منظور بدین. باشد می میدانی نوع از و توصیفی تحقیق روش

-محقق مهپرسشنا از تحقیق اصلی سؤاالت به دهیپاسخ جهت هاداده گردآوری برای. شدند انتخاب تحقیق آماری نمونه عنوان به اردبیل

 سؤاالت با مشابه سؤاالت حاوی ایپرسشنامه و دانشجویان برای لیکرت ایدرجه پنج مقیاس در پاسخ بسته سئوال 22 شامل که ساخته

 و بدنی تربیت رشته متخصصان توسط هاپرسشنامه این اعتبار.  گردید استفاده باشد،می کارفرمایان برای پاسخ باز سؤال دو و دانشجویان

 به اطالعات. گردید ارزیابی درصد 23 کرونباخ آلفای طریق از و بازآزمایی روش از پرسشنامه این پایایی و شد تأیید و بررسی زشیور علوم

 نظر مقایسه منظور به و شد تحلیل تحقیق سؤاالت و اهداف با متناسب توصیفی هایآماره از گیریبهره با هاپرسشنامه از آمده دست

 .گردید استفاده استودنت T آزمون از آموزشی نیازهای مورد در مدیران و مربیان

 هایافته

 بدنی تربیت دروس سرفصل تناسب خصوص در( ستادی مدیران و مربیان) کارفرمایان از گروه دو نظرات بین که  داد نشان تحقیق نتایج 

 تربیت هایدانشکده نقش و( T=0/68 و P=0/35) یکارآفرین مراکز طریق از آموزشی راهکارهای و( T=2/92 و p=0/56) شغلی نیازهای با

 و P=0/16) آموختگاندانش کارآفرینانه هایفعالیت از حمایت در دولت نقش و( T=1/91 و P=0/26) کارآفرینی روحیه تقویت در بدنی

T=0/20 )ندارد وجود معناداری آماری تفاوت . 

 گیرینتیجه

 انطباق و نظرتجدید اجرا، و یادگیری هایمحیط بین تعاملی و میانه فضای ایجاد بدنی، تربیت دانشجویان به کارآفرینی آموزش لزوم 

 هایمؤلفه دیگر از کند حمایت ورزش عرصه در هاخالقیت و هانوآوری از بتواند که قوانینی تدوین و جامعه نیازهای با محتوا و سرفصل

  .باشدمی مقاله این در بحث مورد

 شغلی بدنی،نیازهای تربیت آموختگان آموزشی، کارفرمایان، دانش نیازهای نی،: کارآفریواژگان کلیدی
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 بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی

 های ورزشی منتخبکارکنان فدراسیون 

  . محسن توکلی2 عباس شعبانی. 1

 ت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهنأعضو هی. 2و  1

 

تارین آن عامال انساانی اسات نیاروی انساانی       وری در سازمان نیاز به تأمین شرایط چندی احساس می شود کاه مهام  برای افزایش بهره

وری است و انگیزش کارکنان باعث افزایش سطح روحیه و رضاایت شاغلی کارکناان    ترین عامل بهرهانگیخته برای انجام وظایف خود مهم

این تحقیق از نوع توصیفی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق آید. روش پژوهش در فراهم می

نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شادند. ابازار    136ها فدراسیون ورزشی بودند که از بین آن 22شامل کلیه کارکنان 

عات شخصی، عوامل انگیزشی و بهداشتی، و رضاایت شاغلی باود(. اعتباار پرسشانامه      جمع آوری تحقیق شامل سه نوع پرسشنامه ) اطال

/. بوده که نشانگر پایاایی قابال قباولی آن مای باشاد. پاس از       23و  26/2بهداشتی و پرسشنامه رضایت شغلی به ترتیب  -عوامل انگیزشی

و ضریب همبستگی پیرسون به بررسی و اهداف پژوهش  مستقل tآوری اطالعات با روش آمار توصیفی، آزمون کلموگروف اسمیرنف، جمع

های پژوهش حاکی از آن بود که در زمینه عوامل انگیزشی، قدرت تصمیم گیری و در زمینه عوامال بهداشاتی، رواباط    پرداخته شد. یافته

رضاایت شاغلی کارکناان     دهاد کاه باین میازان    های استنباطی نشاان مای  بین فردی دارای بیشترین امتیاز بودند. همچنین تحلیل داده

های ورزشی منتخب تفاوت معنی داری وجود ندارد و در جهت ارتباط عوامل انگیزشی و بهداشتی باا رضاایت شاغلی کارکناان     فدراسیون

تفاوت معناداری مشاهده نگردید. و در نهایت رضایت شغلی کارکنان زن اندکی بیشاتر از ماردان باوده اسات. هار چناد در باین عوامال         

 و بهداشتی زنان و مردان تفاوت معنا داری دیده نشد.  انگیزشی 

 . نتایج آزمون پیرسون جهت ارتباط عوامل انگیزشی و رضایت شغلی1 جدول شماره

 پرداخت ارتقا همکار سرپرست کار رضایت شغلی 

 -113/2 -25/2 26/2 -12/2 23/2 -19/2 عامل انگیزشی

 232/2 22/2 -22/2 22/2 12/2 -/26 مسئولیت پذیری

 -12/2 -22/2 -25/2 22/2 22/2 -2/2 جنبه ذاتی کار

 -22/2 -23/2 -22/2 -11/2 21/2 -25/2 تقدیر و باز شناسی

 -23/2 -25/2 -212/2 -22/2 -25/2 -19/2 قدرت تصمیم گیری

 

 25/2تفاوت در سطح  شود در هیچ کدام از عوامل انگیزشی با میزان رضایت شغلی کارکنانهمانگونه که در جدول باال مشاهده می

 . مشاهده نگردید

 گیرینتیجه

گیری و سپس تقدیر و بازشناسی بیشترین میزان انگیزش را در نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل انگیزشی مربوط به قدرت تصمیم

کاری بیشترین و سرپرستی  همچنین عوامل بهداشتی مربوط به عوامل روابط بین فردی، امنیت شغلی و شرایط .کنندکارکنان ایجاد می

 .کنندو حقوق و مزایا کمترین میزان را در عوامل بهداشت کارکنان ایفا می

 : عوامل انگیزشی، عوامل بهداشتی،  فدراسیون،  هرزبرگ، رضایت شغلیواژگان کلیدی
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 های ورزشی شهر همدانآفرین و سرمایه اجتماعی در سازمانبررسی رابطه بین رهبری تحول

 . فریبا رضایی حمید3. علیرضا حجی پور 2ادی تیپ . ه1

 . دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران،2و1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی3 

 

 مقدمه 
رفته است. رهبری تحول ای قرار گهای رهبری در روانشناسی سازمانی است که مورد تحقیق گستردهرهبری تحول آفرین یکی از پارادایم

دهد. با توجه به تحقیقات انجام شده در آفرین، رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و به عالوه تعهد عاطفی آنان را افزایش می

ی سرمایه های امروز و نیز بررسهای اخیر در دنیا و با توجه به اهمیت مدیریت تحول آفرین به عنوان سبک مدیریت موفق در سازمانسال

 ها است. اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمان

 شناسیروش

ها ابتدا از دهد، از نوع همبستگی است. برای آزمون فرضیهپژوهش از نوع توصیفی است و چون رابطه بین متغیرها مورد سنجش قرار می

رین مؤثر در رفتار شهروندی سازمانی از تحلیل رگرسیون چند شد. برای شناسایی عوامل رهبری تحول آف استفاده همبستگی پیرسون

 عاملی ساده استفاده شده است. 

 هایافته

 

 ابــعــاد
 رهبری

 تحول آفرین 

های ویژگی

 آرمانی

رفتارهای 

 آرمانی

ترغیب 

 ذهنی

انگیزش 

 الهام بخش

مالحظات 

 فردی

سرمایه اجتماعی 

 سازمانی

       اااا رهبری تحول آفرین

      اااا 22/2** ای آرمانیهویژگی

     اااا 21/2** 26/2** رفتارهای آرمانی

    اااا 25/2** 56/2** 63/2** ترغیب ذهنی

   اااا 65/2** 21/2** 22/2** 66/2** انگیزش الهام بخش

  اااا 22/2** 69/2** 25/2** 61/2** 25/2** مالحظات فردی

 اااا 22/2** 29/2** 52/2** 23/2** 53/2** 62/2** سرمایه اجتماعی

 

قابل قبول  2921است که در سطح خطایی  62/2بین سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی سازمانی ضریب همبستگی برابر با 

آفرین و های سبک رهبری تحولاست. همچنین در جدول باال ضرایب همبستگی عوامل مختلف نیز ارایه شده است که همبستگی مؤلفه

 اجتماعی سازمانی در آن مشخص شده است.  سرمایه

 گیری نتیجه

کند سبک رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارد، نتایج در ارتباط با فرضیه اهم این پژوهش، که بیان می

این نتیجه با مطالعات سایر دانشمندان  ( کهr=62/2و  P <21/2باشد)ای قوی میان این دو متغیر میبه دست آمده حاکی از وجود رابطه

 ( نیز هم خوانی دارد.2222، عسگری و دیگران 2222، سوالن 2225،کونل 2222، پودساکوف 1999پودساکوف و مکینزی 1923)ارگان 

 رهبری تحول آفرین، رهبری مبادله ای، رهبری عدم مداخله گر، سرمایه اجتماعی سازمانی واژگان کلیدی:
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 ی مربیان با جو انگیزشی وانسجام تیمی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال بانوان کشورهارابطه سبک

 . مهدی کهندل3. مهوش نوربخش  2. هانیه هاشمی  1
 . کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج1 

 . دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج2
 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج3  

 

ورزشی تحت تأثیر عوامل روانی و فیزیکی زیادی قرار دارد که شناخت چنین عواملی برای مربیگری و به حد مطلوب رساندن  فعالیت

تواند از سبک رهبری مورد استفاده مربیان و عملکرد بازیکنان ضرورت بسیاری دارد. موفقیت و پیشرفت یک تیم ورزشی قطعاً می

 گروهی حاکم بر آن متأثر باشد.  همینطور جو انگیزشی و میزان انسجام

 .بود ایران زنان بسکتبال برتر لیگ بازیکنان انسجام تیمی و جو انگیزشی با  مربیان هایسبک رابطه بین  تعیین تحقیق، این از هدف

 برتر لیگ نکلیه بازیکنا را تحقیق جامعه آماری است. شده اجرا میدانی به صورت که همبستگی بوده– توصیفی نوع از حاضر تحقیق

باشد که به صورت نفر می 155دادند. نمونه آماری این پژوهش به استناد جدول مورگان  تشکیل( =222N)  ایران زنان بسکتبال

( چالدوری و صالح LSSهای دموگرافیکی، مقیاس رهبری در ورزش )گیری تحقیق شامل پرسشنامهاند. ابزار اندازهتصادفی انتخاب شده

 5کارون و ویدمایر و براولی (GEQ( و پرسشنامه محیط گروهی )1993نیوتن و دودا )(PMCSQ) جو انگیزشی ، پرسشنامه 1922

از آمار توصیفی و استنباطی شدند.  توزیع آماری هاینمونه بین در پایایی و اعتبار تعیین از پس مذکور هایپرسشنامه ( بود.1925)

ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که چند متغیره جهت تجزیه و تحلیل داده مناسب از جمله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون

بین سبک رهبری و جو انگیزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین سبک رهبری و انسجام گروهی بازیکنان رابطه معناداری 

ک و جو انگیزشی مهارتی رابطه معناداری وجود داشت در های تمرین و آموزش، بازخورد مثبت، شیوه دموکراتیبین سبکمشاهده نشد. 

های رهبری و جو انگیزشی عملکردی رابطه معناداری مشاهده نشد. بین متغیر انسجام گروهی و جو انگیزشی حالیکه  بین سبک

بت و معناداری وجود ای، جو انگیزشی، جو انگیزشی مهارتی و جو انگیزشی عملکردی رابطه مثوظیفه-عملکردی، بین یکپارچگی گروه

 داشت. 

 سبک رهبری، جو انگیزشی، انسجام گروهی، لیگ برتر زنان، بسکتبال واژگان کلیدی:
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 استان خراسان یهاجودوکاران باشگاه اجتماعیارتباط بین ابعاد رفتار رهبری مربیان با انسجام 

 رد. الهه سعادتی ف3. حمید نعمتیان  2 . یعقوب ابراهیم پور1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، علوم تحقیقات تهران1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاداسالمی،واحد تهران مرکز2

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی3

 

 کندا در میان بازیکنان برجسته میهمدلی ر  ادراک بازیکنان از انسجام گروهی را تحت تأثیر قرار داده و احساس مربی،رفتار رهبری 

تواند تبعات و عواقب بدتری برای مربی و تیم و حتی باشگاه و در این میان کمبود یا عدم انسجام تیمی می (1326)حسینی کشتان،

 ... شودتواند شامل کسب نتایج ضعیف ، دلخوری طرفداران و تماشاگران و حتی از دست رفتن سرمایه باشگاه و داشته باشد که می

هایشان است تا با در پیش گرفتن های مربیگری مربیان در باشگاه. یکی از عوامل مرتبط با انسجام تیمی، سبک(2229 ،)رمضانی نژاد

روش مربیگری مناسب بتواند از وقوع مشکالت عدم انسجام یا کمبود انسجام تیمی جلوگیری کند. سبک های مربیگری براساس مدل 

باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی می ر آموزشی، دموکراتیک، بازخورد مثبت، حمایت اجتماعی، رفتار مستبدانهرفتاچالدوری شامل 

است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش استان خراسان  یهاجودوکاران باشگاه اجتماعیبا انسجام  انیرفتار مرب نیارتباط ب

برآورد شده  نمونه(. حجم =322Nباشد )میاستان خراسان  یهاجودوکاران باشگاهآن کلیه  باشد و جامعه آماریهمبستگی می -توصیفی

« LSS» رهبری در ورزشرفتار پرسشنامه ها ابزار جمع آوری داده نفر تعیین و به روش تصادفی انتخاب شد. 162براساس جدول مورگان 

ها با استفاده از پایایی پرسشنامه بود.( 1922وهمکاران،  دمیروی« )SEQ»اجتماعی محیط  هپرسشنامو ( 1922ح، الصچالدورای و )

ها، از آزمون بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده α=22/2و  α=29/2 ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته و به ترتیب 

ها، آزمون شدن غیر طبیعی بودن داده ها استفاده شد که پس از محرزطبیعی بودن توزیع داده به جهت بررسیاسمیرنوف  -کلموگروف

همبستگی اسپیرمن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد وضعیت رفتار مربیان )رفتار آموزشی، دموکراتیک، بازخورد مثبت، حمایت 

تر از حد متوسط است. دار اما پایینمعنی استان خراسان یهاجودوکاران باشگاهاجتماعی، رفتار مستبدانه( و وضعیت انسجام اجتماعی 

 آید. های شخصیتی باشد که در ورزشکاران به وجود میتواند بواسطه ماهیت انفرادی ورزش جودو و ویژگیاین نتیجه می

 
 اجتماعیانسجام   های رهبریسبک اجتماعیانسجام   های رهبریسبک

352/2ضریب همبستگی رفتار آموزشی
 بازخورد مثبت

321/2ضریب همبستگی

221/2 داریسطح معنی233/2داریطح معنیس

321/2ضریب همبستگی دموکراتیک
 حمایت اجتماعی

326/2ضریب همبستگی

221/2 داریسطح معنی229/2داریسطح معنی

   329/2ضریب همبستگی رفتار مستبدانه

   211/2 داریسطح معنی

 

 جودوکاراناعی، رفتار رهبری مربیان، انسجام اجتمواژگان کلیدی: 
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 های آن با عملکرد سازمانی در اداره کل بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی و مؤلفه

 ورزش و جوانان استان خراسان رضوی
 . مهدی سالطین3. مجید خرسندی  2. زهراسادات میرزازاده  1

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد1

 یت ورزشی. کارشناس ارشد مدیر3و2

 

 مقدمه

ها و دستیابی به حداکثر کارایی و اثربخشی انکار ناپذیر اسات  امروزه اهمیت مدیریت و اطالعات نوین مدیریت جهت اداره مطلوب سازمان

 (. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین قابلیت یادگیری و عملکرد سازمانی در اداره کال ورزش و جواناان  1329)کالنی و همکاران، 

 استان خراسان رضوی بود.

 شناسیروش 

همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل دادناد   -تحقیق از نوع تحلیلی 

(92N=و نمونه آماری به صورت کل )بلیات یاادگیری   هاای تعادیل شاده قا   آوری اطالعات پرسشانامه شمار در نظر گرفته شد. ابزار جمع

ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. تجزیه و تحلیل ( بود که روایی آن2221( و عملکرد سازمانی )براون، 2225سازمانی )گومز، 

 ( انجام گرفت.  ≥p 25/2داری )ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنیداده

   هایافته

-را نسبت به دیگار قابلیات   نیانگیمدید سیستمی، بیشترین  اسیمق خرده ها نشان داد کهتجزیه و تحلیل دادههای آماری حاصل از گزاره

با توجه باه وجاود    .ی معناداری با عملکرد سازمان دارندهای یادگیری سازمانی رابطهچنین قابلیتهای یادگیری سازمانی بدست آورد. هم

تغییار در میازان    % 26های یادگیری ساازمانی(،  بین )قابلیتطاها از یکدیگر، متغیرهای پیشرابطه خطی بین متغیرها و فرض استقالل خ

 نمایند.عملکرد سازمانی را تبیین می
 های آماری، میزان و جهت تأثیر هر یک از متغیرهای پیش بین بر عملکرد سازمانیکنندهمشخص -1جدول 

 سطح معنی داری T شده بتای استاندارد ضرایب غیر هنجاری شاخص آماری مدل

 خطای استاندارد ضرایب رگرسیون

 622/2 259/2 - 329/1 612/2 عدد ثابت

 )معنی دار(*232/2 232/2 362/2 922/2 21/2 تعهد مدیریت

 223/2 356/2 222/2 262/2 221/2 دید سیستمی

 )معنی دار(*225/2 231/2 332/2 222/2 926/1 فضای باز و آزمایشگری

 122/2 395/1 199/2 225/2 235/1 و یکپارچه سازی انتقال

 

های تعهد مدیریت باشد، مؤلفههای یادگیری سازمانی که بر  عملکرد سازمانی افزاینده میتوان گفت تأثیر مؤلفهبر اساس جدول فوق می

 باشند.و فضای باز و آزمایشگری می

 گیرینتیجه

های یادگیری چنین از بین مؤلفهکننده عملکرد سازمانی باشد. همبینیتواند پیشنی میهای یادگیری سازمانتایج نشان داد که مؤلفه

 تعهد مدیریت و فضای باز و آزمایشگری بر عملکرد سازمانی داشته است. سازمانی بیشترین تأثیر را 

38
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ها در کارکنان ایجاد این قابلیت ونگیو چگ سازمانی یادگیری اهمیت درک برای رسد با توجه نتایج تحقیق مدیرانبنابراین به نظر می

 باید اهتمام کافی بورزند.

 های یادگیری سازمانی، عملکرد سازمانی، اداره ورزش و جوانانقابلیت واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

131 

 

 های مربیگری و انگیزش پیشرفت در بین کشتی گیران نخبه ایرانرابطه سبک

 حمید رضا عباسی
 انشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهرد

 

 مقدمه

های علمای بارای افازایش    های ساده و سنتی کار خود را آغاز و به تدریج از روشهای مربیان با تحول خود در طول تاریخ، از روشسبک 

های انساانی  اصول علمی آن مطرح بود. ولی توجه به انسان و انگیزه و های کار(. در ابتدا فقط جنبه1) کارایی و اثربخشی، استفاده نمودند

(. 2های مختلف رفتار انسانی با تمام پیچیدگی که داشت مطرح گردید)های انسانی واقع و جنبهو ساختار کار نیز مورد توجه  بشر و جنبه

تواند سازد از عوامل مهمی است که میتلف رهبری میهای وی را در امور مخگیریلذا شخصیت و سبک رهبری فردی مربیان که تصمیم

هاای مربیگاری باا میازان     ای را در تحرک و ترغیب ورزشکاران برجای گذارد. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین سابک تأثیرات فزاینده

مربیگاری )آمراناه، تشاریک     هاای گیران نخبه ایران پرداخته شده و مسأله تحقیق به بررسی بین ارتبااط سابک  انگیزش پیشرفت کشتی

هاا  های معروف این سابک های مربی گری شاخصمساعی، آزاد منشانه( با انگیزش پیشرفت معطوف شده است. پس از آن براساس سبک

 استخراج گردید.

 شناسیروش 

ردید. به عاالوه بارای   های مربیگری، تعداد هجده سؤال )برای هر سبک شش سؤال( با مقیاس پنج ارزشی لیکرت تدوین گبر اساس سبک

هاای تحقیاق از روش   سنجش انگیزش پیشرفت از پرسشنامه ادواردز در محور انگیزش پیشرفت استفاده به عمل آمد. برای انتخاب نمونه

کاه   نفر )با استفاده از جدول مورگان(. به عنوان  نمونه مورد  پژوهش مد نظر قرار گرفات.  152گیری تصادفی  استفاده شد و تعداد نمونه

 سال در نظر گرفته شدند. 12-35گیران در دامنه سنی کشتی

 هایافته 

توان باشد و نمیدار نمیمعنی a=0/549( در سطحr=0/0606میزان همبستگی بین سبک مربیگری آمرانه و انگیزش پیشرفت بدست آمده)

ود دارد، و مشخص گردیاد کاه همبساتگی مثبات     داری بین سبک مربیگری آمرانه و انگیزش پیشرفت وجعنوان کرد ارتباط مثبت معنی

( از r=0/2936داری بین سبک مربیگری تشریک مساعی و انگیزش پیشرفت وجود دارد زیرا که ضاریب همبساتگی بدسات آماده )    معنی

خص شاد  قرار دارد. در زمینه ارتباط بین سبک مربیگری آزاد منشانه و انگیزش پیشرفت مش a=0/003لحاظ آماری در سطح معنی داری 

( و از لحااظ آمااری در   r=0/0939داری بین این دو متغیر وجود ندارد، زیارا کاه ضاریب همبساتگی بدسات آماده )      که همبستگی معنی

بینی پرداختاه شاد و بارای پیشاگویی     چنین برای افزایش دقت آماری به محاسبه معادله پیشباشد. و همداری نمیمعنی a=0/353سطح

های مربیگری )به صورت مجزا( پرداخته شد و های مربیگری به ذکر معادله خطی برای هر کدام از سبککانگیزش پیشرفت از طریق سب

 های مربیگری به عنوان یک معادله کلی عنوان گردید.در نهایت معادله پیشگویی  انگیزش پیشرفت از طریق سبک

 گیرینتیجه

دار نباود، پاس در   ، ولی بین دو سبک مربیگری دیگار ارتبااط معنای   بین سبک مربیگری تشریک مساعی و انگیزش پیشرفت وجود دارد 

 نتیجه به مربیان توصیه می شود در نوع رهبری خود از سبک تشریک مساعی استفاده کنند.

 گیرانهای مربیگری)آمرانه، تشریک مساعی، آزاد منشانه(، انگیزش پیشرفت، کشتی: سبکواژگان کلیدی
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 استان البرز یمنتخب ورزش یهارشته یانمرب یبا سبک رهبر یکدموگراف یهایژگیارتباط و

 . عباس خدایاری3. فرشاد تجاری 2. یحیی شاهسون   1
 . کارشناس ارشد دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج1

 . دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز2

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج3 
 

 مقدمه

تاا حادودی مباین یاک سلساله مفروضااتی اسات کاه آن مادیر دربااره مادیریت دارد. ایان مفروضاات طارز               سبک مدیریت یک مدیر 

هااای سااازند از ایاان رو باارای شااناخت شاایوهتفکاار  و رفتااار او را در مقابلااه بااا روابااط تولیااد بااازده و افااراد تااا حاادودی آشااکار ماای  

خصاایتی ماادیران ضاارورت پیاادا کاارده اساات. از طاارف مادیریت نظریااات و مبااانی فکااری ماادیریت  و رهبااری، خصااایص رفتاااری و ش 

دیگر برخی معتقدند که  موفقیات یاا عادم موفقیات فارد تنهاا باه سابک او وابساته نیسات بلکاه باه شارایطی مرباوط اسات کاه آن                 

(. مربیااان 2هااا و معرفاات )(. مربیگااری یعناای مایااه گذاشااتن از اناارژی، از دانااش، مهااارت 1شااود )ساابک در آن شاارایط اعمااال ماای

هاای ورزشای هساتند. در باین ساه عمال ورزشاکار، مربای و تماشااگر، مربای در رهباری تایم  یاک              ر اصالی  و رکان مهام  تایم    محو

پااژوهش حاضاار بااا هاادف بررساای تااأثیر نااوع رشااته ورزشاای باار  (.3سااازمان دهنااده قااوی و زیاار بنااای هاار پیشاارفت مطاارح اساات )

مرباای بایااد بتوانااد در هااای تیماای و انفاارادی انجااام گرفاات. انتخاااب ساابک رهبااری مربیااان و مقایسااه ساابک رهبااری مربیااان رشااته

هااای مطماائن، مااؤثر و هااا و روشهااای متعااددی برآیااد. مرباای بااه عنااوان یااک انگیزاننااده راهمواقااع گوناااگون از عهااده ایفااای نقااش

زشاکاران ایجااد   قطعی را برای پیشرفت ورزشاکاران ایجااد کناد. باه عناوان برقرارکنناده نظام  سیساتمی را جهات پااداش وتنبیاه ور           

(. مرباای بایااد بتوانااد از عهااده 2کنااد. بااه عنااوان یااک ماادیر و گرداننااده اماار تاایمش را بااه نحااو خااوب و ماانظم سااازماندهی نمایااد ) 

هاایی چاون معلام، نااظم، فروشانده، روایااط عماومی، راهنماا و مشااور، دیپلماات، ساازمان دهناده، کاراگااه، روانشااناس،             ایفاای نقاش  

ر، دیکتااتور، سیاساتمدار، هنار پیشاه، سارمایه گاذار، کاارگردان، مادیریت تجهیازات، تمارین دهناده و...            قاضی، وهیاأت منصافه، رهبا   

 (. 5برآید )

 شناسیروش

رشااته ورزشاای فوتبااال،  والیبااال، تکواناادو، آمااادگی جساامانی، کیااک بوکسااینگ، تناایس   9جامعااه آماااری پااژوهش شااامل مربیااان  

گیااری تصااادفی  بااه عنااوان نمونااه نفاار بااا اسااتفاده از روش نموناه  321البارز بااود کااه  روی میاز، شاانا، کاراتااه و بسااکتبال در اسااتان  

تعیااین گردیدنااد. اباازار تحقیااق شااامل پرسشاانامه ساابک رهبااری لوتااانز باارای تعیااین ساابک رهبااری انسااانگرا و وظیفااه گاارا و       

هااای دیااد. پایااایی مقیاااسهااا بااا نظار متخصصااین ماادیریت ورزشاای تأییااد گر پرسشانامه مشخصااات دموگرافیااک بااود کااه روایاای آن 

باه منظاور تجزیاه و تحلیاال    آزماون و باا اساتفاده از آمااره آلفااای کرونبااخ ماورد تأییاد قارار گرفات.          پرسشانامه پاس از انجاام پایش    

هااایی اسااتفاده گردیااد، در بخااش آمااار توصاایفی از آماااره  win16SPSSافاازار ناارمهااا در دو بخااش آمااار توصاایفی و اسااتنباطی از  داده

نگین و انحااراف  معیااار و در بخااش آمااار اسااتنباطی از  تحلیاال رگرساایون  و تحلیاال واریااانس چنااد متغیااره بهااره گرفتااه ماننااد؛ میااا

 شد.

 هایافته

هااای جاانس، تحصاایالت، رشااته ورزشاای، سااابقه قهرمااانی، درجااه مربیگااری، سااطح مربیگااری،  نتااایج تحقیااق نشااان دادکااه متغیاار

متغیرهاای جانس، سان، رشاته ورزشای، گاروه       ری باا سابک رهباری انساانگرا و     داسابقه ورزشی و مدت مربیگاری باه صاورت معنای    

ارتباااط دارد و گاارا ساانی ورزشااکاران مااورد مربیگااری، سااابقه قهرمااانی، تحصاایالت و ماادت مربیگااری بااا ساابک رهبااری وظیفااه    
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سابک رهباری   گارا و ساطح مربیگاری باا     های گاروه سانی ورزشاکاران ماورد مربیگاری و سان مربای باا سابک رهباری انساان           متغیر

 گرا رابطه ندارند.وظیفه

 گیرینتیجه

رسد یک مربی ورزشی با های آموزشی بدین منظور برگزار گردد. به نظر میهای رهبری دورهجهت  ارتقاء سطح آمادگی مربیان از سبک

مختلف و مناسب استفاده های مدیریتی بایست از سبکهای خود و سطح زیر دستان و شرایط هر تیم  میتوجه به شناخت از توانایی

 بایست با توجه به سطح بازیکنان تیم خود از مربیانی با سبک رهبری مناسب آن گروه استفاده نمایند.نماید، مدیران هر تیم می

 های دموگرافیک، مربیان ورزشیسبک رهبری، ویژگیواژگان کلیدی: 
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 کوهنوردان استان تهران شادکامی و تمایالت گردشگری ورزشی دربررسی ارتباط عوامل اقتصادی، با 

 . ایمان نسترن بروجنی2. الهام نسترن بروجنی 1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی1

 . دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران2

 

 مقدمه

ی اصلی این حیطه مورد های صنعت توریسم، گردشگری ورزشی به عنوان یکی از زیرشاخهو توسعه های اخیر با توجه به رشددر سال

ی گردشگری ورزشی انکار ناشدنی توجه فراوان قرار گرفته است. در این میان نقش عوامل اقتصادی و انگیزشی ورزشکاران در توسعه

 پردازد.ی و تمایالت گردشگری ورزشی کوهنوردان استان تهران میاست. پژوهش حاضر به بررشی تأثیر عوامل اقتصادی، بر شادکام

 شناسیروش

-ی تحقیق حاضر، کلیهی اجرا درآمده است. جامعههمبستگی بوده و به شکل میدانی به مرحله -پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی 

نفر تخمین زده شدند. از  1222ت شده در استان تعداد های کوهنوردی ثبی کوهنوردان استان تهران بودند که با توجه به تعداد گروه

ی آوری اطالعات از طریق پرسشنامهی تحقیق انتخاب شدند. جمعای به عنوان نمونهنفر به صورت تصادفی طبقه 322این میان تعداد 

ها لفای کرونباخ این پرسشنامهساخته، انجام گرفته است. ضرایب آسؤالی محقق 25ی و پرسشنامه (OHQ)استاندارد شادکامی آکسفورد

اسمیرنوف  -ها از آزمون کلوموگروف( بوده است. برای تعیین نوع توزیع داده 21/2( و )93/2های فراوان به ترتیب )پس از انجام آزمون

 ها استفاده گردید.استفاده گردید و سپس از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین میزان همبستگی بین متغیر

 گیریو نتیجه هایافته

های پژوهش نشانگر آن است که بین عوامل اقتصادی با میزان شادکامی کوهنوردان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته 

ای مشاهده گردید. از طرف دیگر میزان بین عوامل اقتصادی و تمایالت گردشگری ورزشی کوهنوردان، ارتباط مثبت و قابل مالحظه

بین در میزان تمایالت آنها به گردشگری ورزشی است. عوامل اقتصادی به عنوان عامل مهمی در کوهنوردان، عاملی پیششادکامی 

های ورزشی ورزشکاران، ها مطرح بوده و هست. در بسیاری از موارد، عوامل اقتصادی در تأمین هزینهی انسان کیفیت زندگی و انگیزه

های های ورزشی، نیازمند زیرساختی گردشگری ورزشی به عنوان زیربنای بسیاری از رشتهوسعهنماید. رشد و تنقش مهمی ایفا می

های پژوهش، معناداری ارتباط بین عوامل اقتصادی با میزان ی یافتهاقتصادی مناسب برای ورزشکاران و افراد عادی است. بر پایه

گری ورزشی از طرف دیگر، مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به غنای ها به گردششادکامی کوهنوردان از یک طرف و میزان تمایل آن

-های متولی ورزش، باید توجه بیشتری نسبت به تأمین منابع اقتصادی کوهنوردان، در جهت توسعهها و سازمانطبیعی کشورمان، دولت

 ی گردشگری ورزشی در کشور داشته باشند.ی ورزشی و همچنین توسعهی این رشته

 عوامل اقتصادی، شادکامی، گردشگری ورزشی، کوهنوردان، تهران کلیدی: ژگانوا
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 بندی آمیخته بازاریابی در گردشگری ورزشی شهر تهرانرتبه

 سیروس الیاسی
 دانشجوی کارشناسی ارشد  بازاریابی ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین 

 

 مقدمه

یادی را به خود جلب کند و بنابراین رویدادهایی که دربردارنده ورزش هستند، خود نوعی ورزش این توانایی را دارد که گردشگران ز

(. امروزه ورزش و 1کنند )ی گردشگری به شهر یا کشور مقصد عمل میکنندهآیند و عنوان یک عامل جلبجذابیت به شمار می

های اخیر به آن به ای در سالتبدیل گشته و توجه فزاینده های اقتصادی مهمی در دنیای پیشرفته و در حال توسعهگردشگری به فعالیت

درصد از مشاغل جهان  23، بیش از 2212بینی سازمان جهانی گردشگری تا سال عنوان بازار رشد داخلی شده است. بر اساس پیش

صنعت گردشگری ورزشی در  اشاره کرد که 2225تا  1992توان به سال (، که به طور مثال می2باشد )مربوط به صنعت گردشگری می

درصد از بیکاری در سال  9/1درصد رشد ناخالص داخلی را در سال افزایش و  3/1های اقتصادی مسابقات پیشرفته حدود نتیجه فعالیت

افراد شود. میلیونی خود، از بزرگترین شهرهای دنیا محسوب می 15را کاهش داد. شهر تهران به عنوان پایتخت ایران، و جمعیت بال  بر 

در این شهر، تمایل بیشتری به گذران اوقات فراغت خود با انجام ورزش هستند. همچنین مرکزیت این شهر و پایتخت بودن، خود مزید 

بر علت شده که مسافرین زیادی راغب به مسافرت به این شهر باشند. در صورتی که امکانات و تسهیالتی دراین شهر به منظور گذران 

گردد. واقع شدن قله دماوند در های شغلی میاهالی استان و سایر افراد مهیا گردد، خود عاملی جهت افزایش فرصتاوقات فراغت جهت 

-ها و شناسایی سیاستتواند به عنوان منبعی جهت ایجاد اشتغال در گردشگری ورزشی باشد. استفاده از این پتانسیلاستان تهران، می

ورزشی و میزبانی مسابقات ورزشی موجبات گسترش گردشگری ورزشی در این استان را فراهم های مناسب برای توسعه کسب و کارهای 

باشد؛ از اینرو در های این شهر میها و توانمندیآورد. در این راستا آنچه قبل از هر چیز باید مدنظر قرار گیرد مطالعه علمی ظرفیتمی

یخته بازاریابی( گردشگری ورزشی جهت حصول مزیت رقابتی پایدار بعنوان یکی بندی متغیرهای قابل کنترل )آماین پژوهش بدنبال رتبه

 جانبه آن هستیم. های بازاریابی همهها و قابلیتاز راهکارهای جدی استفاده از توانمندی

 شناسیروش

میزان جذب »یابی از نظر بندی عناصر آمیخته بازارها رتبهسؤاالت پرسشنامه در قالب شش ماتریس طراحی شدند که در یکی از آن 

میزان جذب گردشگران »های هر یک از عوامل از لحاظ بندی مؤلفهتای دیگر رتبهمدنظر بوده و در پنج« گردشگران ورزشی شهر تهران

 مدنظر بوده است. « ورزشی 

 هایافته

 بیشترین اولویت هستند. ترتیب دارای  نتیجه این بود که مؤلفه مکان، قیمت، افراد، خدمات گردشگری و ترفیع به 

 گیرینتیجه

های تاریخی یا طوری که حتی کشورهایی هم که جاذبهترین صنایع درآمدزا در جهان صنعت گردشگری است. بهامروزه یکی از مهم 

ص شد در این پژوهش مشخ کنند به نوعی که گردشگری داخلی و خارجی را در کشور خود رواج دهند.طبیعی چندانی ندارند، سعی می

تر بودند. بنابراین توجه به شناسایی و بهبود وضعیت مناطق گردشگری که عنصر مکان در گردشگری ورزشی از بقیه موارد پراهمیت

 .استان تهران بسیار مفید خواهد بود

 : گردشگری، گردشگری مذهبی، آمیخته بازاریابی، تحلیل سلسله مراتبیواژگان کلیدی
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 های والیبــال بانوان ایــران:گران لیگطراحی مدل وفــاداری تماشا

 نقش کیفیت رویداد، بازاریابی ارتباطی و کیفیت ارتباط
 . نوشین بنار 2. مینا امامی  1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن1

 .  استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن2 

 

 مقدمه

 هاای ماادی و معناوی حاصال از آن    ورزشگاه به سبب ایجاد ارزش در 22حضور تماشاااگران رزشی،و بخش یک رویداد ترینمهم شکبی 

 22اسامیت  و (. امّاا، پاترساون  2، 3، 2(. برخی تحقیقات تأثیر کیفیت خدمات بر جاذب و وفااداری تماشااگران را تأییاد کردناد )     1است )

با مشتریان )تماشاگران( را در گرو بکارگیری فنون جدید و  مدتطوالنیارزشمند و  ( عالوه بر ارائه خدمات با کیفیت، حفظ روابط2221)

(. بر همین اساس، با توجه به کاهش حضاور و وفااداری تماشااگران در ورزش باه خصاوص در      5مؤثر ارتباطی در علم بازاریابی دانستند )

یفیت ارتباط با تماشااگران و در نتیجاه وفاادار نماودن     های بازاریابی ارتباطی در جهت غنی ساختن کتوان از تاکتیکمی|بخش بانوان، آیا

گساترش  |شد؟ باید خاطر نشان کرد که با افزایش هر چه بیشتر حضور و وفاداری تماشاگران در مسابقات بانوان، عاالوه بار  |مندها، بهرهآن

یابی به سکوهای قهرماانی جهاان در والیباال    ها و در نهایت راهبین بانوان جامعه، بستر ورود بیشتر حامیان مالی، رسانه|فرهنگ ورزش در

شود. لذا، بر اساس این ضرورت، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر همزمان کیفیات رویاداد، بازاریاابی ارتبااطی و کیفیات      بانوان فراهم می

 های والیبال بانوان ایران در قالب یک مدل است.ارتباط بر وفاداری تماشاگران لیگ

 شناسیروش

سال سایزدهمین دوره لیاگ    12ی تماشاگران باالتر از ی آماری تحقیق شامل کلیهتوصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعهاین پژوهش  

نفار از تماشااگران    326ی آماری تحقیق نیز باه روش تصاادفی،   تشکیل دادند. نمونه 1393برتر و دسته یک والیبال بانوان ایران در سال 

، کیفیت ارتباط و وفااداری تماشااگران   ارتباطیهای کیفیت رویداد، بازاریابی گیری سازهند. ابزار اندازهحاضر در شهرهای میزبان لیگ بود

(، واناگ و  2222) 31( و اندوبیسای 2223) 32(، لین و همکاران2212) 29های ارائه شده توسط کو و همکارانورزشی به ترتیب، پرسشنامه

تان از اسااتید    2هاا توساط   با مقیاس پنج ارزشی لیکارت باود. روایای پرسشانامه     (،2222) 33(، و ماهونی و همکاران2226) 32همکاران

باه دسات    22/2و  25/2، 92/2، 26/2از طریق محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب  ها نیزدانشگاهی و متخصصان مربوطه تأیید و پایایی آن

 شد. استفاده AMOS 16معادله ساختاری از نرم افزار  ی مدلآمد. جهت ارائه

 

 

 

 

 

                                                           
27. Spectators 

28. Patterson and Smith 

29. Ko et al. 

30. Lin et al. 

31. Ndubisi 

32. Wang et al. 

33. Mahoney et al. 
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                                   هایافته

 

 
*** p<0/001 

 گیرینتیجه

(. از طرفای، کااربرد   22/2دهد که کیفیت رویداد از طریق میانجی بازاریابی ارتباطی بر کیفیت ارتباط تاأثیر دارد ) نتایج تحقیق نشان می 

در وفااداری تماشااگران تاأثیر دارد.     52/2سات. در نهایات کیفیات ارتبااط     در افازایش کیفیات ارتبااط ماؤثر ا     55/2بازاریابی ارتباطی، 

های والیبال بانوان به منظور افزایش کنار برگزاری مطلوب و با کیفیت لیگ|موضوع، اهمایت استفاده از بازاریااابی ارتباااطی را در|این|لذا

ات کاربردی حاصل از این تحقیق، شامل توجه و رسیدگی به نیازهاا  دهد. از جمله پیشنهادمندی در تماشاگران نشان میاعتماد و رضایت

باشاد.  تماشااگران مای  |هاای ماادی باه   گذاری بیشتر به تماشاگران، کاربرد ابزارهای ارسال پیام و اطالعات و اهادای برخای ارزش  و ارزش

هاای بازاریاابی ارتبااطی و    اهمیات نقاش تاکتیاک    دار بین کیفیت رویداد با وفاداری تماشاگران نیز حاکی ازارتباط مستقیم و معنی|عدم

 ها است.مندی کلی در تماشاگران جهت حفظ حضور و وفاداری آنگیری اعتماد از برگزاری لیگ و ایجاد رضایتهمچنین شکل

 بانوان.، کیفیت ارتباط، لیگ والیبال ارتباطیوفاداری تماشاگران، کیفیت رویداد، بازاریابی  واژگان کلیدی:
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 رخ کارآفرینی با خالقیت مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خراسان جنوبیرابطه بین نیم

 . محسن توکلی3کوروش ویسی  . 2. امیر اکبری  1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی دانشگاه آزاداسالمی علوم وتحقیقات کردستان1

 آزاد اسالمی واحد سنندج  . دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه2

 . دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج3

  

 رخ کارآفرینی با خالقیت مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خراسان جنوبی بود.هدف از این تحقیق بررسی رابطه نیم

مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خراسان جنوبی انجام  روش تحقیق، همبستگی است که به شکل میدانی در بین تمامی

رخ ساخته، نیمشمار به عنوان نمونه انتخاب و به سه پرسشنامه محققنفر بودند که به صورت تمام 132گرفت . تعداد مدیران و کارکنان 

فی  و استنباطی ) کااسکور و ضریب همبستگی کندال ( ها از آمار توصیکارآفرینی و خالقیت پاسخ دادند ، برای تجزیه و تحلیل یافته

 استفاده گردید . 

رخ رخ کارآفرینی مدیران و کارکنان ، بین میزان خالقیت مدیران و کارکنان ، بین میزان نیمنتایج تحقیق نشان داد که بین میزان نیم

داری  های جمعیت شناختی مدیران و کارکنان تفاوت معنیشناختی و نیز بین میزان خالقیت با ویژگیهای جمعیتکارآفرینی با ویژگی

)/(رخ کارآفرینی مدیران و کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد وجود ندارد . در حالیکه بین میزان خالقیت با وضعیت نیم 50p. 

د همان طور که در پایان هر سال چنین میانگین نمره کارآفرینی و خالقیت مدیران و کارکنان نسبتاً پایین بود . لذا پیشنهاد می شوهم

به حسابرسی مالی و ارزشیابی عملکرد پرداخته می شود ، به میزان کارآفرینی و خالقیت نیروهای انسانی نیز توجه شده و سعی الزم 

 ها ، مبذول گردد.برای حفظ یا تقویت آن

 بیت بدنیرخ کارآفرینی، خالقیت، مدیران تربیت بدنی، کارکنان ترنیم واژگان کلیدی: 
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 ای والیبال استان تهرانهای لیگ حرفهاولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر وفاداری هواداران به برند باشگاه

 . ابراهیم علیدوست قهفرخی3. مریم طاهری کیا   2. امیر شریعت دوست 1
 . دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران 1

 د مدیریت ورزشی. کارشناس ارش2

 . استادیار دانشگاه تهران3

 

 مقدمه

 مواردی (2222)32. لی(1دارند) فعالیت ورزش صنعت  در که است متخصصانی موفقیت اصلی نقاط از یکی ورزشی هواداران مفهوم درک

 عنوان به را دهدمی افزایش را تجاری افزایش و سازمان، یک برای وفاداری تنش، تخلیه استعداد، نمایش منظره، یک ایجاد چون

تواند باشد، هواداران وفاداری به (. همانطور که گفته شد یکی از مزایای هواداری، وفاداری می2،1کند )می مطرح هواداری کارکردهای

 (. 3دهند )خود را از طریق هزینه کردن پول خود بر روی برندها و فراهم کنندگان خدمات نشان می35برند

گوی مناسبی برای های تداعی برند پیش( نشان داد عامل ویژگی2222)36( و اردنر و همکاران1392مکاران )پژوهش سجادی و ه نتایج

های سرمربی، موفقیت و نشان  متغیرهای پیش گوی وفاداری های پرطرفدار است و در این عامل زیرمقیاسوفاداری هواداران به برند تیم

های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و تبدیل به ورزش پرطرفدار زش والیبال کشور ما در سالاز آنجا که ور (.5،2به برند هواداران بود )

کنند، ای عمدتاً از طریق بلیط فروشی کسب سود میهای ورزشی در سطح حرفهدر داخل کشور شده است و به دلیل اینکه باشگاه

داران کثیری برای تماشای مسابقات حضور پیدا کنند که این منجر به شود هوابنابراین اگر هواداران وفادار زیادی داشته باشند، باعث می

شود، بنابراین محقق در این تحقیق سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد عوامل مؤثر بر وفاداری به درآمد بیشتر برای باشگاه و برندش می

 د؟ ای والیبال چیست و اولویت بندی آنها چگونه می باشهای لیگ حرفهبرند باشگاه

 شناسیروش

پیمایشی می باشد که  به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را طبق دیدگاه ساعت چیان و  -پژوهش حاضر توصیفی  

-سال تیم 12سال به جهت آشنایی با مفاهیم و  ابزار پژوهش کلیه هواداران باالی  12( مبنی بر انتخاب هواداران باالی 1322علیزاده )

ها اقدام به های این تیمدادند که محقق به صورت تصادفی با حضور سرزده در بازی، نوین کشاورز و متین ورامین تشکیل میهای پیکان

گیری مورگان بود ها کرده بود. انتخاب نمونه براساس میزان هواداران این سه تیم با استفاده از جدول نمونهتوزیع و جمع آوری پرسشنامه

 بود. پرسشنامه 652مجموعا

های تداعی برند )موفقیت، ( بود. این پرسشنامه شامل چهار مؤلفه ویژگی2221ابزار گردآوری، پرسشنامه تداعی برند گالدن و فانک )

بازیکن ستاره، سرمربی، مدیریت باشگاه، نام ونشان، تحویل محصول، سنت و استادیوم(، مزایای تداعی برند ) گریز، هویت هواداران، 

روه همساالن، حسرت و دلتنگی و غرور در  محل(، نگرش تداعی برند )اهمیت دانش و عکس العمل های احساسی( و پذیرش توسط گ

 و برای اویت بندی مولفه  ها از آزمون فریدمن استفاده گردید.  spssوفاداری به برند می باشد. به منظور تحلیل یافته ها از نرم افزار

 

 

 

 

                                                           
34 . Lee 
35  .Brand Loyalty 
36 . Erdener& et all 
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 ها یافته
 رمقیاس ها براساس بیشترین میانگین با استفاده از آزمون فریدمن. رتبه بندی زی1جدول

 زیر مقیاس میانگین رتبه

 موفقیت 22/13

 بازیکن ستاره 26/12

 سنت 20/0

 سرمربی 33/0

 مدیریت 21/0

 غرور ./06

 اهمیت ./22

 دانش ./22

 هویت هوادارن ./32

 تحویل محصول 21/2

 گریز 2/.2

 واکنش احساسی  10/2

 پذیرش توسط همساالن 6/..

 وفاداری 01/6

 نام و نشان 22/6

 حسرت و دلتنگی 0/.0

 

 گیرینتیجه

/. 25یا سطح معناداری کمتر از  sigنشان داد. از آنجا که  =sig/ 222، سطح معناداری را  15نتایج آزمون فرید من با درجات آزادی  

 شود.شود، بنابراین فرض صفر رد میها( پذیرفته نمیهاست فرض صفر مبنی بر ادعای یکسان بودن طبقات )رتب

های تداعی برند دارای بشترین میانگین نشان داده شده است عامل موفقیت، بازیکن ستاره و سنت از زیرمؤلفه 1همانطور که در جدول

همخوان، که نشان از مهم بودن این  (2222( و اردنر و همکاران)2222( و بان لین )1391باشد که با نتایج سجادی و همکاران)رتبه می

های دهد که ممکن است مرتبط با ویژگیهای یک برند میباشد. مزایای تداعی برند ارزش شخصی است که فرد به ویژگییافته می

ها تار آنروانشناختی هواداران باشد. اگر تماشاگران تداعی و نگرش مثبتی به یک برند داشته باشند این نگرش مثبت ممکن است در رف

ها و ها و حضور مداوم در استادیوممنعکس شود، از جمله خرید مجدد، تبلیغات دهان به دهان برند آن باشگاه در نهایت  وفاداری آن

را  ها باید عوامل تأثیرگذار بر وفاداری تماشاگران به برند خودها که هدف نهایی هر سازمانی است. بنابراین باشگاهافزایش سودآوری باشگاه

ها و هایی که در اولویت قرار دارند بیشتر توجه نمایند زیرا که امروزه ثابت شده است وفاداری تماشاگران عامل موفقیت تیمشناسایی و آن

 ها است.هدف اول بازاریابان ورزشی سازمان

 های والیبالهواداران، وفاداری به برند، باشگاه واژگان کلیدی:
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 دوپینگ جنبش آنتی اجتماعی در بازاریابی

 جاسم منوچهری

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 

 .اسات  جهاان  سراسار  در ماردم  از بسیاری زندگی شیوه و امروزی مدرن فرهنگ از مهمی بخش مختلف خود، اشکال در قهرمانی، ورزش

هاای المپیاک تلقای شاده     ای و بازیهای ورزشی حرفهامروزه، این دیدگاه تا حدودی به عنوان بزرگترین تهدید دوپینگ برای آینده لیگ

 باه  دستیابی در تالش از حمایت برای ابزاری عنوان به ویژه به دوپینگ، با مبارزه در بازاریابی به نقش اکتشافی نگاه یک تحقیق ایناست. 

/  فشاار  از اساتفاده ) چارچوب دو ساخت برای ادوپینگ ر با مبارزه و اجتماعی بازاریابی ادبیات مقاله این. باشدمی دوپینگ عاری از ورزش

 هاای چاارچوب  سهامداران مهم و از یک هر بنابراین،. دوپینگ، بررسی کرده است با مبارزه در بازاریابی از جهت استفاده( راهبرد و کشش

هفت گروه  کشش، و فشار هایروشاین  بر اساس .زمینه شناسایی شده است این در راهبردهای بازاریابی اجرای هدایت برای یافتهتوسعه

 خاص دخیل در رفتار دوپینگ وجود دارد.

محصول است، پس ورزشکار هدف قطعی بازار است کاه درنهایات ورزشاکارن بایاد از رفتارهاای دوپیناگ        اگر رفتار دوپینگ :ورزشکاران

 دوپیناگ  رفتار در تغییر ایجاد برای های بازاریابیاکتیکت یا و آموزش، توانند از قانون،می های مبارزه با دوپینگلذا برنامه خودداری کند.

 قهرماانی باا   ساطح  در ورزشاکاران  ارتبااطی  شابکه  فراوانی دال بر وجود یاک  شواهد حاضر حال در :همراهان. کنند استفاده ورزشکاران

 همراهاان  ایان  باشاد. مای  ره هساتند، غیا  و دوساتان  خانواده، مدیران، ماساژورها، مربیان، پزشکان، تیم، اعضای احتماال شامل که گروهی

 اسات  شده آشکار زمان، گذشت با طرفداران: .دارند نقش ممنوعه مواد از استفاده پوشی چشم یا و کردن مخفی مدیریت، تهیه، در معموالً

 یا و خود حمایت اراستثم به را آنها هایی هستند کهحرکت برابر در مقاومت دنبال به اغلب ورزش، جمله از عمومی، فرهنگ طرفداران که

 ایان  غیاره.  و یاافتن،  حضاور  خرید است نه در به طرفداران در اقدام نهایی قدرت واقع، در. نگرندورزش خاص مورد نظر بسیار تجاری می

 ایجاد شود. طرفداران توسط تواندمی که است نیرویی ترینقوی شاید "تحریم" رفتار

مرباوط مای    اجتمااعی  بازاریابی عناصر به هستند که کسانی جمله از خاص، بازاریابی دافاه به رسیدن برای مالی حامیان مالی: حامیان 

 دولتی هایسازمان یا و سازمان ها چنین افرادی اغلب به خاطر سود. شوند و در انواع افراد تحت حمایت ورزشی سرمایه گذاری می کنند

 هاای ساازمان  لاذا  .هساتند، نمای باشاند    اجتماعی و آموزشی بازاریابی هایو اجرای برنامه عمومی، آگاهی توسعه برای تالش حال در که

 به خاطر دوپیناگ نکاردن در   پاداش همچنین و دوپینگ مبارزه با هایاز لحاظ تحریم را به طور ویژه مالی حامیان باید دوپینگ با مبارزه

 .خود، هدف قرار دهند مالی حمایت قراردادهای

مشاابه افاراد تحات حمایات باا       نیاز  ایحرفاه  ورزشی هایهای ملی ورزشی، و لیگیک، تیم ها، و سازمانالمللی المپکمیته بین :هالیگ 

برناماه   و دوپیناگ  هاای مباارزه باا   تاالش  ها درآن ترتیب، این به. از راه دوپینگ مواجه هستند کار خود و کسب و هامارک خطر افزایش

   .شوندبازاریابی به یک بازار هدف مهم تبدیل می

مبارزه با دوپینگ مسائول ایجااد تغییارات ماؤثر اجتمااعی در       "صاحب حقوق"در نهایت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ به عنوان  :اداو

 های جهانی عاری از دوپینگ است. ورزشکاران و حفظ محیط ورزش

 هاا اهمیات  رساانه  .کناد ورزش خدمت می ندهآی و حال، گذشته، در ای حرفه قضاوت بیان و مردم طرف از ناظر عنوان به رسانه :هارسانه

 است. هنگام مواجه شدن با ورزش مهم ویژه به رابطه این کنند ودهد را منعکس میها رخ میوقایعی که برای آن
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 های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مرتبط با توسعــه فوتبال بانوان ایرانتحلیل عاملی مؤلفه

 . مینا امامی3تخاری  . عذرا اف2. حمیدرضا گوهررستمی 1

 . استادیار دانشگاه گیالن1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال آمل2

 مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن . دانشجوی کارشناسی ارشد3

 مقدمه

سیاست و ریزیبدون برنامه نآ و غیرمستقیم مستقیم مزایای از گیریو بهره ی فوتبال قهرمانیتوسعه که انددریافته کشورها امروزه، 

 هایبرنامه و راهبردها کالن، تدوین اهداف نیازمند دیگری نظام هر مانند نیز فوتبال قهرمانی نیست. بنابراین میسر مناسب گذاری

بندی این هطبق .شوندمی قهرمانیدر سطح  فوتبال و توسعه ی وجود دارند که باعث موفقیتبسیارعوامل  ،طور کلی (. به1عملیاتی است)

(. 2،3) های ژنتیکی، شرایط محیطی و جسمانی افراد است، ترکیبی از کیفیتی عالی در ورزشعملکردهاچون عوامل بسیار دشوار است. 

ریزان از طریق صرف زمان و انرژی طور مناسب شناسایی گردند، مسئولین و برتامهچنانچه عوامل مؤثر بر توسعه فوتبال قهرمانی زنان به 

های سطح کالن (. لذا، ضرورت تحقیقی جهت تحلیل مؤلفه2مند کنند )توانند مسیر توسعه موفقیت فوتبال قهرمانی را هدفمی کمتر

 باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.توسعه فوتبال قهرمانی بانوان مورد نیاز می

 شناسیروش

ساخته بود که در سه بعد )فرهنگی و اجتماعی، محیط گیری، پرسشنامه محققندازهباشد. ابزار امیاین پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی  

تحقیق متشکل از مربیان،  جامعه آماریگیری گردید. ارزشی لیکرت اندازه اقتصادی و محیط سیاسی و حقوقی( و با مقیاس پنج

اساس جدول ، بر (m=122)با توجه به جامعه آماری  بوده است. 1393سرپرستان، بازیکنان و داوران لیگ برتر فوتبال بانوان در سال 

 شد. استفاده AMOS 16افازار انجام تحلیل عاملی تأییدی از نرم منظور (. بهn=131مند استفاده گردید )گیری هدفمورگان از نمونه
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 هایافته

 
........................................................................................................................... 

 
 گیرینتیجه

(، در بعد سیاسی و حقوقی گویه 922/2عاملی )گذاری در کشور با بارنتایج تحلیل عاملی نشان داد که در بعد اقتصادی گویه نرخ سرمایه 

در بعد فرهنگی اجتماعی گویه عدم امکان پخش تلویزیونی فوتبال زنان ( و 932/2عاملی )مردان به ورزش زنان، با بارنگرش ضعیف دولت

با توجه به نتایج تحقیق و اهمیت عوامل  باشند.ترین عوامل توسعه فوتبال قهرمانی زنان در سطح کالن می( مهم222/2عاملی )با بار
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هایی که در این سطح وجود دارد و ایجاد فرصت گذاران ورزشی باید در راستای توسعه فوتبال قهرمانی زنان ازسطح کالن، سیاست

 بستری مناسب در محیط اقتصادی و فرهنگی کشور، زمینه را برای توسعه فوتبال زنان در کشور فراهم نمایند.

 تحلیل عاملی، سطح کالن، توسعه، فوتبال بانوان ایران: واژگان کلیدی
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 در ورزش مالی حمایت موانع خصوص در تولیدی هایشرکت نیو معاون رانیمد دگاهید سهیمقا

 . محمدباقر فرقانی اوزرودی2  . شهریار خان بابایی شوب1
 . کارشناس ارشد تربیت بدنی، دبیر تربیت بدنی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل1

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی، آموزش و پرورش بابل2

 مقدمه

-ای، پوشاک ورزشی، رسانههای حرفه، بازاریابی، سرپرستی اجرا و حمایت مالی، ورزشهایی نظیر کاالهای ورزشیصنعت ورزش، بخش 

(. تالش برای بهبود و 1322)احسانی و همکاران،  گیرد و هر ساله در حال رشد استمی بر های تفریحی را درشرزهای ورزشی و و

انرژی و اطالعات، هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی،  مواد،استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی انسانی، سرمایه، 

های دولتی بازاریابی و سودآوری هدف اساسی اغلب شرکت از سوی دیگر. (1392)احسانی و همکاران،  صنعتی و مؤسسات خدماتی است

های خصوصی گردد. در لت یا شرکتدو برایو خصوصی در سراسر جهان است و تالش بر این است که هر فعالیتی منجر به سودآوردی 

خدمات مورد  ای کاال بتواند تولیدی یا خدماتی واحد شرکت، هر تا شودهای اجرایی خاصی اعمال میاین خصوص ترفندها و سیاست

  (.1322 ،رجبی) نماید پرفروش وعرضه خود را جذاب 

 شناسیروش

شرکت  22نفر از مدیران عامل و معاونین  162اری تحقیق حاضر، روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آم

بزرگ تولیدی، خدماتی و بازرگانی اعم از دولتی و خصوصی که توانایی حمایت مالی در ورزش استان مازندران را داشتند، که با توجه به 

با مقیاس پنج ارزشی  (1322رجبی ) امهپرسشن اطالعات، آوریجمع نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار 112جدول مورگان 

 استفاده شد.  22SPSSو نرم افزار آماری  ها از آزمون آزمون تی و فریدمن(. برای تجزیه و تحلیل دادهα=25/2) لیکرت بود

 هایافته

معناداری وجود تفاوت  های تولیدی در عدم حمایت مالی در ورزشنتایج نشان داد بین تمامی موانع از دیدگاه مدیران و معاونین شرکت

ها در ترین موانع حمایت مالی شرکتمحیطی مهم -اجتماعی و ارتباطی -تبلیغاتی، اقتصادی -دارد که به ترتیب سه عامل مدیریتی

 یدرباره تمام یخصوصهای شرکتبا  یدولت یهاشرکت نیمعاونو  رانیمد یهادگاهید نیبورزش استان مازندران بودند. ولیکن 

 وجود ندارد. یورزش اختالف معنادار در یمال انیها به عنوان حامشرکت لیدم تماع یرهایمتغ

 نتیجه گیری

ها از مزایای مالی ها در ایران به جایگاه خاصی دست نیافته و شرکتبه طور کلی، به علت اینکه هنوز حمایت مالی از ورزش توسط شرکت

ت دولت، حق کپی رایت و فرهنگ تبلیغات در کشور؛ گستردگی موانع حمایت از اند و با توجه به عدم حمایآن استفاده باالیی نبرده

رسد برای جذب و استفاده رسد. از این رو با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق به نظر میها منطقی به نظر میورزش توسط شرکت

های دولت و های مناسبی همچون حمایتهم کردن زمینهبایستی با رفع موانع و فراها در جهت حمایت از ورزش میهرچه بهتر از شرکت

ای مناسب اعم از تصویری، مطبوعاتی و چاپی و معرفی محصوالت و ها، فراهم کردن پوشش رسانهمسئولین استانی، کاهش مالیات

 ها درجهت توسعه ورزش استان اقدام نمود.خدمات شرکت

 ای تولیدیه، شرکتموانع، حمایت مالی از ورزش واژگان کلیدی:
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 یغاتیتبل یهاامکیپ افتیدر به نسبت یورزش یهامجموعه انیمشتر واکنش و  نگرش یبررس

 . حمیده سلیم نژاد2. حمید قاسمی  3. ناهید اتقیا  2. خدیجه سلیم نژاد  1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا1

 ااستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهر. 2

 ستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور. ا3

 دانشگاه فنی و حرفه ای . دانش آموخته گرافیک2

 

  مقدمه

 از یابیبازار یهایاستراتژ و هااستیس در یمهم اریبس نقش و رودیم بشمار خدمت ای و محصول کی یابیبازار ندیفرآ از یجزئ غاتیتبل

 را ییهافرصت یابیبازار یبرا ینوآور هر(.  1) کندمی فایا شرکت به نسبت انیمشتر تیهنذ رییتغ و اصالح ان،یمشتر با ارتباط لیقب

 یکیتکنولوژ راتییتغ آن جمله از(. 2) است داشته ینیادیبن راتیتغ ،یکیتکنولوژ راتیتغ لیدل به ، انیسال یط در غاتیتبل. دینمایم خلق

 از یکی. شودیم شناخته ارتباطات سوم صفحه ای و همراه تلفن یابیبازار نوانع به که شده یدیجد یابیبازار کانال آمدن بوجود باعث

 پاسخ نرخ :مانند یفرد به منحصر یهایژگیو یدارا که باشدیم یغاتیتبل یهاامکیپ از استفاده همراه، تلفن لهیوس به یغاتیتبل یهاروش

 یتجار  غاتیتبل جهت یادیز یهافرصت نیهمچن(. 3) است نییپا نسبت به نهیهز و یمکان و زمان هر در بودن دسترس در باال، انیگو

 خود، هدف بازار حیصح شناخت با یورزش یهامجموعه نیبنابرا .است آورده وجود به مختلف یهاشرکت یبرا انیمشتر با ارتباط تداوم و

 با داریپا روابط توسعه و جادیا به بلکه خود، تخدما و محصوالت یمعرف به تنها نه و کرده استفاده العاده فوق فرصت نیا از توانندیم

 یامکیپ غاتیتبل به نسبت انیمشتر نگرش بر رگذاریثأت عوامل دیبا منظور نیبد. بپردازند هاآن از میمستق پاسخ افتیدر و انیمشتر

 از یکی یورزش یهامجموعه یامکیپ غاتیتبل به نسبت انیمشتر نگرش یابیارز رایز رد،یگ قرار یسربر مورد و ییشناسا یورزش خدمات

 به حاضر پژوهش .گرددیم مخاطبان مناسب رفتار یدهشکل به منجر که است همراه یگوش غاتیتبل یابیبازار در الزم یهاقدم نیترمهم

 .است پرداخته یورزش یهامجموعه دری غاتیتبل یهاامکیپ افتیدر به نسبت انیمشتر واکنش و نگرش یبررس

 شناسیروش

 متغیرهای توصیف برای پیمایشی - تحلیلی از روش .است بوده توصیفی و نحوه گردآوری اطالعات هش از لحاظ هدف کاربردیاین پژو

سرزمین ) ورزشی هاینفر از مشتریان مجموعه 222 حاضر، پژوهش آماری جامعه. است شده ها استفادهآن بین روابط و تبیین تحقیق

و  در دسترس غیرتصادفی صورت به گیرینمونه روش. باشدمی( پارس، ساحلی آفتاب دهکده آبی ن،ایرانیا آبی پارک های آبی مشهد،موج

 تأیید به که ساخته براساس مقیاس لیکرتمحقق پرسشنامه طریق از نیاز مورد است. اطالعات بوده 93سال تحقیق این زمانی محدوده

 هایدر مجموعه بدست آمد،222/2 کرونباخ آلفای براساس آن پایایی و اکتشافی عاملی تحلیل با آن سازه روایی بود و رسیده خبرگان

ای و آمار نمونه تک تی برای طبیعی بودن توزیع متغیرها و آزمون (K-S)اسمیرونف  کلموگروف هایگردید. از آزمون آوریجمع ورزشی

 شده است. استفاده توصیفی

 هایافته

 مشتریان قدام ای برای رضایت و انتایج آزمون تی تک نمونه

 داریعدد معنی t درجه آزادی تعداد میانگین متغیر

 221/2 22/22 393 392 96/3 اطالع رسانی

 221/2 23/22 395 396 92/3 قابل اعتماد بودن

 221/2 22/26 392 392 95/3 آزاردهنده نبودن
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 گیرینتیجه

 (Sig، 22/22=t=221/2) یرسان اطالع نظر از کننده افتیدر یغاتیبلت یهاامکیپ به نسبت انیمشتر مثبت نگرش از یحاک قیتحق جینتا 

 مثبت نگرش باعث ی کهغاتیتبل یهاامکیپ. بود ،(Sig، 22/26=t=221/2) نبودن دهنده آزار ،(Sig، 23/22=t=221/2) بودن اعتماد قابل ،

 خودش یمشتر که را یزمان و باشد کننده سرگرم و قیدق اطالعات یحاو که شودیم یورزش مجموعه به آنان جذب و انیمشتر در

 جهینت در و غاتیتبل نیا نکردن افتیدر و یمشتر خاطر رنجش باعث نصورتیا ریدرغ. شود گرفته نظر در دارد امکیپ افتیدر به تیرضا

 پژوهش نتایج براساس (، است.2222) (، و ناهمسو با تسانگ2212) نتایج این تحقیق همسو با میرباقری .شودمی او یمنف واکنش

 از نوع این به نسبت هاآن نگرش طرز و مشتریان هایانگیزه براساس سازی کرده وابتدا در این زمینه فرهنگ هاسازمان ،شودمی پیشنهاد

 .باشند داشته ویژه توجه تبلیغاتی هایپیام بودن محتوی با و بودن بروز به و پرداخته اعتمادسازی به تبلیغات

 های تبلیغاتیش مشتریان، واکنش مشتریان، پیامکنگر واژگان کلیدی:
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 کاریبدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگیاقتصادی و میزان فعالیت -رابطه پایگاه اجتماعی

 کننده در ورزش همگانیافراد شرکت 
 . سعید مهرابی دلجو3. کاظم هژبری  2نژاد  . رحیم رمضانی1

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی -یالن. دانشگاه گ1

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی -. دانشگاه گیالن2
 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی -. دانشگاه گیالن3
 

 مقدمه

ور دارند. بدنی حض اقتصادی و با سطوح مختلفی از میزان فعالیت–های مختلف اجتماعیهای همگانی از گروهکننده در ورزشافراد شرکت

( نشان 2222) 32همکاران دانند. مثال لیزا وها میآن اجتماعی افراد را متأثر از طبقه ورزشی میزان فعالیتها برخی پژوهشبه طوری که 

-اجتماعی عوامل از متأثر سواری،مسیرهای دوچرخه و عمومی استخرهای پالژها، ها،پارک مانند ورزشی هایمکان به دادند دسترسی

کاری آنها تحت تأثیر ضمناً این موضوع ممکن است اثرات سازنده ورزش همگانی را بر کیفیت زندگی و کیفیت زندگی (.1است ) یاقتصاد

دست آمده است. مثال کاری نتایج متناقضی به های جسمانی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگیدرباره رابطه میزان فعالیتقرار دهد. 

( بین میزان فعالیت بدنی و کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری رابطۀ 1392فرد و همکاران)و غفوری (1329مطلق و مظفری )هاشمی

های مختلف بدنی باعث ارتقای نشان دادند که فعالیت( 2229) 32همکاران و و سانچز (1329اما خورسندی)، (2، 3داری را نیافتند)معنی

 برای مهمی کننده در ورزش همگانی وسیلهافراد شرکت زندگی ، بررسی کیفیت از این رو(. 2)است  ها شدهکیفیت زندگی آزمودنی

 بردن باال منظور به که است هاییبرنامه و خدمات مناسبی از تفریحی و نشانگر بهداشتی، تمهیدات و هاگذاریسیاست اثربخشی ارزیابی

 ست.ا شده مختلف اجتماعی در این بخش تنظیم هایگروه و افراد زندگی کیفیت

 شناسی روش

نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل  222نفر بودند که تعداد  1222جامعه آماری این پژوهش 

 ، میزان فعالیتداد(اقتصادی پایین متوسط و باال قرار می –افراد را در سه طبقه اجتماعی اقتصادی ) -ه اجتماعیپایگاهای نامهپرسش

ضریب آلفای و  سنجیدبعد شامل سالمت جسمانی، سالمت روانی، سالمت اجتماعی و سالمت محیط را می 2) بدنی، کیفیت زندگی

 α=92/2سنجید و پایایی آن بعد را می 2) کاری والتون بودو کیفیت زندگیبدست آمد(  α=25/2کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 

های ورزش همگانی شهر نامه، به ایستگاهداره کل تربیت بدنی استان گیالن و دریافت مجوز و معرفیهای امحاسبه شد(.پس از هماهنگی

کنندگان قرار گرفت و نامه با توضیحات کامل در اختیار شرکتها، پرسشایستگاه( مراجعه و پس از هماهنگی با مربیان ایستگاه 2رشت )

،  ANOVAمستقل، t، ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمنل دادهتجزیه و تحلی آوری گردید.دقیقه جمع 32بعد از 

 . انجام شد p<25/2داری گیری مکرر در سطح معنیکروسکال والیس و آزمون اندازه

 هایافته

ری نسبت به اجتماعی در وضعیت بهت سالمتها از نظر سالمت روانی و های پژوهش نشان داد که در کیفیت زندگی، آزمودنییافته

( و کیفیت =15/2rاقتصادی با کیفیت زندگی ) -سالمت جسمانی و سالمت محیط قرار دارند. ضمناً رابطۀ بین پایگاه اجتماعی

مثبت، بسیار پایین و  (=11/2rکاری)و کیفیت زندگی (=12/2rبدنی با کیفیت زندگی )( و رابطۀ میزان فعالیت=12/2rکاری )زندگی

چنین بین پایگاه هم. (=59/2rشد) داری مشاهدهکاری رابطۀ مثبت، باال و معنیبین کیفیت زندگی و کیفیت زندگیدار بود. ولی معنی

 داری وجود نداشت.بدنی رابطۀ معنیاقتصادی با میزان فعالیت -اجتماعی

                                                           
37. Lisa et al.  
38. Sanchez M. et al.  



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

129 

 

 گیرینتیجه

را ارتقا  کاریتواند کیفیت زندگی و کیفیت زندگیاقتصادی افراد فقط تا حدی می -بدنی بدون توجه به پایگاه اجتماعیبنابراین فعالیت

توانند کاری با احتمال تأثیرپذیری از دیگر عوامل مربوط به شغل و خانواده، میدهد، درصورتی که کیفیت زندگی و کیفیت زندگی

 کننده هم باشند.بینیپیش

 اقتصادی-گاه اجتماعیکاری، پایبدنی، کیفیت زندگی، کیفیت زندگیمیزان فعالیتواژگان کلیدی: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

152 

 

 دانشگاهی  هایتحلیل عاملی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی فدراسیون ملی ورزش

 . حسین رجبی3. مهرزاد حمیدی 2. رسول طریقی 1

 . دانشجوی دکتری پردیس کیش دانشگاه تهران1

 . دانشیار دانشگاه تهران2

 پردیس کیش دانشگاه تهران . استادیار3

 مقدمه

ها در سطح جهان شده است، به نحوی که های جسمانی و ورزشی باعث رشد و گسترش این فعالیتافزایش تقاضای شرکت در فعالیت 

-ورزشی حرفههای (. مدیران سازمان1های مختلفی به وجود آمده است )ها و نهادها، سازمانگویی به این تقاضا و نیاز، جنبشبرای پاسخ

آور، بازار به شدت های سرسامهایی نظیر هزینهای و دانشگاهی، برای زنده ماندن در فضای کسب و کار ورزشی، باید بتوانند چالش

 (.3های جدید را به شکل اثرگذاری مدیریت کنند )ها و رشد انفجاری فناوریرقابتی، گسترش نارضایتی هواداران و قطع رابطه آن

( در پژوهشی در خصوص بازاریابی ورزشی مسابقات بسکتبال دانشگاهی به افزایش اهمیت بازاریابی ورزشی در سطح 1996گاندوگان )

ریزی در ها، برنامهورزش دانشگاهی اشاره نمود. او در تأیید این موضوع به افزایش قابل مالحظه نیروی تمام وقت بخش بازاریابی تیم

( بیان کرد که یک طرح 1992) چنین انسور(. هم3کند )زیاد بخش بازاریابی ورزشی اشاره می های بسیاربخش بازاریابی و بودجه

(. 3دهد )ای افزایش میهای ورزشی بین دانشکدههای مختلف ورزشی را در جهت برنامهبازاریابی استراتژیک، درآمد و پتانسیل بخش

زایی را آمدهای مالی، بازاریابی و درسازی و تنوع بخشی به بنیادهای این فدراسیون، ظرفیت( در تدوین استراتژی1392حمیدی )

لذا محقق بر آن شد تا عوامل موثر بر توسعه بازاریابی فدراسیون ملی  (.1با اواویت دوم در این فدراسیون معرفی نموده است ) استراژی

 های دانشگاهی را شناسایی نماید. ورزش

 شناسیروش

نفر( شامل  232ی آماری تحقیق متشکل از پنج گروه )جامعه. آیدمی شمار به کاربردی هدف لحاظ به و بستگیهم نوع از حاضر تحقیق 

نفر(،  5نفر(، کارشناسان و کارکنان فدراسیون ) 31های استانی فدراسیون )نفر(، روسای هیأت12هیأت رئیسه سابق و فعلی فدراسیون )

نفر( و اعضای هیأت علمی رشته مدیریت  162های آموزش عالی کشور )های بخشو دانشگاه بدنیمدیران و کارشناسان ادارات کل تربیت

آوری اطالعات در پژوهش حاضر میدانی بود. ابزار نحوه جمعباشد. شمار میگیری به صورت کلروش نمونهنفر( بوده است.  22ورزشی )

ن توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن هم از ساخته بوده است که روایی آنامه محققآوری اطالعات، پرسشگرد

 و در دهندگان پاسخ شناسیجمعیت وضعیت توصیف برای توصیفی آمار از پژوهش این طریق آزمون آلفای کرونباخ تعیین شده است. در

 شد. تأییدی استفاده عاملی تحلیل آزمون از استنباطی آمار بخش

 هایافته

 

 

 Tمقادیر  انحراف استاندارد یانگینم عامل شماره

 06/12 61/1 36/3 سازمان بازاریابی 1

 02/12 62/1 12/3 بازاریابی  سیستم اطالعات 2

 02/12 62/1 23/3 استراتژی بازاریابی 3

 1/12. 62/1 23/3 کارکنان بازاریابی 2

 12/12 66/1 12/3 قابلیت برند سازی 0

 16/16 61/1 31/3 قابلیت مدیریت 6
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 گیرینتیجه

 باشند. یونداری با قابلیت بازاریابی در فدراسیون مینتایج نشان داد که سازمان بازاریابی و سیستم اطالعات بازاریابی دارای ارتباط معنی 

بازاریابی و کارکنان  با توجه به نتایج استراتژی(. 2نیز این دو عامل را از عوامل مؤثر بر قابلیت بازاریابی معرفی کردند )  (2225) کانگ و

های ( در تحقیقی این دو عامل را بر قابلیت بازاریابی مؤسسه2225بازاریابی بر قابلیت بازاریابی فدراسیون اثر داشتند. یون و کانگ )

دارند. مریلس و  چنین دو عامل دیگر قابلیت برند سازی و قابلیت مدیریت بر قابلیت بازاریابی فدراسیون اثر(. هم2خدماتی مؤثر دانستند )

  .(5( نیز این دو عامل را بر قابلیت بازاریابی مؤثر دانستند )2211همکاران )

 های دانشگاهی، تحلیل عاملی. ورزش دانشگاهی، فدراسیون ملی ورزش بازاریابی ورزشی،واژگان کلیدی: 
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 راین ز محصوالت ورزشی مارکتحلیلی بر عوامل مؤثر بر قصد خرید مجدد مشتریان ا

 شمس اهلل رضایی .2  . رضا انصاری فرد1

 . دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان2

 مقدمه

تریان با قصد و رفتار خرید آنان ارتباط نزدیکی وجود دارد و به همین دلیل بازاریابان است که بین تلقی مشمطالعات متعدد نشان داده

های محصول کننده نسبت به ویژگیگیری طرز تلقی و برداشت مشتریان آگاه باشند، چون امکان دارد باورهای مصرفباید از نحوه شکل

آوری بیشتری شود و مشتریان وفادار، سودموفقیت تجاری قلمداد می (. وفاداری مشتریان، کلید1326با واقعیت منطبق نباشد )درگی، 

 (.1322زاده و غمخوار، گردند )حمیدیبه دیگران می دهند و باعث معرفی شرکتآورند، سهم بازار شرکت را افزایش میبوجود می

 شناسیروش

از محصوالت ورزشی با مارک تجاری راین را بررسی  همبستگی است که عوامل مؤثر بر قصد خرید مجدد -این تحقیق از نوع توصیفی

 شهر اصفهان بود. 1393خریدار محصوالت ورزشی راین در شش ماهه اول  سال  362کند. جامعه آماری این تحقیق شامل می

ب شدند. ابزار خریدار به عنوان نمونه آماری انتخا 122گیری سیستماتیک انجام شد و تعداد گیری با استفاده از روش نمونهنمونه

تأیید اساتید ای لیکرت بود که اعتبار محتوایی آن مورد نقطه 5آیتم براساس طیف  39ساخته ای با محقق ها، پرسشنامهآوری دادهجمع

 بدست آمد. 215/2ی ضریب آلفای کرونباخ گرفت. پایایی پرسشنامه به وسیلهمدیریت ورزشی قرار

 هایافته

 وجود دارد. =p 21/2ه به اطالعات مقایسه اجتماعی بین دو گروه تفاوت معناداری در سطح بین هنجارهای ذهنی و توج
 . آزمون مقایسه میانگین دو گروه1جدول 

 اختالف انحراف معیار اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی t متغییر

 2552/2 -9255/2 221/2 22 -213/3 رفتار واقعی

 
د خرید مجدد محصوالت ورزشی راین بر رفتار واقعی افراد تأثیر دارد، یعنی بین رفتار آن دسته از افرادی ، همچنین قص1بر اساس جدول

که قصدد خرید مجدد محصوالت ورزشی راین را دارند، با آن دسته از افراد که قصد خرید مجدد محصوالت را ندارناد، تفااوت معنااداری    

 . =221/2pوجود دارد 

 گیرینتیجه

ای باه عقایاد دیگاران در    ها توجه ویژهدهند. از این رو آنمطالعه، رفتار خود را براساس سازگاری با شرایط اجتماعی شکل می افراد مورد

خصوص تعویض یا خرید مجدد محصوالت ورزشی راین دارند. اگرچه فرض بر این بود، مشتریانی که سطح درگیری ذهنی بااالیی نسابت   

اناد باه   چه انتخااب کارده  کنند و به ندرت در مورد آناین افراد زمان زیادی را صرف انتخاب محصول میکه به محصول دارند، به علت آن

دهند، به احتمال زیاد از همان مارک تجاری محصوالت ورزشی فعلی خود، خرید مجادد انجاام دهناد؛ اماا نتاایج ایان       خود تردید راه می

ای به قصد خرید مجادد محصاوالت ورزشای ماارک     مالحظه حصول، تأثیر قابلتحقیق نشان داد که درگیری ذهنی مشتریان نسبت به م

کنند. همچنین این موضاوع تأییاد شاد    راین نداشت، زیرا مشتریان تصمیمات خود را براساس سازگاری با نظر دیگران و شرایط اتخاذ می

تریان به همنوایی و مطابقت با دیگران هستند. ایان  بینی کننده مهم را برای تمایل مشکه متغیرهای اجتماعی و شرایط، فاکتورهای پیش

سازگاری به وسیله تأثیرات هنجاری و افرادی که تحت تأثیر عقاید دیگران در خصوص قصد خرید مجدد محصوالت ورزشی راین هستند، 

 شود.برانگیخته می
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 کننده درشرکت هایکشور تأثیر میزان تورم، ضریب جینی و آموزش بر موفقیت

 برزیل 2112جام جهانی  هایبازی 
 . فریبا عسکریان2  . زهرا شیرعلیزاده1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز1

 . دانشیار دانشگاه تبریز2

 

 مقدمه

ی اجتماع داشته و در ی همه جانبهگیری در توسعهی مهم اجتماعی، اثرات مثبت و چشمحاضر، ورزش به عنوان یک پدیده عصر در 

اجتماعی به  –ی اقتصادی گذار در توسعهباشد و به عنوان یک صنعت مهم و اثریشرفته و در حال توسعه بسیار مورد توجه میجوامع پ

-شود تا جاییورزشی محسوب می پرطرفدارترین فعالیت به عنوانفوتبال  تردید بی گوناگون ورزشی، هایفعالیت بین دررود و شمار می

های ملی فوتبال به طور المللی تیم، اما موفقیت بین(2و  1)شود می برده نام فوتبال صنعت عنوان به فتههای پیشرکشور بیشتر که در

 های تیم بر عملکرد تورم، ضریب جینی، و آموزشقتصادی است؛ که در تحقیق حاضر تأثیر ا-قابل توجهی متأثر از عوامل اجتماعی

 باشد.میبرزیل  2212 فوتبال جهانی جام در کنندهشرکت

 شناسیروش

ای و به شکل اسنادی با استفاده از روش کتابخانهها داده گردآوریتحلیلی بوده و با توجه به ماهیت موضوع،  –توصیفی روش پژوهش 

 ها باباشد. تجزیه و تحلیل دادهی جام جهانی میتیم حاضر در بیستمین دوره 32باشد. جامعه و نمونه آماری این تحقیق، شامل می

 انجام شد.اسمیرنف و رگرسیون تک متغیره  –آزمون های کلموگروف استفاده از 

هایافته

 شاخص
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد 

 2R t p شده
B خطای معیار Beta 

  29/12 51/12 ثابت
222/2 

23/1 229/2 

 22/2 -295/2 16/2 232/2 22/2 ضریب جینی

  21/19 22/62 ثابت
222/2 

25/5 221/2> 

 23/2 -52/2 326/2 223/2 623/2 آموزش

  52/2 2/16 ثابت
21/2 

612/6 221/2> 

 222/2 -162/2 -23/2 129/2 -231/2 تورم

 

 گیرینتیجه

تر به خصوص در زمینه فوتبال می های ورزشی بیشبا توجه به نتایج حاصله سطح باسوادی یک کشور باعث بهبود عملکرد و موفقیت

ارتقای سطح سالمتی و تحصیالت افراد جامعه عالوه بر رشد و توسعه اقتصادی، باعث افزایش آگاهی و شعور اجتماعی آنان در تمام  شود.

