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 بررسی وضعیت توسعه  سپک تاکرا در ایران
 4،محمدصادق وقارکردآبادی3،مینا مالئی2نژاد،رحیم رمضانی 1*محبوبه تجدد

علوم ورزشی  دانشگاه گیالن، رشت، کارشناس ارشد مدیریت رویداد ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و -1

 ایران)نویسنده مسئول(

 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  دانشگاه گیالن، رشت، ایران-2

 استادیار مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  دانشگاه گیالن، رشت، ایران-3

 ، رشت، ایرانه گیالندانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگا -4

Email: mahbobeh.tajaddod@yahoo.com* 

  چکیده

 5شود و با توجه به اینکه مسابقات آن در سپک تاکرا به عنوان یک رشته ورزش جدید و مهیج محسوب میمقدمه:

های ریزی توسعه رشتهبخش برگزار می شود، از جهت توزیع مدال یک رشته پر اهمیت می باشد.از آنجا که برنامه

ورزش  یافتگیباشد؛ دراین پژوهش میزان توسعهها میورزشی نیازمند آگاهی از وضعیت موجود و ساختار عملکردی آن

 های کشور بررسی شده است.سپک تاکرا دراستان

ها میدانی آوری دادهتحلیلی، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش جمع–این پژوهش از نوع توصیفی شناسی:روش

های کشور بودند. نمونه آماری به صورت نمونه گیری تمام شمار امعه آماری شامل مسئولین کمیته های استانبود. ج

محقق ساخته شامل چهار بعد زیرساخت و امکانات، منابع انسانی، ساختار و  ایانتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه

متخصصان تأیید گردید. جهت نفر از  13استفاده از نظرات  تشکیالت، رویداد ومسابقات بود. روایی محتوایی پرسشنامه با

 استفاده گردید.SPSSو EXCELافزارهایبندی در محیط نرم های توصیفی و رتبهها از روشتحلیل داده

ها نشان داد که عوامل رویداد و مسابقات،منابع انسانی،زیرساخت و امکانات، و ساختار و تشکیالت به یافته ها:یافته

های مرکزی،زنجان در این رشتۀ ورزشی، استانبودند.  هادارای بیشترین تأثیر در توسعۀ رشته سپک تاکرا در استان ترتیب

ترین سطوح های اصفهان، تهران و خوزستان در پائینیافتگی را داشتند و استانو گلستان  باالترین سطح توسعه

های ایران در درصد از استان 5تاکرا فقطحدود داد در رشتۀ سپکهای این پژوهش نشان یافتگی قرار داشتند.یافتهتوسعه

 .ها توسعه نیافته ارزیابی شدنددرصد از استان 62یافته و حدود ها کمتر توسعهدرصد از استان 33 حدودیافته، سطح توسعه

تاکرا، ضرورت دارد که های کشور به لحاظ توسعه سپک دار بین استانبا توجه به وجود نابرابری معنی گیری:نتیجه

های پژوهش برای های آتی انجمن سپک تاکرا مبتنی بر توسعه متوازن و کاهش نابرابری باشد. با عنایت به یافتهاستراتژی

ها، ای توسعۀ سپک تاکرا در هر یک از استانریزی منطقهشودکه برای برنامهدستیابی به این توسعه متوازن پیشنهاد می

همیت هر یک از ابعاد رویداد و مسابقات، منابع انسانی، زیرساخت و امکانات و ساختار و تشکیالت اولویت و ترتیب ا

 مورد توجه قرار بگیرد. 

 های استانی، نابرابری.یافتگی، سپک تاکرا، کمیتهتوسعۀ ورزش، توسعهکلیدواژه:
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 مقدمه
صت های افراد جامعه و به هدف نهایی توسعه بهبود توانمندی های انسانی ، گسترش انتخاب ها و فر

 ۀتوسع(. 1387طور کلی خدمت به انسان و بشریت است.)باصری و فرهادی کیا،

ای باید ایجاد شود تا به گونه هاوساختارهاها،فرایندها،سیستمفرایندیاستکهبهموجبآنفرصت شورز

خود را به سطح ها در ورزش و تفریحات شرکت کنند و یا عملکرد افراد جامعه بتواند در همه گروه

معتقدند توسعه ( 2010)2مورآو. .(1392مورد نظرشان ارتقاء بخشند )گوهررستمی و همکاران، 

-سیاست عالوه بر این، .گذارد، بر نتایج و عملکرد ورزشی تأثیر مییاجتماعی هر کشور-اقتصادی

های استانی ها و استراتژیهای ورزشی، برنامههای سازمانهای ورزشی کشور، ساختارها و رویه

ای ورزش، میزان توسعه ورزش آموزشی، استفاده از ورزش، سیستم استعدادیابی، محیط رسانه

های مختلف، وجود ژیک قومیتوهای تکنولوژیک در عرصه ورزش، خصوصیات فیزیولپیشرفت

عی های دوستی و اجتماهای ورزشی استان به عنوان الگو و تأثیر خانواده، گروهقهرمانان و اسطوره

های شوند. بنابراین، شرایط و زمینهمی توانند از جمله عوامل توسعه ورزش قهرمانی  محسوبنیز می

یافتگی ورزش قهرمانی یک استان اثرگذار باشند، اما توانند بر توسعهزیادی وجود دارند که می

توانند دازه میها کدامند و تا چه اناطالعات دقیقی در دسترس وجود ندارد که این شرایط و زمینه

سپک تاکرا به (. 1397و همکاران،  یافتگی ورزش قهرمانی آنها باشند)مالییتعیین کننده توسعه

بخش  5شود و با توجه به اینکه مسابقات آن در عنوان یک رشته ورزش جدید و مهیج محسوب می

مطالعه بررسی  لذا هدف از اینبرگزار می شود، از جهت توزیع مدال یک رشته پر اهمیت می باشد.

 های ایران بود.یافتگی ورزش سپک تاکرا در استانوضعیت توسعه

 شناسی پژوهشروش

های استانی فعال کشور پیمایشی بود. جامعه آماری شامل همه کمیته -روش پژوهش از نوع توصیفی

 براساسدر رشته سپک تاکرا بود. نمونه آماری به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار پژوهش، 

بعد تدوین و تنظیم شد که در  4ی در قالبامحقق ساختهنامه ای و اسنادی و پرسشمطالعه کتابخانه

آن سعی شد عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش سپک تاکرا در چهار بعد اصلی؛ شامل منابع انسانی، 

. پس از تأیید ساختار و تشکیالت، رویداد و مسابقات و  زیر ساخت و امکانات دسته بندی شود

نفر از متخصصان و کارشناسان ورزش سپک تاکرا و اساتید مدیریت ورزشی  13پرسش نامه توسط 



 

 4 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
های پژوهش ها ارسال شد. داده)روایی محتوایی(، پرسش نامه به صورت اینترنتی برای مسئوالن استان

حاسبۀ وزن با روش و در قسمت م( Excel2013)سازی با آمار توصیفی در نرم افزاردر قسمت آماده

ای ها از روش مقایسهمک گراناهان و آزمون همبستگی پیرسون و همچنین برای سطح بندی استان

KMEANS در(نرم افزارSPSS23.استفاده گردید ) 

 یافته های پژوهش

نشان داد که عوامل رویداد و مسابقات،منابع انسانی،زیرساخت و های این پژوهش به طور کلی یافته

 هاو ساختار و تشکیالت به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در توسعۀ رشته سپک تاکرا در استان امکانات،

یافتگی را های مرکزی،زنجان و گلستان  باالترین سطح توسعهدر این رشتۀ ورزشی، استانبودند. 

-ند.یافتهیافتگی قرار داشتترین سطوح توسعههای اصفهان، تهران و خوزستان در پائینداشتند و استان

های ایران در سطح درصد از استان 5تاکرا فقطحدود های این پژوهش نشان داد در رشتۀ سپک

درصد از  62( و حدود 2یافته )سطح ها کمتر توسعهدرصد از استان 33 حدود(، 1یافته )سطح توسعه

 ( ارزیابی شدند.3ها توسعه نیافته )سطح استان

 

 کشور هایتاکرا در  استانسپک  یافتگیتوسعه سهی. مقا1جدول

 منابع انسانی نام استان ردیف
و  ساختار

 تشکیالت

و  رویداد

 مسابقات

و  زیرساخت

 امکانات
 جمع کل

سطح 

توسعه 

 یافتگی

 1 14/50 3/13 6/50 0/15 4/73 مرکزی 1

 2 7/22 0/85 3/45 0/03 2/90 زنجان 2

 2 6/52 1/42 2/47 0/07 2/56 گلستان 3

 2 5/95 0/95 3/38 0/08 1/54 قزوین 4

 2 5/46 1/29 2/40 0/13 1/65 کرمانشاه 5

 2 5/07 1/04 1/96 0/21 1/87 ایالم 6

 2 4/84 0/79 1/88 0/07 2/10 گیالن 7

8 
چهارمحال 

 بختیاری
1/25 1/36 1/12 0/86 4/59 

2 

 2 4/29 1/79 0/45 0/16 1/90 سمنان 9

 3 3/29 1/07 0/96 0/11 1/15 خراسان شمالی 10

 3 2/82 0/80 0/89 0/03 1/08 کرمان 11

 3 1/97 0/53 0/71 0/10 0/63 لرستان 12
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13 
سیستام و 

 بلوچستان
1/06 0/04 0/60 0/21 1/91 

3 

 3 1/89 0/36 0/81 0/10 0/62 آذربایجان شرقی 14

 3 1/51 0/49 0/29 0/08 0/66 مازندارن 15

 3 1/37 0/40 0/55 0/04 0/38 همدان 16

 3 1/10 0/13 0/60 0/02 0/35 قم 17

 3 1/02 0/62 0/15 0/06 0/18 هرمزگان 18

 3 0/91 0/29 0/25 0/05 0/32 خراسان رضوی 19

 3 0/84 0/24 0/22 0/07 0/32 آذر بایجان غربی 20

 3 0/80 0/17 0/19 0/01 0/43 فارس 21

 3 0/53 0/14 0/08 0/01 0/30 اصفهان 22

 3 0/52 0/08 0/15 0/03 0/27 تهران 23

 3 0/41 0/19 0/02 0/03 0/18 خوزستان 24

 

 بحث و نتیجه گیری
شود یک نظام اجتماعی از شرایط خاصی که نامطلوب توسعه مجموعه تغییراتی است که موجب می

شود، به سوی شرایط بهتر حرکت کند یا به عبارت دیگر، توسعه فرایندی جامع و تشخیص داده می

شود و هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افراد وسیله انسان آغاز میفراگیر است که به 

جامعه است. در جمع بندی نهایی ابعاد به ترتیب استان های مرکزی، زنجان، گلستان، قزوین، 

کرمانشاه، ایالم، گیالن، چهارمحالبختیاری، سمنان، خراسانشمالی، کرمان، لرستان، 

نشرقی، مازندارن، همدان، قم، هرمزگان، خراسانرضوی، آذربایجانغربی، سیستانوبلوچستان، آذربایجا

فارس، اصفهان، تهران و خوزستان قرار گرفتند که استان های مرکزی و زنجان به علت غنی بودن 

در بعد رویداد و مسابقات و منابع انسانی جز استان های توسعه یافته قرار گرفتند زیرا با شرکت در 

مربوط به سپک تاکرا و همچنین میزبانی در بخش مسابقات و اردوهای ملی سطح  تمامی رقابت های

کیفیت استان را باال برده و با داشتن بیشترین تعداد مربیان و بازیکنان ملی کیفیت آموزش در این 

استان ها باال می باشد. در  بعد زیر ساختار و امکانات داشتن سالن مناسب برای توسعه یافتگی اهمیت 

با توجه به وجود رد در حالی که استان های تهران و خوزستان  دارای سالن های مناسب نمی باشند.دا

های های کشور به لحاظ توسعه سپک تاکرا، ضرورت دارد که استراتژیدار بین استاننابرابری معنی

های پژوهش تهآتی انجمن سپک تاکرا مبتنی بر توسعه متوازن و کاهش نابرابری باشد. با عنایت به یاف

ای توسعۀ سپک تاکرا ریزی منطقهشود که برای برنامهبرای دستیابی به این توسعه متوازن پیشنهاد می
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ها، اولویت و ترتیب اهمیت هر یک از ابعاد رویداد و مسابقات، منابع انسانی، در هر یک از استان

الوه براین با توجه به نابرابری زیرساخت و امکانات و ساختار و تشکیالت مورد توجه قرار بگیرد. ع

شود الگوی های متولی در حوزه سپک تاکرای کشور پیشنهاد میها به سازمانموجود بین استان

 بندی شوند.ای قطبها به لحاظ وجود منابع و استعداد منطقهتقسیم کار ملی، تدوین و استان

 

 منابع

(. طراحی 1392؛ هنری، حبیب.)حمید رضا؛ کوزه چیان،هاشم؛ امیری، مجتبی گوهررستمی، .1

الگوی ذینفع مداری وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی.نشریۀ مدیریت 

 .17-1، ص 3، پیاپی 2، ش 2و توسعه ورزش. دورۀ 

2. Mourao, P.J.R. (2010). Reginal Determinants of Competitiveness: 

The case of Eueropian Soccer Teams. International Journal of 

Sport Finance, 5(3), 222-234. 

تحلیل روند (.1392پور، محمد.)نژاد، رحیم؛ یاسوری، مجید؛ جوادی، مینا؛ رمضانیمالئی .3

، 1های ایران.و توسعۀ ورزش، سال هفتم، شمارۀ ننابرابری توسعۀ ورزش قهرمانی در استا

 .49-29، ص 13پیاپی 

(. تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص توسعۀ انسانی در 1387کیا، علیرضا.)باصری، بیژن؛فرهادی .4

، ص 47های اقتصادی، سال شانزدهم، شمارۀ ها و سیاستنامۀ پژوهشاستان زنجان. فصل

23-5. 
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 یدارو نقش آن در توسعه پا یگ ورزشبزر یدادهایرو یزبانیمدل م

، ابراهیم 3، سید نصرااهلل سجادی2، مجید جاللی فراهانی1سید محمد حسن میرقائمی*

 4علیدوست قهفرخی

. رانیدانشگاه تهران، ا ،تربیت بدنی و علوم ورزشی ۀدانشکد ،یورزش تیریگروه مد ی،ورزش تیریمد یدکتر یدانشجو. 1

 مسئول(. سندهی)*نو

 .رانیدانشگاه تهران، ا ،یو علوم ورزش یبدن تیترب ۀدانشکدی، ورزش تیریگروه مد ،یورزش تیریمد دانشیار. 2

 .رانیدانشگاه تهران، ا ،یو علوم ورزش یبدن تیترب ۀدانشکد ،یورزش تیریگروه مد ،یورزش تیریمد. استاد 3

 .رانیدانشگاه تهران، ا ،یو علوم ورزش یبدن تیترب ۀدانشکد ،یورزش تیریگروه مد ،یورزش تیریمد اریدانش. 4

*Email: )hassan_sajjad6544@yahoo.com) 

 چکیده 

  یدارو نقش آن در توسعه پا یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبانیمدل م . هدف از پژوهش حاضر: زمینه و هدف

 می باشد.

جامعه  .شدانجام  یدانیاست که به صورت م یختهآم یقاتاز نوع تحقو  یفیپژوهش حاضر توص روش کار:

 یدادهایاستادان و صاحب نظران آشنا با رو یهاز افراد متخصص و خبره، کل یفیپژوهش در بخش ک آماری این

و تا  یبخش به صورت گلوله برف یندر ا یرینمونه گ .هستندمفهوم شاخص های توسعه پایدار و  یبزرگ ورزش

 یتۀمسئوالن کم یهشامل کل یجامعه آمار یدر بخش کم و امر انجام گرفت ینبا متخصص یبه حد اشباع نظر یدنرس

 یآلفا بیضرهستند.  و سابق( ی)فعل یورزش یون هایفدارس یسهرئ یئته یو اعضا یرانروسا، دب یک،المپ یمل

و  رنفی) آزمون کلموگروف اسمیداده ها از آمار استنباط لیو تحل هیتجز ی. براشدمحاسبه  96/0 زیکرونباخ ن

% انجام  5ی در سطح معنا دار  lisrel 8,80و  21نسخه  SPSS طمحی در ها آزمون نیاو ( رهیچند متغ ونیرگرس

    گرفت.

شامل دو بخش است. ابتدا آمار توصیفی است که در آن میانگین و درصد فراوانی هرکدام از عوامل  ها:یافته

که از آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای شود شود. در بخش دوم نیز آمار استنباطی بیان میجمعیت شناختی بیان می

ها نشان دادند مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار یافتههای پرسشنامه استفاده خواهد شد. شناسایی گویه

 است.   

و نقش آن در توسعه  یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبانیمدل م ارائه از پژوهش حاضر، یهدف اصل گیری:نتیجه

ان داد، میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در توسعه پایدار نقش مهمی دارد و بر روی شاخص نتایج نشبود.  داریپا

 ی و سیاسی تاثیرات زیادی دارد. اقتصاد های اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی،

  یاسیتوسعه س ،یاجتماع هیسرما ،یطیمح ستیزتوسعه  ،یتوسعه اقتصاد ،یورزش یدادهایرو کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1
میالدی رایج شد و برگزاری رویدادهای ورزشی  90اصطالح رویدادهای ورزشی از اواخر دهه 

امروزه به دلیل منافع فراوانی که در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی 

 2020 کیدستور کار المپ ی(. با معرف1)دارد، برای تمامی کشورها اهمیت فراوانی پیدا کرده است

را حفظ  کیالمپ یها یو باز کیجنبش المپ داریقصد دارد که توسعه پا کیالمپ یالملل نیب تهیکم

 شهیهم یورزش یدادهایرو (.2متمرکز است) یاقتصاد راثیعمدتا بر م یورزش دادیرو راثیکند. م

شده گردشگران  یو بازساز دیجد یها رساختیهمراه است. ز زبانیگردشگران به شهر م شیبا افزا

از رقابت و  یبزرگ  ورزش یدادهایکند. کل رو یجذب م زبانیرا به شهر م یالملل نیو ب یداخل

بزرگ  یدادهایرو (.3حاصل شده است) داریو توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح یفرهنگ، به سو

 یریشکل گ ،یانسجام اجتماع ،یمحل یزندگ تیفیتواند مشارکت در ورزش، بهبود ک یم یورزش

 یرجفرهنگ خا ایکشور  کیعالقه به  جادیو ا زبانیجامعه م یپرست غرور و وطن ،یاجتماع هیسرما

 یفرهنگ ،یخیتار راتیبلکه تأث ،ینه تنها منافع اقتصاد یبزرگ ورزش یدادهایرو (.4دهد) شیرا افزا

بر  یمثبت و آمار قابل توجه ریتأث کیبزرگ مثل المپ دادیرو کی یدارند. برگزار زین یاسیو س

 (.5آورند) یرا به وجود م یشهر یها رساختیبه توسعه ز دنیدارد و سرعت بخش یصادرات مل

متمرکز خواهند  یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد راتیتأث یبر رو یبزرگ ورزش یدادهایرو

 یکاریب زانیشد که م لیتبد ییاروپا ایمنطقه پو کیبه  1992بارسلونا در سال  کیمثال  المپ یبود، برا

بدنبال پاسخ به  یقتحق ینرو محقق با انجام ا یناز ا (.6درصد بر گرداند) 9.6درصد به  18.4را از 

چگونه   یدارو نقش آن در توسعه پا یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبانیسوال است که  مدل م ینا

 ؟   است 

  شناسی:روش .2 
ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی که روش پژوهش آمیخته از نوع تحلیل عاملی تاییدی است  

است.  یفیتوص یو از نوع پژوهش ها یکاربرد قاتیهدف از تحق یپژوهش بر مبنا نیامی باشد. 

 یدادهایصاحب نظران آشنا با رواساتید و با  افتهیساختار  مهین های با انجام مصاحبه یفیبخش ک در

انجام شد.  یبه حد اشباع نظر دنیو تا رس ینفر( بصورت گلوله برف18) نهیزم نیدر ای ورزشگ بزر

پرسشنامه محقق ساخته  قیپژوهش از طر یبرا ازیمورد ن یکم های داده ،پژوهش یکم بخش در
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 اریو انحراف مع نیانگیم ،یفراوان یاز جداول، نمودارها یفیدر بخش آمار توص شد یگردآور

بدست  یکرونباخ برا یاز آلفا یداده ها در بخش آمار استنباط لیو تحل هیتجز یاستفاده شد. برا

 یبند تیسازه و اولو ییروا نییتع یمرتبه دوم برا یدییتا یعامل لیپرسشنامه، و از تحل ییایآوردن پا

ها انجام شد.  هیگو یعامل یبر اساس بارها یبزرگ ورزش یدادهایدر رو داریتوسعه پا یهاشاخص 

  % انجام گرفت. 5 یدر سطح معنا دار  lisrel 8،80و  21نسخه  SPSS طیآزمون ها در مح نیا

 ها: یافته

ابتدا آمار توصیفی است که در آن میانگین و درصد فراوانی هرکدام از عوامل جمعیت شناختی بیان 

تحلیل عاملی تاییدی برای  شود که از آزمونشود. در بخش دوم نیز آمار استنباطی بیان میمی

 ،دادنشان  تیبر اساس جنس هایآزمودن یفراوان های پرسشنامه استفاده خواهد شد.شناسایی گویه

 51) دادمی لیدرصد را زنان تشک21.5و  نفر( 186) پژوهش حاضر را مردان یهادرصد نمونه 78.5

 یها دارادرصد نمونه 55.3از  شینشان داد که ب التیبر اساس سطح تحص هایآزمودن یفراوان .نفر(

همچنین  بودند. یمدرک دکتر یها دارا یدرصد از آزمودن 44.7ارشد و   یکارشناس التیتحص

 یدرصد شرکت کنندگان پژوهش دارا 56.5ی نشان داد، لیبر اساس رشته تحص هایآزمودن یفراوان

 جهت بودند. لیمشغول به تحصها رشته ریدرصد افراد در سا 43.5و  یبدنتیدر رشته ترب التیتحص

 تحلیل از مقیاس اعتبار های توسعه پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی و بررسیشاخص شناسایی

 میانگین و ترکیبی پایایی مقادیر همراه به جدول در شد. نتایج دوم استفاده مرتبه تاییدی عاملی

 است. آمده شده استخراج واریانس
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بیشتر بود و بررسی  1.96بودند و همچنین مقادیر تی از  0.04تمامی بارهای عاملی باالتر از 

 شاخص های برازش مدل نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 

 گیری: نتیجه
ی، فرهنگ و یبر توسعه شاخص اجتماع یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبانینشان داد که م قیتحق جینتا

چون سعد  یانمحقق قیتحق یها افتهیبا  جهینت نیدارد. که ا ریتاث زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی

نسا و (، تابی آمپو2018(، پریچ)2018والزل) (،2018و همکاران) هی  (،2018)کاوانایو ماس

همخوان نا جینتا نیکه با ا یقیهمخوان بوده و تحق( 1396(، جاللی و علیدوست)2018همکاران)

ی، ا طیمح ستیز های از اثرات مثبت شاخص یحاک قاتیهمه تحق جینتا باینشد. تقر افتیباشد، 

 د. باش یم یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبانیحاصل از مقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی 

 یبایابزار بازار کیو  یشهر یبازساز یابزار مهم برا کیبه  لیتبد یبزرگ ورزش دادیرو

 شیافزا را یگردشگر تیشده است. درآمد افراد جامعه و فعال زبانیم یکشورها یبرا کیاستراتژ

ن،  آشهر و شهرت  ریتصو ست،یز طیبهبود ظاهر مح ،یعموم هینقل لیوسا یدهد، مدرن ساز یم

آن را  نیساکن یزندگ تیفیک نیو همچن یعموم یپلماسیورزش به عنوان د ،یاعتبار جهان شیافزا

فرصت  کیند توا یم ،یدادیرو نیچن نهیچند هفته در زم یبخشد. بودن در مرکز جهان برا یبهبود م

خالقانه  هیخاص و سرما یاستعدادها جادیا ،یکیولوژتکن یها شرفتیپ جیترو یمنحصر به فرد برا

        فراهم کند. یمحل یدر شرکت ها

 منابع:
 دادهایور تیری(، مد1396. چاپ چهارم )میابراه ،یدوست قهفرخ ی. علدیمج ،یفراهان یجالل 1.

   ، انتشارات دانشگاه تهران. 8111شماره مسلسل  ،یورزش یو اردوها
2. Walzel,  stefan. (2018).  Specific legacy of co-hosted sport events – learnings 

for the olympic games. 
 3. Yeh, Chun-Chu .Lin, Cheng-Shen. and  Huang, Chin-Huang. (2018). The 

total economic value of sport tourism in beltand road development—an  

environmental perspective.  

4. Peric, Marko. (2018). Estimating the Perceived Socio-Economic Impacts of 

Hosting Large-Scale Sport Tourism Events.  
5. Tabi Amponsah, Christian., Ahmed, Gouher., Kumar, Manoj. and Adams, 

Samuel. (2018). The business effects of mega-sporting events on host cities: an 

empirical view.  
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6. Sadd, deborah .  and  Musikavanhu,  rutendo. ( 2018). A comparison of  event 

impacts: zimbabwe and the uk.                       
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)*نویسنده .  دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران. 1

 مسئول(.

. استاد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، 2

 رشت، ایران.

مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه . استادیار مدیریت ورزشی، گروه 3

 شهیدبهشتی، تهران، ایران.

. استادیار مدیریت ورزشی، آموزشکده فنی و حرفه ای الزهرا)س(، دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان 4 

 رضوی، مشهد، ایران. 

 (fa_ahmadi1357@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

را به  یاجتماع و یسالمت فرد کهاست  قابتیرغیرو  یهمگان بدنی فعالیتنوع  کی ،یورزش -یحیتفر یگردشگر زمینه و هدف:

 بود. آن یامدهایو پ یورزش  -یحیتفر سمیعوامل موثر بر توسعه تور یبررس . در این راستا، هدف از پژوهش حاضردنبال دارد

 و متولی، اساتید هایسازمان اجرایی کارشناسان و مدیراناز نوع تحلیلی و جامعه آماری شامل حاضر پژوهش  روش روش کار:

 PLS افزاررمن در نمونه حجم حداقل اساس بود. نمونه آماری بر ورزشی توریسم تخصص با دانشگاهی ورزشی مدیریت تحلیلگران

اثرگذار بر توسعه  که عوامل گویه تدوین و تنظیم شد 120ی با امحقق ساختهنامه (. پرسشn=142به صورت هدفمند انتخاب شدند )

ورزشی،  مدیریت ساننفر از کارشنا 12محور اصلی ارزیابی کرد. پس از تأیید روایی محتوایی ابزار توسط  7توریسم ورزشی را در 

( PLSساختاری ) سازی معادالت( و مدل20SPSSهای پژوهش با آماراستنباطی )یید گردید و دادهتأ( نیز 91/0) ضریب پایایی آن

   حلیل شدند.ت

 ،(93/0مالی ) هبعد سرمای ،(96/0بعد آموزش ) ،(88/0) هاولی ان(، بعد مشتری96/0های دولت ) استنشان داد بعد سی نتایجها: یافته

 سمتوسعه توری نا در تبییرنقش  نیشتر( بی97/0) رهای کوه و کوی( و بعد جاذبه0/1) رساختبعد زی ،(96/0بعد الگوسازی )

های ار گرفت. شاخصداشتند. پیامدهای این توسعه در سه بعد نتایج اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد ارزیابی قری ورزشیحتفری

ل در قالب بعد او 6،مدل ساختاری جبرازش نشان داد که مدل ساختاری پژوهش از برازش خوبی برخوردار است و براساس نتای

 اثرگذار است. 54/0ثر ا بی محور اکولوژی با ضریگریانجزشی با میور -ی حتفری سمی بر توسعه تورینکارآفری ستماکوسی

سهم بسزایی در ارتقا سطح  تواندورزشی می -ی حهای گردشگری تفریی گردشگری و شرکت در برنامههاتفعالی گیری:نتیجه

 تواندی میورزشیحشناخت عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفری نروانی و اجتماعی جامعه داشته باشد؛ بنابرای ،سالمت جسمانی

 ندرا برای بهبود و توسعه آن فراهم نمای طی مناسب شرایهایزریو برنامه رتدابی خاذها و با اتبا آگاهی از آن زانسبب گردد برنامه ری

 فراهم شود. هاتفعالی گونهنتداوم مشارکت افراد در ای نهی و زمیورزشیحو امکان رشد و توسعه گردشگری تفری

 یورزشی، ورزش همگان -توریسم تفریحی کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1

 درآمد، اصلی منبع عنوانبه را گردشگری و ورزش پویای صنعت دو کشورها از بسیاری در امروزه

 و ریزان برنامه. شوندمی قلمداد بنایی زیر ساختار توسعه و خصوصی بخش رشد زائی،اشتغال
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 پایدار توسعه اصلی رکن دو عنوانبه ورزش و گردشگری صنعت دو از نیز توسعه گذارانسیاست

 بر اندتوانسته اهرکشو از ریبسیا ی،شگردگر صنعت توسعه طریق از طورکلیبه .کنندمی یاد

 رتعبا به. یندآ فائق ارزی یمدهادرآ دکمبو و رمتو ری،بیکا قبیل از دخو دیقتصاا تمشکال

 ایبر شیرو ،هارکشو دقتصاا در شغلی هایفرصت موجد د،قتصاا مولد یشگردگر تر،روشن

 نیز و ؛فرهنگی تعامل و ستانهدو بطروا دیجاا و المللیبین تفاهم طریق از جهانی صلح در کترمشا

 مینهز در جدید هاینظریه (.1) ستا جتماعیا منیتا و سیاسی تثبا هاینشانه ترینمهم از یکی

 هایجذابیت یگرد با مقایسه در ورزش پایه بر یشگردگر هایجذابیت دهدمی ننشا یشگردگر

 از ترافر یشگردگر صنعت و( 2) دارد یبیشتر سیاسی و جتماعیا دی،قتصاا هایمزیت ،فرهنگی

 اجتماعی و محیطیزیست دی،قتصاا هایحوزه در اول جهدر در آن ذنفو و ستا سیاسی یهازمر

 و همگانی بدنی فعالیت نوع یک تفریحی، -ورزشی گردشگری. خوردمی چشم به فرهنگی

 سطح ارتقاء برای ابزاری تواندمی و دارد؛ دنبال به را اجتماعی و فردی سالمت که است قابتیرغیر

. باشد جامعه افراد روانی و جسمانی سالمت حفظ و توسعه برای راهی همچنین و آسایش و رفاه

 و شادابی باید روانی، و جسمانی هایخستگی کاری، روزمره فشارهای با مقابله برای مردم عموم

 انجام و ورزش گردشگری، قبیل از هاییروش با مردم اگر بنابراین، کنند؛ حفظ را خود نشاط

 کمیت و کیفیت است ممکن ندهند، افزایش را خود بدنی فعالیت میزان منظم و موزون حرکات

 اثربخشی و شوند دچار روانی و جسمانی مشکالت به حتی یا نقصان دچار هاآن ایحرفه زندگی

 و کندمی تهدید را جسمانی سالمت تحرکبی و غیرفعال زندگی سبک. کند پیدا کاهش هاآن

 گردشگری توسعه در مؤثر عوامل شناخت بنابراین باشد؛ تأثیرگذار نیز روانی سالمت بر تواندمی

 و تدابیر اتخاذ با و هاآن از آگاهی با ریزان برنامه گردد سبب تواندمی ورزشیتفریحی

 توسعه و رشد امکان و نمایند فراهم آن توسعه و بهبود برای را شرایط مناسب هایریزیبرنامه

 (.3) شود فراهم هافعالیت گونهاین در افراد مشارکت تداوم زمینه و ورزشیتفریحی گردشگری

  شناسی:روش .2
 اجرایی کارشناسان و پیمایشی بود و جامعه آماری را مدیران -روش این پژوهش از نوع تحلیلی

 و ورزشی توریسم تخصص با دانشگاهی ورزشی مدیریت تحلیلگران و متولی، اساتید هایسازمان

 حداقل اساس باشند. نمونه آماری برمی توریسم و ورزشی مدیریت تکمیلی تحصیالت دانشجویان
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محقق نامه (. پرسشn=142به صورت هدفمند انتخاب شدند ) PLS افزارنرم در نمونه حجم

 7گویه تدوین و تنظیم شد که عوامل اثرگذار بر توسعه توریسم ورزشی را در  120ی با اساخته

بعد(، مالی 2انسانی ) بعد(، سرمایه 2تعامالت ) و بعد(، بازار 3محور اصلی شامل سیاست گذاری )

کرد. پس از تأیید روایی یمبعد( ارزیابی  3بعد( و اکولوژی )2یبانی )بعد(،  پشت2بعد(، فرهنگی )2)

یید تأ( نیز 91/0) ورزشی ، ضریب پایایی آن مدیریت نفر از کارشناسان 12محتوایی ابزار توسط 

سازی معادالت ( و مدل20SPSS(، استنباطی )Excelهای پژوهش با آمار توصیفی )گردید و داده

   دند.( تحلیل شPLSساختاری )

 ها: یافته

مرد  تینسمربوط به ج یفراوان نیشتریب دهد کهآماری پژوهش نشان می توصیف ویژگی های نمونه

سال قرار  40 تا 30 نیسن نیافراد ب شتریب یبه لحاظ سن نیو همچن (%3/61)و افراد متأهل( 2/66%)

ه سطح بمربوط  زین التیسال و از نظر سطح تحص 65سن  نیشتریسال و ب 23سن  نیداشتند. کمتر

وتزلز  و  یهاکه بر اساس پژوهش  باشدیم 71/0برازش مدل برابر   ییکوین بود. یدکتر التیتحص

  .ردیگیقرار م دییمورد تأ "یقو اریبس"مدل در حد  ی( برازش کل2009همکاران )

 

 
 

 . مدل پژوهش1شکل 

 گیری: نتیجه
که با توجه به  داردرا  یکنندگ نیینقش تب نیشتری( بیمال یبانیو پشت یمال هی)ابعاد  سرما یمحور مال

چندان  دو را یمال یبانیو پشت یگذار هیبه سرما ازین یورزش سمیدر تور یگذار هیسطح سرما باالبودن
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 در قالب کیاستراتژ یاتحادها ،یو خارج یداخل یگذار هیبه جذب سرما قاتیکند. که در تحق یم

 یبه عنوان متول کم بهره و مشارکت دولت یوام ها الت،یتسه جادیمشترک، ا یها یگذار هیسرما

دولت  یها استیابعاد،  بعد س انیدر م شده است. دیتاک یگذار هیسرما نهیدر زم کشور اقتصاد یاصل

 طیبا توجه به شرا کهدهد ینشان م نیدارد. که ا ییباال یکنندگ نیینقش تب یگذار استیدر محور س

آن ها،  قیاز طر یورزش سمیتور نهیدر زم یکالن و کل یها استیس نیکشور تدو یاقتصاد دولت

)چند سازمان، چند استان و چند کشور  کیاتحاد استراتژ جادیا ک،یبا تفکر استراتژ رانیمد داشتن

 یدستگاه ها یبه منظور هماهنگ یمرتبط با گردشگر یو استان یمل یها کارگروه لیتشک ه،یهمسا

ها، ادارات کل ورزش و جوانان و  یمرتبط) شهردار یها سازمان نیربط و تبادل اطالعات ب یذ

در محور  یانسان هیابعاد، بعد سرما انیدر می. و گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثمیسازمان 

از  یکافی انسان یرویبا توجه به ن کهدهد ینشان م نیدارد. که ا ییباال یکنندگ نییآموزش نقش تب

نفع،  یذ یها سازمان انیم ییمشترک اجرا یطرح ها یتوان با برگزار یدانش آموختگان، م

 یها شیگرا توسعه ،ینیو کارآفر یبه منظور خود اشتغال یگردشگر مرتبط با یکالس ها یبرگزار

 مهم تر یدولت، دانشگاه و صنعت گام ها نیدر دانشگاه ها و تعامل ب یمرتبط با گردشگر یعلم

در قالب سه بعد و ده اثر  یورزش -یحیتفر سمیتوسعه تور یامدهایپ کرد. فایرا ا یتر یوکاربرد

رشد و  شیافزا دار،یکمک به توسعه پا ،یاشتغال، گسترش عدالت اجتماع شیافزا)شد  انینما

تنوع  رشیسالم، پذ حاتیتوسعه سالمت جسم و روان،توسعه تفر ،یمشارکت اجتماع

 یو مل یامنطقه یرشد اقتصاد ،یمل یو خودشناس یخودباور ،یاجتماع تیامن ،گسترشیفرهنگ

به دنبال آن  و امدیپ نیمهم تر یو منطقه ا یمل یرشد اقتصاد ج،ینتا نیا ریتاث بیتوجه به ضر با که(

 قرار گرفتند. سالم حاتیو توسعه تفر یرشد و مشارکت اجتماع شیافزا دار،یکمک به توسعه پا

 منابع:
 ،(1391) یمرتض ،یتپه سری، بهاره؛ دوست یمانیتجاری، فرشاد؛ سل د؛یوح ،یشجاع .1

فضای  یژوهشپ -یعلم یفصلنامه ،استان مازندران یورزش سمیراهبردی تور یزیربرنامه

 .193 -173: 39سال دوازدهم، شماره  ییایجغراف

2. Higam, J., & Hinch, T. (2006). Sport and Tourism Reserch: A 

Geographic Approach. Journal of Sport & Tourism, 11(1): 31-

49. 
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راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
ارائه الگوی توسعه توریسم تفریحی ورزشی با رویکرد  ،(1397)فاطمه  ،احمدی .3

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رساله دکتری ،کارآفرینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایران  محلی  های رقص  مقایسه

سیستانی،آذری()لری،کردی،خراسانی،شمشیر   

 سارا کشگر-3یفامپیمان ابر-2ادی کاظمی *ه-1
 *نویسنده مسئول(.دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. ) .1

 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران .2

 بایی تهراناستاد یار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباط .3
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راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
 چکیده:

 رونیدحالت  یک از متأثر بدن حرکت هر یعنی پیوندند، می یکدیگر به روان و تن رقص درزمینه و هدف:

 هم ابد،ی می تجسم واقعیتی یگانه صورت به انسانی عواطف و اندیشه جسم، که ای گونه به است، عاطفی و

 احساس یجمع دسته های رقص در .کند بیان می یکدیگر با را ها انسان روابط استعاری گونه به رقص چنین

 گونه و ها شیوه ملتی، و قوم هر های رقص .آید می وجود به و با تماشاگران رقصندگان بین مشترک عاطفۀ و

 دارد را دیگران با ارتباط و عاطفی برای بیان خاصی های

ی جسمانی هدف پژوهش حاضر مقایسه ای بین رقصهای محلی ایران از  لحاظ تاثیر فاکتورهای آمادگ روش کار:

 .صیفی استفاده شدتوصیفی پیمایشی بود.برای تحلیل داده ها، از روش های آماری توتحقیق روش بر زیبایی آن ها 

فاکتورهای آمادگی  تفاوت بین رقصهای محلی از لحاظ اجرا و تاثیر پذیری ازنتیجه اینکه با توجه به  نتیجه گیری:

د و طبیعتا می توان گفت تمامی رقص های محلی اشاره شده نیاز به فاکتورهای آمادگی جسمانی دارن جسمانی

انجام  ی بیشتریهرچقدر فاکتورهای آمادگی جسمانی در اجرا کنندگان این رقص ها قویتر باشد رقص ها با زیبای

 خواهند شد

 رقص محلی ، قدرت عضالنی، انعطاف ،استقامت قلبی عروقی کلیدواژه ها:

 

 

 حالت یک یانب برای که انسان هایحرکت به معموالً( آن پارسی واژه) فَرخه یا رقص مقدمه:.1

. شود اجرا اجتماعی یا یروحان اجرایی، محیط یک در تواندمی رقص. شودمی گفته گیردمی انجام

 رودمی بکار یگرد اشیاء و جانداران ترازمند و موزون هایجنبش دادن نشان برای همچنین رقص واژه

 هنرهای از مپنج هنر عنوان به باد.رقص رقص یا جانوران در گیری جفت رقص ها،برگ رقص مانند

 میآید شمار به هفتگانه

 رقص جنبش تقدس است، رقص گفتار است،گفتاری ورای کلمه، رقصی که پرندگان در هنگام

فایت نکند رقص کمعازله می کنند، بیانگر همین گفتار است ،گفتاری باالتر از کالم ،جایی که کالم 

 رقص نوع ینا است، رقص فرم ترینقدیمی (. فولکلوریک1382بر پا می شود)شوالیه و گربران، 

 یا و قوم یک فرهنگ و عادات حاالت، گرنشان و است ها رقص دیگر انواع از بسیاری پایه و اساس

 .شودمی اجرا موزون حرکات از ایمجموعه قالب در و بوده خاص جغرافیائی منطقه یک ساکنان

 پیمایشی -توصیفی روش و ماهیت نظر از و ،کاربردی هدف نظر از حاضر تحقیق شناسی:روش .2

نوازندگان و کسانیکه رقص محلی کردی، لری،سیستانی،آذری و خراسانی  آماری جامعه .است
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نفر ازنوازندگان و فعاالن در زمینه رقص های محلی که  180نمونه آماری تعداد   .انجام میدادند.

 شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه اعتبار تعیین برای  بصورت تصادفی انتخاب شدند.

. (89/0=α )د تایید قرار گرفترروایی پرسشنامه توسط ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی مو و 

 فراوانی از ها داده تحلیل و تجزیه برای تحقیق های فرضیه و. جامعه آماری  ،هدف موضوع به  باتوجه

 .شد استفادهآمار توصیفی  و درصد  ،

پاسخ دهنده  180نتایج بدست آمده در مورد توزیع سنی پاسخ دهنده ها نشان داد که از  :هایافته

قرار داشتندکه  30الی  25درصد در دامنه  4/51سال  قرار داشتند .  25درصد در دامنه سنی زیر  9/27

 41صد باالی در 10سال و در نهایت  40تا  31درصد بین  6/10بیشترین تعداد را شامل می شدند و 

در مورد  ودرصد زن  3/33درصد مرد هستند و  7/66نفر پاسخ دهنده  180سال داشتند. از تعداد 

 23ردانی ،درصد مدرک کا 7/54میزان تحصیالت پاسخ دهنده ها به ترتیب از بیشترین تا کمترین 

باالتر  ودرصد کارشناس ارشد  4/9درصد دارای مدرک کارشناس و 6/11درصد دیپلم و پایینتر و 

درصد  9/55،  سال 5درصد زیر  4/27بودند. نتایج بدست آمده در مورد سابقه فعالیت نشان داد که 

 سال سابقه داشتند. 10درصد باالی 8/16سال و  10تا  5بین 

یبا تر هر پنج زبا توجه به مقادیر مشاهده شده در یافته های تحقیق می توان گفت برای گیری: نتیجه

ردی ی آمادگی جسمانی به میزان زیادی تاثیر گذارند .در رقص کرقص عنوان شده فاکتورها

به این مورد میتوان  بیشترین تاثیر در زیبایی رقص را فاکتورهای تعادل و فیزیک فرد داشتند و با توجه

ل کگفت که هماهنگی و یکپارچگی در این رقص هدف  اصلی است زیرا  داشتن فیزیک مناسب 

 آن ها یک رقص هماهنگ را نتیجه خواهد داد.افراد و تعادل حرکتی مناسب 

ت و مابقی در رقص لری فاکتور استقامت قلبی و عروقی  بیشترین تاثیر را در زیبایی داشته اس

لب است که علیرغم فاکتورها تاثیر یکسانی در زیبایی این رقص داشته اند. این موضوع بیانگر  این مط

 و مدت زمان اجرا با یکدیگر متفاوتند .شباهت این رقص با رقص کردی در نحوه اجرا 

قص داشته است. ردرمورد رقص سیستانی بایستی عنوان گردد فاکتوری که بیشترین تاثیر را بر زیبایی 

ر می قدرت عضالنی است و در واقع می توان گفت  این نوع رقص با تحرک کمتر و قدرت بیشت

 النی می باشد.باشد و طبیعیست برای بازی با شمشیر نیاز به قدرت عض
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در مورد رقص آذری بیشترین تاثیر را فاکتور تعادل و پس از آن فاکتور قدرت عضالنی داشته است 

 پس می توان نتیجه گرفت در این رقص تاکید بر  حفظ تعادل در اجرای حرکات است .

ا اثیر ردر رقص خراسانی نیز همانند رقص آذری فاکتور های تعادل و قدرت عضالنی بیشترین ت

 داشتند .

از به فاکتورهای با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گیری کرد تمامی رقص های محلی اشاره شده نی

این رقص  آمادگی جسمانی دارند و طبیعتا هرچقدر فاکتورهای آمادگی جسمانی در اجرا کنندگان

 ها قویتر باشد رقص ها با زیبایی بیشتری انجام خواهند شد.

 منابع:

 140،141مردم، و هنر صفویه، دوران تفریحی نظام و تفریحات به ای اشاره احسان، اشراقی، .1
 

 192، 189،190،191، 188 های شماره ،1357مردم، و هنر ایران، در رقص تاریخ یحیی، ذکاء، .2

 1355، 62-61 رودکی شکل، و ریشه ایران، در رقص فریدون، جنیدی، . .3

 

 

 

 

 
ورزشی برحمایت از توسعه گردشگری با ی رویدادهای اقتصاد -اثرات اجتماعی

 درنظرگرفتن نقش میانجی نگرش و رضایت
 وحید زواری فسقندیس*1، فاطمه عبدوی2

. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1

 دانشگاه تبریز، ایران. ) *نویسنده مسئول(.

ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز.. استادیار مدیریت 2  

*Email:(vahidzavari2014@gmail.com) 
 چکیده
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اقتصادی مطرح  –گردشگری امروزه موضوعی مهم برای جوامع در جهت کسب منافع اجتماعی  زمینه و هدف:

اقتصادی رویدادهای ورزشی برحمایت از توسعه  -اجتماعیاثرات می باشد. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر 

 گردشگری با درنظرگرفتن نقش میانجی نگرش و رضایت می باشد.

عداد تپیمایشی است، که در آن  –پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی  :روش کار

عنوان نمونه آماری به در شهر تبریز 98 اول سالتماشاگران رویدادهای ورزشی برگزارشده در نیمه از نفر از  385

که برای روایی ( 1999)  که توسط دالمر FSIAS نامه استانداردپرسشگیری شامل انتخاب شدند. ابزار اندازه

وایی سازه از صوری و محتوایی آن از نظرات کارشناسان و متخصصان، پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ و ر

های صه نمودن دادهبندی و خالی تأییدی استفاده شد. از آمار توصیفی برای سازمان دادن، طبقهآزمون تحلیل عامل

جزیه و تحلیل خام و در بخش آمار استنباطی از مدل معادالت ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده گردید. ت

 ت.ری اس پی اس اس و ایموس انجام پذیرفافزارهای آماها با استفاده از نرمداده

ی اقتصادی یعن -ها نشان دادند مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بوده و ابعاد اثرات اجتماعی یافته ها:یافته

رتیب؛ با وابستگی اجتماعی، وابستگی اقتصادی، منافع درک شده و هزینه درک شده  و نگرش و رضایت به ت

ت و معناداری ر حمایت و توسعه گردشگری اثر مثبب 68/0و  81/0، 70/0، 68/0،  49/0، 55/0ضرایب رگرسیونی 

 .دارند

مناسب، منافع اجتماعی  : بنبراین مسئولین برگزاری رویدادهای ورزشی می توانند با فراه کردن زمینهگیرینتیجه

جاد نگرشی مثبت و اقتصادی حاصل از برگزاری رویدادها را افزایش و کاهش هزینه های ناشی از آن و همچنین ای

 رضایت در ساکنین محلی باعث حمایت و در نتیجه توسعه گردشگری شوند.و 

 .«گردشگری»،«نگرش»، «حمایت»، «رویدادهای ورزشی» ، «اقتصادی –اجتماعی » واژگان کلیدی:

 

 

 

 مقدمه: .1

اندکه برای حفظ وضع خود باید ای به این حقیقت پی بردهطورفزاینده امروزه جوامع و مناطق به

اگرچه در مناطق مختلف، شرایط . هایی تازه برآیندبه خرج دهند و درصدد یافتن راه ابتکارعمل

(. بسیاری 1) .متفاوت است، ولی گردشگری عاملی برای پیشرفت درزمینه های مختلف بوده است

کنند و ویژه بازاریابی میگذاری و بهریزی، سرمایهازکشورها در این زمینه اقدام به پژوهش، برنامه

اند گردشگری را درکشورخود توسعه داده و از فواید زیاد آن در زمینه های این محل توانستهاز 

اثراتی که رویدادهای گردشگری از خود برجای  (.2) برداری کننداقتصادی و اجتماعی بهره
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 توانندها بسیار مهم و حیاتی است زیرا رویدادها میریزی و مدیریت سازمانگذارند برای برنامهمی

روابط خانواده با یکدیگر و دیگر افراد را توسعه دهند در این رابطه چاو اظهار دارد که رویدادهای 

کند ها نقش مهمی را در ارتقای دانش عمومی مردم محلی و گردشگران بازی میهمگانی و جشنواره

(. در این 3) .شان دو چندان کنندتوانند دلبستگی اجتماعی افراد را نسبت به محل زندگیهمچنین می

ی بین دو عامل نگرش و رضایت بر حمایت از رویدادهای ورزشی تاثیر می گذارند. درطول سه دهه

گذشته مطالعات زیادی دررابطه با نگرش و رضایت مردم محلی به اثرات گردشگری صورت گرفته 

گری ورزشی اقتصادی گردش –مطالعات متعددی تاکنون در رابطه با اهمیت تأثیرات اجتماعی . است

( است که اظهار 1393ترین مطالعات در این زمینه پژوهش عزیزی )شده است، یکی از مهمانجام

داشت که در فرایند گردشگری ورزشی نیز حضورگردشگران بر جامعه میزبان تأثیرگذاشته و میزبان 

بالقوه و  تجارب گردشگری ورزشی هم اثرات مثبت. گذاردهم تا حدی بر بازدیدکنندگان تأثیر می

دهنده رابطه مثبت بین تأثیرات مثبت گردشگری هم اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی دارد و این نشان

 –باتوجه به تحقیقاتی که در مورد اثرات اجتماعی  (4ورزشی و حمایت و توسعه گردشگری دارد.)

این اثرات با  اقتصادی رویدادها بر حمایت از گردشگری انجام شده ما در این تحقیق به بررسی

 میانجی گری رضایت و نگرش در بخش رویدادهای ورزش پرداخته ایم.

 شناسی:روش .2
تعداد  پیمایشی است، که در آن –پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی 

عنوان به بریزتدر شهر  98 تماشاگران رویدادهای ورزشی برگزارشده در نیمه اول سالاز نفر از  385

  که توسط دالمر FSIAS نامه استانداردپرسشگیری شامل نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه

آن از  که برای روایی صوری و محتوایی آن از نظرات کارشناسان و متخصصان، پایایی( 1999)

ر توصیفی آما آزمون آلفای کرونباخ و روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. از

طی از مدل های خام و در بخش آمار استنبابندی و خالصه نمودن دادهبرای سازمان دادن، طبقه

تفاده از ها با اسمعادالت ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده

 اس و ایموس انجام پذیرفت. افزارهای آماری اس پی اسنرم

 ها: یافته
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( 53.0)نفر  207با  بیشترین فراوانی دهد کهآماری پژوهش نشان می مربوط به نمونهآمار توصیفی 

( بر اساس مقطع تحصیلی 45.0)نفر  177با  و بیشترین فراوانی مردانبر اساس متغیر جنسیت مربوط به 

رده ( مربوط به 56.0)نفر  219با  و در متغیر سن بیشترین فراوانی مقطع دیپلم و زیردیپلممربوط به 

 باشد.می مربوط به مجرد بودن نمونه آماری 266و فراوانی  سال 21-30سنی 

 

 

 
 

 . مدل پژوهش1شکل  

های نسبت خی دو به درجه آزادی گویای این مطلب است که شاخصبرازش مدل پژوهش نتایج 

و  90/0بیشتر از CFI, IFI, TLI, GFI, RFI, NFIهای( و شاخص3باشد)کمتر از مناسب می

در حد مطلوبی قرار دارند. بدین معنی که مدل تحقیق حاضر  08/0کمتر از RMSEAشاخص 

دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است و به عبارتی 

ان دادند ابعاد ها نشکنند. یافتههای حاصل از تحقیق مدل نظری تحقیق را حمایت و تأیید میداده

هزینه درک و  وابستگی اجتماعی، منافع درک شده، وابستگی اقتصادی)اجتماعی  –مسائل اقتصادی 

حمایت از توسعه گردشگری داشته اثر مثبت و معناداری بر با میانجی گری نگرش و رضایت،  ( شده

وابستگی اجتماعی بر ، 49/0و ضرایب اثر آنها برابر با، وابستگی اقتصادی بر حمایت گردشگری 

، هزینه درک شده بر 68/0، منافع درک شده  بر حمایت گردشگری55/0حمایت گردشگری

و رضایت بر حمایت از  81/0، نگرش بر حمایت گردشگری70/0حمایت گردشگری

اجتماعی بر حمایت  –توان گفت که ابعاد مسائل اقتصادی باشد. در نتیجه میمی 68/0گردشگری
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 ی تاثیر می گذارد. از توسعه گردشگر

 گیری: نتیجه
ها ریزی و مدیریت سازمانگذارند برای برنامهاثراتی که رویدادهای گردشگری از خود برجای می

توانند روابط خانواده با یکدیگر و دیگر افراد را توسعه بسیار مهم و حیاتی است زیرا رویدادها می

ها نقش مهمی را در ارتقای همگانی و جشنواره دهند در این رابطه چاو اظهار دارد که رویدادهای

توانند دلبستگی اجتماعی افراد را کند همچنین میدانش عمومی مردم محلی و گردشگران بازی می

یق نشان داد که وابستگی اجتماعی نتایج حاصل از تحق(. 3).شان دو چندان کنندنسبت به محل زندگی

ستقیم از اقتصادی، منافع درک شده و هزینه درک شده هم به طور مستقیم و هم به طور غیر م –

لین طریق میانجی گری نگش و رضایت بر حمایت از توسعه گردشگری تاثیر می گذارند. مسئو

نافع اقتصادی مبرگزاری رویدادهای ورزشی با ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی ساکنین محلی از 

ی اثر مثبتی ماعی و کاهش هر چه بیشتر هزینه های برگزاری می توانند بر نگرش ساکنین محلاجت –

 زشی شوند.گذاشته و رضایت آنها جلب کنند و در نتیجه باعث حمایت آنها از توسعه گردشگری ور

 منابع:

 منر ناسیش آسیب تاثیر "( 1390اله وردی، زهرا. میرباقری، سید بوالفضل. نورشرق، فاطمه. ) .1

 د مرو دشت.، دانشگاه آزاد اسالمی، واح"نوین راهکارهای ارائه و ایران در گردشگری افزاری

 ناصرع از لمحصو عنصر سیربر"(، 1389.) محمد ی،خبیر ؛ضارمحمد د،فر معین ؛عظما ،عباسی .2

 بیتتر.   ملی همایش تمقاال مجموعه ان،یرا شیورز یشگردگر صنعت در یابیزاربا میختهآ

 .شهر قائم حدوا سما فرهنگی شیزموآ مرکزه، ما دی ،بدنی

 و ررسیب "(. 1394سقایی، مهدی. مزیدی، هما. میردیلمی، سید سعید. کمال غریبی، حسین. ) .3

 جشنواره: موردی مطاهلل گلستان استان در رویداد گردشگری توسعه از ناشی موثر عوامل تحلیل

 جغرافیا گردشگری در نو های ایده ملی کنفرانس،  "در گرگان زمین ایران اقوام المللی بین

 .بومی توسعه و

 www.diyareashena.com. مجله ایرانگردی دیار آشنا(. 1393منیر ) عزیزی، .4

 

 

http://www.diyareashena.com/
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 بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه ورزش مدارس استان کردستان 
 ، 2میرکی، شیرکو 1لقمان کرمی

 انشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی ، سنندج ، ایراند-1

 انشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی ، سنندج ، ایراند -2

*Email: (loghmankarami@yahoo.com) 

mailto:loghmankarami@yahoo.com
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 چکیده:

ورهای جهان ورزش مدارس همواره به عنوان یکی از ابزار های بسیار مهم در نظام آموزشی کش زمینه و هدف:

 . تان بودبررسی عوامل تاثیرگذار در توسعه ورزش مدارس استان کردسهدف پژوهش حاضر مطرح بوده لذا از 

صورت میدانی به که بودایشی پیم -نظر استراتژی توصیفی  نظر هدف کاربردی، از این پژوهش از روش کار:

امعه آماری ج. استفاده شدپرسشنامه محقق ساخته منظور مطالعه و بررسی اهداف این پژوهش از  . بهانجام شد

 26ن کردستان )نفر( و اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاه های استا 894شامل کلیه معلمان ورزش ) تحقیق شامل

حجم نمونه تحقیق با استفاده از جدول به فعالیت مشغول بودند.  95-94 ( که در سال تحصیلیN=920نفر( بود )

دانشگاهی و  نفر تعیین شد و نمونه گیری به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس برای اساتید 275مورگان 

آزمون از ها وتحلیل دادهبرای تجزیهروش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده برای معلمان ورزش انجام شد. 

