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  دهیچک

های اجتمهاعی  یاایهی  اصتدهادی و نرهن هی    ه  در عرصهه مهم و اثرگذاربه عنوان صنعتی  ورزشامروزه  و هدف: نهیزم

و  دیهآیوسها  ممختله  به یههاکشهورها در ووزه یراگمامهم در تدم یاز اجزا یکی یدارد. امروزه انکار عموم برجسته ای

تمرکهز  لاهدل ناکنند . بهه همه هاتک یینت یپلماییدر صالب د یدولت ناهمچون گذشته تنها بر مبادالت ب توا ندیکشورها  م

ها را مهرد،   خب هان مخاطب بر امه یعموم یپلماییدر د  ر یدرتعباا د. بهداده رااتغ یعموم یپلماییرا بر د یخارج ایتای

ما نهد  یمختلفه یاز ابزارهها نههازم نیهو در ا دهنهدیم لاتشک یاز مسووالن دولت راغ یتاو درمجموع جمع ینرهن   یایای

 یومعمه یپلماییاز د تفادهدار د با ای یها یع. درواصع دولت کنندیایتفاده م ینرهن  یرگذاراو تاث یجمع یهاریا ه غاتاتبل

 یرا با خهود همهراه کننهد تها بهرا یایت  انکار عموم یاو پخ  ریا ه ینرهن  یپلمایید  ییه بخ  تبادل نرهن  ندیکه برآ

  یکشهورها بهه د بهال انهزا الملل نامواجه شو د . البته در  ظا، ب یخود با مشکالت کمتر یخارج ایتابه اهداف ی دناری

ایهتفاده  یمختلفه یاههداف از ابزارهها نیهبهه ا لاه  یهستند و بهرا زاو منزلت خود    اهیجا  یاصتداد هتویع  یایاصدرت ی

بهر  یدارد  صدرت  ر، ایت. صدرت  ر، که مبتنه یا    برجسته المللناکه در عرصه روابط ب یموثر یاز ابزارها یکی. کنندیم

چهره موجهه از خهود  کسهب اعتبهار در  هیمثبت  ارا یریازیوتد جهاکشورهایت؛ محدول و  ت یو اجتماع ینرهن  یهاارزش

یاختن ایت. درواصع صدرت  ر،   یرا تابع خو  رانیو اراده د  رانیبر د مارمست اغ یرگذاراتاث  یو خارج یداخل یانکار عموم

بهر  راتهاث  هر، در صهدرت  ماکنهد. ههدف مسهت  جهادیا اناهکشورها در اذههان جها  ایتااز نرهنگ و ی یجلوه مثبت توا دیم

وه   جهادیو ا یالمللناب ای یامنط ه  یها  نرهنگ   حوه رنتار با هر کشور در یطح ملباورهایت و ایاس صدرت  ر، در ارزش

عرصهه بهه رصابهت  نیهکهه در ا یورزش و کسها  یهاتاایهت . جهذاب جادشهدهیکشهور ا کی یالمللنااهداف ب یبرا تامشروع

 ریکشهور بهه یها کیه یبرجسهته مله صیها و خدهاها  آرمانعرضه ارزش یبرا یمنایب سترموجب شده تا ورزش ب پرداز دیم

ورزش  آن را  یالمللهناب یچهارچو   کارکردهها نیهاز منابع صدرت  ر، کشورها ورزش ایهت. در ا یکی نیباشد؛ بنابرا اناجها 

دار هد از ورزش  یکشورها یهع کهیبطور دهکر لیتبد یعموم یپلماییو د یخارج ایتامنبع صدرت  ر، به ابزار ی کیمنزله به

اههداف گسهترده خهود در  یبرا - کاالمپ یهاینوتبال با باز یهمچون جا، جها  یالمللناب یبزرگ ورزش یدادهایرو ژهیوبه -

 ر یدر کنار ا واع د یورزش یپلماییموجب ظهور مفهو، د تاوضع نیایتفاده کنند. ا یالمللناو منزلت ب ریتدو یخدوص ارت ا
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کشورهایت. منزلت  یبرا ژاکسب منزلت و پریت المللناورزش در عرصه ب کاپلماتید یاز کارکردها یکیشده ایت. یپلمایید

 ایه ژاپریهت یکسهب  وفهو و ارت ها  هت ا. در و شودیایتفاده م المللناو روابط ب یمختل  داخل اتاایت که در ادب یاواژه

مختله   یههاهها از راهگفت که دولت توانیو م دیآیکشورها به وسا  م ینانع ملم یاصل یهااز جمله مولفه یالمللنااعتبار ب

شهود.  سهتهیاوترا،   رصابل یبوده و به آ ها به عنوان کشورها ییو منزلت باال  اهیجا یدارا یکه در جامعه جها  کنندیتالش م

ها  دولت  ریخو  و برابر با د روابطگو اگون  خود را مونق  شان دهد )جلب اوترا، و داشتن  یهانهابتوا د در زم یهرصدر دولت

 انته یتویهعه یکشهورها اناهصهرار گهرنتن در م  یخهارج داتیهایت الل  دنهاع از خهود و رنهع تهد  یاز توان  ما یبرخوردار

 ژااعتبار خواهد بود. در مجمهوع پریهت یدارا دیدون تردو ...( ب ی ظام  ینرهن   یایای  یاصتداد یهایاز توا مند یبرخوردار

از آن برخوردار ایهت  یجها   رید  رانیباز ناو ب یالمللنادولت در جامعه ب کیایت که  یاوترا، و منزلت یبه معنا یالمللناب

کشهورها  تاهبه مون  توانیم یالمللناکسب منزلت ب یهانهااز جمله زم آورد؛یم ژاآشکار ایت که صدرت پریت یتاواصع نی. ا