 باشد. های فوتبال مؤثر نمیشود. اما میزان ضریب جینی و تورم بر عملکرد ورزشی تیمموضوعات از جمله ورزش می

 آموزشفوتبال، عملکرد ورزشی،  واژگان کلیدی:

تأثیر آموزش، ضریب جینی و تورم بر عملکرد ورزشی کشورها. جدول رگرسیونی 1جدول   
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 گذاری ورزش همگانی کشورهای مؤثر بر سیاستبررسی وضعیت مؤلفه

 . ناهید اتقیا3پور . محمد جوادی2. حلیمه طایفی  1

    . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا 1

 . عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری2

 یت بدنی دانشگاه الزهرا. عضو هیئت علمی دانشکده ترب3

 

دهند. با توجه میهمگانی ارائه  های ورزشهای متفاوتی برای چالشها بسته به شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پاسخهر یک از دولت

ا یک توان به عنوان یک مسأله عمومی یک نیاز، کمبود، محدودیت، یهمگانی را می بدنی در کشور ورزشبه نسبت پایین فعاالن 

های مدون برای تشویق و نبود برنامهشود. میحلی برای آن احساس تشخیص است و راه نارضایتی محسوس در جامعه دانست، که قابل

همگانی کشور  درونی ورزشهای ها و چالشترین ضعفیکسان از مهم واحد و سیاست و نبود مدیریتهمگانی  به ورزشترغیب مردم 

های اقتصادی، سیاسی و قانونی، شهروندان با شود که عالوه بر مؤلفهصورتی تدوین های کشور باید به سیاست (.1) است شده شناخته

های دینی حاکم بر اسالمی بر پایه ارزشباشند و بر مبنای اخالق استوار باشد و در یک نظام سیاسی ها همراه مشیها و خطاین سیاست

گذاری مدارک، فرایند سیاست ها، مقاالت، اسناد وبا مطالعه سیاستدر این پژوهش بنابراین، (. 2) کندویت را تقشده و آن جامعه تدوین 

ای، اخالقی و دینی، در دو های اقتصادی، سیاسی، قانونی، حرفهگویه: مؤلفه 6ساخته با ای محقق وسیله پرسشنامه همگانی به ورزش

 کارکنان بخش توسعه ورزشنفر از  92آماری را باشد. جامعه تحلیلی می –هش حاضر توصیفیپژوشد.  وضعیت موجود و مطلوب بررسی

همگانی، کارمندان بخش غیردولتی و خصوصی، های ورزشهای فدراسیون جوانان، کارمندان و رؤسای انجمن و ورزشهمگانی وزارت 

های پژوهش با استفاده از آمار دادند. دادههمگانی تشکیلرزش ها و مراکز پژوهشی وهمگانی استانهایهای ورزشکارکنان هیأت

 شده است.که در جدول زیر ارائهای مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت تک نمونه tتوصیفی و آزمون 
  همگانیهای کنونی ورزشهای مؤثر بر سیاستاختالف وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه

 هاتالف میانگینای در خصوص اختک نمونه tنتایج آزمون 

 M±SD t وضعیت هامؤلفه ردیف
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 گذاری ورزش همگانیهای مؤثر بر سیاستمؤلفه 1

 

 31/3±21/2 موجود
36/2 29 22/2 

 52/3±62/2 مطلوب

 

-ها در فرایند سیاستا انواع عقالنیتهمگانی که مرتبط ب گذاری نظام ورزشهای مؤثر بر سیاست، در بررسی مؤلفهول باالجد توجه به با

-می هایی که دولت تدوینشد. با وجود اینکه سیاست موجود و مطلوب مشاهده باشد، اختالف بین وضعهمگانی میگذاری مسأله ورزش 

های ام با مؤلفهگهمگانی هم  های ورزشحاضر سیاست( از نظر کارشناسان ما در وضعیت حال3هاست )کند متأثر از انواع عقالنیت

مطلوب،  کند. در وضعیتمیها را مخدوش ها، سیاستشود و همین محدودیتنمی های منابع کشور تدوین و اجرااقتصادی و محدودیت

بر  مؤلفه اقتصادی، مؤلفه قانونی مؤثر برباشد. عالوه همگانی محقق های دولت در مورد ورزش مشیبایست در خط ی اقتصادی میمؤلفه

اتکا به قانون  همگانی اگر چه با های کنونی ورزشکه سیاستایگونهنداشت به  مطلوب قرارهمگانی نیز در وضعیت گذاری ورزشسیاست

حقوقی و حفاظت و اقدامات اختیاری شهروندان را دادخواهی، امنیت شود اما عناصری همچون حق می اساسی و سایر قوانین مادر تدوین

جهت با   همگانی همهای ورزش گرفت که سیاست توان اینگونه نتیجهگیرد. میمشی در نظر نمیدوین، اجرا، تغییر و خاتمه خطدر ت

های کنونی داد که سیاستباشد. نتایج ما نشاناساسی که از نوع دموکراسی ایدئولوژیک است نمیساختار سیاسی کشور و مطابق قانون 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

155 

 

های سیاسی، اخالقی و دینی مؤثر بر فرایند که در مؤلفه دهدمی لمی نیز به خود ندارد. همچنین آمارهای ما نشانع همگانی سبقهورزش 

-مطلوب سیاست توجه به قرار نگرفتن در وضعیتبا  دارد.همگانی کشور وضعیت موجود از وضعیت مطلوب فاصله  گذاری ورزشسیاست

دارد، وی (، همخوانی2213یژه عقالنیت سیاسی و اقتصادی، نتایج ما با پژوهش دوستی و همکاران )ها به وگذاری از لحاظ انواع عقالنیت

دهد سیاست دولت ورزشی دولت مرکزی ایران هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان های توسعه سیاستتوجه به تحلیلباکند که بیان می

در (. 2باشد )د مگر اینکه بخواهد کنترل شدیدتری بر سیاست اجرایی داشته کنمالی باشد از فوریت یک سیاست جامعه حمایتخواسته 

همگانی قرار نداریم این است که گذاری مسأله ورزش مطلوب سیاستیکی از دالیلی که در وضعیت رسد مجموع، اینگونه به نظر می

 باشد.ماهیت متمرکز دولت بسیار شدید می های سیاسی و قانونی نیز با توجه بههای اقتصادی، محدودیتعالوه بر محدودیت

 گذاریهمگانی، فرایند سیاست: وضعیت، ورزش واژگان کلیدی
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  در کننده شرکت افراد زندگی کیفیت بر  درمان هایهزینه کاهش رابطه

 مازندران استان همگانی ورزش

 . سید عماد حسینی2. سحر محبّی  1

 ارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد آیت اله آملی. دانشجوی ک1

 . هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی2

 

 مازندران استان همگانی ورزش در کننده شرکت افراد زندگی کیفیت بر  درمان هایهزینه کاهش رابطه درآمد تعیین هدف با تحقیق این

 نوع از هاداده گردآوری نظر از و کاربردی هدف نظر از و همبستگی -صیفیتو تحقیق روش نظر از تحقیق این. است پذیرفته صورت

 تعیین جهت. دادند تشکیل مازندران استان همگانی ورزش در کننده شرکت افراد را تحقیق این آماری جامعه. شود می محسوب پیمایش

 توسعه اثرات پرسشنامه ها،داده ابزارگردآوری. دان شده انتخاب نفر 321 آماری نمونه که شد استفاده مورگان فرمول از نمونه حجم

 این در شده محاسبه کرونباخ آلفای ضریب. شدند سنجیده لیکرت ارزشی 5 طیف با که زندگی کیفیت پرسشنامه و ورزش اقتصادی

 با هاداده تحلیل و تجزیه جهت. آمد دست به درصد 2/26 زندگی کیفیت و درصد 2/22 ورزش اقتصادی توسعه اثرات برای پژوهش،

 .است شده رگرسیون استفاده آزمون پیرسون، همبستگی ضریب آزمون از اسمیرنف - کولموگراف آزمون به توجه

  

 مدل 

  گرسیونیر

ضریب رگرسیونی 

غیراستاندارد 

 شده

ضریب 

استادارد 

 شده

 ضریب

 همبستگی

آماره 

 آزمون

سطح 

معنی 

 داری

    خطای معیار مقدار ضرایب خطی

 مقدار ثابت
362/2 12./1  220/1. 111/1 

 کاهش

 های هزینه

   درمان

210/1 132/1 002/1 .20/12 111/1 

 

استان مازندران آنها  یافراد شرکت کننده در ورزش همگان یزندگ تیفیو ک  درمان هایهزینه کاهشمدل رگرسیونی بین متغیر اثرات 

 :بصورت زیر می باشد

 

 رابطه مازندران استان همگانی ورزش در کننده شرکت افراد زندگی کیفیت و درمان های هزینه کاهش بین که داد نشان تحقیق نتایج

 .یابدمی افزایش نیز زندگی کیفیت کاهش یابد درمان هایهزینه هرچه نتیجه در(. r= 235/2)دارد وجود معناداری و مثبت

 همگانی زشور زندگی، کیفیت درمان، هایهزینه کاهش اقتصادی، رشدواژگان کلیدی: 

 
 
 
 
 

کیفیت زندگی =  362/2+ 210/1درمان( های هزینه )کاهش  

 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

152 

 

 تبریز شهر راهنمایی مقطع آموزان دانش شرکت انگیزش بر بدنی تربیت درس یاجرا نحوه تأثیر

 . الهه سعادتی فرد3. حمید نعمتیان  2  . یعقوب ابراهیم پور1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی علوم تحقیقات تهران1

 حد تهران مرکزوا -. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاداسالمی2

 .  دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی3

 

 دانش اکثر(. 1) باشد موثر بدنی تربیت دروس پیشرفت در هاآن انگیزه تواندمی آموزان دانش با معلم روابط و هاکالس دقیق ریزیبرنامه

 تعامل از مشارکت انگیزش(. 2) اندداده قرار تایید مورد را دشاگر و معلم بین مطلوب روابط و معلمان تدریس روش بودن مناسب آموزان

 دانش نگرش امکانات، فیزیکی، و عاطفی شرایط ها،کالس برگزاری آموزشی، های روش نمره، برنامه، مانند موقعیتی متغیرهای بین

 و درونی هایانگیزه از دسته دو ترکیب. دپذیرمی تأثیر فراگیران پیشرفت انگیزه و معلمان با تعامل آموزشی، مسائل به نسبت آموزان

تأثیر نحوه اجرای درس تربیت بدنی بر  حاضر قیتحق هدف (.3) دهدمی جهت را آموزاندانش یورزش هایفعالیت و رفتار بیرونی،

 .است شده جراا میدانی شکل به و بوده توصیفی روش نظر از قیتحق نیا .بودآموزان مقطع راهنمایی شهر تبریز انگیزش شرکت دانش

 تیریمد حوزه در نیمتخصص از تن 12 دییتأ به پرسشنامه ییروا .شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه از اطالعات آوریجمع برای

 هیکل را قیتحق نیا آماری جامعه .آمد دست به α=22/2 با برابر کرونباخ آلفای بیضر از استفاده با  پرسشنامه ییایپا .دیرس یورزش

 نفر 322 تعداد مورگان، جدول از استفاده با ند.بود نفر13612 هاآن تعداد که دادندیم لیتشک تبریز شهر راهنمایی مقطع نآموزا دانش

 و هیتجز مورد استفاده قابل پرسشنامه 213 تعداد ان،یم نیا از.شدند انتخابای خوشه یتصادف صورت به و قیتحق نمونه عنوان به آنان از

-طبیعی بودن توزیع دادهجهت بررسی وضعیت اسمیرنوف  –از روش آماری کلموگراف ای تجزیه و تحلیل اطالعات بر .گرفت قرار لیتحل

و  های آماری ناپارامتریک ویلکاکسونهای تجربی و نظری متغیرهای تحقیق از روشهای تحقیق محرز شدند و برای مقایسه میانگین

 استفاده شد. فریدمن آزمون از هالفهؤم بندی لویتوا برای ورمن برای بررسی ارتباط بین متغیرها از همبستگی اسپی

 
  درونی انگیزش های متغیر بندی الویت نتایج

 های متغیر  برای فریدمن آزمون

 یبدن تیترب درس یاجرا نحوه
 دامنه یبدن تیترب درس یاجرا نحوه عوامل

 میانگین

 یبدن تیترب یها کالس در شرکت

 یبدن تیترب یها کالس منظم یبرگزار

 یورزش امکانات

 معلمان تجربه

 یآور نشاط و هیروح

 ها میت هم

26/2 

22/2 

62/2 

26/2 

21/2 

92/1 

 فراوانی

 اسکوار کای

 آزادی درجه
Sig 

213 

.62/6  

0 

126/1  

  

ین نظری تأثیر بدنی، بین میانگین تجربی با میانگهای تربیتها و میزان شرکت در کالسبه جزء هم تیمی که داد نشان قیتحق جینتا

های تربیت بدنی، روحیه و نشاط آوری، امکانات ورزشی، تجربه معلمان بر انگیزش نحوه اجرای درس تربیت بدنی، برگزاری منظم کالس

 Sig 25/2) شرکت دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تبریز تفاوت معناداری وجود داشتند و میانگین تجربی باالتر از میانگین نظری بود.

< .)   

 راهنمایی مقطع آموزان دانش شرکت، انگیزش بدنی، تربیت درس اجرا، نحوه واژگان کلیدی:
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 AHPهای آن به روش بندی شاخصهای کاالی ورزشی بر توسعه خرید اینترنتی و رتبهتأثیر ویژگی

 . علی کریمی3. طهمورث نورائی  2. سمیه محمدی  1
 شهید باهنر کرمان . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه1

 . استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان2

 . عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور شهرستان سر پل ذهاب3

 

 مقدمه

های عمده میان بازار اینترنتی (. از جمله تفاوت1های غیرفیزیکی، خرید اینترنتی است )های جدید خرید در خرده فروشییکی از شیوه

تواند این باشد که محصوالت ورزشی، ناملموس، غیرعینی و جهت خرید کاالهای ورزشی نسبت به بازارهای مرسوم و معمولی میورزشی 

های مشتریان بر توسعه خرید اینترنتی (. بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان تأثیر ویژگی2باشند )صرفاً تجربی می

 باشد؟ان و دانشجویان ارشد و دکترای تربیت بدنی میکاالهای ورزشی از دیدگاه استاد

 شناسیروش

جامعاه آمااری    با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است که به صورت میدانی اجرا گردیاد. 

 236دولتی سراسر کشور بود، کاه تعاداد   های ( دانشگاه=3196Nاین پژوهش استادان و دانشجویان مقطع ارشد و دکترای تربیت بدنی )

سااخته گاردآوری شاد.    های مورد نیاز پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق. دادهای انتخاب شدندنفر با روش نمونه گیری خوشه

یاد و روایای   تن از اساتادان مادیریت ورزشای و متخصصاان حاوزه تجاارت الکترونیاک تأی        12روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر 

( محاسبه گردید. ضریب پایایی درونای نیاز باا اساتفاده از ضاریب آلفاای کرونبااخ        CVI=26/2(، )1925محتوایی بر اساس مدل الوشی )

(22/2= αمحاسبه گردید. الزم به ذکر است که جهت تجزیه و تحلیل داده ) ها از نرم افزارSPSS20 بندی عوامل پژوهش باه  و جهت رتبه

 استفاده شده است. Expert Choiceنرم افزار از  AHPروش 

 هایافته

های کاالی ورزشی یکی از عوامل تأثیرگذار بار توساعه   ای نشان داد ویژگیآزمون فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون آماری تی تک نمونه 

 خریاااااد اینترنتااااای کاالهاااااای ورزشااااای از دیااااادگاه اساااااتادان و دانشاااااجویان ارشاااااد و دکتااااارای تربیااااات بااااادنی  

های پرسشانامه خباره باا اساتفاده از تکنیاک فرایناد       (. همچنین بر اساس نتایج انجام تجزیه و تحلیل دادهP <25/2باشد )در سطح می

های کاالی ورزشی در توسعه خرید اینترنتی کاالهای های تشکیل دهنده عامل ویژگی(، ترتیب اولویت مؤلفهAHPتحلیل سلسله مراتبی )

تند از: قیمت، تخفیف، دسترسی به برندهای مشهور دنیا، کیفیت و خدمات پس از فروش. به عالوه، نرخ ناساازگاری  ورزشی به ترتیب عبار

 کند.، اعتبار مناسب این اطالعات را تأیید می22/2حاصل یعنی 

 گیرینتیجه

(، فوناگ  1392نظری و بغادادی )  (،1392(، الفت و همکاران )1322های جعفرپور و رحمان سرشت )های تحقیق حاضر با پژوهشیافته 

های کاال از عوامل تأثیرگذار بر توسعه خریاد اینترنتای   ( همسو است، که همگی بیان داشتند ویژگی2222( و چین جوهانگ )2222یی )

د اینترنتای  های کاالهای ورزشی جایگاه خریرسد به دلیل عدم آگاهی و اطالع جامعه ورزشی از ویژگیباشد؛  به نظر میکاالی ورزشی می

ها و باور آنان در سطح نازل و پایینی قرار دارد و در نتیجه استفاده از خرید کاالهاای ورزشای باه    کاالهای ورزشی در عقاید، افکار، اندیشه

 گردد.صورت اینترنتی و مزایای آن در بین آنان با اهمیت تلقی نمی

 AHP، های کاالی ورزشیخرید اینترنتی، ویژگی واژگان کلیدی:
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 های خصوصی شهرستان سنندجارتباط بین کیفیت خدمات و تجربه مشتریان در باشگاه

 . طاهره موسوی راد3. لقمان کشاورز  2. شیما حسامی   1

 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی. 1

 . دانشیار دانشگاه پیام نور تهران مرکز2

 . استادیار دانشگاه پیام نور تهران مرکز3

 
 مقدمه

 بخش این خاص هایویژگی دلیل به و شود می حاصل خدمات بخش از جهان کشورهای اغلب ناخالص تولید از نیمی از بیش که آنجا زا

 معنی به یمشتر یهازنیا بر تمرکز، .(1991، بوم فیگن)است  اهمیت دارای بخش این به توجه مشتریان، لذا با مستقیم ارتباط نظیر

 شناآ ممفهو ینا با باید ،باشد گرامشتری کندمی کوشش که  مانیزسا هر و ستا نمشتریا به تخدماه ئارا و لمحصو کیفیت به توجه

 و ضایتر دیجاا  ایبر ایتواند شیوهمی وشفر از پس تخدما و کاال یافتدر ایبر نمشتریا هایخواسته به مؤثر توجهد. بنابراین شو

 (.1322)اصغر پور،ست ا نمشتریا در ریکاافد

 سیشناروش

های خصوصی شهرستان سنندج بود. روش هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات و تجربه مشتریان در باشگاه

 تمامی ورزشکاران شامل تحقیق آماری جامعه و به روش میدانی انجام شده است. کاربردی هدف اساس بر و همبستگی نوع از تحقیق

 که .نفربود 922 اند کرده مراجعه باشگاه به مداوم طور به ، که(1393)تحقیق  در زمان که .بود جسنند شهرستان خصوصی هایباشگاه

های تحقیق از پرسشنامه استاندارد کیفیت گیری متغیرشد. جهت اندازه نفر 223برابر تعداد نمونه  مورگان گیری نمونه جدول طبق

  تفاده شد.ساخته تجربه مشتری اسخدمات سروکوال و پرسشنامه محقق

 هایافته
، معادله خط Bبر اساس میزان عدد ثابت و ضریب غیر استاندارد نتایج تحقیق حاصل از ارتباط بین تجربه مشتریان و کیفیت خدمات، 

 =تجربه مشتریان263/1+ )کیفیت خدمات ( 962/6باشد: رگرسیون به شرح زیر می

 گیرینتیجه

 وجود معناداری ارتباط  25/2 درسطح سنندج شهرستان خصوصی هایدر باشگاه آن هایمؤلفه و مشتری تجربه و خدمات بین کیفیت

 باشند برخوردار خوبی خدمات کیفیت از خصوصی هایباشگاه هرچه دارد و این یعنی این که گذشته مطابقت تحقیقات نتایج با که دارد،

 بهبود و افزایش کنندهبینیپیش تواندمی خصوصی هایگاهباش در خدمات کیفیت بهبود و کنند جذب توانندمی را بیشتری مشتریان

 خدمات کیفیت به مربوط ابعاد میان از هستندو ارتباط دارای مشتری و تجربه خدمات کیفیت اینکه به توجه با .گردد نیز مشتریان تجربه

و   کرده بهتر با مشتریان را خود ارتباط رکنانکا باید باید لذا است کمتری میانگین دارای خاطر اطمینان تحقیق، بعد نتایج به توجه با

 بدهند. هاآن به را امنیت احساس

  خصوصی هایخدمات، باشگاه مشتریان، کیفیت تجربه :واژگان کلیدی
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 تبیین مدل اکتشافی مؤلفه های مدیریت در موفقیت فوتبال ملی ایران

 . مرتضی دوستی پاشاکالئی2  . محمد خبیری3. سید محمد حسین رضوی  2. محمد غالمپور  1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران1 

 . دانشیار دانشگاه مازندران2

 . دانشیار دانشگاه تهران3

 . استادیار دانشگاه مازندران2

 مقدمه

گاذاری از عوامال   مایههاای ورزشای و سار   بدست آوردن موفقیت در عرصه ورزش امری اتفاقی نیست. شناسایی عوامل مؤثر در موفقیات  

هاای فاراوان ماالی و    باشد. امروزه ورزش در عرصه بین الملل با شتاب بسیار در حال حرکت است. کسب درآمدضروری برای موفقیت می

هاای  ی اجتماعی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه ورزش و به ویژه فوتبال باعث شد تا کشورهای صااحب برناماه موفقیات   هاپیامد

 اساتراتژی  پاذیرش  از نااگزیر  اماروزی  عصار  ناپایادار  و در محیط رقابتی خود رشد و بقا جهت فوتبال امروز(. 1انی را بدست آورند )فراو

( 2213هاانس آندرساون و همکااران )    زنناد.  تکیاه  اساتراتژیک  مدیریت فرایند به بایستی چالش این از خروج برای و باشندمی محوری

هاای مطارح اروپاایی بسایار     های اروپایی و رقابت پایدار باا تایم  الش برای دست یابی به موفقیت در رقابتتدوین استراتژی بلندمدت و ت

 (.2رسد)ضروری به نظر می

 شناسیروش

استفاده  لحاظ از حاضر است. تحقیق شده انجام میدانی به صورت اطالعات گردآوری است و تحلیلی و توصیفی نوع از تحقیق انجام روش

 22نفار از  122نمونه آماری این پاژوهش  .های سراسر کشور بودندهای فوتبال استانپژوهش هیأت آماری است. جامعه کاربردی نتایج، از

کرونباخ  آلفا روش با پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه از هاداده آوری جمع برای هیأت فوتبال کشور و متخصصین دانشگاه بودند.

(259./ (α= افازار  نرم از و شده عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده ها از روش آماری تحلیلبرای تحلیل داده آمد. به دست spss اساتفاده 

 گردید.

 هایافته

ریزی، رهبری و مادیریت  برنامه مدیریتاستراتژی، ترین عوامل مؤثر مدیریتی فوتبال ملی ایران عبارتند از : مدیریت نتایج نشان داد مهم 

 زمان بود.

 

 

 

 

 گیرینتیجه

مدت و پرهیاز  مندی از یک استراتژی بلندریزی و بهرهالمللی پذیرش جایگاه علم برنامهتنها راه رسیدن فوتبال ملی ایران به موفقیت بین 

باشد. آلمان برای موفقیت در جام جهانی قبل با یک برنامه ده ساله و سرمایه گذاری بار روی جواناان ده ساال قبال     از تصمیمات آنی می

زده تصامیم  بصاورت غیار اصاولی و شاتاب    ها  موفق به این مهم شد. زمان و مدیریت زمان در فوتبال ایران جایگاهی ندارد و اغلب برنامه

اعمال سبک رهباری مناساب در ساازمان    . مؤید مطلب استهای بسیار د از حذف زمانبعهای ملی شود. انتخاب سرمربیان تیمگرفته می

-ادی مای هاست که دچار نوسانات زیا (. مدیریت فوتبال ایران سال3تواند نقش مهمی در شکست یا موفقیت یک سازمان داشته باشد)می

باشد که نشان از سبک رهبری نامناسب مدیران آن دارد. ثبات در سبک رهبری باعث انسجام گروهی و موفقیت تیمی خواهاد شاد. امار    

 مهمی که فوتبال ایران کمتر شاهد آن است.

 رهبری مدیریت و برنامه ریزی مدیریت زمان استراتژی غیر هامت
SIG 212./ 221./ 221./ 221/2 

KMO 625./ 622./ 222./ 592/2 
Bartlett’s test 322/212 229/231 222/365 312/329 
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 های کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهراننامهتحلیل موضوعی و روش شناختی پایان

 . ریحانه راموز2. حبیب هنری 3. محمود گودرزی  2 . مهدی مرادی 1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران1

 . استاد دانشگاه تهران2

 . دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی3

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران2

 مقدمه

های کشور نامه یکی از تولیدات اصلی پژوهشی دانشگاهشود و پایانمه انجام میناهای دانشگاهی در قالب پایانای از پژوهشبخش عمده

گیرد. با این مندان قرار مییابد و در اختیار عموم عالقهها به مجالت تخصصی راه میهای مستخرج از آناست. معموالً پس از دفاع، مقاله

ای دیگر نیز به گیرد و نسخهای از آن در اختیار کتابخانه دانشکده قرار میهنامه، نسخها پس از دفاع از هر پایانحال در اغلب دانشگاه

آثار »ها جز نامهای نیز در اختیار دانشجو، استادان راهنما و مشاور است. اما در مجموع پایانشود. البته نسخهکتابخانه مرکزی سپرده می

شوند. ر فرآیند نشر وارد نشده و در شمارگان باال تکثیر و توزیع نمیشوند. آثار خاکستری منابعی هستند که دمحسوب می« خاکستری

شود؛ دانشجویانی که در نامه هستند، محدود میهای بعد که در صدد نگارش پایانها به دانشجویان سالمعموالً نیز تعداد مراجعات به آن

نامه کمتر به عنوان یک منبع تیجه پس از دفاع از پایاننامه هستند. در نصدد تدوین پیشینه پژوهش و آشنایی و با ساختار پایان

های هر گروه آموزشی در یک دانشگاه بخشی از کارنامه پژوهشی آن نامهشود. حال آنکه مجموعه پایاناطالعاتی غنی به آن توجه می

سیر طی شده ترسیم شود. ترسیم های زمانی مختلف نیم نگاهی به گذشته صورت گیرد و تصویری از مگروه است و الزم است در دوره

 تواند نقاط قوت و ضعف تولیدات علمی قبلی را نشان دهد و راهگشای مطالعات آینده باشد.این روش می

تواند چراغ راه پژوهشگران آتی باشد؛ های پژوهشی مفیدی است که میها یکی از فعالیتنامهبررسی روند موضوعی و روش شناختی پایان

 بسیار راهگشا و مفید باشد.   -های دانشگاهی و تخصصیبه ویژه در کتابخانه –تواند برای کاربران کتابخانه مطالعاتی می زیرا نتایج چنین

 روش شناسی

با رویکرد استقرایی است. از آن جهت کیفی است، که بیش از آنکه به شمارش و کمّی سازی  روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی

ها توجه شده است. همچنین، از آن جهت تحلیل استقرایی است، چرا که محققان قبل از بررسی سایی مؤلفهپرداخته شود، به شنا

های موجود و مصادیق هر ای در ذهن نداشته و صرفاً  به شناسایی مؤلفهمحتوای این صفحات هیچ قالب یا چارچوب از پیش تعیین شده

که  1392تا  1322های کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران در بازه زمانی نامهاند. در این تحقیق تمام پایانیک پرداخته

ها هایی در این سالنامهها در کتابخانه مرکزی دانشگاه وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، ممکن است پایانای از آننسخه

اند. البته با توجه به حجم نمونه بوده و در نمونه مورد بررسی لحاظ نشدهدفاع شده باشند که به هر دلیل در کتابخانه مرکزی دانشگاه ن

 نامه مورد بررسی قرار گرفت.پایان 222مورد مطالعه بعید است تعداد موارد از قلم افتاده چندان زیاد باشد. در نهایت 

 ها و نتیجه گیرییافته

درصد از این  53اند، به طوری که ها به مسائل اجرایی و روز ورزش پرداختهدهد که حدود نیمی از آنهای این آثار نشان میمرور موضوع

ها رویکرد دانشجویان و اساتید نامهدهند و حاکی از آن است که در انتخاب موضوع پایانها  به روشنی این موضوع را نشان میعنوان

های دهد که مدیران، ورزشکاران، مربیان، هواداران، سازمانمیها نشان نامهراهنمای آنان بیشتر مسأله مدار بوده است. عناوین پایان

اند که در مطالعات قبلی مورد توجه پژوهشگران این دانشگاه قرار ها از جمله اقشار و مواردی بودهورزشی و عوامل مرتبط با این سازمان

 اند.ها بهره بردهدیگر از سایر روشدرصد  12های مورد بررسی از روش پیمایشی و نامهدرصد از پایان 22اند. گرفته
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پرسش بهره  -نامه دیگر از فرضیه پایان 19های پژوهش و مورد از پرسش 51مورد آن از فرضیه و  132نامه، پایان 222از مجموع 

های پژوهش رسشو میانگین تعداد پ 12/6نامه های مذکور های بکار رفته در پایاناند. همچنین به طور میانگین تعداد فرضیهگرفته

 است.  22/2

ها بوده است. سپس مصاحبه و پرسشنامه همراه با مصاحبه از دیگر ابزارهای پر کاربرد پرسشنامه پر کاربردترین ابزار برای گردآوری داده

 ها محسوب می شوند. مشاهده همراه با پرسشنامه نیز کم کاربردترین ابزار گردآوری داده ها است.در گرد آوری داده

 اند.های نمونه گیری داشتهای، بیشترین کاربرد را در میان روشای و خوشهوش نمونه گیری تصادفی و تصادفی طبقهر
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 های درخواست میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در ایرانها و بازدارندهتسهیل کننده

 عیدی . حسین3. بهرام یوسفی 2. محمد کوشا 1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی1

 . استادیار دانشگاه رازی2

 . دانشیار دانشگاه رازی3

  

 مقدمه

کنند که در وسعت جهانی مورد توجه قرار های کالنی را دنبال میمدیران شهری که در عرصه توسعه شهری پیشتاز هستند، استراتژی

های ها و بازدارندهکنندهتسهیل تحقیقکنند. در این زرگ ورزشی متمرکز میگیرند، بنابراین کانون توجه خود را به رویدادهای ب

درخواست میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ روزشی در ایران را  از دیدگاه اساتید برجسته مدیریت ورزشی و مدیران اجرایی ورزش 

 کشور ایران شناسایی قرار گرفت. 

 شناسیروش

ساخته و مصاحبه نیمه هدایت شده با مدیران ارشد طالعات اکتشافی است. با استفاده از پرسشنامه محققروش تحقیق کیفی و از نوع م 

اجرایی ورزش کشور و  اساتید برجسته مدیریت ورزشی با سابقه برگزاری، مشارکت یا حضور در رویدادهای بزرگ ورزشی کشور و 

ها و نظرات طی انجام مصاحبه نیمه هدایت دیدگاهروش تحقیق کیفی، از  آوری شد. با استفادههمچنین ادبیات تحقیق، اطالعات جمع

 آوری شد.شده جمع

 هایافته

استخراج نتایج با اساس دیدگاه دو گروه مصاحبه شونده نشان داد که ایران  برای برگزاری موفقیت آمیز رویدادهای ورزشی در مقایسه با 

تی، حمل و نقل، اسکان و فضاهای ورزشی است. همچنین، منابع انسانی و مدیریتی استانداردهای میزبانی دارای کمبودهای زیرساخ

-های تعیینریزی نشده است. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و آب و هوای تهران و دیگر عاملمتناسب با رویدادهای کالن ورزشی برنامه

 رار گرفت.کننده در موفقیت میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در این شهر مورد بررسی ق

 گیرینتیجه

های ورزشی در شهر تهران و در مقیاسی بزرگ ایران پتانسیل میزبانی رویداد -ها نشان داد که امکانات و شرایط اجراییتحلیل یافته 

ای )محدود در سطح آسیایی( ورزشی را دارد به شرطی که ای )مانند جام جهانی کشتی و والیبال( و چند رشتهبزرگ تک رشته

 های شناخته شده را ارتقا دهد و برنامه استراتژیک برای میزبانی تدوین نمایند.اختزیرس

 های میزبانیها، زیرساختها و بازدارندهکنندهتسهیل رویداد بزرگ ورزشی، درخواست میزبانی، واژگان کلیدی:
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 ذیرش محصوالت جدیدهای محصول بر ادراکات و قصد پمند و ویژگیبررسی تأثیر بازاریابی رابطه

 در صنعت محصوالت ورزشی
 . غالمرضا عابدی3. مهدی بخشایش   2. عبداهلل خسروی 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد3و  2و  1

 

 مقدمه

شاود کاه از نظار    یات و فرایناد گفتاه مای    در بازاریابی، نوآوری به هر چیزی مانناد ناام تجااری، محصاول، ایاده، خادمت، فنااوری، فعال       

 (. یکاای از مااوارد کاااربرد تئااوری نااوآوری در حااوزه  1گااردد )اعضااای حاضاار در یااک سیسااتم اجتماااعی جدیااد و تااازه تلقاای ماای   

پاذیرش و انتشاار ناوآوری در قالاب محصاوالت و خادمات جدیاد توساط افاراد           علام بازاریاابی، حاوزه    طور خااص حاوزه  مدیریت و به 

ی محصاوالت  هاای ناوین جهات توساعه    هاای کناونی تحات فشاار فاراوان، بارای بکاارگیری فنااوری        (. در واقع ساازمان 2) جامعه است

ی ی محصاوالت و خادمات جدیاد در کلیاه    طاور پیوساته موجاب تولیاد و ارائاه     هاای تکنولوژیاک باه   اناد و پیشارفت  جدید قرار گرفتاه 

ی انتشاار ناوآوری، تحقیقاات زیاادی دربااره      هاای مرباوط باه حاوزه    ش(. در پاژوه 3هاا و در ساطح تماامی صانایع شاده اسات )      حوزه

هااای نااوآوری و کیفیاات هااای ویژگاایپااذیرش نااوآوری صااورت گرفتااه اساات. در ماادل مفهااومی ایاان تحقیااق، سااازوکار تااأثیر سااازه 

 رفته است. شده بر قصد پذیرش افراد مورد مطالعه قرار گی ادراکرایطه در چارچوب متغیرهای ادراکی ارزش و مخاطره

 شناسیروش

-ی گاردآوری داده بنادی برحساب نحاوه   بنادی تحقیقاات برحساب هادف، از ناوع کااربردی و از نظار دساته        این تحقیق از نظر دساته 

ی آماااری ایاان تحقیااق، نامااه اساات. جامعااههااا در ایاان تحقیااق پرسااشپیمایشاای اساات. اباازار اصاالی گااردآوری داده -هااا، توصاایفی

ی آمااری نهاایی ایان تحقیاق نیاز      ی از محصاوالت ورزشای ذکرشاده در طارح تحقیاق باوده اسات. نموناه        کنندگان حداقل یکاستفاده

نفاار  مشاتری بالفعاال محصاوالت ورزشاای در شاهر اصاافهان اساات.     322شاامل حااداکثر نموناه آماااری باا توجااه باه جاادول مورگاان      

 یل مسیر بوده است. ها ماتریس همبستگی یا کواریانس با رویکرد تحلروش اصلی تجزیه و تحلیل داده

 گیریها و نتیجهیافته

پذیرناادگان باار قصااد  شاادهای و اعتماااد عااام بااا تااأثیر باار مخاااطره و ارزش ادراک نتااایج تحقیااق نشااان داد کااه ابعاااد تعهااد رابطااه 

قصاد پاذیرش   گاذارد. عاالوه بار ایان، از میاان ابعااد ناوآوری نیاز تنهاا ابعااد ساازگاری و قابلیات آزماایش بار               پذیرش آنان تاأثیر مای  

چنااین قابلیاات اسااتفاده و افااراد تااأثیر مسااتقیم دارد، ابعاااد پیچیاادگی و قابلیاات اسااتفاده باار مخاااطره ادراک شااده تااأثیر دارد و هاام 

ی نااوآوری مؤثرنااد. همچنااین در مااورد محصااوالت ورزشاای در رابطااه بااا تااأثیر    شاادهمزیاات نساابی نااوآوری نیااز باار ارزش ادراک  

پاذیرش نیاز تنهاا دو متغیار ساازگاری و قابلیات آزماایش بار قصاد پاذیرش تاأثیر دارناد کاه در              مستقیم متغیرهای مستقل بار قصاد   

شاود کاه   این رابطه شدت تاأثیر متغیار ساازگاری بار قصاد پاذیرش کمای بیشاتر از قابلیات آزماایش اسات. در نهایات مشااهده مای              

 شده است.ی ادراکانجی مخاطرهشده بر قصد پذیرش محصول جدید بسیار بیش از متغیر میتأثیر متغیر ارزش ادراک

 شده، کیفیت رابطه، ابعاد نوآوریشده، مخاطره ادراکقصد پذیرش، ارزش ادراک واژگان کلیدی:
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 های منتخببدنی دانشگاهنقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان تربیت

 . شیما جلودار آشتیانی3 مضانی. زهرا نوبخت ر2. مهدی عبداله پور 1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی دانشگاه آزاد  اسالمی واحد قزوین 3و 1

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین2

 

 مقدمه

کاارآفرینی،   هاای موردنیااز درخصاوص   هاا و تواناایی  آموزش عالی از طریاق انتقاال داناش کااربردی در زمیناه اشاتغال، ایجااد مهاارت        

سااازد و دانااش، سااازی فرهنگاای و توسااعه و حمایاات پژوهشاای از کااارآفرینی، مفاااهیم کااارآفرینی را بااه دانشااگاه وارد ماای    زمینااه

 دهااد. پااژوهش حاضاار بااه منظااور بررساای نقااششاادن سااوق مااینگاارش و مهااارت دانشااجویان را بااه سااوی کااارآفرینی و کااارآفرین

هااای آزاد منتخااب  و باااور خودکارآماادی عمااومی دانشااجویان تربیاات باادنی دانشااگاه   آمااوزش کااارآفرینی در نگاارش کارآفرینانااه   

 صورت گرفته است. 

 شناسیروش

پاس آزماون باا گاروه کنتارل بادون گازینش تصاادفی باود. جامعاه آمااری شاامل              -آزماون روش پژوهش نیمه تجربی با طارح پایش   

گیااری هدفمنااد بااه عنااوان نمونااه نفاار بااا روش نمونااه 32 کلیااه دانشااجویان دوره کارشناساای گروههااای آوزشاای تربیاات باادنی بااود.

دادناد و بااه  نفار داوطلاب دریافات آماوزش کااارآفرینی بودناد و اعضاای گاروه تجربای را تشاکیل مای           15تحقیاق انتخااب شادند کاه     

ایان  کساانی کاه    -همین تعداد از طریاق همتاساازی باا گاروه تجربای )از نظار سان، جنسایت، رشاته و ساال ورود( در گاروه کنتارل            

جااایگزین شاادند. اباازار مااورد اسااتفاده آزمااون نگاارش کارآفرینانااه رابینسااون و باااور خودکارآماادی عمااومی   -درس را نگرفتااه بودنااد

شاارر بااود. روایاای محتااوایی بااا نظاار اسااتادان دانشااگاه تأییااد و پایااان بااا محاساابه ضااریب آلفااای کرونباااخ باارای آزمااون نگاارش      

و  SPSSافازار  هاا باا اساتفاده از نارم    دسات آماد. داده  درصاد باه   22ارآمادی عماومی شارر    درصد و بارای آزماون خودک   22کارآفرینانه 

 مستقل و همبسته و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. Tبه روش 

 هایافته 

هااای پااژوهش نشااان داد کااه آمااوزش کااارآفرینی باار نگاارش کارآفرینانااه و باورهااای خودکارآماادی عمااومی دانشااجویان تااأثیر  یافتااه 

 دارد و بین نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان تربیت بدنی رابطه معنادار وجود دارد.  مثبت

 گیرینتیجه

ها نشاان داد کاه باین نگارش کارآفریناناه و بااور خودکارآمادی عماومی دانشاجویان تربیات بادنی در گاروه تجربای همبساتگی               یافته

گیااری نگاارش در افااراد منجاار دهنااد و باورهااا بااه شااکلهااا، باورهااای افااراد را شااکل ماایشمعناااداری وجااود دارد. از آنجااایی کااه ارز

هاایی دربااره کاارآفرینی    هاای کاارآفرینی، ارزش  تاوان اشااره کارد کاه در گاروه تجربای، از طریاق دریافات آماوزش         (. مای 2شوند )می

اناد و از ایان طریاق، نگارش     دسات آورده کاارآفرینی باه  هاا باورهاایی نیاز دربااره     شده اسات و باه دنباال آن، آن   شکل گرفته یا تقویت 

تااوان باار باورهااای  هااای کااارآفرینی ماای تااوان گفاات کااه از طریااق آمااوزش کارآفرینانااه آنااان تقویاات شااده اساات. بنااابراین، ماای  

گیاااری بااااور خودکارآمااادی کاااارآفرینی و باورهاااای  خودکارآمااادی و نگااارش کارآفریناناااه تأثیرگذاشااات و همزماااان باااا شاااکل 

ماادی عمااومی، نگاارش کارآفرینانااه را در افااراد تقویاات کاارد. در نهایاات ایاان موضااوع را بایااد خاطرنشااان کاارد کااه ضاارورت   خودکارآ

توجه و آموزش کاارآفرینی در دانشاجویان تربیات بادنی بایش از هار درس دیگاری اهمیات دارد. چارا کاه باا روناد جادایی ورزش از              

 کارآفرین در این حوزه دارای اهمیت است. آموختگانسازی، لزوم تربیت دانشبدنه دولت و خصوصی

 آموزش کارآفرینی، نگرش کارآفرینانه، باور خودکارآمدی عمومی، دانشگاه، دانشجویان تربیت بدنی واژگان کلیدی:
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 ارتباط رفتار مربیگری با  جو اخالقی تیمی در ورزشکاران والیبال لیگ برتر 

 . طیبه زرگر2. سجده مرادی  1
 ناسی ارشد . دانشجوی کار ش1

 . استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب2

 

 مقدمه

باشد های اخالقی، احترام به قوانین و مقررات،گذشت و بردباری، عدم ابراز خشونت میبخشد، ارزشآنچه به یک رویداد ورزشی زیبایی می

رفتارهای مربیگری، رفتارهای است فقیت تیمی ایفا کنند. ترین نقش را در راه موتوانند مهممربیان با انتخاب رفتار مربیگری مناسب می و

ها و ( و جو اخالقی شامل درک رویه1922دهد )اسمیت و اسمول، که از یک مربی ورزش در زمان حضور در زمین ورزش رخ می

بر جو اخالقی ورزشکاران (. با توجه به اینکه رفتار مربی 1922باشد که محتوای اخالقی دارند )ویکتور و کالن، ها میدستورالعمل

تالش مربیان بر این است تا با استفاده از تمامی فنون و عناصر اثرگذار بر رفتارها  (،2212تأثیرگذار است )یوخمینکو لسکرات و همکاران،

ترین رکن سازمانی، ها و با تجزیه و تحلیل علمی تمامی عوامل تشکیل دهنده انگیزش نیروی انسانی، به عنوان مهمو عملکرد افراد و گروه

بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط رفتار مربیگری با جو اخالقی  .احتمال ارتباط دو طرفه )مربی دو ورزشکار( را افزایش دهند

 تیمی در ورزشکاران والیبال لیگ برتر بوده. 

 شناسیروش

های آماری کولموگروف اسمیرنف، مدلتوزیع فراوانی، درصد( و ها از طریق )جداول توصیفی از نوع همبستگی، روش تجزیه وتحلیل داده

و ضریب اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار  من ویتنی، آزمون اسپیرمن و آزمون رگرسیون چند متغیره uآزمون 

spss  نمونه  با جامعه آماری باشد و ر والیبال میورزشکار حاضر در لیگ برت122جامعه آماری شاملبه عمل آمده و همچنین  22نسخه

منظور ارزیابی ادراک ورزشکاران از رفتار مربیانشان ه ب( مارتین وبارنزاز پرسشنامه رفتار مربیگری ) همچنینباشد و با استفاده از برابر می

توسط پرسشنامه جو اخالقی  و از بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت طراحی شده است ال وؤس 22که مشتمل بر  بود تهیه شده

 ای لیکرت  استفاده شد.که از طریق مقیاس پنج درجه باشدخرده مقیاس می9 سوال و 36و شامل (1993)ویکتور کالن، 

 هایافته

 رابطه مثبت و معناداریی اخالق جوبا  یعیرفتارطبو یمنفی واکنشی هارفتار مثبت،ی واکنشی رفتارهادهد که بین نشان میها یافته

(21/2>p ،521/2=r وجود دارد. همچنین ضریب تعیین )2R  )که بیانگر درصد تغییرات تعیین شده از تغییرات متغیر وابسته)مالک

ی واکنشی رفتارهاورزشکاران مربوط به ی اخالق جودرصد واریانس  1/25دهد که ( است، نشان میتوسط متغیرهای مستقل )پیش بین

 شود.درصد به عواملی، خارج از مدل مذکور مربوط می 9/22است و  یعیرفتارطبو  یمنفی واکنشی هارفتار مثبت،

 گیرینتیجه

هر چه مربیان از رفتار واکنشی مثبت و تواند تأثیر بسزایی در جو اخالقی ورزشکاران خود داشته باشد با توجه به اینکه رفتار مربی می

تری خواهند گرفت و اینکه مربیان باید کمتر از مرین داشته باشند نتایج مطلوبطبیعی در هنگام برخورد با ورزشکاران خود در هنگام ت

 رفتارهای واکنشی منفی نسبت به ورزشکاران خود انجام دهند.
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 گیری خرید در بین مصرف کنندگان کاالهای ورزشی در های تصمیمبررسی الویت بندی سبک

 سطح شهر تبریز
 . خدیجه لطفی یامچی3عسکریان  . فریبا 2. فرزانه ترابی نهاد  1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز3و  1  

 . دانشیار دانشگاه تبریز2 

 

 مقدمه

است تا امروزه بسیاری از تولیدکنندگان و مؤسسات خدماتی رفتار مصرف کنندگان را مورد رویکردهای بازاریابی ورزشی باعث شده  

-ها و تقاضای مشتریان را شناسایی نمایند. به این ترتیب با رویکرد تحقیقات بازاریابی میه نیازها، خواستهتوجه قرار دهند و در این زمین

گیری کننده عوامل مؤثر در برگزیدن مارک کاال و نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر تصمیمتوان از طریق شناسایی رفتار مصرف

 شود.کنندگان، الگوهای خرید متفاوتی بروز داده میهای مصرفبا توجه به تفاوت در نیازها و خواسته (.1کننده را مورد تحلیل قرار داد )مصرف

تحقیقات نشان (. 2رسد. )کنندگان، بدیهی به نظر میکنندگان، متفاوت بودن الگوهای خرید مصرفبر اساس نوع شخصیت و نگرش مصرف

نام تجاری، های خرید دارند که مربوط به عواملی مانند کیفیت، مد، ونی از حساسیتکنندگان، انواع گوناگدهد که بسیاری از مصرفمی

موضوع مهمی برای بررسی است تا  کنندهگیری مصرفباشد. بنابراین، سبک تصمیمسرگرمی، سردرگرمی و عادت هنگام خرید می

شناسایی و درک شود. با توجه به اهمیت مطالب یادشده کنندگان، به ویژه در بازار کاالهای ورزشی ها و رفتارهای خرید مصرفانگیزه

 باشد.کنندگان کاالهای ورزشی در سطح شهر تبریز میگیری خرید در بین مصرفهای تصمیمسبک بررسی اولویتهدف پژوهش حاضر، 

 شناسیروش

 کنندگانمصرف شامل پژوهش، نای آماری جامعه. است شده انجام پیمایشی صورت به و بوده توصیفی نوع از حاضر، پژوهشی طرح

 استفاده با. اند شده انتخاب تصادفی روش به و نمونه عنوان به نفر 325 که باشدمی تبریز شهر سطح در سال 12 باالی ورزشی کاالهای

 آوری جمع رایب و آماده کننده مصرف سبک استاندارد پرسشنامه از برگرفته و قبول قابل پایایی و روایی با پرسشنامه عاملی تحلیل از

بندی اولویتبرای  فریدمن آزمون و اسمیرنف - کلموگروف شاخص ها ازبرای تجزیه و تحلیل داده. گرفت قرار استفاده مورد هاداده

 خرید استفاده شد. گیریتصمیم هایسبک

 هایافته

. (2X= 229/623و  P>221/2) داری وجود دارداختالف معنیگیری های تصمیمسبک هایبا توجه به نتایج بدست آمده بین میانگین رتبه 

کاالهای ورزشی در سطح شهر  کنندگانگیری خرید، در بین مصرفهای تصمیمبندی سبکمبنی بر تفاوت اولویت 0Hی فرضیهبنابراین 

 باشد.شود، نتایج به شرح جدول زیر میتبریز تأیید می

 گیری خرید کاالهای ورزشیدی عوامل تصمیمبن. آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت و اولویت1جدول 

 ردیف
های تصمیم سبک

 گیری خرید
 میانگین تعداد

میانگین 

 رتبه
 خی دو

درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

 22/3 2969/53 325 نوگرایی و مدگرایی 1

 62/1 9266/19 325 آل گراییایده 2 >221/2 2 229/623

 36/1 9123/12 325 گراییلذت 3
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 گیریتیجهن

های نوگرایی و گیری متفاوت بوده و به ترتیب اولویت سبکهای تصمیمبندی سبکتحقیق حاضر به این نتیجه رسید که اولویت 

باشند. این یافته گویای آن کنندگان کاالهای ورزشی شهر تبریز مؤثر میمصرفگرایی بر تصمیم خرید گرایی و لذتآلمدگرایی، ایده

کاالهای ورزشی به هنگام خرید به مد روز و جدید بودن و تنوع کاالهای ورزشی توجه دارند و در مقابل  کنندگانرفاست که اکثر مص

-ها از خرید کاالهای ورزشی لذت بردن و تفریح نمیعنوان سرگرمی دارند و هدف آنتمایل کمتری نسبت به خرید کاالهای ورزشی به 

-تواند ناشی از این باشد که مصرفمیخوانی ندارد که ( هم2( )1329( و جزنی )3( )2211وینگ )های باشد. این نتایج با نتایج پژوهش

جدید هستند و به کسب اطالعات جدید و بررسی کاالهای جدید عالقه  هایکنندگان کاالهای ورزشی به دنبال محصوالت جدید و هیجان

  (.5دارند )
 ورزشی کاالهای کنندگان،مصرف خرید، گیریتصمیم سبک اولویت بندی، :واژگان کلیدی
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 های لیگ برتر  فوتسال ایرانهای بازاریابی ارتباطی بر عشق به برند باشگاهنقش تاکتیک

 )مطالعه موردی: باشگاه فرهنگی ورزشی فوتسال فرش آرا( 
 . سید مرتضی عظیم زاده2. کیانوش شجیع  1

 رزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد. دانشجوی دکتری مدیریت و1

 بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد. استادیار دانشکده تربیت2

 

 مقدمه

 رواباط باا   ساازی شخصای  اسات،  افازایش  روبه های ورزشیباشگاه برای هواداران جذب هایهزینه و رقابتی فشارهای کهدر عصر حاضر 

گیری عشق به برند و نام تجاری باشاگاه، فرصاتی   کشش عاطفی بین باشگاه و هواداران و در نتیجه شکل و عمیق روابط دایجا و هواداران

سازد که مشتری با وجاود یاک ارتبااط    های ورزشی این امکان را فراهم میباشد. بازاریابی ارتباطی در باشگاهبرای متمایز شدن از رقبا می

احساسی با برند باشگاه سوق پیادا کناد. ایان مهام بادون اطاالع و        -تعهد میان طرفین، به یک ارتباط عاطفیدو طرفه همراه با اعتماد و 

(. به طور کلی هادف  2و 1ریزی جامع در این زمینه امکان پذیر نخواهد بود )های بازاریابی ارتباطی و به کارگیری برنامهآگاهی از تاکتیک

های لیگ برتر فوتساال ایاران باا مطالعاه ماوردی      های بازاریابی ارتباطی بر عشق به برند باشگاهاز انجام این تحقیق بررسی نقش تاکتیک

 باشد.باشگاه فرهنگی ورزشی فوتسال فرش آرا می

 شناسیروش

نی ها باه شاکل میادا   هآوری دادباشد که از منظر جمعپیمایشی با پیروی از مطالعات موردی می -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

دادناد.  انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه را با توجه به قلمروی مکانی تحقیق، کلیه هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی فرش آرا تشکیل مای 

( و 1391های بازاریابی ارتباطی ساخته شده توسط احسانی و ایزدی )ی مؤلفهبه منظور دستیابی به اهداف پژوهش از مقیاس تعدیل شده

ارزشی( تعبیه شاده بودناد.    12استفاده شد. الزم به ذکر است که پرسشنامه ها به صورت کمی ) 2212 39ق به برند آلبرتپرسشنامه عش

ها توسط جمعی از متخصصین مدیریت ورزشی و پایایی آن در یک مطالعاه مقادماتی ماورد محاسابه قارار      روایی صوری و محتوایی ابزار

 گرفت.  

 هایافته

ان عشق به برند هواداران ورزشی و متغیرهای جمعیت شناختی  تماشای ساالنه مسابقات، تحصایالت و عضاویت در   ها نشان داد؛ مییافته

و  (=r،21/2p=25/2)های بازاریابی ارتباط تنها دو بعد اعتمااد  کانون هواداران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین از میان مؤلفه

نتایج رگرسیون خطی در مدل نهایی تحقیق نشان داد که از باین ابعااد   و معناداری مشاهده نشد.  ارتباط مثبت (=r،21/2p=22/2) تعهد

تایم   هاواداران ورزشای  در   عشق باه برناد  درصد از واریانس  65و  22چیزی حدود  توانستاعتماد و تعهد بعد تنها دو بازاریابی ارتباطی، 

 .نمایند بینیپیشرا  فوتسال فرش آرا

 گیرینتیجه

گذاری در این حوزه،  استفاده از فنون بازاریابی ای شدن لیگ برتر فوتسال کشور و ظهور برندهای متفاوت جهت سرمایهتوجه به حرفه با 

های بازاریابی ارتباطی در راستای جذب، حفظ و ارتقای هواداران که در نهایت به وفاداری و عشق و احسااس عااطفی   نوین مانند تاکتیک

 رسد.م خواهد شد، ضروری و غیر قابل چشم پوشی به نظر میبه نام تجاری خت

 های بازاریابی ارتباطی، عشق به برند، لیگ برتر فوتسال: تاکتیکواژگان کلیدی

 

                                                           
39 - Albert 
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 های آسیاییآوری در بازیرابطه رشد اقتصادی ایران  و مدال

 . معین انصاری2. محمد حسین انصاری  1
 ه پژوهشگاه تربیت بدنی. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و بورسی1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی2

 

 مقدمه

 52های کالن چیزی در حدود شوند. این شاخصهای کالن اقتصادی، بخش معناداری از موفقیت ورزش کشورها را شامل میشاخص

دهد که نرخ رشد اقتصادی منجر به بهبود نتایج ورزشی باالخص (. مطالعات نشان می1کنند)درصد از مدال آوری کشورها را توجیه می

های ورزشی بستگی زیادی به رشد اقتصادی کشور دارد. با تولید (. ظرفیت تخصیص منابع مالی به فعالیت2شود)در بلند مدت می

توان گذاری در ورزش میبرای سرمایه شود. البته اشتیاقگذاری بیشتر در ورزش قهرمانی فراهم میناخالص داخلی باالتر امکان سرمایه

ها، صرفأ اقتصادی باشند، های اقتصادی پیشی بگیرد. اگر اولویتگذاری در ورزش از اولویتهای سیاسی در سرمایهسیاسی بوده و اولویت

دهد التر به کشور اجازه می(. درآمد با3آنگاه ارتباط مستقیمی بین رشد اقتصادی و افزایش منابع مالی برای ورزش قهرمانی وجود دارد )

گذاری بیشتری کرده و ورزشکاران را بهتر مهیا کنند و گروه بیشتری از ورزشکاران را به مسابقات اعزام نماید. تا در ورزش سرمایه

امکانات کنند. تسهیالت و مطالعات نشان داده اند که کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه در مسابقات شرکت می

 کنند.بیشتری دارند و جوایز بیشتری نیز کسب می

 شناسیروش

اینچئون  2212تایلند تا  1992های آسیایی های آسیایی از بازیهای ایران در هر دوره از بازیجهت آزمون فرض تحقیق، تعداد مدال

در نظر  1و برای هر برنز امتیاز  3، برای هر نقره، امتیاز 5ها، برای هر مدال طال، امتیاز مورد بررسی قرار گرفت. جهت امتیاز دهی به مدال

گرفته شد. از سویی دیگر برای بررسی رشد اقتصادی از آمار و اطالعات ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار استفاده شد. فرض 

های آسیایی با اروان ایران در هر دوره بازیتحقیق از سه زاویه مورد بررسی قرار گرفت. در فاز اول، ارتباط بین امتیازات کسب شده ک

های آسیایی رشد اقتصادی همان سال مورد بررسی قرار گرفت. در فاز دوم، رابطه بین امتیازات کسب شده کاروان ایران در هر دوره بازی

وم رابطه بین امتیازات کسب های اسیایی مورد سنجش قرار گرفت و در فاز سبا میانگین رشد اقتصادی دو سال پایانی منتهی به بازی

شده کاروان ایران در هر دوره بازیهای آسیایی با میانگین رشد اقتصادی دو سال پایانی منتهی به بازیهای اسیایی مورد سنجش قرار 

 گرفت.

 هایافته

 ایران وجود ندارد.  های آسیایی و رشد اقتصادی درنتایج نشان می دهد که هیچ گونه ارتباط معناداری بین مدال آوری در بازی 

 گیرینتیجه

دهد که دولت ایران فارغ از توجه به درآمد ملی و رشد اقتصادی، همواره برای ورزش قهرمانی و حضور پر قدرت در این نتیجه نشان می 

 قابل رخ بکشد. فرضالمللی ایران را هرچه بیشتر به گذاری کرده است تا بتواند به واسطه ورزش، پرستیژ بینهای آسیایی سرمایهبازی

 شودمی سبب این(. یک از باالتر درآمدی کشش)بدانیم  لوکس کاالی یک را قهرمانی ایران ورزش در گذاریسرمایه که است این ترقبول

ش باشد و با کاهش در رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در ورز اقتصادی رشد در افزایش از باالتر در ورزش گذاریسرمایه افزایش درصد که

 های آسیایی ادامه دهند.آوری خود در بازیتوانند به مدالهای ورزشی میبه همان نسبت کاهش نیافته و تیم

 های آسیاییآوری، بازیرشد اقتصادی، مدال واژگان کلیدی:
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 های ورزشیهای هوش معنوی در سازمانمؤلفه

 (شرقی )مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان 
 . حسین صادقی سقدل2. محمد احسانی  3  . مهدی بشیری2  . مهدی آزادان1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس1

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛2

 . استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس3

 . دانشیار اقتصاد نظری دانشگاه تربیت مدرس2

 

 قدمهم

دلیل مفاهیمی چون اخالقیات، جوانمردی، روحیه ورزشکاری، بازی جوانمردانه، برد و های ورزشی به زندگی کاری و سازمانی در سازمان 

هایی خوبی اهمیتِ هوش معنوی باالی افراد درگیر در چنین سازمانباخت، رقابت و مفاهیمی از این قبیل حایز اهمیت باالیی است و به

دهد. بنابراین، هدف کلی پژوهش حاضر، تحلیل هوش معنوی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی و میرا نشان 

شناختی است. سؤاالتی که در این زمینه مطرح است، این است که: آیا بین میانگین های جمعیت بررسی ارتباط آن با برخی از ویژگی

کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی براساس جنسیت تفاوتی وجود دارد، یا خیر؟ آیا بین نمرات هوش معنوی کارکنان اداره 

 میانگین نمرات هوش معنوی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی از نظر سن تفاوت وجود دارد یا خیر؟ 

 شناسی روش

عنوان نمونه آماری پژوهش درنظر گرفته شدند. برای شرقی بهن آذربایجانتمامی کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استا

 2سؤال و چهار مؤلفه تفکر انتقادی وجودی ) 22که مشتمل بر ( استفاده شد 2222ها از پرسشنامه هوش معنوی کینگ )آوری دادهجمع

تواند سوال( است. نمره این مقیاس می 5گاهی )سوال( و گسترش خودآ 2سوال(، آگاهی)هوشیاری( متعالی) 5سوال(، معناسازی شخصی)

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، دهندۀ میزان باالی هوش معنوی در افراد است. در نوسان باشد که نمرۀ باال نشان 96بین صفر تا 

ای مقدماتی یز در مطالعهترجمه، از سوی اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی پرسشنامه ن ایمرحلهسه  پروتکل پس از رعایت

تحلیل واریانس با  و کولموگروف اسمیرنوف، فریدمن، تی مستقل هایآزمونها با استفاده از دست آمد. تجزیه و تحلیل دادهبه 22/2

 انجام گرفت.  ≥25/2Pدر سطح معناداری  SPSS20افزار کمک نرم

 هایافته

های های مؤلفهشرقی هوش معنوی تقریباً باالیی دارند. اولویتان استان آذربایجاننتایج نشان داد که کارکنان اداره کل ورزش و جوان 

ای هوش معنوی براساس سن، جنسیت و تحصیالت نیز حاکی گانه هوش معنوی مشخص شد. بررسی مقایسه 22های چهارگانه و گویه

دار بود، اما تأثیر جنسیت در هوش معنوی معنیدار هوش معنوی کارکنان براساس متغیرهای سن و تحصیالت تفاوت معنی از عدم

 مشاهده شد. 

 گیرینتیجه

های های دموگرافیک باید اذعان کرد که شاید هوش معنوی با عواملی فراتر از ویژگییژگیودر تحلیل کلی بررسی هوش معنوی براساس 

تر در این خصوص است و نباید بدون تحقیق و ر و دقیقتهای وسیعدموگرافیک در ارتباط باشد که خود این مسئله نیازمند انجام پژوهش

ی ورزشی، معنادارکردن کار و زندگی برای هاسازمانهای بلندمدت برای یزیرشود در برنامهسند در این باره سخن گفت. پیشنهاد می

کارگیری هرچه کارهایی عملی برای بهشود راهیمکارکنان مد نظر قرار گیرد. با توجه به میانگین مناسب هوش معنوی کارکنان، پیشنهاد 

های ورزشی با توجه به جایگاه بهتر از این هوش در راستای افزایش عملکرد فردی و سازمانی درنظر گرفته شود. همچنین سازمان
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خود را  ها، بهتر است سطح بینش کارکنانخطیرشان در جامعه و نیز درنظرگرفتن مفاهیم بسیار مهمی چون اخالقیات در این سازمان

 ها به زندگی فردی و سازمانی تغییر یابد و اهدافی متعالی با توجه به مفاهیم مذکور تعریف شوند.افزایش دهند و نگاه آن

 های ورزشی، ادارۀ کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقیهوش معنوی، سازمانواژگان کلیدی: 
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 های ورزشی کشورهای مالی جهت تیمهای جذب حمایتبررسی روش

 های ورزشی(های اقتصادی و تولیدی در کسب درآمد و بهبود وضعیت تیم)بررسی تأثیر فعالیت
 محمد هاشمی سیاوشانی

 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 مقدمه

ولتی و خصوصی در سراسر جهان است و تالش بر این است که هر فعالیتی های دامروزه بازاریابی و سودآوری هدف اساسی اغلب شرکت

 های خصوصی گردد.آوری اقتصادی برای دولت یا شرکتمنجر به سود

های ورزشی نیز از این امر مستثنی نیستند. صاحبان سرمایه اقدام به احداث فضاها و ارائه خدمات ورزشی، تولید پوشاک و گذاریسرمایه

ها کسب شهرت جهانی در سطح مسابقات، در سطح نمایند. یکی از اهداف اساسی آنو برگزاری مسابقات درآمدزا می لوازم ورزشی

 کیفیت ارائه خدمات و تولید و از همه مهمتر سودآوری حاصل از بازایابی مناسب است.

 شناسیروش

ای و است که اطالعات آن از طریق پژوهش کتابخانه تحلیلی است. این تحقیق از نوع کاربردی -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی 

باشگاه ورزشی برتر در رشته بسکتبال بود، که بر  22نفر از مدیران  62پرسشنامه گردآوری شده است. افراد مورد مطالعه در این تحقیق 

 نفر در هر باشگاه( 3اساس مقام های به دست آورده، رتبه بندی شده اند )

 هایافته

 ها دارد.های اقتصادی و تولیدی وکسب درآمد در باشگاهان داد رابطه معناداری میان مشارکت در فعالیتها نشیافته

 گیرینتیجه

-دهد، باشگاه ها در ایران از شرایط مالی مناسبی برخوردار نیستند و صرفاً از طریق بودجه دولتی اداره مییک بررسی اجمالی نشان می 

 به بازاریابی ورزشی، اقتصاد و صنعت ورزش )فعالیت های اقتصادی و تولیدی( توجه خاص نمایند.ها باید شوند. بنابر این آن

 های ورزشی، کسب درآمد های اقتصادی و تولیدی، تیمفعالیت واژگان کلیدی:
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 (آلشپورت )مطالعه موردی: برند ورزشی برند توسعه از کنندگانمصرف نگرش ارزیابی بر مؤثر عوامل

 . زهرا شیرعلیزاده3. رقیه سرالب  2  . محمدرسول خدادادی1

  . استادیار دانشگاه تبریز1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز3

 

هاست سازمان از بسیاری نهایی قوی هدف برند یک شوند و ساختارزشمند یک شرکت محسوب می هایدارایی به عنوان برندها امروزه،

-آلشپورت( می ورزشی )مطالعه موردی: برند برند توسعه از کنندگانمصرف نگرش ارزیابی بر مؤثر عوامل پژوهش حاضر به بررسی (.2و1)

-مصرف کلیه شامل شپژوه آمارى جامعه. است گرفته انجام میدانی بصورت و بوده همبستگی -توصیفی نوع از حاضر، پردازد. تحقیق

 تعیین فرمول از استفاده با که جامعه این از نفر 252 پژوهش نمونه و باشدمی تبریز شهر سطح در آلشپورت ورزشی محصوالت کنندگان

 ینامهپرسش پژوهش ابزار. است شده انتخاب هدفمند و ساده تصادفی گیرینمونه روش به نامشخص جامعه تعداد برای نمونه حجم

 در آن پایایی و رسید ورزشی مدیریت متخصص اساتید تأیید به آن روایی که باشدمی برند تعمیم از کنندگانمصرف نگرش ارزیابی

 متغیره تک رگرسیون از هاداده تحلیل و تجزیه برای. شد برآورد 29/2 کرونباخ آلفای ضریب با و نمونه از نفر 32 روی بر مقدماتی مطالعه

 است. شده استفاده Spss 22 افزار نرم در اسمیرنف کالموگروف آزمون از هاداده بودن نرمال برای و
 

Sig. T 2R F 
ضرایب 

 هاستاندارد شد

 ضرایب استاندارد نشده
 شاخص

 B خطای معیار

 تجربه برند 232/2 223/2 536/2 995/161 222/2 232/12 221/2

 برند تصویر 521/2 226/2 622/2 622/122 391/2 222/12 221/2

 برند شده درک تناسب 21/2 252/2 662/2 269/222 222/2 12/125 221/2

 رضایت برند 229/2 222/2 532/2 262/121 226/2 222/12 221/2

 برند وفاداری 22/2 222/2 532/2 222/121 292/2 292/12 221/2

 برند اعتماد 522/2 222/2 552/2 252/129 322/2 262/12 221/2

 ارزش ویژه برند 52/2 253/2 531/2 213/92 292/2 912/9 221/2

 

 برند ویژه ارزش و برند اعتماد برند، وفاداری برند، رضایت برند، شده درک تناسب برند، تصویر برند، تجربه که داد نشان تحقیق نتایج

 بیشترین برند تصویر و شده ادراک اسبتن که است حالی در این. دارد برند توسعه از کنندگانمصرف نگرش ارزیابی بر معناداری تأثیر

 داشته وجود تناسب شرکت توسط شده ارائه کاالهای و محصوالت بین اگر بنابراین. دارند برند توسعه از کنندگاننگرش مصرف بر را تأثیر

 داشته اصلی برند به نسبت خوبی تصویر مشتریان و باشد گرفته قرار مشابهی رده یک در شده ارائه محصوالت حیطه و نوع یعنی باشد

 بود. خواهد مثبت برند توسعه از هاآن نگرش نتیجه در باشند،

 شده ادراک تناسب برند، تصویر کنندگان،مصرف نگرش ارزیابی برند، توسعه واژگان کلیدی:
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 بدنی های بدنی بر سرمایه ا جتماعی در دانشجویان تربیتبررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت

 . فرانک عبداللهی دهکی2مهر . فاطمه آرمان3. حسین سپاسی  2مرضیه سلیمانی . 1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج2و  3و  1

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج2
 

 مقدمه

ی، کارکرد زیربنایی و بنیادی است که در کل ساختار جامعه و بدنی و ورزش در توسعه و تحکیم روابط اجتماعکارکرد اجتماعی تربیت

(. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین 1گذارد )روابط موجود در بین اقشار و آحاد اجتماعی اثرات قابل توجهی بر جای می

 احد قزوین و کرج بوده است.های آزاد اسالمی وورزش در اوقات فراغت و سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه

 شناسی روش

های آزاد اسالمی واحد قزوین و کرج انجام گرفته است. که مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بر روی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه

چنین پرسشنامه ، و هم(SCAT)ها از طریق دو پرسشنامه انجام گرفت. پرسشنامه سرمایه اجتماعی براساس مدل اسکات گردآوری داده

ها با استفاده از روش نظران قرار گرفته و نیز پایایی آنها مورد تأیید صاحبساخته که روایی صوری و محتوای آناوقات فراغت محقق

ر نفر د 152بدست آمد. حجم نمونه با یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول کوکران  22/2و  92/2ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 

 Tهای ها از آزمونای تصادفی با توجه به متغیر جنسیت و دانشکده انتخاب گردید. برای تحلیل دادهنظر گرفته شد که به روش طبقه

 متغیره و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگسرسیون چندگانه استفاده شد. تک

 هایافته

های بوده است. همچنین تحلیل 22/3و سرمایه اجتماعی افراد برابر  22/3ا نتایج نشان داد که میانگین نمره اوقات فراغت افراد برابر ب

های سرمایه اجتماعی )اعتماد و مشارکت( با میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت فیزیکی رگرسیونی نشان داد، بین ترکیبی از مؤلفه

های سرمایه مبستگی چندگانه، یعنی ترکیبی از مؤلفه( و مقدار ضریب هvalue-P  25/2و  R= 622/2داری وجود دارد. )رابطه معنی

 باشد.می 362/2و ضریب تعیین  622/2اجتماعی و اوقات فراغت فیزیکی 

 گیرینتیجه

سازد تا فرد با ها شرایطی را فراهم میهای گروهی و عضویت در آنهای بدنی در اوقات فراغت و شرکت فرد در فعالیتورزش و فعالیت

تواند باعث ها میچنین فعالیتی ارتباط با سایر افراد و احساس تعلق به گروه، منافع و مصالح جمع را محترم بشمارد. اینتعامل و برقرار

-های آن نظیر اعتماد، هنجارهای اجتماعی، ارتباط متقابل، مشارکت و تعهد افراد گردد. سازمانافزایش سطح سرمایه اجتمایع و مؤلفه

ی برای بهبود سطح سرمایه اجتماعی اعضای خود و تبع آن افزایش سطح سرمایه اجتماعی سازمانی هستند، هایی که در صدد راهکارها

-( و این هدف دست2های بزرگ جهان با استفاده از اهرم ورزش به این مهم دست یابند )توانند مانند بسیاری از کشورها و سازمانمی

 های ورزشی در اوقات فراغت.رایط و امکانات مناسب برای افرد جهت شرکت در فعالیتریزی دقیق و ایجاد شیافتنی نیست مگر با برنامه

 : اوقات فراغت، ورزش، سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشارکتواژگان کلیدی
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 عوامل مؤثر بر حضور مجدد تماشاچیان در استادیوم شناسایی و رتبه بندی

 . رقیه سرالب2  فخرانی . عباس3. جعفر گنج خانلو 2  . مسعود فریدونی1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز2و2 

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران3 

 

های تماشااچیان بارای   انگیزهها نیز دالیل زیادی دارد در این میان شناخت نیازها و رغبت یا عدم رغبت تماشاچیان به حضور در ورزشگاه

های مختلف تماشاچیان داشاته باشاند تاا بتوانناد مناابع      بازاریابان ورزشی باید شناخت صحیحی ازگروه .بازاریابان ورزشی ضروری است

 .دست آورندهای بازاریابی به های موجود صرف کنند و درنتیجه بیشترین بازدهی را از فعالیتمحدود خود را به درستی و براساس اولویت

تعیین اینکه کدامیک از عوامل بیشترین تأثیر را برمیزان حضورمجدد تماشاچیان ورزشی در رویدادهای ورزشی دارد به بازاریاباان امکاان   

هدف اصلی از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامال ماؤثر   خواهد داد راهبردهایی را برای جذب بالقوه تماشاچیان در پیش گیرند. 

-پیمایشی و از نظر شیوه جمع -روش تحقیق از نظر نوع کاربردی، از نظر روش توصیفی ور مجدد بود تماشاچیان در استادیوم بود.بر حض

های لیگ برتر فوتباال، کاه  بلایط تهیاه کارده و باه       آوری اطالعات میدانی بوده است. جامعه اماری شامل کلیه تماشاچیان یکی از بازی

 پیشاینه  بررسای  بانمونه به روش تصادفی انتخاب شدند،  312سوال( تعداد 31رحسب تعداد سؤاالت پرسشنامه  )ورزشگاه رفته اند بود. ب

 دانشاگاهی  جمعای از صااحب نظاران    توسط ان روایی و شد ساخته ایپرسشنامه آن اساس بر  و شده طراحی تحقیق اولیه مدل تحقیق،

ها از روش تحلیال  لفای کرونباخ  محاسبه گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل دادهپایایی درونی نیز از روش آ و گرفت قرار تأیید مورد

های آزمون تحلیال عااملی اکتشاافی    یافته عامل اکتشافی و از محاسبه ارزش ویژه و بار عاملی در جهت اولویت بندی عوامل استفاده شد.

