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 یگردشگر یوکارهادر کسب انیاثرگذار بر بلوک مشتر یدیعوامل کل

 یورزش

 3، فاطمه سعیدی2، نوشین بنار1*مصطفی محمدیان

)*نویسنده بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، گیالن، ایران . دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت1

 مسئول(.

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، گیالن، ایران.. استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت2

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، گیالن، ایران.انشکدۀ تربیت. دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، د3

*Email:(mostefa.mo2@gmail.com) 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عناصر کلیدی اثرگذار بر بلوک مشتریان به عنوان یکی از چهار  زمینه و هدف:

 وکار استروالدر بود.بخش اصلی مدل کسب

ها، توصیفی از شاخه پیمایشی است. کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهپژوهش حاضر از نوع  روش کار:

جامعۀ آماری پژوهش شامل مالکان و مدیران متخصص در بخش گردشگری ورزشی و همچنین افراد شاغل در 

-نفر با استفاده از روش نمونه 15وکارهای گردشگری ورزشی استان گیالن بودند. تعداد های مختلف کسببخش

ها وتحلیل دادههدفمند با تکنیک گلوله برفی و غیرتصادفی تا مرحلۀ اشباع نظری انتخاب شدند. برای تجزیهگیری 

 در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز، محوری و تم استفاده شده است.

ارتباط ترکیبی، کانال بندی شده، ارتباط انبوه آفالین، کانال ارتباط شخصی آفالین، بازار بخش ها:یافته

وکارهای گردشگری ترین عناصر کلیدی اثرگذار بر بلوک مشتریان در کسبغیرمستقیم و ارتباط انبوه آنالین مهم

 های بعدی قرار گرفتند.ورزشی بودند. پس از آن، بازار انبوه، ارتباط شخصی آنالین و کانال مستقیم در رتبه

شود با تقویت ارتباطات شخصی و انبوه ردشگری ورزشی پیشنهاد میوکارهای گبه مدیران کسب گیری:نتیجه

های ارتباطی فیزیکی و مجازی خود به عنوان بندی مشتریان و ترکیبی از کانالآفالین خود نسبت به رقبا و با بخش

 ای داشته باشند.وکارهای گردشگری ورزشی توجه ویژهعناصر کلیدی رقابت در کسب

 وکار، گردشگری ورزشی.مشتریان، کارآفرینی، کسب بلوکهای کلیدی: واژه

 مقدمه
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های کارآفرینی ایجاد های مناسبی را برای فعالیتتواند زمینهورزش در کشور ما در حال تحول و رو به توسعه است که این امر می

است. توسعه  گردشگری گذاری در صنعتهای شناخته شده و مؤثر در ایجاد اشتغال، سرمایهامروزه یکی از روش(. 1کند )

ای را ایفا های شغلی جدید نقش عمدههای جهان در ایجاد فرصتحل آزموده شده در بسیاری از کشورگردشگری به عنوان یک راه

این پدیده چه (. 3)در پنجاه سال اخیر، گردشگری به پدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شگفتی تبدیل شده است  (.2)نموده است 

های شغلی، و توانسته است در ایجاد فرصت( 4)المللی و چه در سطح ملی جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته یندر سطح ب

 (WTO)های سازمان جهانی گردشگری اساس آخرین گزارش بر (.5)درآمد ارزی و افزایش استانداردهای زندگی ایفای نقش کند 

ای که با ورزش به عنوان پدیده .(6)خودروسازی، سومین صنعت درآمدزای جهان است  صنعت گردشگری پس از صنایع نفت و

ای هستند که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر کننده، دو سیستم ویژهای شاد و سرگرمرقابت سروکار دارد و گردشگری به عنوان تجربه

طوری که گردشگری و ورزش به هم  شود. بهیگردشگری محسوب م های اخیر شکل جدیدی ازدارند. گردشگری ورزشی در دهه

پیوند میان گردشگری و ورزش نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد کرده که ساختار جدید و جامعی (. 7)وابسته و مکمل همدیگرند 

گذاران عالقه از این رو، سرمایه. (8)برای پر کردن اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی انسان به وجود آمده است 

ها و اند. این امر موجب شده است که سازمانکار ورزشی نشان دادهوفراوانی به کارآفرینی در بخش ورزش به عنوان یک کسب

(. با 9آوری در بلندمدت نیاز پیدا کنند )ها برای سودگیری از آنهای جدید در حوزه ورزش و بهرهها به شناخت فرصتشرکت

وکار خواه به صورت آشکارا )عینی، تشریحی( و خواه به صورت نهانی )ذهنی، تکوینی( اری، یک مدل کسبتأسیس هر بنگاه تج

های راهبردی وکار را منطق اصلی شرکت و انتخاب(. اگر مدل کسب10شود )جهت طراحی ساختار تعامالت آن به کار گرفته می

وکار (، عدم تشخیص یک مدل کسب11ارزش در نظر بگیریم )آن برای ایجاد و جذب )سهم خواهی از( ارزش درون یک شبکه 

وکار، شاهد آن هستیم گیری ادبیات مدل کسبشود. از زمان شکلها در دستیابی به اهداف آن میمناسب، منجر به ناکامی سازمان

ه امروز یک تعریف استاندارد از اند. ولی تا بوکار و ابعاد و اجزای آن پرداختههای کسبکه محققان متعددی به ارائه تعاریف مدل

های متفاوتی به ارائه تعریف مدل وکار شکل نگرفته است. شاید دلیل آن باشد که این محققان با رویکردها و اولویتهای کسبمدل

یشتر اند. در کنار این موضوع، ابعاد و اجزای متعددی نیز توسط محققان مختلف ارائه شده است. مشکلی که بوکار پرداختهکسب

 (. 12اند )اند، این است که از ادراک محقق سرچشمه گرفتهوکار با آن مواجههای کسبتحقیقات اولیه در زمینه برشماری اجزای مدل

وکار شناخته شده است. این مدل به عنوان ترین بوم مدل کسبترین و گستردهوکار استروالدر به عنوان رایجبوم طراحی مدل کسب

(. استروالدر پس از شناسایی سنگ بناهای 13باشد )وکار مین مشترک در توصیف، تجسم، ارزیابی و تغییر مدل کسبکننده زباارائه

ها مدل جدیدی را ایجاد نموده است که این مدل وکار پیشنهاد شده توسط سایر نویسندگان این حوزه، بر مبنای آنهای کسبمدل

وکار شامل چهار بلوک محصول، مشتری، مدیریت زیرساخت و استروالدر مدل کسب یکپارچه شده تمامی موارد قبلی است. از نظر

شمارد. بلوک محصول شامل ارزش ارائه شده، بلوک منابع مالی است. وی همچنین برای هر یک از این عناصر اجزایی را بر می

ارزش، قابلیت و توانایی و همکاری و  مشتری شامل مشتری هدف، کانال توزیع و روابط، بلوک مدیریت زیرساخت شامل پیکربندی

(. لذا با توجه به اهمیت سرمایه مشتری در حوزه  کسب و کارهای 14بلوک منابع مالی شامل ساختار هزینه و مدل درآمد است )

از  گردشگری به عنوان جزئی از صنعت خدمات، در این پژوهش به شناسایی عناصر کلیدی اثرگذار بر بلوک مشتریان به عنوان یکی

 شود.چهار بخش اصلی مدل کسب وکار استروالدر پرداخته می
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 روش کار
ها، توصیفی از شاخۀ پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر شیوه گردآوری داده

ورزشی در استان گیالن  وکارهای گردشگریهای مختلف کسبپژوهش شامل مالکان و مدیران و همچنین افراد شاغل در بخش

ساختار ها به صورت عمیق نیمهگیری هدفمند و غیرتصادفی در نظر گرفته شده است. در این بخش، مصاحبهباشند. روش نمونهمی

 15و  14، 13، 12های یافته با تأیید خبرگان این حوزه تهیه شد و روند مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. با انجام مصاحبه

آوری ها تکراری هستند و انجام مصاحبه متوقف شد. جمعشوند و مصاحبههای جدیدی شناسایی نمیاین نتیجه حاصل شد که گویه

آوری ساختار یافته جمعهای دور تا عصر حاضر بررسی شد گام دوم مصاحبه عمیق نیمهها از ادبیات موضوع و مستندات از سالداده

ها از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز، محوری و تم وتحلیل دادهها، به منظور تجزیهمصاحبهسازی گردید. پس از پیاده

 استفاده گردید. MAXQDAافزار های کیفی از نرمتحلیل دادهواستفاده گردید و همچنین جهت تجزیه

 هایافته
 ها در جدول شمارۀ یک ارائه شده است.شوندهمشخصات مصاحبه

 هاشوندهمشخصات مصاحبه. 1جدول 

 مدت فعالیت )سال( نوع فعالیت تحصیالت کد
1I 5 گردشگری ورزشی کارشناسی 
2I 20 انجمن گردشگری ورزشی کارشناسی 
3I 4 خدمات ورزشی بدنیدکتری تربیت 
4I 3 دفاتر گردشگری ورزشی کارشناسی 
5I 7 هیئت علمی دکتری 
6I 6 هیئت علمی دکتری 
7I  9 کمیته گردشگری ورزشی ارشدکارشناسی 
8I 11 ورزشی-گردی تفریحیمبو کاردانی 
9I 10 معاون صنایع دستی و گردشگری دکتری 

10I 13 مشاور توسعه گردشگری کارشناسی 
11I 15 رئیس توسعه کارآفرینی کارشناسی ارشد 
12I 22 وکارمدیر کارآفرینی و کسب کارشناسی ارشد 
13I 4 گردشگری و روابط عمومیکارشناس  کارشناسی 
14I 16 معاونت گردشگری )ب( کارشناسی ارشد 
15I 8 کارشناس گردشگری ورزشی کارشناسی ارشد 

ها در این پژوهش از روش تحلیل محتوای تم و کدگذاری باز و محوری و تم استفاده شد. کدگذاری باز را وتحلیل دادهبرای تجزیه

ها اختصاص بندی و عنوان به آنها استخراج شدند و در کدگذاری محوری مفاهیم مشترک را دستههشونداز مفاهیم کلیدی مصاحبه

بندی شدند و پس از شناسایی ها با عنوان تم طبقهتر از موضوعهای کدگذاری محوری در قالب چهارچوبی کلیدادیم. سپس مؤلفه
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های شناسایی شده در نه ردیف و اهمیت هر یک از مؤلفهد. بندی و الگوی نهایی پژوهش ارائه شدر قالب یک جدول کلی دسته

 بندی شدند و الگوی نهایی پژوهش استخراج گردید. ( دسته2ها بر اساس تعداد فراوانی شناسایی و به صورت جدول  )مؤلفه

 وکارهای گردشگری ورزشیهای بلوک مشتری در مدل کسب. مؤلفه3جدول 

 فراوانی هاشوندهکد مصاحبه کد محوری ردیف

 I10,I9,I8,I6,I5,I4,I2,I1I 17,13 ارتباط شخصی آفالین 1

 I12,I11,I10,I9,I8,I6,I5,I3I 11,15 بندی شدهبازار بخش 2

 I14,I13,I10,I7,I6,I4I 9,15 ارتباط انبوه آفالین 3

 14I5,I8,I11,,I10,I9,I2,I1,I3I 9 کانال ارتباطی ترکیبی 4

 I11,I7,I6,I4,I1I 8,13 کانال غیرمستقیم 5

 I11,I5,I2I 7,15 ارتباط انبوه آنالین 6

 8I14,I7,I4,I1,I 5 بازار انبوه 7

 12I10,I5,I8,,I3I 5 ارتباط شخصی آنالین 8

 15I12,I 3 کانال مستقیم 9

 گیرینتیجه
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پرداخته است. بر وکارهای گردشگری ورزشی پژوهش حاضر به شناسایی عناصر کلیدی اثرگذار بر بلوک مشتریان در مدل کسب

های وکارهای گردشگری ورزشی را که مورد توجه نمونهبعد فرعی بلوک مشتری در مدل کسب 42ها، نه بعد اصلی و اساس یافته

 ( به عنوان مدل نهایی پژوهش نشان دادیم.1پژوهش بود را در قالب شکل شمارۀ )

 . مدل نهایی پژوهش1شکل 

وکارهای فرد کسبهایی وجود دارد که به خاطر شرایط منحصربهها مشابهات و تفاوتشنتایج حاضر با سایر پژوه با مقایسه

بندی شده، ارتباط های بلوک مشتری، ارتباط شخصی آفالین، بازار بخشترین مؤلفهباشد. در این پژوهش مهمگردشگری ورزشی می

نبوه آنالین، بازار انبوه، ارتباط شخصی آنالین و کانال مستقیم های ارتباطی ترکیبی، کانال غیرمستقیم، ارتباط اانبوه آفالین، کانال

شود با وکارهای گردشگری ورزشی پیشنهاد میهای پژوهش به کارآفرینان ورزشی، مدیران و مالکان کسببودند. بر اساس یافته

ها برای شناسایی نیازها و خواستههای بلوک مشتری، در جهت جذب، حفظ و افزایش میزان مشتری و گیری از مؤلفهشناسایی و بهره

مندان به گردشگری ورزشی در جهت حفظ و افزایش مشتریان گامی مهم برداشت. همچنین با بررسی عمیق و موشکافانه در عالقه

وکارهای های مشتریان و انتخاب کانال توزیع مناسب به دنبال رشد و توسعه و رونق کسبادبیات تخصصی موضوع ویژگی
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های مند کردن مشتریان به گردشگری ورزشی و ورزش و ارتقاء شاخصزشی منجر شود. این رشد و توسعه باعث عالقهگردشگری ور
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 چکیده

. شودیفزوده مهستند و ساالنه بر تعداد آنها ا یاز فرهنگ و جامعه امروز یبخش مهم هاشیهما زمینه و هدف:

 یرزشو -یعلم یدادهایرو ریدر تأث یورزش هایشیشرکت در هما اینقش واسطه نیحاضر با هدف تبب قیتحق

 انجام شد. یگردشگر داریبر توسعه پا

 قیطر است که اطالعات الزم از یو از لحاظ هدف، کاربرد یشیمایاز نظر روش، پ قیتحق نیا روش کار:

 در کنندگانپژوهش حاضر شرکت یشده است. جامعه آمار یو پرسشنامه گردآور ینظر اتیادب یمشاهده، بررس

 استفادهاطالعات از پرسشنامه  یاست. جهت گردآور زیرشهر تب 1397-1398برگزار شده سال  هایشهمای

 فاده شد..ال.اس استیاسمارت پ یمعادالت ساختار سازیپژوهش از مدل هایهیاثبات آزمون فرض ی. برادیگرد

ی علمی دادهاری رویبرگزا رهای ورزشی در تأثیشنشان داد، شرکت در همای قتحقی نحاصل از ای جنتایها: یافته

داری عنیم( در سطح b = 0/71) رتأثی بگری را با ضرییانجگردشگری ورزشی نقش می دارورزشی بر توسعه پای

 کند.می فاای 001/0

ی از کان یی علمی ورزشی به عنودادهاکنندگان در رویگردشکری و جذب مشارکت نبنابرای گیری:نتیجه

برای توسعه  رانهای داخلی و خارجی در کشور ایهمنطقه و جذب سرمای کهای یلمسائل مهم در شناساندن پتانسی

 گردشگری ورزشی امری ضروری است. دارپای

 شرقی. جانگردشگری، استان آذربای دار، توسعه پایدادهای ورزشی، رویشهمای کلیدواژه ها:

 مقدمه: .1

 ای دیاقتصادی مانند تول گریدر کشورهای در حال توسعه، که منابع د ژهیبه و ا،یصنعت گردشگری در سراسر دن

 گفتگوی ها،صنعت عامل موثری در تعامل فرهنگ نی(. ا1است ) تیاهم زیحا اریندارند بس یعیاستخراج منابع طب
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 جادیکه عامل ا تیهای مهم و پر اهمبخش نیاز ا یکیملت هاست.  نیانس و الفت ب متحکی و قراری بر و تمدنها

در صنعت گردشگری را دارد، ورزش  یامر فرابخش کیشدن به  لیتبد تیبرای گردشگران است و قابل زهیانگ

 یکه همراه با توسعه گردشگر یاز مسائل یکی (. 2شود ) ینام برده م «یگردشگری ورزش»است که از آن به عنوان 

 یاجتماع ،یبر منابع اقتصاد یگردشگر رسانیبیو عدم آس ستیز طیتوجه به حفظ مح رد،یار گمورد توجه قر دیبا

 یگردشگر داریموضوع اشاره دارد. توسعه پا نیبه ا یگردشگر داریپا یکه توسعه باشدیم یطمحیستیو ز

و به همان نسبت حفاظت منابع  دکنندگانیبازد یتقاضا نیتأم زبانان،یم یزندگ تیفیکاست که با بهبود  یندیفرآ

 یگردشگر داریبر توسعه پا یورزش یدادهایرو ریدر رابطه با تأث (.3درارتباط است ) یو انسان یعیطب یطیمح

زاده و  بی(، غا1395) یادی(، ص1396) یو فتاح یانپی(، 1397) کنامیانجام شده ازجمله ن یمتنوع قاتیتحق

 داریبر توسعه پا یورزش یدادهایرو میمستق ریبه تأث یه همگ( ک2006و جاگو ) ریی(، د1392همکاران )

که اگر از  کندیموضوع را مشخص م نی( ا1375ناصری ) قی. تحق(.8، 7، 6، 5، 4اند )داشته هاشار یگردشگر

 میریدر نظر نگ یگردشگران ورزش دبازدی برای فقط را هاو آن میخود درست استفاده کن یستاکوتوری هایجاذبه

 متوانییم شوند،یانجام م یعیطب هایطیمح نیکه در ا هاییرزشو انواع برای متنوع هایفرصت جادیبلکه با ا

تعداد کل گردشگران و درآمد کل حاصل از  لهیوس نیجذب و به ا مانهایرا به استان یورزش شگرانگرد

باتوجه به نقش مهم رویدادهای ورزشی در توسعه پایدار گردشگری و همچنین  .(9) میده شیگردشگران را افزا

های اقتصادی، ی زمینهگیری آگاهانه در همهاینکه توسعه پایدار گردشگری نقش مهمی در تصمیمباتوجه به

 محیطی دارد، توجه و شناسایی تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بر توسعه پایداراجتماعی، فرهنگی و زیست

ای داشته باشد و در رسیدن های ویژه رویدادهای ورزشی نقش عمدهتواند در بهره گرفتن از موقعیتگردشگری می

 در پژوهش محدودیت به به توسعه پایدار گردشگری در جامعه مورد بررسی کمک شایانی کند. همچنین باتوجه

 موجود وضعیت بهتر درک برای بیشتر تحقیقات انجام بررسی، مورد موضوع پژوهش حاضر در جامعه زمینه

لذا در تحقیق حاضر، محقق برآن است تا تأثیرگذاری رویدادهای علمی ورزشی با در نظر  آیدمی نظر به ضروری

گرفتن متغیر میانجی تمایل به شرکت، بر توسعه پایدار گردشگری را مورد بررسی قرار دهد، پرسش اصلی که 

 باشد این است که:آن می تحقیق حاضر در جستجوی دستیابی به

آیا رویدادهای علمی ورزشی با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیر تمایل به شرکت، بر توسعه پایدار گردشگری 

 در استان آذربایجان شرقی تأثیر دارد؟  

  شناسی:روش .2
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 یفیتوص قاتیاجرا، جزء تحق ریو مس یاز نظر استراتژ ،یکاربرد قیتحق ،ییاجرا اریحاضر از نظر هدف و مع قیتحق

در  یجامعه آمار .باشدیم یدانیو م یاسناد قیتحق هایاطالعات جزء روش یگردآور وهیاز نظر ش ،یـ همبستگ

حجم  . دباشیم 1397-1398در سال  زیبرگزار شده در شهر تبر هایشیحاضر شرکت کنندگان در هما قیتحق

انتخاب  یو تصادف ایخوشه یرگیرد شده است که به صورت نمونهنفر برآو 384نمونه با توجه به جدول مورگان 

بر اساس تعداد شرکت  المللینیو ب ی)سطح مل شیبرگزار شده، سه هما هایشیهما نیصورت که از ب نیشدند. بد

پخش  شیشرکت کنندگان در هما نیب رد یبه صورت تصادف قیتحق هایکنندگان( انتخاب شده و پرسشنامه

اطالعات از  یشده حجم نمونه را پوشش دادند. جهت گردآور آوریجمع هایکه پرسشنامه طوری به د؛یگرد

 هایمولفه نترنت،یو جستجو در ا یمحقق ساخته استفاده شده است. با استفاده از اسناد و مدارک علم یپرسشنامه

 استاد توسط هامولفه نیشد و سپس ا ییشناسا زیدر شهر تبر یورزش دادیرو یگردشگر داریموثر بر توسعه پا

 یصور ییروا نیی. جهت تعدیمطالعه به عنوان ابزار پژوهش استفاده گرد نیو در ا دیگرد ینبازبی مشاور و راهنما

سازه  ییروا نییاستفاده شد و جهت تع یو گردشگر یورزش تیریمد نهیپرسشنامه از نظرات متخصصان در زم

سازه در  ییروا زانیم یعامل لیتحل قیپخش شد که از طر زیتبر ییایاوراس شیهماعدد در  30پرسشنامه به تعداد 

 7/0کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که عدد  یآلفا قیطر از زیپرسشنامه ن ییایحد قابل قبول گزارش شد. پا

 یو از نرم افزار آمار یو آمار استنباط یفیدر پژوهش حاضر از روش آمار توص بدست آمد و قابل قبول بود.

SPSS افزارو نرم 21نسخه PLS از قبل و هاداده آوریجمع از بعد. شد استفاده هاداده لیو تحل هیتجز یبرا 

حاصل گردد.  ناناطمی هاانجام شد تا از نرمال بودن داده رنوفیابتدا آزمون کولموگروف ـ اسم ها،هفرضی آزمون

معادالت  لیمدل، از تحل یاستفاده شد. جهت بررس هاهیجهت آزمون فرض کیپارامتر هایسپس از آزمون

 استفاده شد. یساختار

 ها: یافته

( بر اساس متغیر 5/55)نفر  213با  بیشترین فراوانی دهد کهآماری پژوهش نشان می آمار توصیفی مربوط به نمونه

بر اساس مقطع تحصیلی مربوط به دانشجویان دوره ( 1/41)نفر  158با  بیشترین فراوانی بانوان،جنسیت مربوط به 

بیشترین  تخصصدر متغیر ، 21-30( مربوط به رده سنی 9/41)نفر  161با  در متغیر سن بیشترین فراوانی ،کارشناسی

نفر  194با  بیشترین فراوانی سابقه فعالیت پژوهشیدر متغیر مدیریت ورزشی، ( مربوط به 13/22)نفر  85با  فراوانی

( مربوط 2/61)نفر  235با  بیشترین فراوانی سابقه فعالیت اجراییدر متغیر فاقد فعالیت پژوهشی، ( مربوط به 5/50)

بدون ارائه ( مربوط به 3/82)نفر  316با  بیشترین فراوانی وضعیت شرکتدر متغیر سابقه اجرایی یک تا ده سال و به 

  باشد.می مقاله
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 . مدل پژوهش1شکل 

 

 یمثبت و معنادار ریتاث تواندیم یورزش یعلم یدادهایرو یفصل نشان داد، برگزرا نیدر ا هاافتهیحاصل از  جی. نتا

داشته باشد.  ییآشنا زانیو م المللینیب هایتیفعال ،یابیبازار داد،یرو یامکانات برگزار ،یفرهنگ هاینهیدر زم

نقش  یورزش یگردشگر داریبر توسعه پا تواندیم یجتماعو ا یطیمح ستیز ،یاقتصاد یرهایمتغ نیعالوه بر ا

 هایشیبه شرکت را در انواع هما لیتما تواندیم یورزش هایشیکند و به دنبال آن شرکت در هما فایرا ا یبسزا

نقش   نی. همچنکندیرا فراهم م یوفادار نهیزم یبعبارت ایبه شرکت مجدد و  لیداد و بالتبع آن تما شیافزا یورزش

بر توسعه  یورزش یعلم یدادهایرو یبرگزار ری( در تاثb = 0/71) یورزش هایشیشرکت در هما گرییانجیم

پژوهش در  نیا یدستاوردها نیترمهم نیشد. بنابرا دییتا 001/0 دارییدر سطح معن یورزش یگردشگر داریپا

 ،یاجتماع یو فرهنگ یاقتصاد ،یکیعبارتند از توجه همزمان به ابعاد اکولوژ یورزش یگردشکر داریتوسعه پا نهیزم
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ها، توجه به رشد  یبه باال، کنترل آلودگ نییاز پا یزیبرنامه ر ،یکل نگر در توسعه گردشگر کردیاز رو یریگبهره

 است. یدر توسعه گردشگر ینسل نیو ب یو توجه به عدالت درون نسل یاجتماعات محل یآگاه

 گیری: نتیجه
به  یورزش یعلم یدادهاروی در کنندگانو جذب مشارکت یگردشکر دهد،ینشان م قیتحق نیحاصل از ا جینتا

 یدر کشورها یو خارج یداخل هایهیمنطقه و جذب سرما کی یهالیاز مسائل مهم در شناساندن پتانس یکیعنوان 

مثبت  ریتاث تواندیم یورزش یعلم یدادهایرو یمطرح است. برگزرا یورزش یگردشگر داریتوسعه پا یجهان برا

 ییآشنا زانیو م المللینیب هایتیفعال ،یابیبازار داد،یرو یامکانات برگزار ،یفرهنگ هاینهیدر زم یو معنادار

 یگردشگر داریبر توسعه پا تواندیم یو اجتماع یطیمح ستیز ،یاقتصاد یرهایمتغ نیداشته باشد. عالوه بر ا

( در b = 0/71)  یورزش هایشیشرکت در هما یگر-یانجینقش م  نیکند. همچن فایرا ا ینقش بسزا یورزش

 دییتا 001/0 دارییدر سطح معن یورزش یگردشگر داریبر توسعه پا یورزش یعلم یدادهایرو یبرگزار ریتاث

 توسعهباشد.  رگذاریتأث یورزش یگردشگر دگاهیبر د تواندیم داریاز ابعاد توسعه پا کیپژوهش هر  نیشد. در ا

و به  شودیدر جهان محسوب م یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد شرفتیپ یاز اصول و مبان یورزش یگردشگر داریپا

لزوم و  د،ینما فایا رانیمانند ا ییبه خصوص در کشورها نهیزم نیدر ا تواندیم یورزش یکه گردشگر ینقش لیدل

 ییرهایدر رابطه با متغ یورزش یعلم یدادهایفراوان است. رو تیحائز اهم یورزش یضروت توجه به گردشگر

 لیتما ،یطیمح ستیمشارکت، ز ،یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد ،یورزش یگردشگر داریچون توسعه پا

 یعملکرد تیصنعت بنا به ماه نیوجود ا نی. با اگذاردیم یرا به جا یبه شرکت، شرکت مجدد، اثرات ژرف

و ...  یطیمح ستیز ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یمختلف اقتصاد هایعرصه رد ایو تحول گسترده رییباعث تغ شیخو

مثبت  یعناصر فرهنگ تیدارد که باعث رواج و تقو یفرهنگ راتییتغ جادیدر ا ینقش مهم یوگردشگر شودیم

 یدادهایرو یاست که، برگزار یدرحال نی. اکندیم جادیفرهنگ را ا کیدر  یاجتماع یو هم ناهنجار شودیم

اشتغال  جادیا یاز راهکارها یکی یتک محصول یکشورها ژهیدر حال توسعه به و یورهاکش یبرا یشورز یعلم

مختلف توسعه  هایاز آن است. تمرکز بر جنبه یناش یاجتماع هایو چالش یکاریمساعد جهت کاهش ب اینهیو زم

 یندهایدر فرا تییبا اهم اریبس قشن ،ایمحلی و ملی هر جامعه تیریمد هاییزریهمراه با برنامه ،یگردشگر داریپا

در  ینقش مهم دار،یتوسعه پا هایو شاخص ارهایکند چراکه، مع فاای تواند،می ایو ملی هر جامعه المللینیب

 داریتوسعه پا یبرو اطالعاتی آوردن فراهم باعث هاشاخص نیآگاهانه در همه سطوح دارند که ا یهایرگیمیتصم

و  تیکشور است که قابل یقطب علم نتریاز مهم یکیبه عنوان  زین یشرق جانیآذربااستان  نی. بنابراشوندیم

 ییازهایبرطرف ساختن ن ،یشرق جانیدو در استان آذربا نیا یجذب گردشگران دارد و توسعه یبرا ییباال تیظرف
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 داریو توسعه پا ،یورزش -یعلم هایشیهما یبرگزار یدر حوزه غاتیآنها تبل نتریاز مهم یکیکه  طلبدیرا م

 است. یگردشگر

 

 منابع:

 دیو دکتر س انیپارس یدکتر عل ۀ(. جهانگردی در چشم اندزای جامع. ترجم1377. چاک. وای. )یگ .1

 چاپ اول، تهران. ،یهای فرهنگدفتر پژوهش ،یمحمد اعراب

کنفرانس  نی. مجموعه مقاالت دومی(. گردشگری ورزش1384. )رضایعل ،یمحمد و قاسم پور،یپارس .2

 اصفهان. ،یورزش تیریمد

نمونه  یگردشگر داریمقصد در چارچوب توسعه پا یاستراتژ نیو تدو یابی(. ارز1390. )یمصطف ،یقدم .3

 .82-59سال سوم، شماره نهم،  ،یاو منطقه یشهر یهاشهر مشهد. مطالعات و پژوهشمورد مطالعه: کالن

 یگردشگر داریدر توسعه پا یورزش یو گردشگر یشهر یمتقابل گردشگر ری(. تأث1397. )زیکامب کنام،ین .4

دانشگاه   ز،یجهان اسالم، تبر یکشورها یو شهرساز یشهرها. کنفرانس عمران، معمارو اقتصاد کالن

 .زیتبر

 نی. سومیشهر یبر توسعه گردشگر یورزش یدادهایرو یزبانیم ری(. تاث1396صمد. ) ،یو فتاح بهیط ،یانپی .5

 .نیادیعلوم و فنون بن جیتهران، انجمن توسعه و ترو ران،یا یبدن تیو ترب یعلوم ورزش یمل شیهما

 نی. نهمیعیبر جاذبه طب دیبا تاک یورزش یعوامل موثر بر توسعه گردشگر ی(. بررس1395. )یعل ،یادیص .6

 .شرفتیپ یرانیا یاسالم یتهران، مرکز الگو شرفت،یپ شگامانیکنگره پ

عوامل موثر بر  یی(. شناسا1392نجف. ) ،ییو آقا یزاده، علداداش ؛یهاد ،یزاده، شهروز؛ زمان بیغا .7

 ستیز طیو مح ایجغراف ،یگردشگر یمل شیهما نیزنان. اول نیدر ب یورزش یتوسعه و گسترش گردشگر

 هگمتانه. ستیز طیمح ابانیهمدان، انجمن ارز دار،یپا

8. Deery, m. Jago, L. (2006). The management of sport tourism. Sport in Society. 8(2), 

378-389. 

 ینییالگوی تب یو طراح رانیا سمیموانع موثر در توسعه صنعت تور یی(. شناسا1375مسعود. ) دیناصری، س .9

 مدرس. تیارشد، دانشگاه ترب یکارشناس ینامهانی. پاستیبرای گسترش جذب تور

 مطالعه نگرش به برنامه ریزی شغلی بر اساس مقیاس کنترل شغلی در

 دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران
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*2محسن رضایی،  1محمد رضا برومند
 

استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی و رسانه، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی،  -1

 دانشگاه شهید بهشتی، ایران

ورزشی و ، دانشکدۀ علوم و رسانه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی -2

 ایران)*نویسنده مسئول(.، شهید بهشتی، دانشگاه تندرستی

 (mohsenrezaeitkd@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

در  یکنترل شغل اسیبر اساس مق یشغل یزیبه برنامه رهدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه نگرش 

 گروه از تحقیق است. این تهران یبهشت دیدانشگاه شه یو علوم ورزش یبدن تیترب انیدانشجو

جامعه آماری تحقیق  و از نظر هدف نیز از نوع تحقیقات کاربردی است. پیمایشی و توصیفی تحقیقات

ی بهشت دیدانشگاه شه و تندرستی یدانشکده علوم ورزش 98-99سال  یلیمقاطع تحص یتمام انیدانشجورا کلیه 

ابزار تحقیق شامل پرسشنامه  .دیگرد از روش نمونه گیری در دسترس استفاده. برای نمونه گیری دادند لیتشک تهران

نفر از صاحب نظران  5روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأیید  .( بود1989سوالی کنترل شغلی تریک ) 18

بین  پرسش نامه 60تعداد  تائید شد. 76/0قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

و به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های آمار توصیفی  شد جمع آوریو  لیتکم نمونه های تحقیق توزیع،

استفاده شد. مطابق با نتایج تحقیق به طور کلی دانشجویان دانشگاه  spssو آزمون خی دو با بهره گیری از نرم افزار 

(  و نشان می دهد برنامه ریزی شغلی قابل قبولی > 0.05ه خود داشته )شهید بهشتی کنترل الزم بر شغل آیند

 دارند و این می تواند بیانگر امید به اشتغال دانشجویان این دانشگاه باشد.

 برنامه ریزی شغلی، کنترل شغلی، دانشجو، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتیکلید واژه ها: 

 

 

 

 مقدمه:
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ترین موضوعاتی است که در کشورهای در حال توسعه از آن یاد می شود. دانشگاه  اشتغال از اصلی

(. دانشجویان به عنوان ارکان 1ها از مهم ترین پایگاه ها در زمینه توسعه کشورها به حساب می آیند)

(. تحقیقات 2اصلی دانشگاه پیکره اصلی سازمان های مختلف جامعه را در آینده تشکیل می دهند)

حاکی از آن است که دانشجویان علوم ورزشی بدون کسب تجربه و  (2012( و مای )2010فاستر )

ورود به فرصت های مختلف مشارکت شغلی وضعیت نامساعدی را تجربه خواهند کرد، پس باید 

رسالت  عهده دار دانشگاه هافرصت هایی برای کارآموزی و ورود به مشاغل مربوطه داشته باشند. 

 گرفتن قرار برای هستند؛ بنابراین خالقیت و فناوری، نوآوری گسترش دانش، تولید چون هایی

 بتوانند دانشگاه ها که شود فراهم باید شرایطی عقب ماندگی از جلوگیری و توسعه جاده در

در مطالعه (. 5پذیرش مسئولیت های مختلف در سطح جامعه پرورش دهند) برای را دانشجویان

ویان رشته ی علوم آزمایشگاهی، نگرش منفی نسبت به آینده شغلی از دانشج %75(، 1394قادری )

از دانشجویان نسبت به آینده شغلی خود نظر  %98خود داشتند. اما در مطالعه غالمی و همکاران، 

 برای ایجاد اشتغال جهت باالیی پتانسیل ورزشی که رشته علوم راستا، همین در(. 6مثبتی داشتند)

معدودی در  پژوهش های دارد، با مساله بیکاری مواجه است. از آنجا که دانشگاه فارغ التحصیالن

پژوهش های  اندک است و شده انجام عالی سطوح آموزش در دانشجویان شغلی خصوص کنترل

نیز کمتر در حوزه ورزش بوده است لذا در این تحقیق به بررسی وضعیت کنترل شغلی  حاضر

 تی پرداخته شده است.دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه شهید بهش

 روش شناسی:

باشد، از نظر هدف نیز در  می پیمایشی نوع توصیفی و از تحقیقات گروه از تحقیق این

 یلیمقاطع تحص یتمام انیدانشجوجامعه آماری تحقیق را کلیه  زمره تحقیقات کاربردی است.

نمونه گیری از روش . برای دادند لیتشک یبهشت دیدانشگاه شهی دانشکده علوم ورزش 98-99سال 

 شد. لیتکم توسط نمونه های تحقیق پرسش نامه 60و تعداد  شد نمونه گیری در دسترس استفاده

روایی صوری و محتوایی  .( بود1989سوالی کنترل شغلی تریک ) 18ابزار تحقیق شامل پرسشنامه 
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امه با استفاده از نفر از صاحب نظران بررسی و تأیید شد. مقدار پایایی پرسشن  5پرسشنامه توسط 

بود که بیانگر پایایی مناسب ابزار تحقیق می باشد. به منظور  76/0ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمون های آمار توصیفی برای بررسی ویژگی های جمعیت 

در spss از نرم افزار  شناختی نمونه ها و آزمون خی دو برای بررسی تفاوت داده ها با بهره گیری

 استفاده شد. > 0.05سطح 

 یافته ها:

، نتایج آزمون خی دو مقیاس کنترل شغل دانشجویان تربیت 1جدول  

 بدنی و علوم ورزشی به تفکیک سواالت

خی  مخالف موافق  

 دو

معنی 

 داری

1 

مهم ترین مورد برای بدست آوردن یک کارخوب، 

 بودن دریک مکان مناسب و

 زمان مناسب می باشد. 

45 15 00/15 001/0 

2 

باوردارم که درطول یک ماه پس ازشروع به 

 جستجوی کاربدون هیچ مشکلی، 

 قادر به آغاز یک شغل خواهم بود.

34 26 06/1 302/0 

3 
معدل و رتبه های دانشگاه نقش بسیار مهمی درگرفتن 

 یک شغل دارد.
45 15 00/15 001/0 

4 

ارتباطات اجتماعی/خانوادگی/دانشگاهی معتقدم که 

 من، عامل اصلی درگرفتن اولین

 شغل من خواهد بود. 

45 15 00/15 001/0 

5 
معتقدم سخت کوشی که ازخودم نشان می دهم عامل 

 اصلی در بدست آوردن شغل می باشد.
56 4 06/45 001/0 
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6 

ی معتقدم که موفقیت و عدم موفقیت من به میزان زیاد

 به فشار روانی من درجلسه 

مصاحبه بستگی دارد و کمتراز حد انتظارم می توانم 

 مصاحبه کننده خودم را بشناسانم.

38 22 26/4 039/0 

7 

اطمینان دارم که خدمات کاریابی دردانشگاه قادر 

 خواهد بود برای من یک شغل 

 فارغ التحصیلی پیدا کند.عالی تازمان  

43 17 26/11 001/0 

8 

من به محض فارغ التحصیلی، شغل کم درآمد مرتبط 

 با اهداف حرفه ای خودم 

 را به شغل پردرآمد غیرمرتبط ترجیح می دهم.

34 26 06/1 302/0 

9 

من انتظاردارم اولین شغلم در بیرون از دانشگاه 

 براساس مهارت هایی باشد که برای 

 آن ها تالش کردم.توسعه 

52 8 26/32 001/0 

10 
روزی خواهد رسید که شغل مناسب خودم را بدست 

 آورم.
59 1 06/56 001/0 

 001/0 60/48 3 57 من  باوردارم که شغل مناسب را خواهم یافت. 11

12 

برای بدست آوردن وآغاز یک شغل، عوامل زیادی 

 وجود دارند که قابل کنترل نیستند، 

 نگرانی نیست.پس جای 

38 22 26/4 039/0 

13 
این روزها در دانشگاه تاکید خیلی زیادی برای 

 پیداکردن یک شغل وجود دارد.
39 21 40/5 02/0 

14 
سال آخر دانشگاه زمانی است که باید نگران انتخاب 

 یک شغل بود.
29 31 06/00 796/0 

15 

من خیلی به شغل وحرفه خودم تعهد دارم و هرکاری 

 الزم باشد برای موفقیت 

 درآن انجام می دهم.

57 3 60/48 001/0 
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16 

افراد زیادی را می شناسم که در بدست آوردن شغلی 

 که مستحق آن هستند، 

 خوش شانس بوده اند.

44 16 06/16 001/0 

17 

مشغول به سال بعد از فارغ التحصیلی  5درمورد اینکه 

 انجام چه کاری خواهم بود نظر

 روشنی ندارم. 

29 31 06/00 796/0 

 001/0 26/35 53 7 از فکر کردن به کار و زندگی بعد از دانشگاه متنفرم. 18
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تفاوت معنی داری  17و 14، 8، 2، کلیه سواالت به غیر سوال های 1مطابق با نتایج جدول شماره 

 داشتند

مخالف نمونه ها وجود دارد و با و آزمون خی دو، تفاوت معنی داری بین نظر موافق و  2با توجه به جدول شماره 

توجه به تعداد بیشتر موافقین، می توان نتیجه گرفت دانشجویان از کنترل شغلی قابل قبولی برخوردار می باشند. 

با توجه به نوع نگارش از نوع سواالت معکوس بوده و داده های آن در نرم افزار نیز  18الزم به ذکر است سوال 

 معکوس لحاظ شد.

 ری:نتیجه گی
نتایج نشان داد نمونه های تحقیق کنترل شغلی مناسبی دارند اما برخی شاخص ها نتیجه متفاوتی نشان داد، از جمله  

اختالف معنی داری وجود نداشت.  "شغل بود کینگران انتخاب  دیاست که با یسال آخر دانشگاه زمان"در سوال

نامه ریزی شغلی را به عنوان یک فرآیند نمی بینند و این نتیجه نشان می دهد که برخی از دانشجویان موضوع بر

ترجیح می دهند آن را به سال آخر تحصیلی موکول کنند، در حالی که فرآیند برنامه ریزی شغلی از همان آغاز 

سال بعد از فارغ التحصیلی مشغول به  5همچنین دانشجویان درمورد اینکه  تحصیل دانشجویان در دانشگاه آغاز می گردد.

جام چه کاری خواهند بود نظر روشنی نداشتند و این نشان می دهد ضرورت آن را درک نکرده و برنامه ریزی مشخصی برای آینده ان

شغلی خود ندارند و یا آموزش الزم در این زمینه دریافت نکرده اند. به طور کلی نتایج نشان داد دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 

د دارند و این ضمن نشان از برنامه ریزی شغلی مناسب می تواند بیانگر امید به اشتغال دانشجویان این کنترل الزم بر شغل آینده خو

 دانشگاه باشد.
 منابع:

1- Mirnasab, M., Moghaddasi, M., Ehrampoosh, M., Mohammadzadeh, M. 

and Karimi Monjermooie, H., 2016. Environmental health engineering students’ 

 ، نتایج آزمون خی دو مقیاس کنترل شغل دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی2جدول 
 نتیجه معنی داری خی دو مخالف موافق 

 اختالف معنی دار 001/0 63/73 399 681 کنترل شغل
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attitudes toward their education program and career in shahid Sadoughi 

University of medical science in 2015. The journal of medical education and 

development, 11, pp. 43-50. [in Persian] 

2- Alizadeh, S. and Cigarchian, M., 2014. The attitude of midwifery students 

about their field of study. rme. 6 (2) :59-65. URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-

125-en.html [in Persian] 

3- Foster, S. & Dollar, J. (2010). Experiential learning in sport management. 

Morgantown, WV: Fitness Information Technology. 

4- Maye, M. (2012). Bringing the Outside World into the Classroom: 

Practicum Experience in Sports Management. International Journal of Sport & 

Society, 3(4). 

غ التحصیالن دانشگاه ها. (. چالش های اشتغال فار1387نظری، علی و رحمانی، امین. ) -5

 .3. ص 153ماهنامه تدبیر، شماره 

6- Qaderi M, Sajadi K, Vahabi A, Noori B. Evaluation of laboratory Sciences 

students attitude toward their field of study and future career in Kurdistan 

University of Medical Sciences, 2015. Zanko J Med Sci 2016; 16(51): 52-60. [in 

Persian] 
ی هاباشگاه رانیمد ینیکارآفر هیباروح یاسیارتباط رفتارس یبررس

 فوتبال) تهران(
  3، ابوالفضل فراهانی2ه طاهره موسوی رادسید،1*سید رضا موسوی بیوکی

تهران، تهران، ایران )*نویسنده   کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -1

 مسئول(.

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران -2

 تهران، تهران، ایران استادمدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور -3

*Email: Srmb.msc@gmail.com 

 چکیده:

 باشگاههای مدیران کارآفرینی روحیه با رفتارسیاسی ارتباط بررسی مطالعه حاضر هشوپژ از فهد

پژوهش مدیران باشگاه های حاضردر مسابقات  نیدر ا ی. جامعه آمارمی باشد(  تهران)  فوتبال

لیگهای کشور با الویت تیم های تهرانی حاضر در این مسابقات و همچنین مدیران تیم های حاضر 

http://rme.gums.ac.ir/article-1-125-en.html
http://rme.gums.ac.ir/article-1-125-en.html
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به نفر 186فرمول کوکران  استفاده از با  ( =N 360در مسابقات آسیا ویژن ،دسته اول و دوم تهران  )

 ارد،ستاندا یها پرسشنامه از تحقیق افهدا به ستیابید ایبر انتخاب شدند.صورت تصادفی 

 هر ییروا که (1377، یانیاحمدپور  دار(، روحیه کارآفرینی) 1388،آتش پوری)اسیرفتارس

آزمودنی و  30مطالعه مقدماتی بادر یک نها آ پایاییو تایید  متخصصین از تن 10توسط پرسشنامهدو

 و تجزیه ایبر.( محاسبه شد.807/0(، کارآفرینی ) 823/0با الفای کرانباخ به ترتیب رفتارسیاسی )

 تکt ف،سمیرنووف اکلموگر جملهاز ستنباطیا و توصیفی ریماآ یها داده ها از روش   تحلیل

نشان  پژوهش جینتااستفاده شد.  چند متغیرهخطی  نگرسیور و ن،پیرسو همبستگی نموآز ای، نمونه

وضعیت رفتار سیاسی بیش از حد متوسط ، روحیه کارآفرینی در حد پایین قرار داردوپیشنهاد داد 

 رکا به یهوشمند با خود را سیاسی یهارفتارمی گردد مدیران باشگاههای فوتبال تالش کنند

 درامد داشته باشد کارآفرین باشند.بگیرندو برای اینکه از هزینه ها کاسته و یااینکه باشگاه کسب 

 فوتبال   یباشگاهها ی، نیکارآفر هیروحی، اسیرفتارس واژگان کلیدی:

 مقدمه:

فوتبال   یباشگاهها رانیمد یبا اثربخش یاسیارتباط رفتارس یبررس مطالعه حاضر هشوپژ از فهد

 همبستگی عنو از و توصیفی یها هشوپژ حیطه در حاضر هشوپژ. روش کار: می باشد)تهران ( 

مدیران باشگاه های  قیتحق نیدر ا یجامعه آمار.  ستا هشد منجاا نیامید شکل به که باشد می

حاضردر مسابقات لیگهای )برتر ، دسته اول ، دوم ،سوم (کشور با الویت تیم های تهرانی حاضر در 

و دوم تهران  می این مسابقات و همچنین مدیران تیم های حاضر در مسابقات آسیا ویژن ،دسته اول 

می باشد باشگاه فوتبال  72ی که تیمهایشان در لیگهای مختلف  حضوردارندتهران باشدباشگاه های

روش نمونه  باشد. یفرم( ن=N 360)یجامعه آماراین باشگاهها  رانیمد هیکه با در نظر گرفتن کل

گیری تصادفی ساده دلیل انتخاب این روش این است که تمامی مدیران باشگاه های فوتبال استان 

در این تحقیق  تهران شانسی یکسان و برابری برای انتخاب شدن به عنوان عضوی از نمونه را دارند.