را بهه  یامهروز یاز ز هدگ ینوتبال اشاره کرد. در واصع ورزش بخ  اعظمه یجا، جها  ما ند یبزرگ ورزش یهادر صحنه رصابت

مثبهت  یورزش یهاارزش قیاز طر کاپلماتید ا،او پ ریتدو ت ادارد و چنا چه وضع یخود اختداص داده ایت و مخاطب جها 

 کاهالمپ یههایموضهوع باز نیه.  مو ه اابدی دو بهبو رااتغ یبه شکل معنادار توا دیم یخارج ایتاز یمنت ل شود  ادراکات ا

 یصطهب اصتدهاد کیهو به عنوان  تیرا ت و یخود در جامعه جها  ریمهم  تدو دادیرو نیبا ایتفاده از ا ناپکن بود که چ 2008

را  خود یالمللناب ریکرد منزلت و تدو ینوتبال یع یجا، جها  یماه برگزار کیدر طول  زا  هاکرد و روی تاجهان خود را تثب

  یبهزرگ جهها  دادیهرو نیهکنندگان و مهما هان اکه شرکت ی شان دهد به  حو یصدرت جها  کیارت ا دهد و خود را در صامت 

زده شد د . ها ش فتروس تاماو صم ی موده و از دویت دامرایم تمج نیا یدهکشور شد د  از یازمان نیا یهاییبایز فتهاش

کسهب  یبرا یامختل  و بزرگ آن  همواره عرصه یدر کنار دیتاوردها یمونق جا، جها  یرگفت که برگزا توانیم باترتنیبد

شکوه و عظمت ملهت    یکه کشورها در آن به د بال  ما یکیایت. آوردگاه ایتراتژ زباناکشور م یانتخار و اعتبار برا ژ اپریت

 و تویعه خود هستند. شرنتادولت و پ یاالب یتوا مند

 روش پژوه  توصافی و از  وع مطالعات کتابخا ه ای که به شاوه گردآوری و تحلال محتوا ا جا، شد. روش کار:

  )ووزه علمی( مولفه های مهم صدرت  ر، بر مبنای برریی ایتاد و پاشانه موضوع شامل ووزه های اصلی آموزشها: یافته

.(  بود)دیپلمایی و تعامل )وکمرا ی( ریا ه(  کسب و کار  وکومت-نناوری)   دیجاتالهنر و .....-ورزش-)گردش رینرهنگ   

یو و ا عکاس گسهترده وصهایع به رویدادهای ورزشی از یکاخبار مربوط به   پا اریتمایل انکار عمومی جهان به  گیری:نتیجه

روز بهه ههم وی دی ر  موجب شهده ایهت تها صلمهرو ورزش و یاایهت روزبهههای ارتباطی جمعی جها ی از یورزشی در ریا ه

. توصاه ههای المللی ظهور کندتر شو د و مفهومی به  ا، دیپلمایی ورزشی در کنار دیپلمایی عمومی و تدویریازی بان زدیک
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و لزو، پهرداختن بهه  یزشور تیریبودن مد یرشته ا ناب  کالن یطح ورزش مابرجسته کردن مفاهپایا ی شامل مواردی ما ند 

 یورزشه یالملله نابه یهها تاهمون غاهره    و یعلهو، اجتمهاع  یایهامرتبط ما ند علو، ی یکالن ورزش در ووزه ها یایزوا

  قیهتویهعه ازطر رامسهو گذار  )ینعال ورزش یپلمایی)د یالملل نا    ورزش در تعامالت ب تااهم  شدن کشور ها نگی)بر د

 می باشد. و     ورزش(  اهی)جا ااتعامل با د 

 : ورزش  صدرت  ر،  دیپلمایی  نرهنگکلید واژه ها

 

 منابع

 ر، ی(. مدلساز1395عباس. ) ان ی ظر ؛یمهد  یآباد ضان یعتیشر وی ؛ی  یباصر  (ISM) یپلمایید یمولفه ها 

 .821- ۷9۷: 34  یورزش تیریورزش. مد

 151-131(: 31)16رتباطات  ا-نرهنگ. مطالعات یورزش یپلمایی(. د1394. )یعل ان اصباغ. 

 ییائه راهکارها(. ار1398. )دامج  ینراها  یجالل د دراهلل؛ای  یمحمود؛ یجاد  یرضا؛ گودرز ناام  یچنار یبخش 

در  باطاتارت تیری. مدرانیا یایالم یجمهور یخارج ایتادر ی یورزش یپلمایید یو ارت ا یتوا مندیاز یبرا

 .22-15(: 23)6  یورزش یریا ه ها

 ارشهد   یشنایه امهه کار انیهدر ورزش. پا ا ههیهم را راتاالملل و تاث نا(. صدرت  ر، در  ظا، ب1393محمد. )  ییبابا

 .یدا ش اه  یپرد الن ادا ش اه گ
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 توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و همگانی
 

 2اروق صادق محمد ،2 هژبری کاظم، 1*  نژاد رمضانی رحیم  

 

 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیالن، رشت، گیالن، ایران )*نویسنده مسئول(استاد  -1

 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیالن، رشت، گیالن، ایران -2

 

Email: rramguil@yahoo.com * 
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ت سام شده ایت. تویعه ورزش  3و ورزش برای تویعه 2به دو محور کلادی تویعه ورزش 1موضوع تویعه در ورزش مقدمه:

در ورزش انراد جامعه  4امکا ات و موصعات هایی  برای مشارکت ورزشی  مفهومی  درون زایت و منظور نراهم کردن نرصت ها

 تاجه تویعه ورزش ودر  پایه و ایاس تویعه ورزش بر مازان مشارکت انراد در این دو  وع  ایت. از این رو صهرما ی و هم ا ی 

 -نرهن ی و زیست اجتماعی   ورزش برای تویعه مفهومی برون زایت که در آن پاامدهای اصتدادی صرار دارد. 5شرکت کننده

محاطی  مشارکت ورزشی در ورزش هم ا ی و صهرما ی تع اب می شود. بنابراین تویعه ورزش پا   ااز یا هم  ااز ورزش 

جنبه  مادین و موصتی به خود می گارد و  می توا د به   ایتفاده از ورزش برای تویعهبرای تویعه ایت . در غار این صورت 

 اهداف کالن و بلند خارج از ووزه ورزش کمکی  ماید.