اولویات و اهمیات عامال اول، عوامال ماالی، فنای، عامال دوم،         چهار عامل را مؤثر بر حضور مجدد تماشاچیان تشخیص داد که به ترتیب

ایان عوامال در مجماوع توانساتند      عامل چهارم، عوامل عاطفی نام گرفتند. وعوامل کیفیت فنی ، عامل سوم، عوامل ارتباطات و اطالعات 

اولویات بنادی صاورت گرفتاه در عوامال       لذا به مدیران پیشنهاد می شود با در نظار گارفتن   درصد از واریانس را تبیین نمایند. 125/62

هاای  شناسایی شده این پژوهش در باال بردن رضایت هرچه بیشتر تماشاگران و تقویت حضور مجادد آناان بکوشاند و همچناین ویژگای     

 های آینده می باشد.ریزیجمعیتی تماشاگران بهترین راهنما برای این مدیران در برنامه

 دی، حضور مجدد، بازاریابی ورزشیشناسایی، رتبه بنواژگان کلیدی:  
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 فروشگاه و مشتری پایدار میان روابطی گیریشکل بر فروشندگان لوازم ورزشی ایحرفه اخالق تأثیر

 های ورزشی شهر قزوین()مورد مطالعه : فروشگاه
 . احمد محمودی3  . سارا کشکر2  . مصطفی سلطانی1

 انشگاه عالمه طباطبایی . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی د 3و1

 . استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی2

 مقدمه

مند در تالشند تا به جای تفکر سنتی جذب مشتری به حفظ ها با استفاده از نگرشی نوین تحت عنوان بازاریابی رابطهامروزه اغلب سازمان

شتریان جدید چندین برابر حفظ مشتریان فعلی برای شرکت اند که جذب ممشتریان فعلی نیز توجه کنند. چرا که آنان به خوبی دریافته

باشد و همچنین تمرکز ها میمند بر نگهداری مشتریان موجود و توسعه و پرورش روابط با آنهزینه بر است. تمرکز اصلی بازاریابی رابطه

وسط یک ساختار از قبیل باشگاه مصرف (. بازاریابی رابطه مند نیازمند پشتیبانی ت1روی ایجاد کسب و کار بر اساس روابط است )

ترین معیارهای عملکرد در این بازاریابی است. خدمات پس از فروش و باشد. برگشت مشتری یکی از مهمکنندگان تکرار شونده می

زایای بسیاری (. مشتریان وفادار در صنعت ورزش م3شود )یابی پشتیبانی به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت در روابط مالحظه میهزینه

های بازاریابی ورزش، افزایش فروش های ورزشی، کاهش هزینهتوان به سودآوری شرکترا با خود به همراه دارند. از جمله این مزایا می

 (.2شرکت و .... اشاره نمود )

 باشد. تعهد و وفاداری آنان میحاضر، بررسی تأثیر ادراک مشتریان لوازم ورزشی از رعایت اخالق فروش بر اعتماد،  پژوهش از هدف: هدف

 شناسیروش

ها به شکل میدانی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه باشد که گردآوری دادهپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می

  انتخاب شدند.نفر به عنوان حجم نمونه  322های لوازم ورزشی شهر قزوین بودند که با استفاده از فرمول کوکران مشتریان فروشگاه

 هایافته

ای فروشندگان ارتباط نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای اعتماد، تعهد و وفاداری مشتریان با اخالق حرفه 

. دارد ای بیشترین ارتباط و همبستگی را با متغیر اعتمادمثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیر اخالق حرفه

  اند.داشته برازش پژوهش الگوی با خوبی به داده که باشد می آن از حاکی برازش هایشاخص همچنین

  گیرینتیجه

های کنونی باید در جذب نیروی انسانی به عنوان فروشندگان، دقت کافی را داشته باشند و کارکنانی را توان گفت سازماندر مجموع می

هایی هستند که برای حفظ و تقویت شایستگی محوری، ضروری و حیاتی دارای خصوصیات و ویژگیجذب کنند که به طور بالقوه 

دهد که برابر با آخرین ها، به شرکت این اجازه را میهستند. همچنین حفظ روابط خوب با بازارهای تأثیرگذار مناسب نظیر رسانه

تر و تواند ارزانها را عرضه کنند که این امر، در اغلب موارد میشرفتها در صنعت حاضر باشند و به مشتریان متعهدشان این پیپیشرفت

مند آشنا شناسی بازاریابی رابطهها باید جهت ایجاد سودآوری بیشتر، با روش(. همچنین، سازمان2تر از تبلیغات رسمی باشد )اثربخش

ری در طول عمر مشتری بودن خود برای یک شرکت به ها را اجرا کنند تا ارزش طول عمر مشتری، یعنی سودی که یک مشتشده و آن

 آورد را افزایش دهند. ارمغان می

 ، فروشگاه ورزشی ، شهر قزوین ای فروشنده، اعتماد مشتری، تعهد مشتری، وفاداری مشتریاخالق حرفهواژگان  کلیدی: 
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قزویناستان های خصوصی شگاهثر بر وفاداری مشتریان در باؤبندی عوامل م شناسایی و رتبه  

 . جواد شهالیی2   . مصطفی سلطانی1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی1

 . استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی2 

 
دهد افزایش وفاداری مشتریان بر میزان سوددهی اثر شود. تحقیقات نشان میامروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری محسوب می

انگیزی را از مشتریان وفادار، نیروی بازاریابی شگفتمدت خود را تضمین کنند. توانند منافع بلندریزی میها با برنامهشته و سازمانگذا

(. مشتریان وفادار در صنعت ورزش 3دهد )طریق تبلیغات دهان به دهان و توصیه کاالها و خدمات شرکت به سایر آشنایان ارایه می

های بازاریابی ورزش، های ورزشی،کاهش هزینهتوان به سودآوری شرکتا با خود به همراه دارند. از جمله این مزایا میمزایای بسیاری ر

ای از افکار مشتریانی مجموعه"، وفاداری مشتری را بدین صورت تعریف نموده است:22(. کروسبی2افزایش فروش شرکت و ....اشاره نمود )

رکت داشته و متعهد به خرید دوباره از شرکت مربوطه بوده و خدمات یا محصوالت شرکت مزبور را به های مطلوبی نسبت به شکه نگرش

دهد که شامل اختصاص (. وفاداری مشتری به وسیله قصد وی برای ادامه رابطه وی با شرکت نشان می15) "نمایندسایرین معرفی می

ترین تعریف قابل قبول برای معروفدر بین سایرین و تکرار خرید است. بودجه بیشتر به شرکتی خاص، تبلی  مثبت از شرکت مربوطه 

است که در آن وفاداری را به عنوان یک تعصب به مارک و پاسخ رفتاری در طی زمان  1923در سال  21، تعریف جاکوبی و کینروفاداری

به صورت یک تعهد روانی در مورد ان تصمیم  ها ترجیح داده وکنند که در آن، فرد یک مارک خاص را نسبت به سایر مارکتعریف می

 (.1گیرد )می

-ثر بر آن و رتبهؤم  داری به بررسی مفهوم وفاداری مشتریان، شناسایی عوامل شگاهن مقاله با توجه به اهمیت مشتریان در صنعت باای 

ثر بر وفاداری و وجود ؤکه چگونه عوامل مپرداخته است. بنابراین در راستای این قزوینهای خصوصی استان شگاهبندی این عوامل در با

های هر متغیر، به مدیران دهد، تالش شده است با شناسایی شاخصی، وفاداری را شکل میشگاههای وفاداری در یک فضای بابرنامه

تحقیق پژوهشی،  سازی کنند. ماهیت اینهای مناسبی برای وفادار کردن مشتریان پیادهها این امکان داده شود تا استراتژیشگاهبا

و سینا  کاسپینهای خصوصی پاسارگاد، شگاهای و شامل مشتریان و کارمندان باگیری آماری آن خوشهتوصیفی و پیمایشی است و نمونه

ه درصد ب 99های وفاداری، رضایتمندی، اعتماد، تعهد و ارزش را در سطح اطمینان باشد. نتایج تحقیق به ترتیب برنامهن میقزویدر استان 

توان عنوان نمود که با توجه به کارکردهای گیری کلی این پژوهش، میبه عنوان نتیجه کرد. أییدثر بر وفاداری مشتریان، تؤعنوان عوامل م

متفاوت ورزش چه در حوزه محصوالت و چه خدمات ورزشی نسبت به سایر کاالها و خدمات در جامعه، توجه به اصول اخالقی در مالکان 

 فروش رفتار تواند از جمله ضروریات در ایجاد وفاداری در مشتریان بشمار آید.برگیرنده مباحث اجتماعی و انسانی است میباشگاه که در

 حس ینوع به منجر زمان مرور به رشیپذ نیا است. مشتری توسط خدمات، دهنده ارائه باشگاه هایارزش رشیپذ از یحاک ی،اخالق

 آورد.یم ارمغان به سازمان برای را مشتری تعهد ه، وفاداری ودیگردباشگاه  و مشتری نیب یعاطف یوابستگ

 بازاریابی، وفاداری مشتری، باشگاه خصوصی، استان قزوین واژگان کلیدی:
 

 

 

 

                                                           
40 . Crosby 
41.  Jacoby and Kyner  
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 مندی مشتریان بر تبلیغات شفاهی و تمایل به حضور مجدد مشتریان : تأثیر رضایت

 تبریز زنان ایروبیک هاىهباشگا مطالعه
 .مریم عبدلی3. لیال آسایش   2رکن  . معصوم کا1

 نور رشته مدیریت ورزشی . دانشجوی دکتری دانشگاه پیام1

 . دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن2

 مرند نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه مرند، واحد اسالمی آزاد . دانشگاه3

 

 صنعت در خدمات و کیفیت رضایتمندی سنجش و است آمادگی صنعت و ورزش در مباحث ترینمهم از یکی مشتری، وفاداری بحث

مندی مشتریان بر تبلیغات تأثیر رضایتهدف تحقیق حاضر بررسی است. بنابراین  برانگیزبحث موضوعی همچنان ورزشی خدمات

دی مشتریان در این پژوهش، از منرضایتباشد. میتبریز  زنان ایروبیک هاىشفاهی و تمایل به حضور مجدد مشتریان در بین باشگاه

پیمایشی بوده  -پژوهش حاضر از نوع توصیفیشود. شده و انتظارات مشتری بررسی میشده، ارزش ادراکطریق سه متغیر کیفیت ادراک

ایروبیک های نفر از مشتری زن از باشگاه 322بدین منظور های میدانی استفاده شده است. آوری دادهو از ابزار پرسشنامه برای جمع

گردید.  های پژوهش انجامفرضیه تجزیه و تحلیل اس، آزمون رگرسیون خطیپیاسافزار با استفاده از نرم وبصورت تصادفی انتخاب شدند 

مندی مشتری تأثیر شده و انتظارات مشتری بر رضایتشده، ارزش ادراککیفیت ادراکنتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که 

یابد و در نهایت منجر به وفاداری و حضور مجدد مندی مشتریان، تبلیغات شفاهی نیز بهبود میر نتیجه بهبود رضایتمثبت دارد و د

 شود.مشتریان در باشگاه می

 مندی مشتری، تبلیغات شفاهی، تمایل به حضور مجددرضایت واژگان کلیدی:
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 کشور از دیدگاه مدیران و کارشناسانمقایسه آمیخته بازاریابی لیگ برتر والیبال 

 . حبیب هنری3. سجاد محمدی 2  . ملیحه پرویزی1
 . کارشناسان ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران2و1

 . دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی تهران3

 مقدمه

(. چهار جزء مؤثر در بازاریابی آمیخته، بازاریابی 1در عصر حاضر ورزش به عنوان یک بخش مهم در توسعه اقتصادی جوامع نقش دارد )

p2 نسبت به  2212(. با توجه به آمار لیگ جهانی والیبال، در سال 2شود )گیری در بازاریابی محسوب میاست که اساس هرگونه تصمیم

(. چگونه است که ورزش والیبال 3درصد رشد بیشتر در تعداد بیننده داشته است ) 22ساعت پخش تلویزیونی بیشتر و  3222دوره قبلی 

کند؛ اما در ایران نه تنها از حق پخش در کشورهای مختلف ساالنه مبال  کالنی از محل پخش تلویزیونی و سایر منابع، از آن خود می

زاریابی در تلویزیونی محروم است، بلکه از سایر منابع بهره کافی نبرده است؟ موضوع اصلی پژوهش وضعیت موجود و مطلوب آمیخته با

 باشد.های حاضر در لیگ برتر والیبال میلیگ برتر والیبال ایران، از دیدگاه کارشناسان و مدیران باشگاه

 شناسیروش

والیبال،  نفر بوده که شامل اعضای هیأت رئیسه فدراسیون 56باشد. جامعه آماری این پژوهشتحلیلی می -تحقیق حاضر،  توصیفی 

ها، های حاضر در لیگ برتر، کارشناسان خبره در امر بازاریابی، باشگاهها و سرپرستان تیمعامل باشگاه مدیران، کارشناسان ارشد فدراسیون

ساخته بود. روایی، مورد تأیید اساتید راهنما، گیری پرسشنامه محققباشند. ابزار اندازههای حامی لیگ برتر والیبال کشور میشرکت

  32/92ها قرار گرفت. جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که  ن باشگاهکارشناسان والیبال و مدیر عامال

وابسته، آزمون  tمستقل، آزمون  tاسمیرنوف یک گروهی، آزمون  -ها از آزمون کولموگروفدرصد به دست آمد. برای آزمون فرضیه

 ویتنی و آزمون ویلکاکسون استفاده شده است.یومان

 هایافته

به دست آمده، بیشترین اختالف در دیدگاه کارشناسان و مدیران پیرامون وضعیت موجود عناصر آمیخته بازاریابی در عامل  طبق نتایج

ترویج، و کمترین اختالف در عامل قیمت و محصول وجود دارد. همچنین کارشناسان وضعیت موجود عامل مکان، و مدیران وضعیت 

 شود. ، فرض صفر رد می25/2کمتر از  pداری اند. باتوجه به سطح معنیموجود عامل ترویج را بهتر ارزیابی کرده

 گیرینتیجه

ها پذیر نیست. مدیران ورزشی نه تنها باید روی بازسازی استادیومها در شرایط کنونی بدون پشتوانه مالی امکانادامه حیات باشگاه 

از کمک مشاوران ورزیده بهره گیرند. با توجه به این که بیشترین اختالف در  شناسی نیز بایدریزی کنند، بلکه در مورد اصول زیباییبرنامه

باشد، لذا باید مسئولین لیگ والیبال کشور بین مدیران و کارشناسان در دو بعد وضعیت مطلوب و موجود، در خصوص عامل مکان می

 انات رفاهی برای تماشاچیان داشته باشند.ها از لحاظ زیبایی ظاهری، ایمنی، تسهیالت و امکای به استادیومتوجه ویژه

 بازاریابی، آمیخته بازاریابی واژگان کلیدی:

 

 هاشاخص         

 متغیرها
 انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 آزمون یومان ویتنی

Z محاسبه شده Sig 

 ترویج
 1/.2 02/2 22 کارشناسان

102/1- 202/1 
 26/1 2/2. 21 مدیران

 مکان

 

 112/1 -630/1 10/1 02/2 26 کارشناسان

 112/1 -630/1 21/1 62/2 21 مدیران
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 کنندگان از توسعه برندبررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف

 )مطالعه موردی: برندهای ورزشی ایرانی( 
 منصور ساالری نیا

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

 

 مقدمه

تواند به ورود محصول جدید و گسترش سریع آن در بازار کننده با برند اصلی میدارایی اساسی یک شرکت است و آشنایی مصرفبرند  

کنندگان از توسعه ها بوده است و موفقیت آن وابسته به ارزیابی مصرفبرای شرکت مناسبتوسعه برند، یک استراتژی (. 1کمک کند )

 (. استراتژی توسعه3کند )های برند، سهم مهمی در موفقیت سازمان ایفا میمناسب در مورد استراتژی امروزه داشتن تفکریبرند است؛ 

تواند های پرطرفدار تبدیل شده است. توسعه برند میکننده نسبت به محصوالت گوناگون به یکی از راهنام تجاری و حق انتخاب مصرف

کننده محصوالت ورزشی نیز، های ایرانی تولید(. در این میان، شرکت5ثیرگذار باشد )ی برند اصلی یا حتی نام شرکت تأروی ارزش ویژه

 .از این قاعده مستثنی نیستند و نیاز مبرم به توسعه برند، برای رقابت با رقبای قدرتمند خارجی دارند تا سهم بازار خود را افزایش دهند

 شناسیروش

و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان برندهای بوده همبستگی و  پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

باشد و با توجه به نامعلوم بودن، حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شد. حجم نمونه با استفاده از می 1393ورزشی ایرانی در سال 

ای بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار ساختهرسشنامه محققگیری اطالعات، پنفر تعیین شد. ابزار اندازه 122فرمول کوکران، 

ها، تحلیل تأییدی عاملی و مدل معادالت برای نرمال بودن داده K-S های های تحقیق از آزمونگرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده

 ساختاری استفاده شد.

 هایافته

ذهنی برند، تناسب درک شده برند، رضایت برند، ارزش ویژه برند، اعتماد برند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که؛ تجربه برند، تصویر 

کنندگان ، به طور معناداری بر نگرش مصرف 62/2و  23/2، 31/3، 22/3، 22/2، 23/2، 52/3وفاداری برند به ترتیب با ضرایب معناداری 

( کامالً 2211( و بریستین و زوریال )1392نی سلطانی و همکاران )از توسعه برند تأثیرگذار هستند. این نتایج با نتایج تحقیقات دهقا

 همخوانی دارد.

 گیرینتیجه

(. همانطور که مشخص است کلیه متغیرها بر ارزیابی نگرش 5گردد )بقا شرکت بوسیله توانایی ایجاد ارزش باالتر در بازارها تضمین می 

ن تأثیر دو عامل تجربه برند و رضایت برند نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است. مصرف کننده از توسعه برند، تأثیر دارد و در این میا

باشد. کنندگان از توسعه برند ضروری میریزی مناسب برای باال بردن اثر مثبت این متغیرها بر ارزیابی نگرش مصرفبنابراین لزوم برنامه

بیشتر به نقش تبلیغات، بررسی نظرات مشتریان در رابطه با کیفیت  تواند توجهاز جمله عوامل مؤثر در رسیدن به این اهداف، می

 ها باشد.محصوالت و تغییر قیمت

 کنندهارزش ویژه برند، توسعه برند، تصویر برند، نگرش مصرفواژگان کلیدی: 
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 ای بر وفادارای مشتریان از دیدگاه مشتریانهای بازاریابی رابطهتأثیر تاکتیک

 به اکباتانفروشگاه ریباک شع 
 . گقارد طهماسیان3. ندا حشمت  2. جواد شهالیی  1

 . استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی3و  2

 

ار گرفته است. تالش علم ها مورد توجه قرها و فروشگاهوفادارای مشتریان به عنوان یکی از عوامل حیاتی در موفقیت بلند مدت شرکت

ها، مشتریان و جامعه تأثیرهایی را به بازاریابی بر این است که وفاداری مصرف کننده را تحت تأثیر قرار دهد. این تالش برای سازمان

های بازاریابی ند. تاکتیکنمایاتر رخ میای به عنوان برآورده کننده این هدف بسیار مهمهمراه دارد. امروزه برای بازاریابان، بازاریابی رابطه

ها جلب ای موجب حفظ مشتریان موجود و در طی یک کیفیت باالی ارتباطی رضایت و اعتماد آنبه عنوان بازوان اجرایی بازاریابی رابطه

کنند و در گردد. مشتریان وفادار با وجود عوامل محیطی و تبلیغات رقبا اقدام به خرید مجدد میها میو در نتیجه موجب وفاداری آن

ترین نمایند. صنعت ورزش، در حال تبدیل شدن به یکی از مهمحقیقت سودآوری شرکت را در بازار متالطم امروزی تأمین و تضمین می

کند و ای نقش مهمی در صنعت ورزش بازی میصنایع در جهان است و اقتصاد جهانی را متأثر کرده است. با این اوصاف بازاریابی رابطه

مدارانه بین شرکت و مشتریان ایجاد کند. از طرفی در راستای بازار جهانی وجود محیط رقابتی را دارد که که یک ارتباط مشتریتوان آن 

ای بر وفادارای های بازاریابی رابطهبازار متالطم صنعت ورزش در ایران هم قابل مشاهده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تاکتیک

 62( نشان دادند که 1322باشد. در تحقیقی حمیدی زاده و غمخواری )ریان فروشگاه ریباک شعبه اکباتان میمشتریان از دیدگاه مشت

-( نشان داد که معموالً سازمان1322اند. در تحقیق دیگری مقصودی )های ناموفق، وفاداری مشتری را مؤثر تلقی نکردهدرصد از سازمان

-های خود را از دست مینظر قرار نداده و به مرور زمان بیشتر مشتریبط را مشتری را مدهای نوین رواهای تجاری و سنتی کشور، روش

شود. ها از نوع تحقیقات توصیفی ا پیمایشی محسوب میدهند. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده

ها در دسترس بود اه اخیر بیش از دو بار خرید نموده و شماره همراه آننفر مشتریانی بودند که در شش م 322جامعه آماری این پژوهش 

ای از پرسشنامه نفر نمونه با استفاده از جدول مورگان و به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطالعات بازاریابی رابطه 121و 

کننده به برند تریان از پرسشنامه استاندارد وفاداری مصرفو برای سنجش وفاداری مش95/2( با پایایی 2225استاندارد دوبیسی و واه )

تجزیه و تحلیل شد. مستقل   Tنفر با استفاده از آزمون 123های حاصل از داده استفاده شد و در نهایت، 22/2( با پایایی 2222سان)

درصد  92ی موفق بوده و در سطح معناداری اها نشان داد که فروشگاه ریباک شعبه اکباتان در اجرای تاکتیک بازاریابی رابطهیافته

 توانسته وفادارای مشتریان را کسب نماید. 

 ای، کیفیت ارتباط، وفاداری مشتریان، فروشگاه ریباکهای بازاریابی رابطهتاکتیک واژگان کلیدی:
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  در خصوصی گذاری بخشو سرمایه  مشارکت قانونی و حقوقی تأثیر گذار بر موانع

 تان کرمانشاهاس ورزش
 . ستار رضایی0  . عابد رحمانی2  . بهیه زارعی3  . بهرام یوسفی2. نریمان رحمانی 1

 . دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی و دبیر شورای راهبردی ورزش و جوانان استان کرمانشاه1

 . دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه2

 . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 2و3

 نگلیسی. کارشناسی زبان ا0

 

وری را در مقیاس کالن یعنی سازی توانسته است سطح بهرهدهد که فرایند خصوصیهای علمی نشان میمطالعات تاریخی و بررسی

 مالی منابع مختلف، کشورهای در امروزه (.1ها و مؤسسات و صنایع به شکل قابل توجه افزایش دهد )دولت و در مقیاس خرد یعنی بنگاه

 از بسیاری وارد درآمدزایی و سود کسب انگیزه با بخش این. شودمی تأمین خصوصی بخش مانند منابعی از ورزشی خدمات ارائه برای

 هایفعالیت از بسیاری در است خارجی گذارانسرمایه و داخلی خصوصی بخش شامل عمدتاً که غیرعمومی بخش. شودمی هاحوزه

 پیمایشی زمینه یابی نوع از توصیفی حاضر، تحقیق در پژوهش ( . روش2کند )یم سرمایه گذاری دارند درآمدزایی قابلیت که ورزشی

 و هاشهرستان جوانان و ورزش ادارات رؤسای کلیه استان جوانان ورزش کل اداره کارشناسان و معاونان شامل آماری جامعه. باشدمی

 هاآن نفر 112 مورگان نمونه حجم برآورد جدول طبق که دندبو نفر 122 برابر که بودند استان ورزش هیأت رئیسان نایب و دبیران رؤسا،

 پایایی تعیین برای.  (3شد ) استفاده (1391پرسشنامه خسروی زاده و همکاران ) از هاداده گردآوری برای .شدند انتخاب نمونه به عنوان

 درصد، و فراوانی هایجدول از هاداده تحلیل ایبر .باشدمی 25/2معادل  آمده دست به آلفای و شد استفاده کرنباخ آلفای از پرسشنامه

-سرمایه و  مشارکت بر گذارتأثیر حقوقی و قانونی موانع داد نشان نتایج .شد استفاده فریدمن ایرتبه آزمون و معیار انحراف و میانگین

 ورود قانونی ، مشکالت گذاریسرمایه مورد در کارآمد و مناسب قوانین شامل کمبود ترتیب به استان ورزش در خصوصی بخش گذاری

-سرمایه برای مناسب حمایتی قوانین استان، نبود ورزشی نهادهای و هاسازمان از بسیاری دولتی مالکیت بهادار، اوراق و بورس به ورزش

 نبودو  لیاتما و بیمه کار، قوانین نامناسب گذاری، وضعیتسرمایه برای مناسب فضای و زمین تملک مورد در قوانین گذاری، کمبود

 یافتن با اندرکاراندست و مسئوالن که است شایسته باشد. بنابراین،خصوصی می بخش ورود برای مناسب اجرایی و قانونی سازوکارهای

 در خصوصی بخش مشارکت و گذاریسرمایه برای الزم بسترهای و زمینه تا کنند مبادرت مشکالت این حل به مناسب راهکارهایی

 نظر به. شود منجر ایحرفه و قهرمانی، تربیتی، و تعلیم همگانی، هایجنبه و ابعاد در آن بیشتر توسعه و رشد به و مفراه استان ورزش

 ورزش عرصه به را خصوصی بخش گذارانسرمایه ورود زمینه تواندمی گزارش شده، اولویت حسب بر موانع این کردن برطرف رسدمی

 .شود مندبهره بالقوه انتو این از استان ورزش تا کند ترآسان

 گذاری، موانع قانونی و حقوقی، ورزش، بخش خصوصیمشارکت، سرمایهواژگان کلیدی: 
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 های تربیت بدنی ایرانتحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده

 نسرین عزیزیان کهن
 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی 

 

های تربیت بدنی ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه یل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکدههدف از پژوهش حاضر تحل

( که بر مبنای جدول مورگان N=522بود ) 1392های دولتی و آزاد کشور در سال های تربیت بدنی دانشگاهاعضای هیأت علمی دانشکده

 33ساخته یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محققانتخاب شدند. برای دستای برای نمونه تحقیق طبقه –نفر به طور تصادفی  222

 32نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با  15سؤالی استفاده شد. روایی پرسشنامه به تأیید 

های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف شها از رومحاسبه شد.  برای تحلیل داده 93/2آزمودنی از طریق آلفای کرونباخ 

که به ترتیب  استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد AMOSو  SPSSتک گروهی، و معادالت ساختاری با کمک دو نرم افزار  tاسمیرنف، 

احترام متقابل با بارعاملی  ،  همدلی و22/2، اعتماد، تعاون و همکاری با بارعاملی 25/2شش عامل انسجام و همبستگی با بار عاملی 

های تربیت اعضای هیأت علمی دانشکدهبر سرمایه اجتماعی   22/2های اجتماعی با بار عاملی و شبکه  62/2، مشارکت با بار عاملی 22/2

 قرار دارد. های تربیت بدنی در حد مطلوبهمچنین میزان سرمایه اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی دانشکدهایران نقش دارند.  بدنی

  سرمایه اجتماعی، اعضای هیأت علمی، تربیت بدنیواژگان کلیدی: 
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 نقش بازاریابی در گردشگری ورزشی

 . رامین حیاتی2. مهسا ظفرنوایی  1

 . دانشجوی کارشناسی مدیریت ورزش تهران مرکز2و  1

 

 مقدمه

آید. های توریستی به شمار میو در این میان گردشگری ورزشی یکی از جاذبهامروزه صنعت گردشگری مورد توجه جامعه جهانی است 

شود و تأثیرات این صنعت بر اقتصاد، درصد از کل درآمدهای گردشگری را شامل می 25در برخی ازکشورها ورزش به تنهایی بیش از 

های شی درکشور میزبان، ایجاد ثروت و فرصتسیاست و اقلیم حائز اهمیت است. فواید کوتاه مدت و مستقیم حضور گردشگران ورز

باشد. در بین های صنعتی و اقتصادی کشورها میشغلی است. عالوه برآن فواید بلند مدت و غیرمستقیم شامل رشد و توسعه زیر ساخت

، اقتصاد گردشگری های انجام شده در زمینه اثرات گردشگری سهم اثرات اقتصادی از دیگر انواع آن بیشتر است. اثرات مثبتپژوهش

ای و عواقب منفی گردشگری کمک به توسعه منطقه -3کمک به درآمدهای دولتی، -2کمک به افزایش درآمد ارزی کشور،  -1شامل :

بینی نیازهای وابستگی بیش از حد به گردشگری است. بازاریابی گردشگری، شناسایی و پیش -3ها هزینه فرصت -2تورم  -1عبارتند از :

هاست، که این امر موجب تأمین رضایت گردشگران و و فراهم کردن امکانات برای تأمین نیازها و ایجاد انگیزه بازدید در آن گردشگران

ها و تقاضاهاست،که این شناخت از وظایف ریزی و توسعه گردشگری مستلزم شناسایی انگیزهتحقق اهداف سازمانی خواهد شد. برنامه

رگیری ابزارهای بازاریابی گردشگری برای یک کشور یا منطقه امری ضروری است، زیرا با بازاریابی می توان بازاریابان گردشگری است. بکا

ها را نسبت به بازدید ترغیب کرد. در تواند ارائه دهد عرضه نمود و آنبه گردشگران بالقوه اطالعاتی درباره آنچه که منطقه مشخص می

 شود.بازاریابی در گردشگری ورزشی پرداخته می این مقاله به صورت مروری به بررسی نقش

 شناسیروش

این مقاله در صدد است که به شناسایی عوامل مهم در بازاریابی به ارائه راهکارهایی برای جذب گردشگر ورزشی بپردازد. روش پژوهش 

یابد، از به تحلیلی جامع دست میتوصیفی است که براساس مطالعات و بررسی مقاالت منتشر شده در زمینه موضوع تحقیق -تحلیلی 

 باشد.ای میاین رو شیوه گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه

 هایافته

های توان بیان کرد که گردشگری ورزشی ظرفیت باالیی برای فعالیتبراساس تجزیه و تحلیل مقاالت منتشر شده در این زمینه، می

های مطروحه نداشتن برنامه استراتژیک برای ترین مشکلی جامعه میزبان باشد. از مهمتواند منبع ارزشمندی برابازاریابی داشته و می

توان به عدم توانایی در برگزاری مسابقات بزرگ ورزشی های کشور است. از مشکالت دیگر میگردشگری ورزشی کشور با توجه به قابلیت

 نظیر مسابقات جام جهانی و المپیک اشاره کرد.

 گیرینتیجه

ری ورزشی یکی از منابع پردرآمد از نظر اقتصادی و یکی ازابزارهای نیرومند ملی برای تبلیغات بین المللی از نظر فرهنگی و گردشگ

تواند بستر رشد اقتصادی و فرهنگی را محیا کند، اما در حوزه گردشگری ورزشی به دلیل نداشتن برنامه استراتژیک، سیاسی است که می

مهم جهانی و بین المللی، شفاف نبودن موضوع برای جامعه، عدم معرفی تبلیغاتی در جهان و عدم مشارکت عدم برگزاری رویدادهای 

 تواند در گردشگری ورزشی عملکرد موفقی داشته باشد.بخش خصوصی، بازاریابی ورزشی نمی

  گردشگری، گردشگری ورزشی، اقتصاد، بازاریابی واژگان کلیدی :
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 یطه ورزش از منظر حقوقیبررسی خسارات معنوی در ح

 . کیوان شعبانی مقدم2. ابوذر دانش سوری  1
 . آموخته مدیریت ورزش دانشگاه رازی کرمانشاه1

 . استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه2

 

های مختلف، هنوز بحث حمایت از حقوق معنوی افراد فعال در عرصه ورزش، در عمل با با وجود توسعه چشمگیر حقوق در شاخه

شود افراد خود را ملزم به رعایت آن ای فراوانی روبروست. وجود قلمرو مشخص، تعریف شده و مدون از حقوق ورزش سبب میخأله

برانگیزی است که به اشکال مختلفی چون توهین، افترا، نقض حریم خصوصی افراد و ...،  بدانند. موضوع خسارت معنوی از موارد بحث

دهد. خسارت معنوی، صدمات روحی و نگاران و بسیاری افراد دیگر در عرصه ورزش روی میان، روزنامهتوسط مربیان، تماشاگران، گویندگ

ز خسارات معنوی در اشود. امروزه دعاوی ناشی لطماتی است که به آبرو، حیثیت، عواطف، احساسات، اعتبار شغلی و تجاری افراد وارد می

دار کردن عمدی احساسات، به بررسی حقوقی مواردی چون افترا، توهین، جریحه حیطه ورزش کشور روبه افزایش است. در این مقاله

پردازیم. استفاده از عالمت تجاری که موجب وارد شدن خسارت معنوی به افراد دخیل در ورزش شود میتعرض به حریم خصوصی و سوء

روز برخی مشکالت در روابط میان افراد مختلف وقوع خسارت معنوی در ورزش موضوعی است که اغلب مغفول مانده و همین امر در ب

دار کردن تواند مصادیق مختلفی چون افترا، توهین، جریحهفعال در عرصه ورزش دخیل بوده است. نقض حقوق معنوی در ورزش می

به آبرو،  استفاده از عالمت تجاری داشته باشد که ضررهای ناشی از آن سبب لطمهعمدی احساسات، تعرض به حریم خصوصی و سوء

بخشی رسانی و آگاهیرسد که اطالعآورد. بنظر میحیثیت، عواطف، احساسات، اعتبار شغلی و تجاری شده و حتی زیان مالی را به بار می

شود، به همراه پرهیز از های دخیل در ورزش از پیامدهای حقوقی برخی رفتارهایی که منجر به بروز خسارت معنوی میافراد و گروه

 سازی در این زمینه باشد.تواند راهکار مناسبی برای فرهنگندیشی و استفاده از خسارات تنبیهی میامصلحت

استفاده از دار کردن عمدی احساسات، تعرض به حریم خصوصی، سوءخسارت معنوی، حقوق، افترا، توهین، جریحه واژگان کلیدی:

 عالومت تجاری
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 ایهای تلویزیونی ملی و ماهوارههای ورزشی شبکهبه تماشای برنامهتبیین دالیل گرایش مخاطبان 

 . رضا صادقی2. سید عماد حسینی  3. سید محمد حسین رضوی 2   . حامد اوالد حاجی بابا1

 . دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال1

 . دانشیار دانشگاه مازندران2

 . استادیار دانشگاه شهید بهشتی3

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال2

 مقدمه

 ای بود. های تلویزیونی ملی و ماهوارههای ورزشی شبکههدف از پژوهش حاضر تبیین دالیل گرایش مخاطبان به تماشای برنامه 

  شناسیروش

و از نوع میدانی انجام گرفت. ابزار  ها بصورت پیمایشیآوری دادهباشد. جمعهمبستگی می -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

شناختی بود و بخش دوم آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد بود که دارای دو بخش بود. بخش اول مربوط به اطالعات جمعیتجمع

ورزشی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش. روایی پرسشنامه بصورت صوری و محتوا از طریق اعمال نظرات اساتید و متخصصین مدیریت 

نفر از جامعه آماری و از طریق الفای  32و رسانه بررسی شد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق اجرای یک مطالعه راهنما بر روی 

های استان بدست آمد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 22/2کرونباخ 

نفر در کلیه مقاطع بود. حجم  1222ها برابر با ها، تعداد آندادند که بنابر اطالعات کسب شده از دانشگاهیآذربایجان غربی تشکیل م

گیری بصورت تصادفی ساده در نظر گرفته شد. نمونه 25/2نفر و با احتمال  322نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برابر با 

های فریدمن، همبستگی پیرسون و تی ها با استفاده از آزمونبدرستی عودت داده شد. تحلیل دادهپرسشنامه  252صورت پذیرفت. تعداد 

 وابسته انجام شد. 

 هایافته

سومین  92/1، عوامل شناختی و در نهایت عوامل رفتاری با میانگین رتبه 12/2نتایج نشان داد به ترتیب عوامل عاطفی با میانگین رتبه 

-های ورزشی تلویزیونطور که نتایج نشان داد دالیل تماشای برنامهباشد. همانهای ورزشی تلویزیون میبرنامه دلیل گرایش به تماشای

دومین  22/2ها و عوامل شناختی با میانگین رتبه اولین دلیل تماشای این برنامه 11/2ای، عوامل رفتاری با میانگین رتبه های ماهواره

سومین دلیل یا متغیر گرایش به تماشای  29/1و در نهایت عامل سوم عوامل عاطفی با میانگین رتبه ها است دلیل تماشای این برنامه

های ورزشی تلویوین ملی و های مخاطبان در رابطه با دالیل گرایش به برنامهباشد. همچنین بین دیدگاهای میهای ورزشی ماهوارهبرنامه

ای و های ملی و ماهوارههای ورزشی تلویزیونبستگی در رابطه با گرایش به تماشای برنامهای تفاوت وجود داشت. نتایج ضرایب همماهواره

( نشان از وجود همبستگی بسیار ضعیف بین این دو متغیر دارد و در نتیجه بین سن =229/2rو  =P-223/2ارتباط آن با سن مخاطبان )

داری وجود نداشت. همچنین نتایج ضرایب همبستگی در رابطه ی ارتباط معنیهای ورزشی تلویزیونی و ماهواره اافراد با گرایش به برنامه

( =235/2rو  =P-293/2ای و ارتباط آن با جنسیت مخاطبان )با گرایش به تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون های ملی و ماهواره

های ورزشی تلویزیونی و ت افراد با گرایش به برنامهنشان از وجود همبستگی بسیار ضعیف بین این دو متغیر دارد و در نتیجه بین جنسی

 ای ارتباط معنی داری وجود نداشت. ماهواره

 گیرینتیجه

ها بر مبنای های داخلی صورت گیرد و برنامههای ورزشی شبکهتری بر روی برنامهریزی دقیقشود که برنامهدر مجموع پیشنهاد می 

 .نیازها و عالیق افراد تولید و پخش شود

 ماهواره، ورزش، برنامه، تلویزیون ملی واژگان کلیدی:
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 های دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهرانتحلیل موضوعی و روش شناختی رساله

 . ریحانه راموز2. حبیب هنری 3. محمود گودرزی  2. مهدی مرادی  1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران1

 . استاد دانشگاه تهران2

 شیار دانشگاه عالمه طباطبائی. دان3

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران2

 

های دکتری مدیریت ای از رسالههای پژوهشی به کار گرفته شده در نمونهپژوهش حاضر به تحلیل موضوعی و بررسی رویکردها و روش

 در این حوزه را در یک دوره زمانی ترسیم کند.پردازد، تا تصویری از روندهای پژوهشی ورزشی دانشگاه تهران می

عنوان رساله دکتری است که  22روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 

در کتابخانه دانشکده یا ها ای از آندر گروه علوم اجتماعی این دانشگاه دفاع شده و اکنون نسخه 1392الی  1322در فاصله زمانی 

 کتابخانه مرکزی این دانشگاه وجود دارد.

های مدیریت ورزشی در دانشگاه تهران بسیار گسترده و قابل توجه است. به نحوی که در میان دهد تنوع موضوعی رسالهها نشان مییافته

در مواردی نیز که جامعه مورد مطالعه یکسان بوده، اثر مورد بررسی، تقریباً هیچ مورد تکراری یا حتی موارد مشابه دیده نشد.  225

ها آسیبی وارد نشده است. عالوه بر این بیش موضوع مورد بررسی یا وجه خاصی از آن متفاوت است. به این ترتیب به اصالت موضوعی آن

ژه به مسائل روز مدیریت ورزش از اند. این توجه ویهای ورزشی توجه داشتهها به مسائل موجود در ورزش و سازماناز نیمی از رساله

-ها دارد. از سوی دیگر رسالهشود و نشانی از مسأله مدار بودن این پژوهشامتیازهای گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران محسوب می

ین تنوع موضوعی اند. ااند، از نظر موضوعی متنوع ولی از نظر روش شناختی بسیار مشابهسال نگارش شده 5های مورد بررسی که در این 

های مسأله محور و های کاربردی و حرکت در راستای پژوهشنشان از توانایی استادان و دانشجویان این گروه آموزشی در انتخاب موضوع

ای از دلبستگی و عالقه آنان به رویکرد تواند نشانهای و غیرکاربردی است و این تشابه روش شناختی میهای کلیشهپرهیز از پژوهش

های مورد استفاده ها و روشاصی در پژوهش باشدکه گویا این رویکرد تاکنون بیشتر کمّی و به ندرت کیفی بوده است. با توجه به عنوانخ

توان به موارد زیر اشاره کرد: توجه به موضوعات مسأله مدار؛ شود که از آن جمله میهایی ارائه میها، راهکارها و توصیهدر این پژوهش

های روش شناختی؛ ترسیم نقشه موضوعی؛ استفاده از تکنیک طوفان ذهنی؛ توجه به ای؛ گذر از محدودیتموضوعات بین رشتهتوجه به 

 های مرتبط. های پژوهشی نهادها و سازمانهای نوین موضوعات قدیمی؛ مطالعه اولویتکابردپذیری نتایج؛ توجه به جنبه

 اختی، رساله دکتری، مدیرت ورزشی، دانشگاه تهران.تحلیل موضوعی، تحلیل روش شن واژگان کلیدی:
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 "مطالعه موردی لیگ برتر فوتبال"های ورزشی از دیدگاه خبرگان ورزشی ابعاد تداعی برند در لیگ

 . رقیه آقایی3  . سعید صادقی بروجردی2. بهرام یوسفی  1

 . دانشیار  دانشگاه رازی1

 . دانشیار دانشگاه کردستان2 

 جوی کارشناسی ارشد مدیریت  بازاریابی در ورزش. دانش3 

 

  مقدمه

اند به همین دلیل شرایط سختی برای برندهای ورزشی به وجود ای،  بیشتر رویکرد مدیریت کسب و کار  به کار گرفتههای حرفهورزش

ای مدیران، ورزش را به عنوان برند ای حرفههدر ورزش .(1آمده است تا بتوانند از دیدگاه مصرف کنندگان، خود را از رقبا متمایز سازند )

(. مدیریت برند لیگ نیاز به درک کاملی از 2کنند؛ زیرا که نتایج ورزشی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل هستند )مدیریت می

 (.3های ورزشی دارند)ها و فواید قابل کنترل  و جذاب تداعی شده با لیگویژگی

 شناسیروش

طریق ها از دادهباشد. شناسی در گروه تحقیقات کیفی و از نظر زمانی، مقطعی از لحاظ هدف، کاربردی مینظر روش این مطالعه از

 نفر از کارشناسان و خبرگان ورزشی بودند. 11جامعه مورد مطالعه شامل .یافته انفرادی بدست آمد مصاحبه نیمه ساختار

 هایافته

مؤلفه: تفریح و  2ها در کدگذاری محوری بدست آمد. فواید شامل هوم اصلی فواید و ویژگیدر مرحله تحلیل محتوا، در نهایت دو مف

پذیری، غرور و مباهات جامعه، فعال شدن چرخه توریسم ورزشی، سرگرمی، تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه و پرورش بازیکنان، جامعه

بازیکن ستاره، پیشینه و سابقه تیم، تعادل رقابتی، تیم مطرح، طراحی  مؤلفه: اسپانسر، 9ها دارای هم هویتی با تیم، هیجان،  و ویژگی

 باشند.لوگو، عملکرد ورزشکار، محیط  و مدیریت لیگ می

  گیرینتیجه

کند و مدیران باید تداعی برند را به عنوان عامل اصلی  ها کمک میکنندگان ورزشی و نگهداری آنتداعی برند به مدیران در جذب مصرف

 مشتری در نظر داشته باشند. در جذب

 ها، فواید، لیگ برتر فوتبال و مدیریت برند تداعی برند، ویژگی واژگان کلیدی:
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 های صوتی و تصویرینقش صدای محیطی )آمبیانس( ورزشگاه در جذب مخاطبان رسانه

 .حمید قاسمی2. رضا شجیع  3. فرزان ظریفی 2. حامد سوری 1
 های ورزشی دانشگاه پیام نور استان البرزاسی ارشد مدیریت رسانهدانشجوی کارشن .2و  1

 . استادیار دانشگاه پیام نور2و  3

 
چنین ها یا هر محیط شنوایی و همدر سالن موسیقی، تاالر اجتماعات، ورزشگاه 23زمینهبه صدای پس یا صدای محیطی، 22آمبیانس

ز انجام پژوهش حاضر، تحلیل نقش صدای محیطی )آمبیانس( ورزشگاه در جذب . هدف اشودصداهای ناشی از بازتاب در محیط گفته می

سؤال باز( در اختیار  3سؤال بسته و  9سوال ) 12ساخته با های صوتی و تصویری بود. بدین منظور، پرسشنامه محققمخاطبان رسانه

پرسشنامه توسط متخصصین حوزه رسانه و پایایی  های ورزشی قرار گرفت. روایی محتوایینفر از دانشجویان رشته مدیریت رسانه 152

ای لیکرت استفاده شد. در آن نیز در یک مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفت. به منظور کمی سازی از پرسشنامه از مقیاس سه گزینه

ها، درصد آزمودنی 92ن داد؛ بیش از ها نشاها از آمار توصیفی )فراوانی و درصد( استفاده شد. یافتهنهایت به منظور تحلیل آماری داده

درصد نیز تکراری بودن صدای محیط ورزشگاه را  22پخش صدای محیط ورزشگاه را در جذابیت مسابقه مؤثر دانسته و بیش از 

 های صوتی و تصویریها، صدای محیط ورزشگاه در جذابیت مسابقه برای مخاطبین رسانهکنند. بر پایه یافتهآزاردهنده توصیف می

کند. ضمن اینکه عدم پخش صداها یا اثرگذار بوده و این امر فرضیه تأثیر صدای محیط ورزشگاه در تصویرسازی مخاطب را تأیید می

های پژوهش حاضر، ضرورت توجه به گذارد. یافتهگیری مسابقه توسط مخاطب تأثیر منفی مییکسان نبودن صدا با جریان مسابقه بر پی

 شود. ( و تطبیق آن با محتوای مسابقه را به دست اندرکاران امر یادآور می25یا فراگیر 22استریوارتقاء کیفی پخش صدا )

  :  صدای محیط )آمبیانس(، ورزشگاه، مخاطب، رسانهواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42- Ambiance 
43- background 
44- Stereo 
45- Surround 
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 ای به فوتبال و اثر آن بر زندگی روزمره، مطالعه موردی؛ اعتیاد رسانه

 هیأت فوتبال استان البرز
 . محمدعلی قره2  . حمید قاسمی3  . رضا شجیع2  خدیجه امامی. 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت رویدادهای ورزشی دانشگاه پیام نور1

 . استادیار دانشگاه پیام نور3و  2

 . دانشیار دانشگاه پیام نور2

 

ی به فوتبال بر زندگی جمعی از کارکنان هیأت فوتبال استان اهدف از انجام پژوهش کیفی حاضر، شناسایی تأثیرات احتمالی اعتیاد رسانه

ها به ای آننفر از اعضای فعال هیأت فوتبال استان البرز که اعتیاد رسانه 16البرز بود. بدین منظور برای انجام این پژوهش کیفی، تعداد 

یافته استفاده سازمانهای کیفی از مصاحبه نیمهادهآوری دفوتبال محرز شده بود به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع

های کمی تبدیل شده و از طریق آمار توصیفی )درصد( مورد تجزیه و تحلیل بندی و کدگذاری به دادههای کیفی پس از طبقهشد. داده

درصد نیز به  66ها شده اما زندگی آنها معتقد بودند فوتبال باعث شادی و نشاط در درصد آزمودنی 21ها نشان داد؛قرار گرفتند. یافته

ها تاثیر منفی گذاشته و ها عقیده داشتند که روی خواب و غذای آندرصد آن 25هایشان منجر شده است. ضمن اینکه دوری از خانواده

ها؛ . بر پایه یافتهشان در محیط کار تأثیر منفی داشته استدرصد نیز معتقد بودند؛ تماشای مسابقات فوتبال بر روی عملکرد شغلی 12

ها مشهود است، اما اکثریت آنان تأثیرات مثبت درونی از جمله ای به فوتبال بر زندگی روزمره آزمودنیمنفی اعتیاد رسانهاگرچه تأثیرات  

ه را تأیید خوشحالی و سرخوشی بسیاری ادراک کرده و این امر بار دیگر کارکرد روانی اجتماعی فوتبال و تأثیرات آن بر زندگی روزمر

 کند. می

 ای، زندگی روزمره: فوتبال، اعتیاد رسانهواژگان کلیدی
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 مشتریان حفظ و جذب بر آن تأثیر و تبلیغاتی هایرسانه خصوص در کشور منتخب آبی ورزشی هایمجموعه مقایسه

 . حمید قاسمی3. ناهید اتقیا 2 . خدیجه سلیم نژاد1
 یت ورزشی دانشگاه الزهراکارشناسی ارشد مدیر .1

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا. 2

 پیام نور. استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه 3

 

 مقدمه

 هایرقابت از بسیاری است شده تبدیل بزرگ تجارت یک به تبلیغات و یابدمی افزایش فزآینده صورت به جهان در ورزشی تبلیغات نقش

 از رقیبان وسیله به و شد خواهد ناکام زودی به کند زندگی گمنامی در بخواهد باشگاهی یک اینکه. هستند زنده تبلیغات با دنیا در بزرگ

. داشت خواهند همراه به را متفاوتی هایواکنش برمخاطب، متفاوت هایتأثیرگذاری علت به مختلف هایرسانه(.1)شود می خارج میدان

 با آبی ورزشی هایمجموعه (.2) است تبلیغاتی هر فعالیت موفقیت در مهمی عامل تبلیغاتی، رسانه نتخابا داشت اظهار جرأت به توانمی

 از ایگسترده طیف با بودن مرتبط بر توجه اند. باآورده روی تبلیغات از استفاده به گذشته از بیش ها،آن بر حاکم رقابتی ساختار به توجه

 راستای در تبلیغات از مناسبی شیوه به توانندمی آبی، ورزشی هایمجموعه طریق از افراد و هاخانواده ورزشی -تفریحی هایفعالیت

 طریق این و از گردند منتفع ها،آن حفظ نهایت در و مشتریان جذب مشتریان، با ارتباط برقراری خدمات، معرفی که خود اهداف پیشبرد

 در خصوص آبی ورزشی هایمجموعه بین -های زیر تدوین گردیدفرضیه ستارا در این .شود صرف بهینه شکل به حوزه این در بودجه

 کشور منتخب آبی ورزشی هایمجموعه در مشتریان حفظ و جذب بر در تأثیر ایرسانه تبلیغات انواع -دارد وجود اختالف تبلیغاتی ابزار

 هایمجموعه بین -دارد وجود اختالف مشتریان جذب بر تبلیغات تأثیر درخصوص آبی ورزشی هایمجموعه بین -باشدمی اولویت دارای

  .دارد وجود اختالف مشتریان حفظ بر تبلیغات تأثیر درخصوص آبی ورزشی

 شناسیروش

 سرزمین) کشور منتخب آبی ورزشی هایمجموعه مشتریان از نفر 222آماری پیمایشی، جامعه -کاربردی و تحلیلی تحقیق باهدف روش

-محقق و پرسشنامه 93 دسترس در سال در تصادفی غیر گیرینمونه ،(آفتاب ساحلی پارس، آبی پارک یرانیان،ا آبی پارک آبی، هایموج

 با آلفای کرونباخ پایایی ،spss 22و اکتشافی تحلیلبا  سازه و روایی ورزشی بازاریابی اساتید از تن 2 صوری توسط روایی ساخته که

 صیفی، خی دو،آنوا و شفه است.های فرضیه ها آمار توتایید شد. آزمون222/2

 هایافته

میزان آماره کای 

 دو

عدد معنی  درجه آزادی

 داری

221/112 22 **221/2 

 *معناداریسطح F درجه آزادی مجذوراتمیانگین منبع  تغییر متغیر

 مقایسه تبلیغات

 بر

 مشتریانجذب

 3 11/3 بین گروهی

 326 21/122 گروهیدرون 211/2 23/3

 329 53/112 مجموع

 

 گیرینتیجه

 مشهد روزنامه و مجالت در آبی هایدر موج. شد مشاهده ورزشی هایمجموعه بین تبلیغاتی در ابزارهای معناداری اختالف طبق نتایج 

 تبلیغاتی ایابزاره به نسبت معناداری اولویت آفتاب تلویزیون، همراه، ساحلی پارس گوشی آبی در دهکده تلویزیون، ایرانیان آبی پارک
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 جذب بر تبلیغات در تأثیر آبی ورزشی هایمجموعه بین(. 3) دارد بستگی هدف هایبه گروه تبلیغاتی ابزارهای انتخاب .داشتند دیگر

 پارس آبی دهکده و آبی هایبین سرزمین موج و فقط مقایسه هم با دو به دو هامجموعه جهت بدین و دارد وجود اختالف مشتریان

 اختالف مشتریان ها در حفظمجموعه هدف است. بین هایگروه و شناختیجمعیت متغیر بدلیل مغایرت این محقق نظر از بود. اختالف

 تا بوده مشتریان حفظ بیشتر صرف تبلیغاتی بودجه ها بررویآن تبلیغاتی هایبرنامه اختالف، تمرکز نبود احتمالی نشده دلیل مالحظه

 ارتباطی روش این از گرددمی شناسایی، پیشنهاد پژوهش در این تبلیغاتی ابزار تریناثربخش عنوان به تبلیغات شفاهی .مشتریان جذب

 گردد. استفاده شناختی،جمعیت هایویژگی براساس مؤثر تبلیغات و مشتریان با درتعامل

 رسانه تبلیغاتی، جذب مشتری، حفظ مشتری واژگان کلیدی:
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 های سنی، جنسی و تحصیلی ورزشکاران شهر تهران های جمعی ورزشی در بین گروهعتماد اجتماعی  به رسانهمقایسه ا

 . سارا کشکر3. حمید قاسمی 2  . زهرا جوانمردی1

 

 مقدمه

 تماداع باشد.می جامعه اعضای میان و همکاری مشارکت ساززمینه که است انسانی روابط مهم هایازجنبه یکی  اجتماعی اعتماد

 با همکاری برای را افراد تمایل و بخشیده سرعت فرهنگی و سیاسی اجتماعی، مختلف اقتصادی، هایزمینه در را مشارکت اجتماعی،

های فعالیت اجتماعی ناشی از تقاضای توجه به ورزش به عنوان یکی از زمینه(. 1322)معید فر، دهدمی افزایش جامعه مختلف هایگروه

 فاضلی)دهی نگرش و رفتار افراد است رسانه عاملی قوی در شکلن به آن به مثابه نوعی نیاز اجتماعی است و اعتماد به اجتماعی روز افزو

  های سنی، جنسی و تحصیلی صورت گرفت.های ورزشی در گروهبررسی رابطه اعتماد به رسانهلذا تحقیق حاضر با هدف  (.1329،

 شناسیروش

های ورزشکاران باشگاه تحقیق شامل این نظر مورد جامعه پیمایشی بود.  اجرا مسیر نظر و از وصیفیت استراتژی نظر از تحقیق روش

و در مرحله  گردید تعیین نفر 222تحقیق با استفاده از جدول مورگان تحت مدیریت ادارات تربیت بدنی شهر تهران بود و حجم نمونه

ها به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه مودنیهای ورزشی به صورت هدفمند و پس از آن آزاول باشگاه

نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی و نهایتاً پایایی 12ای بود که روایی آن توسط ساخته محقق

های تی ، از آزمونk-sها ازطریق آزمون بودن توزیع داده تعیین شد. با مشخص شدن طبیعی 23/2آن با محاسیه ضریب آلفای کرونباخ 

 مستقل، تحلیل واریانس و توکی استفاده شد.  

، از نظر اعتماد اجتماعی به (P ،36/6=F=231/2)های تحصیلیو گروه (.P ،36/6=F=221/2)بین گروه های سنی  داد نشان پژوهش نتایج 

های داری بیشتر از سایر گروهسال به طور معنی 22افراد زیر دارد. به این ترتیب که  داری وجودهای جمعی ورزشی تفاوت معنیرسانه

های ورزشی کاسته شده است و همچنین افراد زیر دیپلم به های ورزشی اعتماد داشتند و با افزایش سن از اعتماد به رسانهسنی به رسانه

های های ورزشی اعتماد داشتند و با افزایش تحصیالت از اعتماد به رسانهسانهلیسانس به رداری بیشتر از افراد لیسانس و فوقطور معنی

 اما بین افراد با جنسیت متفاوت این تفاوت دیده نشد. ورزشی کاسته شده است.

 نام متغیر
 منبع

 تغییر

مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین 

 F مجذورات

سطح 

 *معناداری

 های رسانه به اعتماد

های ورزشی در گروه 

 سنی

 69/1 3 22/5 بین گروهی

 22/2 396 22/125 درون گروهی 221/2 36/6

  399 35/112 مجموع

 های رسانه به اعتماد

ورزشی در گروه های 

 تحصیلی

 22/2 3 25/2 بین گروهی

 22/2 396 92/122 درون گروهی 231/2 22/3

  399 35/112 مجموع

 

شود، از بین رفتن اعتماد اجتماعی های ورزشی کاسته میباالتر رفتن دانش افراد از اعتماد آنان به رسانهتوان نتیجه گرفت که با پس می

کرده جامعه باشد و اگر تواند موجب فروپاشی سرمایه اجتماعی بین افراد تحصیلبه عنوان یکی از مؤلفه های مهم سرمایه اجتماعی می
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باشند تالشی نشود باید منتظر کم رنگ تر مناسبی دارند و برای پیشرفت جامعه مؤثر میدرصدد بازگشت اعتماد افرادی که تحصیالت 

 شوند نیز بود.شدن اعتماد موجود بین افرادی که از تحصیالت مناسبی برخوردار نیستند و به طور کلی جزء عوام جامعه محسوب می

  رسانه، ورزش، اعتماد اجتماعی، ویژگی جامعه شناختی واژگان کلیدی:
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 برند کاالی ورزشی ایرانی بین معروفیت و تداعی برند با ترجیح رابطه بررسی

 . سید رسول خدادادی3 . مریم فریدفتحی2 . فریبا عسکریان1 

 . دانشیار دانشگاه تبریز 1

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکاه تبریز .2 

 . استادیار دانشگاه تبریز3

 

یک محصول کامل  عنوانبهاز آن  نظرانصاحببرند در خرید مشتریان به حدی است که برخی از  امروزه در امر بازاریابی اهمیت مفهوم

امروزه در صنایع خرند. همچنین ها را میکه محصولی را خریداری نمایند، برندو معتقدند بسیاری اوقات مشتریان در عوض آن ادکردهی

ی هاتیفعالاست. با توجه به جایگاه  نیچنهمهستیم. بخش تولیدات ورزشی گرایش به سمت بازاریابی  روزافزونمختلف شاهد افزایش 

 عنوانبهبه گذران اوقات فراغت به شکل فعال و در این راستا استفاده از کاالی ورزشی  هاآنورزشی در بین اقشار مختلف مردم و گرایش 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه نماید. این زمینه را ایجاد میدر  شیپ از شیبی ورزشی، لزوم توجه هاتیفعاللوازم ضروری در انجام  

 -نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی باشد.های معروفیت و تداعی برند با ترجیح برند کاالی ورزشی ایرانی میمؤلفه

ه آماری شهر تبریز در نظرگرفته شده است و نمونه جامع .همبستگی بوده و برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است

باشد، های محصوالت ورزشی در سطح شهر مینفر از مشتریان فروشگاه 322مورد نظر به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری مشتمل بر 

شده ی پیرسون استفاده های آماری آزمون همبستگرای تجزیه و تحلیل اطالعات از تکنیکب .که بر اساس جدول مورگان تعیین گردید

. وجود دارد معناداریرابطه مثبت و  ترجیح برند کاالهای ورزشی ایرانیو  معروفیت برندهای تحقیق حاکی از آن است که بین افتهاست. ی

( وجود 25/2)همچنین نتایج نشان داد که بین تداعی برند و ترجیح برند کاالهای ورزشی ایرانی نیز رابطه مثبت و معنی داری 

 دارد.

 ایرانی  :  معروفیت برند، تداعی برند، ترجیح برند، کاالی ورزشیهای کلیدیواژه
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های اطالعاتی و ارتباطی در تربیت بدنی و های مربوط به کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری و فناوریکتاب محتوایحلیل ت

 1303علوم ورزشی تاپایان سال 
 . رضا صابونچی3 . حمید قاسمی 2  فرهادی. سروش فر1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی. 1

 . استادیاردانشگاه پیام نور2

 . استادیار دانشگاه آزاداسالمی واحد بروجرد3

 

در تربیت  های اطالعاتی و ارتباطیهای مربوط به کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری و فناوریمحتوای کتابتحلیل هدف کلی پژوهش، 

باشد. روش پژوهش از نوع ترکیبی )کمی و کیفی( از نظر مسیر اجرا شامل تحلیل محتوا و مصاحبه میبدنی و علوم ورزشی بود. 

های کاربرد نرم افزارهای باشد.در بخش تحلیل محتوا با توجه به محدودیت جامعه )کتابای میپژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه

مورد از روش کل شمار استفاده  6های اطالعاتی و ارتباطی در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی( به تعداد حدود ریکامپیوتری و فناو

نفر از  6نفر از مؤلفان یا مترجمان نخبه از کتب مربوطه و در بخش مصاحبه با دانشجویان،  6. در بخش مصاحبه با اساتید،شد

ها به گیری از کتابب مربوطه را پاس کرده بودند، مصاحبه صورت گرفت. روش نمونهدانشجویان رتبه اول تا سوم از کسانی که کت

رای تحلیل محتوا از برگه ب .ها بودنفر به تعداد کتاب 6صورت کل شمار، در مصاحبه با اساتید و دانشجویان به صورت هدفمند و 

ها دادهتجزیه و تحلیل برای مصاحبه استفاده گردید. برای کدگذاری و دستورالعمل کدگذاری و همچنین از سؤاالت نیمه ساختاریافته 

در بخش تحلیل محتوا از جدول فراوانی ها و آزمون کایسکوئر و پی اسکات و در بخش مصاحبه و کیفی از تجزیه و تحلیل کیفی 

های اطالعاتی و ی و  فناوریافزارهای کامپیوتراستفاده گردید. باتوجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که کتب کاربردهای نرم

 داری نامناسب است.ارتباطی از دیدگاه اساتید و دانشجویان رشته تربیت بدنی از بعد محتوایی، ساختاری و صوری به طور معنی

 کتاب ورزشی، فناوری اطالعات ، تربیت بدنی، علوم ورزشی نرم افزارهای کامپیوتری وب اکتواژگان کلیدی: 
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 اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات در بازاریابی ورزشی ایران نقش

 . سعید صادقی بروجردی2. مصطفی سواری  3. رضا صابونچی  2. سروش فرهادی فر  1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی. 1

 . استادیاردانشگاه آزاداسالمی واحدبروجرد2

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی3

 انشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. استادیار د2

 

در روند پرشتاب جهانی، رسانه ها و فناوری های ارتباطی با سرعتی غیر قابل تصور پیشرفت نموده و تمام سطوح فعالیت های انساانی را  

طاات در بازاریاابی   های مختلف اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباهدف از انجام این پژوهش تعیین نقش تحت سیطره خود قرار داده اند.

ها، آزمون فریدمن بندی و خالصه نمودن یافتهباشد،آمار توصیفی برای دستهورزشی کشور بود، این تحقیق از نوع توصیفی وکاربردی می

های مختلف اینترنت هریک از عناصر چهارگانه بازاریابی و آزماون کروساکال والایس بارای تعیاین ساهم در       ها نقشبرای تعیین اولویت

هاا و  نفار مادیران شارکت   32نفار،  62اصر بازاریابی ورزشی ازطریق اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات بود. جامعه آمااری شاامل   عن

-ساؤالی محقاق   22گیری پرسشانامه  نفر از متخصصان مدیریت ورزشی کشور جمع آوری شد. ابزار اندازه 32مؤسسات ورزشی کشور و 

رنت و فناوری اطالعات و ارتباطات برعناصر چهارگانه بازاریابی ورزشی باود. روایای پرسشانامه باه     های مختلف اینتساخته درمورد نقش

دهاد کاه بازاریاابی ورزشای از     های پژوهش حاضر نشان مای درصد تعیین شد یافته92شکل صوری وپایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 

چناین در پیگیاری   رین تاأثیر را در قیمات، فاروش، تولیاد، تارویج و هام      تواناد بیشات  طریق اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات می

گذاری داشته باشاد وکمتارین تاأثیرخود را در افازایش کیفیات ،      محصوالت ، سهولت دسترسی ، افزایش آگاهی  و تعیین اهداف قیمت

ترین نقاش اینترنات در تغییارات در    همچنین نتایج نشان داد کاه بیشا   اهمیت توزیع محصوالت ، تبلیغات و تثبیت قیمت داشته است.

ازآنجاا کاه   . های ناوین در بازاریاابی ورزشای داشاته اسات     های بازاریابی ورزشی و کمترین نقش را در ایجاد ارزشمفهوم سازی فعالیت

افازایش   ها تأثیرات بیشتری در افزایش پیگیری محصاوالت، ساهولت دسترسای،   اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات از نظر آزمودنی

 گذاری محصوالت ورزشی کشور داشته است. قابل تأمل است و چرایی آن باید مشخص شود.آگاهی وتعیین اهداف قیمت

 ها و مؤسسات ورزشیشرکت، بازاریابی ورزشی، اینترنت، فناوری اطالعات و ارتباطات، کارشناسان مدیریت ورزشی واژگان کلیدی:
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 عات در سرمایه اجتماعی کارکنان بررسی نقش فناوری اطال

 سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی()مطالعه موردی 

 . مینا عالویی2  . سجاد عطاری1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز2

 مقدمه

 دلیل، همین به  ت.اس صنعتی انقالب تحوالت و تغییر از تربنیادی مراتببه  آن تغییرات که بریممی سر به حال حاضر در عصری در

 به دستیابی برای هافناوری دستاوردهای تریناز تازه استفاده و دگرگونی به ناگزیر رقابت، یعرصه در حضور و بقا حفظ برای هاسازمان

 توسط مختلفی، ابزارهای وری،بهره افزایش و هاهزینه کاهش کیفیت، بهبود منظور به د.هستن کارکنان و خود هایتوانایی سطح باالترین

 اطالعات نام فناوری به ایپدیده اند. ظهورمتکی اطالعات فناوری به ابزارها، این یهمه که شوندمی گرفته کار به هاسازمان و هاشرکت

مفهومی نوین است که  ،یاجتماعی سرمایهاز طرفی . (1) است ردهک ایجاد هاسازمان وظایف و عمل یشیوه در زیادی تحوالت و تغییر

این سرمایه ممکن است  شناسان را به خود جلب کرده است.جامعه ویژهاخیر توجه اندیشمندان علوم تحقیقات و به یطی دو دهه

زیرا  شود،نگریسته می خیر جمعی یک عنوانطور کلی به سرمایه اجتماعی اغلب به به باشد. کارکردها و پیامدهای متنوعی داشته

توان به این ترتیب نمی است و هم به سود دیگران. آورندههم به سود به وجود عنوان محصول روابط اجتماعی،اجتماعی به یسرمایه

 گرفته اشتغال از فرادا زندگی هایجنبه از بسیاری بر اطالعاتفناوری  حاضر حال در (.2) اجتماعی را محدود کرد یامتیازهای سرمایه

 امر این است نهادها و هاسازمان خود، با بین افراد تعامل نحوه تغییر حال در اطالعاتفناوری .استگذاشته  اثر تعامالتشان و ارتباطات تا

رسید که فناوری ( در پژوهشی به این نتیجه 2213هو )است. اجتماعی ایجاد کردهرا در سرمایه  اطالعاتفناوری  نقش به توجه ضرورت

تحقیقات انجام . (3) ای در زنان ایجاد، حفظ و افزایش یابدشود تا سرمایه اجتماعی، بعد شناختی، ساختاری و رابطهاطالعات موجب می

آنیم تا های ورزشی محدود است بنابراین در پژوهش حاضر بریافته در زمینه تأثیر فناوری اطالعات و سرمایه اجتماعی  به ویژه در سازمان

 بدنی آذربایجان شرقی را بررسی نماییم.اجتماعی کارکنان اداره کل تربیتاطالعات بر سرمایه نقش فناوری 

 شناسیروش

ی آماری کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی  جامعهروش تحقیق حاضر، از نوع توصیفی و همبستگی است، 

نفر تعیین  29نمونه برابر با حجم جامعه  یعنی  حجمی آماری، جامعهکه با توجه به پایین بودن حجم ؛ شودشامل می 92-93در سال 

( 1992ناهابیت و گوشال) سرمایه اجتماعی ( و1329ابراهیمی ) اطالعات فناوریهای استاندارد اطالعات، پرسشنامه آوریشد. ابزار جمع

از میزان  22/2و سرمایه اجتماعی  22/2پرسشنامه فناوری اطالعات با ضریب آلفای ن داد که باشد نتایح آزمون آلفای کرونباخ نشامی

ها از برای تحلیل داده د.گرفتنورزشی مورد تأیید قرار ها توسط اساتید مدیریتباشند و روایی پرسشنامهپایایی قابل قبولی برخوردار می

 ف، پیرسون و رگرسیون( استفاده گردید.اسمیرنوآمار توصیفی و تحلیلی )آزمون کلموگروف 
 اجتماعی،بعد شناختی، بعد ازتباطی، بعد ساختاری. بررسی همبستگی فناوری اطالعات با سرمایه1جدول 

 متغییر
ضریب همبستگی 

 پیرسون
 داریسطح معنی

 221/2**229/2 سرمایه اجتماعی

 221/2 391/2** بعد شناختی

 226/2**326/2 ارتباطیبعد 

 221/2 **231/2 ساختاری بعد
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 هایافته

رابطه ، بعد ساختاری، بعد شناختی و بعد ارتباطی آناجتماعیبا سرمایه نشان داد بین فناوری اطالعات  21/2 آلفای سطح با نتایج 

کنان را تبیین اجتماعی کاردرصد از سرمایه  2299داری وجود دارد، همچنین نتایج رگرسیون نشان داد فناوری اطالعات مثبت معنی

 کند.می

 گیرینتیجه 

( که دریافت بین میزان 2213( و هو )2211(، بارون چاستر و همکاران )2225(، ویلیامز )1326های خوش فر )نتایج این پژوهش با یافته

داد یگر یافته پژوهش نشانکاربرد و نحوه استفاده از فناوری اطالعات با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد، همخوانی دارد. د

بر اساس پژوهش فوق،  ( همخوانی دارد.2213اجتماعی رابطه معناداری دارد که با پژوهش هو )اطالعات با ابعاد سرمایه  که فناوری

رگزاری چنین با بدهد، همورزشی افزایشهای های فناوری اطالعات و ارتباطات را در سازمانبودجه زیرساخت شود دولتپیشنهاد می

ورزشی های ناجتماعی کارکنان در سازمااطالعات سبب بهبود سرمایه های آموزشی فناوری اطالعات، با افزایش دانش فناوری دوره

 گردد.فراهم

 اطالعات، سرمایه اجتماعی، کارکنان: فناوری واژگان کلیدی
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 تهران شهرداری ورزش نسازما در سازمانی نوآوری و دانش مدیریت بین رابطه بررسی

 فریدفتحی . مریم3 فرهمند فرناز. 2 طالیی . رضا1
 شمال غیرانتفاعی دانشگاه ورزشی مدیریت دکترای . دانشجوی1

 طباطبایی عالمه دانشگاه ورزشی مدیریت ارشد . کارشناس2

 تبریز دانشگاه ورزشی مدیریت ارشد کارشناس . دانشجوی3

 
. باشدمی سازمانی عملیات و خدمات بیشتر کیفیت و باالتر اثربخشی بهتر، عملکرد برای آن کاربرد ش،دان مدیریت از اصلی هدف واقع در

 بنیادی عناصر تمامی. نهاد آن بر دانش عنوان تواننمی عمالً نشود، گرفته بکار عمل در شده توزیع و شده آوریجمع دانش چنانچه

 فرایند در گام ترینمهم بنابراین. شود محقق سازمانی اهداف تا شوند دهیجهت ،دانش از مؤثر گیریبهره سوی به باید دانش مدیریت

 ترینمهم عنوان به دانش که باورند براین نظرانصاحب از بسیاری .است سازمانی اهداف تحقق راستای در دانش کاربرد دانش مدیریت

 اثربخش مدیریت که ایگونه به کرد، خواهد ایفا پایدار مزیتی ایجاد و هاسازمان موفقیت در ایفزاینده اهمیت و نقش راهبردی، منبع

 سازمان در سازمانی نوآوری و دانش مدیریت بین رابطه بررسی تحقیق، کلی هدف. خواهد شد تبدیل هاسازمان اصلی چالش به دانش

 نوع از و توصیفی حاضر پژوهش ا،هداده آوریجمع نظر از. است کاربردی هدف نظر از پژوهش این. باشدمی تهران شهرداری ورزش

 تحقیق، این آماری یجامعه. است شده آوریجمع پرسشنامه طریق از هاداده تحلیل و تجزیه برای نیاز مورد اطالعات و بوده پیمایشی

 برای( N=n=64) است برابر آماری جامعه با نمونه و است بوده تهران شهرداری ورزش سازمان کارمندان و وکارشناسان مدیران، یکلیه

 محاسبه 2926 و 2925 کرونباخ، آلفای روش با هاپرسشنامه پایایی میزان که گردید استفاده ساخته محقق پرسشنامه دو از تحقیق این

 همبستگی تهران، شهرداری ورزش سازمان کارکنان بین در سازمانی نوآوری و دانش مدیریت بین که داد نشان تحقیق نتایج .شد

 در سازمانی نوآوری بر دارمعنی و کننده تعیین تأثیری دانش مدیریت کاهش یا افزایش که دهدمی نشان یافته این. دارد وجود معناداری

 .است داشته تهران شهرداری ورزش سازمان کارکنان بین

 تهران شهرداری ورزش سازمان سازمانی، نوآوری دانش، مدیریت: کلیدی واژگان

بردهاي مقابله با فرسودگي شغلي در كارشناسان  تربیت بدني دانشگاه گرايي و راهارتباط بین  كمال

 هاي دولتي و آزاد اسالمي شهر تهران
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 های ورزشی ایران از نظر شاخص وب سنجیهای روزنامهوضعیت وب سایت

 . حسین پورسلطان زرندی3. حمید قاسمی 2. زهرا مرادی 1
 های ورزشی دانشگاه پیام نور. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه1

 . استادیار دانشگاه پیام نور3و  2

 

خود قرار  رتأثی تحت  را عملکردها و هاباورها، نگرش توانندیعوامل م نیاست. ا یفرهنگ حاکم بر مردم  متأثر از عوامل مختلف اجتماع

 یمؤثر اریو عامل بس یآموزش ،رسانیاطالع ،یل اجتماعمسائ یبررس یبرا یاساس یاز ابزارها یکی یجمع هایرسانه انیم نیدهند. در ا

با فراهم شدن امکانات زیرساختی و تکنولوژیکی، میزان استفاده از اینترنت با سرعتی . ندآییبه شمار م یاجتماع هایارزش یرگیدر شکل

آخرین سی به اطالعات تبدیل خواهد شد. تصور در حال افزایش است و با این رویه اینترنت به اولین مرجع مردم برای دسترغیرقابل

درصد  22که از این تعداد  کنند؛ درصد مردم از اینترنت استفاده می 62که  دهدمیآمارها از تعداد کاربران اینترنت در ایران نشان 

برند و طبیعی ود بهره میو از آن برای یافتن مطالب و موضوعات مورد نیاز خ سال قرار دارند 29تا  22کاربران اینترنت در گروه سنی 

 ای برای دسترسی به اطالعات در اینترنت وجود خواهد داشت. است که با این رشد انفجاری تقاضای فزاینده

تاکنون که اینترنت وارد  1322رسانی در مرکز توجه افکار عمومی ایران قرار دارند، از سال های ایران از نظر اطالعاز سوی دیگر روزنامه

-ها به سهولت صورت میاند. دلیل این امر واضح است، تولید محتوا در روزنامهها پیشتاز حضور در فضای مجازی بودهروزنامه ایران شد،

ها ترین مادۀ خام را که همان محتوا باشد در اختیار دارند. اما کیفیت حضور روزنامهها اصلیگیرد و برای حضور در فضای مجازی، روزنامه

اند و ها دارای نسخۀ آنالین مستقل هستند و به طور شبانه روزی با مخاطبان خود در ارتباطتفاوت است، برخی از آندر فضای مجازی م

برخی دیگر تنها دارای نسخۀ پی دی اف یا متنی کپی شده از نسخۀ چاپی خود هستند و فقط یک بار در شبانه روز محتوای وب گاه 

(. اینک با توجه به موارد مطروحه فوق به دنبال پاسخ به این سوال  هستیم: وضعیت وب 1392کنند )ضیایی پور، خود را به روز می

 های وب سنجی چگونه است؟های ورزشی ایران از نظر شاخصهای روزنامهسایت

از طریق  ها در این تحقیق، در بخش تحلیل محتواباشد. روش گردآوری دادهپژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش آن تحلیل محتوا می

عبارت  قیتحق نیا یجامعه آمار مقوله بندی و شاخص سازی و در بخش مطالعات نظری و مفهومی از طریق مطالعه اسنادی خواهد بود.

و  یشوند، بر اساس اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یمنتشر م قیانجام تحق نیکه در ح رانیا یورزش یهااست از تمام روزنامه

 تردهروزنامه در حال انتشار در گس 12تعداد شامل  نیا ران،یا یورزش یهاکننده روزنامه یمعرف یهاتیب سامحقق از و یجستجو

 باشد.یم کسانیبرابر و  یبا جامعه آمار یشود. نمونه آماریم یسراسر

ها روزآمد نیستند، دامنه پوشش های نامطلوب هستند و اکثر آن سایتهای ورزشی دارای وبها حاکی از آن است که اکثر روزنامهیافته

ها دارای کنش متقابل پایینی هستند. در ها با وضعیت مطلوب فاصله دارد، برخی از وب سایتها محدود است، سرعت و عینیت آنآن

 مجموع در عصر فناوری نوین و هزاره سوم، ناگزیریم که خود و سیستم کاری خود را به دانش و فناوری اطالعات تجهیز کنیم.