 فوتبال استان تهران از مدیران باشگاه های نفر 186فرمول کوکران  استفاده ازبا  یحجم نمونه آمار
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رفتار سیاسی از ازسه  پرسشنامه استاندارد  تحقیق افهدا به یابی ستد ایبرگردیدند. انتخاب 

روحیه  ، مولفه اصلی 8سوال و در بر گیرنده  29شامل ( 1388، )استاندارد آتش پور پرسشنامه

 ضمناً مولفه اصلی5سوال و در بر گیرنده 25( شامل 1377ی )انیپرسشنامه احمدپوردارکارآفرینی 

نفر از اساتید  10برای روایی پرسشنامه به تایید . باشدمیگزینه ای لیکرت  5 مقیاس اساس بر ها گویه

 30در حوزه مدیریت ورزشی رسیدهمچنین پایایی این پرسشنامه ها  در یک آژمون مقدماتی با 

مشخص (، 807/0(، روحیه کارآفرینی)823/0ی)سایرفتارسآزمودنی به ترتیب با آلفای کرانباخ 

 توصیفی آمار از ابتدا شده آوری جمع های داده تحلیل و تجزیه منظور به تحقیق این در.دیگرد

 سابقه و تحصیالت میزان سن،جنسیت، جمله از تحقیق شناختی جمعیت متغیرهای بررسی به که

واز آزمون کلموگرف اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای ، پیرسون و  .می شود استفاده خدمت

 با شدهآوری  جمع ی ها و داده گردیدرگرسیون خطی برای تجزیه و تحلیل داده ها  استفاده 

 خواهند گرفتند. تحلیل و تجزیه SPSS20افزار نرم از استفاده

 50تا  30درصد بین  9/57س سن یافته های تحقیق نشان دادویژگی پاسخ دهندگان براساها: یافته

سن کمترین درصد از نظر   سال  50درصد از پاسخ دهندگان باالتر از  11و درصد بیشترین  سال

درصد زن هستند که بیشترین درصد با 1درصد پاسخ دهندگان مرد و  99برحسب جنسیتداشتند.

درصد  4/58درصد و  درصد دیپلم و فوق دیپلم که کمترین 9/17مرد بوده است .برحسب تحصیالت 

سال بیشترین 10تا  5درصد پاسخ دهندگان بین   3/56لیسانس بیشترین درصد  براساس سابقه خدمت ،

 نموآز نتایج به توجه باسال سابقه خدمت کمترین درصد  داشتند. 20درصد بیشتر از1/3درصد و 

زیع ها از لحاظ ( تمام تو309/3ی،نیآفر کار( ، )536/3ی،اسیرفتار س) ف،سمیرنوا وفکلموگر

نتایج آزمون پیرسون در (و از آزمون پارامتریک استفاده می شود.P>05/0آماری نرمال بوده )

(  05/0P≤  ،687/0 =rرابطه معناداری)  رانیمد ینیکارآفر هیباروح یاسیرفتارس نخصوص بی

کارآفرینی بیشتری وجود دارد ..با توجه به این نتیجه مدیرانی که رفتار سیاسی باالتری دارند روحیه 

محاسبه شده برای رفتار سیاسی  t( و مقدار  P≤05/0با توجه به این که) همچنین با خواهند داشت .

مثبت است، بین میانگین امتیاز رفتار سیاسی مدیران باشگاههای فوتبال و مقدار آزمون از نظر آماری 



 

 29 

رفت که رفتار سیاسی مدیران می توان نتیجه گ%95تفاوت معناداری وجود دارد لذا با اطمینان 

 محاسبه شده برای tباشگاههای فوتبال بیشتر از حد متوسط و در سطح مطلوبی قرار دارد. و مقدار 

باشگاههای فوتبال و مقدار  ینیکارآفر هیروحروحیه کارآفرینی منفی است، بین میانگین امتیاز 

می توان نتیجه گرفت که %95آزمون از نظر آماری تفاوت معناداری وجود ندارد لذا با اطمینان 

 باشگاههای فوتبال حد پایین  و در سطح مطلوبی قرار ندارد. ینیکارآفر هیروح

 نتیجه گیری:

و یااینکه باشگاه کسب درامد مدیران باشگاههای فوتبال تالش کنند برای اینکه از هزینه ها کاسته 

 ییباشگاهها به آنها پاداش و کمکها یانسان رویین نوآوریهایدر ازای داشته باشد کارآفرین باشندو

همایش ها ، سمینارها، نشست های   مدیران باشگاههای ورزشی درهمچنین  .حاصل شود

توزیع از متخصصان و برگزاری کالس های ضمن خدمت و  شرکت کرده وعلمی،تخصصی، 

در سطح  ینیکارآفر هیباروح یاسیبروشور و کتابچه و سی دی های اطالعاتی  در رابطه با رفتارس

 یهارفتااز ر یجلوگیر یعنی بمخر سیاسی یهارفتااز ر پرهیز ایبر مبادرت ورزند.تهران شهر

 شایسته. دشو زسا رهچا نداتو میباشگاه  نکال یها سیاست سدر می نظر به سیاسی وعنامشر

 پائین انمدیر عطش باشگاههای فوتبال بیندر  رتقد شایسته یعزتوو  رتقد فاصله کاهشری،ساال

 ینا وقلمربرای تحقیقات اتی پیشنهاد می گردد .هدد می کاهشرا  رتقد یشافزو ا کسب به ستید

در  ینا ستا هشد تعریف وروحیه کارآفرینی مدیران باشگاههای فوتبال سیاسی یهارفتار  تحقیق

 سیاسی یهارفتار با تعاملاز  ناشی ،هارفتار یناز ا گیربز بخش سدر می نظر به که ستا حالی

، روحیه کارآفرینی  سیاسی یهارفتار مطالعه الذ. ستا لتیدو یمانهازسادر وروحیه کارآفرینی 

وروحیه کارآفرینی  سیاسی یهارفتار مینهدر ز نشدا توسعه به توجهی نشایا کمک لتیدو انمدیر

 ناموفق یها حدو وا انمدیر سیربر. نددبو نمونه انمدیر تحقیق ینا مطالعه ردمو انمدیر.دکر هداخو

 . نماید شنرا روو روحیه کارآفرینی  سیاسی یهارفتار یکرتا نیمهاز  ییگرد بخش نداتو می نیز
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یسازمان تیظرف دانش بر تیریو مد یاجتماع هیسرما ریثأت  

  جواناندر کارکنان وزارت ورزش و 

 پروین آزادگان1 ، کورش ویسی2*، شهاب بهرامی3

 . دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران.1

. استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، 2

 )*نویسنده مسئول(.ایران. 

 .  استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران. 3

 (koroshveisi@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

 کارکنان در ظرفیت سازمانی و مدیریت دانش برثیر سرمایه اجتماعی أپژوهش حاضر ت ازهدف  زمینه و هدف:

 باشد.وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران می
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بصورت  روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل معادالت ساختاری بود که به لحاظ هدف، کاربردی و روش کار:

 جوانان ایران جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش ودر جامعه آماری انجام گرفت. میدانی 

ی ساده بعنوان نمونه نفر بصورت تصادف 276با استفاده از فرمول کوکران تعداد  تشکیل دادند که نفر 965به تعداد 

ت دانش همتی (، مدیری1389ماعی فرجی )های سرمایه اجتنامهها از پرسشبرای گردآوری داده انتخاب شدند.

، 82/0ترتیب ) ( استفاده شد و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی به1390( و ظرفیت سازمانی مقیمی )1389)

نسخه   Amos، و 20نسخه  Spss از نرم افزارهای آماریها دادهبرای تجزیه و تحلیل ( به دست آمد. 78/0، 80/0

  .استفاده شد 22

ستقیم و معناداری داشته مو ظرفیت سازمانی تأثیر  مدیریت دانشنشان داد که سرمایه اجتماعی بر  نتایجها: یافته

ل از مدل نتایج حاص تیدرنها .است. مدیریت دانش نیز اثری مثبت و مستقیم بر ظرفیت سازمانی داشته است

  تأثیر معناداری دارد. بر ظرفیت سازمانی انشمدیریت دواسطه پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی به
ارتقای سطح بر  نشمدیریت داهای پژوهش بیانگر اهمیت نقش سرمایه اجتماعی و یافتهبطور کلی  گیری:نتیجه

رزش و جوانان شود که وزارت وبنابراین پیشنهاد میاست.  در کارکنان وزارت ورزش و جوانان ظرفیت سازمانی

ی موجبات افزایش و های اجتماعهای دانش محور و مدیریت آنها و تبدیل کارکنان به سرمایههبا استفاده از برنام

 تقویت ظرفیت سازمانی کارکنان را فراهم نماید. 

 مدیریت دانش، وزارت ورزش و جوانانظرفیت سازمانی، سرمایه اجتماعی،  کلیدواژه ها:

 مقدمه: .1

دارد.  بستگی محیطی متغیر عوامل با آنها انطباق و سازگاری توانایی به هاموفقیت سازمان امروزه

ظرفیت یعنی توانایی  .(1) است روبه افزایش هاسازمان در سازمانی ظرفیت به اساس، توجه بر این

های افراد بستگی دارد، بلکه به تنها به قابلیتکلی فرد یا گروه برای انجام واقعی مسئولیت. ظرفیت نه

(. در ارتقای ظرفیت 2) گرددو چارچوب انجام وظایف برمی یازمنابع موردنقالب کلی وظایف و 

سرمایه اجتماعی، شکلی از سرمایه . (3) سازمانی نقش متغیر سرمایه اجتماعی بسیار برجسته است

منظور ارتقاء عملکرد و استفاده از است که سبب تسهیل در دسترسی به اطالعات و منابع حیاتی به

هایی همچون اعتماد، مشارکت و سرمایه اجتماعی از طریق مؤلفه(. 4گردد )میهای محیطی فرصت
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همکاری در میان اعضا سبب تسهیم دانش و ارتقاء یادگیری سازمانی شده و از این طریق ارتقاء و 

 . (5)بهبود عملکرد نوآورانه را برای سازمان به همراه خواهد داشت 

ها در ترین عوامل موفقیت سازماندانش، یکی از مهم دانش مدیران و مدیریت مؤثر یریکارگبه

 دانش مدیریت (2009و همکاران ) 1لی (.6) گرددشرایط رقابتی و عصر دانایی محور محسوب می

 تعریف پایدار مزیت رقابتی یک ساخت برای دانش از استفاده و تولید برای ظرفیتی عنوان به را

  (.8) اندکرده

  شناسی:روش .2
ی در میدان به صورت که است مدل معادالت ساختاریتوصیفی و  نوع از و کاربردی تحقیق این

زارت کارکنان و کلیه جامعه آماری این پژوهش شامل .است گرفته انجام جامعه آماری پژوهش

فرمول از  با استفاده حجم نمونه .است نفر 965به تعداد  ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران

به اب شدند. تعیین گردید که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخنفر  276کوکران 

(، پرسشنامه 1389الی سرمایه اجتماعی فرجی )ؤس 24از سه پرسشنامه  ها ازمنظور جمع آوری داده 

( 1389سوالی مدیریت دانش همتی ) 25( و پرسشنامه  1390الی ظرفیت سازمانی مقیمی )ؤس 22

استنباطی  برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آمار توصیفی و آماراستفاده شد. 

 مناسب استفاده شد. 

 

 ها: . یافته3

 :نتایج مدل و آزمون فرضیات

                                                 
1 . Li et al 
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 استاندارد تخمین مدل ساختاری در حالت -1شکل

 

 ساختاری مدل اساس بر پژوهش فرضیات آزمون -1جدول
 Estimate تحقیقفرضیات 

 خطای استاندارد
S.E. C.R P برازش  یهاشاخص

 کلی مدل

مدیریت 

 دانش

سرمایه  --->

 اجتماعی

790/0 086/0 628/8 *** CMIN/DF 36/2 

RMSEA 075/0 

GFI 90/0 

ظرفیت 

 سازمانی

سرمایه  --->

 اجتماعی

661/0 098/0 140/5 *** AGFI 94/0 

CFI 91/0 

IFI 93/0 

ظرفیت 

 سازمانی

مدیریت  --->

 دانش

301/0 090/0 684/2 007/0 NFI 95/0 

NNFI 94/0 

  P-

Value 
005/0 

 

 گیری: . نتیجه4
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های نماید؛ یافتهرابطه بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و ظرفیت سازمانی را تأیید می پژوهشنتایج 

( و فولک و همکاران 2005(، پلینک و های )2011رابینسون و برگر )های پژوهش حاضر با یافته

داد که سرمایه اجتماعی بر  نشان پژوهش مدل تحلیل از حاصل ( همخوانی دارد. نتایج2005)

(، استاک 1392های این پژوهش با بردبار و زارعی )تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته مدیریت دانش

نتایج  یت( همخوانی دارد. درنها1393هرندی )و  (2013نسن و همکاران )(، جا1393و عبدالمالکی )

واسطه مدیریت دهنده آن است که سرمایه اجتماعی بهتحلیل آماری و آزمون اثر متغیر میانجی نشان

 دانش بر ظرفیت سازمانی تأثیر معناداری دارد. 
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های ورزشی از دیدگاه بررسی مسئولیت اجتماعی ورزشکاران بر ارزش برند ستاره

 هواداران ورزشی
 رقیه آقایی*1، مرضیه روبینا

  مسئول(.)*نویسنده . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کردستان،. 1

دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کردستان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، .  دانشجوی 2

(aghaei.roghaeh@gmail.com)*Email:  

 چکیده

های ورزشی از دیدگاه هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش برند ستاره زمینه و هدف:

 هواداران ورزشی است.



 

 36 

همبستگی است. جامعه آماری شامل دانشجویان هواداران ورزشی  –روش پژوهش حاضر توصیفی روش کار:

ها از آوری دادهدند. جهت جمعنفر به عنوان نمونه آماری انتخاب ش 73گیری تصادفی است. با روش نمونه

ها به ورزشی استفاده شد. روایی پرسشنامه هایهبرند ستار پرسشنامه پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی و

ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تایید متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه

=∝مسئولیت اجتماعی) =∝) های ورزشی)(  و پرسشنامه برند ستاره 0/89 ( بدست آمد. تجزیه و  0/83

ها از ضریب ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل دادهتحلیل داده

 فت.ها مورد تحلیل قرار گرداده  SPSS 22همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. با نرم افزار 

  ها:یافته

های برند ستاره ورزشی) تجربه و تخصص، جذابیت ستاره ورزشی، اعتماد های تحقیق نشان داد بین مسئولیت اجتماعی و مولفهیافته

ای،شخصیت دوست داشتنی، سبک شخصیتی(  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد تجربه و تخصص، به نفس حرفه

های ورزشی هستند و با توجه به ضریب معیاری های معناداری برای برند ستارهبینیداشتنی و سبک شخصیتی پیششخصیت دوست 

βبتا مسئولیت اجتماعی ) =  بینی مهمی برای برند ستاره ورزشی است.(  پیش 69/0

  گیری:نتیجه
هواداران باشد.  ورزشی در ارتباط باهای تواند  از عوامل تاثیرگذار بر برند ستارهمسئولیت اجتماعی در ورزش می

تواند تاثیر مثبتی بر برند های ورزشی در جامعه و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی میلذا توجه به اهمیت نقش ستاره

 هاری ورزشی داشته باشد و در نهایت منجر به وفاداری هواداران شود.ستاره

 هواداران ورزشیمسئولیت اجتماعی،  برند ستاره ورزشی،  کلیدواژه ها:

 مقدمه: 

ای های ورزش حرفهدر ورزش، ورزشکاران نوعی محصول برای تیم ها هستند. تاثیر بازیکنان ستاره در سازمان 

در انواع سطوح مشهود است. چرا که بر تعداد تماشاچیان، پخش تلویزیونی یا خرید و فروش کاالهای تجاری 

هستند که موجب افزایش ارزش اقتصادی  های منحصر به فردیتاثیرگذار هستند و ورزشکاران ممتاز دارای ویژگی

های ممتاز واژه شود. البته هر بازیکنی دارای قابلیت تاثیرگذاری نیست. در واقع برای بازیکنان با ویژگیورزش می

شوند. در دنیای بازیکن ستاره. بازیکن ستاره موجب جذب تماشاچیان به یک رقابت می ،مخصوصی وجود دارد

های مطرح ورزشی که در ای قوی است. ورزشکاران و چهرههای رسانهتاره دارای واکنشها نیز بازیکن سرسانه

اند نام و آوازه بزرگتری های افتخار بیشتر نسبت به دیگر ورزشکاران شدهسطح ملی و بین المللی موفق به کسب قله

اره درصدر قرار دارد. آنان از ها و عملکرد زندگی آنها هموو عالقمندان بیشتری دارند. اخبار مربوط به فعالیت
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توانند با حضور خود در های ورزشی میبرخوردارهستند. ستاره خودبرند، آوازه و جایگاه اجتماعی خاصی 

در تقویت برند باشگاه و اسپانسر  ،ها و موقعیت باالتریهای ورزشی عالوه بر ایفای نقش در کسب مقامباشگاه

های ورزشی مطرح از اهمیت و توجه ت واقع شوند. به همین دلیل چهرهباشگاه در صورت رفتار و عملکرد مثب

(. برند شخصی که بصورت یک هاله پیرامون شخصیت فرد 1های مختلف اجتماعی قرار دارند)باالتری در جنبه

را  ریزی مدون و مشخص فرایند رشد و ارتقای جایگاه سیاسی، اجتماعی، علمی و ... فردشود تا با برنامهساخته می

های جدید تقویت نماید. امروزه نفوذ روز افزون صنعت بازاریابی و تبلیغات در یابی به فرصتدر جهت دست

ها و اسپانسر ورزش موجب شده ستارگان ورزشی به عنوان یک شخصیت محبوب مورد توجه هواداران، رسانه

سعه برندهای اختصاصی خود  داشته باشند ای را برای توهای گستردهقرار گیرند و با آگاهی از اهمیت برند تالش

های ایجاد برند شخصی و ارائه تصویر با ارزش از برند خود ظرفیت تجاری خود را افزایش و با تکیه بر تکنیک

(. از طرف دیگر یکی 2کند)دهند. تصویر برند ایجاد شده نقش مهمی در افزایش وفاداری هواداران به برند ایفا می

باشد. ورزش به عنوان یکی از به عنوان پدیده چند وجهی تاثیرگذاری بر جامعه می از کارکردهای ورزش

آید. از همین رو نفوذی باور های بارز اجتماعی است که به عنوان بنیاد هویت اجتماعی شخص به شمار میفعالیت

محیط اطراف خود سازی نقش مهمی در های ورزشی به عنوان مراکز فرهنگ(. باشگاه3نکردنی در جامعه دارد)

های المپیک باستان در های مختلفی وجود داشته است و بازیدارند. انجام مسئولیت اجتماعی در ورزش به شکل

های گرفته است. طی سالهای گذشته پروژهقالب کمک به ورزشکاران فقیر جهت شرکت در مسابقات صورت می

ای در ارتقای جوامع سالم صورت گرفته رفهمانند نوع دوستی در ورزش در جهت حمایت و توسعه ورزش ح

توان در های ارزشمندی در انجام مسئولیت اجتماعی برداشته شده است که نمود آن را میاست. در فوتبال گام

برای کمک به تحصیل و سالمتی  2007های ورزشی مشاهده کرد. بنیاد خیریه مسی در سال بنیاد خیریه ستاره

های ورزشی مانند بکهام، رونالدو بنیادهای خیریه خود را زمین تاسیس شد. ستاره کودکان در نقاط مختلف کره

های ورزشی و )و( لیگی،هاهای انجام شده و اهمیت مسئولیت اجتماعی تیم(. با توجه به بررسی4تاسیس کردند)

های ریزیای برنامهایفای نقش آنها در جامعه بر های ورزشی و تاثیرگذاری آنها بر جامعه ضروری می رسدستاره

 و مدیریت ارتباط با هواداران مورد بررسی قرار گیرد.

  شناسی:روش
ها تحقیق میدانی است. جامعه آماری همبستگی است.  به لحاظ گردآوری داده –روش پژوهش حاضر توصیفی

اری انتخاب شدند. نفر به عنوان نمونه آم 73گیری تصادفی ورزشی است. با روش نمونه رانشامل دانشجویان هوادا

های ورزشی داخل کشور را که بیشترین مسئولیت اجتماعی در مرحله اول اجرای تحقیق از افراد خواسته شد ستاره



 

 38 

های ورزشی را به ترتیب را در جامعه داشتند انتخاب کنند و پس از گردآوری اطالعات از افراد خواسته شد ستاره

های ورزشی مانند علی دایی، علی کریمی، وریا معه نام ببرند که ستارهاولویت و بیشتر کارهای انجام شده در جا

ها از پرسشنامه آوری دادههای ورزشی، جهت جمعغفوری به ترتیب بیشتر اهمیت را داشتند. پس از تعیین ستاره

تایید چند تن ها به برند ستاره ورزشی استفاده شد. روایی پرسشنامه پرسشنامه مسئولیت اجتماعی و یمحقق ساخته

ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه از  متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه

=∝مسئولیت اجتماعی) =∝) ( و پرسشنامه برند ستاه ورزشی) 0/89 ( بدست آمد. تجزیه و تحلیل  0/83

ها از ضریب همبستگی و برای تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت داده

 ها مورد تحلیل قرار گرفت.داده  SPSS 22پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. با نرم افزار 

 ها: یافته
های ورزشی ارتباطی دهد، بین مسئولیت اجتماعی و برند ستارهنتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می

ثیر أهای مسئولیت اجتماعی، ت. به عبارت دیگر، با افزایش شاخص(sig=0.000دارد ) معنادار و مثبت وجود

ثیر مسئولیت اجتماعی بر برند ستاره از أکند. به منظور مشخص شدن میزان تهای ورزشی نیز افزایش پیدا میستاره

های بر مولفه 69/0استاندارد دهد ابعاد مسئولیت اجتماعی با بتای آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می

 هم برآورده شد. (SD)و خطای معیارt، F ثیر دارد. همچنین مقدارأهای ورزشی تبرند ستاره

 

 همبستگی پیرسوننتایج :1جدول
 ضرایب

 مسئولیت اجتماعی ستاره ورزشی 

 **Pearson Correlation 1 .690     ستاره ورزشی

    Sig. (2-tailed)  .000 

     N 73 73 

 Pearson Correlation .690** 1      مسئولیت اجتماعی

     Sig. (2-tailed) .000  

     N 73 73 

محور(  2) 0.01همبستگی در سطح   ** 

 

 تجزیه و تحلیل رگرسیون   :3و  2جدول

ANOVAa 

Sig. F df 
 نمونه



 

 39 

 .000b 64.548 1 رگرسیون 

هماندیباق 71    

 مجموع 72  

ورزشی وابسته: ستاره ریمتغ :a 

 b:متغیر مستقل )ثابت(: مسئولیت اجتماعی

 cضرایب 

Sig. t 

 ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

 خطا معیار B بتا نمونه

 .000 6.83

3 
 )ثابت( 4.026 27.511 

.000 8.03

4 
 مسئولیت اجتماعی 061. 494. 690.

 c:متغیر وابسته: ستاره ورزشی

 گیری: نتیجه

از آنجا که ورزش حرفه ای در دهه های اخیر به یک صنعت تجاری تبدیل شده است یک فرد مشهور ورزشی به 

یک محصول فرهنگی محسوب می شود. افراد مشهور توجه بسیاری را از جانب جامعه، رسانه ها، شرکت های 

نجایی که ورزشکاران مشهور حامی و... به خود جلب می کنند. از طرفی براساس تعریف مسئولیت اجتماعی، از آ

عضوی تاثیرگذار بر جامعه محسوب می شوند ضروری است عالوه بر بهبود عملکرد ورزشی، اقتصادی و اجتماعی 

خود  در ارتقای استاندارادهای زندگی افراد جامعه تالش کنند. پرداختن به مسئولیت اجتماعی باعث بهبود ارزش 

امعه می شود. افراد مشهور با تالش بیشتر در زمینه های مبتنی بر مسئولیت برند شخصی در بین هواداران و افراد ج

اجتماعی  نگرش مثبتی را در ذهن هواداران خود به وجود می آورند و با تعهد به اصول اخالقی، اجتماعی و انسانی 

ذهان جامعه تداعی در راستای توجه به مسئولیت اجتماعی تصویر بهتری از خود ارائه دهند و برند مثبتی را در ا

کنند. در تبیین یافته های این پژوهش می توان اشاره کرد  با افزایش میزان مسئولیت اجتماعی و درک آن از جانب 

جامعه هواداران نگرش مثبتی نسبت به ستاره ورزشی خواهند داشت  و لذا شهرت برند ستاره های ورزشی افزایش 

 پیدا می کند.

 منابع:
1. Filo, K., Funk, D. C., & Alexandris, K. (2008). Exploring the role of brand 

trust in the relationship between brand associations and brand loyalty in sport 
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and fitness. International Journal of Sport Management and Marketing,3(1-2), 

39-57. 
برند شخصی ورزشکار: بررسی تاثیر عوامل سه گانه ی  "( ، 1394ه، حسین و صمدیان، بهادر). پیمانی زاد2

. همایش بین المللی "اجرای ورزشی، جذابیت و سبک زندگی قابل عرضه بر تصویر برند شخصی ورزشکار

 تهران.

3. Coakly, J. (2009). Sport in society: Issues and Controversies. (10th ed). New 

York: Mc-Graw-Hill. 98. 
(. تدوین راهبردهای  1396. افوزه، محمدصادق، مظفری، سید امیر احمد، آقایی، نجف و صفاری، مرجان)4

.216-199( 43)9مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران. مطالعات مدیریت ورزشی،   
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پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. در این پژوهش، جهت  -روش پژوهش از نوع توصیفی روش کار:

پرسشنامه میان افراد  248به این ترتیب، تعداد  استتعیین حجم نمونه از روش فرمول کوکران بهره گرفته شده 

ابی به اهداف تحقیق شده مورد تحلیل قرار گرفت. برای دستیی بازگشت داده پرسشنامه 248جامعه پخش شد و 

شده در بکارگرفته از پرسشنامه استاندارد تاثیر تبلیغات بر وفاداری مصرف کنندگان استفاده گردید. در پرسشنامه

ای گزینهمند بودند، مبادرت به استفاده از طیف پنجهای نسبی بهرهاین پژوهش، از آنجا که سؤاالت از مقیاس

ترتیب اطالعات کیفی با مقادیر باشد( و بدینکامالً مخالف تا کامالً موافق میها شامل طیف از لیکرت شد )گزینه

پژوهش نوع از هدف لحاظ از پژوهش ها مالک عمل قرارگرفت. اینکمّی و عددی تعبیرشدند و در محاسبه

 باشد. می شاخه همبستگی و از توصیفی تحقیق نوع از روش نظر از و است کاربردی های

 وجود دارد یارتباط معنادار کیمصرف کننده نا یو وفادار غاتیتبلیافته های تحقیق نشان داد که بین  یافته ها:
( 482/0( برابر )βهمچنین میزان اثرگذاری تبلیغات بر وفاداری مصرف کننده باتوجه به ضریب مسیر استاندارد )

جهت با آن و به ی مصرف کننده ؛ همدهد به ازای یک واحد افزایش در تبلیغات، وفادارباشد که نشان میمی

( واحد افزایش خواهد یافت و بین تبلیغات و وفاداری مصرف کنندگان نیز ارتباط معناداری وجود 482/0اندازۀ )

 داشت.

: نتایج بدست آمده حاکی از آن می باشد که تبلیغات بر ئوفاداری مصرف کنندگان برند نایک نتیجه گیری

 تاثیرگذار می باشد.

 تبلیغات،وفاداری، مصرف کنندگان، برند ،نایک واژه:کلید 

 مقدمه:

 محیط گرافیک در امروزه که است برند یک تبلیغ رشد روبه رویکرد مهمترین و جدیدترین محیطی، تبلیغات

 بهبود در میتوانند دارند، تبلیغات انواع سایر با مقایسه در که تأثیری به توجّه با تبلیغات این .است شهری مطرح

 داشته مهمی جایگاه برند، به وفاداری نهایت در و مشتریان و مخاطبان اذهان در ترویج یک برند و آگاهی

 (.29،ص1993سولیوان، و باشند)سایمون

 سازمانها ویژه وقتی به می آید، شمار به بازاریابی مدیریت در فزاینده اهمیت با حوزه ای برند مدیریت امروزه

 مهمترین از یکی (.1995می دهند)لیزر،  سوق پیچیده و ناملموس های پیام مخابره سمت به را تالشهایشان

 بین رابطه از بهتری درک وگسترش فراهم آوردن چگونگی مواجه اند، آن با برند مدیران امروزه که مسائلی
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 مطرح بسیاری عوامل بازاریابی مدیریت ادبیات در ویژه که به است، مشتری وفاداری و برند مثل هاییسازه

  (.2001ریو، اثرگذاراست) مشتری وفاداری بر که شده

لذا با توجه به اهمیت برند برخود الزم دانستیم که در مورد وفاداری مصرف کنندگان این برند به ویژه برند نایک  

 تجارت و دارد تأثیر مشتری رفتار بر برندها و اینکه تبلیغات چه تاثیری می تواند بر آنها داشته باشد. ویژگیهای

 (.1388نیازدارد)جوانمرد برندگذاری راهبرد به امروز

در این پژوهش از تاثیر تبلیغات نیز بر خالف تحقیقات دیگر استفاده گردیده است تا بتوان تاثیر آنها را بررسی 

 کرد و بیشتر در خرید و استفاده از محصوالت برند ورزشی دقت به خرج داد.

 روش شناسی:
شاخه  و از توصیفی تحقیق نوع از روش نظر از و است کاربردی هایپژوهش نوع از هدف لحاظ از پژوهش این

نفر بود که از میان آنها تمامی افراد با محقق همکاری داشتند .جهت 248باشد.جامعه آماری پژوهش می همبستگی

ابسته و میانجی پژوهش از گیری متغیرهای مستقل، وبرای اندازه تعیین حجم نمونه از روش فرمول کوکران و

های بدست آمده از پرسشنامه، میزان ضریب اعتماد با استفاده از دادهاست. گرفته شدههای استاندارد بهرهپرسشنامه

 انحراف میانگین، میانه، از توصیفی آمار بخش گردید. درمحاسبه SPSSتوسط نرم افزار با روش آلفای کرونباخ 

 جهت اسمیرنوف کلوموگروف آزمون از ابتدا نیز استنباطی آمار بخش استفاده شد. در آماری جداول و معیار

 ها استفاده شد.بودن داده نرمال کردن مشخص

 یافته ها:

 . نتایج آزمون تاثیر تبلیغات بر وفاداری مصرف کنندگان نایک1جدول 

ضرایب  متغیر

غیراستاندا

 رد

 (B) 

ضرایب  خطای استاندارد

 استاندارد

 (β) 

-سطح معنی tآمارۀ 

 داری
 (Sig) 

نتیجه در 

 مدل

 -- 000/0 346/9 -- 208/0 94/1 مقدار ثابت

اثرگذار  000/0 762/10 56/0 053/0 568/0 تبلیغات

 است

 -آمارۀ دوربین

 واتسون

 خطاها در مدل همبسته نیستند.  78/1
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ضریب تعیین 

 شدهتعدیل

 شود. تبلیغات تبیین می % از تغییرات وفاداری مصرف کننده توسط 59 59/0

 Fداری سطح معنی

 فیشر

 شود. رابطة خطی مدل پذیرفته می 000/0

 تبلیغات بر وفاداری مصرف کننده تأثیر مستقیم مثبت دارد.  نتیجه

( است و 05/0باشد که کمتر از مقدار )( می000/0داری مدل رگرسیون برابر مقدار )باتوجه به جدول سطح معنی

شان می شان از آن دارد که ن صل از این جدول ن ست.. نتایج حا صرف کننده اثرگذار ا دهد تبلیغات بروفاداری م

فادار غاتیتبل نیب نا یو و نده  ـــرف کن نادار کیمص باط مع غات  .وجود دارد یارت تاثیر تبلی به  باتوج  همچنین 

برمصــرف کننده برند نایک ارتباط معناداری وجود داشــت که نتایج حاصــل از آزمون تاثیر تبلیغات بر رضــایت 

 آمده است.2مصرف کننده برند  نایک در جدول 

 :تاثیر تبلیغات بر رضایت مصرف کننده برند نایک2جدول
ضرایب  متغیر

غیراستاندارد 

(B) 

خطای 

 دارداستان

ضرایب 

 استاندارد

 (β) 

آمارۀ 
t 

-سطح معنی

 داری

 (Sig) 

نتیجه در 

 مدل

 -- 000/0 58/9 -- 220/0 107/2 مقدار ثابت

اثرگذار  000/0 64/8 482/0 056/0 483/0 تبلیغات

 است

 خطاها در مدل همبسته نیستند.  88/1 واتسون -آمارۀ دوربین

 شود. رضایت مصرف کننده توسط تبلیغات تبیین می از تغییرات %59 49/0 شدهضریب تعیین تعدیل

 شود. رابطة خطی مدل پذیرفته می 000/0 فیشر Fداری سطح معنی

 تبلیغات بر وفرضایت اداری مصرف کننده تأثیر مستقیم مثبت دارد.  نتیجه

( است و 05/0مقدار )باشد که کمتر از ( می000/0داری مدل رگرسیون برابر مقدار )باتوجه به جدول سطح معنی

ارتباط  کیمصرف کننده برند نا تیو رضا غاتیتبل دهد تبلیغات بر وفاداری مصرف کننده است بنابراین،نشان می

 .وجود دارد یمعنادار

 بحث و نتیجه گیری:

نتایج تحقیق نشان داد که بین تبلیغات و وفاداری مصرف کنندگان برند نایک ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد 

و این نشان از آن دارد که افرادی که از برند نایک استفاده می کنند با اطمینان و اعتمادی که به این برندو شرکتش 
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نتایجی که از آزمون تاثیر تبلیغات بر وفاداری مصرف کنندگان  دارند محصول خود را انتخاب کرده اند و با توجه به

برند نایک انجام گردید مشخص شد که هر چه تبلیغات برای این محصول بیشتر باشد میزان خرید و استفادبه و در 

ه نهایت میزان وفاداری مصرف کنندگان واستفاده کننداگان از این محصول نیز بیشتر می شود. همچنین با توجه ب

آزمون تاثیر تبلیغات بر میزان رضایت مصرف کنندگان برند نایک مشخص گردید که بین آنها ارتباط معناداری 

وجود دارد و این نشان از آن دارد که هر چه میزان تبلیغات این محصول و این برند بیشتر باشد بر میزان رضایت 

شد و رضایت استفاده کنندگان را هم بیشتر کند و این استفاده کنندگان می تواند تاثیر مثبت و معناداری داشته با

می تواند خود به نوعی در میزان تداوم این شرکت و زیاد شدن میزان مصرف کنندگان این برند تاثیر داشته باشد 

 و رضایت و وفاداری آنها را نیز بیشتر کند. 

 منابع:
 دانش. نگاه :تهران ،"بازاریابی مدیریت مبانی( 1384)حس پور، اسماعیل -1

  سایت ها وب و اینترنتی برند ویژگیهای بررسی (.1388اکبر ) علی زاده، سلطان اهلل، حبیب جوانمرد، -2

 "(طریق اینترنت از فرهنگی محصوالت خرید :موردی مطالعه )مشتریان وفاداری و اعتماد بر تأثیرآن و

 .256-225 ص ، 53 شماره چهاردهم، دوره بازرگانی، فصلنامه پژوهشنامه

3- Keller, K. L. (1998), "Strategic Brand Management: Building,Measuring, and Managing 

Brand Equity", Newjeursy: Prentice Hall, Upper Saddle River.     
4- Lassar, W., Mittal, B. and Sharma, A. (1995) “Measuring customer-based brand 

equity”, Journal of Consumer Marketing, Vol.12 No. 4, pp. 11-19. 
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اقتصاد مقاومتی موضوع مهمی است است که به تازگی توجه پژوهشگران حوزه مدیریت  زمینه و هدف:

راهکارهای تحقق ورزشی را به خود جلب کرده است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر شناسایی 

 اقتصادمقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران بود.

ی با توجه به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی از نوع گراند تئوری و به شیوه روش کار:

نفر(  15های نیمه ساختاریافته )تعداد= ( استفاده شد. نخست، مطالعات اولیه انجام شد. سپس، مصاحبه1992) گلیزر

 ه از موضوع پژوهش انجام شد.با نخبگان آگا

توانند در اقتصادمقاومتی در ورزش دانشگاهی نشان می 49نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که ها: یافته

ی مقوله 4بندی شدند. درنهایت، مفهوم طبقه 13ها در ی کدگذاری محوری، نشانمؤثر باشند. سپس، در مرحله

رسانی، تحرک و پویایی، توسعه ی آموزش و اطالعانتخابی شامل مقولهی حاصل از کدگذاری شدهشناسایی

 بندی شدند.اجتماعی و مشارکت فعال طبقه

های ها، مفاهیم و مقولهتوانند از نشانبدنی آموزش عالی کشور میگذاران تربیتسیاستبنابراین  گیری:نتیجه

 دن اقتصادمقاومتی در ورزش دانشگاهی استفاده کنند.های آتی خود برای عملیاتی شریزیشناسایی شده در برنامه

 مشارکت فعال، تحرک و پویایی اقتصادمقاومتی، ورزش دانشگاهی، کلیدواژه ها:

 
 

 مقدمه: .1

یکی از موارد مهم در اقتصاد، ثبات اقتصاد کشورهاست، گاهی ممکن است این ثبات با تهدید 

مواجه شود؛ بنابراین یکی از دغدغه های اقتصاددانان و سیاست مداران، بازگرداندن اقتصاد کشورها 

می به شرایط ثبات و پایداری است. در مورد فشارهای خارجی که به کشورها وارد می شود از مفاهی

مانند تاب آوری، آسیب پذیری اقتصادی، شکنندگی اقتصادی، پایداری و تداوم و ... استفاده می 

مقاومتی را معیاری از ظرفیت یک اقتصاد در مواجهه با اقتصاد(، 2013) بورمن و همکاران(. 1شود)

ای مقاله( در 2016) ایقلعه (.2کنند)یک شوک و برگشت به موقعیت قبل از آن شوک تعریف می

مقاومتی در اقتصاد ایران به این نتیجه رسید که هایی برای ارزیابی اقتصادبا عنوان تعیین شاخص
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 مورد اقتصاد کشور در مدیریت سبک باید و دارد قرار نامطلوبی وضعیت در ایران در اقتصادمقاومتی

 یایده باید دانشگاه لذا است عمومی یمطالبه و تفکر یک مقاومتیاقتصاد(. 3گیرد) قرار بازبینی

دانشگاه و مخصوصاً بخش  طرفی، از کند؛ مشخص را حدودش و کند تبیین را مقاومتیاقتصاد

 باشد داشته برنامه آموزشی هایسرفصل و هاشیوه در تغییر و اصالح برای ورزش دانشگاهی باید

 تحویل جامعه به نوآور و کارآفرین خالق، انسانی منابع بوده و جامعه نیازهای پاسخگوی بتواند تا

های کالن رو، پژوهش حاضر درصدد است تا با توجه به اهمیت موضوع و سیاستازاین دهد.

ها و مؤسسات های مختلف سازمانآموزش عالی مبنی بر عملیاتی کردن اقتصادمقاومتی در بخش

 بپردازد.کشوری، به شناسایی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران 
  شناسی:روش .2

ی مربوط و روش اجرای پژوهش از روش گراندد تئوری)رهیافت ظاهر شوندهاین پژوهش کیفی بود 

آوری اطالعات در پژوهش حاضر، روش (. ابزار جمع4(  استفاده شد)1992به اثر گلیزر، 

احبه شد. روش نفر( نخبگان آگاه از موضوع پژوهش مص 15های کیفی بود که با )تعداد=مصاحبه

. ها تا حد اشباع نظری ادامه یافتصورت نظری)هدفمند( بود. انجام مصاحبهگیری بهنمونه

علمی علوم نفر اعضاء هیئت 7ها،برنامه دانشگاهبدنی فوقنفر از مدیران تربیت 2شوندگان، مصاحبه

بدنی ر اداره کل تربیتنفر مدیران د 2علمی در رشته اقتصاد، نفر اعضاء هیئت 2ها،ورزشی دانشگاه

  نفر افراد متخصص در حوزه اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش بودند. 2وزارت علوم و 

 

 ها: یافته

 

های پژوهشکدگذاری انتخابی یافته - 1جدول   
 مفهوم مقوله

رسانیآموزش و اطالع  

 سازی واژه اقتصاد مقاومتیشفاف 

 های درسیسرفصل 

 افزاییدانش 

 گرااقتصاد برون  تحرک و پویایی
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 زااقتصاد درون  

 اعتماد بین تولیدکننده و مشتری 

 هاگذاریمدیریت و سیاست 

 ها در ورزش دانشگاهیحضور رسانه 

 توسعه اجتماعی

 نهادینه شدن فرهنگ 

 هابهداشت محیط زیستی دانشگاه 

 پذیریانعطاف 

 مشارکت فعال
 مشارکت خیرین 

 ترویج فرهنگ داوطلبی 

 

 

 

 

 گیری: نتیجه
رسانی بود که رسیدن به درک شده در این پژوهش، آموزش و اطالعهای شناسایییکی از مقوله

کردن سهم و نقش هرکسی در اجرای اقتصادمقاومتی مشترکی از مفهوم اقتصاد مقاومتی، مشخص

های ها، اضافه شدن متون یا سرفصل درسی در حیطه اقتصادمقاومتی، آموزش روشدر دانشگاه

هایی از راهکارهای عملیاتی شدن استفاده از تجهیزات ورزشی برای دانشجویان، نمونهصحیح 

های دیگر رسانی بودند. تحرک و پویایی از مقولهاقتصادمقاومتی مرتبط با مؤلفه آموزش و اطالع

های مطرح توان به ارتباط با دانشگاهها در خصوص این مقوله میشده بود. ازجمله شاخصشناسایی

سپاری در تولید داخلی، خوداتکایی در شرایط بحرانی، معرفی ا در زمینه ورزش، حمایت از بروندنی

کردن تولیدات ملی و تولیدکنندگان برتر داخلی، ارتقاء استانداردهای خدمات پس از فروش، 

اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی به جای شعار دادن اشاره کرد. توسعه اجتماعی 

های سازی اقتصادمقاومتی در ورزش دانشگاهی بود. این مقوله دارای نشانراهکارهای دیگر پیاده از

مختلفی همچون برقراری ارتباط بین دانشجویان و تولیدکنندگان ورزشی داخلی، افزایش فرهنگ 

مشارکت در مواقع بحران، داشتن رویکرد محیط زیستی مسئوالن، ایجاد ساختارسازمانی منعطف با 
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شده، مشارکت فعال بود. این مقوله نیز های شناساییپذیری بود. یکی دیگر از مقولهقابلیت انطباق

ها، توجه به خیرین در حیطه ورزش های مختلفی مانند ایجاد صندوق خیریه در دانشگاهدارای نشان

ورزشی  های داوطلبان ورزشی و غیرورزشی در برگزاری رویدادهایدانشگاهی، استفاده از ظرفیت

 پژوهشی هایو طرح هانامهپایان انجام طریق از تواندمی دانشگاهبر این اساس، ها بود. دانشگاه

این  بیشتر غنای به مقاومتیاقتصاد یدرزمینه کاربردی و ایتوسعه بنیادی تحقیقات انجام جهت

 نماید. ارائه را کشور در مقاومتی اقتصاد تحقق جهت اجرایی راهکارهایی و افزوده مبحث

 منابع:
ج و در بیان مقام (، مولفه های اقتصاد مقاومتی در ادبیات رای1393. شعبانی، احمد؛ نخلی، سیدرضا)1

 معظم رهبری، فصلنامه آفاق امنیت، سال هفتم، شماره بیست و پنجم.
2. Boorman, J.; Faajgenbaum, J.; Ferhani, H.; Bhaskaran, M.; Arnold, D. and H.A. 

Kohli (2013), “The Centennial Resilience Index: Measuring Countries Resilience 

to Shock”, Global Journal of Emerging Market Economies, 5(2), pp. 57-98. 

3. Ghalei, F. (2016). Determining an Index to Evaluate the Resistance of the 

Iranian Economy. International Journal of Resistive Economics, 4(1), 48-65. 

ارتباط توانمند سازی و رضایت شغلی کارکنان اداره های ورزش 

 وجوانان استان یزد
 حسن آتش افروز*1، ایرج توتونچی2، خدیجه ملک3

 )*نویسنده مسئول(.. کارشناس ارشد مدیریت ورزش ، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران. 1

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد کرمان ، ایران.. 2

 . کارشناس تربیت بدنی ، دانشگاه خوارزمی ،تهران، ایران. 3 

(ha.atash@gmail.com)*Email:  

 چکیده

 یبهتر با کارمندان یطیآن توجه داشته باشند تا بتوانند مح دبهیبا دیجد رانیاست که مد ییاز مهارتها یتوانمندساز زمینه و هدف:

. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر شناسایی تأثیر توانمند سازی کارکنان با رضایت شغلی کارکنان می باشد موثرتر داشته باشند
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استان  کارکنان اداره های ورزش وجوانان هیمنظور کل نیروش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایش همبستگی می باشد. بد روش کار:. 

کرده اند. محیط پژوهش از نوع مطالعات میدانی است که ابزار جمع آوری اطالعات  یاریمارا قیتحق نیباشند درا ینفر م 145که 

دو بخش  یپرسشنامه حاو . مورد تایید قرار گرفته استتوسط اساتید مدیریت پرسشنامه های معتبری هستند که روایی و اعتبار آنها 

. بوده است کرتیل یدرجه ا 5 اسیسئوال در مق 35 یو حاو نی( تدو1990سط اسکات و ژاف )تو یباشد پرسشنامه توانمندساز یم

 طیرفتار عادالنه، ارتباطات، مح ،یمیمشارکت، کار ت ه،یاهداف، روح یشده که عبارتند از : روشن لیمولفه تشک 8پرسشنامه از  نیا

نسخه   SPSSایی ، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار به منظور اندازه گیری قابلیت پای ی.کار سالم و شناخت و قدردان

 انجام گردیده است.  22

حاصل  جپرداخته شد. نتای زدبدنی استان ی تشغلی کارکنان ادارات تربی تتوانمندسازی و رضای نبی یافته ها نشان می دهدها: یافته

 ،کار گروهی ،رفتار عادالنه، شناخت و قدردانی ه،روشنی اهداف، روحی شاز بررسی فرضیه های پژوهش نشان می دهد که با افزای

ها نشان یافته .ابدمی ی شافزای زدشغلی در کارکنان اداره های ورزش وجواناناستان ی تکار سالم، رضای طمشارکت، ارتباطات و محی

 شد.  دادند که ارتباط معنا داری بین توانمند شدن کارکنان با رضایت شغلی آنان می با

 کارکنان را در ادارات یعموم یشغل تیرضا ی توانم یتوانمندساز شیبا افزا ی رسدبنظر م قیتحق جیبا توجه به نتا گیری:نتیجه

مشخص شده به منظوررفع کمبودها وتالش  یازهایبر اساس نوزارت ورزش وجوانان  شود یم شنهادیپ.داد شیافزاورزش وجوانان 

 واجرا کند.  یطراح یآموزش یدرقالب دوره ها، کارگاه ها وجزوه ها یداتیکارکنان، تمه یتوانمندساز یبرا

 توانمندسازی، رضایت شغلی کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1

نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه، خالقیت و نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمانی محسوب 

پیشرفت در سیستمهای فنی و سازمانی توسط نیروی انسانی صورت می گیرد. می شود، چرا که هرگونه بهبود و 

باشد هر سازمان و مدیریتی بتواند توان فکری و اندیشه های کارکنان در سازمان به عنوان سرمایه نهفته و راکد می

واهد شد. نیروی انسانی های نهفته بیشترین استفاده را بکند به همان اندازه امکان رشد وتوسعه میسر خاز این سرمایه

شود هر چقدر از اندیشه و فکر بیشتر استفاده نماید بر خالف سایر منابع با مصرف کردن کاهش و یا مستهلک نمی

بهمان اندازه توانایی اش بهبود می یابد. امروزه توانمندسازی  کارکنان مورد توجه صاحبنظران و کارشناسان 

همانگونه که سازمان ها به مقابله با چالش های سازمانی بر می خیزند و بهبود مدیریت منابع انسانی واقع شده است. 