 

پاو د خورده ایت که به د بال تح ق یکپارچه و  6تویعه ورزش و ورزش برای تویعه با مفهو، جدیدی به  ا، تویعه پایدار 

نرهن ی و محاطی با هدف ارت ای رناه و کافات ز دگی  سل امروز و آینده می باشد .   اجتماعی   منسجم اهداف اصتدادی 

با یکی از ابعاد مهم تویعه پایدار  از تویعه نردی و اجتماعی ایت که  تح ق بخشی از آن با مشارکت ورزشی ا جا، می گارد .

.به صورت شرکت ورزش 1ان تویعه شرکت کننده ایت که  می توان ادعا کرد ایاس تویعه ورزش هم  توجه به این مبا ی 

. با شرکت ا بوه در ورزش های مختل  از دوران مدریه و باالتر تح ق می یابد. ضمنا دو رویکرد تویعه 2هم ا ی  وتفریحی  و 

یت که مشارکت و برای تویعه  شرکت کننده ورزش معرنی شده ایت.در رویکرد اول نرض بر این ا  ۷از باال به پایان و برعک 

به ویژه مون ات در ورزش صهرما ی و ورنه ای یبب انزای  مشارکت در ورزش یطح پایان یا ورزش هم ا ی می شود.بر 

چنان ایتدالل می شود که مشارکت گسترده در ورزش هم ا ی یبب تویعه ورزش صهرما ی می گردد.   عک  در رویکرد دو،

 ورزش مورد توجه و بحث صرار گرنته ایت. این  دو رویکرد در مدل های ینتی تویعه

  

در این م اله برای پاو د مفهو، تویعه ورزش و تویعه پایداراز دو مفهو، دی ری با عنوان صهرما ی پایدار و  تحلیل و تعمیم:

و  تویعه ورزش صهرما ی هن امی دارای ثبات یا ایتمرار  قهرمانی پایدار یالمتی پایدارایتفاده شده ایت. بر ایاس مفهو،

                                                 
1. Development in Sport  

2. Sport Development(SD) 

3. Sport For Development(SFD) 

4. Sport Participation 

5. Sport Participation 

6. Sustainable Development 

7. Up-Down/Down-Up  approach 
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پایداری ایت که رشد مستمر شرکت کننده یا ورزشکار را از مروله کش /شناخت ایتعداد تا ریادن به اوج عملکرد دربرمی 

 هایت  با  از از طریق مشارکت مستمر انراد در ورزش های هم ا ی و تفریحی تح ق می یابد که در سالمتی پایدار گارد. 

نکه تاکنون مدل های مختلفی برای تویعه .البته با ایادامه خواهد داشتفعالیت بدنی پایدار نعالات بد ی مادا، العمر یا 

 ولی این تویعه با توجه به رویکرد تویعه پایدار مورد توجه صرار   رنته ا د. ضمنا   ورزش صهرما ی و هم ا ی ارایه شده ایت

  و وتی  اک زیستی ملی و برای ورزش صهرما ی 2پاامد  اک زیستی نردی  برای ورزش هم ا ی( 2003) 1ج  و کولانز

    را به عنوان پاامد در  ظر گرنته ایت.   4اجتماعی  از رشد شخدات –وی در بعد روا ی .را معرنی کرده ا د 3عملکرد عالی

 

 (2001) براها، و همکاران   (1996) ناربر و آرا دون   (1993) در مدل های ینتی یلسله مراتبی تویعه ورزش که تویط ادی

ی ( ارایه شده ایت وهمچنان  بر ایاس یاایت و اصدامات برخی کشورها 2005) ( و مول و همکاران2001) شالبری و دین  

ویعه پایه تویعه ورزش صهرما ی گرنته ایت. در برخی موارد ت  ورزش هم ا ی و تفریحی در کنار ورزش مدارس  پاشرنته

محرک تویعه ورزش هم ا ی محسو  شده ایت. در برخی کشورها  از   ای و  خبه یا مدل معکوس یلسله مراتبیورزش ورنه

( 2010) 5اخارا بایلی و همکاران شود.باش اهی و نردی یا کارآنرینا ه تجربه می  شبکه ای  مدهای دی ری ما ند مدل متمرکز

ی تویعه شرکت کننده در ورزش صهرما ی معرنی کرده ا د که در وجه باولوژیک آن را برا 6یه وجهی باو یایکویوشال مدل

 8تویط باالی ۷تویعه ایتعداد به عنوان تویعه شرکت کننده صلمداد شده ایت . در این ووزه مدل تویعه بلند مدت ورزشکار

 -9تویعه پایدار ورزشکار از مراول مختلفی ما ند شروع نعالات  بر ایاس این مدل باشترین کاربرد را پادا کرده ایت. (2005)

عبور  14و تمرین برای پاروزی  13تمرین برای رصابت -12تمرین برای تمرین -11یادگاری تمرین -10تویعه مهارت های بناادی