بندی عوامل  ای برای مقایسه میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه و آزمون فریدمن برای اولویتدوجمله

 .استفاده شد 22نسخه  SPSS استفاده از بسته آماریبا  تاثیرگذار بر توسعه ورزش مدارس

نات و تجهیزات زمانی، امکانتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی و سا یافته ها :

د که ورزشی، فناوری و سیاسی مؤثر بر توسعه ورزش مدارس در استان کردستان هستند، همچنین مشخص ش

 ست.اهای مؤثر بر توسعه ورزش مدارس استان کردستان با هم متفاوت ها و گویهبندی مؤلفهاولویت

آموزان دارد و توجهی بر دانشپرورشی قابلآموزش تربیت بدنی در مدارس اثرات تربیتی و نتیجه گیری: 

های اجرایی و عملی آن به صورت اصولی انجام شود، تأثیر بسزایی در جهت رشد و تکامل جسمی، چنانچه برنامه

 آموزان خواهد داشت.پذیری اخالق در دانشذهنی، اجتماعی، روانی، تقویت روحیه و شکل

 ردستان، تربیت بدنیتوسعه ورزش مدارس، استان ک کلمات کلیدی: 

 

 

 

 
  مقدمه :

منظور تربیت جسم، قدرتمندی و های نهادهای دیگر بهبدنی و ورزش از دوران باستان در کنار فعالیتتربیت

منظور آمادگی رزمی، مورد استفاده قرار می بینی خود و بیشتر بهسازندگی اخالقی و فکری افراد در راستای جهان

داد، این پدیده به تدریج دنی و ورزش نیز بخش مهمی از تعلیم و تربیت را تشکیل میبگرفت. از آنجا که تربیت

صورت نهادی مستقل و علمی مجزا و به عنوان یکی از برنامه های تعلیم و تربیت در دنیا مطرح شد. این امر به به
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 (.1393ه است )خلجی، دلیل اثرات انکارناپذیری بوده که به خصوص در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی داشت

صورت یک نیاز انسانی و فرهنگی از اولویت باالیی های اجتماعی است که در همه جوامع بهورزش یکی از پدیده

عنوان آموزان بهطور خاص نیز برای دانشعام و ورزش قهرمانی به طوربهبدنی و ورزش برخوردار است. تربیت

های مختلف همه زیرا پیشرفت و توسعه جامعه ما به قدرت و توانایی؛ ستنیمی از پیکره جامعه بسیار حائز اهمیت ا

بدنی به دلیل داشتن ماهیت عملی و ویژگی (. درس تربیت1390اعضای آن بستگی دارد )ادینگتون، ادگرتون، 

به تواند آموزان میمنحصر به فرد آن و همچنین به علت سازگار بودن با نیازهای فطری و تمایالت ذاتی دانش

 ردیگ، تربیت و تربیت عمومی مورد استفاده قرار ای بسیار موثر جهت رسیدن به اهداف تعلیمعنوان وسیله

 (.2012چاکرابورتی و همکاران،)

ن خیل عظیم بخش بزرگی از جامعه کشورمان  جمعیت کشور را دانش آموزان تشکیل می دهد و چنانچه بتوان ای

آنان نیز امیدوار  فعالیت بدنی مدیریت نمود، می توان به بهبود زندگی آتیجامعه را به درستی در مسیر ورزش و 

ی آموزش و بود. شرکت دانش آموزان و در فعالیتهای ورزشی درون و بیرون محیط آموزشی، در تکمیل فرایند

نه واند زمیتپرورش آنها مفید بوده و باعث پیشرفت تحصیلی و عقلی آنان خواهد شد و از طرف دیگر نیز می 

 پیشرفت دیگر سطوح ورزش را فراهم نموده و افراد را به سوی سبک زندگی فعال سوق نماید.

 :تحقیقشناسی روش 

پیمایشی بود که در این تحقیق جامعه آماری  -تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ استراتژی توصیفی

نفر( بود  26انشگاه های استان کردستان )نفر( و اساتید رشته تربیت بدنی د 894شامل کلیه معلمان ورزش )

(920=N که در سال تحصیلی )مشغول به فعالیت بودند. با توجه به حجم جامعه تحقیق و با استفاده از  95-94

نفر است و نمونه گیری به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس  274جدول مورگان، حجم نمونه تحقیق برابر با 

 انجام شد.

 

 نتایج: 

 

لویتاو بر توسعه ورزش مدارس یرگذارعوامل تاثبندی   

 رتبه میانگین رتبه ابعاد

22/4 فناوری  اول 

18/4 امکانات و تجهیزات ورزشی  دوم 

12/4 سیاسی  سوم 

06/4 مدیریتی و سازمانی  چهارم 

02/4 آموزشی و فنی  پنجم 



 

 28 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
00/4 اجتماعی فرهنگی  ششم 

39/3 اقتصادی  هفتم 

 

 

 

 

 

 

 
 رتبه میانگین گویه

 27 52/12 نداشتن بودجه

 28 16/12 بودجه ورزشی مدارس گاها برای سایر دروس هزینه می شود

 26 23/13 های ورزشی مناسب استها برای فرستادن تیممیزان هزینه

نحو  بودجه ورزشی مدارس جوابگوی برگزاری مسابقات ورزشی درون مدرسه ای به

 20 08/14 مطلوب نیست

 12 82/14 جایگاه اجتماعی ورزش در مدارس استان کردستانپایین بودن 

 1 63/15 های ورزشی محبوب  در مدارس استان کردستاننبود تیم

 25 39/13 نداشتن بودجه

 21 04/14 بودجه ورزشی مدارس گاها برای سایر دروس هزینه می شود

 24 97/13 های ورزشی مناسب استها برای فرستادن تیممیزان هزینه

 22 95/13 هاگرایش مسولین روی دیگر درس

 14 77/14 میزان آگاهی مدیران و معلمان  نسبت به اهمیت ورزش

 13 93/14 شوداز ساعات ورزش برای ساعات جبرانی سایر دروس استفاده می
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 گیری:نتیجه و بحث

تفاوت معناداری  بر توسعه ورزش مدارس یرگذارتاث نتایج حاکی از آن است که بین بیست و هشت گویه

 استان مدارس در  محبوب ورزشی های¬تیم شود سوال ششم )نبودوجود دارد همان گونه که مشاهده می

رتبه اول و بهترین رتبه و سوال دوم )بودجه ورزشی مدارس گاها برای سایر 63/15کردستان( با میانگین 

 9 07/15 نبود برنامه جامع برای توسعه ورزش در مدارس استان کردستان

 6 26/15 امور ورزش در مدارس استان کردستاننظارت ضعیف در رسیدگی به 

 5 33/15 مشکالت زیر ساختی ورزش در مدارس استان کردستان

 16 49/14 فضای ورزشی در مدارس بسیار اندک است

 3 53/15 فضای ورزشی موجود شرایط ایمنی مناسبی ندارد

 19 25/14 فضای ورزشی موجود فاقد استانداردهای الزم است

 2 56/15 ورزشی مورد نیاز در مدارس ناکافی استتجهیزات 

 7 18/15 نبود کتاب درسی ورزشی مناسب در مدارس استان کردستان

 17 48/15 های سمعی و بصری مناسب  در مدارس استان کردستاننبود کالس

 15 62/14 کمبود وسایل کمک آموزشی در مدارس استان کردستان

 12 84/14 استان کردستان های هوشمند  در مدارسنبود کالس

 4 56/15 کردستان زیاد است استان اکثر مدارسمالکیت دولتی  میزان

 10 97/14 زیاد است استان مدارس ورزش برابر در جریانات برخی مقاومتمیزان 

 8 12/15 یاد استزکردستان  استان مدارسدر  توسعه ورزشقوانین حمایتی مناسب برای میزان 

 18 45/14 .زیاد است سیاسی مسائل ازکردستان  استان ورزش حوزۀ در هامیزان حمایت

 23 90/13 دانش کم معلمان



 

 30 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
توان گفت این ترین رتبه را دارا هستند. پس میرتبه آخر و کم16/12 دروس هزینه می شود( با میانگین

با توجه  بندی متفاوتی دارند،مدارس استان کردستان اولویتهای تاثیرگذار بر توسعه ورزش گویه فرض که

شاهد آن بودیم مشکالت زیر ساختی ورزش  بر توسعه ورزش مدارس یرگذارتاث بندی ابعادبه رتبه

ها ادارات کل در مدارس استان کردستان خیلی موثرند و وزارت آموزش و پرورش و به تبع آن

منظور توسعه و ارتقای ورزش در سطح مدارس به این عوامل  آموزش و پرورش استانی نیز بایستی به

بیشتر توجه داشته باشند. و این عامل تاثیرگذار را بیشتر مورد توجه قرار دهند چرا که با بر طرف 

 .کردن این عوامل ورزش مدارس استان کردستان رشد خواهد کرد

 

 :منابع 

 

 .(نیکبخت حجت اهلل ترجمه)یولوژی فعالیت بدنی. (. ب1390ادینگتون، دی. دبلیو؛ ادگرتون، وی. رجی ) -

 انتشارات سمت، ویرایش اول، چاپ هشتم. تهران:

 نور. امیانتشارات پ :. تهرانیبدن تیترب ی(. اصول و مبان1393حسن ) ،یخلج -

ت نام در ، شوورایط سوونی ثب36(. آیین نامه اجرایی مدارس، ماده 1379شووورای عالی آموزش و پرورش. ) -

 .7-6روزانه، صص مدارس 
- Chakraborty, B., Nandy, S., Adhikari, S. (2012). A Study on Physical 

Education Teachers’ Training Programme on Development of Attitude 

Towards Physical Education. IOSR Journal of Humanities and Social Science 

(JHSS), Volume 2, Issue 4, PP 01-03. 
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 چکیده

. کند کمک کشوری هر اقتصادی توسعه به تواندمی و باشدمی درآمدزا صنعت یک ورزش زمینه و هدف:

 های توسعه اقتصاد ورزش ایران بود.در این راستا هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش

برگان خجامعه آماری پژوهش حاضر صاحب نظران )اساتید، کارشناسان و روش تحقیق کیفی بود.  روش کار:

بزار تحقیق مصاحبه اگیری به روش هدفمند بود. باشند. نمونهمیاقتصاد و مدیریت ورزشی( در زمینه اقتصاد ورزش 

 متخصص، اتیداس سپس و شوندگان، توسط مصاحبهروایی ابزار پژوهش )مصاحبه(نفر به عمل آمد.  14بود که از 

شد که  استفادهموضوعی  درون توافق روش ازو برای سنجش پایایی گردید  تأیید و گرفت قرار بررسی مورد

نظریه داده بنیاد با استفاده از  ها از روشتحلیل داده تجزیه و برایبود.  85/0مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 

 بهره گرفته شد. 10نسخه  Nvivo یفیکنرم افزار 

ورزش ایران شامل قتصاد اهای توسعه چالش ی نیمه ساختار یافتههامصاحبههای حاصل از بر اساس یافتهها: یافته

مقوله  4. که این باشدها عبارتند از: رویکردی، اقتصادی، حمایتی و فساد میمقوله اصلی هستند که این مقوله 4

 عامل یا کد باز هستند. 16خود شامل 

های یران باید بر مقولهگیریم برای توسعه اقتصاد ورزش اهای این پژوهش نتیجه میبر اساس یافته گیری:نتیجه

و رفع موانع  های شناسایی شدهریزی مناسب بر روی مقولهستخراجی از این پژوهش متمرکز شد که با برنامها

 توانیم اقتصاد ورزش کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم.موجود می

 اقتصاد، ورزش، چالش، توسعه ها:کلیدواژه

 

 

 

 
 مقدمه
(. 1گیرد)بر می در را اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، مختلف ابعاد که است ایپدیده ورزش،

 تا شده است باعث ورزشی خدمات و کاالها مصرف به نیاز و ورزش به مردم رشد به رو گرایش

نماید و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها داشته  تجربه را گیریچشم درآمدزایی روند ورزش صنعت

 و ورزش غیرمستقیم و مستقیم اثرات اقتصادی اهمیت از تواننمی دیگر حاضر عصر در(. 2باشد)

 سرمایه غیرمستقیم و مستقیم اثرات بررسی (. بنابراین،3کرد) پوشی چشم جوامع در سالم تفریحات
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-می کشورها اقتصاد برای مهم ایمسأله اقتصادی، توسعۀ و رشد بر آن تأثیر و ورزش در گذاری

 سهم این و دارد سهم کشورها ناخالص داخلیتولید  از ورزش شده ذکر مطالب به توجه (. با4باشد)

 مورد اقتصادی ابزار یک عنوان به جهت این از و است متغیر مختلف کشورهای در درصد 2 تا. /5 از

 جهانی میانگین میزان از کمتر مراتب به ایران اقتصاد در آن سهم (. اما5گیرد)می قرار هادولت توجه

 داشته سهم کشور کل اقتصاد در تواندمی کشور ورزش صنعت اقتصادی توسعه بنابراین .باشدمی آن

 موجب فعلی شرایط بهبود راهکارها و ها،موانع و چالش شناسایی با تواندمی سهم این که باشد

شود. لذا شناسایی موانع  کشور سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، کالن هایشاخص در افزایش

تواند اقتصاد ورزش کشور را ها میو کنترل و بهبود آن های توسعه اقتصاد ورزش کشورو چالش

 ایران در ورزش اقتصاد توسعه هایچالش شناسایی عدم به توجه در مسیر توسعه قرار دهد. بنابراین با

 و توسعه چگونگی و ورزش اقتصاد درباره پژوهش انجام لزوم زمینه این در تحقیقاتی خالء وجود و

 توسعه هایچالش شناسایی به حاضر پژوهش رو این از باشدمی ضروری و مهم آن حجم گسترش

 .پردازدمی ایران در ورزش اقتصاد

 شناسی:روش

برگان خجامعه آماری پژوهش حاضر صاحب نظران )اساتید، کارشناسان و روش تحقیق کیفی بود. 

 ند بود. بههدفمگیری به روش باشند. نمونهاقتصاد و مدیریت ورزشی( در زمینه اقتصاد ورزش می

 شمنداندان بود. برخی برابر خواهد جامعه حجم نمونه با حجم جامعه، از حاصل محدودیت دلیل

گروه  لتشکی برای باشد، متجانس هاآن تجربی و علمی زمینه که صورتی در را، نفر 15 تا 10

بزار نفر مصاحبه به عمل آمد. روایی ا 14دانند. در این پژوهش نیز از می کافی خبرگان

 و گرفت قرار بررسی مورد متخصص، اساتید سپس و شوندگان، توسط مصاحبهپژوهش)مصاحبه(

این روش  استفاده شد که مطابقموضوعی  درون توافق روش ازو برای سنجش پایایی گردید  تأیید

 تجزیه و برایع شد. بود. بر این اساس پایایی آزمون نیز مورد تایید واق 85/0مقدار پایایی برابر با 

 استفاده شد. 10نسخه  Nvivo یفیکنظریه داده بنیاد با استفاده از نرم افزار  ها از روشتحلیل داده

 ها:یافته
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نفر  3نفر دکتری تخصصی و  11های توصیفی پژوهش حاضر نشان دادند نمونه آماری شامل یافته

 5همچنین از این تعداد دانشجوی دکتری تخصصی بودند که همگی دارای تسلط بر موضوع بودند. 

در ادامه به باشند. نفر دارای مدرک اقتصاد می 9نفر دارای مدرک تحصیلی مدیریت ورزشی و 

  .پردازیمها( میهای استنباطی)کدبندی مصاحبهبررسی یافته
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 ها. نتایج کد بندی اطالعات مستخرج از مصاحبه1جدول 

 هاچالش

 رویکردی

نسبت به ورزش در  نبود رویکرد و دیدگاه اقتصادی

 سطح خرد و کالن جامعه و دولت

ا هها، فدراسیونهای اقتصادی در سازماننبود رویکرد

 ی ورزشیهاو باشگاه

ها و نبود نیروی متخصص در زمینه اقتصاد در باشگاه

 های ورزشیسازمان

در مدیریت  استراتژیک و کالن هایدیدگاه نبود

 ای شدن(ورزش )حرفه

 اقتصادی

ها و حمایت مالی از ورزش توسط شهرداریعدم 

 اسپانسرهای خصوصی

 ضعف در جذب سرمایه

 پایین بودن میزان بودجه اختصاص یافته به بخش ورزش

 گذاری در حوزه ورزش به دلیل عدمعدم سرمایه

 سرمایه بازگشت

 عدم تمایل اسپانسرهای پرقدرت مالی در ورزش

تجهیزات عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی 

 ورزشی

 حمایتی

نبود قوانین حمایتی جهت ورود بخش خصوصی به 

 ورزش

 عدم حمایت نهادها و دولت از صنعت و اقتصاد ورزش

 ها به بخش خصوصی فعال در ورزشعدم توجه دولت

 فساد

 پولشویی

 فساد اداری اقتصادی

 قاچاق کاال و ارز

 
 گیری:نتیجه
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-های رویکردی، اقتصادی، حمایتی و فساد به عنوان چالشبخشهای پژوهش نشان داد نتایج یافته

ما با نبود رویکرد و دیدگاه  های توسعه اقتصاد ورزش در ایران شناخته شدند. در بخش رویکردی

خصوص متخصصین اقتصادی در این حوزه مواجه هستیم. مناسب در حوزه اقتصاد ورزش و  به

ناسب و قابل تاملی در بخش ورزش داشته باشند. رویکرد ها باید رویکرد و دیدگاه اقتصادی مدولت

ای باشد که فواید رویدادهای ورزشی و تاثیرات ورزش بر گونهاقتصادی در حوزه ورزش باید به

اقتصاد در سظح خرد و کالن جامعه را در نظر داشته باشد. هرچقدر دیدگاه اقتصادی نسبت به ورزش 

 .ه باشد توسعه در این بخش نیز بیشتر خواهد شدریزی و مدیریت صحیح همرابا برنامه

وهش در این های پژبا توجه به یافته. ها بخش اقتصادی استهای موانع و چالشیکی دیگر از بخش

رچقدر مسلما هها باید میزان بودجه اختصاص یافته به بخش ورزش را افزایش دهند بخش دولت

رزشی وهای ورزشی، وسایل و تجهیزات سالنبودجه اختصاص یافته به بخش ورزش بیشتر باشد، 

ید بتوانند مشکالت ها بالذا دولت گیرد.ی افراد جامعه قرار میبیشتر و بصورت عمومی در اختیار همه

تن گذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش را با همکاری و هماهنگی و داشمالی و عدم سرمایه

د ورزش را ها اقتصاگذاریو با این سرمایهای راهبردی در سطح کالن کشور برطرف کنند برنامه

 تحت تاثیر قرار دهند.

د ورزش ها است که بر توسعه اقتصاهای موانع و چالشهمچنین بخش حمایتی یکی دیگر از بخش

وزه اقتصاد های مسئول باید با حمایت خود از ورود بخش خصوصی به حها و نهاددولتموثر است. 

این  ریزی درست ازها با مدیریت و برنامهد. هرچقدر دولتورزش باعث توسعه این بخش شون

ر درونق  گذاری بخش خصوصی نیز در این حوزه بیشتر خواهد شدموضوع حمایت کنند سرمایه

 بازارهای ورزشی بیشتر و در نتیجه اقتصاد ورزش پویاتری خواهیم داشت.

ره باید اقتصاد ورزش کشور همواها فساد است. در راستای توسعه های چالشیکی دیگر از بخش

ر توسعه اقتصاد ببتوانیم از فساد و پولشویی جلوگیری کنیم. وجود این موارد می تواند تاثیر منفی 

 شوند توجه کنندمی باعث ایجاد فسادها باید بتوانند به عواملی که کشور داشته باشد. بنابراین دولت

ز فساد و پولشویی سازی اتوانند از طریق شفافولین میها را کنترل کنند. مسئو با مدیریتی صحیح آن

ور شفاف مشخص طها بهها و درآمدجلوگیری کنند، هرچقدر شفافیت مالی بیشتر باشد و میزان هزینه

 باشد فساد کمتر است.
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ریزی ا با برنامهرهای شناسایی شده اقتصاد ورزش ها و مسئولین بتوانند چالشبنابراین هرچقدر دولت

شوند اقتصاد ها بهای الزم باعث رفع این موانع و چالشاسب کنترل کنند و با بکارگیری تئوریمن

 ورزش کشور در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.

 منابع:

 اجتماعی و یاقتصاد عاملهای تاثیر بررسی(. 1395خداداد کاشی، فرهاد و کریم نیا، الهام ) .1

 تحقیقات فصلنامه. (2012-1996) المپیک بازیهای کشورها در ورزشی موفقیت بر

 (.67-44)25اقتصادی.  مدلسازی

 زمانسا فوتبال، موردی مطالعه: ورزش در گذاری سرمایه و اقتصاد(. 1387) رضا رمضانی، .2

 .237-212 بدنی، صص تربیت
3. Malek-Akhlagh, E., Hosseini, S. S., Seddigh, S., & Ashkani, A (2013). 

Sport economy or economic sport. International Journal of Sport Studies, 

3(3), 299-307. (Persian). 

4. Haan, M., Koning, R. H., & Witteloostuijn, A. V (2002). Market force in 

European soccer. Paper Prepared for the Dutch Conference on Market 

Regulation. Groningen, Department of Economics, 28. 

العات دفتر مط ،(. بررسی رابطه ورزش و اقتصاد1389) شهبازی، مهدی و خورشیدی، ابولفضل .5

 فرهنگی مجلس شورای اسالمی.

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی ومقایسه میزان مهارت های فنی،انسانی وادراکی مدیران 

 ادارات ورزش وجوانان وهئیت های ورزشی استان کردستان 
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 2، لقمان کرمی 1شیرکو میرکی 

 انشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی ، سنندج ، ایراند-1

 انشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی ، سنندج ، ایراند -2

*Email: (sherko_miraki@yahoo.com) 

 

  چکیده:
بشری از  های انسانی در تاریخ حیات اجتماعی بشر است. جوامعمدیریت از مهم ترین تالش زمینه و هدف:

پژوهش از هدف  .دهندشود که هر کدام وظایفی را انجام میای از سازمان ها با اهداف مختلف تشکیل میمجموعه

رزشی استان ادارات ورزشی و رئیس های هیئت های وی مدیران و ادراک یانسان ی،فن یمهارت ها یسهحاضر مقا

 بود. کردستان
پژوهش  یرباشد. جامعه آما یمو به لحاظ هدف کاربردی  یمایشیپ-یفیروش پژوهش از نوع توص روش کار: 

 یورزش یها یئته یها یسرئ ینادارات ورزش و جوانان استان کردستان بود و همچن ینو معاون یرانمد یهشامل کل

مام شمار استفاده تاز روش نمونه گیری  22به منظور تعیین حجم نمونه مدیران؛ کل مدیران و معاونین  داستان بو

شی استان نفر شاغل درپست رئیس  هیئت های ورز 345شد و به عنوان جامعه مدیران انتخاب گردید، و از  

پرسشنامه ردیدند. از دسترس انتخاب گنفر 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 ای همدیران و رئیس ه در دو جامعه  یرهان متغیب یها نشان داد تفاوت معنادار یافته یافته ها :

ی هیئت ها ، که می توان نتیجه گرفت مهارت های فنی، انسانی و ادراکی بین مدیران و رئیس هاوجود داشت

 متفاوت است.
 سترهایب باید مدیران ادارات ورزش و جوانان و رئیس های هیئت های ورزشی استان کردستاننتیجه گیری: 

 موعه کاری خودمج 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:
 

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

mailto:sherko_miraki@yahoo.com
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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 یسئر ینادارات ورزش و جوانان استان کردستان بود و همچن ینو معاون یرانمد یهشامل کل

از روش  22ین به منظور تعیین حجم نمونه مدیران؛ کل مدیران و معاون استان بود یورزش یها یئته

نفر به افراد  345 نمونه گیری تمام شمار استفاده شد و به عنوان جامعه مدیران انتخاب گردید، و از 

 181عداد شاغل درپست رئیس  هیئت های ورزشی استان کردستان ، با استفاده از جدول مورگان ت

 (1390) یفشارا یریتیمد یپرسشنامه مهارت هاونه به دردسترس انتخاب گردیدند. از نفر به عنوان نم

مستقل  یت یها آزمون از داده ها از یلو تحل یهجهت تجز یری استفاده شد،ابزار اندازه گ به عنوان

 یداستفاده گرد

 نتایج: 
 هیاتهای شهرستان و استان: تفاوت میزان مهارت های فنی در بین دو گروه مدیران و رئیس 1جدول 

 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  
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 در بین دو گروه مدیران و رئیس هیاتهای شهرستان و استان : تفاوت میزان مهارت های انسانی2جدول

 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 استان3جدول 

 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 )

است که فایول نیز مطرح می کند. این نوع مهارت مهارت فنی در واقع همان همان توانایی فنی 

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 الزم برای انجام کارهای خاص می باشد . مهارتکارگیری دانش، روش ها، فنون و تجهیزات 

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

نی عبارت است از توانایی کارکردن با و از طریق دهد. مهارت انساهای دیگر را تحت تاثیر قرار می

انسانی، بیانگر شود. در واقع مهارتدیگران که شامل درک انگیزش و بکارگیری رهبری اثربخش می
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آن افراد از امنیت و آزادی جهت طرح عقایدشان برخوردار توانایی مدیر در ایجاد محیطی که در

کنند. در اینجا منظور از رف ارتباط با دیگران   میباشند، است. مدیران اغلب اوقات خود را ص

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 گروههای

 .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
 نور. امیانتشارات پ :. تهرانیبدن تیترب ی(. اصول و مبان1393حسن ) ،یخلج .6

نی سوو، شوورایط 36(. آیین نامه اجرایی مدارس، ماده 1379شووورای عالی آموزش و پرورش. ) .7

 .7-6ثبت نام در مدارس روزانه، صص 

 

 

بررسی اثربخشی و تجارب آموزگاران درس تربیت بدنی از آموزش ضمن 

 خدمت: یک مطالعه کیفی
 عباس خیالی نژاد ،رضا مشاری، بهروز تقی نژاد، *مصطفی مصطفی پور

 *کارشناس تحقیقات و پژوهش مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب)نویسنده مسئول(

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب

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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 معاونت پژوهشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب

 کارشناس مسئول آموزش های ضمن خدمت شهرستان میاندوآب
 چکیده

ن آموزش ضمن خدمت بخش مهمی از آموزش کارکنان است که نقش کلیدی در یادگیری کارکنا

 هدف مطالعه،درک تجارب آموزگاران تربیت بدنی از آموزش ضمن خدمت در مدارس .دارد 

معه می باشد و جا)آنالیز محتوی(این مطالعه،یک تحقیق کیفی .شهرستان میاندوآب می باشد

گیری مبتنی  جهت انتخاب نمونه ها، از نمونه.یت بدنی تشکیل می دهند آموزگار ترب 30پژوهش را 

از یادگیری  داده ها به شیوه مصاحبه و بر اساس تجارب واقعی آموزگاران.بر هدف استفاده گردید

جه به مراحل فرایند تحلیل داده ها با تو.سوال باز جمع آوری گردید 6در محیط آموزشی پاسخ به 

اکتورهای یر حاصل گردید براساس تجارب آموزگاران ، بیانگر وجود برخی فانجام شد و نتایج ز

ریجی موثر جهت کسب تجارب مثبت، نظیر به کارگیری آموخته های تئوری در عمل و ارتقا تد

ز آنجا که ا.اعتماد به نفس و یا کسب تجارب منفی، نظیر نا کارآمدی مربی و ترس در محیط بود 

وسط ران، محیط یادگیری مطلوبی را با هدف کسب تجارب مثبت تهدف اصلی از تربیت آموزگا

 .آموزگاران مهیا ساخت

 آموزش و پرورش/آموزگاران تربیت بدنی /آموزش ضمن خدمت : کلید واژه ها
 

 

 

 

 

 
 مقدمه : 

پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد  ،توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان

ون اطالعات و پیچیده تر شدن مشاغل . بر اهمیت آموزش کارکنان نیز زفراوان داشته است . امروزه با رشد روزاف

تافلر، مهمترین فعالیت و راه رویارویی با تحوالت عظیم در زندگی آینده را برای پذیرش تغییر،  افزوده شده است .

آموزش مؤثر و پرمایه به افراد کمک می کند تا آنها بتوانند به رشد و توانایی کافی در شغل خود  آموزش می داند.



 

 42 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
دست یابند و با کارایی بیشتری کار کنند. بدیهی است که افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد کار 

ا و نظریات مفید تری برای بهبود کار می خود برخوردار باشند فرآیند یادگیری آنها بهتر است و به ارائه اندیشه ه

 پردازند 

ازگاری مثبت سامروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی سازمان ها برای 

کارکنان بستگی  شرایط تغییر قلمداد می شود. حیات سازمان ها تا حدود زیادی به دانش و مهارت های مختلف با

یشتر می شود )سام خانیان، بن زمینه ها به موقع و بهتر باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز دارد هر چه ای

1397 .) 

زمان ها و ، جوهره اصلی آن در همه ساارائه دهیم بایستی گفت آموزش ضمن خدمت  ی ازبخواهیم تعریف اگر

مات. آموزش محیط و در نتیجه، افزایش خد نهادها عبارت است از افزایش کارایی کارکنان و ایجاد سازش با

ی و اضمن خدمت چیزی نیست جز تالش هایی که در جهت ارتقای دانش و آگاهی و مهارت های فنی، حرفه 

رای انجام بهینه بشغلی و نیز استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک موسسه یا سازمان صورت می گیرد و آنان را 

 (. 1396ه می کند )چایچی،وظایف و مسئولیتهای شغلی آماد

سب اهمیتی امروزه اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت بر هیچ سازمانی پوشیده نیست و هر سازمانی به تنا

وزش ضمن . آماختصاص می دهدرا به تربیت نیروی انسانی خود وقت و سرمایه ای  که به این مهم داده است

نان، در حل ضمن کوشش در افزایش توان مهارت و دانش کارکخدمتی که با دوره های حساب شده ادامه یابد و 

این رو تالش مستمر  مسائل و مشکالت محیط کار نیز چاره ساز باشد می تواند به بقای سازمان خود مطمئن باشد. از

ین نکته ضروری اذکر  در بهبود کیفیت آموزش ضمن خدمت می تواند منافع قابل مالحظه ای به همراه داشته باشد.

ه شده هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است ، مگر از آموزشهای ارائست که ا

 ارزشیابی به عمل آید.

عیین میزان رسیدن تثبت شده است .وی ارزشیابی را وسیله ای برای « رالف تایلر»اولین تعریف ارزشیابی به نام  

اهداف کلی و ویژه  د بود که پیش نیاز یک ارزشیابی دقیق تعیینبرنامه به هدفهای آموزشی می داند ، تایلر معتق

 است و وظیفه ارزشیابی سنجش این موضوع است که آیا اهداف تحقق یافته اند یا خیر. 

ارزشیابی را به عنوان یک گام پایانی در فرایند آموزش ، با هدف بهبود آموزش ویا انجام قضاوت در « ایزریل»

مورد ارزش و اثربخشی برنامه های آموزشی تعریف می کند. ارزشیابی، اطالعاتی رابرای توجیه اثربخشی برنامه 

رار آموزش برای زمانهای بعدی منظور می شود آموزش فراهم می سازد که با توجه به این اطالعات است که استم

.بسیاری از صاحبنظران معتقدند ارزشیابی یک فرایند منظم برای تعیین ارزش ، مقصود یا بهای چیزی است یا به 

قضاوت برای تصمیم گیری در مورد چیزی  بیان دیگر ارزشیابی جمع آوری منظم از توضیحات و اطالعات،

ی چنانکه درارتباط با آموزش باشد به معنای فرایند قضاوت درباره جنبه هایی از ارزشیاب (.Jack - 2003است)

رفتار یادگیرنده است وشامل مجموعه ای از مهارتهاست که به کمک آنها مشخص می شود یادگیرنده به اهداف 
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تعیین شده دست یافته است یا خیر. ارزشیابی جز جدایی ناپذیر یک نظام آموزشی است. )احمدی ، 

           المرضا.( غ

آموزش یا  ارزشیابی آموزشی فرآیند تفسیر نتایج از طریق سنجش اطالعات برای قضاوت در مورد اهداف کلی

م برای میزان موفقیت شرکت کنندگان در دوره آموزشی است. به طور کلی، ارزشیابی آموزشی رویکرد منظ

ت مفید و با ارزش در مورد برنامه آموزش کمک سیدن به تصمیماآوری داده است که به مدیران برای رجمع

 کند.می

ه فرآیند در مورد ارزیابی اثر بخشی آموزش، تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد و این به خاطر آن است ک

آموزش های  دستیابی به آن، کار دشواری است. ارزیابی اثر بخشی آموزش یعنی اینکه تا حدودی تعیین کنیم

 ده است.منجر به ایجاد مهارت های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی ش انجام شده تا چه حد

است و با این کار  بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان، الزمه فرایند آموزشهمانطور که اشاره شد 

یینه ای سو، آهای آموزشی از یک شود. درحقیقت ارزیابی اثربخشی دورهاست که حلقه آموزشی تکمیل می

ی آموزشی به فراهم می آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت ها

ه جنبه های مثبت بدست آورند و از سوی دیگر ، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز می سازد تا نسبت 

ها و فعالیتهای آموزشی نیروی انسانی یاری اثربخش کردن برنامهو منفی برنامه آگاهی پیدا کنند و از این راه به 

یین ارزش دوره های برسانند . همان طور که در بیشتر کتابها و مقاالت آموزشی و مدیریتی بیان شده است برای تع

ک ی کرک پاتریآموزشی مدل ها و الگوهای متعددی وجود دارد ، که از مهمترین آنها می توان به مدل ارزشیاب

(KIRK PATRICK.اشاره کرد )                                                                

 ارزشیابی آموزشی بیان کرک پاتریک سه دلیل اساسی برای

                                                   کندمی

 ازمان؛ سن در تحقق اهداف و رسالتهای وجیه دالیل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آت -1

صمیم گیری نسبت به ادامه برنامه ت -2

                                                                     آموزشی؛ 

 (Salvatore, Falletta -1998 )بهبود آموزش. -3

رزیابی اباشد، به بررسی و  می (cross sectional)مقطعی  –توصیفی در تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات 

ل دوم ضمن خدمت آموزگاران درس تربیت بدنی شهرستان میاندوآب در نیمسا دوره های آموزشیاثر بخشی 

ی آموزشی را می توان با در این مدل میزان اثربخشی برنامه ها. کرک پاتریک می پردازد بر اساس مدل 98-97

ضر که پژوهش حا قرارداد: سطوح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج،چهار مرحله مهم مورد ارزشیابی  استفاده از

 تنها سطوح واکنش و رفتار را مورد سنجش قرار داده است.
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منظور از واکنش میزان عکس العملی است که فراگیران به کلیه عوامل موثر در اجرای یک دوره آموزش از خود 

 نشان می دهند. 

 ( اندازه گیری می کند، نندگان را در موردبرنامه آموزش ) رضایتواکنش چگونگی احساس شرکت کدر واقع 

ر دوره آموزشی دچگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتار شرکت کنندگان در اثر شرکت نیز  منظور از رفتار

 حاصل می شود

 روش کار : 

ران تمامی آموزگاو جامعه آماری پژوهش شامل  (cross sectional)مقطعی  –این تحقیق از نوع توصیفی

یمسال در ن،آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب شرکت کننده در دوره های آموزش ضمن خدمت تربیت بدنی 

گیری به صورت سرشماری بوده و برای ارزیابی سطح  نمونه. ، می باشد بوده  40که تعداد آنها  ، 97-98اول سال 

 سازماندهیحوه و نامکانات ، مدرس ،  محتوی دوره)  فراگیران نسبت به دوره های آموزشیمیزان رضایت واکنش، 

اخذ جوابهای ه آنان درقالب پرسشنامه های طراحی شده مورد سنجش قرار گرفت . از آنجا ک دریافت نظرات ( با

شنامه با سئواالت پرس ظوردرست و معنادار از شرکت کنندگان در این مرحله بسیار مهم و حیوووواتی است، بدین من

پاسخ دهندگان  بسته طراحی گردید تا منجر به پاسخ های دقیق و بدون ابهام از طرف شرکت کنندگان گردد ، به

ام خانوادگی در تکمیل ناز ناشناخته ماندن آنها و محرمانه بودن اطالعات، اطمینان داده شد ) نیازی به ذکر نام و 

اص داده شد . موارد ی در فرم پرسشنامه برای ارائه سایر نظرات و پیشنهادات اختصپرسشنامه ها نبود ( و نیز بخش

 -ان دوره آموزشی  میزان دانش و مهارت در ارتباط با عنو –ارزیابی مدرس شامل فن بیان و قابلیت ارائه مطالب 

مومی استاد عزیابی استفاده مناسب از مواد کمک آموزشی و ار –جلب مشارکت فراگیران در مباحث توسط استاد 

، خوب  4امتیاز  =لی درجه ای لیکرت ) عا 4) نظم، رفتار و ..( بود.  در بررسی نظرات  شرکت کنندگان، از مقیاس 

 ( استفاده شد.    1امتیاز  =و ضعیف  2امتیاز  =، متوسط  3امتیاز  =

نظرات سرپرست  بررسی فراگیران با کاریمیزان تغییرات رفتاری دوره و تاثیر آن در رفتار در ارزیابی سطح رفتار، 

ت . در نظر سنجی های یا مدیر مستقیم که رفتار یادگیرنده را در محیط کار زیر نظر دارند مورد ارزیابی قرار گرف

د شرکت کننده، میزان بعمل آمده از مدیران و سرپرستان مربوطه مواردی از قبیل : تاثیر دوره در بهبود عملکرد فر

دن توانایی فرد در ارائه و ر ارتقای دانش فرد، میزان تاثیر دوره در تغییر رفتار، بهبود نگرش و باال برتاثیر دوره د

 انتقال مطالب دوره به همکاران و ...با استفاده از مقیاس لیکرت مورد سنجش واقع شد . 

رسشنامه پ ییایپاشد.  یبررس یتوسط کارشناسان و صاحبنظران آموزش ها پرسشنامه ییو محتوا یصور ییروا

 قابل قبول بود.   حدو در  86/0کرونباخ آن  یو آلفا یبررس

 برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی استفاده شد . 
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درنهایت بر اساس میانگین امتیازات به دست آمده ، دوره های آموزشی در سه طبقه تحت عنوان دوره های اثر 

( که نیاز به بازآموزی دوره داشته و دوره 2≤میانگین امتیازات<3مشروط اثر بخش) –( 3≤بخش)میانگین امتیازات

 میانگین امتیازات( تقسیم بندی شدند .<2های غیر اثربخش) 

 نتایج : 

مده، از میان دوره بر اساس نظر سنجی بعمل آ در راستای بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزشی آموزگاران،  

 .رار گرفتدوره آموزشی در قالب آموزشهای تخصصی ، عمومی ، مورد ارزیابی ق 30مجموعا های برگزار شده 

واحدها ، با توجه  بر اساس بررسی های بعمل آمده از نتایج ارزیابی و اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در

 به  نوع دوره ها) تخصصی ، عمومی( نتایج ذیل بدست آمد :

وره های ددرصد  79دوره آموزشی شغلی برگزار شده ،  30وزه عمومی ، از مجموع در واحدهای تابعه ح – 1

 ابی شده اند.درصد دوره های آموزشی مشروط اثربخش )نیاز به بازآموزی دوره ( ارزی 21آموزشی ، اثربخش و 

صد در 74تخصصی برگزار شده ،  –دوره آموزشی شغلی  30ر واحدهای تابعه حوزه تخصصی ، از مجموع د -2

 2ره (و درصد دوره های آموزشی مشروط اثربخش )نیاز به بازآموزی دو 24دوره های آموزشی ، اثربخش ، 

 درصد دوره های آموزشی ، غیر اثربخش ) نیاز به برگزاری مجدد دوره ( ارزیابی شده اند .

پس از بررسی اثربخشی دوره های آموزشی در حوزه عمومی و تخصصی ، اطالعات ذیل بدست 

 د:آم

وره های ددرصد  79دوره آموزشی شغلی برگزار شده ،  30در واحدهای تابعه حوزه عمومی ، از مجموع  – 1

 ابی شده اند.درصد دوره های آموزشی مشروط اثربخش )نیاز به بازآموزی دوره ( ارزی 21آموزشی ، اثربخش و 

درصد  74تخصصی برگزار شده ،  –دوره آموزشی شغلی  30ر واحدهای تابعه حوزه تخصصی ، از مجموع د -2

 2ره (و درصد دوره های آموزشی مشروط اثربخش )نیاز به بازآموزی دو 24دوره های آموزشی ، اثربخش ، 

 درصد دوره های آموزشی ، غیر اثربخش ) نیاز به برگزاری مجدد دوره ( ارزیابی شده اند .

 نتیجه گیری : 

یک سازمان به حساب می آید . یک سازمان حتی به فرض دارا بودن  نیروی انسانی مهمترین و راهبردی ترین منبع

مجهز ترین تجهیزات و تسهیالت ، برخورداری از پیشرفته ترین فناوری بدون بهره گیری از نیروی کار متخصص 

ف ما باید آموزش را نه به مثابه هزینه سازمانی ، بلکه باید جزو وظای نخواهد داشت. و تعلیم دیده توفیق کامل

 هزینه هایسازمانی و نوعی سرمایه گذاری تلقی کرد. از آن جایی که همه ساله سازمانهای مختلف آموزشی ، 

کنند و با توجه به اینکه اجرای این برنامه ها و دروه های هنگفتی را برای آموزش مهارتهای خاص صرف می

بی دقیق و علمی ضروری است که نقاط آموزشی از لحووواظ زمان، وقت بسیاری را طلووووب می کند یک ارزشیا

قوت و کاستیها و نیز راههای پیشرفت و اصالح آن و همچنین میزان تحقق اهداف و به طور کلی تصویری از 
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وضعیت اثربخشی آموزشی این دوره ها را نشان دهد. البته این ارزشیابی باید بر اساس اصول علمی و مبتنی بر 

 د تا نتایج مطمئنی را به همراه داشته باشد.اهداف و شرایط سازمان صورت پذیر

میزان  نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی درمجموع،

شده از  گر چه دوره های آموزشی برگزاراثربخشی دوره های آموزشی را در سطح خوب ارزیابی نموده اند.

دعا نمود که است ولی با توجه به محاسبات آماری انجام شده می توان ا برخوردار نبوده صد در صداثربخشی 

( ا اثربخشهدوره درصد  60بطور معنی دار از میانگین فرضی )  آموزش و پرورش  اثربخشی آموزشهای سازمانی

 باالتر بوده است.

ه کرک کاس است بسیار چالش برانگیز و حس واکنش و یادگیرینسبت به سطح  رفتار سطح با توجه به اینکه

برتغییر رفتارشان  پاتریک بدین منظور سه دلیل را در این مورد ذکر می کند: اوال شرکت کنندگان باید فرصتی را

ثا جو سازمانی است که را به صورت واقعی نمی توان پیش بینی کرد ثال به دست آورند. ثانیا : زمان تغییر در رفتار

زشیابی در زمانهای ارلذا پیشنهاد می شود  اردرحین کار تاثیر داشته باشدمی تواند بر تغییر کردن یا نکردن رفت

عینی کارکنان  تکرار شود . ارزیابی مناسب به منظور کسب اطمینان از وجود تغییرات رفتاری دائمی و همیشگی

ان ت امکدر صوردر محیطهای کاری توسط مدیران صورت گیرد بدین منظور چک لیست هایی نیز تعبیه گردد . 

 ه شود استفاد کنترل گروه ، ازبه منظور حذف عاملهای مزاحمی، که شاید در رفتار تاثیر داشته باشند

 منابع :

یابی مدیران بررسی مسائل و مشکالت شیوه های موجود ارزش (1395)احمدی ، غالمرضا. حکیمی، سید حسن.  -

 26، شماره از دیدگاه ارزشیابی شوندگان و ارزشیابی کنندگان ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش

 (. شیوه های آموزش ضمن خدمت. تهران: آن.1396چایچی، پریچهر ) -

 .رناتهران: مهرب انسانی )مبانی و فرآیندها(.(. برنامه ریزی آموزش منابع 1397سام خانیان، محمد ربیع ) -

- Hder .Jack (2003), Evaluation, MILIEU kontaktoosT – EUROPA. 

 
- Salvatore, Falletta (1998), Evaluating Training Program: The four levels by Donald 

Kirkpatrick,American ,Journal of Evaluation. Vol  .19. N.2. 
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  4،دکتر سارا کشکر 3،دکتر جواد شهالیی2دکتر فرزاد غفوری ،1*الهه مدادی نانسا

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، 1

 )*نویسنده مسئول(.. عالمه طباطبایی، تهران، ایران

المه گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ع. دانشیار مدیریت ورزشی، 4، 3، 2

 . طباطبایی، تهران، ایران

*Email: sm_nansa@yahoo.com 

 چکیده

فعالیتی  امروزه توجه به ورزش در امر توسعه یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. ورزش زمینه و هدف:

ی توان از مزایا و مابلیت های زیادی برای توسعه در خود نهفته دارد و با مدیریت و برنامه ریزی صحیح است که ق

بررسی نقش  در این راستا، هدف از پژوهش حاضرقابلیت های آن در جهت توسعه یک جامعه بهره برداری کرد. 

 ورزش بر توسعه بود.

و کتب  بود و برای رسیدن به هدف پژوهش مقاالت پژوهش حاضر به صورت مروری و کتابخانه ای روش کار:

 متعدد مورد مطالعه قرار گرفت.

ترین ( یکی از ابعاد با سریعSfDوسعه )در طول دو دهۀ گذشته، بخش ورزش برای تها نشان دادند یافتهها: یافته

در توسعۀ جامعه سازی ورزش و نیز محرک اصلی این باور بوده است که ورزش پتانسیل مشارکت رشد در جهانی

 و تغییر مثبت اجتماعی را دارد .

ص های اقتصادی ملی و بهبود شاخ ناخالص تولید افزایش باعث از لحاظ توسعه اقتصادی ورزش گیری:نتیجه

اجتماعی  ایه مهارت کند. همچنین باعث توسعه پیدا افزایش کار نیروی وری بهره که می شود باعث و شود می

می کند و  طرفبر را نسل اجتماعی نیازهای و در واقع اجتماعی های مهارت و اجتماعی سازگاری شود، می افراد

زم است الو به نظر می رسد  است، عجین یافتگی توسعه بالذا ورزش  در کل موجب توسعه اجتماعی می شود.

 مکاناتا و بودجه تخصیص الخصوص علی مناسب پشتیبانی و بسترسازی کالن، مسائل  خصوص درمدیران عالی 

ورزش جایگاه  یکشور برا ای توسعه های برنامه باشند و در داشته بیشتری دقت و ورزش توجه ی مقوله به مناسب

 و سهم مناسبی در نظر گرفته شود. 

 ورزش، توسعه، توسعه یافتگی کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1
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ورزش فعالیتی امروزه توجه به ورزش در امر توسعه یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. 

است که قابلیت های زیادی برای توسعه در خود نهفته دارد و با مدیریت و برنامه ریزی صحیح می 

توان از مزایا و قابلیت های آن در جهت توسعه یک جامعه بهره برداری کرد. این نقش آنقدر 

(  باید 1کرد.) ارزشمند و مهم است که نباید از هیچ تالشی در جهت بهره برداری از آن چشم پوشی

اذعان کرد که ورزش یکی از جنبه های اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل است و با توسعه 

 (2ارتباط تنگاتنگ دارد )

دانند. مسلماً  یمای  بیشتر صاحبنظرانِ توسعه، توسعۀ هموه جانبوه را مهومتورین هودف در هور جامعه

ها و  ر زمینهددسوت یابود، بوه خاطر فقدان توسعه  این مهم اگر جامعه در یک یا چند بعد خاص به

و فناوری می، ابعاد دیگر ممکن است با مسائل مهمی درگیر شود. موثالً اگر یک جامعه در حوزۀ عل

وژیک دچار اقتصادی به توسعه برسد، اما توزیع درآمدهاو فرصت ناعادالنه باشد، به لحاظ اکول

ه کند، های اجتماعی را تجرب ، ترافیک و ناهنجاریآلودگی شود، در حوزه شهری آلوودگی هوا

د، دچار تبعیض قومی و تبعیض نوژادی باشد، دچار فقدان مشارکت اجتماعی و سیاسی باشو

فراد جامعوه بوه اشوهروندان جامعوه احوساس تعلوق گروهی، ملی و اجتماعی نداشته باشند، یا این که 

وا آسوایش، بتوانود یوک زنودگی هموراه  ه ای نمویدیگوران اعتمواد نداشوته باشند، چنین جامع

ادار بودن شوادمانی و احوساس خوشبختی برای شهروندان خود فراهم کند. دستیابی به آرمان معن

نواقص  های انسانی است و در توسوعۀ زندگی فردی و اجتماعی، احساس شکوفایی تمامی قابلیت

 (3)چنوین آرمانی تحقق نخواهد یافت. 

 ز طریق ورزشتوسعه ا

ان به کار رفته در سراسر جه« توسعه»ورزش، به مدت طوالنی به عنوان ابزار استداللی و عملی برای 

ای طورهاست. در واقع، در طیف وسیعی از مبشران اجتماعی، اخالقی و ورزشی، ورزش وضعیت اس

شته و قطعی دا رسد جایگاه مثبتنظر می موردی که به -( 2داشته است )و آن را حفظ کرده است( )

ترین رشد ع( یکی از ابعاد با سریSfDدر طول دو دهۀ گذشته، بخش ورزش برای توسعه )( 4)باشد 

سازی ورزش و نیز محرک اصلی این باور بوده است که ورزش پتانسیل مشارکت در در جهانی

 (5توسعۀ جامعه و تغییر مثبت اجتماعی را دارد )
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که در صحنۀ  -گروهیهای درونکوچک در فعالیتهای شخصی در مقیاس تعامالت اولیه و شبکه

تواند به الگوهای )نظیر ورزش، رویداد، و یا اوقات فراغت( می -شودورزشی و رویداد اعمال می

 از همگانی و عمومی اجتماعی و فرهنگی مسائل از یکی بعنوان ورزش (6تری تبدیل شود)بزرگ

 فرهنگی اجتماعی، متعدّد کارکردهای و قشن که بوده برخوردار مختلف جوامع در خاصی اهمّیت

 (.7) گذارد می برجای المللی بین و ملّی مناسبات در را زیادی تحوالت و تأثیرات و داشته ارتباطی و

 ورزش از و گردیده مطرح ای گسترده بطور زیست محیط و ورزش موضوع گذشته، سال چند در

 منشور آنکه از پس شود. می برده نام پایدار توسعه اصول به دستیابی جهت در ابزاری عنوان به

 المپیک منشور رکن سومین بعنوان فرهنگ و ورزش از پس زیست محیط و اصالح المپیک

 المپیک المللی بین کمیته در 1996 سال در زیست محیط و ورزش کمیسیون گردید، مطرح

) 1IOC( زیست محیط حفاظت زمینه در چشمگیری اقدامات بحال تا زمان آن از .گردید تشکیل 

 (.8است) گرفته صورت

: توسوعه الحو در کشورهای در «توسوعه برای ورزش»( در پژوهشی با عنوان 2016رایز و همکاران )

آشکارا « رزشتوسعه از طریق و»ریودوژانیروعنوان کرده اند که: اصطالح  در دهکده المپیک موورد

رغم افزایش گفتمان کند. علیرسانی میاطالعین زمینه را اهای دولتی و اقدامات دولت در سیاست

که توسط دولت « ورزش برای توسعه»های ، واقعیت برای برنامه«ورزش به عنوان ابزار توسعه»مثبت 

های مورد نیاز جهت گذاریها از توجه و سرمایهشوند، این است که این برنامهبندی و اجرا میبودجه

 شوند.مند نمیرهشدۀ خود بهدستیابی به اهداف تعیین

 چگونه اینکه مورد در سازیسازمانی مفهوم هیبریدیتی یک: ( در مقاله ای با عنوان2017اسونسون)

دهند، عنوان می کند که می پاسخ واگرا نهادی هایتقاضا به صلح هایسازمان و توسعه برای ورزش

فعالیت های مبتنی بر ورزش را در   SDPبرخالف سازمان های ورزشی سنتی، افراد درگیر در 

امتداد دیگر برنامه های آموزشی یا حمایت اجتماعی که هدفشان یک یا چند مسئله اجتماعی از 

جمله برابری جنسیتی، آموزش بهداشت، معیشت، ظرفیت اجتماعی و حل منازعات است، انجام می 

پارادایم های متقابال سازگار  دهند. همچنین توسعه ی ورزش و توسعه از طریق ورزش را به عنوان

                                                 
1 International Olympic Committee 
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در نظر می گیرند و نه پارادایم های متناقض. همزیستی این رویکردهای متفاوت به ویژه زمانی مهم 

 است که ورزش در شرایط اضطراری پس از فاجعه استفاده شود.

ا اندازهها و چشم( در پژوهشی با عنوان مدیریت ورزش برای توسعه: بازتاب2017اسکولنکورف، )

را  SFD و مقاالت حوزه مربوطه را بررسی کرده و به طور کلی طرح های SFD، طرح های اولیه 

ت، بخش موضوعی تقسیم بندی کردند: ورزش و معلولیت، ورزش و آموزش، ورزش و جنسی 7در 

 ورزش و سالمتی، ورزش و صلح و نیز ورزش و انسجام اجتماعی.