 های ورزشی، وب سایت، شاخص وب سنجیواژگان کلیدی: روزنامه
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 تحلیل کیفی نگرش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نسبت به تغییر مدیریت ارشد 

  . محمدعلی قره3 . الهام کریمی2 . حسین محمدپور1
 البرز. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور استان 1

 . استادیار دانشگاه پیام نور2

 . دانشیار دانشگاه پیام نور3

 

خواه خوشایند و یا  ،به طور کلی انتقال از وضعیت موجود به وضعیتی دیگرمعنی شده و  «دگرگون ساختن»در فرهنگ امین  «تغییر»

 ،اجتماعی اوضاع سیاسی و دگیوری و پیچیالم و فنبا پیشرفت عامروزه به نوعی با مدیریت سازمان آمیخته شده و  که باشدناخوشایند می

ولی با این حال  که تغییر غیرقابل اجتناب است ندا ص پذیرفتهاشخاکنون ا .ای یافته استمدیریت سازمانی اهمیّت ویژه لزوم تغییر

آدمی و تجربه نشان داده  استهنجاری یا بالتکلیفی سازمانی همراه با نوعی بیاست که یک دوره فترت کاری  مسببمدیریتی، ات تغییر

هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل کیفی نگرش کارکنان اداره کل  تغییر ترس از ناشناخته ها نهفته است.زیرا در  ثبات را دوست دارد

فر از ن 22نسبت به تغییر مدیریت ورزش تهران بود. بدین منظور برای انجام این پژوهش کیفی تعداد  ورزش و جوانان استان تهران

سئوال مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته  2سال با  12و سابقه کار  21کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با میانگین سن 

های کمی تبدیل شده و از طریق آمار مرحله کدگذاری  به داده 2های کیفی حاصل از مصاحبه پس از طبقه بندی وقرار گرفتند. داده

درصد از کارکنان از زمان تغییر مدیریت ناراضی  55نی، درصد( مورد تحلیل نهایی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد؛ بیش از توصیفی )فراوا

درصد نسبت به آینده ورزش تهران  12درصد آنها این تغییر را برای رشد و توسعه ورزش تهران مناسب دانسته و  35بودند، ضمن اینکه 

ها ، تغییر، نقش بنیادی در ها نسبت به تغییر مثبت بود. بر پایه یافتهچنین نشان داد حس کلی اکثریت آزمودنیها همبدبین بودند. یافته

عملکرد کوتاه مدت کارکنان داشته و نارضایتی کارکنان از زمان تغییر مدیریت و درصد پایین افرادی که به طور قطعی تغییر را برای 

آورد، با این حال در نقطه مقابل، درصد باالی کارکنانی که نسبت به را برای مسئولین امر به صدا می اند، زنگ خطراداره مثمرثمر دانسته

تواند نقطه قوتی دراین راستا محسوب ها نسبت به این تغییر میآینده ورزش استان تهران خوش بین هستند و حس کلی مثبت آزمودنی

 مدیریتی پیدرتغییرات پی ،اندازدمی را به خطر کنان و مسیر پیشرفت ورزش تهرانکار یکی از عواملی که امنیت شغلیبنابراین  شود.

شوند که تا امروز با  می روای جدید از فرآیند انجام کار روبهشیوهو  با محیط به طور مداوم چرا که کارکنان و مدیران ورزش تهران ت،اس

شناخت، پیرامون اهداف و نظریه های  وکسب دانش  ان استان تهران باید باعالی ورزش و جوان مدیران، به همین منظور آن آشنا نبودند

خالق به رهبران ر تفک پذیرش و ی ورزشیهاها و استراتژیاقتباس مهارت سازی خود در تطبیق وها، توانمندفناوری به کارگیری، سازمان

 .مند شوندبهرهامون به خوبی های خود و افراد پیراز توانایی ی متفکرانهرهبر ده و باتغییر تبدیل ش

 نگرش، تغییر، مدیریت، ورزش وجوانان، عملکرد، تهران واژه های کلیدی:
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 ای بانوانهای ورزشی با رویکردی بر ورزش قهرمانی و حرفهتحلیل محتوای روزنامه

 . جواد شهالیی3  . حبیب هنری2. مریم السادات طباطبایی  1

 دانشگاه عالمه طباطبایی. دانشجوی کارشناسی ارشد 1

 . دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی2

 . استاد یار دانشگاه عالمه طباطبایی3

 

 مقدمه

های اجتماعی و باورها و نگرش افراد جامعه نقش انکارناپذیر و یک ابزار اساسی برای عرضاه ورزش  گیری ارزشهای جمعی در شکلرسانه

رسانی، آموزشی و عامال بسایار مهمای در    های اساسی برای بررسی مسائل اجتماعی، اطالعاز ابزارهای گروهی یکی رسانه. رودشمار میبه

هاای  (. ویلیاام ساامنتر، معتقاد اسات کاه ورزش یکای از راه      1392آیند )مارادی و همکااران،   های اجتماعی بشمار میگیری ارزششکل

(. فرهناگ  52،ترجمه شایخی، ص  1321رهنگ جامعه است )انورالخولی، ها و فاجتماعی شدن و همانند سازی، مانند خو گرفتن با ارزش

دهاد )هناری و   حاکم بر مردم متأثر از عوامل مختلف اجتماعی است این عوامل نگرش ها، باورهاا و عملکردهاا را تحات تاأثیر قارار مای      

 هرمانی بانوان بود.   های ورزشی با رویکردی بر ورزش ق(.  هدف این پژوهش بررسی تحلیلی روزنامه1392همکاران، 

 شناسیروش

ی اجرا تحلیل محتوی و از نظر هدف کاربردی است. بر این اساس دساتور العمال کدگاذاری بار مبناای      روش تحقیق حاضر از نظر شیوه

های نامهاند. جامعه آماری پژوهش روزگذاری شدهموضوع و هدف تحقیق تهیه شده و بر مبنای آن اخبار و مطالب مورد نظراستخراج و کد

نفر از متخصصاان مادیریت ورزش و    12گیری برگه کدگذاری بود و روایی آن را گیری تصادفی و ابزار اندازهاست. روش نمونهورزشی بوده

 ارتباطات تأیید کردند.

 گیریها و نتیجهیافته

هاای  ها از رسانهیار بانوان ایرانی، سهم آنرغم تالش بسحاضر و تحقیقات مرتبط همگی حاکی از این نکته است که علی های تحقیقیافته

گیاری باانوان   دلساردی و کنااره   به ورزش باانوان زمیناه   توجهی رسانهاین روند و بی جمعی کم و ناچیز می باشد که بدون تردید با ادامه

به بانوان اختصااص داشات کاه    درصد 1 /66  نتایج نشان داد محتوای بخش ورزشی مطبوعات  کشور از ورزش را به دنبال خواهد داشت.

ای تیتار باه ورزش حرفاه    22تیتار و   22ورزشی بانوان را پوشش داده است. که در این میان پوشاش خباری ورزش قهرماانی     رشته 22

یه ای بودن مطبوعات، توصا های تحقیق و تفاوت فاحش بین پوشش خبری بانوان و آقایان و تک رشتهبود . با توجه به یافتهپرداخته شده 

رسانی عدالت محور حاوزه ورزشای   شود مطبوعات با توجه ویژه به پوشش خبری ورزش بانوان به جذب بانوان به ورزش و ترویج اطالعمی

 بانوان کمک نمایند.
 های ورزشی. توزیع فراوانی و درصد فراوانی توجه به مؤلفه1جدول

 ایحرفه قهرمانی همگانی توجه به مولفه های ورزشی

 22 22 9 فراوانی

 25 22 15 درصد فراوانی

 

 های ورزشهای جمعی، مؤلفه: ورزش بانوان، تحلیل محتوا، رسانهواژگان کلیدی
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 کاران پسر استان البرزهای آموزشی بر عملکرد ژیمناستتأثیر فیلم

 .حسین پورسلطانی زرندی3  . حمید قاسمی2   . عزیزه موسوی1
 های ورزشی پیام نور کرجرسانه.  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت 1

 . استادیار دانشگاه پیام نور کرج 3و  2

 

 مقدمه

 از افراد تأثیرپذیری است. افراد روانی جسمانی و سالمت به رسیدن برای ایوسیله و تربیت و تعلیم الینفک جزء ورزش و بدنی تربیت

ورزش باید به  .(1رسد )یم تکامل به دانشگاه در متوسطه و نماییراه هایگذراندن دوره با و شودمی شروع دبستان از قبل بدنی تربیت

. افراد باید از ارزش ورزش آگاه شده و مفهوم آن داردنیز پیام فرهنگی  و یای در نظر گرفته شود که در واقع فرایندی آموزشهعنوان پدید

های مختلف به منظور تسلط یافتن بر بدن در موقعیتژیمناستیک مدیریت و رهبری بدن با استفاده از حرکات اصولی  .را درک نمایند

دهد. در واقع ژیمناستیک همان حرکات های متنوع زیادی قرار میتحرک باشد که بدن ورزشکار را در معرضمکانی، زمانی و نیرو می

ها ها و ژیمناستستیک مادر تمام ورزشباشد از این جهت ژیمناها( میها و تاب خوردنها، آویزان شدنها، دویدنپایه و بنیادی )راه رفتن

 مقوله به آنان مثبت نگرش نیز دانشجویان و جمعیت افزایش اب(. 2آیند )پذیرترین ورزشکارها به حساب میترین و انعطافجزء قوی

ورزشی  اینیازه پاسخگوی تواننمی مرسوم هایروش به اکتفا با صرفاً جسمانی، و فرهنگی سالمت تأمین در آن تأثیر و ورزش

 تصویر، متن، آموزشی )شامل هایای چندرسانه از گیریبهره به ویژه فناوری، به توجه باعث شده است، عوامل (. این3بود ) دانشجویان

 باشد داشته ایویژه بدنی اهمیت تربیت یرشته در افزارهای آموزشی(نرم و فشرده هایدیسک ها،فیلم صدا، اسالیدها، انیمیشن، عالئم،

 تسلط حد به رسیدن برای بیشتر هایتمرین ها قادرندبرخوردارند. آن انگیزیتشگف توان و کارایی از آموزشی هایایرسانه چند(. 2)

 یادگیرنده و آورند فراهم مناسب بازخوردهای نمایند، تسهیل را آموزان دانش میان به کارگیرند، مشارکت را گانهدچن دهند، حواس ارائه

 چند خصوصاً آموزشی جدید هاییفناور از استفاده .آورند فراهم را دوستانه یادگیری محیط نهایت در و کنند فعال آموزشجریان  در را

-می بر درسی موضوعات به نسبت انگیزهیجان و مؤثر هایراه از را او کند،می فعال فرایند یادگیری در را آموزدانش تعاملی های ایرسانه

 فرایند در طور فعالی به ایرسانه چند هایطمحی در آموز دانش نیست، یعنی یافتنی دست دیگر هایروش با مهم که این انگیزاند

 (.5شود )می خارج اطالعات گیرنده و فعال غیر حالت از و دارد شرکت آموزش

 شناسیروش

نفر از  132های استان البرز تعداد رستانبه دلیل کثرت شه کاران پسر استان البرز بود.ی ژیمناستجامعه آماری تحقیق شامل همه 

سازی ای از هیأت ژیمناستیک کرج انتخاب شدند که پس از همسانگیری خوشهکاران پسر استان البرز با استفاده از نمونهژیمناست

ها نفر از آن 22د کاران تعداآزمون تعیین سطح و تعیین شدن سطح ژیمناست براساس رده سنی، تعداد جلسات حضور در باشگاه، نمره

برای . تقسیم شدند( آموزش مربی) و کنترل مشاهده فیلم آموزشی(آزمایش )نفره  35گروه  2برای نمونه تحقیق انتخاب و به  1در سطح 

 استفاده شد. ها از آزمون خی دو با تحلیل داده

 گیریها و نتیجهیافته 

کاران تأثیر قابل توجهی به تنهایی( بر عملکرد ژیمناست)آموزشی در مقایسه با آموزش مربی  هاینتایج نشان داد آموزش از طریق فیلم 

 دارد. 
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 های ورزشی و در کارکنان شرکت کننده در فعالیت روان سالمت با معنوی هوش رابطه بررسی

 های دولتی شهر تهرانفوق برنامه دانشگاه
 معلی کارگر. دکتر غال3. محمد حکمت، 2. مرتضی مطهری 1

 . دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات2

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی3 

 

 کاهش در یمهم اثر تیمعنو و شده کشف ،(2223)دمنیفر و دونالد مک المر، قاتیتحق یهاافتهی اساس بر ،یسالمت بر تیمعنو رأثیت

 برخورد هابیآس با یمثبت طور به نه،یاگرامداخله اقدامات مورد در هستند، گرایمعنو که یافراد. دارد عمر طول شیافزا و یماریب زانیم

 هماهنگ و موزون ارتباط قابلیت به روان سالمت تعریف در (.2212 ان،همکار و ینیحس) ابدییم کاهش آنان یافسردگ زانیم و کنندیم

 با فرد سازش و مناسب و عادالنه منطقی، طور به شخصی تمایالت و تضادها حل و اجتماعیو  فردی محیط اصالح و تغییر دیگران، با

 (. مفهوم1329 است )میالنی فر، شده اشاره شود، او مؤثر و مفید برداشت و شادی باعث که طوری به امکان در حداکثر اطرافش جهان

 های توانایی شکوفایی خود و نسلی بین رقابت، تعلق ظرفیت خود، به اتکا خود، کارآمدی از اطمینان و بودن خوب احساس سالمت روان،

 مطالعه مورد را اخالقی وتو قضا روان سالمت با معنوی هوش رابطه که پژوهشی اما(. 1392باشد )مهری،می...  و هیجانی و فکری بالقوه

 و پژوهشگر سازدمی زمینه روشن این را در بیشتر هایانجام پژوهش به نیاز خالء، همین است؛ نشده مشاهده پژوهشگر توسط بدهد، قرار

 دارد؟  وجود رابطه روان سالمت با معنوی بین هوش آیا که کند بررسی تا است داشته آن بر را

 روش شناسی تحقیق

 بین روابط لذا و بوده همبستگی نوع از این پژوهشبنابر سنجد،می را روان سالمت با معنوی هوش بین رابطه پژوهش، این که آنجایی از

 کلیه: از بودند عبارت پژوهش، این در آماری جامعه .است گرفته قرار مورد بررسی چندگانه و ساده همبستگی روش از استفاده با متغیرها

 از تصادفی طور به دانشگاه گیری، نمونه های دولتی شهر تهران. جهتهای ورزشی و فوق برنامه دانشگاهر فعالیتکارکنان شرکت کننده د

 سنجش پرسشنامه به عنوان حجم نمونه به محقق عودت داده شد. برای 135تعداد . شدند دانشگاه دولتی شهر تهران انتخاب 12 بین

 که صوری محتوایی روایی بررسی برای .شد باشد، استفادهمی سوال 22 دارای که ادهز عبداله معنوی هوش پرسشنامه از معنوی هوش

 برای. است شده گزارش  3/2باالی  هاسوال کلیه و همبستگی شده استفاده نیز عامل تحلیل از شده، تایید متخصصان نظر با هاسوال

روایی  .است شده طراحی (1929) و هیلر گلدبرگ سطتو که است، شده استفاده GHQ سوالی 22 پرسشنامه از روان سالمت سنجش

در  92/2این پرسشنامه نیز توسط اساتید حوزه مدیریت تربیت بدنی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 

 نظر گرفته شد.

 هایافته

 منفی رابطه روان کل سالمت مقیاس نیز و روان سالمت سمقیا زیر چهار هر و معنوی زندگی مقیاس زیر بین تحقیق، نتایج با مطابق

 اما .دارد وجود معناداری منفی رابطه نیز روان سالمت مقیاس زیر چهار هر و معنوی هوش مقیاس . بینp<0/01.  دارد وجود معناداری

 های نشانه مقیاسهای زیر با و داری دارد معنی منفی رابطه اضطراب و افسردگی با تنها هستی جهان با ارتباط و درک مقیاس زیر

 بیماری افراد، معنوی هوش افزایش با که است معنا بدین این رابطه بودن منفی. ندارد معناداری همبستگی اجتماعی کارکرد و جسمانی

 .کندمی پیدا افزایش روان سالمت نتیجه در و یابدمی کاهش اجتماعی در کارکرد اختالل و افسردگی اضطراب، جسمی، های

 

 

 نتیجه گیری
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 و درک زیرمقیاس دارد. اما وجود معناداری منفی رابطه نیز روان سالمت مقیاس زیر چهار هر و معنوی هوش مقیاس بین همچنین

 اجتماعی کارکرد جسمانی و هاینشانه هایمقیاس زیر با و معناداری دارد منفی رابطه اضطراب و افسردگی با تنها هستی جهان با ارتباط

 آنجا از. دارد افراد روان سالمت بر توجهی قابل تأثیر معنویت اند،داده نشان بسیاری تحقیقات که همان طور .ندارد عناداریم همبستگی

 تحلیل اعتقاد همین در سایه را خود پیرامون وقایع و اتفاقات تمام و داندمی هستی مبداء با ارتباط در را خود معنوی هوش دارای که فرد

 را زندگی معنوی هوش دارای فرد. کندنمی افسرده مضطرب و نگران، را او زندگی نامالیمات و هاتبعیض ها،سختی ها،جرن دیگر کند؛می

 روانی هایبیماری به شدن دچار از و کندمی فعالیت جامعه در امیدواری، و به زندگی مثبت نگاه با بنابراین داند،می هدف دارای و معنادار

-می منطبق محیط بر را خود روحیه بوده، پذیر انعطاف شرایطی هر در و شودنمی متوقف خود زندگی در فردی چنین گیرد؛می فاصله

 به کند؛ فراهم برای افراد را خودشکوفایی و رشد هایزمینه تواندمی دارد، وجود معنوی هوش با افراد در که هوشیاری و خودآگاهی .سازد

 روان سالمت دارای افراد خصوصیات این همان واقع در و کنند عمل ترموفق شانشخصی و اجتماعی زندگی در در تا کند کمک آنها

قدرتمند )خدا(  و برتر وجودی به اعتقاد و مذهبی مناسک و انجام اعمال معنوی، تجارب همچنین. است آمده تعاریف اکثر در که است

 .آوردمی ارمغان به افراد برای را آرامش
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 های  ورزشی نسبت به اشتغالمطالعه کیفی نگرش دانشجویان رشته مدیریت رسانه

 التحصیلیو کارآفرینی پس از فارغ 
  .حمید قاسمی2. رضا شجیع   3ساز  . زهرا نی2  . سیده فاطمه سجادیان1

 های ورزشی دانشگاه پیام نور استان البرز. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه2و 1

 . استادیار دانشگاه پیام نور2و  3

 

هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل کیفی نگرش دانشجویان رشته مدیریت رسانه ورزشی نسبت به کارآفرینی و اشتغال پس از فارغ 

جام شده با های انالتحصیلی بود. به منظور انجام این پژوهش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد و در نهایت متن مصاحبه

نور استان البرز که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، های ورزشی دانشگاه پیامدانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه 31

های کمی تبدیل شده و در نهایت مورد تحلیل نهایی قرار گرفتند. ضمن اینکه از آمار بندی و دو مرحله کدگذاری، به دادهپس از طبقه

درصد از دانشجویان امیدوار به یافتن شغلی مرتبط با  52ها نشان داد؛ تنها ی )فراوانی  ودرصد(برای تحلیل کمی استفاده شد. یافتهتوصیف

مند به فعالیت به درصد از دانشجویان عالقه  25مند به ادامه تحصیل و درصد عالقه 61رشته تحصیلی خود هستند که از این میان 

مند به کارآفرینی پس از فارغ التحصیلی درصد دانشجویان عالقه 62مدرس دانشگاه هستند. در این بین نزدیک به  عنوان هیأت علمی یا

های کارآفرینی دچار ابهام و سردرگمی ها در مورد چگونگی ورود به عرصه کارآفرینی و همچنین شناسایی فرصتهستند. اما اکثر آن

های شغلی برای های بسیار برای دانشجویان با چالشرغم جذابیتهای ورزشی علیرسانهها، رشته مدیریت هستند. بر پایه یافته

های شغلی این رشته اشاره کرد. پژوهش حاضر، ضرورت توجه توان به مبهم بودن فرصتها میترین آندانشجویان همراه است که از مهم

 شود. دآور میمسئولین به اشتغال دانشجویان پس از دوران فارغ التحصیلی را یا

 نگرش، مدیریت رسانه، ورزش، کارآفرینی، اشتغال    واژگان کلیدی:
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 های مقابله با استرس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان البرزرابطه بین مدیریت زمان با شیوه

 . سونیا سوری3   . مهدی کهندل2  . الهام سعیدی1
 ی دانشگاه آزاد کرج. کارشناس ارشد مدیریت ورزش1

 . استادیار دانشگاه آزاد کرج2 

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علوم تحقیقات تهران3 

 مقدمه

های مؤثر جهت کاهش میزان استرس است و اخیراً  اکثر کتب مدیریت و روانشناسی سازمانی تأکید زیادی مدیریت زمان یکی از روش 

قابله با استرس برای هر فردی در محیط کار و زندگی، یک ضرورت حیاتی است. بنابراین هدف این پژوهش نحوه مبر مقوله زمان دارند. 

 شد. بامیهای مقابله با استرس کارکنان ورزش و جوانان استان البرز بررسی رابطه بین مدیریت زمان با شیوه

 روش شناسی

یدانی اجرا شد. جامعه آماری را کلیه کارکنان ورزش و جوانان است که به صورت متوصیفی از نوع همبستگی  روشپژوهش حاضر  

 دوها را تکمیل کردند. ابزار اندازه گیری این پژوهش نفر از کارکنان در اجرای این تحقیق پرسشنامه 122استان البرز بوده است که 

 ( بوده است. 1992)اندلر و پارکر های مقابله با استرس شیوه و (1952پرسشنامه مدیریت زمان مکن )

 هایافته

های مقابله با استرس و مدیریت شیوه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که در کارکنان مرد بین 

 باشد. در کارکنان زن بینهای مقابله با استرس مدیریت زمان میبین شیوهچنین بهترین پیشداری وجود دارد. همزمان رابطه معنی

-های مقابله با استرس را پیششیوه ،داری وجود ندارد و همچنین مدیریت زمانمدیریت زمان رابطه معنی و های مقابله با استرسشیوه

 گذاری قادر به پیش بینی معنادار شیوه های مقابله با استرس می باشد.هدف ،های مدیریت زمانلفهؤکند. در کارکنان از بین مبینی نمی
 ج رگرسیون چند متغیره بین شیوه های مقابله با استرس با مدیریت زمان درکارکنان. نتای1جدول

متغیر 

 مالک

متغیر پیش 

 بین
 جنسیت

ضریب 

همبستگی 

 چندگانه

 

 ضریب تعیین
2R 

Fآماره 

سطح 

 معناداری

Sig 

ضرایب 

 βرگرسیون 

 مدیریت زمان

 

شیوه های 

مقابله با 

 استرس

مدیریت 

 زمان

 22/2 21/2 زن
29/1 

3/2 

19/2 =β 

3/1=t 

1/2 

 22/2 26/2 مرد
1/11 

221/2 

26/2 =β 

6/2=t 

221/2 

 

 گیرینتیجه

در صورتی که در ادارات ورزش و جوانان کارکنان بر مبنای مدیریت زمان عمل کنند، شرایطی فراهم خواهد آمد تا کارکنان به دنبال 

نداردهای مهم سازمانی کنند، مسائل و موضوعات سازمان را بهتر درک کنند، با های مقابله با استرس باشند، اقدام به شناسایی استاشیوه

همچنین توان بستری سالم برای پیشرفت کلیه کارکنان به وجود آورد. افزایش توانایی مقابله با استرس در مهارت شغلی کارکنان می

 تقویت مدیریت زمان کمک نمایند. های مقابله با استرس به توسعه وتوانند با استفاده از شیوهکارکنان می

 کارکنان ادارات ورزش و جوانان ،، شیوه های مقابله با استرسمدیریت زمان واژگان کلیدی:
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 شهر مشهد کارانیادراک شده رزم یستگیبا عزت نفس و شا نیرتباط مشارکت والدا

 . حسن بحرالعلوم3نیا   . سید رضا حسینی2. ناهید داروغه عارفی  1
 ارشد دانشگاه شاهرود یکارشناس یجودانش. 1

 دانشگاه شاهرود یعلم تیأه. 3و  2

 

کااران  کاران شهر مشهد بود. کلیاه رزمای  هدف از این پژوهش، مطالعه ارتباط مشارکت والدین با عزت نفس، شایستگی ادراک شده رزمی

نفر به طور تصادفی به عنوان نموناه ماورد    222ها  ( جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند که از بین آنN=700نوجوان شهر مشهد )

های جمعیت شناختی، مشارکت والدین )لای  ویژگی ها پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسشنامهمطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده

استفاده گردید. برای تجزیاه و   (1991و شایستگی ادراک شده )مک اولی و همکاران،  (1965(، عزت نفس )روزنبرگ، 1992و مک لین، 

دهد که باین رفتارهاای هادایتی، تشاویق و حمایات      ها از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر بهره گرفته شد. نتایج نشان میتحلیل داده

-عازت های مشاارکت والادین و   چنین بین تمامی خرده مقیاسوالدین با شایستگی ادراک شده ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، هم

نفس همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت و تنها بین فشار والدین با عزت نفس همبساتگی منفای و معنااداری دیاده شاد. آزماون       

چنین در قسمت های مشارکت والدین به طور مستقیم بر شایستگی ادراک شده تأثیر داشتند. همتحلیل مسیر نشان داد که خرده مقیاس

زا نشان بیشترین تأثیر را بر شایستگی ادراک شده داشت. ضریب تعیین متغیرهای درون )β=-12/2الدین )اثر کل مشخص شد که فشار و

باشاند. در  زا قابل تبیاین مای  درصد از واریانس متغیرهای عزت نفس و شایستگی توسط متغیرهای برون11درصد و 13داد که به ترتیب 

 بودند. های نشان دهنده برازش مطلوب مدلنهایت، کلیه شاخص

 خانواده، حمایت والدین، فشار ادراک شدهواژگان کلیدی: 
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 مقطع متوسطه  ورزشکار دختر و پسر دانش آموزان  های ورزشیانگیزهبررسی 

 امیررضا حیدری. سید 2   یاحمد احمد .1
 دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( ،کارشناس ارشد مدیریت ورزشی .1

 و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهدنی رشناس تربیت بد. کا2

 

 مقدمه

نشان داده  کند.های آینده ترسیم میانداز بدی را برای سالهای جسمانی است که چشمیکی از عوارض زندگی ماشینی کاهش فعالیت

دهد که ها نشان میبا این وجود یافته شود،های جسمانی منظم باعث افزایش سالمت روحی و جسمی افراد میشده است که فعالیت

فعالیت افراد در این دوره برای بهبود سالمتی و آمادگی  معموالً کند وسطح فعالیت جسمانی از دبیرستان به دانشگاه کاهش پیدا می

ترین عوامل درونی یک ورزشکار برای شرکت در فعالیت است در این میان انگیزه یکی از مهم (.1995، همکاران )داگالس و کافی نیست

 (.1322، )فوالدیان و همکاران دهدکه میزان تالش یا تعهد فرد را در راه رسیدن به اهداف نشان می

پیشگیری از  احساس لذت، های متفاوتی مانند کسب نشاط،دهد که افراد با انگیزهبررسی نتایج تحقیقات مختلف در کشور نشان می

دانید میزان و نوع ( همانطور که می1325 ،)تقوی کنندمی ورزشی شرکت هایشادابی، الغر شدن و حفظ سالمت در فعالیت بیماری،

های مشارکت انگیزه ها وبررسی دیدگاه های مختلف ورزشی در افراد مختلف متفاوت است.های فردی و رشتهانگیزش بسته به تفاوت

 انگیزشی در این زمینه شناسایی شده است عامل 122ای توسعه و تنوع یافته که تاکنون های ورزشی به اندازهمردم در فعالیت

رشته ورزشی و سطح  ،جنس چنین مطالعات متعددی ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با عواملی همچون سن،هم (.1325، )تندنویس

؛ 2223 ،وارت)است کید دارندأهای مختلف تهای سنی و رشتهها بر تفاوت انگیزه مشارکت در دورهفعالیت بررسی شده است که نتایج آن

 .(1996 ،گیل؛ 1999، جانسون؛ 2222،کولت

های ورزشی شناختی و مردان بیشتر با انگیزه تعامل اجتماعی در فعالیتگوارترمن اذعان داشت که زنان بیشتر با انگیزه تندرستی و زیبا

-به بررسی انگیزه در این پژوهشمختلف های ورزشی کشورهای های فعالیتباتوجه به نتایج متفاوت در اولویت انگیزه کنند.شرکت می

دانش  هایمقایسه انگیزه فراوانی و مطالعه از این پژوهشهدف ایم. پرداختههای ورزشی های دانش آموزان ایرانی برای شرکت در فعالیت

های ورزشی الیتشرکت در فع جهتانگیزه بر بررسی اثر جنسیت  چنینو همهای ورزشی شرکت در فعالیت آموزان مقطع متوسطه جهت

 بوده است.

 شناسی روش

( با 1992( ساخته شده توسط مارکلند )EMI2این پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای این منظور، پرسشنامه استاندارد انگیزه ورزشی )

فریمان قرار گرفت آموزان دختر و پسر ورزشکار مقطع متوسطه، در شهرستان دنشنفر از  152درصد تهیه و در اختیار  92ثبات درونی 

  های خود را تکمیل و عودت دادند.نفر پسر( پرسشنامه 52نفر دختر و  51نفر ) 122درصد افراد یعنی تعداد  22که از این بین
های به دست آمده در دو سطح آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف از معیار( و آمار استنباطی )آزمون تحلیل واریانس یک داده

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSSافزار ( به کمک نرمt)آزمون مستقل  آزمون بررسی میانگین دو جامعه مستقل( و ANOVAطرفه/

های گرفتند. قابل ذکر است دانش آموزانی که سابقه ورزشی بیش از  سه سال و به طور مداوم در یک رشته تخصصی از انواع رشته

اند، معیار سابقات رسمی در سطوح مختلف شهرستان، استان، کشور و تیم ملی شرکت کردهاند و بعضاً در مورزشی  فعالیت داشته

 اند.محققین برای تعیین افراد ورزشکار و تمایز آنان از افراد غیر ورزشکار بوده
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 هایافته

 (.p<0/05داری وجود دارد )بین انگیزه تندرستی در گرایش به ورزش  و جنسیت رابطه معنا -

 (.p<0/05کسب سالمتی در گرایش به ورزش  و جنسیت رابطه معناداری وجود دارد )  بین انگیزه -

 (.p<0/05بین انگیزه تجدید قوا در گرایش به ورزش  و جنسیت رابطه معناداری وجود دارد ) -

 (.p<0/05داری وجود دارد ) بین انگیزه ظاهر جسمانی در گرایش به ورزش  و جنسیت رابطه معنا -

 (.p>0/05داری وجود ندارد ) یزه رقابت در گرایش به ورزش وجنسیت رابطه معناهمچنین بین انگ -

های انگیزه)کنترل، وابستگی، مبارزه کردن، لذت، چابکی، تأیید اجتماعی، کنترل استرس، کنترل وزن، چنین بین سایر زیرمقیاسهم

 (.p>0/05)  داری وجود نداردقدرت و استقامت( در گرایش به ورزش و جنسیت رابطه معنی

درصد( بیشترین و انگیزه کسب سالمتی در دو گروه 22درصد( و پسران)93بر پایه نتایج تحقیق انگیزه تندرستی در دو گروه دختران )

 های ورزشی بوده است. درصد( کمترین میزان انگیزه جهت شرکت در فعالیت62درصد( و پسران )53دختران )

در درصد( 29چابکی )درصد( و 92ر مقایسه با پسران با انگیزه بیشتری نسبت به تجدید قوا )دختران دبر اساس نتایج به دست آمده 

درصد( و 62چنین بر پایه نتایج این تحقیق پسران نیز با انگیزه بیشتری نسبت به کنترل وزن ). همکنندهای ورزشی شرکت میفعالیت

 کنند.های ورزشی شرکت میدرصد( در فعالیت26کنترل استرس)

 گیریتیجهن

های مورد بررسی با انگیزه بیشتری نسبت های ورزشی در اکثر خرده مقیاسبر اساس نتایج این پژوهش  دختران جهت شرکت در فعالیت

 کنند.های ورزشی شرکت میبه پسران در فعالیت

ندرستی، بیشترین تأکید را جهت شرکت در چنین بر اساس نتایج به دست آمده با توجه به اینکه هر دو گروه مورد مطالعه، بر انگیزه تهم

توان نگریست که ترویج فرهنگ ورزش در بین عموم مردم و پذیرفتن ورزش به عنوان یکی از اصول فعالیت ورزشی داشتند اینگونه می

یرگذار باشد. با توجه به  های گوناگون تأثتواند در بهبود شیوه زندگی افراد در زمینهپایدار در زندگی روزمره و تأثیر آن بر سالمتی می

تواند نگرند و این موضوع میتوان اینگونه برداشت کرد که  در مجموع هر دو گروه با رویکرد مثبتی به ورزش مینتایج به دست آمده  می

چنین همهای ورزشی باشد. انگیزه مشارکت را افزایش دهد و به عنوان یک عامل تأثیرگذار جهت استمرار مشارکت آنان در فعالیت

های ورزشی دو گروه مورد مطالعه نشان داد، که از بین چهارده انگیزه اصلی، پسران فقط در پنج عامل مقایسه انگیزه شرکت در فعالیت

کنترل وزن، کنترل استرس، تأیید اجتماعی، وابستگی و کسب سالمتی انگیزه بیشتری نسبت به دختران داشتند که بررسی علل آن در 

 در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پژوهشی مستقل
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 نقش عوامل غیر مادی معلمان ورزش در پرورش استعدادهای ورزشی
 . امیر حقانی3  .سمیه صفری2  . علیرضا امیدی1

 استادیار دانشگاه شهرکرد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی . 2و 1

 

 مقدمه

رشاد و پارورش    انیا به جر یو ورزش یحرکت ،یجسمان هاییتبا استفاده از فعال کوشدیاست که م تیو ترب میاز تعل یبخش ،یبدنتیترب 

. مدارس ورزشی در سطح هار کشاور یکای از پایاه و     دیکامل کمک نما یاز سالمت یوجود و برخوردار یهاهجنب هیهماهنگ و متوازن کل

شک نقشی تعیین کننده و حیاتی را در این امر بیان این مدارس بی(. و مر1باشد )اساس کشف و رشد و پیشرفت استعدادهای ورزشی می

های روحی و روانی خود را بداند. و بارای رفاع   تواند در کار خود کامیاب شود مگر اینکه انگیزهکنند. اما باید دانست یک مربی نمیایفا می

های درونای مربیاان مادارس    یر مادی در ایجاد و تقویت انگیزه(. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل غ2و3ها تالش نماید )این انگیزه

باشاند. ایان   ترین عوامل در کشف و رشد اساتعدادهای ورزشای کشاور مای    ورزشی در پرورش استعدادهای ورزشی است که یکی از مهم

 باشد.  تالش برانگیز میعوامل شامل رشد و پیشرفت در کار، کسب موفقیت، مشارکت، تشکر و قدردانی از افراد، مسئولیت و کار 

 شناسیروش

. جامعه آماری تحقیق شاامل معلماان   باشدتوصیفی و دارای ماهیت کاربردی میروش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع  

باودن  های ارساالی و کوچاک   به دلیل امکان عدم بازگشت و عودت کامل پرسشنامه(. که =22Nورزش مدارس شهرستان بروجن بودند )

نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخااب شاد تاا اینکاه از نظار عملیاات       گیری هدفمند استفاده شد. یعنی از نمونهحجم جامعه آماری، 

. (n=21)کااهش یافات   نفار   21های مورد بررسی شامل ، تعداد نمونههای تکمیلیارسال پرسشنامهکه به علت عدم  دار باشد.آماری معنی

چناین  شاناختی و هام  باشد که شامل دو بخش جمعیتمی( =22/2r)استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته با پایایی ابزار مورد 

باشاد. از آماار توصایفی بارای تعیاین      باشد و بر اساس مقیاس پنج امتیاازی لیکارت مای   های درونی مربیان میراهکارهای تقویت انگیزه

هتلینگ و تحلیل واریانس چند متغیره برای آزمون  تفاده شد. همچنین از آمارهای استنباطی آزمون میانگین، واریانس، فراوانی و... اس

 ها استفاده شد.فرضیه

 یافته ها
 3های درونی مربیان با میانگین فرضی . مقایسه میانگین عوامل غیر مادی تقویت انگیزه 1جدول 

خطای  انحراف معیار میانگین 

 معیار

t df sig 

 111/1 02 11/2 12/1 62/1 22/3 رشد و پیشرفت در کار

 111/1 02 30/6 1/.1 26/1 01/3 کسب موفقیت

 111/1 02 22/6 12/1 21/1 22/3 مشارکت

 113/1 02 13/3 1/.1 26/1 22/3 شناخت و قدردانی

 111/1 02 01/3 16/1 63/1 26/3 مسئولیت

 111/1 02 36/2 1/.1 1/.2 61/3 کار و تالش

 

های درونای  مشاهده شده از مقدار بحرانی در هر شش عامل انگیزه tباشد و های اساسی تحقیق مثبت میپاسخ سؤال 1با توجه به جدول 

باشد. بنابراین معلمان ورزش، رشد و پیشرفت در کار، کسب موفقیت، مشارکت، شناخت و کارکنان در سطح خطای پنج درصد بزرگتر می

 اند.های درونی کارکنان بیش از سطح متوسط ارزیابی نمودهمسئولیت، و کار و تالش را بر انگیزه قدردانی از افراد،
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 گیرینتیجه

هاا معلماان ورزش ماؤثر باشاد     تواند در تقویت انگیزهنتیجه اینکه عالوه بر عوامل مادی مانند پاداش و تسهیالت، عوامل غیرمادی نیز می 

مل را بخوبی شناسایی نموده و انگیزه معلمان را در کشف و رشد و پیشرفت استعدادهای ورزشای بیشاتر   بایست این عوا(. بنابراین، می2)

 نمایند.

 های درونی، پرورش استعدادهاعوامل غیر مادی، انگیزهواژگان کلیدی: 
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 ورزشی های تخفیفآوری اطالعات  برای کسب وکار کارتطراحی الگوی کارکردی مبتنی بر فن

 . سید امیر احمد مظفری3. علیمحمد امیرتاش 2. محسن باقریان 1

 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی3و 2، 1

 

 مقدمه و اهداف

آوری رغم پیشرفت چشمگیر فندهد که علیگذرد. مشاهدات نشان میهای تخفیف ورزشی در ایران میظهور کارتبیش از یک دهه از 

آوری بهره جسته و رضایت هواداران و مشتریان ورزشی را فراهم آورد. تحقیقات ها به درستی نتوانسته است از این فناطالعات، این کارت

ریزی مبتنی بر ن داد که شناخت یک سیستم و عناصر اطالعاتی آن نخستین گام در جهت برنامه(، نشا1323(، دادخواه )1322باقریان )

های مرتبط با اند حوزههای تخفیف ورزشی نتوانستههای مجری کارتباشد. با این وجود شرکتآوری اطالعات برای یک سیستم میفن

آوری های جاری را بر پایه خدمات فناطالعات مجهز نموده و رویهآوری های تخفیف ورزشی را به درستی به ابزار فنخدمات کارت

تردید، به منظور طراحی یک سیستم اطالعاتی برای یک کسب و  کار، نیازمند شناخت صحیحی سازی نمایند. بیاطالعات کنترل و پیاده

آوری حی الگوی کارکردی مبتنی بر فنباشیم. بر همین اساس هدف از این پژوهش، طرااز محیط جاری سیستم و کارکردهای آن می

 باشد. اطالعات برای کسب و کار  کارت تخفیف ورزشی می

 روش شناسی

روش پژوهش از نوع کیفی است و بر اساس مصاحبه با گروه کانونی 

طراحی گردید. به همین منظور اعضاء گروه کانونی شامل مهندسان 

حبان کسب و کار کارت نفر(، صا2نفر(، خبرگان بازاریابی )3افزار )نرم

نفر( در جلسات منظم گروه 2نفر( و محققان دانشگاهی )2تخفیف )

شرکت کردند. محور برگزاری جلسات، بررسی مشکالت مبتنی بر 

های اطالعات، و شناسایی کارکردهای فعلی کارت آوریفنبکارگیری 

ها در خصوص این کارکردها بوده تخفیف با رویکرد اشباع نظری یافته

 یافته ها .است

های تخفیف های تحقیق نشان داد که کارکردهای فعلی کارتیافته

ها، خدمات پس ورزشی، در چند حوزه اصلی، شامل: قرارداد و پیمان

از فروش کارت تخفیف، ارتباط با مشتریان، خدمات ارزش افزوده و 

تخفیفی کارت، امور کنترلی و تعدیلی کارت، و امور مالی و تسویه 

 (.1بوده است)شکلها حساب

لذا، اصالح باشد. ورود به گام تحلیل نیاز و طراحی سیستم مطلوب مستلزم شناخت کارکردهای اساسی یک سیستم می نتیجه گیری:

تواند منجر به طراحی سیستم اطالعاتی مبتنی بر نیاز کاربران گردیده، و های تخفیف ورزشی، میهای کارکردی کارتبهینه تمامی جنبه

ها های تحفیف ورزشی بیانجامد، و به طبع آن، رضایت و وفاداری دارندگان کارتتری در فرایند کاربری کارتیت به روش منسجمدر نها

 را در پی خواهد داشت.

 طراحی، الگوی کارکردی فناوری اطالعات، کارت تخفیف وررزشی، کسب و کار ورزشیکلیدی: هایواژه

 

 

 های تخفیف ورزشی: نمودار سطح یک کارکردی کارت1شکل
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 های ملیگیران تیمؤثر بر رضایتمندی کشتیهای ممقایسه و اولویت بندی مؤلفه

 . مهدی ذاکر اکبری3. عبدالمهدی نصیرزاده  2   . ابوالفضل فراهانی1
 . استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور1

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور2

 و علوم ورزشی . کارشناس ارشد تربیت بدنی3

 

هاای  های ورزشی باشد. مربیان باید با آگاهی از روشرزشی است و باید یکی از اهداف اساسی برنامهمندی جزء الینفک مشارکت ورضایت

ارضای نیازها و عالیق ورزشکار و درک میزان وابستگی رضایت ورزشکار به عوامل فردی، مربیان، مدیریت، اعضای تیم و خانواده و اجتماع 

بخشی ورزشکار را بهبود بخشاند  مندی ورزشکار، تعادل و آرامش روانی و اثرکار، رضایتورزش -و چگونگی نمود این عوامل در تعامل مربی

هاای گونااگون از   مندی است. تزریق حمایات (. اولین گام در افزایش رضایتمندی ورزشکاران، شناسایی و شناخت عوامل ایجاد رضایت3)

کند. در صاورت تاأمین   موفقیت در مسیر قهرمانی را نیز هموارتر می مندی را افزایش یافته و میل به رقابت وسوی عوامل مرتبط، رضایت

(. در 2کننده یاا مشاتری ورزش بایاد تاأمین شاود )     مندی ورزشکار، هم رضایت تولیدکننده ورزش و هم رضایت بخشی از مصرفرضایت

-عملکرد فردی جزو اولویتو  راتژی تیمیرفتار و تعامل مربی، مشارکت ورزشکار در تیم، راهبرد و است عوامل (1326)نوش تحقیق جرعه

رفتار و تعامل مربی، تمارین و آماوزش، عملکارد تیمای و     رضایت از  نیز عوامل (1322)محدث  (.1مندی ورزشکاران بودند )های رضایت

های مؤثر بر مؤلفه بندیلذا هدف این پژوهش مقایسه و اولویت (.2های رضایتمندی ورزشکاران بیان نموده است )عملکرد فردی را اولویت

هاای  هاای سانی مختلاف تایم    گیران آزاد و فرنگی ردههای ملی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کشتیگیران تیممندی کشتیرضایت

 ( بودند که با توجه به کوچک بودن جامعه آماری، همگی به عنوان نموناه 1392-93ملی: نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن کشور )

( اساتفاده شاد. ثباات درونای     ASQآوری اطالعات از پرسشنامه رضاایتمندی ورزشاکار )  نفر(. به منظور جمع 112آماری انتخاب شدند )

ها از روش آماار توصایفی، آزماون فریادمن و     باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده/. می95/. تا 22پرسشنامه از دید سازندگان اصلی بین 

هاای تحقیاق حاضار اولاین عامال تعیاین کنناده رضاایتمندی         در یافتاه اساتفاده شاد.    SPSSن و از نرم افزار ضریب همبستگی اسپیرم

ورزشکاران عامل رضایت از مشارکت فردی است. مشارکت فردی همان میزان همکاری و کمک در تیم است که عملکرد، جادیت، ایثاار و   

گیاران عامال رضاایت از    مندی از نظار اهمیات از دیادگاه کشاتی    مل رضایتشود. دومین عاپایبندی ورزشکار نسبت به تیم را شامل می

مندی نشان داد که گویه انتخاب تاکتیاک باازی توساط مربای، بیشاترین میاانگین را       استراتژی است. آزمون فریدمن در این بعد رضایت

ها و های مسابقه و ترکیب این طرحها و نقشهطرحهای مناسب، ایجاد نظم و انضباط تیمی و فردی، بیان داراست. مربیان با اتخاذ تاکتیک

مندی این تحقیق، رضایت توانند گام بلندی در رضایتمندی ورزشکاران خود داشته باشند. سومین عامل در اولویت رضایتها میاستراتژی

لیل تحقیق حاضار، چهاار عامال    از آموزش و تربیت کردن است و چهارمین اولویت نیز بعد رضایت از رفتار شخصی است. در تجزیه و تح

گیران را دارناد. باا توجاه باه     مندی کشتیهای رضایتترین اولویتای تیمی، و عوامل خارجی پایینبودجه، کادر پزشکی، مشارکت وظیفه

ابعااد  شاود، اولویات   آورترین رشته ورزشی در کشور ما محسوب میمدار است و مدالاینکه کشتی ورزش ملی و اول کشور ماست، اخالق

 توجه باشد.  تواند قابل مندی این پژوهش میرضایت

 گیران تیم ملیمندی، رضایت از مشارکت فردی، رضایت از استراتژی، کشتیابعاد رضایتواژگان کلیدی:  
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 ارتباط بین فعالیت بدنی با استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی استان یزد

 . زینب اینانلو2. اسماعیل شریفیان 3. کوروش قهرمان تبریزی 2دانی . محمد مهدی متوسل فها1
 . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان1

 . دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان3و  2

 . کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور2

 

 اهمیت به توجه با کند، در این راستامی کمک سازمان ساختن روبهره در را مدیران کارآمد، ابزار یک عنوان به بدنی فعالیت انجام

 یزد استان اجرایی هایدستگاه کارمندان شغلی فرسودگی و شغلی استرس با بدنی فعالیت بررسی ارتباط تحقیق این از هدف موضوع،

بدنی بک، پرسشنامه استرس شغلی  های پژوهش، پرسشنامه فعالیتآوری دادهروش پژوهش حاضر همبستگی بود و ابزار جمع باشد.می

وندروف و پرسشنامه فرسودگی شغلی هازل و مسلش بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین مربوط تعیین شد و پایایی 

هستند که با توجه به حجم  یزد استان دولتی ادارات پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه این پژوهش شامل کارمندان

باشند و در نهایت نفر می 321نفری جامعه پژوهش، تعداد نمونه ها با استفاده از جدول مورگان به دست آمد که در مجموع  22222

 آمار از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه و شد SPSS افزارنرم وارد هاپرسشنامه این از حاصل هایدادهآوری شد. پرسشنامه جمع 312

و آزمون  اسمیرنوف کولموگروف آزمون شامل استنباطی آمار همچنین و ... و درصدد، استاندارانحراف، میانگین قبیل از وصیفیت

 همبستگی پیرسون انجام شد.

معنادار وجود نتایج تحقیق نشان داد که بین فعالیت بدنی و استرس شغلی و  همچنین فعالیت بدنی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و 

دارد. در کل نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی و استرس شغلی کارمندان ادارات دولتی استان یزد در سطح نسبتاً باالیی است، 

 .هستند قشر این کار محیط بهبود وسازی غنی جهت در مسئوالن بیشتر توجه نیازمند لذا

 س شغلی،  فرسودگی شغلی.فعالیت بدنی، استر واژگان کلیدی:
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 های غرب کشورتحلیل راهکارهای توسعه رفتار اخالقی در حیطه شناختی در ورزش قهرمانی استان

 . عبداهلل فرهادفر2. میثم نظری قنبری  1
 کرمانشاه 2. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و آموزگار تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه 1

 دیریت ورزشی و آموزگار تربیت بدنی آموزش و پرورش کردستان. کارشناس ارشد م2

 

 مقدمه

کند تا بایدهای اخالقی را که مبتنی بر اعتقاادات و ضاوابط اجتمااعی اوسات انجاام دهاد و از نبایادها        زندگی اجتماعی انسان ایجاب می

ای جسمانی مورد توجاه قارار گرفتاه اسات، ولای      ههای اخالقی قهرمانان در کنار مهارتهای اخیر گسترش مهارتدر سالاجتناب کند. 

ها را بار مبناای کاارایی و اثربخشای     های کاربردی که بتواند راهکارهای بهبود رفتار اخالقی را ارائه کنند، و اولویت آنتحقیقات و پژوهش

 تعیین کند کمتر انجام شده است.

 شناسیروش

نفار )مادیران ورزشای ،     363بردی است. با استفاده از جدول مورگان مجموع مقایسه ای و از نوع تحقیقات کار –روش تحقیق توصیفی  

 ها( به عنوان نموناه تحقیاق انتخااب شادند.    های ورزشی، ورزشکاران و مدرسین و محققین شامل اساتید تربیت بدنی دانشگاهمربیان تیم

روایی پرسشنامه به شکل است.  ای لیکرتپنج گزینهیف سؤال با ط 13ساخته که شامل پرسشنامه محققگیری در این تحقیق ابزار اندازه

و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده  KMOها از روش برای تجزیه و تحلیل دادهتأیید شد.  95/2صوری و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 

   شد.

 هایافته

تارین  های آمااری مهام  بیشترین وزن عاملی و از نظر نمونه دارایآشنا کردن قهرمانان به نتایج خوب رفتار اخالق که دهد نتایج نشان می

دارای بیشاترین وزن  حضور قهرمانان در مجالس گرامیداشات ائماه معصاومین     در حیطه شناختی رفتار اخالقی )وضع موجود( و شاخص

 .ود اختصاص داده استدر حیطه شناختی رفتار اخالقی )وضع مطلوب( را به خ ترین شاخصهای آماری مهمعاملی و از نظر نمونه
 گیرینتیجه

عوامال   حضور قهرمانان در مجالس گرامیداشت ائمه معصومین و استفاده از قهرمانان در تبلیغات تجااری توان چنین نتیجه گرفت که می 

کشاور   هاای غارب  در ورزش قهرماانی اساتان  در حیطه شناختی رفتار اخالقی )وضع مطلاوب(   راهکارهای توسعهقابل توجه هستند و از 

 .دارند
 های غرب کشوررفتار اخالقی، حیطه شناختی، تربیت بدنی و ورزش، استان واژگان کلیدی:
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 های بومی و محلیبندی عوامل مرتبط با ترویج و توسعه بازیاولویت

 . مرتضی عسگری3. میترا سلیمی 2. رضا اندام 1
 . دانشیار دانشگاه شاهرود1

 شد مدیریت ورزش دانشگاه شاهرود. دانشجو کارشناسی ار3و 2

  

 مقدمه

  های بومی و محلی بود. بندی عوامل مرتبط با ترویج و توسعه بازیهدف از این پژوهش، اولویت 

 شناسیروش

 ی آماریجامعهآوری شده است. ساخته جمعی محققها با استفاده از پرسشنامهپیمایشی بوده و داده -توصیفیوش تحقیق از نوع ر 

نفر  322ی آماری تعداد نمونه های منطقه سه ایران بودند.بدنی دانشگاهورزشکاران بومی و محلی، اساتید و دانشجویان تربیت میتما

نظران بررسی و تأیید متخصصان و صاحب پرسشنامه توسط جمعی از انتخاب شدند. رواییدانشجو(  152استاد و  26ورزشکار،  122)

آمار توصیفی و استنباطی  هایروش از ها،داده تحلیل و تجزیه به دست آمد. برای 22/2یق آلفای کرونباخ شد. پایایی پرسشنامه از طر

 شد. ( استفادهفریدمن آزمون)تحلیل عاملی اکتشافی و 

 هایافته

 نتایجچنین د. همشناسایی شدن« روانی، سازمانی، محیطی و فرهنگی -مدیریتی، فردی» بر اساس تحلیل عاملی، پنج عامل با عناوین  

 عوامل از عبارتند پنجم اول تا رتبه از عوامل از هر یک ترتیب که دادمی نشان ( آورده شده،1که در جدول ) بندیرتبه از حاصل

  .روانی -و فردی محیطی مدیریتی، سازمانی، فرهنگی،

 
 دانشجویان تربیت بدنی  ران، اساتید ودرورزشکا محلی-های بومیعوامل مرتبط با ترویج و توسعه بازی رتبه بندی .1جدول

 نمونه تعداد

 

322 

 

 

 میانگین رتبه رتبه عوامل

 23/3 1 فرهنگی

 52/3 2 مانیساز

 22/3 3 مدیریتی

 56/2 2 محیطی 912/352 کای دو

 2 درجه آزادی
 22/1 5 روانی -فردی

 221/2 سطح معنی داری

 

 گیرینتیجه

باشند، با نتایج آکینمی های بومی و محلی میی بازیگانه که مرتبط با توسعهبندی عوامل پنجاولویتدر این پژوهش، شناسایی و  

با توجه به نتایج، به (. 1،2،3،2( در یک راستا است )1393(، و هنرور و همکاران )2212(، ترزا )2213(، معماری و همکاران )2229)

های بومی و های روستایی و بازیورزش فدراسیونو ها دانشگاه ها درشتری به این بازیباید توجه بی های بومی محلیبازی منظور ترویج

 . شود محلی

 بومی و محلی، ترویج و توسعه بازی اولویت بندی،واژگان کلیدی: 
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 بررسی وضعیت سرمایه روانشناختی در معلمین تربیت بدنی زن شهر قزوین
 . محمد حسن متقی شهری2  . احمد محمودی3  نگ کرمی. عبدالعظیم جوکار ت2. فرزانه فاتح   1

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی و دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر مشهد1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی2

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی2و  3

 

 مقدمه

آمیز از سرمایه مالی، انسانی و توان به عنوان حس یا دیدگاه فرد در مورد توانایی خودش در استفاده موفقیتتی را میسرمایه روانشناخ 

های مثبت زندگی آدمی را در بر ( معتقد است که سرمایه روانشناختی جنبه2222) با خود دارد تلقی نمود. سلیگمن اجتماعی که

توان آن را به سادگی اندازه گیری و سانی و اجتماعی به آسانی قابل مشاهده و آشکار است و میگیرد. او معتقد است که سرمایه انمی

گیری و توسعه آن دشوار است. بنابراین سرمایه روانشناختی شامل کنترل کرد. در حالی که سرمایه روانشناختی بیشتر بالقوه بوده و اندازه

کنند و این امر شامل درک شخص از خودش، اعتقاد فرد به اینکه وری فرد کمک میهرههای روانشناختی است که به بآن دسته از ویژگی

شود. هدف شخصی دوست داشتنی و ارزشمند است، داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری در برابر مشکالت محقق می

 بود. پژوهش حاضر بررسی وضعیت سرمایه روانشناختی در معلمین تربیت بدنی زن شهر قزوین

 شناسی روش 

بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمین زن تربیت بدنی شهر  یپژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایش

نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.  22ای تصادفی در انتخاب مدارس،گیری خوشه( که با استفاده از نمونهN=132قزوین بودند )

( بود که روایی صوری و محتوایی آن در پژوهش خسروشاهی و 2222ها، پرسشنامه شش ارزشی خارجی لوتانز )بزار گردآوری دادها

ای برای نمونهتک t( و از روش آماری α=29/2( مورد تأیید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد )1391همکاران )

 ی استفاده شد.بررسی وضعیت سرمایه روانشناخت

 هایافته

( که باالتر از حد متوسط 36/2( و خوشبینی با میانگین )62/2(، امیدواری )26/2های خودکارآمدی با میانگین )نتایج نشان داد که مؤلفه

ه بود آوری با میانگین کمتر از حد متوسط که عدد سکه عدد سه بود به ترتیب دارای بهترین وضعیت مطلوب و تنها در مؤلفه تاب

 وضعیت مطلوب نبود.

 گیرینتیجه

آوری، سازگاری ( که عنوان نمود تاب2221) آوری دارای وضعیت مناسب در بین معلمین نبود و برطبق نظر والربا توجه به اینکه تاب 

زندگی کاری و های مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است نشان از آن است که شاید عدم فرصت برای مشارکت، عدم فراگیری مهارت

بین نبودن به آینده کاری در این سازمان )آمورزش و پرورش( از دالیل عدم نامناسب بودن آن است. لذا فقدان دلبستگی مثبت و خوش

فراهم کردن جو مطلوب سازمانی و توجه به آموزش و مهارت زندگی کاری معلمین که با قشر آینده ساز جامعه سرو کار دارند از جمله 

 های مسئولین امر قرار گیرد.همی است که باید سرلوحه برنامهموارد م

 آموزش و پرورش، سرمایه روانشناختی، تربیت بدنی، معلمین، زنان    واژگان کلیدی:
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 های استان مازندرانهای مدیریت ورزشی دانشگاهنامهبررسی سیر موضوعی پایان

 . فرزام فرزان3. محمد ساالری  2. مجید شهائیان  1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی1

 . عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت2

 . استادیار دانشگاه مازندران3

 مقدمه

 .های استان مازندران بودهای مدیریت ورزشی دانشگاهبررسی سیر موضوعی پایان نامههدف از تحقیق حاضر، 

 شناسیروش

ن نامه رشته مدیریت پایا  266جام گرفت. جامعه آماری پژوهش را ای انتحلیلی بود که به صورت کتابخانه -روش تحقیق توصیفی

به  92-93ورزشی چهار دانشگاه )آزاد واحد ساری، آزاد واحد آمل، غیرانتفاعی شمال و دانشگاه مازندران(که تا پایان نیمسال اول 

( 1325از چک لیست تعدیل شده )کوه بمی  هادهند. برای گردآوری دادهشمار تشکیل میکتابخانه تحویل شده بودند به صورت تمام

نفر اساتید و صاحب نظران گرایش مدیریت ورزشی اصالح گردید. با توجه به  12لیست برحسب نظرات استفاده شد. روایی سازه چک

استفاده از روش  نفر با 3نامه یکسان توسط پایان 12های این تحقیق از نوع مقیاس اسمی بودند برای بدست آوردن پایایی، اینکه داده

لیست مورد تأیید قرار گرفت. برای کدگذاری توافق بین ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت و پس از دستیابی به نتایج یکسان پایایی چک

 دهی اطالعات استفاده گردید. و از آمار توصیفی برای گزارش  SPSSافزار ها از نرمداده

 هایافته

درصد بیشترین سهم  2/22و  2/62مدیدیت راهبردی ورزشی و مدیریت بازاریابی ورزشی به ترتیب  با نتایج حاکی از آن است، حوزه 

-درصد کمترین حوزه 1/2و  1/1با  مدیریت رویدادهای ورزشیهای ورزشی و های مدیریت رسانهرا به خود اختصاص داده، ولی حوزه

 های کار شده بودند.

 گیرینتیجه

های استان مازندران در حوزه مدیریت های کار شده در دانشگاهنامهتوان گفت بیشترین تمرکز پایانآمده میبا توجه با نتایج به دست 

های دیگر به خصوص حوزه مدیریت رسانه و مدیریت رویدادهای ورزشی کار بسیار کمتری صورت راهبردی ورزش بوده و در حوزه

های پژوهشی با توجه به نیاز استان جی پژوهشی صورت گیرد و اولویتبایست نیازسنرسد در این خصوص میگرفته که بنظر می

 مشخص گردد. 

 های استان مازندرانهای مدیریت ورزشی، سیر موضوعی، دانشگاه: پایان نامهواژگان کلیدی
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 باهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه آزاد نجف آباد تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیت

 TOPSISاستفاده از مدل  

 . ابراهیم مزارعی3مژگان امینی   .2. مرجان امینی  1

 . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطباعی2

 اهواز . دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران3

 

 مقدمه

. این باشدمی های فوق برنامه ورزشی دانشگاه آزاد نجف آبادتحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیتهدف تحقیق حاضر 

 است. تحلیلی و به روش میدانی انجام شده -تحقیق از نوع توصیفی

 شناسیروش

به روش تصادفی حجم نمونه  .(=11292Nبودند ) 92-93حصیلیجامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی در سال ت

ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی، آوری دادهابزار جمع.(=325nای و با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعیین شد )طبقه

لی کم، کم، متوسط، سؤال در پنج حیطه که بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت و بر پایه طیف )خی 22ساخته شامل پرسشنامه محقق

بررسی روان سنجی پرسشنامه با استفاده از سه روش تحلیل سؤال، تعیین اعتبار، تعیین پایایی . زیاد و خیلی زیاد( تنظیم و تدوین گردید

ضریب  و(KMO=0/1.)گیری روایی سازه پرسشنامه به روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد، کفایت نمونهانجام شد. 

آزمون ها از روش آمار توصیفی و استنباطی )برای تجزیه و تحلیل داده. شد محاسبه 93/2ها به روش آلفای کرونباخ یی پرسشنامهپایا

 ( تعیین شد. افزار اکسلبا استفاده از نرم TOPSISتحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا  و رتبه بندی هر یک از عوامل از مدل 

 هایافته

ق عوامل درونی  شرکت دانشجویان در فعالیت فوق برنامه را به ترتیب مؤلفه  کسب سالمتی ، تعامل و شناخت اجتماعی، های تحقییافته

بندی کرده است. در مورد عوامل درونی، دانشجویان دختر در مؤلفه کسب رقابت ورزشی و نشاط و شادابی و پیشرفت در مهارت رتبه

 های فوق برنامه دارند. بت ورزشی بیشترین انگیزه را برای شرکت در فعالیتسالمتی و دانشجویان پسر در مؤلفه رقا

 گیرینتیجه

های ورزشی و ایجاد ها و فعالیتهای دانشجویان ارائه برنامهشود با در نظر گرفتن عالیق، انگیزه و نیازنتایج تحقیق پیشنهاد می بر اساس

سازان دی گرفته شود، تا از این طریق بتوان میزان فعالیت بدنی و سالمتی آیندهها، جامکانات و تسهیالت ورزشی بخصوص در خوابگاه

 کشور را ارتقا داد.

 های فوق برنامه ورزشی، دانشجویانعوامل درونی انگیزش، فعالیت واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

223 

 

 مقایسه میزان سالمت روانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی و زنان غیر فعال

 . روح اله مرتضوی2کبری  . مهدی ذاکرا1
 . کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی1

 رفتیواحد ج یدانشگاه آزاد اسالم یعلم تیأه. عضو 2

 

ای از مفهوم (. سالمت روانی در واقع جنبه3رساند ) یاری به افراد روانی فشار با مقابله در مؤثر طور به تواندمی و ورزش بدنی تمرینات

 ( در1326همکاران ) و کنند. نریمانیسالمت روانی را حالت سالمتی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی تعریف میکلی سالمتی است. 

 نظر از که رسیدند نتیجه این غیرورزشکار به افراد و انفرادی گروهی و ورزشکاران در عمومی سالمت و خودپایی عنوان مقایسه با تحقیقی

 و اجتماعی عملکرد در اختالل هایزیرمقیاس در که داشت معناداری وجود بررسی تفاوت مورد گروه سه بین روانی سالمت میزان

ای سالمت روانشناختی دانشجویان دختر ورزشکار و بررسی مقایسه( در پژوهشی با عنوان 1329(. احمدی )2بود ) چشمگیرتر افسردگی

های احساسی و خودشناسی تأکید دارد رایط ذهنی و از جمله حالت، به ارتباط نزدیک بین تمرین و بهبود شغیرورزشکار دانشگاه الزهرا

(1 .) 

های ورزش همگانی و زنان غیر فعال شهر رشت تشکیل داده است. با استفاده جامعه آماری این پژوهش را زنان شرکت کننده در ایستگاه

ن غیر فعال به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، از نفر از زنا 122نفر از زنان فعال در ورزش همگانی و  122گیری تصادفی از نمونه

( برای اندازه گیری چهار خرده مقیاس )سالمت جسمانی، اضطراب و اختالل خواب، 26پرسشنامه استاندارد سالمت روانی )جی اچ کیو

ها از آزمون یومن ویتنی ادهها و با توجه به غیر طبیعی بودن دکارکرد اجتماعی و افسردگی( استفاده گردید. سپس برای آزمون فرضیه

 استفاده و برای تعیین همبستگی بین متغیرها در دو گروه از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
 

 

 . مقایسه سالمت عمومی زنان فعال و غیر فعال در ورزش همگانی2جدول 

 افسردگی آماره
 کارکرد

 اجتماعی
 اضطراب

 سالمت 

 جسمانی

 12/162 23/122 65/131 32/122 ن فعالای زنامیانگین رتبه

 22/232 22/223 32/265 31/255 ای زنان غیر فعالمیانگین رتبه

 222/2529 5/2292 52/6625 2692 یومن ویتنی

Z 212/9- 225/11- 29/13- 922/9- 

Pvalue 221/2 221/2 221/2 221/2 
 

 

فعال دارند. وضعیت ، اضطراب و اختالل خواب کمتری از زنان غیرنتایج پژوهش نشان داد که زنان شرکت کننده در ورزش همگانی

نیز کمتر از زنان غیر  کننده در ورزش همگانیکننده در ورزش همگانی بهتر بود؛ افسردگی زنان شرکتکارکرد اجتماعی زنان شرکت

داری وجود دارد. ارتباط معنا زشیچنین بین سالمت روانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی با مدت فعالیت ورفعال است. هم

توان بیان کرد که وضعیت سالمت روانی زنان فعال در ورزش همگانی بهتر از زنان غیر فعال است. قابل تأمل است که سالمت بنابراین می

در زنان، راه ترقی و  جسمی و روانی زنان به دلیل تأثیرگذاری این قشر در سالمت خانواده و جامعه بسیار اهمیت دارد. جسم و روح سالم

 کند و در نهایت باعث تعالی آن جامعه خواهد شد. پیشرفت را برای مردان و فرزندان هموار می

 فعالورزش همگانی، سالمت روانی،  کارکرد اجتماعی، افسردگی،  اضطراب، زنان فعال و غیر واژگان کلیدی:

                                                           
46. GHQ 
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 وقات فراغت با رویکرد فعالیت بدنیکنندگان در زمان اگیری مصرفبررسی عوامل مؤثر بر تصمیم

 . رضا نیک بخش3. فرشاد تجاری  2. فهیمه ابراهیمی  1
 ی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. دانش آموخته1

 . دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی2 

 جنوب .  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران3

 

کنندگان در زمان اوقات فراغت با رویکارد فعالیات بادنی و ارائاه مادل      هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مصرف

نگر، از حیث هدف کاربردی و از  نظر نوع پژوهش، توصیفی است، که به صورت میدانی و با اساتفاده از  حال یاز بعد زمانباشد. تحقیق می

های ورزشی در شهر تهاران باود. کاه بار     ها و باشگاهکنندگان از پارکجامعه آماری این تحقیق شامل استفادهتاری انجام شد. معادله ساخ

 یهاا داده یباه منظاور گاردآور   ای به عنوان نمونه انتخااب گردیدناد.   ها  به صورت تصادفی خوشهاز آننفر  222اساس جدو ل مورگان 

. با توجه به تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه در مجموع شش عامل مشخص گردیدند که استفاده شد هساختاز پرسشنامه محقق ق،یتحق

 2/2هاا  بیشاتر از   کرونبااخ بارای  تماامی متغیار     آلفای آزمون وسیله به ابزار تحقیق پایایی بیشترین واریانس را به خود اختصاص دادند.

گیری مصارف  رونی هزینه و در بین عوامل درونی انگیزش بیشترین تأثیر را بر تصمیمنتایج تحقیق نشان داد در بین عوامل بی شد. تعیین

کنندگان در زمان اوقات فراغت با رویکرد فعالیت بدنی دارا بودند و مدل ارائه شده از برازش خاوبی برخاوردار اسات. باا توجاه باه نتاایج        

نظر قرار داده شود: امکانات مناساب و  قات فراغت بایستی موارد ذیل مدهای بدنی در زمان اوتحقیق برای مشارکت بیشتر افراد در فعالیت

با هزینه کم، پراکندگی مناسب به نحوی که افراد مجبور به پرداخت هزینه زیاد برای دسترسی به این اماکن نشاوند، در نظرگارفتن نیااز    

های شخصیتی متفاوت برآورده شود، جاذاب  ی افراد با تیپهای مختلف سنی، جنسی و ....، فراهم آوردن امکانات به نحوی که نیازهاگروه

ها در زمان اوقات فراغت و در نهایات دادن آگااهی   نمودن فضاهای فعالیت بدنی به منظور تشویق بیشتر مردم برای شرکت در این فعالیت

ی. بنابراین لزوم توجه باه عوامال درونای و    به مردم در مورد فواید انجام فعالیت بدنی در زمان اوقات فراغت و مضرات نداشتن فعالیت بدن

 باشد.ها ضروری میها به سمت این فعالیتگیری مصرف کنندگان اوقات فراغت برای سوق دادن آنبیرونی مؤثر بر تصمیم

 انگیزش، ادراک، جذابیت، شخصیت، هزینه واژگان کلیدی:
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 های اسکیهای گردشگران ورزشی پیستبندی محدودیتشناسایی و رتبه

 . مهدیه رضائی نسب2  . حبیب هنری3  . جواد شهالئی باقری2  . محمد حسن متقی شهری1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی1

 . استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی2

 . دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی3

 اداره آموزش و پرورش مشهد   2اس تربیت بدنی ناحیه . کارشن2

 

 مقدمه

 فرهنگی، هایجذابیت دیگر با در مقایسه ورزش، پایه بر گردشگری هایجذابیت دهدنشان می گردشگری زمینه در جدید هاینظریه 

 اول کشور 12 از یکی صورت گرفته، ایهبررسی به توجه با ایران کشور طرفی، دارد. از بیشتری سیاسی و اجتماعی اقتصادی، هایمزیت

 مورد (. نکته1کند ) استفاده توسعۀ گردشگری در خود هایاز قابلیت دارد اهمیت رو، این از است. های گردشگریجذابیت نظر از جهان

 گردشگری مقولهاز  تاکنون مشخص، و مدون راهبردهای نبود و مدیریت عدم کافی، شناخت فقدان دلیل به ایران در که است توجه این

 و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آثار فراوانی است. فواید و رفته دست از کشور در فرد به منحصر هایفرصت و شده غفلت ورزشی

 چنینهم و مسئوالن و ریزانبرنامه مدیران، توسط نشاط با و سالم ایداشتن جامعه اهمیت درک و ورزشی گردشگری محیطی زیست

 (.2نماید )می ناپذیراجتناب کشور در ورزشی گردشگری مقوله به توجه لزوم پویا، و فعال و تفریحات تعطیالت داشتن به مردم تمایل

 باشد. های اسکی میهای گردشگران ورزشی پیستبندی محدودیتپژوهش حاضر شناسایی و رتبه هدف

 شناسیروش

ها بشکل میدانی انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی دادهحاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود که گردآوری  پژوهش

های اسکی استان تهران )پیست ها به صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه گردشگران پیستبود. گردآوری داده

 12کل جامعه در طی یک دوره یکساله بیش از  دادند که با توجه به شناور بودن جامعه،دیزین، شمشک، توچال و آبعلی( تشکیل می

نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش تعیین گردید. پس از جمع  322گیری مورگان هزار نفر در نظر گرفته شد که بر اساس جدول نمونه

ید. ابزار گردآوری پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده شده بود و نتایج پژوهش بر همین اساس تدوین گرد 362ها، آوری پرسشنامه

تن از  11( که پس از ترجمه، روایی صوری و محتوایی این ابزار توسط 2) ( بود2222های گردشگران وی )ها پرسشنامه محدودیتداده

اساتید مدیریت ورزشی که در زمینه توریسم ورزشی دارای تخصص بودند مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار نیز از طریق ضریب آلفای 

های های گردشگران ورزشی پیستبندی عوامل مؤثر بر محدودیتای فریدمن جهت رتبه( و از آزمون رتبهα=952/2کرونباخ بدست آمد )

 نشان داده شده است.   2و  1اسکی استفاده شد که در جدول 
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 هایافته

 بندی متغیرها بر اساس بیشترین میانگین. رتبه1جدول

 میانگین رتبه انحراف استاندارد ینمیانگ متغیرها ردیف

 22/3 222/2 23/3 های خویشاوندی و دوستیمحدودیت 1

 69/3 222/2 32/3 های بین فردیمحدودیت 2

 22/3 222/2 12/3 های درون فردیمحدودیت 3

 92/2 663/2 92/2 های ساختاریمحدودیت 2

 

 

 . نتیجه آزمون فریدمن2جدول 

 تعداد نمونه

 خی دو

 زادیدرجه آ

 سطح معناداری

362 

222/22 

3 

221/2 

 

 گیرینتیجه

های گردشگران ورزشی بود چرا که آنان ترین محدودیتهای خویشاوندی و دوستی از مهمنتایج آزمون فریدمن نشان داد که محدودیت 

های اسکی و عدم همراهی دن پیستریزی برای اوقات فراغت، مخالفت خانواده به دلیل اعتقاد به خطرناک بواذعان داشتند عدم برنامه

( و 2باشد )( همسو می2222شد که با نتایج وی )دوستان و آشنایان برای حضور از جمله دالیلی بود که باعث محدودیت خویشاوندی می

ترین م( که محدودیت درون فردی را مه2226ترین محدودیت و تیسنگ )های ساختاری را مهم( که محدودیت2222با نتایج گیلبرت )

ها قرار های بین فردی در رده دوم مهمترین محدودیتچنین محدودیت(. هم3های خود بیان داشتند همخوانی ندارد )عامل در پژوهش

داشت که عدم همراهی آشنایان بدلیل دور بودن مسافت و عدم مهارت کافی برای اسکی کردن از جمله دالیل در این مؤلفه بود. بطور 

های های آموزشی اسکی کردن، فراهم کردن اقامتگاههای اسکی، برگزاری دورهشنهاد؛ دسترسی آسان و سریع به پیستکلی به عنوان پی

تواند در کمتر رسانی از جمله راهکارهایی است که میمناسب، برگزاری تورهای گروهی و خانوادگی و افزایش آگاهی از طریق اطالع

 ها مؤثر باشد. کردن محدودیت
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 همگانی های تفریحی وهای مشارکت معلمین شهر مشهد در ورزشتحلیل عاملی انگیزه

 . عاطفه دارکوتی2  . شیما فیاضی3. مهدی پرتو  2   . فرزانه فاتح1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش 1

 شوشتر و کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار.دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 2

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش2و 3

 

 مقدمه

ابی گسترش تعامالت اجتماعی، های ورزشی بر سالمتی جسمی و روانی، طول عمر، شادامروزه تحقیقات انجام شده در مورد تأثیر فعالیت

های تفریحی ا همگانی در جهان ها در انواع ورزشویژه شرکت آنها و بهسازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزشغنی

هزینه های تفریحی به لحاظ وسعت دامنه شمول، قابل اجرا بودن در شرایط و اماکن گوناگون، کم (.  همچنین ورزش3افزایش یابد )

پژوهان بودن و دردسترس بودن و سهولت اجرا برای تمامی اقشار و سنین مختلف جامعه به شدت مورد توجه مدیران ورزشی و دانش

های متفاوتی مانند کسب نشاط، احساس دهد که افراد با انگیزهها نشان میاکثر پژوهش. (2)تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گرفته است 

(. سایر محققین نیز انگیزه لذت 1کنند )از بیماری و شادابی و الغر شدن و حفظ سالمتی در فعالیت ورزشی شرکت میلذت و پیشگیری 

( را برای افراد جوان و دانشجویان عنوان نمودند. در صورتیکه 5(، بهداشت روانی و گذران اوقات فراغت )2و رفع نیازهای عاطفی )

های ورزشی بیشتر با هدف افزایش قوای زندگی، کنترل وزن و دیگر عوامل سالمتی در فعالیت بزرگساالن با توجه به شرایط سنی خود

 باشد.های تفریحی و همگانی میهای مشارکت معلمین شهر مشهد در ورزشبندی انگیزهحاضر، اولویتپژوهش  هدف جویند.شرکت می

 شناسیروش 

انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمین ناحیه هفت مشهد بودند که توصیفی است که با استفاده از روش پیمایشی پژوهش 

نفر از آنان به عنوان نمونه مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب شدند. ابزار استفاده شده  129ای تصادفی گیری خوشهبا استفاده از نمونه

های همگانی و تفریحی از پرسشنامه هونگ یونگ لین در ورزشهای مشارکت معلمین منظور تحلیل عاملی انگیزهدر این پژوهش به

این پرسشنامه پس از ترجمه و تطبیق دادن با فرهنگ ایرانی، جهت تعیین روایی محتوا، در اختیار اساتید متخصص در این . ( بود2222)

های آمار توصیفی استفاده شاخصگنندگان در پژوهش از شناختی شرکتهای جمعیتحوزه قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل ویژگی

های تفریحی و همگانی از روش ترین عوامل مؤثر بر حضور معلمین شهر مشهد در ورزشبندی مهمشد. همچنین برای بررسی اولویت

 (.≥25/2Pاستفاده شد )عاملی تأییدی با چرخش واریماکس  تحلیل

 
 های همگانی و تفریحیمشهد در ورزش . بار عاملی عوامل موثر بر انگیزه مشارکت معلمین شهر1جدول

 بارعاملی اولویت هامولفه ردیف
 21/2 اول تعامل اجتماعی 1
 29/2 دوم کسب سالمتی 2
 62/2 سوم کنترل وزن 3
 62/2 چهارم نشاط و لذت 2
 22/2 جهت متناسب بودن اندازه نمونه KMOون آزم 

 221/2 هاآزمون بارتلت جهت درست بودن تفکیک عامل
 22/2 ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

 

 

 گیرینتیجه
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دهد تعامالت اجتماعی از قبیل: های اصلی مشارکت ورزشی معلمین شهر مشهد نشان میهای مربوط به انگیزهبررسی هریک از مؤلفه 

ه عوامل انگیزش حضور در های جمعی و گذراندن اوقات فراغت به همراه دوستان از جملمالقات و دیدن دوستان، مشارکت در فعالیت

( 2222(، کالینز )2222های هولزویا )ترین عامل از دیدگاه معلمین بود که با پژوهشباشد که دارای مهمهای تفریحی ورزشی میفعالیت

های ورزشی هرسد توسعه و فراهم کردن امکانات و  پایگا(. بر این مبنا به نظر می1( همخوانی دارد )1322نژاد و همکاران ) و رمضانی

های آنان از جمله تفریحی مناسب و همچنین ایجاد فضای صمیمی و بانشاط براساس فرهنگ جامعه و برآورده کردن انتظارات و خواسته

که از دیدگاه خاطر اینشود. در پایان، بههای ورزشی محسوب میهای مشارکت معلمین در فعالیتتأثیرگذارترین عوامل بر انگیزه

روی خانوادگی، های پیادههای خود برای ورزش کردن عنوان نمودند لذا برگزاری همایشامالت اجتماعی را از مهمترین انگیزهمعلمین، تع

 تواند نیاز آنان که با گروه بودن است را مهیا سازد. پیمایی گروهی و ایجاد مکان و زمان الزم با توجه به اشتغال این قشر از جامعه میکوه
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 های اسکیهای گردشگران ورزشی پیستبندی عوامل مؤثر بر انگیزهاولویت

 . مریم سبحان2  . مرتضی قناعت3.حمید رودباری 2 . عبدالعظیم جوکار تنگ کرمی1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی1

 نشگاه خوارزمی. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دا2 

 اداره آموزش و پرورش مشهد 2. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود، دبیر تربیت بدنی ناحیه 3

 اداره آموزش و پرورش مشهد 2. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد،دبیر تربیت بدنی ناحیه 2

 مقدمه

نیرویی درونی بوده انگیزه،  .است گردشگران برای انگیزه ایجاد عوامل ترینمتداول از یکی و دنیا در مهم ایعصن از یکی نیز ورزش امروزه

 (.1) گذاردثیر میأکند و با هدایت کردن توجه، بر رفتار تعامل رفتار انسان است و به سازگاری و انطباق انسان در زندگی کمک میکه 

دهد را تجربه، آرامش، خودیابی، های ورزشی سوق میه گردشگران ورزشی را به حضور در مکانهایی کترین انگیزه( مهم2222وی )

های بندی عوامل مؤثر بر انگیزه(. هدف پژوهش حاضر اولویت5کند )ای بیان میهای حرفهارتباطات بین فردی، سالمتی و مهارت

 د. باشهای اسکی استان تهران میگردشگران ورزشی از حضور در پیست

 شناسیروش

ها به صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه گردشگران پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. گردآوری داده

دادند که با توجه به شناور بودن جامعه، کل جامعه های اسکی استان تهران )پیست دیزین، شمشک، توچال و آبعلی( تشکیل میپیست

نفر به عنوان نمونه آماری  322گیری مورگان هزار نفر در نظر گرفته شد که بر اساس جدول نمونه 12دوره یکساله بیش از  در طی یک

 122پرسشنامه در این چهار پیست اسکی توزیع )هر پیست اسکی  222های پژوهش، پژوهش تعیین گردید. لذا به منظور گردآوری داده

پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده شده بود و نتایج پژوهش بر همین اساس  362ها، سشنامهپرسشنامه( که پس از جمع آوری پر

( که پس از ترجمه، روایی صوری و 5( بود)2222های گردشگران وی )ها پرسشنامه شناخت انگیزهتدوین گردید. ابزار گردآوری داده

زمینه توریسم ورزشی دارای تخصص بودند مورد تأیید قرار گرفت و تن از اساتید مدیریت ورزشی که در  11محتوایی این ابزار توسط 

بندی و تعیین (. و از آزمون تحلیل عاملی تأییدی نیز جهت اولویتα=226/2پایایی ابزار نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد )

 گردید. های اسکی استفاده ها در انگیزه گردشگران برای حضور در پیستسهم هریک از مؤلفه

 هایافته

نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که مؤلفه خودیابی از اهمیت بیشتری در افزایش انگیزه گردشگران برخوردار است که در جدول زیر 

 نشان داده شده است.  
 های اسکی. بار عاملی عوامل مؤثر بر انگیزه های گردشگران ورزشی در پیست1جدول

 
 رعاملیبا اولویت هامولفه ردیف

 232/2 اول خودیابی 1
 222/2 دوم آرامش 2
 221/2 سوم ایهای حرفهمهارت 3
 212/2 چهارم سالمتی 2
 625/2 پنجم ارتباطات بین فردی 0
 652/2 ششم کسب تجربه 6
 225/2 جهت متناسب بودن اندازه نمونه KMOون آزم 

 221/2 هاآزمون بارتلت جهت درست بودن تفکیک عامل
 226/2 ب آلفای کرونباخ پرسشنامهضری
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 گیرینتیجه

نتایج نشان داد که بیشتر گردشگران مؤلفه خودیابی را از طریق احساس خودپنداره مثبت، اعتماد به توانایی خود و بهره گرفتن مطلوب 

(، 2225دند که با نتایج هوانگ )های اسکی عنوان کرهای خود برای حضور در پیستترین عوامل انگیزهاز اوقات فراغت را از جمله مهم

ای از های حرفهچنین کسب سالمتی از طریق اسکی کردن و کسب مهارت(. هم2و3و2( همخوانی دارد)2222( و چانگ )2222کائو )

های اسکی شده بود. طریق کسب قوانین ورزش اسکی از جمله دالیلی بود که باعث افزایش انگیزه گردشگران برای حضور در پیست

تواند در حضور گسترده و پررنگ آنان در این مکان تفریحی و ورزشی های گردشگران میبراین توجه و شناخت از نیازها و انگیزهبنا

 پرهیجان مؤثر واقع شود.  
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 اورمیه شهرستان ورزشی اماکن وریبهره بر مؤثر عوامل بندیاولویت

 جواهر . مهدی3  سیفری کالته مه. معصو2  سجادی احمد . سید1

 مازندران دانشگاه ورزشی مدیریت دکتری . دانشجوی1

 مازندران دانشگاه . استادیار2

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی3

 

 مقدمه

 أثیرت ورزشی هایرقابت و مسابقات برگزاری و تمرینات اجرای بر هاآن کیفیت و هستند ورزشی هایفعالیت اجرای بستر ورزشی اماکن

 اصلی شعار که ورزشی اماکن بالفعل و بالقوه امکانات از بهینه استفاده: کرد تعریف چنین توانمی را ورزشی اماکن وریبهره. دارد مستقیم

 در ورزشی اماکن ضرورت به توجه با. باشد می ورزشی اماکن از صرفه به مقرون و بهینه استفاده ورزشی، اماکن داشتننگه پویا و زنده آن

 بین باشند.می ذیل اساسی فرضیه آزمون دنبال به مطالعه این پژوهشگران کنونی، دنیای در وریبهره اهمیت و ورزشی هایفعالیت اجرای

 .دارد وجود داریمعنی تفاوت ورزشی اماکن وریبر بهره مؤثر عوامل اولویت

  شناسیروش

 گیرینمونه روش و گیردمی بر در را ارومیه ورزشی اماکن مدیران کلیه قتحقی آماری جامعه. بود پیمایشی -توصیفی نوع از تحقیق روش

 جهت (1321) همکاران و کارگر توسط که ایپرسشنامه از ها،داده آوریجمع منظور به. است بوده نفر 65 نمونه تعداد و ساده تصادفی

. گرفت قرار تأیید مورد اساتید نظر با آن محتوایی و صوری روایی. شد استفاده بود، شده طراحی کشور ورزشی اماکن وریبهره بررسی

 استفاده فریدمن ناپارامتری آزمون از هایافته تحلیل و تجزیه منظور به(. 92/2) شد محاسبه کرونباخ آلفای ضریب کمک به نیز آن پایایی

 .  شد انجام SPSS افزار نرم وسیله به هاداده تحلیل و تجزیه و شد ( تعیین≥25/2P) سطح در آماری داریمعنی سطح. شد

 هایافته

 که طوری به دارد، وجود داریمعنی تفاوت ارومیه ورزشی اماکن وریبهره بر مؤثر عوامل اولویت بین که بود آن از حاکی تحقیق نتایج

 ارزیابی، و نظارت. 2 مدیریت،. 3 تسهیالت،. 2 انسانی، نیروی. 1: از عبارتند ترتیب به ورزشی، اماکن مدیران نظر از اثرگذار عوامل اولویت

 .فعالیت نحوه و زمان. 12 و نگهداری و تعمیر. 9 ریزی،برنامه. 2 مالی، وضعیت. 2 سازمانی، ساختار. 6 مداری، مشتری. 5

 گیرینتیجه

مدیریت  تسهیالت و انی،انس نیروی املوع که ورزشی اماکن وریبهره بر مؤثر عوامل بندیاولویت حاصل از تحقیق، هایعنایت به یافته با

 ریزی مناسبیورزشی، برنامه اماکن وریبهره و بهینه استفاده جهت ورزشی اماکن الزم است که مدیران باشند،می تأثیر بیشترین دارای

 در راستای این سه عامل کلیدی انجام دهند.