 ر باشد.می کند که باید به ترتاب طی و در مورد همه انراد و رشته بکا ر برده شود تا صهرما ی پایدار و مستم

مدل ها یا مراول مشخدی برای تویعه پایدار شرکت کننده   با وجود این در دو وجه روان شناختی و به ویژه جامعه شناختی

ورزش هم ا ی یا ورزشکار در ورزش صهرما ی معرنی  شده ایت و باشتر ویژگی ها و خدوصاات الز، در هر بعد را شنایایی  در

 –در بعد روا ی ( 2003در مدل ج  و کولانز ) معرنی کرده ا د. البته  ی و اجتماعی  انرادو روش هایی را برای تویعه روا 

را به عنوان پاامد در  ظر گرنت.در تح اق واضر با ایتفاده از مدل پاویتار روان  15اجتماعی می توان رشد شخدات

 - 18آموزش - 1۷کت از مراول آگاهیچنان نرض شده ایت از بعد روا شناختی باید برای ایتمرار شر  مشارکت 16شناختی

 از مفهو، لذت می توان در توصا  نرایند گذار از  این مراول ایتفاده کرد. ضمنا عبور کرد. 21و وناداری 20دلبست ی - 19جذ 

 

                                                 
1. Jess & Collins 

2. Participation  for Personal Wellbing(PPW) 

3. Personal   Referenced Ecellence (PRE) 

4. Elite  Referenced Ecellence (ERE) 

5. Bailey et al. 

6. Bio psychosocial 

7. Long-Term  Athlete Develop ment(LATD) 

8. Balyi 

9. Active Start 

10. FUNdamentals 

11. Learn to Train 

12. Train to Train 

13. Train to Compete 

14. Train to Win 

15. Elite  Referenced Ecellence (ERE) 

16. Psychological   Continumm  Model(PCM)  

17. Knowledge 

18. Education 

19. Attraction 

20. Attachment 

21. Loyalty 
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رکت کننده در ورزش هم ا ی معرنی  شده ایت که در این تح اق بر تاکنون مدل یا مراولی برای تویعه شگیری: نتیجه

های یازمان بهداشت جها ی می توان این مراول را به عنوان تویعه پایدار ورزش هم ا ی و یالمتی پایدار در  ایاس توصاه

. نعالات 4و  3. نعالات بد ی برای آمادگی جسما ی3 2. نعالات بد ی برای یالمتی2 1. .ز دگی پر تحرک یا نعال1 ظر گرنت: 

د ی پایدار ش هم ا ی و صهرما ی در  هایت باید تویعه نردی را با نعالات ب.  البته هر دو شرکت کننده در ورز4بد ی در ورزش

 ادامه دهند.  5ا، العمردیا ما
 

 

 تویعه ورزش  ورزش برای تویعه  تویعۀ پایدار  ورزش در مسار تویعه و صلح کلیدواژه ها:

 

 منابع:

:  نخبه مدیریت ورزش(. 1394رمضا ی  ژاد   روام؛ هژبری  کاظم؛عادی  وسان؛ ریحا ی محمد؛ عس ری  بهمن) .1

 تجربه کشورهای مونق  ا تشارات شمال پایدار  آمل  دا ش اه شمال.

2.Henriksen  Kristoffer(2010).The Ecology of Talent Development in Sport , PhD 

Dissertation ,University of Southern Denmark.   

  

                                                 
1. Living  active 

2. Physical  activity for Health 

3. Physical  activity for Fitness 

4. Physical  activity for Sport 

5 Life- Long physical activity 
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 های توسعه ورزش از طریق ورزش دانشگاهی  شناسایی مولفه

 
 محمد پورکیانی*1، علی افروزه2

 

 ایران. ،تهران، شهید بهشتی، دانشگاه علوم ورزشی و تندرستیورزشی، دانشکدۀ و رسانه  مدیریت، گروه مدیریت ورزشی استادیار. 1

 مسئول(.)*نویسنده 

  ن.، ایراتهران، تهران، دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیورزشی، دانشکدۀ  مدیریت، گروه دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی. 2

*Email: (m.pourkiani46@gmail.com) 

  دهیچک

 زمینه و هدف:  

ویهعه وری ملهی  تویهعه اصتدهاد و همچنهان تهای مختل  جامعه موجب انزای   شاط اجتماعی  بهرهبخ  تویعه ورزش در

ایهن پدیهده  باشهد شود. با توجه به ماهات نعالات های ورزشی که زمانه یاز اصلی تربات  اروی ا سا ی یهالم مهینرهنگ می

د نایهایی مهوارکنهد. وهال  شود کافات ز دگی انراد ایفا مهیای یالم و همچنان ارت ا و بهب    موثری در دیتاابی به جامعه

ه ایهت از آن به رید. پتا سال ورزش دا ش اهی باعث شهدهها ضروری به  ظر میاثرگذار بر تویعه ورزش و تالش برای ارت ا آن

ق رزش از طریهویهعه وههای تعنوان ابزاری برای تویعه کشورها  ا، برده شود. در همان رایتا  مح  ان بر آن شهد د تها مولفهه

 ورزش دا ش اهی را شنایایی کنند. 