ورزش  انرینگرش متخصصان و مد سهیو مقا یبررس وان( در پژوهشی با عن1392قائدی و همکاران )

سیدند که ربه این نتیجه ، یتوسعه اجتماع یبر شاخص ها یو قهرمان ینقش ورزش همگان نهیدر زم

  ورزش همگانی زیربنای توسعه اجتماعی و همچنین ورزش قهرمانی است.

 بحث و نتیجه گیری

و ی است زبان مشترک  مسائل اجتماع ورزشنتایج پژوهش های متعدد بیانگر این حقیقت است که 

 ورزش .شود می شود، کنترلمی هدایت هیجانات ورزش طریق از  ل یک ملت میتواند باشد.حا زبان

قای فرهنگ یک نظم تعاملی و تفکر منطقی و عقالنی در جامعه بوده و در ارتگذارنده  نمایش به

توان وزن مناسب برای ورزش می فرهنگی یافتگی توسعه میزان اساس بر بنابراینجامعه دخیل است، 

 اهده کرد.را در بین کشورها در مقایسه با هم) چه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته( مش

 جتماعا و گرایی جمع شود، می اجتماعی افراد های مهارت توسعه و تفاهم باعث همچنین ورزش

 را نسل یاجتماع نیازهای و در واقع ماعیاجت های مهارت و اجتماعی سازگاری واقع در و گرایی

 واند انسجامجمع کرده و می ت مختلف های بخش هوادار و گروه، تیم، در را افراد میکند و برطرف

زد و در کل گریزی ها را برطرف می سا اجتماع ا و ها افسردگی و ها انزوا کند، ایجاد اجتماعی

 ملی لصناخا تولید افزایش باعث اقتصادی ورزشاز لحاظ توسعه  موجب توسعه اجتماعی می شود.

 لحاظ زنیروی کار ا افت   کند پیدا افزایش کار نیروی وری بهره که می شود باعث و شود می

 بیشتر عمر لطو  بیشتر، های ساعت افراد که شود باعث تواند می ورزش ،بیماری ها کاهش پیدا کند

 باعث دالیل مینه به ورزش  برسند، شان اشتغال به باشندو داشته کاری های فعالیت بیشتری زمان و ،

  شودمی بهتر تولید و بیشتر تولید
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 یعنی است، عجین یافتگی توسعه بابا توجه به مطالب بیان شده می توان به این نتیجه رسید که ورزش 

دارد و با  فرهنگی سیاسی و زیست محیطی اقتصادی اجتماعی لحاظ به فردی به منحصر تاثیر ورزش

 کالن، مسائل  خصوص درتوجه به این نقش و جایگاه به نظر می رسد الزم است مدیران عالی 

ورزش  ی مقوله به مناسب امکانات و بودجه تخصیص الخصوص علی مناسب پشتیبانی و بسترسازی

ورزش جایگاه و سهم  کشور برای ای توسعه های برنامه باشند و در داشته بیشتری دقت و توجه

 مناسبی در نظر گرفته شود. 

 منابع: 
، (. مجموعه ورزشووی مشووهد، پایان نامه کارشووناسووی ارشوود1383حسووینی ابریشوومی، امیر ) .1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.

2. Coalter, F. (2010). The politics of sport-for-development: Limited focus 

programmes and broad gauge problems? International Review for the 

Sociology of Sport, 45(3), 295–314. 

امۀ علمی و ، فصلن"توسعۀ فرهنگی و توسعۀ اجتماعی در ایران"(، 1389بابایی فرد، اسداله ) .3

 .56 -7.صص 3پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 

4. Reis ,A.C., Vieira, M.C., &  Sousa-Mast, F. R.(2016). ‘‘Sport for 

Development’’ in developing countries: The case of the Vilas Olı´mpicas 
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از این قدرت و سیاست از جمله مؤلفه های مهم زندگی اجتماعی و سازمانی هستند.  زمینه و هدف:

ها در شناخت هر سیستم؛ این پژوهش با هدف شناخت  رو با توجه به اهمیت شناخت فرایند

فرایندهای اثر گذار بر سیستم ورزش کشور؛ به تحلیل مؤلفه های قدرت در سیاست گذاری های 

 ورزش کشور پرداخته است.

ظریه داده ناین پژوهش از نظر نوع راهبرد، از جمله پژوهش های کیفی است که به شیوه  روش کار:

ته ای با صاحب نه گیری به شیوه نظری انجام شد و مصاحبه های نیمه ساختاریافبنیاد اجرا شد. نمو

وری نفر( صورت پذیرفت. جمع آ 12نظران دانشگاهی و مدیران بخش های مختلف ورزش کشور )

ونده که از جمله شو تحلیل داده ها بطور همزمان انجام گرفت. برای تحلیل یافته ها از رهیافت ظاهر 

 یه نظریه داده بنیاداست، بهره برده شد.رهیافت های نظر

مؤثر در سیستم ورزش کشور است. که  عمده ترین عنصرها نشان دادند قدرت سیاسی یافتهها: یافته

یت مسائل خود، موجب سه عامل مهم و اثر گذار در فرایند ورزش کشور شده است. به عبارتی اهم

عامل،  ش کشور به عنوان زیربنایی ترینسیاسی، و یا به عبارتی سیاست زدگی در مدیریت ورز

عیین موجب اولویت نداشتن آموزش در سیستم ورزش کشور، اهمیت پایین شایسته ساالری در ت

ی مدت و الزام مدیران  و نهایتا مشکالتی چون عدم وجود و یا عدم اجرای برنامه های کالن  طوالن

شاهده در روز مسائلی در سطح قابل مآور در ورزش کشور شده است. نهایتا این سه عامل موجب ب

الی، مسیستم ورزش کشور شده است که از آن جمله می توان به مشکالت ساختاری و تنگناهای 

ی و عدم عدم تبیین روشن اهداف و استانداردها، ضعف نظارتی و کمبود زیر ساخت های توسعه ا

ن هماهنگی مطلوب بیهماهنگی مطلوب بین ساختارهای مختلف درگیر ورزش در کشور و عدم 

 ساختارها با اهداف، اشاره نمود. 

 

انند قدرت حرفه به نظر می رسد سیاست زدگی و غلبه قدرت سیاسی بر دیگر مؤلفه های قدرت م گیری:نتیجه

ری در ای، قدرت قانونی، قدرت اطالعاتی، قدرت ارتباطی و قدرت کاریزماتیک؛ موجب کاهش شایسته ساال

 ر بوده است. تبع آن در سیاست های اجرایی در سطح خرد و کالن ورزش کشور تأثیر گذاانتخاب مدیران و  به 

 سیاست گذاری، سیستم ورزش کشور، مؤلفه های قدرتکلیدواژه ها: 
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 مقدمه: .1

قدرت از عمده ترین مفاهیمی است که همه تالش های نظری و بنیادی را به خود معطوف 

ساخته و در همه سطوح مدیریت سازمان تأثیر گذاراست. از سوی دیگر سیاست و ورزش 

(. سیاست سازمان، مجموعه 1388همواره دارای اثرات متقابل بر هم بوده اند )ملکوتیان، 
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ب قدرت، افزایش و اعمال قدرت و به کارگیری سایر فعالیت هایی است که برای کس

منابع به وسیله اشخاص انجام می شود تا از آن طریق بتوانند در موقعیت های نامطمئن به 

هدف های دلخواه خود برسند. بررسی تاریخی ورزش در کشور ما نشان دهنده نقش پر 

رعرصۀ رنگ دولت در این حوزه است؛ که بتدریج موجب کاهش نقش مردم د

سیاستگذاری و برنامه ریزی ورزش گردیده و همین مسئله نیز به حاکمیت نگرش دولتی 

(. برخی پژوهش های اخیر در 92در عرصۀ تربیت بدنی و ورزش انجامیده است )امیری،

این زمینه نیز به احاطه سیاست در ورزش کشور به عنوان یک محدودیت توسعه ای، در 

؛ 93زش کشور اشاره داشته اند )خسروی زاده و همکاران، توسعه ابعاد مختلف سیستم ور

( در پژوهشی که با 1397(. شیره پز آرانی و همکاران)95محمدی مغانی و همکاران، 

سه مؤلفه انجام شد؛  شناسایی مؤلفه های مؤثر بر کارکرد سیاسی تفکر استراتژیکهدف 

مؤلفه های  را به عنوان بازی منابع قدرت، ساختار انگیزشی و انتظارات ذینفعان و قوانین

سه مؤلفه میدان قدرت، ساز وکار نفوذ و نحوه شناسایی کرد. همچنین این پژوهش علی 

را به عنوان معلول، تحلیل نمود. در پژوهشی دیگر، که به بررسی منافع  تعامل ذینفعان

قدرت مدیران ادارات تربیت بدنی و سالمت سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان 

اصفهان پرداخته شد؛ نتایج نشان داد که بین قدرت مقام و با عامل های یگانگی نهادی، 

ساخت دهی و پشتیبانی منابع از سالمت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 

قدرت شخصی مدیران ادارات نیز بر مؤلفه های یگانگی نهادی نفوذ مدیر و مالحظه گری 

(. 1393تأثیر معنی داری دارد )علیدوست قهفرخی و شایگان، منابع از سالمت سازمانی 

با توجه به اهمیت قدرت و سیاست به عنوان مؤلفه های مهم و تعیین کننده در زندگی لذا 

اجتماعی و سازمانی؛ تحلیل پدیده های قدرت و سیاست از جمله ابزاهایی است که به 

ن پژوهش با هدف شناخت درک فرایندهای سازمانی کمک می کند. از این رو، ای
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فرایندهای اثر گذار بر سیستم ورزش کشور؛ به تحلیل مؤلفه های قدرت، در سیاست 

 گذاری های ورزش کشور پرداخته است.

  شناسی:روش .2

اهبرد، کیفی و با توجه به ماهیت مبهم متغیرهای این مطالعه، در این پژوهش از نظر نوع ر

ه جمع آوری بای استفاده شد. ابتدا به روش استقرایی از نظر روش اجرا از نظریه زمینه 

حبه های داده ها اقدام شد. بدین منظور از روش نمونه گیری نظری استفاده شد و مصا

زش نیمه ساختاریافته ای با صاحب نظران دانشگاهی و مدیران بخش های مختلف ور

گرفت  مان انجامنفر( صورت پذیرفت. جمع آوری و تحلیل داده ها بطور همز 12کشور )

 برده شد. و به منظور تحلیل یافته ها از رهیافت ظاهر شونده و نظریه زمینه ای بهره

 ها: . یافته3 

ر اولین سطح دکد گذاری باز که اولین مرحله در تحلیل به شیوه داده بنیاد است، مفاهیم 

ندرج در مم انتزاع شکل می گیرد. در ابتدا همه چیز کدگذاری شد. کدها بر اساس مفاهی

ین مفاهیم با واژه ها استخراج شد. در واقع واحد تحلیل، مفاهیم بودند و نه واژه ها. ا

م جدید شکل گردآمدن داده های بیشتر، از طریق مقایسه مداوم، در هم ادغام شد و مفاهی

ا یکدیگر، گرفت. در این پژوهش با مطالعه کد ها و مفاهیم  و مقایسه مستمر مفاهیم ب

الح استخراج گردید و این مقوالت در یک فرایند تحلیل رفت و برگشتی اصمقوالت 

ظری نام نگردید. سپس به یافتن روابط بین آنها اهتمام شد. این فرایند که کدگذاری 

ند. این مرحله کدارد، روابط بین کدهای باز را بوسیله تولید فرضیه هایی، مفهوم سازی می 

ل شد و نجام گرفت و روابط بین مقوالت فرعی حاصبه شکل منعطف و کامالً انتزاعی ا

 لذا مقوالت اصلی در این مرحله شکل گرفت.

شده،  انجام و نظری باز های کدگذاری انتخابی، کدگذاری از استفاده در مرحله بعد با

 با سپس و شد تکمیل نظری چارچوبی در ها پاالیش مقوله و سازی یکپارچه طریق از

های  مقوله پرکردن آن؛ منطق در خلل نداشتن و انسجام درونی لحاظ از طرح بازبینی
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زائد، مدل نهایی ارتباط بین مؤلفه های قدرت استخراج  های مقوله هرس و ناپرورده

 گردید.

اف ناسازگار، باورهای متفاوت مؤلفه هایی چون وابستگی متقابل قدرت ها، اهد ها نشان دادندیافته

زش کشور عامل افزایش تعارضات سازمانی در کلیه سطوح خرد و کالن سیستم ور و کمیابی منابع

التر از عمده ترین منبع قدرت در ابعاد سیاسی ورزش کشور باقدرت سیاسی شده است. از طرفی 

. قدرت تخصص، قدرت مرجعیت، قدرت علمی و اطالعاتی، قدرت ارتباط و قدرت قانونی است

رتی اهمیت و اثر گذار در فرایند ورزش کشور شده است. به عبا که این خود، موجب سه عامل مهم

ی ترین مسائل سیاسی، و یا به عبارتی سیاست زدگی در مدیریت ورزش کشور به عنوان زیربنای

ی در عامل، موجب اولویت نداشتن آموزش در سیستم ورزش کشور، اهمیت پایین شایسته ساالر

والنی مدت و ط م وجود و یا عدم اجرای برنامه های کالن تعیین مدیران  و نهایتا مشکالتی چون عد

ابل مشاهده قالزام آور در ورزش کشور شده است. نهایتا این سه عامل موجب بروز مسائلی در سطح 

ای مالی، در سیستم ورزش کشور شده است که از آن جمله می توان به مشکالت ساختاری و تنگناه

ی و عدم ا، ضعف نظارتی و کمبود زیر ساخت های توسعه اعدم تبیین روشن اهداف و استاندارده

ن هماهنگی مطلوب بین ساختارهای مختلف درگیر ورزش در کشور و عدم هماهنگی مطلوب بی

 ساختارها با اهداف، اشاره نمود. 

 گیری: نتیجه

ستم در سی با توجه به نتایج این پژوهش به نظر  می رسد سیاست به عنوان برآیند مؤلفه های قدرت

. از نتایج ورزش کشور موجب بروز ضعف مدیریت در سیستم ورزش کشور شده است

آن می توان به مشکالت ساختاری و تنگناهای مالی، عدم تبیین روشن اهداف، استانداردها و برنامه 

ها، ضعف نظارتی و کمبود زیر ساخت های توسعه ای و عدم هماهنگی مطلوب بین ساختارهای 

این در کشور و عدم هماهنگی مطلوب بین ساختارها با اهداف، اشاره نمود.  مختلف درگیر ورزش

عوامل در نهایت موجب عدم تحقق اهداف برنامه ها و سیاست های ورزش و تربیت بدنی 

شده و مشکالتی را در راه توسعه ورزش کشور به وجود آورده است. در واقع محیط 

ه که به طور غایی بر سیاست های سیاسی ورزش محدودیت های سازمانی ایجاد نمود
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خرد و کالن سیستم ورزش و تدوین اهداف و نتایج قابل حصول تأثیر می گذارد. تعارض 

حاصل از اعمال قدرت های ناسازگار موجب شده که در بسیاری از مواقع اهداف 

ناسازگاری در سیستم ورزش کشور دنبال شود که نهایتا به کاهش کارایی و اثر بخشی 

ها منجر شده است. این پژوهش نهایتا مذاکره بر سر اهداف را به عنوان راه حل  برنامه

 کاهش تعارضات به مدیران ارشد ورزش کشور پیشنهاد می دهد.

 منابع:

ر دتبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی "(. 1392امیری، مجتبی)

 .106-83، ص 4 ، ش5 دورۀ، مجلۀ مدیریت ورزشی، "توسعۀ ورزش

ناسایی ش " (.1397شیره پز آرانی، علی اصغر؛ حسینی، میرزا حسن؛ محمودی میمند، محمد؛ امینی، محمدتقی)

، 6دوره "دیمتل مؤلفه های مؤثر بر کارکرد سیاسی تفکر استراتژیک )استراتژی مشروعیت( با استفاده از تکنیک

 .78-59،  ص 2شماره 

رکت بخش موانع سرمایه گذاری و مشا"(. 1393بهرامی، علیرضا و حقدادی، عابد ) خسرویزاده، اسفندیار؛

 .222-207، ص 24، مطالعات مدیریت ورزشی، ش"خصوصی در ورزش استان مرکزی

ای نظری، به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده ه"(. 1392دانایی فرد، حسن )

 .31-5، ص 7(1. اندیشه مدیریت راهبردی، ش )"ازمانی و ملیروایت مفهومی و پیامدهای س

ان در ادارات بررسی رابطه سالمت سازمانی و قدرت مدیر"(. 1393علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ شایگان، حامد )

ال اول، شماره ، مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، س"تربیت بدنی استان اصفهان بر اساس مدل دو عاملی قدرت 

2 ،65-75. 

ش سیاسی تحلیل عاملی نق "(. 1395محمدی مغانی، حجت؛ کاشف، سید محمد؛ هنری، حبیب؛ قره خانی، حسن )

، 13(4. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، ش )"دولت در اجرای سیاست خصوصی سازی صنعت ورزش

 .61-72ص 

 .301-316، ص 39(2. فصلنامه سیاست، ش )"ورزش و سیاست"(. 1388ملکوتیان، مصطفی )

 تحلیل فرایندهای مؤثر بر توسعه پایدار درسیستم ورزش 
 مهتاب ناصح

 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
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با توجه به  توسعه پایدار ارزش مثبتی است که کامیابی در اینده را تضمین می کند. زمینه و هدف:

ی دیگر اهمیت در سازمان ها از یک سو و از سوتوسعه پایدار برنامه ریزی جهت دستیابی به اهمیت 

هدف تحلیل  روز افزون ورزش به عنوان ابزاری جهت تحقق توسعه پایدار در جامعه، این پژوهش با

 دهای مؤثر بر توسعه پایدار در سیستم ورزش انجام گرفت.فراین

که  است کیفی پژوهشی راهبرد، نوع نظر از و هدف، توصیفی نوع نظر از پژوهش این روش کار:

 اطالعات آوریجمع نظریه داده بنیاد برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به منظور در آن از شیوه

 نظران،را صاحب  جامعه آماری این پژوهش .ساختار یافته استفاده شدو نیمه  عمیق هایمصاحبه از

و  شد آغاز به صورت هدفمند گیریزمینه ورزش تشکیل دادند. نمونه در کارشناسان و خبرگان

 یافت. ادامه هاداده اشباع تا نظری گیرینمونه براساس شیوه 

تدوین  -2تربیتی -ش آموزشیتوجه به ورز -1چهار مقوله اصلی مشتمل بر: . یافته های این پژوهش ها:یافته

نظارت و  -4ای بلند مدت و الزام آور و تدوین طرح ه -3برنامه جامع هماهنگ کننده سازمان ها و وزارتخانه ها 

رفی یی و معشناسا کنترل مؤثر و کارامد را به عنوان مهمترین فرایندهای مؤثر بر توسعه پایدار درسیستم ورزش،

 نمود. 
ری دارد بطوریکه این به نظر می رسد رویکردهای جاری برنامه آموزشی تربیت بدنی نیاز به بازنگ گیری:نتیجه

رفی این علوم و برنامه قادر باشد در دوران مدرسه دانش آموزان را درگیر  فعالیت های جسمانی نماید و از ط

ر یک برنامه جامع کاربرد داشته باشد. چنانچه این تغییر رویکرد دمهارتهای حرکتی در دوران پس از مدرسه نیز 

داف برنامه و طوالنی مدت در سطوح باالی کشور تدوین گردد و سیاست های کنترلی مناسب به منظور تحقق اه

 ست یافت.تدوین و اجرا گردد می توان به توسعه پایدار در ورزش و حتی توسعه اجتماعی از طریق ورزش د

 نظریه توسعه ورزش، نظریه داده بنیادتوسعه پایدار، سیستم ورزش کشور، کلیدواژه ها: 

 مقدمه: .1

 ضرورت توسعه پایدار ارزش مثبتی است که کامیابی در اینده را تضمین می کند از این رو

 به انکارناپذیر است. نگاهی توسعه به یابی دست مسیر در گذار سیاست کالن های برنامه وجود

 پایدار ای توسعه به یابیدست که کند می روشن را نکته این توسعه یافته و کشورهای پیشرفته
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در تصمیم  باشند قادر که گونه آن افراد، تفکر برای منظم و منسجم سیستمی توجه به ایجاد بدون

 کشور بهترین صالح و خیر جهت در ها، سازمان و دیگران خود، هدایت و مسائل حل گیری ها،

دلیل تاثیرات زیادی که ورزش  به . بعالوه،کند می جلوه حیاتی و ضروری امری نمایند، ایفا را نقش

در سالمت افراد، آموزش، مسائل اخالقی، نیروی کار، تولید و کارایی در جامعه دارد؛ خط مشی 

پدیده  توسعه (.1ورزش را با بررسی سیاست های اصلی در جامعه باید مورد توجه قرار داد )توسعه 

از دیدگاه ها و مقیاس های  ای کیفی است و از این رو با رشد متفاوت است. توسعه را می توان

. یکی از (2و یا در مقیاس های ملی، منطقه ای و شهری به آن توجه نمود ) مطالعه کردمتفاوت 

سطح را در ورزش معرفی می  چهار است که (2005همکاران) و 1مدل مول موجود، مقیاس های

این مراتب به هم مرتبط و وابسته اند؛ زمانی که ورزش آموزشی از پایه گسترده ای برخوردار   ند.ک

باشد، آنگاه دستیابی به اهداف ورزش همگانی ساده تر است و در این صورت نیز استعدادیابی راحت 

 ل برمشتممدلی نیز ( 2009)و همکاران 2کوت .تر و قهرمانی و پیروزی دست یافتنی تر می گردد

نیز برای  (2015)و همکاران 3وود(. 3پیشنهاد دادند) به منظور توسعه مشارکت ورزشی را مقیاس7

هشت شاخص زیست محیطی را در سیاست گذاری های توسعه  تحقق توسعه پایدار در ورزش

(. این پژوهش نیز قصد دارد با تحلیل خرده سیستم های موجود در سیستم 4)معرفی کردند ورزش

 بپردازد. کشور به تحلیل فرایندهای مؤثر بر توسعه پایدار درسیستم ورزشورزش 

  شناسی:روش .2

و نیمه  عمیق هایمصاحبه از اطالعات آوریانجام شد. به منظور جمع کیفی رویکرد این پژوهش با

زمینه  در ناسانکارش و خبرگان نظران،جامعه آماری این پژوهش را صاحب  .ساختار یافته استفاده شد

 و تحلیل جزیهت یافت. برای ادامه هاداده اشباع تا نظری ورزش تشکیل دادند. نمونه گیری به شیوه

 د. جمعش استفاده کوربین و استراوس ای( مرحله مداوم )سه ای مقایسه تحلیل روش از ها داده

 رب جدید شرکت کنندگان و ها انجام شد و سؤال همزمان صورت به ها داده تحلیل و آوری

  .شدند انتخاب ها، داده مقایسه مستمر اساس

                                                 
1. Mull 

2. Côté 

3. Wood 
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 ها: . یافته3

با مقایسه این  ابتدا مفاهیم در چند مرحله از متون مصاحبه ها استخراج گردید. سپس در مرحله بعد

تایج نشان داد مفاهیم با هم و با قیاس با مسئله اصلی پژوهش، مقوالت اصلی پژوهش پدیدار گشت. ن

زش ورزش در مدارس و تربیتی و آمو-مل بر توجه به ورزش اموزشیچهار مقوله اصلی مشت

طرح های  مهدکودک ها، تدوین برنامه جامع هماهنگ کننده سازمان ها و وزارتخانه ها ، تدوین

ثر و کارامد، بلند مدت الزام آور در سطوح باالی کشور در زمینه توسعه ورزش، نظارت و کنترل مؤ

  (.1)شکل مؤثر بر توسعه پایدار درسیستم ورزش، استخراج گردیدبه عنوان مهمترین فرایندهای 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گیری: نتیجه
به نظر می رسد رویکردهای جاری برنامه آموزشی تربیت بدنی نیاز به بازنگری دارد بطوریکه این 

باشد در دوران مدرسه دانش آموزان را درگیر  فعالیت های جسمانی نماید و از طرفی  برنامه قادر

این علوم و مهارتهای حرکتی در دوران پس از مدرسه نیز کاربرد داشته باشد. چنانچه این تغییر 

تدوین نظام مؤثر و کارآمد در نظارت   
 ()+تدوین برنامه اجراییو کنترل 

تدوین طرح های بلند مدت الزام 
آور در سطوح باالی کشور در 

)+تدوین  زمینه توسعه ورزش 
 (ساالنه برنامه اجرایی

 

هماهنگ کننده تدوین برنامه جامع 
سازمان ها و وزارتخانه ها )+تدوین 

 برنامه اجرایی(

پایدار در توسعه 

 ورزش

توسعه اجتماعی 

 از طریق ورزش

توسعه ورزش 
 توسعه سیستم ارزشیابی

 مبتنی بر شایسته ساالری

توسعه سواد جسمانی 

دارس مدر  ورزش آموزشیتوجه به 

 )+تدوین برنامهو مهدکودک ها 

تحول آموزش و پرورش با  اجرایی

 بر ورزش(تأکید 

برنامه ریزی و هدف گذاری 

اصالح نظام کنترل 

 اصالح دیدگاه مدیریت عالی

 ورزشکشور نسبت به اولویت 
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رویکرد در یک برنامه جامع و طوالنی مدت در سطوح باالی کشور تدوین گردد و سیاست های 

به منظور تحقق اهداف برنامه، تدوین و اجرا گردد می توان به اهدافی چون توسعه  کنترلی مناسب

سواد جسمانی، شایسته ساالری و نهایتا توسعه پایدار در ورزش دست یافت. حتی ادعای گزافی 

نیست که می توان از طریق توسعه پایدار در ورزش به عنوان یکی از ابزار توسعه اجتماعی به توسعه 

 یز از طریق ورزش دست یافت.پایدار ن
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 چکیده:
 و انیسازم بدبینی بر موثر عوامل تبیین برای مدلی طراحی حاضر مطالعه هدف اصلی 

  .بود جوانان و ورزش وزارت نفرپرسنل 880با حجم نمونه  آن پیامدهای

 دارد وجود جوانان و ورزش وزارت کارکنان بین در سازمانی بدبینی دادند نشان ها یافته

 اریک تجربیات و مثبت کاری تجربیات فردی، های تفاوت جمله از عوامل دسته سه و

 بدبینی بر یفرد تفاوتهای تاثیر راستا این در. است تاثیرگذار سازمانی بدبینی بر منفی

 منفی ایپیامده دارای سازمانی بدبینی همچنین. است دیگر عامل دو از بیشتر سازمانی

 یامدپ مهمترین و سازمانی تعهد کاهش نگرشی پیامد مهمترین. است رفتاری و نگرشی

 .است سازمانی عملکرد کاهش رفتاری

 رشیپیامدهای نگ –تجربه کاری  –اختالفات فردی  –بدبینی سازمانی  کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 

 مقدمه:.1

دهد که با گذشت زمان و پیجیده شدن محیط های کاری ضرورت پرداختن به ها نشان میواقعیت 

مباحث جدیدتر در عرصه مطالعات سازمانی که بر کارایی هر چه بیشتر کارکنان اثر گذار است، 

نی وری سازمان دارند یعشود منابع انسانی نقش مهمی در افزایش و کاهش بهرهروز به روز بیشتر  می

اگر سازمان از بیشترین سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخوردار باشد اما فاقد نیروی انسانی 

مولد و با انگیزه و همچنین مهارت و دانش الزم برای ایجاد تعامل در درون و برون سازمان باشد به 

ورزش و جوانان  (. از این رو در سازمانی مانند وزارت85: 1392هدف خود نخواهد رسید )مهداد، 
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که ماموریت و رسالت اصلی آن ایجاد زمینه و بستری مناسب برای ارائه خدمات مختلف ورزشی 

در سراسر کشور به منظور افزایش سطح سالمت آحاد مردم از طریق فعالیتهای بدنی و ورزشی است، 

ز اهمیت باالیی توجه ویژه به کارکنان به عنوان بزرگترین سرمایه سازمانی و ارتباط بین آنان ا

 باشد برخوردار می

 

 روش ها :  شناسی:روش .2

رای جکمع باین مطالعه بر اساس هدف از نوع کاربردی  است بررسی توصیفی و از نوع همبستگی و 

الت ساختاری و آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است برای تعیین روایی ابزار از مدل معاد

 الفای کرونباخ استفاده شده است..برای اطمینان از ضریب 

 

دی کارکنان نقش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد که تفاوتهای فر :هایافته

ای روانی مثبت از مهمی در بروز رفتارهای بدبینانه سازمانی دارد. بطوریکه افرادی که دارای ویزگیه

ان احساس  بر اتفاقات خوب سازمانی و تحقق اهدافقبیل عالقه مندی به سازمان  هستند  در برا

 روانی حاالت با . در مجموع می توان گفت در سازمانها بیشتر با  افرادهیجانی به انها دست می دهد

ه چشم بی منفی مواجه هستیم و وجود این ویژگی منفی روانی در انها سبب می شود که به همه ب

و ضایع شدن  شکل بگیرد که دیگران در صدد پایمال سازی اعتمادی نگاه کنند و این نگرش در انها

قوانین رایج  حق انها هستند لذا باعث می شود انها پیش دستی نموده و عملکرد انها مخالف عرف و

 سازمانی باشد.

 گیری:نتیجه

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد که تفاوتهای فردی کارکنان نقش مهمی  

روز رفتارهای بدبینانه سازمانی دارد. بطوریکه افرادی که دارای ویزگیهای روانی مثبت از قبیل در ب

عالقه مندی به سازمان  هستند  در برابر اتفاقات خوب سازمانی و تحقق اهداف ان احساس هیجانی 

داوطلب  به انها دست می دهد و از بودن در این سازمان احساس افتخار می کنند و مشتاقانه خود را

انجام امور جدید در سازمان می بینند امکان وقوع رفتارهای بدبینانه از انها به کمترین حد ممکن می 

رسد. این در حالی است که کارکنان با گرایشات منفی از قبیل بی صبری در مقابل نامالیمات 
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اب در انها به سازمانی و نارحتی با کوچکترین برخورد سازمانی و یا افرادی که ویزگیهای اضطر

حدی است که تمرکز سازمانی ندارندو در برخورد با ارباب رجوع به پرخاشگری می پردازند افرادی 

هستند که مستعد بروز رفتار بدبینی سازمانی هستند. این افراد همواره برای شکستهای سازمانی خود 

د و در پاره ای ازموارد دنبال موانع محیطی می گردند و رفتارهای ناشایست خود را توجیه می کنن

هم خود را در وضعیتی می بینند که مجبورند از دیگران به خاطر سوءظن ها و رفتارهای ناشایست 

 خود احساس حقارت و شرمندگی نمایند. 
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بررسی تاثیر رسانه بر توسعه، ارتقاء و ترویج بازی های بومی 

 محلی در بین روستائیان استان فارس
 مژده صباغ زاده

 

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد  .1

 اسالمی. واحد شیراز )*نویسنده مسئول(.

(mozhdeh sabaghzadeh@gmail.com):Email* 

 چکیده

محلی در بین  رسانه بر توسعه، ارتقاء و ترویج بازی های بومیهدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر : زمینه و هدف

 روستائیان استان فارس می باشد.
عنوان به تمامی روستائیان استان فارسکه در آن ، حاضر توصیفی از نوع همبستگی است پژوهش روش روش کار:

روستائیان استان  368براساس جدول مورگان و کرجسی و نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه نسبت به حجم جامعه 

در این تحقیق از پرسش نامه محق ساخته استفاده  صورت تصادفی انتخاب شدند.عنوان نمونه آماری به به  فارس
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راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
ارزشی لیکرت تنظیم گردید. برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی  5پرسش نامه بر اساس مقیاس .شد 

دین نفر از اساتید مدیریت ورزشی، که در زمینه تخصص داشتند، استفاده شد. همچنین سواالت، از نظرات چن

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

های خام نمودن دادهبندی و خالصه به منظور سازمان دادن، طبقه. ضریب آلفای کرونباخ محاسه  و تایید گردید

استفاده گردید. تجزیه برای آزمون فرضیات مدل معادالت ساختاری از از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی 

  انجام پذیرفت. 23نسخه  Amosو  Spssافزارهای آماری ها با استفاده از نرمو تحلیل داده

اثر مثبت توسعه، ارتقاء و ترویج  بی برخوردار بوده و ابعاد رازش مطلوبها نشان دادند مدل پژوهش از یافتهها: یافته

رسانه ولفه های نقش و معناداری دارند. همچنین نتایج ماتریس همبستگی از رابطه مثبت و معناداری بین متغیر و م

 می باشد.بر توسعه، ارتقاء و ترویج بازی های بومی محلی 

ی در روستاهای های مدرن رواج کمترمحلی نسبت به ورزشهای بومی با توجه به اینکه ورزش گیری:نتیجه

برگزاری  هایی همچونها و نقش برنامهشود که موانع گسترش این ورزشمورد مطالعه داشتند، پیشنهاد می

 رویدادهای ورزشی در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرد.

 یمحل یبوم یها یباز ج،یرسانه ، توسعه، ارتقاء ، ترو کلیدواژه ها:

 مقدمه: .1

کشورها باعث  دارینقش روستاها در توسعه پا .دروجمعیت روستایی از ارکان مهم جامعه به شمار می

کالن خود، به دنبال  یهابخش نشان دهند و در برنامه نیرا به ا یها توجه خاصشده است که دولت

با توجه (. 2013 و همکاران، 1 نکلریبخش باشند )س نیا قیاز طر ییاندازهابه اهداف و چشم یابیدست

به اینکه روستاها بخش مهمی از جوامع را تشکیل می دهند و در کشور ما این بخش از جامعه به 

(، و طبق 1393دالیل مختلف از جمله مشکالت اقتصادی و معیشتی رو به کاهش است) خانه ملت، 

که در مقایسه با  ه استدرصد بود 29به  71نسبت جمعیت شهری به روستایی  90سرشماری سال 

کاهش داشته است) مرکز درصد  32به  68نسبت جمعیت شهری به روستایی  85سرشماری سال 

(، لذا مطالعه وضعیت روستاها و روستائیان کشور می تواند در توسعه روستاها نقش 1391آمار ایران، 

انه بر توسعه، ارتقاء و ترویج بررسی تاثیر رسمهمی داشته باشد و به این جهت در این تحقیق به مطالعه 

 پرداخته شده است. بازی های بومی محلی 

  شناسی:روش .2
                                                 
1-  palmer 
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 تمامی روستائیان استان فارسکه در آن ، حاضر توصیفی از نوع همبستگی است پژوهش روش

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

در این تحقیق از پرسش نامه  صورت تصادفی انتخاب شدند.عنوان نمونه آماری به به  بازیکنان 368

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

رسانه بر توسعه، ارتقاء و ترویج بازی های تحصیالت و....( و بخش دوم آن را پرسش نامه نقش 

ارزشی لیکرت تنظیم گردید. برای  7تخصص تشکیل داد. پرسش نامه بر اساس مقیاس م بومی محلی

اطمینان از روایی صوری و محتوایی سواالت، از نظرات چندین نفر از اساتید مدیریت ورزشی، که 

در زمینه تخصص داشتند، استفاده شد. همچنین اعتبار سازه پرسش نامه مذکور نیز توسط تحلیل 

ورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ محاسه  و تایید عامل اکتشافی م

  گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری ااستباطی )تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل مسیر ( استفاده گردید.

های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار بندی و خالصه نمودن دادهبه منظور سازمان دادن، طبقه

ها با استفاده گردید. تجزیه و تحلیل دادهبرای آزمون فرضیات مدل معادالت ساختاری از استنباطی 

  انجام پذیرفت. 23نسخه  Amosو  Spssافزارهای آماری استفاده از نرم

 ها: یافته

ی های بومی رسانه بر توسعه، ارتقاء و ترویج بازنتایج ماتریس همبستگی نشان داد که بین نقش 

دل تحقیقف رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که م محلی

 مدل مناسب و برازش شده ای می باشد.

 
 . مدل پژوهش1شکل 

 Chi-square 

         (2X) 
df /df2X    

RSMEA 
CFI 

 

 

     GFI                

AGFI 

     

NFL 

654/112 میزان   58 942/1  041/0  936/0  973/0  931/0  961/0  
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.......................... مالک  کوچک  

تر از 

صفر 

 نباشد
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 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

: برازش مدل1جدول شماره   

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

نقش  های پرازش نیکویی مدل مناسبی را نشان می دهد. در  شکل شماره یک تاثیرات

 را نشان می هد. متخصص رسانه بر توسعه، ارتقاء و ترویج بازی های بومی محلی

 گیری: نتیجه

استان فارس  روستائیان رسانه بر توسعه، ارتقاء و ترویج بازی های بومی محلینقش  در این پژوهش

( 1388ی )(، عظیم1383نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابهی همچون تحقیق معیدفر ) بررسی شد. 

جتماعی و هم ا ( می باشد. در واقع، آنها معتقدند که رسانه هم به لحاظ1389و مظفری و همکاران )

ارزاده و سهرابی به لحاظ بهداشتی و جسمانی برای افراد روستایی مفید است. این نتیجه با نتایج عط

ف معنادار در احتماالً علت نبود اختالهمخوان است. ( 1991برگ )کنفین(، 1389(، آذرنیا )1386)

هایی ه رسانهتأثیراتی باشد کنگرش به رسانه نسبت به ورزش، قرار داشتن آنها در محیط مشابه و 

ش افراد را نسبت ( نیز نگر1999همچون تلویزیون بر افکار و عقاید آنها دارد. هودگنز و همکارانش )

های تندرستی بررسی کردند که در آن هیچ یک از افراد نظر منفی نسبت به اجرای به استفاده از برنامه

 ها بودند. مند به شرکت در این فعالیتهاز آنها عالق %91های ورزشی نداشتند و حتی طرح

 

 منابع:

شی. پایان های بدنی و ورز(. نگرش و گرایش مردم تبریز به فعالیت1389آذرنیا، هدایت. ) .1

  نامه کارشناسی ارشد.

ایان نامه (. مطامعه و بررسی نیازهای ورزش روستایی استان همدان. پ1388عظیمی، شهاب. ) .2

 تربیت بدنی دانشگاه شمال.ی کارشناسی ارشد، دانشکده 
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مردم شهر  شینگرش و گرا فیتوص(. 1386ی. )سهراب یو مهد درضا؛یس ،ینیعطارزاده حس .3

 37 یاپی)پ  1 ۀسال پانزدهم، شمار ک،یالمپ ۀفصلنامورزشی.  و یحرکت یها تیمشهد به فعال

 .(، زمستان.

کاالهای  فعالیت و مصرفتمایز جنسی روستاییان در کار، فراغت، (. 1383معیدفر، سعید. ) .4

 .200-179، ص2مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره  فرهنگی.

(. توصیف 1389مظفری، امیر احمد، کالته آهنی، کامیار، شجیع، امیر رضا، هادوی، فریده. ) .5

مه هی حرکتی و ورزشی جمهوری اسالمی ایران. فصلنانگرش و گرایش مردم به فعالیت

 .49، پیاپی1هجدهم، شمارهالمپیک، سال 
6. Finkenberg, GE. (1991). A study of attitude toward physical 

activity among second school student in Beijing. China discuss, 

volume3, pp 12-23. 

7. Skokie Park Research Group.  (2013). Skokie Park District 

Community Needs Assessment.  

 http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1604 سایت مرکز آمار 

http://www.icana.ir/Fa/Default.aspxایران           خانه  سایت

 ملت                                  
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متخصص در استعداد یابی های ورزشیموانع جذب داوطلب   

 مژده صباغ زاده

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی،  .2

 دانشگاه آزاد اسالمی. واحد شیراز )*نویسنده مسئول(.

(mozhdeh sabaghzadeh@gmail.com):Email* 

 چکیده

ی داوطلب متخصص در استعداد یابی هاهدف پژوهش حاضر بررسی موانع جذب : زمینه و هدف

 می باشد. ورزشی

بیت تمامی معلمان ترکه در آن ، حاضر توصیفی از نوع همبستگی است پژوهش روش روش کار:

اساس جدول برو عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه نسبت به حجم جامعه به بدنی استان فارس

تصادفی  صورتعنوان نمونه آماری به به  فارسمعلمان تربیت بدنی استان  368مورگان و کرجسی 

مار توصیفی و های خام از آبندی و خالصه نمودن دادهبه منظور سازمان دادن، طبقه انتخاب شدند.

. تجزیه و استفاده گردیدبرای آزمون فرضیات مدل معادالت ساختاری از در بخش آمار استنباطی 

  رفت.انجام پذی 23نسخه  Amosو  Spssآماری افزارهای ها با استفاده از نرمتحلیل داده

و  ها نشان دادند مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بوده و ابعاد موانع فرهنگییافتهها: یافته

ثبت و معناداری اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج ماتریس همبستگی از رابطه م موانع جذب

 داوطلب متخصص می باشد.بین متغیر و مولفه های موانع جذب 
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برای حفظ و نگهداری داوطلبان و یا جلوگیری از بازگشت آنان، سازمان باید به گونه  گیری:نتیجه

ای برخورد نماید که این افراد احساس ارزشمندی کنند و نوعی احساس تعهد سازمانی در میان آنها 

مستلزم یک مدیریت و رهبری موثر است  ایجاد نماید. داوطلبان باید متعهد به انجام کار باشند و این

 به این منظور رهبران سازمان باید دیگاه مثبتی نسبت به این افراد داشته باشند

 داوطلب، متخصص، استعداد یابی، ورزش کلیدواژه ها:

 

 

 مقدمه: .1

نهضت داوطلبی و خدمت رسانی به جامعه، از پدیده های دنیای معاصر است که ریشه در سنت های 

اجتماعی مردم سراسر جهان دارد. فعالیت های نیروهای داوطلب، فوایدی دو سویه دارد که هم 

جامعه و هم داوطلب از آن بهره مند می شوند .نیروهای داوطلب برای انجام اهداف مشترک در کنار 

دام، )انیکدیگر به فعالیت می پردازند و به نحوی باعث افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه می گردند

داوطلب به فردی گفته می شود که قسمتی از وقت، مهارت یا خدمات خود را به سازمان (. 94، 1391

، 2004، 1)آیودیا گروهی خاص، اختصاص می دهد و بدون چشم داشتی به آنها کمک می نماید

موانع جذب نیروهای داوطلب متخصص در طرح  شناسایی با کرد سعی تحقیق این در محقق (.9

 در را جدیدی داوطلبی، رویکرد نهضت ترویج و نشر بر استعدادیابی های ورزشی عالوههای 

 دقیوق فهوم بورای رو ایون از. دهود قورار مسوئوالن روی پویش ورزش در انسانی منابع راسوتای جذب

 مدیران جامعوه و نهایت در.شود می داوطلب متخصص بررسی سوی به افراد جذب موانع روشهوا،

 جهت صوحیح، در سازماندهی و ریزی برنامه با تا سازد می بالقوه نیروی این متوجه را  ورزشی

 بردارند. مؤثری گام پتانسیل این از حداکثر استفادۀ

  شناسی:روش .2

                                                 
1 - Auld 
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 تمامی معلمان ورزش استان فارسکه در آن ، حاضر توصیفی از نوع همبستگی است پژوهش روش

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

در این تحقیق از پرسش نامه  صورت تصادفی انتخاب شدند.عنوان نمونه آماری به به  بازیکنان 368

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

...( و بخش دوم آن را پرسش نامه موانع داوطلی متخصص تشکیل داد. پرسش نامه بر تحصیالت و.

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

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

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

پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ محاسه  و تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری ااستباطی 

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

برای مدل معادالت ساختاری از های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی دن دادهنمو

و  Spssافزارهای آماری ها با استفاده از نرماستفاده گردید. تجزیه و تحلیل دادهآزمون فرضیات 

Amos  انجام پذیرفت. 23نسخه  

 ها: یافته

وجود دارد.  ب داوطلب رابطه مثبت و معناداریموانع جذنتایج ماتریس همبستگی نشان داد که بین 

 اشد.بهمچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل تحقیقف مدل مناسب و برازش شده ای می 
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356/112 میزان   56 06/2  003/0  924/0  023/0  921/0  918/0  

.......................... مالک  کوچک  
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: برازش مدل1جدول شماره   

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

موانع  های پرازش نیکویی مدل مناسبی را نشان می دهد. در  شکل شماره یک تاثیرات

 را نشان می هد. جذب داوطلب متخصص

 گیری: نتیجه

تحقیق  این بررسی شد.  موانع جذب داوطلب متخصص در استعداد یابی های ورزشی در این پژوهش

موثر از نیروی  مدیریت صحیح داوطلبان امکان استفاده( بوده است زیرا، 2000همسو با تحقیق چریم )

. رمضانی وردداوطلب، منافع و افزایش مزایای ناشی از همکاری داوطلب در سازمان را فراهم می آ

ی مدت افراد (، عملکرد موثر مدیران و مدیریت موثر داوطلبان با نگهداری طوالن1388) وهمکاران

در داره  داوطلبان تیریمد ندیفرا یدارد طراح یم انیب داوطلب رابطه ای نزدیک دارد. همچنین

 یابیو ارز یو آموزش ، نگهدار ییآشنا نش،ی، گز یزیبرنامه ر نهیدانشگاه ها در زم یبدن تیترب

 یوشهار افتند،ی( در2004هاگر و همکاران ) .خواهد کاست یازموانع موجود بر سر راه داوطلب

 یم ریثبر حفظ داوطلبان تا ،یارزش در تجربه داوطلب جادایداوطلبان با تمرکز بر  تیریمد

از  قیو فهم دق جیصح تیری، مدمی باشد(2006)یگراهام کاسک.همچنین همسو با تحقیق گذارد

با ارزش  یاافراد و گروه ه نیو پرورش ا تیحما ییطلبان در ورزش را از اصول ابتداداو یکارها

از  یاریر بسدبه عنوان عامل بازدارنده مهم  یبدن تیترب رانیضعف عملکرد مد یبه طور کل .دانست

وطلبان دا. خورد یداوطلب ناموفق بودند، به چشم م یروهاین یسازمانها که در جذب و نگهدار

رکت مشا یمهم برا یرا مانع یبدن تیعملکرد سازمان ترب تیعدم حما حاتیو تفر حوزه ورزش

تعهد  جادیامعتقدند که عملکرد مثبت سازمان موجب  طهیح نیدانند. صاحب نظران ا یداوطلبانه م

 (1388اندام، شود) یدر افراد م شتریب

 منابع:
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 :نیروهای داوطلب در ورزشمدیریت (. 1391)اندام، رضا؛ حمیدی مهرزاد و تسلیمی، زهرا  -1

. پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم "مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران

 . 103-93 ، صص3حرکتی. سال دوم، شماره

اد، نژ نژاد، رحیم. کاظم نژاد، مهرعلی. حمیدی، مهرزاد. رمضانی اندام، رضا. همتی -2

یۀ . نشر"ی ورزشی دانشگاههاها بررسی موانع داوطلبی در انجمن(. 1388)انوشیروان.

 .35-49:، صص2مدیریت ورزشی، شمارۀ 

مدیریت " (.1388سیده عذرا )، میرکاظمی ، نوشین،بنار ،رضا اندام،نژاد، رحیم،  رمضانی -3
 .70- 78صص، چاپ اول، دانشگاه گیالن، "پیشرفته در ورزش

4- Auld, C. (2004) “Behavioral characteristics of student 

volunteers”. Australian .Journal on volunteering. 9 (2):8-18. 

5- .Cuskelly, G., Chris, R.H. (2006). Working with volunteers in 

sport: theory and practices. Rout Iedge. 

6- Cuskelly Graham, volunteer management program: A Guide to 

Good practice, Griffth university, 2000. 

7- Hager, M.A. and Brudney, J.L. 2004. Volunteer Management 

Practices and Retention of Volunteers, Washington, DC: The 

Urban Institute 
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اخالق مداری بازیکنان فوتبال استان فارس ارئه الگوی  
 مژده صباغ زاده

 

دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی،  .1

 اسالمی. واحد شیراز )*نویسنده مسئول(.

(mozhdeh sabaghzadeh@gmail.com):Email* 

 چکیده

 ی باشد.ماخالق مداری بازیکنان فوتبال استان فارس  ارئه الگویهدف پژوهش حاضر بررسی : زمینه و هدف

 تان فارستمامی بازیکنان فوتبال اسکه در آن ، حاضر توصیفی از نوع همبستگی است پژوهش روش روش کار:

بازیکنان  368 براساس جدول مورگان و کرجسیو عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه نسبت به حجم جامعه به

سش نامه محق پردر این تحقیق از  صورت تصادفی انتخاب شدند.عنوان نمونه آماری به به  فوتبال استان فارس

روایی صوری و  ارزشی لیکرت تنظیم گردید. برای اطمینان از 7پرسش نامه بر اساس مقیاس .ساخته استفاده شد 

ستفاده شد. امحتوایی سواالت، از نظرات چندین نفر از اساتید مدیریت ورزشی، که در زمینه تخصص داشتند، 

پایایی پرسش  ول عامل اکتشافی مورد تایید قرار گرفت همچنین اعتبار سازه پرسش نامه مذکور نیز توسط تحلی

های صه نمودن دادهبندی و خالبه منظور سازمان دادن، طبقه. نامه از ضریب آلفای کرونباخ محاسه  و تایید گردید

تفاده گردید. اسبرای آزمون فرضیات مدل معادالت ساختاری از خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی 

  فت.انجام پذیر 23نسخه  Amosو  Spssافزارهای آماری ها با استفاده از نرمه و تحلیل دادهتجزی
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منفعت تیم و ارزش های ها نشان دادند مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بوده و ابعاد عوامل یافتهها: یافته

رابطه مثبت و معناداری بین متغیر و مولفه  اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج ماتریس همبستگی ازاجتماعی 

 های اخالق مداری بازیکنان می باشد.

مان به منفعت تیم و ارزش می بایستی همزاخالق مداری بازیکنان فوتبال استان فارس بهبود بنابراین  گیری:نتیجه

نیازمند برنامه فارس  ل استاناخالق مداری بازیکنان فوتباهای اجتماعی توجه نمود.   به نظر می رسد در جهت ارتقا 

 ریزی جامع در عرصه های مختلفی از جمله عوامل منفعت تیم و ارزش های اجتماعی می باشد.