 وری، مدیران، ارومیهبهره ورزشی، اماکن :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

232 

 

های منابع انسانی، اماکن و تأسیسات و بودجه های دوم و سوم توسعه در بخشهای برنامه ژها و عملکردمقایسه شاخص

 تربیت بدنی آموزش و پرورش استان ایالم
 . محمد رضایی6. ساسان رمضانی  0. رضا محمدی 2  نظام الدین محمدی. 3  . احمد نوری2  .امیر عبدالمحمدی1

 ی و آسیب شناسی ورزش،  شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ایالم. کارشناس ارشد حرکات اصالح1

 . کاردانی آموزش ابتدایی، شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ایالم6و  2و  3و  2

 . کارشناس آموزش ابتدایی، شاغل در آموزش و پرورش شهرستان مهران0

 

 مقدمه

. تربیت بدنی در ساختن (1) باشد ای میتربیت در هر جامعه لیم وهای مهم و ارزشمند نظام تعتربیت بدنی و ورزش یکی از شاخه

های تربیت بدنی و . با توجه به اهمیت وجود برنامه(2) نمایدای در جامعه ایفا میاجتماعی پویا، فعال و با نشاط و سالم نقش ارزنده

ی انسانی الزم و متخصص، اماکن و تأسیسات و بودجه ها،  نیروتربیت، ضرورت برنامه ورزش در سطح جامعه و خصوصاً در نظام تعلیم و

 .(3) ناپذیر استامری اجتناب

 شناسی روش

جامعه آماری این تحقیق، سازمان آموزش و پرورش و سازمان مدیریت گردید. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا 

ها به گیری آنهای این تحقیق و اندازهآوری دادهنمونه انتخاب شدند. برای جمعهمین جامعه به عنوان  بود و ایالمریزی استان و برنامه

های مورد نیاز از منابع ، مراجعه و دادهایالماستان  ریزیمدیریت و برنامه های آموزش و پرورش وسازمان کشور، ریزیمدیریت و برنامه

های در نظر گرفته شده ها با شاخصتحقق عمل کردها، این داده های تنظیم شده، ثبت و سپس برایموجود استخراج و در چک لیست

 مقایسه گردید. 

 ها یافته

 برخی از نتایج مهم تحقیق عبارتند از : 

 22نفر که به ترتیب  22/2و در برنامه سوم  26/2افزایش تعداد معلمان تربیت بدنی به ازای هر هزار نفر دانش آموز در پایان برنامه دوم  -1

 رصد آن تحقق یافته است.د 25و 

و  15های ورزشی دانش آموزی به ازای هر هزار نفر دانش آموز استان به ترتیب دارای شاخص اولیه ها و زمینمساحت زیر بنای سالن -2

 آن تحقق یافته است. 2/21و12متر مربع در پایان برنامه دوم و سوم که به ترتیب  31

آموزی به ازای هر هزار نفر دانش آموز استان دارای شاخص اولیه صفر متر مربع در پایان ه دانشهای روباز و سرپوشیدمساحت استخر  -3

 متر مربع در برنامه سوم بوده که دربرنامه دوم و سوم عمل کرد صفر بوده است.  1و2برنامه دوم و به ترتیب دارای شاخص اولیه 

و  2222و در پایان برنامه سوم  1152و  922رتیب در پایان برنامه دوم شاخص اولیه اعتبارات جاری و عمرانی ورزش مدارس به ت -2

 درصد تحقق یافته است.  12و  63و در برنامه سوم  69و  95میلیون ریال که در برنامه دوم  9922

 گیری نتیجه

کارشناس ، ) متخصصی انسانی مین نیروأبه منظور تباشد لذا نسبت نیروی انسانی متخصص به کل دانس آموزان در حد قابل قبولی نمی

 های ورزشی وها و زمینتعداد سالن زن و مرد استان، نیروهای جدید استخدام و به کار گرفته شوند. معلم تربیت بدنی و ورزش (

با افزایش  شودپیشنهاد میباشد لذا آموزان نمیهای دانشدر حد بر طرف کردن نیازاستخرهای سرپوشیده و روباز دانش آموزی در استان 

کمبود بودجه عمرانی و جاری در ورزش  های جدید آغاز گردد.های نیمه تمام به بهره برداری رسیده و پروژهاعتبارات عمرانی استان، سالن

 روباز ده وسیسات سرپوشیأت اقدام جدی برای احداث اماکن و ریزی وبرنامه می توان هابودجه این با افزایشاین آموزان وجود دارد بنابردانش

 .یابدقهرمانی در بین دانش آموزان توسعه بیشتری  های همگانی وتا از این طریق ورزش ،دادانجام  های ورزشیو دیگر فعالیت
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 منابع انسانی، اماکن و تأسیسات، بودجه تربیت بدنی، آموزش و پرورش واژگان کلیدی:

  المللیبینبا استانداردهای  همدانو پرورش استان  مقایسه وضعیت ایمنی اماکن ورزشی تحت نظارت آموزشبررسی و 
 . مهدی میرزاحسینی2. علی خواجه بیاتی 3. حمید خواجه بیاتی 2 حمید رضا جلیلی. 1

 دانشگاه آزاداسالمی واحد نطنز تربیت بدنیکارشناسی ارشد . 1

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی آموزش وپرورش استان قم2

 ی اداره ورزش وجوانان استان قم. کارشناس ارشد تربیت بدن3

 پیام نورکرجدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه . 2

 

 مقدمه

با  همدانها و اماکن ورزشی تحت نظارت آموزش و پرورش استان بررسی و مقایسه وضعیت ایمنی فضاهدف تحقیق حاضر  

 .باشدمی بین المللیاستانداردهای 

 شناسیروش

آموزش و پرورش چهارگانه که جامعه آماری آن را کلیه اماکن ورزشی مربوط به مناطق  باشدمیارزیابی  –توصیفی  نوع تحقیق حاضر 

ای سیستماتیک )منظم( گیری چند مرحلهمدرسه به عنوان نمونه مورد نیاز به روش نمونه 35. (n=64دهند )تشکیل می همدانشهر 

شده توسط محقق، لیست ارزشیابی ایمنی اماکن ورزشی طراحینی و با استفاده از چکها به شکل میداانتخاب شدند. گردآوری داده

و با استفاده از  آوری شد که روایی صوری پرسشنامه به کوشش استادان متخصص در حیطه مدیریت بررسی و تأیید شده استجمع

های آمار ها از روشتحلیل داده گردید. به منظور تجزیه ومحاسبه  925/2مقدار آلفای کرون باخ ) پایایی پرسشنامه(   spss20افزار نرم

در سطح  SPSS20افزار ای( توسط نرمتوصیفی )فراوانی، درصد فراوانی و میانگین( و همچنین آمار استنباطی )آزمون تی تک نمونه

 .استفاده گردید P≤0/05معناداری 

 هایافته 

های های والیبال و دروازهها، پوشش فوم میلهناری زمین بازی تا دیوارها و ستونهای کهای فاصله خط، مالکنتایج آماری نشان داد

فوتسال و هندبال، وضعیت اسکوربورد سالن و میزان استحکام آن کمترین تطابق را با استانداردها داشتند و در وضعیت نامناسبی قرار 

سوزی، وسایل اطفاء حریق، مسائل ایمنی وسایل یری از خطر آتشها، امکانات الزم برای جلوگهای حفاظ پلهمالک (P≥0/05). دارند

های مداربسته، نزدیک به استاندارد بودند و در حد متوسط سیستم دوربین های سالن، وضعیت کفپوش سالن،بندی سانسبدنسازی، زمان

های اولیه، ها، کمکی و آبخوریشویشرایط بهداشتی دست های ایمنی سقف، تمیزی و عدم لغزندگی کف پوش،قرار دارند. مالک

ترین تطابق را با استانداردها داشتند و در وضعیت مناسب های بسکتبال بیشاستحکام و نصب دروازه فوتسال و هندبال و وضعیت حلقه

  (P≤0/05).قرار دارند

 گیرینتیجه 

ورزشی تحت نظارت آموزش و پرورش در مقایسه با توان گفت که وضعیت ایمنی اماکن به طور کلی میبا توجه با نتایج به دست آمده  

 استاندارهای موجود در حد متوسط قرار دارد.

 ایمنی، اماکن ورزشی، آموزش و پرورش، استانداردها واژگان کلیدی:
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 سالن های ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه ارزیابی وضعیت ایمنی

 زینب ایده لویی  .3.حسن قره خانی  2. رضا سلیمانی  1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی1

 استادیار دانشگاه زنجان. 2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان 3

 

 مقدمه

های اولیه مدیر تأسیسات ورزشی، امنیت حاضران، مشتریان، تماشاچیان و شرکت کنندگان می باشد. اگر یاک مادیر تأسیساات    از نگرانی

 ,hotskyکنندگان ورزشی اجتناب ناپذیر خواهد شد)را تأمین کند صدمه حاضران، مشتریان، تماشاچیان و شرکت نتواند امنیت تأسیسات

G. 2006محیطی ایجاد باشد. باهای اساسی مدیریت خطر در اماکن ورزشی می(. ارزیابی ایمنی تأسیسات و تجهیزات ورزشی یکی از گام 

 .Cassadyجلاوگیری کارد)   امااکن  ایان  در شاده  ایجااد  حاوادث  و هاا آسیب از بروز بسیاری از توان می ورزشی اماکن برای کاربران امن

(.اماکن ورزشی آموزش و پرورش در سراسر کشور و از جمله استان کرمانشاه دارای بیشاترین تعاداد در باین ساایر نهادهاا باوده و       2002

ث ایمنی در این اماکن از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا کاه  باشد بنابراین توجه به بحدارای بیشترین مخاطب و استفاده کننده می

 شود.  تحقیقی در این زمینه در استان  کرمانشاه انجام نشده ضرورت انجام این تحقیق بیش از پیش نمایان می

 شناسیروش

انجام شد. جامعه و نمونه آمااری ایان   لحاظ شیوه اجرا توصیفی پیمایشی بود که به شکل میدانی  از لحاظ هدف کاربردی و این تحقیق از

(.ابزار گردآوری اطالعات شاامل   N=42تحقیق شامل کلیه مدیران ورزشی اماکن ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه  بود)

تادان مادیریت  تان از اسا   12هاا، از نظار   های ارزیابی ایمنی اماکن ورزشی بود که برای تعیین روایای محتاوایی آن  لیستپرسشنامه چک

ها از آمار توصیفی شاامل جاداول   محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده 26/2ورزشی استفاده شد، پایایی نیز به روش آلفای کرونباخ 

 باه بااالخوب ،   222) برای پاسخ به ساؤاالت تحقیاق از روش امتیاازدهی    چنیناستفاده شد. هم نمودارها و مرکزی هایشاخص فراوانی ،

 شد.    ضعیف( استفاده122پایین تر از  متوسط و222تا122بین
 . وضعیت ایمنی تأسیسات و ساختمان سالن های ورزشی آموزش و پرورش استان کرمانشاه1جدول 

 وضعیت میانگین فراوانی متغیر مورد نظر

 ضعیف 22/12 22 جایگاه تماشاگران

 متوسط 26/12 22 های ورودی و خروجیدرب

 متوسط 92/22 22 یهای بهداشتسرویس

 ضعیف 22/12 22 رختکن و دوش

 متوسط 21/16 22 تهویه و دماساز

 ضعیف 29/5 22 تابلوها و عالئم راهنما

 ضعیف 32/11 22 های اولیهکمک

 خوب 92/22 22 نور و صوت

 متوسط 21/15 22 هاحفاظ

 متوسط 3/132 22 های ورزشیتأسیسات و ساختمان سالن

 

شدند که نتایج تحقیاق نشاان    لحاظ مؤلفه 9پرورش استان کرمانشاه،  وورزشی آموزش  هایسالن ساختمان و سیساتتأ ایمنی بخش در 

 در حد متوسطی بود.   3/132های ورزشی آموزش و پرورش استان با میانگین امتیاز داد وضعیت کلی ایمنی تأسیسات و ساختمان سالن
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 گیرینتیجه

 متوساطی  وضاعیت  در ایمنی نظر از استان کرمانشاه وپرورش آموزش ورزشی هایسالن تأسیسات و مانساخت که داد نشان تحقیق نتایج

(کاه در تحقیقای   1393( و حساامی ) 1322( ، سایارنژاد ) 1322(، باای ) 1323داشت این یافته با نتایج تحقیقات سیاح و همکاران ) قرار

 وضاعیت  در ایمنای،  درصد 65 با تأسیسات و و سازها ایمنی ساخت شاخص در کشور ایحرفه نهم لیگ میزبان هایاستادیوم عنوان کرد

 هاای تربیات بادنی وضاعیت    دانشکده ورزشی های( که عنوان کرد سالن1392های فرزان )دارند مغایرت داشته ، ولی با یافته قرار خوبی

عناوان کارد و    های تهران را نامناسبدانشگاه یورزش فضاهای ایمنی وضع ( که1326همکاران ) و ندارند، فارسی مطلوبی و مناسب ایمنی

چنین داد، همسو است. هم خبر ایمنی بخش های تربیت بدنی دردانشکده ورزشی تأسیسات کیفیت کلی نقصان ( که از1322چیان )کوزه

 ورزشی ارومیه بیانگر هایهمجموع و اماکن در نظارت و کنترل ایمنی، استاندارد ( در مورد بررسی1392تحقیق سهرابی و همکاران ) نتایج

بودند که باا   استاندارد از درصد پایین تر 96 با نمونه 22 و بوده متوسطی حد در استانداردها به نسبت درصد2/3نمونه با  یک که است این

 (.1392های تحقیق حاضر همسو بود )سهرابی  یافته

ران این آموزش و پرورش باید در سااخت امااکن و تأسیساات ورزشای     توان چنین گفت که مدیهای تحقیق میدر نهایت با توجه به یافته

هاای  اندازی گرایش مهندسی ورزشای در دانشاکده  شود تا با راهتنها به نظرات مهندسان و معماران اکتفا نکنند. عالوه بر این پیشنهاد می

د دارد( ضمن کاربردی کردن آموزش در ایان  تربیت بدنی کشور )چیزی که در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرو در عرصه ورزش وجو

 ساز افزایش کیفیت ساخت و ساز اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز شوند.رشته ، زمینه

 تأسیسات ورزشی، تجهیزات، مدیران ورزشی، اماکن ورزشی   واژگان کلیدی:
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 استان زنجان بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده

 . سپیده شبانی 2. بهزاد ابراهیمی  3. رسول فرجی  2هرعلی همتی نژاد . م1
 . دانشیار دانشگاه گیالن1

 . استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان2 

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن2و3 

 

 مقدمه

تجهیزات و  ،فضاها همچونای از شرایط و امکانات مجموعه بودنمستلزم فراهم  های بدنیورزشی و فعالیتهای اجرای مطلوب برنامه 

تواند منجر به توجه به مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی و بهبود آن می(. در همین راستا، 2ت )وسایل استاندارد اس

عدم توجه به  د. از سوی دیگر،های تفریحی و آموزشی گردها و فعالیتهای ورزشی و جذابیت رقابتارتقای سطح کمی و کیفی عملکرد

( مدیران اماکن و 1992) 22بنا به گفته پارکز. شد ی برای کاربران این اماکن خواهدثوضعیت ایمنی اماکن ورزشی موجب بروز حواد

 مدیران اساسی هاینگرانی از (. یکی3های ورزشی باید با وظیفه قانونی مراقبت از تماشاگران، بازیکنان و مسئوالن، آشنا باشند )رویداد

است  تفریحی و آموزشی هایفعالیت یا ورزشی رویدادهای در کنندگانشرکت و تماشاگران ایمنی و سالمت تأمین ورزشی، تأسیسات

افزایش جمعیت متقاضی استفاده از اماکن ورزشی نیز لزوم توجه به ایجاد تأسیسات ورزشی مناسب و استاندارد را دو چندان کرده  (.2)

با توجه به توضیحات فوق و اهمیت ایمنی اماکن ورزشی، در این تحقیق وضعیت ایمنی اماکن ورزشی استان زنجان بررسی (. 1است )

 شده است.

 شناسیروش

چک . ساخته مورد مطالعه قرار گرفتلیست محققسالن چند منظوره سرپوشیده( استان زنجان با استفاده از چک 23اماکن ورزشی ) کلیه

 12های ورزشی چند منظوره را در چهار بعد امکانات بهداشتی )گویه در مقیاس لیکرت شش ارزشی است و ایمنی سالن 53لیست شامل 

سنجد. روایی گویه( می 12گویه(، جایگاه تماشاچیان و سکوها ) 6گویه(، لوازم و تجهیزات ورزشی ) 23گویه(، ساختمان و تأسیسات )

نرمال بودن با توجه به غیر پایایی آن نیز با استفاده از ضریب همبستگی درونی محاسبه شد. قرار گرفت و ابزار مورد تأیید متخصصان

 .استفاده شد P≤25/2داری های تحقیق در سطح معنیبندی فریدمن برای آزمون فرضیهاز آزمون رتبه، هاتوزیع داده

 هایافته

داری باالتر از وازم و تجهیزات و نیز ایمنی امکانات بهداشتی به طور معنیامتیاز ایمنی ل میانگیننشان داد ای آزمون تی یک نمونه نتایج 

(. در مقابل، امتیاز ایمنی جایگاه تماشاگران و ایمنی ساختمان و P=000/0)( بوده و وضعیت مناسبی داشتند 3مقدار متوسط )عدد 

بی شد. همچنین، با توجه به نتایج آزمون رتبه بندی ( قرار داشت و نامناسب ارزیا3تجهیزات با اختالف کمی از مقدار متوسط )عدد 

وجود داری تفاوت معنیاماکن ورزشی مورد مطالعه  های چهارگانه ایمنی درهایمنی مؤلف وضعیت بین، 1فریدمن، مندرج در جدول 

نیز جایگاه تماشاچیان به  لوازم و تجهیزات ورزشی و، امکانات بهداشتی، ساختمان و تأسیسات( و بر اساس آن ایمنی P=000/0)داشته 

 .های اول تا چهارم قرار گرفتندترتیب در رده

 

 

 

 

                                                           
47. Parks  
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 اولویت ابعاد ایمنی ی. نتیجه آزمون رتبه بندی فریدمن در مورد مقایسه1جدول

 داریسطح معنی درجه آزادی Chi-square ی میانگینرتبه  میانگین ±انحراف استاندارد رمتغی

 51/2 696/3 ±222/2 و تأسیسات ساختمانایمنی 

222/232 * 3 221/2 

 23/1 352/3±222/2 بهداشتی ایمنی امکانات

 22/3 262/2±321/2  تجهیزاتایمنی لوازم و 

 93/1 212/3±522/1 ایمنی جایگاه تماشاچیان

 

 گیرینتیجه

نتایج پژوهش نشان داد که داردهای موجود است. ها بر اساس استانی رعایت اصول ایمنی برای وسایل و تجهیزات، انتخاب آناولین جنبه

تجهیزات و لوازم ورزشی و ساختمان و تأسیسات اماکن ورزشی سرپوشیده استان از نظر ایمنی در وضعیت مناسبی )با توجه به مقدار 

استان در وضعیت  دهمتوسط( قرار دارند. سایر نتاج نشان داد ایمنی امکانات بهداشتی و جایگاه تماشاچیان اماکن ورزشی سرپوشی

ها از جمله عواملی بودند که ها و خروجیهای پزشکی، سیستم برق اضطراری و عالئم راهنما در ورودیاتاق فوریت نامناسبی قرار دارند. 

پی های جمعیت و در نهایت مسائل و مشکالت امنیتی را در تواند بروز بی نظمیها میوضعیت نامناسبی داشتند و عدم توجه به آن

با توجه به نتایج پژوهش حاضر ( همخوانی دارد. 1391( و فارسی و همکاران )1392این نتایج با بخشی از نتایج کوزه چیان )داشته باشد. 

ها ضعف شدیدی داشته و نیازمند اتخاذ راهکارهای اثربخش از سوی ابعاد امکانات بهداشتی و ایمنی جایگاه تماشاچیان در برخی قسمت

  باشند.ان اماکن ورزشی استان میاندرکاردست

 : ایمنی، اماکن ورزشی، مدیریت ریسکواژگان کلیدی
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 های منتخب استان کرمانشاهوری اماکن ورزشی خصوصی و دولتی شهرستانو مقایسه بهرهبررسی 

 . هاشم کوزه چیان2. بهزاد مهدوی 3. مهدی ناظمی 2 . سعید رضایی تلیابی1

 کتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس. دانشجوی د1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد2

 . دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور3

 . استاد دانشگاه تربیت مدرس2

 

 مقدمه

به منظور حداکثر (. 1های فعال و زنده است )در نظام کنونی جهان، توسعه اماکن ورزشی و ارتقاء آن یکی از اهداف عمده سازمان 

در این میان اماکن، تسهیالت و (. 2استفاده از این تجهیزات و اماکن، در دسترس بودن آن برای همه اقشار جامعه امری ضروری است )

د این فضاها در کشور شوند، و با توجه به کمبوتجهیزات ورزشی به عنوان یک پیش نیاز و ضرورت جهت پرداختن به ورزش محسوب می

وری، مسئولیت اصلی هر سازمانی است و ها بسیار حیاتی و ضروری می باشد. بهبود بهرهورتر کردن آنما، خصوصاً در مناطق محروم، بهره

 وری با شناخت و تحلیل آن مقدور است.افزایش بهره

 روش شناسی

آوری شد. جامعه آماری شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع های آن بهباشد که دادهپیمایشی می -روش تحقیق حاضر توصیفی

های منتخب استان کرمانشاه )هرسین، صحنه، کنگاور و سنقر( بودند که با توجه به این تحقیق کلیه مدیران اماکن ورزشی شهرستان

ساخته استفاده شد که برای از پرسشنامه محققآوری اطالعات محدود بودن جامعه، نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع

آوری گردید و پایایی آن نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن بر تعیین روایی آن نظرات اساتید و متخصین این امر جمع

ر توصیفی و استنباطی استفاده ها از آمابدست آمد تأیید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده 2922های حاصل از پرسشنامه اساس داده

 شد.

 هایافته

های منتخب استان کرمانشاه تفاوت معنی وری اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهرستانهای این تحقیق نشان داد که بین بهرهیافته 

 آمده است. 1داری وجود دارد که خالصه نتایج در جدول 
 رزشی دولتی و خصوصی شهرستان های منتخب استان کرمانشاهبرای مقایسه بهره وری اماکن و t. نتایج آزمون 1جدول

 اماکن ورزشی نام شهرستان
داری سطح معنی

 K-Sآزمون 
 میانگین تعداد اماکن

انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 هرسین
 9 2959 2939 12 29392 دولتی

*29221 
 2 2931 2955 5 29522 خصوصی

 صحنه
 16 2969 3932 12 29922 دولتی

*29221 
 2 2935 2923 5 29352 خصوصی

 کنگاور
 13 2922 2992 12 29222 دولتی

*29221 
 2 1923 3923 2 29192 خصوصی

 سنقر
 22 2922 3922 23 29232 دولتی

*29221 
 9 2966 3923 12 29225 خصوصی

 

 نتیجه گیری
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های منتخب کرمانشاه تفاوت ی اماکن ورزشی خصوصی و دولتی شهرستانورهای تحقیق نشان داد که بین بهرهنتایج مربوط به یافته 

( که این 3کند )شغل ایجاد می 3( گزارش کردند هر باشگاه خصوصی به طور متوسط 1322یوسفی و کریمی )داری وجود دارد. معنی

وری اماکن خصوصی یق که میانگین بهرهباشد که با نتایج این تحقوری بهتر نسبت به اماکن ورزشی دولتی میخود نشان دهنده بهره

( در تحقیق خود نقش و اهمیت نیروی انسانی 1325باشد، همخوانی دارد. کارگر و همکاران )وری اماکن دولتی میباالتر از میانگین بهره

یروی انسانی و مدیریت در دو های این تحقیق همخوانی دارد، چرا که ن( که با یافته2دانند )وری حیاتی میو مدیریت را در افزایش بهره

در بخش خصوصی چون بیشینه کردن سود بیش از هر چیز مدنظر سهامداران و مدیران باشد. بخش خصوصی و دولتی کامالً متفاوت می

شود اقدامات الزم توسط ، از این رو پیشنهاد میگیرددر جهت کسب سود بیشتر صورت می اماکناست، بیشترین استفاده ممکن از 

وری این اماکن فراهم های ذیربط جهت واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی انجام شود تا موجبات افزایش بهرهمانساز

 گردد.

 وری، اماکن ورزشی دولتی، اماکن ورزشی خصوصیبهرهواژگان کلیدی: 
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 زهای رویداد ورزشی سبمرور مطالعات انجام شده در مورد شاخص

 . محمد علی قره3   . رضا شجیع2  . نسترن زهتابیان1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت رویدادهای ورزشی دانشگاه پیام نور استان البرز1

 . استادیار دانشگاه پیام نور2

 . دانشیار دانشگاه پیام نور3

 
یافتاه محساوب شاده و رویادادهای     بویژه کشاورهای توساعه   ترین اهداف کشورهاقرار گرفتن ورزش در خدمت توسعه پایدار یکی از مهم

توانناد زمیناه   هایی ارزشمند در این راستا، ضمن تأثیرات فرهنگی و اقتصادی فراوان بار کشاورهای میزباان، مای    ورزشی به عنوان فرصت

ف از انجاام پاژوهش ماروری    های حفظ محیط زیست را فاراهم ساازند. هاد   های توسعه پایدار بویژه رعایت شاخصمعرفی و ترویج ارزش

ای و همچناین  های یک رویداد ورزشی سبز باود. باه هماین منظاور از مناابع کتابخاناه      حاضر مرور مطالعات انجام شده در مورد شاخص

-طبقهبودند استفاده شد. منابع بازیابی شده پس از « رویداد سبز»های معتبر اطالعاتی که مرتبط با موضوع مقاالت منتشر شده در پایگاه

گیری از منابع انارژی پایادار، اصاالح سیساتم تغذیاه      سازی مصرف انرژی، بهرهها نشان داد؛ با بهینهبندی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته

هاای یاک   تارین شااخص  ورزشکاران با رعایت مسائل محیط زیست و درنهایت استفاده از سوخت سبز برای سیستم حمل و نقال از مهام  

ای مهم در ارتقااء نقاش   های رویداد سبز به عنوان مؤلفهها، ضروریست شاخصشود. برپایه یافتهاین راستا محسوب میرویداد ورزشی در 

 رویدادهای ورزشی در توسعه پایدار کشورها مورد توجه قرار گرفته و بیش از پیش مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

 هاشاخص : رویداد سبز، ورزش، توسعه پایدار،واژگان کلیدی
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 مشارکت بخش خصوصی در ورزش  بندی عوامل بازدارندهشناسایی و رتبه

 )از دیدگاه کارشناسان استان زنجان(
 . حسن قره خانی3. کورش ویسی 2. سیده پریسا قوامی 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات کردستان1

 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج .2

 . استادیار دانشگاه زنجان3

 مقدمه

های ( و مدارک معتبری درباره تأثیر کمک5، 2، 3، 2، 1اند )سازی در بخش ورزش تأکید کردهمطالعات مختلفی بر اهمیت خصوصی 

 نمازسا در زیخصوصیسامثبت  اتثرا ( در دست است. الکن،5و کانادا )( 2سازی در بهبود ورزش و اقتصاد اروپای شرقی)خصوصی

مشارکت بخش خصوصی در ورزش با تأکید  عوامل بازدارندهای از پارهبندی رتبهتحقیق حاضر  است. هدف پایین ربسیا ایران بدنی تربیت

 باشد.می فرهنگی اجتماعی، حقوقی قانونی و اقتصادی مالی بر عوامل

 شناسیروش

ها و مربی ها، مدیران باشگاههای ورزشی، اساتید دانشگاهحقیق از نوع کاربردی است. جامعه آماری شامل خبرگان ورزشی )رئیس هیأتت 

که از پایایی )آلفای کرونباخ برای  است آوری، پرسشنامهابزار جمعباشد. نفر می132و کارشناسان ورزش( استان زنجان و نمونه آماری 

و  spss افزارنرم در هادادهتحلیل . ( مطلوب برخوردار است252/2و اقتصادی مالی 225/2، حقوقی قانونی222/2تماعیعامل فرهنگی اج

 آزمون ناپارامتریک فریدمن انجام شد.

 هایافته

گذاران، عدم یه. در بعد فرهنگی اجتماعی، حمایت نکردن از سرما(≥25/2P)، دارای رتبه یکسانی نیستند های عوامل بازدارندهزیرشاخص 

های باالی ساخت و ساز، باال بودن نرخ هزینه، سازی و عدم مطالعه و آشنایی مردم؛ و در بعد اقتصادی مالیآشنایی مدیران با خصوصی

حقوقی قانونی، دارای رتبه های عوامل زیرشاخص سود تسهیالت، و عدم ارایه تسهیالت مالی مناسب دارای بیشترین بازدارندگی هستند.

لحاظ ، تحلیل نهایی صورت گرفت که نشان داد عوامل به مجموعه عواملبندی منظور رتبههستند )بدون جدول(. به (≤25/2P)کسانیی

. عامل حقوقی قانونی در رتبه اول؛ عامل اقتصادی مالی در رتبه دوم و عامل فرهنگی (≥25/2P)اولویت از رتبه یکسانی برخوردار نیستند 

 (.1م بازدارندگی قرار دارند)جدولاجتماعی در رتبه سو
 مالی و رتبه هر عامل اقتصادی و قانونی حقوقی اجتماعی، فرهنگی یکسان نبودن رتبه عوامل به : مربوطآزمون فریدمن نتایج .1جدول

 نتایج آزمون

تعداد  هاآماره

 نمونه

درجه  2xآماره 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 29221 2 199292 132 نتایج

 هارتبه

 اولویت ایمیانگین رتبه یر معیارمتغ

 اول 2953 عامل حقوقی قانونی

 دوم 2992 مالی عامل اقتصادی

 سوم 3921 عامل فرهنگی اجتماعی
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  گیرینتیجه

 گردد.بر این اساس، راهکارهای زیر پیشنهاد می دارای رتبه یکسانی نیستند. هاعوامل بازدارنده و زیرشاخصتحقیق نشان داد 

سنجی ایجاد قوانین وانین حمایتی از حضور بخش خصوصی در ورزش همچون تخفیف در بیمه، مالیات و عوارض و امکانایجاد ق -

 سازی در بخش ورزش.تر برای خصوصیمنعطف

های ارایه تسهیالت مالی جهت تأسیس فضاهای ورزشی و کاهش نرخ سود تسهیالت اعطایی و مدیریت هزینه برای کاهش هزینه -

 از.ساخت و س

سازی و تشویق مردم به استفاده از تقویت ساختار حمایتی دولتی و عمومی و افزایش آگاهی مدیران و عموم مردم با مزایای خصوصی -

 فضاهای ورزشی خصوصی.

نتایج  باشد.گذاران همسو می( مبتنی بر نرخ باالی سود تسهیالت اعطایی برای سرمایه1323های تحقیق رضوی )نتایج تحقیق با یافته 

 باشد.( در راستای تأثیر طبقه شغلی بر عوامل اقتصادی با توجه معنادار بودن اختالف همسو نمی1392های قره خانی )تحقیق با یافته

 بندی، عوامل بازدارنده، بخش خصوصی، ورزشرتبه واژگان کلیدی:
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 البرز انتعیین موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش است

 . پریسا حیدری3. سعید حسنی 2. علی جعفری 1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی2و1

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی3 

 

 مقدمه

های مختلف، باعث پیدایش صنعت ورزش شده است. ورزش و اقتصاد با یکدیگر در توسعه ورزش و دستاوردهای اقتصادی آن در عرصه  

مند شوند. از طرفی، توانند از منابع بسیار بهرهگذاری در ورزش میهای خصوصی با سرمایهها و شرکتدولتکه طوری تعامل هستند، به

امروزه در کشورهای مختلف، منابع  (.1ها می تواند نقش مؤثری داشته باشد )های مختلف توسعه اقتصادی شرکتورزش نیز در جنبه

ها بخش خصوصی است. این بخش، با انگیزه کسب سود و گردد که یکی از آنتأمین می مالی برای ارائه خدمات ورزشی از منابع مختلفی

گذاری بخش خصوصی در ورزش استان البرز (. هدف از این تحقیق بررسی موانع سرمایه2شود )ها میدرآمدزایی وارد بسیاری از حوزه

باشد.می

 شناسیروش

ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است که بصورت آوری دادهی و به لحاظ جمعاین تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربرد  

گذاران حوزه ورزش، مدیران ورزش و نخبگان ورزش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولین حوزه صنعت، سرمایه

ها از آوری دادهبرای گرده آماری انتخاب شدند. ها به عنوان نموننفر آن 92نفر(، که طبق جدول مورگان  122استان البرز بودند )

) شامل  لفهؤمهفت سوال در  22پرسشنامه مشتمل بر( استفاده گردید. این 1392پرسشنامه طرح پژوهشی خسروی زاده و همکارش )

 ضریب پژوهش این اشد. دربی(  میاسیو س ،یفرهنگ ،یتیو حما یقیتشو ،یتیریمد ،یاقتصاد ه،یو بازار سرما یاطالع رسان ،یموانع قانون

اسمیرنوف، همبستگی  -آزمون کولموگروف ها ازبرای تجزیه و تحلیل داده محاسبه شد. 26/2از طریق آلفای کرونباخ  پرسشنامه پایایی

 .گرفت انجام spss19 افزارنرم از استفاده با آماری پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. عملیات

 هایافته

ای به ترتیب با موانع محیطی ج تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش استان بر اساس مدل سه شاخهنتای 

)موانع اقتصادی، اطالعاتی و بازار سرمایه، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی(، موانع ساختاری )قانونی و حقوقی( و موانع رفتاری )مدیریتی 

کمبود قوانین مناسب و کارآمد در مورد ( مبنی بر 1323ها با نتایج تحقیق مهدوی )باشد. یافتهو حمایتی و تشویقی ( مواجه می 

 باشد.( همخوان می1323و نتایج تحقیق رضوی ) گذاری بخش خصوصی در ورزشسرمایه

 نتیجه گیری

ادرت نمایند تا زمینه و بسترهای شایسته است که مسئولین و دست اندرکاران، با یافتن راهکارهایی مناسب در جهت حل مشکالت مب 

-گذاری بخش خصوصی در ورزش استان هر چه بیشتر تسهیل گردد و منجر به رشد و توسعه بیشتر آن در ابعاد و جنبهالزم برای سرمایه

 های همگانی، تعلیم و تربیتی، قهرمانی و حرفه ای شود.

 سرمایه گذاری، بخش خصوصی، استان البرزواژگان کلیدی: 
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 قم صبای فوتبال تیم خانگی هایبازی در تماشاگران حضوربر  مؤثر عوامل بندیولویتا

 محمدی. علی3سیفری   کالته . معصومه2سجادی  احمد . سید1

 مازندران دانشگاه ورزشی مدیریت دکتری . دانشجوی1

 مازندران دانشگاه . استادیار2

 مازندران دانشگاه ورزشی مدیریت دکتری . دانشجوی3

 

 قدمهم

 منابع ترینمهم از و اصلی یسرمایه همچنین و دارند فوتبال صنعت حیات یادامه در انکارناپذیری نقش فوتبال تماشاگران که آنجا از

 بین تنگاتنگ و نزدیک تعاملی خدماتی، هایمؤسسه عنوان به فوتبال هایباشگاه در که آنجایی از و شوندمی محسوب هاباشگاه درآمد

 و بهتر چه هر  ارائه با داده، خرج به بیشتری حساسیت زمینه این در هاباشگاه است الزم دارد، وجود تماشاگران و دماتیخ کارکنان

 آزمون فرضیه اساسی ذیل دنبال به مطالعه این پژوهشگران لذا. کنند فراهم را تماشاگرانشان مندیرضایت امکان کیفی، خدمات بیشتر

 .دارد وجود داریمعنی تفاوت صبای قم فوتبال تیم خانگی هایبازی تماشاگران در حضور بر مؤثر لعوام اولویت بینباشند. می

  شناسیروش

گیری گیرد و روش نمونهاستان قم را در بر می شهروندان مرد جامعه آماری تحقیق کلیهپیمایشی بود.  -روش تحقیق از نوع توصیفی

ساخته استفاده شد که روایی صوری و ها از پرسشنامه محققآوری دادهاست. به منظور جمعنفر بوده  325تصادفی ساده و تعداد نمونه 

(. به منظور تجزیه 29/2آن با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفته بود. پایایی آن نیز به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد ) محتوایی

تعیین شد و تجزیه و تحلیل  (≥25/2P) آماری در سطح داریطح معنیه شد. ساستفاد فریدمنآزمون ناپارامتری ها از و تحلیل یافته

 انجام شد.   SPSSها به وسیله نرم افزار داده

 هایافته

-معنی تفاوت صبای قم فوتبال تیم خانگی هایبازی تماشاگران در حضور بر مؤثر عوامل اولویت بین که بود آن از حاکی تحقیق نتایج

 تسهیالت، و امکانات. 2 اقتصادی، عوامل. 1: از عبارتند ترتیب به شهروندان، نظر از اثرگذار عوامل اولویت که طوری به دارد، وجود داری

 .انگیزشی عوامل. 6 و ریزیبرنامه. 5 عاطفی، عوامل. 2 بازی، جذابیت. 3

 گیرینتیجه

 اقتصادی، عواملهای صبای قم و اهمیت مؤلفه وتبالف تیم خانگی هایبازی تماشاگران در حضور بر مؤثر عواملبا توجه به اولویت 

استادیوم و  به آسان آمد و ورزشگاه، رفت فضای پاکیزگی و مسابقات، بهداشت بلیت توجه به قیمت ،بازی جذابیت تسهیالت و و امکانات

 باشد.مسابقات، از جمله اقدامات مثبت در راستای جلب نظر و حضور تماشاگران می افزایش کیفیت

 قم، لیگ فوتبال، میزبانی، تماشاگران صبای باشگاه ژگان کلیدی:وا
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 ها از حمایت مالی رویدادهای ورزشی بررسی دیدگاه مدیران شرکت

 . مهرداد شادی وند2. طاهره ازمشاه  3. ابراهیم مزارعی  2. اعظم شادی وند  1
 . عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شهرستان دره شهر1

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز. 2

 . عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3

 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج2

 مقدمه

 یک وسیله به (جهیزاتیت و انسانی مالی،) منابع نمودن فراهم از عبارتست بازاریابی ارتباطات عناصر از یکی عنوان به مالی حمایت

 تا و ...( ورزشی رویداد ورزشی، شخصیت ورزشی، تیم یک مانند) شده حمایت یک برای مستقیم طور به (مالی حامی) شرکت یا سازمان

 را ورزش از مالی حمایت (.1)پذیرد  انجام شرکت یا سازمان برای نظر مورد منافع و سرمایه بازگشت شده، حمایت هایفعالیت طریق از

 و فرهنگی تجاری، مسائل از برداریبهره به دسترسی برای رویدادها و افراد ورزشی، هایفعالیت در گذاریسرمایه عنوان به توانمی

 حمایت برای هاشرکت سوی از تضمین و حمایت درخواست مورد در مشاوره اسکریبر، زعم به(. 2) کرد تعریف ورزش به مربوط اجتماعی

 (.2) است ورزشی های باشگا و هاسازمان بازاریابی بخش وظایف ترینمهم از (بازیکن و تیم لیگ، د،رویدا) ورزش از مالی

 شناسیروش

 .(N=n=50)دهند استان ایالم را تشکیل می صنعتیهای باشد. جامعه آماری کلیه صاحبان شرکتمی پیمایشیروش پژوهش توصیفی 

 بدست آمد. 22/2از اساتید صاحب نظر بررسی شد و پایایی آن  ساخته و روایی آن توسط ده نفرپرسشنامه محقق
  ورزش از مالی حمایت با شرکت اقتصادی اهداف تحقق میزان میانگین مقایسه  t. آزمون1جدول

 ورزش از مالی حمایت با ها شرکت اقتصادی اهداف
 سطح

 متوسط
 SD t میانگین

 سطح

 معناداری

 222/2 19/3 23/1 53/1 2 شرکت کاالهای فروش افزایش

 229/2 23/2 11/1 52/1 2 فروش بازار گسترش

 29/2 21/1 25/2 29/1 2 فعلی مشتریان با ارتباط کردن مستحکم

 22/2 22/2 21/2 29/1 2 جدید مشتریان آوردن بدست

 222/2 26/2 22/2 62/1 2 رقیب شرکتها با رقابت ایجاد

 22/2 35/2 93/2 62/1 2 ها رسانه نقش با مرتبط عوامل مجموع

 

 گیرینتیجه

باشد ( می1999ها همسو با نتایج شانک )شود. یافتهنمی محقق ورزش از مالی حمایت طریق از هاشرکت اهداف که دهدنشان می هایافته

 نمدیرا دیدگاه از است. بیشتر فروش و جدید بازار جستجوی شدن، حامی برای هاشرکت مهم اهداف و دالیل از یکی که معتقد وی

 دالیل از یکی باشد،که مفید تواندنمی هاشرکت اقتصادی اهداف تحقق برای مطلوب ابزاری عنوان به مالی حمایت خصوصی هایشرکت

 هارسانه پوشش مالی، حمایت بازاریابی و تبلیغاتی کارآیی افزایش راستای در شودمی پیشنهاد است. ورزش از هاآن حمایت عدم مهم

 و ترمناسب هاشرکت تبلیغاتی هایآرم و تابلوها جایگاه دهد. همچنین، قرار پوشش تحت را ورزشی هایرشته تمام و شده مطلوبتر

 کنند. پیدا ورزشی رویدادهای از مالی حمایت برای بیشتری تمایل هاشرکت تا باشد ترجذاب

 ی، شرکتورزش ی، رویدادمال یتحماواژگان کلیدی: 
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 ری نیروی انسانی در وزارت ورزش و جوانانوارتباط سرمایه فکری با بهره

 . پریسا نوراللهی3. جواد آزمون  2. عباس نظریان  1

 رجایی تهران استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید. 2و  1

 دانشجوی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران. 3
ترین وری یکی از عمدهآید که بهرهرمیدارند و چنین بهای ورزشی دخالت ها از جمله سازمانعوامل زیادی در رشد و پیشرفت سازمان

تقویت سرمایه فکری (. 1)وری بستگی داردهای ورزشی به بهرهها و همچنن سازمانها در سازمانباشد، از طرفی بقا و تداوم فعالیتها آن

 نامشهودی هایدارایی عنوان تحت اغلب را فکری یسرمایهشود. پیوندهای مرئی و نامرئی می سازمان موجب ایجاد و استحکام در

تحقیق . (2)کارگرفت های ورزشی بهدر سازمان همچنین سازمان پایدار رقابتی مزیّت برای منبعی عنوان به توانمی که کنندمی توصیف

ژوهش حاضرشامل جامعه آماری پ باشد.از نوع همبستگی می و ها توصیفیاز جهت شیوه گردآوری داده حاضر از نظر هدف کاربردی،

فی ساده بر اعضای نمونه به صورت تصاد .باشدمیفرن 622بر طبق آمار ارائه  شده  کلیه کارکنان حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان که

(  استفاده 1992گیری سرمایه فکری از پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس )منظور اندازه فر انتخاب شدند. بهن 232طبق جدول مورگان  

بر اساس ، ( بر اساس مدل اچیو استفاده شد1325وری سازمانی منابع انسانی از پرسشنامه جاهد)منظور سنجش بهره همچنین به شد.

ها در نمونه نرمال بود، بنابراین، توزیع کلیه داده α=25/2ها بیشتر از داری تمام مؤلفهاسمیرنوف چون سطح معنا –آزمون کلوموگروف

 است.
 وری نیروی انسانیچندمتغیری متغیرهای پژوهش  در پیش بینی بهرهنتایج رگرسیون 

 مدل
 ضریب همبستگی استاندارد ضریب همبستگی استاندارد نشده

t 

 
Sig. 

B خطای استاندارد Beta 

 221/2 5/9  22/2 22/26 مقدار ثابت

 221/2 29/2 191/2 269/2 159/2 سرمایه فکری

p،≥2/221 ،  Ϝ =66/2  R2=2/512 

توان وری نیروی انسانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد همچنین میتوان گفت بین سرمایه فکری و بهرهبا توجه به جدول باال می

وجود دارد. از این رو، جهت شناسایی و تبیین ضرایب « سرمایه فکری» از طریق« وری منابع انسانیبهره»بینی طرح نمود که توان پیشم

است تا جدول ضرایب رگرسیون عنوان شود. با توجه به جدول باال و ضرایب رگرسیون چند متغیری با روش ورود  رگرسیون، ضروری

  توان معادله رگرسیون را به شرح رو به رو ارائه کرد.همزمان و همچنین ضرایب رگرسیون بدست آمده، می

 یوری سازمانبهره ₌22/26+159/2)سرمایه فکری(  +522/2 ()مدیریت دانش

وری نیروی انسانی معناداری بین سرمایه فکری و بهرهتوان به این موضوع اشاره کرد که ارتباط مثبت و های این تحقیق میاز جمله یافته

ه ارتباط بین سرمایه که ب( 2) (،2222) و بنتیس و سرینکو (3) (،2213) وجود دارد که این نتیجه با نتایج تحقیق بشیری و همکاران

 و از اصول و ساز بیان داشت کهتوان پس می باشد.کند، همسو مییید میو وجود ارتباط مثبت این دو را تأ پردازدوری میهفکری و بهر

 وری استفاده کرد.توان در جهت بهبود بهرهکارهای سرمایه فکری  می
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 قایسه دیدگاه مدیران و متخصصین ورزشی و گردشگری در خصوص اثراتم

 ی ورزشی در جزیره کیشتوسعه گردشگر 
 . عاطفه آذری2  . پروین شوشی نسب3. محمد رضا معین فرد  2  . حمید احمدی1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی1

 . استادیار دانشگاه حکیم سبزواری3و 2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری2

 

 چکیده

مستلزم  گردشگری ورزشیتوسعه  .اقتصاد جهانی هستند که اثرات شگرفی بر جامعه امروز دارندگردشگری و ورزش دو جزء حیاتی از 

باشد. هدف از تحقیق حاضر شناخت و مقایسه اثرات این پدیده میاز  و آگاهی آنان های گردشگری و ورزشیسازمان مدیران همکاری

رات اقتصادی، سالمتی، زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی دیدگاه مدیران  ورزشی و مدیران گردشگری جزیره کیش در خصوص اث

-که می یی بودهاسازمانورزشی و گردشگری  متخصصینمدیران و  شاملجامعه آماری تحقیق گردشگری ورزشی در این جزیره بود. 

شمار انجام شد. لگیری به صورت ک. نمونهثری داشته باشندؤتوانند در مدیریت و توسعه صنعت گردشگری ورزشی جزیره کیش نقش م

( مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون ناپارامتریک α=92/2ای بود که پس از تأیید روایی و پایایی )ساختهابزار پژوهش پرسشنامه محقق

مستقل مورد  Tها، آزمون های تحقیق استفاده شد. جهت مقایسه دیدگاه نمونهداری اختالف بین مؤلفهفریدمن برای بررسی معنی

تفاده قرار گرفت. براساس نتایج بین دیدگاه مدیران و متخصصین ورزشی و گردشگری در خصوص ابعاد مختلف اثرات توسعه اس

های مهم گردشگری ورزشی در جزیره کیش اختالف معنی داری وجود ندارد. شناخت اثرات گردشگری ورزشی یکی از نخستین گام

های مدیران و متخصصین ورزشی با مدیران و متخصصین گردشگری در بین دیدگاه دارجهت توسعه این صنعت است. عدم تفاوت معنی

های ذی نفع و ذی صالح در این حوزه و به نوبه خود نوید بخش های سازمانراستایی نگرشتواند نشان دهنده همخصوص این اثرات می

های آتی توسعه در جزیره کیش ریزیجهت برنامه های درگیر در توسعه گردشگری ورزشیهای ثمر بخش بین سازمانامکان همکاری

 باشد.
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 ارتباط سرمایه اجتماعی با خطرپذیری در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 .گقارد طهماسیان3. شهاب الدین خسروی  2. جواد شهالیی  1
 . استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی1

 ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی . دانشجوی3و  2

 

های اجتماعی تواند به عنوان منابع موجود در شبکهشود. سرمایه اجتماعی میاصطالح سرمایه روز به روز متغیرهای بیشتری را شامل می

در تجدید حیات اجتماعی دارد و خصوصاً گیرد، در نظر گرفته شود. سرمایه اجتماعی نقش مهمی که توسط افراد مورد استفاده قرار می

ساز و اینکه این توانایی را دارد که باعث افزایش سطح مصرف ورزش در جامعه گردد. محققین سرمایه اجتماعی را یکی از عوامل زمینه

تری دارند، و در دانند. افراد فعال در حوزه ورزش، سرمایه اجتماعی باالمؤثر در سالمت اجتماعی و کاهش خطرپذیری در جامعه می

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با (. 2222نتیجه از اعتماد اجتماعی باالتری هم برخوردار هستند )سیپل، 

باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان می 1393بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران در سال خطرپذیری در دانشجویان تربیت

نفر، در سه گرایش مدیریت ورزشی، آسیب و حرکات اصالحی و رفتار حرکتی در دو مقطع کارشناسی ارشد و  232ی به تعداد تربیت بدن

نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. تحقیق حاضر از لحاظ نوع و  140باشد که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان به تعداد دکتری می

باشد. ابزارهای مطالعه پرسشنامه آوری اطالعات به شیوه پیمایشی مییفی و همبستگی است که جمعهدف کاربردی و از نظر ماهیت توص

بوده است، و پرسشنامه  22/2( که دارای سه بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی با پایایی 2222سرمایه اجتماعی )اونیکس و بولن، 

های تحقیق حاضر با بدست آمد. داده 932/2با استفاده از آلفای کرونباخ  ( که پایایی آن1322خطرپذیری )زاده محمدی و احمد آبادی، 

مستقل، برای تعیین ارتباط از  tمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت )برای مقایسه میانگین نمرات از آزمون  SPSSاستفاده از نرم افزار 

 روف اسمیرنوف استفاده شده است(ها از آزمون کولموگضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین نرمال بودن داده

های مورد مطالعه وجود های این پژوهش همبستگی منفی و معناداری بین سرمایه اجتماعی با خطر پذیری در نمونهبا توجه به یافته

 دارد.
 سطح معنی داری ضریب همبستگی متغیر ها

 P < 229/2 - 135/2 سرمایه اجتماعی و خطرپذیری

 P < 21/2 - 132/2 ماعی و خطرپذیریبعد شناختی سرمایه اجت

 P < 22/2 - 125/2 بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و خطرپذیری

  192/2 - 262/2 بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و خطرپذیری

 معنادار است  P < 0/05در سطح 

چنین میانگین نمرات دختران در ه و همهای دیگر بودداری بیش از گروهمیانگین نمرات پسران در پرسشنامه خطر پذیری به طور معنی

ها بوده. با توجه به محدود بودن مطالعات در زمینه ارتباط بین سرمایه پرسشنامه سرمایه اجتماعی، به طور معناداری بیش از سایر گروه

دار منفی بین دو متغیر عنیاجتماعی و خطر پذیری در جوانان و نوجوانان انجام گرفته لیکن نتایج مطالعات مرتبط، همگی مؤید رابطه م

پذیری، جهت ارتقا سطح سالمت اجتماعی افراد جامعه و مخصوصاً را دارد. با توجه به وجود ارتباط بین سرمایه اجتماعی و خطر

همیت های اصولی پیشگیرانه و حمایتی مؤثر و مناسب بسیار اریزیها در زمینه برنامهدانشجویان، مسئولیت متولیان جامعه و دانشگاه

 کند. پیدا می

 خطر پذیری، سرمایه اجتماعی، دانشجویان تربیت بدنی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران واژگان کلیدی: 
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 های جمعیت شناختی مربیان ایروبیکنامه اخالقی بر اساس ویژگیمقایسه نظام

 . رضا شجیع3. حسین  پورسلطانی زرندی  2  . محبوبه شاهی آوینی1
 ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نورالبرز . کارشناس 1

 . دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور2و3

 

های اخالقی برای پیشرفت هار ملتای ضاروری هساتند.     گذارد و ارزشتواند کنترل کند و یا بر آن تأثیر میاصول اخالقی رفتار فرد را می

ای از باورهاست که بسیاری از افراد درانجام حرکات م است. اخالق ورزشی مجموعهای نیز بسیار مههای اخالقی برای عملکرد حرفهارزش

دهند. اخاالق ورزشای درحقیقات شاامل     های ورزشی به عنوان ضوابط و معیارهای اصولی در ورزش مورد استفاده عملی قرار میو مهارت

دهناده تردیاد در رفتاار اخالقای برخای مربیاان       د نشاان (. برخی شواه1معیارهای عملکرد باالی ورزشی همراه با فرهنگ ورزشی است )

ای، های بهتار ماالی و حرفاه   مندی از منافع از موفقیت یا دستیابی به موقعیتها نیز با بهرهای است. به عبارت دیگر، ممکن است آنحرفه

ناد تشاویق باه اساتفاده از دوپیناگ      دهی وی در مسیری غیراخالقای مان قوانین را نقض کرده و به نحوی نسبت به تهییج ورزشکار جهت

 (.2تقلب، استفاده از القاب زشت برای تخریب روحیه حریفان و... اقدام نمایند )

نفر بود که جهت اطمینان  195حداقل نمونه مورد نیاز برابر با اند. جامعه آماری این تحقیق را پنج منطقه از شهر تهران تشکیل داده

 252گیری تصادفی طبقه ای در پنج منطقه شهر تهران توزیع، و در نهایت و به صورت نمونهپرسشنامه بطور مساوی  322تعداد 

ساخته بود. سؤالی محقق 22گیری پرسشنامه ابزار اندازهآوری گردید، که برای کار آماری مناسب تشخیص داده شد. پرسشنامه جمع

های های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و توزیعشاخص ها ازسؤاالت دارای مقیاس پنج ارزشی بود. به منظور آماری داده

 های تی مستقل استفاده گردید.برای تحلیل استنباطی از آزمونفراوانی و درصدی استفاده شد. 

 ها  یافته

 

 شاخص

 متغیر

 آزمون لوین
 M±SD t df P جنسیت

P F 

 93/1 12/2 نامه اخالقیمفهوم نظام

 مرد

53/2±22/3 12/2 255 26/2 

 زن
25/2±23/3 

 

داری وجود ندارد. در نتیجه فرض تفاوت معنی( P21/2=2x,≤25/2)نامه اخالقی براساس جنسیت دهد بین مفهوم نظامنتایج نشان می

با نتایج تحقیق  شود. نتایج این تحقیقنامه اخالقی بر اساس جنسیت تأیید میهای مفهوم نظامصفر دال بر عدم تفاوت بین میانگین

 ( همخوانی وجود دارد.1393( و نخلی )1393(، بزرگزاد )1393(، نشاطی )1392نوراهلل )
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 افزار استادیوم در ایجاد بحران از نظر متخصصین فوتبالهای نرمشناسایی و مقایسه عوامل اثرگذار حوزه

 نوریالصباح شجاع . فروغ3. پرستو اصانلو  2. زهرا ایوانی  1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا1

 بدنی دانشگاه الزهرا. استادیار دانشکده تربیت2

 . استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا3

 

 مقدمه

است ترین ورزش جهان تبدیل کردهای و جهانی فوتبال را به مردمیها در دیدارهای داخلی، قارهحضورگسترده تماشاگران در ورزشگاه 

ترین تعداد تماشاگران را به خود اختصاص داده است. بسیاری از مردم دوست دارند هاست که بیش(. در ایران نیز پرطرفدارترین ورزش1)

ای را ایجاد خواهد و ناهماهنگی جا خطر بالقوهفوتبال را از نزدیک و با حضور در استادیوم تماشا کنند، حضور تعداد زیادی از افراد در یک

هایی برای رود که برنامه(. لذا از مسئولین انتظار می2شود )ها باعث تشدید بحران در ورزشگاه میریزیم مسابقه، ضعف در برنامهدر انجا

 کنندگان در ورزشگاه تدوین کنند.افزاری )مدیریتی( برای ایجاد محیط ایمن شرکتمدیریت بحران بویژه در حوزه نرم

 شناسیروش

افزار استادیوم در ایجاد بحران از نظر متخصصین فوتبال شهر های نرمشناسایی و مقایسه عوامل اثرگذار حوزههدف کلی پژوهش حاضر  

ها میدانی است. جامعه مورد نظر تمام آوری دادهپیمایشی، جمع -تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، روش توصیفی

بود. ابزار تحقیق  13از مسئولین و متخصصین فوتبال شهر تهران در لیگ برتر  نفر 26متخصصین فوتبال شهر تهران و نمونه تحقیق

افزار مؤثر بر بروز بحران در استادیوم( بود که روایی محتوا توسط اساتید، سؤال عوامل نرم 22شامل دو پرسشنامه )مشخصات فردی، 

محاسبه شد. برای تجزیه و  α= 92/2با روش آلفا کرونباخ  روایی سازه توسط تحلیل عاملی سنجیده شد و هیچ سؤالی حذف نشد. پایایی،

 ≤sig = (25/2(p 3/2گردید، که  استفادهANOVA ها از آزمون ها از روش آمار توصیفی و برای مقایسه میانگین گروهتحلیل داده

 ها وجود نداشت.بدست آمد، تفاوت معناداری بین میانگین گروه

 هایافته

افزار از نظر ( انتخاب شده است. مؤثرترین عامل بروز بحران در حوزه نرم32/69نگین کل درصد فراوانی حوزه )گویه با توجه به میا11 

های استادیوم قبل از بازی مؤثرترین عامل؛ آموزش به کارکنان متخصصین فوتبال به ترتیب عبارتند از: نظارت و کنترل همه قسمت

های تخلیه افراد در مواقع اضطراری؛ حضور پرسنل امنیتی در هنگام خروج تماشاگران؛ برنامهاستادیوم قبل از بازی؛ طرح و نقشه ورود و 

هایی برای ارزیابی تأسیسات؛ تجزیه و تحلیل حوادث در استادیوم، مشاوره با نشانی و بیمارستان؛  سیاستو بعد از بازی، هماهنگی با آتش

برای انتقال مصدومین به بیمارستان، بازرسی تماشاگران هنگام ورود استادیوم  ترین راهمتخصصین ورزشی در ساخت استادیوم؛ کوتاه

 باشد.می
 میانگین حوزه نرم افزار

 
 
 
 
 
 
 

 میانگین درصد فراوانی تعداد گروه

  62/23             29 گیریهیأت تصمیم

   36/26             15 ستاد مبارزه با بحران

 35/22             21 کادر فنی ورزشی

 36/52            21 کادر فنی استادیوم

 32/69             میانگین کل 
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 گیرینتیجه

دانند که دید افزار را در کنترل بحران مؤثر میگیری و کادر فنی ورزشی حوزه نرمبه ترتیب ستاد مبارزه با بحران و هیأت تصمیم 

دهد که دید وسیعی به مدیریت نشان می درصد 36/52دهد. کادر فنی استادیوم ها را نسبت به مدیریت بحران نشان میگسترده آن

 های الزم را کسب کنند.های تحقیق باید آموزشبحران ندارند، لذا با توجه به یافته

 افزار، بحران، متخصصین فوتبال: حوزه نرمواژگان کلیدی
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ن و فضاهای ورزشی فدراسیون جانبازان و معلولین ایران از جنبه ایمنی و شناخت وضعیت کمی و کیفی اماک

 محیطیشرایط زیست
 البنین  چابکی. ام3. ناهید  اتقیا 2. سپیده بهراد 1

 . دانشجوی کارشناسی مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا1

 بدنی دانشگاه الزهرا. عضو هیأت علمی دانشکده تربیت2 

 شکده زنان دانشگاه الزهرا. عضو هیأت علمی پژوه3

 

 چکیده

 صنعتی کشورهای از اعم یافتگی،توسعه میزان از نظر صرف جوامع، تمام که است واقعیتی اجتماعی، و ای زیستیپدیده مثابه به معلولیت

اعتماد به نفس و جایی که ورزش به عنوان یک وسیله حرکت درمانی باعث افزایش (. از آن1329هستند )بزی، مواجه آن با غیرصنعتی و

بسیار  این افرادشود، لذا از نظرگاه علم، ایمن بودن محل ورزش و استاندارد نمودن فضاها برای کاهش افسردگی معلولین و جانبازان می

هدف کلی این پژوهش، شناخت کمی و کیفی اماکن و فضاهای ورزشی فدراسیون  (.1322ضروری و حائز اهمیت است )دستیاری

آوری اطالعات به شکل باشد. روش تحقیق توصیفی است و جمعلولین تهران از جنبه ایمنی و شرایط زیست محیطی میجانبازان و مع

 125شمار صورت گرفت که گیری به صورت کلپوشان فدراسیون بودند، نمونهنفر از ملی192پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری 

گذاری شده و ای است که با مقیاس پنج ارزشی لیکرت نمرهساختهگیری، پرسشنامه محققهنفر به پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار انداز

ها در بخش آمارتوصیفی از میانگین و انحراف درصد بدست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده 99کرونباخ پایایی آن از طریق آلفای

ای تک نمونهها از آزمون تیاسمیرونف و در تحلیل استنباطی دادهگروفها از آزمون کلمومعیار و برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده

 استفاده شده است.

 اماکن و فضاهای ورزشی، معلول، ایمنی، شرایط زیست محیطی  واژگان کلیدی:
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 ارتباط کیفیت ارایه خدمات و رضایتمندی با وفاداری مشتریان اماکن ورزشی

 کردستان سرپوشیده خصوصی استان 
 . جبار جمینی  3. سردار قادری  2محمدی   . سردار1

 ورزشی مدیریت . دکترای1

 ورزشی مدیریت ارشد . کارشناس2

 ورزشی مدیریت ارشد . کارشناس3

 

ارتباط کیفیت ارایه خدمات و رضایتمندی با وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سرپوشیده خصوصی استان هدف این پژوهش بررسی 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان اماکن  .بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به شیوه میدانی بود کردستان

نفر جهت  366ای چند مرحله ای تعداد گیری خوشهورزشی سرپوشیده خصوصی استان کردستان بود  که با استفاده از روش نمونه

 مطالعه انتخاب شدند.