 روش کار: 

شهامل  باشد که به روش تحلال محتوا و با هدف کهاربردی ا جها، شهد. جامعهه آمهاری پهژوه پژوه  واضر از  وع کافی می

وری آجمهعگاری به صهورت هدنمنهد ا جها، شهد. همچنهان  خب ان ووزه مدیریت ورزشی و ورزش دا ش اهی بود د که  مو ه

هها از روش تحلاهل دهمداوبه ا جا، شد. به منظور تحلال دا ۷ها ادامه یانت و در  هایت اطالعات تا زمان ریادن به اشباع داده

ده الب پاهاده شهها  ابتدا پ  از گوش دادن چندباره هر مداوبه و خوا دن خط به خط مطمحتوا ایتفاده شد. برای تحلال داده

ه هها و در ها مشخص شد؛ یپ  کدبندی باز برای شنایایی زیهر مولفهارت مهم موجود در محتوای دادهها  عباز صوت مداوبه

 های اصلی شنایایی شد. های مشابه در یک گروه  مولفه هایت با صرارگاری زیر مولفه

 یافته ها: 

-ندی شد. مولفهبزیر مولفه طب ه  43مولفه اصلی و  8ها  اثرات تویعه ورزش از طریق ورزش دا ش اهی   در با تحلال مداوبه

در  وتویعه منابع ا سا ی  تویعه اصتدادی  اجتماعی و نرهن ی  تویعه زیریاخت  تویعه پایدار  تویعه دا   های اصلی شامل 

  هایت تویعه دیپلمایی بود. 

 نتیجه گیری: 

-ات تویعها از اثرتان یطح کالن صرار گارد گارشود ورزش دا ش اهی با  از پا  مورد توجه تدمامبه طور کلی پاشنهاد می

 مند شد.  ای آن بهره

 ورزش دا ش اهی  تویعه ورزش  تویعه پایدارکلید واژه ها: 
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 مقدمه: .1

ویهعه وری ملهی  تویهعه اصتدهاد و همچنهان تهای مختل  جامعه موجب انزای   شاط اجتماعی  بهرهتویعه ورزش در بخ 

ایهن پدیهده  باشهد ماهات نعالات های ورزشی که زمانه یاز اصلی تربات  اروی ا سا ی یهالم مهیشود. با توجه به نرهنگ می

ه بهی  بها توجهه کنهد. از طرنهای یالم و همچنان ارت ا و بهبود کافات ز دگی انراد ایفا مهی    موثری در دیتاابی به جامعه

(. در 1) شهودرده میی و همچنان تعامل با دی ر کشورها  ا، بکارکرد نراملی ورزش  از آن به عنوان ابزاری برای تویعه دیپلمای

ه رزشی برای همهها و تجار  وشود نرصتها تالش میها  نرایندها و اصداماتی ایت که از ترکاب آنواصع تویعه ورزش  یاایت

(  2008ران )ادو و همکها(. البته که مفاهام مختلفی برای تویعه ورزش مطرح شده ایهت؛ یهوتاری2انراد جامعه به وجود آید )

هها و یهازد در گهروهدا ند که انراد جامعه را صادر میها و نرایندهایی میها  نرصتتویعه وزش را مشتمل بر یاختارها  یاستم

اهز تویهعه طب ات خاصی در ورزش و تفریحات شرکت کنند و عملکرد خود را تا یطح دلخواه ارت ا دهند. برخی پژوهشه ران  

-رزش مهیدهی بهتهر بهه وهای ورزشی برای خدمت و یروی و ارت ای همه انراد درون ورزش و تویعه یازمانورزش را رشد 

مشارکت و اجهرا در  های موثرتر ارت ا و انزای  عالصه وی بهتر و روشتویعه ورزشی باید در رایتای طرا (. به طور کلی 3دا ند)

ویهعه تمرتبط با  پایدار آن در جامعه  شنایایی عوامل یازما ی و مدیریت ورزش باشد. با توجه به اهمات تویعه ورزش و اثرات

رها و ههای ایایهی کشهوهها و دغدغههطوریکه ایهن موضهوع بهه یکهی از چهال ورزش با  از پا  مورد توجه صرار گرنته  به

ا ضروری به  ظر های ارت ا آن(. لذا شنایایی موارد اثرگذار بر تویعه ورزش و تالش بر4های ورزشی تبدیل شده ایت)ندرایاون

ا ش اهی ایهت  دالمللی به آن شده ایت ورزش ای در یطوح بانهای اخار توجه ویژهرید. یکی از موارد ایایی که در یالمی

یهن موضهوع  پتا سال ورزش دا ش اهی باعث شده ایت از آن به عنوان ابزاری برای تویعه کشهورها  ها، بهرده شهود. علاهرغم ا

ا آن شهد د ته ر ایران توجه چندا ی به ورزش دا ش اهی و اثرات مثبت آن  شده ایت. در همان رایهتا  مح  هان بهرمتایفا ه د

 های تویعه ورزش از طریق ورزش دا ش اهی را شنایایی کنند. مولفه

 

  شناسی:روش .2

مل ژوه  شاپجامعه آماری  باشد که به روش تحلال محتوا و با هدف کاربردی ا جا، شد.پژوه  واضر از  وع کافی می

ری آوجمع گاری به صورت هدنمند ا جا، شد. همچنان خب ان ووزه مدیریت ورزشی و ورزش دا ش اهی بود د که  مو ه

ه در پژوه  کافی تاکادی مداوبه ا جا، شد.   ظر به اینک ۷ها ادامه یانت و در  هایت اطالعات تا زمان ریادن به اشباع داده

اابی به هت دیتباشد. جخمان آماری وجود  دارد و مهم ارزشمند بودن  مو ه با توجه به هدف پژوه  میبر م ااس و یا ت

ر برریی مرو وها داوبهمها )پااده کردن ها با ایتفاده از مطالعه و برریی مستمر دادهها و م بولات آنصحت  ایتحکا، داده

ها ادهال دلبه منظور تح ها تویط همکاران ا جا، گرنت.یه و تحلال دادهها تا پادای  درون مایه های اصلی( باز  ری و تجزآن

رائه اائل علمی ر ول مسها پایخ منایبی داز روش تحلال محتوا ایتفاده شد؛ تحلال محتوا با طب ه بندی  تحلال و تباان داده