مستمر را در اولویت قرار داده اند، نیاز بیشتری به حمایت و تعهد کارکنان و درگیرکردن آنها در کار احساس می 

یری از توان کارکنان شود. توانمندسازی تکنیکی نوین و موثر در جهت ارتقای بهره وری سازمان به وسیله بهره گ

متاسفانه تاکنون در داخل کشور تحقیقات بسیار کمی جهت بررسی ارتباط توانمندسازی و رضایت شغلی  .است

صورت گرفته است. کمبود چنین تحقیقاتی در حیطه ورزش و سازمانهای ورزشی مشهودتر است. با توجه به 
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سازی و رضایت شغلی در خارج از کشور و فقدان کمبود تحقیقات انجام گرفته در خصوص رابطه بین توانمند

 م.یچنین تحقیقاتی در داخل، اقدام به انجام تحقیق حاضر نمود

  شناسی:روش .2
 کارکنان اداره های ورزش وجوانانازبین منظور  نیروش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایش همبستگی می باشد. بد

کرده اند. محیط  یاریمارا قیتحق نیدرا نفر 70که به روش نمونه گیری غیرتصادفی باشند ینفر م 145استان که 

پژوهش از نوع مطالعات میدانی است که ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه های معتبری هستند که روایی و 

پرسشنامه  باشد یدو بخش م یپرسشنامه حاو . مورد تایید قرار گرفته استتوسط اساتید مدیریت اعتبار آنها 

. بوده است کرتیل یدرجه ا 5 اسیسئوال در مق 35 یو حاو نی( تدو1990توسط اسکات و ژاف ) یتوانمندساز

رفتار عادالنه،  ،یمیمشارکت، کار ت ه،یاهداف، روح یشده که عبارتند از : روشن لیمولفه تشک 8پرسشنامه از  نیا

به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی ، از روش آلفای کرونباخ و  ی.کار سالم و شناخت و قدردان طیارتباطات، مح

انجام گردیده است. در این پژوهش عالوه بر آمار توصیفی مانند میانگین  22نسخه   SPSSبا استفاده از نرم افزار 

ده و انحراف استاندارد، جداول و نمودارها از ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفا

 شد. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف به منظور اطمینان از طبیعی بودن توزیع ها استفاده شد. 

 ها: یافته

( بر اساس متغیر 7/85)نفر  60با  بیشترین فراوانی دهد کهآماری پژوهش نشان می آمار توصیفی مربوط به نمونه

و در متغیر سن  کارشناسی بر اساس مقطع تحصیلی( 1/57)نفر  40با  و بیشترین فراوانی مردانجنسیت مربوط به 

  باشد.سال می 35-40( مربوط به رده سنی 4/31)نفر  22با  بیشترین فراوانی

ی کارکنان جدول شغل تیو رضا یتوانمندساز نیرابطه ب یپژوهش بررس های هیدر چارچوب فرض جینتا یبررس

.توانمندسازی ورضایت شغلی را نشان میدهدزیرنتایج ضریب همبستگی چندگانه رابرای متغیرهای   

 نتایج آزمون ضریب همبستگی چندگانه در ارتباط با هشت فرضیه :

 جدول نتایج آزمون ضریب همبستگی چندگانه

 نتیجه گیری ضریب همبستگی متغیر مالک متغیر پیش بین

 معنادار است =77/0r رضایت شغلی توانمندسازی 
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همانگونه که در جدول مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین توانمندسازی و رضایت شغلی کارکنان 

-بینی میمی باشد، به عبارت دیگر، توانمندسازی رضایت شغلی را پیش =r 77/0ادارات ورزش وجوانان برابر با 

 .کند
 گیری: نتیجه

 r:01/0همبستگی معنادار و مثبت وجود داشت ) یشغل تیدهنده آن با رضا لیتشک یو مولفه ها یبین توانمندساز

 .ابدییبهبود م ورزش وجوانانکارکنان ادارات  یشغل تیرضا ،یتوانمند شیبا افزا گر،یبه عبارت د( 

امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پی آن جوامع در گرو استفاده صحیح 

(. بی شک در جهان پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز آنچه موجبات 2002نیروی انسانی است )گلمن،از 

حاضر به  قیدر تحق .کند، نیروی انسانی با کیفیت، خالق و پویاستتحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین می

 جیپرداخته شد. نتا زدیاستان  وانانورزش وجکارکنان ادارات  یشغل تیو رضا یتوانمندساز نیارتباط ب یبررس

رفتار عادالنه، شناخت  ه،یاهداف، روح یروشن شیدهد که با افزا یپژوهش نشان م یها هیفرض یحاصل از بررس

ورزش در کارکنان ادارات  یشغل تیسالم، رضا ارک طیمشارکت، ارتباطات و مح ،یکار گروه ،یو قدردان

دارد و هر چه  ریکارکنان تاث یشغل تیبر رضا ینشان داد که توانمندساز جینتا. ابدی یم شیافزا زدیاستان  وجوانان

 یشغل تیو رضا یتوانمندساز نیب نیاست همچن شتریانها ب یشغل تیکارکنان باالتر باشد، رضا یسطح توانمندساز

توانند  یکارکنان م یو توانمند ساز یشغل تیامن (.1395)شیخ علی بابایی ، وجود ندارد یکارکنان زن و مرد تفاوت

و از  ندیکه ممکن است کارکنان نسبت به شغل خود داشته باشند، عمل نما یتینارضا یبرا یبه عنوان پادزهر قو

 شیباال را افزا تیفیارائه عملکرد با ک یکارکنان را برا لیکنند و تما یریخروج کارکنان از دستگاه جلوگ

 (1396)جمشیدیان،.دهند

 منابع:
1. Golman, D. Boy Yatzis, R. Mckee, A. (2002) Primal leadership. T D, psycho Info 56 Issue 

3. 81-83.  

، تاثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی بخش ماهان، 1395 - مینا شیخ علی بابایی .2

  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت . اقتصاد و حسابداری،

در اداره کل  یشغل تیکارکنان بر رضا یو توانمندساز یشغل تیامن ریتاث ( ،1396محمد امین جمشیدیان) .3

ی دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم استان مرکز یراه و شهرساز

 و تحقیقات، تهران، ایران

http://scholar.conference.ac/index.php/download/search/layout-result/authors-1.%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20%D8%B4%DB%8C%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://scholar.conference.ac/index.php/download/search/layout-result/authors-1.%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20%D8%B4%DB%8C%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 

 53 
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ارائه مدل تاثیر عوامل زیست محیطی بر رفتار خرید سبز مصرف هدف پژوهش حاضر بررسی : زمینه و هدف

 می باشد. کنندگان پوشاک ورزشی

تمامی مصرف کنندگان پوشاک که در آن ، حاضر توصیفی از نوع همبستگی است پژوهش روش روش کار:

براساس جدول مورگان و و جامعه  عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه نسبت به حجمبه ورزشی شهر سنندج

در این  صورت تصادفی انتخاب شدند.عنوان نمونه آماری به به  مصرف کنندگان پوشاک ورزشی 368کرجسی 

همچنین اعتبار سازه پرسش نامه مذکور نیز توسط تحلیل عامل  .تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد 

  ..پرسش نامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید اکتشافی مورد تایید قرار گرفت و پایایی

ها نشان دادند مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بوده و ابعاد عوامل زیست محیطی یعنی یافتهها: یافته

دانش زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی زیست محیطی و انتظارات زیست محیطی بر رفتار سبز خرید محصوالت 

ورزشی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج ضریب همبستگی از رابطه مثبت و معناداری بین متغیر و مولفه 

 های زیست محیطی با  رفتار سبز خرید محصوالت ورزشی برخوردار می باشد.

اد تمایل به داشتن احساس مسئولیت نسبت به مسائل زیست محیطی و ایج یافراد جامعه برابنابراین  گیری:نتیجه

ت سازگار با محیط زیست، در ابتدا باید به این درک و عقیده برسند که تمامی افراد جامعه در الاستفاده از محصو

حفاظت از محیط زیست انجام دهند و زمانی که  یش خود را براالبرابر محیط زیست مسئول بوده و باید تمام ت

 .واند به یک رفتار محیط زیست دوستانه در فرد تبدیل شودت این احساس مسئولیت با درک کامل همراه شود می

 عوامل، زیست محیطی، رفتار خرید سبز ، پوشاک ورزشی، سنندج کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1

امروزه مسائل زیست محیطی و حفظ محیط زیست یکی از مهمترین معیارهایی است که مصرف کنندگان هنگام 

لذا با توجه به این که مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت خرید ان را مدنظر قرار می دهند. 

باالیی دارند، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت های بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد 

ی مناسب زمانی شد و از این طریق شرکت ها می توانند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابند. موضع ساز

شروع می شود که شرکت ها آنچه عرضه می کنند نسبت به شرکت های رقیب تفاوت معناداری داشته باشد و 

(. از این رو شرکت ها باید تاثیرات زیست محیطی خود را در 1بدین وسیله برای مشتریان ارزش آفرینی می کنند)

(. در غیر این صورت به وسیله 2قابل توجهی کاهش دهند)تولید، توزیع وتامین مواد اولیه و مصرف انرژی به طرز 
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قوانین و تقاضای سرسختانه مشتریان به عقب رانده خواهد شد. بنابراین بهترین استراتژی برای بازاریابان ارئه 

 (.3اطالعات مشروح در مورد اعتبار زیست محیطی محصوالتشان به مشتریان است)

محیطی نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در بلندمدت تأثیرگذار  ئل زیستکه مسا کند این کار اطمینان حاصل می

کنند.  می تسهیل جامع اقدامات عههایی، جستجو را برای یافتن امکان کاهش هزینه و توس هستند. چنین سیستم

ورت بخشند. در ایران ، اقدامات و فعالیت هایی به صورت پراکنده ص وه، آنها انگیزش کارکنان را ارتقا میالبع

پذیرفته است که در ارتباط نزدیک با تحقیق مذکور می باشد. لیکن ،مطالعه جامع و کاملی در این زمینه صورت 

نپذیرفته است. نبود تحقیقات در زمینه مسائل زیست محیطی در سازمان های ورزشی انجام تحقیق مذکور را 

 .می سازدالزام ضروری و 

  شناسی:روش .2
تمامی مصرف کنندگان پوشاک ورزشی شهر که در آن ، از نوع همبستگی استوحاضر توصیفی  پژوهش روش

 368براساس جدول مورگان و کرجسی و عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه نسبت به حجم جامعه به سنندج

قیق از پرسش در این تح صورت تصادفی انتخاب شدند.عنوان نمونه آماری به به  مصرف کنندگان پوشاک ورزشی

نامه محقق ساخته استفاده شد که در بخش اول، شامل مشخصات فردی )سن ،جنست ،وضعیت تاهل، تحصیالت 

و....( و بخش دوم آن را پرسش نامه تاثیر مسائل زیست محیطی بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان  تشکیل داد. 

اطمینان از روایی صوری و محتوایی سواالت،  ارزشی لیکرت تنظیم گردید. برای 7پرسش نامه بر اساس مقیاس 

از نظرات چندین نفر از اساتید مدیریت ورزشی، که در این زمینه تخصص داشتند، استفاده شد. همچنین اعتبار 

سازه پرسش نامه مذکور نیز توسط تحلیل عامل اکتشافی مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسش نامه از ضریب 

گزارش داده شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری  1و تایید گردید که در جدول   آلفای کرونباخ محاسبه

بندی و خالصه به منظور سازمان دادن، طبقه  ااستنباطی )تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل مسیر ( استفاده گردید.

رای آزمون فرضیات بمدل معادالت ساختاری از های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی نمودن داده

  انجام پذیرفت. 23نسخه  Amosو  Spssافزارهای آماری ها با استفاده از نرماستفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده

 ها: یافته

مسائل زیست محیطی با رفتار خرید سبز مصرف کنندگان پوشاک ورزشی نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین 

دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل تحقیق مدل مناسب و برازش شده رابطه مثبت و معناداری وجود 

 ای می باشد.
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 . مدل پژوهش1شکل 

 
: برازش مدل1جدول شماره   

 Chi-square 

         (2X) 

df /df2X     

RSMEA 
CFI 

 

 

     GFI                 

AGFI 

     

NFL 

 924/0 925/0 920/0 923/0 004/0 067/2 64 343/132 میزان 

کوچک  .......................... مالک 

تر از صفر 

 نباشد

کمتر 

 3از 

کمتر از 

05/0 

بیشتر از 

90/0 

بیشتر از 

90/0 

بیشتر از 

90/0 

بیشتر از 

90/0 

برازش  برازش مطلوب تفسیر

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

مشاهده می شود در کل مدل تحقیق با توجه به شاخص های  , همانطور که در جدول و شکل 

مسائل زیست محیطی بر نیکوی برازش مدل مناسبی را نشان می دهد. در  شکل شماره یک تاثیرات 

 را نشان می هد.رفتار خرید سبز مصرف کنندگان پوشاک ورزشی 

 گیری: نتیجه
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تاثیر مسائل زیست محیطی بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان پوشاک ورزشی شهر سنندج  در این پژوهش

کند تا آنها نسبت به مسائل و  وجود دانش زیست محیطی در بین افراد یک جامعه کمک می بنابراین بررسی شد. 

شند و با افزایش حفاظت از محیط زیست قائل با یتر داشته و اهمیت بیشتر برا زیست محیطی درک کامل التمشک

کنترلی ی پیدا خواهد کرد و هر چقدر باورها  باالترکنترلی افراد سطح ی دانش زیست محیطی افراد جامعه باورها 

تر باشد احتمال موفقیت و رسیدن به هدف بیشتر خواهد شد. به همین صورت افزایش آگاهی السطح بای افراد دارا 

حفظ محیط زیست خود که ی افراد جامعه خواهد داشت و فرد برا زیست محیطی تأثیر عمیقی بر رفتار مصرفی 

. ش بیشتر خواهد نمودالتنها شامل محیط طبیعی اطراف او نخواهد بود و وجود خود شخص را نیز در بردارد، ت

در پژوهش  رفتار خرید سبز مصرف کنندگان پوشاک ورزشی شهر سنندجبر مسائل  زیست محیطی  نتیجههمچنین 

میتوان ( همخوان می باشد. بنابراین در تبین تحقیق حاضر  2010)هیو ( 2009دو ) با نتایج تحقیقات حاضر همسو 

داشتن احساس مسئولیت نسبت به مسائل زیست محیطی و ایجاد تمایل ی نمود که افراد جامعه برا  اللچنین استد

و عقیده برسند که تمامی افراد جامعه  ت سازگار با محیط زیست، در ابتدا باید به این درکالبه استفاده از محصو

حفاظت از محیط زیست انجام دهند و زمانی که  یش خود را براالدر برابر محیط زیست مسئول بوده و باید تمام ت

 .تواند به یک رفتار محیط زیست دوستانه در فرد تبدیل شود این احساس مسئولیت با درک کامل همراه شود می
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در استان  یورزش یعوامل موثر بر توسعه گردشگر یو رتبه بند نییهدف از پژوهش حاضر، تع زمینه و هدف:

 است. یسلسله مراتب لیکردستان با استفاده از تحل

کارشناسان بخش گردشگری نخبگان در زمینه گردشگری ورزشی )جامعه آماری این پژوهش شامل  روش کار:

استان کردستان می باشد. با توجه به این که رویکرد ، اساتید مدیریت ورزشی( سازمان گردشگری و میراث فرهنگی

تحلیل سلسله مراتبی براساس نظرات تعداد محدودی از افراد )به بیانی دیگر زمانی از این رویکرد استفاده می شود 

را اتخاذ گیری بهترین تصمیم تصمیمکه در آن مدیران یا صاحب نظران بخواهند از بین اطالعات فراهم شده برای 

 .شودیند( محاسبه مینما

 نرم خروجی براساس استان کردستانتوسعه گردشگری ورزشی در  بر موثر های شاخصنتایج نشان داد، ها: یافته

( 2 208/0با وزن گردی  طبیعت های جاذبه (1: بودند شرح این به اولویتی دارای 005/0 سازگاری نرخ با و افزار

های جاذبه( 4 184/0با وزن  کوهنوردی به مربوط های جاذبه معیار( 3 205/0با وزن  گردشگری های زیرساخت

 صید و شکار به مربوط های جاذبه (  معیار6و   146/0 مدیریتی باوزن ( معیار5  146/0با وزن  زمستانی هایورزش

  .111/0کردستان با وزن  استان هایکوهستان در

کوهستانی، مسئوالن ورزشی اداره ورزش و جوانان و مسئوالن ذیربط شامل شهرداری مناطق  گیری:نتیجه

مسئوالن سازمان گردشگری منطقه با توجه به اولویت عوامل موثر بر توسعه گردشگری در مناطق کوهستانی استان 

کردستان نسبت به ایجاد فضایی مناسب با امکانات رفاهی مطلوب پذیرای گردشگران ورزشی باشند در این راستا 

های الزم بین این سه ارگان برقرار باشد تا با مدیریت صحیح انواع ورزش های کوهستانی برای باید هماهنگی 

 .گردشگران ورزشی مهیا گردد

 ی.سلسله مراتب لیتحل، استان کردستان ی،ورزش یتوسعه گردشگر کلیدواژه ها:

 مقدمه: .1

 ابزارها و از یکی عنوان به محلی و ایمنطقه -ملی از اعم آزمایشی هایطرح چهارچوب در امروزه گردشگری

 ناحیه است، عمران عامل مهمترین که گردشگری رودمی شمار به زدایی توسعه و محرومیت مهم هایمولفه

 و توزیع شده منطقه ای سطح در اجتماعی و اقتصادی توسعه موجب که سودآوری است و ارزآور فعالیتی

 در و مهم بزرگ صنایع از یکی نیز ورزش (. امروزه1دارد ) دنبال به را اشتغال سطح همچنین و درآمد عادالنه

 ایجاد عوامل متداولترین از یکی ورزش همچنین .دارند اشتغال آن در جهان سراسر در بسیاری افراد و دنیاست

 و گردشگری صنعت دو ترکیب از که است ورزشی( صنعتی و )گردشگری است گردشگران برای انگیزه

 حین در گردشگران مهم فعالیت های از ورزش یکی دیگر عبارت به است. آمده پدید ورزش صنعت
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 سیهاربرو  تتحقیقا (. نتایج2است ) همراه مختلف ورزش انواع با نیز مسافرت و گردشگری و است گردشگری

 مناظر ،خانههارود یحاشیه ،یادر حلاسو ،ملی یهارکپا: مانند یبازطبیعی مناظر دجووکه هددمی ننشا

 چشمه مثل مانیآب در کزامر دجوو و دنبو فصل رچها ا،هوآب و  همانند بههاذجا سایرو  کوهستانی کزامر ییالقی

 شیورز یشگردگری  توسعه نتیجهو در  لفعا شگردگر بجذ ایبر مناسبی فرصت نداتو می معدنیآب  یها

با توجه به اهمیت گردشگری ورزشی و توانایی های این حوزه در جذب گردشگر و نیز عدم  (.3) آورد همافر

انجام تحقیقات مدون و سازمان یافته در زمینه گردشگری در مناطق کوهستانی ضرورت این مساله احساس می 

تان کردستان به شود که عوامل موثر بر جذب گردشگر در مناطق کوهستانی بررسی شود، لذا با توجه به اینکه اس

دلیل دارا بودن ناحیه های زیبا و بکر کوهستانی یکی از مناطق مستعد در زمینه گردشگری کوهستان می باشد 

برخی از پژوهش  نیبا انجام ا رودیگردد. انتظار م یمشخص م شتریراستا ب نیپژوهش در ا تیضرورت و اهم

 یمرتغع گردد و راهکارهاکوهستانی استان کردستان  عوامل موثر بر جذب گردشگر در مناطق رامونیپ هایچالش

 گردد. ییمهم شناسا نیگسترش ا یالزم برا یو عمل یعلم

  شناسی:روش .2
های سلسله مراتبی و با توجه به هدف کاربردی روش انجام پژوهش توصیفی، با توجه به مسیر اجرا جزء پژوهش

کارشناسان بخش گردشگری سازمان زمینه گردشگری ورزشی )بود. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان در 

گیری باشد. در این پژوهش از نمونه، اساتید مدیریت ورزشی( استان کردستان میگردشگری و میراث فرهنگی

هدفمند استفاده شد.که به صورت اشباع نظری صورت گرفته است. ابزار این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته عوامل 

گردشگری ورزشی در مناطق کوهستانی استان کردستان بود. برای تجزیه و تحلیل اطالعات  موثر بر توسعه

گردآوری شده براساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی از نرم افزار اکسپرت چویس استفاده شد به طوری که با 

 کنیم.دو مقایسه ها را براساس معیارها دوبههر یک از گزینهافزار ابتدا استفاده از این نرم

 ها: یافته

نفر مرد 13آزمودنی بر اساس متغییر جنسیت  20از  دهد کهآماری پژوهش نشان می آمار توصیفی مربوط به نمونه

سال، 5-29سال و کمترین آن ها دارای سن  35-39براساس متغیر سن بیشتر افراد دارای سن  نفر هم زن،  7و 

 نفر مربی ورزش 9فرهنگی،  میراث و گردشگری سازمان گردشگری بخش نفر کارشناسان 4براساس متغیر شغل 

 باشد.مینفر هم سایر مشاغل 2نفرکارشناسان ورزش همگانی و  3نفر کارشناسان فدراسیون کوهنوردی و 2، 
 استان کردستان )مولفه ها( کوهستانی مناطق در ورزشی گردشگری توسعه بر موثر اهمیت معیارهای

 تشکیل شد:  1خبره، در این زمینه ماتریس تصمیم گیری نهایی مطابق جدول  20پس از جمع آوری نظرات 
 جدول شمار یک: ماتریس ترکیبی مقایسات زوجی معیارها



 

 61 

 معیار

 مدیریتی

-جاذبه

 های

 و شکار

 در صید

 کوهستان

 هایجاذبه

 کوهنوردی

-جاذبه

 های

 طبیعت

 گردی

-جاذبه

های 

-ورزش

 های

 زمستانی

 زیرساختهای

 گردشگری

 

زیرساختهای  1 28209/1 1585/1 0441/1 87104/1 36604/1

 گردشگری

های جاذبه 77997/0 1 63727/0 79595/0 35448/1 98510/0

 هایورزش

 زمستانی

 طبیعت هایجاذبه 86318/0 56917/1 1 20424/1 79456/1 4689/1

 گردی

 هایجاذبه 95776/0 25636/1 83039/0 1 72188/1 22249/1

 کوهنوردی

 شکار هایجاذبه 53446/0 73829/0 55723/0 58076/0 1 79177/0

 در صید و

 کوهستان

 مدیریتی معیار 73204/0 01512/1 68078/0 81800/0 26299/1 1
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 1/0بدست آمد، که با توجه به اینکه کمتر از  005/0نرخ سازگاری ماتریس ترکیبی بر اساس خروجی نرم افزار 

 باشد، ناسازگاری چندانی وجود ندارد.می

 گیری: نتیجه
های پژوهش حاضر حاکی از این است که همه این موارد جز با مدیریت صحیح امکان پذیر نمی باشد، چیزی یافته

که شاید گردشگران بدان توجهی ندارند اما بازتاب آن را در ارائه خدمات می بینند، اگر قرار باشد محیطی به یک 

ردشگری ورزشی تبدیل شود  و پذیرای ورزش دوستان باشد باید حداقل ها را خود داشته باشد هم چون مکان گ

تسهیالت رفاهی، امدادگری ورزشی، حمل و نقل آسان و... ، واضح است برای این منظور نه تنها شهرداری منطقه 

به دست هم دهند تا محیطی  بلکه منخصصین امر ورزش و نیز خوده ورزشکاران داوطلب به همکاری باید دست

گردشگری مناسبی برای ورزش در دل کوهستان های استان کردستان ایجاد نمایند و با اطالع رسانی آن به عموم 

 مردم گردشگران ورزشی زیادی بخود جذب نمایند.

 منابع:

کشور از  یورزش یگردشگر یابیبازار نییتب"(. 1393. )دیمج ،یمانیرضا. سل ،یسمر. صابونچ ،یمحب .1

 .یورزش تیری.مجمومه مقاالت مد"تهران یو گردشگر یورزش رانیمد دگاهید

(. بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی 1383هنرور، افشار. ) .2

 بین المللی در کشور، پایان نامه ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

 یهابر جاذبه دیبا تأک زدیاستان  یرنوردیعوامل موثر بر توسعه کو نیی(. تع1391نجمه. ) ار،یآب .3

 .نور استان تهران امیارشد، دانشگاه پ یکارشناس نامهانیپا ،یابانیب یهاورزش یگردشگر
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بررسی تاثیر آموزش مسائل زیست محیطی بر مسئولیت اجتماعی ورزشکاران حرفه 

 )یک مطالعه تجربی( ای
 آرش زارعی*1

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کردستان،  .3

(@gmail.com2017arash.zare):Email* 
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 چکیده

ران مسئولیت اجتماعی ورزشکازیست محیطی بر  آموزش مسائلتاثیر  بررسیهدف پژوهش حاضر : زمینه و هدف

 می باشد. حرفه ای

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ورزشکاران حرفه ای این پژوهش به روش نیمه تجربی و نوع کاربردی بود؛  روش کار:

( نفر و 30که به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش) ورزشکاراننفر از  60نمونه شامل  استان کردستان می باشند.

برنامه آموزش ( استفاده شد. همچین 1991)کارولاجتماعی از پرسش نامه  برای سنجش مسئولیت ( نفر قرار گرفتند.30گروه کنترل)

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی  جلسه طراحی شده بود و هر جلسه حدود یک ساعت بود. 8در  زیست محیطی مسائل

و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی )فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف 

تفاده شد. (، شیب رگرسیون و آزمون لوین اسANCOVAمعیار( استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز از  تحلیل کوواریانس )

استفاده گردید. برای بررسی داده ها از نرم  ویلک -شاپیرواسمیرنف و  -برای بررسی نرمال بودن داده ها نیز از آزمون کولموگروف

 استفاده شد. SPSS 23افزار 

در بین ورزشکاران  مسئولیت اجتماعیآزمون، دهد که با کنترل پیشنتایج نشان میمتغیره تحلیل کوواریانس تکهای یافتهها: یافته

مسئولیت اجتماعی ورزشکاران زیست محیطی بر  آموزش مسائلتاثیر تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی گروه کنترل و آزمایش  

 56باشد، یعنی می 56/0مسئولیت اجتماعی ورزشکاران زیست محیطی بر داری تاثیر مثبت دارد. میزان تاثیر آموزش به طور معنا

 باشد.می آموزش زیست محیطیمربوط به مسئولیت اجتماعی ورزشکاران آزمون های پسدرصد تفاوت در نمره

شود ورزشکاران و تیم های ورزشی با حمایت از موضوع مسئولیت اجتماعی و ایجاد مراکز در ارتباط با توصیه می گیری:نتیجه

حیا کرده و زمینه الزم جهت به کارگیری مسئولیت اجتماعی توسط موضوع مسئولیت اجتماعی ، این مقوله مهم را در کشور ا

 ورزشکاران و تیم های ورزشی را در کشور فراهم آورد .

 

 مسئولیت اجتماعی، ورزشکاران حرفه ایزیست محیطی،  آموزش، مسائلتاثیر  کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1

 در خود رشد به رو روند بتواند تا نموده و تالش بوده طبیعت بر غلبه فکر در همواره بشر ، فناوری پیشرفت با

 محدودیت ها جمله از از مشکالت برخی بروز اما نماید؛ حفظ را آن از بیشتر چه هر و استفاده طبیعت بر غلبه

 محیطی و زیست اجتماعی، ، های اقتصادی جنبه روی بر اخیر سالها در ی زیست محیطی آلودگیها و طبیعی منابع

 به توجه روند اخیر سال ده در گفت میتوان که است، به طوری شده آنان تفکر تجدید به منجر و گذاشته تأثیر

 مشکالت و است شده مطرح جهان در سراسر مهم عنوان پدیده  به زیست محیط و یافته افزایش محیط زیست

 بودند، شده شناختهبشر  برای تهدید عنوان به زمینه این در فعال سازمان های  بارها توسط که محیطی زیست
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جامعه از (. همچنین 1کرده است) نگران پیش سال 30 از بیشتر جهان را سرتاسر مؤسسات و سازمانها شهروندان،

سازمان ها انتظار دارد که با مسئولیت اجتماعی واقعی عمل کنند. در واقع تقاضاهای جامعه پیچیده و جو اقتصادی 

رود مسئولیت اجتماعی را به معنای گسترده ای ها انتظار میسازمانبه طور کامل در این جهت است که از 

ها یکی ظهور معاونت حفظ محیط زیست در بعضی ازسازمان(. 2)های روزانه شان منظوردارندها و فعالیتدرارزش

کند: ینظریه پرداز معروف مدیریت این امر را به بهترین وجه خالصه م« 1کیت دیویس»از شواهد این واقعیت است. 

خواهد که مسئولیت اجتماعی مهمی را عهده دار جامعه ازکسب وکارها و همچنین از همه نهادهای عمده می»

مسئولیت اجتماعی نشان بارز یک سازمان کمال یافته جهانی است. کسب و کاری که در این خصوص « . شوند

ن است که خود را در وضعیتی ببیند که تردید کند یا تصمیم بگیرد که وارد عرصه مسئولیت اجتماعی نشود، ممک

سازمانی که دارای مسئولیت اجتماعی است، همه چیز را (.3)رفته رفته مورد خشم مشتریان در جامعه واقع شود 

متفاوت می بیند و به فراسوی آنچه که متعهد است نظردارد و نیازهای اجتماعی را که می تواند به بهبود وضعیت 

دهد. در واقع مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مقصدکسب و کار به خود قرار می جامعه کمک کند وجهه همت

ورای انجام تعهدات اقتصادی وقانونی اطالق می شود که سازمان امورصحیح را به طریقی محقق سازد که برای 

قرار نگرفته  متاسفانه مسئولیت اجتماعی در کشور ما آنطور که شایسته است مورد توجه. جامعه مفید وخوب هستند 

بررسی های ما نسبت به این موضوع آگاهی ندارند. از این رو در این پژوهش تالش شده است و بسیاری از سازمان

 قرار دهیم. تاثیر آموزش مسائل زیست محیطی بر مسئولیت اجتماعی ورزشکاران حرفه ای

  شناسی:روش .2 
مسئولیت زیست محیطی بر  آموزش مسائلتاثیر  بررسیبه  این پژوهش به روش نیمه تجربی و نوع کاربردی بود؛ که

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ورزشکاران حرفه ای  پرداخته است. اجتماعی ورزشکاران حرفه ای

مقدار واقعی آن برآورد می کنیم و  05/0در فاصله  ورزشکاران %95برای اطمینان  استان کردستان می باشند.

که به  ورزشکاراننفر از  60با روش نمونه گیری منظم نمونه آماری تحقیق را انتخاب می کنیم. نمونه شامل 

ابتدا پس از فراخوان  ( نفر قرار گرفتند.30( نفر و گروه کنترل)30صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش)

نفر از آن ها بصورت داوطلبانه در این تحقیق اعالم آمادگی  100اره کل ورزش و جوانان استان تعداد عمومی در اد

نفر براساس معیار های ورود به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. از انتخاب افراد مورد نظر  60نموند. سپس تعداد 

تقسیم شدند.  همچنین برای سنجش  گروه کنترلنفری گروه آزمایش و  30گروه  2آن ها به طور تصادفی در 

 8در  زیست محیطی مسائلبرنامه آموزش ( استفاده شد. همچین 1991)کارولمسئولیت اجتماعی از پرسش نامه 

                                                 
1  .Keith Davis 
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برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی  جلسه طراحی شده بود و هر جلسه حدود یک ساعت بود.

استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی )فراوانی، میانگین، واریانس، 

(، شیب رگرسیون ANCOVAانحراف معیار( استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز از  تحلیل کوواریانس )

 -شاپیرواسمیرنف و  -تفاده شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها نیز از آزمون کولموگروفو آزمون لوین اس

 استفاده شد. SPSS 23استفاده گردید. برای بررسی داده ها از نرم افزار  ویلک

 ها: یافته

یت برای متغیر مسئول ویلک -شاپیروبا توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کالموگروف اسمیرنف و آزمون 

درصد اطمینان می توان گفت توزیع متغیرهای مورد برسی نرمال می  95می باشد لذا با 0.05اجتماعی بیشتر از 

باشد. همچنین براساس یافته های جدول مالحظه می شود، آزمون لوین برای متغیر مسئولیت اجتماعی معنادار نبوده 

واریانس ها تایید می شود. همچنین نتایج آزمون شیب  می باشد( بنابراین این همگنی 0.05بیشتر از  Pاست)مقدار 

بزرگتر است  a=0.05که از مقدار  P=0.311رگرسیون نشان داد که سطح معناداری تعامل گروه و پیش آزمون 

لذا تعامل از نظر اماری معنی دار است و از مفروضه شیب رگرسیون تخطی نشده است و شیب رگرسیون همگن 

 می باشد. 

مسئولیت اجتماعی زیست محیطی بر  آموزش مسائلتاثیر : تحلیل کوواریانس برای مقایسه 1جدول

 ورزشکاران

مجذور 

 اتا
سطح 

 معناداری
F میانگین  نسبت

 مجذورها
درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

منابع 

 تغییرات

 پیش آزمون 52/1874 1 52/1874 49/55 001/0 61/0

 گروه ها 94/423 1 94/423 23/11 001/0 56/0

 خطا 96/1080 58 78/33 67/21  

 

 آموزش مسائلتاثیر آزمون های پسمتغیره بر روی میانگین نمرهنتایج تحلیل کوواریانس تک جدول فوق بیانگر

باشد. می آزمونهای آزمایش و کنترل، با کنترل پیشدر گروهمسئولیت اجتماعی ورزشکاران زیست محیطی بر 

تفاوت در بین گروه کنترل و آزمایش  مسئولیت اجتماعی ورزشکاران آزمون، با کنترل پیشدهد که نتایج نشان می

 (.F= 23/11و  >05/0pمعناداری دارد)
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اثیر مثبت دارد. تداری به طور معنامسئولیت اجتماعی ورزشکاران زیست محیطی بر  آموزش مسائلتاثیر به عبارتی 

فاوت در تدرصد  56باشد، یعنی می 56/0مسئولیت اجتماعی ورزشکاران زیست محیطی بر میزان تاثیر آموزش 

 باشد.می آموزش زیست محیطیمربوط به مسئولیت اجتماعی ورزشکاران آزمون های پسنمره

 گیری: نتیجه

وجود  راین بناببررسی شد. مسئولیت اجتماعی ورزشکاران زیست محیطی بر  آموزش مسائلتاثیر  در این پژوهش

حیطی مزیست  التکند تا آنها نسبت به مسائل و مشک دانش زیست محیطی در بین افراد یک جامعه کمک می

ا نتایج پژوهش حاضر همسو ب حفاظت از محیط زیست قائل باشند یتر داشته و اهمیت بیشتر برا درک کامل

شود ورزشکاران و تیم های صیه می(. همخوان می باشد. از این رو تو2007کاکابلس، ، )(2005اوزر،  تحقیقات 

ماعی ، این مقوله ورزشی با حمایت از موضوع مسئولیت اجتماعی و ایجاد مراکز در ارتباط با موضوع مسئولیت اجت

تیم های  ومهم را در کشور احیا کرده و زمینه الزم جهت به کارگیری مسئولیت اجتماعی توسط ورزشکاران 

 ورزشی را در کشور فراهم آورد .

.  

 منابع:

1. Papadopoulos, I., Karagouni, G., Trigkas, M. Platogianni, E. (2010). 

“Green marketing: The case of Greece in certified and sustainably managed 

timber products”. EuroMed Journal of Business. Vol. 5 No. 2. pp. 166-190. 

2. Kakabadse, A.P.; Kakabadse, N.K. & Rozuel, C. (2007). Corporate Social 
Responsibility: Contrast of Meanings, and Intents. Palgrave Macmillan. 
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 چکیده

ک فوتسال هدف از پژوهش حاضر، ارتباط تعهد سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی داوران لیگ ی زمینه و هدف:

 ایران بود. 

لیگ فوتسال  ی آماری آن را همۀ داورانهمبستگی است و جامعه -روش پژوهش از نوع توصیفیکار: روش

. ابزار نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند 65دادند. با توجه به جدول مورگان تعداد ایران تشکیل می

( 1981رفتگی شغلی )مسلش و جکسون، ( و تحلیل1991نامۀ تعهد سازمانی )آلن و میر، ها، پرسشآوری داده جمع

یدی و همچنین روایی همگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ها از طریق تحلیل عاملی تأینامهبود. روایی پرسش

 و جداول انحراف معیار، توصیفی )میانگین، آمارها از و پایایی مرکب تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده

 با ساختاری معادالت مدل و تأییدی عاملی تحلیل همبستگی، هایشامل آزمون استنباطی آمار و نمودارها(

 . (p≤05/0) شد گرفته بهره 3نسخۀ  Smart PLS و 16نسخۀ  SPSSافزار  نرم دو از استفاده

 374/0rنتایج نشان داد بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی داوران ارتباط معناداری وجود دارد )ها: یافته

= .) 

داوران به حرفۀ خود تعهد باالتری داشته های پژوهش باید بستری فراهم شود که با عنایت به یافتهگیری: نتیجه

 رفتگی شغلی دچار شده تا بتوانند با تمام توان خود در مسابقات قضاوت نمایند.باشند تا کمتر بر تحلیل

 رفتگی، داوران، لیگ فوتسالنقش، تعهد سازمانی، تحلیل ها:کلید واژه

 
 مقدمه:. 1

 سازمان عاطفی به نوعی وابستگی و سازمان و فرد بین حاکی از پیوند روابط سازمانیمفهوم تعهد 

 به وفاداری احساس سازمان، اهداف و هاارزش به اعتقاد توانمی را سازمانی (. تعهد1است )

-تحلیل (.2) کرد تعریف سازمان در ماندن به نیاز احساس و قلبی تمایل اخالقی، الزام سازمان،

 آور،مالل برایتان اکنون اما عالقه داشتید آن ذاتاً به زمانی که است فعالیتی از کنارکشیدن رفتگی،

-تحلیل در سزاییهب تأثیر سازمانی عوامل معتقدند، محققان(. 3فرسا است )و طاقت انجام غیرقابل

 در افراد، که جایی اندکرده اظهار (2013) و همکاران المبرت مثال برای دارند. شغلی رفتگی

mailto:esmail.dolatyari@yahoo.com
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 سازمانی تعهد فرایندهای توانندمی و شوندمی داده مشارکت خود، شغل به مربوط هایگیریتصمیم

 هاییافته براساس (.4یابد )می کاهش هاآن در شغلی رفتگیتحلیل احتمال تعیین کنند، را خود

 داریمعنا و منفی رابطۀ شغلی رفتگیتحلیل و سازمانی تعهد بین (،1394پژوهش مرادی و همکاران )

اینکه زیر بار  لیدلبهیی است که بسیار حساس بوده و هاحرفهداوری از جمله  (.5دارد ) وجود
و... قرار دارد، لذا  هارسانهفشارهای روانی بسیاری از سوی مربیان، بازیکنان، سرپرستان، تماشاگران، 

از آنجا که داوران فوتسال پیوسته در معرض فرسودگی روانی باالیی را با خود به همراه دارد. 
ها، های وارده از سوی عوامل برگزاری مسابقات، تیمرهای ناشی از هیجانات بازی، استرسفشا

رفتگی مربیان، بازیکنان، تماشاگران و ... قرار دارند، استعداد زیادی برای مبتال شدن به پدیدۀ تحلیل
 نشود، شناسایی آن با مقابله راهکارهای و نشده بررسی شغلی رفتگیتحلیل و تنش اگر (.6دارند )

 متأثر نیز را هاآن خانوادگی و شخصی هایموقعیت داوران، شغلی هایموقعیت بر عالوه شکبی

لیگ  داوران شغلی رفتگیتحلیل سازمانی بر تعهد نقشبا بررسی  تا شدیم آن بر لذا (.7) سازدمی
 یک که پدیده این به ابتال از هاتا آن باشیم کرده داوران یجامعه به کمکیایران  یک فوتسال

 باشند. دور به است، گیرهمه فرایند

 شناسی:. روش2
 آماری، یهباشد. جامعمی همبستگی روش، لحاظ به و کاربردی هدف، لحاظ به حاضر پژوهش

بودند. که با توجه به مخدوش شدن و عدم دریافت  نفر( 75ایران ) اول فوتسال دسته لیگ داوران
شدند. لذا در بین  گرفته نظر نمونه در حجم عنوانبه توجیهی یجلسه در حاضر نامۀ داوارانپرسش

 گردآوری نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزارپرسش 65ها توزیع شد و در نهایت تمامی آن

رفتگی سوالی تحلیل 22نامه ( و پرسش1991تعهد سازمانی آلن و میر ) سوالی 24نامۀ پرسش هاداده
گیری از نامه با بهرهباشد. روایی صوری و محتوایی پرسش( می1981جکسون ) شغلی مسلش و

 از ها،نمونه از آمده دستبه هایداده تحلیل بدنی تعیین شد. براینظرات اساتید متخصص تربیت

 هایاز آزمون نیز هاداده تحلیل و تجزیه شد. برای استفاده استنباطی آمار توصیفی و آمار هایروش

نسخه  SPSSافزار نرم دو از استفاده با ساختاری معادالت مدل و تأییدی عاملی تحلیل همبستگی،
  .شد گرفته بهره 3نسخۀ  SmartPLS و 16
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 ها:. یافته3
با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ، تمامی متغیرهای پنهان دارای پایایی مناسبی است. همچنین نتایج 

ها دارای بار عاملی مناسبی هستند. همگرای مدل مطلوب و اکثر سنجهبیانگر این است که روایی 
 سازه هر برای AVE مقدار نشان داد که  AVEهمبستگی میان متغیرهای مکنون و مقادیر نتایج 

 است. بنابراین مدل در انعکاسی موجود هایسازه سایر با سازه آن همبستگی دوم توان از بیشتر

(، با توجه به نتایج T-valuesشود. ضرایب معناداری )می سازه تاییدروایی واگرای مدل در سطح 
درصد نشان  95ها را در سطح اطمینان ها و روابط بین سازه، معنادار بودن تمامی گویه2جدول 

طور بینی: نتایج بدست آمده از تحلیل مدل ساختاری بهدهد. ضریب تعیین و ضریب قدرت پیشمی
توان نتیجه گرفت که مدل از ، می1بوده است. با توجه به نتایج جدول  کلی متوسط و در حد خوبی

 بینی متوسط برخوردار است.قدرت پیش

 2Qو  2R. مقادیر 1جدول

 آماره       

 متغیر

تحلیل 

 رفتگی
 تعهد عاطفی

تعهد 

 مداوم
 کاهش عملکرد شخصی مسخ شخصیت هیجانی تعهد هنجاری

2R 14/0 59/0 60/0 61/0 88/0 86/0 63/0 
2Q 05/0 15/0 23/0 24/0 52/0 49/0 22/0 
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 پژوهش مدل استاندارد تخمین و ضرایب نتایج 1 شکل
 

 
 ، نشانگر این است که فرض مورد بررسی مورد تایید قرار دارد.2نتایج جدول 

 . ضریب مسیر و مقدار تی محاسبه شده2جدول 
 داریمعنیسطح  t-value ضریب استاندارد متغیر

 001/0 56/4 374/0 رفتگیتحلیل  سازمانیتعهد 

باشد، ( می053/0) SRMR ( و36/2) df به 2x با توجه به نتایج آزمون نیکویی برازش، نسبت
،  d_ULS= 433/0های بنابراین مدل ساختاری از برازش الزم برخوردار است. همچنین شاخص

343/0= D_G ،87/0= NFI  با توجه به معیار برازش کلی مدل مدل را تأیید کردند. همچنین
GOF ( مورد تایید قرار گرفت.23/0در حد متوسط ) 

 

  گیری. بحث و نتیجه4
رفتگی شغلی داوران لیگ یک فوتسال ایران بر تحلیل سازمانیها نشان داد که بین تعهد نتایج یافته

(، 1394انجام گرفته توسط مرادی و همکاران ) هایپژوهش با نتایج این وجود دارد. ارتباط معناداری
 (. از جمله9، 8، 5( همسو است )2011همکاران ) و و خطیبی (1391همکاران ) و چالشتریمرادی

رو را مشابهت جامعۀ آماری ذکر کرد که های مذکور با پژوهش پیشخوانی نتایج پژوهشدالیل هم
خوانی نتیجۀ این پژوهش اند. از دالیل دیگر همبررسی قرار گرفتهعنوان جامعۀ آماری مورد داوران به

( مشترک بودن ابزار 1391همکاران ) و چالشتری (، مرادی1394مرادی و همکاران )با پژوهش 
، 5نامۀ مشابه استفاده شده است )ها از پرسشها در هر دو پژوهش است که در آنگیری دادهاندازه

 (، مرادی1394های مرادی و همکاران )رو با پژوهشی نتایج پژوهش پیشخوان(. از دالیل دیگرهم8

آماری و  یهتوان عنوان کرد که جنسیت جامع( و این موضوع را می1391همکاران ) و چالشتری
پژوهش  یههای ورزشی بودند. از آنجایی که نتایج پیشینپاسخگویان داوران مرد شاغل در لیگ

های رفتگی داوران در رشتهمؤید این مطلب است که در طی سالیان متمادی توجهی به متغیر تحلیل
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رو با پژوهش مرادی و همکاران ورزشی مختلف نشده است، نزدیک بودن زمان اجرای پژوهش پیش
-یافته به توجه با(. 5خوانی و مشابهت نتایج عنوان داشت )توان یکی دیگر از دالیل هم( می1394)

با  را خود شغل داوران تا فرآهم آورند را شرایطی داوران کمیتۀ شودمی پیشنهاد پژوهش های
 تا داشته مشارکت هاگیریتصمیم کنند، در پیدا آن به نسبت درونی عالیق و نموده تلقی ارزش

الزحمۀ، پخش موقع حقپرداخت بهتوان با همچنین می .انجام بدهند احسن نحوء به را خود وظایف
-ساالری، میها در مقایسه با فوتبال، شایستهسازی پرداختهای فوتسال از رسانه، یکسانزندۀ رقابت

رفتگی ی خود تعهد باالتری داشته و کمتر بر تحلیلتوان شرایطی را فراهم کرد تا داوران به حرفه
 یند.شغلی دچار شوند و بتوانند با تمام توان خود در مسابقات قضاوت نما

 

 . منابع5

 وزارت کارکنان در سازمانی تعهد و شادکامی ارتباط بررسی(، 1393حسن ) اسدی، و ایمان بروجنی،نسترن -1

 .545-557، صص 3شمارۀ  ، 6 دورۀ ورزشی، مدیریت ، نشریۀایران اسالمی جمهوری جوانان و ورزش

با تحلیل رفتگی شغلی و معنویت سازمانی در بین بررسی تعهد سازمانی (. 1390کردتمینی، بهمن و کوهی، ملیحه ) -2

-144، صص 14، شمارۀ 4های عمومی، دورۀ ، پژوهش مدیریتکارمندان ادارۀ پست شهرستان زاهدان و گرگان

129 . 

3- Radostina K purvanava, John p muros.(2014). “Gender differences in burnout: A meta-

Analysis.journal of vocational Behavior”. Orlando:Vol.77.lss 2, pp 168. 
4- Lambert, E. G., Hogan, N. L., Jiang, S. (2013). “A preliminary examination of the 

relationship between organizational structure and emotional burnout among 

correctional staff”. The Howard Journal of Criminal Justice, 49(2), pp: 125-146. 