های آمار توصیفی و ها از روشاستفاده شده است. جهت تحلیل داده (2222پرسشنامه استاندارد لیو )های پژوهش از برای گردآوری داده

بین کیفیت برنامه با وفاداری رفتاری، . 1استفاده شد. نتایج نشان داد:  استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه(

وجود ندارد و نیز کیفیت  گذاری ارتباط مثبت و معناداریی وجود دارد ولی با وفادری سرمایهوفاداری انگیزشی رابطه مثبت و معنادار

چنین ولی با وفاداری سرمایه گذاری ارتباط معنادار نداشت و هم ارتباط مثبت و معنادارتعامل با وفاداری انگیزشی و وفاداری رفتاری 

های کیفیت، کیفیت اری و نگرشی ارتباط مثبت و معنادار داشت. نهایتاً از بین مؤلفهگذاری، وفاداری رفتکیفیت نتیجه با وفاداری سرمایه

وجود داشت اما با وفاداری نگرشی و رفتاری ارتباط مثبت اما معنادار نداشت. ارتباط مثبت و معنادار گذاری تسهیالت با وفاداری سرمایه

بت و معناداری وجود دارد که به ترتیب رضایت بیشترین همبستگی را با . بین رضایتمندی مشتری و ابعاد وفاداری مشتری رابطه مث2

. 3(.=r 322/2( مشتریان و وفاداری رفتاری )=r 256/2( و وفاداری رفتاری )=r 315/2وفاداری نگرشی با میزان ضریب همبستگی  )

-( میβ=21/2) رضایتمندی( و β=32/2) عامل( و کیفیت تβ=23/2) با   دهد کیفیت تسهیالتنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می

کیفیت ارائه خدمات و  توان نتیجه گرفت که این میبینی کنند. بنابررا پیش وفاداری مشتریان دار توانند به طور مثبت و معنی

 تواند در تسهیل وفاداری مشتریان اماکن ورزشی نقش داشته باشد. رضایتمندی مشتریان می

 ارائه خدمات، رضایتمندی، وفاداری، مشتریان، اماکن ورزشی کیفیت واژگان کلیدی:
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 کشور ورزش علمی توسعه در تلویزیون ورزشی هایبرنامه نقش

 مصطفی مقدس
 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس دانشگاه مازندران

 

 مقدمه 

 این به نیز ورزش و بدنی تربیت توسعه جامع نظام در .رودمی پیش به سرعت با ورزش شدنعلمی مقوله که شاهدیم جهان در امروزه

 و توسعه حال در روز به دهند، روزمی پوشش را ورزشی رویدادهای و اخبار، حوادث که جمعی هایرسانه (. تعداد3) است شده توجه مهم

 اعماق تا که است شده رسانه اثرگذارترین به تبدیل تلویزیون ارتباطات، و اطالعات فناوری عصر به توجه با (. امروزه2هستند) افزایش

 (. امینی2باشد)می ناپذیرانکار ورزش بیشتر چه هر گسترش در تلویزیون بویژه هارسانه نقش دلیل همین به دارد، نفوذ اجتماعی هایالیه

 ای،لحظه آگاهی افزایش عثبا تنها نه تصویری رسانه یک عنوان به فیلم توسط آموزش که کردند بیان تحقیقی در( 1392)همکاران و

 که دریافتند تحقیقی در( 2212)همکاران  و (. لو1است) شده زنان ورزشی عملکرد بهبود و آگاهی افزایش موجب نیز مدت دراز در بلکه

 مؤثر دیگر بازی به بازی از هاآن ضعف کردن برطرف و هاآن یادگیری و هاسیستم برای ورزشکاران در آموزش تواندمی ویدیویی تصاویر

 های ورزشی تلویزیون در توسعه علمی ورزش کشور بود.(. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش برنامه5باشد )

  شناسیروش

 شدند، آوریجمع میدانی صورت به آن هایداده و توصیفی و پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است نوع از حاضر پژوهش انجام روش

سازان ورزشی در ، برنامه(نفر32اعضای هیئت علمی با سابقه مدیریت اجرایی در ورزش ،)متخصصان  لشام تحقیق، آماری جامعه

-ابزار پژوهش پرسشنامه تک بعدی محقق .بود شمارگیری به صورت تمامجامعه، نمونه اعضای تعداد به توجه با.بودند( نفر21) تلویزیون

( =α 29222اتید مدیریت ورزشی و کارشناسان رسانه تأیید شده و پایایی آن )تن از اس 12ای بود که روایی صوری آن توسط ساخته

 توجه با شد استفاده هاداده بودن نرمال تعیین برای( K_S)آزمون از ابتدا هاداده تحلیل و تجزیه منظور به تحقیق این برآورد شده بود. در

 ن ویتنی برای بررسی استفاده شد.های باینومیال و یو ماز آزمون (K-Sداری آزمون )معنی سطح به

 هایافته

درصد دارای  1692درصد از آنان دارای مدرک لیسانس و 3691درصد زن بودند که 1399درصد مرد و  2691کنندگان در این آزمون شرکت

ها تفاوت آزمودنی هدهد که بین دیدگاهای تحقیق نشان میدرصد از آنان دارای مدرک دکتری بودند. یافته 2292لیسانس و مدرک فوق

 مسابقات های ورزشی تلویزیونیبرنامه پخش با قهرمانی ورزش استاندارد سطح معناداری وجود دارد، از دیدگاه متخصصان ورزشی: ارتقا

 با رمانانقه عملی و علمی هایآگاهی سطح به کمک سازان ورزشی:از باالترین رتبه برخوردار بود و از دیدگاه برنامه المللیبین و جهانی

های ورزشی تلویزیونی از باالترین رتبه برخوردار بود و در نهایت نتایج آزمون باینومیال در سطح برنامه پخش از برگرفته بازخوردهای

 های ورزشی تلویزیون است. داری نشان داده شده که بیانگر توسعه علمی ورزش کشور از طریق برنامهمعنی

 گیرینتیجه

های جذاب تواند کمک زیادی به ورزش و همچنین تحقیقات مربوط به آن نماید. پخش صحنههای ورزشی میدر برنامهها و تنوع جذابیت

دهد، با تحلیل عملکرد ورزشکاران از طریق تصاویر ای را به مربیان و ورزشکاران انتقال میو تحلیل مسابقات ورزشی نکات آموزنده

توان نحوه عملکرد مثبت را به او گوشزد کرد و محققان علوم مختلف زشکار داد همچنین میتوان بازخوردهایی خوبی به ورورزشی می

 توانند در زمینه عملکرد صحیح نکاتی را یافته و به ورزشکاران شیوه مثبت کارایی آن را نشان دهند.ورزشی می

 های ورزشی، توسعه، علم ورزشبرنامه واژگان کلیدی:
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 ای کفش ورزشی دو شرکت نایک و آدیداستبلیغات مجلهتحلیل روانشناختی رنگ در 
 

 . حمید قاسمی3. رضا شجیع  2. مهنوش مظلومی سادات  1
 های ورزشی دانشگاه پیام نور استان البرز. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه1

 . استادیار دانشگاه پیام نور3و2

پژوهشگران را  کنند،می طراحان تبلیغات انتخاب که هاییرنگ توجه به و دارد ادافر روحیه و شخصیت زندگی، در زیادی بسیار تأثیر رنگ

کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل روانشناختی رناگ  ها از مخاطبان خود دارند آگاه مینسبت به فکری که طراحان و صاحبان شرکت

بودن این پژوهش از روش بصری باا مشااهده غیار مساتقیم و      در تبلیغات کفش ورزشی دو شرکت نایک و آدیداس بود. با توجه به کیفی

تصویر تبلیغاتی شرکت آدیداس منتشار شاده    22تصویر تبلیغاتی شرکت نایک و  52رو گیری در دسترس استفاده شد. از اینروش نمونه

اخته استفاده شد که بار مبناای آن   سگذاری محققانتخاب و به عنوان نمونه تحلیل در نظر گرفته شد. به منظور تحلیل از یک سیاهه کد

ای درصد تبلیغات مجله 62ها نشان داد؛ رنگ سوژه در ای مورد تحلیل قرار گرفتند. یافتههای استفاده شده در طراحی تبلیغات مجلهرنگ

فید و در ای شارکت آدیاداس سا   درصد تبلیغات مجلاه  65باشد. ضمن اینکه رنگ سوژه در درصد مشکی می 52شرکت نایک سفید و در 

ای این دو شرکت به ترتیب سفید، مشاکی،  ها در تبلیغات مجلهباشد. ضمن اینکه باالترین میزان استفاده از رنگدرصد نیز مشکی می 52

درصاد   5/22درصاد تبلیغاات شارکت نایاک مشاکی و در       22زمیناه در  پس چنین نشان داد؛ رنگها همباشد. یافتهزرد، قرمز و آبی می

ای دو شارکت نایاک و   ها در تبلیغات مجلهها؛ رنگ سفید و مشکی پر کاربردترین رنگباشد. بر پایه یافتهکت نایک طوسی میتبلیغات شر

قدرت محسوب شاده و رناگ سافید باه      و سلطه به عنوان پرطرفدارترین رنگ در دنیای مد رنگ شوند. رنگ مشکیآدیداس محسوب می

ها و اثار  های پژوهش حاضر بر ضرورت توجه به پیام رنگکند. یافتهتناسب را در بیننده ایجاد می دلیل توانایی باالی انعکاس نور، احساس

 کند.  آن بر برندسازی و جذب مخاطب تأکید می

 ای، نایک، آدیداسشناسی، کفش ورزشی، تبلیغات مجلهرنگ واژگان کلیدی:
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 خرید روزنامه ورزشی از دیدگاه مردم شهر تهرانهای مؤثر بر بندی مؤلفهبررسی و اولویت

 .احمد محمودی2ایوب اسالمی  .1
 کارشناس ارشد دانشگاه تهران .1

 . دانشجو دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی2  

 مقدمه

های خاصی ئولیتها و مسامروزه مطبوعات به عنوان نهادی در میان سایر نهادهای جامعه و نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی، فعالیت

ها در روزنامه .(1ها برخوردار است )های خاصی است که این رسانه از آنرا در جامعه بر عهده دارند. پایداری مطبوعات به خاطر ویژگی

طور  توانند صدها خبر مختلف درج کنند و چند برابر اخبار کوتاه رادیویی و تلویزیونی مطلب را ارائه دهند و آنصفحات متعدد خود می

های (. زمینه فعالیت2توانند توجه افراد را بیشتر از رادیو و تلویزیون به مطالب جلب کنند )اند میکه منابع علمی و تحقیقاتی نشان داده

باشند که به طور خاص به ورزش و مقوالت مطبوعات بسیار وسیع و متنوع است و مطبوعات ورزشی نوع خاصی از انواع مطبوعات می

رسانی در این مقوله مطبوعات ورزشی های مختلف زندگی افراد و ضرورت اطالعپردازند. با توجه به نفوذ ورزش در عرصهن میپیرامون آ

( در پژوهشی به این 2211و همکاران ) 22این در حالی است که تامایو .(1نقش بسیار مؤثری در اعتالی ورزش در سطح جامعه دارند )

های آنالین نیز رو به افزایش های اخیر تعداد مجالت و روزنامهبه محبوبیت روز افزون اینترنت در سالنتیجه دست یافتند که با توجه 

مجمع جهانی صنعت چاپ شوند. در این زمینه های نوین از جمله تهدیدات بقای مطبوعات محسوب می( که در کنار سایر رسانه3است )

 (. 2) درصد کاهش یافته است 9/2ها در سطح جهانی در مقایسه با سال گذشته روزنامه ، چاپ و انتشارها در گزارشی اعالم کردروزنامه

رغم باشد که علیتوانند د پرورش افکار جامعه داشته باشند، این مسأله نیز محسوس میها میهایی که روزنامهبنابراین با توجه به مزیت

ه کشف و پی بردن به سالیق و نظرات مردم که مخاطبان و مشتریان های زیادی در زمینهای صورت گرفته، تاکنون پژوهشپژوهش

های مردم در خرید روزنامه با رویکرد به باشند صورت نپذیرفته، به همین سبب با هدف پی بردن به اولویتهای کشور میاصلی روزنامه

د روزنامه ورزشی از دیدگاه مردم شهر تهران خواهیم های مؤثر بر خریبندی مؤلفههای ورزشی، در این پژوهش به بررسی و اولویتروزنامه

 . پرداخت

 شناسیروش

پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش مردم شهر تهران بودند که با 

-گیری پرسشنامه محققیین گردید. ابزار اندازهنفر تع 322توجه به نامحدود بودن جامعه، نمونه آماری آن بر حسب جدول مورگان 

ای بود که روایی آن با استفاده از نظرات اساتید و متخصصین تربیت بدنی در امر رسانه تأیید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای ساخته

سؤال(  6سؤال(، شهرت و سابقه ) 9) سؤال(، شکل و ظاهر 5سوال و بر مبنای چهار مؤلفه تیتر ) 33( بدست آمد و با α=216/2کرونباخ )

های پژوهش از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با چرخش واریماکس استفاده بندی مؤلفهبندی شد. جهت اولویتسؤال( طبقه 13و محتوا )

 شد.
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 هایافته
 های مؤثر بر خرید روزنامه ورزشیها و گویههای تعیین شده در مورد مؤلفه. اولویت1جدول 

 بار عاملی انحراف معیار میانگین فه/ گویهمؤل

 02/1. 1/.01 3/.01 های ورزشیمحتوای مطالب روزنامه

 299/2 252/2 19/2 های ورزشیدارا بودن مصاحبه با شخصیت

 22/2 916/2 22/2 دارا بودن مطالب ساده، روان و عامه پسند

 262/2 999/2 23/2 های علمی ورزشیدارا بودن بحث

 232/2 212/1 96/3 ن مطالب همراه با طنزدارا بود

 21/2 222/2 13/2 دارا بودن نگاه منتقدانه

 62/2 922/2 21/2 های ورزشیدارا بودن بیو گرافی شخصیت

 203/1 0.2/1 002/3 شکل و ظاهر

 252/2 122/1 62/3 های موجود در روزنامهتعداد و اندازه عکس

 225/2 122/1 36/3 هدارا بودن پوستر ورزشی به عنوان ضمیم

 222/2 992/2 29/3 جنس و کیفیت کاغذ روزنامه

 66/2 226/1 23/3 دارا بودن جدول سرگرمی

 236/1 1/.00 206/3 شهرت و سابقه

 229/2 252/1 23/3 دارا بودن نویسنده سرشناس و معتبر

 225/2 121/1 62/3 مشهور بودن روزنامه

 226/2 222/1 22/3 متعلق بودن به تیم محبوب مخاطب

 662/2 221/1 26/2 دارا بودن سابقه بیشتر در مطبوعات

 603/1 1/.22 12/3. تیتر

 252/2 222/1 52/3 های ورزشپرداختن تیتر به حواشی و جنجال

 229/2 115/1 93/3 پرداختن تیتر به تیم محبوب مخاطب

 692/2 122/1 56/3 پرداختن تیتر به افراد مشهور ورزشی و برخورد آنها با یکدیگر

 652/2 225/1 66/3 پرداختن تیتر به ورزشکار محبوب مخاطب

 

 گیرینتیجه

ورزشی  هاینتایج پژوهش حاضر نشان داد، برخالف دنیای اقتصادی امروز که قیمت در آن نقش مهمی دارد، در بین مخاطبان روزنامه

-های مورد بررسی میدارای بیشترین اهمیت در بین مؤلفه 252/2املی محتوای مطالب بر سایر مسائل مقدم است و مؤلفه محتوا با بار ع

های محبوب و شفاف های علمی و کارشناسانه، مصاحبه با شخصیت( که در آن مسائلی مانند تحلیل1323باشد. با نتایج پژوهش کردی )

باشد. همچنین مؤلفه شکل و نمود همسو میهای عملکرد مطلوب یک نشریه ورزشی از دیدگاه مردم بیان بودن موضوعات را از ویژگی

های آن، مهم حائز رتبه دوم از دیدگاه جامعه مورد بررسی در این پژوهش بود که از بین گویه 293/2ظاهر روزنامه ورزشی با بار عاملی 

( که در 1326ا نتایج بارفروش )رتبه اول را به خود اختصاص داد و ب 252/2های موجود در روزنامه با بار عاملی بودن تعداد و سایز عکس

های ورزشی در سایز نصف صفحه به چاپ رسیده است های روی جلد و پشت جلد روزنامهپژوهش خود عنوان داشت بیشتر عکس

مردم در رده سوم از دیدگاه  236/2های این پژوهش، مؤلفه شهرت و سابقه روزنامه بود  که با بار عاملی (. از دیگر یافته5همخوانی دارد )

( نیز قدیمی و با تجربه بودن روزنامه را یکی از عوامل محبوبیت آن در بین مردم اعالم داشت که با نتایج 1323قرار گرفت. کردی )

ای که در این پژوهش بررسی شد و رتبه چهارم را از دیدگاه مردم کسب نمود، (. همچنین آخرین مؤلفه1باشد )پژوهش حاضر همسو می
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( نیز در پژوهش خود عنوان نمود که خوانندگان تیتر تا زمانیکه عنوان )تیتر( از 2229بود اینفانتیدو ) 693/2ار عاملیمؤلفه تیتر با ب

ها را جذب کند، تمایل به نادیده گرفتن هنجارهای استاندارد تیتر از قبیل طول، شفافیت و اطالعات جهت خالقیت در سبک نگارش آن

گذاری رسانه در بین جامعه که روزنامه نیز یکی از گردد با توجه به تأثیرن مطبوعات ورزشی در توصیه می(. بنابراین به مسئولی6دارند )

های مخاطبان ، همسو نموده تا های تنظیم نگارش مطالب آن را با سالیق و عالقهباشد سیاستآشناترین انواع آن میترین و نامقدیمی

 ا ارزش برداشته باشند.بدینوسیله گامی در جهت حفظ این رسانه ب
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 برتر فوتبال کشور گیل یهارتبه باشگاه های مدیریتی باو مهارتهای سخت افزاری زیر ساخت نیارتباط ب

 . رضا طالیی 3. لیال گودرزی  2. نسترن سلیمی 1
 ، . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران1

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی. 2

 نشجوی دکتری دانشگاه شمال.دا3

 مقدمه

االتی که در این ؤباشد، و سهای مدیریتی و رتبه باشگاه های لیگ برتر فوتبال کشور میهدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط مهارت

-ل رده بندی رابطههای لیگ برتر در جدوهای مدیریتی و رتبه هر کدام از تیمتحقیق پاسخ داده خواهد شد این است که آیا بین مهارت

های لیگ برتر فوتبال ایران را های ساختاری باشگاهای وجود دارد؟ با توجه به این توضیحات محقق در تالش است برخی از شاخص

 .بندی بسنجدها در جدول ردهثیر آن را بر رتبه تیمأبررسی و ت

 شناسیروش

-و از نظر جمع یو از نظر هدف کاربرد ،یشیمایاجرا پ ریو از نظر مس یامقایسه -توصیفی یروش تحقیق در این پژوهش از نظر استراتژ

حاضر در لیگ تیم  12 شامل  های لیگ برتر فوتبال ایران که مجموعاًجامعه آماری این تحقیق را باشگاهد. باشیم یدانیاطالعات م یآور

آوری توجه به اهداف پژوهش بهترین راه برای جمع با. استفاده شد شمارتمام گیریباشد تشکیل داده است. از روش نمونهمی 12

خرده مقیاس تهیه،  5ال با ؤس 25ساخته شامل لیستی محققاطالعات استفاده از چک لیست تشخیص داده شد. برای این منظور چک

در این تحقیق  د.باشای )بلی/ خیر( میگزینه 2االت بر اساس طیف ؤال بوده و پاسخ سؤکه هر خرده مقیاس مشتمل بر تعدادی س

ها استفاده شد. جهت آزمون برای بررسی نحوه توزیع داده k-sجهت توصیف متغیرها و از آمار استنباطی آزمون  یفیاستفاده از آمار توص

ضمناٌ برای ها استفاده شد. استفاده شد. از آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت بین گروه ANOVAهای تحقیق از آزمون فرضیه

 .استفاده شد SPSS 17های نرم افزاری یه و تحلیل اطالعات از بستهتجز

 هایافته

را در بندی ها در جدول ردهجایگاه تیمایران با  فوتبال های لیگ برترباشگاه های مدیریتیمهارتتفاوت موجود در  ANOVAآزمون 

ها جایگاه تیمایران با  فوتبال های لیگ برترباشگاه دیریتیهای ممهارتتفاوت موجود در  ANOVAآزمون  ید کرد.أیت ریزیمتغیر برنامه

ها در متغیر مدیریت آزمون تعقیبی توکی نشان داد که هیچ کدام از گروه کرد.رد  متغیر مدیریت منابع انسانیرا در بندی در جدول رده

جایگاه ایران با  فوتبال باشگاه های لیگ برتر یهای مدیریتمهارتتفاوت موجود در  ANOVAآزمون منابع انسانی با هم تفاوت ندارند. 

  ید کرد.أیتمتغیر مدیریت منابع مالی، مدیریت منابع فیزیکی و سخت افزاری و مکانیزم نظارت و ارزیابی را در ها در جدول رده بندی تیم

 گیرینتیجه

مدیریت منابع مالی، ، متغیرها )برنامه ریزی تیم به دسته یک عدم وجود این 3توان نتیجه گرفت که یکی از دالیل سقوط این می 

و فقط در متغیر  می باشد. AFC( در حد مطلوب تعیین شده از سمت مکانیزم نظارت و ارزیابیمدیریت منابع فیزیکی و سخت افزاری، و 

نظر رئیس کمیته فنی  مدیریت منابع انسانی تفاوتی در هیچ کدام از تیم ها مشاهده نشد که پس از بررسی مجدد چک لیست و خواستن

ای از سوی ها برای دریافت مجوز حرفهتمامی تیم کهو توسعه سازمان لیگ برتر، محقق به این نتیجه رسید که در این متغیر به این دلیل 

  نشد.سازمان لیگ الزاماً باید موارد موجود در این متغیر را داشته باشند لذا در این متغیر هیچ تفاوتی در هیچ گروهی مشاهده 

 ساختار، باشگاه، لیگ برتر، فوتبال، رتبه باشگاهواژگان کلیدی: 
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 مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون

 . مریم سبحان3السادات حسینی . اشرف2ایوب اسالمی  .1
 کارشناس ارشد دانشگاه تهران .1

 آموزش و پرورش خراسان رضویبدنی اداره کل ارشد تربیت.کارشناس2 

 مشهد 2بدنی اداره آموزش و پرورش ناحیه ارشد تربیت.کارشناس3 

 مقدمه
شاود و از ایان رو   ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر، بهترین ساز و کار تأمین سالمت جسمانی و بهداشت روانای محساوب مای   

انجامد و موجب پایین آمدن داشت و درمان و مراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی میهای بهها در بخشگذاری در آن به کاهش هزینهسرمایه
از سوی دیگر امروزه ورزش به نحو موفقیت آمیزی باه عناوان راهبارد جاذب مخاطاب از       شود.های فردی و اجتماعی میسطح ناهنجاری

ی تلویزیونی ورزشی نیز نقش کلیادی در افازایش عالقاه    هاهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و شبکهکنندگان رسانهسوی تهیه
تواناد  های گروهی ورزشی در راستای اهداف ملی هر کشاور مای  ترین هدف رسانه( و مهم1ها دارند )عمومی به ورزش در بین سایر رسانه

کزی جامعه معرفای نماوده و نقاش    ها را به عنوان سیستم عصبی مر( رسانه2212) 29(. در این راستا دوند و پاتیل2توسعه ورزش باشد )
(. لذا با توجه به اهمیت توسعه ورزش همگانی و تأثیری که رسانه در جامعاه  3های جمعی را در توسعه ورزش اثبات نمودند )مثبت رسانه

ملی دارد و ضرورت وجود ابزاری به منظور سنجش توسعه فرهنگ ورزش همگانی، محقق در این پژوهش باه دنباال مطالعاه سااختار عاا     
 پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون به منظور دست یابی به اهداف مورد نظر می باشد.

 شناسی روش
جامعه آماری پژوهش را کلیاه صااحب نظاران مادیریت     روش پژوهش از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. 

( تشکیل N=232کنند )نی که در حوزه رسانه ورزشی و نیز ورزش همگانی فعالیت میورزشی کشور در حوزه ورزش همگانی، و متخصصی
ای توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون استفاده گردیاد.  ها از پرسشنامه چهار مؤلفهآوری دادهبه منظور جمعدادند. 

گیاری و از تحلیال عااملی تأییادی     کفایت نموناه برای تعیین  KMOاز ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی درونی، آزمون 
 برای تعیین روایی سازه استفاده گردید.

 هایافته

 . نتایج ضریب آلفای کرونباخ در مورد پایایی درونی پرسشنامه1جدول 

 ضریب آلفا هاتعداد گویه هامفهوم و مؤلفه ردیف
 26/2 12 شناختی 1
 22/2 11 هنجاری 2
 22/2 2 تنظیمی 3
 21/2 12 ل تولید برنامهعوام 2
 92/2 25 )مفهوم(: پرسشنامه توسعه ورزش همگانی 5
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 ها با مفهوم توسعه فرهنگ ورزش همگانی. رابطه بین مؤلفه2جدول

 نتیجه Value-T ضریب تعیین میزان رابطه مفهوم مؤلفه  ردیف

 شناختی 1
توسعه فرهنگ 

 ورزش همگانی

 تأیید 21/13 62/2 25/12

 تأیید 32/13 62/2 23/2 هنجاری 2

 تأیید 3/16 25/2 12/5 تنظیمی 3

 تأیید 95/12 22/2 12/11 عوامل تولید برنامه 2

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ( ضرایب استاندارد در تحلیل عاملی تأییدی 1شکل 

 گیرینتیجه

های پرسشنامه به عنوان یک ر، سؤالنتایج این پژوهش نشان داد که این پرسشنامه دارای پایایی قابل قبولی است. به بیان دیگ

 کردند. گیری میمجموعه با هم پیوند داشتند و به طور مستقیم مفهوم یکسانی را اندازه

های نیکویی )مکنون( و بررسی مجدد شاخص 52ای پرسشنامه به متغیر پنهانچنین جهت بررسی اینکه مدل چهار مؤلفههم

( است و از برازش 52/1) dfبه  2χ. نتایج نشان داد که مقادیر شاخص نسبت برازش از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد

باشد. همچنین در تحلیل عاملی مرتبه دوم، نتایج بررسی ارتباط بین چهار مؤلفه کلی تری برخوردار میمناسب و مطلوب

رای ارتباط معنادار هستند و هر ها با مفهوم فوق داپژوهش با مفهوم توسعه فرهنگ ورزش همگانی نشان داد که تمامی مؤلفه

(، Value-T  ،25/12=PC=21/13چهار مؤلفه منعکس کننده خوبی برای متغیر مورد مطالعه پژوهش بودند و مؤلفه شناختی )

،  Value-T=3/16( و تنظیمی )Value-T  ،23/2=PC=32/13(، هنجاری )Value-T  ،12/11=PC=95/12عوامل تولید برنامه )

12/5=PCرتیب دارای بیشترین و کمترین ارتباط با مفهوم توسعه فرهنگ ورزش همگانی بودند. ( و به ت 

توان از نسخه فارسی این پرسشنامه به عنوان ابزاری روا و پایا در مطالعات مدیریت بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می

 ورزشی حوزه ورزش همگانی بهره برد. 
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 و برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران درخواست میزبانی SWOTتحلیل 

 . حسین عیدی3. بهرام یوسفی  2. محمد کوشا  1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی1

 . دانشیار دانشگاه رازی2

 . استادیار دانشگاه رازی3

 

قان توسعه همه جانبه شده ی شهرهای ثروتمند و مشتاهای توسعهپدیده درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی بخشی از استراتژی

 قوت، نقاط شده، هدایت نیمه مصاحبه طریق از ای، کتابخان اطالعات و پیشینه ادبیات بررسی ضمن تا است آن بر پژوهش ایناست. 

 مدیریت برجسته اساتید دیدگاه از  را ایران در ورزشی بزرگ رویدادهای برگزاری و میزبانی (SWOT)تهدیدات  و هافرصت ها،ضعف

و  اطالعات ای،مصاحبه نوع از و کیفی تحقیق روش از استفاده با در این پیمایش .کند شناسایی کشور، ورزش اجرایی مدیران و ورزشی

 بزرگ رویدادهای برگزاری و میزبانی برای ایران که داد نشان پژوهش نتایج. شد آوریجمع شده هدایتنیمه مصاحبه انجام ها طیداده

عوامل چهارگانه . باشدمی رویدادها این برگزاری زمینه های بالقوه برای دارای اما دارد، محدودی هایتوانمندی حاضر حال در ورزشی

تواند برای میزبانی رویداد بزرگ ورزشی در ایران که به صورت جدولی در پایان تحقیق استخراج گردید می  SWOTتحلیل  استراتژیک 

 ورزشی و شهری ارشد مدیران استفاده مورد ایران، در ورزشی بزرگ رویدادهای واست میزبانیدرخ جهت اساسیترسیم مسیر استراتژیک 

 .گیرد قرار

 SWOT: رویداد بزرگ ورزشی، انواع درخواست میزبانی، عناصر درخواست موفق، میراث رویداد، تحلیل واژگان کلیدی
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 سازمانی و عملکرد سازمانی بین سرمایه فکری با کارآفرینی  مطالعه رابطه

 )مورد مطالعه: اداره کل ورزش و امور جوانان استان تهران( 
 محمود زمانی. 3تاجی فهیمه نگین. 2. محمد گشتاسبی 1

 دانشجوی مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران .1

 . کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران2

 

 ی انسانی، سرمایهشامل سرمایه -میان سرمایه فکری  یک مدل تحقیقی جامع رابطه هدف اصلی این پژوهش این است که با ارائه

تواند مدیران کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار دهد. نتایج این پژوهش می -ایرابطه ساختاری و سرمایه

و سازمانی یاری نموده و درنهایت منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود. های فکری ی بهینه و اثربخش از داراییها را در استفادهسازمان

باشند که با استفاده از جدول مورگان، از و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران می مدیران نفر از   123جامعه آماری پژوهش 

نفر از افراد جامعه به صورت تصادفی پرسشنامه توزیع شد  132نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای این منظور بین  112این تعداد، 

پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. پرسشنامه از نوع نظر سنجی و ابزار سنجش طیف لیکرت است. داده ها با  122که تعداد  

وضعیت موجود متغیرهای سرمایه فکری ، ای تجزیه و تحلیل شد. ابتدا با استفاده از آزمون تی تک نمونه SPSSاستفاده از نرم افزار 

های همبستگی، رابطه  دو به دو بین متغیرها مورد آزمون کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی بررسی شد. سپس با استفاده از آزمون

زمانی و همچنین دهد که بین متغیرهای سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی، سرمایه فکری و عملکرد ساقرارگرفت. نتایج نشان می

 کارآفرینی سازمانی و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 سرمایه فکری، کارآفرینی سازمانی، عملکرد  واژگان کلیدی:
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 های ورزشیسازی در سازمانفرآیند تیم

 
 . زهرا تسلیمی2. مهرعلی همتی نژاد  1

 . دانشیار دانشگاه گیالن1

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن. دانشجوی 2

 

تواند جوابگو باشد و در شرایط ناپایدار کنونی که جامعه، انسان و تکنولوژی با سرعت زیادی در حال تغییراند، ساختار بوروکراتیک نمی

هایی رو، نوآوریای پیشها و فشارههای ورزشی، به نیازها، چالششود. الزمه پاسخگویی سازمانمنجر به صرف زمان و هزینه زیادی می

های در ارائه خدمات از یک سو و ایجاد تحول در سازمان از سویی دیگر است. تغییر ساختار سلسله مراتبی و غیر منعطف و ایجاد سازمان

ها ار آنهایی است که ساختهای کارآمد چنین تحولی، ایجاد سازمانارگانیک و منعطف در این زمینه یک نیاز حیاتی است. یکی از روش

های کاری گیرد. در دو دهه گذشته، موضوع تیم و به کارگیری تیمریزی کار تیمی، شکل میها، به جای اتکا به افراد و با پیبا اتکا به تیم

به طور چشمگیری افزایش یافته است. کار تیمی محور اصلی اغلب رویکردهای مشهور مدیریتی همچون مدیریت کیفیت جامع، سازمان 

که سهم عمده تبیین چرایی سطح ریزی شده و ... است. از آنجائیای، سازمان یادگیرنده، مهندسی مجدد فرایند کار، تغییر برنامهشبکه

پایین کار تیمی در کشور ریشه در عوامل غیر فرهنگی ) ساختاری، مدیریتی و رفتاری( در سطح ملی، سازمانی و فردی دارد، هدف این 

رود های ورزشی است. با توجه به ماهیت ورزش، از مدیران ورزشی کشور انتظار میدی تیم سازی در سازمانپژوهش طراحی مدل فراین

 قدم باشند.های موجود در جامعه ورزشی  بهره الزم را برده و در راستای احیای روحیه کار جمعی در کشور پیشاز ظرفیت

 یهای ورزشتیم، فرایند تیم سازی، سازمانواژگان کلیدی:  
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 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیالن بر اساس مدل سروکوال

 . مهرعلی همتی نژاد2. زهرا همتی نژاد  1

 . کارشناسی ارشد برنامه آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن1

 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن2

 

-زشی با بررسی شکاف بین انتظارات دانشجو )وضع مطلوب( و خدمات آموزشی ارائه شده )وضع موجود( تعیین میکیفیت خدمات آمو

شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که کیفیت خدمات آموزشی  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 نحوه به توجه با و کاربردی تحقیقات نوع از هدف به توجه با حاضر قتحقی دانشگاه گیالن  بر اساس مدل سروکوال چگونه است؟

 در که بود( دکتری دانشجویان جز به) دانشجویان کلیه آماری جامعه. پیماشی بوده است نوع از توصیفی تحقیقات جزء هاداده گردآوری

بوده  نفر 552 حدوداً هاآن تعداد و بوده مشغول لتحصی به گیالن دانشگاه ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده در 92-93 تحصیلی سال

 تعداد مورگان جدول طبق بر. شد استفاده مورگان جدول از و ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش از نیاز مورد نمونه انتخاب برای. است

 هاداده آوریگرد فت گردید. برایپرسشنامه پس از تکمیل دریا 122های ارسالی از میان پرسشنامه که است نفر بوده 226 آماری نمونه

. شد استفاده الزم تغییرات با اند،کرده استفاده و طراحی همکاران و نوین عنایتی را آن قبالً که سروکوال مدل گانه پنج ابعاد پرسشنامه از

 از. ( تعیین شد93/2خ )کرانبا آلفای محاسبه طریق از آن( اعتبار) پایایی و خبرگان نظر طریق از پرسشنامه این محتوایی روایی

نتایج تحقیق نشان داد که در هیچ یک از ابعاد پنج گانه ادراک شده در بین شد.  استفاده سازه روایی بررسی برای تأییدی عاملی تحلیل

ر از بعد کیفیت ارشد مشخص شد که به غیداری وجود ندارد. در مقاطع کارشناسی و کارشناسیدانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی

بندی ابعاد کیفیت خدمات مورد داری دارند. در اولویتاطمینان در بقیه ابعاد میانگین درک دانشجویان در این مقاطع با هم تفاوت معنی

بندی ابعاد کیفیت خدمات داری وجود دارد. در اولویتانتظار مشخص شد که بین اولویت دانشجویان دختر و پسر با هم تفاوت معنی

خدمات  کیفیت ابعاد تمامی در داد نشان حاضر پژوهش هایدار بود. یافتهورد انتظار نیز بین دانشجویان مقاطع مختلف نیز تفاوت معنیم

 ارائه خدمات دانشجویان، دید از که است آن بیانگر منفی وجود دارد. شکافداری و معنی منفی شکاف آن به مربوط عبارات و آموزشی

  گیرد. انجام الزم اقدامات باید دانشجویان کردن انتظاراتبرآورده در و نبوده آنان ظاراتانت حد در آموزشی

 انتظار ادراک، مدل سروکوال، کیفیت خدمات آموزشی، : ارزشیابی،واژگان کلیدی
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 شهر تهران 13تأثیر فعالیت بدنی بر مشارکت اجتماعی و امید به زندگی در زنان سالمند منطقه 

 . لیال صباغیان  2زهرا دارابی   .1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات تهران1

 . استادیار وعضو هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران2

 

-شهر تهران می 13بدنی بر مشارکت اجتماعی و امید به زندگی در زنان سالمند منطقه هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فعالیت

باشد. با گیری به شکل تصادفی میسال شهر تهران هستند، روش نمونه 62باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل زنان سالمند باالی 

پس آزمون استفاده شد .برای جمع  -ای بوده و از طرح پیش آزمونمقایسه –توجه به اهداف تحقیق، روش تحقیق از نوع روش علی 

سؤال و دو خرده مقیاس 12سؤال و چهار خرده مقیاس و پرسشنامه امید به زندگی با 12شارکت اجتماعی با ها از پرسشنامه مآوری داده

( تعیین شد. برای تجزیه و 26/2استفاده شد. سپس با استفاده از مطالعه مقدماتی پایایی پرسشنامه در حد مطلوب )آلفای کرونباخ=

همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد:  t ه شد. در بخش آمار استنباطی ازآزمونها از آمار توصیفی و استنباطی استفادتحلیل داده

تواند حائز ها و شرایط متفاوت میمشارکت اجتماعی فارغ از ارتباط یا عدم ارتباط آن با وجوه مختلف سالمت در سالمندان با فرهنگ

به همراه نداشته باشد، دوران پویایی و بالندگی را افزایش های ورزشی حتی اگر افزایش طول عمر را اهمیت باشد. به هرجهت فعالیت

 .دهدمی

 فعالیت بدنی، مشارکت اجتماعی، امید به زندگی، سالمندان  واژگان کلیدی:
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 تعیین وضعیت ادراک رهبری اخالقی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

 مدی. سید عبدالحمید اح3. رضا شجیع  2  . هما سلوکی1
 های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه1

 . استادیار دانشگاه پیام نور2

 . استادیار دانشگاه علم و فرهنگ3

 

شود، به همین دلیل امروزه با افزایش محیط سازمانی از جمله عوامل تأثیرگذار بر رفتار و نگرش کارکنان در محیط کار محسوب می

کننده جو اخالقی در سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعات انجام شده اهمیت اخالق در کسب و کار، توجه به عوامل ایجاد

-دهند که مدیران دارای نقشی حیاتی در تدوین و اجرای اصول اخالقی برای اعضای سازمان بوده و با یک رهبری اخالقی، مینشان می

رو هدف از انجام پژوهش توصیفی حاضر، میزان تعهد و وفاداری کارکنان را به میزان قابل توجهی ارتقاء بخشند. از این توانند زمینه ارتقاء

 32( که دارای 2212تعیین وضعیت ادراک رهبری اخالقی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. به همین منظور پرسشنامه کالشاون )

 121نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت که از این تعداد  222ادفی در اختیار خرده مقیاس بود به طور تص 2گویه و 

پرسشنامه تأیید و در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه پس از ترجمه و بازترجمه توسط متخصصین و پایایی آن 

های کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل أیید قرار گرفت. در نهایت از آزمونمورد ت 91/2نیز در یک مطالعه مقدماتی با آلفای کرونباخ 

ها نشان داد؛ میانگین نمره ادراک یافتهاستفاده شد.  25/2داری کوچکتر از ها در سطح معنیواریانس یک طرفه برای تجزیه و تحلیل داده

، 53/12±29/3، انصاف 61/22±62/5داری های مردممقیاسبدست آمد. همچنین میانگین نمره خرده 22/112±23/21رهبری اخالقی 

 63/16±12/2، شفافیت نقش 22/19±23/5، راهنمایی اخالقی 22/2±39/2، نگرانی نسبت به توسعه پایدار 35/12±52/3تسهیم قدرت 

درک تحصیلی ها همچنین نشان داد؛ بین ادراک رهبری اخالقی کارکنان به تفکیک مبدست آمد. یافته 22/12±12/2و یکپارچگی 

ها، میزان ادراک رهبری اخالقی کارکنان وزارت ورزش و جوانان در حد متوسط به باال بر پایه یافتهداری مشاهده نشد. تفاوت معنی

های ترویجی و آموزشی اخالق توسط وزارت ورزش و جوانان، شاهد ارتقاء شود که البته امید است با اجرایی شدن برنامهارزیابی می

های پژوهش حاضر بر توجه به رهبری اخالقی به یافتهادراک رهبری اخالقی در این وزارتخانه و به تبع آن ورزش کشور باشیم.   روزافزون

 کند.  عنوان متغیری مهم در درک باورهای اخالقی کارکنان تأکید می

 رهبری اخالقی، ادراک، وزارت ورزش و جوانان، منابع انسانی های کلیدی:واژه
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 های توسعه تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور از دیدگاه خبرگانچالش

 . محمود گودرزی3. سید نصراله سجادی 2  . میثم رحیمی زاده1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران1

 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران2

 . استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران3

 

 مقدمه

 های توسعه تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور از دیدگاه خبرگان انجام گرفت. از تحقیق بررسی چالشهدف 

 شناسیروش

باشد. جامعه آماری مورد مطالعه خبرگان ورزشی و بازاریابان فعال در زمینه بازراریابی تحقیق پیشایشی توصیفی از نوع همبستگی می

پرسشنامه جمع آوری شد  95نفر مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت  122گیری هدفمند قضاوتی نهورزشی بودند که با استفاده از نمو

های اجتماعی، دولتی، قانونی و حقوقی مورد ( با چهار مؤلفه اصلی چالش1392و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه نعیمی )

 به دست آمد. 23/2استفاده قرار گرفت. آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

 هایافته

های متفاوتی برخوردار بودند. به های قانونی، دولتی، اجتماعی و حقوقی از اهمیتنتایج توصیفی نشان داد که از دیدگاه خبرگان، چالش

ون چنین آزمکمترین اهمیت را دارا بودند. هم 2/2بیشترین اهمیت و اجتماعی با میانگین  2/3طوری که چالش حقوقی با میانگین 

های حقوقی و دولتی با توسعه تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور و دیدگاه خبرگان، همبستگی نشان داد که بین چالش

 داری وجود دارد. همبستگی مثبت و معنی

 گیرینتیجه

م دارند. که باید با های بر توسعه تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور ارتباط مستقیبا توجه به نتایج مشخص شد که این فاکتور

های ها و باشگاههای آموزشی مرتبط با کاربرد و توسعه تجارت الکترونیک برای بازاریابان در زمینه ورزش )فدراسیونبرگزاری دوره

اسب انداز منتوان با ارائه و تدوین قوانین و چشمورزشی( نسبت به ارتقاء سطح آشنایی آنان به این موضوع گام برداشت. همچنین می

 جهت توسعه تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور گامی مناسب در این زمینه گذاشت. 

 توسعه، تجارت الکترونیک، چالش، خبرگان ورزشیواژگان کلیدی: 
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 تعیین رابطه هوش سازمانی و فرسودگی شغلی در بین معلمان  تربیت بدنی

 اه. مرتضی همایون نیا فیروزج2. علی نوری زاده 1

 . دانشجوی دکتری  تربیت بدنی دانشگاه تهران2و  1

 مقدمه

زای شغلی در بین معلمان تربیت بدنی های هوش سازمانی و عوامل فرسودگیدر این تحقیق، محققان به دنبال بررسی ارتباط میان مؤلفه

 استان تهران هستند.

 روش شناسی

باشد. عه آماری این پژوهش متشکل از معلمان تربیت بدنی استان تهران میباشد. جامهمبستگی می -روش انجام تحقیق از نوع توصیفی

کنیم. که هر ( و پرسشنامه فرسودگی شغلی استفاده می2223ای هوش سازمانی )آلبرخت ها از دو ابزار پرسشنامهبرای گردآوری داده

ها از ای آن گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهیک از این دو پرسشنامه در ایران هنجاریابی شده و روایی و پایایی مناسبی بر

های رگرسیون دو متغیره و رگرسیون چند متغیره ( با استفاده از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون، روش

 کنیم.استفاده می spssنرم افزار

 هایافته

داری وجود دارد. از بین شغلی در ادارات تربیت بدنی ارتباط مثبت و معنیهای فرسودگی بین خرده مقیاس هوش سازمانی با مؤلفه

/.( در 299/.( و ضریب همبستگی جرات و شهامت با )622های هوش سازمانی ضریب همبستگی بینش استراتژیک در باالترین حد )مؤلفه

 ترین حد بوده است.پایین

 نتیجه گیری

ها و مقابله نگرییک سازمان باعث حفظ و بقای سازمان در دنیای رقابت و به خصوص در آیندههای استراتژیک خود به تنهایی در دیدگاه

ترین مؤلفه در جهت مقابله با فرسودگی شغلی در نظر گرفت. متغیر ها از آن نام برد و لذا از مؤلفه بینش استراتژیک را مناسببا اسرس

ها برای مقابله متغیر کاربرد دانش است. این مؤلفه به کاربرد دانش در سازماندیگری که در کاهش فرسودگی شغلی نقش به سزایی دارد 

-وری باال در سازمان و تأثیر بسیار بر فرد در جهت مقابه با فرسودگی شغلی دارد. در بین مؤلفهبا فرسودگی اشاره دارد. که موجب بهره

دارد که که این موجب با فرسودگی شغلی است. که این بیان می ترین همبستگیهای هوش سازمانی مؤلفه جرات و شهامت دارای پایین

بروز فرسودگی در محیط کار به علت عدم شهامت در انجام کاری را موجب می شود. بنظر می رسد تحقیقات اندکی و شاید نادر در 

باشد. این تحقیق با تحقیقی که لورنس ارتباط با این موضوع و تاثیری که هوش سازمانی بر فرسودگی شغلی افراد می گذارد وجود داشته 

در مورد فرسودگی شغلی در سالمت کاری افراد داشت همخوانی دارد وهمینطور با تحقیق کیانوش انطباق دارد ونتایج انها را تایید می 

سترتژیک بعنوان عاملی کند. اما با تحقیق کاشف که بینش استراتژیک را جزو دارای توان پیش بینی باال ندانسته مخالفت دارد و بینش ا

 مهم در پیش بینی فرسودگی شغلی با توجه به این تحقیق است.

 واژگان کلیدی: هوش سازمانی، فرسودگی شغلی
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 هاتجاری سازی علوم ورزشی با رویکرد فلسفی نسبت به ارتباط با صنعت در دانشگاه

 فرزاد نوبخت
 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

 

های تحقیقاتی و مباحث ها، تعداد مجالت پژوهشی، طرحزیادی را در همه سطوح شاهد هستیم، برگزاری همایش هایامروزه پژوهش

ها و حل نشدن مسائل موجود در کشور یا به باشد. باال رفتن تعداد پژوهشجدی در این زمینه بیانگر اهمیت باالی تحقیق در کشور می

های آن می باشد. این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. ه فلسفی به پژوهش و روشعبارتی عدم به کارگیری پژوهش نیازمند نگا

سازد. در قسمت قسمت اول در یک تحلیل کلی فلسفه پژوهش را توضیح داده و تمایز پژوهش را با مسائل آموزشی و مشاوره روشن می

 و شناس روش ترینبزرگ "پوپر کارل ریموند"ود و الگوی دوم ساختار ورزش کشور نقد و بررسی و در نهایت با استفاده از وضعیت موج

دانند؛ پیشنهادهای می وی هایایده و هادیدگاه مرهون و مدیون را خود  نوبل جایزه برندگان از بسیاری که بیستم قرن علم فیلسوف

اتید ارجمند نگاه عمیق به اهمیت گردد. امید است دانشجویان و اسها ارائه میراهبردی در خصوص ارتباط صنعت ورزش با دانشگاه

 ها به حل مشکالت منجر شود. کاریای به دور از موازیمسأله محور بودن تحقیق داشته باشند تا هر پایان نامه

 تجاری سازی، ارتباط با صنعت، ورزش   های کلیدی:واژه
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 نقش تأسیسات مدرن ورزشی در ورزش همگانی

 . فاطمه رحمتی2 . ریحانه چشمه1
 . کارشناس ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی2و 1

 

حل های بدنی را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتی کرده است. ورزش به عنوان راهزندگی در دنیای ماشینی امروز فرصت فعالیت

را به نحو مطلوب حل کند. تواند این مشکل راهبردی و ورزش همگانی به عنوان راهکاری ارزان قیمت ولی در عین حال فرح بخش می

-باشد. ورزش همگانی در جستجوی یافتن راهورزش همگانی یک عامل اساسی در تأمین سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی افراد جامعه می

ت باشد. برای رسیدن به این هدف به کارگیری تجهیزاهای سنی میهایی برای تشویق، طراحی و ایجاد امکانات ورزشی برای تمامی گروه

و امکانات مدرن در اماکن ورزشی مورد نیاز است تا پاسخگوی انتظارات اقشار مختلف در این زمینه باشد. ورزش همگانی یا به بیانی 

ای که با توجه به سلیقه و عالیق مردم، هر کسی در هر مکانی، در ورزش برای همه سعی در نزدیک کردن مردم به ورزش دارد به گونه

ای بتواند ورزش کند. لذا پژوهش حاضر به بررسی نقش تأسیسات مدرن ورزشی در ورزش همگانی به صورت بودجههر زمانی و با هر 

 پردازد. توصیفی می

دهد به کارگیری تجهیزات مدرن در اماکن ورزشی در باال بردن انگیزه تمامی افراد نقش به سزایی به طور کلی نتایج تحقیق نشان می

گیری از تجهیزات مدرن در ورزش های جدی خواهد شد. همچنین بهرهمناسب گاهی اوقات سبب بروز آسیبدارد و کمبود ابزارهای 

همگانی ضامن گسترش فرهنگ این نوع ورزش برای همه است و نقش کلیدی در جذب و افزایش مشارکت شهروندان در ورزش همگانی 

هری در تمامی نواحی جهت ایجاد انگیزه و مشارکت مردم پیشنهاد دارد. استقراء اماکن ورزشی با تجهیزات مدرن در فضای مناسب ش

 شود. می

 ها : تأسیسات مدرن ورزشی، ورزش همگانی، اماکن ورزشیکلید واژه
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 قی کدهای اخالقی مرتبط با ورزش در پنج کشور منتخب دنیامطالعه تطبی

 . حسین پورسلطانی3. رضا شجیع 2 . الهام خسروجردی1
 های ورزشی دانشگاه پیام نور استان البرز. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه1

 نور. استادیار دانشگاه پیام3و  2

 

 در را هاا آن باروز  کاه  هساتند  کلای  و عام اصولی اخالقی هایارزش دیگر عبارت به. متفاوت هستند اخالقی هایارزش با اخالقی کدهای

 در امانتاداری  شاکل  باه  اخالقای  کدهای در اند،ارزشی اصولی که رازداری و امانتداری صداقت، مثال، برای. یافت توانمی اخالقی کدهای

 کادهای  کاه  حالی در شود،می دیده گوییکلی نوعی اخالقی هایارزش در گفت توانمی. یابدمی ظهور مشتریان رازداری یا کارکنان قبال

هاا و باویژه محایط ورزش    بوده و یکی از بهترین راهکارها برای ایجاد حال و هاوای اخالقای در ساازمان    سنجش قابل و اجرا قابل اخالقی

رزش در پنج کشور امریکاا، انگلایس، کاناادا،    هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی کدهای اخالقی مرتبط با و. شوندمحسوب می

های اطالعاتی علمی معتبر )فارسی و انگلیسای(  ترکیه وآلمان بود. برای انجام این پژوهش کدهای اخالقی مرتبط با ورزش در کلیه پایگاه

هاا نشاان   ر گرفتند. یافتاه بندی و تلخیص مورد تجزیه و تحلیل قرامورد جستجو دقیق علمی قرار گرفت. کدهای یافت شده پس از طبقه

پذیری و های دانشی، تجربی و مهارتی، مسئولیتکد اخالقی بازیابی شده، احترام به حقوق ورزشکاران، تأکید بر صالحیت 21داد؛ از میان 

اند. ضامن  هرعایت اصول اخالقی مواردی هستند که در کدهای اخالقی نهادهای ورزشی هر پنج کشور اشاره شده و مورد تأکید قرار گرفت

کد اخالقی به ترتیب دارای بیشترین و کمتارین   2کد اخالقی و کشور ترکیه با  12اینکه از میان کشورهای مورد بررسی، کشور آمریکا با 

های ورزشی این پنج ها همچنین نشان حفظ سالمت جسمانی خود، به عنوان کد اخالقی در هیچ یک از سازمانکد اخالقی هستند. یافته

ها، تدوین کدهای اخالقی کاربردی و مبتنی بر تجربیاات جهاانی اماری اسات کاه بایاد ماورد توجاه         رج نشده است. بر پایه یافتهکشور د

 مسئولین ورزش کشور قرار گیرد.   

 کد اخالقی، ورزش، مطالعه تطبیقی، کشورهای منتخب های کلیدی:واژه
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 بازاریابی ورزشی ها و رویکردهای نوینمطالعه مروری روش

 . علی نامدار آزادگان3پیام . حسن خوش2. مهتاب خطیبیان 1

 . دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی2و  1

 های ورزشی. کارشناس ارشد مدیریت رسانه3

 

کاه مشاتریان امااکن ورزشای افاراد      باشاد. از آنجاایی   هدف از این تحقیق ارایه راهکارهای نوین بازار یابی ورزشی به مدیران ورزشی می

مختلفی هستند مدیر ورزشی باید طرز برخورد با همه اقشار جامعه را به صورت کامل یاد بگیرد. از آنجایی که امااکن و ساازمان ورزشای    

ق در این مقالاه باه   های نوین بازاریابی را بیاموزد. روش تحقیبرای ادامه حیات خود نیازمند بودجه می باشد و لذا مدیر ورزشی باید روش

هاای ایان   های تخصصای اساتفاده شاده اسات. یافتاه     ها و مجالت و ژورنالای انجام شده است و از ستون مقاالت روزنامهصورت کتابخانه

 ها و راهکارهای نوین برای سازمان و محصول ورزشی خاود بازاریاابی کناد.   آموزد که چگونه با استفاده از روشتحقیق به مدیر ورزشی می

بازاریاابی باه فاروش از طریاق      کناد. ها نقش اساسای ایفاا مای   در موقعیت سازمان بازاریابی در کسب و کار امروز یک امر ضروری است و

شود تفکار بازاریاابی بایاد    تری دارد و به همین دلیل گفته میشود و مفهوم بسیار جامعهای تبلیغاتی محدود نمیویزیتوری یا تهیه آگهی

و  یجهاان  یرقاابت  ناده، یکاه رقابات آ   میریاگار بپاذ  به طور کلی  های سازمانی نفوذ کند و مورد توجه قرار گیرد.و فرایندها در کلیه بخش

خاود را   یرا فراهم آورد تا قاوه رقاابت   یطیشرا تواندیم یو رقابت یجهان، المللنیب یابیستد و بازار و داد یاز ابزارها یآگاه است، یاحرفه

خواهاد   یعماوم  یابیا بازار نیگزیجا ،یصاصو اخت یو فروش تخصص یابیبازار شود،یتر متر و فشردهازه رقابت سخت. هر اندمیبهبود بخش

 شد.  

 بازاریابی ورزشی، راهکارهای نوین، مدیران ورزشی های کلیدی:واژه
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 های کارآفرینی ورزشی بانوانبررسی فرصت

 یب هنری. حب3. داود فیض 2. وجیهه ذوقیان 1
 گرایش کارآفرینی، دانشگاه سمنان MBA. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته 1

 . عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان2

 . دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی3

 

المللی تبدیل شده است. صنعت ورزش در عت بینامروزه ورزش از مفهوم سالمت بدن و داشتن اندامی متناسب فراتر رفته و به یک صن

باشد. گیرد و یکی از صنایع جهانی شده در دنیا میسراسر دنیا تعداد افراد زیادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار می

شود. تعریف رزشی گفته میکارآفرینی در حوزه ورزش نیز وارد شده است و به هر گونه کارآفرینی در حوزه ورزش، کارآفرینی بر مبنای و

کنند تا ارزشی را خلق کنند. ها یا جوامع در ورزش از یک فرصت استفاده میشود که سازمانکارآفرینی ورزشی این گونه تکمیل می

تواند به صورت مثبت بر عوامل عملکردی سازمان تأثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده فرصت یک حالت خارجی است که می

باشد که برای رسیدن به هدف قدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد. از جنبه ابزاری فرصت هر عامل مساعد محیطی میا

کند و از جنبه نگرشی هیچ عامل محیطی به خودی خود، نه فرصت است و نه تهدید. بلکه نگرش استراتژیست و نوع کارآفرین کمک می

-ریزی استراتژیک کاری مخاطره آمیز و پیچیده میکند و بالعکس. برنامهتهدید را به فرصت تبدیل می برخورد با عامل، عامل به ظاهر

های ها و ضعفتواند تطبیق قوتریزی استراتژیکی میکند و چگونگی برنامهباشد: زیرا هر سازمان را به محیط رقابتی خاصی هدایت می

ها توانند راهبردهای متناسب را برای استفاده از فرصتها میها، سازمانزد. با فرصتها و تهدیدات محیط معین ساسازمان را با فرصت

باشد. با توجه به های کارآفرینی ورزش بانوان در کشور جمهوری اسالمی ایران میتدوین نمایند. هدف از این مقاله شناسایی فرصت

دهد در میان نخبگان جامعه ورزشی استفاده شد. نتیجه نشان می های اکتشافی با روش قضاوتیها، از مصاحبهماهیت شناسایی فرصت

 "ها در رسانه ملی با رعایت کامل حجاب اسالمی و موازین اخالقیپوشش زنده تصویری ورزش خانم"ها، باالترین فرصت: که در فرصت

نوان به این موضوع بیشتر پرداخته شود و شود برای توسعه کارآفرینی در ورزش باباشد. با توجه به باالترین فرصت، پیشنهاد میمی

 تحقیقات بیشتر بر روی پخش مسابقات ورزشی بانوان در رسانه ملی صورت گیرد.

 ریزی استراتژیکفرصت، ورزش، کارآفرینی، کارآفرینی ورزشی، کارآفرینی ورزشی بانوان، برنامه واژگان کلیدی:
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 بر اساس  یورزش یها ونیفدراس رانیمد یریگ میاطالعات بر تصم یخدمات فن آور ریثأت

 عیسر یپاسخگو یهامدل سازمان
 . حبیب هنری2. حسین رزاقی 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر1

 . دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی 2

 

بر اساس ابعاد  یورزش یها ونیفدراس رانیمد یریگ میارتباطات بر تصماطالعات و  یخدمات فن آور ریتاث یهدف تحقیق حاضر بررس

شهر تهران  یورزش یها ونیبه فدراس نیمراجع هیشامل کل قیتحق یباشد. جامعه آمار ی( مFRO) عیسر یپاسخگو یمدل سازمان ها

نمونه از  نیین حجم نمونه از فرمول تعبرای تعیی ن،یمراجع قیبه نامشخص بودن تعداد دق توجهباشند. با  یم فدراسیون52به تعداد 

با استفاده از  ینمونه آمار یاعضا نی. همچندینفر محاسبه گرد 325جامعه نامحدود استفاده شد و حجم نمونه با استفاده فرمول مذکور 

و مصاحبه با  چند  با مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، قیتحق هدافبه ا یابیدست یتصادفی انتخاب شدند. برا -روش خوشه ای

زمان،  ت،یفی)ک عیسر یپاسخگو یمربوط به ابعاد شش گانه مدل سازمان ها یمؤلفه ها نینفر از کارشناسان و خبرگان امر مهمتر

طراحی گردید.  قیبا توجه به اهداف تحق قیتحق( شناسایی و بدین ترتیب پرسشنامه نهیو هز ،یریانعطاف پذ نان،یاطم تیخدمات، قابل

انتخاب و از نظرات آنها  قیتحق یجامعه آمار انیاز م ینفر از خبرگان مذکور با روش قضاوت 12استفاده شد و  یراستا از روش دلف نیدر ا

ابزار سنجش از  ییایسنجش پا یمحتوا و برا ییپرسشنامه از روش روا ییاز روا نانیاطم ی. برادیاستفاده گرد هیپرسشنامه اول میدر تنظ

به دست آمد که از لحاظ  29262نفره محاسبه و معادل  32 یشینمونه آزما کیدر  بیضر نیخ استفاده شد که اآلفای کرونبا بیضر

ابعاد  براطالعات و ارتباطات  یداده ها نشان داد که خدمات فن آور لیحاصل از تحل جیآماری ضریب قابل قبولی به شمار می آید. نتا

 یها ونیفدراس رانیمد یها یریگ میابعاد شش گانه مدل مذکور بر تصم نی. همچنباشد یم رگذاریتأث عیسر یپاسخگو یسازمانها

 دارد. ریتأث یورزش
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 تأثیر فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با توجه به 

 رویکرد اقتصاد مقاومتی

 . حامد خلیلی2. یعقوب حاتم نژاد 3 . فریبا عباسی2. زهرا جعفرزاده کوچکی 1

 . دانشجویرکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد ملکان2و 3و2و1

 مقدمه

 جهاد تحقق جهت در است قادر آن با متناسب ساختار ایجاد و اطالعات فناوری کمک با که است هاییسازمان جمله ادارات ورزش از 

 جهاد در پیروزی ادارات ورزشی، برای نوین اطالعات فناوری بکارگیری جهت مناسب سازمانی رساختا یافتن .بردارد گام اقتصادی

 .سازدمی هموارتر را اقتصادی

 شناسیروش

 جوانان و اداراه کل ورزش کارکنان آماری جامعه و نمونه. باشدمی همبستگی -توصیفی نوع از کاربردی و هدف نظر از حاضر پژوهش

های استیفن رابینز و پرسشنامه و(  α/.=922)  اطالعات  فناوری ساخته محقق از پرسشنامه هاداده آوریجمع جهت نفر(،23) استان

 ای،جمله دو آزمون) استنباطی  آمار توصیفی و تأیید و برای تجزیه تحلیل از آمار مورد هاپرسشنامه روایی .شد میلر و دروج استفاده

 واریانس( استفاده گردیده است. تحلیل و چندگانه رگرسیون آزمون پیرسون، همبستگی ضریب

 یافته ها

 بررسی وجود ارتباط بین متغیرها -آزمون پیرسون 

 گیرینتیجه

 افزایش موجب IT بکارگیری که کرد اظهار توانمی جدول به توجه با در حد متوسط به باال در اداره کل را نشان داده و  ITنتایج وجود 

 ساختار ابعاد با IT متغیرهای بین رابطه چندگانه رگرسیون آزمون و واریانس تحلیل شود. آزمونمی سازمان ساختار در انسجام و تمرکز

 متغیرهای با  معنادار رابطه وجود عدم و سازمانی انسجام و تمرکز متغیرهای با IT متغیرهای بین معنادار رابطه وجود بیانگر سازمان

به طور همزمان، برخوردار باشد  ITیت از از حمایت مدیر ITپس وقتی سازمان عالوه بر بکارگیری  .باشدمی پیچیدگی و رسمیت

 شود. های به دست آمده بسیار قابل توجه تر شده و در جهت پیشبرد اقتصاد گامی بزرگ برداشته میموفقیت

 فناوری اطالعات، ساختار سازمانی، اقتصاد مقاومتی، اداره کل ورزش و جوانان.واژگان کلیدی: 

 متغیرهای وابسته

 متغیر مستقل

 نتایج آزمون انسجام تمرکز پیچیدگی رسمیت

IT 196/2- 

262/2 

123/2 

262/2 

511/2- 

222/2 

613/2 

221/2 

 ضریب همبستگی 

 سطح معناداری 

 رد فرض فرضیه نتیجه

1H 

 فرض رد

H1 

 تأیید فرض

1H 

 تایید

 فرض

H1 

 نتیجه
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  های ورزشی در اوقات فراغتلیتتوجهی دانشجویان به  فعابررسی علل بی

 ام کلثوم عباس زاده .2 . اسماعیل ذبیحی1

 ی، گرمساردانشگاه آزاد اسالم گرمسار،  واحدگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،  .1

 کارشناس ارشد مدیریت و دبیر درس تربیت بدنی شهرستان گرمسار .2

 

هاا دارد. داشاتن یاک زنادگی     ای در حفظ سالمت جسمی و روحی انساننندههای فراغتی، نقش تعیین کورزش به عنوان یکی از فعالیت

(. علل عدم گرایش به ورزش کمبود امکانات، وضع والدین و مدیران و معلماین دیگار،   5)های ورزشی استسالم، مستلزم تحرک و فعالیت

(. مطالعاه انجاام شاده در آمریکاا     1)ره اسات های ویژه در مورد دختران، خجالت کشیدن، بلد نبودن یک رشته ورزشی و غیسخت گیری

-(. بر اساس یافته2دهند که در بزرگساالن فعالیت جسمانی در اوقات فراغت، تحت تأثیر سن، جنس، آموزش و درآمد قرار دارد)نشان می

هازار نفار از دختاران     22چناین حادود   اناد. هام  از دانشجویان فعالیت ورزشی داشته %12در ایران، تنها  1322های کارشناسان در سال

جمعیت دانشجویی در آن سال است. تحقیقات کارشناسان طرح جامع  %5دانشجو تحت پوشش ورزشی همگانی بودند که این رقم حدود 

اند. این رقم در مقایسه با کشورهای مانند؛ در ورزش همگانی مشارکت داشته %12دهد که مردم ایران تنها به میزان ورزشی نیز نشان می

(. مجتهدی و دالور عنوان کردند که گرایش پسران به ورزش بیش از دختران اسات  2رسد)مشارکت، آمار کمی به نظر می %52رلیا با است

(. هادف از انجاام ایان پاژوهش بررسای و      3شان، برای ورزش کردن و درس خواندن برنامه منظمی نداشتند)و نیمی از افراد تحت بررسی

از دیدگاه دانشاجویان پسار دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد       در اوقات فراغت های ورزشیبه  فعالیت انشجویاند توجهیبندی علل بیاولویت

بود که با استفاده از جادول مورگاان،     نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار3213بوده است. جامعه آماری شامل  گرمسار

ی ویاژه دانشاجویان   عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. ابزار گردآوری اطالعات، از پرسشانامه ها به روش تصادفی به نفر از آن 322تعداد 

ی ویژه دانشجویان سراسر کشور بود که پاس از یاک مطالعاه راهنماا، ضاریب      ی پرسشنامهاستفاده شد. این پرسشنامه شکل تغییر یافته

هاا،  ی فراوانای ست. پس از دریافت اطالعات، از آمار توصایفی بارای محاسابه   درصد به دست آمده ا91پایایی آن با استفاده از آلفاکرونباخ 

 استفاده شد.آزمون جهت رتبه بندی عوامل آزمون فریدمن  درصدها و از
 (1جدول )

 درصد های ورزشیتوجهی دانشجویان به فعالیتعلل بی اولویت

 3/22 ریزی و ضعف تشکیالت اداریعدم برنامه اول

 1/31 ت الزم و مربیان غیر متخصصنبود امکانا دوم

 2/22 حوصلگیمشغله زیاد، تنبلی و بی سوم

 2/2 عدم آگاهی از چگونگی پرداختن به ورزش چهارم

 

ریازی و ضاعف   توجهی به ورزش دانشگاهی در اوقات فراغت را به تربیت شامل: عدم برنامهنتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان، علل بی

عادم   ( و%2/22) حوصالگی ، تنبلی و بی(، مشغله زیاد%1/31)نبود امکانات ورزشی الزم و مربیان غیر متخصص(، %3/22) تشکیالت اداری

-چناین برناماه  رسد فراهم نمودن امکانات و تجهیزات و هام اند. بنابراین به نظر می( ذکر کرده2/2) آگاهی از چگونگی پرداختن به ورزش

چناین، تفااوت در نحاوه گاذران اوقاات فراغات       که در گسترش ورزش دانشجویی مؤثر باشند. هام  ریزی صحیح از جمله عواملی هستند

رساد مسائولین   ریزی صحیح نسبت داد. باه نظار مای   های فرهنگی و همچنین عدم امکانات و عدم برنامهتوان به تفاوتدانشجویان را می

 گیرد.شجویان صورت میریزی صحیح جهت غنی سازی اوقات فراغت دانها با برنامهدانشگاه

 اوقات فراغت، ورزش دانشگاهی، فعالیت ورزشی واژگان کلیدی :
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 ی گذران اوقات فراغت کارکنان مراکز آموزشی نداجا با تأکید بر فعالیت ورزشینحوه

 )مطاله موردی: کارکنان فرماندهی مرکز آموزش تخصصهای دریایی نداجا/رشت(
 رضا ساکی. 2  دکتر سید عماد حسینی. 3  ستیدکترمرتضی دو. 2  . جواد حسین پور1

 . استادیار دانشگاه مازندران بابلسر2های دریایی رشت مدیریت ورزشی فرماندهی آموزش تخصص ارشد. کارشناس 1

  . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران3

 ره( نوشهر تربیت بدنی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی) ارشد. کارشناس 2

 مقدمه

های پر کردن اوقات فراغت، ورزش کردن است که هم سالمت جسمانی و هام بهداشات روانای افاراد و جامعاه را      یکی از مفیدترین روش

عمومیت داشتن اوقات فراغت برای اقشار مختلف و فراگیر بودن یا همان عمومی بودن مقوله ورزش نقطه مشاترکی اسات   . کندمین میأت

داشاته  ای ویاژه توجاه  ” ورزش برای هماه “که همان  ها و نهادهای مختلف به مقوله ورزش همگانیها، سازمانشود وزارتخانهکه باعث می

)اساتر کِارین ،    از امکانات موجاود را در دساتور کاار قارار دهناد      کارکنان برداری بهینه عموم های الزم برای بهره -باشند و برنامه ریزی

های دریایی نداجا با تأکید بار فعالیات   بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان فرماندهی آموزش تخصص (. هدف از این پژوهش2222

 ورزشی بوده است.

 روش شناسی

 -پیمایشی انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از فرماول کاوکران و لحااظ نماودن ضاریب حفااظتی       -این تحقیق به روش توصیفی 

طبقه ای و در هر یک از طبقات به صورت تصادفی انتخاب شد. به منظور اطمینان از برگشت  -روش خوشه ای نفر به 222امنیتی، تعداد 

پرسشنامه به طور کامال وصاول    312درصد بیشتر از حجم نمونه توزیع گردید که در نهایت تعداد  22ها با حجم نمونه، توزیع پرسشنامه

نفار از اسااتید مادیریت ورزشای      12ساخته استفاده شد که روایی صوری آن توساط  قها از یک پرسشنامه محقآوری دادهشد. جهت گرد

هاا از روش آماار توصایفی )جادول     تجزیه و تحلیال داده  دست آمد.به  α=2/ 79ضریب آلفای کرونباخ یید و پایایی درونی آن أکشور به ت

 توزیع فراوانی( استفاده گردید.

 هایافته

های اوقات فراغت مورد عالقه کارکنان به ترتیب ورزش کردن، در کنار خانواده بودن و مطالعاه در  فعالیت نتایج تحقیق نشان داد در میان

دانناد.  ترین دلیل گرایش به ورزش کردن خاود مای  درصد از کارکنان کسب نشاط و لذت را مهم 39اولویت اول تا سوم قرار دارند. حدود 

 شنا، نرمش و دویدن، پیاده روی، فوتسال، والیبال بود.  های ورزشی جاری کارکنان نیز به ترتیب رشته

 نتیجه گیری

های دریایی و نیاز سلساله مراتاب فرمانادهی و مقاماات      شود مسئولین تصمیم ساز و تصمیم گیر فرماندهی آموزش تخصصپیشنهاد می

ی کارکنان در محل کارشان و بالطبع پارداختن  از گذران فعالیت ورزش %22های این تحقیق )که همان حدود باالتر در راستای نتایج یافته

هاای  ترین فعالیت فراغتی است( و با استفاده از نظرات اهل فن و کارشناسان ورزشی به تنظایم برناماه  به فعالیت ورزشی به عنوان اولویت

ای به گسترش و تأمین مناساب  ژهگذارتری در حوزه اوقات فراغت و فعالیت بدنی برای کارکنان پرداخته و ضمن توجه ویکاربردی و تأثیر

هاای ورزشای   امکانات و تأسیسات ورزشی  شرایطی را فراهم نمایند که کارکنان بهترین نتیجه را در زمان اوقات فراغت خاود  از فعالیات  

طالعاات  و تبلیغاات مناساب ا   هاا هاا، ساخنرانی  همایش برگزاری با که است چنین بهتربرای کسب نشاط و لذت خود به دست آورند. هم

های ورزشی بیش از پایش در زماان فراغات افازایش     کارکنان را نسبت به فواید جسمانی و روانی ورزش بیشتر نمود تا شرکت در فعالیت

 یابد.

 های دریایی.اوقات فراغت، فعالیت ورزشی، کارکنان نداجا، فرماندهی آموزش تخصص واژگان کلیدی:
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 انشگاه خوارزمی با رویکرد توجه به ورزشچگونگی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان د

 . تارا ربیعی3. حمید رودباری 2سجاد نعمت زاده  . 1
 خوارزمی ورزشی دانشگاه بازاریابی مدیریت . دانشجوی2و  1

 واحد کرج مرکزی. دانشجوی مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور 3

 مقدمه

 باشد.ان دانشگاه خوارزمی با رویکرد توجه به ورزش میهدف پژوهش حاضر بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجوی

از نیمه دوم قرن بیستم بشر از رفاه و آسایش بیشتری نسبت به قرون گذشته برخوردار شده است که دلیل آن پیشرفت تکنولوژی است  

زمانی را برای تجدید قوای جسمانی و  که از ساعات کار فیزیکی کم کرده و به ساعات بیکاری اضافه گردیده است. افراد در ساعات بیکاری

(. نحوه گذراندن اوقات فراغت افراد با توجه به سن، 1توان از آن تحت عنوان اوقات فراغت یاد کرد)دهند که میروحی خود اختصاص می

انتخاب نوع وسیله (. با توجه به این موضوع به دلیل حساسیت قشر دانشجو برای 2باشد)جنس و وضعیت اجتماعی و فرهنگی متفاوت می

های جامعه و مسئوالن مربوطه انجام شود به علت شرایط سنی و ریزی حساب شده از طرف مدیریتگذراندن اوقات فراغت، باید برنامه

و های منظم و منسجم پر کنند دهند اوقات فراغت خود را با برنامهها، اغلب دانشجویان ترجیح میعالقه مندی آنان برای انتخاب بهترین

(. 3آیند، هرچند ممکن است آن را خارج از محیط دانشگاه بدست آورد )ها بر میاز اتالف وقت بپرهیزند و در جستجوی انتخاب بهترین

توان به تماشای تلویزیون، های اوقات فراغتی متنوعی را انتخاب نمایند که از جمله میای از فعالیتتوانند دامنه گستردهامروزه جوانان می

(. ورزش نیز یکی از 2های کامپیوتری، اینترنت و غیره و فعالیت اوقات فراغتی فعال مانند ورزش کردن پرداخت)به سینما، بازی رفتن

 (.5شود )های اساسی تأمین کننده نیازهای فراغتی محسوب میپدیده

 روش شناسی

ساخته بود ها پرسشنامه محققآوری دادهاست. ابزار جمع ها به صورت میدانی جمع آوری گردیدهروش تحقیق از نوع توصیفی بوده و داده

گیری به درصد تعیین شد و نمونه 26که روایی صوری و محتوایی آن با نظر اساتید و متخصصان این رشته تأیید گردید و آلفای کرونباخ  

 نفر تعیین شد .  152صورت تصادفی و با استفاده از جدول مورگان 

  یافته ها

ترین عالقه مندی برای ساعت است که در این میان مهم 3الی 2فراغت در دانشجویان در یک شبانه روز به طور میانگین  میزان اوقات

ها به ترتیب به شنا، باشد. و در میان ورزشگذران اوقات فراغت به ترتیب  ورزش کردن، صحبت کردن با دیگران، مطالعه غیر درسی می

-می نیز گروه بیشترین که افراد درصد 31 مند هستند.نیس روی میز، بدنسازی، دوچرخه سواری عالقهوالیبال، فوتبال، نرمش کردن، ت

اند که در طول هفته های دانشگاه اعالم نمودهدرصد از بچه 26باشند و در این میان می ناراضی خود فراغت اوقات گذراندن نحوه از باشند

 اوقات گذران نحوه از رضایت میزان چنینهم و ورزش به پرداختن مدت زمان بین که ددهمی نشان نتایج هیچ فعالیت ورزشی ندارند.

 اوقات گذران نحوه از پردازند،می ورزش به روز در بیشتری زمان مدت که کسانی دیگر عبارت به. دارد وجود معناداری رابطه فراغت

 .دارند بیشتری رضایت احساس خود فراغت

 نتیجه گیری 

توان به ر صحیح استفاده از اوقات فراغت با توجه به تأثیرات آن بر روی فرد و جامعه بسیار مهم که از ان جمله میشناخت موارد غی

عدم وجود امکانات برای  -2نداشتن برنامه مناسب -1توان به سازی اوقات فراغت میترین دالیل عدم غنیخواب اشاره کرد و از مهم

ریزی بهتر و تهیه مشالت مالی و فرهنگی اجتماعی اشاره کرد. لذا مسئولین دانشگاه با برنامه -2یمشکالت روحی روان -3تفریحات سالم 

آمیزی به اوقات فراغت دانشجویان جهت دهند و توانند به طور موفقیتامکانات برای دانشجویان و ایجاد امکانات برای تفریحات سالم می

اند و مسئولین رزش را وسیله مناسبی جهت گذراندن اوقات فراغت خود عنوان کردهاند که واز آن جایی که دانشجویان اعالم کرده
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-سازی اوقات فراغت دانشجویان نهایت استفاه را ببرند و لذا بار فرهنگی و تربیتی که ورزش میدانشگاه بایستی از این پتانسیل برای غنی

شگاه اولین مکانی است که یاد به طور مستقل و اکثراً به دور از خاواده تواند داشته باشد و از آن جایی که برای اکثریت دانشجویان دان

تواند تأثیر تربیتی مفیدی روی دانشجویان داشته باشد. و برای نیل های اوقات فراغت میها و فعالیتزندگی اجتماعی را شروع کند برنامه

ورزشی، امکانات و وسایل ورزشی جبران شود و دانشجویان  هایهای موجود در دانشگاه از قبیل مکانبه این هدف الزم است کمبود

 بتوانند اوقات فراغت پر باری را داشته باشند.
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 های حقوقی مربیان درقبال سالمتی آنانمیزان آگاهی ورزشکاران از مسئولیت

 . حسن قره خانی3 . سید محمد کاشف2. شاهین مصطفی پور انزلی 1

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه .1

 . دانشیار دانشگاه ارومیه2  

 . استادیار دانشگاه زنجان3 

 مقدمه

های جسمانی است و بخشیدن به اجرا و رشد انسان از طریق فعالیت تربیتی که هدف آن بهبود –تربیت بدنی فرایندی است آموزشی 

خواهد از طریق ورزش یابی به این هدف سالمتی کسی است که میه نخستین برای دستبنای تربیت بدنی است. بنابراین الزمحرکت زیر

پردازد این تکلیف یعنی احراز سالمت بر عهده اوست و موظف است اقدام نماید و آنگاه که ورزشکار تحت نظر معلم یا مربی به فعالیت می

 .(1)ندقبل از ارجاع هر حرکتی به ورزشکار از سالمت او اطمینان حاصل ک

 روش شناسی

 22122نفر از بین  322پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. بدین منظور  –روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

ساخته گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه محققورزشکار سطح شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه

به دست  %932یی آن با استفاده از نظر متخصص مدیریت ورزشی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با بود که روا

 ها از آمار پارامتریک تی استیودنت و آنووا استفاده شد.ها، با توجه به طبیعی بودن توزیع دادهآمد.برای تجزیه و تحلیل داده

 هایافته
 بین دیدگاه ورزشکاران در مورد شاخص احراز سالمتی . بررسی تفاوت 1جدول 

 متغیر

 احراز سالمتی

 مجموع

 مربعات

 درجه

 یآزاد

 مربع

 نیانگیم

  آزمون
F 

سطح 

 معناداری

 29225 69621 19232 12 229936 بین دو گروه

 .122 366 629222 ( تیجنس ) گروه داخل

 323 229226 جمع

 29225 29255 29226 12 229126 گروه دو نیب

 .962 366 3529165 تحصیالت ( ) گروه داخل

 323 3999352 جمع

 29225 29933 29212 12 269126 گروه دو نیب

) فعالیت گروه داخل

 ورزشی(

2219222 366 552. 

 323 2229333 جمع

 

 نتیجه گیری

درقبال سالمتی آنان آگاهی داشتند. در این های حقوقی مربیان درصد ورزشکاران از مسئولیت 6/52های تحقیق نشان داد ،بررسی یافته

( بود و مدرک تحصیلی به نفع ورزشکارانی که دارای  P < 0 / 05خصوص تفاوت معناداری بین دیدگاه زنان و مردان، به نفع زنان ) 

ند بود. نتایج بدست پرداختمدرک تحصیلی پایین و میزان تجربه و مهارت به نفع ورزشکارانی که در حد آماتور به فعالیت ورزشی می

( در رابطه  1322باشد. فروغی پور و همکاران ) ( همسو می 2221(، راسل )  2222(، المسترل )  1323آمده با تحقیقات فروغی پور ) 
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ق های مدنی، پژوهشی انجام داده که اطالعات تحقیاندرکاران ورزش با مسئولیتبا میزان آَشنایی دانشجویان ورزشکار با وظیفه دست

اند که با نتایج این پژوهش مغایرت دارد. با توجه درصد دانشجویان ورزشکار با این وظیفه اعالم آشنایی کرده 12حاکی از آن بود که فقط 

هایی و ها، دورهگردد که در ضمن کالسپیشنهاد میهای حقوقی مربیان در قبال سالمتی آنان، ها از مسئولیتبه اعالم آشنایی آزمودنی

عاتی را جهت آموزش حقوق ورزشی و مسائل مربوط به آن را، به ورزشکاران اختصاص داده تا ورزشکاران متوجه شوند که چه حق و یا سا

 توانند در حیطه ورزش داشته باشند.حقوقی می

 حقوق ، مربیان ورزشی ، مسئولیت ، میزان التزام 9 ورزشکاران   واژگان کلیدی:
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 شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب کفش ورزشی توسط دانشجویان کارشناسی

 دانشگاه پیام نور استان البرز 
 علی مقصودی           

 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی

 مقدمه 

 پیام نور استان البرز بود .  هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب کفش ورزشی توسط دانشجویان کارشناسی دانشگاه

 روش شناسی 

های دانشجو به طور تصادفی انتخاب و تحت مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. داده 22به منظور انجام این پژوهش کیفی، تعداد 

و تحلیل از طریق آمار گذاری، به داده کمی تبدیل شده و در نهایت مورد تجزیه بندی و کدها پس از طبقهکیفی حاصل از مصاحبه

 توصیفی قرار گرفتند . 

 ها یافته

درصد بدست آمد.  12/2درصد، زیبایی  21/12درصد، برند  12/22ترین عامل برای انتخاب کفش دانشجویان به ترتیب راحتی مهم

 هیچکدام از  دانشجویان  به عامل قیمت اشاره نکرده بودند.