از صوت  ااده شدهخط به خط مطالب پ ها  ابتدا پ  از گوش دادن چندباره هر مداوبه و خوا دنکند. برای تحلال دادهمی

ر پ  به طوها مشخص شد؛ یپ  مفاهام منایب )کد باز( آن تعاان و یها  عبارت مهم موجود در محتوای دادهمداوبه

باز بر   د. کدهایشها موجود و م ایسه مستمر کدهای باز در طب ات مشابهی صرار داده ها و تفاوتهمزمان بر ایاس شباهت

تعاان  های اصلی  مولفهها را تشکال داد د؛ و در  هایت با ادغا، طب اتدر یک طب ه صرار گرنتند؛ و زیر مولفه ایاس مشابهت

 شد. 
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 ها . یافته۳

 ها طبق جدول زیر ارائه شد. ها و زیر مولفهها  در  هایت مولفهپ  از تحلال یانته

 

 زیر مولفه مولفه

 

 تویعه منابع ا سا ی

 های ورزشیمرباان و داوران در رشتهتوا مندیازی 

 توا مندیازی مدیران و کارکنان اجرایی در ووزه ورزش

 پرورش رهبران جوان در ورزش 

 تویعه  هضت داوطلبی در ورزش

 

 تویعه پایدار

 ومایت ورزش دا ش اهی به وفو محاط زیست

 ها و پرورش ایتعدادها ایجاد مراکز ایتعدادیابی در دا ش اه

 ایجاد مراکز پای  تندریتی و مشاوره ورزشی

 ها  ادارتندرایاون آموزی های مختل  ورزش کشور)دا  تعامل ورزش دا شجویی با بخ 

 کل و ...(  

 

 

 

 تویعه نرهنگ ورزش

 در جهت تویعه و ترغاب به ورزش اثربخشی دا شجویان در خا واده

 جهت تویعه و ترغاب به ورزش    مرجعات ایاتاد ووزه ورزش در جامعه در 

 تویعه گفتمان ورزش

 تویعه نرهنگ تماشاگری 

     پرر گ دا شجویان در جامعه به عنوان یفار ورزش

 بهبود یبک ز دگی نعال جامعه 

 

 هاتویعه زیر یاخت

 ای گاری از اماکن ورزشی در ورزش هم ا ی  صهرما ی و ورنهبهره

 ها ها در دا ش اهدا شجویی و تویعه زیریاختبرگزاری رویدادهای 

 ها و به تبع آن اماکن ورزشی در کشورتوزیع جغراناایی دا ش اه

 وجود با ک اطالعاتی ورزش دا شجویی در کشور 

 

 

 دیپلمایی ورزشی

 صرارگاری کاروان دا شجویی ایران در بان ده کشور برتر د اا 

 های بان المللی در نازو کسب کریی

 تویعه و ایجاد وسن  ات با کشورهای همسایه

 کاه  تن  های یاایی در یایه ورزش دا ش اهی

 شناخت و درک بهتر یاایی کشورها در پرتو ورزش دا ش اهی 

 امکان کسب مازبا ی رویدادهای ورزش دا شجویی 

 ها ارتباطات منایب بان المللی بان دا ش اه

 

 

 تویعه اصتدادی

 ی بازار ورزش تویعه

 هاها و کاه  هزینهوری از اماکن ورزشی دا ش اهبهره

 انزای  تولاد  اخالص ملی 

 انزای  اشتغال  

 انزای  تولادات و کاالهای ورزشی 

 به روز شدن محدوالت ورزشی مطابق یلا ه جامعه دا ش اهی

 کاه  جر، و جنایت در جامعه  
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 کاه  مدرف مواد مخدر  اثرات اجتماعی  

 جذ  مخاطبان باشتر با دا ش اه نعال

 کاه  تبعاض های صوماتی یا زبا ی 

 بهبود یرمایه اجتماعی 

 های برابر ورزشی  ایجاد نرصت

 تویعه عدالت جغراناایی 

 

 

 تویعه دا  

 های علمی و کاربردیپژوه 

 تخددی در رایتای بهبود عملکرد ورزشکارانتولاد محتوای 

 تولاد دا   و تویعه اصتداد دا   بناان

 علمی شدن ورزش در همجواری با دا ش اه 

 های ورزشی طراوی و یاخت اپلاکاشن

 

 گیری: .نتیجه۴

هی از دا ش ا داد ورزشهای تویعه ورزش از طریق ورزش دا ش اهی بود.  تایج  شان هدف از پژوه  واضر شنایایی م وله

ت و در  های تویعه منابع ا سا ی  تویعه اصتدادی  اجتماعی و نرهن ی طریق تویعه زیریاخت  تویعه پایدار  تویعه دا   

 ها با اهت. دا ششود. یکی از موارد ملموس در این ووزه  تویعه دا   ایتویعه دیپلمایی منجر به تویعه ورزش کشور می

تداد دا   دا   و تویعه اص داتول  بهبود عملکرد ورزشکاران یدر رایتا یتخدد یمحتوا داتول ی و کاربرد یعلم هایپژوه 

شود. یمر ورزش دمنجر به تویعه ورزش و همچنان تح ق اصتداد م اومتی  با دا ش اه یشدن ورزش در همجوار یعلمو  انابن

ه باصتداد پایدار و  د د تویعه دا   یکی از راهبرهای مهم در تح ق(   شان دا1392در همان رایتا خالو باصری و همکاران )

(. یکی از 5کند)خدوص م اومتی ایت. ورزش دا ش اهی از طریق تویعه نرهنگ     مهمی در تویعه ورزش کشور بازی می