 اخالق مداریمنفعت تیم ، ارزش های اجتماعی، عوامل،  کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1

دارد. حال  اخالق را می توان اصول و ارزش هایی دانست که بر رفتارهای فردی و جمعی حاکمیت

این نوع از حاکمیت بر جنبه درست یا غلط داللت داشته باشد، به عبارتی اخالق را می توان تعیین 

هوای  توجه بوه نقوش اخوالق و ارزش (.Mohammadi 2014,)کننده خوب از بد دانست

 هوای مختلف زندگی همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و خواهود داشت. اخالقوی در عرصوه

 ناپذیر به ارزش این توجه به نقش اخالقیات بیشتر از آن جهت بوده کوه فطرت بشر گرایشی انکار

 اصلی عامالن عنوان به ورزشکاران(. Ranghrez,2018)هوای الهوی و آسومانی داشته و دارد

 فرایند در که هستند رفتارهایی و بینش ها ارزش ها، دارای توزیع، و نهایی تولید هدف و

 است ارزش هایی همین جمله از اخالق مداری .دست می یابند آنها به شدن پذیرجامعه 

 کار انجام از افراد ناخواه خواه آن باشد، جامعه ای فاقد یا سازمان فرد، چه چنان که

 و کم کاری و نیروی انسانی بهره وری میزان بودن پایین ...و می مانند باز مولد و صحیح

معضالت  از ورزشی کشور  سازمان های در خصوص به نیرو این اصولی غیر مدیریت

 در بهره وری بودن پایین عوامل از یکی و بوده جانبه همه توسعه به دستیابی در اساسی

 اثرات که می باشد کار اخالق و فرهنگ ضعف ایران، جمله از و حال توسعه در جوامع
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عوامل موثر بر  موضوع این به پرداختن بنابراین. خواهد گذاشت جامعه توسعه بر منفی

 .است برخوردار ویژهای اهمیت از اخالق مداری بازیکنان فوتبال است که 

  شناسی:روش .2
 تان فارستمامی بازیکنان فوتبال اسکه در آن ، حاضر توصیفی از نوع همبستگی است پژوهش روش

ن و کرجسی براساس جدول مورگاو عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه نسبت به حجم جامعه به

ز پرسش نامه ادر این تحقیق  صورت تصادفی انتخاب شدند.عنوان نمونه آماری به به  بازیکنان 368

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

د. پرسش ان تشکیل داتحصیالت و....( و بخش دوم آن را پرسش نامه عوامل اخالق مداری بازیکن

حتوایی مارزشی لیکرت تنظیم گردید. برای اطمینان از روایی صوری و  7نامه بر اساس مقیاس 

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

ار گرفت و د تایید قرهمچنین اعتبار سازه پرسش نامه مذکور نیز توسط تحلیل عامل اکتشافی مور

حلیل آماری پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ محاسه  و تایید گردید. برای تجزیه و ت

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

الت ساختاری مدل معاداز تنباطی های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار اسو خالصه نمودن داده

 Spssافزارهای آماری ها با استفاده از نرماستفاده گردید. تجزیه و تحلیل دادهبرای آزمون فرضیات 

  انجام پذیرفت. 23نسخه  Amosو 

 ها: یافته

ثبت و معناداری بین عوامل اخالق مداری بازیکنان رابطه منتایج ماتریس همبستگی نشان داد که بین 

شده ای  وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل تحقیقف مدل مناسب و برازش

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

اخالق  های پرازش نیکویی مدل مناسبی را نشان می دهد. در  شکل شماره یک تاثیرات

 را نشان می هد. مداری بازیکنان

 گیری: نتیجه

( 1396رحیمی)بررسی شد. اخالق مداری بازیکنان فوتبال استان فارس  ارئه الگوی در این پژوهش

ها از یکسو با سن، سابقه کاری و جنسیت  در سازمان اسالمیکار به این نتیجه رسید که اخالق 

 گردد. به کار کارکنان مرتبط بوده و از سوی دیگر سبب افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی می
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برای رضایت شغلی و  اخالق حرفه ای اسالمیبردن این نتایج هنگام استخدام کارکنان و آموزش 

( مشخص نمود که نگاه درون سازمانی و بیرون 2015شود. همچنین اوچتر ) تعهد سازمانی توصیه می

( نیز 2016سازمانی در جهت بهبود شایستگی های اخالقی  ضروری می باشد. تقوی و سگاال )

مودند که در جهت ارتقا شایستگی های اخالقی می بایستی به عوامل بیرون سازمانی می مشخص ن

( 2015باشد. با این توجه می توان چنین اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات اوچتر )

اخالق مداری ( همخوان می باشد. در جهت بهبود 2016و همچنین تحقیقات تقوی و سگاال )

می بایستی همزمان به منفعت تیم و ارزش های اجتماعی توجه نمود.   فوتبال استان فارس بازیکنان 

نیازمند برنامه ریزی جامع اخالق مداری بازیکنان فوتبال استان فارس به نظر می رسد در جهت ارتقا 

  . در عرصه های مختلفی از جمله عوامل منفعت تیم و ارزش های اجتماعی می باشد. 
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توان سهم ورزش  یآن م قیاست که از طر یدوگانگ یک متمرکز بر یاسی، مفهوم انسجام س دوم

 .کرد تیرا تقو داریدر اهداف توسعه پا

 حلیلی استوار است.ت-روش تحقیق این مقاله، بر روش توصیفیروش کار: 

 رایب و شده اهداف توسعه پایدار ذکر در خاص هدف یک عنوان به سیاسی انسجامیافته ها: 

 توسعه سیاست رد تر گسترده تغییر با امر همراه این .است مهم بسیار پایدار توسعه در مؤثر پیگیری

 و تفکیک غیرقابل جهانی،» چارچوب یک به اهداف  توسعه هزاره گسسته نسبتاً مجموعه از جهانی

 مهم مرینت یک ها سیاست و مختلف های بخش بین انسجام پتانسیل که شود می باعث ،«تنیده درهم

 را ایدارپآرمان توسعه  تحقق پتانسیل صلح و توسعه، و ورزش برای سیاسی، انسجام تقویت .باشد

 .آورد می فراهم

 از ازیتصویرس و مفهوم یک عنوان به مشی واحد سیاسی و خط انسجام از استفادهنتیجه گیری: 

 را پایدار هتوسع می تواند 2030 برنامه و اهداف توسعه پایدار خاص و ورزش بین مهم نقاط تالقی

 .نماید ممکن عام طور به

 ، توسعه پایدار، ملل متحد، توسعه هزاره2030برنامه کلید واژه ها: 

 مقدمه .1

 نجها در دگرگونی"با عنوان   (UNGA)متحد ملل سازمان عمومی مجمع 1/70 قطعنامه تصویب

 این. بود ورزش برای مهمی عطف نقطه 2015 نوامبر سال در "پایدار توسعه 2030 برنامه: ما

ه گانه توسعه جهانی مشخص نموده و با اهداف هفد تالشهای برای را جدیدی چارچوب قطعنامه،

 هتوسع شده ی( اهداف هدف مرتبط دیگر، جایگزین سند )منقضی 169توسعه پایدار خویش و 

 زش، بهور با اینکه. گیرند قرار رعایت مورد 2030 سال تا باید که گردیده است  (MDG)هزاره

 عالمیها در هیچ یک از اهداف هفده گانه مذکور تصریح نشده است، اما طلیعه ی مستقیم، طور

 :بود زیر بیان حاوی

 

 و توسعه تحقق را در نقش فزاینده ورزش ما. است پایدار توسعه در مهمی عامل ورزش، همچنین
 و جوانان، افراد و زنان توانمندسازی در که هایی مشارکت و احترام مدارا و ارتقاء ، در صلح
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کند، تصدیق می  می جامعه پذیری فراهم و آموزشی بهداشتی، در تحقق اهداف همچنین و جوامع

 (UNGA, 2015: 10) .کنیم

 

 متفاوت  بیانیه با این جهانی توسعه برای فراگیر سیاست ، یک ورزش مورد در که بود باری اولین این

 ورزش‘ با رتبطم اقدامات و فعالیت ها چشمگیر گسترش نمایانگر ، ترتیب همین به و ای اعالم می شد

امر  به جعآثار علمی و دانشگاهی را اگرچه. این هزاره بود آغاز از (SDP)" صلح توسعه و برای

رابطه میان  نوعی خال در بررسی دوره افزایش یافته است اما این در  "صلح توسعه و برای ورزش"

 .شود. این مقاله در پی بررسی این شکاف است ورزش و اهداف توسعه پایدار مشاهده می

 

  «اهداف توسعه هزاره»از را «اهداف توسعه پایدار» تفکیک .2
کند  می متمایز «اهداف توسعه هزاره»از را «اهداف توسعه پایدار» است که 2030 برنامه مطلب در دو

اهداف  خالف بر ، اول .استاز نظر ما برخوردار  ورزش با برای مشترکات آنها ای ویژه و از اهمیت

اما اهداف توسعه  ، به دنبال آنها گشت جنوب )دنیای درحال توسعه( جهان باید در توسعه هزاره که

 در ارتباط دارای که اند شده طراحی ای گونه به  ها آرمان از جهانی ای مجموعه عنوان به پایدار

 (  اینUNGA, 2015: 3) .هستند توسعه حال در و یافته توسعه جهان اعم از کشورهای سراسر

 توسعه هزاره را اهداف اهداف توسعه پایدار متجلی گشته و مجموعه در جغرافیایی گسترینه سازی

 آموزش، مانند آن توسعه داده است. موضوعاتی جمعی و فردی ابعاد در بلکه تعداد در تنها نه

 برای با ورزش مرتبط تحقیقات و ها رویه سیاستها، همواره در که جنسیتی توانمندسازی و بهداشت

 در کانون و شوند می نمایان شدت به 2030 برنامه در یک پای ثابت بوده اند، SDP صلح توسعه و

 مرتبط اهداف اهداف توسعه پایدار و سایر دیگر، طرف از .توجه اهداف توسعه پایدار قرار می گیرند

 و فساد ( و SDG 16.2) کودکان علیه خشونت و سوءاستفاده (، (SDG 5.1زنان علیه تبعیض با

 حوزه در ورزش در را موجود مشکالت که هستند مواردی جمله از ( (SDG 16.5خواری رشوه

 کنونی های در حال حاضر، برنامه .کنند می جلب جدی طور جهانی به توسعه سیاست چارچوب

 توجهی قابل دارای پیامدهای به همین خاطر تحت تاثیر این اهداف توسعه پایدار جهانی می باشند،

 ضرورت نتیجه، در .هستند تر وسیع سطح در برای کل ورزش اهداف توسعه پایدار بلکه در تنها نه

دارند،  آن با مرتبط اهداف اهداف توسعه پایدار و که هایی شیوه مورد در گسترده تحلیل و تجزیه
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 سازمان ورزشی، های ارگان از ای گسترده مجموعه تأثیرات و ها شیوه ها، سیاست ایجاب می کند تا

 گردند.  متمرکز قبل، از بیشتر مراتب به سائر ذینفع ها را و ها

ر کامالً برجسته بطو 2030 برنامه در بودنِ  اهداف توسعه پایدار، "تجزیه غیرقابل و یکپارچه" دوم،

ا از هم و جد و متمرکز ، به شدتاهداف توسعهتک تک ِ  مقابل، اما در .و نمایان دیده شده اند

 اهداف و اراهداف توسعه پاید در "متقابل عناصر از بسیاری" بر تغییرات تاکیدی .بودند گسسته

 وجودم پارادوکس از چیزی نماینده و دارد ورزش برای خاصی ( اهمیتUNGA ،2015 :6) مرتبط

 برای رزشو بالقوه نقش بندی طبقه بر دانشگاهی تحلیل و تجزیه و سیاسی اسناد سو، یک از .است

 ارد که درداین پافشاری وجود  ترتیب، همین به .اند شده متمرکزاهداف توسعه هزاره کردن  جدا

 طرف . ازدهند قرار توجه مورد را معین کامالً و خاص اهداف اهداف توسعه پایدار، های پروژه

 مختلف های مهبرنا در متقابل ابزاری عنوان به را آن تا صدد است در ورزش از مستمر حمایت دیگر،

 قداماتا محوریت با شناختی جامعه تحقیقات برخی که حالی دهد. در مورد استفاده قرار توسعه

 مثال عنوان به) اند گرفته نظر در را پارادوکس این ضمنی طور به صلح توسعه و برای ورزش

Lindsey ورزش تسیاس در آن پیشینیان از محدودی بسیار تحلیل و تجزیه ،(2017 ، همکاران و 

 این به گیرسید لزوم بر ،2030 برنامه در و صریح "یکپارچه" گفتمان .است گرفته صورت توسعه و

 .کند می تأکید اهداف توسعه پایدار و ورزش در مشترکات ارتباط بررسی و شناسایی و شکاف،

 

 سیاسی در اهداف توسعه پایدار و نقد آن انسجام . مفهوم3

 ویژه کاربرد مفهوم این .پردازیم می سیاسی انسجام مفهوم به خاص طور به ما ها، استدالل این در

 برای سیاسی انسجام تقویت" :( 17.14) خاص SDG هدف بطور مداوم از آرمان و زیرا دارد ای

 ، UNGA)وجود دارد( وسخن به میان آمده است.  2030 برنامه در مکرراً  )که "پایدار توسعه

 طور به تیسیاس انسجام چه که دارد وجود کمی صریح توضیح 2030 برنامه در حال، این با (.2015

 نابراینب و( Deacon، 2016) یافت دست آن به توان می چگونه یا بیاید وجود به تواند می خاص

 لمی وآثار ع و جهانی سیاست های توسعه در مفهوم این کاربردهای و ها الزم است که تحلیل

طبق  اما ستند،همنابع، متنوع  برخی در سیاسی انسجام از شده ارائه تبیین شوند. تعاریفدانشگاهی 

 (:11: 2005) اشوف نظر
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[ یا حذف] نبود ِ معنی به منفی، معنای در...  بکار می رود معنا دو در "سیاسی انسجام" اصطالح»

 در معنای مختلف و اختالل متقابل آنها است....  سیاستهای میان تطابق عدم یعنی ، غیر منسجم ها
 «.است مهم اهداف به دستیابی هدف با ها تعامل سیاست معنای به این عبارت ، مثبت

 بیانگر رتیبت به افزایی هم و عدم انسجام است چراکه اصطالحات  این بیانیه دچار نوعی دوگانگی

 یاتادب در که است آن از سوی دیگرمکمل  و از یک سو مختلف های متناقض سیاست های جنبه

نقطه  مدهایپیا بررسی و شناسایی در مفهوم مزبور از تحلیل دقیق این .دارد وجود سیاسی انسجام

 برای اًمشخص که مجزا نمونه سه .است دارای اهمیت اساسی اهداف توسعه پایدار و ورزش تالقی

مناسب  برای صلح و توسعه، ورزش بین ناسازگاری وجود عدم و احتمالی های افزایی هم بررسی

رای توسعه بورزش  در آموزشی فعالیتهای بودن محور به ما اول، مرحله در .شود می بررسی هستند،

 هم که را داراهداف توسعه پای با رابطه در سیاسی انسجام تقویت احتماالت و کنیم می توجه وصلح

 داشته نقش آن در تواند می که است پیامدهایی سایر مربوط به خاص طور به هم و آموزش به مربوط

 در ارکتمش و همکاری افزایش باعث که را سیاسی انسجام پتانسیل دوم، .شود می بررسی ، باشد

 .شود می حلیلت و تجزیه شود، می واگیر غیر بیماریهای با مرتبط توسعه پایدار ویژه اهداف و ورزش

 به مربوط مباحث یا ها سیاست در بندرت( ورزش محور های مهاجرت) موضوع یک سرانجام،

 رداختپ عدم که در اثر  است، گرفته قرار توجه مورد توسعه در مشارکت برای ورزش پتانسیل

 در اهداف توسعه پایدار به بار آمده است. موجود های سیاست

 و پایدار وسعهتاهداف  اهمیت بتوانند تا اند شده انتخاب هدفمند صورت به ها نمونه این بنابراین،

 ورزش برای صلح و توسعه "جنبش" درون در تنها نه ، را سیاسی انسجام موضوعات

(Giulianotti ، 2011)، هستند،  لدخی ورزش این که در ذینفع ها نیز و ها جنبه سایر در بلکه

و جهان  جهان شمال در باید با بررسی سیاست ها ، خاص نمونه هر تحلیل و تجزیه .کنند بررسی

 دهند می را امکان این ما و نمونه های عینی به مثالها صورت گیرد و هر دو را شامل گردد.جنوب 

 بگیریم نظر رد را ورزش محدودیتهای امکانات و ، اهداف توسعه پایدار از گیری نتیجه مورد در که

 در را یندهآ دانشگاهی تحلیل و تجزیه برای سیاست انسجام از جدید استفاده پیامدهای همچنین و

 .بشناسیم زمینه این

 گیری نتیجه
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 مهم نقاط تالقی از تصویرسازی و مفهوم یک عنوان به مشی واحد سیاسی و خط انسجام از استفاده

 ممکن عام طور به را پایدار توسعه می تواند 2030 برنامه و خاص اهداف توسعه پایدار و ورزش بین

 عنوان به سیاسی انسجام. است توجه قابل ورزش برای هم و اصلی توسعه برای هم تعهد این .نماید

 مهم بسیار پایدار توسعه در مؤثر پیگیری برای و شده ذکر اهداف توسعه پایدار در خاص هدف یک

اهداف   گسسته نسبتاً مجموعه از جهانی توسعه سیاست در تر گسترده تغییر با امر همراه این .است

 پتانسیل که شود می باعث ،«تنیده درهم و تفکیک غیرقابل جهانی،» چارچوب یک به توسعه هزاره

 برای سیاسی، انسجام تقویت .باشد مهم تمرین یک ها سیاست و مختلف های بخش بین انسجام

 .آورد می فراهم را آرمان توسعه پایدار تحقق پتانسیل صلح و توسعه، و ورزش
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 زانیدختران و پسران دانشجو و نقش آن بر م انیورزش در م
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 سید مهدی متولیان 

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،  دانشگاه مازندران  استادیار گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان،

(m.motevaliyan@umz.ac.ir)*Email:  

 چکیده

 گاریرف سمص زانیورزش کردن دختران و پسران دانشجو و م زانیم یحاضر بدنبال بررس قیتحق زمینه و هدف:

 باشد. یم این دو متغیر نیرابطه ب یآنان و بررس

پسر  یانشجود 522 قیدانشگاه مازندران و نمونه تحق انیکل دانشجو ،یهمبستگ قیتحق یجامعه آمار روش کار:

به صورت  ودانشکده بعنوان خوشه  10کالس درس از  20بوده که  یخوشه ا یرینمونه گ وهیو دختر بودند. ش

 با ها داده لیو تحل هیشد و تجز یپرسشنامه جمع آور قیانتخاب شدند. داده ها با دو پرسش و از طر یتصادف

 .رفتیانجام پذ Spss آماری افزارنرم از استفاده

در روز کمتر از  زد نیدرص 35.6اصال ورزش نمی کنند و  اندرصد از دانشجوی 35.8نشان داد که  جنتایها: یافته

دختران  از شپسران بی نورزش کردن در بی زاننشان می دهد که می جنتای نساعت ورزش می کنند. همچنی کی

از دختران  شترشجو بیپسران دان ندر بی گارمصرف می کنند، که مصرف سی گارسی اندرصد از پاسخگوی 13است. 

بطه آماری را اندانشجوی نورزش کردن در بی زانو می گارمصرف سی زانمی نکه بی ندانشجو است. سرانجام ای

 معنی داری وجود ندارد.

 35بوده ) ندانشگاه مازندران اعم از پسر و دختر پایی اندانشجوی نورزش کردن در بی زان: میگیرینتیجه

خصوصا  اندانشجوی قهای مناسب برای تشوی وهبا شی دان کمتر می باشد. لذا بایدختر ندرصد(، و حتی در بی
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 اندانشجوی ندر بی زنی گارمصرف سی زان. میردهای ورزشی اقدام مناسب انجام گی تفعالی شدختران برای افزای

 بمعلمان و مدیران آینده جامعه هستند. لذا آسی انسازان جامعه باال می باشد. دانشجوی ندهبعنوان نخبگان و آی

مورد توجه قرار  دبای بقشر بعنوان آسی ندر ای گارقشر برای جامعه گران خواهد بود، لذا مصرف سی نای دندی

  .ی شودشگرفته و چاره اندی

پسر و  انشجویدان ندر بی گارمصرف سی زانورزش کردن و می زانمی نتوجه به عدم رابطه آماری معنی دار بی با

موضوع  نمی شود ای دشنهارابطه را متناقض اعالم کرده اند، پی نقبلی وجود ای قاتتحقی نکهدختر، و با توجه به ای

 . ردتر مورد بررسی قرار گی قدقی

 ورزش، مصرف سیگار، دانشجویان دختر و پسر  کلیدواژه ها:

افات از انواع انحر یباعث دور انینشان داده است که ورزش کردن دانشجو قاتیتحق مقدمه:

 زانیم شیفزاااز باال بودن و  تیگزارشها حکا گریشود. از طرف د یم انیدانشجو انیدر م یاجتماع

ختران و ورزش کردن د زانیم یحاضر بدنبال بررس قیدارد. تحق انیدانشجو بیندر  گاریمصرف س

 باشد. یم این دو متغیر نیرابطه ب یآنان و بررس گاریمصرف س زانیپسران دانشجو و م

 522 قیحقدانشگاه مازندران و نمونه ت انیکل دانشجو ،یهمبستگ قیتحق یجامعه آمار روش کار:

دانشکده  10کالس درس از  20بوده که  یخوشه ا یرینمونه گ وهیپسر و دختر بودند. ش یدانشجو

امه جمع پرسشن قیانتخاب شدند. داده ها با دو پرسش و از طر یبعنوان خوشه و به صورت تصادف

 .رفتیم پذانجا SPSS آماری افزارنرم از استفاده با ها داده لیو تحل هیشد و تجز یآور

در  زدرصد نی 35.6 اصال ورزش نمی کنند و اندرصد از دانشجوی 35.8نشان داد که  جنتایها: یافته

ن در ورزش کرد زاننشان می دهد که می جنتای نساعت ورزش می کنند. همچنی کروز کمتر از ی

رف مصرف می کنند، که مص گارسی اندرصد از پاسخگوی 13از دختران است.  شپسران بی نبی

 گارمصرف سی انزمی نکه بی ناز دختران دانشجو است. سرانجام ای شترپسران دانشجو بی ندر بی گارسی

 رابطه آماری معنی داری وجود ندارد. اندانشجوی نبیورزش کردن در  زانو می

 گیری: نتیجه: گیرینتیجه

در  زیدرصد ن 35.6کنند و  یاصال ورزش نم انیدرصد از دانشجو 35.8دهد، ینشان م قیتحق جینتا

 ریبا سا ان،یدانشجو نیورزش در ب زانیم نییآمار پا نیکنند. ا یساعت ورزش م کیروز کمتر از 

 یمخوانکند، ه یم انیدرصد ب 60را  انیرانیا نیدر ب یبدن یتهایورزش و فعال زانیگزارشها که م
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موانع اوقات فراغت به عوامل  یبه ورزش، مدل هرم انیکم دانشجو لیعلت تما نییدارد. در تب

 یفرد اتیبه صفات و خصوص یل درون فردمکند. عوا یاشاره م یو درون فرد یفرد نیب ،یساختار

و ارتباط  گرانیفرد در تعامل با د تیبه عدم موفق زین یفرد نیفرد اشاره دارد. عوامل ب یو تجارب منف

  .اشاره دارد یورزش  التیبه نبودن امکانات و تسه زین یکند، و موانع ساختار یاشاره م یگروه

 انیدر ب از دختران است. شیپسران ب نیورزش کردن در ب زانیدهد که م ینشان م جینتا نیهمچن

 ه،ینظر نیاساس ا بهره برد. بر یریادگی هیتوان از نظر یورزش پسران نسبت به دختران م زانیم ییچرا

 یم ادی نخترادر جامعه د کهییزنند. از آنجا یو به آن دست م رندیگ یم ادیرا  یافراد رفتار خاص

باشند. زنان  یجمکه فعال و تها رندیگ یم ادیباشند و بر عکس پسران هم  عیفعال و مط ریکه غ رندیگ

 یراکز ورزشدور نگه داشته شده، و حضور آنان در م یو ورزش یبدن یتهایاز فعال طیشرا نیدر چن

 یبرا یطیشرا ینشود. خانواده ها در چن یخانواده و جامعه مواجهه م یاز سو زیبا نگاه مخالفت آم

مله ورزش مختلف از ج یها تیبه فعال قیپردازند اما پسران تشو یم یکمتر نهیفرزندان دختر هز

ورزش زنان کمتر  زانیم ،یطیشرا نیدر چن نیپردازند. بنابر ا یم زیانرا ن یها نهیشده و خانواده ها هز

حضور  ،یرمرد ساال ستمیدر س ،یاالرمرد س دگاهیبر اساس د گریاز مردان خواهد بود. از طرف د

دوچرخه  ای یاراشد. مانند موتور سوب یمثل ورزشگاه ها ممنوع م ییدر مکان ها یزنان بطور ساختار

را در  یالرنگاه مردسا نکهیباشد. جالبتر ا یمناطق کشور ممنوع م یزنان در برخ یکه برا یسوار

 . رگزار شدبدون حضور زنان ب 1896 کیالمپکه  مینیب یم زین کیالمپ انگذاریکوبرتن بن شهیاند

 قیتحق نیا جیکنند. نتا یمصرف م گاریس انیدرصد از پاسخگو 13دهد که  ینشان م جینتا نیهمچن

مطابقت دارد.  یدرصد اعالم کرده است تا حد 19.5را  گاریمصرف س زانیکه م یقبل یبا گزارشها

 یبخاطر جامعه آمار دیشود شا یدرصد مشاهده م19.5درصد و  13دو عدد  نیکه ب یتفاوت کم

در جامعه  زیدانشجو ن ریغ یدر گزارش قبل یباشندف ول یم انیحاضر تنها دانشجو قیکه در تحق اشدب

 گاریمصرف س زانیکه م نیشیپ یحاضر با پژوهشها قیتحق جینتا ن،یحضور دارند. عالوه بر ا یآمار

 یآمار معهاز جا یتواند ناش یتفاوت م نیدرصد اعالم نموده است تفاوت دارد. ا 25در کشور را 

سال بودند و با توجه به مصرف  65تا  18 نیب مورد مطالعه یگروه سن ،یکشور قیباشد که در تحق

باشد. اما در  یم شتریآنان ب نیدر ب زین گاریاست، لذا آمار مصرف س شتریباالتر ب نیدر سن گاریس
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و چون در  ندمحققان معتقدند افراد بدنبال لذت هست گار،یآوردن افراد به س یخصوص علت رو

  . کند یبه مصرف آن م قیلذت افراد را تشو نیوجود دارد. ا یلذت بخش تیخاص گاریس نیکوتین

انشجو است. از دختران د شتریپسران دانشجو ب نیدر ب گاریدهد که مصرف س ینشان م جینتا نیهمچن

رش داده است از زنان گزا شیرا در مردان ب گاریمصرف س زانیکه م نیشیپ یبا پژوهش ها افتهی نیا

حاکم بر جامعه  یرتوان از مفهوم فرهنگ مردم و نظام مرد ساال یم افتهی نیا نییدارد. در نب یهمخوان

 یها یسرگرم نیا انیوجود دارد و از م یکمتر یها یزنان سرگرم ینظام، برا نیاستفاده کرد. در ا

بر جامعه  حاکم یزنان بطور نانوشته وجود ندارد و فرهنگ عموم یموجود هم، امکان استفاده برا

استفاده  تیممنوع توان به یراستا م نی. در اردیپذ ینم یها را به آسان یمسرگر نیاستفاده زنان از ا

 انیمختلف قل یاتوانند در مکان ه یم یمردها به راحت یزنان را اشاره کرد، که وقت یبرا انیاز قل

ی بر زنان برای . لذا فشار اجتماعممنوع شده است یزنان بطور رسم یاستفاده کنند، استفاده آن برا

  دوری از مصرف سیگار بیشتر است.  

ورزش  زانیو م گاریمصرف س زانیم نیدهد که ب یپژوهش حاضر نشان م جینتا نکه،یانجام ا سر

 نیابطه بردر وجود  کهییوجود ندارد. از آنجا یدار یمعن یرابطه آمار انیدانشجو نیکردن در ب

ه وجود ب یشده بود، و برخ انیب یمتفاوت یورزش کردن، گزارش ها زانیو م گاریمصرف س زانیم

نشان داد  زیحاضر ن قیاز گزارشات به عدم وجود رابطه اشاره کردند، تحق یدار و برخ یرابطه معن

 وجود ندارد. ریدو متغ نیا نیب یدار یمعن یکه رابطه آمار

 منابع:

و خدمات  یمجله دانشگاه علوم پزشک "و سل. گاریس". 1384. دی. جمشیالله تیآ .1

 .87-75 1،یبهداشت
2. Krejcie, Robert V., and Daryle W. Morgan. 1970. "Determining 

sample size for research activities." EDUCATIONAL AND 

PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT, 30 607-610. 

ل استعما زانیسهمیمقا". 1392. زاده میرح یمهد and ,ینی. رستگار حسدی. حمیاراض .3

نشگاه علوم قصلنامه دا ".یبدن تیترب ریو غ یبدن یتیترب انیدانشجو نیدر ب انیو قل گاریس

 .63-57( 11)3جهرم،  یپزشک
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شیوع و علل گورایش ". 1386. یمحمد رضا مختار and ,یخسرو رضای. رضوان. علیانصار .4

-21( 9)1دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مجله علمی  "به سیوگار در دانشجوویان پزشکوی.

27. 

عوامل و موانع ". 1394. یناج یمرتض and ,یکاظم واعظ موسو دی. سی. عل یجبار .5

 "د به ورزش.و رابطه آنها با نگرش افرا یبه ورزش ابالغ یدانشگاه نظام کیکارکنان  شیگرا

 .61-47( 6)24 ،ینظام یفصلنامه روانشناس
 

 
 

 داریپا یورزش یگردشگر تیجذاب جادیعوامل ا ییشناسا
 2سمیه رستمی .1*یادگار فهیمی

ی علوم دانشکدهکارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،  .1

 انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. 

ی علوم دانشکدهکارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،  .2

 انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 (shaho_1365@ yahoo.com)*Email: 

 چکیده

 پایدار بود. ورزشی یگردشگر تیجذاب جادیعوامل ا ییشناساهدف از پژوهش حاضر  زمینه و هدف:

 یلیتحل یفیتوص قاتیاست. و از نوع تحق یکاربرد یهاپژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهش نیا روش کار:

انتخاب شدند. ابزار  نمونه آماری عنوانبه نفر از گردشگران ورزشی کشور 384، که در آن تعداد . استباشدیم

ی و خالصه نمودن بندطبقهاز آمار توصیفی برای سازمان دادن،  های محقق ساخته بودگیری شامل پرسشنامهاندازه

ده گردید. تجزیه و ساختاری برای آزمون فرضیات استفای خام و در بخش آمار استنباطی از مدل معادالت هاداده

 پذیرفت. نجاما 8نسخه  Lizrelو  Spssافزارهای آماری با استفاده از نرم هادادهتحلیل 

مات عمومی شهری خد ،عوامل فرهنگی و اجتماعی ،یطمحی ستمؤلفه )عوامل زی 7نشان داد که  جنتایها: یافته

ی( ابازاریی و بجعوامل تروی ،ساخت و حمل و نقل، مشارکت جامعه مدنی رزی ،عوامل کالبدی شهری ،و رفاهی

 شناسایی شد. 
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بتوانند به  نکهو مسئول گردشگری برای ای رانعنوان داشت که مدی توانمی قتحقی نای جبنابر نتای گیری:نتیجه

عوامل  نای نجهت تأمیدر  درا جذب کنند بای شترو گردشگران بی ابندتوسعه گردشگری ورزشی پایدار دست ی

 گام برداند و موانع موجود را حذف کنند..

 ی گردشگریاببازاری ،ی پایدارگردشگر، گردشگری ورزش کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 مقدمه: .1

 خاص ویژگیهای با صنعت خودرو این و نفت صنعت از پس گردشگری که دهدمی نشان تحقیقات

 رقابتی خارجی به گردشگران جذب امروزه. شود.می تلقی روشن آیندهای با صنعتی پویا، خود

 و گردشگری میان پیوند .(1است) شده تبدیل گردشگری صنعت در درگیر نهادهای بین در فزاینده

 اوقات پرکردن برای جامعی و ساختار جدید که نموده ایجاد را گردشگری از جدیدی نوع ورزش

 به ورزشی (. گردشگری2) گردیده است انسانها جسمی و روحی نشاط با همراه تفریح و فراغت

 تقسیم مختلفی های و شاخه ها مجموعه زیر به، گردشگری ی حوزه های شاخه زیر از یکی عنوان

 کرده ارائه حوزه این در های مختلفی بندی دسته رشته این محققان و پردازان نظریه و شودمی بندی

 ورزشی گردشگری) کردن تماشا -1: گیردمی بر در را کلی رفتار سه ورزشی اند. گردشگری

 بر همواره که ای گونه به، کندمی ایفا مهمی نقش ورزشی گردشگری، رویداد بازار در(، رویداد

 شودمی افزوده کنندمی وارد خود بازاریابی آمیزه در را ورزشی رویدادهای که مقصدهایی تعداد

 مشهور های جاذبه داشتن گرامی یا کردن بازدید -3(، فعال ورزشی گردشگری مشارکت -2(. 3)

 کو در بیسبال ملی مشاهیر تاالر و موزه به مسافرت شامل که( خاطرات ورزشی گردشگری ورزشی

 مونترالیا المپیک بازیهای هایاستادیوم به مسافرت، فلوریدا در گلف دهکده یا نیویورک پرستون

 و فروشگاه های آبی سفرهای، ورزشی رستورانهای همانند ورزشی جاذبه های از بازدید، بارسلونا

 در تحقیقات ورزشی کمترین گردشگری حوزۀ سه در. هاست زورخانه یا و ورزشی فروشی خرده
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ایران با توجه به  یاسالم یکشور جمهور(. 4) شد هاست انجام خاطرات ورزشی گردشگری مورد

از نظر جذب  یقرار دارد، ول یگردشگر یکشور اول دنیا از نظر وجود جاذبه ها 10اینکه در ردیف 

خاورمیانه هم  یدنیا بلکه در بین کشورها ی، نه تنها در بین کشورهای ورزشیتوریسم و گردشگر

وجه به ت ازمندین رانیدر ای ورزشی پایدار گردشگر توسعه  .(5)ندارد یجایگاه شایسته و مطلوب

 جادیعوامل ا ییشناسالذا هدف این تحقیق  هدف موثر هستند.. نیا شبردیاست که در پ ییهامولفه

 کشور بود. داریپا یورزش یگردشگر تیجذاب

 ی:شناسروش .2
 یلیتحل یفیتوص قاتیاست. و از نوع تحق یکاربرد یهاپژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهش نیا

ی اهخوشبصورت تصادفی  نفر از گردشگران ورزشی کشور 384، که در آن تعداد . استباشدیم

های محقق گیری شامل پرسشنامهنمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه عنوانچند مرحله ای به 

ی خام و در بخش هادادهی و خالصه نمودن بندطبقهساخته بود.. از آمار توصیفی برای سازمان دادن، 

و تحلیل  آمار استنباطی از مدل معادالت ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده گردید. تجزیه

 انجام پذیرفت. 8.8و  24 نسخه Lizrelو  Spssافزارهای آماری با استفاده از نرم هاداده

 ها:یافته

( 5/49)نفر  190با  بیشترین فراوانی دهد کهیمآماری پژوهش نشان  نمونهآمار توصیفی مربوط به 

و در متغیر  ودندبمجرد ( 9/77)نفر  299با  و بیشترین فراوانی مردانبر اساس متغیر جنسیت مربوط به 

 .باشدیسال م 30تا  20( مربوط به رده سنی 3/44)نفر  170با  سن بیشترین فراوانی
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 . مدل پژوهش1شکل 

دهد که های برازش مدل نشان میشاخص باشند.دهنده برازش باالیی میهای برازش نشانشاخص

باشد و سب میبنابراین مدل دارای برازش مناباشد بیش از سه شاخص دارای وضعیت مناسبی می

 مدل کلی تحقیق از روایی مناسبی برخوردارند.

 گیری:یجهنت
 عمومیخدمات  ،یو اجتماع یعوامل فرهنگ ،یطیمح ستیمؤلفه )عوامل ز 7نشان داد که  جینتا

عوامل  ،یساخت و حمل و نقل، مشارکت جامعه مدن ریز ،یشهر یعوامل کالبد ،یو رفاه شهری

(، آبانگ ژای 2014) 1پارساشویلیاین نتایج با نتایج تحقیقات  ..شد شناسایی( یابیو بازار یجیترو

 ( همسو می باشد.2016)3(  و تارق احمد میر2016و همکاران ) 2بندتو(،  2015شورن و همکاران )

 ریپذ ریتأث میاقل رییتغ یامدهایاز پ یمهم جهان یها دهیاز پد یکیبه عنوان  نیز گردشگری ورزشی

کشورها و در دورن  نیب یدیاوالً رقابت شد کهیاز آنجائروند  در تواندیم دهیپد نیاست. ا

 هیها با هدف اول ستیدارد و دوماً تور وجود ستیجذب و حفظ تور نهیمختلف در زم یکشورها

امکانات فراهم  نیتر زیربنایی یستیبا ند،ینمایمختلف مراجعت م یو استراحت به محل ها حیتفر

یکی دیگر از مؤلفه های شناسایی شده عوامل فرهنگی و اجتماعی است. تاکید این عامل گردد. 

                                                 
1 Nino Paresashvili 
2 Benedetto 
3 Tariq Ahmad Mir 
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 یی. از سوامنیت بود. فرهنگ عمومی ساکنان، پذیرابودن انها و جاذبه های قومی محلی، بیشتر بر

 گاهیتوجه به جا با شود؛یم یصنعت گردشگر یموجب توسعه  تیامن یبهبود شاخص ها گرید

 مربوطه رانیمد یموضوع از سو نیبه ا یا ژهیتوجه و ستیبایگردشگران، م دیاز د شیو آسا تیامن

یکی دیگر از عوامل شناسایی شده در این تحقیق خدمات عمومی شهری و رفاهی بود. اعمال گردد. 

اسبی برای اعالم منظور از خدمات عمومی شهری و رفاهی وضعیت پروژه های عمرانی، مکانهای من

خرید، مراکز تفریحی و سرگرمی کافی، هزینه پایین برای برخورداری از خدمات شهری، وضعیت 

 و وضعیت مراکز بهداشتی و درمانی بود. هتل ها و مسافرخانه، رستورانها و سالن های غذاخوری
مناسب  ساتیتاس جادیفضاها و ا منیا یفیک یکه ارتقا است دهیرس جهینت نیبه ا یشهر تیریمد

 نینو یو مبلمان شهر زاتیتجه جادیو ا تفریحیاماکن  ،یمراکز اقامت جملهگردشگران، از  یبرا

باعث جلب  ،یشهروندان بوم اجتماعیو حفظ تعامالت  تیو امن شیآسا جادیعالوه بر ا تواندیم

شده  ییاز عوامل شناسا گرید یک. یرا فراهم سازد یشهر یعموم یفضاها دکنندگانیبازد تیرضا

حمل و  رساختیاز ز منظورساخت و حمل و نقل بود.  ریز گردشگری ورزشی پایدار تیبر جذاب

و امکانات  بریمسافر  یها انهیو پا یحمل و نقل عموم تیوضع ک،یتراف تیوضع قیتحق نینقل در ا

صه خال یدر مفهوم دسترس توانیو حمل و نقل را م یگردشگر نیرابطه تنگاتنگ ب .بود ییسفر هوا

مرتبط  یجانب ساتیاخص بخش راه و تاس گاهیحمل و نقل و در جا یها زیرساختنمود. پرداختن به 

و رشد صنعت  شرفتیمناسب در پ یها تیظرف جادیا مهم یها تمیاز آ یکیبا آن به عنوان 

 .است یمورد توجه موضوعبصورت خاص  گردشگری ورزشی پایداربصورت عام و  یگردشگر
نقش  گردشگری ورزشی پایدار تیدر جذاب ینشان داد که مشارکت جامعه مدن جینتا گریبخش د

 به که است فرابخشی فعالیتی واقع گردشگری در تیریمد و ریزی برنامه ،نظر این از دارد.

شده  ییاز موارد شناسا گریدی کدارد.ی نیاز مرتبط مختلف های بخشی هماهنگی و جامع رویکردی

بود. منظور از عوامل بازار  بازاریابیو  یجیعوامل ترو نقش دارد ورزشی یگردشگر تیکه در جذاب

و فراهم بودن  نمایشگاهایجشنواره ها و  یبرگزار ،یابیو بازار  یغیتبل یبرنامه ها قیتحق نیدر ا یابی

برخوردار  یفراوان اریبس تیاز اهم یآموزش و اطالع رسان سمیدر حوزه تور بود. یکیزیف ای ITبستر 

 یبرا یستیآموزش با نیکه ا باشدیمنطقه م یها یو توانمند هاقابلیت یمعرف یو کانال اصل باشدیم

درنظر  هاستیو تور زانیو برنامه ر رانیمد ،یبوم ساکنیناز جمله  نفعیو ذ ربطیمختلف ذ یگروه ها
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و  یاطالع رسان تیوب سا جادیا ،نمایشگاهکنفرانس ها، جشنواره ها و  یو با برگزار شودگرفته 

  امر مهم اقدام شود. نیکتابچه و بروشورها نسبت به ا هیته عیتوز

 منابع:

1. Tara Farina Srihadi, Hartoyo, Dadang Sukandar, Agus W. Soehadi. 

Segmentation of the tourism market for Jakarta: Classification of foreign visitors' 

lifestyle typologies, Tourism Management Perspectives, 2016. Volume 19, Part A, 

Pages 32-39. 
2. Kim won young, Jun Ho Mun, Walker, Matthew, Drane, Dan. (2015).Evaluating 

the perceived social impacts of hosting large-scale sport tourism events: Scale 
development and validation, Tourism Management, 2015. Volume 48, June 2015, 
Pages 21–32 

3. Abang Zainoren Abang Abdurahmana, , Jati Kasuma Alib, Lenny Yusrina 

Bujang Khedifc, Zubaidah Boharid, Johanna Adlin Ahmade, Silverina Anabelle 

Kibatf.( 2015). Ecotourism Product Attributes and Tourist Attractions: UiTM 

Undergraduate Studies. 6th International Research Symposium in Service 

Management, -6, 11-15  
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نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه  یهدف از پژوهش حاضر، بررس زمینه و هدف:

پژوهش توصیفی بوده که به شکل میدانی به اجرا  کیورزشی بوده است. تحقیق،  تیبر فعال دیشهرستان بابل با تأک

 در آمده است.

-93یلیحصتباشد که در سال  یدانش آموزان مقطع متوسطه م یشامل تمام قیتحق نیا یجامعه آمار روش کار:

بق جدول مورگان، طنفر می باشد. 6453بوده اند وتعداد آنها  لیاول، دوم و سوم  مشغول به تحص یها هیدر پا 92

 به عنوان نمونه انتخاب شدند.  یطبقه ا ینفر به صورت تصادف  363تعداد 

کار کردن با   ون،یزیلوت یکه دانش آموزان در روز انجام می دهند ، تماشا، بیشترین فعالیتی  فراغتی ها: یافته

اختن به فعالیت کامپیوتر ، شرکت در فعالیت های جسمانی و گوش کردن به موسیقی است. مهمترین موانع عدم پرد

 ییاد و تنبلزو  داشتن مشغله  یمشکالت مال ،یهای فراغتی و مهمترین علت ورزش نکردن کمبود امکانات ورزش

 می باشد.

چون افتتاح و هم یو ورزش یحیاماکن تفر شیموجود افزا یها تیبا توجه به مشکالت و محدود گیری:نتیجه

 یباشگاهها در مدارس ، پارک ها و یو گسترش امکانات ورزش شیافزا  ،یورزش یپارک ها و باشگاه ها سیتأس

 ود.ر یم راز مسئوالن انتظا ونیزیتلو یپر محتوا برنامه ها یها برنامه دیو تول ی، بازنگر یورزش

 ورزشی. تیاوقات فراغت، دانش آموز، مقطع متوسطه، فعالکلیدواژه ها:

 

 
 مقدمه: 

ها انسان یو قدرت و مقاومت را در زندگ کندیم ییروزمره را بازنما یکه زندگ ییهااز عرصه یکی

 یآن ضرور یمثبت و منف یرو توجه به جنبه ها نیاز ا.عرصه فراغت  است گذارد،یم شیبه نما

امرار معاش  و یستیز یبه انجام تقاضاها دیاست. فراغت شامل آن بخش از زمان فرد است که مق

(. قشر 2انتخاب شده خود بپردازد) یبه برنامه ها یاریتواند به شکل آزاد و اخت یو شخص م ستین

. رندیقرار گ شتریمورد توجه ب دیهستند و با یشتریفراغت ب یاجامعه، دار گرینوجوان نسبت به افراد د

کند، مشکالت  یمتوسطه بروز م هبلوغ در دانش آموزان دور نیمازاد که در سن یها و انرژ قهیتنوع سل

، نسبت  شتریعمل ب یزند ، داشتن آزاد یکه در مدرسه و خانواده واجتماع از آنها سر م یا دهیعد

. (10دوره است) نیبه دانش آموزان ا شترینشان دهنده توجه ب گرید اریبس لیو دال گرید یبه دوره  ها

از اشتغاالت و الزامات کار  ییاست که فرد هنگام رها یجامعه شناسان معتقدند فراغت تجربه ا
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و ذوق خود  ازیمتناسب با ن  لبانهو مشارکت داوط یشخص یافتهایو ره التیروزانه، براساس تما

هدف از پژوهش حاضر،  (.9)ابدیاو رشد و پرورش  تیکند تا جسم، فکر و شخص یانتخاب  م

بر  دینحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بابل با تأک یبررس

 ورزشی بوده است. تیفعال

 روش کار:
ع نو کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها از قاتیحاضر از نظر هدف از نوع تحق قیتحق

ع متوسطه دانش آموزان پسر مقط هیحاضر کل قیتحق یجامعه آمار است. یشیمایپ یفیتوص قاتیتحق

ورگان و با مبر اساس جدول  باشند. ینفرم 6453شهرستان بابل که در مجموع تعداد آنها بالغ بر 

 در دند.انتخاب ش ینمونه آمار ینفر به عنوان حداقل اعضا 363توجه به حجم جامعه در مجموع 

رس متوسطه استفاده شده است که ابتدا مدا یطبقه ا یتصادف یرگی- پژوهش حاضر از روش نمونه

 .دیگرد عیو سپس پرسشنامه ها در آنها توز دیپسرانه مشخص گرد

)کتب،  ای خانهموضوع از روش کتاب اتیادب میتنظ یامه و براپرسشن روش از ها داده یگردآور یبرا 

 SPSSز دو نرم افزار با استفاده ا ( استفاده شده است.نترنتیو ا ها نامه انیو پا یمقاالت، مجالت علم

LIو  SREL ت. از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده اس 

 بحث و نتیجه گیری: یافته ها، 
انش د نیو نحوه گذراندن اوقات فراغت در ب یامکانات ورزش نیب قیاول تحق هیبر اساس فرض

ه امکانات چکه هر  افتیدست  جهینت نیتوان به ا یدر واقع م .دآموزان رابطه معنادار وجود دار

رکردن اوقات پ یحضور دانش آموزان برا زانیکامل تر و متنوع تر باشد به همان م یحیو تفر یورزش

وجود و نحوه مموانع  نیدوم ب هیاساس فرض بر .شود یم شتریب یبا استفاده از امکانات ورزش فراغت

وهش غفاری دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. با نتایج پژ نیگذراندن اوقات فراغت در ب

ام شده مانند ( همسو می باشد .در نتایج سایر پژوهش های انج2009(،پلترز )1373(، اعظمی )1382)

 ادیمشغله ز ات ذکر شده ،در دسترس نبودن امکان وبزرگترین موانع، مشکالت اقتصادی  قیتحق نیا

توانند  یتر مدانش آموزان کم زانیدانش آموزان است که  به همان م نیو ... در ب یو کار یلیتحص

 پر کنند یورزش یها تیاوقات فراغت خود را با فعال
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دانش  نیبه ورزش و نحوه گذراندن اوقات فراغت در ب نینگرش والد نیسوم ب هیاساس فرض بر

( ، به نقش 2000(و راجک )1382ادار وجود دارد.. یافته غفاری و همکاران )آموزان رابطه معن

فرهنگ در اوقات فراغت تأکید داشته و تأکید می کند که افراد جامعه بر اساس یادگیری به نقش 

عادت می کنند و از این طریق اساس رفتار آنها حتی در اوقات فراغت شکل می گیرد  ودهای خ

مثبت تر و مناسب  دگاهید نیکه هر چه والد افتیدست  جهینت نیتوان به ا یمهمسو بوداست.در واقع 

 یاه تیکنند تا آنها بتوانند اوقات فرات خود را با اقدامات و فعال یدانش آموزان فراهم م یبرا یتر

به ورزش و نحوه گذراندن اوقات فراغت  یعالقه فرد نیچهارم ب هیاساس فرض بر  .پر کنند یورزش

که هر چه  افتیدست  جهینت نیتوان به ا یدانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد..در واقع م نیدر ب

 ابانیدر منزل و کوچه و خ یوقت پرکن یورزش یها تیعالقه دانش آموزان به ورزش و فعال زانیم

کنند. نتایج یافته های این تحقیق  یاندازه اوقات فراغت خود را با ورزش کردن پر م همانبدانند به 

(همسو می 1382( و غفاری )2007(، تورنین و همکاران )2003با نتایج تحقیقات، چان ین وبیل)

 یتباشد. شاید به این دلیل که جامعه آماری این تحقیق مانند  سایر افراد اعتقاد دارد که انجام فعال

، در مقابله با مشکالت عصبی و روانی نیز های ورزشی در اوقات فراغت عالوه بر فواید جسمانی

به گروه همساالن و نحوه گذراندن اوقات  لیتما زانیم نیپنجم ب هیاساس فرض بر  .آثار مفیدی دارد

که  افتیدست  جهینت نیتوان به ا یدانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد..در واقع م نیفراغت در ب

توانند  یدوستان و همساالن خود داشته باشند م نیور در ببه حض یشتریب لیهر چه دانش آموزان تما

حضور داشته باشند و  یورزش یبه صورت چند نفره در باشگاهها ایو  یگروه یورزش ها نجامبا ا

موانع انجام فعالیت فراغتی  عمده  .پر کنند یشتریب  یورزش یها تیاوقات فراغت خود را با فعال

دانش آموزان استعدادهای درخشان حجم زیاد تکالیف درسی بوده اکثریت جامعه مورد تحقیق به 

فعالیت های ورزشی عالقه مند هستند و معتقدند انجام فعالیت ورزشی در زمان اوقات فراغت عالوه 

با توجه به مشکالت  مفیدی دارد. آثاربر فواید جسمانی، در مقابله با مشکالت عصبی و روانی نیز 

 سیهمچون افتتاح و تأس یو ورزش یحیاماکن تفر شیموجود افزا یها تیو محدود

در مدارس ، پارک  یو گسترش امکانات ورزش شیافزا  ،یورزش یپارک ها و باشگاه ها

از  ونیزیتلو یپر محتوا برنامه ها یبرنامه ها دیو تول ی، بازنگر یورزش یها و باشگاهها

 رود. یم رمسئوالن انتظا
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  برتر بسکتبال گیل یهادر باشگاه یابیبازار ختهیآم تیوضع یبررس

 سید حسین موسوی چغابلکی.خیدان حاتمی .زهرا کشتمند
شد مدیریت ورزشی ،گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه علوم انسانی ،دانشگاه ازاد ،سنندج،ایران کارشناسی ار -1

 )نویسنده مسول(

یت علمی مدیریت ورزشی ،گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه علوم انسانی ،دانشگاه ازاد ،سنندج،ایرانه-2  

ری مدیریت ورزشی ،گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه علوم انسانی ،دانشگاه ازاد دانشجوی دکت -3

 ،سنندج،ایران

Email:seyedhosainmousavi@yahoo.com  

 چکیده

ضر،  زمینه و هدف: سهدف از پژوهش حا ضع یبرر شگاههای  یابیبازار ختهیآم تیو  گیلدر با

 است.  بسکتبالبرتر 
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، مدیران بسووکتبالکلیۀ کارشووناسووان فدراسوویون جامعه آماری تحقیق حاضوورشووامل  :روش کار

با توجه به محدود بودن جامعه می باشووند.  1397در سووال  بسووکتبالباشووگاهها و مربیان لیگ برتر 

 .شدند.جامعه بصورت تمام شمار بعنوان نمونه انتخابآماری، 

ته روش انجام تحقیق حاضوور توصوویفی و از نوع همبسووتگی بوده که به شووکل میدانی صووورت گرف

ناهی اسووووت.  بار سووویف پ ندارد ج تا مه اسووو نا ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسوووشووو

ستنباطی(همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار1396) صیفی و  ا  t، آزمون )ی تو

نین چاستفاده شده است، هم ( >05/0Pکلموگراف اسمیرنوف( در سطح معنی داری)تک نمونه و 

 در  پژوهش استفاده گردیده است.  spessاز نرم افزار 

رتر بسووکتبال نتایج نشووان داد، بین وضووعیت مطلوب و موجود آمیخته بازاریابی در لیگ ب :یافته ها

شور تفا شد، جا که میانگین تجربی بزرگتر از میانگین نظری می. از آنوت معناداری وجود داردک با

شوووود که آمیخته بازاریابی از وضوووعیت مطلوبی برخوردار اسوووت.همچنین بین لذا نتیجه گرفته می

شور تف سکتبال ک صول آمیخته بازاریابی در لیگ برتر ب صر مح ضعیت مطلوب و موجود عن اوت و

شود که عنصر محصول از وضعیت مطلوبی برخوردار است. دارد. نتیجه گرفته می معناداری وجود

کتبال بین وضوووعیت مطلوب و موجود عنصووور مردم و کارکنان آمیخته بازاریابی در لیگ برتر بسووو

 .کشور تفاوت معناداری وجود دارد

 ،بسکتبال ،باشگاهیابیبازار ختهیآم کلید واژه ها:

صوونعت  کیشوودن ورزش، به  یهمگام با صوونعت یورزشوو یابیامروزه بازار مقدمه :

ساز تبد یجهان ست که نت لیدرآمد  سرما جهیشده ا سب   یبرا ییو درآمدزا هیاش ک

ش یسازمانها سو با آن فرآ یورز ست که هم ش طیمانند بل ییندهایا حق پخش  ،یفرو

 152نموده اسوووت. صووونعت ورزش  دایپ یفراوان تیو... اهم یمال انیحام ،یونیزیتلو

درصووودی در طول یک دهه و اشوووتغال  50یلیارد دالری ورزش آمریکا با رشووودی م

میلیون شووغل به طور غیر مسووتقیم به عنوان شووشوومین 5/4نفر به طور مسووتقیم و 24000

 (.1388صوونعت در ایاالت متحده آمریکا به سوورعت در حال رشوود اسووت)محرمزاده،

در اداره  قیبه توف یابیبه منظور دسوووت تیریمد دییازعناصووورکل یکی ،یدرعصووور کنون
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در کنار موضوعات  یو خدمات دییها و موسسات، باالخص از نوع تجاری، تولسازمان

 یابیرهبری و نظارت بحث بازار ،یسووازمانده زی،یربرنامه ری،یگمیمانند تصووم یمهم

خود فرآورده  یابیهای بازار(. تالش1395و همکاران،  یعی)طهماسب پور شف باشدیم

شوند. ب کنندیعرضه م دارانیو آن را به خر غیرا تبل  شکیتا بتوانند درکارشان موفق 

صوالت و خدمات عامل ماندگاری و بالندگ یابیبازار ست.  یمح سات و بنگاه ها س مو

محسوووب  دیینقطه کل زیسووازمان ها ن اتیدارد و در چرخه ح ژهیو یتیامر اهم نیلذا ا

کشورهای اروپایی و حتی آسیایی ساالنه ورزش بسکتبال در  (.2005 ،یشود)هنر یم

مبالغ کالنی را از محل پخش تلویزیونی، تبلیغات، حامیان مالی، بلیط فروشووی و سووایر 

نابع از آن خود می ها از کسوووب درآمد حق پخش تلویزیونی م نه تن ما در ایران  کند ا

مطالب ذکر مسابقات محروم است بلکه از سایر منابع بهره کافی نبرده است. با توجه به 

توان به راحتی دریافت که، باگذشت زمان تغییرات چشمگیری صنعت ورزش شده می

پرطرفدار مثل بسکتبال شکل گرفته است و این صنعت از  یورزش یهاباالخص رشته

آن چنان پیچیدگی برخوردار شووده اسووت، که نیازمند همکاری افراد تحصوویلکرده و با 

باشووود تا به کمک این نیروها بتوان بر بی ورزشوووی میزمینه بازاریا درای ی حرفهتجربه

های حاصووول از تعامالت این حجم عظیم گردش پولی و شووواغالن در این پیچیدگی

های عنوان شوووده در ارتباط با بازاریابی بخش، فائق آیید و عالوه بر دسوووتیابی به مزیت

باالتری از این گردش پولی برا هم ورزش کشوووور فرا ایرا بر  یورزشوووی، سوووهم 

شور  یای معتبر در جهان نقش مهمحرفه هایگیل (.1395)بکتاش،آورد. صاد ک در اقت

کشوووور خود نقش  یناخالص مل دیتول شیدالر در افزا هاونیلیخود دارند و سووواالنه م

شرا نیدارند و ا ست که ل یطیدر  سکتبال همچنان  گیباالخص ل رانیا یهاگیا برتر ب

باشوووگاه ها  ،یمنابع مال نیدر تام یابیبازار تیوابسوووته به دولت اسوووت. باتوجه به اهم

 رییو بکارگ یابیبازار ختهیعوامل آم بیندارند. ترک ییدرآمدزا جادیای جز اچاره
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 کهییاز آنجا نیموثر باشووود. بنابرا اریبسووو تواندیها مآنها در باشوووگاه یدرسوووت و منطق

س ضع یتاکنون برر ست  گیل یابیبازار ختهیآم تیو شده ا شور انجام ن سکتبال ک برتر ب

برتر  گیل یابیبازار ختهیآم تیوضع یبه بررس p7مدل  یاست با بررس صددمحقق در

های انجام گرفته در خصوص بازاریابی ورزشی بسکتبال کشور بپردازد. اندک پژوهش

هایی را برای درآمدزایی و توسووعه صوونعت ورزش هر کدام به نوعی وجود محدودیت

و پژوهش در این مقوالت  بررسیکشور خاطر نشان نموده اند و سایر پژوهشگران را به 

صلی در این  ضوع ا شده آنچه که به عنوان مو صیه نموده اند. با توجه به موارد ذکر  تو

برتر بسکتبال  گیل یهادر باشگاه یابیبازار ختهیآم تیپژوهش مطرح است اینکه وضع

 چگونه است؟

  
 روش شناسی:

 -یتحقیق حاضووور از نظر هدف پژوهش، کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها توصووویف

شمار می آید جامعه آماری تحق شامل کل قیتحلیلی به  ضر س ۀیحا سان فدرا شنا سک ونیکار تبال، ب

حدود بودن مباشووند. با توجه به  یم 1397برتر بسووکتبال در سووال  گیل انیباشووگاهها و مرب رانیمد

حاضوور  روش انجام تحقیقجامعه آماری، جامعه بصووورت تمام شوومار بعنوان نمونه انتخاب.شوودند.

صورت گرفته است.  شکل میدانی  ستگی بوده که به  صیفی و از نوع همب ه منظور بدر این تحقیق تو

ستان ل یآمیخته بازاریابی ورزش تیوضع یبررس  یپناه فیسپرسشنامه جبار برتر بسکتبال از  گیا

 یش برارو نیشوود. ا دهیکرونباخ سوونج یپژوهش با اسووتفاده از روش آلفا یابزارها اسووتفاده شوود.