 گیری نتیجه

های خود به عامل راحتی، زیبایی، برند و قیمت توجه نمایند. نندگان کفش ورزشی ضروری است در فروش کفشکها، تولیدبر پایه یافته

 ساز رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان شود و ارتقای فروش را فراهم سازد .تواند زمینهزیرا این عوامل می

 کفش ورزشی، عوامل انتخاب، فروش، رضایتمندی مشتریان  واژگان کلیدی :
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 های دموگرافیکمیزان آشنایی دبیران تربیت بدنی با فناوری اطالعات در شهر کرج با تأکید بر ویژگی

 . سمیرا علی آبادی2. مهناز خاکپور  1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی،  دبیر تربیت بدنی، آموزش و پرورش شهرستان کرج1

  سنندج واحد اسالمی آزاد ورزشی، دانشگاه علوم و بدنی تربیت گروه علمی هیأت عضو .2

 

 مقدمه

آوری اطالعات ویژگی بارز جوامع امروزی است، این امر به ویژه در چند سال اخیر در کشورهای رو به توسعه به رشد و گسترش فن 

باشد تا دبیران به عنوان ورش میمسئله مهمی تبدیل شده است، در این میان وظیفه بسیار سنگینی بر عهده مدیران سازمان آموزش و پر

آموزان و امکانات بتوانند محیط آموزشی های دانشهای مناسب و استفاده بهینه از مهارتی زمینه ساز با اتخاذ شیوهعامل تسهیل کننده

بخشد. بنابراین یل میدهد و انجام وظایف اجرایی را تسهآوری اتالف زمانی را در مدارس کاهش میرا به حداکثر کارایی سوق دهند. فن

آموزان را در جهت الزامات ای، دانشچنین استفاده رایانهکند، همای را بین معلم و شاگرد فراهم میای یک ارتباط حرفهشبکه رایانه

ی معلمان امروزی به نگرش (. 2221کند )موییج و اسمیتز ، کند و یک محیط تشریک مساعی را فراهم میجلسه آموزشی مساعدت می

 ها باشد.پذیری  را تقویت  کند و الهام بخش تفکر و یادگیری مستمر و مادام العمر آنها و خطرآورینیازمندند که جسارت استفاده از فن

 روش شناسی 

 593ها ی دبیران تربیت بدنی،  شهر کرج، که تعداد  آنجامعه آماری این تحقیق را کلیهپیمایشی است.  -روش تحقیق از نوع توصیفی

ای انتخاب شد. تحقیق از نوع توصیفی بود که نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی سهمیه 231داد و حجم نمونه  نفر بود، تشکیل می

ساخته استفاده آوری اطالعات، از پرسشنامه محققها از فنگیری میزان آشنایی آزمودنیبه شیوه پیمایشی اجرا گردید . جهت اندازه

برآورد گردید، استفاده شد. تجزیه  23/2و پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ  2/ 22یی آن از طریق آزمون کندالگردید که روا

 ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.وتحلیل داده

 هایافته

ها و ...( و به لحااظ ساخت   بخشنامه دبیران تربیت بدنی از اینترنت، بیشتر برای کارهای عمومی )گرفتن فیش حقوقی، سرگرمی، اطالع از

هاا،  ای آنهای رایانهکنند و سطح تواناییافزاری و نرم افزاری، از رایانه بیشتر جهت کپی کردن مطالب بر روی دیسک فشرده استفاده می

 ، آمده است:1ا در جدول هگردد . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهبرای تهیه جزوات، برمی wordبیشتر به استفاده از نرم افزار 
 

 های دموگرافیک. مقایسه میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی با فناوری اطالعات بر اساس ویژگی1جدول 

 سابقه کار سن میزان تحصیالت جنسیت متغییر

آشااانایی باااا فنااااوری   

 اطالعات

22/1 t= 

23/2p= 

53/9 F= 

221/2p= 

63/3 F= 

23/2p= 

26/2 F= 

221/2p= 

 

شود بین میزان آشنایی دبیران تربیت بادنی شاهر کارج بار اسااس جنسایت و ساابقه کاار تفااوت          مشاهده می 1در جدول  همانطور که

(، این در حالی است که این مقایسه بر اساس میزان تحصیالت و سن دبیران معناادار اسات   =221/2pو  =23/2pمعناداری وجود ندارد )

(221/2p= 23/2وp=.) 
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 نتیجه گیری 

قرار دارند و باا افازایش ساطح     "متوسط"آوری اطالعات باالتر از سطح ها از فنن تربیت بدنی شهر کرج به لحاظ میزان آشنایی آندبیرا 

یابد، که مشابه با نتایج بسیاری از تحقیقات گذشته اسات.  های آن افزایش میآوری اطالعات و مؤلفهها از فنتحصیالت، میزان آشنایی آن

شود که در مدارس، سایت رایانه و دسترسی به شبکه و امکاناات وب فاراهم شاود و جهات افازایش      ج تحقیق پیشنهاد میبا توجه به نتای

 آوری اطالعات، از طریق در نظر گرفتن امتیازات توسط مدیران استفاده شود. های فنی معلمان برای شرکت در دورهانگیزه

 های دموگرافیکعات، ویژگیآوری اطالدبیران تربیت بدنی، فن واژگان کلیدی:
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 تعیین میزان رضایتمندی جانبازان از کیفیت برگزاری مسابقات کشوری

 .رضا شجیع3. حسین پورسلطانی   2. حسین هادیان رسنانی  1

 

 مقدمه 

 ت کشوری بود.هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان رضایتمندی جانبازان از کیفیت برگزاری مسابقا

 روش شناسی 

های کیفیت محل اسکان، نحوه پذیرش و نظارت عوامل اجرایی در طول ساخته با محورای محققبه همین منظور پرسشنامه پنج گویه

م دهی کادر درمانی، وضعیت ترابری و نقلیه، کیفیت سالن برگزاری مسابقات، کیفیت تجهیزات و لوازبرنامه، کیفیت غذا، وضعیت خدمات

های فرهنگی و تفریحی و نحوه برگزاری مراسم فنی مورد استفاده، نحوه پاسخگویی به اعتراضات توسط مسئولین فنی، کیفیت برنامه

کننده در مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری، باستانی، تنیس روی میز، نفر از جانبازان شرکت 1359افتتاحیه و اختتامیه در اختیار 

(. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی  n=  1359وتبال قطع عضو، فوتسال، دو و میدانی و دارت قرار گرفت ) والیبال نشسته، ف

های توصیفی در سطح ها از آزمونمورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده 2/2آن در یک مطالعه مقدماتی آلفای کرونباخ 

 استفاده شد.  spssافزار و نرم  25/2داری کوچکتر از معنی

 هایافته

درصد و کمترین میزان رضایتمندی  26ها نشان داد،  بیشترین میزان رضایتمندی آزمودنی ها مربوط به کیفیت محل اسکان با یافته

 باشد.درصد می 63های سیاحتی و تفریحی با مربوط به فوق برنامه

 گیری نتیجه

های سیاحتی و تفریحی در مسابقات های مهم یک رویداد ورزشی، توجه به کیفیت برنامهبر فاکتورها، مشخص گردید عالوه بر پایه یافته

ها از ورزش قهرمانی، پرداختن به امور فنی باشد. با توجه به باال بودن میانگین سنی جانبازان و فاصله گرفتن آنجانبازان ضروری می

 نیازهای درونی جانبازان را از حضور در یک مسابقه ورزشی تطمیع نماید.تواند های جانبی نمیکیفی و غفلت از فوق برنامه

 رضایتمندی، جانبازان، کیفیت مسابقاتواژگان کلیدی: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

222 

 

 های فوتبال لیگ برتر ایرانهای کسب وکار باشگاهتدوین راهبردها و استراتژی

 حسین طالبیان نیا. 2  دلیشوره. ابراهیم شکوری 1
 وی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز. دانشج1

 . استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز2

 

های فوتبال لیگ برتر ایران. بدین منظور که های کسب وکار باشگاهحاضر پژوهشی است در خصوص تدوین راهبردها و استراتژیتحقیق 

ای و مداخله گر، پدیده مورد نظر را تبیین و راهکار مناسب را تحقق و پیامدهای ناشی از آن را ارائه رایط زمینهبتواند ضمن جستار ش

تئوری( اجرا  -ها )گرنددای بوده و روش اجرای ترکیبی )کمی و کیفی( و به روش نظریه برخواسته از دادهنماید. نوع تحقیق توسعه

سه حوزه مدیران و متخصصات باشگاهی )سه نفر(، اعضای هیأت علمی و محققین مرتبط )دو نفر( و  گردید. بدین منظور تعداد ده نفر از

ای تا اشباع نظری های  نیمه سازمان یافتهها )پنج نفر( انتخاب گردیده و در مصاحبهکارشناسان و مدیران و مشاوران بازاریابی باشگاه

شد آغاز می "رانیفوتبال ا یهاباشگاهی ابیبازار وروی  شیمشکالت و موانع پ"ؤال موضوع مورد تحقیق شرکت نمودند. مصاحبه با طرح س

دقیقه تا دو ساعت  25،گردید. مدت زمان هر مصاحبه از شودشونده طرح میهای مصاحبهها براساس پاسخ)به روش باز ( و باقی پرسش

ها ضبط شده و برای استخراج نکات کلیدی چندین بار مامی مصاحبهبوده )بسته به نظرفرد( و در بعضی موارد در دو جلسه انجام شد. ت

ها از سه رویه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و در نهایت کدگذاری مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله استخراج  و تحلیل داده

های اصلی و رحله دوم در قالب مؤلفهمقوله برای مرحله کدگذاری باز شناسایی گردید. که در م 32گزینشی استفاده گردید. تعداد 

-رساختیز تیتقو)مقوله محوری(، اصالح قوانین حمایت کننده از کسب و کار)شرایط علّی(،  قدرتمند یمال انیجذب حاممحوری شامل 

رونق کسب گر( ی )بستر حاکم(، مدیریت دولتی)شرایط مداخلهعوامل درون سازمانها و تعامالت(، ورزشی )کنش و امکانات ی بازاریابیها

عنوان شرایط علّی، باعث بروز مقوله محوری جذب بندی گردید. نتایج تحقیق نشان داد اصالح قانون کسب و کار به ها( دسته)پیامدو کار

امالت( ها و تعها و امکانات بازاریابی )کنششود. این مقوله باعث ایجاد اصالح زیرساختحامیان قوی مالی و توسعه کسب وکار باشگاه می

گردیده که عوامل درون سازمانی )بستر حاکم( و ضعف مدیریت )شرایط مداخله گر( بر آن تأثیر گذارند و پیامد این عوامل بر کسب و کار 

 گذارد.های فوتبال اثر میباشگاه

 لیگ برتر فوتبال ایران کسب و کار، راهبرد،  واژگان کلیدی:
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 دانشجویان به ورزش همگانی گرایش رعوامل فرهنگی اثرگذار ب نقش

 ام کلثوم عباس زاده. 2  . اسماعیل ذبیحی1
 ی، گرمساردانشگاه آزاد اسالم گرمسار،  واحد. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1

 . کارشناس ارشد مدیریت و دبیر درس تربیت بدنی شهرستان گرمسار2

 

بار اسااس نظریاه     .جزئی از شخصیت انساانی و یاک ضارورت تاام اجتمااعی اسات       ای تربیتی وای فرهنگی، شیوهورزش به منزله مقوله

 وساایل ارتبااط   راه از کاه  دارد اشااره  ایفرهناگ  هایچهارچوب به محور ورزش فرهنگی عوامل فرهنگی تحت عنوان سرمایه "بوردیو"
ورزشای و اهمیات نظار     فعالیات  مندی و اهمیات ساود  از دانشاجویان  ( میزان آگاهین و غیرهتلویزیو اینترنت، ماهواره، قبیل ) ازجمعی 

 بدن، شخص از تصور ( در تحقیقی متغیرهای1391(. معین الدینی )3و1دهند )می را افزایش ورزش به فرد دیگران در مورد بدن گرایش
 (2229) کااران و هم زیا رام(. 2دانسات)  همگانی ماؤثر  ورزش به را بر گرایش شهروندان محور ورزش فرهنگی و سرمایه ایرسانه مصرف

(. 5های جنسیتی بر انجام ورزش، نگرش و فعالیت بدنی والدین را نیز بار  میازان فعالیات بادنی فرزنادان ماؤثر دانساتند)       عالوه بر تفاوت

 زمیناه  در حرکاات  سادگی وجود با همگانی ورزش(. 2( تشویق و حمایت خانواده را باعث پیشرفت مهارت فرد دانست )2222راجموند )
 آنچناانی  گاذاری باه سارمایه   نیااز  و اسات  رایگاان  ورزش ایان  دیگر طرف از د.بگیر عهده بر را نقش مثمری تواندمی روندانشه سالمت

بر حضور دانشجویان فعال پسر و  ورزش محورو نقش آنفرهنگی های سرمایهبندی بررسی و اولویتهدف از تحقیق،  .(1ندارد ) شهروندان

انجاام   "بوردیاو " دیادگاه باشد کاه براسااس   های ورزشی، خصوصاً ورزش همگانی میگرمسار  به فعالیتدختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

بر اساس روش تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخااب   زن( 3112مرد و  3122دانشجو ) 6252ز دانشجو ا 362تعداد  شده است.

ها داده .به دست آمد 22/2ی آن در یک مطالعه راهنما از طریق آلفای کرونباخ ساخته ای بود که روایشدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  (≥P 25/2)آزمون فریدمن و یومن ویتنیبا استفاده از 

 
میانگی متغیرها

 ن

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 رتبه ای

 Z زن مرد

 25/1 3/122 2/121 21/2 22/2 13/2 آگاهی دانشجویان از سودمندی ورزش

 26/1 9/129 9/139 22/2 95/2 95/3 اهمیت نظر دیگران در مورد بدن فرد

 12/0 3/122 2/152 22/3 66/2 22/3 رسانه

 51/1 3/136 6/136 22/3 23/2 26/3 دانشگاه

 23/2 3/136 6/136 22/3 22/2 22/3 خانواده

 

 ، اهمیت نظر دیگاران از سودمندی ورزش ابعاد آگاهی دانشجویانرتبه ای، به ترتیب نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بر اساس میانگین 

هاا نشاان داد کاه میازان آگااهی      داده داری بر حضور دانشجویان به ورزشی دارند.، رسانه، دانشگاه و خانواده نقش معنیدر مورد بدن فرد

تری نسبت به ها نقش پررنگمورد بدن فرد در گرایش به ورزش آنهای ورزشی و اهمیت نظر دیگران در دانشجویان از سودمندی فعالیت

در بعاالوه، مقایساه ایان ابعااد     کند تا دانشجویان با نگرش کامالً مثبتی وارد میادین ورزشی شاوند.  سایر ابعاد دارد. این موضوع کمک می

داری بیشتر از زنان به نقش رسانه در افزایش معنی مردان به طورهای مختلف دانشجویان بر اساس آزمون یومن ویتنی نشان داد که گروه

ها باشاد کاه باا یافتاه هاای      رسد که جنسیت نیز عامل دیگری برای این تفاوتبه نظر می. مشارکت دانشجویان در ورزش اعتقاد داشتند

  ( همخوانی دارد.2222و راجموند،)  (2229) و همکاران زیرام(، 1391معین الدینی)
 ورزش همگانیدیدگاه بوردیو، ، محورورزش   مایه فرهنگیسرواژگان کلیدی: 
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 رابطه رفتار دانش آموزان با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر یزد

 . زهرا جعفری2. الهام آرین 1

 مدرس دانشگاه. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه نهاوند. همدان .1

 زش و پرورش استان یزد. شهرستان خاتم. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی. اداره آمو2

 مقدمه

-های عاطفی، وجود یا عدم وجود روابط صمیمانه بین معلم و شاگرد و تأثیر آن در میزان موفقیت تحصیلی شاگردان انکاراز لحاظ جنبه

ن روابطی وجود نداشته باشد ناپذیر است. به همین دلیل لزوم روابط انسانی حسنه، در تمام مراحل زندگی امری آشکار است و هرگاه چنی

توان در گذاری باشد، چنانکه علت بسیاری از نتایج بد تحصیلی دانش آموزان باهوش را میرود که آموزش عاری از هرگونه اثربیم آن می

یران تربیت بدنی (. از آنجا که رابطه رفتار دانش آموزان و میزان تعهد سازمانی دبیران بطور عام و دب1321این امر جستجو کرد )فتحی،

. لذا بنابر ضرورت محققان درصدد هستند که وضعیت رفتار دانش آموزان با تعهد سازمانی صورت نگرفته است یزددر مدارس بطور خاص 

  دبیران زن تربیت بدنی را مورد بررسی قرار دهند.

 روش شناسی

های مدیریت کالسداری، مک کو مارک ز پرسشنامها پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و به روش همبستگی انجام شده است.

و  %22استفاده گردید. اعتبار این پرسشنامه با ضریب آلفا کرونباخ ( برای ارزیابی ابعاد تعهد سازمانی دبیران 1992آلن و مایر )( و 1992)

( با هدف تعهد 1992آلن ومایر ) ( و1922روایی آن نیز توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است و از پرسشنامه مایر و آلن )

سرانجام در تجزیه و تحلیل روایی آن نیز توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت.  و23/2 و پایایی آن با روش آلفای کرونباخسازمانی 

ی )نما، های گرایش مرکزی آماری مانند سن، جنسیت، از شاخصهای تحقیق در سطح آمار توصیفی، برای مشخصات افراد جامعهداده

. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت های پراکندگی )دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار( استفاده شدمیانه و میانگین( و شاخص

باشد. برای انتخاب نمونه از روش می نفر 119وگانه شهر یزد به تعداد بدنی زن شاغل در مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی نواحی د

 در راستای تحلیل گیری تصادفی ساده استفاده شد و تمام اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری در این تحقیق شرکت کردند.هنمون

 و تحلیل رگرسیون گردید. همبستگیهای آماری مدل های این تحقیق در سطح آمار استنباطی، ازداده

 هایافته
 سازمانی دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه شهرستان یزد یزان تعهدبینی سهم هریک ازعناصر مدیریت کالسداری با مپیش

 ضرایب استاندارد نشده مدل
ضریب استاندارد 

 نشده
T 

 

سطح معنی 

  داری
B 

خطای 

 استاندارد

BETA 

 23/1 -32/1 رفتار دانش آموزان
22/2 25/3

- 

222/2 

 32/1 -25/2 عوامل مؤثر آموزشی
25/2 92/2

- 

22/2 

 

 گیرینتیجه

ها در زمینه مدیریت کالسداری و تعهد سازمانی نشان داد، که همبستگی مثبت و معنی داری بین مدیریت کالسداری و تعهد افتهی

سازمانی دبیران زن تربیت بدنی شهر یزد وجود دارد که نشان دهنده تأثیر تعهد سازماندهی و برنامه ریزی بر مدیریت کالس و کنترل 
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مشکالت رفتاری دانش آموزان عامل دوم و مؤثر در مدیریت کالسداری دبیران تربیت بدنی نشان داده شده  چنیندانش آموزان است. هم

 که به رفتار شاگردان به عنوان اولین عامل مؤثر در مدیریت کالس و بازدهی مناسب تأکید شده بود همخوانی ندارد. 
تواند به افزایش تعهد دبیران در انجام تعهدشان و نیز کاهش ه میبنابراین افزایش امکانات و تجهیزات ورزشی و سایر امکاناتی ک

رفتارهای نامناسب دانش آموزان بیانجامد باید توجه ویژه معطوف کرد. با توجه به اینکه رفتار دانش آموزان به عنوان مهمترین عامل در 

قت و انرژی بسیاری صرف کنند پس در میزان تعهد مدیریت کالس گزارش گردیده است و معلمان در کنترل رفتار دانش آموزان باید د

نظمی و وقت نشناسی دانش آموزان را ندارند. لذا به نظر آنها نسبت به آموزش و پرورش مؤثر است و دبیران تحمل پرخاشگری، بی

 های مسئولین مدارس باید باشد.رسد تالش در جهت افزایش میزان تحمل دبیران از اولویتمی

 رفتار دانش آموزان، تعهد سازمانی، معلمان زن تربیت بدنی، مدارس واژگان کلیدی:
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 نقش ورزش صبحگاهی  شبکه ورزش در توسعه ورزش بانوان 

 . زین العابدین دالوری3. بابک کاوه 2. علیرضا زارع  1
 . دبیر آموزش و پرورش استان فارس1

 فنی باهنر شیراز. مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه 2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه بیرجند3

 

بپردازد. روش این تحقیق  دارنقش ورزش صبحگاهی شبکه ورزش در توسعه ورزش بانوان خانهاین مقاله، درصدد است تا به بررسی 

باشد. منطقه شهر شیراز  می12این تحقیق زنان باشد. جامعه آماری ساخته میپیمایش و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  محقق

نتایج به توجه به نرم  تصادفی و ای گیری خوشروش نمونه است. شده برآورد نفر 222تحقیق از طریق فرمول کوکران حجم نمونه این

های ورزش برنامه لینتایج تحقیق نشان داد که به طور ک ها در دو سطح توصیفی و استنباطی بیان شده است.ارهو آمspss افزار 

دار بیننده این برنامه مؤثر بوده است و نیز عامل زمانی، عامل پخش، عامل محتوایی، عامل صبحگاهی در توسعه ورزش بانوان خانه

منطقه  12جذابیت و مطلوبیت در توسعه ورزش بانوان خانه دار مؤثر است و همچنین بینندگان برنامه ورزش صبحگاهی  در هر 

های پژوهش و ضرورت نقش ورزش صبحگاهی . با توجه به یافتهاندهای ورزشی داشتهی گرایش نسبی یکسانی به فعالیتمتفاوت شهر

 گردد که مباحث مربوط به این پژوهش مورد توجه مسئولین صدا و سیما قرار گیرد.تلوزیون در توسعه ورزش بانوان خانه دار توصیه می

 

 دارهبانوان، رسانه، خان واژگان کلیدی:
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 های اجتماعی به عنوان یک ابزار ارتباطی بازاریابی در میانها، و کاربرد رسانهمقبولیت، انگیزه

 کارکنان نهادهای حکومتی ملی ورزشی 
 رعنا قاسمی 

 دانشجوی ارشد رشته مدیریت استراتژیک ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی اسالمشهر

 
ی عمومی کمتری دریافت کرده و بودجه پوشش رسانه زش سازمان های غیر انتفاعی هستند که نوعاًور (NGB) نهادهای دولتی ملی

ها باید برای افزایش آگاهی در مورد نام تجاریشان و دستیابی باشد. بنابراین، آنای اصلی میهای حرفهبازاریابیشان بسیار کمتر از ورزش

های ورزشی های اصلی و بازاریابی سنتی باشند. در حالی که تمام سازمانجایگزین رسانههای به طرفداران و سهامداران، به دنبال روش

-برای سرمایه ها بخشی از صنعت ورزش هستند که منحصراً NGB رسدهای اجتماعی بهره ببرند، به نظر میاند تا از رسانهآماده ایستاده

های ای در مورد استفاده از رسانهز آنجا که فعالً هیچ متون شناخته شدهاند. اهای اجتماعی آماده شدهگذاری بر روی مزایای رسانه

کنند، از جمله مقبولیت های ایاالت متحده بازی می NGB های اجتماعی دوجود ندارد، این مطالعه نقشی که رسانه NGB اجتماعی در

، را بررسی های اجتماعیوری فعلی سازمان از رسانه، و بهرههای اجتماعیهای استفاده از رسانههای اجتماعی نزد کارکنان، انگیزهرسانه

توزیع شد، و نتایج آشکار کرد که بر خالف مطالعات بر روی  NGB یک نظرسنجی آنالین بین کارکنان 2212اند. در بهار سال نموده

-لیت و انگیزه را برای استفاده از رسانهنظر از فاکتورهای جمعیتی، سطوح باالیی از مقبوصرف NGBهای ورزشی، کارکنان دیگر سازمان

های اجتماعی به عنوان یک ابزار ارتباطی، در یک درجه باالتر از رسانه  NGBرسد،اند. عالوه بر این، به نظر میهای اجتماعی نشان داده

 .ای در نتیجه ارائه شده استهای ورزشی بین المللی و حرفهکند. پیامدها برای سازماننسبت به یک ابزار بازاریابی، استفاده می
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 های فوق برنامه ورزشی پسران دانشگاه رازی و پسرانمقایسه اثر بخشی فعالیت

 دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه 
 . سونا قلعه2. عباس اله یاری بلداچی 3. مهران آقاجاری  2. محسن کرمی 1

 انشاه. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و مدرس دانشکده فنی سما کرم1

 .کارشناس ارشد تربیت بدنی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی  امیدیه 2

 . کارشناس اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیر کبیر3

 . دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی2

 

آزاد اساالمی   هاای فاوق برناماه ورزشای پساران دانشاگاه رازی و پساران دانشاگاه        مقایسه اثر بخشی فعالیت"هدف از انجام این پژوهش 

های فوق برنامه ورزشی و جهت به دسات آوردن رضاایت بیشاتر مشاتریان و جاذب بیشاتر       به منظور اثر بخش بودن فعالیت " کرمانشاه

 باشد.  مشتریان )دانشجویان( می

اسااتید  سااخته اسات کاه تحات نظارات      سؤالی محقق 36پژوهش حاضر به روش توصیفی انجام شد. ابزار تحقیق شامل یک پرسشنامه 

خواهی از اساتید متخصص مدیریت ورزشی حاصل شد. ضمناً پایایی پرسشانامه  راهنما و مشاور تنظیم گردید و روایی محتوایی آن با نظر

های رازی و آزاد اساالمی کرمانشااه   محاسبه و تعیین گردید. کلیه دانشجویان پسر دوره کارشناسی دانشگاه 22/2از طریق آلفای کرونباخ 

نفار محاسابه شاد و باه روش      526(. تعداد نمونه تحقیق با استفاده از جدول ادینساکی  N =13221دادند )قیق را تشکیل میجامعه تح

گیری تصادفی انتخاب گردیدند. روش آماری توصیفی مورد استفاده در این تحقیق میانگین و انحراف معیاار باود ضامناً روش آماار     نمونه

هاای فاوق برناماه ورزشای     مان ویتنی برای مقایسه اثر بخشی فعالیات  U –اف اسمیرنوف بود و آزمون استنباطی در ابتدا آزمون کالموگر

هاای فاوق   بین اثر بخشی فعالیتاستفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد که  پسران دانشگاه رازی و پسران دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه

 .تفاوت معناداری وجود دارد آزاداه با پسران دانشگرازی برنامه ورزشی پسران دانشگاه 

 های ورزشی، اثر بخشی، فوق برنامهفعالیت واژگان کلیدی:

 
معنا دار  ≤/10در سطح) آزادبا پسران  دانشگاه رازی  پسران دانشگاه های فوق برنامه ورزشیمان ویتنی برای مقایسه اثر بخشی فعالیت Uنتایج آزمون. 1جدول

 ٭(  است

 وزیعآزمون نرمال بودن ت
انحراف 

 استاندارد
 تعداد میانگین

شاخص 

 آماری
Sig Z مان -U ویتنی 

/05 -1/933 28823 

/44 2/33 255 
پسران 

 دانشگاه رازی

/43 2/41 251 
پسران 

 دانشگاه آزاد
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 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در اداره تربیت بدنی اداره کل

 تان آذربایجان غربیآموزش و پرورش اس 

 . زینب ایده لوئی2  هانیه کلی ارسی. 3. حسن قره خانی  2زاده  . محمد رضا1
 . کارشناس ارشد تربیت بدنی1

 . استادیار دانشگاه زنجان2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه زنجان3

 مقدمه

شاود و ریشاه در اعتمااد متقابال،     ای مناسب همیاری و همکااری حاصال مای   سرمایه اجتماعی از شیوه تعامل بین افراد و وجود هنجاره

اجتماعی و شبکه های متنوع اجتماعی (، جهت مشارکت فعاالناه هماه آحااد     -های مشترک، وجود بسترهای الزم ) محیط سیاسیارزش

-زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سارمایه  کندها و جوامع ایفا میجامعه دارد. امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم در سازمان

 باه  کاارآفرینی  از نظاران صااحب  (. 22دهند )بهنوش . ها اثربخشی خود را از دست میها به طور بهینه انجام نخواهد شد و سایر سرمایه

هاا سارمایه   ق برخای از یافتاه  (. بار طبا  22کنند )جعفاری . می یاد یافته توسعه کشورهای اقتصادی پیشرفت و رشد توسعه، موتور عنوان

( بنابراین با توجه به فقدان توجه اساسی به این موضاوع در   Kim,2007 اجتماعی یک محرک مهم برای کارآفرینان نوپا تلقی شده است )

بایجاان  هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش اساتان آذر  تحقیقات داخلی

 غربی در قسمت ادارات تربیت بدنی تعیین شد.

 روش شناسی 

همبستگی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری مورد نظر را در این تحقیاق کلیاه    –پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

داد. نموناه آمااری باه دلیال کوچاک باودن       نفر( تشکیل می 22کارکنان تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی )

( با  اطمینان از روایی و ضاریب آلفاای کرونبااخ    1322ساخته آشنا )جامعه آماری برابر با جامعه آماری مورد نظر بود. از پرسشنامه محقق

پرمن بارای تحلیال   های توصیفی  از آزمون ضاریب همبساتگی اسا   استفاده شد. در بخش تجزیه و تحلیل آماری نیز عالوه بر روش 25/2

 ها استفاده شد.داده

 ها یافته

 وجود داشت.     =25/2رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در سطح معناداری  
 . آزمون همبستگی بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی1جدول 

 ضریب همبستگی متغیرها

 312/2 کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی

 

 نتیجه گیری  

بین سرمایه اجتماعی و کار آفرینی سازمانی رابطه خطی مستقیم وجود داشت به طوری که هر چه میزان سارمایه اجتمااعی افازایش یاا     

( و  1322(، بهناوش) 1322کاهش پیدا کند کار آفرینی سازمانی نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت. این یافته  با نتاایج تحقیقاات آشانا )   

تاوان  کند همخوانی دارد بنابراین بار طباق نتاایج تحقیاق مای     (  که عنوان کردند سرمایه اجتماعی، کارآفرینی را تسهیل می2226میلر )

تواند به صورت بالقوه کار آفرین باشد و برعکس، ساازمانی کاه در   گیری کرد که سازمانی که سرمایه اجتماعی خوبی دارد میچنین نتیجه

های اصلی سرمایه اجتماعی ( کمتر بوده، و ایان پاایین باودن اعتمااد     ی وجود ندارد، یادگیری و اعتماد ) یکی از مؤلفهآن سرمایه اجتماع

باعث خواهد شد تا فرد کارآفرین در صورت شکست در انجام دادن کار مورد تنبیه قرار گیرد. به بیان دیگار ساازمانی کاه دارای سارمایه     

های جدیاد  ا تأثیری که بر روی تبادل اطالعات و انتقال دانش ضمنی و صریح دارد، موجب شکوفایی ایدهتواند باجتماعی خوبی باشد، می
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آوری و کار آفرینی در سازمان خواهاد  های جدید باعث خالقیت در افراد گردد و در نهایت این خالقیت موجب نودر افراد شود، و این ایده

 شد.

های تحقیقاتی چند نفره تاا واحادهای   شود با ایجاد گروهنت تربیت بدنی و تندرستی پیشنهاد میلذا  به مدیران آموزش و پرورش  و معاو

بزرگ پژوهشی در سازمان و همکاری و تعامالت همه جانبه بین واحدهای سازمانی ، با تقویت سرمایه اجتمااعی باین کارکناان، عملکارد     

هاا و  هاای ارزیاابی عملکارد وتشاکیل گاروه     های سرمایه اجتماعی در سیستمکارآفرینی سازمانی را بهبود بخشند و با استفاده از شاخص

ها با مشارکت داوطلبانه کارشناسان و متخصصان حوزه تربیت بدنی، موجاب افازایش سارمایه    ای و تخصصی در سازمانانجمن های حرفه

 ها و در نهایت رشد کارآفرینی سازمانی شوند.اجتماعی در سازمان

 مایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، ارتباط سر واژگان کلیدی:
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 های ورزشی شهر کرجرتباط کیفیت خدمات با وفاداری مشتریان در باشگاها

 . کریم زهره وندیان2  . عباس خدایاری3. بهمن شهریاری 2. علی خادمی 1

 د اندیشهای سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واح. آموزشکده فنی و حرفه1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج2

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج3

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج2

 

 مقدمه

ها خدمات ارائه شده خود را با باالترین کیفیت به ها ضروری است که آننبه منظور بقاء و پایداری سازماهای خدماتی ورزشی، در سازمان

 امروزی رقابتی بازار در دیگر، سوی از. شودمشتریان ارائه کنند که این خود منجر به ایجاد وفاداری به آن سازمان از طرف مشتریان می

امروزه وفاداری مشتریان، امری  .است شده مطرح هاسازمان از بسیاری برای حیاتی عاملی عنوان به مشتری وفاداری حفظ و جلب توانایی

شود، بنابراین در دوران جدید که بازاریابی وارد عصر خدمات می های تجاری و مراکز خدماتی دارد.است که اثرات مهمی برای سازمان

ز طریق کیفیت خدمات مطلوب و جلب وفاداری مشتری عامل کلیدی در موفقیت یک سازمان خدماتی در عرصه رقابتی است که ا

رحمتی  شود،تحقیقات مختلفی نشان دادند که افزایش کیفیت خدمات منجر به وفاداری مشتریان می شودمندی حاصل میرضایت

مندی با وفاداری مشتریان در مدارس بسکتبال شهر تبریز (، در تحقیقی بیان نمود که بین متغیرهای کیفیت خدمات، رضایت1392)

(، در تحقیقی به این نتیجه رسید که کیفیت خدمات مطلوب و وفاداری مشتریان 2213لین ) مثبت و معناداری وجود دارد. ارتباط

 .بینی شودمندی مشتریان پیشتوانند از طریق رضایتمی

 شناسیروش

دگی جسمانی و ایروبیک( شهر های ورزشی )بدنسازی، آماروش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری، شامل مشتریان باشگاه

گانه  12منطقه از بین مناطق 5تصادفی،  -ایگیری خوشهماه سابقه عضویت را داشتند. با استفاده از روش نمونه 2کرج بودند که حداقل 

 352ر رویباشگاه به صورت تصادفی انتخاب شد. تجزیه و تحلیل آماری ب 25باشگاه و در کل،  5شهر کرج انتخاب شد که از هر منطقه 

تن  13(، استفاده شد و جهت تعیین روایی محتوا در اختیار 2222ها از پرسشنامه یی چین لیو )پرسشنامه انجام شد. برای گردآوری داده

ها از آمار ( بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهα= 91/2طریق ضریب آلفای کرونباخ) آناز اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت و پایایی 

صیفی و آمار استنباطی، شامل تحلیل عاملی تأییدی، کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تو

 همزمان استفاده شد.

 هایافته

های موارد کیفی ملموس، اعتماد، پاسخگویی، ها نشان داد که بین متغیر کیفیت خدمات با وفاداری و بین خرده مقیاسبررسی یافته

نان و همدلی با وفاداری مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که با تحقیق بنسبردی همخوانی دارد.  ضریب تعیین نشان اطمی

های آزمون کند. بر اساس یافتههای ورزشی را تبیین میواریانس در وفاداری مشتریان به باشگاه %35داد که متغیر کیفیت خدمات 

بین قویتر و تأثیرگذارتری بر وفاداری ( پیش=621/3t= ،221/2p( و همدلی)=232/5t= ،221/2pتماد)های اعرگرسیون خرده مقیاس

 باشد.مشتریان می

 گیرینتیجه

های ورزشی، افزایش کیفیت خدمات کند، بنابراین برای باشگاهتمایل به ارائه خدمات با کیفیت، نقش مهمی در صنایع خدماتی ایفا می

رو رسیدگی و توجه به مشکالت مشتریان،  رسد. از اینشود، ضروری به نظر میمجدد مشتری در این مراکز می که منجر به قصد حضور

های مشتریان از جمله اقداماتی است که با توجه به نتایج پژوهش باید در رأس وظایف و تأمین امنیت آنان، درک نیازها و خواسته
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توان عنوان کرد که کیفیت خدمات یکی از فاکتورهای مهم و اساسی های فوق میز گفتههای کاری پرسنل باشگاه قرار گیرد. ااولویت

های ورزشی باید به بهبود افزایش سطح کیفیت خدمات به منظور افزایش گذارد. لذا مدیران باشگاهاست که بر وفاداری مشتریان تأثیر می

 وفاداری مشتری اقدام کنند.

 باشگاه ورزشی، مشتری داری،کیفیت خدمات، وفا واژگان کلیدی:
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 سازی ورزش کشورنقش موانع مختلف دولتی  بر روند خصوصی

 . بهیه زارعی0  . ولی ناصری 2  . نریمان رحمانی3. نعیما بیهقی  2  . عابد رحمانی تبار1

 . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی1

 ارشد تربیت بدنی و دبیر ورزش مدارس ناحیه یک شهر ری. کارشناسی 2 

   رانیکرمانشاه، ا ،یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم. 2و 3 

 . دبیر ورزش مدارس شهرستان جوانرود0
 

ولیدی، خدماتی و دستیابی به سطح بااالتر و  های تسازی  تمرکز زدایی در اقتصاد و جلب مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهدف خصوصی

های دولتی در حد مورد انتظار در انجام امور محولاه بخااطر مشاکالت بیرونای و     (. اغلب مؤسسات و شرکت1ارتقای رشد اقتصادی است)

اناد. بناابراین نتاایج    شتهها از جمله مشکالت حقوقی، عدم وجود قوانین و مقررات کامل و صریح توفیق ندادرونی تأثیرگذار بر عملکرد آن

گیران کالن نظام اسالمی اعم از مجلاس و دولات باه ویاژه بارای مادیران       ریزان و تصمیمگذاران، برنامهتواند برای سیاستاین تحقیق می

ران و . جامعه آماری شامل مادی باشدیابی پیمایشی میحاضر، توصیفی از نوع زمینهبخش ورزش مفید واقع شود. روش پژوهش در تحقیق 

نفر است و چون حجم جامعه آماری محدود بود حجم نموناه  را   122معاونان ادارات کل ورزش جوانان استانهای کشور می باشد که برابر 

ساخته استفاده نمودیم. برای تحلیل این فرضیه از آزمون آماری فریدمن اساتفاده  برابر جامعه آماری انتخاب کردیم و از پرسشنامه محقق

ایج نشان داد بین موانع مختلف دولتی از نظر پاسخگویان تفاوت وجود دارد و فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این فرضیه باا  شد که نت

 باشد.( تقریباً همسو می2صورت گرفته است) 1393تحقیقی که توسط آقای اسفندیار خسروی زاده در سال 

 
 میانگین رتبه موانع مختلف دولتی

 522 بیمه ومالیات-قوانین کاروضیعت نامناسب 

 615 عدم تمایل بخش دولتی به تفویض اختیارات خود

 5/222 نبوداهرم اجرایی الزم در وادار نمودن کارخانه ها برای سرمایه گذاری درورزش

 692 ناکافی بودن تسهیالت ارائه شده توسط دولت

 662 دخالت موازی وزارت ورزش وسایرنهادهای دولتی

 229 گی واحدهای اجرایی وتعددمراجع تصمیم گیریعدم هماهن

 622 قوانین سخت گیرانه نهادهای دولتی دراداره اماکن خصوصی ورزشی

 

ترین موانعی اسات کاه روناد    گذاران قرار دارد از جمله عمدههای دولتی در سر راه سرمایهموانع و مشکالتی که از سوی مسئولین و ارگان

های الزم و همچنین تأخیر و همکاری ند کرده است. عدم برخورد و توجه مناسب مسئولین ، عدم هماهنگیخصوصی سازی را در ایران ک

ساازی در  ترین موانعی است که از سوی بخش دولتی در سر راه جامعه خصوصیگذار از مهمها به اشخاص سرمایهدر روند واگذاری پرونده

 ایران ایجاد شده است. 

 ولتی، خصوصی سازی، کشورموانع د واژگان کلیدی:
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 اقتصادی  مقایسه دیدگاه مدیران دولتی و غیر دولتی در زمینه موانع 

 سازی در ورزش استان اصفهانخصوصی

 عبداهلل خسروی
 دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

 مقدمه 

شود، بلکه در بسیاری از جهانی محدود نمیرویدادهای بزرگ بین المللی مانند جام در حال حاضر، تاأثیر اقتصادی ورزش به برگزاری

 (.1ی اقتصادی در سطح کالن شده است )داری باعث رشد و توسعهای و صنعت باشگاههای حرفهکشورها، برگزاری لیگ

سازی در ورزش استان اصفهان است. خصوصی یهدف از این پژوهش مقایسه دیدگاه مدیران دولتی و غیر دولتی در زمینه موانع اقتصاد

آیا ارتباطی بین دیدگاه مدیران بخش دولتی و غیر دولتی در زمینه موانع  -1که در پی بررسی دو سؤال مهم در این زمینه هستیم 

و تحصیالت(  آیا ارتباطی بین متغیرهای جمعیت شناختی )سن،سنوات -2سازی در ورزش استان اصفهان وجود دارد؟ خصوصی اقتصادی

 خصوصی سازی در ورزش استان اصفهان وجود دارد؟  اقتصادی با دیدگاه مدیران دولتی و غیر دولتی در زمینه موانع

 روش شناسی

نفر( . و در بخش خصوصی کلیه مدیران  22جامعه تحقیق  مدیران دولتی مرتبط با موضوع در ادارات تربیت بدنی و آموزش و پرورش) 

نفر( را تشکیل می دهند، روش پژوهش توصیفی و  52های فعال در لیگ کشور )چنین رؤسای هیأتن ورزشی و همها و اماکباشگاه

 ( موجود بود، صورت گرفت.26( که با ضریب اعتبار )آلفای کرونباخ1326پیمایشی است. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه توکلی )

 هایافته

ها: مستقل، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته  Tاسمیرنف،های کلوموگرف با استفاده از آزمون

درصد( از مدیران در بخش غیر دولتی و 35/26پرسشنامه، جمع آوری شده ) 22نتایج بدست آمده حاکی از این است که، از تعداد 

اند. بدین ترتیب درصد( مرد بوده91/22درصد( زن و ) 29/22ین تعداد )درصد( در بخش دولتی مشغول به کار بوده اند که ازا65/23)

اند. اطالعات بدست آمده نشان دهنده این است که، بیشترین سن پاسخ دهندگان در گروه سنی بیشتر مدیران را مردان تشکیل داده

درصد( لیسانس بوده و 31/22ر مدیران با )باشد. همچنین نتایج نشان داد در میزان تحصیالت بیشتدرصد( می62/12سال با ) 32-26

باشند. اطالعات بدست آمده در مورد سال می 6-12همچنین نتایج نشان داد بیشترین سنوات خدمت مدیران مربوط به طبقه سنوات 

وانع دیگر به دهد، موانع اقتصادی نسبت به مدیدگاه مدیران مورد برسی قرار گرفته در این پژوهش در زمینه موانع موجود نشان می

چنین در بررسی هم. p) ≤%5سازی در ورزش استان تأثیرگذار است )درصد خیلی زیاد در اجرای خصوصی 2/22درصد زیاد و   31میزان 

سازی در تأثیر متغیرهای مختلف جمعیت شناختی )سن، سنوات و تحصیالت( بر دیدگاه مدیران در زمینه موانع اجتماعی خصوصی

 .p)≤%1نتیجه دست یافتیم که.متغیرهای جمعیت شناختی دیدگاه مدیران را متأثر ساخته است. ) ورزش استان به این

 نتیجه گیری

دهد هر دو گروه معتقدند سازی در ورزش استان نشان میاقتصادی خصوصی بررسی دیدگاه مدیران دولتی و غیر دولتی در زمینه موانع

حاکی از آن است که بین  tوجود دارد. نتایج آزمون  اصفهان موانع اقتصادیسازی ورزش استان های خصوصیکه در روند سیاست

سازی در ورزش از نظر امار استنباطی تفاوت اقتصادی خصوصی میانگین دیدگاه دو گروه مدیران دولتی و غیر دولتی در وجود موانع

سازی خصوصی اقتصادی در زمینه موانع نوات(بین متغیرهای جمعیت شناختی )سن، س و بین دیدگاه مدیران معناداری وجود ندارد

ورزش  سازی در ورزش استاندر زمینه تحصیالت مدیران در زمینه موانع اقتصادی خصوصیورزش  تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی 

 تفاوت معناداری وجود دارد.

 سازی، ورزشاقتصادی، خصوصی مدیریت، بخش دولتی، بخش غیر دولتی، واژگان کلیدی:
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 های بدنسازی آقایان از دیدگاه مشتریانرسی راهکارهای جذب مشتری به سالنبر

 )مطالعه موردی استان کردستان( 
 . زهرا کشتمند2. شرمین خرقه پوش 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد سنندج2و  1

 

 مقدمه

 مراجعه بدنسازی هایباشگاه به دهندمی ترجیح خود جسمانی نیازهای مینتأ و فراغت اوقات کردن پر برای آقایان بیشتر که آنجایی از 

 گردد، چرا که فراهم بدنسازی هایباشگاه به افراد این بیشتر هرچه جذب برای مناسب محیطی است (، ضروری1322نمایند )اعرابی،

 ادامه شد، از خواهد ذکر که دالیلی به مراجعه دوبار یا یک از بعد بدنسازی، فرد باشگاه به رفتن برای آقایان باطنی میل رغمعلی گاهی

 بر حاکم فرهنگی شرایط و امکانات باید مشتریان جذب برای مدیران (.1323شود )رمضانی، می منصرف بدنسازی هایکالس دادن

 با بیشتر آشنایی و آگاهی فزایشا مدیران، باعث تجربه کنار در بازاریابی تحقیقات وجود واقع در باشند داشته را الزم هایآگاهی جامعه

 (.2229شود. )پدراگوسا،می هاآن رضایت بیشتر هرچه جلب و مشتریان هایخواسته

 شناسیروش

دهند که تعداد آنها یم لیشهر سنندج تشک یبدنساز یهامرد شرکت کننده در سالن انیمشتر هیپژوهش را کل نیا یجامعه آمار

صورت گرفته  یابه صورت خوشه یبدنساز یهاانتخاب سالن اند،شده ابانتخ ینفر به صورت تصادف 322ها آن انیبوده که از م باشگاه12

 یها و براداده لیتحل یبرا  spssاز نرم افزار  استفاده شده است. درصد 25ییساخته با روانامه محققاز پرسش قیتحق نیدر ا است.

دو استفاده  یمستقل و خ t یهااز آزمون یاطاستفاده شده است و در بخش آمار استنب نیانگیم و یفراوان عیها از توزداده یآمار فیتوص

  شده است.
 هایافته

 در کیفیت و کمیت به بیشتری اهمیت دیپلم زیر و دیپلم افراد مقایسه در بودند دیپلم فوق از باالتر تحصیالت دارای مشتریان اکثر 

 را مهدکودک حتی و پارکینگ، تریا وجود مشتریان درصد کل 25 که طوری به داشتند سالن گیری قرار مکان به نسبت را مشتری جذب

-می مؤثر مطلوب خدمات ارائه و مشتری درجذب را مدرن تجهیزات از استفاد مشتریان از درصد92اند، دانسته مؤثر مشتری جذب در

 کل از درصد 25 طرفی از اما .است نداشته مشتری جذب در تأثیری سالن گیریقرار محل که است آن از حاکی تحقیق نتایج .دانند

اند،  دانسته مشتری جذب در مهمی عامل را سالن داخلی اند، زیبایی بوده دیپلم فوق باالی مدرک دارای هاآن از درصد 65 که مشتریان

 .است سالن داخل زیبایی و محوطه از خارج سبز فضای و زیباشناختی فضای بدون ما ورزشی بیشتر اماکن متأسفانه که صورتی در

 گیرینتیجه

های استفاده از روشدهد که مزایای جانبی و پاداش و تخفیف شهریه در جذب مشتریان تأثیری نداشته است و نتایج تحقیق نشان می

ت سطح شهر، آنان را برای اند که تبلیغاتبلیغاتی مناسب تأثیر بسزایی در جذب مشتری دارد به طوری که در این تحقیق خود مشتریان اظهار داشته

دانشجو و  انیاز مشتر یقشر بزرگ نکهیتوان عنوان کرد با توجه به ایمبا توجه به نتایج  چنینهم اولین بار متوجه سالن مورد نظر کرده است

 یهاان به سالنیعه آقامراج یبندتیبا توجه به اولو یبدنساز یهاسالن رانیمد ،گردد نیمأها تآن یدوران جوان یازهاین دیاند بامحصل

-و..... را به آن هیمشاور تغذ مجرب، انیمرب به روز، یهاخدمات اعم از دستگاه تیفیک دیآن به تناسب اندام است با نیترمهم ،کهیبدنساز

  ها ارائه داد.

 مشتری، سالن بدنسازی، راهکارواژگان کلیدی: 
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 زایی وین و ارتباط آن با اشتغالهای ورزشی شهر قزگذاری در سالنتعیین میزان سرمایه

 . اعظم ثقفی سیاهکلی3. نازی چگینی منصورپور  2. دکتر فریبا محمدیان  1
 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین3و  2

 مقدمه

توان به میزان گیرد که از آن جمله می، مانند هر متغیر اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میاشتغال و میزان آن 

های مالی، تجارت خارجی و ... اشاره کرد. با های پولی، سیاستها، سیاستگذاری، سطح دستمزدها، سطح قیمتتولید، میزان سرمایه

گیرد و سطوح اشتغال و بیکاری در بازار شتغال به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میتغییر هر کدام از موارد فوق، میزان ا

 صنعت یک عنوان به ورزش امروزه(. 3شود. هر متغیری ممکن است اثرات مثبت و یا منفی برفرایند بازار کار داشته باشد)تعیین می

 تولید چون اثراتی اند. کرده تقسیم مستقیم غیر و تأثیرات مستقیم دسته دو به را آن اقتصادی نقش اساس این بر و شده، شناخته

 اشتغال، ها،رسانه تبلیغات، ورزشی، تسهیالت و اماکن ایجاد ورزشی، خدمات و واردات کاال و صادرات ورزشی، خدمات و تجهیزات

کاهش  جامعه، سالمت سطح ارتقاء همچون دیموار و باشندمی اقتصاد بر ورزش مستقیم تأثیرات جمله اسپانسر از جذب و توریسم

 ورزش مستقیم غیر تأثیرات از جمله کارکنان غیبت کاهش و کارکنان، وریبهره و عملکرد افزایش و بزهکاری، کاهش درمان، هایهزینه

 پی در و اشتغال ایجاد رد آن، به نسبت عمومی استقبال و نزد مردم در آن فعلی موقعیت به توجه با ورزش، و بدنی تربیت (.1باشند)می

 و هاپژوهش همچنین گذاران،سیاست و ریزان برنام توجه نیازمند آن کردن بالفعل برای دارد که فراوانیبالقوه  توان درآمدزایی آن

ی ورزشی هازایی در سالنگذاری و اشتغالارتباط بین میزان سرمایه(. از این رو هدف از پژوهش حاضر، تعیین 2است ) تحقیقات دقیق

 باشد. منتخب شهر قزوین می

 شناسیروش

های ورزشی شهر ی آماری و حجم نمونه این تحقیق تمامی سالنباشد. جامعهتحلیلی می -روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی

نظر گرفته شد. ابزار  سالن به عنوان نمونه در 59( که با توجه به جدول مورگان 62ها ورزشی چندمنظوره = باشد )تعداد سالنقزوین می

ها، تعداد مراجعان، روزهای کاری در هفته، ساخته است که سؤاالتی از جمله میزان درآمد سالنآوری اطالعات پرسشنامه محققجمع

 ها را مورد بررسی قرار داده است. ساعات کاری در روز و تعداد شاغالن در سالن

 هایافته

ها به شناختی آنهای جمعیتشود. تعداد شاغالن و وضعیت شاخصط بخش دولتی اداره میها توسنتایج نشان داد که اکثر سالن 

های اولیه و میزان اشتغال در گذاریداری بین میازن سرمایهتفکیک مشخص گردید. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که ارتباط معنی

 ها وجود دارد. سالن

 گیرینتیجه

 از حمایت مسیر در عمومی های بخشفعالیت دهیجهت و گذاریسرمایه کرد، بیان توانمی پژوهش این از حاصل هاییافته اساس بر

 نظیر اقتصادی مستقیم غیر و مستقیم دستاوردهای حصول منجر به کار، جویندگان برای شغل ایجاد ضمن تواندمی خصوصی بخش

 و بیکاری فرهنگ یاشاعه از جلوگیری پذیر، آسیب اقشار در بزهکاری کاهش کار، وری نیرویبهره اجتماعی، نشاط و شادابی افزایش

 و مستقیم آثار توجه به با های ورزشی،سالن طریق از اشتغال دهیجهت رویکرد، این اساس بر باشد. درمانی هایکاهش هزینه و تنبلی

 تسهیالت و مالی قانونی، هایحمایت و اقتصادی، شخصی منافع بر آن فرهنگی و اجتمکاعی منافع گرفتن پیشی و ورزش مستقیم غیر

 رسد.می نظر به ضروری خصوصی بخش کلی به طور های ورزشی وسالن اجتماعی  -فرهنگی اهداف مبنای بر دولت

 های ورزشی.گذاری، اشتغال، سالن: سرمایهواژگان کلیدی
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 ال بانوان لیگ برترهای بسکتبارتباط تبلیغات برند ورزشی به وفاداری به برند در بین بازیکنان تیم

 . زهرا بلوچی2. محسن اسماعیل نژاد نشلی  1
 بدنی و علوم ورزشی تهران جنوبی و علوم ورزشی )مدیریت ورزشی( دانشکده تربیتبدنتیترب.  کارشناس ارشد  2و  1

 

 مقدمه

 دنبال به گذارانسرمایه تمامی کند،می فاای هاشرکت اهداف پیشبرد برای را ایویژه نقش و جایگاه تبلیغات که امروز متفاوت دنیای در

 را مهم این و کنندمی خرید به وادار را مشتریان بنابراین و کنند سرازیر خود سمت به را سود متفاوت روش یک با که هستند این

  (.1)سازد  میسر تواندمی تبلیغات
باشد که به وجود یک نوع نگرش مثبت مشتری به برند مبنی بستگی مشتریان به یک برند خاص میعنوان میزان دل وفاداری به برند به

هایی از قبیل تعهد، تبلیغات دهان وفاداری دربرگیرنده شاخص (.3)بر قصد خرید، تکرار خرید، تعهد به آن و تبلیغات آن برند اشاره دارد 

 مثبت، دهانبه  دهان تبلیغات باعث برند به یانمشتر (. وفاداری2باشد )به دهان مثبت، تکرار خرید و توصیه به دوستان و دیگران می

 (.2)شود می بیشتر درآمد و فروش ایجاد رقابتی، تهدیدات به پاسخ در شرکت ساختن توانمندتر رقبا، ورود برای اساسی موانع ایجاد

 شناسیروش

 بانوان بسکتبال هایتیمپژوهش را بازیکنان انجام شد. جامعه آماری این  1393این پژوهش از نوع میدانی و کاربردی بوده که در سال  

نفر  222نفر بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه تقریباً،  222ها تقریباً اند. تعداد اعضای تیمتشکیل داده ایران برتر لیگ

 دن ون(، وفاداری به برند )2222، نهمکارا سوزان تای ونامه اطالعات فردی، تبلیغات برند ورزشی )که با توزیع سه پرسش برآورد شد

ها از نامهثبات درونی پرسشها پس از تکمیل بازگشت داده شد نامهها، تمامی پرسش( در بین بازیکنان تیم2226، همکاران و نکیبر

ظ روش تحقیق ها توصیفی و از لحاپژوهش حاضر از لحاظ گردآوری دادهبه دست آمد.  26/2و  22/2طریق آلفای کرونباخ به ترتیب: 

های همبستگی پیرسون جهت برقراری ارتباط دوسویه بین متغیرها، رگرسیون خطی وتحلیل آماری از آزموندر تجزیههمبستگی بوده و 

 استفاده شد. SPSS 16افزار ها و نیز از نرماسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده -بینی معناداری و آزمون کالموگروفبرای پیش

 هایافته

انجام و  نوع رسانه، انتخاب برند امیو پ تیخالق، فرد بودن برندمنحصربههای تبلیغات برند ورزشی )نتایج تحقیق نشان داد که بین مؤلفه

 ( با وفاداری به برند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛بازار قاتیتحق
 گیرینتیجه

 ورزشی برند تبلیغات زمینه در تکنولوژی باالترین و بهترین از باید هاتشرک مدیران ورزشی محصوالت عرضه بازار و ورزش صنعت در 

 جلب را خود مشتریان رضایت و اعتماد تا کنند عرضه نظر مورد بازار به را خود بدیع و روز به محصوالت بتوانند تا کنند استفاده خود

 محصوالت به آنان وفاداری نان و در نهایت تکرار خرید وو همچنین موجب تعهد مشتریان خود و تبلیغات دهان به دهان مثبت آ کرده

 را به دنبال داشته باشند. خود

 تبلیغات برند ورزشی، وفاداری به برند، وفاداری رفتاری، وفاداری نگرشی.واژگان کلیدی: 
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 های ورزشی ایرانهای تنظیم لوگو در شرکتارزیابی شاخص
 دت طلب. محمدباقر سعا2  . اسماعیل شریفیان1

 . عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان 1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی2
 

 مقدمه 

چنین سمبلی همیشگی و ماندگار برای یک ها و همترین شیوه ارتباطی میان مشتریان و شرکتلوگوهای تجاری به عنوان نخستین و مهم

های تنظیم لوگو در ل و جذب مشتریان گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شاخصتواند باعث ماندگاری محصومحصول است که می

 های ورزشی انجام پذیرفت.شرکت

 شناسیروش

ورزشی فعال که از دو طریق نشریه  -شرکت تجاری 125از میان  ها به صورت اسنادی بود.آوری دادهروش تحقیق پیمایشی و ابزار گرد 

شرکت دارای لوگو رسمی بودند که نمونه  92سایت بانک اطالعات تولید و خدمات تهیه گردید، تعداد  چنینراهنمای صنعت ورزش و هم

 های تنظیم لوگو شامل قالب، شکل، زبان، رنگ و تخصصی بودن در مورد آنان ارزیابی گردید.آماری پژوهش را تشکیل و شاخص

 هایافته 

درصد( به صورت  22/59ها )درصد( در قالب نامنظم بود و لوگو بیشتر شرکت 26/55های تحقیق نشان داد که اکثریت لوگوها )یافته

درصد( تنها از زبان التین در لوگوی خود بهره بردند و  26/55ها )ترکیبی از  حروف و شکل طراحی شده بود. همچنین اکثریت شرکت

لوگوهای غیررنگی )سیاه و سفید( بوده و حدود نیمی از درصد( از  22/62ها )ها در مبحث رنگ، نشان از استفاده اکثریت شرکتیافته

 درصد( به صورت خنثی)غیر تخصصی( ارائه شده بودند. 22/22ها ) شرکت

 نتیجه گیری

های های ورزشی ایران و طراحان لوگوهای ورزشی در طراحی و ارائه لوگو به شاخصهای تحقیق مؤید آن است که مدیران شرکتیافته 

چندانی نداشته و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند که این موضوع سبب شده از تأثیرگذاری لوگوها در برندسازی  تنظیم لوگو توجه

 و بازاریابی کاسته شود.

 لوگو، ورزش، شکل، زبان، رنگواژگان کلیدی: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

322 

 

 های بازاریابینقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت

 شی منتخب استان قزوین(های ورزی موردی: هیأت)مطالعه 
 .  نازی چگینی منصورپور3. اعظم ثقفی سیاهکلی  2. دکتر فریبا محمدیان 1

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین1

 .  دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین3و  2 

 مقدمه

ها باید (. برای موفقیت در این بازارها، شرکت1اند)برای محصوالت و خدمات ظهور یافتهدر دو دهه گذشته بازارهای جهانی بسیاری  

ر راهبردهای بازاریابی خود را با تغییرات محیطی انطباق داده و دانش بازار را در سازمان انتشار دهند. اگر دانش ضمنی مورد استفاده قرا

کار گیرند که نتیجه آن بهبود کارایی و ایجاد ارزش و های عملیاتی خود بهالیتسازد دانش مهمی را در فعها را قادر میگیرد، شرکت

را به کند و آن باشد. برای نمونه هنگامی که یک فروشنده در مورد نیازی از مشتریان آگاهی پیدا میها میعملکرد مالی بهتر برای شرکت

 (. از این2تری را توسعه داده و شانس افزایش درآمد خود را بهبود بخشد)حل بهکند سازمان قادر خواهد بود راهداخل سازمان منتقل می

به عنوان یک فاکتور رقابتی  (. امروز دانش3باشد نه بر سر قدرت فروش)توان گفت در بازاریابی، جنگ بر سر دانش و اطالعات میرو می

باشند و کنندگان دانش میان نیز یکی از مهمترین استفادهکلیدی در اقتصاد جهانی شمرده شده است. واحدهای بازاریابی در هر سازم

-رو توسعه سیستمها پنهان شده است. از این های مشتریان و الگوهای خرید آنهای مؤثر بازاریابی تحت ویژگیعموماً بسیاری از بینش

شدن با تغییرات، کمک کند. و موجب ماهنگگیری، تقویت خالقیت، و هتواند به بهبود تصمیمو کارها، می های مدیریت دانش در کسب

 و کارها و همچنی تدوین راهبردهای اثربخش بازاریابی شود.کسب مزیت رقابتی برای کسب 

 شناسیروش 

های پیمایشی و استفاده از پرسشنامه نقش مدیریت دانش بر عوامل مؤثر در بازرایابی در هیأت -در این مقاله با روش تحقیق توصیفی

گرفته است. تعداد گیری تصادفی صورتصورت موشکافانه بررسی گردیده است، بررسی از طریق نمونهتخب استان قزوین به ورزشی من

بودن متغیرها با ها بدلیل نرمال باشد. جهت تحلیل نقش دادهنفر می 92آمده است که شامل نمونه موردنظر از فرمول کوکران بدست

 استیودنت( استفاده شده است.  tوف از آزمون میانگین یک جامعه )اسمیرن -توجه به تست کولموگوروف

 هایافته

رو با توجه به افزایش روزافزون دانش باشد. از ایننتایج حاکی از آن است که مدیریت دانش بر اکثر عوامل مؤثر در بازاریابی تأثیرگذار می 

سازی مدیریت دانش بپردازند. البته نقش مدیریت بازاریابی به پیاده ها، مدیران باید در کل سازمان بویژه در بخشموجود در سازمان

گذاری، استانداردکردن پیشنهادات به بازار، توسعه مشترک محصول و راهبرد مشترک توسعه دانش در عوامل بهبود سیاست قیمت

 وکار تأیید نگردیده است.کسب

 گیرینتیجه

رسی تأثیر مدیریت دانش بر فرآیند بازاریابی بوده است. نتایج حاکی از آن است که طور که اشاره شد هدف اصلی این پژوهش برهمان

ها، رو با توجه به افزایش روزافزون دانش موجود در سازماناز این باشد.مدیریت دانش بر اکثر عوامل مؤثر در بازاریابی تأثیرگذار می

سازی مدیریت دانش بپردازند و فرهنگی ایجاد نمایند که کارکنان به هم همدیران باید در کل سازمان بویژه در بخش بازاریابی به پیاد

ها مثل تأمین های آموزشی و حمایت مدیران ارشد از اینگونه برنامهاعتماد داشته باشند و با بکارگیری راهبرد خاص مثل اجرای برنامه

سازی مدیریت دانش ردن اهمیت دانش پرسنل به پیادهبودجه کافی و توجه به مسائل انگیزشی، تغییر ساختار سازمانی و بازگو ک

 بپردازند. 

 های ورزشی منتخب استان قزوین: دانش، بازاریابی، مشتی، مدیریت دانش، دانش بازاریابی، هیأتواژگان کلیدی
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 تهران گانه سه مناطق بدنی در تربیت زن های درمانی معلمانبین وضعیت ورزش و هزینه یرابطه

 شمی دانالواکرم سادات ها
 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه پردیس علوم تحقیقات همدان

 
 مقدمه

 تا ملی اقتصادی رشد در اثرگذار عامل و علم صنعت یک عنوان به و یافته توسعه کشورهای در سالم تفریحات و حاضر، ورزش عصر در

 در توانمی را ورزش اقتصادی نقش. رودمی به شمار 21 رنق در صنایع درآمدزاترین و بزرگترین از یکی است و توجه مورد زیادی حد

 جسمانی هایفعالیت و تفریح عنوان به مستقیم، ورزش آثار مطالعه در. کرد بررسی مستقیمغیر و مستقیم اقتصادی تأثیرات گروه

 ورزشی، ایجاد هایخانوار، هزینه ایهواردات، هزینه و ورزشی، صادرات خدمات و کاال تولید همچون آثاری ترتیب بدین شودمی نگریسته

 .(1392نوشیرانزاده،)دارد  پی در را مالی حامیان و گردشگری جذب - ای، اشتغالرسانه تبلیغات، پوشش تأسیسات، اماکن و

حدود  دار،مق این که رسدمی دالر میلیارد 3/5 تا 1/2 سالم بدنی فعالیت عدم علت به بهداشتی هایمراقبت هایهزینه کانادا کشور در

 ). 2212بلو و گرنت،) است بهداشتی هایمراقبت هایهزینه از کل درصد  2/2

 مناطق سه گانه تهران وجود دارد؟ در بدنی تربیت زن های درمانی معلمانهدف این تحقیق این است که آیا بین وضعیت ورزش و هزینه

 روش شناسی

نمونه  .باشدرود، لذا نوع تحقیق کاربردی میها برای حل مسائل موجود به کار میفتهاز آنجا که این تحقیق با هدف برخورداری از نتایج یا

نفر به صورت تصادفی را به 122ها فر به دست آمد جهت اطمینان از برگشت پرسشنامهن 92نفر  112آماری نیز طبق جدول مورگان از 

و  استگیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده ازهدر این تحقیق نیز  به منظور اند عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

  به دست آمد. 22/2های درمانی ، هزینه22/2های ورزشی هزینه ،91/2 مشارکت ورزشی پایایی

 هایافته

های درمانی بین معلمان زن تربیت نابراین هرینهگردد. بداری، فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد میا توجه به میزان تی و سطح معنیب

 نتیجه گیریدار نیست. کنند، معنیکنند و معلمان زن تربیت بدنی که ورزش نمیبدنی که ورزش می

با توجه به نتایح معناداری وجود ندارد.  های درمانی معلمان زن تربیت بدنی رابطهورزش و هزینه وضعیتهای تحقیق بین طبق یافته

ها در درصد از آن 2گیرد و درصد را در بر می93کنند  دهد که از این تعداد معلمان زن تربیت بدنی ورزش میت آمده که نشان میبدس

نوشیرانزاده  نتایج با تحقیق این هاییافتهبا توجه به شود. که فرضیه صفر تأیید و فرضیه تحقیق رد میکنند ورزش مشارکت نمی

 عسکریان ،( 2007 )کونتچ  ،(2008)استرالیا  ورزش و تفریح کمیته گزارش (2009)نظمی تحقیقات نتایج با ولی دارد. همخوانی( 1392)

 در مشارکت برای همراه توان به دلیل نداشتنعلت این عدم همخوانی را می  ندارد. همخوانی (1385)صادقی و  (1387)  جعفری و

 ذکر نمود.   … و نقلیه وسایل کمبود بودن، خجالتی عات،اطال کمی خانوادگی، تعهدات ورزشی، هایفعالیت

 های درمانیهای ورزشی، هزینهمشارکت ورزشی، هزینهواژگان کلیدی: 
 

 
 
 
 

 های تربیت بدنی ایرانطراحی مدل معادالت ساختاری سرمایه اجتماعی در دانشکده



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

326 

 

 . ابوالفضل فراهانی2. نسرین عزیزیان کهن  1

 شی دانشگاه محقق اردبیلیمدیریت ورز . استادیار1

 . استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور2

                   

 مقدمه 

های اجتماعی ها و در سازمانای از منابع و ذخایر ارزشمندی است که به صورت بالقوه در روابط اجتماعی گروهسرمایه اجتماعی مجموعه

های اجتماعی، هنجارهای ارتباط متقابل، اعتماد و قابلیت اجتماعی را به عنوان شبکهوجود دارد. رابرت پوتنام در آثار مختلف سرمایه 

 (. 1) اعتماد ناشی از آن تعریف کرده است

 روش شناسی 

های پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیأت علمی دانشکده -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

 –نفر به طور تصادفی  222( که بر مبنای جدول مورگان N=522بود ) 1392های دولتی و آزاد کشور در سال نشگاهتربیت بدنی دا

سؤالی استفاده شد. روایی  33ساخته یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محققای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستطبقه

آزمودنی از طریق آلفای  32ریت ورزشی رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با نفر از متخصصین مدی 15پرسشنامه به تأیید 

تک گروهی، و  tهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، ها از روشمحاسبه شد.  برای تحلیل داده 93/2کرونباخ 

 استفاده شد. AMOSو  SPSSمعادالت ساختاری با کمک دو نرم افزار 

 افته های

،  22/2، اعتماد، تعاون و همکاری با بار عاملی 25/2که به ترتیب شش عامل انسجام و همبستگی با بار عاملی  نتایج پژوهش نشان داد 

بر سرمایه اجتماعی   22/2های اجتماعی با بار عاملی و شبکه  62/2، مشارکت با بار عاملی 22/2همدلی و احترام متقابل با بار عاملی 

-همچنین میزان سرمایه اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی دانشکدهایران نقش دارند.  های تربیت بدنیی هیأت علمی دانشکدهاعضا

 های تربیت بدنی در حد مطلوب قرار دارد.

 نتیجه گیری

هم آوردن جوی مملو از های تربیت بدنی فرابا استناد به نتایج تحقیق حاضر به منظور توسعه مناسب سرمایه اجتماعی در دانشکده 

های سیاحتی و زیارتی، ایجاد انسجام، اعتماد، تعاون، همدلی و مشارکت اساتید از طریق کارهای علمی مشترک، ایجاد زمینه مسافرت

 ها ضروری است.  های آزاد اندیشی توسط مدیریت دانشکدهفضای باز جهت بیان نظرات، اطالع رسانی شفاف، افزایش کرسی

 : مدل معادالت ساختاری، سرمایه اجتماعی، تربیت بدنیدیواژگان کلی

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 در دبیران تربیت بدنی شهر همدان سازمانی  شهروندی سازمانی بر رفتار بررسی تأثیر عدالت
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 . فریبا رضایی حمید3. علیرضا حجی پور 2. هادی تیپ 1

 شگاه تهران. دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی پردیس البرز دان2و1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی3

 مقدمه

رفتار شهروندی براساس نظریه ارگان در پنج بُعد نوع دوستی، وظیفه شناسی، احترام و تکریم، فضیلت شهروندی و جوانمردی، و عدالت 

ر گرفته است. رفتار شهروندی سازمانی ای مورد بررسی و ارزیابی قراای و عدالت مراودهسازمانی دارای سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه

نماید. عدالت سازمانی با توجه به باشد ولی این رفتارها به عملکرد مؤثر سازمان کمک میاگرچه جزء نقش کارمندان در سازمان نمی

 (.25:1993گرینبرگ ای برای مدیران و کارکنان پیدا نموده است )پویایی و دگرگونی محیط به عنوان حوزه مطالعاتی جدید اهمیت ویژه

 روش شناسی 

 همبستگی نوع از تحقیق متغیرهای بین حیث تأثیر از و ها، توصیفیداده گردآوری روش نظر از ، هدف کاربردی نظر از حاضر تحقیق
 نفر بوده تعیین شد. 125است. جامعه مورد مطالعه دبیران تربیت بدنی شهر همدان که حدود 

 هایافته

توان گفت عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد. همچنین با توجه به سطح معناداری با ت آمده میبا توجه به نتایج بدس

ای ( با رفتار ای و عدالت مراودههای عدالت سازمانی )عدالت توزیعی، عدالت رویهتوان گفت بین زیر مؤلفهدرصد اطمینان می 95

 شهروندی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

 نتیجه گیری 

ای با داشتن باالترین ضریب همبستگی با متغیر رفتار شهروندی سازمانی یعنی باالترین اولویت را در تأثیر بر این شاخص عدالت مراوده

دار سه بعد عدالت باط مثبت و معنیارتهای بعدی قرار دارند. ای در رتبهمتغیر به خود اختصاص داده است. و عدالت توزیعی و رویه

گردد مدیران سازمان حساسیت بیشتری پیشنهاد می ای( در سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است.ای و مراودهسازمانی )توزیعی، رویه

سازمانی را مشخص  نسبت به اثرگذاری بر ادراک از عدالت سازمانی کارکنان نشان دهند و سعی نمایند وضع موجود از ادراک از عدالت

 کنند تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود .

 سازمانی شهروندی رفتارای، ای، عدالت رویهعدالت توزیعی، عدالت مراوده واژگان کلیدی:

 

 

 

 الگوی مدیریتی سایبرنتیک و میزان به کارگیری آن در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

 ضریب همبستگی اسپیرمن تعداد نمونه مقدار ضریب همبستگی (.Sig) یدارسطح معنی

 عدالت سازمانی و رفتار شهروندی 125 556/2 221/2

 عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی 125 226/2 221/2

 سازمانی شهروندی ای و رفتاررویه عدالت 125 329/2 221/2

 سازمانی شهروندی ای و رفتاراودهمر عدالت 125 292/2 221/2
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 فرشته عیوضی
 یریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردانشجوی کارشناسی ارشد مد

 
 مقدمه

بندی قرار دارد، دارای ها از ساده به پیچیده از نظر بولدینگ در سطح سوم این طبقهبندی سیستمالگوی سایبرنتیک که در واقع در طبقه 

گیری، سلسه مراتب و رهبری است. یمشش مؤلفه است. این شش مؤلفه شامل نظارت و کنترل، پیوندهای سست و سخت، تعامالت، تصم

  میزان به کارگیری الگوی سایبرنتیک در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بود.بررسی  پژوهش این از انجام هدف

 شناسی روش

باشد. به هران میکارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان ت کلیهشامل آماری  پیمایشی بوده و جامعه -نوع توصیفی از پژوهش، این

رو کارشناسان تربیت بدنی اداره کل ای استفاده شد. از اینگیری تصادفی خوشهآماری تحقیق، از روش نمونه دلیل گستردگی جامعه

عودت داده شد.  پرسشنامه 126( و در نهایت N=212تحقیق در نظر گرفته شدند) ورزش و جوانان استان تهران به عنوان نمونه

( در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از 1392الگوی مدیریت سایبرنتیک )شهپرتوفیق و همکاران، پرسشنامه 

ها با استفاده تحلیل دادهها را تأیید کرد. به دست آمد. آزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع داده 29/2ضریب آلفای کرونباخ 

 (25/2 P)استفاده شد متغیره تک t انگین، فراوانی، رسم نمودار( و در بخش آمار استنباطی از آزموناز آمار توصیفی ) می

 هایافته

 هایفعالیت سازماندهی در سایبرنتیک الگوی از استفاده میزان در اداره کل ورزش و جوانان استان تهرانداد که  نشان پژوهش هایفتهیا

 ( بود. 3های آن دارای میانگینی معادل با میانگین طیف مورد وصف )ی مؤلفهبوده و همهمتوسطی برخوردار   جایگاه از خود،

 گیرینتیجه

به نظر ها باعث بهبود کیفیت عملکرد و افزایش کارایی سازمان خواهد شد. همچنین به کارگیری صحیح هر کدام از این مؤلفه 

گری و تعامالت به این دلیل که اعمال قدرت کمتر، خود تنظیم .شودرسد الگوی سایبرنتیک باعث افزایش کارآمدی سازمان میمی

 کارکنان شودیابد و باعث میها افزایش میوری و اثربخشی در سازمانبهره سایبرنتیک، الگوی کارگیری به با (.1)شودبیشتر می ،سازمانی

ز این امر مستثنی نیست. بنابراین با به کارگیری صحیح آن کنند. اداره کل ورزش وجوانان تهران نیز ا بیشتر مشارکت سازمان اهداف در

 های اداره کل به صورتی منظم و یکپارچه شود. توان انتظار آن را داشت که تمامی رویهمی
 های پیچیده، مؤلفه، کنترل، سازمان، ایرانسیستم واژگان کلیدی:
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 مدیریت ورزشی در وزارت ورزش و جوانان

 . داود موحدخواه 2. لیال زکی زاده  1

 سی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی. دانشجوی کارشنا1

 MBA. کارشناس ارشد 2

 

 مقدمه

ولتی خصوصاً وزارت ورزش و جوانان ) در های دهدف این مقاله کشف چارچوب مدیریت کیفیت بعنوان ابزاری استراتژیک برای سازمان 

 باشد.دامنه پایلوت ( می

 شناسیروش

گیری از اصول شود ، سپس به ارتقاء و افزایش این مدل با بهرهخانه آغاز میاین مقاله با یک مدل اولیه مبتنی فرایند کار در سطح وزارت

تعریف فاکتورها و الزامات مربوط به ادبیات تحقیق، این مقاله به  پردازد. با مشخص کردن ومدیریت کیفیت در خصوص بهبود مداوم می

 پردازد.ها و نتایج استقرار این نظام مدیریتی در سطح این وزارتخانه میفایده

 هایافته

عاریف و کند دامنه استقرار این نظام، مراجع و استانداردهای تخصصی، تعامل را مشخص می 12تجزیه و تحلیل تجربی پیرامون چارچوب 

های دولتی و ورزشی، محیط سازمان و درک متقابل نیازهای ذینفعان، رهبری و میزان تعهد به مشتری، اصطالحات حاکم بر سازمان

ها، عملیات، ارزیابی عملکرد خدمات سازمان و کارکنان ها کارکنان و صالحیتریزی سیستم کیفیت، پشتیبانی مشتمل بر زیر ساختطرح

 های مشارکتی و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه .یت مشتریان و در نهایت بهبود و مشارکت کارکنان در نظامتجزیه تحلیل رضا

های دهد که رهبری و تمرکز بر مشتری از آنچه قبالً برای موفقیت اجرای سیستم مدیریت کیفیت در سازماناین چارچوب نشان می

-های دولتی منجمله این وزارتوری در سازمانامل کلیدی موفقیت ارتقا و توسعه بهرهتر بوده و یکی از عوشد ، مهمبینی میمشابه پیش

 باشد.خانه می

 نتیجه گیری 

های این استاندارد در برنامه ریزی، خط مشی، تعیین و اجرای اهداف کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت و براساس الزامات و نیازمندی 

های عملکرد سازمان و کارکنان و تدوین ا تمرکز بر صالحیت کارکنان و ارتقاء ایشان مبتنی بر ارزیابیتأکید بر رهبری در سازمان همراه ب

 ها و قوانین مؤثر و کارآمد و....توسعه قابل توجهی نسبت به قبل از استقرار این نظام شاهد خواهیم بود.روال و رویه

 وم در تصمیم گیری،  عملکرد، خدمت، رضایت مشتری، سیستم مدیریت کیفیت، بهبود مداISO 9001 واژگان کلیدی:
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 ایالم استان بدنی ران تربیتـدبیدیدگاه 

   . ناهید شرفی3  . حسن قره خانی2. مجید سلیمانی  1

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی 1

 نجان. استادیار دانشگاه ز2

  . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا3

 

 مقدمه

های فعال تدریس بیش از هر زمان دیگری مورد توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت قرار گرفته است به طوری که هر ساله امروزه روش

های ود زیرا اعتقاد بر آن است که استفاده از روشهایی به این منظور برگزار می شدر تمامی مناطق و نواحی آموزش و پرورش جشنواره

رغم  (. علیAbed Gholami, 2011بخشی باالتری به همراه دارند )فعال تدریس، تحقق اهداف آموزش و پرورش را سرعت بخشیده و اثر

های های آموزشی بویژه کشور ما، عدم استفاده از روشهای تدریس، یکی از مشکالت مهم و اساسی نظاممزایای فراوان استفاده از روش

های فعال تدریس در تدریس دهد عدم به کارگیری روش(. شواهد نشان میAbubakir M Saleh, 2012تدریس فعال در آموزش است. )

ر مشهودتر است به همین خاطر محققان تصمیم گرفتند تا در تحقیقی به بررسی موانع مرتبط با دبیران تربیت درس تربیت بدنی بسیا

بدنی بپردازند تا از این طریق پیشنهاداتی را برای مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش ارائه دهند زیرا این امر کیفیت بخشی فرایند 

 تر اهداف این درس را به دنبال دارد. تدریس درس تربیت بدنی و تحقق هر چه بیش

 روش شناسی

پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده که به شکل میدانی انجام شد. کلیه معلمان تربیت بدنی سه مقطع تحصیلی استان ایالم به تعداد 

جه به جدول ) کرجسی و نفر  با تو 122نفرجامعه آماری تحقیق را در برگرفت. نمونه آماری تحقیق به شکل تصادفی به تعداد  222

ای لیکرت بود که روایی محتوایی و ساخته با مقیاس پنج درجهگیری تحقیق پرسشنامه محقق( انتخاب شدند. ابزار اندازه1922مورگان، 

ها دادهبدست آمد، تنظیم گردید.  22/2صوری آن به تأیید متخصصان تربیت بدنی رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

ها با های آماری توصیفی )میانگین ، انحراف استاندارد و رسم جداول و نمودارها و...( و پس از تأیید نرمال بودن دادهبا استفاده از روش

تی تک نمونه ای(  با به کارگیری نرم افزار  های آماری استنباطی پارامتریک )استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف، بوسیله روش

SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  12نسخه 

 یافته ها

 ترین مانع بود. امتیاز کم اهمیت 362ترین مانع و پایه و کالس تدریس با کسب امتیاز با اهمیت 522مرتبط بودن مدرک تحصیلی با  

 نتیجه گیری

مدرک تحصیلی، مدرک تحصیلی پایین، عدم  های تحقیق، در بخش موانع مربوط به معلم، مواردی همچون مرتبط نبودنطبق یافته

ترین مواردی بودند های تدریس فعال از مهمهای ضمن خدمت، سابقه خدمتی باال و عدم آشنایی با دانش استفاده از روششرکت در دوره

. این یافته با نتایج های فعال تدریس بسزا بودشدند و نقش عوامل فوق در بکارگیری روشهای تدریس فعال میکه مانع بکارگیری روش

( همخوانی 1322( و شعبانی بهار)1325(، خاوری)1325(، خانمحمدی)1322(، مهرمحمدی)1329(، معماری)1325تحقیقات تابش)

توان چنین گفت عدم توجه جدی مسئوالن آموزش و پروش در بحث ارزیابی و روش تدریس به موارد یاد شده در تفسیر نتایج میدارد. 