(، 1394چالشتری، جواد )محمود و مرادی گله، سردار. جمالی محمدی،. مرادی، محمدرضا -5

، 1، شمارۀ 7مدیریت ورزشی، دورۀ ایران،  های فوتباللیگ داوران شغلی رفتگیتحلیل بر سازمانی تعهد تأثیر یابیمدل

 .99-112صص 

 داوران قضاوت بر رفتگی تحلیل عوامل نقش(، 1392کشکر، سارا ) حبیب و هنری، مطهری، مرتضی. -6

، 1رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورۀ  ،ایران فوتبال ایران ایحرفه لیگ داوران موردی مطالعه: فوتبال

 .107-108، صص1شمارۀ 
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 کاری زندگی کیفیت با شغلی رضایت و شغلی استرس بین ارتباط بررسی(، 1390رسول ) ضابطیان، -7

 علوم ورزشی، و بدنیتربیت دانشکدۀ ارشد، کارشناسی نامۀپایان (،دهم )لیگ لیگ فوتبال داوران

 .50-57 صص تهران، دانشگاه

 سهیال قهفرخی، نوروزیان و محمدرضا مرادی، محمود؛ گله، جمالی جواد؛ چالشتری، مرادی -8

 همایش ایران، دومین هندبال لیگ داوران سازمانی تعهد و شغلی رفتگی تحلیل بین ارتباط (،1391).

 .71بهشتی، ص شهید دانشگاه تهران، هندبال، و علم ملی
9- Khatibi, A., Asadi, H., Hamidi, M. (2011). “The relationship between job stress and 

organizational commitment in national Olympic and Paralympics Academy”. World 

Journal of Sport Sciences, 2(4), pp: 272-279. 
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. دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، 3 

 دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران. 

. استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 4

 تهران، ایران.

(maryamkharkan@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

اقتصاد مقاومتی موضوع مهمی است است که به تازگی توجه پژوهشگران حوزه مدیریت  هدف:زمینه و 

موانع تحقق اقتصادمقاومتی ورزشی را به خود جلب کرده است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر شناسایی 

 در ورزش دانشگاهی ایران بود.

ی پژوهش کیفی از نوع گراند تئوری و به شیوهبا توجه به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع، از روش  روش کار:

نفر(  15های نیمه ساختاریافته )تعداد= ( استفاده شد. نخست، مطالعات اولیه انجام شد. سپس، مصاحبه1992) گلیزر

 با نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد.

صادمقاومتی در ورزش دانشگاهی توانند در اقتنشان می 44نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که : هایافته

ی مقوله4بندی شدند. درنهایت، مفهوم طبقه 14ها در ی کدگذاری محوری، نشانمؤثر باشند. سپس، در مرحله

ی فقدان قانون مداری، فقدان مدیریت مصرف، نداشتن ی حاصل از کدگذاری انتخابی شامل مقولهشدهشناسایی

 بندی شدند.قهریزی طباتکای به خود و فقدان برنامه

های ها، مفاهیم و مقولهتوانند از نشانبدنی آموزش عالی کشور میگذاران تربیتسیاستبنابراین  گیری:نتیجه

 های آتی خود برای عملیاتی شدن اقتصادمقاومتی در ورزش دانشگاهی استفاده کنند.ریزیشناسایی شده در برنامه

 مدیریت مصرف، قانون مداری هی،اقتصادمقاومتی، ورزش دانشگا کلیدواژه ها:

 مقدمه: .1

 هاموقعیت این هستند. روبرو تهدیدهای مختلفی با جهان کشورهای اقتصاد در قرن حاضر،

 رقابت عرصه در اندازد.می خطر به را اقتصاد و افراد، جامعه رفاه که اندآورده وجود به را شرایطی

 به توجه با هاسازمان از یک هر است. تهدیدها این با شدننحوه مواجه مهم مسئله یک جهانی

 در در همین راستا (.1) دهندمی نشان زااسترس عوامل به نسبت مختلفی هایموقعیتشان واکنش
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 را هاییایده که مسئولین نظام، کرده است حرکت سمتی به کشور اقتصادی وضعیت اخیر هایسال

 اقتصاد ،در جهان موجود اقتصادی ادبیات به توجه با نمودند. مطرح اقتصادمقاومتی عنوان تحت

 استحکام، آوری اقتصادی،تاب ،و تداوم پایداری ،اقتصادی شکنندگی: مانند اوصافی با مقاومتی

 یک مقاومتی اقتصاد (.2) است شدهتوصیف پذیرانعطاف حمایت، مقاومت، بازدارندگی، ثبات،

 تهدیدها، برابر تقویت اقتصاد ملی در و سازیمقاوم ضمن که است اقتصادی الگوی و گفتمان

ساز، حال پیشرو، فرصتدرعین و باشد داشته را سلطه نظام راندن عقب رویکرد با شکنیتحریم توان

( در مطالعه موردی کشور چین، به این 2017)تان و همکاران  (.3)گرا باشدزا و برونمولد، درون

هایی سنگ و یا نفت وجود ندارد به نسبت استانزغالهایی که در آن معادن نتیجه رسیدند که استان

فرهنگ راستای در (.4که چنین منابعی را دارا هستند از مقاومت اقتصادی بیشتری برخوردارند)

 تواندبخش ورزش دانشگاهی می ملی، رایج و فراگیر گفتمان آن به تبدیل و اقتصادمقاومتی سازی

 دانشجویان، و کارکنان علمی،هیئت اعضای دیران،م سطح در آموزشی هایکارگاه برگزاری با

 مانند نشریات، داخلی هایظرفیت از استفاده نیز و دانشگاه و گروه سطح در علمی هایسخنرانی

رو، پژوهش حاضر ازاین کند. کمک اقتصادمقاومتی تحقق به اینترنتی صفحات و هاپیک ها،فصلنامه

 درصدد است تا موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی را شناسایی کند.

  شناسی:روش .2
و به لحاظ روش اجرای پژوهش از روش گراندد تئوری )رهیافت ظاهر این پژوهش کیفی بود 

آوری اطالعات (. ابزار جمع5)ها بهره گرفته شد برای تحلیل داده 1992ی مربوط به اثر گلیزر،شونده

نفر(  15های کیفی نیمه ساختارمند و عمیق بود که با )تعداد=در پژوهش حاضر، روش مصاحبه

صورت نظری)هدفمند( بود. انجام گیری بهنخبگان آگاه از موضوع پژوهش مصاحبه شد. روش نمونه

برنامه بدنی فوقاز مدیران تربیتنفر  2شوندگان، مصاحبه. ها تا حد اشباع نظری ادامه یافتمصاحبه

علمی در رشته نفر اعضاء هیئت 2ها،علمی علوم ورزشی دانشگاهنفر اعضاء هیئت 7ها،دانشگاه

نفر افراد متخصص در حوزه اقتصاد  2بدنی وزارت علوم و نفر مدیران در اداره کل تربیت 2اقتصاد، 

  و آشنا به موضوع پژوهش بودند.
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 ها: یافته

های پژوهشکدگذاری انتخابی یافته - 1جدول   

 مفهوم مقوله

مداریفقدان قانون  
 های قانونینبودن شفافیت 

  کافی نبودن کنترل و نظارت 

 فقدان مدیریت مصرف

 هانبود مدیریت درست  هزینه 

 کاریاسراف 

 هانامتناسب بودن اماکن و تجهیزات ورزشی و زیرساخت 

 عدم اتکای به خود

  اعتقادفقدان باور و 

 وابستگی اقتصاد مبتنی بر نفت 

 بنیانکمبود اقتصاد دانش 

 کمبود اقتصاد مردمی  

 ساالریرعایت نکردن شایسته 

 به کار نگرفتن سرمایه فکری 

ریزیفقدان برنامه  

 نگرینبود آینده 

 ریزی آموزشیمشخص نبودن  برنامه 

 نداشتن الگوی اقتصادی مشخص 

 

 گیری: نتیجه
-کردنبودن نظام مالی و اطالعاتی، نظارت ناکافی بر هزینهشده، شفافشناساییهای یکی از مقوله

ها در ورزش دانشگاهی، نبود نظارت بر حسن انجام اقدامات ورزش دانشگاهی، ازجمله موانع 

مداری بود. نبود مدیریت مصرف از دیگر ی قانونسازی اقتصادمقاومتی در خصوص مقولهپیاده

ن اقتصادمقاومتی در ورزش دانشگاهی بود. در این خصوص، برخی موانع های عملیاتی شدمقوله

-راستا نبودن تقویم ساالنه بخششامل قرار ندادن متخصص انبارداری ورزشی در اماکن ورزشی، هم

های آموزش عالی با هم ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی نامناسب با نیاز دانشگاه، استاندارد نبودن 

شده در های دیگر بررسیها بودند. عدم اتکای به خود از مقولهدر دانشگاهفضاهای ورزشی موجود 

های اقتصادی درآمدزا در ورزش دانشگاهی، مهاجرت پژوهش حاضر بود. عدم توجه به فعالیت
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-بنیان در کشور، قرار نگرفتن فضاهای ورزشی دانشگاهوکار دانشنخبگان به دلیل فقدان زمینه کسب

ی اتکای به خود ی این مقولهشده درزمینهای خصوصی، ازجمله موانع شناساییهها در اختیار بخش

ریزی بود. در این خصوص، برخی شده در پژوهش حاضر عدم برنامهبودند، آخرین عامل شناسایی

های داخلی، موانع در تحقق اقتصادمقاومتی شامل عدم تشویق دانشجویان به خودباوری از سرمایه

الساعه، عدم بررسی وضعیت اقتصاد ورزش برنامه و گرفتن تصمیمات خلقعدم حرکت بر اساس 

 و رشد مراکز سازیحمایت فعال با دانشگاه دانشگاهی بر مبنای اقتصاد کشور بودند. در این راستا،

 علم، توسعه سازیتجاری و تولید در را سزایی به نقش تواندمی بنیاندانش هایشرکت تأسیس

 بازنگری نماید. ایفا بنیاندانش اقتصاد تحقق درنهایت و صنعت با ارتباط نوآوری و آفرینیکار

شرکت و رشد مراکز مقررات نیز و دانشگاه هایرساله و هانامهپایان به مربوط مورد فرایندهای در

 این زمینه راه گشا باشد. در تواندمی بنیاندانش های

 منابع:
1. Taleb. N. N. (2012). Antifragile Things That Gain From Disorder.United States 

by Random House: The Random House Publishing Group. 

های کلی اقتصاد مقاومتی در (. عوامل مؤثر بر تحقق سیاست1394) . قلیچ، وهاب، انصاری، رسول2

ی ایران، نظام بانکی. یادداشت سیاستی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالم

 .1-20تیرماه، ص

(. اولین نشست اقتصاد مقاومتی: مبانی نظری. پژوهشکده علوم اقتصادی، 1391. قوامی، سیدحسن)3

 دانشگاه عالمه طباطبایی
4. Tan, J., Zhang, P., Lo, K., Li, J., & Liu, S.(2017). Conceptualizing and 

Measuring Economic Resilience of Resource-Based Cities: Case study of 

Northeast China. Chinese Geographical Science, 27(3), 471-481. 

5. Glaser, B.G.(1992). Basics of grounded theory analysis: Emergence 

vs.forcing.Mill Valley.CA: Sociology Press. 
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نشانان فعال و غیر فعال ورزشی شغلی در آتش  مقایسه میزان تنش

 شهرستان نیشابور

قره داشی. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نویسنده مسئول: حسن 

 مشهد

 محمد رضا اسماعیل  زاده
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تنش  دهیشده است پد یجوامع بشر ریگ بانیگر ریچند دهه اخ یکه در ط یاز معضالت اساس یکی

آن ها را در  یستیافراد و بهز یاست که زندگ یاز مسائل مهم یکی یباشد. تنش شغل یم یشغل

 یسازمان ملل متحد تنش شغل 1992که در سال  ی(. به طور1395معرض خطر قرار داده است )پسند، 

در جهان  ریهمه گ یآن را مشکل یبعد سازمان بهداشت جهان یدانست و چند ستمیقرن ب یماریرا ب

از  یکه ناش یروان یها یماریزودهنگام، ب ی(. کهولت ها1391نژاد و همکاران،  یلی)عقاعالم نمود 

شده و موجب  یو صنعت یاقتصاد یها تیفعال نفکیمطلوب است، جزء ال یکار طیعدم وجود شرا

(.  امروز جامعه در حال 1374 ،یاست )احمد دهیدر سازمان ها گرد یانسان یها هیااتالف سرم

به کارکنان سازمان  یریپذ تیمسئول و خودکفا است و آموزش مسئول یافراد ازمندین شرفت،یپ

نگرش و  یفراهم کرد تا کارکنان، ابزارها یطیشرا یستیخاص در سازمان است. با یجو ازمندین

 نیکه آنان را در ا یماتیکنند. تصم یریگ میتا به کمک آنها بتوانند بهتر تصم دکنن دایپ یابیارزش

به  ی(. شغل آتش نشان1390 ،یکار هدفمند و اثربخش رهنمون کند. )قاسم یبه سو دهیچیپ یایدن

 نیاگر کوچکتر یگاه نیبه نجات جان و مال انسانها سروکار دارد و همچن میبه طور مستق نکهیخاطر ا

مورد  دیاست که با یادیز یشغل یتنش ها یدارا د،یبه بار آ یاشتباه رخ دهد ممکن است فاجعه ا

 یشاغل به گونه ا یفرد یها یژگیکار و و طیشرا نیکه کنش متقابل ب ی. زمانردیرار گمطالعه ق

از آن است که فرد  شیمتربط با آن( ب یفشار ها جه،یکار )و در نت طیمح  یاست که خواست ها

)راس و همکاران ترجمه خواجه پور،  دیآ یبه وجود م یتنش شغل د،یبتواند از عهده آن ها برآ

عنوان عوامل تنش  بهکار  طیمح یاست که از فشارها یکسان نی( از اول1986گاردل ) لی( برت1385

انجام دادند و کاراسک  نهیزم نیدر ا یقاتی( تحق1980)فنیو اتس یکرده است و سپس هنر ادی یشغل

 یریمرتبط با ابعاد مختلف شغل از جمله کنترل و انعطاف پذ یشغل یها یدگیاز تن یمدل زی( ن1981)

 یاختصاص ریپاسخ غ یطور کل به(، تنش را 2001( هانس )1390 ،یائه داد )به نقل از مازندرانآن ار

ادامه  یاز استرس را برا یزانیداند هر چند او م یشود م یکه بر آن وارد م یبدن به هر گونه فشار

 یماریاز اندازه شود، موجب بروز ب شیحال اگر تنش ب نی(. با ا1390 ،یداند )قاسم یالزم م یزندگ

 یمدت منجر به فرسودگ یو طوالن دیشد یروان یفشارها تیشود و در نها یدر فرد م یروان یها
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 دهیچیپ یدر زندگ یمسائل بهداشت نیتر یاز بحران یکی ،ی(. فشار روان1990،  لوریگردد )ت یم یشغل

 یانسان یرویدهد، ن یکه عملکرد را کاهش م یطیشرا ریبا سا سهیباشد و در مقا یامروز م یو صنعت

است که از خارج  یزیچ یرود. فشار روان یم نیاز ب آنبر اثر  یادیرا با مشکل مواجه نموده و منابع ز

 کیمسائل وارده بر  یدارد. وقت یرا در پ یو روان یجسمان یها یشود و ناراحت یم لیبر فرد تحم

 یآن فرد باشد، در آن حالت، فرد دچار فشار روان سمیارگان یاقو انطب یسانان فراتر از قدرت مقابله ا

 یماریب ای یجسمان ی( استرس خود به خود موجب ناتوان1386 ،یفرو مظ یو تنش خواهد شد )موسو

که از  یبدن ینسبت به شکل ها یشخص تیحساس شیشود، بلکه با کاهش مقاومت بدن و افزا ینم

 یمعتقدند که فشارها ی(. عده ا1380 ،یرساند )افالطون یصدمه م یقبل وجود داشته است به بهود

 ،یتوان آن ها را به سه دسته عوامل فرد یکه م رندیگ یم چشمهسر یاز عوامل مختلف یو روان یعصب

و همکاران ،  سیکرد )تار میتقس یطیمح یو عوامل فشارزا یو سازمان یگروه یعوامل فشارزا

 در آتش نشانان فعال و غیر فعال ورزشی شغلی یسه میزان تنشمقاهدف از پژوهش حاضر (. 2003

داده  یبه لحاظ نوع جستجو ،یکاربرد قاتیو هدف از نوع تحق تیروش پژوهش به لحاظ ماه بود.

از  لیحال نگر و به لحاظ روش تحل قاتیداده ها از نوع تحق یو به لحاظ زمان جستجو یاز نوع کم

. دیگرد یجمع آور یشیمایباشد که داده ها به صورت پ یم یا سهیو مقا یفیتوص قاتینوع تحق

 1397نفر( در سال  135) شابوریآتش نشانان در حال خدمت شهر ن هیپژوهش شامل کل یرجامعه آما

 رینفر( و غ 60در دوسته آتش نشانان فعال ) قیبا توجه به اهداف تحق قیتحق یباشند. نمونه آمار یم

 ازیمورد ن یداده ها یجمع آور جهتنفر( و به صورت کل شمار انتخاب شدند.  75) یفعال ورزش

اندازه  یابزار برا نی(: ا1964کاهن ) یتنش شغل یعبارت 15پژوهش از ابزار پرسشنامه استاندارد 

ابزار  نیا یآمده است. برا دیو فشار نقش پد شامدهایپ ،یشغل یادراک کارکنان از تنش ها یریگ

 یسازمان نهیسوال، زم 4تراکم کار  ال،سو 6)عملکرد  اسیگوناگون چهار خرده مق یها در مطالعه

= مخالفم، 2=کامالً مخالفم، 1)از  کرتیل یا نهیگز 5 اسیسوال( در مق 2 یریگ میسوال و تصم 3

ابزار مورد  یی= کامالً موافقم( استفاده شد. روا6= موافقم، 5موافقم،  ی= کم4مخالفم،  ی= کم3

 یگاتمن برا بیکرونباخ و ضر یاز آزمون آلفا ادهابزار با استف ییایو پا دیمتخصص رس دیاسات دییتا
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و  یفیداده ها، از آمار توص لیو تحل هیبدست آمد. جهت تجز 817/0، 843/0 یپرسشنامه تنش شغل

استفاده شد. ضمنٌا  انسیوار لیمستقل و تحل t  ،یتک گروه tآزمون  رینظ یآمار استنباط یروش ها

روش پژوهش به لحاظ به کار گرفته شد. 21نسخه  Spssبرای انجام محاسبات، بسته نرم افزاری 

ماهیت و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، به لحاظ نوع جستجوی داده از نوع کمی و به لحاظ زمان 

یقات توصیفی و جستجوی داده ها از نوع تحقیقات حال نگر و به لحاظ روش تحلیل از نوع تحق

مقایسه ای می باشد که داده ها به صورت پیمایشی جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 

می باشند. نمونه آماری  1397نفر( در سال  135کلیه آتش نشانان در حال خدمت شهر نیشابور )

نفر(  75ورزشی )نفر( و غیر فعال  60تحقیق با توجه به اهداف تحقیق در دوسته آتش نشانان فعال )

 15پرسشنامه استاندارد ابزار جمع آوری داده ها عبارتند از و به صورت کل شمار انتخاب شدند. 

 Spssاز آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار  داده ها، لیو تحل هیجهت تجز عبارتی تنش شغلی.

ان فعال و غیر فعال از بین دیدگاه آتش نشانیافته های پژوهش نشان داد که  استفاده شد. 21نسخه 

 نظر میزان تنش شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد.

 تنش شغلی، آتش نشانان، فعال، غیرفعال، ورزش.واژه های کلیدی: 
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 چکیده 

ی اجتماع یریپذ تیمسئول باسبز  یابیبازار انیرابطه م یبررسهدف از اجرای تحقیق حاضر 

که به صورت  استتوصیفی همبستگی  قیروش تحقمی باشد.  یمحصوالت ورزشفروشندگان 

های ورزشی شهر تهران که به نفر از مشتریان فروشگاه 357میدانی انجام شده است. برای این منظور 

ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطالعات از صورت تصادفی خوشه

ی اجتماع یریپذ تیمسئول(، α=92/0( )1395حبیبی ساروی )سبز  یابیاز بازار یآگاههای پرسشنامه

برای نرمال بودن . ارزشی لیکرت استفاده شد 5( با مقیاس α=73/0( )2017پارک و همکاران )

ضریب  های تحقیق ازبرای آزمون فرضیهو اسمیرنوف  -فواز آزمون کولموگر قیتحق یهاداده

نتایج استنباطی به استفاده شد.   P≤05/0 دارییدر سطح معن 22SPSSو نرم افزار آماری پیرسون 

 فروشندگان یاجتماع یریپذ تیآن با مسئول هایسبز و مولفه یابیبازار نیبدست آمده نشان داد که 

 یاجتماع تینسبت به مسئول تعهدی، ارزشو مسئولیت پذیری فروشندگان با  رابطه وجود دارد

 دارد. ارتباط یو وفادار اعتماد، تیرضای، اخالق یاستانداردها، شرکت

 ی، محصوالت ورزشیاجتماع یریپذ تیسبز، مسئول یابیبازار ی،مشترکلید واژه: 

 

 

 

 مقدمه

در  هایدر حرکت است و نگران ستیز طیمح بیتخر یسمت خطر باال جهان بهبا توجه به اینکه 

موجب شده است تا نگرش مصرف  یانرژی هانهیهز شیو افزا نیزم یجهت گرم شدن کره

 باشند ستیز طیکند و همه به دنبال محصوالت دوستدار مح رییتغ یکنندگان نسبت به سبک زندگ

عمده مردم در تمام جهان  یهنوز هم نگران یطیمح ستیمسائل ز نیا (.1397)مقیمی کیا و نجفی، 

 یاستراتژ کیداده و  رییخود تغ یرا تحت فشار قرار داد تا استراتژ ابانیبازار ینگران نی. اباشدیم
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 (.2015 ،یریو خ ی؛ اشراق1393)نوربخش و همکاران،  ندیسبز اتخاذ نما یابیبه نام بازار یابیبازار

 یریپذتیولیمس یریبا به کارگ ،یابیبازار یهاتیفعال یعیو طب یطیمح ستیسبز، توسعه ز یابیبازار

 (.1397)ازگلی،  است داریها به منظور توسعه پاشرکت یاجتماع /یطیمح ستیز

 

 یبرای ارزش اجتماع جادیکنند موجب ا یمشارکت م ،یطیمح ستیز تیکه در فعال هاییشرکت

 طیخود نسبت به مح یدهند که در معامالت تجاری شوند و نشان میخود م نفعانیو ذ انیمشتر

  (.2016هستند )سوکی و همکاران،  ریپذ تیمسئول ستیز

 روش کار

 یبوده و از لحاظ هدف کاربرد یهمبستگ -یفیتوص قاتیتوجه به موضوع از نوع تحقاین تحقیق با 

به شمار  یدانیم قاتتحقی نوع از هاداده ینظارت و درجه کنترل و گردآور زانیاست و بر اساس م

 نکهیبا توجه به ا .باشدیشهر تهران م یورزش هایفروشگاه انیمشتر هیشامل کل یجامعه آمار. رودیم

نفر از سه  357 زشیبر اساس روش مونرو با احتساب ر یگسترده است، نمونه آمار یجامعه آمار

ی در این پژوهش از پرسشنامه انتخاب شد. ایخوشه یمنطقه )غرب، مرکز و شرق( به صورت تصادف

سبز  بازاریابی آگاهی از شد. در این پرسشنامه عوامل مرتبط داستفاده خواه (1395حبیبی ساروی )

محصول سبز، سبک محصول  تیفیسبز، ک غیسبز، تبل متیکه به پنج مولفه )محصول سبز، ق انیمشتر

 یریپذ تیمسئول یسوال 18پرسشنامه  .ردیگیقرار م یابیمورد ارز کرتیل یارزش 5 اسیسبز( با مق

)ارتباط  اسیخورده مق 6و  کرتیل یارزش 5 اسیکه است، با مق (2017) و همکاران  پارک یاجتماع

 اعتماد و  ت،یشرکت، رضا یاجتماع تیتعهد نسبت به مسئول ،یاخالق یاستانداردها ،یارزش

آزمون پیرسون با استفاده از نرم افزار از  قیتحق یهاهیآزمون فرض یبرا ( استفاده شد.یوفادار

22SPSS  05/0در سطح≥α قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز  

 یافته ها
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بیشترین فراوانی را داشتند، سال  26-35 نیب انیدرصد پاسخگو 29/35بر اساس نتایج به دست آمده 

 5 کمتر از یسابقه ورزش یدارا انیدرصد را پاسخگو 13/29درصد پاسخگویان غیرشاغل و  87/63

 متاهل بودند.درصد  18/48بودند.  دارای مدرک کارشناسی درصد 78/53سال و 

 اتیاساس فرض بر رهایمتغ انیروابط م:  جدول

 میانگین تعداد روابط میان متغیرها
خطای 

 استاندارد

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

سبز  یابیبازاررابطه بین 

 یریپذ تیمسئولبا 

 فروشندگان یاجتماع
357 74/3 67/0 482/0 297/0 001/0 

 یاجتماع یریپذ تیآن با مسئول هایسبز و مولفه یابیبازار نیب دهد،ینشان مل جدو جینتا

 .(p ،001/0=sig=348/0) وجود دارد معناداری رابطه فروشندگان

بازاریابی با ابعاد  یاجتماع ریپذیتیمسئول زانیم رهاییمتغ نیب یهمبستگ لیتحل جی(: نتا2جدول )

 سبز

همبستگی 

 متغیرهای تحقیق

سبز یابیابعاد بازار ابعاد  

محصول 

 سبز
سبز متیق سبز غیتبل   

 تیفیک

محصول 

 سبز

سبک 

محصول 

 سبز

 یریپذتیمسئول

یاجتماع  

467/0=r 

001/0=P 

348/0=r 

002/0=P 

667/0=r 

001/0=
P 

297/0=r 

031/0=P 

321/0=r 

001/0=P 

یارتباط ارزش  821/0=r 421/0=r 631/0=r 862/0=r 633/0=r 
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ارتباط و ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با  بازاریابی سبزابعاد دهد که بین نتایج تحلیل نشان می

دهد که بین ی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد. نتایج تحلیل نشان میاخالق یاستانداردهای و ارزش

توسط  شرکت یاجتماع تیبا تعهد نسبت به مسئول، محصول سبز تیفیک، سبز متیق، محصول سبز

همبستگی  سبز محصول سبز، سبک غیتبلارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولیکن با  فروشندگان

محصول سبز، بازاریابی سبز مانند ابعاد دهد که بین معناداری نداشته است. نتایج تحلیل نشان می

ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد  رضایت مشتریانبا ، محصول سبز تیفیسبز، ک غیسبز، تبل متیق

دهد که شان میهمبستگی معناداری نداشته است. نهایتا نتایج تحلیل ن سبک محصول سبزولیکن با 

000/0=P 001/0=P 009/0=
P 

001/0=P 001/0=P 

یاخالق یاستانداردها  
574/0=r 

001/0=P 

621/0=r 

001/0=P 

719/0=r 

002/0=
P 

627/0=r 

001/0=P 
706/0=r 

001/0=P 

تعهد نسبت به 

 یاجتماع تیمسئول

 شرکت

624/0=r 

001/0=P 

717/0=r 

001/0=P 

138/0=r 

614/0=
P 

821/0=r 

001/0=P 

154/0-=r 

094/0=P 

تیرضا  
582/0=r 

001/0=P 

657/0=r 

000/0=P 

561/0=r 

008/0=
P 

582/0=r 

004/0=P 

176/0=r 

057/0=P 

یاعتماد و وفادار  
049/0=r 

607/0=P 

196/0=r 

041/0=P 

161/0=r 

098/0=
P 

079/0-=r 

303/0=P 

127/0-=r 

097/0=P 
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 ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد و با سایر ابعاد مشتریان یبا اعتماد و وفادار سبز متیقبعد  بین تنها

 بازاریابی سبز همبستگی معناداری نداشته است. 

 بحث و نتیجه گیری

 غیتبل، ل سبزمحصو)آن  هایسبز و مولفه یابیبازار نیبنتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که 

بطه را فروشندگان یاجتماع یریپذ تیبا مسئول( محصول تیفیک، سبک محصول، سبز متیق، سبز

 یمیو نس یانیضقا رافکنیش، (1397و همکاران ) انییجعفر . نتایج به دست آمده با نتایجوجود دارد

 همخوانی دارد. ( 2015فرد ) یزدانیو  نگی یفو ،(1396گردپور )، (1397)

 است،ی ابیبازار یاستراتژ کیبلکه  ست،یز طیابزار حفاظت از مح کیسبز نه تنها  یبایبازار

 گیانش در چگوندفروش به آنها  ندهینما ژهیآموزش به کارکنان خود، به و با توانندیم ابانیبازار

 یزیرر برنامهتئور رفتا بر اساسارائه کنند.  به طور موثر به مصرف کنندگان را محصول سبز جیترو

 یتیر فعالباور است ه نیا جادیا نیو همچن ستیز طیمح برابر که در تیاحساس مسئول جادیشده، ا

 نیمنجر به ا بیترت نیو به ا انجامدیب ستیز طیبهبود مح ایبه نابود  تواندیم دهندیانجام م افراد که

 تیمسئول دارد احساس ستیز طیکه در قبال مح یفیدر برابر وظا فرد درک و باور شود که اگر هر

 ستیز طیه محببرابر رفتارها خود نسبت  در کمک کرده است و اگر افراد ستیز طینکند به نابود مح

و باور  باشند ستیز طیمثبت نسبت به رفتارها دوستدار مح یو دارا نگرش کنند تیاحساس مسئول

 ییشت رفتارهاخواهند دا لیگذارد تما یاثر م اطراف طیداشته باشند که اعمال و رفتار آنها بر مح

 .دیکمک نما طیکه به حفظ مح دهند را از خود بروز

 

 بررسی موانع توسعه ورزش همگانی در استان آذربایجان غربی
 لیال باباپور *1،شرمین خرقه پوش2، 
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، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج2و  1  

 (Leilababapour72@gmail.com)*Email:  

 چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع موجود در گسترش و توسعه ورزش همگانی در استان  زمینه و هدف:

 آذربایجان غربی می باشد.

و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی  روش کار:

 120جامعه آماری پژوهش را اساتید و دانشجویان تربیت بدنی استان آذربایجان غربی تشکیل دادند که از بین آنها،

( می باشد. 1393نفر به عنوان نمونه استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه مهدی زاده و اندام )

گزارش گردید. از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف  91/0، که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ

استاندارد و غیره، و از آزمون فریدمن برای رتبه اولویت بندی موانع توسعه ورزش همگانی استفاده شد. تجزیه و 

 انجام شد. spss 20تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

موانع موجود در توسعه ورزش همگانی، عوامل محیطی بیشترین تاثیر و از بین نتایج تحقیق نشان داد، ها: یافته

پس از آن عوامل عدم حمایت اجتماعی، روانشناختی، سازمانی و مدیریتی، محدودیت زمانی و عامل درون فردی 

 در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

د، زنجیروار به هم مرتبط هستند و می توان گفت مواردی که به عنوان موانع فعالیت بدنی معرفی ش گیری:نتیجه

در برنامه ریزی برای رفع این موانع باید توجه نمود. آشنا کردن مردم با ابعاد و آثار گوناگون ورزش، فراهم کردن 

اماکن ورزشی پراکنده در سطح شهرها، توجه به ورزش بانوان، رسیدگی و توجه بیشتر به ورزش مدارس، 

ای ورزشهای بومی و محلی، توسعه رشته های ورزشی از جمله راهکارهای رفع دانشگاهها و مراکز عمومی، احی

موانع یادشده در این پژوهش می باشد. گذشته از پیشنهادات ارایه شده، وظیفه سازمانها و به ویژه رسانه های 

رشته های  گروهی ای چون صدا و سیما بسیار قابل توجه است؛ زیرا تقریبا تمام آگاهیهای الزم درباره ورزش و

 مختلف ورزشی از طریق این رسانه قابل انتقال است.

 .ورزش، ورزش همگانی، موانع کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1
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به عنوان یک ابزار کم هزینه و مفرح و در عین حال مؤثر که قابلیت اجرای آن برای  ورزش همگانی

عموم از حیث ویژگی های فردی و اجتماعی وجود دارد، می تواند به عنوان بخشی از برنامه زندگی 

ن روزانه افراد سهم بسزایی در ارتقاء سطح سالمتی جسمانی، روانی و اجتماعی آنها داشته باشد. بنابرای

،مسئولین ورزش، بهداشت و سالمتی باید به بررسی روشهایی بپردازند که سبب افزایش تعداد افراد 

(. علیرغم، افزایش آگاهی عمومی مردم درباره عوارض و 4شرکت کننده در ورزش همگانی شود )

 پیامدهای ناشی از بی تحرکی، بر اساس شواهد موجود فقط درصد کمی از اعضای جامعه از برنامه

(. انگیزه های افراد برای شرکت در فعالیت بدنی بسیار متنوع است. 8های ورزشی استقبال می کنند )

برخی از عوامل انگیزشی از قبیل عوامل اجتماعی، محیطی و فرهنگی می توانند در تمایل یک فرد 

همترین (. تحقیقات نشان داده اند م7برای شرکت در فعالیت های بدنی و ورزشی اثرگذار باشند )

دالیل یا انگیزه های افراد از مشارکت در فعالیت بدنی شامل تناسب اندام، حفظ سالمتی، کسب 

 (. 8نشاط و لذت و بودن در کنار دوستان و تعامل اجتماعی هستند )

مطالعات زیادی در زمینه موانع مشارکت در فعالیت بدنی و ورزش انجام شده است. از جمله آنها 

(، احسانی، کوزه 1386(، کشکر و احسانی )1386حمایت طلب و متقی پور ) تحقیقات باقرزاده،

(، 1391(، سیدعامری و محمدآلین )1388(، حیدری چروده )1386(، غفوری )1386چیان و کشکر )

( می باشد که کمبود وقت، کمبود امکانات، مشغله 2004) 2( و توموسیمه1393مهدی زاده و اندام، )

صلگی را از جمله موانع مشارکت افراد در فعالیت بدنی گزارش کرده اند. زیاد، و تنبلی و بی حو

فعالیت بدنی و شرکت در برنامه های ورزش همگانی میتواند سهم بسزایی در ارتقا سطح سالمت 

جسمانی، روانی و اجتماعی جامعه داشته باشد. لذا شناخت موانع مشارکت ورزشی این افراد، می 

ت مفید در خصوص مسائل انگیزشی و بازدارندگی آن ها در پرداختن به تواند ضمن ارائه اطالعا

ورزش، انگیزه مشارکت در برنامه های ورزشی را تقویت کرده و به دست اندرکاران ورزش در 

(. به همین خاطر هدف 8تدوین هر چه بهتر برنامه های ورزشی و رفع موانع موجود کمک نماید )

ورزش همگانی از دیدگاه اساتید و دانشجویان تربیت بدنی  پژوهش حاضر، بررسی موانع توسعه

 استان آذربایجان غربی می باشد.
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  شناسی:روش .2
و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی 

جامعه آماری پژوهش را اساتید و دانشجویان تربیت بدنی استان آذربایجان غربی تشکیل دادند که 

نفر به عنوان نمونه استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه مهدی  120از بین آنها،

گزارش  91/0، ( می باشد. که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ1393زاده و اندام )

گردید. از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و غیره، و از آزمون فریدمن برای رتبه 

اولویت بندی موانع توسعه ورزش همگانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

spss 20 .انجام شد 

 ها: یافته

ورزش همگانی را نشان می دهد که در آن عوامل محیطی  ، اولویت بندی موانع توسعه1جدول 

بیشترین تاثیر و پس از آن عوامل عدم حمایت اجتماعی، روانشناختی، سازمانی و مدیریتی، 

 محدودیت زمانی و عامل درون فردی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

 .  آزمون فریدمن برای رتبه بندی موانع توسعه ورزش همگانی1جدول 

sig Df رتبه عوامل میانگین رتبه خی دو 

013/0 5 44/63 

 1 محیطی 39/3

11/3 
عدم حمایت 

 اجتماعی
2 

 3 روانشناختی 64/2

 4 سازمانی و مدیریتی 51/2

 5 محدودیت زمانی 13/2   

 6 درون فردی 84/1   
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 گیری: نتیجه
هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع توسعه ورزش همگانی در استان آذربایجان غربی بود. نتایج 

نشان داد که به ترتیب موانع عدم حمایت اجتماعی، روانشناختی، سازمانی و مدیریتی، محدودیت 

زمانی و عامل درون فردی بیشترین تاثیر را در عدم مشارکت افراد در ورزش همگانی دارند. می 

ن گفت مواردی که به عنوان موانع فعالیت بدنی معرفی شد، زنجیروار به هم مرتبط هستند و در توا

برنامه ریزی برای رفع این موانع باید توجه نمود. این موانع از موانع ناشی از محیط بیرونی مانند 

محدودیت سازمانی و مدیریتی، محیطی و عدم حمایت اجتماعی تا موانع ناشی از محیط درونی مانند 

ریزی دقیق و مناسب هستند تا زمینه مشارکت -زمانی، موانع روانشناختی و درون فردی نیازمند برنامه

 فعال و هرچه بیشتر این قشر از جامعه در فعالیتهای ورزشی فراهم گردد. 

آشنا کردن مردم با ابعاد و آثار گوناگون ورزش، فراهم کردن اماکن ورزشی پراکنده در سطح 

توجه به ورزش بانوان، رسیدگی و توجه بیشتر به ورزش مدارس، دانشگاه ها و مراکز شهرها، 

عمومی، احیای ورزشهای بومی و محلی، توسعه رشته های ورزشی از جمله راهکارهای رفع موانع 

یادشده در این پژوهش می باشد. گذشته از پیشنهادات ارایه شده، وظیفه سازمانها و به ویژه رسانه 

ی ای چون صدا و سیما بسیار قابل توجه است؛ زیرا تقریبا تمام آگاهی های الزم درباره های گروه

 ورزش و رشته های مختلف ورزشی از طریق این رسانه قابل انتقال است.

 منابع:

(. بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل 1386احسانی، محمد؛ کوزه چیان، هاشم؛ کشکر، سارا. ) .1

ان شهر تهران در فعالیتهای ورزش تفریحی. پژوهش در علوم بازدارنده و میزان مشارکت زن

 . 87-67، صص 17ورزشی. شماره 

(. بررسی علل عدم 1380باقرزاده، فضل اهلل، حمایت طلب، رسول، متقی پور، مهدی. ) .2

شرکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیتهای ورزشی فوق برنامه. حرکت. شماره 

 .36-23، صص 11
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(. نیازسنجی شهروندان تهرانی به ورزش همگانی: به تفکیک 1388ده، مجید. )حیدری چرو .3

سن ،جنس، منطقه، فضا و زمان .طرح پژوهشی، دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی: شهرداری 

 . 88-73، صص 5تهران؛ شماره 

(. نقش ورزش در گذراندن اوقات 1385رحمانی، احمد؛ بخشی نیا، طیبه؛ قوامی، سیدسعید. ) .4

، 12فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تاکستان. پژوهش در علوم ورزشی. شماره 

 .51-33صص 

(. تبیین راهکارهای جذب و افزایش 1391سیدعامری، میرحسن؛ محمدآلق قربان، بردی. ) .5

مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی )مطالعه موردی: ارومیه(. 

 .34-23، صص 4زشی و علوم حرکتی. شماره پژوهش های مدیریت ور

(. مطالعه انواع ورزشهای همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائه 1386غفوری، فرزاد. ) .6

 مدل برای برنامه ریزیهای آینده. طرح پژوهشی، وزارت ورزش و جوانان.

(. بررسی انگیزه های مشارکت دانشجویان 1388صفانیا، علی محمد؛ نیکبخش، رضا. ) .7

نشگاه آزاد اسالمی در فعالیتهای جسمانی. فصلنامۀ تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی. دا

 . 22-5، صص 8شماره 

(. راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه 1393مهدی زاده، رحیمه؛ اندام، رضا. ) .8

 .38-15، 6های ایران. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 

9.  Tumusiime DK. Perceived benefits of, barrier and helpful cues to physical 

activity among tertiary institution students in Rwanda. Unpublished 

master's thesis. University of the Western Cape (UWC): South Africa. 4(7). 

24-39. 
 

بررسی کیفی موانع و ارایه راهکارهای توسعه رشته وزنه برداری 

 بانوان
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 رقیه آقایی*1، سعید صادقی بروجردی.2 حدیث فرهادی3
. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کردستان، 1

  )*نویسنده مسئول(.سنندج، ایران. 

 .سنندج، ایران. استاد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کردستان، 2

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم تحقیقات، . 3

  :Email*(aghaei.roghaeh@gmail.com) همدان، ایران

 چکیده

زنان یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی هستند و ضروری است از لحاظ روحی و جسمی از  زمینه و هدف:

مت کامل برخوردار باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و ارایه راهکارهای توسعه رشته وزنه برداری سال

 بانوان به عنوان یک رشته نوپا در کشور است.

روش پژوهش حاضر توصیفی و دارای ماهیت کیفی است. جامعه مورد هدف شامل افراد حاضر در  روش کار:

جمله وزنه برداران دختر، مربیان ورزشی بود. نمونه گیری به صورت هدفمند  رشته وزنه برداری در بخش بانوان از

مربی و وزنه بردار دختر  مصاحبه شد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته  15بود و در نهایت با 

 .بود. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوی استفاده شد

داده ها نشان دادند بسترهای الزم و خوب جهت موفقیت و کسب مدال در مسابقات بین المللی در این  ها:یافته

رشته وجود دارد اما باوجود  بستر الزم، عمده ترین موانع  در دو بخش فرهنگی و آموزشی وجود داشتند که مانع 

 توسعه و کسب موفقیت در وزنه برداری بانوان می شود.  

توجه به نوپا بودن وزنه برداری در بخش بانوان استراتژی های بلند مدت ضروری است تا با ارایه  با گیری:نتیجه

راهکارهای مناسب بر مشکالت و موانع موجود در مسیر توسعه رشته وزنه برداری غلبه کرد و با پرورش 

 د.استعدادهای ورزشی بتوان به موفقیت این رشته ورزشی  در میادین بین المللی کمک کر

 توسعه ورزش بانوان، موانع ، راهکارها، وزنه برداری بانوان کلیدواژه ها:

 
 مقدمه: 
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تحقیقات نشان دادند که در بیشتر جوامع زنان از فرصت های برابر برای شرکت در فعالیت 

(. 2های  ورزشی محروم اند و اختالفات موجود در شکل قوانین فرهنگی ارائه می شود)

موفقیت بین المللی برای ورزشکاران یک کشور )زنان و مردان( در رقابت های بین المللی 

ه وجهه و اعتبار آن کشور در سطح جهانی می شود. ورزش زنان و المپیکی تقویت کنند

جدا از مسائل فنی و ورزشی مقوله ای است فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که رشد و ترقی 

آن در هر کشوری بیانگر رفتارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تمام طیف های جامعه 

در همیشه در مورد زنان وجود داشت باور غلطی که (. 3در قبال رویکرد زنان به ورزش است. )

اینکه زنان به دلیل ویژگی های جسمانی و عاطفی در ورزش های استقامتی و قدرتی و پست های 

تحقیقات (. 4)ه این باورهای اشتباه هستندمدیریتی ناتوان هستند اما موارد ذکر شده نقض کنند

اسب جنسیتی و نقش نشان دادند بسترهای فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف بر تن

کلیشه های جنسیتی تاثیر گذار هستند و بر تمایل آنها به کشیده شدن به کلیشه های 

جنسیتی در ورزش تاثیر می گذارد. رشته ورزنه برداری به عنوان ورزشی کامال مردانه در 

کشورهای مختلف شناخته شده است. وزنه برداری در بخش بانوان در یک ایران یک 

وپا است و نیازمند توجه و حمایت همه جانبه از بخش های مختلف جامعه رشته کامال ن

را دارد. پژوهش حاضر با درک نوپا بودن این رشته در بخش بانوان بدنبال این است موانع 

موجود را از دیدگاه وزنه برداران و مربیان آنها که با این ورزش درگیر هستند را شناسایی 

ناسب بتواند به برطرف کردن مشکالت موجود کمک کند کرده و با ارایه راهکارهای م

تا بانوان ایرانی مانند سایر زنان در کشورهای مختلف بتوانند توانمندی خود را در وزنه 

 برداری به نمایش بگذارند. 

  شناسی:روش
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روش پژوهش حاضر توصیفی و براساس رویکرد کیفی است. همچنین این پژوهش دارای ماهیتی 

جامعه مورد هدف این پژوهش شامل کلیه افرادی بود که در این رشته ورزشی  .اکتشافی است

 گرفت.  شرکت داشتند جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام 

 ها: یافته

،کدهای مربوط به موانع در دو بخش موانع فرهنگی و آموزشی از دیدگاه مصاحبه 1در جدول 

 است.شوندگان ارائه شده 

 

مقوله 

 ها

 فراوانی کدها مفاهیم

 

 

 

 

 

 

 

 موانع

 

 

 

 

 

بخش 

 فرهنگی
 

 مقاومت و مخالفت خانواده ها

 نگاه اشتباه به وزنه برداری به عنوان ورزش مردانه

 باور نکردن توانایی بانوان

 عدم آگاهی عموم جامعه از وزنه برداری در بخش بانوان

ورزش آسیب زننده نگاه اشتباه به وزنه برداری  به عنوان 

 برای دختران

 عدم پخش رسانه ای از جمله صدا و سیما

 

10 

5 

4 

6 

9 

7 

 

بخش  

 آموزشی

 نبود مربی خوب

 نداشتن مربی خارجی

 عدم استفاده از مربی آقا

 عدم انتقال تجربیات از بخش مردان به بخش بانوان

 ناکافی بودن تجربیات بانوان در بخش آموزش تکنیک ها

 

12 

7 

6 

5 

5 
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 . راهکارهای  ارایه شده2جدول

 فراوانی کدها مقوله

 

 

 

 

 راهکارها

 ایجاد باور در بانوان نسبت به توانمندی های خود

تاکید بر نقش موثر خانواده ها و سیستم های آموزی در توسعه وزنه برداری 

 بانوان

 ایجاد بستر فرهنگ ساز توسعه وزنه برداری بانوان 

 بانوانآگاه سازی و توانمندسازی 

 پخش مسابقات از رسانه ها بخصوص صدا و سیما

 استفاده از مربیان آقا در آموزش مهارت و تکنیک ها

 به کارگیری مربی خارجی

 افزایش دانش مربیان

 شرکت در مسابقات بین المللی

 

8 

9 

10 

8 

12 

10 

8 

11 

7 

 

 

 گیری: نتیجه
رشته وزنه برداری بانوان در دو بخش اصلی بافته های این پژوهش نشان دادند که مهمترین موانع در 

فرهنگی و آموزشی وجود دارد. وجود خانواده های  سنتی، نگاه جنسیتی به ورزش، عدم باور به 

توانمندی زنان، باور اشتباه نسبت به اینکه ورزش وزنه برداری در بانوان باعث تغییرات و ناهنجاری 

رایج اشتباه نسبت به این رشته است که مانع بزرگی  های اسکلتی می شود. عواملی فرهنگی و دیدگاه

برای ورود دختران  با استعداد در این رشته می شود. عالوه بر آن به دلیل نبود حمایت رسانه ای و 

عدم پخش مسابقات از صدا و سیما عموم جامعه از وجود این رشته بی خبر هستند و همچنین بدلیل 

در بخش بانوان انجام نمی گیرد. یکی دیگر از موانع در رشته نبود حمایت رسانه ای حمایت مالی 
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وزنه برداری بخش آموزشی است که به امکانات موجود اعم از بخش نیروی انسانی و بخش 

تجهیزات اشاره می کند. بیشترین دغدغه و مشکالت وزنه برداران ناشی از نبود مربی توانمند و با 

یشتری نسبت به ضعیف بود امکانات و تجهیزات بر توسعه این تجربه است.که فقدان آن تاثیر منفی ب

رشته می گذارد. شناسایی موانع گام نخست توسعه و برنامه ریزی های بلند مدت در موفقیت وزنه 

برداری بانوان در مسابقات بین المللی است. ایران از لحاظ استعداد و بسترهای الزم در زمینه وزنه 

ست و مشکالت اصلی ناشی از هدایت و به ثمر رساندن این استعدادهای برداری در وضعیت مطلوبی ا

بالقوه است که با راهکار و حمایت های الزم از جانب جامعه و سازمان های ورزشی می توان شاهد 

 موفقیت بانوان در سال های آتی بود.