ند یکی از کی( در همان زمانه باان م1386یازی ایت. رهبری )زیر م والت مهم شنایایی شده در این مولفه  گفتمان

ر دضور  خب ان ورید با توجه به ورود  خب ان و روشنفکران در این ووزه ایت. به  ظر می ملزومات تویعه گفتمان در جامعه 

 شودنهاد میتوا د به خوبی ایجاد شود. به طور کلی پاشجامعه می گفتمان یازی در ووزه تویعه ورزش در ورزش دا ش اهی 

 د.  مند شهای آن بهرگاران یطح کالن صرار گارد تا از اثرات تویعهپا  مورد توجه تدمام ورزش دا ش اهی با  از

 

 منابع:.5

 

ای و تحلال اثرگذاری ورزش ورنه'(. 1396پورکاا ی, محمد, ومادی, مهرزاد, گودرزی, محمود, خباری, محمد. ) .1

 :pp. 55-72. doi(, 42)9, مطالعات مدیریت ورزشی, 'صهرما ی بر تویعۀ ورزش

10.22089/smrj.2017.454.1143 

 ,مجل  و راهبرد .(. مبا ی تویعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران1396رمضا ی  ژاد, روام, هژبری, کاظم. ) .2

24(91), 233-263. 

3. Sotiriadou, K. (2009). "The Australian Sport System and It's Stakeholders: 

Development of Cooperative Relationships", Journal of Sport in Society, 12 (۷.)  

(. )برریی یطوح اثرگذار بر مازان مون ات های بان 1390روام رمضا ی  ژاد و محمد ریحا ی ) وسان عادی  .4

 یران المللی در ورزش(  کتابچه همای  مدیریت و بر امه ریزی در نوتبال پایه  آکادمی ملی نوتبال ا

د ح ق اصتداترایتای  پایه؛ ابزاری راهبردی در اصتداد دا  ری  صریشی  شایان  جعفرزادگان  امار ) مهدیه خالو باص .5

  ( همای  ملی     یبک ز دگی در اصتداد م اومتی1392) م اومتی
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 اهداف توسعه پایدارنقش ورزش در 
 

 اسفندیار خسروی زاده

 علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ 

(es70kh@yahoo.co.uk)*Email: 

 . مقدمه1

تاکاد  ههداریبههر تویههعه پابرای م ابله با این وضعات   ایت. منابههع محههدود یو دارا ههراابههه یههرعت در وههال تغجهان 

 ریاده ایتتدویب  مطرح و بههمه کشورها  برای 1پایدار تویعه اهدافبر امه تویط جامعه جها ی بدین منظور   شده ایت.

شده ایت و اهداف کالن و اجتماعی  اصتدادی و زیست محاطی تعری   ابعادعنوان یاستم تلفاق کننده تویعه پایدار به . (1)

ابعههاد   ا سجا، و وابست ی  تعادل بان و ههوق بشههر ههتیرعادر این اهداف   .(2نرعی  از برای آ ها تدوین شده ایت )

 ایههتاههها و ی تیاولو  ههها تاتویههعه  ظرنبودن و توجه به مازان  یجها ههی  طامح سههتیو ز یاجتماعههی و اصتدههاد

 یهههاندینرادر اهههداف این ادغهها،  یچ و   ههنااو تع صابه عههالوه  تشههخ. کشههورها مههد  ظههر بههوده ایههت یها

 (.1ی بر عهده دولت هایت )مل یو راهبردههها یگذار ایههتای  یههزیر بر امههه

بسااری از یازمان های (؛ بطوریکه 3 از مورد توجه روز انزون صرار گرنته ایت ) در تویعه پایدار     ورزشدر این رایتا       

و اجرا کرده ا د. با وجود این  به  ظر می رید به تالش های باشتری برای  ورزشی بر امه ها و اصداماتی را در این زمانه تدوین

ترویج تویعه پایدار و اهداف آن در یازمان های ورزشی کشور  ااز باشد. بر این ایاس  در این م اله یعی بر این ایت که بطور 

 اجمال به     های مهم ورزش در اهداف تویعه پایدار پرداخته شود.

 ی. روش شناس2

یر ها  و یا   یایتواین م اله به صورت کتابخا ه ای و مروری ا جا، شده ایت. بدین منظور  از مطالب موجود در کتا  ها  

 منابع اینتر تی برای گردآوری اطالعات ایتفاده شد.

 . یافته ها۳

در  وتعاان  کتشههرا یههعادت  عدالههت  و ههن اکرامههت  مههرد،  کههره زم هوجهه بطور کلی  در بر امه تویعه پایدار ش 

  یع صومههتنههو و وفاظههت و یصلههح  شههمول اجتماعهه  یو و ههوق بشههر  عدالههت اجتماعهه رامههتبههر اصههول کآن 

 (. 1) ایههتتاکاد شده  ییمشههترک و پایههخ و تامسههئول ی و زبا  ینرهن هه

کالن تویعه پایدار شامل رنع اهداف  (.1ایت ) 3اختداصیهدف  169و  2هدف کالن 1۷بر امه تویعه پایدار متشکل از      

رشد  ؛پایدارپاک و ا رژی  یالم؛ آ  ؛جنساتی عدالت ؛با کافاتو پرورش آموزش  ؛ز دگی یالمیالمتی و  ؛گرین یرنع  ؛ن ر

 مسووال ه؛مدرف  مسکو ی؛های و مکان امن  مودن شهرها ها؛ کاه   ابرابری ؛زیریاختصنعت   وآوری و  ؛اشتغال واصتدادی 

و صلح و عدالت؛ و جلب مشارکت هم ا ی برای دیتاابی به این اهداف  ؛زیست بو، ها ایتفاده پایدار از ؛منابع آبی ؛آ  و هوا