ه ک ییآزمون ها ای ها¬از جمله پرسوووشووونامه یرگی¬ابزار اندازه یدرون یهماهنگ ی¬محاسوووبه

 .رود¬یبکار م کند¬یم یرگی¬مختلف را اندازه های¬صهیخص

گراف تحلیل داده ها از روش های آماری توصووویفی و  اسوووتنباطی) کلموهمچنین برای تجزیه و 

اسووومیرنوف ، ضوووریب همبسوووتگی اسوووپیرمن، رگرسووویون سووواده و  چندگانه ( در سوووطح معنی 

هش اسووتفاده اسووتفاده شووده اسووت، هم چنین از نرم افزار لیزرل برای ارائه مدل پژو (>05/0Pداری)

 گردیده است.
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 یافته ها:
رصد نفر که د 22 شامل: بیبه ترت دگردی حاصل ها¬داده لیو تحل هیکه در بخش تجز یجینتا

نفر  2و  لمتاه %49 یعنینفر  27مجرد و  %51 یعنینفر  0/06028نفر زن که 33و %40  انیپاسخگو

 41تا  34 نی%  ب42 یعنینفر  23سال،  33تا  26 نیب  %34 یعنینفر  19سال،  25تا  18 نیب  %4 یعنی

سال  41تا  34 یندر طبقه س یفراوان نیشتریسال سن داشتند. ب 57تا  50 نیب  %20 یعنینفر  11سال و 

نفر  4 .بودند لانسایم یارکه نمونه آم دهدینشان م نیسال بودند و ا 33تا  26 یو بعد در طبقه سن

فوق  %17 یعنینفر  11 انس،سیل %35 یعنینفر  23پلم،یفوق د  %26 یعنینفر  17و  پلم،ید %6 یعنی

و درصد  دادندیم لیتشک سانسیافراد را ل تیجدول باال اکثر جیو باالتر بودند. براساس نتا سانسیل

و حداکثر نمره  88/1 یابیبازار ختهیمحاسبه شده  حداقل نمره آم tبراساس  بودند. پلمید یکم اریبس

گفت  توانیم . که/53و انحراف استاندارد آن  54/3 یابیبازار ختهیآم نیانگیاست و م 28/4آنها 

ثر نمره آنها و حداک 53/1در حد متوسط به باال بوده است. حداقل نمره محصول  یابیبازار ختهیآم

صول در توان گفت مح یباشد که م ی. م/69و انحراف استاندارد آن  55/3 نیانگیاست و م 83/4

 شواهد ت،یحما ع،یتوز ج،یترو مت،یعاد مردم و کارکنان، قحد متوسط به باال بوده است. در مورد اب

 یابیبازار ختهیآم توان گفت که یم یدر حد متوسط به باال بوده است. به طور کل زین ندیو فرآ یکیزیف

 متوسط به باال بوده قرار دارند تیآن در وضع یمولفههاو 

 ای آمیخته بازاریابیتک نمونه t:  آزمون 

 میانگین تعداد متغیر

 تجربی

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 نظری

آماره 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

معنی

 داری

 ./001 54 49/7 3 ./53 54/3 55 آمیخته بازاریابی 

و میانگین مورد  54/3آمیخته بازاریابی برابر با  شود، میزانمالحظه می 9-4گونه که در جدول همان

 p. گزارش شد )/001داری حاصل، و سطح معنی 49/7برابر با  tبود. مقدار آماره  3انتظار برابر با 

جا که دار بود، و همچنین از آن. معنی/05در سطح خطای کمتر از  tجا که مقدار (. از آن05. ≥

شود که آمیخته بازاریابی از باشد، لذا نتیجه گرفته میمیانگین تجربی بزرگتر از میانگین نظری می

 است. وضعیت مطلوبی برخوردار
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 بحث و نتیجه گیری:
رده ساختن برآو انیمشتر تیموفق است، الزمه جلب رضا یابیاساس بازار یمشتر یازهایاز ن یآگاه

 یها تیحدودمو  ها¬ییتوانا  التیخواسته ها، انتظارات، تما قیدق ییآنها و شناسا یازهایکامل ن

 رگذاریأثتعوامل  انتو یم یاطالعات نیبه چن یابیمحصوالت و خدمات است. با دست دیآنها در خر

 آن از ها¬اهباشگ یابیبازار ماتیداد و در اتخاذ تصم صیتشخ یبر رفتار مصرف کنندگان را به خوب

ه عنصر مردم کمی باشد  8p. با توجه به عنصرهای آمیخته بازاریابی که در این تحقیق کرد استفاده

ین میان تمامی عناصر و کارکنان در باالترین رتبه و عنصر حمایت در پایین ترین رتبه قرار دارد و در ا

و  ونیدراسف نیو مسول رانیبه مد آمیخته بازاریابی در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار دارد.

 ،یفرهنگ ،یاسیمرجع )س یها تیاز شخص یریشود که با بهره گ یم شنهادیبسکتبال  پ گیسازمان ل

هام باشگاه س یبرتر بسکتبال  واگذار گیحاضر در ل یها میت دییو تا یبه منظور صحه گذار یورزش

مسابقات  طیلالت و امکانات ارائه بیتسه یبرتر بسکتبال  به عموم، فراهم ساز گیحاضر در ل یها

و  یوشش خبرو...(، گسترش پ طیبل ینترنتیاتماشاگران )فروش  لیو م ازهایبرتر مطابق با ن گیل

 گیحاضر در ل یاز حق پخش باشگاه ها تیو حما بیبرتر و تصو گیمسابقات ل یرسانه ا

حاکم بر  عنصر قدرت تیضعو رسانه ها به بهبود و ونیزیپخش مسابقات در تلو یبرتربسکتبال برا

 برتر بسکتبال کشور کمک کنند. گیدر ل یابیبازار ختهیبازار آم

  منابع:
 دهیو فر یپاشاکالئ یدوست یمرتض دعماد؛یس ،ینیحس ؛یمصطف ،یعیپور شفطهماسب

 تیریمد ۀنام(. پژوهش7pبرتر فوتبال مازندران) گیل یابیبازار ختهیآم یابی(. ارز1395.)زادهیعل

 .251-268، ص1395هار و تابستانب -و سوم ستیشماره ب -سال دوازدهم ،یو رفتار حرکت یورزش
ایران و ترکیه  انشگاهی کشورهاید ورزش بازاریابی های شیوه مقایسۀ(. 1388.) مهرداد ، زاده محرم

 ((.41) 3)12 ;1385 زییپا یدر آموزش عال یزیپژوهش و برنامه ر یپژوهش ی.مجله علم

 رانیا یاسالم یجمهور یمای(. نقش صداوس1393.)دیحم دیس یقاسم به؛طی بزرگر، بکتاش،نرگس؛

 یجیترو - یعلم . فصلنامهیورزش یابیبازار ختهیبر آم دیبا تأک رانیا یمحصوالت ورزش یابیبر بازار

 .35-27، صفحه 1393 زیی، پا5، شماره 2. دوره یورزش یارتباطات در رسانه ها تیریمد

• Hair Jr, J. F., & Lukas, B. (2014). Marketing research. 
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با استفاده از سیستم اطالعات  یاماکن ورزش ییفضا عی. تحقیق حاضر با این هدف انجام گرفت که توزپایدار است

 به دست آید. یجغرافیایی تجزیه وتحلیل شود و باتوجه به اطالعات حاصل، الگوی مطلوب اماکن ورزش

 یدر محدوده مطالعات یندایم وهیو از نوع کاربردی است که به ش یلیتحل - یفیحاضر، توص قیتحق روش کار:

مورد(  27)یعموم یموجود با کاربر دهیسرپوش یشامل استخرها ی. نمونه مطالعاترفتیکالنشهر کرج انجام پذ

شد، سپس بانک  یارارزش گذ یبسلسله مرات لیتحل وهیبه ش یابیمکان  یارهایها، مع افتهی لیو تحل هیبود. در تجز

)حاصل از  یزن نسبوها مطابق  هیال یو با استفاده از تابع همپوشان لیتشک GISدر نرم افزار  ییایاطالعات جغراف

 یستخرهااهر کدام از  تیشد و سپس موقع یبند میبه پنج سطح تقس قیتحق ی( محدوده مطالعاتیزوج ساتیمقا

ار داشتند به مناسب قر اریبس فیکه در ط یمناطق انیشد. در پا دهیسنج یحپنج سط فیط نینسبت به ا دهیسرپوش

 شدند. یمعرف دیجد یعنوان اماکن مناسب جهت احداث اماکن ورزش

 تاستخرهای شهر کرج مساعد و مناسب است، در نهای شترکانی بیم -فضایی عها نشان دادند که توزییافتهها: یافته

 یازده مکان مناسب جهت احداث استخرهای ورزشی معرفی شد. قتحقی جمطابق نتای

ی آن ها نو مکان گزی عبرای توزی داماکن ورزشی و به صورت ویژه استخرها، بای تبا توجه به اهمی گیری:نتیجه

حقق گردد. می در نظر گرفته شود تا اهداف توسعه پایدار به درستی شآسای ارهایی از معیعوسی فدر شهر طی

های مناسب قرار دارند.  تهر در موقعیشاستخرهای موجود در سطح  شتربی ،مکانی-فضایی عرحسب توزیهمچنین ب

و  ردرار گیمناسب موجود در شهر مورد استفاده ق تی می تواند برای بهتر شدن وضعیشنهادمکان های پی نای

 موجب توسعه و بهبود وضعیت موجود گردد.

 شهرکرج. ،کانیم-توزیع فضایی ،توسعه پایدار ،زشیاماکن ور  ن،سرزمی شآمای کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1

آن با توجه  حیصح عیو توز یورزش یمشکالت شهرهای بزرگ، کمبود فضاها نیاز بزرگتر یکی

و بالطبع مشکالت به  نانیشهرنش تیجمع شیو افزا ینیهر منطقه است. با شروع شهرنش تیبه جمع

شناخته شده  شیاز پ شیبرای رفاه حال شهروندان ب یوجود آمده، ضرورت فراهم آوردن امکانات

در طراحی کالبدی یک شهر و انتخاب مکان های مناسب برای استقرار هر یک از  صوالً(. ا1است)

مورد نظر در مکان  فعالیت های شهری باید به سه مسئله مهم توجه شود. اول سازگاری نوع فعالیت

با فعالیت همجوار، دوم مطلوبیت مکانی برای استقرار فعالیت مورد نظر و سوم مناسب بودن مکان و 

مورد نظر با نیازهای منطقه. از آنجا که بدون در اختیار داشتن معیارهای مناسب توجه به این  تفعالی

نتخاب مکان مناسب جهت هر فعالیت مسائل امکان پذیر نیست، تعیین مجموعه ای از معیارها برای ا
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 نیسرزم شیآما هیرشد و توسعه محیط های شهری بر پا یهااستی(. س2شهری الزامی خواهد بود)

 استیمناطق خواهد بود و س نیا یگذاراستیدر س داریتوسعه پا یهایژگیلحاظ نمودن و یانیبه ب

 نشیباشد. مقوله گز هاتیاساس فعال دار،یباشد که توسعه پا یدر جهت دیفضاها با نیدر ا زانیبرنامه ر

 یاز مراکز خدمت رسان در سطح شهر، از جمله مباحث یکیبه عنوان  ،یورزش یاماکن و فضاها

یکی از عوامل مؤثر و  (.3دارد) تیاهم یسالمت، توسعه و سعادت هر جامعه ا ندیاست که در فرآ

دسترسی به ویژه در فضاهای ورزشی  در ارتقای بهره وری، موقعیت مطلوب مکانی و سطح ارهایمع

محلی است. از این رو با توجه به اهمیت این فضاها در شهر می بایست فرایند مناسبی به منظور توزیع 

معیارهای آسایشی در نظر  زآن ها در سطح شهر اتخاذ شده و در مکان گزینی آن ها طیف وسیعی ا

رهای متعددی در مکان گزینی کاربری گرفته شود. پیچیدگی مسائل شهری موجب شده است متغی

(. کالنشهر 4ها تأثیرگذار باشند که با توجه به اهمیت و ارزش هر معیار در هر منطقه باید عمل شود)

خود به عنوان مرکز استان  یهرش یها رساختیبه ارتقاء ز ازیکشور، ن یشهرها ریکرج در کنار سا

فعال و موفق بودن ورزش استان  لیبه دل یورزش یها رساختیز نهیدر زم ازین نینوظهور البرز دارد. ا

 یآب یورزش ها یمناسب برا یبه عنوان فضا زین یورزش یشود.  استخرها یاحساس م شیاز پ شیب

حاضر، هدف  قیموضوع تحق تیاهم وبا توجه به ضرورت  نی. بنابراستندیمورد مستثناء ن نیاز ا

در سطح  نهیبه یشهر کرج و انتخاب مکان ورزش یورزش یاستخرها یو مکان ییفضا عیتوز یبررس

 است. ییایاطالعات جغراف ستمیشهر با استفاده از س

  شناسی:روش .2
محدوده  رفت،یانجام پذ یدانیم وهیو از نوع کاربردی است که به ش یلیتحل- یفیحاضر، توص قیتحق

انواع مکان  انیاز مبه این صورت که  باشد. یکالنشهر کرج م یشهر هیحاضر ناح قیتحق یمطالعات

 یبا کاربر دهیسرپوش یورزش یاستخرها ،یمطالعات ۀموجود در محدود یورزش یها

 یارهایمع نیمهم تر نییبه منظور تع شدند. نشیگز یمطالعات ۀ(، به عنوان نمونN=27)یعموم

 وهیاستخراج و به ش  نیشیپ قاتیموجود در تحق یارهایمع ،یاماکن ورزش ینیبر مکان گز رگذاریتأث

 یروش دلف یجهت اجرا یپرداخته شد، جامعه آمار ارهایمع نیا ییروا یدر دو فاز به بررس یدلف

هدفمند  یتصادف ریغ یریگبودند که به صورت نمونه یورزش تیریحوزه مد دیتن از اسات 22شامل 

شهر کرج از روش میدانی  یجهت بررسی وضع موجود استخرها ،و در دسترس انتخاب شدند
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شد.  لیتبد GISو به الیه اطالعاتی در  ق،استخراجیتحق یارهایمربوط به مع یاستفاده شد و نقشه ها

 هیال یشد و با استفاده از تابع  همپوشان لیتشک GISدر نرم افزار  ییایسپس بانک اطالعات جغراف

 اریبه پنج سطح )بس قیتحق یت( محدوده مطالعایزوج ساتی)حاصل از مقا یها مطابق وزن نسب

 اریمناسسب، مناسب، متوسط، نا مناسب و بس

هر  تیشد و سپس موقع یبند می( تقسبنامناس

 فیط نینسبت به ا دهیسرپوش یکدام از استخرها

که در  یمناطق انیشد. در پا دهیسنج یپنج سطح

مناسب قرار داشتند به عنوان اماکن  اریبس فیط

 دیجد یمناسب جهت احداث اماکن ورزش

 شدند. یمعرف
 

 ها: . یافته3

بزرگراه ها،  به یدسترس اریمتعلق به مع بیوزن به ترت نیباالتردر اولویت بندی معیارهای تحقیق 

رت با مجاو، یسبز شهر ی، مجاورت با فضاهایمجاورت با مراکز درمان ،به خطوط مترو یدسترس

 باشد. یموجود م یو فاصله از استخرها یمجاورت با مراکز فرهنگ ی،مراکز آتش نشان

ها با  هیال قیفها، تل هیبه ال یو وزن ده ارهایمع نییپس از تع یابیمراحل مکان  نیاز مهم تر یکی

از  Raster Calculatorبا استفاده از دستور  قیتحق نیتابع مناسب است. در ا کیاستفاده از 

، Reclassifyبا دستور  تیها انجام شد و در نها هیال یهمپوشان Spatial Analystاکستنشن 

شده  میتقس مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و کامالً نامناسب اریبه پنج سطح بس قیمحدوده تحق

 مناطق مشخص شده است. نیموجود نسبت به ا یهر کدام از استخرها تیو موقع
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: 2کلش                                       قیشهر کرج در محدوده تحق یاستخرها تی: وضع1شکل           

  یینها ینقشه ارزش گذار
 

 یدرصد از استخرها 33 یمکان -ییفضا عیمشخص است، توز 2و  1 شکل جیطور که از نتاهمان

 30متوسط،  تیدرصد در موقع 30مناسب،  تیشهر کرج در موقع یدر محدوده مطالعات یعموم

 نامناسب کامالً تیکامالًمناسب و صفر درصد در موقع تیدرصد موقع 7نامناسب،  تیدرصد در موقع

 .ارندقرار د

با  یمشخص شده، نواح یهااریبا توجه به مع قیمحدوده تحق یپس از استخراج نقشه سطح بند

 مشخص شدند. دیجد یاحداث استخرها یکامالً مناسب برا تیوضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مکان یابی استخرهای جدید
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 در سطح شهر دیجد یاستخرها جادیجهت ا یینها ی: نقشه ارزش گذار2شکل

 گیری: . نتیجه4
کرج و  موجود شهر یورزش یاستخرها یمکان-ییفضا عیتوز لیو تحل هیحاضر تجز قیهدف تحق

حاصل از  جینتا .است ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از س دیجد یمناسب استخرها یابیمکان 

 یارهایمربوط به مع یاه هیال یحاصل از همپوشان یینها یخروج با توجه به نقشه نشان داد که، قیتحق

به  یترسبه بزرگراه ها، دس یدسترس ،یمجاورت با مراکز آتش نشان ،یمجاورت با مراکز درمان

 یرهااستخ زو فاصله ا یسبز شهر یمجاورت با فضاها ،یاکز فرهنگخطوط مترو، مجاورت با مر

 یعموم یاربربا ک دهیاستخر سرپوش 27 انیاز م ار،یمربوط به هر مع یموجود و لحاظ کردن وزن نسب

استخر  9 کامالً مناسب، تیاستخر در وضع 2شهر کرج،  یدر محدوده مطالعات قیتحق یمورد بررس

ز ا امکد چینامناسب و ه تیاستخر در وضع 8متوسط،  تیاستخر در وضع 8مناسب،  تیدر وضع

شهر  یورزش یادرصد از استخره 7 گریکامالً نامناسب قرار ندارند. به عبارت د تیاستخرها در وضع

 تید در موقعدرص 30مناسب،  تیدرصد در موقع 33کامالً مناسب،  یمکان-ییفضا عیکرج از توز

از  یشتریب درصد نکهیبا توجه به ا نینامناسب قرار دارند. بنابرا تیدر موقع درصد 30متوسط و 

-ییضاف عیتوز تیتوان گفت وضع یشهر کرج در سطح باالتر از متوسط قرار دارند، م یاستخرها

ات هیگز و حاضر، با مطالع قیبدست آمده از تحق جیباشد. نتا یمناسب م یورزش یاستخرها یمکان

 تیدر موقع قیقتح یارهایبا توجه به مع یمورد بررس یهانظر که مکان نیاز ا (5()2015همکاران )

 یورزش نهیاب مکان بهدر جهت انتخ قیتحق جینتا همچنین باشد. یاند همسو مشده یابیمناسب ارز

در  ینیزمکان گ یارهایمکان جهت احداث استخر بر اساس مع ازدهی شنهادینشان داد که امکان پ

موجود در  یرهااستخ شتریب ،یمکان-ییفضا عیبرحسب توز نکهیشهر کرج وجود دارد. با توجه به ا

هتر شدن ب یتواند برا یم یشنهادیپ یمکان ها نیقرار دارند. ا اسبمن یها تیسطح شهر در موقع

توجه ه با کاست، چرا  تیموضوع حائژ اهم نی. اردیمورد استفاده قرار گ زیمناسب موجود ن تیوضع

 ژهیبه و رها،یتغماز عوامل و  اریینسبت به بس دیبا یم ،یساخت اماکن و فضاهای ورزش ادیز نهیبه هز

ده تر، سا یتا امکان دسترس ردیصورت پذ یگونه فضاها، دقت الزم و کاف نیا حیصح یابیمکان 

 (.3)فراهم گردد ندهیدر آ یاماکن و فضاهای ورزش شتریعادالنه تر و توسعه ب عیتوز
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 یهاحاضر، مدیریت و اجرای مطلوب برنامه قیدر تحق نیسرزم شیآما کردیبا در نظرگرفتن رو 

راهبردی در حوزۀ ورزش، مستلزم فراهم آوردن مجموعه ای از شرایط و امکانات است. از جمله 

مطلوب از اماکن و تأسیسات ورزشی و  یبردارو بهرهپایدار  این شرایط، ایجاد، توسعه نیترمهم

 نیدر مجموع آنچه در ا .فراهم آوردن تسهیالت الزم برای دسترسی آسان افراد به این فضاهاست

 تیموقع شنهادیشهر کرج و پ یورزش یاستخرها یمکان-ییفضا عیتوز ینشان داده شد، بررس قیتحق

جه به نقش ویژه کاربری های با تو نیاست. بنابرا دیجد یمناسب جهت احداث استخرها یها

سرانه  شیعالوه بر تالش در جهت افزا دیورزشی در ایجاد نشاط و کاستن از فشارهای شهرنشینی با

 توجه شود. زیمناسب ن یبه توزیع متناسب آن ها در مکان ها ،یرزشو

 

 . منابع:5

 یندگز تیفیک سهی(. مقا1395) .مسعود ،یجهرم انینادر .نایم ان،یمستحفظ .هیرهبری، سم. 1

ه وهشناماصفهان(. پژ یشهردار ی)مطالعه موردی: اماکن ورزش یحرکت رفعالیشهروندان فعال و غ

 .215-228. ص: 24دوازدهم، شماره  ،سالیو رفتار حرکت یورزش تیریمد

ری ها، شهردا ۀ، ماهنامیفضاهای عموم ۀشهرداری ها در توسع فی(. وظا1380) نیحس ،یصالح. 2

 .21-25، ص: 30شمارۀ

 دیمادژ،  یت یبرومند، محمدرضا؛ ت  .نیمحمد حس دیرضوی، س. عادله ،نیدالرستا یمیعظ. 3

 هپژوهشنام .شهری یو ساخت اماکن ورزش یدر طراح یابیمکان  ارهاییمع ی(. بررس1395).

 .83-100و سوم. ص:  ستیمدیریت ورزشی و رفتارحرکتی،سال دوازدهم، شماره ب

اولویت  (. تعیین و1394زهره وندیان،کریم؛ اسدی، حسن؛ ابراهیمی، فرشته؛ صمدی، مهدی ). 4

از روش  بندی معیارهای مکان گزینی استقرار اماکن ورزشی جهت تساوی در دسترسی با استفاده

 .795- 814، ص:  6، شمارۀ 7(. مدیریت ورزشی، دورۀ AHPتحلیل سلسله مراتبی )
5. 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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 و ارائه مدل. کرمانشاه استان ورزشی
 زهرا کشتمند.خیدان حاتمی .مریم السادات جاسمی

دانشگاه ازاد ،سنندج،ایران )نویسنده مسول( جوی دکتری مدیریت ورزشی ،گروه مدیریت ورزشی،دانش-1  

یت علمی مدیریت ورزشی ،گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه علوم انسانی ،دانشگاه ازاد ،سنندج،ایرانه-2  

اد ،سنندج،ایرانارشد مدیریت ورزشی ،گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه علوم انسانی ،دانشگاه از کارشناس -3  

Email:adishgol@yahoo.com  
 چکیده

 در ترجیحات مشووتریان و مند رابطه بازاریابی بررسوویهدف از پژوهش حاضوور،  زمینه و هدف:

  .است کرمانشاه استان ورزشی اماکن

حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته :انجام تحقیق روش کار

( 2011ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند کیم)است. 

شنامه  وفاداری لیم) س شد. 2006وپر شتریانِ را جامعه آماری مورد نظر(  می با شی 192م سالن ورز
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داده اند،  تشووکیلند سووابقه فعالیت ورزشووی را داشووت ماه 6 که حداقلرمانشوواه چند منظورهِ اسووتان ک

نفر تعیین و با استفاده از روش خوشه ای طبقه ای در سه  382تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان 

منطقه محلی غرب، مرکز و شووورق اسوووتان انتخاب شووودند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از 

توصوویفی و  اسووتنباطی) کلموگراف اسوومیرنوف ، ضووریب همبسووتگی اسووپیرمن، روش های آماری 

سطح معنی داری) ساده و  چندگانه ( در  سیون  ست، هم چنین از نرم  (>05/0Pرگر شده ا ستفاده  ا

 افزار لیزرل برای ارائه مدل پژوهش استفاده گردیده است.
ت و معنی داری بین بازاریابی رابطه مند و ترجیحات مشوووتری رابطه مثبنتایج نشوووان داد،  :یافته ها

ثبت و معنی موجود دارد. همچنین بین همه ابعاد بازاریابی رابطه مند و ترجیحات مشوووتری ارتباط 

بعد مدیریت  ند ، داری وجود  دارد.  نتایج رگرسووویون نیز نشوووان داد از بین ابعاد بازاریابی رابطه م

 به توجه ابتباطی به ترتیب  پیش بین قوی تری برای ترجیحات مشتری می باشد . تعارض و خود ار

 ر مجموعد و هستند منطبق مدل با ها نسبتا داده که گفت توان می لیزرل افزار نرم های خروجی

 باشند. می منطبق اصطالحا دادها و مناسب مدلی شده، ارائه مدل
 شیترجیحات نگرشی، ترجیحات رفتاری، اماکن ورزبازاریابی رابطه مند،  کلید واژه ها:

 
دمات خود با افزایش رقابت در بین سازمان ها درپی یافتن مشتری برای محصوالت و خ مقدمه :

ک نیست و از طرفی هوشیار شدن مشتریان و سالیق متفاوت آن ها دیگر تنها یافتن مشتری مال

ک اهمیت حفظ نگهداری کنند.این رقابت و دربلکه سازمان ها باید بتوانند این مشتری را حفظ و 

ری گام مشتری موجب شده سازمان ها به تدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشت

ابی به این مهم یبردارند که طبق نظز محققان ، بازاریابی رابطه مند مناسب ترین گزینه برای دست 

نیاز پایان دادن به  قرار،نگهداری ، رشد و در زمانمی باشد.بازاریابی رابطه مند فرایند شناسایی،است

به اهداف  روابط مشتری و ذینعان به گونه ای سودآور می باشد،چنانکه هم مشتری و هم سازمان

 ستنی ای ساده فرآیند وفاداری گیری شکل امر شک (. بی1391خاص خود برسند )حسن زاده،

 شکل هب شروع او خرید نخستین انجام زا پس مشتری عالقه مورد و های خاص فعالیت پی در و

 یا و گرفته صور خرید به نسبت پیوسته طور به را مشتری هایی که فعالیت .نماید می گیری

 ( 1388بخش، فیاض( دارد می خشنودنگه و راضی شده استفاده خدمات 
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 .بود خواهد توجه مورد بیشتر گرداند ، محقق را مسایل این بتواند بهتر که رویکردی هر لذا

 همکاران دیگر و خریداران با ارتباط وحفظ توسعه ایجاد، بر مبتنی مند رابطه بازاریابی استراتژی

 سوددهی افزایش نهایت در و سازمان یک مشتریان افزایش و حمایت برای و تالش تجاری

 می برند، می سود سازمان هم و مشتریان هم رابطه این حفظ و با ایجاد که است ها سازمان

 است هدف مشتریان با روابطی چنان برقراری دنبال به مند رابطه (. بازاریابی1،2004جان (باشد

 .نمایند ترغیب کار این به نیز را دیگران و کنند خرید )او)شرکت از آینده در مجددا که

 مند رابطه بازاریابی خود با حتی اوقات گاهی و است مند رابطه بازاریابی هدف اولیه وفاداری

 و مثبت ای واژه مدار، مشتری سازمان یک در وفاداری (2007 ،2تونمان( کند می برابری نیز

 .است همکاری بر مبنی و دوطرفه

شرکت .می شود تعریف و مشتری شرکت بین وابستگی از ساختاری عنوان به مند رابطه بازاریابی 

 این.سازند برقرار وابستگینوع  چند یا یک ایجاد با را مشتری با روابط توانند می تجاری های

 وابستگی.ساختاری باشند یا اجتماعی ، مالی ، عاطفی وابستگی های توانند می ها وابستگی

 مورد توجه و مند رابطه بازاریابی در تعهد و اعتماد تعاریف اهمیت اصلی مرکز و هسته بعنوان

سازمان های از جمله (. رقابت بین 3،2006است)پالماتیر و همکاران گرفته قرار زیادی تحقیق

سازمان های ورزشی در دنیای امروز شدت گرفته است و نحوه ارائه خدمات در بازار جهانی امروز 

تغییر زیادی کرده است .مهمترین تغییر بوجود آمده در کسب و کار، تغییر ارزش های قابل عرضه 

ته می به خریداران می باشد که بعنوان عامل اصلی موفقیت سازمان ها نیز شناخ

 وفاداری به منجر تواند می ، نیازهای مشتریان با کشف مند رابطه (. بازاریابی1388شود)صمدی،

 به خدمات ارائه هزینه است که داده نشان ها پژوهش .شود شرکت های هزینه کاهش و آنها

 .است مشتری جدید یک به خدمات ارائه و جذب هزینه از کمتر بسیار وفادار مشتری یک

 به خود خود ، نباشند خود کنندۀ مصرف انتظارهای تامین به قادر که هایی سازمان ترتیب بدین

 5 حفظ با تقریبا توانند می ها (. سازمان1391شد)حسن زاده، خواهند حذف رقابت گردونۀ از

گاهی مشتریان علی غم  .دهند افزایش درصد 100 میزان به ا ر خود از مشتریان خود سود درصد

ورزشی مطلوب از نحوه برخورد مسئولین مکان ورزشی رضایت ندارند، گاهی وجود خدمات 

                                                 
1 Jan 
2 Thunman  
3 Palmatier, & etl. 
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مکان ورزشی پاسخگوی سالیق متنوع افراد نیست، و پس از مدتی فرد میل رفتن به آن مکان 

ورزشی را از دست می دهد و ار نیاز خود را در دیگر مکان های ورزشی نیز نتواست ارضا نماید 

ری خواهد کرد، اگر این موضوع در بین افراد جامعه بررسی گردد ناخودآگاه از ورزش کناره گی

خواهیم دید که تعداد بی شماری به این دالیل از ورزش کناره گیری نموده اند، در نتیجه شاهد 

بی تحرکی و به دنبال آن بیماری های مختلفی در بین مردم خواهیم شد، لذا ضروری است تا 

جهت ایجاد شرایطی مطلوب برای مشتریان با انواع سالیق مدیران و صاحبان اماکن ورزشی در 

موجبات رضایت آنان و افزایش سود دهی خود را فراهم آورند. در استان مازندران تاکنون در 

زمینه وفاداری مشتری تحقیقات متعددی به صورت موردی)استخر، سالن بدن سازی( صورت 

زاریابی رابطه مند وترجیحات  مشتریان در اماکن گرفته است، به دلیل نبود پژوهشی در ارتباط با با

ورزشی در این پژوهش محقق بر آن است تا به بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و ترجیحات 

مشتریان در اماکن ورزشی استان کرمانشاه بپردازد.نتایج این پژوهش می تواند چراغ راهی برای 

 حات مشتریان باشد.مدیران اماکن ورزشی استان در جذب و ترجی

ورزشی  هدف بازاریابی ورزشی تشویق مشتریان به خرید کاال و خدمات ورزشی می باشد، اماکن

ه از علم بازاریابی بعنوان مکانی که بخش عمده خدمات ورزشی را به مشتریان ارائه می نماید با استفاد

ان ورزشی باید ، همچنین مدیررابطه مند می تواند پلی دو سویه بین خود و مشتریانش برقرار سازد 

ریق هم طضمن جذب مشتری به سوی خود منجر به وفادار نمودن مشتری بخود نیز شود، و از این 

ه آیا بین رضایت مشتریان و هم کسب سود متعارفی داشته باشد.اکنون این سوال مطرح می گردد ک

 جود دارد؟بازاریابی رابطه مند و ترجیحات مشتریان در اماکن ورزشی ارتباط و

روش شناسی:   
 استان یورزش اماکن در ترجیحات مشتریان و مند رابطه بازاریابی بررسیهدف از پژوهش حاضر، 

 . است کرمانشاه

ستان 192مشتریانِ را جامعه آماری مورد نظر شاهسالن ورزشی چند منظورهِ ا  ماه 6 داقلحکه  کرمان

نفر  382رگان داده اند، تعداد نمونه با توجه به جدول مو تشووکیلند سووابقه فعالیت ورزشووی را داشووت

سووتان اتعیین و با اسووتفاده از روش خوشووه ای طبقه ای در سووه منطقه محلی غرب، مرکز و شوورق 

 انتخاب شدند.
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حاضوور توصوویفی و از نوع همبسووتگی بوده که به شووکل میدانی صووورت گرفته روش انجام تحقیق 

( 2011ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند کیم)است. 

 (  می باشد. 2006وپرسشنامه  وفاداری لیم)

همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصووویفی و  اسوووتنباطی) کلموگراف 

دگانه ( در سوووطح معنی اسووومیرنوف ، ضوووریب همبسوووتگی اسوووپیرمن، رگرسووویون سووواده و  چن

اسووتفاده شووده اسووت، هم چنین از نرم افزار لیزرل برای ارائه مدل پژوهش اسووتفاده  (>05/0Pداری)

 گردیده است.

 یافته ها:
درصد آن  4/32درصد پاسخگویان، مشتریان سالن های ورزشی دولتی و  6/67نشان می دهد نتایج 

درصد پاسخگویان مورد مطالعه دارای سن  48.4ها مشتریان سالن های خصوصی بوده اند.همچنین   

درصد  20.8سال،  20درصد زیر  25سال که بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است ،  30تا21

 سال می باشند . 50درصد باالی 1سال،   40تا  31

  
ضریب  رابطه

استاندارد 

 (β ) 

 

T - value 

 نتیجه

بازاریابی 

رابطه مند 
 معنی دار 78/10 79/0
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← 

 ترجیحات

 
Chi-square = 237.59      Df = 26       

RMSEA = 0.146 
GFI = 0.91      AGFI = 0.82       CFI = 0.97     

NFI = 0.96     RMR = 0.032 
 

(  96/1تا  -96/1( جدول فوق به خاطر این که در بازه ) T=  78/10با توجه به مقدار معنی داری ) 

شتریان رابطه وجود دارد.  قرار نگرفته اند، لذا می توان گفت بین بازاریابی رابطه مند با ترجیحات  م

( می توان گفت بین بازاریابی رابطه مند با ترجیحات  مشوووتریان  β=  79/0با توجه به میزان تاثیر ) 

دت قوی وجود دارد، یا به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در بازاریابی رابطه ای مثبت با شووو

 واحد در ترجیحات  مشتریان تغییر به وجود می آید. 79/0رابطه مند، 

 بحث و نتیجه گیری:
شان می دهد که بین بازاریابی سالن های  ترجیحات  با مند رابطه نتایج تحقیق حاضر ن مشتریان در 

مشووتریان سوورمایه های اصوولی هر  دارد وجود معناداری و مثبت شوواه را بطهورزشووی اسووتان کرمان

سازمان می باشند. در واقع این مشتریان هستند که با تقاضا و خواسته های خود چرخ تولید سازمان 

سازمانی  ستراتژیک هر  ها را به راه می اندازند لذا توجه به آن ها باید اولین و مهمترین جزو برنامه ا

طرفی با توجه به ازدیاد تولید کنندگان در کاالها و خدمات مشووابه دیگر مثل سووابق تنها  باشوود. از

کیفیت محصووول و خدمات نیسووت که رضووایت مشووتریان را جلب می کند و در نهایت آن ها را  به 

مشتریان وفادار مبدل می سازد بلکه امروزه توجه به خود مشتری اصل مهمی محسوب می گردد به 

رابطه سازمان و مشتری به قدری به هم نزدیک گردد که با جلب رضایت مشتری، آنان  این معنا که

شتری، و  سته های م شکالت و خوا سازی، حل م سازمان با اعتماد  سازد. زمانی که  را بخود وفادار 

ارائه آنچه مطلوب مشتری است به پیشواز او می رود در نهایت مشتری نیز به سازمان و محصوالت 

باط مثبت  آن ائم از  تایج این پژوهش و ارت به ن با توجه  لذا  یا خدمات وفادار خواهد شووود.  کاال 

مشووتریان در اماکن ورزشووی اسووتان کرمانشوواه ترجیحات ومسووتقیمی که بین بازاریابی رابطه مند و 
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وجود دارد مدیران این سالن های ورزشی با توجه به این که در اکثر مواقع سالن را به منظور فعالیت 

اد به آن ها کرایه می دهند  باید دقت نمایند در اوضووواع رقابتی امروز  با بهره گیری از بازاریابی افر

 رابطه مند است که می توانند مشتریان بیشتری به سوی خود جذب نمایند. 

 منابع:
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 شمال غرب کشورگردشگری ورزشی  توسعه پایدار برعوامل طبیعی موثر 

 

 2فرشته کتبی، 1زینب نقی لو* 

 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران )*نویسنده مسئول( -1

 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران -1

 
)Zeinab.naghiloo.1985@gmail.com( :Email* 

 چکیده
 معرفی ارپاید توسعه نکااز ار یکیو  نجها صنعت گترینربز انعنوبه یشگردگردر عصر حاضر  زمینه و هدف:

و توسعه پایدار در آینده است. بر این صنعت یکی از سریعترین بخش های رشد در و گردشگری ورزشی  دشومی

پایدار گردشگری ورزشی شمال غرب همین اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل طبیعی موثر بر توسعه 

 کشور بود.

مدیران گردشگری و تربیت بدنی نفر از  375روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.  روش کار:

شدند.منطقه به و ورزش شنامه عنوان نمونه آماری انتخاب  س شامل پر ساخته نوبخت ابزار تحقیق  ی ایرانی محقق 

روایی آن با نظرات کارشووناسووان و متخصووصووان این حوزه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ ( بود که 1387)

آزمون ها و در بخش آمار استنباطی از ها از آمار توصیفی برای توصیف دادهتایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده

mailto:Zeinab.naghiloo.1985@gmail.com
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نوا برای آزمون ، آزمون همبسووتگی پیرسووون و رگرسوویون خطی آعاملی تحلیل کلموگروف اسوومیرنوف، روش

 (.α=05/0)استفاده گردید 21نسخه  Spssافزار ها در نرمفرضیه

منابع طبیعی بررسی شده در پژوهش بر توسعه پایدار گردشگری ورزشی  عواملها نشان دادند همه یافتهها: یافته

از بین عوامل (. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد 2r=71/0داری دارد )شمال غرب کشور تاثیر مثبت و معنی

ترین عوامل مهم 627/0و شرایط جغرافیایی با بار عاملی  653/0های موجود در منطقه با بار عاملی منابع طبیعی، کوه

 باشند. در توسعه پایدار گردشگری ورزشی شمال غرب می

تواند بستر های موجود در منطقه شمال غرب کشور میکوههای طبیعی و بالخص بنابراین ظرفیت گیری:نتیجه

توان بر مشکالت اقتصادی و شغلی گیری از این پتانسیل می مناسبی برای اجرای رویدادهای ورزشی باشد که با بهر

فارغ التحصیالن فائق آمد. البته بایستی برای توسعه این صنعت با تقویت تاثیرات مثبت و رفع تاثیرات منفی آن و 

 چارچوب توسعه پایدار گردشگری ورزشی گام برداشت. در

 توسعه پایدار، گردشگری ورزشی، منابع طبیعی، شمال غرب کشور کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1

ریزان و (. برنامه1)محسوب می شودامروز وسعه پایدار از مبانی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان ت

صنعت را یکی از  ( و این2کنند)عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد میبهگذاران از گردشگری سیاست

را  یزندگ تیفیک تواندیکوه م کنودیرا فوراهم م ایزمینه یجامعه محل شناخته و معتقدند یتوسعه اقتصاد عوامل

شد شگری 3)بهبود ببخ شورها مانند ف یدر برخ(. گرد ناخالص داخلی دارد و قابل توجهی از تولید سهم  ن،یلپیک

به  یصوونعت گردشووگر داریپا هکه توسووع اندافتهیاکثر کشووورها در (.4ت)کرده اسوو جادیشووغل ا ونیلیم 5تنهایی به

ش صادمچ شگری (. 5)دارد ازین یطیمحستیو ز یاجتماع ،یفرهنگ ،یانداز بلندمدت اقت صنعت گرد پایداری در 

 تواند دردلیل نقشی که گردشگری میبه باشد وحال و آینده مینیازمند توجه همه جانبه به محیط زیست در زمان 

خصوص در کشورهایی مانند ایران ایفا نماید، لزوم و ضروت توجه به گردشگری حائز بهتوسعه پایدار کشورها 

شتغال اهمیت فراوان است. زائی و توسعه پایدار در این میان گردشگری ورزشی یکی از منابع ارزان قیمت برای ا

شد)یم صادی، اجتماعی و فرهنگی،  (.4با سعه اقت سعه پایدار، تو شی در رابطه با متغیرهایی چون تو سم ورز توری

 ی ورزشی درگردشگر(. 1)گذاردجای میژرفی را به اثراتریزی شهری مشارکت، محیط زیست، برنامه صلح،

 یریگو بهره ی، برنامه های ورزشیاست که با مشارکت گردانندگان بوم داریو پا یعیطب سمیتور ینوعنیز  عتیطب

س شگر یعیو طب یبوم یهالیاز پتان شور ما،  .(7)دگردیم سریم یگرد شتن جاذبه رغمعلیک شگر یهادا  یگرد

 یمؤثر همچنان نتوانسته به سهم مناسب خود در بازار گردشگر یهااستیعلت اتخاذ نکردن سفراوان، بهطبیعی و 

ست  س نیو ا ابدیجهان د ست تا ب شده ا سبب  صاد یاریامر  ضالت اقت شور، که م یوووو اجتماع یاز مع تواند با یک
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های های شمال غرب کشور از استان(. در همین راستا استان8)مرتفع شود، همچنان پابرجا بماند یگردشگر هتوسع

گیری از با بهرهباشد که ی این صنعت میعههای طبیعی گردشگری ورزشی و نیازمند شدید توسسرشار از پتانسیل

سیل شغلی فارغها میاین پتان صادی و  شکالت اقت شتهتوان بر م صیالن ر شگری فائق التح های تربیت بدنی و گرد

توان با همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی های گردشگری ورزشی این منطقه میبا شناسایی قابلیتآمد و 

سعه پا ضر با هدف گام بزرگی را در تو شت. بنابراین پژوهش حا شی بردا شگری ورز سی عوامل یدار و گرد برر

 طبیعی موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزشی شمال غرب کشور انجام گردید.

  شناسی:روش .2
ی محقق وصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. ابزار تحقیق پرسشنامهحاضر تروش پژوهش 

این حوزه و پایایی آن با  کارشناسان و متخصصان ( بود که روایی آن با استفاده از نظرات1387)ساخته نوبخت 

های رؤسای هیأتی آماری شامل مدیران ادارات ورزش و ( تایید گردید. جامعه95/0آزمون آلفای کرونباخ )

های آذربایجان استانرتی خدمات مساففعال دفاتر ، مدیران ادارات میراث فرهنگی و گردشگری و مدیران ورزشی

انتخاب  عنوان نمونهصورت تصادفی براساس جدول مورگان بهنفر به 370و زنجان بود که  آذربایجان غربیشرقی، 

های تحقیق و سپس در سطح آمار از آمار توصیفی برای توصیف دادهها ابتدا شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده

 برای عاملی تحلیل روش از جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه، استنباطی از آزمون کلوگروف اسمیرنف

هریک از عوامل و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی آنوا  اهمیت تعیین میزان

 .( α= 05.0استفاده شد) 21نسخه  Spssافزار در نرم

 ها: . یافته3
شان داد که صیفی مربوط به پژوهش ن شگری مذکر و از نظر از  آمار تو شی و گرد سیت تمام مدیران ورز نظر جن

سن 23ها ترین آنجوان سنی ساس  ساله بودند. 67شان ترینسال و م صیالتبرا شترین فراوانی با  متغیر تح نیز بی

 درصد( مربوط به مقطع کارشناسی بود. 8/51نفر ) 192

 عوامل ناشی از منابع طبیعی گردشگری ورزشی براساسپایدار بینی توسعه نتایج رگرسیون خطی جهت پیش. 1جدول
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توان گفت عوامل ناشوووی از می 2r( و مقدار  P≤001/0و  Beta= 84/0) 1دسوووت آمده از جدول با توجه به نتایج به

سعه 71منابع طبیعی تا  صد بر تو ستان اثر معنیدر شی ا شگری ورز ساس نتایج گذارد. همچنین دار میی گرد برا

ترین عوامل در توسعه پایدار گردشگری ورزشی شمال غرب کشور از بین مهم 1حاصل از بار عاملی طبق نمودار 

 627/0و 653/0ترتیب با بار عاملیباشوود که بههای موجود و شوورایط جغرافیایی منطقه میعوامل منابع طبیعی، کوه

 اشتند. در توسعه پایدار گردشگری ورزشی شمال غرب نقش د

 
 . عوامل ناشی از منابع طبیعی در توسعه پایدار گردشگری ورزشی شمال غرب کشور1نمودار 

 گیری: . نتیجه4
تواند های موجود و شرایط جغرافیایی میهای این پژوهش نشان داد منابع طبیعی شمال غرب کشور بویژه کوهیافته

عامل موثری در توسعه پایدار صنعت گردشگری ورزشی منطقه باشد که با نتایج تحقیقات موسوی و همکاران 

خوانی داشت. هم (2016یچفیلد و لیبارد )اندرسون، بل( و 2015(، تیکاوا و اوسالد )1393زاده )(، حسن1398)

و  یو انسان یاز منابع طبیع یگیردر بهره یمنطق یپایدار پیرامون ارائه روش ها یگردشگری هدف اصلدرواقع 

دو جنبه حفاظت از محیط  یدارا یباشد. توسعه پایدار گردشگر یاین منابع م یغیر علم یممانعت از به کارگیر

به اجرا  یپایدار باید با سیاست مشخص و مدون یجوامع است. از این روگردشگر یرهنگمیراث ف منابع و زیست و

 رغمیعل رانیشور ا. کتضمین کند یجغرافیای یرا در توسعه همه جانبه فضاها یدرآید تا بتواند حرکت امید بخش

 گرید یبا کشورها یحاصل از صنعت گردشگر ییدرآمدزا با یادیفاصله ز ار،یبس یگردشگر یهالیداشتن پتانس

و از نظر تنوع  باشدیم یعیاز منابع و مناظر طب یخوش آب و هوا و غن یهااز استان رانیامنطقه شمال غرب دارد. 

موجود  یو غارها یخیآثار تار های آب گرم،ها و چشمهی، رودخانهآب یسدها ،یعیها و مناظر طبکوه ،یمیاقل

 .سازدمی یضروردر این منطقه را  یورزش یعیاز منابع طب نهیبه یتفادهاسکه  باشدیبرتر کشور م یهاجزء استان

را به خود جلب  یادیز انیو ماجراجو گرانعتیکوهنوردان، طب شهیهم منابع طبیعی ورزشی شمال غرب کشور

روز رونق روزبه یورزش یگردشگر یهاتیفعال ینهیبالقوه موجود در زم یهااز فرصت یریگکه بهره کندیم
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 منطقه از کشور نیا نیمسئول گرددمی شنهادیجهت توسعه قابل توجه پ را سبب شود. هااستاناین  یفرهنگ یاقتصاد

های دیگر ظرفیتبه رونق  گرفته ودر نظر  یترمتنوع یموجود برنامه ها یهاو کوه ییایجغراف طیبا استفاده از شرا

 یبا همکار توانیم شمال غرب کشور یورزش یگردشگر یهاتیبا توجه به قابل نیاحتمام ورزند. بنابرا طبیعی خود

 ی و رونق اقتصادی و فرهنگی منطقهورزش یرا در توسعه گردشگر یگام بزرگ یدولت، مردم و بخش خصوص

در چارچوب توسعه پایدار آن بایستی با تقویت تاثیرات مثبت و رفع تاثیرات منفی و در عین حال  برداشت

 حرکت نمود.گری ورزشی گردش

 . منابع:5
و توسعه  یورزش سمیتور (،1395) نواب. ،یدیسع انیحاج .اسماءپوردشت بزرگ، اصغری ی.مهد ی،احیص. 1

 یو شهرساز یمعمار یزیرو برنامه ایدر علوم جغراف نینو یهاافق یپژوهش یکنفرانس علم نیسوم دار،یپا

 .نیادیعلوم و فنون بن جیتهران، انجمن توسعه و ترو ران،یا

 یراهبردها یطراح ،(1395حمداهلل. ) ی،. سجاسنیرکن الد ،یداریق .عبدالرضا ،یداوود. افتخار ،یمهدو. 2

سال  ی،زیرو برنامه ایجغراف یپژوهشی علم هی. نشررانیا یفرهنگ-یخیتار یروستاها یگردشگر داریتوسعه پا

 .300-257 صص ،1395، تابستان 56، شماره 20
3. Tichaawa, Tembi Maloney. & Oswald, Mhlanga. (2015). Residents‟ perceptions towards 

the impacts of tourism development: the case of Victoria Falls, Zimbabwe, African Journal of 

Hospitality, Tourism and Leisure Vol.4, No.1, pp.1-15.  