 

 منابع:

 
Gregg E, Fielding L. The implementation of Title IX at Indiana University: a 

historical case study. J Contemp Sport 2016;10(4):241–55. 

 

فرازیانی. فاتح. طاهری. مرتضی. عرب عامری. الهه. رسانه ابزاری جهت ایفای نقش زنان در 

 ;1394 .فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی المللی وتوسعه مرزهای بین

2(3): 62-71. 
 ;1392یوسفی بهرام. تناسب جنسیتی در ورزش های رقابتی . رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. 

1 (2 ). 

 

 



 

 97 

ن رویکرد بازایابانه به برون سپاری اماکن ورزشی و نقش آن در رضایتمندی مشتریا

 خدمات ورزشی در استان کردستان

 محمد سیامک رضاقلی*، بهزاد ایزدی
. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کردستان، 1

 )*نویسنده مسئول(.سنندج، ایران. 

 یران. استاد یار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ا2
*Email :(siamreza92@gmail.com) 

 چکیده

ان جهت برونسپاری اماکن ورزشی از مهمترین فعالیتهایی است که وزارت ورزش و جوانزمینه و هدف:

ش حاضر بررسی افزایش بهره وری سازمانی به انجام این موضوع پرداخته است. در این راستا،هدف از پژوه

 .  ستان بوداماکن ورزشی و نقش آن در رضایتمندی ورزشی استان کردتمامی عوامل دخیل در برون سپاری 

ای ، تابخانهکها، مرور منابع . ابزار گردآوری دادهترکیبی می باشد روش حاضر پژوهش انجام روش روش کار:

انان، روسای همچنین جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران اداره کل ورزش و جو مصاحبه و پرسشنامه است.

 . باشدهیئت ها، اجاره کنندگان اماکن ورزشی و در بخش کمی شامل مشتریان مجموعه های ورزشی می

ع برون هنده  و مواندنتایج این پژوهش مشخصه های برون سپاری و عوامل تسهیل کننده ، عوامل توسعه  ها:یافته

ریان را مندی مشتسپاری را نشان داد و در بخش کمی، واگذاری اماکن ورزشی نتواسته است موجبات رضایت

 . فراهم کند

تورالعمل مناسب با شناسایی عوامل موثر در برونسپاری اماکن ورزشی و تدوین آیین نامه و دس :گیرینتیجه

ل بوروکراسی هزینه، رشد و اثر بخشی،کوچک سازی، تعدیتوان به بهره وری سازمانی،افزایش درآمد، کاهش  می

 .پیچیده و رضایتمندی مشتریان خدمات ورزشی دست یافت

 نبازاریابی ورزشی، برون سپاری، اماکن ورزشی، رضایتمندی ورزشی، استان کردستا کلیدواژه ها:
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  مقدمه:.1

که باعث بهبود عملکرد، توسعه برون سپاری به عنوان یکی از روش های مدیریتی  حاضر، عصر در

می شود در سال های اخیر بسیار مورد توجه  1و ارتقای بهره وری سازمان در قالب کوچک سازی

( زیرا تامین منابع از خارج 2009، 2مدیران و مسئوالن سازمان ها قرار گرفته است )بوالت و ییلماز

مکان را می دهد تا توجه بیشتری را سازمان می تواند باعث کاهش هزینه ها شود و به شرکت این ا

(. برون سپاری یک مفهوم جدید در 1395صرف فعالیت های کسب و کار اصلی خود کند )پیری، 

محیط کسب و کار مدرن نیست. در حال حاضر روز به روز تعداد بسیاری از فعالیت ها برون سپاری 

ی دیگر از اهمیت کمتری می شوند. بسیاری از این فعالیت ها مهم هستند در حالی که برخ

ی آن ها به عملکرد مناسب شرکت کمک می کند )واکسوانو و برخوردارند. با این حال همه

 (.2015، 3کونستانتوپولوس

  شناسی:روش .2
. ابزار باشد می پیمایشی نوع از توصیفی تحقیقات جزء ترکیبی، روش ، حاضر پژوهش انجام روش

ه آماری در همچنین جامع ای ، مصاحبه و پرسشنامه است.کتابخانهها، مرور منابع گردآوری داده

ماکن بخش کیفی شامل مدیران اداره کل ورزش و جوانان، روسای هیئت ها، اجاره کنندگان ا

ن ورزشی سپاری اماکای ، نقش بروننمونه با استفاده از آزمون تی تکورزشی و در بخش کمی 

ها از روش گیری شد. در نهایت جهت تجزیه و تحلیل دادههمندی مشتریان ورزشی اندازدر رضایت

تفاده اسبرای تحلیل  SPSSو نرم افزار  Maxqdaافزار آماری تحلیل سیستماتیک با کمک نرم

 .شد

نتایج نشان داد که مشخصه های برون سپاری شامل)ارتقا، درآمد زایی، کاهش ها: یافته

کوچک سازی(، عوامل تسهیل کننده برون سپاری شامل هزینه،افزایش درامد و توسعه اقتصادی و 

                                                 
1 Downsizing 
2 Bolat & Yılmaz 
3 Vaxevanou &Konstantopoulos 
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)بازبینی و ارائه قانون موثر، اطالع رسانی از طریق رسانه های واگذاری به نهادها و افراد واجد شرایط، 

ارائه قیمت کارشناسی شده، مشوق های آموزش مدیران و حمایت(، عوامل توسعه دهنده )ارایه 

مثبت وزارت ورزش و جوانان به امر واگذاری طوالنی مدت  رعایت دستورالعمل، نگاه و کارکرد

به نظارت موثر و کارآمد( و موانع برون سپاری نیز شامل )عدم اطالع رسانی، مشارکت ورزشی 

پایین، محدودیت های مالی، عدم نظارت، تحمیل هزینه اضافی به دولت، نبود ساختار و دستور العمل 

های ارائه شده مدل براساس ترکیب الیه. باشندیات ها( میبرون سپاری، ناکارآمدی و مقاومت ه

 نهایی تحقیق در بخش کیفی به شرح زیر است:

 
 . مدل نهایی تحقیق1شکل 

سپاری اماکن ورزشی در ای نقش بروننمونه با استفاده از آزمون تی تک همچنین در بخش کمی

سپاری مشخص گردد که آیا برونشود تا گیری میمندی مشتریان خدمات ورزشی اندازهرضایت

 مندی مشتریان نقش دارد یا نه؟در تبیین و توضیح رضایت

 

 مندی برحسب نظر مشتریان خدمات اماکن ورزشیتوصیف متغیر رضایت
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 میانگین بیشینه کمبنه تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

 734/0 858/2 00/5 00/1 384 مندیرضایت

مندی مشتریان تحلیل آماری مشخص گردید که میزان رضایتهای حاصل از با استناد به یافته

های مربوط به تر از حد وسط است. الزم به ذکر است پراکندگی نمرهخدمات اماکن ورزشی پایین

های حاصل از پژوهش در مقایسه میانگین یافته .مندی در حد پایینی قرار داشتمتغیر رضایت

مندی سپاری اماکن ورزشی نقشی در رضایتبروندهد های آن نشان میمندی و شاخصرضایت

 مشتریان خدمات اماکن ورزشی ندارد. 

 گیری: نتیجه
با توجه به یافته ها و نتایج بدست آمده ازاین پژوهش ماهیت برونسپاری ماهیتی درآمد زایی،ارتقا 

کیفیت ،کاهش هزینه،کاهش تصدیگری دولت،کوچک سازی سازمان و رفع بروکراسی پیچیده 

باشد.برون سپاری اماکن ورزشی نیز از این دایره خارج نیست،اما مهمترین  مسله و چالش در  می

این زمینه که باعث اجرای ناصحیح و غیر سودمند می شود،کمبود زیرساخت و فضاهای 

ورزشی،جانمایی و تعبیه مکانی نامناسب این اماکن،نبود دستورالعمل متناسب با برون سپاری اماکن 

نظارت و مستهلک بودن امکانات و تجهیزات این اماکن سبب گشته است با وجود  ورزشی،عدم

درآمد زایی برای سازمان از یکسو و افزایش هزینه ها و باال رفتن استهالک اماکن از سوی دیگر،سود 

و هزینه را یکسان نموده،در واقع به هر میزان درآمد زایی که انجام می دهد باید به همان میزان نیز 

ینه کند با این تفاوت که از بین رفتن زیر ساخت ها با این روش بهره برداری هزینه به مراتب هز

 سنگین تر و باالتر از درآمد زایی را دارد.

 منابع:
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(. بررسی تاثیر برون سپاری طرح های آموزش و کارآفرینی بر پابکی سازمانی 1395پیری، زهرا. )

زاهدان، پایان نامه کرشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان 

 بلوچستان.

Bolat, T., & Yılmaz, Ö. (2009). The relationship between outsourcing and 

organizational performance: is it myth or reality for the hotel 

sector?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(1), 

7-23. 

Vaxevanou, A., & Konstantopoulos, N. (2015). Models referring to outsourcing 

theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 572-578 
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بررسی رابطه میان نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در میان کارکنان 

جوانان استان همدانادارات ورزش و   

 رقیه آقایی* حدیث فرهادی* علی عزیزی
. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، 1

 ایران)*نویسنده مسئول(.

تحقیقات، همدان، . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم 2

 ایران.

. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد کرمانشاه3   
 چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در میان کارکنان  زمینه و هدف:

باشد. نتایج این تحقیق می تواند به مدیران و سیاستگذاران ادارات ورزش ادارات ورزش و جوانان استان همدان می

 وجوانان کمک نماید. 

نفر به عنوان جامعه  228وانان استان همدان  به تعداد در پژوهش حاضر کارکنان ادارات ورزش و ج روش کار:

نفر به عنوان نمونه تعیین شدند که با استفاده  145آماری انتخاب که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 

 های دادهمورد بررسی قرار گرفتند.  %86و چابکی سازمانی با پایایی %72از دو پرسشنامه نوآوری سازمانی با پایایی 

 آمار هایروش و...(  فراوانی، درصد فراوانی،)  توصیفی آمار هایروش طریق از هاپرسشنامه از شده استخراج

( SPSSضریب همبستگی پیرسون، و آزمون رگرسیون چند گانه و نرم افزار  اسمیرنوف، – کلموگروف) استنباطی

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد

 %99یافته ها حاکی از این است که بین دو متغیر چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی درسطح اطمینان   ها:یافته

داری وجود دارد. بنابراین، چابکی سازمانی برای کسب موفقیت در محیط کسب و کار یک مزیت رابطه معنی

سازمان ها کمک می کند تا در رقابتی ایجاد می کند که می توان با شهرت در نوآوری آن را حفظ نمود، زیرا به 

 مسیر خود محکم گام بردارند و بتوانند به سرعت با تغییرات همگام شوند.    

ی چابکی سازمانی و گسترش آن  در سازمان، میزان دست یابی به اهداف بیشتر می شود در نتیجه گیری:نتیجه

ت انطباق با تغییرات را دارند به وجود می و با گسترش چابکی سازمانی، بستر ایجاد سازمان های چابک که قابلی

تواند درآشنا ساختن مدیران و سیاستگزاران سازمانی مفید بوده و آیند. انجام مطالعاتی همچون پژوهش حاضر می

 در عین حال به عنوان رویکردی نسبتاً جدیدتر به مقوله چابکی سازمانی  مطرح شود.
 انی، استان همدان.چابکی سازمانی، نوآوری سازم کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

اند، چگونگی مقابله با تغییرات غیرقابل پیش ها با آن مواجهیکی از مسائل اساسی که امروزه سازمان

حل های متفاوتی برای رویارویی با این شرایط پیش بینی، پویا و نامطمئن کنونی است. اگر چه راه

های ها استفاده از مفهوم چابکی و ویژگیبهترین راه حلترین و بینی شده است، اما یکی از کاربردی

آن در سازمان است. سازمان های امروزی با مسائلی هم چون تغییرات سریع، سفارشات سلیقه ای 

مشتریان، انتظار دریافت بهترین خدمات و...مواجه هستند که برای این منظور تغییرات بسیاری در 

ار صورت پذیرفته است که یکی از مهمترین آنها چابکی نگرش ها، اهداف، شیوه های انجام ک

(. نیاز به چابکی، مبتنی بر افزایش نرخ تغییر در محیط است که موسسات را وادار به پاسخ 1است)

پیش کنشی به تغییرات می کند. بازار ها و مشتریان خواهان محصوالت ارزان، متناسب با سالئق خود 

 ها و به ویژه سازمان در شرایط پیچیده رقابتی امروز، تالش سازمان (. 2و دسترسی سریع به آن هستند)

ور منظ به نوآورانه و جدید محصوالت توسعه زمان کاهش جهت در بنیان دانش و پژوهشی های

های امروزی کسب مزیت  کسب مزایای رقابتی بلندمدت، افزایش یافته است چرا که در سازمان

بر این اساس  (.3باشد) تولید و ارائه محصوالت و خدمات می رقابتی بلندمدت منوط به نوآوری در

 های تحقیقاتی و دانش بنیان، الزم است که سازمان و با توجه به پیچیدگی های موجود در فعالیت

های مذکور توجه کافی به توسعه توانمندی کارکنان خود در حل مسائل پیش رو به شیوه های 

 ابداعانه و نوآورانه داشته باشند.

  شناسی:روش .2
 از استفاده با که است همبستگی توصیفی، تحقیق یک تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق، این  

 برای است. شده استاندارد پرسشنامه پژوهش این در استفاده مورد ابزار شد خواهد انجام پرسشنامه

نوآوری  سنجش جهت و .شد استفاده (1392محمدی) ی پرسشنامه از چابکی سازمانی سنجش

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان . شد استفاده (1390)رضایی ی پرسشنامه از سازمانی

نفر بود، با استفاده از فرمول  228ادارات ورزش و جوانان استان همدان می باشد،که تعداد آنها برابر با 

صورت تصادفی انتخاب نفر به  145برابر با  05/0کوکران میزان حجم نمونه فوق در سطح خطای 
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پرسشنامه در میان کارکنان ادارات ورزش و  160به منظور جلوگیری از ریزش نمونه تعداد  شد.

پرسشنامه عودت داده شد و همین تعداد جهت  145جوانان استان کرمانشاه توزیع گردید و در نهایت 

ه اهداف و سؤاالت در پژوهش حاضر، بسته بتجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. 

گردید. به طور کلی در سطح ها  استفادههای مختلفی برای تجزیه و تحلیل دادهپژوهش، از روش

و در هایی همچون جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد، آمار توصیفی از شاخص

 عینوع توز نییتع یبر رنوفاسمی کولموگراف آزمون  همچون هاییسطح آمار استنباطی از آزمون

، آزمون رهایمتغ نیرابطه ب نییتع یبرا  رسونیپ ینرمال(، آزمون همبستگ ریغ ایداده ها )نرمال 

 ن،یب شیپ ریمالک از متغ ریمتغ ینیب شیپ زانیم نییتع ی( براگام به گامچندگانه )مدل  ونیرگرس

پژوهش،  یهاهیفرض لیو تحل هیافزار مورد استفاده جهت تجزکه نرم شودیم ادآوری. گردید هاستفاد

 .باشدیم  SPSSافزارنرم

 ها: یافته

 با رویارویی مشتری، آمادگی به به منظور تعیین سهم هر یک از مولفه های چابکی)پاسخگویی

مجازی( در پیش  مشارکت دادن انسانی، تشکیل دانش و ها مهارت برای شدن قائل تغییرات، ارزش

 بینی نوآوری راهبردی از تحلیل رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شد. 

 جدول ضرایب همبستگی

 مدل

 ضریب

همبستگی چند 

 (R) گانه

ضریب 

 تعیین

(2R) 

ضریب تعیین 

 تعدیل یافته

(.adj2R) 

 خطا ی معیار

(S.E) 

 تحلیل واریانس

(F) 
Sig 

1 325/0 106/0 080/0 835/0 140/4 003/0 

 
مقدار همبستگی بین چهار که  می دهدجدول نشان همزمان در  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون

 106/0می باشد. یعنی  106/0برابر با  2R( و میزان r=325/0متغیر پیش بین و نوآوری راهبردی )

 قائل ارزشتغییرات،  با رویارویی مشتری، آمادگی به میزان نوآوری راهبردی از طریق پاسخگویی
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مجازی قابل تبیین است. به منظور  مشارکت دادن انسانی، تشکیل دانش و ها مهارت برای شدن

 Fبررسی معناداری ضریب همبستگی بدست آمده، نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که میزان 

 گیمشتری، آماد به (، بنابراین چهار مولفه ی پاسخگوییF=140/4مشاهده شده معنادار می باشد)

 مشارکت دادن انسانی، تشکیل دانش و ها مهارت برای شدن قائل تغییرات، ارزش با رویارویی

مجازی قادر به پیش بینی نوآوری راهبردی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان می 

 باشند.

 گیری: نتیجه

ی چابکی سازمانی و گسترش آن  در سازمان، در جمع بندی،  بررسی تحقیق نشان می دهد  در نتیجه

میزان دست یابی به اهداف بیشتر می شود و با گسترش چابکی سازمانی، بستر ایجاد سازمانهای 

ن چابک که قابلیت انطباق با تغییرات را دارند به وجود می آیند ،  با وجود این، علیرغم اذعا

اندیشمندان ایرانی به اهمیت چابکی  سازمانی و افزایش توانایی کارکنان در برخورد با تغییرات، 

های زیادی در زمینه تاثیر چابکی  به عنوان متغیری سازمانی بر نوآوری به عنوان متغیری پژوهش

ن و تواند درآشنا ساختن مدیرافردی وجود ندارد و انجام مطالعاتی همچون پژوهش حاضر می

سیاستگزاران سازمانی مفید بوده و در عین حال به عنوان رویکردی نسبتاً جدیدتر به مقوله چابکی 

هایی که در زمینه چابکی سازمانی  در ایران ی پژوهشسازمانی  مطرح شود. از سوی دیگر عمده

توان لذا می اند وهای خدماتی و اجتماعی را مورد مخاطب و بررسی قرار دادهانجام گرفته، سازمان

های حاضر را گامی کوچک در جهت تغییر رویکرد پژوهشگران این حوزه به سازمان پژوهش

 ورزشی و قشر جوانان دانست. 

 منابع:

(. طراحی و تبیین مدلی برای نهادینه کردن نوآوری در بخش 1384سلطانی پور، سینا.)

 .11دولتی ایران. دانشور رفتار.شماره
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بدنی و عوامل شایستگی دانشجو معلمان تربیتهای شناسایی شاخص

  ای مؤثر بر آن با رویکرد پژوهش ترکیبیزمینه
 4وسمیرا علی آبادی 3فرزاد غفوری ،2کورش ویسی، 1پیمان رستمی* 

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی  -1

 واحد سنندج

 استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج  -2

 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه عالمه طباطبایی -3

 سالمی واحد سنندجاستادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد ا -4

Email: (paymanrostami60@gmail.com)* 

 چکیده
 ایینهو عوامل زم بدنییتدانشجو معلمان ترب یستگیشا هایشاخص ییشناساهدف این تحقیق   :زمینه و هدف

 یبی بودپژوهش ترک یکردمؤثر بر آن با رو

ـــناختی از نوع ترکیبی )کیفیاین تحقیق به لحاظ روشروش کار:  ـــت. -ش های این پژوهش در نمونهکمی( اس

نفر بود.  324نفر( و در مرحله کمی دانشــجو معلمان دانشــگاه فرهنگیان به تعداد  22نظران )مرحله کیفی صــاحب

ــاحبه از کیفی بخش در های تحقیقآوری دادهجهت جمع ــاختاریافته نیمه مص ــنامه  س ــش و در بخش کمی از پرس

 اس انجام شد.الکیودا و اسمارت پیافزارهای مکسها با کمک نرمده شد. کلیه تحلیلاستفا

ستناد به یافته ها،یافته ها:  شجو معلمان تربیتشاخص با ا ستگی دان شای شگاههای   19های فرهنگیان از بدنی دان

صلی  ضوعزیرمقوله و چهار مقوله ا ست.همچنین عوامل زمینهمو شده ا شکیل  شجو ای مؤثر ی ت ستگی دان شای بر 

  .زیرمقوله و شش مقوله اصلی تشکیل شده است 23های فرهنگیان از بدنی دانشگاهمعلمان تربیت

شان دادتجزیه و تحلیل دادهنتیجه گیری:  شجو معلمان تربیت های کیفی ن ستگی دان شاخص  4بدنی دارای شای

ــت. عوامل زمینه ــوعی و عمومی اس ــوعی، تربیتی، موض ــتگی ایتربیتی موض ــایس ــجو معلمان مؤثر بر ش های دانش

شاخصتربیت شمول  شناهای بدنی نیز م ص یبا فناور ییآ صو ص اتیاطالعات، فراهم کردن امکانات، خ  یتیشخ

سه ان،یمرب سئول تیو حما طیمح الت،یفراهم کردن ت شان داد که عوامل زمینه نیم ای بود. نتایج بخش کمی نیز ن

با  ( دارد.854/0تأثیر مثبت و معناداری ) رانیا انیفرهنگ یدانشــگاه ها یبدن بتیتربر شــایســتگی دانشــجو معلمان 

ای  در دانشــگاه فرهنگیان توان بیان نمود در صــورت فراهم نمودن و تقویت عوامل زمینهتوجه به نتایج تحقیق می

  افزایش داد.شایستگی دانشجو معلمان تربیت بدنی را توان می

 دانشجومعلمان تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، عوامل زمینه ای.شایستگی، کلید واژه ها: 
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 مقدمه: .1

 تأمین برای را مختلف هایبخش مورد نیاز متخصص انسانی نیروی تربیت مهم وظیفه آموزش عالی ما، کشور در

 عالی، آموزش نظام جاری تحوالت روند نگاهی به. دارد عهده به کشاورزی صنعت و فنون، علوم و در خودکفایی

 و بهبود حفظ، به مالی؛ تنگناهای و کمی افزایش بحران به توجه ضمن باید عالی آموزش است که آن از حاکی

(. موفقیت دانش آموز با وجود معلمان موثر ارتباط تنگاتنگ دارد و از این رو باید اطمینان 1)بپردازد  کیفیت ارتقای

اند. معلمان شایسته به های ملی هستند، رسیدهکه از اولویت هاحاصل شود که معلمان به سطحی الزم از شایستگی

روند. ، عامل مهمی به شمار می21بدنی شایسته برای دانش آموزان در قرن های تربیتمنظور به وجود آوردن برنامه

ده در مطالعات انجام ش .(2ی دانش آموزان الزم است که توسط معلمان تربیت بدنی شایسته آموزش ببینند)همه

ای از رکیب و فعال کردن مجموعهنظران شایستگی را انتقال، شناسایی، تدر حیطه شایستگی برخی از صاحب

کنند که باید بین ها تأکید میشود. آنزا منجر میهای مشکلکنند که به حل موقعیتها تعبیر میها و مهارتدانش

ای دانشجومعلمان عوامل زمینه هایاثرگذار بر شایستگییکی از عوامل  (.3شایستگی و مهارت تفاوت قائل شد )

نشانگر شرایط خاصی است که در آن راهبردهای کنش متقابل برای پاسخ به پدیده ای باشد. عوامل زمینهمی

ای موثر بر شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی در صورت مطالعه و بررسی عوامل زمینه(. 4گیرند )صورت می

توان این عوامل و سایر عوامل مرتبط با شرایط خاص این دانشگاه به دلیل توجه اختصاصی یان میدانشگاه فرهنگ

به پرورش و تربیت نیروهای مورد نیاز حوزه ورزش دانش آموزی کشور و قبول مسئولیت برای آموزش معلمان 

رهنگیان و انتظارات ایجاد شده در مورد نیاز تربیت بدنی به ویژه بعد از تبدیل شدن مراکز تربیت معلم به دانشگاه ف

 این زمینه را شناسایی و راهکارهایی را برای کنترل عوامل اثرگذار مخرب و تقویت عوامل اثرگذار مثبت ارائه داد.

  شناسی:روش .2
 نظران )کارشناس مسئولجامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی صاحب .تحقیق حاضر از نوع ترکیبی است

کشور و  فرهنگیان دانشگاه بدنی تربیت ها، رئیسدبیرستان ادارات کل آموزش و پرورش، مدیرانبدنی تربیت

مدرسان تربیت بدنی دانشگاه های فرهنگیان( و در مرحله کمی نیز دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به تعداد 

ساختاریافته و  نیمه مصاحبه از تحقیق این اول بخش در است ترکیبی حاضر تحقیق که آنجایی نفر بودند. از 1967

در بخش کیفی این پژوهش برای بررسی روایی و پایایی تحقیق از  در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد.

( استفاده شد. در بخش کمی تحقیق نیز برای بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش 1989لینکلن و گوبا)معیارهای 

یب آلفای کرونباخ استفاده شد. بر این اساس مقادیر بدست آمده برای از میانگین واریانس استخراج شده و ضر
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را نشان  9/0و آلفای کرونباخ باالی  7/0های پژوهش مقدار میانگین واریانس استخراج شده باالی تمامی مولفه

 می دهد که نشان از روایی و پایایی مورد قبول ابزار پژوهش دارد.

 ها: یافته

زیرمقوله و  19های فرهنگیان از بدنی دانشگاههای شایستگی دانشجو معلمان تربیتشاخص ها،با استناد به یافته 

 یستگیشای و تیترب یستگیشای، موضوع یتیترب یستگیشای، عموم یستگیشاهای نامچهار مقوله اصلی )شاخص( به

  .ی تشکیل شده استموضوع

 23های فرهنگیان از بدنی دانشگاهدانشجو معلمان تربیتای مؤثر بر شایستگی عوامل زمینه ،2با استناد به شکل 

کردن  فراهم، اطالعات یبا فناور ییآشنا، انیمرب یتیشخص اتیخصوص هاینامزیرمقوله و شش مقوله اصلی به

 .تشکیل شده است نیمسئول تیحماو  طیمح، التیکردن تسه فراهم، امکانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری:  نتیجه
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.  .ای بر شایستگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان تأثیر داردها همچنین نشان داد که شرایط زمینهیافتهتحلیل 

کردن ای، ذیل چند عنوان کلی آشنایی با فناوری اطالعات، فراهمها، این عوامل زمینهبا توجه به تحلیل مصاحبه

 محیط و حمایت مسئولین قابل بررسی هستند. امکانات، خصوصیات شخصیتی مربیان، فراهم کردن تسهیالت،

افزارهای مورد نیاز در حوزه ورزش، استفاده از وسایل بروز در آشنایی با فناوری اطالعات مشمول استفاده از نرم

آشنایی با فناوری اطالعات نزد دانشجو معلم سبب پویایی این افراد  .امر آموزش و استفاده از فناوری روز است

فراهم کردن امکانات از دیدگاه  شود.تر میکه به موجب این امر چرخه یادگیری پویاتر و فعالشود چرا می

های خوابگاه مناسب، نزدیکی فضاهای ورزشی به همدیگر و امکانات کنندگان از چند مقوله فرعی به ناممشارکت

ای موثر بر شایستگی ل زمینهفراهم کردن تسهیالت نیز یکی دیگر از مفاهیم عوام .استاندارد تشکیل شده است

دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بود که اجزاء تشکیل دهنده این مفهوم شامل منابع مالی و بودجه ویژه، تسهیالت 

محیط، مقوله  .با کیفیت مطلوب، تسهیالت با کمیت باال، توزیع مناسب منابع مالی و اختصاص بودجه کافی است

های تشکیل شایستگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تاثیرگذار بود. در ارتباط با مقولهای بعدی بود که بر زمینه

دهنده این مفهوم مشارکت کنندگان در تحقیق به فضاهای مناسب ورزشی و با نشاط، فضاهای ورزشی استاندارد، 

لین در تبیین در نهایت حمایت مسئو .کنندهای ورزشی تخصصی اشاره میمحیط مناسب خوابگاه و سالن

های نگرش . این مفهوم از ترکیب مقوله .های دانشجو معلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان مؤثر استشایستگی

مناسب مدیریت پردیس به رشته، مدیران با رویکردی باز و ورزشی، مدیریت مناسب، توجه مسئولین دانشگاه، 

 ت.بدنی تشکیل شده اسدیدگاه مثبت مدیران به تربیت

 منابع:

(. تحلیل کانونی رابطه 1391قالوندی، حسن.، امانی ساری بگلو، جواد.، بابایی سنگلجی، محسن. ) -1

، شماره 8های نوین تربیتی، دوره آموزان. اندیشهشناختی اساسی در میان دانشفرهنگ مدرسه با نیازهای روان

  28-9، صص 4

 
2- Napper-Owen, G. E., Marston, R., Volkinburg, P. V., Afeman, H., & Brewer, J. (2008). 

What constitutes a highly qualified physical education teacher?. Journal of Physical 

Education, Recreation & Dance, 79(8), 26-51 

3- Kiffer, S. & Tchibozo, G (2013). Developing the teaching competences of novice 

faculty members: A review of international literature, Policy Futures in Education, 11 (3): 

277-289 
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 استان کردستان ورزش یمال انیعوامل موثر در جذب حام

 سایه میر صادقی ،دکتر سعید صادقی بروجردی
 . دانشجوی دکتری کسب وکار،دانشکدۀ مدیریت صنعتی استان کردستان . 1

 . استادتمام مدیریت ورزشی،گروه مدیریت ورزشی،دانشکدۀ علوم انسانی،دانشگاه کردستان،سنندج،ایران2
*Email :(sadeghisayehmir@yahoo.com) 

  چکیده:

کردستان  انجام ورزش استان  یمال انیعوامل موثر در جذب حام: پژوهش حاضر با هدف وهدفزمینه 

 گرفت 

مطالعه تطبیقی، مصاحبه های کیفی مرحله  سهدر کیفی و از نوع پدیدار شناسی که  تحقیق روشروش کار:

عوامل موثر  محقق ساختهپرسشنامه منظور بررسی اهداف این پژوهش از به؛ انجام شد درپییصورت پبه و دلفی

 استفاده شد بر جذب حامیان مالی

.سپس از کلیه به دست آمد ینترنتیو ا یمطالعه کتب و مقاالت علم یزو ن یقتحق یاتمطالعه ادببا  یافته ها:

کردستان،نقش و سابقه روشنی داشتند به صورت استان نخبگان که به نحوی در خصوص کسب وکارهای ورزش 

نظران اقدام به  انجام گرفت و در نهایت با استفاده از روش دلفی و استفاده از نظرات صاحبمیدانی مصاحبه 

طراحی پرسشنامه شد.تا شرایط علی، مقوله محوری،کنش ها و تعامالت، شرایط مداخله گر،بستر حاکم و پیامدهای 

جذب حامیان مالی ورزش استان کردستان مشخص شده و در نهایت مدل کسب و کار ورزش استان کردستان 

 تدوین شد 

نتایج به دست آمده نشان داد که اصالح قوانین حمایت کننده از کسب و کار در ورزش به  نتیجه گیری :

عنوان شرایط علی،عوامل درون سازمانی به عنوان بستر حاکم،مدیریت دولتی به عنوان شرایط مداخله گر و تقویت 

ردستان شناسایی و زیرساخت های کسب و کار به عنوان کنش ها و تعامالت جذب حامیان مالی ورزش استان ک

تدوین شد.همچنین، رونق کسب و کار می تواند پیامد جذب حامیان مالی ورزش استان کردستان باشد نتیجه این 

امر،افزایش درآمد از حق پخش، افزایش درآمد از فروش بازیکن،عدم وابستگی به بودجه دولتی و ثبات مدیریت 

 پدیدار خواهد شد.

 کردستان، نظریه برخاسته از داده ها. حامی مالی،استان کلیدواژه ها:

 

mailto:sadeghisayehmir@yahoo.com
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 .مقدمه:1

 هایفرصت و گردید جامعه در ورزش نقش تغییر موجب شد آغاز 1980 دهه از که ورزش شدن جهانی ضرورت

 وجود به و ورزش خاص هایجذابیت.نمود ایجاد مختلف هایرسانه و افراد،مؤسسات برای را بسیاری درآمدزایی

 توسعه برای ورزشی هایتیم تا شده باعث ورزشی رویدادهای به نسبت جوامع تمامی بین در خاصی تمایالت آمدن

 هاییباشگاه را ورزش صنعت اصلی هایزیرساخت.باشند اقتصادی هایبنگاه به تبدیل نیازمند خود کیفیت ارتقاء و

 صنعت در(.1383 عسکریان،) کنندمی عمل اقتصادی هایبنگاه و تولیدی هایکارخانه مثابه به که دهندمی تشکیل

 عنوان به) شدن اسپانسر اگر حتی که است رسیده اثبات به موضوع این( پیشرفته کشورهای در باألخص) ورزش

 است موثرتر کامالً یزیونتلو مستقیم هزینه با مقایسه در باشد، داشته همراه به را باالیی هزینه( تبلیغاتی ابزار یک

 هاآنمندی رضایت وها قرار دارند .در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت (1384 ایزدی،)

نیازها و  ها،تأمین کاملها است.الزمه جلب رضایت مشتریان باشگاهعامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان

رید محصوالت است. در تهیه و خ هاآنهای ها و محدودیتها، انتظارات،تمایالت،تواناییشناسایی دقیق خواسته

رسان را به خوبی  های خدماتتوان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مشتریان سازمانبا دستیابی به چنین اطالعاتی می

 راهلل؛نص سجادی، علیرضا؛ الهی،ها از آن بهره برد )تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکت

 (1387 ابریشمی،حمید خبیری،محمد؛

روش پژوهش در این تحقیق کیفی و از نوع پدیدار شناسی بوده است.با توجه به اینکه این  شناسی:روش .2

پژوهش از سه مرحله تشکیل شده است،روش تحقیق در هر مرحله به صورت جدا توضیح داده می شود.در مرحله 

توصیف و تحلیِل  اول)مطالعه تطبیقی(، پژوهش حاضرتطبیقی بود که به صورت کتابخانه ای به اجرا در آمد و با

پرداخته شد.در مرحله دوم )مصاحبه های کیفی(  کشور کردستانورزش استان  یمال انیعوامل موثر در جذب حام

(استفاده شد.و در مرحله 1ها)گراندد تئوریبرای ساخت الگوی پیشنهادی پژوهش از روش نظریه برخاسته از داده

 د سئواالت براساس مدل استخراج شده از مصاحبه طراحی شد.سوم استفاده از روش دلفی دو مرحله ای برای تایی

                                                 
1 Grounded Theory 
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ــه:هههایافتههه ــه تجزی ــه ب ــن مقال ــد،در وتحلیل دادهدرای ــه ش ــش پرداخت ــده در دو بخ ــردآوری ش ــای گ ه

ـــش اول از روش ـــردی بخ ـــات ف ـــه مشخص ـــوط ب ـــای مرب ـــیف متغیره ـــت توص ـــیفی جه ـــار توص ـــای آم ه

باشــد.در سن،جنسیت،جایگاه،رشــته تحصــیلی و مــدرک تحصــیلی مــیپاســخگویان اســتفاده شــد کــه شــامل: 

ــهبخــش دوم از روش ــه منظــور تجزی ســازمان هــا اســتفاده شد.فرضــیه وتحلیل و آزمــونهــای آمــار اســتنباطی ب

هــای ورزشــی اســتان کردســتان نیــز بــه منظــور توســعه درآمــدهای خــود بــه ویــژه بــا محوریــت جــذب حامیــان 

ب و کــار مــی باشــند کــه در ایــن تحقیــق،پس از بررســی هــای دقیــق و مالی،مســتلزم طراحــی یــک مــدل کســ

 تجزیه و تحلیل داده های اولیه،مدل زیر پیشنهاد شد.

 

در نهایت و بر اساس یافته ها و نتایج به دست آمده، مدل عوامل موثر در جذب حامیان مالی گیری: نتیجه

ده از شاخص های مختلف برازش همچون شاخص و برازش آن با استفاورزش استان کردستان طراحی و تدوین شد 

بونت به تائید رسید.در توضیح نتیجه به دست آمده -لویس و بنتلر -برازش مطلق، تطبیقی،مقتصد هنجار شده، توکر

می توان اینگونه عنوان کرد که برای عوامل موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش استان کردستان شش عامل 

ای شناسایی شد اما ی و مالی،اجتماعی و فرهنگی،مدیریتی،حقوقی و قانونی و رسانهشامل عوامل ورزشی،اقتصاد

باید توجه داشت که تاثیر هر عامل با دیگر عوامل متفاوت و نوع روابط آن ها نیز متفاوت است.برای درک نوع 

شد که تمام این  روابط بین این عوامل از مدل معادالت ساختاری با کمک نرم افزار آموس استفاده شد و مشخص
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عوامل در مدل موانع جذب حامیان مالی در ورزش استان کردستان نقش دارند به طوری که عوامل ورزشی و 

اقتصادی و مالی بیشترین تاثیر و عوامل مدیریتی کمترین تاثیر را بر حمایت مالی در ورزش استان داشتند.به طور 

مختلف مورد تائید قرار گرفت و لذا سازمان ها و تیم های کلی، مدل به دست آمده با استفاده از آزمون های 

ورزشی استان کردستان می توانند از این مدل در راستای بهبود برنامه های بازاریابی خود به نحو احسن استفاده 

 نمایند.

 

 منابع:
 ،رسالۀ1380و  1377 های سال در ایران ورزش صنعت اقتصادی وضعیت بررسی (،1383عسکریان،فریبا،) .1

 .تهران دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت دکتری،دانشکدۀ

 حرفه فوتبال اسپانسر های شرکت اسپانسرشیپ جذب بر مؤثر عوامل (،توصیف1383) ایزدی،علیرضا .2

 تهران معلم تربیت ورزشی،دانشگاه علوم و بدنی تربیت کارشناسی ارشد ینامه پایان ایران، ای

 درآمد جذب توسعۀ موانع(، 1387) حمید،ابریشمی :محمد خبیری، نصراهلل؛ ،سجادی الهی،علیرضا؛ .3

 بین همایش ششمین مقاالت مجموعه،ایران اسالمی جمهوری فوتبال صنعت در مالی حمایت از حاصل

 .کیش ورزشی علوم و بدنی تربیت المللی
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 بررسی تاثیر ابعاد بهسازی منابع انسانی بر بهبود عملکرد 

 آموزش و پرورش سنندج()کارکنان 
 3، شیرکو میرکی2، سامان یاوری راد1شیما حسامی

*Email: (sh.hesami351@gmail.com) 

 چکیده
سانی بر بهبود عملکرد  زمینه و هدف: سازی منابع ان سی تاثیر ابعاد به ضر برر هدف از پژوهش حا

 در مان کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان سنندج بود.

ــت آمیخته نوع از ها داده ماهیت ازنظر و کاربردی این پژوهش از نظر هدف، روش کار: پس . اس

سناد عمیق کتابخانه شده و ای و مقاالت مراز مطالعات ا سایی  شنا سانی  سازی منابع ان تبط، ابعاد به

شنامه ای میان کارکنان س  نمونه صورت به نفر 127 ( که در بین آنها N=200) وپرورش آموزش پر

 و یفیتوصــ آمار یهاروش از هاداده لیتحل منظور به. شــدند پخش شــد انتخاب تصــادفی گیری

  .است شده استفاده یاستنباط

ـــان داد که میان  یافته ها: ـــی نش یافته های پژوهش پس از تجزیه و تحلیل داده های مورد بررس

 بهسازی آموزشی و بهبود عملکرد کارکنان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. 

ــانی بر بهبود  نیب یمعنادار و مثبت اثر وجود از یحاک جینتا نتیجه گیری: ــازی منابع انس ابعاد بهس

ست بوده پرورشعملکرد کارکنان آموزش و  از تغییرات بهبود عملکرد کارکنان  %54و در نتیجه  ا

 شود.آموزش و پرورش توسط بهسازی منابع انسانی تبیین می

 بهسازی، مدیریت منابع انسانی، سنندج. های برنامه انسانی؛ منابع بهسازی؛ :ها کلیدواژه
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 مقدمه:

سان یروینقش ن تیاهم سازمانها غ یان ست، ن رقابلیدر  سان یرویانکار ا سازتر یان ست نیکار به  یابیابزار جهت د

 یادیتواند مسائل ز یآنان م یمناسب برا طیباشد و عدم توجه به فراهم نمودن مح یشده م نییتع شیاهداف از پ

شد. در مح یرا برا شته با شفته امروز طیسازمان ها در بردا سنت یجیتدر رییتغ کیها با  زمانسا یآ  یدر روابط 

و از  افتهیشـغل کاهش  کی یمدت تصـد نیانگیسـازمان و م یماندگار زانیشـتغال و اسـتخدام روبرو هسـتند. ما

 (.Randhawa. 2006است ) افتهی شینرخ ترک سازمان افزا گریطرف د

سان یکیزیمنابع ف ،یعیسه عامل ثروت آور منابع طب انیاز م یصنعت شرفتهیپ یایدن در توجه،  نیشتریب ،یو منابع ان

آنها کرده اسـت. صـاحب نظران و دانشـمندان معتقدند که انسـان  بینصـ یرا منابع انسـان یو سـودآور یبهره ده

در جهت رشد و توسعه  انیپا یب هیو سرما رزشو ماهر، عامل با ا طیواجد شرا یانسان یرویمحور توسعه است. ن

ستند و بزرگتر ی شورها ه صل کی ی هیسرما نیسازمان ها و ک شور و عامل ا شته  شرفتیپ یک ست. در گذ آن ا

سرما صل نیو زم هیاگر کار،  ساب م دیتول یعوامل ا سان یروین ،یفن آور راتییآمدند، اما امروزه تغ یبه ح و  یان

 (Baklityari Narbada. 2008) شود یم یعامل رشد و توسعه تلق نبه عنوا یبهره ور شیافزا

 روش شناسی پژوهش:

ـــت. در این پژوهش، جهت تعیین  آمیخته نوع از ها داده ماهیت ازنظر و کاربردی نظر هدف،این پژوهش از  اس

ست. به این ترتیب، تعداد N=420حجم نمونه از روش جدول مورگان) شده ا ستفاده  شنامه میان افراد  201( ا س پر

 از هاداده تحلیل و یهتجز شده مورد تحلیل قرار گرفت. برایی بازگشت داده پرسشنامه 125جامعه پخش شد و 

ستفاده SPSS آماری افزار نرم صیفی آمار بخش دو در که شودمی ا ستنباطی داده آمار و تو  و تجزیه مورد هاا

 گیرند. می قرار تحلیل
 یافته ها: 

 (. مدل رگرسیون بین ابعاد بهسازی منابع انسانی و بهبود عملکرد کارکنان1جدول )

ضــــــــــــرایب  متغیر

غیراســــــتاندارد  

(B) 

ـــــــــــای  خط

 استاندارد

ضــــــــــرایب 

اســــــــتاندارد  

(β) 

آمارۀ 
t 

ـــی ـــطح معن -س

 داری

 (Sig) 

ـــــه در  نتیج

 مدل

 -- 000/0 93/6 -- 173/0 197/1 مقدار ثابت

اثرگذار  33/1000/0 736/0 042/0 651/0ابعاد بهسازی منابع 
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 است 5 انسانی

 -آمارۀ دوربین

 واتسون

 خطاها در مدل همبسته نیستند.  774/1

-تعیین تعدیلضریب 

 شده

نســانی از تغییــرات بهبــود عملکــرد کارکنــان توســط بهســازی منــابع ا 54% 54

 شود. تبیین می

 Fداری سطح معنی

 فیشر

 شود. رابطۀ خطی مدل پذیرفته می 000/0

 دارد.  ابعاد بهسازی منابع انسانی بر بهبود عملکرد کارکنان تأثیر مستقیم مثبت نتیجه

 پژوهشهای منبع: داده

 05/0( اسـت کـه کمتــراز 000/0شـود؛ مقــدار عـدد معنـاداری فیشـر برابــر )( مشــاهده مـی8باتوجـه بـه جـدول )

ــان باشــد و نشــانمــی ــود عملکــرد کارکن ــابع انســانی و بهب ــان ابعــاد بهســازی من ــدۀ وجــود رابطــۀ خطــی می دهن

ــی ــطح معن ــدول س ــه ج ــه ب ــدار )اســت. باتوج ــر مق ــدل رگرســیون براب ــی000/0داری م ــر از ( م ــه کمت ــد ک باش

دهــد ابعــاد بهســازی منــابع انســانی بــر بهبــود عملکــرد کارکنــان اســت. مقــدار ( اســت و نشــان مــی05/0مقــدار )

ـــر ) 1شـــدهضـــریب تعیـــین تعـــدیل اســـت کـــه بهســـازی منـــابع باشـــد و بیـــانگر ایـــن مطلـــب( مـــی54/0براب

ــین %54انســانی) ــان آمــوزش و پــرورش را تبی ــد. میــزان اثرگــذاری مــی( از تغییــرات بهبــود عملکــرد کارکن کن

ــتاندارد ) ــیر اس ــریب مس ــه ض ــه ب ــان باتوج ــرد کارکن ــود عملک ــر بهب ــانی ب ــابع انس ــازی من ــاد بهس ــر βابع ( براب

ــود باشــد کــه نشــان مــی( مــی736/0) ــزایش در ابعــاد بهســازی منــابع انســانی، بهب ــه ازای یــک واحــد اف دهــد ب

ــم ــان؛ ه ــرد کارکن ــدازۀ )عملک ــه ان ــا آن و ب ــت ب ــد736/0جه ــیۀ  ( واح ــابراین فرض ــت. بن ــد یاف ــزایش خواه اف

ــان  ــا اطمین ــژوهش ب ــلی اول پ ــی %99اص ــد م ــتأیی ــرد ردد و گ ــود عملک ــر بهب ــانی ب ــابع انس ــازی من ــاد بهس ابع

 . اثرگذار است کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج

 بحث و نتیجه گیری:
سا نیا  شنا ساز ییپژوهش با هدف  سان یابعاد به شد.  یمنابع ان سی در آموزش وپرورش اجرا  در ابتدا پس از برر

بهسازی آموزشی، ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش ابعاد بهسازی منابع انسانی شناسایی شدند. که این ابعاد شامل: 

سانی سازی اخالقی منابع ان سازی حرفه ای و به سازی فردی، به سازمانی، به سازی  ستند به شده ه . مطالعات انجام 

ــان داد  ــنجش قرار داده اند برای مثالنش ــانی را مورد س ــازی منابع انس  هر محققان مختلف ابعاد متفاوتی برای بهس

                                                 
1 Adjusted R Square 
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جهت  (1388) زاده عیشــف نطورینموده اند، هم یرا معرف یو فرد یســازمان ،یســه بعد حرفه ا( 1388) یمیپورکر

 نیکنند. درهم یاشاره م یو اخالق یسازمان ،یفرد ،یپژوهش ،یبه پنج  بعد آموزش یعلم ئتیه یاعضا یبهساز

ـــتا  ـــراس ـــع یارتقا یبرا (1386) یدیجمش ـــا یبالندگ تیوض  ،یفرد ،یبه چهار بعد حرفه ا یعلم ئتیه یاعض

ش سازمان یآموز ساز یایدندر همانطور که . کندیم دیتأک یو  سان منابع یامروز توجه به آموزش و به آموزش  یان

دلیل  شــود یمحســوب م یو پرورشــ یآموزشــ یندهایفرا تیفیک یارتقا یراهکارها نیاز مهمتر یکیوپرورش 

ـــایی نماییم و اثرات آن را بر بهبود عملکرد کارکنان آموزش و  ـــناس ـــلی این پژوهش بود تا بتوانیم ابعاد را ش اص

از تغییرات بهبود عملکرد  %54پرورش شـــهرســـتان ســـنندج بررســـی نماییم که با توجه به نتایج به دســـت آمده 

 ود.شکارکنان آموزش و پرورش توسط بهسازی منابع انسانی تبیین می

موجــب عــدم  یرســد موانــع و مشــکالت متعــدد یپــژوهش بــه نظــر مــ نیــا مطالعــات صــورت گرفتــه درطبــق 

ــابع انســان یبهســاز ــ یمن ــرورش م ــوزش وپ ــه: یدر آم ــ شــود از جمل ــانگ دانفق ــا زهی الزم، عــدم  یو مشــوق ه

 نیبنــابرا.  در ســازمان و... یارشــد بــه موضــوع بهســاز رانیعــدم  نظــام آمــوزش ،توجــه مــد ،یمنــابع مــال نیتــأم

ــرورش با وآمــوزش  ــپ ــابع انســان یجهــت بهســاز دی ــع  یخــود گــام هــا یمن ــع موان  ادشــدهیالزم را جهــت رف

 بردارد. 