 های تدریس فعال توسط دبیران تربیت بدنی استان ایالم شده است.ری از بکارگیری روشمنجر به جلوگی

های های تحقیق حاضر موانعی که منجر به استفاده کمتر دبیران تربیت بدنی از روشتوان گفت همچنان که بر طبق یافتهدر نهایت می

همچون شیوه ارزشیابی و رشد تفکر انتقادی دانش آموزان نیز  شوند فقط به خود معلم مرتبط نیست و عوامل دیگریتدریس فعال می

شود تا همزمان با ارتقا آگاهی باشد. بنابراین به مدیران و دست اندرکاران معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش توصیه میمهم می

http://www.researchgate.net/researcher/2024316894_Abed_Gholami/
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رفتن سایر موارد مرتبط و رفع آنها زمینه الزم را برای های آموزشی مرتبط با روش تدریس با در نظر گها و کارگاهدبیران با برگزاری دوره

های فعال تدریس درس تربیت بدنی فراهم آورند تا گامی مهم در راستای تحقق اهداف عالیه این درس استفاده هرچه بیشتر روش

 بردارند. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رزشی خصوصی های وتعیین وضعیت تفکر استراتژیک در بین مدیران باشگاه
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 )مطالعه موردی شهر شیراز(

 . کمال جمیانی2. غالمعلی لطفی 3. سید محمد حسین رضوی 2. محمد علی جهاندیده  1
 ، مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری فارسآمل. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال 1

 ندرانشگاه مازدانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دان. 2

 آموزش و پرورش فارس -کارشناس ارشد تربیت بدنی .3

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال آمل2
 

-سازمان مدیران ذهنی تحول و تفکر در روش تغییر به نیاز سازمانی اهداف جهت در برداشتن گام و روزافزون تغییرات با هماهنگی برای

 «استراتژیک  تفکر»دهند، می دست از را خود کارایی قدیمی های حلراه شود،مواجه می جدید مشکالت با سازمان وقتی و باشدمی ها

 غیرقابل  پیش و پرتحول محیط استراتژیک در دهد. تفکریاری می موفقیت کسب و بقا جهت مناسب استراتژی تدوین را در مدیران

ی وضعیت تفکر استراتژیک در شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر مطالعهمیشمرده  سازمان«  راهبردی »مناسب  امروز، رویکرد بینی

 -یفیتوص روش نوع ازروش تحقیق در پژوهش حاضر های ورزشی خصوصی شهر شیراز بر اساس مدل گلدمن بود. بین مدیران باشگاه

های را باشگاه جامعه آماری تحقیق ام گرفت.ای و پژوهش میدانی انجآوری اطالعات نیز از طریق مطالعات کتابخانهبوده و جمع یلیتحل

 مورد گیری سرشماری بود. ابزارباشگاه( روش نمونه 92) ورزشی خصوصی که بیش از سه رشته ورزشی را دارا بودند تشکیل دادند

یی محتوی و پایایی ( بود.  پس از تأیید روا2225استاندارد تفکر استراتژیک بر اساس مدل گلدمن) یپرسشنامه تحقیق این در استفاده

ای و آزمون فریدمن( استفاده گردید. تک نمونه tهای آمار توصیفی و آمار استنباطی )از آزمون ( توزیع شد. از روش92/2آلفای کرونباخ )

( p≤ 25/2های چهارگانه در جامعه مورد بررسی، متفاوت است. )درصد میزان کاربرد مؤلفه 95که با احتمال  داد نشان پژوهش نیا جینتا

ها  از این مؤلفه مربوط به تفکر مفهومی بود، که نشان دهنده این مطلب است که مدیران باشگاهطبق این آزمون تفکر مفهومی بیشترین 

پذیری باالیی هستند. همچنین با توجه به های دیگر بیشتر برخوردارند به عبارتی دارای تفکر خالق و ریسکشاخص نسبت به شاخص

نیز مورد کم توجهی قرار گرفته، لذا شایسته است که در جهت رفع این معضل که از اهمیت  نگریآیندهرسد که  مؤلفه می نتایج به نظر

های بسیار باالیی نیز برخوردار است. تدابیر اساسی همچون بهره مندی از ارتباط بین گذشته، حال و آینده  و بهرمنده شدن از فرصت

 ینده ارائه گردد.گذشته برای رسیدن به اهداف آ

 تفکر استراتژیک، باشگاه ورزش، مدل گلدمن واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدنیدانش آموزان پسر نسبت به درس تربیتموانع مشارکت  علل
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 . امیر حقانی3    . سمیه صفری2  . علیرضا امیدی1
 استادیار دانشگاه شهرکرد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی . 2و  1 

 مقدمه

رشد و پرورش  انیبه جر یو ورزش یحرکت ،یجسمان هاییتبا استفاده از فعال کوشدیاست که م تیو ترب میاز تعل یبخش ،یبدنتیترب

شناخت موانع موجود برای مشارکت ورزشی . (1) دیکامل کمک نما یاز سالمت یوجود و برخوردار یهاهجنب هیهماهنگ و متوازن کل

ی موانع (. مطالعاتی در زمینه2کمک کند )آموزان های دانشپیش بینی، طراحی، برنامه ریزی برنامه بهتواند دانش آموزان پسران می

( 1322) میرغفوری و همکارانبدنی انجام شده است که حاوی نتایج زیر است. های ورزشی و تربیتمشارکت و نگرش نسبت به فعالیت

گزارش کردند اقتصادی  -اتیبعد اجتماعی، فرهنگی، شخصی، خانوادگی و امکاندر پنج  را موانع مؤثر بر مشارکت کمتر زنان در ورزش

نشان داد که موانع درون آنها  جیکردند. نتا یرا بررس زهیزنان و ارتباط آنها با انگ ی( موانع مشارکت ورزش1322) و همکاران انینادر (.3)

مشارکت فرد در ورزش  زانیم بر توانندیم قید رابطه دارند و از آن طرفر زهی( با انگیروان یمشکالت فرد ،ی)نداشتن عالقه، ناآگاه یفرد

 در مقطع حساس پسران یورزش هاییتفعال تآموزان و اهمیشعمده موانع مشارکت دان راتیبا توجه به تأث ن(. بنابرای2ر بگذارند )یتاث

نگرش آنها  با یطیو مح یرونیعوامل ب نیرابطه ا تا مشخص شود شودیآشکار م هاییشپژوه نیچن یو ضرورت اجرا تیاهم رستان،یدب

 ؟ تو ورزش چگونه اس یبدن تینسبت به درس  ترب

 شناسی روش

 نفر( 5522) دشتآموزان پسر مدارس متوسطه شهرستان مروشدان هیکلرا آماری تحقیق حاضر  ۀ. جامعبودتحقیق حاضر از نوع میدانی 

 یهاز سه پرسشنام ،. در این تحقیقانتخاب شدند ایهخوش یتصادف یرگیهنمون وهیبه ش آموز وشنفر دان 322تعداد تشکیل دادند که 

 تأیید پرسشنامه موانع مشارکت فعال و پرسشنامه نگرش نسبت به درس تربیت بدنی استفاده شد. برایفردی، های ویژگیساخته محقق

 بین راهنما مطالعه یک در ها نیزگرفت و پایایی پرسشنامه قرار صاحب نظران از نفر ده اختیار در پرسشنامه محتوایی، و صوری روایی

 یعیطب صیجهت تشخ رنفیاسم-از آزمون کالموگراف ،یفیآمار توص هایها، عالوه بر شاخصهداد لیو تحل هیبه منظور تجزتأیید شد. 

 استفاده شد رمنیاسپ یهمبستگ بها و از ضریهبودن داد

 هایافته

 وجود دارد. دارییمعن رابطه یبدنتیپسر و نگرش آنها نسبت به درس ترب آموزانشدانموانع مشارکت فعال  نیداد که ب شانن جنتای

رابطه  یبدن تآموزان پسر و نگرش آنها نسبت به درس تربیشدان یو اقتصاد یآموزش ،یاجتماع ،یفرد ،یموانع خانوادگ نیب نیهمچن

 وجود دارد. دارییمعن
 بدنی تربیت درس به ها نسبتآموزان پسر و نگرش آنفعال، خانوادگی، فردی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی دانش . علل موانع مشارکت1جدول

 N R Sig متغیرها

 221/2* -232/2 322 آموزان پسر و نگرش آنها نسبت به درس تربیت بدنیارتباط بین موانع مشارکت فعال دانش
 221/2* -292/2 322 پسر و نگرش آنها نسبت به درس تربیت بدنیآموزان ارتباط بین موانع خانوادگی دانش

 221/2* -226/2 322 آموزان پسر و نگرش آنها نسبت به درس تربیت بدنیارتباط بین موانع فردی دانش
 221/2* -291/2 322 آموزان پسر و نگرش آنها نسبت به درس تربیت بدنیارتباط بین موانع اجتماعی دانش

 221/2* -222/2 322 آموزان پسر و نگرش آنها نسبت به درس تربیت بدنیموانع آموزشی دانشارتباط بین 
 221/2* -369/2 322 آموزان پسر و نگرش آنها نسبت به درس تربیت بدنیارتباط بین موانع افتصادی دانش

    (≥21/2pسطح معنی داری )*

 

 گیرینتیجه
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و نگرش آنها نسبت به درس  آموزان پسرمشارکت فعال دانش موانع بین معناداری که ارتباط ها حاکی از آن بوددر پژوهش حاضر یافته

 در حرکتی هایو فعالیت ورزش به دانش آموزان توجه عدم علل رسد،می نظر (. به=sig= ،232/2- r 221/2بدنی وجود دارد )تربیت

 توجه معلمان، عدم به جدید هایرشته آموزش ، عدمهارشته این هایشآموز بودن مدرسه، تکراری در عالقه مورد یرشته را نبود مدرسه

 آموزان، تحمیلدانش زیاد مطلوب، تعداد حد در نظر مورد هایرشته تجهیزات و امکانات و بودجه آموزان، نبوددانش عالئق به مربی

 یبرنامه دروس، نداشتن سایر به نسبت هفته در تربیت بدنی درس کم صحیح، ساعت ارزشیابی آموزان، عدمدانش به مربی هایخواسته

  .توان عنوان کردنگر میآینده و مدون

 آموزانموانع مشارکت فعال، نگرش به درس تربیت بدنی، دانش واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ورزشی کشورهای کوانتومی در سازماناولویت بندی و بررسی میزان آشنایی با مهارت
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 . بابک عظیمی ثانوی3. سیدعماد حسینی  2. سید محمدحسین رضوی  1

 دانشیار دانشگاه مازندران، دانشکده تربیت بدنی، گروه مدیریت ورزشی، بابلسر، ایران. 1

 . استادیار دانشگاه شهید بهشتی، گروه مدیریت ورزشی، تهران، ایران2

 ایران . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آمل،3

 

ها و اصول جدید برای های مدرن است، بطوریکه این فناوریهای رهبری در سازمانطرح اصول علوم جدید نیازمند آگاهی از تکنیک

های ها و روشهای سنتی جای خود را به مدلهای توسعه سازماندهد. این در حالی است که مدلحیات سازمان و کار رهبری ارائه می

توان از نظر را می 21(. شروع قرن 2و2و1در عصر عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی شدن و تغییر سریع داده است )گر جدید مداخله

را برای ایجاد سطح  21تواند رهبران قرن فناوری عصر کوانتوم نامید. کلید تعالی سازمانی، رهبری عالی است. هفت مهارت کوانتومی می

-(. اگر رهبران و سازمانهایشان می5داری از قدرتمندترین انرژی جهان یعنی انژی ذهن، فعال کند )برجدیدی از تعالی سازمان برای بهره

(. روش تحقیق از 3خواهند در عصر جدید پیشرفت کنند باید جهش فکری و مهارتی جدید در مدیران با این شیوه رهبری پدیدار شود )

های ورزشی منتخب بودند. بر وزارت ورزش و جوانان کشور و  فدراسیوننوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران ارشد 

های ساخته مهارتنفر به عنوان نمونه آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق 59این اساس تعداد 

صاحب نظر دانشگاهی تأیید شد و با استفاده از ضریب کوانتومی جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی توسط گروهی از استادان 

-های تحقیق نشان داد که میزان آشنایی مهارتمحاسبه گردید. یافته 22/2همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای این پرسشنامه 

اطعیت گفت مدیران با این توان با قهای کوانتومی توسط مدیران در سطح معناداری بود، هرچند اختالف آن چشمگیر نیست و نمی

ها نشان داد عمل کوانتومی در باالترین اولویت و های کوانتومی نیز یافتهها آشنایی دارند. در اولویت بندی میزان آشنایی با مهارتمهارت

 اعتماد کوانتومی در پایین ترین اولویت قرار دارد.

 های ورزشیسازمان ،نظریه آشوبهای کوانتومی، کوانتوم، مهارت واژگان کلیدی :

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره کل ورزش و جوانان های شغلیبین مدیریت دانش و توانمندیبررسی ارتباط 
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 استان آذربایجان شرقی 

 دکتر محمد رحیم نجف زاده. 3  حسین طالبیان نیادکتر . 2 کاظم قبادی عنصرودی. 1

 آذربایجانشرقی تحقیقاتو ی واحد علوم ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس دانشجوی. 1

 آذربایجانشرقی تحقیقاتو واحد علوم  یاسالم آزاد دانشگاهاستادیار . 2

 زیتبر واحد یاسالم آزاد دانشگاهاستادیار . 3

 

شرقی جانهای شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایمدیریت دانش با توانمندیبین هدف از این پژوهش بررسی ارتباط 

باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی و از نوع پیمایشی بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. می

( و پرسشنامه 1995) گیری شامل پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچیباشد. ابزار اندازهنفر می 122جامعه آماری این پژوهش

ها از روش آماری توصیفی برای تجزیه و تحلیل دادهباشد. می 93/2و  22/2( با روایی و پایایی 1995شغلی اسپریتزر)های توانمندی

ها، واریانس و انحراف معیار( و آمار استنباطی شامل آزمون کولموگراف اسمیرنوف برای بررسی نرمال میانگین، جداول فراوانی و نمودار)

مستقل  tهای ستگی متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و برای مقایسه متغیرها از آزمونبودن توزیع و برای بررسی همب

 )تحلیل واریانس(، آزمون لیونز استفاده شده است. Fوآزمون 

 نتایج تحقیق نشان داد:

(، =592/2rسازی دانش)های مدیریت دانش )اجتماعی( و کلیه مولفه=622/2rهای شغلی کارکنان)بین مدیریت دانش و توانمندی

های شغلی کارکنان رابطه ( ( و توانمندی=522/2rسازی دانش)(، بیرونی=522/2rسازی دانش)(، ترکیب=595/2rدرونی سازی دانش )

 داری وجود دارد. معنی

کنان در ( و همچنین بین نظرات کار=25/2rبین نظرات کارکنان در خصوص مدیریت دانش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی)

 (.=25/2rداری وجود ندارد)های شغلی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنیخصوص توانمندی

 شرقی  اداره کل ورزش و جوانان، آذربایجان، های شغلی، مدیریت دانشارتباط، توانمندی واژگان کلیدی:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمیبررسی عوامل مؤثر در نارضایتی شغلی معلمان از نقش مع
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 فاطمه طاهریان فر

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت علوم ورزشی)گرایش بازاریابی(

 

 باشد.آموزش و پرورش شهر تهران می 5هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در نارضایتی شغلی معلمان از نقش معلمی منطقه 

تحصیالت، مقطع تحصیلی، میزان درآمد، سابقه خدمت، علل نارضایتی در این پژوهش بر اساس عوامل مختلف از جمله جنسیت، سطح 

 میزان عالقمندی و رعایت عدالت اجتماعی تدوین شده است.

 باشد. شهر تهران می 5نفر از دبیران منطقه 122جامعه آماری مورد تحقیق 

باشد که از آمار از نقش معلمی می ها با میزان نارضایتی معلمانفرضیه تحقیق شامل بررسی عوامل ذکر شده و معنی دار بودن رابطه آن

-توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون به عنوان روش آماری و ابراز گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده

ها برای هر داده ها در سطح آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی و رسم نمودار استفاده شده است که الزم به ذکر است تجزیه و تحلیل

 یک از متغیرهای مستقل و وابسته یک جدول و نمودار رسم گردیده است.

شود که عواملی چون جنسیت، میزان تحصیالت مقطع تحصیلی، درآمد ماهیانه در های تحقیق نشان داده مینتایج بدست آمده از داده

چون سابقه خدمت، میزان عالقمندی که در بدو ورود به شغل  نارضایتی معلمان نقش معلمی رابطه معنی داری وجود دارد و عواملی

 معلمی و میزان رعایت عدالت اجتماعی در نارضایتی معلمان در نقش معلمی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 نقش معلمان، میزان عالقمندی، سنجش و اندازه گیری نارضایتی شغلیواژگان کلیدی: 
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 در کسب و کارهای ایرانی EFQMانمندسازها در پیاده سازی مدل تعالی اروپایی نقش و اهمیت تو

 . ابراهیم شکوری شوره دلی2 محمد مهدی پیروزان. 1

 

های خود، در سازی جدیدترین ابزارهای مدیریتی در سازمانبا توجه به گسترش روز افزون  تمایل سازمان های ایرانی به استفاده و پیاده

ایم. مدل تعالی اروپایی که توسط بنیاد کیفیت اروپایی توسعه داده شده است به عنوان بررسی یکی از این ابزارها پرداختهاین تحقیق به 

ارائه نمود. در این مدل تغییرات  EFQM 2010یکی از ابزارهای مورد اقبال در ایران، در سال گذشته آخرین ویراش خود را به عنوان مدل 

ها مساوی شدن امتیاز توانمندسازها در مدل است. ترین آنشود که یکی از مهمقبلی مشاهده میزیادی نسبت به ویرایش 

سازی این مدل در کسب و کارهای دارند. توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی، به عنوان موتور محرک مدل نقش به سزایی در پیاده

ثر بر روی ؤیک از این توانمندسازها کدام است. به همین منظور عوامل م ثر بر روی هرؤله مورد بررسی این بود که اولویت عوامل مأمس

استخراج و دو پرسشنامه به منظور سنجش اولویت این عوامل در  EFQMیک از این توانمندسازها با استفاده از پرسشنامه استاندارد  هر

نامه با استفاده از تحلیل آماری فریدمن اولویت ثر در هر پرسشؤها طراحی گردید. عوامل موضعیت موجود و وضعیت مطلوب سازمان

 های دو پرسشنامه برای سازمان استخراج گردید.بندی گردید و نمره نهایی بخش توانمندسازها نیز با توجه به یافته

 های کوچک، بخش خدمات، توانمند سازها، سازمانEFQM : مدل تعالی اروپاییواژگان کلیدی
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 باط اخالق کاری و حمایت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنانارت

 ادارات ورزش و جوانان استان کردستان 
 . پریوش نوربخش2 . صابر مصطفی 1

 

تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط اخالق کاری و حمایت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان 

نفر بوده و با  132جام گرفته است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان که تعداد کردستان ان

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از سه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر  132توجه به کم بودن حجم جامعه آماری، تمامی 

گیری ( برای اندازه1992(، پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران )1993توماس و باتمن ) (، پرسشنامه اخالق کار1926)

متغیرهای تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی با اخالق کاری و حمایت سازمانی در کارکنان زن همبستگی معنی دار 

انی با حمایت سازمانی معنی دار شدند. همبستگی چند گانه نشان داد متغیر وجود دارد. در کارکنان مرد همبستگی بین تعهد سازم

ها برای افزایش تعهد شود مدیران سازمانکند. پیشنهاد میحمایت سازمانی، تعهد سازمانی را در کارکنان مرد و زن پیش بینی می

ها ا، حمایت سازمانی ادراک شده از طرف سازمان را در آنههای آنان و اهمیت دادن به رفاه آنسازمانی کارکنان با قدردانی از همکاری

 تقویت کند.

 : اخالق کاری، حمایت سازمانی، تعهد سازمانیواژگان کلیدی
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 بررسی منابع و عوامل تنیدگی شغلی در مربیان ورزشی استان آذربایجان شرقی

 . علی فیروزیان2. مهرانگیز داداش پور  3ز  . محمد اسماعیل مهتابی شیرا2. ابراهیم حمزه زاده  1
 . کارشناسی ارشد و دبیر آموزش و پرورش عجبشیر1

 . کارشناسی ارشد و دبیر اموزش و پرورش عحبشیر2

 .  کارشناسی ارشد و دبیر اموزش و پرورش مراغه3

 . کارشناسی ارشد2

 

مربی  26ان ورزشی استان آذربایجان شرقی بود. حجم نمونه از هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل و منابع تنش زای شغلی بین مربی

و  رشته ورزشی منتخب، شامل: هندبال، والیبال، فوتبال، کشتی، تنیس روی میز، تکواندو، شنا، بسکتبال، آمادگی جسمانی 12فعال در 

و همبستگی میزان شیوع عوامل و منابع ای دو و میدانی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بود که به صورت علی، مقلیسه

های فردی مربیان بررسی شد. ابزار جمع آوری اطالعات به صورت پرسشنامه استرس سنج زای شغلی و سازمانی با توجه به ویژگیتنش

به بررسی دو قسمتی بر اساس شاخص هفت ارزشی لیکرت توزیع گردید و پس از جمع آوری از طریق عملیات آمار توصیفی و استنباطی 

درصد مربیان،  2/22های حاصل حاکی از این بودند که به دست آمد. یافته 91/2های پژوهش پرداخته شد. ضریب آلفای اهداف و فرضیه

زای شغلی را در حرفه مربیگری در حد متوسط ارزیابی نمودند. درصد مربیان، شیوع عوامل تنش 9/23زای سازمانی و شیوع عوامل تنش

زای شغلی را نسبت به سازمانی نشان داد. همچنین عامل فناوری و ها، شیوع بیشتر عوامل تنشن پراکندگی نگرشی آزمودنیلیکن میانگی

، بیشترین عامل تنش دار شغلی، حساسیت شغلی، فشار زمان و کمیت و حجم کار در 32/1و انحراف معیار  12/5دانش فنی با میانگین 

دار سازمانی بود و عوامل ،بیشترین عامل تنش32/2و انحراف معیار  22/6ل وضعیت رفاهی با میانگین های بعدی قرار گرفتند و عامرتبه

های بعدی را به خود اختصاص دادند. عامل فقدان حسن توفیق طلبی در مربیان، ی مدیریت رتبهای نیروهای انسانی، شیوهرشد حرفه

، رتبه آخر 5/6به خود اختصاص داد و کمبود اعتبارات تخصیصی با میانگین  2یانگین زای شغلی با مباالترین رتبه را در سایر منابع تنش

 زای شغلی را دارا شد.سایر منایع تنش

 زای مدیریتیزای سازمانی، عوامل تنشزای شغلی، عوامل تنش: تنش، تنش شغلی، عوامل تنشواژگان کلیدی
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 اداره کل ورزش و جوانان استان  ایالمرابطه مدیریت دانش با نوآوری کارکنان 

 . ابراهیم مزارعی3. عبدالرحمن مهدی پور 2. اعظم شادی وند 1
 . عضو باشگاه پژوهشگران و جوان و نخبگان شهرستان دره شهر1

 . استادیار دانشگاه شهید چمران2

 . دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران3

 

 مقدمه 

عمده  منبع عنوان به شود. دانشمحسوب می هاحیات سازمان اصلی برای هایمزیت از یکی عنوان به نوآوری رقابت، پیچیدگی با امروزه

 در که است محیطی سازماندهی و ایجاد دانش ی مدیریتعمده هدف است. برخوردار باالیی اهمیت از سازمانی وریو بهره نوآوری برای

 (.1بندند ) کار به را آن نهایتاً و کرده ترکیب دانش خود با را دیگران دانش نموده، تبادل یکدیگر با داده، توسعه را دانش خود افراد آن
توانند در ها به تنهایی نمیتوان آنرا به وجود آورد و بهبود بخشید. در واقع سازمانچالش اصلی در حوزه نوآوری این است که چگونه می

افتد. از طرف دیگر دانش ضمنی موجود در ذهن هاست که دانش آفرینی اتفاق میل اعضای آندانش آفرینی فعالیت نمایند، بلکه در تعام

های فنی وجود دارد، اگر به دانش صریح تبدیل نشود و در سازمان به اشتراک گذاشته های ذهنی و مهارتافراد که به دو صورت مدل

 (. 2نشود، از ارزش کمی برخوردار خواهد بود )

 شناسی روش

همبستگی بوده که به روش میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و  -تحقیق از نوع توصیفیاین 

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بود.  محقق ساخته( ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه n =N=122) امورجوانان استان ایالم بودند

 بدست آمد. 91/2محاسبه شد. و آلفای کرونباخ  222/2برابر با  KMOصاحبنظر در این حوزه گرفته شد. ضریب  توسط تعدادی از اساتید

 هایافته
 . نتایج همبستگی ساده بین ابعاد مدیریت دانش و نوآوری2جدول 

 شاخص های آماری                              

 متغیرها
 طح خطاس سطح معنی داری ضریب تعیین ضریب همبستگی

 25/2 221/2 353/2 592/2 خلق دانش و نوآوری

 25/2 221/2 213/2 623/2 انتقال دانش و نوآوری

 25/2 221/2 322/2 529/2 کارگیری دانش و نوآوریبه

 

 نتیجه گیری

داری رتباط مثبت معنیها نشان داد که بین هرسه مؤلفه مدیریت دانش )خلق دانش، انتقال دانش و به کارگیری دانش( و نوآوری ایافته

باشد. با افزایش همسو می )2212 همکاران، و هانگ ؛2212 همکاران، و جن-چانگ( وجود دارد. این یافته با نتایج تحقیقات گذشته

و موجب ایجاد فرآیند تبدیل دانش به محصوالت و خدمات  تحقق یافته در سازمان اندیشه خالق یانوآوری تأکید بر مدیریت دانش، 

 کارکنانها برای رسیدن به اهداف خود به (. سازمان1گردد )د یافته و جدید و در نهایت ابقاء سازمان در محیط پر رقابت امروزی میبهبو

است  کارکنان بر عملکرد مؤثر های مؤلفه مهمترین از یادگیرانه و خالقانه محیطی و ایجاد دانش نشر دارند که نیاز و کارآمد اثربخش

بایست با ایجاد سازمانی دانش که به مدیریت دانش و نوآوری کارکنان در ادارات ورزش کمتر توجه شده لذا مسئولین، می(. از آن جا 3)
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سازی مدیریت دانش محیط مناسبی را برای یادگیری کارکنان و در نتیجه پرورش نوآوری و خالقیت فراهم نمایند و از این مدار و پیاده

 قهرمانی و تعمیم و گسترش ورزش همگانی کشور کمک نمایند.طریق به توسعه و تقویت ورزش 

 اداره ورزش، مدیریت دانش، نوآوری واژگان کلیدی:
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 تبیین موانع و مشکالت موجود در ورزش همگانی جانبازان و معلولین

 . سید محمد وفا حسینی2. بهاره رمضانی  1
 شد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر. دانشجوی کارشناسی ار2و  1

 

 مقدمه

کنند و مرتباً ها و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت میریزیامروزه اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه

از این موج فزاینده عقب بیفتد به هیچ وجه  (. بدیهی است که هر کشوری1های خالق برای رشد این ورزش هستند )در حال ارائه برنامه

روشن و واضح خواهد بود  های حرکتی،وری از تأثیرات ورزشی و فعالیتها در بهرهتواند خالء ایجادشده را پر نماید و نهایتاً تفاوتنمی

شکار مطالعات زیادی صورت گرفته ولی های بدنی در ورزش همگانی بر افراد سالم ورزشکار و غیر ورز(. اگر چه در زمینه تأثیر فعالیت2)

در زمینه افراد جانباز و معلول این تحقیقات کمتر بوده و علی الخصوص در کشورمان لزوم انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس 

 پردازیم. ها میخود آن(. لذا در این تحقیق به تبیین موانع و مشکالت موجود در ورزش همگانی جانبازان و معلولین  از زبان 3شود )می

 شناسیروش

باشد. جامعه آماری این تحقیق را تعدادی از افراد معلول و پژوهش حاضر از نوع توصیفی، تحلیلی است و از نظر هدف کاربردی می 

آوری و ه جمعپرسشنام 62اند. با توجه به محدودیت جامه آماری در نهایت تعداد جانباز شرکت کننده در مسابقات ورزشی تشکیل داده

ساخته است که بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت این تحقیق پرسشنامه محقق  گیریمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار اندازه

ای فریدمن برای بررسی اهمیت عوامل موجود در پژوهش و جهت مقایسه نظرات جانبازان و معلولین از طراحی شده است. از آزمون رتبه

 من ویتنی استفاده شده است. آزمون یو 

 هایافته

های خدماتی و وظایف دولت در توسعه ورزش همگانی های ذی ربط، بخشدهد که بین وظایف سازمانهای تحقیق نشان مییافته

خدماتی و های های ذی ربط، بخشترین وظیفه سازمانها مهمداری وجود دارد که از دیدگاه آزمودنیجانبازان و معلولین تفاوت معنی

وظایف دولت در رابطه با توسعه ورزش همگانی جانبازان و معلولین به ترتیب ارائه امکانات و خدمات رفاهی مناسب  به جانبازان و 

 معلولین، برخورد مناسب با جانبازان و معلولین و افزایش تخصص مدیران اجرایی در توسعه ورزش همگانی جانبازان است. 

 گیرینتیجه

های مناسب جهت توسه ورزش همگانی در میان تمام اقشار جامعه به خصوص افراد جانباز و معلول داده به تعدادی از راهکاردر پایان  

دولتی گامی اساسی در راه توسعه ورزش همگانی جانبازان و معلولین برداشته شود.  های دولتی و غیرشود شاید که با همکاری سازمانمی

  -2ها و...( جهت استفاده جانبازان و معلولینها و کوهرزشی مناسب )اماکن ورزشی، اماکن طبیعی مثل پارکدر نظر گرفتن اماکن و -1

برخورد مناسب با جانبازان و معلولین در هنگام استفاده از  -3امکانات رفاهی و خدماتی مناسب جهت استفاده از جانبازان و معلولین 

-گسترش تبلیغات در رسانه  -5رزشی، حمل و نقل و .... برای استفاده جانبازان و معلولین های اماکن وکاهش هزینه - 2خدمات ورزشی

ی استفاده سهولت در نحوه -2ایجاد مراکز آموزشی، تفریحی و ورزشی مناسب برای جانبازان و معلولین  -6ها از قبیل تلویزیون و رادیو 

 از مراکز آموزشی و تفریحی و ورزشی

 لیت، جانباز،  ورزش همگانی، خدماتمعلوواژگان کلیدی: 
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 تأثیر عوامل اقتصادی و ورزشی بر برندشدن ورزشکاران نخبه استان البرز

 . سمیه بخشی3. پیمان ابری فام  2. سرگل علیزاده  1

 

 مورد ملی اقتصاد رشد در اثرگذار عامل و مهم صنعت یک عنوان به یافته توسعه کشورهای در سالم تفریحات و ورزش حاضر حال در

که آیا  سؤال است پاسخگویی به این در پی پژوهش  لذا این. رودمی شمار به 21قرن  در صنایع درآمدزاترین از یکی و است توجه

 برند در مؤثر عوامل بررسی تحقیق این از؟ در واقع هدف گری تبلیغات بر شخصیت برند و تصمیم خرید ورزشکاران تأثیر داردمیانجی

 .باشدمیادی و ورزشی صدر دو حوزه اقت ورزشکاران برند از استفاده اثربخش و نخبه ورزشکاران شدن

 را حاضر تحقیق آماری جامعهروش تحقیق حاضر از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. 

 تحقیق نمونه عنوان به نفر 322 تحقیق متغیرهای به توجه با که بودند داده تشکیل 1393 سال در البرز استان ورزشی هواداران کلیه

 بود ورزشکار برند اثربخشی ساختهمحقق پرسشنامه و آرای برند تصویر استاندارد پرسشنامه دو اطالعات آوری جمع ابزار. گردید انتخاب

 روایی و زمینه این در نظر صاحب تیداسا نظر دقت همچنین و تحقیق پیشینه و نظری مبانی بررسی با آن صوری و محتوای روایی که

 آلفای ضریب از استفاده با نیز تحقیق ابزار پایایی. گردید لحاظ تأییدی عاملی تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل طریق از پرسشنامه سازه

 کرونباخ آلفای ضریب و 92/2های اثربخشی قهرمانان ورزشی پرسشنامه حوزه و برای96/2برای پرسشنامه برند قهرمانان ورزشی  کرونباخ

 انجام شد. 25/2. کلیه محاسبات در سطح معناداری گردید محاسبه( α=92/2) پرسشنامه کل

،  92/2متاأثر از ساه عامال عملکارد ورزشای باا باار عااملی          در حوزه ورزشیکه برند قهرمانان نخبه ورزشی های تحقیق نشان داد یافته
متأثر از سه عامل عملکرد ورزشی  حوزه اقتصادیبوده و در  21/2ندگی ورزشکار با بار عاملی و شیوه ز 21/2جذابیت ظاهری با بار عاملی 

برناد ورزشاکاران نخباه    باوده اسات.    25/2و شیوه زندگی ورزشکار با باار عااملی    22/2، جذابیت ظاهری با بار عاملی  22/2با بار عاملی 
 اثربخش می باشد. 59/2با بار عاملی  و اقتصادی 22/2های ورزشی با بار عاملی البرزی در حوزه

 
-ها به بررسی دالیل موفقیت صحهگذاری ورزشکاران صورت گرفته ولی هیچ یک از این پژوهشامروزه مطالعات زیادی در خصوص صحه

رزشکاران را گذاری ورزشکاران و عوامل مؤثر در برند شدن آنان نپرداخته است. از این رو این پژوهش سه عامل مؤثر در برند شدن و

دهد: عملکرد ورزشی، ظاهر جذاب و شیوه زندگی قابل عرضه در بازار. پس از بررسی عوامل مؤثر در برند شدن ورزشکاران پیشنهاد می

 شود.نخبه، بکارگیری صحیح و علمی نتایج پژوهش سبب اثربخشی استفاده از برند ورزشکاران در اقتصاد و ورزش می
 بازاریابی، برند، تبلیغات، قهرمان ورزشیاثربخشی، واژگان کلیدی:  
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 های ورزشیاثر هویت سازمانی و هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی در سازمان

 مصطفی حاج طاهری ها. 2  . مظفر یکتایار3 دکتر رسول نظری. 2  . حمید معین فرد1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی1

 اد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(. استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آز2

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج3

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علوم و تحقیقات سنندج2

 

این نامند، زیرا در جوامع امروزی را جوامع سازمانی می بود.ها اثر هوش سازمانی و هویت سازمانی بر اثربخشی سازمانی سازمانهدف این 

هستند و بخشی از زندگی  های مختلف در ارتباطدهند با سازمانکنند و هرکاری که انجام میها هر جایی که زندگی میجوامع انسان

دهند. واضح است که تعالی پیشرفت و ترقی جامعه بدون وجود سازمان های انسانی تقریباً غیر ممکن روزانه همه مردم را تشکیل می

رسد هویت سازمانی بر هوش سازمانی نقش داشته باشد و وجود هوش سازمانی شاید بتواند در سازمان در کلیه نظر میاز آنجا به  .است

از این رو شناسایی رابطه بین هوش سازمانی با هویت سازمانی و نقشی سطوح سازمان برای اثربخشی و کارآیی سازمان مؤثر واقع شود. 

با توجه به آنچه عنوان شد ر سازمان را جهت دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده تسهیل نماید. تواند مسیکه بر اثربخشی سازمانی می

تواند به عنوان یک عامل مؤثر بر هویت سازمانی تعیین گردد؟ و آیا های ورزشی هوش میسؤالی که مطرح است این که آیا در سازمان

باشد که به روش می از این رو  تحقیق از نوع تحلیلیمانی مؤثر باشند؟.توانند بر اثربخشی سازهویت سازمانی و هوش سازمانی می

 222های ورزشی کشور تشکیل دادند. حجم جامعه آماری این پژوهش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمان

. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران ای انتخاب شدنفر به عنوان نمونه آماری تحقیق به صورت تصادفی خوشه 225. بودنفر 

( 91/2( و اثربخشی سازمانی )92/2(، هویت سازمانی )21/2های هوش سازمانی )گیری پژوهش شامل پرسشنامهاستفاده شد. ابزار اندازه

هوش سازمانی، هویت  دهد که بیننتایج نشان می استفاده شد. SPSSبود. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 

توجه به بینش استراتژیک در  . به طور کلی باید اذعان نمود از آنجا کهسازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه معنی داری و مثبتی وجود دارد

هوش  ارتقای برای ورزشی هایسازمان در صحیح ریزیبرنامه یهالزماز این رو  آورد،سازمان موجبات انسجام سازمان را فراهم می

لذا  تری برای ورزش کشور متصور بود.توان چشم انداز روشن، چرا که بهتر میاست ضروریسازمانی، هویت سازمانی و اثربخشی سازمانی 

-شیوه کارکنان، بهبود نیازهای اطالعاتی به اطالعاتی های شبک نمودن ارتباطات، پاسخگو و اطالعات توسعه فناوریشود با پیشنهاد می

 تغییرگرایی با به کارگیری و مناسب جو کردن مشترک برای کلیه کارکنان، فراهم چشم اندازایجاد اطالعات،  بازیابی و سازیهذخیر های

 تر، فراگیر نمودن بینش پایین سطوح به اختیار تفویض همچنین ها ومأموریت با متناسب ساختارها در تغییرگرا، بازنگری مدیران

شود، زمینه توسعه، رشد و بالندگی های هوش سازمانی و عوامل هویت بخش محسوب میزیرساخت ها که ازراهبردی در سازمان

 های ورزشی را فراهم آورد.سازمان

 واژگان کلیدی:

 های ورزشی، هوش سازمانی، هویت سازمانیاثربخشی سازمانی، سازمان 
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 تخب شهر تهرانبررسی تأثیر برندسازی داخلی بر کیفیت خدمات هیئت های ورزشی من

 . مهدی عبداله پور 3. زهرا نوبخت رمضانی 2. شیما جلودار آشتیانی  1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین3و 1

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین2 
 

  مقدمه

های خدماتی در پی یافتن راهی ات اهمیت زیادی پیدا کرده است و سازمانهای خدماتی مووضع کیفیت خدمامروزه با افزایش سازمان

باشد. (. هدف از نگارش این مقاله افزایش کیفیت خدمات از طریق برندسازی داخلی می1،2باشند )برای افزایش کیفیت خدمات می

ای شود، برندسازی داخلی به کارکنان توجه ویژه کنند بنابراین بایدهای خدماتی نقش مهمی در کیفیت خدمات ایفا میکارکنان سازمان

ها هایی که سازمانکند تا از طریق کارکنان به وعدهای دارد و سعی میدهد. برندسازی داخلی به کارکنان توجه ویژهکار را انجام میهمین

ی در خصوص ارتباط این دو متغیر به دهد عمل کند و باعث جذب هرچه بیشتر مشتریان به سازمان شود. تحیقات چندانبه مشتریان می

های ورزشی منتخب شهر تهران انجام های ورزشی صورت نگرفته است، لذا برآنیم تا پژوهشی با این عنوان در هیأتخصوص در سازمان

 دهیم. 

 شناسیروش

آوری کرده و به مدل مفهومی جمعصورت که ابتدا با مطالعه تحقیقات پیشین عناصر پر تکرار را باشد بدینکمی می -روش تحقیق کیفی 

های گیرد. جامعه آماری این تحقیق هیأتهای واقعی مورد آزمون قرار میکنیم و در نهایت با استفاده از دادهتحقیق دست پیدا می

 آوری شده است.ی پرسشنامه جمعهای این تحقیق به وسیلهباشد و دادهورزشی منتخب شهر تهران می

 هایافته

به ضریب همبستگی بین رفتار برند محور و کیفیت خدمات، بیشترین میزان همبستگی را دارا است. با توجه به ضریب با توجه  

همبستگی بین عناصر برندسازی داخلی و رفتار برند محور، شاخص فناوری و آموزش، به ترتیب بیشترین همبستگی را با حس تعلق و 

 تباطات داخلی و آموزش نیز بیشترین همبستگی را با شاخص تعهد به برند داشتند. های اروفاداری به برند دارا بودند و شاخص

 گیرینتیجه

ها برای رقابت باید کیفیت ها به شدت افزایش یافته است و سازمانهای خدماتی رقابت برای بقاء سازمانبا توجه به افزایش سازمان 

ای شود. برندسازی داخلی ها توجه ویژهسزایی دارند و باید به آنا کیفیت نقش بهخدمات خود را افزایش دهند. کارکنان در ارائه خدمات ب

 کند.کند و از این طریق به افزایش کیفیت خدمات کمک میبر روی کارکنان تمرکز می

 های ورزشی، کیفیت خدمات، همبستگیبرندسازی داخلی، سازمانواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

322 

 

  به مشارکت انگیزه و (SES) اقتصادی -ماعیاجت وضعیت بین بررسی ارتباط

 و معلولین در جانبازان ورزشی هایفعالیت
 . رضا انصاری اردلی2  اردلی انصاری . زهرا3  کیانی . مجید2  شیروانی . طهماسب1

 تهران مدرس تربیت دانشگاه انسانی، علوم دانشکده بدنی، تربیت گروه ورزشی، مدیریت دکتری، دانشجوی. 1

 شجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان. دان2

 اقتصاد و اجتماعی علوم دانشکده اقتصاد، گروه انرژی، اقتصاد ارشد، کارشناسی دانشجوی . 3 

 . دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور بابل2 

 

 مقدمه

 غالباً. است جامعه افراد همه برای برابر شانس یک معلولیت و دارد بشر یشپیدا بلندای به قدمتی جامعه در توان کم و معلول افراد وجود

مسئله عدم تحرک بدنی در افراد (. 2223پورسلطانی، ) کندنمی ناتوان را او لزوماً فرد معلولیت کهآن حال شمارند،می ناتوان را معلول فرد

دی و مشکالت ناشی از محیط و جامعه به گونه دیگر قابل بررسی ی وجوجانباز و معلول با توجه به مشکالت جسمی موجود در پیکره

را از پرداختن  است. این افراد از یک طرف دارای محدودیت حرکتی به دلیل معلولیت جسمی هستند و از طرف دیگر نوع معلولیت، آنان

راد جانباز و معلول از دو جنبه درمانی که هدف آن های ورزشی برای افدارد. بنابراین مقوله فعالیتهای ورزشی باز میبه بعضی از فعالیت

ی با توجه به تحوالت همه جانبه های ثانویه حائز اهمیت است. لذاتأمین سالمتی است و دیگری پیشگیری از مبتال شدن به بیماری

 گرایش بر مؤثر عوامل اییشناس و رسد. درککشور، ضرورت لزوم بازنگری الگوهای رایج مشارکت در فعالیت ورزشی ضروری به نظر می

 اقتصادی  –اجتماعی وضعیت به توانمی عوامل این جمله از. است جدی توجه نیازمند ورزشی هایفعالیت سوی به معلولین و جانبازان

 حسب بر کسی هر و شوندمی تقسیم مختلف اجتماعی طبقات به انسانی جوامع که نیست پوشیده کسی بر نیز موضوع این .کرد اشاره

 اجتماعی طبقات این که دارد تعلق خاصی اقتصادی و اجتماعی طبقه به حرفه و شخصی ثروت تحصیلی، اقتصادی، معیارهای رخیب

 به توجه با (.2212کیانی و همکاران، ) دارد تأثیر های ورزشیمیزان مشارکت در فعالیت جمله از زندگی مختلف هایجنبه روی اقتصادی

 هایفعالیت به پرداختن در هاآن مشارکت یانگیزه و معلولین و جانبازان اجتماعی و اقتصادی وضعیت با رابطه در کمتری تحقیق اینکه

 هایفعالیت در مشارکت اجتماعی و انگیزه – اقتصادی وضعیت لذا هدف کلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین گرفته، صورت ورزشی

 ی بوده است.معلولین استان چهارمحال و بختیار و جانبازان ورزشی

 شناسیروش 

آوری اطالعات به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است و جمع

) 162ی آماری آن را کلیه افراد جانباز و معلول ورزشکار استان چهارمحال و بختیاری که طبق آمار اداره کل تربیت بدنی نفر جامعه

ی اعضاء به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به ی آماری کلیهجانباز( بودند، تشکیل دادند. به دلیل محدویت جامعه 65معلول و 95

 اقتصادی، طبقه میزان درآمد، مؤلفه 2 شامل که( 2213) نمااجتماعی قدرت –وضعیت اقتصادی  منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه

-بین پرسشنامه های ورزشی ازفعالیت در مشارکت انگیزه سنجش جهت همچنین .باشد، استفاده گردیدصیالت میتح و مسکن وضعیت

برای  .شد استفاده باشد،تعامل اجتماعی می و لذت و وزن، نشاط سالمتی، کنترل کسب مؤلفه 2 دارای که( 25) یونگ لین هونگ المللی

نفر از اساتید تربیت بدنی توزیع و  12ها بین گیری دقیق مفاهیم مورد نظر، پرسشنامهدازهها و اناطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه

کرونباخ محاسبه شد؛ وضعیت  آلفای با استفاده از آزمون هاپرسشنامه پایایی نظرات و پیشنهادات در ویرایش نهایی لحاظ گردید. ضریب

 برگشتی پرسشنامه152 ها،پرسشنامه توزیع از بعد(. α=21/2)ت ورزشی و انگیزه مشارکت در فعالی )α=26/0) اقتصادی  -اجتماعی

و استنباطی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل  آمار توصیفی از هاآماری یافته تحلیل و داشتند. برای تجزیه را تحلیل و تجزیه قابلیت
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های ها نیز از آزموناستنباطی یافته تحلیل و ده و برای تجزیهها از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد استفاده شتوصیفی یافته

 آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.

   هایافته

 پژوهش متغیرهای میان ارتباط رسیبر

 تعامل اجتماعی نشاط و لذت کنترل وزن کسب سالمتی انگیزه مشارکت متغیر

 *362/2 *239/2 *195/2 *362/2 *226/2 اقتصادی وضعیت اجتماعی

 *291/2 *232/2 *313/2 *312/2 *221/2 درآمد میزان

 *323/2 *352/2 *151/2 *363/2 **129/2 طبقه اقتصادی

 165/2 **221/2 *135/2 221/2 292/2 وضعیت مسکن

 *321/2 *161/2 *156/2 *259/2 *339/2 تحصیالت

 
 همزمان روش به ورزشی هایفعالیت در مشارکت انگیزه و اقتصادی -اجتماعی وضعیت هایمؤلفه بین چندگانه رگرسیون تحلیل نتیجه

 β P مقدار ثابت F P R 2R متغیرمالک متغیرهای پیش بین

  درآمد میزان

انگیزه مشارکت در 

 های ورزشیفعالیت

 

 

31/2 

 

 

221/2 

 

 

321/2 

 

 

29/2 

 

 

223/2 

222/2 221/2 

 52/2 222/2 طبقه اقتصادی

 26/2 -122/2 وضعیت مسکن

 21/2 125/2 تحصیالت

 گیرینتیجه

های ورزشی جانبازان اقتصادی و مشارکت در فعالیت -داری بین وضعیت اجتماعینتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط مثبت و معنی 

 بینیپیش درآمد، میزان تحصیالت و سطح ترتیب به که ادد پژوهش نشان این در رگرسیون آزمون و معلولین وجود دارد. همچنین نتایج

نما این نتیجه با نتایج تحقیق قدرت .باشندهای ورزشی برای جانبازان و معلولین میفعالیت در مشارکت برای انگیزه تریقوی هایکننده

نیست. اسالمی و همکاران، شهروندان شهرهای ( در یک راستا 22راستا است و با نتایج تحقیق اسالمی و همکاران )( هم13و همکاران )

بینی کننده قوی استان مازندران را در تحقیق خود مورد بررسی قرار دارند و به ترتیب طبقه اقتصادی، میزان درآمد و تحصیالت را پیش

های جامعه با وضعیتهای برای مشارکت در فعالیت ورزشی بیان کردند. با توجه به اینکه در جامعه آماری شهروندان همه گروه

توانند حضور داشته باشند، نسبت به تحقیق حاضر که های متفاوت میاقتصادی و  طبقات اجتماعی، میزان درآمدها و نگرش -اجتماعی

فقط بر روی قشر جانبازان و معلولین انجام شد، شاید یکی از دالیل این ناهمخوانی باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از مشارکت در 

ی جدید و تجدید نظر و بازنگری در ی مورد مطالعه، لزوم تدوین یک برنامهاقتصادی جامعه -های ورزشی و وضعیت اجتماعیعالیتف

های خاص قشر مورد مطالعه، باید دهد. همچنین با توجه به حساسیتهای جاری را به منظور هماهنگی بیشتر ضروری جلوه میبرنامه

ی این گروه را بسیار با اهمیت و جدی تلقی کرد و این نکته را در نظر داشت که عدم توجه به آن عواقب های ورزشمشارکت در فعالیت

 هایکالس ورزشی، امکانات نمودن فراهم بر عالوه گرددمی پیشنهاد لذا اجتماعی و انتقادی قابل توجهی را در بر خواهد داشت. -فرهنگی

 .شود برگزار معلولین و جانبازان برای ورزشی فعالیت مثبت شرکت در تاٌثیرات درک افزایش منظور به نیز آموزشی
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 های ورزشی در زمان اوقات فراغتسازی فعالیتها در فعالهای محیطی پارکنقش ویژگی

 . علی محمد صفانیا2. علی بسطامی  1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی1

 المی. دانشیار دانشگاه آزاد اس2 

 

 مقدمه 

 باشد.های ورزشی در زمان اوقات فراغت میسازی فعالیتها در فعالهای محیطی پارکهدف از تحقیق حاضر بررسی نقش ویژگی

 شناسیروش

تحقیق ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از روش توصیفی، همبستگی و علّی پس رویدادی استفاده نمود و برای تجزیه وتحلیل  

ین متغیرها از روش تحلیل عاملی تأییدی )معادالت ساختاری( و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نحوه گردآوری اطالعات روابط ب

-سال ساکن دراطراف شش پارک شهری و ناحیه12ساخت استفاده شد. جامعه آماری را جمعیت باالی میدانی از طریق پرسشنامه محقق

گیری منظم و ها مشخص و براساس روش نمونهموقعیت مسکونی آن (GIS)ستم اطالعات جغرافیاییدادند با استفاده از سیای تشکیل می

 نفر در تحقیق شرکت نمودند.   222تعیین حجم نمونه تعداد

 هایافته

پارک را  بوده است و بیشترین مراجعه به 32ها نشان داد علت اصلی مراجعه افراد به پارک به طور کل به منظور فعالیت ورزشی تحلیل

سال داشتند. نتایج نشان داد گروه سنی و درآمد افراد با مراجعه به پارک جهت فعالیت ورزشی رابطه معنی داری  12 -32گروه سنی 

چنین نتایج مربوط به متغیرهای محیطی پارک نشان داد بترتیب اولویت وضعیت اقتصادی اجتماعی، امکانات و تجهیزات، وجود دارد هم

 های ورزشی داشتند.ها بیشترین تأثیر را در مراجعه افراد به اینگونه فضاها برای فعالیتت، انتظارات ترافیکی پارکایمنی، مدیری

 نتیجه گیری 

کنندگان با همدیگر در وضعیت عبور مرور تأثیر بسزایی در کم کردن ها  و تعامل و ارتباط مراجعهرضایتمندی  مردم در استفاده از پارک 

چنین هر چقدر وضعیت باشد همفعالیت ورزشی در پارک تأثیرپذیر از مدیریت پارک می ها دارد.حیط همسایگی پارکترافیک در م

اقتصادی اجتماعی محیط اطراف پارک و جمعیت ساکن در آن محیط بهتر باشد اثر جمعی را بر روی دیدگاه فرد نسبت به فعالیت 

تواند به طریق مقابله با رفتار من با رویکرد مشتری مداری و توسعه سالمت عمومی میهای او محیط ورزشی در زمان اوقات فراغت دارد

 ها و بهبود شرایط عمل نماید.های عمومی به ویژه پارکسوء در محیط

 وضعیت اقتصادی اجتماعی، امکانات و تجهیزات، ایمنی، مدیریت، انتظارات ترافیکی واژگان کلیدی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    مقاالت پوستر                                                                     اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی                         
  

332 

 

 ران اوقات فراغت در مناطق شهری ایران )مطالعه موردی شهر اهواز(عوامل مؤثر بر گذ

 . جمشید جلیلوند2. فاطمه سواری 1
 . دانش آموخته ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز1

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان. 2

 

 مقدمه

خود را در پیدایش انواع تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع در زندگی مردم پیدا نموده است، از جمله مفاهیم نوینی که معنی واقعی  

عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت در مناطق شهری ایران ) بررسی  هدف این تحقیق اوقات فراغت و نحوه گذران آن است. از این رو

 باشد.مطالعه موردی: شهر اهواز( می

 شناسیروش

نفر انتخاب و پرسشنامه به 16622پیمایشی ( بر این اساس منطقه سه اهواز با جامعه آماری  -وع زمینه یابی )توصیفی این تحقیق از ن 

درصد برآورد 29پرسشنامه برابر با  KMOای استفاده شد. همچنین مقدار ساختهخانوار توزیع شده است. از پرسشنامه محقق322تعداد 

-درصد برآورد گردید. اطالعات جمع 22یق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با شد. برای تعیین پایایی، ابزار تحق

 ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.، رگرسیونTآزمون های آماری توصیفی آمار استنباطی )آوری شده با استفاده از روش

 هایافته

ن رضایت از گذران اوقات فراغت بر میزان گذران اوقات فراغت اثر مثبت دارد. دهد میزانتایج بدست آمده از آزمون فرضیات نشان می 

سرمایه اجتماعی تأثیری مثبت بر میزان گذران اوقات فراغت دارد، طبقه اجتماعی فرد اثر مثبت بر میزان گذران اوقات فراغت دارد. 

 همچنین میزان گذران اوقات فراغت در بین مردان و زنان متفاوت است.

 جه گیرینتی

نتایج تحقیق نشان داد که طبقات مختلف از سرمایه اجتماعی یکسان برخوردار نیستند و سطح برخورداری افراد در طبقات اجتماعی و 

مندی از شود، میزان بهرهاقتصادی جامعه، بر نوع رفتار افراد جامعه تأثیرگذار است و با توجه به اینکه اوقات فراغت نوعی رفتار تلقی می

 های فراغتی موثر است.ایه اجتماعی بر مشارکت افراد در فعالیتسرم

 اوقات فراغت، سرمایه اجتماعی، تفریحات سالم، وقت آزاد، طبقه اجتماعیواژگان کلیدی: 
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 های گردشگری ورزشی استان گیالنشناسایی جاذبه

 ورزشیاز دیدگاه کارشناسان ورزشی، کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگران 

 . ناهید اتقیا2. مریم فالح کاظمی 1
 ارشدمدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا . کارشناس1

 . استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا2

 
 مقدمه  

گردشگری ورزشی منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی در بسیاری از کشورها شده است و رشد های اخیرگردشگری و بخصوصدر سال 

جه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال گذشته نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است. و از آنجایی که قابل تو

های گردشگری آن منطقه است. این پژوهش نیز سعی دارد ها و توانمندیی گردشگری یک منطقه بررسی جاذبهاولین گام برای توسعه

 رزشی استان گیالن بپردازد. های گردشگری وبه شناسایی جاذبه

 شناسیروش

درصد استفاده به عمل آمده  26ساخته با آلفای کرونباخ های گردشگری ورزشی از پرسشنامه محققدر این پژوهش برای شناسایی جاذبه

گردشگران ورزشی نفر  265نفرکارشناسان ورزشی و  26نفرکارشناسان میراث فرهنگی،  25ی آماری متشکل از سه گروه: است.که جامعه

ی اول )کارشناسان میراث فرهنگی( و دوم )کارشناسان ورزشی( به صورت تمام شماری بوده است و گیری در جامعهبوده است. که نمونه

نفر در نظر گرفته شده است.  265گیری در جامعه سوم )گردشگران ورزشی( با توجه به مطالعات انجام شده و تحقیقات مشابه نمونه

 تک دامنه بوده است. Tهای استان گیالن آزمون ری برای شناسایی جاذبهروش آما

 هایافته

های گردشگری ورزشی مربوط به سواحل، صید و شکار، طبیعت درمانی و استان گیالن در زمینه جاذبه Tبنابر نتایج حاصله از آزمون 

ها و سواحل دریاها و امکانات تفریحی ی و ورزشی درکوهچنین وضعیت امکانات تفریحنوردی در وضعیت مطلوبی قراردارد همدامنه 

نیز  مطلوب ارزیابی شده است وها  نیز ناها در وضعیت نا مطلوبی قرار دارد. و نیز وضعیت بهداشت و حمل و نقل و هتلموجود در پارک

 مطلوب ارزیابی شده است.ورزشی استان گیالن نا  های گردشگری ضعیت تبلی  و اطالع رسانی برای معرفی جاذبهو

 نتیجه گیری 

باشد. اما پژوهش حاضر با توجه به بررسی های انجام شده استان گیالن دارای منابع طبیعی بسیاری برای جذب گردشگران ورزشی می 

یازمند سرمایه گذاری دهد امکانات زیر بنایی کافی برای جذب گردشگران ورزشی به این استان وجود ندارد. بنابراین این استان ننشان می

-های حاصله از گردشگری به این منطقه میبیش از پیش در بخش گردشگری ورزشی جهت جذب گردشگران و به تبع آن جذب سرمایه

 باشد.

 های ورزشی، کارشناسان ورزشی، گردشگران ورزشیگردشگری ورزشی، جاذبه واژگان کلیدی: 
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 موجود استانداردهای با رمانشاهک هایدانشگاه ورزشی سرانه مقایسه

 . جواد شهالیی3. ملیحه پرویزی 2. سجاد محمدی 1
 . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران2و1

 . استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی تهران3

  

 مقدمه

همگام با تغییر و تحوالت تدریجی جامعه توسعه یابد. وجود های بدنی، به عنوان نمادی اجتماعی، باید با توجه به اینکه ورزش و فعالیت 

(.  1323ای مهم در ارتقای کمی و کیفی عملکردهای ورزشی است )الهی، های ورزشی مناسب و توسعه یافته، جنبهساختامکانات و زیر

های دارد وضعیت سرانه ورزشی و دانشگاهبا توجه به اینکه در ایران به صورت جدی به استانداردها توجه نشده است، این پژوهش درنظر 

شهر کرمانشاه را با استانداردهای موجود مقایسه نماید. یکی از علل کاهش سرانه علیرغم خطر روند کنونی ساخت و ساز و افزایش 

ایمنی اماکن کند. باتوجه به مقدمات ذکر شده، بررسی وضعیت باشد که معضل را بیشتر نمایان میدانشجویان در مقاطع مختلف می

های کشور در مقایسه با استانداردهای جهانی در چه سطحی ورزشی این واقعیت را روشن خواهد کرد که وضعیت سرانه ورزشی دانشگاه

تواند به عنوان راهنمایی فراروی باشد که میهای شهر کرمانشاه با استانداردها میاست؟ بررسی و مقایسه وضعیت  سرانه ورزشی دانشگاه

 ریزان و مدیران اماکن ورزشی  قرار گیرد.مهبرنا

 شناسیروش

-لحاظ استفاده نتایج کاربردی است. جامعه آماری را دانشگاه از پیماشی، که به صورت میدانی اجرا و -روش انجام تحقیق ازنوع توصیفی

بودند تشکیل داد. تعداد جامعه و  مندهای ورزشی بهرهمجموعه وجود اماکن و آزاد شهرستان کرمانشاه که از های دولتی و دانشگاه

 نفر 11 مورد تأیید لیست چک شود. ابزار اطالعات چک لیست بود. رواییسالن را شامل می  12ی آماری با هم برابر بوده و تعداد نمونه

درصد  22همبستگی باالی ها ضریب از طریق روش بازآزمایی تعیین، و در تمام بخش آن پایایی و قرار گرفت  ورزشی مدیریت اساتید از

 ای استفاده شد.نمونهتک tبود. و برای تعیین معناداری از آزمون 

 هایافته 
 ای سرانه ورزشیتک نمونه tجدول: آزمون 

 

 متر مربع5/2مقدارآزمون = 

 

t 
 
Df 

Sig. 
(2-tailed) 

میانگین 

 مربعات

 اختالف %95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

 -123/1 -123/2 -663/1 221/2 9 -236/2 ی ورزشیسرانه

 

-ها نتیجه میی ورزشی دانشگاه(، و با توجه به مقدار میانگین سرانه P < 25/2و  t=  -236/2رد شده است )  25/2فرض صفردر سطح 

های شهر ی ورزشی دانشگاهسرانههای شهر کرمانشاه با استانداردهای موجود تفاوت وجود دارد و ی ورزشی دانشگاهشود که بین سرانه

 باشد. تر از استانداردهای موجود میکرمانشاه کم

 گیرینتیجه

های شهر کرمانشاه طور متوسط به ازای هر دانشجو در دانشگاهنتایج تحقیق نشان داد که میزان سرانه اماکن ورزشی به 

مترمربع به ازای هر نفر از جمعیت( بیشترین 331/2علوم پزشکی با )مترمربع به ازای هر نفر از جمعیت( بوده است که دانشگاه 2362/2)

اند که واضح است با ی ورزشی به خود اختصاص دادهمترمربع به ازای هر نفر از جمعیت( کمترین سرانه1/2و دانشگاه پیام نور با )
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های های ورزشی دانشگاهایج تحقیق نشان داد که سالندر مجموع نتباشد، تفاوت دارد. متر مربع می 5/2استانداردهای موجود، که برابر با 

درصدی استاندارد فاصله زیادی  122شهر کرمانشاه نسبت به استانداردهای موجود دارای وضعیت مناسبی نمی باشند و تا رسیدن به مرز 

 وجود دارد که این امر نیازمند تالش و دقت نظر مسئولین ذیربط در آینده خواهد بود.

 سرانه، استاندارددی: واژگان کلی
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 موجود استانداردهای با آن مقایسه و اسالمشهر یورزش یفضاها و اماکن ایمنی عوامل توصیف

 ابراهیم شکوری. 3  . یعقوب ابراهیم پور2  . حمید نعمتیان1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاداسالمی، واحد تهران مرکز1

 علوم تحقیقات تهران . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی2

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی علوم تحقیقات تبریز3
ها در زمینه ساختمان، تجهیزات و هر عامل دیگری که امنیت در بحث پیشگیری از عوامل خطر، شناسایی این عوامل و برطرف کردن آن

های جسمانی، به عنوان یک عامل روانی، در افزایش آسیب تواند عالوه برجلوگیری از خطرات و بروزاندازد، میورزشکاران را به خطر می

(. هدف این 1) مندان نمایندوری از نیروی تفکر و جسمانی عالقهفعالیت جسمانی، کمک شایانی به افزایش بهره مشارکت در زمینه

مکان  12در این پژوهش  .بود موجود استانداردهای با آن مقایسه و اسالمشهر یورزش یفضاها و اماکن ایمنی عوامل توصیفپژوهش 

. در این پژوهش از (2) ( بود1392ها چک لیست استاندارد )پاشاپور، ورزشی به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. ابزار جمع آوری داده

میرنوف مان وایتانی و اس  Uهای آماری توصیفی و استنباطی )ای از نوع میدانی استفاده شد و از روشمقایسه –روش تحقیق علی 

ها  در خصوص مقایسه های حاصل از چک لیستنتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از این موارد بود که داده کلموگراف( استفاده شد.

 متوسطی وضعیت در میانگین بطور موجودی استانداردها با...(  و ها رهیذخ مکتین ن،یزم میحر ن،یزم سطحی )باز نیزمی منیا تیوضع

 در میانگین بطور موجودی استانداردها با...(  و رختکن عالئم، ها،تابلو ،یخروج ،یورود) ساتیتأس و ساختمان نظر از و داشت قرار

 وضعیت در میانگین طوره ب موجودی استانداردها با اسالمشهر یورزش یفضاها و اماکن در ورزشی تجهیزات و داشت قرار خوبی وضعیت

 از پس که شد استفاده اسمیرنوف کلموگروف آزمون از هاداده بودن طبیعی بررسی برای نباطی،است قسمت آمار . درداشت قرار متوسطی

های که نتایج فرضیه مان وایتانی استفاده شد.  Uتحقیق، از روش آماری ناپارامتریک آزمون  هایداده بودن غیر طبیعی محرز شدن

 ن،یزم میحر ن،یزم سطحی )باز نیزمی منیا تیوضعها در خصوص های حاصل از چک لیستپژوهش حاکی از این موارد بود که داده

 و اماکن در ورزشی تجهیزات و...(  و رختکن عالئم، تابلوها، ،یخروج ،یورود)  ساتیتأس و ساختمان نظر از و...(  و هارهیذخ مکتین

 دار بود.تفاوت معنی موجودی استانداردها با اسالمشهر یورزش یفضاها
 وضعیت میانگین فراوانی ورزشی اماکن ورزشی فضای متغیر مورد نظر

ایمنی تأسیسات و ساختمان اماکن ورزشی 

 پوشیده سر اماکن و فضاهای ورزشی اسالمشهر
 خوب 9/126 11 سالن

 خوب 6/211 1 استخر 

 
 روباز

 خوب 2/196 3 فوتبال چمن زمین

 خوب 6/226 2 زمین فوتبال 

 

 پوشیده سر ایمنی زمین های بازی
 متوسط 6/152 11 سالن

 متوسط 5/159 1 استخر 

 روباز 
 متوسط 6/166 3 فوتبال چمن زمین

 متوسط 9/162 2 فوتبال چمن زمین

 

 پوشیده سر ایمنی تجهیزات ورزشی
 متوسط 6/119 11 سالن

 متوسط 6/122 1 استخر 

 روباز 
 متوسط 2/125 3 فوتبال چمن زمین

 وسطمت 1/125 2 فوتبال چمن زمین
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 های موجودایمنی، اماکن و فضاهای ورزش، ورامین، استاندارد  واژگان کلیدی:

 بررسی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران ورزشی بر اساس جاذبه ملی طبیعی

 منطقه هورامان استان کردستان 

 . شهرام محمدی2   . نبی اهلل توکلی دانش3. امیر عبدالمحمدی  2  . ملک رستم پور1

 کارشناس ارشد مدیریت ورزش، شاغل در آموزش و پرورش شهرستان پاوه .  دانشجوی1

 . کارشناس ارشد حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزش، شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ایالم2

 . کارشناس ارشد حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزش، شاغل در آموزش و پرورش شهرستان قروه3

 ورزش، شاغل در آموزش و پرورش شهرستان قروه. دانشجوی دکتری فیزیولوژی 2

 

 مقدمه 

به عنوان یکی از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیای کنونی هستند که از « ورزش»( و 1به عنوان بزرگترین صنعت جهان )« گردشگری»

(. سرزمین پهناور 2اند )ردهرا بوجود آو« گردشگری ورزشی»تلفیق آن ها یکی از شگفت انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت 

هایی زیبا و ها و بیابانها، جنگلها، دریاچهایران و به طور خاص منطقه هورامان، با طبیعت رنگارنگ و استثنایی در برگیرنده سواحل، کوه

که با توجه به سایر  های طبیعی در جهان قرار داده استمنحصر به فردی است که همه و همه کشور ما را در رتبه پنجم از نظر جذابیت

توان از آن به عنوان کشوری مستعد در توسعه صنعت گردشگری ورزشی نام برد های انسانی، فرهنگی، ورزشی و ... میها و ظرفیتقابلیت

 های مدون و مشخص باعث غفلت از این حوزه و از دست(. اما در کشور ایران، فقدان شناخت کافی، عدم مدیریت و نبود استراتژی3)

های منحصر به فرد موجود در کشور شده است. با توجه به فواید فراوان اقتصادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و محیطی رفتن فرصت

ای سالم و با نشاط توسط مدیران، برنامه ریزان و مسئولین و همچنین تمایل مردم به گردشگری ورزشی و با درک اهمیت داشتن جامعه

 (.2، 3نماید )فعال و پویا، لزوم توجه به مقوله گردشگری ورزشی و توسعه آن در کشور اجتناب ناپذیر می داشتن تعطیالت و تفریحات

 شناسی روش

این تحقیق به صورت توصیفی و از نوع زمینه یابی پیمایشی بود، جامعه آماری مورد نظر این تحقیق را گروهی شامل متخصصین و 

حوزه گردشگری و ورزش استان کردستان که اطالعات و شناخت کافی از حوزه گردشگری ورزشی اساتید دانشگاه و مدیران عالی در دو 

نفر بوده است. با توجه به کم بودن تعداد جامعه آماری تصمیم گرفته شد که  52اند که تعداد آنان منطقه هورامان داشتند، تشکیل داده

 52ی تمامی آنان پرسشنامه ارسال گردید که در نهایت از این تعداد همین عده به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شوند و برا

نفر بود که این تعداد پاسخ دهنده حدود  52های مستمر جمع آوری گردید. لذا نمونه آماری این تحقیق شامل پرسشنامه پس از پیگیری

 درصد جامعه آماری را تشکیل داده است.  21

 ها یافته

های داد که از دیدگاه مدیران و متخصصان گردشگری و ورزش استان کردستان )منطقه هورامان(، مؤلفه های پژوهش حاضر نشانیافته

)با بار « هاها و ظرفیتشناخت قابلیت»در وضعیت موجود(،   261/2در وضعیت مطلوب و بار عاملی  265/2)با بار عاملی « بازاریابی»

در وضعیت مطلوب  292/2)با بار عاملی « تحقیقات و پژوهش»وضعیت موجود(،  در222/2در وضعیت مطلوب و بار عاملی 221/2عاملی 

در  222/2در وضعیت مطلوب و بار عاملی  263/2)با بار عاملی « آموزش و تعلیم نیروی انسانی»در وضعیت موجود(،  222/2و بار عاملی 

در وضعیت موجود(،  221/2ت مطلوب و بار عاملی در وضعی 226/2)با بار عاملی « های سیاسی و قانونیحمایت»وضعیت موجود(، 

فرهنگ سازی و ایجاد »در وضعیت موجود(،  231/2در وضعیت مطلوب و بار عاملی 235/2)با بار عاملی « مدیریت و هماهنگی»

)با بار « ساتها و اماکن و تأسیزیر ساخت»در وضعیت موجود(،  225/2در وضعیت مطلوب و بار عاملی  233/2)با بار عاملی « انگیزش

در وضعیت موجود(، از عوامل مهم در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان 222/2در وضعیت مطلوب و بار عاملی  635/2عاملی 
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های توسعه این صنعت در آینده مورد توجه ریزی و تعیین اهداف و استراتژیباشند که بایستی در برنامهکردستان )منطقه هورامان( می

 قرار گیرند. 

 

 گیری نتیجه

ها و اماکن و زیرساخت»در مجموع نتایج این تحقیق نشان دادکه از دیدگاه مدیران و متخصصان گردشگری و ورزش کشور، مؤلفه 

خیلی »دارای اهمیت  32/2بوده و در وضعیت مطلوب، با میانگین « کم»دارای اهمیت  932/1در وضعیت موجود با میانگین « تأسیسات

مهم ترین مؤلفه در توسعه صنعت گردشگری استان کردستان )منطقه هورامان(، محسوب گردیده و بیشترین اهمیت را  باشد کهمی« زیاد

 در این تحقیق به خود اختصاص داده است.

 گردشگران ورزشی، جاذبه ملی طبیعی، منطقه هورامان واژگان کلیدی:
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 کیفیت خدمات مجموعه های آبی شهر مشهد ارزیابی گردشگران ورزشی از ابعاد

 . علی بنسبردی2  . پروین شوشی نسب3  . محمدرضا معین فرد2  . هادی اسماعیلی1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری1

 . استادیار دانشگاه حکیم سبزواری2و  3و  2

 

ی استاندارد لیو ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه. آبی مشهد استهای کیفیت خدمات در مجموعهابعاد هدف از پژوهش حاضر ارزیابی 

. پایایی نفر از متخصصین مدیریت ورزشی انجام شد 12 از تعیین روایی صوری پرسشنامه با  نظرخواهی بود که ترجمه وبومی سازی شد.

در اردیبهشت که بودند  ورزشیامی گردشگران تم. جامعه آماری تحقیق شامل (α=91/2پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ تایید گردید) 

های آبی و ایرانیان استفاده نموده های آبی آفتاب، موجبه شهر مقدس مشهد مسافرت و از خدمات ورزشی مجموعه 1392ماه سال  

گیری از نمونه. دیدنفر تعیین گر 322های صورت گرفته و برآورد( کرجسی و مورگان) نمونه آماری پژوهش بر اساس جداول آماری .بودند

برای  پیرسون از آزمون ضریب همبستگیاز آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها و  .نوع تصادفی بود

 پژوهش میانگین نمره ابعاد کیفیت خدمات برای بعد ملموساتهای بر اساس یافته استفاده شد. های پژوهشتعیین ارتباط بین متغیر

طبق نتایج آزمون فریدمن تفاوت معناداری  .به دست آمد 29/3و همدلی   12/3، اطمینان 22/3، پاسخگویی25/3قابلیت اعتبار  ،62/3

. بر این اساس بعد ملموسات باالترین رتبه و پس از آن به ترتیب قابلیت (Chi2= 221.80, p=0.001)بین ابعاد کیفیت خدمات وجود دارد 

بدست آوردن  به عنوان ابزاری حیاتی در کیفیت خدمات از آن جا که در دنیای امروز ی و اطمینان قرار دارند.اعتبار، پاسخگویی، همدل

های آبی ورزشی پیشنهاد دارد، به مدیران مجموعه حضور مجدد مشتریان ها وآوری سازماندو سو ءنقش مهمی در بقا ، مزیت رقابتی

 هایاستراتژی بر تمرکز احتماال های خود در جهت ارتقا سطح خدمات تالش نمایند.ازمانشود که با ارزیابی مستمر کیفیت خدمات سمی

 مراکز سایر بین در هابرای آن یبهتر جایگاه رقابتی و داده افزایشرا  مشتریان رضایت تواندمی هادر این مجموعه خدمات کیفیت بهبود

 ایجاد نماید.  ورزشیتفریحی 

 زش، ابعاد کیفیت خدمات، مشهد: گردشگری، ورواژگان کلیدی
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 بررسی مدل ساختار ورزش ایران )مطالعه دلفی(

 مرتضی رضایی صوفی. 2 . عباس شعبانی1 

 و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن دانشجوی دکتری مدیریت ورزش . 1

 استادیار دانشگاه پیام نور استان گیالن. 2 

 

ها و اهدافی را که در حال انجام و پیگیری هستند باید ورزشی هر کشور باید منسجم و مشخص باشد و فعالیت امروزه تشکیالت و ساختار

باشد. روش تحقیق این (. هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل ساختار ورزش کشور می1از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشد )

های این نوع مطالعات از نوع تحلیل محیطی ) از زیر شاخه باشدر هدف کاربردی میباشد و از نظپژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می

-ها شامل مطالعات کتابخانهجمع آوری دادهروش  پردازد.باشد که  در آن به تحلیل محیط درونی و بیرونی میمطالعات استراتژیک( می

آوری ها گردای اطالعات در این حوزهابتدا به روش کتابخانه یبباشد. بدین ترتساخته میای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق

اطالعات از آن جهت که قطعیت کامل بر روی اطالعات  گروهی آوریسپس از روش دلفی در جهت بوجود آوردن اجماع و جمعشد 

برای  ر سه مرحله نظر خواهی گردید.تن از اساتید مدیریت ورزش  د 12وجود نداشت، استفاده گردید. بدین منظور برای شروع فرایند از 

 .ضروری صورت پذیرفت تغییرات ،اصالحی پیشنهادات کلیه اعمال از بعد و مشورت متخصصین و اساتید با پرسشنامه روایی برای تعیین

ی وزارت جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ستادی و عملیات بدست آمد 91/2کرونباخ  آلفای ضریب  طریق پرسشنامه از پایایی

ها، ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، رؤسای فدراسیون

های ورزشی فدراسیون ورزش مدارس و  اعضای هیأت علمی متخصص کارشناسان کمیته ملی المپیک، کارشناسان و مدیران انجمن

 تعیین شمار تمام صورت به و تحقیق جامعه برابر تحقیق نمونهدادند در این پژوهش وضوع تحقیق تشکیل میتربیت بدنی و مطلع از م

ها برای تجزیه و تحلیل داده .گردید واصلدرصد(  29) پرسشنامه 232 تحقیق جامعه اعضای برای ارسالی پرسشنامه 322 از که .گردید

تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن و آزمون ، تک نمونه( tف، مقایسه میانگین یک جامعه)کلموگروف اسمیرن های و آزمون آمار توصیفیاز 

H  داد به ترتیب اهمیت؛ ورزش همگانی، ورزش آموزشی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه ای در نتایج نشان میاستفاده گردید. در نهایت

اد در تدوین قانون پنجساله پنجم توسعه کشور به چهار بخش نتایج نشان د( همچنین 1اولویت ساختار ورزش کشور قرار دارند )جدول

 ورزش کشور  توجه زیادی نگردیده است.
 . اولویت بندی ساختار ورزش کشور1جدول 

 رتبه )به ترتیب اهمیت و اولویت( انحراف استاندارد میانگین ساختار چهار گانه ورزش

 23/1 921/2 23/1 ورزش همگانی

 92/1 925/2 92/1 ورزش آموزشی

 22/2 221/2 22/2 ورزش قهرمانی

 22/3 261/2 22/3 ورزش حرفه ای

 

 مدل، ساختار، ورزش، دلفی واژگان کلیدی:
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 در مدیریت اوقات فراغت )مبتنی بر ورزش(  "ی فرهنگیسرمایه"تبیین

 طبقه متوسط شهری در  دیدگاه پیر بوردیو
 داروین صبوری

 شگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزشناسی داندانشجوی کارشناسی ارشد مردم

 

فرض نظری است. پیشی در میان طبقه متوسط شهرمبتنی بر ورزش  اوقات فراغتسرمایه فرهنگی و  تبیینبحث محوری این مقاله 

 یابد. سبک زندگی همچنین نقشیای این است که سبک زندگی به فراخور نوع و میزان سرمایه فرهنگی سامان میألهطرح چنین مس

ها و رفتارها دارد. چارچوب نظری این مطالعه تلفیقی است از آراء پیر ها، ذائقهها، انتخابها، معناها، نگرشاساسی در برساختن هویت

که  پردازندکه به ورزش می استتهران بوردیو، دیوید چینی، میشل سوبل و آنتونی گیدنز. جامعه آماری مورد مطالعه طبقه متوسط شهر 

اند. فن گردآوری ها انتخاب شدههایی جز آنداران و گروهر اساس قشرهای درونی آن مانند فرهنگیان، کارمندان، پزشکان، مغازهای بنمونه

گویان توزیع گردید. نفر از پاسخ 322ای تصادفی در میان بود که با استفاده از نمونه گیری خوشه و مشاهده مشارکتی ها پرسشنامهداده

دهد که بین سرمایه فرهنگی و اَشکال آن با سبک زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در نشان می های پژوهشیافته

دارای بیشترین رابطه با سبک زندگی است. یعنی، با افزایش « یافتهسرمایه فرهنگی تجسم»بین اَشکال مختلف سرمایه فرهنگی نوع 

گردد. از دیگر نتایج تحقیق نقش سرمایه فرهنگیِ نهادی است که در پیوندی تر میسرمایه فرهنگی، سبک زندگی افراد پیچیده

کند. در رابطه با متغیرهای را تعیین می و اوقات فراغت های فرهنگی و در نتیجه سبک زندگیدیالکتیکی با سرمایه اقتصادی سایر سرمایه

-، در میان متغیرهای زمینهتهرانه فرهنگیِ طبقه متوسطِ نوظهور دهد در خصوص سبک زندگی و سرمایای نتایج تحقیق نشان میزمینه

ها و نوع و میزان مصرف فرهنگی دارد. طبقه متوسطِ ای، متغیر تحصیالت نقشی اساسی در فراهم ساختن زمینه برخورداری از سرمایه

  کند.یآن را تبیین م خدماتی دارد که متغیر سن نوظهور بودن -ماهیتی دولتی تهراننوظهور شهر 

 یابی، معناسازی، طبقه متوسطسبک زندگی، سرمایه فرهنگی، مصرف فرهنگی، هویتاوقات فراغت،  :کلیدی واژگان
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 ساله 16تا  12های دیداری و شنیداری شناگران دختر نوجوان رسانه سرد و تأثیر آن بر مهارت

 . الهام کریمی2. اسمر سعادی 1
 های ورزشی دانشگاه پیام نور استان البرزنه. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسا1

 . استادیار دانشگاه پیام نور2

 

ساله پس از مشاهده فیلم  16تا  12گران دختر نوجوان های دیداری و شنیداری در شناهدف از انجام پژوهش حاضر انجام مقایسه مهارت

ساله مدارس تربیت بدنی شهر تهران  16تا  12تر شناگر دخ 62آموزشی به عنوان یک رسانه سرد بود. برای انجام این پژوهش، از 

سازی ها پس از تلخیص و طبقه بندی مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت مورد کمیمصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و متن مصاحبه

مرین را بسیار تاثیرگذارتر از گوش دادن به درصد از شناگران دیدن فیلم آموزشی شنا قبل از ت 65ها نشان داد بیش از قرار گرفتند. یافته

دهد متضاد و گیج درصد نسبت دیدن فیلم را با آنچه مربی درس می 29دانستند، ضمن اینکه صحبت و بازخوردهای مربی خود می

تر رد آموزش را قابل فهمهای سها به دلیل اینکه رسانهدرصد هم نسبت به این قضیه بی تفاوت بودند. بر پایه یافته 6دانستند و کننده می

کند، تأثیرگذاری دیدن در حافظه بهتر عمل کرده و شناگران پس از دیدن فیلم آموزشی نسبت به انجام حرکات شنا احاطه بیشتری می

داری های حرکتی، یادگیری دیتوانند حرکات اشتباه خود را اصالح کنند، بنابراین در ورزش به علت غالب بودن مهارتداشته و حتی می

 نسبت به یادگیری شنیداری اثر بخشی بهتری دارد.

 مهارت )یادگیری( دیداری، مهارت )یادگیری( شنیداری، نگرش، شناگران دخترهای کلیدی: واژه

 

 

 
 