4. Karlsson,R.(2017). Homework before homestay: The importance of host-training for 

sustainable tourism development. Bachelor Thesis, Linne University, available: 

http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1065706/FULLTEXT01.pdf,access,07/02/2017. 
5. Andersen, I. M. V., Blichfeldt, B. S., & Liburd, J. J. (2016). Sustainability in coastal 

tourism development: an example from Denmark, Current Issues in Tourism, 19 (5), 8-1.  
6. Kamilla Swart. (2007).  Toward Developing a National Sport Tourism Strategy in South 

Africa Beyond 2010Politikon, Volume 34, Issue 3 December 2007 , pages 373 – 391 
(، بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی 1383هنرور، افشار. ). 7

 هران.  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تبین المللی در کشور، پایان

(، ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارائه 1394. حسینی، سیدصادق. )8

 .115-114، صص 28، شماره 9الگوی آموزشی در سطح دانشگاهی، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 

اصر مؤثر بر توسعه عن یابیارز(، 1398. موسوی، میرنجف. کهکی، فاطمه سادات. جاللیان، سیداسحاق. )9

، تابستان 2، شماره 6، فصلنامه گردشگری شهری، دوره هی: شهر ارومیمطالعه مورد یشهر یگردشگر

 .77-61صص  ،1398

 ی،شگردگر یفضا فصلنامه ،ارپاید توسعهو  یستز محیط ،سبز یشگردگر (،1393. حسن زاده، فریبا. )10

 .47-39، صص 41 رهشما رم،چها لسا

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713442999~db=all
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713442999~db=all~tab=issueslist~branches=34#v34
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g792245452~db=all
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هاه مل  یسالالالنر وی همتا ییسالالالتا ها یگ طمتق یعالتن ب ن  ی ییگر جشی ییلوتنجلواتمه یگ یبتال به بتمایه

تن گن ا  وی وینشالالیوتاش رالالبمسالالتاش ییوکاش ینیا  تحقتق حاضالالم با ه ب بمیسالال  یعم یعالتن ب ن  بم کت 

 اموت ر 

شیوتاش روش کار:  رامل وین سنر جامعه آمایه  یتا تحقتق کایبموه ی ییر آش توصت   یگ نوع همبستگ  ی

رک  ییوکاش ) شک   پتمیپش رامل وی  257وین ر ر یبشیی تحقتق  ن م( بوو  ی نمونه بمیبم با جامعه وی نظم امیته 

یییت  یبشیی بار ر م  (WHOQOL-BREF)ی کت تن گن ا   (SHRKLY)نامه یعالتن ب ن  رایکل  پمسن

ر ر س  ی تاتت   صاش بمی ص ساش ی متخ رنا ست او  یگ نظمیت کای ست او  یگ آگموش آل اه  با ی پاتات  یبشیی با ی

ها ی تحلتل ویو  وسن آم ر وی تیشته( به898/0ی کت تن گن ا  )( 785/0)باخ بمیه پمسشنامه رایکل  کمیش

ستنباط  با توجه سپس وی بخن آمای ی صت   ی  سمتمنف، یگ  یگ آمای تو  tآگموش به نتاتج آگموش کلموامیب ی

س  یختالب متانگتا ستقل ی تحلتل یییتانس بمیه بمی ستگ  آگموش ها ی یگ م ستوش خط  همب سوش ی یام پتم

 (رα=05/0یست او  اموت ) هاجبن آگموش یمضته

وییه وختم یعم معن هاه یتا پژیهن نشالالاش ویو یعالتن ب ن  بم کت تن گن ا  وینشالالیوتاش تایتهیافته ها: 

ها رامل سالمن جسم ، سالمن آش یعالتن ب ن  وینشیوتاش وختم بم یبعاو کت تن گن ا همچنتا  ویرنر

  گن ا نت تکبتا  وییه وییورسالالالالمن یییبط یجتماو  ی سالالالالمن محتط گن ا  یعم معن  رالالالناخت ،یییش

 ویرنر یجوو وییه ت ایت معن نتش  پاتتا باال یب ن   نتیعال باوینشیوتاش 

توین  نقن مؤعمه وی بببوو کت تن گن ا  ی سالالالالمت  وینشالالالیوتاش بنابمیتا یعالتن ب ن  م گیری: نتیجه

هاه خوو گمتنه مشایکن بتشتم ییو مسئولتا وی بمنامهبخصوص وینشیوتاش وختم ویرته بار ، لذی ینتظای م 

ق موجب ییتقاه کت تن گن ا  یتا قشالالم مبو هاه ب ن  یی م نظم امیته ی یگ یتا طمتوینشالالیوتاش وی یعالتن

 جامعه امون ر

 یعالتن ب ن ، کت تن گن ا ، وینشیوتاش، وینشک   پتمیپشرک  ربمستاش ییوکاشها: کلیدواژه
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 مقدمه: .1
سالمن ی  طهتح هاگهاتن اتتتع هکه بمی هیاونهبه اموو بب یرن محسوب م  م بو  کل ههامؤل ه اتتمیگ مبو  گن ا نت تک

ییگتاب  مثبن تا من   یمو یگ کت تن گن ا   (ر1)اتموم قمیی   بمیسالال ها مویوآش  گن ا نت تییمیو، ک  سالالطس سالالالمت هییتقا

چبای بع  یصل  سالمن جسمان ، ذهن  ی ییین ، ( ی 2بار )خصوصتات گن ا  ی نتش متشیش یضاتن کل  یمو یگ گن ا  خوو م 

عاو با تک تگم تعامل ویین )اتمیجتماو  ی محتط یی ویبمم  تمتا وویمل یعالتن ب ن  نتش تک  یگ مبو(ر یگ طمی  3و که یتا یب

روو ینساش یحساس خوب  نسبن به ب ش خوو ی بلکه به کل یجوو خوو ی باوث م  (4)ح ظ بب یرن رخص  ی یجتماو  یسن

سن) سکلت  هم نوع حمکن جسم  که به(ر به 6ی  5پت ی کن  )خووباییه( که وی کت تن گن ا  نتش تاعتماذیی ی ضالت ی ستله و ی

صمب ینمژه م یتیاو م  اوتن ر ویییقع یعالتن ب ن  بخن مبم  یگ یمیتن  بببوو کت تن اموو، یعالتن ب ن  م روو ی باوث م

  طویکل  مشیتاه تن یسالالترالالناخت  ی بهوه  ی سالالالمت  جسالالم ، ذهن  ی یییشگن ا  یسالالن، گتمی سالالطس ینمژه یی ییشیتن م 

یگآنیاکه وینشیوتاش وی سنتن  هستن  که یمیتن  تکامل تصوتم ذهن  ی استمر یطمتناش به خوو (ر 7کن )مطلوب  یی یتیاو م 

شیوت  م یی م  شایگیه ویی  وین سالمن ی کت تن گن ا  آناش بمجاه اذییو، توجه به آش اذیینن  ی وویمل ی توین  آعای من   بم 

ونویش تک وامل مبو یممیگ  ییگر به (ر8یهمتن خاصالال  وییو) کایهاه مناسالالب بمیه یهات  یگ آشی پتام هاتن ی نتش یتخاذ یی 

سن ی جویمع م  شیوتاش مویوتوجه قمییامیته ی سو ی ییح وین سالمت  ج رن  تا بمنامهجبن  ب ن  ی ییگر یی وی هاه تمبتنکو

(ر یگ آنیاکه تحقتقات بستایه حاک  یگ یجوو 9ویرته بارن ) ها قمیی وهن  تا گن ا  توأ  با سالمت  ی نشاطهاه ییگینه آشبمنامه

هاه مع یوه نتش که پژیهن( ویحال 13، 12، 11، 10، 9ییتباط متاش کت تن گن ا  ی ینیا  یعالتن هاه ب ن  ی ییگر یسن )

به ییگر ی یعالتن ب ن  ولتل یهمتن یمیییش مقوله کت تن گن ا  ی ضمییت توجه  ( ی به14ین )نتاتج ض  ی نقتض  اشییر ویو 

تا بتویش یگ یس  نظم م هاه بتشتم ضمییه بهوی سطس جامعه بخصوص وی متاش قشم مبو جویناش ی یگ جمله وینشیوتاش، بمیس 

ستاه بمنامه هاه ییگر  بمیه بببوو کت تن گن ا  وینشیوتاش توسط مسئولتا یتشه یعالتننتاتج یتا وسن یگ تحقتقات وی یی

سوو جسن س  ذتمبط  ضم با ه ب بمی ستاش ییوکاش ر بنابمیتا تحقتق حا ربم شیوتاش  یعم یعالتن ب ن  بم کت تن گن ا  وی وین

 ینیا  اموت ر

  شناسی:روش .2
رک   تحقتق ییر شک   پتمیپش شیوتاش وین رامل وین سنر جامعه آمایه  ستگ  ی به لحاظ ه ب کایبموه ی صت   یگ نوع همب تو

ن م( بوو ی چوش محقق به کلته یوضاه جامعه وستمس  ویرن نمونه آمایه بمیبم با جامعه آمایه وی نظم  257ربمستاش ییوکاش )

-WHOQOL)ی کت تن گن ا   (SHRKLY)یعالتن ب ن  رایکل  نامه امیته ر ر یبشیی اموآییه یطالوات رامل وی پمسن

BREF) شنامه بوو که س ساتت  یییت  یتا پم سط ی ساش حتطه م تمتن مویو تأتت  قمیی امینر نظمصاحبها تو رنا جبن  ی کای

گن ا   ی پمسالالشالالنامه کت تن( r=785/0) نباخ قال قبول بمیه پمسالالشالالنامه رالالایکل بمیسالال  پاتات  یبشیی نتش متشیش آل اه کمی

(898/0r=به ) ییشیی ها وی نم وسالالن آم ر بمیه تیشته ی تحلتل ویوSpss  ها، ویصالال ها،  یمییینیبت ی یگ آمای توصالالت   )، 21نسالالخه

با توجه به نتاتج آگموش کلموامیب یسمتمنف مبن  بم متانگتا، ینحمیب معتای، ررر( یست او  ر  ی سپس وی بخن آمای یستنباط  

 (ر α=05/0هاه تحقتق یست او  اموت  )جبن آگموش یمضتهپتمسوش ی یامستوش خط  همبستگ  یگ آگموش  نممال بووش جامعه،

 ها:. یافته3
بمیساس مقطع  ،(ویص  8/63)نتاتج آمای توصت   نشاش ویو بتشتمتا یمییین  بمیساس متغتم جنستن ممبوط به وینشیوتاش وختم 

  بار ر( م 59 /9)سال  23-21ممبوط به یو  سن ( ی وی متغتم سا 7/90)ممبوط به وینشیوتاش ویی  کایرناس  تحصتل  

 ر نتاتج آگموش پتمسوش وی مویو ییبطه بتا کت تن گن ا  با یعالتن جسمان  وینشیوتاش1ج یل
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و وییه یجوو ن ییها ییبطه معن حاک  یگ آش یسالالن بتا کت تن گن ا  وینشالالیوتاش پسالالم با یعالتن جسالالمان  آش 1نتاتج ج یل 

(05/0P≥یما بتا کت تن گن ا  وینشیوتاش وختم با یعالتن جسمان  آش ،) ها ییبطه معن( 05/0وییه یجوو وییوP≤ ر) 

ت  کمو ی نتاتج آگموش تحلتل یییتانس نتش ییبطه خط  بتا وی تائینیا  یامسالالالتوش یی ( 962/1نتتیه آگموش وییبتا ییتسالالالوش )

 ویی ر رت  نموو ی به وبایت  ضمتب تعتتا معن تائیی ( F=384/30ی   P= 0001/0)تن ب ن  ی کت تن گن ا  یعال تممتغ

 

 یامستوش خط  ر ضمیتب2ج یل 

 
 

کت تن گن ا  بتن  ( توینات  پتنt=512/5 ی  P= 0001/0) ویو که یعالتن ب ن تحلتل یامسالالتوش نشالالاش  2با توجه به ج یل 

شیوتاش وختم ضمتب بتا، به یگیه تک ییح  ییشیتن وی  وین ساس نتاتج  ( ییشیتن 397/0) کت تن گن ا  یعالتن ب ن ،یی وییور بمی

  تاب رم 

 

 ی پاتتا باال ب ن  نتیعال با مستقل وی مویو ت ایت کت تن گن ا  وینشیوتاش tر آگموش 3ج یل 

 
 

-676/5ی  P=0001/0) ی وختم( t= -168/2ی  P=033/0)وینشیوتاش پسم   گن ا نت تکوه  بتا نشاش م  نتش 3 نتاتج ج یل

 =t )وییه یجوو وییورت ایت معن  پاتتا ی باال ب ن  نتیعال با 

 گیری: . نتیجه4
ضم تایته شاشهاه پژیهن حا شیوتاش وختم یعم معن  ویو ن وییه وییور همچنتا یعالتن ب ن  یعالتن ب ن  بم کت تن گن ا  وین

شیوتاش وختم بم کت تن گن ا   سالمن یییش آناشوین سمان ،  سالمن ج رناخت ، یییبط یجتماو  ی محتط گن ا  یعم وی یبعاو 

( ی 2014ی ناکامویی ) (2011) بالبویی ،(1394) خاکسالالالای ،(1392) یمو ی همکاییشغ ویه هاهتایته با جتنتاوییه وییور یتا معن 

یس  یتا ناهمسوت  ممبوط به نظم م ناهمسو بوور به( 2016) تایکاال ی اتنتمتهاهاه یما با تایتهر بوو همسوچن تا تحقتق وتگم

که بقته ابن بوو ویحال یتژا  هاه جامعه مویو یسالالالت او  وی پژیهن هاتمتنتا ی تایکاال بارالالال  که رالالالامل جویناش مبتال به وت

نتاتج یتا تحقتق نشالالالاش یگ یهمتن بااله یعالتن ب ن  وی کت تن گن ا  تیقتقات همسالالالو چنتا یتژا  ن یرالالالتن ر وی نباتن 

توین  ها م بارن ر یتا تایتهوختمیش جویش ویرن که تک  یگ یقشای مبو جامعه وی حال حاضم ی آتن   ی تاعتماذیی بم نسل یموی م 

هاه ب ن  یتشیش ی مسئولتا کمک کن  تا یق یمات  یتخاذ نماتن  که موجب مشایکن بتشتم وینشیوتاش وختم وی یعالتنبه بمنامه

ه هابوستاش، یتیاو یضاهاه سمپورت   ییگر  یتژ  بانویش ی یتیاو هاخویبگا اموو؛ یق یمات  چوش استمر یمکانات ییگر  وی 
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 متح  یررر که باوث ییتقاه هم چه بتشالالتم کت تن گن ا  یتا قشالالم ی وی نباتن جامعه یتژ  بانویش با ینویع یمکانات ییگرالال  ی ت

 امون ر

 . منابع: 5
1. Cynthia RK. (1998) .Overview of Quality of Life Controversial Issues. In: Cynthia RK, Hindss. 

Quality of Life from Nursing and Perspectives. Sudbury; Jones and Bartlett. Press, 1998: 23-30. 

مشب ،  ههاوینشگا   وی یوضاء ولم  ب ن نتی یعال  ممتبط با تن یست  گن ا نت تک سهتمقار (1384)ر یضا خمیراو، هسمییر 2

 ییح  مشب ر  وینشگا  آگیو یسالم ییر ،  کایرناس نامهاشتپا

شمب جویور 3 سالو جویناش  حاتتییقات یمیغن ی ت م نتهما ییقات یمیغن، هشتی وی بمنامه   تک ه هاتکل (ر1380)ر بتول ،هم

 ر35-36ص، ویی  ییل ، ب ننتبم ییگر ی تمب  تبا تأک
4. Graham, Williams (2007). An overview of sport programs and sport facilities available to youth in 

Philippolis, South Africa. Article submitted in accordance with the requirements for the Master’s 

Degree in Development Studies in the Faculty of Economic and Management Sciences (Centre for 

Development Support) Bloemfontein 15 December. 

5. Yang, Che-Chang. Hsu, Yeh-Liang (2008). Developing a Wearable System for Real-time. Physical 

Activity Monitoring in a Home Environment. Montreal, Canada.ngi 
 ینتشاییت سمنر ، جسمان  آماوا (ر1389)ر  ت، حم یجب  روباسعل ، نتاائر 6

یسالالتاش  اشتوینشالالیو  گن ا نت تییقات یمیغن ی ک  هاه ب نرالالمکن وی یعالتن ات(ر ییتباط ب1391) رمسالالعوو میگ،تی  نتمر ت7

 رییر ، وینشگا  رمال  کایرناس هنامهاشتپا، وی وینشگا  ماگن ییش ی وینشگا  رمال هماگن ییش: مطالعه مویو

ی   تیسالالالات  اا تقو یگ و هتولم هحوگ   نتب ن  ی ییگر وی م ییس ولو  وتمبتن گا تجا  بمیسالالال (ر1375)  رول ،همحم ر 8

 تبمیشر معلونتییر  وینشگا  تمب  کایرناس هنامهاشت، پا نتطالب ولو  و

ررمکن وی یعالتن اتییتباط ب (ر1390)ر واط ه ،هییح ر 9 شیو  ییقات یمیغن باکت تن گن ا  هاه ییگ رک اشتوین   ولو  پش

 ییر ، وینشگا  رمالر  کایرناس هنامهاشتپا ،یعال ی غتمیعال

میله وی وینن آموگیش وختمر   ب ن نتیعال شیشتی م  گن ا نت تییبطه ک  (ر بمیسالالال1392) گمیشتی و هتیمو، سالالالم هغ ویر 10

 ر144-151صص، 2، رمای  21 ویی  ال ،تی  وینشگا  ولو  پشرکولم  

بسالکتبال  اشتی ممب کناشتباگ  گن ا نت تاذییش ییقات یمیغن ی ک هییبطه نحو   بمیسال (ر1394) رمصالط  ،هشوتخاکسالایر 11

 ب ن ر وینشگا  آگیو ت نییر  تمبتن  کایرناس هنامهاشت، پامیگتربم ر
12. Nakamura, P. M., & Et Al. (2014). Health related quality of life is differently associated 

with leisure-time physical activity intensities according to gender: a cross-sectional 

approach. BioMed Central, DOI: 10.1186/1477-7525-12-98 

13. Balboa-Castillo, T. (2011). Longitudinal association of physical activity and sedentary 

behavior during leisure time with health-related quality of life in community-dwelling older 

adults, BioMed Central, DOI: 10.1186/1477-7525-9-47. 

14. Häyrinen M, Tarkka IM. (2016). Physical activity does not inevitably improve quality 

of life in young adults with type 1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2016 Nov; 121:99-

101. doi: 10.1016/j.diabres.2016.09.010. Epub 2016 Sep 21. 
 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%A4yrinen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27690319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarkka%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27690319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27690319


 

 129 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

 ورزش و توسعه پایدار
 2رزیتا نقی لو، 1زینب نقی لو* 

 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران )*نویسنده مسئول( -4

 زنجان، ایرانمربی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابهر،  -5

 

)Zeinab.naghiloo.1985@gmail.com( :Email* 

 

 چکیده

 محسوب م  روویممیگ وسعه پات یی یگ مبان  پتشمین یقتصاوه، یجتماو  ی ستاس  وی جباش ت زمینه و هدف:

ی گمان  حاصل خویه  ر  که ما والی  بمنتاگهاه کنون  نسل آتن   یی نتش مویو توجه قمیی وهتور ییگر تک  

که تاعتمیت استمو  آش طبق آمایهاه جبان  ینکای ناپذتم طویههاه مبو یست ش به توسعه پات یی یسن بهیگ یی 

هاه مختلف آش ت یی ی یلشیمات ی جنبهیسنر بم همتا یساس ه ب یگ پژیهن حاضم بمیس  ییگر ی توسعه پا

 بوور

ست او  یگ منابع مختلف  سنی یهکتابخانهصویتتوصت   ممییه ی به هنیپژ کت مقاله تای روش کار: که با ی

  ییتمختلف توسعه پا ههامتع و به مطالعه جنبه  ولم ههانتسای ها هاه معتبم، مقالهاشییرها،کتابرامل 

 ی ییگر پمویخته یسنر

وه  ییگر با تاعتمیت رگمب وی توسعه بن ه منابع ی تحقتقات موجوو نشاش م مطالعه ی جمعها: یافته

یی تک  یگ ییکاش یصل  توسعه پات یی یقتصاوه، یمهنگ ، یجتماو ، ستاس  جویمع نقن مبم  یت ا کمو  ی یگیتا

 بار ری پتشمین م 

هاه کن ، بخنش نقن مبم  وی یقتصاو هم جامعه یت ا م یعالتن ب ن  والی  بم یر  ی تکامل ب  گیری:نتیجه

چوش تاستسات ییگر ، ییت یوهاه ییگر  ی خ مات ممتبط با آش، ییگر ویمان ، ییگر مختلف یتا حوگ  هو

یتیاو ویک مشتمک یگ آش وی وهن  که با هات  یی جبن یست ش به توسعه پات یی هم جامعه نشاش م سبش ییق

هاه ا بکایاتمه ویسن ی راتسته نتمیه ینسان  متخصص ی توجه به محتط گتسن، باگهتویش ببتا ممو  م 

هاه رغل  ی کایآیمتن  وی هاه ییقات یمیغن، امورگمه ییگر  ی یتیاو یمصنبوم  محل ، ه یتن بمنامه

 مستم توسعه پات یی حمکن نموور

 توسعه پات یی، ییگر سبش، محتط گتسنییگر،  کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1
قتمن توسعه پات یی (ر صنعن ییگر تک  یگ یبشیی کایی ی ییگیش1توسعه پات یی یین ه پوتا، یی به یر  ی حاصل تغتتم ی تحول یسن)

صاو ، مثبن بم یبعاو یجتماو متعات بوو  ی با ستس ،هیقت ساش به وویمل مبویگ   ،یمهنگ ، ا سعتوجه به ین   ییتپاه ونویش محوی تو

یبشیی کایآم  توسعه   ،یمهنگ ههاسالمن ی ینتقال ییگر ، به گن ا  تیم نتجامعه، ییشی  راویب ظح با  ییگر(ر 2)روو لم یوق

ی اذییش سالو ییقات   ییاق مل ،هییجامعه، ببم  هساگیی وی سالو ییگررگمب  میتتعات میتهتشملل پر مطمح ر   یسنپات یی 

س سا سته  یمیغن ممو ، ی سان اتییتباط ب هبمقمیی هبمییگ آش ی  وین سعه پات یی یختمی (3)من تا ببم  م  جویمع ین ستاه تو ر وی یی

سن یما ول  ر   ی صاوه ی یجتماو  ی یغو ظمیتنوی یتمیش به ییگر توجه  شکالت یقت شم جویش، ی نتش م هاه موجوو ی ینبو  ق

سنر یمت  م  سبو وی خویتوجه وسن نتایته ی هاه بوم  محل ، ییقات ژ  به ییگر، باگهییو با وناتن یترغل  کنون ، یتمیش به 

یمیغن، محتط گتسن ی ییگر سبش ی با همن مسئولتا ی هممیه  جویناش ی کایرناساش بتویش اا  بشیا  وی جبن توسعه پات یی 

 کشوی بمویرنر

  شناسی:روش .2
یگجمله منابع مختلف بن ه بمیسال ، مطالعه ی جمعبا محقق  ی سنی یهکتابخانهصالویتتوصالت  ، ممییه ی به ییر یتا پژیهن

سعه پا مختلف همتع و ی منابع معتبم وتگم به مطالعه جنبه ها  ولم ههانتسای ها هاه معتبم، مقالهاشییرها، کتاب ی   ییتتو

 پمویخته یسنرب ن  ییگر ی تمبتن

 ها: . یافته3
 محیط زیست، ورزش سبز و توسعه پایدار 

صنعت هها آلووایممیگ با   گن ا صم  ر   ی  و ضل اتییج چن ویتا  ر  مع سابقات ییگ سنر   وی م شبوو ی  طبق آمایهام

ینتشای  هبمی هیتوین  یسانه ییگر م یگطمی کن ر  م هربم بمیبم کتگباله   یتتبا تولمبو   ییگر ییت یو کت ه تتول عاتتضا

سعه پا   تی ر ر   ییتتو س هر  : بمی هاوتبن   تی اتییگر ی یممیگ  ویبا سا رتا یح با   به هماهنگ اجتخوب وی ب ش، یحت  وی

ستو ییپات  توسعهیی یگیتا(ر 4) تویی تاشسنتگ طتمح ست ستوکوی ی نسان ی هاهتعن  م تمتن یییبط   و ست ای یمنظو به هاست

ی  و )مم اانهوی یهمحو ییپات  توسعه تایبنابم هارها ی یکوسالالالتسالالالتووی جبن تامتا ییا  حال ی آتن   ینسالالالاش منابعیگ  ییپات 

ها استمر (ر طبق یصول توسعه پات یی ی ییگر سبش وی ییگر ی تاستسات ییگر  که تا ویمنه طبتعن یکو 5)وییو کوستستو(ی

رنر یختمی بمنامه سن توجه وی سبش، پاکتایته، بات  به محتط گت رکای ی آتن گوش هات  چوش ییگر  ساگه طبتعن، ممنووتن 

 (ر7ی6م محتط گتسن ر   یسن)باوث ح ظ بتشت

 ، اوقات فراغت و توسعه پایدار  ورزش

سکا، ییتباطات ی ییقات یمیغنبتا چبای بع  گن ا  م یش )  ساگیش کای، م ربم ستهیی مبوییقات یمیغن (،  ه یتن یتا ین ر تم وین

ییقات هاه یسالالاسالال  ییگر تک  یگ پاته نمات ریه وی توسالالعه پات یی یت ا م ییقات با جلواتمه یگ مشالالکالت یجتماو  نقن وم  

ییسموا  ی یضطمیب مبتال به  ییگر یی به ربمین یشاساش نییینش ی یتشه ربمه مطمح اموت  بمنامه ی رناس وی جامعهیمیغن 

  منابع ینسالالالان اشالالالته یییمیو جامعه  نتی قابل هتوینمن  هییتقا ه،یجوو هیوتال موجب ییقات یمیغن .(8کنن )توصالالالته م 

 ر(9یسن) هکشوی مهتوسعه  هها هتسمما اتتممبو نتش یگ  منابع ینسانساگو، که  م هتمکایآم 

 گردشگری ورزشی و توسعه پایدار

 هرگموامر بار ی امورگمه م  طبتعنوی  ت متس قمشتا ،هربم ههامحتط تتحوالی  تسنگ محتط اماون و بمیه یمیی یگ بشم

 هرگموام وقتصاییممیگ   ریسنمل   منایع کنن  تامتا ی وهقتصای راخص کشویها، مبو ههایعالتنیگ  تک  ی یهشنسای ن ویی گنتا

کمو  ی  وتا ییپات توسالالعه  صل ی کای یشونوبه هرگموام یگ اشیییشسالالتاسالالنر بارالال م  شجبا یهتیا وقتصای صل ی شکایگ یی تک 

با  ن   ق  ت ییه وی  هموعم نقنتویش م  ه آشتنهایومح ی  مشتنها رناسات ی  صول ی هتشیبمنامهمعت قه توسعهپا  منط
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 ی پات ییه توسعه وی آتن   رناخته ر   یسنریتا صنعن هاه یر  وی تمتا بخنتک  یگ سمتعامورگمه ییگر   (ر10ت)روی

 (ر1وییو) توسعه پات یی، توسعه یقتصاوه، یجتماو  ی یمهنگ ، محتط گتسن تاعتمیت رگمی  بمتویتسو ییگر  طبق تحقتقات 

 بومی محلی و توسعه پایدار روستاییهای بازی

 نتبم ییشی هاهباگ اتمثبن ی میتتعات مبتا تحقتقاتر بارالال م   ییتپا هتوسالالع نهتهشیبشیی کایآم  ی کویگ   محل  بوم ههاییگر

  ،یسالالتویی یمهنب بوم ههایگ سالالتوش  ی سالالنت  بوم هها ر سالالماممیسالالن  ی یجتماو  یخالق ههاییگر نتتقو ، ق یت ب ن

سته یگ یییو  ی خِمَو جمع سع، جامعهی هنمه   یمهنگ قتوالمنطبق بم  ، بمخا ستاها موعم م یمهنگ هوی تو ر )  یی  ر(12ی11با

منطقه که  کت هیمهنب قو هبه ییسالالط هایتامورالالگمیش بسالالبوو  ی م وعم هوی جذب امورالالگمیش ی توسالالعه یقتصالالاوها یتا باگه

 یه یب هپاسالالخگو توین  م هاهباگ اتی جتی تمی اتر یح(14ی13ین )سالال م کمو نطقه آش یسالالن، به آش م هیگ نماوها  بوم ههاهباگ

سع متع و ستا هتو ر   ت یی سعه هابا بمنامه هاهباگیتا  ی هممیه با ستا هتو سان همیتن اتمات بموالی  ،ت یی سالو ی یعال،   ین

 بااط شالالبان هیبه جامعه ،ییقات یمیغن هسالالاگ غن ، محل ههاییگرظ ح  ، یجتماو  همبسالالتگی  اشتتایکن ییسالالتاشالالم نتییشی

 ر(2روو)م منیم  اشتتییستا  گن ا هی ییتقاباال  هییببم 

 ورزش و توسعه پایدار شهری 

 ههایمهنب نتگی ،اتنو صنعت  – هتحوالت یقتصاو بستمربم  ریسنپات یی توسعه  ههاراخهمتگتمتا بمجستهیگ  هربم توسعه

سنم یش  ینو  ساش ر ی ضاجاتگا  ین ر  ی هربم هوی ی ر   ربم نتجمع  تی سن کمو  ییشیشیی  هلشی  توجه به توسعه  (ر با 8)ی

 هربمپات یی ر توسعه بار م  سنتگ طتی مح ستهتجامعه راویب، یقتصاو را ه:ربم  ییتتوسعه پا ههاراخص 1توجه به رکل 

رانهو وی سن  ایتنتسطوح وسن اتی هویویبه  پو ربمه ی وامل (ر 16ی15)ی سعه پات یی  ر  یگ ییهبموهاه تو امورگمه ییگ

بار ر همچنتا، ییگر ی یضاه سبش ربمه یسن که با یلگوه یعالتن ب ن  ی حتات نشاط جامعه، یتیاو یرتغال، منبع ویآم  م 

 (ر18ی17کن )سبش، محتط گتسن ینساش ربمنشتا یی قابل سکونن کمو  با آعای سوء تکنولوژه مقابله م 

 
 (15هاه توسعه پات یی )ر راخص1رکل 

 گیری: . نتیجه4
ر ب ش با ییگر سالو موتا یی ویبمم  استس  یمهنگ ، یجتماو ،هیقتصاو متنظ  مختل  ههایسن مستمم که جنبه هتوسعه یمم

 ، ذهن هتوینمن  ،هییی ببم   نتکایآیم ن،تر مبایت ی خالقوهن  قطای توسعه یی سمون م ،سالو ههاب ش نتی وقالن روو م

تمتا ییگر ییگیش ر بنابمیتاسالو یسن ههاسالو ی ب ش ههاماحصل وقل هیکم لوغب ی هشتیی بمنامه هنگمن  تی پژیهن، آ قتتحق

کایاتمه تمتا یبشیی توسعه پات یی یسن ی ییلتا یق ی  وی استمر یتا صنعن یتیاو ویک مشتمک یگ ییگر وی بتا ممو  با بهی سمتع

هاه راتسته نتمیه ینسان  متخصص یسن، همچنتا توجه به محتط گتسن ی ییگر سبش، امورگمه ییگر ، بمنامه ویسن ی

جامع ی که   تیم اتبه یهاه رغل  ی کایآیمتن  وی توسعه پات یی ضمییه یسنر ییقات یمیغن، تاستسات ییگر ، یتیاو یمصن



 

 132 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
بوو  ی بمنامه ها وی مستمه بار  که بتوینتو یاصله خوو یی   ب ن نتتمبییگر ی ییل جامعه  نتبایی بمسن  که ییلو اتبه ی اتلؤمس

 با کشویهاه پتشمیته کمتم کمو  به جاتگا  ییقع  کشوی وشتشماش وسن تابتور

 . منابع:5

  یی،تی توسعه پا  ییگر سوتتوی (،1395) نویبر ،ه تسع اشتحاج ریسماءپویورن بشیگ، یصغمه هرمب   ،احتصر 1

تبمیش، ینیما  میش،تی هی ربمساگ همعمای هشتیی بمنامه اتوی ولو  جغمیی اتنو ههاییق  پژیهش  کن مینس ولم اتسوم

 راتاوتولو  ی ینوش بن جتتوسعه ی تمی

به منظوی ببم    ی محل  بوم ههاییگر  یصل ههامؤل ه ،(1395ر )مبنا ،راهممیوه حستار ،آاب ر وب یلحمت  ،گشر پاپ2

توسعه  هتربمستاش کممانشا ر نشم  ی محل  بوم ههای ییگر هاهباگ همویو مطالع :ت ییستا  ییتپا ۀوی توسع هبمویی

 ر89-112، سس 1395، ببای ی تابستاش 1ویی  هشتو، رمای   ربمه(،-محل  )ییستات 

 م رتبمیش: نگایستاش حا ،ویشبه نظا  ییگر وی ک هییهبمو نگا  (،1389ر )محم  باقم باب،تقالر 3

ربم،  ه ییتوی جبن پا اتنو  اام -سبش هها ه، ییگر ی باگ(1385یمگینهر ) ، ه ی ه، یاطمهرجوهم ریلناگ ،گیو   یبر 4

 html037_01NCCS-01NCCS-https://www.civilica.com/Paper.ربم ی ییگر، تبمیش،   مل نتهما اتییل

، 10(، بسط م بوم  توسعه پات یی، یصلنامه م یس ولو  ینسان ، ویی  1385ر گیه ه، رمس یلساویتر نی  ، غالمعل ر )5

 ر43-76، صص 1385، گمستاش 4رمای  

6. Astiaso Garcia, Davide. (2017). Green areas management and bioengineering techniques for 

improving urban ecological sustainability. Sustainable Cities and Society. Volume 30, April 2017, Pages 

108-117 

7. Olafsdottir, Gunnthora. Paul Cloke Claus Vögele. (2017). Place, green exercise and stress: An 

exploration of lived experience and restorative effects. Health & Place. Volume 46, July 2017, Pages 

358-365 

 

 ربم ی ییگر، تبمیش،  مل نتهما ات(، ییلسنتگ طت)مح  ییت، ییگر ی توسعه پا(1385) ریس یله ،اتص یر 8

NCCS01_001.html-NCCS01-https://www.civilica.com/Paper 
 شگاماشتکنگم  پ اتییقات یمیغن ی توسعه، وهم هکایکموها (،1395) وباسر ، یسالمه، تق ر وب ر وتمم  ،یسالمر 9

10KPIP-https://www.civilica.com/Paper- شمین،تپ  مینتی  یسالم هتبمیش، ممکش یلگو شمین،تپ

KPIP10_287.htmlaAT21FGHWCZ 
، هماتن مل  وممیش ییپات  هرگموام توسعه لصوی ی هستایی هرگموام(،1394ر گیویش، متثور منصویببمن ، مسلور )10

 ر1394ا ییتکموه بم توسعه پات یی، ممویو ما  ی معمایه ب

ی   بوم هها هباگ (، ییگتاب  جاتگا 1392ر ) تمبب اش،توباو ریح یهلل ، یتاح رپگا   یلساویت،تمم ارمحم  یض ،هنقور 11

 ، نشمته بمنامه یتشه ی آماتن یضا،بم(شربمستاش بب الهکانتوهستاش م ه)نمونه مویو ت مناطق ییستا ۀوی توسع  محل

 ر111ت128، صص 4ویی  ه  هو، رمای  

 ر ییتاییت رمال پاش: ینتالشتا  ،ی ولو  ییگر  ب ن نتتمب ختتای(، 1391ر )وتنژیو، یح  یمضانر 12

 نتمتمطالعات م  ،ویشوی ک  ی محل  بوم ههاهتوسعه باگ هبممبنا هتوسعه امورگم هیلگو(، 1393)یمگیور  ،هغ ویر 13

 ر153-174، صص 24 ، ویی  هشتو، رمای  ییگر

https://www.civilica.com/Paper-NCCS01-NCCS01_037.html
https://www.civilica.com/Paper-NCCS01-NCCS01_001.html
https://www.civilica.com/Paper-KPIP10-KPIP10_287.htmlaAT21FGHWCZ
https://www.civilica.com/Paper-KPIP10-KPIP10_287.htmlaAT21FGHWCZ
https://www.civilica.com/Paper-KPIP10-KPIP10_287.htmlaAT21FGHWCZ
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14. Medojevic Jovo; Milosavljevic, Sasa; Punisic, Milan (2011). Paradigms of rural tourism in 

Serbia in the function of village revitalization. Journal of Studies and Research  in Human 

Geography, 5.2, 93-102. 

15. Shahabian, P. (2004). Health and Sustainable Urban Development. Shahrsaz Journal, 3, 36-40.  
س (،1390، پوتاشر )اشتربابر 16 رگم  بمی سعه پا هربم هنقن ی یعمیت امو ساکناش  تربم؛ با تأک  ییتوی تو ، بم یوییک 

 ر132-121، صص 1390 شتتپا ی گمستاش، 7نشمته آیماش ربم، رمای  
17. Shahabian, P. (2008). Urban Tourism and Development. Bon Journal, 76, 30-35. 
18. Schulenkorf, Nico. (2017).Managing sport-for-development: Reflections and outlook. Sport 

Management Review. Volume 20, Issue 3, June 2017, Pages 243-251. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیدر اهای راکتی )بدمینتون و تنیس( چالش ها و موانع توسعه ورزش  ییشناسا
 مهدی صیاحی1، اسماء اصغری پور دشت بزرگ*2
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 ،یعلوم انسان ۀارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی )حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی(، دانشکد یکارشناس. 1

 ، لرستان، ایران.بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی

 ،دانشگاه آزاد اسالمیدانشکدۀ علوم انسانی، (، یطیمح یزیدر برنامه ر یشناس می)اقل یعیطب یایارشد جغراف یکارشناس. 2

 )*نویسنده مسئول(.، خوزستان، ایران. اهواز

 (a.asgharipoor1362@yahoo.com)*Email:  

 چکیده
و و  رانیدر ا یراکت یچالش ها و موانع توسعه ورزش ها ییشناسا افتنی یپژوهش حاضر در پ زمینه و هدف:

 ورزشی می باشد.های از دید نخبگان این رشته  داریتوسعه پا یراهکارها ارائه

 یو بررس یکتابخانه ا یها یو با استناد به مطالعات و بررس یتحلیل -یمقاله حاضر، با روش توصیف روش کار:

 شده است. یجمع آور یعلم اسناد و مدارک

آموزش و پرورش  یهمکار عدم، ورزش در کشور نیبه توسعه ا سیو تن نتونیبدم ونیفدراس یتوجه یبها: یافته

 یدر ورزش ها یخارج انیاستفاده از مرب عدم، افراد با استعداد تیدر جذب و هدا سیو تن نتونیبدم ونیبا فدراس

 یبالقوه در ورزش ها یاستعدادها کمبود، هیپرورش ورزشکاران پا نهیمتخصص در زم انیمرب کمبودی، راکت

و  نتونیبدم ونیدانشگاه ها با فدراس یهمکار عدم، بالقوه یجذب استعدادها یبرا یاصول یابیاستعداد نبودی، راکت

 نداشتن، در کشور یراکت یعدم وجود مدارس ورزش ها ای کمبود، ورزش ها نیدر امر انتقال علم روز ا سیتن

 نیمهم ترو... از  امر انیمتول یاز سو هیاز پا یراکت یتوسعه ورزش ها یبلندمدت برا یها استیبرنامه ها و س

 می باشند. رانی( در اسیو تن نتونی)بدم یراکت یچالش ها و موانع توسعه ورزش ها

و  نتونی)بدم یراکت یورزش ها در یاساس و مانع چالش 25وجود  ق،یتحق یها افتهیدر مجموع  گیری:نتیجه

 نامطلوب یاقتصاد تیو وضع فیضع تیریدر مد شهی، رو موانع ها چالش نیاز ا یرا نشان داد. بعض ( کشورسیتن

جامعه داشته  یو اقتصاد یتیریساختار مد دری اساس راتییبه تغ ازیها ن برطرف کردن آن دیدارند، که شا جامعه

 درست مسئوالن مربوطه یرگذا استیو س حیصح تیریهم وجود دارند که: با مد گرید یها چالش یباشد، برخ

شود  یم شنهادیشده در مطالعۀ حاضر، پ یی. با توجه به موانع شناساهستند قابل برطرف کردنی، راکت یورزش ها

 یو سازمان ها کشور (سیو تن نتونی)بدم یراکت یکالن ورزش، مسئوالن ورزش ها گذاران استیمسئوالن و س

 یراهکارها داشته باشند و با اتخاذ یراکت یمورد موانع توسعۀ ورزش ها دری جد یتأمل کشورمربوطه در سطح 

کشور و متناسب  (سیو تن نتونی)بدم یراکت یورزش ها توسعۀ شده، در راه یبند زمان یو مطابق با برنامه ا ییاجرا

 .کشور گام بردارند ورزش شرفتیپ با آن

 سیو تن نتونیبدم ،یراکت یموانع، توسعه، ورزش ها ،چالش ها کلیدواژه ها:

 مقدمه: .1
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 افتهیدر جوامع  ریانکارناپذ یگاهیو جا یکارکرد مدرن، نقش دهیپد کیامروزه ورزش به عنوان 

 صلح، ،یتوسعه اجتماع ،یتوسعه اقتصاد دار،یپا چون توسعه ی. رابطه ورزش با مقوالتاست

 مهم(. 1) نهاده است یجوامع معاصر بر جا تیوضع را بر یاثرات ژرف ،...و ستیز طیمح مشارکت،

سالمت  نیشامل تأم یو اجتماع یبهداشت ،یو روان یجسمان سالمت ثیورزش از ح امدهاییپ نیتر

و نشاط و  یبه شاداب یابیدست ت،یبرای استقالل شخص نهیزم جادیا و بهداشت بدن، پرورش روان و

تا  یفرد از کودک یمراحل زندگ یتمام. آثار مثبت فوق در استی های اجتماع توسعه مهارت

 یراکت یانجام ورزش ها(. 2) ستندین یاز زندگ یمنحصر به دوره خاص بوده و تیحائز اهم یکهنسال

است که  ییدارد و شامل مجموعه ورزش ها یبه وجود راکت بستگ داستیهمان طور که از نامش پ

 نیپرتحرک بوده و ورزشکار ح اریبس یراکت یها ورزش. شود یدر آن از راکت و توپ استفاده م

دارد و  ازیبه تناسب اندام ن یدسته از ورزش ها در سطح حرفه ا نیسوزاند. ا یم یادیز یکالر یباز

در نظر گرفته شود.  دیبا کنیقدرت، سرعت و دقت در باز ،یچابک ،یاستقامت هواز یپارامترها

ورزش  شتریراکت دارد. ب دهیچیخوب بدن و توسعه حرکات پ یهنگبه هما ازین یراکت یورزش ها

 یگذشته دسته راکت ها فقط از ورقه ها در. شود یدونفره برگزار م میدو ت ایدو نفر  نیب یراکت یها

و  ومینیمانند آلوم ییو فلزها کیسرام برگالس،یکربن، فا بریامروزه از ف یشدند ول یساخته م یچوب

 واناتیاز راکت ها از روده ح یبه کار رفته در بعض یها نخد. شو یاستفاده مها  در ساخت آن ومیتانیت

ورزش (. 3) داده است گریو مواد د دیآم یپل لون،یخود را به نا یآمد که امروزه جا یبه دست م

 یطرزاخها و عواملل  استرس لیتقل یبرا یراه نیو همچن شیآسا ،سطح رفاه ءارتقا یبرا یابزار

افراد را  یزندگ از یسهم عمده ا یحرکتریغ یها تیجامعه است، و امروزه فعال آحاد در یتندرست

مانند  یکمرنگ شده است و عوامل اریورزش بس نقش انیم نیتصاص داده است و در اخود اخبه 

مختلف، متفاوت  افراد نیدر ب یورزش یها تیتا فعال دهیباعث گرد یاجتماع یفرهنگ یها تیوضع

 انجام پژوهش. است هتن به ورزش صورت گرفتخموانع پردا نهیدر زم یمتعدد تقایلذا تحق (.4) باشد

ی رو به نظر م نیتوجه است. از ا انیشا ورزش در کشور یا توسعه منطقه یبرا دست نیاز ا ییها

و شناخت  رانی( در اسیو تن نتونی)بدم یراکت یچالش ها و موانع توسعه ورزش ها ییشناسا که رسد

 باشد. ی میضرور ییاجرای و ارائه راهکارها یورزشهای رشته  نیا توسعه راهبرد

  شناسی:روش .2
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مطالعات کتابخانه  قیباشد. اطالعات مورد نیاز از طر یم یتحلیل -یمقاله توصیف نیروش تحقیق در ا

 شده است. یجمع آور یعلم دارکم اسناد و یو بررس یا

 ها:. یافته3
 تیکه افراد را از اقدام به انجام فعال ردیگی م را دربر ییها تیمسائل و محدود ،یبدن تیموانع فعال

ی محدود م نیشیپ های تیبه ادامه فعال نسبت ها را تعهد آن ایو  داردی م باز یو ورزش یبدن های

 یگفت مواردی که به عنوان موانع چالش ها و موانع توسعه ورزش ها توانی م ،یبه طور کل .کند

برای  زییر به هم مرتبط هستند و در برنامه رواریشد، زنج شناخته رانیدر ا (سیو تن نتونی)بدم یراکت

 یورزش ها انیو حام کنانیباز ان،یمرب دگاهیها از د آن تیاهم زانیم و تیبه ماه دیموانع با نیرفع ا

( در سیو تن نتونی)بدم یراکت یچالش ها و موانع توسعه ورزش ها(. از جمله 5) توجه نمود یراکت

 شامل موارد زیر می باشد: رانیا

 ورزش در کشور نیبه توسعه ا سیو تن نتونیبدم ونیفدراس یتوجه یب .1

افراد با  تیدر جذب و هدا سیو تن نتونیبدم ونیآموزش و پرورش با فدراس یهمکار عدم .2

 استعداد

 یراکت یدر ورزش ها یخارج انیاستفاده از مرب عدم .3

 هیپرورش ورزشکاران پا نهیمتخصص در زم انیمرب کمبود .4

 یراکت یبالقوه در ورزش ها یاستعدادها کمبود .5

 بالقوه یجذب استعدادها یبرا یاصول یابیاستعداد نبود .6

ورزش  نیدر امر انتقال علم روز ا سیو تن نتونیبدم ونیدانشگاه ها با فدراس یهمکار عدم .7

 ها

 در کشور یراکت یعدم وجود مدارس ورزش ها ای کمبود .8

 یاز سو هیاز پا یراکت یتوسعه ورزش ها یبلندمدت برا یها استیمه ها و سبرنا نداشتن .9

 امر انیمتول

 یراکت یدر ورزش ها یو امکانات سخت افزار زاتیتجه کمبود .10

 در کشور یراکت یورزش ها جیدر ترو یگروه یرسانه ها یتوجه یب .11

 یراکت یبه ورزش ها کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان کم یتوجه یب .12
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 یو استفاده از امکانات ورزش یراکت یورزش ها نهیدر زم فیسازی ضع فرهنگ .13

 دهیسرپوش یدر اماکن ورزش یشیو سرما یشیهای گرما ستمیبودن س نامناسب .14

 در ساعات فوق برنامه سیو تن نتونیرشته های بدم یبرگزاری دوره های آموزش عدم .15

 در اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش یوجود بودجه کاف عدم .16

دانش آموزان،  نیمسابقات مداوم در اقشار مختلف کشور به صورت مجزا )ب یبرگزار عدم .17

 کارمندان، آزاد و...( ان،یدانشجو

 أتیو ه ونیدر فدراس یساالر ستهیبر اساس نظام شا نیو مسئول رانیمد نشیگز عدم .18

 سیو تن نتونیبدم

جلسات و استفاده از نظر خبرگان( در  لی)تشک یمشارکت یها وهیاستفاده از ش عدم .19

  سیو تن نتونیبدم أتیه تیریمد

 یموجود در جهت توسعه ورزش ها یورزش ساتیاز اماکن و تأس نهیاستفاده به عدم .20

 سیو تن نتونیبدم

در سالن ها  سیو تن نتونیبدم یورزش ها ژهیو یتخصص زاتیامکانات و تجه کمبود .21

 و مسابقه( نیمرجهت )آموزش، ت

 یآموزش و پرورش به توسعه ورزش راکت ،یبدن تیادارات ترب نیمسئول یتوجه کاف عدم .22

 در مدارس

شان در ورزش  و استقبال خانواده ها جهت مشارکت دادن فرزندان یعالقه مند کاهش .23

 سیو تن نتونیبدم یها

در  زهیانگ شیباشگاه ها جهت افزا یروانشناس در کادر فن نیاستفاده از متخصص عدم .24

 کنانیباز

 .توسعه ورزش یربنایز نیورزش به عنوان مهم تر نیتوجه به مدارس و معلم عدم .25

( سیو تن نتونی)بدم یراکت یورزش ها داریتوسعه پا یراهکارها یبه ارائه برخ این پژوهش در

 یتوسعه ورزش ها ریدر مس موجود راهکارها که بر اساس موانع نیاست که ا دیام. شودی پرداخته م

چند کوچک  هری شده است گام نیحوزه تدو نیا و با استفاده از نظرات صاحب نظران در یراکت

 .باشد( سیو تن نتونی)بدم یراکت یورزش هاپایدار توسعه  یبرا
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 ایراندر ( سیو تن نتونی)بدم یراکت یورزش ها داریتوسعه پا یاقتصاد یراهکارها

 تیریمد و یا توسعه یها تیدر فعال مشارکت جهت یاز بخش خصوص تیو حما تیتقو .1

 ی.ورزش یباشگاه ها

 یورزش ها أتیاز ه یادارات دولت ریو سا ییدارا اداره ،یشهردار ،یفرماندار یمال تیحما .2

 .(سیو تن نتونی)بدم یراکت

 دری مال انیجذب منابع و حام یبرا یغاتیتبل وی تجار ،یابیبازار یفرصت ها نیشتریب جادیا .3

 (.سیو تن نتونی)بدم یراکت یتوسعه ورزش ها

 کنانیبازی برا ییو درآمدزا یمال هیبن تیتقو جهت یتجار یها تیشرکت ها و فعال جادیا .4

ادامه  یبرا زشیانگ ها و میت تیتقو یبرا یپشتوانه ماد درآمد، کسب ،ییزا که باعث اشتغال

 ی.کار به صورت اصول

( سیو تن نتونی)بدم یراکت یورزش ها داریپا توسعه ییو اجرا یتیریمد یراهکارها

 رانیدر ا

 مهارت تجربه، ،یستگیشا یارهایاساس مع بر و باشگاه ها أتیدر ه ییاجرا رانیانتصاب مد .1

 ی.و ورزش یانسان یها

 جهت رانیمد یناگهان راتییو تغ یاسیو س یمقطعی ها یریگ میاز تصم یعال رانیمد زیپره .2

 .موفق و کارآمد رانیمد یشغل تیتثب تیامن جادیا

 در مشارکت یو صاحب نظر و با تجربه برا کارآمد رانیمد قیو تشو رکردنیاستفاده، درگ .3

 .(سیو تن نتونی)بدم یراکت یتوسعه ورزش ها

 کالس در تیجهت مشارکت و فعال زهیانگ جادیا نوجوانان و جوانان و قیو تشو غاتیانجام تبل .4

 .(سیو تن نتونی)بدم یراکت یورزش ها یآموزش یها

 یراکت یورزش ها داریتوسعه پا در نیمسئول یتیو حما ینگرش یراهکارها

 رانی( در اسیو تن نتونی)بدم

 یراکت یمختص ورزش ها ینترنتیا یها تیسا و یمحل یورزش اتینشر تیو حما سیتأس .1

 .(سیو تن نتونی)بدم

 یها نهیو زم امکانات جادی( بانوان و اسیو تن نتونی)بدم یراکت یبه ورزش ها نیتوجه مسئول .2

 ی.عدالت اجتماع تحقق مشارکت بانوان در جهت
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 یورزش ها در توسعه یدیبه عنوان عامل کل کشور آموزش و پرورش نیمسئول قیتشو .3

 .توسعه یها برنامه شتری( با مشارکت گسترده تر و بسیو تن نتونی)بدم یراکت

 یراکت یورزش ها انیو حام کنانیباز ان،یمرب از ریو تقد قیساز و کار جهت تشو جادیا .4

 .(سیو تن نتونی)بدم

و  نتونی)بدم یراکت یورزش ها داریپا توسعه یزاتیو تجه یامکانات یراهکارها

 رانی( در اسیتن

 یراکت یدر جهت توسعه ورزش ها موجود یورزش ساتیاز اماکن و تأس نهیاستفاده به .1

 .(سیو تن نتونی)بدم

آموزش و پرورش توسط  دهیسرپوش و روباز یاستفاده از فضاها نهیفراهم نمودن زم .2

و  نتونی)بدم یراکت یورزش ها مدارس در جهت توسعه یلیساعات تعط در شهروندان

 .(سیتن

 مختص یورزش یاماکن و مجموعه ها هیکلی در شکل، رنگ و معمار رییو تغ یطراح .3

 .(سیو تن نتونی)بدم یراکت یورزش ها

( سیو تن نتونی)بدم یراکت یورزش ها یاختصاص یورزش یسالن ها یو راه انداز زیتجه .4

 ی.راکت یورزش ها یا هیپا و توسعه یساز جهت فرهنگ ،خردساالن کودکان و ژهیو

 گیری:. نتیجه4
و محدودیت های مختلفی روبه روست  با موانع یراکت یبه طور کلی نتایج نشان داد که ورزش ها

مسئوالن و عدم شایسته  با آن مواجه است، ناهماهنگی بین یراکت یکه ورزش ها و یکی از مشکالتی

 به عنوان متولی این ورزش یراکت یبه طوری که هیأت ورزش ها. ساالری در انتخاب مدیران است

 یراکت یبرای هماهنگی فعالیت هیأت های ورزش ها عملکرد ضعیفی داشته است و برنامه ای جامع

توجه  یراکت یپایه ای ورزش ها دادیابی، توسعه و آموزشوجود ندارد و به بحث استع شهرستان ها

نظر  موانع و محدودیت هایی که در این پژوهش با استفاده از اساس جدی نمی شود. بنابراین بر

و اصولی برای از میان برداشتن این موانع و در  متخصصان شناسایی شدند، باید برنامه ریزی راهبردی

ها به  اقدامات عملیاتی برای اجرای آن صورت گیرد و یراکت یتوسعۀ همه جانبۀ ورزش ها نهایت

و  نتونی)بدم یراکت یورزش هارشته های ورزشی در کشور و  تیبا توجه به اهم .کار گرفته شود



 

 140 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
 یورزش هامربوطه به  یکشور، سازمان ها در طرفدار مهیج و پر یاز رشته ها یکیبه عنوان ( سیتن

 قیدق یزیر برنامه با و تنیسبدمینتون  ونیو فدراس کیالمپ یمل تهی، اعم از وزارت ورزش، کمیراکت

ی گروه یچون رسانه ها ییو با کمک نهادها کینظر قرار دادن اهداف بلندمدت و استراتژ تر و مد

 تیهمت گمارند. اهم و تنیسموانع رشته بدمینتون ها و  چالشپرورش در هموار کردن و آموزش  و

 قیاز طر یمنابع مال نیمأبودجه و ت شیمتخصص، افزا یانسانی رویپرورش ن ،یابیدادن به استعداد

 گیمنظم ل ی، برگزارو تنیسبدمینتون  رشته زاتیامکانات و تجه یو استانداردساز نیمأاسپانسرها، ت

 یراهکارها گرید استان ها، از یها ئتیدر سطح ه یتیریعملکرد مد شیبهبود و افزا، و مسابقات

 باشند. ی( مسیو تن نتونی)بدم یراکت یمناسب در توسعه ورزش ها

 

 منابع:
، شهر و ورزش یمل شین همایاولی، شهر اثرات ورزش بر توسعه(، 1385) یمهد ر،یمالم .1

 .تهران

 کشور یبندی راهکارهای توسعه ورزش همگان تیو اولو سهیمقا ،(1390) نیزاهدی، نسر .2

 تیدانشکده ترب، ارشد یکارشناس نامه انیپا، نظران صاحبکارشناسان و  ،رانیمد دگاهید از

 دانشگاه شمال. ی،و علوم ورزش یبدن

، بررسی موانع توسعه ورزش بدمینتون در ایران(، 1393) محسن ،کرمی، عباس ،شعبانی .3

 ی، تهران.بهشت دیدانشگاه شه یعلوم ورزش ییدانشجو یمل شیهما نیسوم

کارکنان ادارات  نیموانع توسعه ورزش در ب(، 1394) محمد، پور ی، جوادیعل، پارساجو .4

 ، نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفندماه، تهران.استان همدان یدولت

در  یموانع توسعه ورزش همگان(، 1392) شهنازی، روزبهان، اندام، رضا، مهیمهدی زاده، رح .5

 .109-126صص ، تابستان، 3شماره ی، های دانشگاه پژوهش در ورزش، ها دانشگاه

 

 

باشگاه  ییو درآمدزا یساز یتجار، شرفتیپ ریمس مدلارزیابی 

 رانیهای فوتبال ا
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 مهدی صیاحی1، اسماء اصغری پور دشت بزرگ*2

 

ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی )حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی(،  یکارشناس. 1

 ، لرستان، ایران.بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یعلوم انسان ۀدانشکد

دانشکدۀ علوم (، یطیمح یزیدر برنامه ر یشناس می)اقل یعیطب یایارشد جغراف یکارشناس. 2

 )*نویسنده مسئول(.، خوزستان، ایران. اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمیانسانی، 

 (a.asgharipoor1362@yahoo.com)*Email:  

 چکیده
و  یساز یتجار شرفت،یپ ریمدل مسو بررسی  یابیهدف پژوهش حاضر، ارز زمینه و هدف:

 می باشد. رانیباشگاه های فوتبال ا ییدرآمدزا

کتابخانه  یها یو با استناد به مطالعات و بررس یتحلیل -یمقاله حاضر، با روش توصیف روش کار:

 شده است. یجمع آور یعلم اسناد و مدارک یو بررس یا

میان همۀ ورزش ها، فوتبال بیشترین گستردگی و انتشار را در قرن بیستم داشته و سهم در ها: یافته

عمده ای از کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است. امروزه فوتبال به یک بازار تبدیل 

شده و میلیاردها دالر سرمایه گذاری بر روی آن انجام گرفته است. هزینه های افراطی نقل و 

بالغ نجومی برای امضای قرارداد با بازیکن ها، مجادله و رقابت بین اسپانسرها برای جذب انتقاالت، م

ستاره ها در جهت ترویج و تبلیغ محصوالت شان، مذاکرات بی پایان برای به دست آوردن حق 

پخش رسانه ای، تالش مدیران حرفه ای به منظور الگو کردن تیم شان برای جذب سرمایه گذاران 

 مۀ این ها تنها جزئی از دنیای فوتبال امروز است.بالقوه، ه

 باشگاه شرفتیپ ریمس یِمدل مفهوم سهها به ارائه  مصاحبه لیحاصل از تحل یها افتهی گیری:نتیجه

 ندیفرآ یکل صورت به .دیها منجر گرد آن ییمدل درآمدزای و سازی سازوکار تجار ،فوتبالی ها

از آن به  یاست، که قسمت یخاص یدگیچیو پ ینظمی دچار ب رانیصنعت فوتبال در ا شرفتیپ ریمس
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 ک،یکالن ورزش و فوتبال، فقدان برنامه استراتژ تیریمد از ضعف یناش یو مابق یفرهنگ لیدال

بر چهار  یساز یمدل تجار گرا و... است. اقتصاد درون ،یدولت یدار غالب، باشگاه یاسیس تیریمد

 یورزش -یمطلوب، روابط اقتصاد یاقتصاد روابط مطلوب، یو کالنِ روابط ورزش یرابطه اصل

 رانیهای فوتبال ا باشگاه ییمدل درآمدزا استوار است. رانیحاکم بر فوتبال ا یمطلوب و روابط کنون

م زیآموزش، مکان های زمیمکان ،یمال های زمیمکان ،یتیریمؤثر مد های زمیهفت مؤلفه: مکان دارای

و استقرار  یقانون -یحقوق های زمیمکان فرهنگ، اصالح های زمیاصالح ساختار فوتبال، مکان های

 نیبرتر ا تیریدر گرو مد رانیهای فوتبال ا باشگاه تیو موفق توسعه که باشدی م ییمدل درآمدزا

 .است ها مؤلفه

 ایران، فوتبال یها باشگاه ،ییدرآمدزا ،یساز یتجار، مدل مسیر پیشرفت کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: .1
امروزه ورزش از ضروری ترین نیازها و اساسی ترین نهادهای جوامع بشری به شمار می آید. گسترش 

روز افزون ورزش به گونه ای است که میلیون ها نفر انسان، در سراسر جهان از ورزشکاران، مربیان، 
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شی و داوران و مدیران باشگاه ها گرفته تا عکاسان، خبرنگاران، دست اندرکاران مطبوعات ورز

دیگر رسانه های گروهی، همه و همه در فعالیت های ورزشی مشغول به کارند. در این میان بی شک 

فوتبال پرطرفدارترین، پربیننده ترین و هیجان انگیزترین رشته ورزشی در جهان محسوب می شود و 

صنعت ورزش (. فوتبال بخش عمده ای از 1)در همین زمینه کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست 