ــا ــه نت ــه ب ــاز جیباتوج ــاد بهس ــدن ابع ــخص ش ــده و مش ــام ش ــژوهش انج ــده از پ ــت آم ــه دس ــان یب ــابع انس  ،یمن

برخــوردار اســت  ژهیــو یتــیاثــربخش در آمــوزش وپــرورش از اهم یمنــابع انســان یبهســاز یبرنامــه هــا یطراحــ

 خواهد کرد.  نیرا تضم یبه اهداف نظام آموزش یابیو دست
 

 منابع: 

 بــه دانشــگاهی، جهــاد علمــی هیئــت اعضــای بهســازی الگــوی طراحــی (،1388) جــواد پــورکریمی،

 .آموزشی مدیریت دکتری، نامه پایان معلم، تربیت دانشگاه کیامنش، رضا راهنمایی علی

ــیدی، ــه جمش ــی (،1386) الل ــعیت بررس ــدگی وض ــای بالن ــت اعض ــی هیئ ــگاه علم ــهید دانش ــتی ش  و بهش

ــه ــه ارائ ــویی ب ــور الگ ــود منظ ــتمر بهب ــه آن، مس ــایی ب ــن راهنم ــت محمدحس ــی، پرداخ ــگاه چ ــهید دانش  ش

 .آموزشی مدیریت ارشد، نامه کارشناسی پایان بهشتی،

ــری، ــیروس قنب ــدی، و س ــرام محم ــوی (،1397) به ــعه الگ ــه توس ــدیران ای حرف ــدارس م ــطه دوره م : متوس

 .143 -123 :مدرسه مدیریت. کیفی تحقیق  یک
Bakhtiari Nsrabadi. Rajai Salimi. Taher Por. (2008).The relationship between the  



 

 118 
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  دهیچک
ـــالم در زمینه و هدف:   ـــالت اجتماعی و جایگزین کردن الگوی رفتاری س بازاریابی اجتماعی برای رفع معض

هدف ند.  عه تالش می ک ـــ نیا جام ظام یبررس کارایین ند  ماع یابیبازار مداخالت م یار اجت ی بر اســــاس مع

 است.  سالمندان یبدن تیفعال رییدر تغ (2002اندریاسن)

ستفاده از  زانیم نییبه دنبال تع یبررس نیامند است. این پژوهش از نوع توصیفی و روش مرور نظام روش کار: ا

است. هدف قرارگرفته  یاجتماع یابی( است که در مداخالت بازار2002اندریاسن ) یاجتماع یابیبازار یارهایمع

ستجوی  ی انجام داده امداخلهمقاله که کار  9ری مقاالت طی مراحل مختلف ی علمی و غربالگهاگاهیپاپس از ج

 بودند شناسایی شد. 

خصوص معیار معیار سنجش بازاریابی اجتماعی اندریاسن را به کار نگرفته بود به 6هیچ مداخله ای  یافته ها:

پژوهش تغییرات رفتاری مثبت  5مخاطب محوری و تبادل در مداخالت کمتر از بقیه معیارها مدنظر بوده است. 

نشده است.  تغییر رفتار منفی گزارش هاپژوهشگزارش کردند. این در حالی است که در سایر    

معیار اندریســن در مداخالت مدنظر قرار گیرد انتظار می رود که رســالت  6بر طبق پزوهش اگر نتیجه گیری: 

 نهایی بازاریابی اجتماعی که نهادینه کردن رفتار مطلوب و برخورداری از مزایای آن است، ظهور یابد.

 بازاریابی اجتماعی؛ فعالیت بدنی؛ سالمندان کلید واژه ها: 
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 مقدمه: .1

کاهش فعالیت ورزشی عامل اصلی   .(1)ردیگیمدر گروه سالمندان قرار  2050درصد جمعیت ایران در سال  35

ی مرتبط با عدم فعالیت سبب هایماریبی قلبی ریوی، سرطان و قند خون و هایماریبی مزمن از قبیل هایماریب

ی ارتقای هاراهعنوان یکی از افزایش سطح فعالیت جسمانی به. (1)شودیممیلیون نفر در هرسال  3.2مرگ بیش از 

توسط  1971عبارت بازاریابی اجتماعی اولین بار در سال . (2)سالمتی در جمعیت سالمند جهان پیشنهادشده است 

شناسی، ی گوناگون از قبیل روانشناسی، جامعههادانشی کرهیپفیلیپ کاتلر و جرالد زالتمن بیان شد و از 

تحقیقات  ی علمی در تبلیغات، روابط عمومیهانهیزمی ارتباطی به همراه هاهینظرشناسی، دانش سیاسی و انسان

برای ترویج  تواندیمشده است. بازاریابی اجتماعی سعی در ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت دارد و بازار طراحی

فاه به کار محصوالت شایسته، ایجاد مخاطبان هدف، جلوگیری از محصوالت و خدمات ناشایست و نهایتاً ترویج ر

 . (3)رود 

که از آن در بسیاری از  ( برای موفقیت بازاریابی اجتماعی معیارهای کلیدی را معرفی کرده است2002اندریاسن )

است؛ یعنی  اولین معیار، اهداف رفتاری .شده استمنظور ارزیابی مداخالت بازاریابی اجتماعی استفادهتحقیقات به

عالوه بر آگاهی و نگرش، بر رفتار نیز اثرگذار باشد. دومین معیار تبادل است. بر این اساس  بازاریابی اجتماعی

گیری یک دادوستد بین دو نفر یا دو گروه آن است که منافع حاصل از داشتن محصول موردنظر بیشتر الزمه شکل

در بازاریابی اجتماعی شامل اطالع از  مخاطب محوری .شده برای به دست آوردن آن باشداز هزینه پرداخت

ی هاپژوهش، نیازها و ترجیحات گروه هدف و ارائه خدمت، ایده یا رفتار متناسب با آن است. هاخواستهنظرات، 

ی بازاریابی اجتماعی، که تحت عنوان هابرنامهکاربردی برای دستیابی به محصوالت و مواد موردنیاز برای اجرای 

که نگاهی مخاطب محور و از پایین به باال، نه متخصص محور و  شوندیم، باعث رندیگیمپژوهش تکوینی قرار 

و درک رفتار بازار هدف،  رقابت . توجه به اصل (4)از باال به پایین، در مداخالت اصالح رفتاری وجود داشته باشد

رمز موفقیت در استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی است. در این صورت گروه هدف به سراغ رفتارهای رقیب 

ی تغییر رفتار در حوزه هابرنامهه معموالً گروه مخاطب صورت است کبدین بندی مخاطبخواهد رفت. دسته

یی با مشخصات مردم شناختی، اقتصادی اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی و رفتاری هارگروهیزسالمت را افراد و 

باعث افزایش  تواندیم ترهمگونی کوچک هاگروهکه تبدیل این گروه ناهمگون به  دهندیممتفاوت تشکیل 

 باهدف اصالح رفتار گردد.  هابرنامهاثربخشی 

  شناسی:روش .2
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. جامعه آماری این شودیممند تلقی این پژوهش از نوع توصیفی است و با توجه به روش اجرا مطالعه مرور نظام

مند شامل کلیه مقاالت پژوهشی حاصل از مطالعات باهدف ارتقای فعالیت بدنی در سالمندان بود. مطالعه نظام

ی مختلف برای شناسایی مقاالت استفاده شد. اطالعات موردنیاز در مرحله اول، با استفاده از هاگاهیپا

 ,“ Aging physical activity“, ”Social marketing intervention” ی هادواژهیکلوجوی جست

”Social marketing campaign 791، هاهمورد بررسی قرار گرفت. در جستجوی اولیه، بر اساس کلیدواژ 

مقاله مرتبط با موضوع و هدف پژوهش  9شناسایی شد. درنهایت پس از چند مرحله غربالگری  ،  عنوان مطالعه

 حاضر شناسایی و وارد مرحله مطالعه شدند.

 ها: یافته

 جامعه پژوهش

تعداد 

معیارهای 

شدهاستفاده  

اهداف 

 رفتاری

تفکیک 

 مخاطب

پژوهش 

 تکوینی
 مبادله

آمیخته 

 بازاریابی
 رقابت

ماتسودو و 

همکاران 

(2002)(40)  

میلیون  34

ساکن 

 سائوپائولو

5 
 

تغییرات مثبت 

 رفتاری

 
 

 
 ---- 

 
3 

 
 

همکاران کامادا و 

(2013)(41)  

ساالن بزرگ  

سال( 40-79)  
5 

 
بدون تغییر رفتار 

 مثبت

 
 

 
 

 
 

 
4 ---- 

دیگاسپی و 

همکاران 

(2014)(15)  

سالمندان باالتر 

سال 60از   
5 

 
بدون تغییر رفتار 

 مثبت
----- 

 
 

 
 

 
4 

 
 

همکاران و  تان

(2010)(42)  

سالمندان باالتر 

سال 60از   
4 

 
 ---- تغییر رفتار مثبت

 
 

 
 

 
4 ---- 

اکلند راسل و 

(2007)(43)  

سالمندان باالتر 

سال 60از   
4 

 
 تغییر رفتار مثبت

---- 

 
 

 ---- 
 
3 

 
 

اسحاقی و 

همکاران 

(1389)(29)  

 3 سالمندان
 

بدون تغییر رفتار 

 مثبت
----  

 
----  

 
---- 
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نتایج  هاآنتمام مداخالت موردبررسی در این پژوهش اهداف رفتاری مشخص را بیان کرده بودند و برخی از 

( اصل تفکیک را 2013مثبت تغییر رفتار را گزارش کردند. در تحقیق حاضر تنها در پژوهش کامادا و همکاران)

،  یبررس نیدر اوینی را گزارش دادند.  انجام پژوهش تک شدهی بررسیهاپژوهشکاربرده اند. تمام درستی بهبه

چهار مداخله در این بررسی به رقابت با رفتارهای مورد نظرشان و بودند.  یاسه مداخله شامل شواهد روشن مبادله

( 2014سه مداخله گزارش سایر سازمان ها و کمپین ها را به عنوان رقیب و یک مداخله ) دیگاسپی و همکاران، 

ی که برنامه های ورزشی را به عنوان رقیب ارائه می دهد و یک مداخله) پاتریک وان و سایر امکانات تفریح

 ( ارزان بودن برنامه خود را به عنوان رقابت با سایر برنامه ها عنوان کرد.2019همکاران، 

 گیری: نتیجه

درزمینه بازاریابی اجتماعی شده در این مطالعه، مداخالت بیشتر را برای تغییر رفتار پایدار ی بررسیهاپژوهشتمام 

از درمان است  ترارزانمنظور ارتقای فعالیت بدنی سالمندان را الزم دانستند. با توجه به اینکه پیشگیری بهتر و به

مواجهه منطقی و اصولی با این شرایط و عدم تحرک بخش بزرگی از سالمندان، باید مداخالت هدفمند برای  (5)

 یاجتماع یابیتر و کمتر محدودکننده در بازاربه سطوح مختلف و تفکر گسترده شتریتوجه بدرنتیجه مدنظر باشند. 

عالوه بر تغییر رفتار فردی، رفاه جامعه نیز در  ازآنجاکه ،کندی( استدالل م2012) لفبراست.  شیدر حال افزا

: یاجتماع رییسه سطح تغ هب نگاه جامع ده،یا نیا یمکمل برا کردیرو کی وردتوجه است،م یاجتماع یابیبازار

 ،گذاراناستیس ،ها، توجه ما را به دولتمیانه و کالن یاجتماع یابیبه بازار شتریب توجهاست.  (6)و کالنیانه م ،خرد

، شودیمربوط م ترعیها و نهایتاً نگرش وسها و گروهکه به سازمان یبه ابتکارات ت،یو حما یگریبه اقدامات الب و

عوامل  رییتغ یما برا ییتوانا نیعلت مشکل کمک کند، بنابرا یی دقیقبه شناسا تواندیم دگاهید نی. اکندیم تیهدا

 نیبر ا یاریبس. (7)کندیکمک م است، درنهایت به نفع جامعه ی کهدر سطح فرد رییتغ لیمنظور تسه، بهیطیمح

ی شده ازحدشیبتأکید  یموضوعات اجتماع تیبهبود وضع جهت یفرد یرفتارها رییباورند که تا به امروز بر تغ

پاتریک وان و 

همکاران 

(2019)(44)  

سالمندان باالتر 

سال 60از   
5 

 
 تغییر رفتار مثبت

---- 

 
 

 ---- 
 
4 

 
 

ریچارد و 

همکاران 

(2007)(45)  

ساالن بزرگ

سال با  30-60

 دو نوع دیابت

3 
 

بدون تغییر رفتار 

 مثبت
---- 

 
 ---- 4 ---- 

راجر نش و 

همکاران 

(2006)(46)  

ساالن بزرگ

سال 40-65  
4 

 
 تغییر رفتار مثبت

 
 

 
 ---- 1 
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عوامل اثرگذار و  یبر عوامل باالدست یرگذاریتأث یهای خود را برااز تالش یبرخ دیبا یاجتماع ابانیو بازار است

، افراد هاشرکتشامل رسانه، قوانین و مقررات،  تواندیماین عوامل در سطح کالن  .کنند تیهدا و مدیران میانه

، همکاران، هاهیهمساشامل دوستان،  تواندیمی غیرانتفاعی و سیاستمداران باشد و در سطح میانه هاسازمانمعروف، 

 .(8)ی بهداشتی، داروسازان، معلمان، کتابداران و مراجع مذهبی باشندهامراقبت دهندگانارائه
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مداخالت بازاریابی اجتماعی به منظور ارتقای فعالیت بدنی 

 سالمندان) مرور نظامند(
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دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی )گرایش اوقات فراغت و ورزش های تفریحی(، گروه مدیریت ورزشی،  -9

 )*نویسنده مسئول( ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایراندانشکده تربیت بدنی و علوم 
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دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی  -10

 شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران

، دانشگاه صنعتی دانشیار مدیریت ورزشی،گروه مدیریت ورزشی،  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی -11

 شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران

دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا،  -12

 تهران، تهران، ایران

Email:Rohani_1669@yahoo.com* 

  دهیچک

برای اهداف اجتماعی  هاآنبازاریابی اجتماعی بر استفاده از مفاهیم بازاریابی تجاری و کاربرد زمینه و هدف:  

 مداخالت مند کارایینظام یبررس نیا . هدفکندیمصورت غیرانتفاعی تأکید و تغییر رفتار داوطلبانه افراد به

 است.  سالمندان یبدن تیفعال رییدر تغ یاجتماع یابیبازار

منظور مند است که مداخالت بازاریابی اجتماعی را بهاین پژوهش از نوع توصیفی و روش مرور نظام روش کار:

ی علمی هاگاهیپابررسی کرده است. پس از جستجوی  2000-2019های سالارتقای فعالیت بدنی سالمندان در میانه

 ده بودند شناسایی شد. ی انجام داامداخلهمقاله که کار  9و غربالگری مقاالت طی مراحل مختلف 

جزء آمیخته بازاریابی به کار  4در اغلب مقاالت  : اجزای آمیخته بازاریابی در مداخالت استخراج شد.یافته ها

تغییر  هاپژوهشپژوهش تغییرات رفتاری مثبت گزارش کردند. این در حالی است که در سایر  5گرفته شده بود. 

 2تمام مداخالت به کار گرفته شده است. این در حالی است که فقط  رفتار منفی گزارش نشده است. ترویج در

  مداخله محصول ملموس را ارائه داده اند.

 یرفتار رییتغ کردیرو کی یاجتماع یابیکه بازار دهدیما نشان م یشده در بررسآوریشواهد جمعنتیجه گیری: 

ی حاصل از این پژوهش زمینه را برای انجام هاافتهی .دهدیارائه م سالمنداندر  یبدن تیفعال شیافزا یمؤثر برا

 .دینمایممداخالت بازاریابی اجتماعی جامع و اثربخش فراهم 

 بازاریابی اجتماعی؛ فعالیت بدنی؛ سالمندان؛ مداخالت کلید واژه ها: 
 

 مقدمه: .1

عدم فعالیت  .(1)شده استتبدیلی بهداشت عمومی در قرن کنونی هاچالش نیترمهمپیر شدن جمعیت به یکی از 

ی مربوط به سالمندی و سالمت بر هاپژوهشی اساسی است که در هاینگرانجسمانی در میان سالمندان یکی از 

نتیجه  .(2)ابدییمکه با افزایش سن، فعالیت جسمانی کاهش  دهدیمآن تأکید شده است. عالوه بر آن شواهد نشان 
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. در جهان (3)ی مختلف جسمی، روانی و اجتماعی داردهاجنبهیی است که هایینارساکی و فقر حرکتی تحرکم

( 2015. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی )(4)سال یک نفر فعالیت جسمانی کافی نداردگبزر 4از هر 

(World Health Organization  جمعیت افراد باالی)میلیارد نفر  2به حدود  2050سال در جهان در سال  60

باعث افزایش فعالیت بدنی در بین سالمندان شود بازاریابی  تواندیمی تغییر رفتاری که کردهایرو. یکی از درسیم

بازاریابی با رویکردهای دیگر برای تأثیر بر  . بازاریابی اجتماعی به دنبال توسعه و درک مفاهیم(5)عی است اجتما

رفتارهایی است که به نفع افراد و جوامع برای خیر اجتماعی باالتری است. بازاریابی اجتماعی بر اساس اصول 

منظور شناخت مخاطب و مشارکت دادن . هدف آن تلفیق بهترین روش، نظریه، بینش بهشودیماخالقی هدایت 

. (6)ی تغییرات اجتماعی است که مؤثر، کارآمد، عادالنه و پایدار هستندهابرنامهی در مورد رسانبرای اطالع هاآن

بازاریابی اجتماعی به دنبال توسعه و درک مفاهیم بازاریابی با رویکردهای دیگر برای تأثیر بر رفتارهایی است که 

. شودیمبه نفع افراد و جوامع برای خیر اجتماعی باالتری است. بازاریابی اجتماعی بر اساس اصول اخالقی هدایت 

رسانی در برای اطالع هاآنمنظور شناخت مخاطب و مشارکت دادن وش، نظریه، بینش بههدف آن تلفیق بهترین ر

 .(6)ی تغییرات اجتماعی است که مؤثر، کارآمد، عادالنه و پایدار هستندهابرنامهمورد 

  شناسی:روش .2
. مرور تحقیقات شودیممند تلقی این پژوهش از نوع توصیفی است و با توجه به روش اجرا مطالعه مرور نظام

مند است که نوعی مطالعه و مرور نظام هاآنترین شده؛ یکی از شناختهشودیمی مختلفی انجام هاوهیشگذشته به 

مند برای مطالعه پیشینه کارگیری مرور نظامتحلیل ثانویه مطالعات پیشین بنابراین، با توجه به اهمیت و مزیت به

لیت بدنی سالمندان منظور ارتقای فعاتحقیق، در این مقاله سعی شد برای شناسایی مداخالت بازاریابی اجتماعی به

مند شامل کلیه مقاالت پژوهشی حاصل از مطالعات باهدف از این روش استفاده شود. جامعه آماری این مطالعه نظام

ی مختلف برای شناسایی مقاالت استفاده شد. اطالعات موردنیاز در هاگاهیپاارتقای فعالیت بدنی در سالمندان بود. 

 Aging physical activity“, ”Social marketing” ی هادواژهیکلوی وجمرحله اول، با استفاده از جست

intervention “, ”Social marketing campaign  مورد بررسی قرار گرفت. در جستجوی اولیه، بر اساس

مقاله مرتبط با موضوع و  9شناسایی شد. درنهایت پس از چند رحله غربالگری  ،  عنوان مطالعه 791، هاکلیدواژه

 هدف پژوهش حاضر شناسایی و وارد مرحله مطالعه شدند.

 ها: یافته

( 4Pی مختلف ازجمله آمیخته بازاریابی )هایاستراتژی بازاریابی اجتماعی استفاده از هانیکمپ آمیخته بازاریابی:

. در تحقیق حاضر تمام مداخالت از (7)رندیگیم، به کار ردیگیمهم مورداستفاده قرا  در بازاریابی تجاری که
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کاربرده شده عنصر آمیخته بازاریابی  به 4. در بیشتر مداخالت تمام اندکردهعنصر ترویج آمیخته بازاریابی استفاده 

 است. در زیر یافته های مربوط به هر جزء آورده شده است. 

باشد( که مخاطب هدف  لموسهم نامهم ملموس باشد و  تواندیاست )م ایاز مزا یامحصول مجموعهمحصول: 

شده در این پژوهش ارائه محصول داشتند که بیشتر آن اغلب مداخالت بررسی .کندیم افتیمبادله در یدر ط

؛ 2013کامادا و همکاران، )ی آموزشی هابرنامه(، 2002ماتسودو و همکاران، )ناملموس بود همچون رویدادها 

ی تعادل هاکالس(، شرکت در 2010تان و همکاران، )و فعالیت بدنی  (، برنامه داوطلبی200راسل و اکلند، 

( برخی از 2019) پاتریک وان و همکاران، ExerStart( وشرکت در برنامه 2014دیگاسپی و همکاران، )

مداخالت محصول ملموس را ارائه دادند مثل گام شمار، نوار ویدئویی، فیلم آموزشی حرکات قدرتی، 

 (.2007ریچارد و همکاران، )روی ( و نقشه مسیرهای پیاده2013دا و همکاران، کاما) پذیریانعطاف

ی تبلیغاتی مربوط به ترویج فعالیت بدنی در تمام مداخالت مشاهده شد. مداخالت بازاریابی هابرنامهترویج: 

مربوط به رفتار  هایفعالیتمنظور افزایش آگاهی و ترویج ی از ابزارهای تبلیغاتی بهاگستردهاجتماعی از طیف 

و پمفلت های آموزشی بود یا  هاخبرنامهابزارهای چاپی شامل پوستر، برشور،  نیترمتداول. انددادههدف انجام 

سایت ایجاد طور برخی مداخالت وببود. همین هاروزنامهی جمعی مثل تلویزیون، رادیو و هارسانهاستفاده از 

عنصر آمیخته  4( از بین 2006همکاران )ان استفاده کردند. راجر نش و دهبهکردند و برخی نیز از تبلیغات دهان

در دسته  تواندیم( 2014بازاریابی تنها از عنصر ترویج در مداخالت استفاده کرده بود که به گفته کارین و راندل )

 .(17)بندی شوددسته تبلیغات اجتماعی
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 قیمت مکان ترویج محصول پژوهش

ماتسودو و 

(200همکاران )  

دقیقه فعالیت بدنی متوسط  30

 هرروز،

کتاب راهنما، آگهی، )مواد آموزشی

برچسب، سخنرانی، پمفلت، پوستر، 

ارائه گزارش از تلویزیون، رادیو، 

، مترو، هاومیاستادتبلیغات در 

ی هاکتابچهی اتوبوس، هاستگاهیا

 آموزشی و اطالعات عمومی

هاپارکمنزل، محل کار،   ---- 

کامادا و 

همکاران 

(2013)  

شرکت در برنامه آموزش سالمت، 

، هاجشنوارهرویدادهای ورزشی و 

روی ایمن، خرید گام شمار، پیاده

ی آموزش هایدخرید سی 

پذیریحرکات قدرتی و انعطاف  

ی هاخبرنامه، هاهینشراعالمیه، 

، پوستر، پخش صوتی هانیکمپ

 محلی، تشویق در معاینات پزشکی،

منزل، خیابان، کلینیک، 

ی تجمع،هامحل  

وام/ 

هزینه کمک

خرید گام 

 شمار

دیگاسیپی و 

همکاران 

(2014)  

ی تعادل در هاکالسشرکت در 

منظور پیشگیری از افتادنکلیسا به  

، یغاتیتبل یهایپوستر، بروشور، آگه

، سایها کلها، خبرنامهکوپن

از  یابیمنبر و بازار یهاهیاطالع

 لمیها، فدوره کاتالوگفرد، فردبه

و  هایکالس، آگه یشینما

هاسایتوب  

دالر 20 کلیساها  

همکاران تان و 

(2010)  

ساعت در هفته داوطلبانه  15حداقل 

فیزیکی، اجتماعی،  هایفعالیتدر 

 200-150شناختی شرکت کند. 

عنوان انگیزه برای مخارج دالر به

 شرکت

ی کلیسا، هابولتنتبلیغات دهانی، 

ارسال پست الکترونیکی، تبلیغات 

 رادیویی، روزنامه، تلویزیون

 مدارس ابتدایی

ی هانهیهز

مرتبط 

ی باکارها

 داوطلبانه

راسل و اکلند 

(2006)  

وزشیشرکت در برنامه آم  

تغذیه یاحرفهو  نهیهزکم  
ی تجمیع غذاهامکان خبرنامه، بازی، نمونه مواد غذایی  

گزارش 

 نشده است

اسحاقی و 

همکاران 

(1389)  

 

ی هاآموزهدو جلسه آموزشی + 

دینی در مورد فعالیت بدنی، بحث 

 گروهی، سخنرانی

 ---- مسجد
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 : مداخالت بازاریابی اجتماعی در فعالیت بدنی سالمندان 1جدول 

 گیری: نتیجه

منظور ارتقای فعالیت بدنی سالمندان بود. پس از مند مداخالت بازاریابی اجتماعی بههدف این پژوهش مرور نظام

 5سایی شدند و ی انجام داده بودند شناامداخلهمقاله که کار  9ی علمی مختلف درنهایت هاگاهیپاجستجوی 

تغییر رفتار منفی گزارش  هاپژوهشپژوهش تغییرات رفتاری مثبت گزارش کردند. این در حالی است که در سایر 

 یرفتار رییتغ کردیرو کی یاجتماع یابیکه بازار دهدیما نشان م یشده در بررسآوریشواهد جمع نشده است.

افزایش دانش، آگاهی و خود کارآمدی از تغییرات مثبت  .است سالمنداندر  یبدن تیفعال شیافزا یمؤثر برا

طور کامل اجرا نمایند، با احتمال یی که آمیخته بازاریابی را بههاپژوهشبود. طبق مطالعات،  هاپژوهشرفتاری در 

 .(17)ابندییمبیشتری به تغییرات رفتاری مثبت دست 

شده بود اما در اکثر موارد مداخالت محصول شده استفادهاگرچه عنصر ترویج در مداخالت تمام پژوهش بررسی

عنوان محصول نهایی روی بهملموس و مشهود پیشنهاد نداده بودند. جز در دو پژوهش که گام شمار و نقشه پیاده

ی را ارائه ترملموسی آتی محصوالت هاشپژوهذکر است که . شایانگرفتیمها قرار کنندهدر اختیار شرکت

تر هزینه کنند. این امر طور مستقیم تغییر رفتار را تسهیل کند و مخاطبان هدف مشتاقانه برای مبادله راحتدهند تا به

این نکته نیز حائز اهمیت است که در پژوهش هایی که تغییر  به پایداری رفتار درازمدت نیز کمک خواهد کرد.

مورد آن عنصر رقابت مد نظر بوده و این به اهمیت و نقش آن تاکید دارد.  4را گزارش کرده اند در رفتار مثبت 

پاتریک وان و 

2019همکاران   

Exer Startشرکت در برنامه  - 

کاهش هزینه -استقالل سالمندان

 بهداشت

 

تا  150-ساعت برنامه آموزشی 8

عنوان دالر به سالمندانی که به 200

بلیغات ت -کنندیممربی کار 

DVD -دهانبهدهان آموزشی   

محله -پارک مکان های -

 تجمع
---- 

ریچارد و 

2007همکاران   
روی در فضای بازنقشه پیاده  

، تبلیغات دهانی، هاتیسا

ی محلیهاروزنامه  

ی کاری، توجه به هامکان

ی بهداشتی، هارساختیز

توجه به مالحظات 

یابیمکاناجتماعی در   

 زمان

راجر نش و 

همکاران 

(2006)  

----- 

ی جمعی هارسانهتبلیغات از طریق 

شامل تلویزیون، رادیو، روزنامه، 

آموزش از طریق رسانه، روابط 

یارسانه  

---- ----- 
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همینطور در دو مداخله تفکیک مخاطب صورت گرفته است. استفاده از هر یک از این شاخص ها در مداخالت 

 ار مهم است. بازاریابی اجتماعی متناسب با با نیاز ها گروه های مختلف بریا تغییر رفتار بسی
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*نویسنده ). استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران 1

  مسئول(

(r.allahverdizadeh@maragheh.ac.ir)*Email:  

 چکیده
سعه دریایی و تو -های ساحلی های طبیعی ساحل مکران در توسعه ورزشمقاله حاضر ویژگی زمینه و هدف:

ی: یعنی آب و های طبیعی ساحل مکران در دو مؤلفه مهم طبیعای بلوچستان را تبیین کرده است. ویژگیمنطقه

 ژئوموفولوژی ساحل مکران مورد بحث قرار گرفته است.هوای منطقه و ویژگی 

گردآوری  تحلیلی است. -پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی  روش کار:

سناد موجود در رابطه با موضوع تحقیق انجام اای و گیری از منابع کتابخانهای و بهرهاطالعات با روش کتابخانه

  تفاده شده است.ها اسداده کیفی و تحلیل تجزیه و استدالل از های پژوهشتحلیل داده و تجزیه یشده است. برا
ژئوموفولوژیکی، برای  وهای تحقیق بیانگر آن است که ساحل مکران از حیث مؤلفه عناصر اقلیمی یافتهها: یافته

های توسعه پایدار و گسترش ورزشریایی مناسب است و نقشی مهم و اساسی در د -های ساحلی توسعه ورزش

 .  دریایی دارد -ساحلی 

گذاری داخلی ، سرمایهریزیدر صورت فراهم بودن عوامل جغرافیایی، عوامل انسانی همانند: برنامه گیری:نتیجه

 ء نمایند.دریایی ایفا -های ساحلی توانند نقشی مهم در توسعه ورزشو خارجی، بازاریابی، تبلیغات و مدیریت می

دریایی دارد، در عین  وهای آبی برداری از ورزشبستر ساحل مکران عالوه بر اینکه بنا به شرایط اقلیمی، توان بهره

اند غبار فقر را از چهره توای تأثیرِ مطلوب فزاینده دارد و میحال درآمد ارزی حاصل از آن، بر اقتصاد ملی و منطقه

هایی که بندر چابهار و ساحل مکران گیدریایی، با توجه به ویژ -های ساحلی منطقه بلوچستان بزداید. ورزش

 ترین عامل توسعه این منطقه محروم و دور از مراکز جمعیتی و صنعتی کشور باشد.توانند مهمدارند، می

 ریایید -ویژگی طبیعی، ساحل مکران، ورزش ساحلی  کلیدواژه ها:

 مقدمه: .1

ای و ملی و نقل و ترانزیت و...( به ساحل مکران و توسعه منطقه رویکرد خدماتی )ورزشی، گردشگری، حمل

توجهی قرار گرفته است. برای نمونه با نگاهی به آمار گردشگری در های گذشته مورد بیناشی از آن، در دهه

ها و شهرهای جنوبی مشرف به سواحل مکران از آید که حاکی از محرومیت شدید استانایران نتایجی بدست می
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یرش گردشگر و مسافر است. از بیست شهر مقصد اصلی سفرهای داخلی و بیست شهر بازدید شده کشور، تنها پذ

(. کشور ایران به منظور بهبود وضعیت اقتصادی خود و خروج 1،2بندرعباس از میان شهرهای جنوبی حضور دارد )

دریایی  –های ساحلی پایی انواع ورزشمحصولی، ناگزیر است بر پتانسیل ساحل جنوبی خود برای براز اقتصاد تک

توجه نماید. ایران به دلیل تنوع زیستی، اقلیمی، توپوگرافی و ژئوموفولوژی متنوع، همه نوع عوارض جغرافیایی و 

های آزاد دنیا و اقلیمی را دارد. از میان عوارض جغرافیای متفاوت، سواحل دریای عمان به دلیل ارتباط با آب

های اقلیمی برّی و گرم و خشک در تمامی سال از شرایط آسایش اقلیمی مناسب برای یبرخورداری از ویژگ

دریایی برخوردار است. بندر چابهار بزرگترین و تنها بندر اقیانوسی ایران در  -های ساحلی گسترش انواع ورزش

شهر و بندر  قرار نگرفته است.اش مورد توجه، متناسب با موقعیت جغرافیایی ساحل مکران قرار دارد. بندر چابهار،

های تمیز و آرام آب. های ورزشی نیز نام گیردتواند، شهر فستیوالها معروف است میکه به شهر همایش چابهار

ی ورزشی ساحلی هاتواند عامل مهمی برای توسعه رشتهمی ،های مرجانی زیر آب و سواحل امنمنطقه چابهار و تپه

ترین عوامل در توسعه ای برخی محققین بیانگر آن است که عوامل اقتصادی از مهمه(. یافته3گردد ) دریایی -

های آبی شده های ساحلی و دریایی است. در ایران این عوامل اقتصادی در مواردی مانع از توسعه ورزشورزش

توسعه  مشارکت در ایجاد و به بخش خصوصی بیترغ یالزم برا یاقتصاد یهاضعف در استفاده از مشوق است.

ضعف  ؛ساحلیی هاتوسعه و گسترش ورزش یاندک بخش خصوصی برا یگذارسرمایه ؛ساحلی یهاورزش

-سرمایه ضعف در جذب؛ ساحلی یهااعتبار ایجاد و توسعه ورزش نیمأسسات مالی جهت تؤها و مبانک یهمکار

 توسعه یبرا ازیورد نساحلی، کم بودن سرانه م یهاداخلی و حتی خارجی جهت ایجاد و توسعه ورزش گذار

ی هاو توسعه ورزش یسازادهیانسانی متخصص در فرآیند پ یرویمشخص نبودن منابع مالی و ن ؛ساحلی یهاورزش

بروز نمودن ابزارها و  یهزینه باال ؛ساحلی یهاورزش ازیاماکن مورد ن لیپرهزینه بودن احداث یا تکم ؛ساحلی

حمل و  ستمیو ضعف در توجه به س یسریع تکنولوژ یهاشرفتیساحلی با توجه به پ یهاورزش ازین مورد وسایل

(. در مقابل، برخی تحقیقات، 4هستند )ساحلی  یهاموثر در توسعه ورزش یموانع اقتصاد ساحلی، نقل در نقاط

(. 5نند )دانقش تبلیغات و معرفی را موجب ایجاد قطب گردشگری ورزشی ساحلی و دریایی در سواحل مکران می

های گذارند، سعی کرده است پتانسیلنوشته حاضر، فارغ از عواملی که در توسعه ورزش ساحلی و دریایی تأثیر می

 های ساحلی و دریایی الزم است، تحلیل نماید. جغرافیایی و طبیعی ساحل مکران که به منظور توسعه ورزش

  کار:روش .2
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تحلیلی است. گردآوری اطالعات با  -حیث ماهیت و روش، توصیفی پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی و از 

ای و اسناد موجود در رابطه با موضوع تحقیق انجام شده است. گیری از منابع کتابخانهای و بهرهروش کتابخانه

 ها استفاده شده است. داده کیفی و تحلیل تجزیه و استدالل از های پژوهشتحلیل داده و تجزیه برای

 ها: یافته. 3
های طبیعی منطقه ساحلی مکران محملی برای توسعه ورزش های ساحلی و دریایی و ویژگی

 ایتوسعه پایدار منطقه

طول مرز آبی، مساحت کشور و اضالع دریایی کشور، سطح چسبندگی، دسترسی دریایی و کشیدگی کشور را 

یایی و کشیدگی بیشتری به سمت دریا دارند دهد. در عین حال کشورهایی که دسترسی دربه سمت دریا نشان می

های ساحلی و دریایی برخوردار هستند. چشم گیری از ورزشاز پتانسیل باالیی برای گردشگری ساحلی و بهره

ها؛ شنا؛ قایقرانی؛ اسکی روی آب؛ انداز دریا و اقیانوس از ساحل؛ حمام آفتاب؛ بازدید از بناهای تاریخی کرانه

های گلف؛ گیری تفریحی؛ خرید از بازارهای ساحلی؛ استفاده از میدانگزینی؛ ماهیخلوت موج سواری؛ غواصی؛

های تونلی؛ های فصلی ساحلی؛ دیدار از آکواریومها و کارناوالهای ساحلی؛ هوای مناسب؛ شرکت در کاروانهتل

های مرجانی ها؛ آبسنگهای ساحلی؛ خورها؛ خلیجهای تاالبی؛ گردش در اکوسیستمهای مانگرو؛ سیستمجنگل

(. تنها 6کشاند )های ساحلی هستند که گردشگران را به سوی خود میهای جزر و مدی برخی از جاذبهو پهنه

های آزاد در ارتباط باشد، سواحل مکران است. سواحل مکران به تواند بطور مستقیم با آبضلعی از ایران که می

الملل دریاها از صالحیت حقوق دریایی خود در با اجرای قواعد حقوق بینتواند های آزاد، میدلیل ارتباط با آب

-مناطق دریایی استفاده نماید. بنابراین، کشتیرانی آزاد، تأسیسات دریایی و ساخت جزایر مصنوعی، اجرای ورزش

احلی مشرف رانی و ... از دید حقوقی برای کشورهای سها، قایقاندازی موج شکنهای آبی، مسابقات ورزشی، راه

های آزاد از جمله ایران محفوظ است. ایران در سواحل مکران بر خالف خلیج فارس، همسایگان آبی به آب

های تفریحی، اندازی تمامی فعالیتای است که امکان راهکمتری دارد و دریای عمان منطقه آبی گسترده

دریایی کشورهای ثالث را دارد.  دریایی با حفظ حقوق -های ساحلی گردشگری ساحلی و دریایی و ورزش

توانند از گردشگری ساحلی و دریایی بهینه برخوردار باشند که از سواحل طوالنی )در مقایسه با کشورهایی می

پهنه کشور( و مناطق دریایی وسیعی برخوردار باشند. شرایط مزبور در سواحل مکران ایران فراهم است. در برخی 

مایل دریایی  350مایل دریایی و فالت قاره تا  200ش منطقه انحصاری اقتصادی تا نقاط دریای عمان، امکان گستر

 فراهم است.

 های ساحلی و دریایی خصوصیات اقلیمی و آب و هوایی سواحل مکران و توسعه ورزش
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قسمت جنوبی ایران و بویژه سواحل مکران از دید اقلیمی شرایط خاصی دارد. در دوره گرم سال این منطقه تحت 

دهد و لذا بر اثر استقرار آن در دوره گرم، گیرد و لذا اجازه صعود هوا را نمیتأثیر مرکز پرفشار جنب حاره قرار می

(. مناطق ساحلی جنوب در طول تابستان اقلیمی گرم و خشک، در خط ساحلی تا 7هوا گرم و خشک است )

برخی کشورها در ساحل جنوبی خلیج فارس  کنند. امروزهحدودی خنک و در زمستان هوای متعادلی را تجربه می

با آب و هوای بسیار گرم و خشک و پهنه بیابانی گسترده، به مقصد عمده گردشگریِ گردشگران زیادی در دنیا 

تبدیل شده است. دبی در امارات متحده عربی، نمونه خوبی در امر پذیرش گردشگری است؛ هر چند که اقلیم 

های ساحلی و دریایی، سرمایه گذاری ت. دبی در گردشگری تفریحی و ورزشمنطقه گرم و خشک و بیابانی اس

های ساحلی زیادی کرده است و توانسته گردشگران زیادی از تمامی دنیا جذب نماید. برای انجام هر یک از ورزش

حاکم دریایی باید نظام مشخصی از وضعیت دما، سرعت باد، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و ... در طول سال  -

های ویژه و خاصی برای های دریایی بنا به شرایط فعالیت خود و شرایط اقلیمی منطقه از ماهباشد. هر یک از ورزش

های اقلیمی از فعالیت برخوردار است. مطالعات بیانگر آن است که سواحل دریای عمان در ایران، از نظر شاخص

حداقل چهار ماه از سال شرایط مناسب آب و هوایی جهت  دهد کهموقعیت مناسبی برخوردار است. نتایج نشان می

رانی در دریا فراهم است. پنج ماه سواری، قایقهای سواحل عمان از جمله شنا، غواصی، کایتاستفاده از پتانسیل

در ماه های سرد . (8ها مناسب است )فشانهای مینیاتوری و گِلاز سال برای بازدیدهای ژئوتوریسمی مانند کوه

ال که بیشتر مناطق فالت ایران درگیر سرما و یخبندان است، سواحل جنوبی ایران بویژه ساحل مکران این قابلیت س

های ساحلی و دریایی را فراهم نمایند. دارند که در تمامی دوازده ماه سال امکانات گردشگری و استفاده از ورزش

جای اعزام به کشورهای جنوبی خلیج فارس یا کشورهای های سرد سال، به های ورزشی ایران در ماهبنابراین تیم

جویی نمایند. در مقابل، امکانات های ارزی کشور صرفهتوانند در ساحل مکران مستقر گردند و در هزینهدیگر، می

های ورزشی کشورهای سرد شمالی فالت ایران از جمله کشورهای حوزه تواند در اختیار تیمساحل مکران می

 و قفقاز قرار گیرد؛ لذا ارزآوری زیادی برای کشور به همراه دارد.  آسیای مرکزی

 های ساحلی و دریایی خصوصیات ژئوموفولوژی سواحل مکران و توسعه ورزش

ای( قابل تفکیک است. سواحل ای و پالژیک )ماسهاز نظر ژئوموفولوژی، خطوط ساحلی مکران به دو نوع صخره

کنارک و گوادر حضور دارند. سواحل  -زیادی ندارد و در حوالی چابهار ای، گسترش چندان پرتگاهی و صخره

شود. شیب این سواحل بسیار مالیم و ادامه هموار و پالژیک، از غرب کنارک تا جاسک و بندرعباس مشاهده می

های محلی کوچکی همانند خلیج های بسیاری است که خلیجها است. سواحل مکران دارای بریدگیشیب جلگه

های مربوطه دیده اند؛ بنادری همانند جاسک، چابهار و گوادر در کنار خلیجهار و خلیج گوادر را تشکیل دادهچاب
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های ها، برای کشتیشان و سست بودن کنارهای بودن خط ساحلیها به علت عمق کم، ماسهشود. بیشتر این خلیجمی

(. هر چند از لحاظ طبیعی، 9،10ساتی مانند اسکله است )بزرگ بازرگانی قابل استفاده نیستند و نیاز به احداث تأسی

عمق ساحل در مکران کم است؛ اما امکان الیروبی و عمیق کردن ساحل وجود دارد. سواحل بندر چابهار تا 

حدودی از عمق کافی برخوردار است. سواحل دریای عمان به دلیل آب و هوای مناسب، خورها، سواحل پست و 

های مناسب برای جذب گردشگر، تأمین درآمد ارزی و اشتغال است. با این توضیحات منطقه کم ارتفاع از مکان

نماید. سواحل های ساحلی و دریایی را فراهم میساحلی مکران از نظر توپوگرافی شرایط خوبی برای ایجاد ورزش

های آبی است. ش ورزشهای متوالی و مالیم، سواحل پست و شنی، حاکی از زمینه مناسب برای گسترآرام، موج

گیری، ورزش های آبی همانند: قایق سواری، قایق بادبانی، رفتینگ، اسکی روی آب، جت اسکی، غواصی، ماهی

راحتی گذاری و مدیریت مناسب، بهپاراسل، شنا، موج سواری، ویک بوردینگ، کشتی رانی و ... با اندک سرمایه

سواری رانی، قایقاندازی کشتیچابهار از مناطق مناسب برای راه در سواحل مکران قابل پیاده شدن است. کنارک و

 و اتوبوس دریایی است.