در جهان است و به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ورزش و جامعه در جهان اثرات زیادی 

میلیون نفر  265جامعۀ آماری فوتبالیست ها را افزون بر  2014جای گذاشته است. جیسون در سال  بر

را در فصل ( گردش مالی صنعت فوتبال اروپا 2016اعالم کرده است. سازمان اقتصادی دلوویت )

بیلیون یورو پیش بینی کرده است؛  25را  2016-2017بیلیون یورو و فصل  22بالغ بر  2015-2014

چند تأثیرات  شدن می باشد. هر« صنعت»بنابراین امروزه فوتبال صاحب همه عوامل الزم برای 

جام های درآمدزایی فوتبال منحصر به برگزاری تورنمنت های بین المللی بزرگ نظیر  اقتصادی و

جهانی نیست؛ بلکه در بسیاری از کشورها، برگزاری لیگ های حرفه ای و صنعت باشگاه داری 

حرفه ای فوتبال باعث رشد و توسعه اقتصادی مطلوبی در صنعت فوتبال آن ها شده است. در 

نی اقتصادی کشورهایی چون اسپانیا، انگلستان، آلمان، ایتالیا و فرانسه باشگاه های فوتبال به منزلۀ ماشی

 یگریاز هر عصر د شیورزش فوتبال ب (.2عمل می کنند که ساالنه میلیون ها دالر درآمد دارند )

. به اند شدهی متک ییبه درآمدزا یگریاز هر زمان د شیها ب شده و باشگاه یمسابقه اقتصاد دانیم

ن با ظهور ثروت همزما جادیا یبرا یاساس یها عامل باشگاه شرفتیگفت، پ توانی که م یطور

. گرددی م یتلق یقدرتمند در توسعه مل یا لهیورزش بوده و وس صنعت در یانقالب صنعت نیسوم

 یبازساز اتیجزء ضرور کشور مختلف یها درآمدزا در بخش یاقتصاد یاتخاذ راهبردها نیبنابرا

ی جهانجمله  جهان، از یمجموع، اوضاع و احوال کنون . درشودی و توسعه فوتبال کشور محسوب م

 نهیزم جادیو ا یو جهان یمل یها نهیهز شیکشورها، افزا نیبر اقتصاد ب یرقابت مبتن شیافزا شدن،

 تیدر جوامع مجبور کند، اهم دیجد یها نقشی فایو ا یمال ییها را به خودکفا که باشگاه یا

حفظ  با فوتبال را یها باشگاه یسازی ها و الزامات تجار صنعت فوتبال و روش نهیپژوهش در زم

 .(3) سازدی ها آشکار م آن یفرهنگ یها ها و رسالت نقش

  شناسی:روش .2
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مطالعات کتابخانه  قیباشد. اطالعات مورد نیاز از طر یم یتحلیل -یمقاله توصیف نیروش تحقیق در ا

 شده است. یجمع آور یعلم دارکم اسناد و یو بررس یا

 ها: . یافته3
صنعت فوتبال  شرفتیپ ریمس ندیفرآ :رانیفوتبال ا یها مسیر پیشرفت باشگاه یمدل مفهوم

 رانیچرخه در ا نیا یکل صورت به. رشد و توسعه در جهان متفاوت است یندهایفرآ گریبا د رانیا

 از ضعف یناش یو مابق یفرهنگ لیاز آن به دال یاست، که قسمت یخاص یدگیچیو پ ینظمی دچار ب

 یدار غالب، باشگاه یاسیس تیریمد ک،یکالن ورزش و فوتبال، فقدان برنامه استراتژ تیریمد

و  یاقتصاد باشگاه به بنگاه لیتبد ،یسازی مراحل تجار. گرا و... است اقتصاد درون ،یدولت

. شودی محقق م کردنی ا چرخه عمر باشگاه و به موازات حرفه یاز همان ابتدا زین یسازی خصوص

خود را فراهم  شدنی الملل نیمقدمات جذب تقاضا و ب یستیبا ها باشگاه رانیمالکان و مدو صرفاً، 

گام  نیکه ما هنوز در اول دارد از آن تیچند شواهد موجود در صنعت فوتبال ما حکا آورند. هر

 (.1( )شکل 4) میهست یا حرفه یدار باشگاه شرفتیپ ریمس

منزله  فوتبال به یها باشگاه یسازی تجار: رانیفوتبال ا یها باشگاه یساز یسازوکار تجار

 نیموازات مراحل سوم و چهارم ا بهی ستیفوتبال، با یها باشگاه شرفتیپ ریمرحله در مس نیدوم

 .سه مرحله همزمان نباشند نیخطوط ا ریچند ممکن است ابتدا، انتها و طول مس باشد؛ هر ندیفرآ

به  یبرا ،یها به بنگاه اقتصاد کردن آن ها و مبدل باشگاه یالزم است پس از ثبت تجار نیبنابرا

اقدام  یمنابع مال نیتأم یبرا یتجار یها شرکت گرید مانند پنهان یکردن تقاضاها و بالفعل یابیبازار

به  یاقالم تجار فروش ،یفروشیط بل ،یمال تیحما ،یونیزیچه مسلم است، حق پخش تلو کرد. آن

و  گاهیدر صنعت فوتبال هستند که جا ییدرآمدزا یها مؤلفه نیتر مهم تیرای کپ هواداران و حق

 مهم یطور کل معلوم نشده است. به یروشن هنوز به رانیا یدار باشگاه صنعت ها در آن نیروابط ب

 ی. مدل مفهومدانندی موجود در صنعت فوتبال ما م یقانونی و خألها بودنی آن را دولت لیدال نیتر

 شده است، مهم استخراج شرفتیپ ریکه از درون مدل مس رانیال افوتب یها باشگاه یسازی تجار

 .(2( )شکل 4) دهدی نشان م لیها را در وضع موجود و مطلوب در ذ آن نیها و روابط ب مؤلفه نیتر
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 یها باشگاه شرفتیپ ری. مدل مفهومی مس1شکل 

 (4) فوتبال ایران

 
 یها باشگاه یسازی سازوکار مؤثر تجار. 2شکل 

  ( 4) ایران فوتبال

 کندی م انیرا ب ییسازوکارها هینظر نیا: های فوتبال باشگاه ییدرآمدزا یمیمدل پارادا

 ازمندیی...( نو ون فوتبالیهای فوتبال، فدراس )صنعت فوتبال، باشگاه هدف ها جامعه آن قیکه از طر

 شرفتیو پ تیبدست آمده در صدد کسب موفق های مؤلفه داده و با توجه به صیخود را تشخ های

 قیمحصول خود را از طر ها شرکت ریبه مانند سا زیهای فوتبال ن باشگاه یو از طرف ندیآی برم

های  باشگاهیی درآمدزا هیدارند. برای بسط و گسترش نظر یم عرضه بازارسازی به جامعه هدف

: P1داده شده است: شینما 4شکل گونه که در  همان(. 3شکل ) گرددی ارائه م یکل یفوتبال، مدل

: P2. ها است باشگاه یهای فوتبال مرهون تجاری سازی در راستای حل مسائل مال توسعه باشگاه

: P3. باشدی برتر م تیریها در جهان در گرو مد سازمان های تیها و فعال از پروژه ارییبس تیموفق

 اصالح: P4. کرد جادیا یتحوالت اساس توانی م رانیا اصالح ساختارهای حاکم در صنعت فوتبال با

 های تیبه موفق دنیالزمه رس رانیاندرکاران صنعت فوتبال ا دست حیصح میآموزش، و تعل ستمیس

راه  سازی،ی و سپس خصوص یدر راستای مؤلفه سازی مال سازی فرهنگ: P5. است یتوسعه مال

 ۀمقدم یهای مال مؤلفه فیتعر: P6. است رانیباارزش صنعت فوتبال ا های شرفتیبه پ دنیرس

مشوق  نیو قوان ها نامه نیآئ نیتدو: P7. های فوتبال است اقتصادی باشگاه های تیبه موفق یابیدست

مدل  ندیو استقرار فرآ یطراح: P8ی. ها و حل مشکل خألهای قانون باشگاه ییدرآمدزا های تیفعال

 .(4( )شکل 5) فوق است های زمیمکان یطراح جهیهای فوتبال، نت باشگاه ییدرآمدزا



 

 146 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

 
 نمودار کدگذاری محوری بر اساس. 3شکل 

 (5) میمدل پارادا

 
 یها باشگاه ییدرآمدزا یمی. مدل پارادا4شکل 

(5) رانیفوتبال ا

 گیری:. نتیجه4
صاحب  یفوتبال در کشورها یها باشگاه یاقتصاد داریو توسعه پا ییدرآمدزا یکردهایاز رو یکی

. است گرید یها و مؤسسات تجار مانند شرکت یتجار یها بنگاه عنوان ها به باشگاه نینام، ثبت ا

 بیها نص آن دیوافو  ابندیکه در عرصه عمل استقرار ن یتا هنگام یورزش یها باشگاه ها و سازمان

 یهمگان و بدنه ورزش باشند و حت یثروت برا و خود یبرا یمنشأ توسعه مال توانندی جوامع نشود نم

ی م یامروز فوتبال یها ها و باشگاه سازمان نیرفتن منابع مختلف خواهند شد. بنابرا باعث هدر

 یگذار هیخود را جبران و امکان سرما شرفتیتوسعه و پ یها نهیهز ،یسازی تجار قیطر از توانند

ی گذار هیاز سرما یادیبخش ز ر،یاخ یها خود به وجود آورند. در سالی را برا تر شرفتهیبهتر و پ

انتظار  حد کمتر از یسازی نرخ تجار ن،یا رغمی است. عل افتهیدولت به ورزش اختصاص  یها

 یها پروژه یابیاطالعات بازخورد ارزش توانی م ،یا نهیاتالف هز نیاز چن یریاست. به منظور جلوگ

 فوتبال به کار گرفت. یها مانند باشگاه یورزش یها را در طرح ها حوزه گریدر د یسازی تجار

است که در  یو مال یاقتصاد یها تیفعال ازی ا فوتبال شامل مجموعه یها باشگاه یسازی تجار

 تجارت نیو از قوان کندی م دایپ یجنبه حقوق ،یبنگاه تجار کی ۀمثاب ها به باشگاه یپرتو ثبت تجار

 تر در دسترس مصرف را راحتی( باز)فوتبال  یمحصول اصل ند،یفرآ نیا نی. همچنکندی م یرویپ

فروش حق پخش  ،یو مال یاقتصاد یها تی. منظور از فعالدهدی م خدمات قرار ییکننده نها

 ازیحق امتی، نترنتیا پخش حق غات،یو حق تبل یمال انیحام ،یتجار یفروش کاالها ،یونیزیتلو
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ی تجار چند هر. و... است یفروشیط روز مسابقات، بل ژهیو یها جاذبه ،یامکانات ورزشاستفاده از 

ها  باشگاه داریخود باعث توسعه پا یبه خود یعنوان بنگاه تجار فوتبال به یها و ثبت باشگاه کردن

گسترش  یادیها را به صورت بن آن یو منابع درآمد یمنابع مال یستیکار با نیای نخواهد شد و برا

از  کدام چیکه ه دهدی فوتبال نشان م یها باشگاه موجود در تیوضع یبررس. کرد تیاد و حماد

 و اوضاع نیبا ا یرا ندارند و در صورت واگذار یبه بخش خصوص یما شروط واگذار یها باشگاه

تر  هستند و مهم ده انیز رانیا یها که همه باشگاه است؛ چرا ینیب شیها قابل پ احوال، شکست آن

با توجه به مدل  نی. بنابراستندیالزم هم ن یسازی تجاری ها صاحب منابع درآمدزا و مؤلفه که، نیا

قبل  یستیبا جهان در تناقض است، یمشابه در کشورها یندهایکه با فرآ رانیفوتبال ا شرفتیپ ریمس

 یدرآمدزا، برقرار یها آوردن مؤلفه و فراهم نییتع ف،یهمچون تعر یها اقدامات باشگاه یاز واگذار

و برداشتن موانع  یو فرهنگ ،یاسیس ،یقانون یکردن فضا فراهمی، و اقتصاد یورزش یها ارتباط

 باشگاه حرفه یارهایمع حداقل کردن ایها، مه بر سر توسعه باشگاه یتوافق عموم ،یو اجرائ یقانون

انتخاب  تیها و در نها باشگاه یو حقوق یادار ،یامور مال یو...، بازساز یاختصاص نیهمانند زم یا

 نهیزم یاقدامات نیانجام داد. در صورت انجام چن یرا به نحو مقتض یسازی خصوص روش نیمؤثرتر

 یفوتبال باشگاه شرفتیپ ریگام مدل مس نیآخر عنوان به زین یو مل یفوتبال باشگاه شدنی الملل نیب

دارای  رانیا های فوتبال باشگاه ییمدل درآمدزا ی. تئوری جوهری طراحشودی فراهم م رانیدر ا

های م زیآموزش، مکان های زمیمکان ،یمال های زمیمکان ،یتیریمؤثر مد های زمیهفت مؤلفه مکان

و  یو طراح یقانون -یحقوق های زمیاصالح فرهنگ، مکان های زمیمکان فوتبال، ساختار اصالح

 گیصنعت، ل ءارتقا یراه را برا یمدل مفهوم سه نیمجموع، ا در. باشدی م ییاستقرار مدل درآمدزا

و  یسازی مدل تجار ،شرفتیپ ری. به کمک مدل مسکندی فراهم م رانیفوتبال ا یها باشگاه و ها

و  ینهاد ها، الزامات آن نیها و روابط ب مؤلفه کیکای یبرا توانی م ییدرآمدزا یمیمدل پارادا

 .کندی الزم را فراهم م یها نامه وهیش

 منابع:
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بررسی تعالی سازمانی در اداره ورزش و جوانان  و 

آموزش و پرورش استان تهران از دیدگاه 

 )EFQMمدیران وکارکنان براساس مدل(

، 4 ، مهدی محمد رحیمی3، آالله سلمان ماهینی2*، سید ابوالفضل حسینی1شعبانیعباس 

 5 محمدعلی هدایتی منش

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، تهران، ایران  .1

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش تهران، ایران (*نویسنده مسئول)  .2

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزش تهران، ایران  .3

 ی مدیریت ورزش تهران، ایران دانشجوی دکتر .4

 مهندسی الکترونیک ،تهران، ایران  .5

*Email: )abolfazlhoseini110@yahoo.com(   

 چکیده

تعالی سازمانی و کیفیت از مفاهیم علم مدیریت است که در ارزیابی  زمینه و هدف:

سازمان ها و مدیران مورد توجه قرارمی گیرد و می تواند به عنوان بهترین شاخص برای 

نشان دادن میزان توجه وتمرکز بر خواسته های مشتریان مطرح شود. هدف از  انجام این 

ش و جوانان  و آموزش و پرورش استان پژوهش بررسی تعالی سازمانی در اداره ورز

 تهران از دیدگاه مدیران وکارکنان می باشد. 

روش این تحقیق توصیفی است که بصورت میدانی انجام شده است. ابزار  روش کار:

گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی می باشد که 

شامل پنجاه سؤالی تعالی سازمانی بوده است. روایی پرسشنامه درتحقیقات قبلی 

بدست آمد. جامعه آماری  95/0) تائید گردید  که آلفای کرونباخ آن 1387(زنگنه،
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این پژوهش بصورت تمام شمار انتخاب شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و 

کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران می باشند. برای تجزیه و تحلیل یافتهها از 

آزمون های کلموگروف اسمیرنف، تی مستقل و زوجی، ویلکاکسون و  ضریب 

 استفاده شد. همبستگی پیرسون 

  

نتایج این تحقیق نشان داد تفاوت معنی داری بین دیدگاه کارکنان و مدیران یافتهها: 

اداره ورزش و آموزش و پرورش از نظر میزان تعالی سازمانی وجود دارد. همچنین 

نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین دیدگاه کارکنان و مدیران اداره ورزش و 

 زه توانمندسازها وجود دارد. آموزش و پرورش در حو

در نهایت نتایج نشان داد که وجود الگوهای کیفیتی جهت تعالی  نتیجهگیری:

سازمانها به خصوص درسازمان های ورزشی امری ضروری میباشد، تا بتوان از این 

طریق به نیازهای جامعه و ورزشکاران پاسخ داد و به اعتالی ورزش کشور در سطوح 

  کمک نمود. ملی و بین المللی

تعالی سازمانی،  اداره ورزش و جوانان،  آموزش و پرورش، مدیران،  کلیدواژه ها:

  EFQMمدل  

                                                

 

  

 مقدمه:  .1
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کیفیت از مفاهیم علم مدیریت است که در ارزیابی سازمان ها و مدیران مورد توجه 

د به عنوان بهترین شاخص برای نشان دادن میزان توجه قرارمی گیرد، وآن چه میتوان

).رشد قابل مالحظه 1وتمرکز بر خواسته های مشتریان مطرح شود، مقوله کیفیت است( 

ورزش درایران به ویژه از نظر تعداد مربیان، بازیکنان، وتنوع رشته های ورزشی، نشان 

تا آنجا که تقاضای دهنده توجه مسئولین ومردم به ارتقاء و گسترش ورزش است، 

روزافزون برای ورزش، مسئولین را برآن داشته است که به رغم امکانات محدود، ورزش 

را دراقصی نقاط کشور گسترش داده ودرعین کاهش نابرابری فرصت ها، دراین زمینه، 

بخش مهمی از نیازها را رفع نمایند. رشد روزافزون ورزش باید هماهنگ با سایر بخش 

). 2واقعی توسعه کشور و برخوردار از کیفیت قابل قبول برنامه ریزی شود( ها و نیازهای

و باتوجه به جایگاه و اهمیت خاص ادارات ورزش و جوانان و آموزش و پرورش و نقش 

سازنده آنها در توسعه ورزش کشور در همه سطوح، بررسی کیفیت فعالیتهای این دو 

ی برطرف کردن تنگنا ها، امری ضروری سازمان برای پیدا کردن نقاط ضعف واقدام برا

واجتناب ناپذیر است. زیرا بهبود کیفیت را  میتوان یکی از رویکرد های اصلی برای 

ارتقای توانایی سازمان درجهت بهبود فرایندها، محصوالت وخدمات دانست. لذا 

ان سازمانی از بقاء وتعالی برخوردار خواهد بود که به مقوله کیفیت درتمام سطوح سازم

توجه نماید. پس میتوان گفت که کیفیت نقطه شروعی برای تعالی سازمانی است. با توجه 

) از جمله ابزار های قوی ارزیابی می باشد EFQMبه اینکه مدل تعالی عملکرد اروپایی(

که توسط آن نقاط قوت وضعف در حوزه های کاری مختلف به خوبی شناسایی شده و 

شود، بهره گیری از شیوه های نوین ¬مشاهده می در مقاالت مختلف بکارگیری آن

) در سازمانهای ایرانی رو به گسترش است. و اندازه EFQMارزیابی منطبق بر مدل (
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گیری کیفیت خدمات در بخش دولتی وغیر دولتی ، با استفاده از این مدل به عنوان یک 

).  انتظار می رود بررسی تعالی سازمانی ادارات 3مدل عمومی وقابل اجرا کاربرد دارد(

ورزش و جوانان و آموزش و پرورش برای اطالع از نقاط ضعف وقوت آنها، بتواند 

مسئولین را در ارائه یک برنامه جامع مطابق با نیازها و رضایت کارکنان، جامعه و 

زمان با استفاده ورزشکاران کمک نماید، به همین منظور بررسی تعالی سازمانی این دو سا

 در این تحقیق بررسی خواهد شد .  EFQMاز مدل 

   روششناسی: .2

روش این تحقیق توصیفی است که بصورت میدانی انجام شده است. ابزار گردآوری 

اطالعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی می باشد که شامل پنجاه 

است. متغیرهایی که در این تحقیق مورد  (بودهEFQMسؤالی تعالی سازمانی بوده است )

بررسی قرار گرفتند به دو دسته توانمندسازها ونتایج تقسیم می شوند که توانمندسازها 

شامل رهبری، استراتژی، کارکنان، شرکا و منابع، فرایندها، و نتایج شامل نتایج کارکنان، 

یی پرسشنامه درتحقیقات نتایج مشتری، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد می باشد.روا

و  توسط آلفای کرونباخ  spss) تائید گردید.با استفاده ازنرم افزار 1387قبلی (زنگنه،

بدست امده است. در این تحقیق نمونه آماری برابر با جامعه آماری  95/0پایایی آن 

انتخاب شد. جامعه آماری از مدیران وکارکنان ادارات ورزش و جوانان و اداره ورزش 

نفر از مدیران و  100جوانان آموزش و پرورش تشکیل شده است .بدین منظور و 

کارکنان ادارات ورزش و جوانان و اداره ورزش و جوانان آموزش و پرورش استان 

نفر را مدیران  18نفر راکارکنان و 92تهران در این تحقیق شرکت داشتند.از این تعداد 

نفر کارمند)مربوط به ادارت  62فر مدیرون 11نفر(  73تشکیل می دادند.از این تعداد
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نفر کارمند)مربوط به اداره ورزش و جوانان  30نفر مدیر و  7نفر( 37ورزش و جوانان و

آموزش و پرورش می باشند. تحلیل داده های این تحقیق در سطح آمارتوصیفی برای 

مشخصات افراد جامعه آماری مانند سن، جنسیت، میزان تحصیالت از شاخص های 

رکزی ،انحراف استاندارد، محاسبه میانگین، درصدها، فراوانیها و نمودارهای مربوط به م

 Tدادهها استفاده شد، و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل یافتهها از آزمون

زوجی وآزمون ناپارامتریک رتبه ای عالمت ویلکاکسون برای بررسی  Tمستقل و 

دو گروه مدیران و کارکنان،همچنین از ضریب معنادار بودن تفاوت بین نظرات 

همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین توانمند سازها ونتایج با بهره گیری از نرم 

استفاده شده است. و از آزمون کلموگرف اسمیرنف  EXCELو  SPSSافزارهای  

 برای آزمون نرمال بودن متغیرها، استفاده شد . 

 یافتهها:  

ر این بود که تفاوت معنی داری بین دیدگاه کارکنان ومدیران از نظر فرضیه اول بیانگ

 میزان تعالی سازمانی در اداره تربیت بدنی وجود دارد .

مستقل مشخص شد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه  Tپس از انجام آزمون با استفاده از 

وجود ندارد. فرضیه کارکنان ومدیران از نظر میزان تعالی سازمانی در اداره تربیت بدنی 

دوم بیانگر این بود که تفاوت معنی داری بین دیدگاه کارکنان ومدیران از نظر میزان 

تعالی سازمانی در تربیت بدنی آموزش و پرورش  وجود دارد. پس از انجام آزمون با 

مستقل مشخص شد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه کارکنان ومدیران  Tاستفاده از 

تعالی سازمانی در تربیت بدنی آموزش و پرورش  وجود ندارد. فرضیه سوم  از نظر میزان

بیانگر این بود که تفاوت معنی داری بین دیدگاه کارکنان ومدیران تربیت بدنی در حوزه 
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مستقل مشخص شد که  Tتوانمندسازها وجود دارد. پس از انجام آزمون با استفاده از 

ومدیران اداره تربیت بدنی در حوزه تفاوت معنی داری بین دیدگاه کارکنان 

توانمندسازهاوجود ندارد. فرضیه چهارم بیانگر این بود که تفاوت معنی داری بین دیدگاه 

کارکنان ومدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش  در حوزه توانمندسازها وجود دارد. 

ین دیدگاه مستقل مشخص شد که تفاوت معنی داری ب Tپس از انجام آزمون با استفاده از 

کارکنان ومدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش در حوزه توانمندسازهاوجود ندارد. 

فرضیه پنجم بیانگر این بود که تفاوت معنی داری بین دیدگاه کارکنان ومدیران اداره 

مستقل  Tتربیت بدنی در حوزه نتایج وجود دارد. پس از انجام آزمون با استفاده از 

نی داری بین دیدگاه کارکنان ومدیران اداره تربیت بدنی در مشخص شد که تفاوت مع

حوزه نتایج وجود ندارد. فرضیه ششم بیانگر این بود که تفاوت معنی داری بین دیدگاه 

کارکنان ومدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش  در حوزه نتایج وجود دارد. پس از 

ویلکاکسون مشخص شد که  انجام آزمون با روش آماری ناپارامتریک رتبه ای عالمت

تفاوت معنی داری بین دیدگاه کارکنان ومدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش  در 

حوزه نتایج وجود ندارد. فرضیه هفتم بیانگر این بود که تفاوت معنی داری بین نتایج و 

 زوجی Tتوانمندسازها در اداره تربیت بدنی وجود دارد. پس از انجام آزمون با استفاده از 

مشخص شد که تفاوت معنی داری بین نتایج و توانمندسازها درداره تربیت بدنی وجود 

 ندارد. 

  نتیجهگیری: 

)انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 2011در تحقیقی که آنا مارکوس وهمکارانش( 

فرایندها،رهبری ،نتایج مشتریان وکارکنان دارای باالترین امتیاز ودر مقابل مشارکت ها 
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ابع،نتایج کارکنان،خط مشی واستراتژی،نتایج کلیدی عملکرد ونتایج جامعه دارای ومن

پایین ترین امتیاز بودند.در تحقیقحاضر نیز نتایج کارکنان ونتایج جامعه وفرایندها دارای 

  .پایین ترین امتیاز بودند،که در مورد فرایندها همخوانی ندارد

  بیمارستانهای ایتالیا را با استفاده از مدل ) در تحقیقی یکی از2007ساندرا وهمکارانش(

EFQM  ،مورد خودارزیابی قرار دادند و به این نتایج رسیدند که معیارهای رهبری

سیاست واستراتژی، شرکا ومنابع دارای نرخ باالتری بوده اند. در صورتیکه معیارهای 

ر نیز معیارهای نتایج جامعه و مشتری دارای نرخ پایین تری بوده اند. در تحقیق حاض

رهبری، استراتژی و شرکا دارای باالترین امتیاز و معیارنتایج مشتری نیز امتیاز کمی را 

پائولو  .داشته که با تحقیق ساندرا و همکارانش تقریبا همخوانی دارد

) اشاره به این نکته دارند که برای 2006) و همچنین خوزه تاری(2004وهمکارانش(

  .تعهد و حمایت مدیر و کارکنان الزمه اصلی می باشد خودارزیابی در سازمانها

که در این تحقیق نیز مشخص شد که برای خودارزیابی سازمان ها تعهد وحمایت کارکنان 

  .ومدیر شرط والزمه اصلی می باشد

در کل می توان این چنین نتیجه گرفت که وجود الگوهای کیفیتی جهت تعالی سازمانها 

ورزشی امری ضروری میباشد تا بتوان از این طریق به نیازهای به خصوص درسازمان های 

جامعه، و ورزشکاران پاسخ داد و به اعتالی ورزش کشور در سطوح ملی وبین المللی 

  .کمک کرد

 منابع: 
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 2جواد طلوعی آذر، 1مرتضی فتاح پور مرندی* 

 (ایران، ) * نویسنده مسئول، مراغه ، مراغه ، دانشگاه علوم انسانیمدیریت ورزشی، دانشکده  استادیار -1

 ایران، ارومیه  ، ارومیه  ، دانشگاه علوم  ورزشی، دانشکده فیزیولوژی ورزشی  استادیار -2

 

)maragheh.ac.irm.fattahpour@( :Email* 

  دهیچک
بدنی در زندگی امروزی که با توسعه و پیشرفت فناوری و صنعت  یهاتیفعالکاهش تحرک و  زمینه و هدف:

 ضرورت، ونددیپیموقوع  نوین زندگی به یهاوهیشماشینی شدن بر زندگی و گسترش امکانات رفاهی و  غلبهو 

و مستمر  منظم یهاتیفعالجسمانی و عمومیت بخشیدن به انجام  ازیموردندر راستای تأمین حرکت  یزیربرنامه

جامعه به ورزش  و آموزش، ترغیب و گسیل آحاد مختلف سازدیمنمایان  شیازپشیبورزشی را در بین مردم 

 .رسدیمنظر  امری الزم و حیاتی به

توصیفی و همبستگی بود. این پژوهش به لحاظ هدف،  های نوع پژوهش روش پژوهش حاضر از روش کار:

ساله  ساکن در شهر های استان آذربایجان  65 -18ای است. جامعه آماری تحقیق عموم مردم کاربردی توسعه

 نفر انتخاب گردید. در این پژوهش با مرور مطالعات گذشته و 384غربی بود نمونه تحقیق باتوجه به حجم جامعه  

مصاحبه با خبرگان متخصص، منابع و اطالعات علمی و  با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا داده ها 

( استفده شد. در این تحقیق از روش جمع آوری LSQگردآوری شد در رابطه با متغیر سبک زندگی از پرسشنامه )

نی از تکنیک دلفی و همچنین توزیع پرسشنامه اطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در روش میدا

برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز استفاده می شود. در این تحقیق از از روشهای آماری توصیفی و استنباطی در 

مورد تجزیه و  20نسخه  SPSSجهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. کلیه داده ها در نرم افزار آماری 

 ند.تحلیل قرار گرفت

 

بودن رگرسیون  معنادار دهنده نشان ANOVA و  Coefficients جداول  تحلیل نتایج نشان داد نتایجها: یافته

( 902/1668برابر با  F)آزمون  001/0و با معناداری  788/0می باشد. ضریب همبستگی چندگانه برابر با  Bو ضریب 

تندرستی   –دست آمد. بنابراین  سواد  ورزشی ب 788/0بدست آمد. همچنین مجذور ضریب همبستگی چندگانه 

 درصد واریانس  سبک زندگی  را تبیین می کند.  80

http://maragheh.ac.ir/
mailto:m.fattahpour@urmia.ac.ir
mailto:m.fattahpour@urmia.ac.ir
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سوبک زنودگی تحت عنوان تمام رفتارهوایی کوه تحوت کنتورل شوخص هستند یا بور خطورات  گیری:نتیجه

کند کوه رفتارهای حفاظت از شود. یک رویکرد جامع پیشنهاد میگذارند، تعریف میبهداشوتی فورد تأثیر می

کمول سوبک زنودگی عنوان دو جزء مو رفتارهای ارتقاء سالمت ممکن است به سالمتی ) کاهش خطر و پیشگیری( 

 .  سوالم در نظور گرفتوه شووند

 

تندرسی، سواد ورزشی، کیفیت زندگی، مشارکت در ورزش کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: .1
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سوبک زنودگی تحت عنوان تمام رفتارهوایی کوه تحوت کنتورل شوخص هستند یا بور 

شود. یک رویکرد جامع پیشنهاد گذارند، تعریف میخطورات بهداشوتی فورد تأثیر می

و رفتارهای ارتقاء  کند کوه رفتارهای حفاظت از سالمتی ) کاهش خطر و پیشگیری( می

کمول سوبک زنودگی سوالم در نظور گرفتوه شووند عنوان دو جزء مسالمت ممکن است به

(1). 

هایی که باعث افوزایش انگیزه موردم تحرکی، انجام پژوهشبا توجه به شیوع باالی کم

احساس سالمت در  .رسدایجاد و حفظ سبک زندگی فعال شود ضروری به نظر میبرای 

  (2)گردد افراد سبب افزایش کنشوری روانوی، اجتماعی، شغلی و خانوادگی می

  شناسی:روش .2

تگی بود. این پژوهش به لحاظ توصیفی و همبس های روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش

های میدانی است. در این پژوهش ابتدا با مرور مطالعات هدف، کاربردی و از نوع پژوهش

گذشته و مصاحبه با خبرگان  متخصص،  منابع و اطالعات علمی و تحقیقات مرتبط و 

از مصاحبه متغیر اول )سواد ورزشی تندرستی( تحقیق تبیین و تعریف گردید و با استفاده 

پرسشنامه های استاندارد روا و پایا سایر متغیرها  گردآوری شد. در این تحقیق از روش 

جمع آوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی از تکنیک دلفی 

و همچنین توزیع پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز استفاده شد. پرسشنامه 

سوال بود. نمونه تحقیق شامل عموم  70این پرسشنامه دارای ( ، LSQسبک زندگی )

مردم استان آذربایجان غربی بود. حجم نمونه با توجه به حجم جامعه آماری با استفاده از 

نفر تعیین گردید. در مرحله روش نمونه گیری بر اساس  384جدول مورگان به تعداد 

 ن های منتخب انجام شد. نمونه گیری خوشه ای بر اساس مناطق شهری و شهرستا
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 ها: یافته

فرد پاسخ دهنده،  450های توصیفی نتایج حاکی از آنست که از مجموع براساس یافته

از افراد  %6/17باشند. همچنین مرد می %9/48نفر معادل  220زن و  %1/51نفر معادل  230

از افراد دارای  %3/43از افراد دارای مدرک فوق دیپلم،   %6/13دارای مدرک دیپلم، 

از افراد دارای  %2/4از افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  %3/21مدرک کارشناسی، 

در  %9/76در رسته تربیت بدنی و گرایش های آن و  %1/22مدرک دکتری هستند؛ و 

درصد  1/25یر رشته ها تحصیل کرده اند. سن افراد شرکت کننده در تحقیق شامل، سا

 51-61درصد  2/4سال،  40-50درصد  3/27سال ،  29-39درصد  8/41سال،  28-18

سال بود. توزیع پراکندگی افراد شرکت کنندگان در تحقیق  62درصد باالی  6/1سال و 

درصد  8.9درصد از ماکو،  6.7ز ارومیه،درصد افراد ا 35.6گویای این مطلب است که 

 13.3درصد از میاندوآب،  8.9درصد از مهاباد ،  11.1درصد از خوی،  15.6از سلماس، 

از بوکان در این تحقیق شرکت نموده اند. گفتنی است باتوجه به جمعیت شهرستان قبل 

یزش ابزار درصد احتمال ر 5از شروع تحقیق حداقل نفرات الزم برای توزیع مشخص و با 

 در شهر مورد نظر توزیع شده است. 

نتایج بررسی فرضیات تحقیق نشان داد بین سواد ورزشی  و تندرستی و سبک زندگی 

افراد در استان آذربایجان غربی در ورزش رابطه وجود دارد. برای همین منظور از آزمون 

 د. ضریبرگرسیون استفاده گردید. برای آزمون این فرض از رگرسیون استفاده ش

تندرستی و سبک زندگی افراد شرکت کننده در گروه  -سواد ورزشی  میان همبستگی

(. 888/0میان این متغیر ها است. ) ضریب همبستگی ،  همبستگی دهنده تحقیق نشان

می باشد. با توجه به نتایج فوق  Bبودن رگرسیون و ضریب  معنادار دهنده نشان نتایج
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و با  788/0(. ضریب همبستگی چندگانه برابر با p <05/0فرض تحقیق تایید می شود)

( بدست آمد. همچنین مجذور ضریب 902/1668برابر با  F)آزمون  001/0معناداری 

درصد  80تندرستی   –بدست آمد. بنابراین  سواد  ورزشی  788/0همبستگی چندگانه 

 واریانس  سبک زندگی  را تبیین می کند. 

 

 

 

سطوح معنی داری بین سواد ورزشی تندرستی و . ضریب همبستگی  و 1جدول 

  سبک زندگی

ANOVA 

 جمع مربعات مدل
درجه 

 آزادی
 F میانگین مربعات

سطح معنی 

 داری

 001/0 902/1668 565/240 1 565/240 رگرسیون

   144/0 448 577/64 کل

 مدل
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد 

 شده
t 

 سطح معنی داری

B خطای استاندارد Bet a  

(Const ant ) 464/8- 296/0  578/28- 001/0 

 001/0 852/40 888/0 082/0 330/3 سبک زندگی 

 مدل
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 شده

خطای معیار 

 تخمین

1 888/0 788/0 788/0 37967/0 
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 گیری: نتیجه

گردید بین سواد ورزشی و باتوجه به نتایج تحقیق که در باال بصورت خالصه ارائه 

تندرستی با سبک زندگی و انگیزه مشارکت در ورزش رابطه وجود دارد. همچنین انگیزه 

ها و میزان و نحوه مشارکت افراد در ورزش و فعالیت بدنی مشخص گردید. این نتایج با 

، ولدرادو و همکاران  1396قسمتی یا بخشی از نتایج تحقیقات فتحی و رضایی صوفی  

،  1380، زارعی   1378، کاشف  1373، رمضانی خلیل آبادی  2006، پدرسون 2011

 1385،  پارسا فر و حجت  1384، عطار زاده  1382، کارگر فرد و صادقی  1381مظفری 

،  2001، اورت و ساتن، کلینسکه و همکاران  1990، مارتیندال و همکاران  1385، تقوی 

 همخوان است .

های بدنی در زندگی امروزی که با توسعه و پیشرفت فناوری و کاهش تحرک و فعالیت

های نوین زندگی صنعت و غلبه ماشینی شدن بر زندگی و گسترش امکانات رفاهی و شیوه

ریزی در راستای تأمین حرکت موردنیاز جسمانی و پیوندد، ضرورت برنامهبه وقوع می

ازپیش های منظم و مستمر ورزشی را در بین مردم بیشعمومیت بخشیدن به انجام فعالیت

سازد و آموزش، ترغیب و گسیل آحاد مختلف جامعه به ورزش امری الزم و نمایان می

ها پیش یافته از مهرومومرسد؛ کاری که در بسیاری از کشورهای توسعهحیاتی به نظر می

راهکارهای مشخص به نحوی ریزی قرارگرفته و با به کار بستن های برنامهجزء اولویت

صورت همگانی درآورده و در قالب یک فرهنگ در راستای ورزش را در آن جوامع به

سالم زیستن و برخورداری از بهداشت و سالمت روانی و جسمانی درآمده است. روند 

هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و بیماری های غیرواگیر مرتبط با آن 
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زیانبار آن از مهمترین مشکالت بهداشتی عمومی در کشورهای توسعه یافته و پیامدهای 

 و در حال توسعه بشمار می رود. 

 منابع:

1. Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons MA, Ann M. Health 

promotion in nursing practice. 2006. 

سالمت  ینیب شی، جهت پ یفاز یبکه عصبمدل ش کیا. ارائه  یریب. کب یمیمرجان ام. قد .2

 یو فرهنگ بدن. بررس یمشارکت ورزش زهیانگ رگذاریتاث یرابطه مولفه ها قیزنان از طر یعموم

 .51-233(:1)8;2017. رانیا یاجتماع سائلم

 سبک پرسشنامه اعتباریابی و ، ساخت(1391)لعلی، محسن، عابدی، احمد، کجباف، محمدباقر،  -3

 .1، شماره 15(، پژوهش های روانشناختی، دوره LSQ)زندگی 

اقتصادی بر –(. تأثیر عوامل اجتماعی2017اکبری. ) &اکبری. عسکریان. جعفری. سلمان.  -4

-105(. 1)6. ورزش توسعه و مدیریتمیزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغه. 

116.  

 چالش های ورزش نداجا : راهبرد های توسعه ای

، 3، ابوالفضل رمضانی مناف2مصطفی ثانی، 1مرتضی فتاح پور مرندی* 

  4رضا شربت زاده

ایران، ) * نویسنده ، مراغه ، مراغه ، دانشگاه علوم انسانیمدیریت ورزشی، دانشکده  استادیار -2

 مسئول(

دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،  -2

 یراناتهران، 

 کارشناس الکترونیک، دانشگاه علوم دریایی نوشهر، مدیرکل تربیت بدنی نداجا، تهران ، ایران -3
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، دانشگاه آزاد و علوم ورزشی تربیت بدنی گروهدکتری مدیریت ورزشی، دانشجوی  - -4

  یرانا، قزوین، قزوین اسالمی واحد

 

)maragheh.ac.irm.fattahpour@( :Email* 

  دهیچک
 

توسعه ورزش در نیروهای مسلح، علی الخصوص نیروی دریایی یک اصل اساسی  زمینه و هدف:

و برای دستیابی به اهداف یکی از ضروریات است.  شناسایی و بررسی چالش های پیش روی ورزش 

نداجا میتواند کمک شایان توجهی در جهت رفع موانع و مشکالت و رسیدن به موقعیت مطلوب 

ستی برای رسیدن به پویایی و پیشرفت در ورزش نیاز است چالش های باشد. باتوجه به استاد باالد

ورزش نداجا بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهبردهای توسعه ای در جهت رفع 

 مشکالت ارائه شود.

روش تحقیق حاضر  توصیفی و کاربردی است که به صورت میدانی انجام  روش کار:

نظر در امور  ورزش نداجا، مدیریت شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد صاحب

نفر(  نمونه  45تربیت بدنی نداجا، کارشناسان دوایر مختلف تربیت بدنی نداجا بود.)

شد. داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه  بصورت کل شمار و برابر با جامعه در نظر گرفته

محقق ساخته با روایی و پایایی مورد قبول جمع آوری گردید. روش آماری مورد استفاده 

 IBMدر تحقیق استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن با نرم افزار های 

SPSS Ver.20 .بود 

مولفه می  21های ورزش نداجا شامل   نتایج یافته های تحقیق نشان داد چالشها: یافته

باشد. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد مهم ترین چالش  ورزش نداجا عبارت 

http://maragheh.ac.ir/
mailto:m.fattahpour@urmia.ac.ir
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است از شرایط جغرافیایی استقرار نیروها در مناطق و پایگاه ها ، ماموریت های طوالنی 

 مدت نیرو در دریا، فقدان برنامه استراتژیک است.

های حرکتی نقش موثری در تربیت نیروهای مسلح دارد و فعالیتورزش و  گیری:نتیجه

های ورزشی بیشتری را با تر هستند که دورهبه عبارت دیگر رزمندگان و نیروهایی موفق

موفقیت پشت سر گذاشته باشند و بتوانند در زمین، آب و هوا به اجرای رزم بپردازند و 

ی خوبی داشته باشند. باتوجه به اهمیت در بدترین شرایط آب و هوایی نیز استقامت بدن

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران و ظرفیتی که این نیرو در پیشبرد 

اهداف دفاعی کشور ایفا می نماید. ضروری است برنامه ریزی ها در جهت توسعه در 

ع سازمانی نقش تمامی ابعاد انجام گیرد، از سویی نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین منب

 .  برجسته ای را در این راه ایفا می نماید

 

 ورزش، چالش، نیروی دریایی، توسعه، راهبرد  کلیدواژه ها:
 

 

 

 مقدمه: .1

نیروی مسلح، نهادی اجتماعی است که اقتدار آن به شکل مستقیم و غیر مستقیم در 

رکن ارتش، کارکنان مهمترین (. 1پیشرفت و ترقی دیگر نهاد های اجتماعی موثر است ) 

و سرمایه های انسانی آن هستند و آمادگی دفاعی و توان رزمی کارکنان جان برکف 

های محترم آنان در گرو اقدامات ارتش قهرمان و نشاط و سالمت جسمی و روانی خانواده

ارزنده همه مسئولین و دست اندرکاران محترم در مجموعه تربیت بدنی بوده و بدین 
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 .نمایدبدنی نقش بسیار ارزشمندی را در جامعه و نیروهای مسلح ایفا میترتیب، تربیت 

های پیش روی توسعۀ ورزش همگانی در ایران چالش( با بررسی 1393عراقی و کاشف )

کمبود امکانات، عدم آگاهی ورزشی، نبود مربیان متخصص و   و راهبردهای آن

(. 2عنوان نمودند ) ترین مسائل توسعۀ ورزش همگانی ترتیب، عمدهمشکالت اقتصادی به

های حرکتی نقش موثری در تربیت نیروهای مسلح دارد و به عبارت رزش و فعالیتو

شی بیشتری را با موفقیت های ورزتر هستند که دورهدیگر رزمندگان و نیروهایی موفق

پشت سر گذاشته باشند و بتوانند در زمین، آب و هوا به اجرای رزم بپردازند و در بدترین 

 شرایط آب و هوایی نیز استقامت بدنی خوبی داشته باشند. 

  شناسی:روش .2

روش تحقیق حاضر  توصیفی و کاربردی است که به صورت میدانی انجام شده است. 

نظر در امور  ورزش نداجا، مدیریت تربیت بدنی تحقیق شامل افراد صاحبجامعه آماری 

نفر(  نمونه بصورت کل شمار  45نداجا، کارشناسان دوایر مختلف تربیت بدنی نداجا بود.)

و برابر با جامعه در نظر گرفته شد. داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته با 

آوری گردید. روش آماری مورد استفاده در تحقیق روایی و پایایی مورد قبول جمع 

 IBM SPSSاستفاده از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن با نرم افزار های 

Ver.20 .بود 

 ها: یافته

مولفه می باشد. نتایج  21نتایج یافته های تحقیق نشان داد چالش های ورزش نداجا شامل   

م ترین چالش  ورزش نداجا عبارت است از شرایط آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد مه
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جغرافیایی استقرار نیروها در مناطق و پایگاه ها ، ماموریت های طوالنی مدت نیرو در 

 دریا، فقدان برنامه استراتژیک است.

 میانگین معیارها رتبه
میانگین 

 رتبه

 19 00/4 فقدان برنامه های استراتژیک در تربیت بدنی نداجا 1

 5/17 88/3 در انتقال تولیدات علمی به بخش های اجرائی در نداجاضعف  2

3 
ضعف در پذیرش و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای نداجا در 

 حوزه تربیت بدنی
88/3 

5/17 

 15 75/3 ضعف در نظارت و ارزیابی برنامه های تربیت بدنی نداجا 4

5 
در اختیار تربیت بدنی کمبود فضای اداری، خوابگاه و اماکن ورزشی 

 نداجا
69/3 

13 

6 
کم توجهی به بهره مندی از فناوری های نوین و امکانات آزمایشگاهی، 

 تجهیزات و زیرساخت ها
75/3 

15 

 9 56/3 انتخاب نامناسب روئسای ورزش مناطق و پایگاه های نداجا 7

8 
 کم توجهی به طرح ریزی برنامه های آموزشی، مسابقاتی بر اساس نیاز

 نیرو
44/3 

4 

9 
کم توجهی به نقش میان ورزش و استفاده از علوم مرتبط دیگر در تربیت 

 بدنی نداجا ) پزشکی، فیزوتراپی 
25/3 

1 

10 
کم توجهی به استانداردهای نسبت مربی متخصص ورزشی به نیرو در 

 نداجا
40/3 

3 

11 
پردازی کم توجهی به موضوع تحقیق و توسعه و تولید علم بومی و نظریه 

 در نداجا
60/3 

5/10 
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 5/5 45/3 ضعف برنامه های حمایتی از ورزشکاران و قهرمانان نداجا 12

 2 34/3 عدم توجه کافی به میزبانی و برگزاری مسابقات ورزشی در نداجا 13

 12 65/3 جاناکافی بودن ضمانت اجرایی در اخذ آزمون آمادگی جسمانی در ندا 14

15 
تغییرات مدیریتی در تربیت بدنی نداجا  ) عدم ثبات مدیریت ورزش در 

 مناطق و پایگاه ها نداجا 
75/3 

15 

 50/10 60/3 فقدان ارتباط بین تولیدات علمی با نیازهای  نیرو  16

 5/5 45/3 کافی نبودن اعتبارات عمرانی و جاری تربیت بدنی نیرو  17

 8 51/3 استفاده از مربیان خارج از نیرو در ورزش نداجا  18

19 
توجه مربیان و داوران مطرح در نیرو به فعالیت در خارج از نداجا و بی 

 رغبتی فعالیت در ورزش نداجا
47/3 

7 

 21 15/4 شرایط جغرافیایی استقرار نیروها در مناطق و پایگاه ها  20

 20 10/4 ماموریت های طوالنی مدت نیرو در دریا  21

 گیری: نتیجه

های حرکتی نقش موثری در تربیت نیروهای مسلح دارد و به عبارت ورزش و فعالیت

های ورزشی بیشتری را با موفقیت تر هستند که دورهدیگر رزمندگان و نیروهایی موفق

پشت سر گذاشته باشند و بتوانند در زمین، آب و هوا به اجرای رزم بپردازند و در بدترین 

امت بدنی خوبی داشته باشند. از این رو در نیروهای مسلح شرایط آب و هوایی نیز استق

های عملیاتی دارند، جمهوری اسالمی ایران اعم از ارتش، سپاه و ناجا که یگان

 های ورزشی و حرکتی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. فعالیت

 راهبردهای توسعه ای  

 ثبات بخشی به مدیریت تربیت بدنی در مناطق و پایگاه ها  -



 

 169 

 افزایش تولیدات علمی ورزشی کاربردی منطبق با نیاز نیروی فعال در نداجا  -

رآمد افزایش بودجه و اعتبارات عمرانی و جاری تربیت بدنی نداجا و تسهیل د -

 زایی از امکانات ورزشی برای ورزش نداجا

ان داخل و خارج از نیرو در راستای توسعه کیفی افزایش استفاده موثر از مربی -

 ورزش نداجا 

استفاده از متدهای نوین تمرینی ویژه شرایط جغرافیایی و محل خدمت نیروهای  -

 نداجا 

طراحی برنامه راهبردی علمی و آموزشی سازگار با شرایط جغرافیایی و ماهیت  -

 کاری نیروی انسانی در نداجا 

 طراحی نظام استخدام، آموزش و تمرینات سازگار با انواع شرایط اقلیمی کشور  -

 توجه ویژه به افزایش اعتبارات و تسهیالت در حوزه ورزش نداجا  -

افزایش حمایت و تسهیالت ویژه ورزشکاران قهرمان و مربیان شاغل در ورزش  -

 نداجا 

 لگوی شایستگی انتخاب مدیران تربیت بدنی مناطق و پایگاه ها بر اساس ا -

 منابع:

اکبری یزدی  ,آشتیانی محمدرضا ,باران چشمه مهرعلی ,درخشان مبارکه محمد -1

دوین هدف های کالن، سیاست ها و راهبردهای توسعه تربیت بدنی در نیروهای . ت حسین

زمستان    : راهبرد دفاعی، مسلح جمهوری اسالمی ایران

 . 198 تا صفحه 169 از صفحه ; 40  شماره , 10  دوره , 1391
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و  رانیدر ا یورزش همگان ۀتوسع یرو شیپ یهام. کاشف م. چالش یعراق -2

 .55-643(:4)6;2015. یورزش تیریمد هیآن. نشر یراهبردها

(، روش های تحقیق در علوم 1389حجازی الهه)، بازرگان عباس، سرمد زهره -3

 چاپ بیستم، نشر آگه، تربیتی

 

 

 

 

 

 

 

برنامه راهبردی مدیریت تربیت بدنی نیروی دریایی طراحی و تدوین 

 1404راهبردی  ارتش جمهوری اسالمی ایران در افق چشم انداز 

 2مصطفی ثانی، 1مرتضی فتاح پور مرندی* 

 ایران، ) * نویسنده مسئول(، مراغه ، مراغه ، دانشگاه علوم انسانیمدیریت ورزشی، دانشکده  استادیار -3

یرانادکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران،  -2  
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)maragheh.ac.irm.fattahpour@( :Email* 

  دهیچک
ها را در دستیابی به اهدافی از قبیل تشکل تفکر راهبردی در سازمان، ریزی راهبردی سازمانبرنامه زمینه و هدف:

های آن، تأثیر پذیری تصمیمات حال از نتایج ها و موقعیتگیری آینده سازمان و توجه به فرصتتشخیص جهت

گیری یاری ل دفاع برای تصمیمها و مبناهای جامع و قابو بازخوردهای تصمیمات آتی، تدوین و تنظیم شاخص

 می نماید.

کاربردی و به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق  -روش تحقیق حاضر  توصیفی  روش کار:

نظر در امور  ورزش نداجا، مدیریت تربیت بدنی نداجا، کارشناسان دوایر مختلف تربیت بدنی شامل افراد صاحب

مطالعات  طى در مدارک و اسناد بررسى تحقیق، این در گردآوری اطالعات نفر (. شیوه 45نداجا بود ) 

خبرگان، مسئولین، متخصصین و مدیران حوزه ورزش نداجا و استفاده از پرسشنامه برای  با مصاحبه و ایکتابخانه

ها بود. در این تحقیق از از روشهای آماری توصیفی و استنباطی در جهت تجزیه و تحلیل داده ها گردآوری داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 20نسخه  SPSSاستفاده گردید. کلیه داده ها در نرم افزار آماری 

رانه قرار دارد. براساس تحلیل نتایج نشان داد مدیریت تربیت بدنی  نداجا در وضعیت تغییر یا محافظه کاها: یافته

SWOT استراتژی  15استراتژی شامل  34،  در مجموع SO ،5  استراتژیST   ،9   استراتژیWO  استراتژی  5و 

WT .برای ورزش نداجا تدوین شد 

تواند با بکارگیری و ارزیابی مجدد این استراتژی مسیر تحقق اهداف آرمانی تربیت بدنی نداجا می گیری:نتیجه

 را هموار سازد و در نهایت با هدفمند کردن برنامه های سازمان موجبات توسعه هر چه بیشتر ورزش را فراهم سازد.  

 ، برنامه راهبردی، نداجا1404تربیت بدنی، مدیریت،  چشم انداز  کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1

های ورزشی امروزی بویژه اگر با رویکردی راهبردی و برنامه محور همراه نقش مدیریت در سازمان

ای برخوردار است. در دنیای در حال رشد و توسعه کنونی، ورزش نیز از این باشد از اهمیت ویژه

که در اکثر های ورزشی به سرعت در حال پیشرفت هستند قاعده مستثنی نیست و بسیاری از سازمان

های ذیربط موضوعی تعیین کننده بوده است. رقابت برای کسب موارد، رویکرد راهبردی سازمان

http://maragheh.ac.ir/
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های بلندمدت، ها و برنامهبدنی و ورزش از طریق ارایه طرحهای تربیتبرتری در تمامی جنبه

( در تحقیق خود 1386آذرین )همچنین، بدری .  (1)مدت دلیلی بر این مدعاست مدت و کوتاهمیان

گزارش کرد که فدراسیون ژیمناستیک ایران فاقد برنامه راهبردی است و این ورزش در جایگاه 

نامطلوبی قرار دارد؛  فقدان گسترش این ورزش در جامعه حاکی از ضعف موجود وضعیت کمّی و 

راهبردی و همچنین کمبود منابع اطالعاتی ای و های توسعهکیفی نیروی انسانی و ناکارآمدی برنامه

ریزی، ( دریافتند که موانع مدیریتی، برنامه1394(. گودرزی، صفری و قربانی )2در این زمینه است )

های ورزشی فردی، سازمانی و محیطی نقش قابل توجهی در بازدارندگی اجرای راهبردهای سازمان

 نشان داد( 1395ق زندی، کیاکجوری و عمادی )(. همچنین نتایج تحقیق معصومی، غرایا3دارند )

عوامل مدیریتی، تخصیص منابع، نیروی انسانی، ادراکی، ارتباطی، اجرایی، راهبردی، ارزیابی،  که

فرهنگی به ترتیب به عنوان موانع مهم و موثر در مدیریت راهبردی وزارت ورزش و جوانان و 

وامل مدیریتی، مهمترین و تاثیرگذارترین مانع و فدراسیون های ورزشی هستند. با توجه به نتایج، ع

 (4د)شونیم عوامل فرهنگی، کم اهمیت ترین مانع محسوب 

  شناسی:روش .2

این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و روش تحقیق آن، توصیفی 

تربیت  نظر در امور  ورزش نداجا، مدیریتبود. جامعه آماری تحقیق شامل افراد صاحب

نفر(  نمونه بصورت کل  45بدنی نداجا، کارشناسان دوایر مختلف تربیت بدنی نداجا بود.)

شمار و برابر با جامعه در نظر گرفته شد. برای نیل به هدف نهایی تحقیق ابتدا درمرحله 

گردد. در ادامه راهبردها و استراتژی اول وضع موجود ورزش در سازمان مذکور تعیین می

کاهش وضعیت مطلوب و موجود تدوین و سپس استراتژی های تدوین شده  ها در جهت

مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها  شامل استفاده از 

پرسشنامه ، مصاحبه با افراد متخصص و صاحب نظر در ورزش  نیروهای مسلح ) نیروی 

طالعات مکتوب ،منابع اطالعاتی آنالین دریایی و ..... ، مشاهده ، چک لیست ، منابع و ا
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و مطالعه تطبیقی در کشورهای منتخب  بود. روش آماری مورد استفاده در تحقیق استفاده 

 IBM SPSS Ver.20از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن با نرم افزار های 

 بود.

 ها: یافته

ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد. این برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از 

ماتریس برای تعیین موقعیت و نوع استراتژی ورزش نداجا به کار می رود. برای تشکیل این ماتریس، 

نمرات حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار می 

تریس مشخص شود و بتوان استراتژی مناسبی برای گیرند تا جایگاه ورزش نداجا در خانه های این ما

تا  1( و ضعیف ) 4تا  5/2آن اتخاذ نمود. در این ماتریس، نمرات در یک طیف دو بخشی قوی  )

معموال، استراتژی ها با توجه به منطقه قرار گرفتن سازمان در یکی از چهار  ( تعیین می شوند.5/2

 ( انتخاب می شوند. SO,ST,WO,WTخانه ماتریس درونی و بیرونی )

نتایج حاکی از آن است که ورزش نداجا از لحاظ موقعیت استراتژیک در ماتریس داخلی و خارجی 

 در منطقه محافظه کارانه قرار دارد.

 گیری: نتیجه
 ST   ،9استراتژی  SO ،5 استراتژی  15استراتژی شامل  34،  در مجموع SWOTبراساس تحلیل 

 برای ورزش نداجا تدوین شد. WT استراتژی  5و  WOاستراتژی 

 مهمترین راهبرد ها عبارت اند از : 

افزایش برگزاری دوره های آموزشی ) مربیگری، داوری، ارتقاء، بازآموزی و ..( برای نیروی انسانی 

 شاغل در ورزش نداجا

 افزایش سرانه فضاهای ورزشی در اختیار نداجا

ردی ورزشی و تمرینی منطبق بر نیاز نیرو در مناطق و پایگاه های افزایش تجهیزات و وسایل کارب

 نداجا 

0 
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 افزایش بودجه، منابع مالی، اعتبارات و تسهیالت تربیت بدنی ناجا 

ای هتمرکز بیشتر بر ورزش های کاربردی علی الخصوص ورزش های آبی با راه اندازی کلوپ 

 رشته های آبی در شمال و جنوب کشور

های ورزشی نداجا ئ استفاده از ظرفیت قهرمان های ورزشی در جهت توسعه سازماندهی هیات 

 ورزش آموزشی و قهرمانی در نداجا 

راه اندازی مرکز پایگاه قهرمانی در نداجا و تمرکز بر حمایت از ورزشکاران و قهرمانان ورزشی 

 نداجا 

 توسط نداجا   برنامه ریزی برای برگزاری و میزبانی مسابقات ملی و بین الملی ورزشی 

 ثبات بخشی به مدیریت تربیت بدنی در مناطق و پایگاه ها 

 افزایش تولیدات علمی ورزشی کاربردی منطبق با نیاز نیروی فعال در نداجا 

افزایش بودجه و اعتبارات عمرانی و جاری تربیت بدنی نداجا و تسهیل درآمد زایی از امکانات 

 ورزشی برای ورزش نداجا

 افزایش استفاده موثر از مربیان داخل و خارج از نیرو در راستای توسعه کیفی ورزش نداجا 

 استفاده از متدهای نوین تمرینی ویژه شرایط جغرافیایی و محل خدمت نیروهای نداجا 

 تدوین برنامه راهبردی تربیت بدنی نداجا با تمرکز بر توسعه و پیشرفت 

 نیروی انسانی مرتبط با ورزش در نداجا طراحی نظام جامع آموزش و تربیت 

 طراحی و تدوین نظام جامع ارزیابی با حداکثر ضمانت اجرایی

 افزایش میزان فضای اداری و خوابگاه در راستای توسعه ساختاری ورزش نداجا 

افزایش بهره مندی از فناوری های نوین و تجهیزات به روز و تعامل بیشتر با مراکز علمی تحقیقاتی 

 کشور  ورزش

 طراحی و اجرای نظام مدیریت شایستگی در انتخاب مدیران ورزش مناطق و پایگاه های نداجا 

افزایش برگزاری مسابقات، المپیاد ها و جشنواره های ورزشی برای سربازان، کارمندان و خانواده 

 های آنان 
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نداجا و استفاده  افزایش برگزاری دوره های مربیگری و داوری برای ارتقاء دانش مربیان ورزشی

 موثر از مربیان و ورزشکاران نداجا در امورات مختلف ورزشی 

استفاده از ظرفیت رسانه ها در جهت حمایت از ورزشکاران و قهرمانان نداجا و استفاده از ظرفیت 

 قهرمانان در جهت تولید محتواهای آموزشی و رسانه ای 

شرایط جغرافیایی و ماهیت کاری نیروی انسانی طراحی برنامه راهبردی علمی و آموزشی سازگار با 

 در نداجا 

 طراحی نظام استخدام، آموزش و تمرینات سازگار با انواع شرایط اقلیمی کشور 

 توجه ویژه به افزایش اعتبارات و تسهیالت در حوزه ورزش نداجا 

 افزایش حمایت و تسهیالت ویزه ورزشکاران قهرمان و مربیان شاغل در ورزش نداجا 

 انتخاب مدیران تربیت بدنی مناطق و پایگاه ها بر اساس الگوی شایستگی 

 منابع:

 تیموقع نییراهبردها و تع نیمد. تدو یریج. خب یدالهیم.  یدیا. حم زادهیخسرو -1

و توسعه ورزش.  تیری. مدرانیا یاسالم یجمهور کیالمپ یمل تهیکم یراهبرد

2012;1(1:)11-25. 

بررسی وضعیت ورزش گودرزی م، خبیری م، اسدی ح .بدری آذرین، ی،  -2

ژیمناستیک ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعۀ منابع انسانی در 

  116-97 32، 1386، حرکت.ورزش ژیمناستیک ژیمناستیک کشور

شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های گودرزی م، قربانی م و صفری م.  -3

 32-13(. 13)7 1394حرکت  تژیک در وزارت ورزش و جوانان ایراناسترا

 یبند تیو اولو ییسر. شناسا یدک. عماد یح. کجور یزند اقیح. غرا یمعصوم -4

با استفاده  یورزش یها ونیدر وزارت ورزش و جوانان و فدراس یراهبرد تیریموانع مد
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. یو رفتار حرکت یورزش تیری. پژوهشنامه مدیفاز - یآنتروپ یریگ میاز روش تصم

2016;12(23:)295-317. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولویت بندی شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی و 

 سیاسی رویدادهای بزرگ ورزشی
 4، ابراهیم علیدوست قهفرخی3، سید نصرااهلل سجادی2، مجید جاللی فراهانی1سید محمد حسن میرقائمی*

دانشگاه تهران،  ،تربیت بدنی و علوم ورزشی ۀدانشکد ،یورزش تیریگروه مد ی،ورزش تیریمد یدکتر یدانشجو. 1

 مسئول(. سندهی. )*نورانیا

 .رانیدانشگاه تهران، ا ،یو علوم ورزش یبدن تیترب ۀدانشکدی، ورزش تیریگروه مد ،یورزش تیریمد . دانشیار2
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 .رانیدانشگاه تهران، ا ،یو علوم ورزش یبدن تیترب ۀدانشکد ،یورزش تیریگروه مد ،یورزش تیریمد. استاد 3

 .رانیدانشگاه تهران، ا ،یو علوم ورزش یبدن تیترب ۀدانشکد ،یورزش تیریگروه مد ،یورزش تیریمد اریدانش. 4

*Email: )hassan_sajjad6544@yahoo.com) 

 چکیده

 ،یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یشاخص ها یبند تیاولوهدف از پژوهش حاضر  زمینه و هدف:

 ی می باشد.بزرگ ورزش یدادهایرو یاسیو س یطیمح ستیز

جامعه  .شدانجام  یدانیاست که به صورت م یختهآم یقاتاز نوع تحقو  یفیپژوهش حاضر توص روش کار:

 یدادهایاستادان و صاحب نظران آشنا با رو یهاز افراد متخصص و خبره، کل یفیپژوهش در بخش ک آماری این

و تا  یبخش به صورت گلوله برف یندر ا یرینمونه گ .هستندمفهوم شاخص های توسعه پایدار و  یبزرگ ورزش

 یتۀمسئوالن کم یهشامل کل یجامعه آمار یو در بخش کم امر انجام گرفت ینبا متخصص یبه حد اشباع نظر یدنرس

و  هیتجز یبراهستند.  و سابق( ی)فعل یورزش یون هایفدارس یسهرئ یئته یو اعضا یرانروسا، دب یک،المپ یمل

 طمحی در ها آزمون نیاو ( رهیچند متغ ونیو رگرس رنفی) آزمون کلموگروف اسمیداده ها از آمار استنباط لیتحل

SPSS  8,80و  21نسخه lisrel  انجام گرفت. 5ی در سطح معنا دار %     

های تحلیل عاملی تاییدی برای شناسایی گویهشود که از آزمون در بخش آمار استنباطی بیان می ها:یافته

 های شاخص های توسعه پایدار از بارهای عاملی استفاده خواهد شد.بندی گویه پرسشنامه، و جهت اولویت

 یزبانیدر م داریتوسعه پا یشا خص ها یبند تیپژوهش در خصوص اولو یاستنباط جینتا :گیرینتیجه

 ستیزی؛ و فرهنگ یشاخص اجتماع عبارت بودند از: بیشاخص ها به ترت نیمهمتر ی، کهبزرگ ورزش یدادهایرو

 ی. اسیسی و اقتصادی؛ طیمح

 یاسیتوسعه س ،یاجتماع هیسرما ،یطیمح ستیزتوسعه  ،یتوسعه اقتصاد ،یورزش یدادهایرو :کلیدواژه ها

 

 
  

 مقدمه: .1

 ریاخ ۀموضوع پژوهش شده است. در ده کیبه  لیبه طور گسترده تبد یبزرگ ورزش یدادهایرو 

ها، تماشاگران، رسانه و تاجران را به خود جلب کرده  یآکادم استگذاران،یتوجه س دادهایرو نیا
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ها، به  یجهان است. این باز یتردید بزرگ ترین رویداد ورزش یالمپیک ب یها یباز (.1است)

بیان، سرپرستان، خبرنگاران، عکاسان و مشارکت تماشاچیان، ورزشکاران، مر یگردهمای یبرا یمکان

آتالنتا که به  1996المپیک  یها یدر بازعنوان مثال به  . تبدیل شده است یجمع یو بیشتر رسانه ها

شانزده روز،  یمیلیارد بیننده ط 5/3المپیک برگزار شد، حدود  یها یمناسبت صدمین سالگرد باز

تواند در ابعاد مختلف  یم دادیرو یدارینمودند که پامحققان اشاره  (.2این رویداد را مشاهده کردند)

 دادیرو (.3)ردیقرار گ یمورد بررس یطیمح ستیو ز یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یمانند اقتصاد

 یبرا کیاستراتژ یابیابزار بازار کیو  یشهر یبازساز یابزار مهم برا کیبه  لیتبد یبزرگ ورزش

 تیدهد تا به تقو یم      اجازه ورزشی بزرگ  دادیرو کی یزبانیشده است. م زبانیم یکشورها

 یدادهای(. رو4فرهنگ و دانش شهروندان در مورد شهر، فرهنگ و آداب و رسوم آنها کمک کند)

 کیرا به همراه دارند. به عنوان مثال: المپ یادیمنافع ز فا،یف یو جام جهان کیمانند المپ یبزرگ ورزش

 336از آنها  یکیرا به وجود آورد که  یاقتصاد یایدالر مزا داریلیم 6/1در سئول  1988 یتابستان

اثرات  یدارا ،یورزش یدادهایاز آنند که رو یحاک قاتیاز تحق یاریبس . (5بود) ییهزار شغل زدا

هدف پژوهش حاضر  نیبنابرا (.6هستند) یطیمح ستیو ز یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یها نهیدر زم

 یاسیو س یطیمح ستیز ،یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یشاخص ها یبند تیاولو

 .باشد یم یبزرگ ورزش یدادهایرو

   شناسی:روش .2

ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی که روش پژوهش آمیخته از نوع تحلیل عاملی تاییدی است  

است.  یفیتوص یو از نوع پژوهش ها یکاربرد قاتیهدف از تحق یپژوهش بر مبنا نیامی باشد. 

صاحب نظران آشنا اساتید و با  افتهیساختار  مهین های پژوهش ابتدا با انجام مصاحبه یفیبخش ک در

به حد اشباع  دنیو تا رس ینفر( بصورت گلوله برف18) نهیزم نیدر ای ورزشبزرگ  یدادهایبا رو

سپس با و  پرداخته شد یورزشرویدادهای بزرگ در  داریتوسعه پا یشاخص ها ییبه شناسا ینظر

 پرسشنامه ی شدند، استخراج ها و مصاحبهاسناد و مدارک که از مطالعات  های استفاده از مولفه
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در  داریتوسعه پا های شاخص یبند تیو اولو ییبه شناسا تیشد. در نها یطراح ای محقق ساخته

 ،یفراوان یاز جداول، نمودارها یفیدر بخش آمار توص پرداخته شد. یبزرگ ورزش یدادهایرو

 یاز آلفا یداده ها در بخش آمار استنباط لیو تحل هیتجز یاستفاده شد. برا اریو انحراف مع نیانگیم

 ییروا نییتع یمرتبه دوم برا یدییتا یعامل لیپرسشنامه، و از تحل ییایبدست آوردن پا یکرونباخ برا

 یبر اساس بارها یبزرگ ورزش یدادهایدر رو داریتوسعه پا یهاشاخص  یبند تیسازه و اولو

در سطح معنا   lisrel 8،80و  21نسخه  SPSS طیآزمون ها در مح نیها انجام شد. ا هیگو یعامل

 % انجام گرفت.  5 یدار

 ها: یافته 

 انیب یشناخت تیهرکدام از عوامل جمع یو درصد فراوان نیانگیاست که در آن م یفیابتدا آمار توص 

 یبرا یدییتا یعامل لیکه از آزمون تحل شودیم انیب یآمار استنباط زی. در بخش دوم نشودیم

 یاز بارها داریتوسعه پا یشاخص ها های هیگو یبند تیپرسشنامه، و جهت اولو های هیگو ییشناسا

 یهادرصد نمونه 78.5نشان داد،  تیبر اساس جنس هایآزمودن یاستفاده خواهد شد. فراوان یعامل

 ینفر(. فراوان 51) داد یم لیدرصد را زنان تشک21.5نفر( و  186پژوهش حاضر را مردان )

 التیتحص یدارا هامونهدرصد ن 55.3از  شینشان داد که ب التیبر اساس سطح تحص هایآزمودن

 یفراوان نیبودند. همچن یمدرک دکتر یها دارا یدرصد از آزمودن 44.7ارشد و   یکارشناس

 یدرصد شرکت کنندگان پژوهش دارا 56.5نشان داد،  یلیبر اساس رشته تحص هایآزمودن

جهت  .دندبو لیها مشغول به تحصرشته ریدرصد افراد در سا 43.5و  یبدنتیدر رشته ترب التیتحص

 از مقیاس اعتبار های توسعه پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی و بررسیشاخص اولویت بندی

 شد. دوم استفاده مرتبه تاییدی عاملی تحلیل

 های توسعه پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی: اولویت بندی شاخص1جدول 
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هاشاخص   

 0.99 اجتماعی فرهنگی

 0.89 زیست محیطی

 0.88 اقتصادی

 0.76 سیاسی

 گیری: نتیجه

تواند احساس شور و شوق  یم کیالمپ یها یباز یاز مطالعات نشان داده است که برگزار یاریبس

 راتیتأث. کند و احساس جامعه و وحدت را به وجود آورد جادیا یساکنان محل انیو افتخار را در م

 یسالمت، سالمت روان، مهارت ها یایشامل مزا کیالمپ یها یباز زبانیدر شهر م یاجتماع

و غرور  کند تیرا تقو منطقه یها تواند سنت ها و ارزش یم کیباشند. المپ یم هیو سرما یاجتماع

 کیالمپ یها یدر طول باز  یغرور مدن شیدهد. به عنوان مثال: افزا شیجامعه را افزا هیو روح یمحل

ورزشگاه جهان  نیشهر را به بزرگتر یها ابانیباعث شد که شهروندان خ 1992بارسلونا در سال 

و سود است.  یصاداقت یایمزا جادیا دادها،یاکثر رو ی(. هدف اصل2017 زو،یکنند)اسکاند لیتبد

در سرتاسر  یو رشد اقتصاد یرشد گردشگر زبان،یمقصد م یمثبت برا ریتصو کی جادیبا ا دادهایرو

کشور و توسعه  کی یاهداف داخل شبردیدر پ یبزرگ ورزش یدادهایدهند. رو یم جیمقصد را ترو

شا  یبند تیپژوهش در خصوص اولو یاستنباط جینتا نیمهم است. همچن اریبس یخارج استیس

عبارت  بیشاخص ها به ترت نیمهمتر یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبانیدر م داریتوسعه پا یخص ها

         .       یاسیو س یاقتصاد ؛یطیمح ستیز ؛یو فرهنگ یبودند از: شاخص اجتماع
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و  یبدن تیترب النیفارغ التحص ییبا اشتغال زا یرابطه توسعه گردشگر یبررس

ینیکار آفر کردیدانشگاه آزاد استان تهران با رو یاواحد ه یعلوم ورزش  

 2    بهرام صالح نیا 1فرشاد هدایی  *

کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی  -1

 رودهن،رودهن، تهران، ایران
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مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی رودهن، عضو هیات علمی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم تربیتی و -2

 ، تهران، ایران )*نویسنده مسئول(

Email: (bsalehnia@yahoo.com)* 

 چکیده:

ی یکی از موضوعات مهم در حوزه تربیت بدنی و علوم توسعه گردشگر امروزه : زمینه و هدف

فارغ  ییبا اشتغال زا یرابطه توسعه گردشگر یحاضر بررس قیهدف از انجام تحقورزشی بوده که 

  باشد یم ینیکار افر کردیبا رو  یو علوم ورزش یبدن تیترب النیالتحص

فارغ نفر  320روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحلیلی است، که در آن تعداد  :روش کار

عنوان به ارشد یاستان تهران در مقطع کارشناس یورزش تیریمد یها شیگرا یبدن تیترب النیالتحص

 یفیاز آمار توص. میباشد ساخته محقق پرسشنامهگیری شامل نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه

تجزیه و تحلیل  .دیاستفاده گرد دمنیتک نمونه و فر tآزمون  رنف،یو آزمون کلموگروف اسم

 انجام پذیرفت.exel و  SPSSافزارهای آماری ها با استفاده از نرمداده

مرتبط  یگردشگر یبا اهمیت ترین و با اولویت ترین بخش مولفه ا ها نشان دادندیافته .یافته ها: 

 باشد. یم تیحمل و نقل و امن ،یستیتور یاسکان، جاذبه ها یمولفه ها الن،یفارغ التحص

در کشور با توسعه برنامه  یو مسئوالن  حوزه گردشگر رانیشود که مد یم شنهادیپ: نتیجه گیری

حضور  یها نهیزم شیمقدمات و پ ،یداخل یورزش یها در بخش گردشگر رساختیها و ز

 کنند ایدر کشور را مه یو خارج یگردشگران داخل

 ینیکارآفر ،یبدن تیترب الن،یاشتغال، فارغ التحص ،یگردشگر: واژه ها دیکل

 

 مقدمه: .1

و اهداف مراکز  فیبازار کار در صدر وظا یکاردان، آگاه، دانا، توانا و متناسب با تقاضا یهاانسان

در حال  ایو  افتهیکشورها اعم از توسعه  هیدر کل ینظام آموزش عال ژهیوبه ،یو علم یاحرفه ،یتیترب

مسائل  یبررس ازمندین یادیز زانیبه م ینیمسائل اشتغال و کارفر ی. بررسردیگیتوسعه قرار م
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 ایدن عیصنا نیمهمتر از یکیعنوان  به یگردشگر صنعتامروزه (.1)باشدیدر جوامع م یآموزش

 یصنعتعنوان به بلکه  صنعت، کیعنوان  بهتنها نهشده تا موجب  آنروز افزون  تیاهمو  بوده مطرح

 نیشود. ا شناخته یاقتصاد مثبتاثرات  جادیا وتوسعه و رشد فراوان  یها تیقابل یدارادرآمدزا، 

کاهش اشتغال، در آمد،  جادیامهم عوامل  از یکیعنوان به  کشورها از یاریبسدر صنعت 

به باشد،  یمتوجه مورد  ،ییربنایز یساختارها یتوسعه  و یخصوصبخشرشد  ،یکاریبنرخ

انتقال و  ها هیسرماحرکت موجب  جهان،در  گرید یصنعت و یاقتصاد تیفعالهر از  شیب کهینحو

است. شدهشناخته ییدرآمدزا ثیحاز جهان  یخدمات صنعت نیتر بزرگعنوان به و شده ها  پول

شود  یمکشور  کی واردگردشگر  کی یوقتکه  صورت نیبد شود یم ییجابجاباعث  یگردشگر

 مقصدکشور  به مبدأکشور  از یارز منابع انتقال یمعنابه  نیااست.  یاوتمتف یها نهیهز یدارا

کاالها  مانندبه دهد  یمارائه مقصد کشور  که یخدمات و کاالها گریدعبارت بهباشد.  یم یگردشگر

صادرات عنوان تحت  آن ازکه  کند یمصادر  گردشگر یکننده ارسال کشور به که است   یخدماتو 

  شاملشیورز  ی(. گردشگر2)دیآ یمحساببه کشورهایبرا یارزدرآمدمهم  منبعو شده  ادیینامرئ

  -2فعال(  یشرکت کردن )گردشگر  -1: ردیگ برمیرا در  هعمد رفتار سهباشد و  یم عنو سه

مشهور  یها تیکردن از جذاب دیبازد  -3فعال(  ریغ ای دادیرو یورزش یتماشاکردن )گردشگر

 .(3)ره. یمهم و غ ی، ورزشگاه ها یورزش ی، موزه ها یورزش یها تیمربوط به ورزش مثل: شخص

دارد  مخا نفت دراتصااز  حاصل یمدهادرآ به یشدید تکاا انیرا رکشو دقتصاا که ینبا توجه به ا

 شدید تنوسانا رچاد نماز لطودر  نفت جهانی قیمتاز  روینبالهد با دیقتصاا نکال یمتغیرهاو 

 یشگردگر؛  صنعت توسعۀ ری،بیکا خنر دنبو باالو  رکشو جمعیت دنبو انجو به توجه باو  د،میشو

 دخو تحقیق( در 4همکاران ) یمتیباشد. کاس یردارمبرخو باالیی همیتاز ا انیرا رکشودر  شیورز

 بر مبتنی دقتصارا از ا دخو تمرکز عربی همتحد راتماا که هاستلسا میکنندکه رهشاا نکته ینا به

و  تتفریحاورزش و  ،سالمتی با مرتبط خدماتی صنایع شدر شاهد نتیجهداده و در  تغییر زگاو  نفت

 شاملرا  رکشو ینا ملی ناخالص تولید %6/47 عیصنا نیا که ریطو به. ستا دهبو یشگردگر

 یشگردگر مینهدر ز ریبسیا یظرفیتها شتندا دجوو با انیرا رکشو ستا مسلم نچهآ ما. ادمیشو
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 سهم که اچر. یابد ستد مینهز یندر ا دخو قعیوا رعتباو ا هجایگا به نستهانتو زهنو متأسفانه ،شیورز

 است.%1/0تنها یناخالص مل دیاز ان است( از تول ییجز زین ی) که گردشگر رکشو ینا یشگردگر

  شناسی:روش .2
و علوم  یبدن تیترب النیفارغ التحص ییبا اشتغال زا یرابطه توسعه گردشگر یحاضر بررس قیتحق

حاضر  قیباشد. تحق یم ینیکار افر کردیاستان تهران با رو یدانشگاه ازاد اسالم یواحد ها یورزش

 مانجا یباشد که به صورت مقطع یم یلیاز نوع تحل یفیو از نظر روش توص یاز نظر هدف، کاربرد

است که محقق به  یا لهیداده ها وس یاست ابزار گردآور یدانیداده ها م یو از نظر نوع جمع آور

 یگردآور قیتحق نی. در ادینما یثبت و کم ،یرا گردآور ازیمورد ن یکمک آن قادر است داده ها

 پرسشنامه هشوپژ یندر ا یگیر ازهندا اربزانجام خواهد شد ا یدانیوم یداده ها به شکل  کتابخانه ا

اطالعات از مطالعات  یجهت گردآور ریز یهااز روش قیتحق نیدر ا. میباشد ساخته محقق

 تیترب النیفارغ التحص ادیفرا هیپژوهش شامل کل یو  پرسشنامه استفاده شد. جامعه آمار یاکتابخانه

بعد به به  1390ارشد از سال  یاستان تهران در مقطع کارشناس یورزش تیریمد یها شیگرا یبدن

نفر به صورت در دسترس انتخاب   320باشند. که بااستفاده از جدول مورگان تعداد  یم 1900تعداد 

تک  tآزمون  رنف،یو آزمون کلموگروف اسم یفیها از آمار توصداده لیو تحل هیشدند. جهت تجز

اقتصاد، اسکان،  ت،یامن زات،یمولفه؛ اماکن وتجه10رابطه  نی. در ادیاستفاده گرد دمنینمونه و فر

حمل و نقل و خدمات  ،یابیو بازار غاتیتبل ،یورزش یدادهایرو ،یستیتور یها جاذبه ،یانسان یروین

 شد. ییشناسا التیو تسه

 ها: یافته
 

 جدول نتایج آزمون تی تک نمونه جهت مقایسه میانگین موارد مربوط در مولفه های گردشگری
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انحراف  میانگین مولفه های تحقیق

 میانگین

سطح  tآماره 

 معناداری

60/2 زاتیوتجه اماکنمولفه؛  .1  575/0  503/5-  001/0  

34/3 تیامنمولفه؛  .2  971/0  831/2  006/0  

43/2 اقتصادمولفه؛  .3  638/0  050/7-  001/0  

71/3 مولفه؛ اسکان .4  907/1  333/6  001/0  

81/1 مولفه؛ نیروی انسانی .5  906/0  482/10-  001/0  

37/3 توریستیمولفه؛ جاذبه های  .6  537/0  582/5  001/0  

25/2 یورزش یدادهایرومولفه؛  .7  535/0  200/11-  001/0  

83/2 یابیبازار و غاتیتبلمولفه؛  .8  682/0  954/1  06/0  

68/2 مولفه؛ حمل و نقل .9  500/0  000/5-  001/0  

14/3 التیتسه و خدمات مولفه؛ .10  642/0  752/1  08/0  

 

تک نمونه، فرض حکم همه سواالت   tبا توجه معنی داری آزمون  ،مالحظه می گردد فوقدر جدول 

تایید می  یابیو بازار غاتیتبل، التیتسه ،به جز دو مولفه خدمات   یگردشگر یدر زمینه مولفه ها

دانش  تغالگردد، و نشان می دهد همه موارد باال از دید نمونه های پژوهش جزء موارد اثر گذار بر اش

 .آموختگان می باشد
 

بدنی تربیت النیالتحص فارغ ییزا اشتغال با مرتبط یگردشگر یا مولفه بندی اولویت  

(اولویت و اهمیت ترتیب به) رتبه مولفه های تحقیق  

44/8 مولفه؛ اسکان .1  

59/7 مولفه؛ جاذبه های توریستی .2  

28/7 مولفه؛ حمل و نقل .3  
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28/7 تیامنمولفه؛  .4  

75/5 یابیبازار و غاتیتبلمولفه؛  .5  

81/4 التیتسه و خدمات مولفه؛ .6  

50/4 زاتیوتجه اماکنمولفه؛  .7  

88/3 اقتصادمولفه؛  .8  

16/3 یورزش یدادهایرومولفه؛  .9  

31/2 مولفه؛ نیروی انسانی .10  

 

 یمشاهده می گردد از دید نمونه های پژوهش با اهمیت ترین و با اولویت ترین بخش مولفه ا

 تیحمل و نقل و امن ،یستیتور یاسکان، جاذبه ها یمولفه ها الن،یمرتبط فارغ التحص یگردشگر

 باشد. یم

 

 گیری: نتیجه
 ،یانسان یرویاقتصاد، اسکان، ن ت،یامن زات،یمولفه؛ اماکن وتجه10 نشات دادکهپژوهش  نیا جینتا

 التیحمل و نقل و خدمات و تسه ،یابیو بازار غاتیتبل ،یورزش یدادهایرو ،یستیتور یجاذبه ها

داد با اهمیت ترین و با اولویت ترین بخش  یپژوهش نشان م نیا جیشد، که در ادامه نتا ییشناسا

حمل و نقل  ،یستیتور یاسکان، جاذبه ها یمولفه ها الن،یمرتبط فارغ التحص یگردشگر یا مولفه

باشد. از دید نمونه های پژوهش با اهمیت ترین و با اولویت ترین بخش مولفه اماکن  یم تیو امن

باشد. با اهمیت  یو تنوع م یمطلوب، وجود مناطق کوهستان یآب و هوا ی، مولفه ها زاتیوتجه

 یم رانیا یگردشگر یفضاها تی، مولفه آرامش و امن تیو با اولویت ترین بخش مولفه امن رینت

 شنهاداتیمجدد از مناطق، پ دیبازد ،یبا اولویت ترین بخش مولفه اقتصاد، مولفه ها نیباشد. همچن

 فهباشد و با اولویت ترین بخش مول یارزان م یو رفاه یو مراکز اقامت یگردشگر یوستان برابه د

باشد. از دید نمونه های پژوهش با اهمیت ترین و با  یم رانیمردم ا یاسکان، مولفه مهمان نواز
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اطالعات سفر  با،یو چشم انداز ز عتیطب یمولفه ها ،یستیتور یاولویت ترین بخش مولفه جاذبه ها

 یدادهایبا اولویت ترین بخش مولفه رو نیباشد همچن یم رانیا یو شهرت خوب مقاصد گردشگر

در کشور،  یالملل نیب یزبانینسبت به رقبا، م یعملکرد خوب مقاصد گردشگر یمولفه ها ،یورزش

رین بخش مولفه باشد. با اهمیت ترین و با اولویت ت یم رانیمطلوب در ا یابانیرودخانه ها و مناطق ب

مقاصد  اشتند تیو اولو گرانیبه د یگردشگر یجاذبه ها شنهاداتیپ یمولفه ها یابیو بازار غاتیتبل

با اهمیت ترین و با اولویت ترین  جیادامه نتا نیباشد همچن یها م تیفعال رینسبت به سا یگردشگر

با  تیباشد و در نها یحمل و نقل آسان و ارزان در کشور م یبخش مولفه حمل و نقل، مولفه ها

 یردشگرمقاصد گ یمولفه ها الت،یاهمیت ترین و با اولویت ترین بخش مولفه خدمات و تسه

 باشد. یم تیفیبا ک یو رستوران ها یهر فصل و مراکز رفاه یمتنوع برا یورزش

(، همافر و 1390)یمانند، هنر یمحققان یها افتهیپژوهش حاضر با  جینتا یبه طور کل

و  نی(، لو2009و داوسون ) تی(، کسم1374)ی(، سلطان1386) راجی(، م2011همکاران)

 جادیکننده ا انیب ی( و ... که همگ2008)یلسانکیو ا دیوی( و د2008)لریو مارکو دیوی(،د2008بوم)

 یباشند همخوان است. برخ یم یورزش یو گردشگر یتوسعه گردشگر ثردر ا یشغل یفرصت ها

 یشده بعد از برگزار جادیا یشغل یفرصت ها یبه بررس یکم یبا روش ها قاتیتحق نیاز ا

با استفاده از سنجش  گرید یپرداخته اند و برخ کیو المپ یجهان یبزرگ مانند جام ها یدادهایرو

دهد که توصعه و  یانجام شده نشان م قاتیاند. همه تحق ودهتم قیتحق نهیزم نینگرش افراد در ا

سهم  قیتحق نیشود و در ا یم یشغل یفرصت ها جادیمنجر به ا یورزش یصنعت گردشگر یایاح

مشخص شد و نشان داده شد که همه عوامل به طور  ییدر اشتغال زا یهر کدام از عوامل توسعه ا

 نیهمچن جیسهم هر کدام متفاوت است. نتا یول شود یم یشغل یفرصت ها دیجداگانه منجر به تول

منوط به رشد در هر کدام از عوامل  یمطلب هستند که رشد و توسعه صنعت گردشگر نیکننده ا انیب

در ارتباط هستند. رشد  یورزش یبا گردشگر میمستق ریو غ میموثر بر توسعه است که به طور مستق

را  یشغل دیجد یکار شده و فرصت ها یروین یتقاضا شیبخش ها منجر به افزا ریدر هرکدام از ز

 (.2011)همافر و همکاران، دینما یم جادیا
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 )*نویسنده مسئول(.، خوزستان، ایران. اهواز

 (a.asgharipoor1362@yahoo.com)*Email:  

 چکیده
 نیجانبازان و معلول ژهیو طیبا شرا یورزش زاتیفضاها و تجه قیپژوهش، تطب نیا یهدف از اجرا زمینه و هدف:

 باشد. یم داریبه اهداف توسعه پا لین یاز راه ها یکیبه عنوان  یحرکت -یجسم

 یو بررس یکتابخانه ا یها یو با استناد به مطالعات و بررس یتحلیل -یمقاله حاضر، با روش توصیف کار:روش 

 شده است. یجمع آور یعلم اسناد و مدارک

از غیرمعلوالن احساس  شتربی ارحرکتی بسی -جسمی نبه ورزش و استمرار آن در جانبازان و معلولی ازنیها: یافته

حرکتی را به سطح جامعه می کشاند و  -جسمی ناملی است که جانبازان و معلولیورزش ع دمی شود. بی تردی

های اجتماعی  تحرکتی در فعالی -جسمی نها مستقل می سازد. امروزه جانبازان و معلولی تآنان را در انجام فعالی

توسعه حضور ورزشی برای  و توانمندی های خود را به جامعه ثابت نموده اند. ندی شرکت می نمایادزی بقاتو مسا

های  تکرد که بتوانند بدون دغدغه به فعالی افضا را به گونه ای مهی دحرکتی بای -جسمی نجانبازان و معلولی

 ورزشی بپردازند.

مجموعه های ورزشی به عنوان جزئی از فضاهای عمومی شهر در کشور ما هنوز و  زاتیتجه، فضاها گیری:نتیجه

در  شرفتهی از چند الگوی مناسب و پیر. بهره گیستندحرکتی مناسب نی -جسمی نمعلولیبرای استفاده جانبازان و 

ورزشی جانبازان  تترددی و اماکن ورزشی می باشد می تواند به بهبود وضعی زاتو تجهی التجهان که شامل تسهی

 نبازان و معلولیورزش در زندگی جان ژهی کمک کند. با توجه به نقش ویادحرکتی تا حدود زی -جسمی نو معلولی

و گذران اوقات فراغت آن ها، پرداختن به موضوع  ،فردی ،اجتماعی ،حرکتی در جنبه های درمانی -جسمی

 .دمجموعه های ورزشی متناسب با این گروه امری ضروری می نمایو  زاتیتجه، فضاها

 دارحرکتی، توسعه پای -جسمی نورزشی، جانبازان، معلولی زاتفضا، تجهی کلیدواژه ها:

 مقدمه: .1
کم توانان و ناتوان جسمی، معلوالن و جانبازان، بخشی از افراد جامعه اند که همچون سایرین، نیازمند 

و خدمات عمومی هستند. اما، وجود برخی موانع به ویژه در نحوه  تدسترسی و استفاده از امکانا
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طراحی، معماری و شهرسازی، بسیاری از فضاهای شهری، به ویژه معابر عمومی، پارک ها و فضاهای 

اوقات  گذراندن .(1سبز فاقد شرایط الزم برای برآورده ساختن نیازهای دسترسی افراد معلول است )

 رمعلولینسبت به افراد غ یحت یشتریب تیمعلوالن از اهم لهیبه وس یحیتفر یفراغت با ورزش ها

و ورزش  یبدن تیمتخصصالن ترب زیمعلوالن و ن اتیمتخصصان آشنا با خصوص رایبرخوردار است، ز

باشد. فرد  یم یو ضرور ریو اجتناب ناپذ یاساس یمعلوالن امر یمعلوالن معتقدند که ورزش برا

 یتیاش داشته باشد. از آن جا که هر معلول یبدن تیمناسب با وضع یبرنامه ورزش دیمعلول با

افراد  یاست که همان برنامه ورزش رمعقولیناممکن و غ باًیخاص خودش را دارد، تقر اتیخصوص

منحصر به  یورزش زاتیفضاها و تجه ازمندیمعلوالن ن نیا .(2کرد ) هیرا به معلوالن توص یعاد

کنند، خود را با  یم یسع یحرکت -یو  جسم یخود هستند، چرا که معموالً معلوالن حس ییناتوانا

 یمشکالت شان آغاز م رد،یگ یقرار م دیجد یها تیافراد در موقع یوقت ی. ولندیانطباق نما طیمح

شود،  یمناسب سازو جانبازان مورد استفاد معلوالن  یورزش زاتیشود. لذا الزم است فضاها و تجه

 یجهت حفظ استقالل فرد یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یطیمح التیاز تسه یتا بتوانند به راحت

معلوالن و جانبازان و برنامه  یازهایبا توجه به ن یورزش زاتیفضاها و تجه یابیارز .(3بهره مند شوند )

است، چون بعد از جنگ  ران،یا ژهیهر جامعه، به و یبرا یاساس اتیاز ضرور یکیآن،  یبرا یزیر

 تیفضاها و بهبود قابل یمناسب ساز نیاز جانبازان و معلوالن مواجه شده است. همچن یادیبا تعداد ز

راستا، همه افراد  نیمهم است. در هم اریدر کاهش فقر بس تیمعلول یو تحرک افراد دارا یرسدست

به  یفقر و عدم دسترس وعیش یباال زانیاز م ران،یدر حال توسعه، از جمله ا یمعلول در کشورها

 یبرند. تالش برا یو بالطبع آن نامناسب بودن فضاها رنج م یو اقتصاد یبرابر اجتماع یفرصت ها

 یشهر یعموم یفضاها یبا تمرکز بر مناسب ساز یدسترس تیبهبود قابل قیفقر معلوالن از طر کاهش

معلوالن و جانبازان،  یاساس یازهاین ن،یشود. بنابرا یم ریامکان پذ یورزش زاتیفضاها و تجه ژهیبه و

 یورزش زاتیدر فضاها و تجه دینبا ،یو حرکت یحس یازهایبه فضاها و ن یاز جمله تحرک، دسترس

  (.4) گرفته شوند دهیناد

  شناسی:روش .2
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مطالعات کتابخانه  قیباشد. اطالعات مورد نیاز از طر یم یتحلیل -یمقاله توصیف نیروش تحقیق در ا

 شده است. یجمع آور یعلم دارکم اسناد و یو بررس یا

 ها: . یافته3
 از اختالالت، موانع فعالیتی و محدودیتمجموعه ای »ا ناتوانی ر (WHO) سازمان بهداشت جهانی

به معنی هر نوع مشکل در عملکرد و : تعریف کرده است. در این تعریف از اختالل «مشارکتی های

یک کار یا اقدام؛ محدودیت  مواجهه فرد با مشکل در هنگام اجرای موانع فعالیتی: ساختار بدن؛

 های مختلف زندگی آن را تجربه است به هنگام حضور در موقعیت مشارکت: مشکالتی که فرد

شده است که بر اساس تبصره ماده یک  در ادبیات عمومی در ایران نیز تعاریف متعددی ارائه(. 5)

گردد که به تشخیص کمسیون ی م علول به فردی به افرادی اطالقم» حمایت از معلوالن قانون جامع

اختالل مستمر در سالمت و  بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی و یا توام پزشکی سازمان

های اجتماعی  زمینه گردد، به طوری که موجب کاهش استقالل فرد در کارایی عمومی وی ایجاد

 (.6) و اقتصادی شود
 

 
 یحرکت -یجسم نیو معلول جانباز. نمایی از ورزشکاران 1شکل 

 نیجانبازان و معلول ژهیو طیبا شرا یورزش زاتیفضاها و تجه قیتطب معیارها و ضوابط

 یحرکت -یجسم
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های ورزشی،  بزرگی ورودی سالن. 1 :مناسب و قابلیت دسترسی آسان درها و ورودی

ها، نباید  کریدورها و راهروهای میانی بین سالن. 2. شودسانتیمتر در نظر گرفته  150نباید کمتر از 

 .سانتیمتر داشته باشد 180عرضی کمتر از 

. کلیه 1: های مختلف ورزشی سالن های داخلی و قابل استفاده بودن همه قسمت

 تغییرات در رنگ و جنس کفپوش. 2. ها، برای نابینایان قابل درک باشد ها و نشانه گذاری عالمت

. 3(. 7) اطالعات الزامی است های متضاد، آژیرهای صوتی برای دادن استفاده از رنگها و 

. 4. گیرند ورزشکاران مقابل دید مستقیم بینندگان )تماشاگران و ورزش دوستان سالم یا معلول( قرار

 .های بهداشتی و رختکن ورزشکاران اتصال یابد سالن ورزشی مستقیماً به راهرو خارجی و سرویس

توالت  مام عملیات تعویض لباس، استحمام قبل از ورزش و حمام مجدد بعد از عملیات ورزشی،ت. 5

که با  برای کسانی. 6. مناسب و متصل به سالن ورزشی انجام گیرد و دستشویی رفتن، در یک محل

ورزشی کار گذاشته  سنگینی گوش مواجه هستند، گوشی کمکی مخصوص در نواحی مختلف سالن

محل . 6. های موازی هدایت کننده و باجه )گیشه( همانند مشخصات دفاتر کار می باشد میله. 7. شود

باشند. اگر از  نگهداری اشیاء ورزشکاران و تماشاگران باید در ارتفاع مناسب و در دسترس معلولین

طح آن از س سانتیمتر و ارتفاع 100عرض آن برابر  گیشه تحویل لباس و اشیاء امانتی استفاده می شود،

بلندگوها را باید به نحوی در سالن کار گذاشت که تمام مراجعه . 7. سانتیمتر است 90زمین برابر 

در این . بتوانند به طور یک نواخت از خبر یا موسیقی استفاده کنند کنندگان، در هر نقطه سالن

این . اده شودسانتیمتر از تماشاگران قرار د 150فاصله کمتر از  صورت، بلندگوهای کناری نباید در

 (.8) صادق است مسئله در مورد تابلوهای تصویری نیز

های ورزشی،  ها و سالن های بهداشتی میدان سرویس: ضوابط مربوط به سرویس بهداشتی

های زنانه و مردانه از یکدیگر  توالت .بتوانند از آن استفاده کنند باید به گونه ای باشد که معلولین نیز

توالت به  مراجعه کنندگان، حداقل یک ها و به نسبت تعداد هر یک از آنمجزا باشد و در داخل 

دستشویی معمولی، برای معلولین به  10توالت معمولی و یک دستشویی به ازای هر  10ازای هر 

نشانه گذاری شود و هر بخش  و محل توالت معلولین با عالمت. صورت ویژه در نظر گرفته شود



 

 193 

های  سرویس .باشد ی دارای سرویس بهداشتی جداگانه و مجزاجداگانه سالن یا میدان ورزش

بهداشتی  بهداشتی مورد استفادۀ ورزشکاران و مربیان ورزشی معلول نیز در داخل فضای سرویس

های بهداشتی تک نفری، عالوه بر مسایل فوق  در داخل سرویس. کلی ساختمان ورزشی قرار دارند

سانتیمتر  180×180 ابعاد توالت نباید به هیچ وجه کمتر از .1: الزم است نکات زیر را در نظر گرفت

در دو طرف دیوار توالت، از دستگیره  حداقل. 3. در توالت باید به طرف خارج باز شود. 2 باشد.

 (.8) زمین باشد سانتیمتر از سطح 85تا  80 های کمکی افقی در ارتفاع

دار نشسته است یا فرد نابینا، باید  که بر روی صندلی چرخ معلولی: ضوابط مربوط به رختکن

های خود را از بدن بیرون آورده، در داخل کمد لباس  لباس دیگران، بتواند به آسانی و بدون کمک

 150تا  120. دستگیرۀ رخت آویز و کمد لباس، در فاصله بپوشد قرار دهد و لباس حمام خود را

ستن در داخل محوطۀ رختکن نیز دارای ابعاد برای نش نیمکت. سطح زمین قرار داده شوند سانتیمتر از

نیمکت=  ارتفاع. 3 سانتیمتر 40تا  20نیمکت=  عرض. 2، سانتیمتر 120نیمکت=  طول. 1: زیر می باشد

الزم به ذکر است که هرگاه از رختکن عمومی استفاده می شود، الزم است حداقل دو . سانتیمتر 50

رای کسانی که دارای معلولیت شدید هستند و به خصوصی )به نسبت مراجعه کنندگان(، ب رختکن

ها  تعویض لباس محتاج به تنها ماندن می باشند، در نظر گرفته شود تا در صورت لزوم از آن هنگام

سانتیمتر می  220×180 در این صورت اتاق مخصوص رختکن، دارای ابعاد حداقل. استفاده کنند

 از دستگیره های هدایتی کمکی عمودی نیز استفادهدر نزدیکی نیمکت برای نشستن، می توان  باشد.

 سانتیمتر از سطح زمین می باشند و 150تا  120کرد. در این صورت این میله ها دارای ارتفاعی برابر 

سانتیمتر می باشد  80ارتفاع آویز حوله از سطح زمین، برابر  .سانتیمتر است 4تا  3ها برابر  قطر آن

سانتیمتری از سطح زمین(  80از میلۀ دستگیره ای افقی )در ارتفاع  بر حوله گیر، می توان عالوه

در داخل محوطۀ رختکن عمومی یا داخل اتاق جداگانه، باید تخت چوبی مخصوص . استفاده کرد

سانتیمتر در نظر گرفته شود تا معلولینی که محتاج به کمک در تعویض لباس  180×70 به بزرگی

نند در این صورت در فاصلۀ یک سوم از طول تخت، باید میلۀ پایه ای استفاده ک هستند بتوانند از آن
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دار بر روی تخت از آن  شود تا معلولین بتوانند به هنگام عبور از صندلی چرخ کمکی درنظر گرفته

 (.9) استفاده کنند

در داخل : در بین تماشاگران یحرکت -یجسم نیوجود محل ویژه جانبازان و معلول

واضح مشخص  ورزشی و در محل نشستن تماشاگران، جای معلولین باید به طورسالن یا استادیوم 

خود را  این افراد باید بتوانند بدون برخورد به مانعی، .شود و هرگز از اطراف دیگران تصرف نگردد

یا  سطوح شیب دار مورب برای دستیابی به این هدف وجود آسانسور برقی، .به محل مناسب برسانند

 .خودکار، در جابه جایی معلولین از طبقه ای به طبقه دیگر، اجتناب ناپذیر است صفحات جرثقیلی

در نزدیکی . 1: های ورزشی، دارای مشخصات زیر است ویژه معلولین در داخل سالن یا میدان محل

اتصال پیدا می  ورودی های اصلی و خروجی های اضطراری قرار دارد و یا سطوح دیگر مستقیماً

دار می تواند به آسانی بر روی آن قرار داده  آن به اندازه ای است که صندلی چرخبزرگی . 2 کند.

سانتیمتر،  110×110 دار و به بزرگی در این صورت، ناحیه ای در جلو یا عقب صندلی چرخ. شود

 برای مانور و چرخش .سانتیمتر است 110×140تا  120 دار که به بزرگی محل صندلی چرخ عالوه بر

 80ر جهت با نرده های خط افقی، تا ارتفاع هنظر گرفته می شود. کلیۀ این ناحیه، باید از در « ویلچر»

خطر ورود و برخورد احتمالی دیگران در داخل محوطه و  ازسطح زمین، احاطه شود تا  سانتیمتر از

 صندلی یا کمتر از آن(، حتماً  300تماشاگر ) 300به ازای هر . 3 جلوگیری به عمل آید. بالعکس،

 ها و استادیوم گرفته می شود. البته این نسبت در مورد میدان نظر مشخصات فوق در یک محل با

مصداق دارد در مورد تأسیسات  .نسبتاً بزرگی هستند هایی که دارای ظرفیت های ورزشی و مکان

برای . 4 .عدد در نظر گرفته شود 4هرگز کمتر از  های ویژه نباید ورزشی کوچک، تعداد محل

یکدیگر  ها در کنار های ورزشی، آن های ویژه الزم است در هر بخش از سالن استفادۀ بهتر از محل

در نواحی فوقانی یا تحتانی )ردیف آخر یا ردیف اول صفوف تماشاگران(، قرار داده در این  و

سطح کف پوش این . 5 .راهرو پشت یا مقابل معلولین نباید کمتر از یک متر انتخاب گردد صورت

 (.10) می شود ناحیه، حتماً به صورت مستقیم انتخاب می گردد و از نوع غیرلغزنده ساخته
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های ورزشی، بهتر است تعدادی  ها و استادیوم ها، میدان در سالن: های سالن ورزشی صندلی

ه ها را جاب را به صورت محترک در نظر گرفت تا در صورت لزوم بتوان تعدادی از آن ها از صندلی

های متحرک، در ردیف  را به وجود آورد. در این صورت، صندلی« ویلچر» مناسب محل جا کرده

 . نزدیک راهروهای جانبی یا میانی سالن ورزشی می باشند های کناری و

منظور تابلوهای محل یابی، برای نابینایان و کفپوش مناسب : وجود عالئم حسی مناسب معلولین

های محیط اطراف قابل کنترل باشد و نابینایان بدون کمک ااکوستیکی صد زمین ورزشی که از لحاظ

انجام دهند، وجود گوشی کمکی مخصوص برای کسانی که با سنگینی  دیگران عملیات ورزشی

بلندگوهای پیام و تابلوهای تصویری در ارتفاع مناسب برای معلولین می  گوش مواجه هستند، وجود

 .باشد

کفپوش زمین و سالن ورزشی، وجود : استفاده وجود تأسیسات و تجهیزات خدماتی قابل

بوفه با ارتفاع مناسب، آبسردکن، چراغ اعالن  های متحرک برای استفاده معلولین، گیشه و صندلی

خروج از ورزشگاه و... باید از طرف معلولین  خطر، تجهیزات ضد آتش سوزی، مسیرهای اضطراری

 ها و دکمه های تأسیساتی خدماتی )دکمه های برق،ارتفاع کلیه کلید. 1. هم قابل استفاده آسان باشد

کلیه درهای . 2. سانتیمتر بیشتر در نظر گرفته شود 140سانتیمتر کمتر و  40زنگ خطر و...( نباید از 

سانتیمتر  40ارتفاع  و تا .سانتیمتر باشد 210سانتیمتر و ارتفاعی برابر  85داخلی دارای حداقل عرض 

 (.10) شوند ربه ساخته شود و تمام درها به طرف خارج بازاز سطح زمین از مصالح ضد ض

 گیری: . نتیجه4
 ینوعه و ب یحرکت -یجسم نیمعلول رانیجهان و کشور ا یکه امروزه در همه کشورها نیبا توجه به ا

اطرافشان و  ستیز طیمح استفاده از ازمندیدهند و ن یم لیکشور را تشک تیاز جمع یبخش جانبازان

روزمره خود را برآورده  اجاتیباشند تا بتوانند احت یم یورزش و یحیو تفر یتردد در اماکن اجتماع

ها استفاده  توانند از آن یمراکز، اکثراً نم نیا یساختمان یاثر نامتناسب بودن طراح بر کنیسازند ل

سطح عبور و مرور و  یساز سبها شده لذا منا آن یریموجب انزوا و گوشه گ یکنند و به نوع

مراکز اکنون مقدم بر  نیا یو معمار یاصالح ساختمان به اماکن و مراکز مختلف و یدسترس تیفیک
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 یها م آن یو اجتماع یبه استقالل فرد دنیکشور در راه رس نیبه جانبازان و معلول گریهر خدمت د

 یکار، مسائل اجتماع ،یاز جنگ، سالمند یدارد و ممکن است ناش یعلل گوناگون تیمعلول. باشد

 ییشنوا ،یینایاز ب یبخش ایاز دست دادن تمام  ت،یباشد. جدا از علت معلول نیوالد یکیو مسائل ژنت

 ری)نظ یمنف یتواند انواع خلق و خو یتجربه فشارآور است و هر نوع فشار م کی یجسم ییتوانا ای

 یفرد دارا صورت نی، و در اگردد زشیو موجب کاهش انگ دینما جادی( را ایاضطراب و افسردگ

از  ستندیجا که جانبازان و معلوالن قادر ن از آن. دینما یستگیممکن است احساس عدم شا تیمعلول

و  یاجتماع یها بیامر موجب آس نیببرند، هم یبهره کاف شیخو رامونیپ یو معنو یامکانات ماد

اعتماد به نفس، احساس  شیشاداب و متنوع به منظور افزا طیمح جادیخواهد شد. لذا ا یفراوان یروح

 یها تیامروزه فعال است. یالزم و ضرور یفرد و یفن ،یاجتماع یو کسب مهارت ها یتوانمند

پا فراتر  یو درمان یحیتفر لهیوس کیبه خود گرفته و از  یکننده ا نیینقش تع نیمعلول یبرا یورزش

نظر قرار گرفته  ها مد آن یروان -یجسمانی ها ییدر جهت تکامل نارسا یگذاشته و به عنوان عامل

توانسته اند  یورزش یها تیدر فعال کوشش خارق العاده لیبه دل نیمعلول ،یکنون طیدر شرا .است

. ورزش دان شونیبرده و به عنوان افراد برجسته در اجتماع نما نیرا از ب تیاز معلول یناش یها حقارت

اجتماع اثر  گریتوانند بر افراد د یکه آنان م یدهد به طور یم شیمعلوالن را افزا اعتماد به نفس

عامل جذب  نیبهتر نیورزش جهت استفاده معلول نهیگذارند. فراهم کردن بستر مناسب در زم

ضوابط و  نیدر شهرها الزم است با تدو ربطیذ یها سازمان نیباشد. مسئول یدر جوامع م نیمعلول

 یها تیرا در فعال یجسمان یها تیمعلولی دارا دموجبات شرکت افرا یو فن یمانساخت یارهایمع

. دیها در جامعه فراهم آ بودن آن میامکان سه قیطر نیتا از ا ند،یسهل تر نما یو ورزش یاجتماع

 یشهرساز یارهایو مع نیمعلوالن و جانبازان بر اساس مواز ژهیو یو ورزش یحیتفر یفضا جادیا

 .کند یم ییشده کمک بسزا ادیمعلوالن( به تحقق اهداف  یجسم تی)مطابق با وضع

 منابع:
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