 گیری: . بحث و نتیجه4
ساحل قابلیت و ظرفیت زیادی در توسعه ورزش ساحلی و دریایی دارد. وضعیت توپوگرافی و ژئوموفولوژیک 

ساز حاشیه ساحل و ... بر توسعه ورزش منطقه ساحلی، وضعیت اقلیم منطقه ساحلی، وضعیت فیزیکی و ساخت و 

دریایی و  -های آبی های سواحل مکران در توسعه ورزشگذارد. مقاله حاضر ویژگیدریایی تأثیر می -ساحلی 

های طبیعی ساحل مکران در دو مؤلفه مهم طبیعی یعنی اقلیم ای بلوچستان را تبیین کرده است. ویژگیتوسعه منطقه

های تحقیق صوصیت ژئوموفولوژی ساحل مکران مورد بحث قرار گرفته است. یافتهو آب و هوای منطقه و خ

های ساحلی بیانگر آن است که ساحل مکران از حیث مؤلفه عناصر اقلیمی و ژئوموفولوژیکی، برای توسعه ورزش

ار عوامل دریایی دارد. در کن -دریایی مناسب است و نقشی مهم و اساسی در توسعه پایدار ورزش های ساحلی  -

-گذاری داخلی و خارجی، بازاریابی، تبلیغات و مدیریت میریزی، سرمایهجغرافیایی، عوامل انسانی همانند: برنامه

دریایی ایفاء نمایند. در واقع بستر سواحل مکران عالوه بر اینکه  -های ساحلی توانند نقشی مهم در توسعه ورزش

های ساحلی و دریایی دارد، در عین حال درآمد ارزی حاصل از ورزش برداری ازبنا به شرایط اقلیمی، توان بهره

تواند غبار فقر را از چهره منطقه بلوچستان بزداید. ای تأثیرِ مطلوب فزاینده دارد و میآن، بر اقتصادی ملی و منطقه

ترین تواند مهممی دارند،هایی که بندر چابهار و ساحل مکران ، با توجه به ویژگیدریایی -ساحلی های ورزش

 و دور از پایتخت باشد. منطقه محروم عوامل توسعه این 

 که عبارتند از:حداقل امکاناتی الزم است  دریایی - ساحلیهای ورزش راستایدر  بلوچستان برای توسعه منطقه
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 در سطح همگانی و برگزاری مسابقات؛ دریایی - ساحلیهای وجود اماکن مناسب برای پرداختن به ورزش

 ؛ریایید -های ساحلی و سایر ورزش سواریرانی و قایقهای مناسب تفریحی ویژه شنا، قایقپالژ احداث

 زمینی و هوایی؛ خطوط حمل و نقل و ارتباطی دریایی،ایجاد 

 دریایی. -تیم های ورزشی ساحلی برای جذب  و بازاریابیتبلیغات 

 . منابع:5

بیست شهر مقصد اصلی سفرهای داخلی به ترتیب تعداد سفر انجام شده بر حسب الف(، 1397. مرکز آمار ایران، )1

، موجود در درگاه اینترنتی مرکز آمار ایران، به آدرس: نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت

https://www.amar.org.ir/ (.1398شهریور  24دسترسی:  )آخرین 

بیست شهر بازدید شده کشور به ترتیب تعداد سفر انجام شده بر حسب نوع سفر ب(، 1397. مرکز آمار ایران، )2

 /https://www.amar.org.ir، موجود در درگاه اینترنتی مرکز آمار ایران، به آدرس: و تعداد نفر شب اقامت

 (.1398شهریور  24 دسترسی: )آخرین

های آبی و ساحلی، گامی برای توسعه گردشگری ورزش(، 1392. یزدانی، شهرام و جهاندیده، عبدالغفور )3

 . 778794، شماره خبر: 3111 ، روزنامه دنیای اقتصاد، شمارهچابهار

مطالعه  یساحل یتوسعه ورزشها یموانع اقتصاد(، 1395. دوستی، مرتضی. درویشی، اباالفضل. باقریان، بهزاد )4

 .30-17، صص 7(، فصلنامه آموزش علوم دریایی، شماره استان مازندران ی)بخش مرکز یمورد

 یهای آبدهکده ورزش جادیموانع و راهکارهای ا(، 1391. جهانتیغ، سعید. شیبانی امین، عیسی. گلستانه، فرشته )5

(، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار ابهارمطالعه موردی: سواحل چ) در سواحل مکران یو ساحل

 ، چابهار.  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، 1166دریایی جمهوری اسالمی ایران، کد مقاله 

های دریایی ایران از دیدگاه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، (، ژئوپلیتیک کرانه1388، یدا... )پور. کریمی6

 دانشگاه تربیت معلم.تهران، انتشارات 

 (، آب و هوای ایران. تهران، دانشگاه پیام نور.1392. علیجانی، بهلول )7

 

 GIS با استفاده از یورزش یهاپروژه ینظام ساخت و بهره بردار پایدار توسعه
  ،2،زینب آنت*1یرضو نیمحمد حس دیس

   )*نویسنده مس .رانیدانشگاه مازندران، ا  ،یبدن تیدانشکده ترب. استاد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، 1

https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9224/20Shahr_Maghsad_Safar_Dakheli_9701.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9224/20Shahr_Maghsad_Safar_Dakheli_9701.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9224/20Shahr_Maghsad_Safar_Dakheli_9701.xlsx
https://www.amar.org.ir/
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9225/20Shahr_Bazdid_Keshvar_9701.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9225/20Shahr_Bazdid_Keshvar_9701.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9225/20Shahr_Bazdid_Keshvar_9701.xlsx
https://www.amar.org.ir/
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 .رانیدانشگاه مازندران، ا  ،یبدن تیدانشکده ترب ،یورزش تیریگروه مد ،یورزش تیریمد ی. دکتر2

(Razavismh@yahoo.com)*Email:  

 چکیده
های اساسی امروزه دسترسی عادالنه به زمین و استفاده بهینه از آن و ساماندهی مکان از مؤلفه  زمینه و هدف:

نظام ساخت و  پایدار حاضر توسعه قیراستا هدف از تحق نی. در همشودمی  محسوبفضا  شیتوسعۀ پایدار و آما

 است. GIS نرم افزار با استفاده از یورزش یهاپروژه یبهره بردار

انجام استان نوظهور البرز  تحقیقاتیمحدوده در  یدانیو به صورت م یشیمایو پ یفیتوصحقیق حاضر، ت روش کار:

محل احداث اماکن  نشیموثر بر گز یارهایمع نیمهم تر نییدر گام اول با هدف تع گرفت. به این صورت که

نفر  14 اریپرسشنامه ها در اخت یفاز یاستفاده شد. در بخش دلف یفاز یو روش دلف یکتابخانه ا شاز رو یورزش

 ییفضا شیمؤثر بر آما یارهایمع یمنجر به انتخاب و وزن ده جیقرار گرفت و نتا یاز خبرگان در سه مرحله دلف

موجود  یاماکن ورزش انواعو نیازها و کمبودهای توسعه  تیموقع نییشد. در گام دوم به منظور تع یاماکن ورزش

با استفاده از و  یالزم جمع آور یو مکان یفیاطالعات توص د،یجد یاحداث اماکن ورزش نهیو انتخاب مناطق به

 کپارچهی  ArcGISشد و در نرم افزار  لیتبد GISنرم افزار  یبه ورود  AutoCADو  Excel ینرم افزارها

 منجر به شناسایی وضعیت توسعه پایدار فضاهای ورزشی استان البرز شد. تیو در نها دیگرد

 تاماکن ورزشی موجود اداره ورزش و جوانان استان البرز در وضعی شتربی تها نشان دادند موقعییافتهها: یافته

نسبتاً مطلوب وضع موجود فضاهای  تخود نشان دهنده وضعی نفضایی متوسط و  باالتر از متوسط قرار دارند، که ای

ر محدوده ی پژوهش، مناطقی که دارهامعی ردر ادامه با تأثی نورزشی اداره ورزش و جوانان استان البرز است. همچنی

 .دندگردی شنهادپی دمناسب قرار داشتند جهت احداث پروژه های ورزشی جدی اربسی تدر وضعی قمطالعاتی تحقی

توسعه مناطق مختلف استان از منظر بهره مندی از امکانات ورزشی اداره  تبا آگاهی از وضعی گیری:نتیجه

فضاهای  عو عدالت فضایی مورد نظر آن، می توان تمرکز توزی نسرزمی شورزش و جوانان و در راستای آمای

را بهبود بخشید و در طول زمان هدف توسعه پایدار در زمینه آرایش عادالنه پروژه های ورزشی در  دورزشی جدی

 کشور را محقق نمود.

 . GISتوسعه پایدار، نظام ساخت و بهره برداری، پروژه ورزشی، کلیدواژه ها:

 مقدمه: .1
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اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مطرح  اسی،یشدن ورزش به عنوان ابزاری برای توسعه در ابعاد س ریامروزه فراگ

 کیاستراتژ یهااستیبه اهداف و س لیدر ن تواندیابزار م نیا عوامل مؤثر در رشد و توسعه نییو لزوم تب باشدیم

مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی در کشور ما،  ژهیوبه راستا مدیریت ورزشی ایندر  .(1)کشور مؤثر واقع گردد

از جمله مسائلی است که از نظر کمی و کیفی، برای رسیدن به استانداردها و معیارهای معمول دنیا، راه بسیار درازی 

ورزشی و همچنین  کناما یورطور مستقیم بر بهرهدر پیش دارد. مدیریت صحیح و اصولی اماکن ورزشی، به

ورزشی نیازمند امکانات و  یهاتی. کلیه فعالگذاردیها و رویدادهای ورزشی تأثیر مکمیت و کیفیت برنامه

 یهاتیمشارکت مردم در فعال شیمهم در افزا اریاز موارد بس نکهی. با در نظر گرفتن ا(2)هستند یاژهیتجهیزات و

 یبرداروساز مناسب است، در مرحلۀ بهرهساخت یاستانداردها تنشو دا یبا دسترس یاماکن ورزش جادیا ،یجسمان

و مدیریت خاصی با دقت، انتخاب و رعایت شوند و به نحو  یزیراز امکانات و تجهیزات ورزشی باید نوع برنامه

حیطه  ،یابیبحث مکان .(3)بیشتر شوند یورمطلوبی اماکن ورزشی مورد استفاده قرار گیرند و موجب بهره

اطالعات  ستمیس .(4)سیـستم اطالعـات جغرافیـایی در هم آمیخته است طیدارد که اغلب با مح یادهگستر

 ،یگردآور ییبوده که توانا ییایاطالعات جغراف یو واکاو تیریمد یبرا یاانهیسامانه را کی( GIS)ییایجغراف

 طیاز مشکالت موجود در مح یکیدر حال حاضر،  (5)را دارد ییایاطالعات جغراف شینما و یواکاو ره،یذخ

از افراد جامعه  ارییکه بس یکاربری های شهری است به گونه ا ریسا نیدر ب یاستقرار نامناسب اماکن ورزش یشهر

(. بنابراین 3)به صورت مطلوب استفاده کنند یهای ورزش یفضاها نیتوانند از ا یبه آن ها نم یعدم دسترس لیبه دل

است و فرصت  حیصح یابیروش ها جهت مکان  نیاز بروزتر ییایاطالعات جغراف ستمیس نکهیبا در نظر گرفتن ا

ایجاد ، پژوهش حاضر با هدف می گردد یشهر یفضاها یابیمکان  پایدار توسعه موجبروش  نیا نهیبه یها

 .رفتیصورت پذ GISبا استفاده از  یورزش یهاپروژه ینظام ساخت و بهره بردار پایدار در توسعه
 

  شناسی:روش .2 
استان نوظهور البرز انتخاب  قیو محدوده تحق است یدانیو به صورت م یشیمایو پ یفی، توصحاضر روش پژوهش

شد. در گام اول با  حیتشر یگام کل دوحاضر در  قیقرار گرفت. مراحل تحق یشد و به صورت کامل مورد بررس

 یو روش دلف یکتابخانه ا شاز رو یمحل احداث اماکن ورزش نشیموثر بر گز یارهایمع نیمهم تر نییهدف تع

قرار گرفت و  ینفر از خبرگان در سه مرحله دلف 14 اریپرسشنامه ها در اخت یفاز یاستفاده شد. در بخش دلف یفاز

 نییشد. در گام دوم به منظور تع یاماکن ورزش ییفضا شیمؤثر بر آما یارهایمع یمنجر به انتخاب و وزن ده جینتا

 د،یجد یاحداث اماکن ورزش نهیموجود و انتخاب مناطق به یاماکن ورزش انواعو نیازها و کمبودهای  تیموقع

نرم  یبه ورود  AutoCADو  Excel یو با استفاده از نرم افزارها یالزم جمع آور یو مکان یفیاطالعات توص
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 گاهیشد و جا یریآماده گزارش گ تیو در نها دیگرد کپارچهی  ArcGISشد و در نرم افزار  لیتبد GISافزار 

مناسب  اریبس فیدر ط دیجد یجهت احداث اماکن ورزش یشهر یاداره ورزش و جوانان و نواح یورزش یفضاها

 نیدر ا (قیتحق ینمونه آمار )حاضر قیدر تحق یمورد بررس ی. اماکن ورزشدینامناسب مشخص گرد اریتا بس

)در  مختلف یها یاستان با کاربر یاداره ورزش و جوانان استان البرز و شهرستان ها یورزش یبخش، فضاها

 باشد یم مورد(118مجموع 
 

 ها: . یافته3

 بیعبارتند از: شفازی -با استفاده از روش دلفی یمحل احداث اماکن ورزش نشیمؤثر بر گز یارهایمع نیمهم تر

 یدسترس ،ییفاصله از رودخانه ها، پراکنش فضا الب،یس یفاصله از گسل ها، فاصله از پهنه ها ن،یزم یکاربر ن،یزم

 منطقه. یاهیو پوشش گ تیموجود، تراکم جمع زاتیو تجه ساتیتاس ،یبه خطوط ارتباط

تابع  کی ها با استفاده از هیال قیها، تلف هیبه ال یو وزن ده ارهایمع نییپس از تع یابیمراحل مکان  نیاز مهم تر

 Spatial Analystاز اکستنشن  Raster Calculatorبا استفاده از دستور  قیتحق نیمناسب است. در ا

مناسب،  اریبه پنج سطح بس قی، محدوده تحقReclassifyبا دستور  تیها انجام شد و در نها هیال یهمپوشان

اداره ورزش و جوانان  یهر کدام از اماکن ورزش تیشد و موقع میمناسب، متوسط، نامناسب و کامالً نامناسب تقس

 مناطق مشخص شد. نیموجود نسبت به ا
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 تیوضع. 2ی                           شکلاماکن ورزش ییفضا شیآما یینقشه نها. 1شکل                    

 یمناطق محدوده مطالعات

 

موجود  یدرصد از اماکن ورزش 31 یمکان -ییفضا عیتوز گویای این مطلب است کهتحلیل نقشه نهایی نتایج 

 اریبس تیدرصد در موقع 21مناسب،  تیدرصد در موقع 25متوسط،  تیاداره ورزش و جوانان استان البرز در موقع

 ی افتهیبا توجه به  نینامناسب قرار دارند. بنابرا تیدرصد در موقع 6نامناسب و  تیدرصد در موقع 17مناسب، 

متوسط و باالتر از  ییفضا تیموجود اداره ورزش و جوانان در استان البرز در موقع یاماکن ورزش شتریب ق،یتحق

نمودار  همچنین براساسنسبتاً مطلوب وضع موجود است.  تیخود نشان دهنده وضع نیمتوسط قرار داشتند که ا

عیارهای تحقیق قرار دارند از نظر ممناسب  اریبس تیعدر وض قیتحق یمحدوده مطالعات یدرصد از نواح 7 تیوضع

 مورد استفاده قرار گیرند. دیجد یورزش یاحداث پروژه ها یبرا شنهادیجهت پکه می توان 

 گیری: . نتیجه4
نیازها و کمبودهای انواع اماکن و تأسیسات ورزشی استان در محدوده مورد  نییدر پژوهش حاضر با هدف تع

 یحاصل از همپوشان یینها یخروج استفاده شد. با توجه به نقشه قیتحق یاطالعات یهاهیال یمطالعه، از همپوشان

موجود، فاصله از  زاتیو تجه ساتیتأس ،یطبه خطوط ارتبا یدسترس ت،یتراکم جمع یارهایمربوط به مع یها هیال

7%

11%

27%

20%

35%

بسیار مناسب مناسب متوسط نامناسب بسیار نامناسب
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فاصله از گسل ها و پوشش  ن،یزم یکاربر ،ییپراکنش فضا الب،یس یفاصله از پهنه ها ن،یزم بیرودخانه ها، ش

مختلف  یها یبا کاربر یورزش یفضا 118 انیاز م ار،یمربوط به هر مع یمنطقه و لحاظ کردن وزن نسب یاهیگ

 تیمورد در وضع 30کامالً مناسب،  تیمورد در وضع 25استان البرز،  یدر محدوده مطالعات قیتحق یمورد بررس

نامناسب قرار  اریبس تیمورد در وضع 7نامناسب و  تیمورد در وضع 20متوسط،  تیمورد در وضع 36مناسب، 

و  ییافض تیاز اماکن موجود استان در موقع یمیاست که حدود ن نیحاصل نشان دهنده ا جینتا نیدارند. بنابرا

 تیدرصد در موقع 25متوسط،  تیدرصد از اماکن در موقع 31صورت که  نیمطلوب قرار دارند. به ا یمکان

نامناسب  تیدرصد در موقع 6نامناسب و  تیدرصد در موقع 17مناسب،  اریبس تیعدرصد در موق 21مناسب، 

این نکته حائز اهمیت است که فضاهای ورزشی  در بحث توسعه پایدار و آمایش فضایی اماکن ورزشیهستند. 

بدست  جهیتوجه به نتلذا با . ها استفاده کنندبتوانند از آن یساخته شوند که اقشار مردم به آسان ییهاباید در مکان

 نیاز علل ا یکیقرار دارند.  یمطلوب یمکان تیدر موقع واناناز اماکن موجود اداره ورزش و ج ییآمده درصد باال

همچون استقبال  یعلل نکهیبودن سازه ها دانست. ضمن ا دیبتوان نوپا بودن استان و جد دینسبتاً مناسب را شا یابیفضا

با  نیتوان مورد توجه قرار داد. همچن یم زیرا ن تختیاستان با پا یگیالبرز و همسامردم از ورزش در استان  یباال

سازمان در امر ورزش به عنوان  نیا تیاداره ورزش و جوانان و مسئول یورزش یتوجه به محدود بودن فضاها

مناسب  یمکان ها نیانتخاب مکان وجود داشته و بنابرا نهیدر زم یشتریرسد امکانات ب یدولت، به نظر م ندهینما

آمده دستبه جیارگان ها در نظر گرفته شده است. نتا هو وابسته ب یخصوص یورزش یفضاها رینسبت به سا یشتریب

اداره ورزش و جوانان در استان البرز، با  یورزش یفضاها عینسبتاً مناسب توز تیوضع نهیحاضر در زم قیاز تحق

 تی( از نظر مناسب بودن موقع1394و همکاران) یمی(، ابراه1395)یمی(،سل2017و همکاران) نیالکیمطالعات 

متعددی نشان داده اند که  یپژوهش ها یطور کل به (.3،7،6.)باشند یهمسو م یمورد بررس یها یرکارب یمکان

 یجسمانی با حضور مداوم در فضاها یهاتیمحیطی فعال یهاکنندهتیدسترسی آسان به اماکن ورزشی و هدا

 یچشم انداز تواندیحاضر م قیاماکن،  تحق گونهنیا ینیمکان گز تیبا توجه به اهم نیست. بنابرامرتبط ا یورزش

در سطح شهر  حیصح یهایابیمکان یاستان البرز ارائه دهد و برا یورزش یاز فضاها یخشموجود ب تیاز وضع

مناسب مطرح  یهاتیدر موقع یتجربه در احداث اماکن ورزش کیبه عنوان  تیو در نها ردیقرار گ نهیزمشیپ

حاضر توجه  قیتحق ونمؤثر بر مناسب بودن فضا همچ یارهایمع یتماماز انتخاب مکان به  شیپ ندهیگردد، تا در آ

نشان داد که امکان  یورزش یاحداث پروژه ها یبرا نهیمناطق به ییدر جهت شناسا قیتحق جینتاهمچنین  گردد.

وجود دارد. با توجه به  در تحقیقمطرح  یارهایبراساس مع یمساعد جهت احداث اماکن ورزش ینواح شنهادیپ

متوسط و  یهاتیموجود در سطح استان در موقع یاماکن ورزش تیاکثر ،یمکان-ییفضا شیبرحسب آما نکهیا
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موجود مورد استفاده  تیوضعو توسعه پایدار  جهت بهبود توانندیم یشنهادیمناطق پ نیباالتر متوسط قرار دارند، ا

از  تواندیم شوندیم شنهادیپ یابیمکان یهاشکه با استفاده از رو ییدر فضاها ی. ساخت اماکن ورزشرندیقرار گ

 تیدهد و در نها شیرا افزا دیشده جداحداث  یفضا ییکارا جهیانتخاب نامناسب مکان بکاهد و در نت یهابیآس

 اماکن شود. نیدر ا یمشارکت ورزش شیمنجر به افزا

 . منابع:5

رزش کشور. وضع موجود و نییتب ی(. گزارش راهبرد1394وزارت ورزش و جوانان ) یراهبرد یشورا رخانهیدب. 1

 .وزارت ورزش و جوانان

 اب.(. مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی. تهران. انتشارات بامداد کت1388کاشف، میرمحمد. ). 2

 یواری و دسترس(. تأثیر شاخص های همج1394عبدالحسین. مهدی پور، عبدالرحمن. ازمشا، طاهره .) ،یابراهیم. 3

 تیریلعات مد)مطالعه موردی: مناطق هشت گانه شهر اهواز(. مطا یبر میزان مشارکت ورزش یبه مکان های ورزش

 .31-39، ص: 1394، بهار 5در ورزش. دوره دوم، شماره  یرفتار سازمان

4. Oh k, Jeong S (2007). Assessing the Spatial Distribution of Urban Parks using 

GIS. Department of Urban Planning. Hanyang University. Seongdong-Gu. 133-

151. 
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 سرزمین در جهت توسعه پایدار نظام ساخت پروژه های ورزشی
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 چکیده

ها  ربخشیا و زهتوسعه، مسئله توسعه متوازن است که در قالب توسعه متعادل بخش  یاز مباحث عمده و اساس یکی زمینه و هدف:

 قیهدف از تحق ،یشهر یاتیح یاز فضاها یکیبه عنوان  یورزش یتوسعه متناسب ساختارها تیگردد. لذا با توجه به اهم یمطرح م

 یامکانات ورزش از یو از لحاظ برخوردار نیسرزم شیآما یالبرز در راستا ناستا یشهرستان ها یافتگیدرجه توسعه  یحاضر بررس

 باشد. یم

البرز در زمینه  سطح بندی شهرستان های استان یاز روش تاکسونومی عددی برا ،یافتگیتوسعه  زانیم یبه منظور بررس روش کار:

دارات ورزش تحت پوشش ا یپژوهش آمار و اطالعات اماکن ورزش نیاستفاده شد. در ا یامکانات ورزش یبهره مندی از شاخص ها

گانه  9ز مراحل شهرستان استخراج و با استفاده ا 6شاخص و در  9در قالب  1397استان البرز در سال  یو جوانان شهرستان ها

در سه گروه  یورزش امکانات یافتگیاستان البرز از نظر درجه توسعه  یشهرستان ها تیمورد مطالعه قرار گرفت. در نها یتاکسونوم

 شدند. یو محروم از توسعه رتبه بند افتهیکمتر توسعه  افته،یتوسعه 

ساوجبالغ  شهرستان های افته،است که نواحی غرب و شرق شهرستان کرج جزء مناطق توسعه ی نای انگربی قهای تحقی افتهیها: یافته

در برخورداری از امکانات  محروم از توسعهو شهرستان های نظرآباد، طالقان و اشتهارد در مناطق  افتهدر مناطق کمتر توسعه ی سو فردی

 ورزشی می باشند.

ین شهرستان های بنشان داد که اختالف و شکاف زیادی در بهره مندی از شاخص های فضای ورزشی  قتحقی جنتای گیری:نتیجه

ه پایدار می باشد. و توسع نسرزمی شبدست آمده کامالً مخالف با هدف آمای جهدر حالی است که نتی ناستان البرز وجود دارد و ای

 شاکن و توجه به آمایی علمی امابسطح استان، عالوه بر مکان ی رد داست که در برنامه های احداث اماکن ورزشی جدی ازنی نبنابرای

برداری اماکن  احداث و بهره تتوجه گردد و مناطق محروم از فضاهای ورزشی در اولوی زفضا، به اختالف سطح توسعه موجود نی

 .رندزشی قرار گیور

 توسعه پایدار، استان البرز ن،سرزمی شآمای ،ی، شاخص امکانات ورزشیافتگتوسعه ی کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 
 

 مقدمه: .1
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ارائه شده است. اگرچه در  یگوناگون فیمتفاوت تعار یزمان یدوره ها نیاز توسعه در مکاتب مختلف و همچن

بردن فقر،  انیاز م ایشد، اما بعدها به مفهوم کاهش  یقلمداد م ینرخ رشد اقتصاد یامر توسعه به معنا یابتدا

 عامل توسعه نی(. مهم تر1کرد) دایپ شیگرا یعدر ساختار اجتما یاساس راتییو تغ یاجتماع یها یتابرابر ،یکاریب

حوزه و وجود  نیدر ا یگذار هیسرما یایاز مزا یو بهره مند یورزش یها تیورزش، جذب افراد به فعالدر 

 یفعل تیشناخت موقع ،ی و توسعه پایدار گذار هیسرما یازهاین ییشناسا یبرا .است یورزش التیامکانات و تسه

جامعه از لحاظ شاخص  کی شیپا گر،یاست. به عبارت د یلزاما یاز امکانات ورزش یمناطق از لحاظ برخوردار

به  افتهیتوسعه ن ای افتهیمناطق کمتر توسعه  ییبخش است. شناسا نیدر ا یگذار هیسرما ازین شیپ ،یورزش یها

مناطق  نیبخش را به ا نیخود در ا یها یگذار هیسرما تیکند تا اولو یو مسئوالن امر کمک م زانیبرنامه ر

آن در سراسر جامعه بهره مند شوند. به عبارت  یو اجتماع یاقتصاد یایو به طور گسترده از مزا هنداخنصاص د

در حال  یاز موضوعات مهم در کشورها ،یمنطقه ا یبا هدف توسعه و کاهش نابرابر یمنطقه ا یزیبرنامه ر گر،ید

به لحاظ توسعه  گریکدینسبت به  قمناط گاهیجا ییشناسا ،یمنطقه ا یزیالزمه برنامه ر و شود یتوسعه محسوب م

های فیزیکی  م و سریع است که طی آن محدوده(. توسعۀ فیزیکی شهرها، فرایندی پویا، مستمر، مداو2است) یبافتگ

سریع،  یابند و اگر این روندجهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می و فضاهای کالبدی آن در شهر

با مشکالت  شود و سیستم شهری رافضاهای شهری منجر نمی برنامه باشد، به فیزیکی متعادل و موزون ازبی

استان البرز  نکهیبا توجه به ا (.4،3و نهایتاً در راستای توسعه پایدار قرار نمی گیرد) ردای مواجه خواهد کعدیده

 شدهلیتشک یهااستان نیدتریاست که همیشه سهم مهمی در ورزش کشور داشته است و از جد ییهایکی از استان

و بروز دارد.  دیجد یها رساختیبه ز ازیاستان نوپا، ن کیدر حد آن سطح و توسعه  یدر کشور است، جهت ارتقا

 نهیآن، ضرورت فراهم آوردن زم یاستان و شهرستان ها نیا درساکن  ادینسبتاً ز تیبا مد نظر قرار دادن جمع

و پرداختن به موضوع  یمنظور توسعه سالمت و ورزش همگانبه یورزش یهاتیمشارکت فعال افراد در فعال

امروزه دسترسی عادالنه  نکهیبا در نظر گرفتن ا نیباشد. بنابرا یور مآالزام یاماکن ورزش یدهگسترش و سازمان

 شیاساسی توسعۀ پایدار و آما یهاورزشی از مؤلفه یهاورزشی و استفادۀ بهینه از آن و ساماندهی مکان هایبه فضا

مختلف استان البرز  یشهرستان ها یافتگیاست. پژوهش حاضر با این هدف انجام گرفت که درجه توسعه  نیسرزم

 یاز امکانات ورزش ینظر برخوردار ازمختلف استان را  یدر بخش ها ییقرار دهد و عدالت فضا یرا مورد بررس

 . دینما نییتع

 

  شناسی:روش .2
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که با استفاده از روش تاکسونومی عددی به سطح  است. به این صورتروش توصیفی مقطعی  روش تحقیق حاضر

شد. سپس شاخص  تهپرداخ یامکانات ورزش یبندی شهرستان های استان البرز در زمینه بهره مندی از شاخص ها

مورد مطالعه قرار گرفت و  یگانه روش تاکسونوم 9شهرستان استان البرز با استفاده از مراحل  6موجود در  یها

) افتهیتوسعه  یدر سه گروه شهرستان ها یامکانات ورزش یافتگیالبرز از نظر درجه توسعه  استان یشهرستان ها

 8/0محروم از توسعه ) فاصله  ی( و شهرستان ها0/8تا  6/0)فاصله  افتهی(، شهرستان کمتر توسعه 6/0تا  3/0فاصله 

 یها ی، کاربری عددیاکسونومحاضر در روش ت قیشاخص ها در تحق نکهیبا توجه به ا. شدند ی( رتبه بند 1تا 

تحت پوشش اداره ورزش و جوانان شهرستان  یاست، از آمار و اطالعات اماکن ورزش یمختلف اماکن ورزش

 شاخص استفاده شد.  9در قالب  1397استان البرز در سال  یها

 ها: . یافته3

ارزیابی و رتبه بندی بوده و کاربرد تکنیک تاکسونومی عددی یکی از تکنیک های تصمیم گیری چندمتغیره برای 

ها )شهرستان ها(  نهیو تعداد گز 9پژوهش تعداد شاخص ها  نیزیادی در مطالعات برنامه ریزی و توسعه دارد. در ا

. مشخص کردن مناطق مورد نظر 1است؛  ریداده ها به شرح ز لیو تحل هیروش، جهت تجز نیباشد. مراحل ا یم 7

. استاندارد کردن 3. تشکیل ماتریس داده ها؛ 2 وسعه؛یافتگی و تعیین شاخص های ت برای ارزیابی میزان توسعه

. تعیین الگو 7. همگن سازی مناطق؛ 6. تعیین کوتاه ترین فاصله؛ 5. تعیین فاصلۀ مرکب بین مناطق؛ 4شاخص ها؛ 

 کیفیت توسعه یافتگی. . تحلیل و نتایج و تعیین9. درجه بندی میزان توسعه یافتگی مناطق و 8یا سرمشق مناطق؛ 

 

 مناطق استان البرز برحسب درجه توسعه ی.  سطح بند1جدول 
 درجه توسعه Fi cio رتبه شهرستان

کرج شرق  1 3.59 0.447 
 توسعه یافته

کرج غرب  2 4.025 0.501 

 0.694 5.578 3 ساوجبالغ
یافته توسعه کمتر  

 0.705 5.669 4 فردیس

 0.804 6.465 5 نظرآباد

توسعه از محروم  0.822 6.612 6 طالقان 

 0.836 6.72 7 اشتهارد
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 درجه توسعه-1شکل

شهرستان  افته،یغرب و شرق شهرستان کرج جزء مناطق توسعه  ینشان داد، نواح ییجدول نها جیهمانطور که نتا

نظرآباد، طالقان و اشتهارد در مناطق محروم  یو شهرستان ها افتهیدر مناطق کمتر توسعه  سیساوجبالغ و فرد یها

 باشند. یم یاز امکانات ورزش یاز توسعه در برخوردار

 گیری: . نتیجه4
از اماکن  یاستان البرز از منظر برخوردار یشهرستان ها یافتگیتوسعه  زانیم یبررس یحاضر در راستا قیتحق جینتا

غرب و شرق شهرستان کرج به عنوان دو بخش مجزا، جزء  ینشان داد که نواح پایدار در جهت توسعه یورزش

نظرآباد،  یو شهرستان ها افتهیو ساوجبالغ جزء مناطق کمتر توسعه  سیفرد یاستان، شهرستان ها افتهیمناطق توسعه 

درجه  زیموضوع ن نیا یبرا لیدل نیباشند. بهتر یو محروم از توسعه م افتهیطالقان و اشتهارد جزء مناطق توسعه ن

تحت پوشش اداره ورزش  یمناسب ورزش یاز فضاها گرید یشهرستان ها تیمرکز استان و محروم یتوسعه باال

نمی تواند  یو جوانان است. شایان ذکر است که برخورداری باالی یک شهرستان از شاخص های امکانات ورزش

باشد. به عبارتی شهرستان هایی که با توجه به شاخص های مورد  یدلیلی بر باال بودن کیفیت ارائه خدمات ورزش

 یکمی با مشکل امکانات و تسهیالت ورزش لحاظمطالعه در زمره مناطق محروم از توسعه قرار گرفته اند، صرفاً به 

دهی ارائه خدمات در این شهرستان ها تا حد زیادی به شیوه سازمان تیاداره ورزش و جوانان مواجه هستند و کیف

 .امکانات، ویژگی های جمعیت گیرنده خدمت و عوامل متعدد دیگری بستگی دارد

بین  یورزش یاختالف و شکاف زیاد در بهره مندی از شاخص های فضا ق،یتحق یها افتهیبا  مطابقهمچنین 

 نیتر افتهیتوسعه  نیب ییباال یتوسعه ا یصورت که فاصله ا نیشهرستان های مختلف استان البرز وجود دارد. به ا

تحت پوشش  یشهرستان اشتهارد از نظر اماکن ورزش یعنیمنطقه  نیشرق شهرستان کرج و محروم تر یعنیمنطقه 
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موضوع  نیتواند نشان دهنده ا یتفاوت در سطح توسعه م نیاداره ورزش و جوانان در استان البرز وجود دارد. ا

مناطق  یدر تمام ییدر قالب عدالت فضا یجهت توسعه امکانات ورزش یمناسب یو سازمانده یزیباشد که برنامه ر

تر به آن، از درجه توسعه  کینزد یکه مرکز استان و شهرستان ها ورتص نیاست. به ا رفتهیاستان صورت نپذ

( عدم 1396و همکاران) یراستا شمس نیباالتر برخوردار هستند. در ا تیباالتر و مناطق دورتر از درجه محروم

 تانلعه و برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری های نامتعادل در سطح استان را موجب تفاوت و ناهمگونی شهرسمطا

های استان به لحاظ توسعۀ فضاهای ورزشی دانسته اند که این عوامل به ایجاد و تمرکز بیشتر امکانات و فضاهای 

وجه به آنچه گفته شد برای تحقق توسعه پایدار با ت نی(. بنابرا5ورزشی در چند شهرستان استان منجر شده است )

ک متقابل نیازها و منابع محلی باشد، در ردر زمینۀ اماکن ورزشی الزم است در ابتدا هر برنامه توسعه ای مبتنی بر د

پایداری هنگامی  تیادامه هر نوع فعالیت توسعه ای باید حاصل جمع و ترکیب برنامه ریزی جامع باشد و در نها

ذیر خواهد بود که متکی به مشارکت عموم مردم جامعه باشد. از این رو شایسته است توسعه و ارتقای سطح امکان پ

ها در هر یک از شهرستان ها در رأس اولویت برنامه ریزان قرار گیرد تا با ارتقای این  خصکمی و کیفی تمامی شا

از فضاها و  یاستان از لحاظ بهره مندشهرستان های  یسطوح، گام مهمی در زمینه رشد و توسعه همه جانبه 

  امکانات ورزشی برداشته شود

 . منابع:5

1. Higgs, G., Mitch, L.,  & Paul, N. (2015). Accessibility to sport facilities in Wales: A GIS-

based analysis of socioeconomic variations in provision, Geoforum, 62, p: 105-120. 
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مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان  دانشیار، گروه -14

 شرقی، ایران

جان استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربای -15

 شرقی، ایران

 شی، دانشگاه پیام نور کرج، البرز، ایراناستادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورز -16

Email: (Shb_sedghi@yahoo.com)* 

 چکیده
این پژوهش کیفی با هدف شناسایی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای  زمینه و هدف:

 ورزشی در ایران با استفاده از تحلیل تماتیک انجام شده است.

نفر از متخصصین و مسئولین  18گردآوری داده ها از طریق انجام مصاحبه عمیق با به این منظور ضمن  روش کار:

مدیریت ورزشی و محیط زیست، مجموعه ای از کدها و مفاهیم استخراج گردید و از طریق تحلیل تماتیک در 

 ای و مداخله گر بدست آمد.قالب مضامین و مقوله های نهایی علی، زمینه

ق در سه عنوان عوامل علی شامل اصالت محیط زیست و وضعیت زیست محیطی موجود، های تحقییافتهها: یافته

ای شامل الزامات وکنش متقابل ورزش و محیط زیست، ماهیت توسعه محور رویدادهای ورزشی، عوامل زمینه

های سبز و محیط زیست میزبان، الزامات و نظام مندی سیستم زیست محیطی ورزش، نهاد حاکمیتی، زیرساخت

نامه مدیریتی و در نهایت عوامل مداخله گر ی کشور، پیوست فرهنگی و سازمانی، نظامسهم ورزش در توسعه

شامل ماهیت رویداد و محیط زیست، عوامل  محیطی و مالی کالن، منابع داخلی و خارجی، نظارت، قانون گریزی 

 گری و ساختار صنعت ورزش کشور می باشند.و البی

ریزی مندی از عوامل شناسایی شده، می توان از طریق برنامهی نتایج این تحقیق و بهرهبا بررس گیری:نتیجه

های متناسب در راستای توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی و راهبردی و اجرایی نمودن استراتژی

 در نهایت در جهت توسعه پایدار صنعت ورزش کشور گام های موثرتری را برداشت. 

 ی پایدار، رویداد ورزشی، محیط زیست، تحلیل تماتیکتوسعه ها:کلیدواژه 
 مقدمه: .1

بوده است. امروزه  زیست و حفاظت از آن موضوعی است که از ابتدای زندگی اجتماعی بشر مورد توجهطمحی

 زیست، مشکل رفع پسماندهای صنعتی، بحران انرژی و غیره، لزومنظیر آلودگی محیط مشکالتیوجود مسائل و 

ها های رشد و توسعه سازمانبرای پایداری برنامه های الزمشرطزیست، ازجمله پیشتوجه به امر حفاظت از محیط

ریزی (. ورزش امروزه به عنوان یکی از پایه های اساسی در نظریات جامعه شناسی شهری و برنامه1)شود تلقی می
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راهکارها برای مقابله با پیامدهای منفی شهرنشینی و شهری مطرح است. توجه به ورزش به عنوان یکی از مهمترین 

(. ولی از طرفی ورزش نیز مانند بسیاری فعالیت های دیگر ممکن 2تحقق توسعه پایدار شهری ضروری میباشد )

ها و سازندگان تجهیزات است آثار مفید یا زیانبخشی برای محیط زیست داشته باشد. عملکرد مدیران ورزشی، تیم

که  شی ممکن است پیامدهایی داشته باشد که تاثیر آن بر محیط زیست قابل بررسی است به طوریو وسایل ورز

تصمیم به فعالیت ورزشی در وهله اول تاثیر چندانی بر محیط زیست ندارد، ولی هنگامی که تعداد انبوهی از 

ت ورزشی می پردازند، تأثیر ورزشکاران به تمرین، رقابت، سفر برای شرکت در مسابقات یا تأمین و خرید تجهیزا

آن ملموس تر خواهد بود و ممکن است پیامدهای زیادی از قبیل تولید دی اکسیدکربن، تولید زباله، آلودگی هوا 

چنین در رویدادهای ورزشی، برنامه های بازیافت عالوه بر کاهش تولید ضایعات (. هم3دنبال داشته باشد)و... را به

روشی آموزشی توسعه پایدار برای تماشاگران محسوب شده که به صورت الگو در  در طول برگزاری، به عنوان

سایر ابعاد زندگی افراد جامعه می تواند عمل نموده و الهام بخش آنها در اجرای سازگاری های زیست محیطی در 

اند و باید به (. در حقیقت ورزش و محیط زیست کامالً با یکدیگر در ارتباط متقابل4شان باشد)زندگی روزمره

از طرفی به علت شرایط محیط زیستی حاکم بر دنیا و  زمان از دو جنبه ذکر شده مورد توجه قرار گیرند.طور هم

کشورمان و مطابق با گزارشات سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در رابطه با تغییرات آب و هوا در دنیا و نیز 

ای در اتمسفر، تشدید فرآیند گرم شدن یجاد تولید گازهای گلخانهایران، توسعه صنعتی و تخریب محیط زیست و ا

زمین، ضرر وارده به درآمد ناخالص ملی )به ازای هر درجه افزایش گرمای زمین، افزایش شش درصد مصرف 

آب و تبخیر و کاهش  سه درصدی درآمد ناخالص ملی(، لزوم توجه به مسائل محیط زیستی در کشور افزایش 

ا توجه به اهمیت مسایل توسعه زیست محیطی در صنعت ورزش، جوامع امروزی خواستار ایجاد بستر ( و ب5یافته)

 گریخته و جسته به صورت نیز ایران مناسب برای تولید و شتاب الزم جهت رسیدن به توسعه همه جانبه هستند، در

 اصول با ورزشکاران آشنایی جهت هایی کارگاه های ورزشی، فدراسیون یا و جوانان و ورزش وزرات توسط

جهت شناسایی عوامل موثر در  جامعی راهبرد یا نظام گونهولی هیچ است، شده برگزار زیست محیط از حفاظت

 اهمیت راستا، این ندارد. در وجود باشد، پژوهشی های بر یافته مبتنی ی پایدار زیست محیطی ورزش کهتوسعه

 آتی، های برنامه در آن و پیاده کردن وشناسایی این عوامل شهروندان های موثر در سالمتمطالعه و تبیین مؤلفه

 و محیطی، اجتماعی، اقتصادی زیست های مشارکتی فعالیت در شرکت برای ورزش جامعه در انگیزه ایجاد

است و بازخورد آن به صورت اطالعات علمی و  انکار قابل غیر اندرکاران دست و ورزشکاران آگاهی افزایش

 .سیاستگذاران کالن، موجب کمک به مسأله مهم توسعه پایدار کشورهاستعملی به 

  شناسی:روش .2
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نفر از از متخصصان مدیریت ورزشی آشنا  18ی عمیق با بررسی حاضر به روش کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه

ت از محیط زیست، به موضوع پژوهش، متخصصان محیط زیست، مسئولین و مدیران کنونی و سابق سازمان حقاظ

گیری در این مسئولین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در قسمت مربوطه گردآوری شده است. روش نمونه

ای( برای انتخاب اعضای هیئت مصاحبه تحقیق از نوع غیراحتمالی هدفمند نظری و تکنیک گلوله برفی )زنجیره

تر ها اقدام به مطالعه عمیقپس از اتمام مصاحبهیافت،  ادامه 18ها تا حد اشباع نظریاستفاده شده است. مصاحبه

مبانی نظری و تحقیقات پیشین شد تا از ترکیب مفاهیم گذشته، تجربیات پژوهشگر و نظرات صاحبنظران به مراحل 

 روش تحلیل داده های گردآوریهای اصلی اقدام شود. های ثانویه و تمها و نهایتا شناسایی مولفهبعدی تحلیل داده

های کیفی به ویژه ترین و پرکاربردترین روش تحلیل دادهشده، تحلیل موضوعی یا تماتیک است که از متعارف

ای است. در این پژوهش کیفی، روایی درونی از طریق ارائه های متنی مصاحبه در مردم نگاری و یا در تحلیل داده

پژوهش( بررسی گردید.. همچنین برای سنجش کنندگان در شوندگان )مشارکتنتایج به دست آمده به آزمون

ها در طول زمان بندی دادهپایایی در این پژوهش از روش پایایی بازآزمون استفاده شد که به میزان سازگاری طبقه

 اشاره دارد.

 ها: یافته

خله گر ای و مدا، سه عامل کلی علی، زمینه1های صورت گرفته و نتایج موجود در شکل شماره بر اساس مصاحبه

به عنوان عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی قابل شناسایی است. عوامل علی شامل 

اصالت محیط زیست در توسعه پایدار و وضعیت زیست محیطی موجود، الزامات وکنش متقابل ورزش و محیط 

های سبز و محیط زیست میزبان، رساختای شامل زیزیست، ماهیت توسعه محور  رویدادهای ورزشی، عوامل زمینه

ی کشور، پیوست الزامات و نظام مندی سیستم زیست محیطی ورزش، نهاد حاکمیتی، سهم ورزش در توسعه

نامه مدیریتی و در نهایت عوامل مداخله گر شامل ماهیت فرهنگی و سازمانی توسعه زیست محیطی ورزش، نظام

لی کالن، منابع داخلی و خارجی در دسترس، نظارت، قانون گریزی رویداد و محیط زیست، عوامل  محیطی و ما

 و البی گری و ساختار صنعت ورزش کشور می باشند.
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 1شکل شماره 

 گیری: نتیجه

یکی از عوامل علی شناخته شده، الزامات وکنش متقابل ورزش و محیط زیست  می های تحقیق، بر اساس یافته

از طریق باشگاه ها، انجمن ها و دیگر سازمان ها، افراد  -به عنوان فعالیتی تفریحی و جسمانی  -باشد. ورزش 

ط زیست آسیب رسانده بسیاری را در زیر چتر خود گرد می آورد، اما مانند بسیاری دیگر،  فعالیتهای انسانی، به محی

زمان مورد توجه اند و باید به طور هماست. در حقیقت، ورزش و محیط زیست کامالً با یکدیگر در ارتباط متقابل

ورزشی را دراین راستا بایستی بیشتر مد نظر گرفت.در  رویدادهای محور توسعه طوری که ماهیت(. به6قرار گیرند)

بازیافت عالوه بر کاهش تولید ضایعات در طول برگزاری شده بلکه به عنوان رویدادهای ورزشی، برنامه های 

روشی آموزشی توسعه پایدار برای تماشاگران محسوب شده که به صورت الگو در سایر ابعاد زندگی افراد جامعه 

(. 4شد)شان بامی تواند عمل نموده و الهام بخش آنها در اجرای سازگاری های زیست محیطی در زندگی روزمره

 در نتیجه توسعه ورزش می تواند نقش اساسی در توسعه جوامع داشته باشد.

از طرفی اماکن و تجهیزات ورزشی سبز جزو مهم ترین زیرساخت های توسعه پایدار ورزش کشور محسوب 

 (.7هایی به عنوان چالشی مهم مورد بحث می باشد )شود که در تحقیق حاضر به علت کمبود چنین زیرساختمی

ماهیت رویداد و محیط 
زیست

عوامل  محیطی و مالی کالن

منابع داخلی و خارجی

نظارت، قانون گریزی و البی 
گری

ساختار صنعت ورزش کشور

های  سبز و محیط زیرساخت
زیست میزبان

الزامات و نظام مندی سیستم 
زیست محیطی ورزش

نهاد حاکمیتی

ی سهم ورزش در توسعه
کشور

پیوست فرهنگی و سازمانی 

نظام نامه مدیریتی

اصالت محیط زیست و 
وضعیت موجود

الزامات وکنش متقابل 
ورزش و محیط زیست

ماهیت توسعه محور  
رویداد

-عوامل مداخله

 گر

 عوامل علی ایعوامل زمینه
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های خصوصی و دولتی به رعایت در این راستا توفیق سیاست های حفاظت از محیط زیست، منوط  به الزام بنگاه

مالحظات زیست محیطی است و از آنجایی که در کشور ما دولت مجری قوانین زیست محیطی می باشد، در الزام 

حاکمیتی تاکید بسیاری صورت بخش های خصوصی و سازمان های ذیربط نقش بسزایی دارد و بر نقش نهاد 

گیرد. از طرفی با توجه به تنوع محیط زیست و جاذبه های طبیعی کشور، هیچ ارگانی به تنهایی قادر به حفاظت می

دهد، از تمامی منظرهای طبیعی نخواهد بود و از آنجا که محیط زیست هسته مرکزی اکوتوریسم را تشکیل می

نه سازی صنعت اکوتوریسم و توسعه همه جانبه آن در آینده، می بایست گسترش فرهنگ حفظ منابع طبیعی و بهی

بر محور ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست، توجه به جامعه محلی و مشارکت مردمی استوار باشد. تبعات چنین 

  .نگرشی در دراز مدت موجب بهبود وضعیت اکوتوریسم، محیط زیست و توسعه پایدار در کشور خواهد شد

گیر ترویجی چنین نقش چشمهای تحت تاثیر آن و هما توجه به تمامی ویژگی های ورزش و تمامی زمینهبنابراین ب

آن در  توسعه پایدار زیست محیطی کشور، توسعه همه جانبه در این صنعت مهم جهت بهره مندی حداکثری از 

صنعت، ضروری به نظر می رسد و ی پایدار در این تمامی مزایای آن با رعایت تمامی ابعاد زیست محیطی توسعه

 های بزرگی را برداشت.می توان از طریق شناسایی عوامل موثر در دستیابی به توسعه پایدار کل کشور گام
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ی ورزشکاران و مدیران ورزشی، انتشارت دفتر (. ورزش و محیط زیست، ویژه1394پور، هومن )بهمن .9

 .9ی پایدار وزارت ورزش و جوانان، ص محیط زیست و توسعه

 محیط اثرات بررسی"(.  1390محمد) حسینی، سلطان و مسعود نادریان، امین؛ پاداش، دنیا؛ پاداش، .10

 .36-31، ص 3و توسعه،  زیست محیط "شهری محیط بر ورزشی اماکن زیستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست محیطی رویدادهای ورزشی شناسایی راهبردها و پیامدهای توسعه پایدار 

 در ایران ؛ تحلیل تماتیک

 4و رضا شجیع 3، محمدرسول خدادادی2، یعقوب بدری آذرین1شبنم صدقی* 

دکتری  مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز،  -1

 آذربایجان شرقی، ایران )*نویسنده مسئول(
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 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز،  -2

 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز،  -3

 یراناستادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور کرج، البرز، ا -1

Email: (Shb_sedghi@yahoo.com)* 

 چکیده

این پژوهش کیفی با هدف شناسایی راهبردها و پیامدهای توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای  زمینه و هدف:

 ورزشی در ایران با استفاده از تحلیل تماتیک انجام شده است.

نفر از متخصصین و مسئولین  18با به این منظور ضمن گردآوری داده ها از طریق انجام مصاحبه عمیق  روش کار:

مدیریت ورزشی و محیط زیست، مجموعه ای از کدها و مفاهیم استخراج گردید و از طریق تحلیل تماتیک در 

 قالب مضامین و مقوله های نهایی راهبردها و پیامدها بدست آمد.

مدیریت ی پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی شامل های تحقیق، راهبردهای توسعهبر اساس یافتهها: یافته

افزارهای سبز ورزشی، دولت و نیروهای پشتیبان، سیاست گذاری سبز رویدادهای ورزشی، سخت

چنین باشد. همنامه زیست محیطی رویدادها میپایدار ورزشی، توسعه پایدار از طریق رویداد و نظام

توسعه فرهنگ زیست محیطی، توسعه رویکرد پایدار در پیامدهای توسعه پایدار رویدادها شامل 

نگری، جامعه، ارتقای کیفیت محیط زیست کشور، ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه، توسعه آینده

 توسعه ورزش کشور می باشند.

ریزی مندی از راهبردهای شناسایی شده، می توان از طریق برنامهبا بررسی نتایج این تحقیق و بهره گیری:نتیجه

توان در راستای توسعه پایدار زیست چنین با درنظرگرفتن پیامدهای بدست آمده، میراهبردی و استراتژیک و هم

محیطی رویدادهای ورزشی و در نهایت در جهت توسعه پایدار صنعت ورزش کشور گام های موثرتری را 

 برداشت. 
 راهبرد، تحلیل تماتیکی پایدار، رویداد ورزشی، محیط زیست، توسعه کلیدواژه ها:

 مقدمه: .1

ای مطرح شده و از ورزش به عنوان ابزاری در چند سال گذشته، موضوع ورزش و محیط زیست به طور گسترده

شود. ورزش و محیط زیست در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند، برای دستیابی به اصول توسعه پایدار نام برده می

های محیط زیست بر سالمت و کارایی افراد در زمان تعلیم و اجرای آموزش هایچنان که از یک سو آلودگی
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-( و از طرفی ورزش نیز مانند بسیاری فعالیت1) اندازدمختلف تاثیرگذار است و سالمت ورزشکاران را به خطر می

ها و تیم بخشی برای محیط زیست داشته باشد. عملکرد مدیران ورزشی،های دیگر ممکن است آثار مفید یا زیان

سازندگان تجهیزات و وسایل ورزشی ممکن است پیامدهایی داشته باشد که تاثیر آن بر محیط زیست قابل بررسی 

 (. 2است)

چنین در رویدادهای ورزشی، برنامه های بازیافت عالوه بر کاهش تولید ضایعات در طول برگزاری، به عنوان هم

حسوب شده که به صورت الگو در سایر ابعاد زندگی افراد جامعه روشی آموزشی توسعه پایدار برای تماشاگران م

(. 3شان باشد )می تواند عمل نموده و الهام بخش آنها در اجرای سازگاری های زیست محیطی در زندگی روزمره

شود از طرفی چنین ضرورتی در تاکید و ترویج مسائل زیست محیطی، در کشورمان نیز بیش از پیش احساس می

به علت شرایط محیط زیستی حاکم بر کشور و مطابق با گزارشات سازمان حفاظت از محیط زیست ایران چرا که 

در رابطه با تغییرات آب و هوا در دنیا و نیز ایران، توسعه صنعتی و تخریب محیط زیست و ایجاد تولید گازهای 

ناخالص ملی )به ازای هر درجه افزایش ای در اتمسفر، تشدید فرآیند گرم شدن زمین، ضرر وارده به درآمد گلخانه

گرمای زمین، افزایش شش درصد مصرف آب و تبخیر و کاهش  سه درصدی درآمد ناخالص ملی(، لزوم توجه 

( و با توجه به اهمیت مسایل توسعه زیست محیطی در صنعت 4به مسائل محیط زیستی در کشور افزایش یافته )

مناسب برای تولید و شتاب الزم جهت رسیدن به توسعه همه جانبه  ورزش، جوامع امروزی خواستار ایجاد بستر

 های ورزشی، فدراسیون یا و جوانان و ورزش وزرات توسط گریخته و جسته به صورت نیز ایران هستند، در

 گونهولی هیچ است، شده برگزار زیست محیط از حفاظت اصول با ورزشکاران آشنایی جهت هایی کارگاه

ی پایدار زیست محیطی ورزش و پیامدهای آن جهت شناسایی راهبردهای موثر در توسعه جامعی راهبرد یا نظام

شناسایی راهبردهای موثر در این راستا  ندارد و این موضوع بر اهمیت  وجود باشد، پژوهشی هایبر یافته مبتنی که

ی های استراتژیک و راهبردی توسعهزیریمندی از نتایج این تحقیق، بتوان در جهت برنامهو امید هست با بهره گشته

های ی پایدار زیست محیطی صنعت ورزش کشور گامپایدار و با تاکید بر پیامدهای شناسایی شده، در جهت توسعه

 موثری را برداشت. 

  شناسی:روش .2
مدیریت ورزشی آشنا نفر از از متخصصان  18ی عمیق با بررسی حاضر به روش کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه

به موضوع پژوهش، متخصصان محیط زیست، مسئولین و مدیران کنونی و سابق سازمان حقاظت از محیط زیست، 

گیری در این مسئولین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در قسمت مربوطه گردآوری شده است. روش نمونه

ای( برای انتخاب اعضای هیئت مصاحبه )زنجیره تحقیق از نوع غیراحتمالی هدفمند نظری و تکنیک گلوله برفی
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تر ها اقدام به مطالعه عمیقپس از اتمام مصاحبهادامه یافت،  18ها تا حد اشباع نظریاستفاده شده است. مصاحبه

مبانی نظری و تحقیقات پیشین شد تا از ترکیب مفاهیم گذشته، تجربیات پژوهشگر و نظرات صاحبنظران به مراحل 

روش تحلیل داده های گردآوری های اصلی اقدام شود. های ثانویه و تمها و نهایتا شناسایی مولفهداده بعدی تحلیل

های کیفی به ویژه ترین و پرکاربردترین روش تحلیل دادهشده، تحلیل موضوعی یا تماتیک است که از متعارف

پژوهش کیفی، روایی درونی از طریق ارائه  ای است. در اینهای متنی مصاحبه در مردم نگاری و یا در تحلیل داده

چنین برای سنجش کنندگان در پژوهش( بررسی گردید. همشوندگان )مشارکتنتایج به دست آمده به آزمون

ها در طول زمان بندی دادهپایایی در این پژوهش از روش پایایی بازآزمون استفاده شد که به میزان سازگاری طبقه

 اشاره دارد.

  ها:یافته

 "راهبردها و استراتژی ها  ". یافته های حاصل از 1جدول شماره 

 مقوله مفهوم کد
هدف گزاری و ارزیابی اثرات زیست محیطی، راه اندازی سیستم های 

اطالعاتی و ارتباطی، لزوم تحلیل عوامل کالن محیطی، برنامه ریزی 

 اقتضایی رویدادهای ورزشی

ریزی سبز رویدادهای برنامه

 ورزشی

مدیریت سبز 

رویدادهای 

 ورزشی

استقرار نظام سیستماتیک اجرایی، رعایت موازین زیست محیطی در 

 رویدادهای ورزشی، بهره مندی بهینه از منابع 
سازمان دهی سبز رویدادهای 

 ورزشی
پیاده سازی نظام یکپارچه بهسازی منابع انسانی، بهره مندی از سازمان 

 وجود مدیران آگاه، لزوم ثبات در مدیریتهای مردم نهاد و داوطلبین، 
 مدیریت منابع انسانی 

 ارزیابی و کنترل لزوم آسیب شناسی و بازخورد، وجود سیستم نظارتی
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ی پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی شامل راهبردهای توسعههای صورت گرفته، بر اساس مصاحبه

افزارهای سبز ورزشی، دولت و نیروهای پشتیبان، سیاست مدیریت سبز رویدادهای ورزشی، سخت

باشد. نامه زیست محیطی رویدادها میار ورزشی، توسعه پایدار از طریق رویداد و نظامگذاری پاید

چنین پیامدهای توسعه پایدار رویدادها شامل توسعه فرهنگ زیست محیطی، توسعه رویکرد هم

پایدار در جامعه، ارتقای کیفیت محیط زیست کشور، ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه، توسعه 

های مربوط به راهبردهای توسعه ورزش کشور می باشند. نمونه کدگزاری و یافتهنگری، آینده

 موثردر توسعه پایدار رویدادهای ورزشی در 

 آورده شده است. 1جدول شماره 

 گیری: نتیجه

های تحقیق، یکی از راهبردهای شناسایی شده، مدیریت سبز رویدادهای ورزشی می باشد. در این بر اساس یافته

ریزی تضمین خصوصاً در مراحل اولیه برنامه تمامی رویدادهای ورزشی زیستی مدیریت سالم محیطرابطه بایستی 

کن مکان یابی و آمایش سرزمین، استانداردسازی زیست محیطی در اما

 ورزشی
اماکن، تجهیزات و استاندارد 

 سبز
سخت افزارهای 

 سبز ورزشی
دولت و نیروهای  نقش دولت دولت، حمایت معنوی و قانونی دولتحمایت مالی 

بهره مندی از شهرداری ها، بهره مندی از نهاد های علمی و دانشگاهی،  پشتیبان

 بهره مندی از حامیان ورزشی سبز
مندی از حامیان مالی و بهره

 سایر نهادها
تعامل جایگاه مسایل زیست محیطی در ورزش، تعیین سازمان متولی، 

گذاری در نهادهای های  ورزشی و محیط زیست، سیاستسازمان

آموزشی، بهره مندی از مزایای ارتباطات بین المللی، الگوبرداری از 

 نمونه های موفق

سازی توسعه پایدار نهادینه

 زیست محیطی 
سیاست گذاری 

 پایدار ورزشی 

 ارتقای سطح ورزش کشور توجه به ماهیت صنعت ورزش و رویداد، خصوصی شدن ورزش کشور
فرهنگ سازی از طریق رویدادهای ورزشی، ایجاد آگاهی از طریق 

 ورزش، توجه به نقش رسانه ها، صحه گذاری اقدامات زیست محیطی
بهره مندی از جنبه ترویجی 

 رویدادهای ورزشی
پایدار از توسعه

 طریق رویداد
تعریف مشوق ها و جرایم زیست محیطی، تدوین ضوابط و 

 استاندارهای زیست محیطی
نظام نامه زیست  تدوین قوانین زیست محیطی

 محیطی رویداد
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باید هدف اولیه باقی  زیستی یطو رفتارها باشد، کاهش اثرات مح هابیشتر تاکید باید بر تعدیل روش هرچند .گردد

اگر این امکان وجود . حتی از آغاز هم اجتناب گردد زیستی اصل نیازمند آن است که از اثرات محیط این .دبمان

. جایگزین گردد هاهای مدیریتی یا تکنولوژیندارد، این قبیل اثرات باید کاهش یافته و یا با دیگر محصوالت، نظام

هم در خالل رویداد ورزشی و هم پس از آن به کار  باید به منظور کاهش اثرات، زیستی محیطچنین اقدامات هم

یکی دیگر از راهبردهای شناسایی شده سخت افزارهای سبز ورزشی می باشد که شامل اماکن سبز و  .برده شود

اعی است، بلکه تنها نشان دهندۀ یک انتخاب در حوزۀ مسئولیت اجتمتجهیزات سبز بوده و اماکن ورزشی سبز نه

 باشد.یک تصمیم مالی هوشمند می
نامه زیست محیطی رویداد و شوندگان حمایت دولت و ایجاد نظاماز دیگر استراتژی های بدست آمده از مصاحبه

سیاست گذاری پایدار ورزشی می باشد. تمامی قوانین و مقررات باید در برنامه ریزی و ترسیم مراحل زیربنایی 

ورزشی یا سازماندهی یک رویداد ورزشی، رعایت شوند و با توجه به دولتی بودن اقتصاد کالن های مختلف رشته

های خرد و کالن ، اکثریت صنایع بزرگ کشور و صنعت کشور و وجود ساختار متکی بر نفت در سیاستگذاری

زنی واحدهای ورزش کشور، الزام واحدهای دولتی ورزشی با نوعی چالش مواجه می باشد چرا که قدرت چانه 

ها را افزایش می دهد. بنابراین ضمن اصالحات ساختاری در بخش دولتی تابعه، قدرت قانون گریزی این بخش

گری دولت در حوزه اقتصاد ورزش، بایستی نقش نظارتی و کنترلی آن را حفظ ورزش و کاهش حجم تصدی

کارها و فرآیندهایی بود که متخصصان معتقد از مهمترین راهنموده و تقویت کرد. توسعه پایدار از طریق رویداد 

به این منظور برنامه های هدف از آن بهره جست.  توسعه زیست محیطی رویدادهای ورزشیتواند در بودند می

های جغرافیایی و فرهنگی باشد و بر مشارکت گذاری شده باید به گونه ای طراحی شود که متناسب با ویژگی

(. در نتیجه توسعه ورزش می تواند نقش اساسی 5یجاد شهروندانی فعال تأکید کند )داوطلبانه ورزشی به منظور ا

در توسعه جوامع داشته باشد. برنامه های تدوین شده برای توسعه ورزش در کشورهای در حال توسعه و توسعه 

ی توسعه پایدار یافته مرسوم است اما چگونگی اجرا و ارزیابی آن است که میتواند نقش تعیین کنندهای در راستا

 جوامع داشته باشد.

ناپذیر  صدمات ناشی از ورزش یا صدمات وارده بر ورزش ضرورتاً اجتناببه گفته افراد مصاحبه شونده، اگر چه 

ن امر ورزش، ورزشکاران و تماشاچیان درک کنند و حتی بپذیرند ااندرکارو دست عالی چه مدیراناما چنان، نیستند

های ورزشی در آن صورت میگیرد، تاثیر مثبت که فعالیت زیستی دن آنها بر شرایط محیطتر عمل کرکه مسئوالنه

ورزش تجسم های یادشده بهبود کیفیت محیط زیست کشور به دور از انتظار نخواهند بود. از طریق استراتژیدارد، 

های ورزشی لی فعالیتورزشکاران به عنوان ایفاگران اص. اصول و موازین اخالقی و نظام ارزشی خاص خود است
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ورزشی،  هایزیرساخت یتوان از طریق توسعه. از طرفی میالگوهای عملکردی مناسبی در این خصوص هستند

امتیاز الملل و ارتقای تصویر ورزش کشور از طریق کسب  بین سطح در کشور، حضور ورزش جامعه افزایش

 که آنجا رویدادهای مهم، در راستای توسعه ورزش کشور اقدامات موثری را انجام داد. بنابراین از میزبانی

 باشد، پیشنهاد می خرد و کالن سطوح در حمایت و ریزی برنامه گیری، تصمیم مستلزم زیربنایی عملکردهای

مرتبط، از طریق  علمی های پژوهش و تحقیق این نتایج از استفاده با نظرانصاحب و مدیران که گردد می

 تاثیرگذار توسعه پایدار زیست محیطی ورزش کشور با مرتبط آتی های برنامه ریزی راهکارهای بدست آمده، در

 .باشند
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بررسی اجمالی توسعه پایدار با توجه به رویکرد اقتصادی در استخرهای استان 
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 . دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه عالمه طباطبایی1

 . دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه عالمه طباطبایی2

  یت بدنی، دانشگاه عالمه طباطباییرزشی، دانشکدۀ ترب. دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت و3 
Email:7.sarikhani@gmail.com 

 چکیده

  دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و مدیران شهری است. زمینه و هدف:

مدیران به روش تصادفی نفر از  30تحلیلی است، که در آن تعداد -روش پژوهش حاضر توصیفی روش کار:

گیری شامل عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازهساده ازبین مدیران استخر های سرپوشیده استان تهران به

نفر از متخصصین مورد تایید قرار گرفت، سپس باآزمون آلفای کرونباخ عدد 8محقق ساخته که توسط  پرسشنامه

های خام استفاده گردید. بندی و خالصه نمودن دادهبرای سازمان دادن، طبقه به دست آمد. از آمار توصیفی 764/0

استفاده  Spss 21یک گروهی توسط نرم افزار  Tروش آماری جهت تجزیه وتحلیل داده ها آزمون فریدمن و

 شد.

دارد به جز مولفه ها نشان دادند که معناداری بین میانگین مؤلفه های اقتصادی توسعه پایدار وجود یافتهها: یافته

د .ومیانگین است و رابطه معناداری وجود ندار093/0مدیریت انرژی که عدد مربوط به سطح معناداری آزمون 

است و این مقدار از سطح متوسط باالتر است لذا مشخص می گردد عوامل  3تمامی مولفه های اقتصادی باالتر از 

از میان  ی سرپوشیده استان تهران در وضع مطلوبی قرار دارندمربوط به عامل اقتصادی در توسعه پایدار استخرها

 این مؤلفه ها، باالترین رتبه مربوط به اشتغال زایی و پایین ترین رتبه مربوط به مدیریت پسماند میباشد.

نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این است که عامل اقتصادی از وضعیت مطلوبی برخوردار است  گیری:نتیجه

نتایج به دست آمده ازمیان مولفه های اقتصادی توسعه پایدار، بیشترین توجه مربوط به مولفه اشتغال زایی  باتوجه به

 توانند بامدیران میو کم ترین توجه مربوط به مولفه مدیریت پسماند در عوامل اقتصادی توسعه پایدار است که 

در بهبود عامل اقتصادی در توسعه پایدار استخرهای هایی مرتبط با مدیریت پسماند فعالیت انجام تمرکز بیشتر بر

 .سرپوشیده شهر تهران وضعیت مطلوب تری را ایجاد کنند

 توسعه پایدار، استخر، رویکرد اقتصادی. کلیدواژه ها:
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 مقدمه:

توسعه مفهومی است که هدف غایی آن باالبردن معیارهای زندگی تمام مردم است. مفهوم توسعه  نسبتا جدید 

است وبه طور نزدیکی با فرآیند صنعتی سازی نوین مرتبط است. توسعه شهری پایدار بیانگر نوعی توسعه وغربی 

شهر است که جنبه ی پایداری را درخود حفظ کرده است. به عبارت دیگر، نیازهای کنونی را بدون به خطر 

(. توسعه 1392ی، رحمانیان و غفاری، انداختن توانایی نسل های آینده در تامین نیاز هایشان برطرف می نماید )امیر

پایدار برآورنده نیاز و آرمان های انسان ها، نه فقط در یک کشور و یک منطقه که تمامی مردم در سراسر جهان 

(. هدف توسعه پایدار را استفاده معقول ومناسب از منابع طبیعی بدانیم، بنابراین 2013و درحال و آینده است )وگنر، 

اقتصادی است، برهمین اساس پایداری در اقتصاد را می توان در ایجاد رشد عادالنه و متوازن پدیده ای عمدتا 

جامعه انسانی و تضمین بهره مندی تک تک انسان ها در طول زمان، بدون وارد آوردن خدشه به منابع زیستی، 

 (.1385طبیعی و فرهنگی تعریف کرد )جعفریان و عبدالحسین پور، 

نده تمنا دارند برظرفیت و توان مادی ومعنوی کشور خود بیفزایند و در پناه تمام ظرفیت ها همه کشورهای عقب ما

(. توسعه اقتصادی ابعاد کمی وکیفی تغییر 1397، اقتصادی قدرتمند داشته باشند )خرازیان، اخباری، فرجی راد، 

در برمی گیرد. )عطوفی،  در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت ارگانیک و زیستی

(. دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و مدیران 1395جاویدان داروگر، 

شهری است که باایجاد درنظام مدیریت شهری درکنار دسترسی به خدمات وامکانات وبهره برداری از قابلیت های 

 (.1388د )نوابخش و ارجمند سیاه پوش، اجتماعی ساکنان محله ای مقدور می گرد

  شناسی:روش
تحلیلی است،که در آن با شناخت عوامل اقتصادی مؤثر برتوسعه پایدار وضعیت -روش پژوهش حاضر توصیفی

این عوامل در استخرهای استان تهران مشخص شده است، مطالعه بپردازد.جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل 

نفر از مدیران استخرهای سرپوشیده استان  30وشیده استان تهران است. حجم نمونه تحقیق  مدیران استخرهای سرپ

محقق  گیری شامل پرسشنامهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازهتهران بود که به روش تصادفی ساده به

به دست  764/0نباخ عدد نفر ازمتخصصین مورد تایید قرار گرفت سپس باآزمون آلفای کرو8ساخته که توسط 

های خام استفاده گردید. روش آماری بندی و خالصه نمودن دادهآمد. از آمار توصیفی برای سازمان دادن، طبقه

 استفاده شد. Spss 21یک گروهی توسط نرم افزار  Tجهت تجزیه وتحلیل داده ها آزمون فریدمن و

 ها: یافته



 

 160 

د مربوط به سطح معناداری آزمون مربوط به اشتغال زایی و مشاهده می شود عد 1همانگونه که در جدول 

و عدد مربوط به سطح معناداری آزمون مربوط به  000/0درآمدهای مستقیم و مدیریت کاربری اماکن ورزشی 

است و این اعداد از  017/0و حفظ نگهداری اکوسیستم  004/0و مدیریت پسماند  001/0درآمدهای غیرمستقیم 

( کمتر است ،لذا همگی این مولفه ها معنار دار بوده به مولفه مدیریت 05/0پذیرش برای آزمون ) مقدار خطای قابل

بوده و معنادار نبوده لذا در این آزمون با توجه به مقیاس پنج  05/0بیشتر از  093/0انرژی که داری سطح معناداری 

شده است.مشخص می گردد که میانگین پاسخ در نظر گرفته  3گزینه ای لیکرت مقدار آزمون )میانگین ( برابر با 

برابر نیست که  3ها به سوال های مؤلفه های اقتصادی بر توسعه پایدار استخرهای سرپوشیده استان تهران با عدد 

است و  3میانگین تمامی مولفه های اقتصادی باالتر از 1بیانگر حد متوسط است از آنجا که طبق اطالعات جدول 

توسط باالتر است لذا مشخص می گردد عوامل اقتصادی در توسعه پایدار استخرهای سرپوشیده این مقدار از سطح م

 استان تهران در وضع مطلوبی قرار دارند.
 . تهران استان دهیسرپوش یاستخرها داریپا توسعه در یاقتصاد .آمار توصیفی متغیرهای 1جدول 

 خطای استاندارد معیارانحراف  میانگین تعداد متغییر

 11/0 62/0 98/3 30 اشتغال زایی

حفظ و نگهداری 

 اکوسیستم
30 80/3 73/1 31/0 

مدیریت کاربری 

 اماکن ورزشی
30 61/3 55/0 10/0 

 19/0 06/1 60/3 30 مدیریت پسماند

درآمدهای غیر 

 مستقیم
30 55/3 81/0 14/0 

 10/0 59/0 45/3 30 درآمدهای مستقیم

 18/0 98/0 31/3 30 انرژیمدیریت 

 
 .آزمون میانگین برای نقش عامل اقتصادی در توسعه پایدار2جدول 

 متغییر
اختالف  سطوح بحرانی

 میانگین

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

آماره 

 سطح پایین سطح باال آزمون

 62/8 29 000/0 98/0 75/0 22/1 اشتغال زایی
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نگهداری حفظ و 

 اکوسیستم
44/1 15/0 80/0 017/0 29 52/2 

مدیریت کاربری 

 اماکن ورزشی
81/0 40/0 61/0 000/0 29 04/6 

 09/3 29 004/0 60/0 20/0 99/0 مدیریت پسماند

درآمدهای غیر 

 مستقیم
86/0 25/0 55/0 001/0 29 72/3 

 16/4 29 000/0 45/0 22/0 67/0 درآمدهای مستقیم

 73/1 29 093/0 31/0 -05/0 68/0 مدیریت انرژی

 

(و این عدد از سطح خطای قابل پذیریرش 3است )جدول001/0از آنجا که سطح معناداری مورد مشاهده 

درصد فرض صفر رد و فرض مخالف آن پذیرفته می شود و مشخص می  95(کم تر است ،لذا با احتمال 05/0)

 شده و به تفکیک رتبه بندی شده اند. شود رتبه هر یک از مؤلفه ها با یکدیگر متفاوت است
 بررسی معناداری آزمون فریدمن3جدول 

 73/23 آماره آزمون

 6 درجه آزادی

 30 تعداد

 001/0 سطح معناداری

 
 .رتبه هریک از مولفه های اقتصادی بر توسعه پایدار استخرهای استان تهران4جدول 

 رتبه شاخص 

 57/5 اشتغال زایی

 10/4 مدیریت پسماند

 97/3 حفظ و نگهداری اکو سیستم

مدیریت کاربری اماکن 

 ورزشی

90/3 

 87/3 درآمدهای غیر مستقیم

 42/3 درآمد های مستقیم
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 18/3 مدیریت انرژی

 گیری: نتیجه

توسعه از معضالت زیست محیطی، همانند اغلب کالن شهرها در کشورهای در حال -پایتخت ایران-تهران

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراوانی رنج می برد که نشان دهنده توسعه ناپایدار دراین شهر است )امیری، 

پژوهش حاضر ضمن قبول روابط متقابل ابعاد سه گانه پایداری )اجتماعی، اقتصادی  (.1392رحمانیان و غفاری، 

دار با توجه به رویکرد اقتصادی در استخرهای استان تهران تاکید داشته و و زیست محیطی(، به بررسی  توسعه پای

به سنجش و ارزیابی این بعد پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این است که عامل اقتصادی از وضعیت 

یشترین توجه مطلوبی برخوردار است باتوجه به نتایج به دست آمده ازمیان مولفه های اقتصادی توسعه پایدار، ب

مربوط به مولفه اشتغال زایی و کم ترین توجه مربوط به مولفه مدیریت پسماند در عوامل اقتصادی توسعه پایدار 

هایی مرتبط با مدیریت پسماند در بهبود عامل اقتصادی فعالیت انجام تمرکز بیشتر بر توانند بامدیران میاست که 

تهران وضعیت مطلوب تری را ایجاد کنند. الزم به ذکر است که در توسعه پایدار استخرهای سرپوشیده شهر 

 افزایش آگاهی دراین زمینه برای مسئولین ضروری خواهد بود.

 منابع: 

(. بررسی وضعیت عوامل فرهنگی موثر برمدیریت 1392امیری، مجتبی و رحمانیان، مجید، غفاری، علی )-1

 .21-20توسعه پایدار شهر تهران. مدیریت دولتی . ص 

اقتصادی درشهرهای -(. تبیین پایداری اجتماعی1398برزگر، صادق و بخشی، امیر، حیدری، محمدتقی )-2

فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست وششم، شماره نود وهفت، بهار  کوچک با رویکرد توسعه پایدار.

1398 

ویژگی های شهرهای ایران، (. پایداری شهری با نگاهی به 1385جعفریان، مزدک و عبدالحسین پور، فرید )-3

 همایش شهر برتر، طرح برتر، همدان، سازمان عمران شهرداری همدان.

 (. مباتی توسعه پایدار شهری؛ تهران: جامعه شناسان.1388نوابخش، مهرداد و ارجمند سیاه پوش، اسحق )-4

اقتصادی در پیشبرد اقتصاد (. اهمیت و وضعیت امنیت 2016عطوفی، غالمرضا و جاویدان داروگر، حمیدرضا )-5

 . )به زبان فارسی(1395، خرداد 6پایدار، مجله تحقیق ملل، جلد یک، شماره 

(. تحلیل تاثیر مولفه های توسعه اقتصاد 1397خرازیان، هوال و اخباری، محمد و فرجی راد، عبدالرضا )-6

-، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمیبرامنیت پایدار منطقه مرزی )مورد مطالعه: منطقه مرزی بوراالن تاسردشت(

 139، زمستان 60پژوهشی، سال پانزدهم، شماره 
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مقایسه میزان مهارت های فنی،انسانی وادراکی مدیران ادارات  بررسی و

 ورزش وجوانان وهئیت های ورزشی استان کردستان 
 2، لقمان کرمی 1شیرکو میرکی 

 نشگاه آزاد اسالمی ، سنندج ، ایراندانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دا-1

 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی ، سنندج ، ایران -2

*Email: (sherko_miraki@yahoo.com) 

  چکیده:
تاریخ حیات اجتماعی بشر است. جوامع بشری از های انسانی در مدیریت از مهم ترین تالش زمینه و هدف:

پژوهش از هدف  دهند.شود که هر کدام وظایفی را انجام میای از سازمان ها با اهداف مختلف تشکیل میمجموعه

ی مدیران ادارات ورزشی و رئیس های هیئت های ورزشی استان و ادراک یانسان ی،فن یمهارت ها یسهحاضر مقا

 بود. کردستان
پژوهش  یباشد. جامعه آمار یمو به لحاظ هدف کاربردی  یمایشیپ-یفیروش پژوهش از نوع توص ار:روش ک 

 یورزش یها یئته یها یسرئ ینادارات ورزش و جوانان استان کردستان بود و همچن ینو معاون یرانمد یهشامل کل

از روش نمونه گیری تمام شمار استفاده  22به منظور تعیین حجم نمونه مدیران؛ کل مدیران و معاونین  استان بود

نفر شاغل درپست رئیس  هیئت های ورزشی استان  345شد و به عنوان جامعه مدیران انتخاب گردید، و از  

پرسشنامه دسترس انتخاب گردیدند. از نفر به عنوان نمونه به در 181کردستان ، با استفاده از جدول مورگان تعداد 

 از داده ها  یلو تحل یهجهت تجز یری استفاده شد،ابزار اندازه گ به عنوان(1390) یافشار یریتیمد یمهارت ها

 .یدمستقل استفاده گرد یت یآزمون ها
یئت های ورزشی مدیران و رئیس های ه در دو جامعه  یرهان متغیب یها نشان داد تفاوت معنادار یافته یافته ها :

، که می توان نتیجه گرفت مهارت های فنی، انسانی و ادراکی بین مدیران و رئیس های هیئت ها وجود داشت

 متفاوت است.
 بسترهای باید مدیران ادارات ورزش و جوانان و رئیس های هیئت های ورزشی استان کردستاننتیجه گیری: 

 مجموعه کاری خود در انسانی مهارت های به مؤلفه های مربوط به ویژه مؤلفه ها همۀ توسعۀ منظور به را الزم

 سازند فراهم

 مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت ادراکی،  رئیس هیئت ها،  کلمات کلیدی:

mailto:sherko_miraki@yahoo.com
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های مربوط به شغل مدیریت ای برای انجام وظایف و فعالیتهای ویژهمدیران به مهارت مقدمه :

در تحقیقی نشان داد که مدیران به سه مهارت و شایستگی اساسی ادراکی،  رابرت کاتزنیاز دارند. 

های مدیر یا مدیران آن سازمان بستگی و فنی نیاز دارند. الزمه موفقیت هر سازمان به مهارت انسانی

ها در چنین محیط رقابتی و های نسبی، مهم و اساسی سازمان(. یکی از مزیت1385 ،دارد )احمدی

مل  مدیریت آنهاست. با توجه به اینکه در دنیای کنونی در پشت هر ماشین بزرگ نامطمئن، عا

اقتصادی نام یک مدیر به چشم می خورد بدون شک اعمال مدیریت اثر بخش و کارا ضامن موفقیت 

( باتوجه به اینکه 1388ها در رسیدن به اهداف و استراتژی های خود می باشد )رضائیان ،سازمان

هایی قرار دارند که به طور مداوم در معرض تغییرات مختلف شی نیز در زمره سازمانهای ورزسازمان

های مختلف مدیریتی داشته باشند تا بتوانند گیرند، باید مدیرانی به روز و مجهز به مهارتقرار می

پاسخگوی نیازهای جدید سازمان از یک طرف و جذب و جلب رضایت جامعه با طیف سالیق 

 از طرف دیگر باشند مختلف و متنوع

 :تحقیقشناسی روش  

پژوهش  یباشد. جامعه آمار یمو به لحاظ هدف کاربردی  یمایشیپ-یفیروش پژوهش از نوع توص

 یها یسرئ ینادارات ورزش و جوانان استان کردستان بود و همچن ینو معاون یرانمد یهشامل کل

از روش  22به منظور تعیین حجم نمونه مدیران؛ کل مدیران و معاونین  استان بود یورزش یها یئته

نفر به افراد  345نمونه گیری تمام شمار استفاده شد و به عنوان جامعه مدیران انتخاب گردید، و از  

 181شاغل درپست رئیس  هیئت های ورزشی استان کردستان ، با استفاده از جدول مورگان تعداد 

 (1390) یافشار یریتیمد یپرسشنامه مهارت هاونه به دردسترس انتخاب گردیدند. از نفر به عنوان نم

مستقل  یت یآزمون ها از داده ها از یلو تحل یهجهت تجز یری استفاده شد،ابزار اندازه گ به عنوان

 یداستفاده گرد

 نتایج: 
 ی شهرستان و استان: تفاوت میزان مهارت های فنی در بین دو گروه مدیران و رئیس هیاتها1جدول 
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 تی مستقل آزمون لوین

 F Sig 
آماره 

t 
df Sig 

اختالف 

 میانگین

تفاوت 

انحراف 

 معیار

%95سطح اطمینان   

 حد باال حد پایین

برابری فرض  نا

 واریانس
708/3  056/0  774/5  201 001/0  522/0  090/0  343/0  700/0  

 دو گروه مدیران و رئیس هیاتهای شهرستان و استان : تفاوت میزان مهارت های انسانی در بین2جدول

 تی مستقل آزمون لوین

 F Sig 
آماره 

t 
df Sig 

اختالف 

 میانگین

تفاوت 

انحراف 

 معیار

%95سطح اطمینان   

 حد باال حد پایین

برابری فرض  نا

 واریانس
809/1  180/0  034/4  201 001/0  352/0  087/0  180/0  525/0  

 

 تفاوت میزان مهارت های ادراکی در بین دو گروه مدیران و رئیس هیاتهای شهرستان و استان: 3جدول 

 تی مستقل آزمون لوین

 F Sig 
آماره 

t 
df Sig 

اختالف 

 میانگین

تفاوت 

انحراف 

 معیار

%95سطح اطمینان   

 حد باال حد پایین

برابری فرض  نا

 واریانس
585/0  445/0  

176/

4 
201 001/0  360/0  086/0  190/0  530/0  

 گیری:نتیجه و بحث

نتابج دال برتفاوت میزان مهارت های فنی ، انسانی و ادراکی در بین دوجامعه مدیران و روئسا است، 

(،هم سو وهمخوان هستند. 1393(، شاکری )1394که با نتایج پژوهش های خضری و همکاران )

که فایول نیز مطرح می کند. این نوع مهارت  مهارت فنی در واقع همان همان توانایی فنی است
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نیازمند کار با ابزار بوده واحتماال در مقایسه با سایر مهارت ها آشناترین است زیرا معمول ترین 

آید ، مهارت فنی را توانایی حاصل از تجربیات، آموزش و کاررورزی در به مهارت به شمار می

های م برای انجام کارهای خاص می باشد . مهارتکارگیری دانش، روش ها، فنون و تجهیزات الز

ادراکی قدرت درک موسسه به صورت یک واحد کلی است ؛ یعنی مدیر تشخیص دهد که چگونه 

-ها الزاماً قسمتهر یک از وظایف مختلف سازمان به دیگری وابسته است وتغییر در هر یک از بخش

عبارت است از توانایی کارکردن با و از طریق دهد. مهارت انسانی های دیگر را تحت تاثیر قرار می

انسانی، بیانگر شود. در واقع مهارتدیگران که شامل درک انگیزش و بکارگیری رهبری اثربخش می

آن افراد از امنیت و آزادی جهت طرح عقایدشان برخوردار توانایی مدیر در ایجاد محیطی که در

کنند. در اینجا منظور از ارتباط با دیگران   میباشند، است. مدیران اغلب اوقات خود را صرف 

بخش و ایجاد تفاهم و همکاری در بین گروهی است مهارت انسانی توانایی مدیر در ارایه کار اثر

 که هدایت و رهبری آنرا بر عهده دارد.

 منابع :

 نگی.فره هایپژوهش انتشارات تهران،. مدیریت و سازمان مبانی(. 1385) مسعود ، احمدی .1

های سه گانه مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان (. ارتباط مهارت1390افشاری، مصطفی ) .2

 مه طباطبایی.، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عال AHPتربیت بدنی و ارائه مدل بر اساس 

 مدیران عملکرد (. مقایسه1394خضری، نورجهان. طاهری، عبدالمحمد. و جمال زاده، محمد)  .3

 ،پژوهشی -فصلنامه علمیمدیریتی.  گانه مهارتهای سه نظر دانشگاه از آموزشی ایگروهه

 .188-165، صفحه 22، شماره 6دوره ، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

لوم انسانی ( . مبانی سازمان و مدیریت ، سازمان مطالعه وتدوین کتب ع1388رضاییان، علی .) .4

 .186-184) سمت ( . چاپ سیزدهم دیریت دانشگاه تهران. ص 

ای مهارت های فنی، ادراکی و انسانی دبیران تربیت بدنی بررسی مقایسه(. 1393شاکری، حمید ) .5

دانشکده تربیت بدنی  -دانشگاه تبریز  ارشد، کارشناسی نامه پایان (.)براساس مدل رابرت کاتز

 .و علوم ورزشی

http://jedu.miau.ac.ir/issue_133_135_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+22%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-226.html
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/679158
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/679158
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=11086&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=11086&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C&qd=6
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 ورزشی دیپلماسیصلح بین المللی در مدل  تعیین جایگاه
 3محمد جواد رنجکش ،2مهدی طالب پور ،1*کامبیز عبدی

 )*نویسنده مسئول(.. دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. 1

 .دانشیار گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. 2

 . الملل، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران استادیار گروه روابط بین. 3 

(ka.abdi@mail.um.ac.ir)*Email:  

 چکیده

صلح  جادیا یراهر گونه بازتاب استفاده از ورزش ب یاساس یهااز جنبه یکی یورزش یپلماسید زمینه و هدف:

 د.بو یورزش یپلماسیدر مدل د یالملل نیصلح ب گاهیجا نییاست. هدف مطالعه حاضر تع

 یفیک یها از نوع پژوهش یاز نظر استراتژ ،یادیبن یپژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش ها روش کار:

 نیامل خبرگان بش یبه شمار می آید. جامعه آمار یشیمایپ قاتیو از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحق

ه از روش نمونه . با استفادتندداش کیمطالعات آکادم یورزش یپلماسیو د یپلماسید یبود که در حوزه ها یالملل

 یه محقق ساخت براشامل پرسشنام یریانتخاب شدند. ابزار اندازه گ یخبره به عنوان نمونه آمار 30هدفمند، یریگ

 . شد ستفادهداده ها ا لیتحل یبرا یفاز یشد. از روش دلف یباز طراح مهینظر خبرگان، به صورت ن یجمع آور

د. برآمدهای دیپلماسی ی ورزش شپلماسمدل دی تدو راند دلفی فازی منجر به تثبی لحاصل از تحلی جنتایها: یافته

ص و برآمدهای را به دست آوردند در دو گروه برآمدهای صریح/خا 7/0ورزشی که برابر و بیشتر از حد آستانه 

 ضمنی/عمومی دسته بندی شدند.

کاهش تنش  قطری ملت ها/دولت های متخاصم از نصلح بی جادای ،ی ورزشیپلماساساس مدل دیبر  گیری:نتیجه

تکارات روابط و مبادالت هدف نهایی غالب طرح و اب قملت ها/دولت های دوست از طری نو توسعه صلح بی

 ی ورزشی است.پلماسدی

 دیپلماسی، دیپلماسی ورزشی، صلح، خبرگان، دلفی فازی کلیدواژه ها:

 
                                                 

 
 



 

 168 

 مقدمه: .1

فعال  رایاست ز صلح جادیا یاز ورزش برا استفادههر گونه بازتاب  یاساس یهااز جنبه یکی یورزش یپلماسید

محرک  کیتواند که می لیدل نیبه ا ؛است موضوع به کل نگر کردیرو کیاز  ریناپذ ییجدا یشدن آن بخش

از فراتر از هر امور دیگری،  ،صلح یبرقرار ،یاسیدر سطح س. کند جادیا را موثر زمینه ای اقدامات یبرا داریپا

تواند موثر باشد، میپرسش مشروع این است که کدام ابزار  نی. بنابرا(1) دیآمیبه دست ها دولت نیبهبود روابط ب

 .(5) است "قدرت نرم"اعمال  یبرا هاابزار نیاز ا یکیورزش  .(2) هاست، بدون شک یکی از آنو ورزش

تواند نقش سازنده ای را در روابط بین ( به این نتیجه رسیدند که ورزش می1394نیا و محمدی عزیز آبادی )التیامی

های صلح آمیز و المللی به خصوص صلح بازی کند ولی در برخی موارد هم بوده که برای از بین بردن موقعیت

شود که ورزش به خودی خود موضوع اشاره می تحریک دشمنی استفاده شده است. در بخش نتیجه گیری، به این

تواند های انسان است. تبادالت ورزشی بین دو کشور نمینه سازنده است و نه مخرب؛ بلکه ورزش هم از ساخته

به عنوان معجزه عمل کند اما این تبادالت نشان داده که ورزش یک ابزار حاشیه ای در روابط بین المللی نیست 

سازنده ای را در روابط بین المللی بازی کند. سازمان ملل باید با تشکیالت بزرگ ورزشی مثل تواند نقش بلکه می

های بین المللی ورزشی همکاری بیشتری داشته باشد. ایجاد صلح و همکاری، کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون

مال آشکارا تشویق و ترغیب ها مشارکت در رویدادهای ورزش را کاشود تا ملتدالیل عمده است که سبب می

(. سوال اساسی که قابل طرح می باشد این است که دیپلماسی ورزشی چگونه و یا از طریق چه مکانیسمی 6کنند )

می تواند امکان دستیابی به صلح بین ملت ها/دولت های متخاصم را ایجاد کرده و یا صلح بین کشورهای دوست 

(. بر 7( می تواند راهگشا باشد )2018لماسی ورزشی عبدی و همکاران )را توسعه بخشد. در این راستا، مدل دیپ

( عمده منابع ورزشی  را که پتانسیل بهره گیری در فرآیند 2019اساس مدل دیپلماسی ورزشی عبدی و همکاران )

های  ( مکانیسم2018(. همچنین، عبدی و همکاران )8دیپلماسی را داشته اند در سه دسته طبقه بندی نموده اند )

منابع ورزشی به برآمدهای مطلوب دیپلماتیک ورزشی را به تفصیل  "استراتژی های تبدیل"الزم را در قالب های 

(. پرسشی که باقی می ماند این است که در صورت انتخاب یک یا چند منبع دیپلماسی ورزشی 9معرفی نموده اند )

هایی برای طرح های دیپلماسی ورزشی قابل تصور و بهره گیری از استراتژی های هوشمندانه تبدیل، چه برآمد

است و جایگاه صلح بین المللی در بین برآمدهای محتمل، در کجا قرار خواهد گرفت. از این رو هدف مطالعه 

  ( می باشد. 2019ی عبدی و همکاران )ورزش یپلماسیدر مدل د یالملل نیصلح ب گاهیجاحاضر، تعیین 
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بوده و از  یفیک یاز نوع پژوهش ها یاز نظر استراتژ ؛یکاربرد یاز نظر هدف از نوع پژوهش هاپژوهش حاضر 

نجام شد. جامعه ا نیبه شمار می آید که به صورت آنال یشیمایپ قاتینظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحق

بودند که با  یلمللا نیخبره ب 30ل مطالعه شام نیا ینمونه آمار خبرگان بین المللی حوزه دیپلماسی بودند. یآمار

جمع  یاخت براشامل پرسشنامه محقق س یریهدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه گ یریاستفاده از روش نمونه گ

 کرتیل یریگ اندازه اسیدر مق یا نهیگز 5 یشد که شامل سواالت یباز طراح مهینظر خبرگان، به صورت ن یآور

جمع  یده هادا لیتحل یبرا یفاز یهر سوال بود. از روش روش دلف یبه همراه بخش نظرات/کامنت ها در انتها

 یر مطالعه عبدد یفاز یو نحوه محاسبات در روش دلف یریبهره گ لیدال ،یی.  مراحل اجراشدشده استفاده  یآور

رد هر  ایو  رشیاست که حد آستانه پذشرح داده شده است. قابل ذکر  لی( به تفص2019و  2018و همکاران )

  بوده است. 0.7نمره  لعه،مطا نیدر ا یفاز یگزاره در روش دلف

 ها: یافته

 43.6سال با  60تا  51 یسن یسن خبرگان مربوط به رده  یفراوان نیشترینشان داد ب یفیتوص یها افتهی یبررس

 تیمل یدرصد فراوان نیشتریب ن،یدرصد؛ همچن 63با  مردانمربوط به  تیجنس یفراوان نیشتریب ن،یدرصد بود. همچن

 یمدرک دکتر یدرصد خبرگان دارا 93.3بود؛  درصد 26.67با  کایمتحده آمر االتیمربوط به کشور ا خبرگان

 1در بخش دلفی فازی که در دو راند به انجام رسید؛ در راند اول با توجه به بهره گیری از استراتژی محرک داشتند.

نتایج راند اول دلفی فازی از لحاظ آماری قابل استناد نبود و فقط نظرات خبرگان در  (2018)عبدی و همکاران، 

با احتساب نتیجه تحلیل راند دوم منتج به تثبیت برآمدهای دیپلماسی ورزشی بود.  مدل اولیه برآمدها اعمال شد.

ده ش ارائه 2در شکل  یورزش یپلماسید ییمدل نهاو کسب اجماع از طرف خبرگان،  یفاز یدلف مراند دو جینتا

 است. 

                                                 
1 Stimulus Strategy  
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 گیری: نتیجه
بر طبق مدل معرفی شده، هدف نهایی تالش های دیپلماسی ورزشی ایجاد و توسعه صلح است. ایجاد صلح بین 

ملتها/دولتهای متخاصم و توسعه صلح بین ملت ها/دولت های دوست. الزم به یادآوری است که اهداف متنوعی 

ن فرهنگی، فهم و درک برای تالش های دیپلماسی ورزشی می توان در نظر گرفت از جمله ارتباطات بی
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اگرچه دولت متقابل/دوجانبه، اعتماد سازی، ایجاد/توسعه برند ملی، شهرت کشور و مجذوب ساختن مخاطبان. 

های مختلف اهداف متفاوتی را طراحی و بکارگیری طرح های دیپلماسی ورزشی دنبال می کنند اما کسب صلح 

ط بین کشورهای دوست بسیار قابل توجه است. از طریق کاهش تنش بین کشورهای متخاصم و توسعه رواب

دیپلماسی فوتبال بین ترکیه و ارمنستان، دیپلماسی فوتبال و کشتی بین ایران و ایاالت متحده آمریکا، دیپلماسی 

کریکت بین هند و پاکستان و ... نمونه های شناخته شده از تالش های ابتکارات دیپلماسی ورزشی در راستای 

ق کاهش تنش و عادی سازی روابط بین کشورهای متخاصم می باشد. مدل دیپلماسی ورزشی ایجاد صلح از طری

 ( تالش دارد نمونه های تاریخی را تبیین نماید.2019عبدی و همکاران )
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