 (. 3ایت )

                                                 
1 . Sustainable development 

2 . Goals 

3 . Targets 

https://vista.ir/m/a/39gp6
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ز دگی یالم و ا سان یالم  جامعه یالم و ز دگی یالم هدف تویعه پایدار ایت. عملکرد ا سان یالم ایت که از یک طرف      

تویعه در این رایتا   .شودیازد. مدل عملکرد ا سان از یه عندر محاط  نعالات و ا سان تشکال میجامعه یالم را نراهم می

 (. 4) اصدا، ایایی برای تامان و تربات یرمایه ا سا ی یالم و تندریت یک وظافه ملی ایت و ورزش یکتربات بد ی 

از طرف دی ر  ورزش دارای نرصت های منحدر به نرد جهت ا جا، اصدامات جها ی برای تویعه ایت. ورزش به عنوان یک     

و به دالیلی همچون صابلات ایجاد تحمل  ابزار م رون به صرنه و منعط  برای گسترش صلح و اهداف تویعه مد  ظر بوده ایت

(  پتا سال های زیاد  3ن  اهداف یالمتی  تعلام و تربات و مشارکت اجتماعی )و ترویج اوترا،  توا ا یاختن جوا ان و ز ا

( یک توا مندیاز مهم برای تویعه پایدار محسو  می 5جها ی شدن  زبان عمومی  تاثار روی جوامع و گروه های اجتماعی )

عالات جسما ی از صبال بازی  تفریحات یالم  رصابت های ورزشی و ورزش های بومی منظور از ورزش  تمامی شکل های نشود. 

و محلی ایت که در آمادگی جسما ی  یالمت ذهنی و تعامل اجتماعی     دار د. ورزش دارای ذی  فعان مختل  در بخ  

های ورزشی بان المللی و ملی   های دولتی و غاردولتی مثل کماته های بان المللی و ملی المپاک و پارالمپاک  ندرایاون

شوراهای ورزش  هاات های ورزشی  تام ها و لاگ های ورزشی  یازمان های ورزشی شهری  بن اه های تویعه ورزش  یازمان 

 (.  6ها و شرکت های تجاری و همچنان انراد مختل  ما ند ورزشکاران  مرباان و ... ایت )

ه ب مایند.  کن ایفاهستند که     ورزش در تویعه پایدار را به بهترین شکل ممهر یک از یازمان های مذکور در تالش      

زی ن مالک باه عنوابعنوان  مو ه  کماته بان المللی المپاک به عنوان یک یازمان برای خود ال وی     در تویعه پایدار؛ 

شی و کمک ها، بخنب  المپاک موضوع الهای المپاک در خط م د، موضوع پایداری در بازی های المپاک؛ و به عنوان رهبر ج

ای هووزه  به ذی  فعان این جنب  برای تویعه پایدار ورزش در یرتایر جهان را مطرح کرده ایت. بدین منظور  روی

مسکن  مدرف  ری ها مختلفی ما ند یالمتی  تعلام و تربات با کافات  عدالت جنساتی  اشتغال و رشد اصتدادی  کاه   ابراب

وی   ل   ار ون  ومل آآ  و هوا تاکاد کرده ایت. به عنوان  مو ه  در ووزه زیریاخت ها  تامان منابع و مدیریت مسووال ه  

رزش ها     و یریاختکار  و اصلام یا آ  و هوا تاکاد و در هر کدا،     ورزش را مشخص کرده ایت. برای مثال  در مولفه ز

ترویج  امع محلی روی جو ایجاد یازه های بادوا، تر  اماکن دارای تاثارات مثبتدر مواردی ما ند ایتفاده وداکثری از اماکن  

ورزشی در تالش  در این رابطه  امروزه بسااری از یازمان های (.۷) اماکن وانو محاط زیست و ذخاره آ  عنوان شده ایت

ته باشند    داشف تویعه پایدار  هستند که     ورزش را در این اهداف روشن و شفاف کنند و در تمامی مولفه های اهدا

 (. در م اله واضر  از تالش بر این ایت که این     ها مطرح شو د.8)

 . نتیجه گیری۴

 ت کشورهایمکن ایورزش در بسااری از اهداف تویعه پایدار     های مهمی دارد. از این رو  با توجه به چال  هایی که م

به این  کشور  از ی ورزشیپایدار با آن مواجه شو د  به  ظر می رید باید یازمان هاجهان و بویژه کشور ایران در زمانه تویعه 

 صاق اهدافناخت دشموضوع مهم بپرداز د. در این رایتا  برای ایفای     ورزش در اهداف تویعه پایدار به مواردی ما ند 

ای  و پارکت  مشی ها و بر امه ها مش تویعه پایدار از طریق ورزش و یپ  تدوین بر امه های هماهنگ  تمرکز روی خطی

رزش و تویعه پایدار (. اماد ایت طرح موضوع و9ارزیابی بر امه ها  یرمایه گذاری روی مهارت ها و ظرنات یازی  ااز ایت )

 بتوا د در این زمانه موثر واصع شود.

 . منابع5
 برای تویعه پایدار  ترجمه مهر از پاروز  اک  2030(. دگرگون یاختن جهان ما: دیتور کار 1398. یازمان ملل متحد )1

www.un.org.ir  
 .۷6-43(: 49)4  مدیریت علو، ا سا ی؛ بسط مفهومی تویعه پایدار (.1385)  جفی غالمعلی  زاهدی شم  السادات. 2

3. Achieving SDGs through Sport: Partnerships and institutional responses for greater coherence and 

effectiveness (2017). Lausanne. www.metropolelemanique.ch 

   و  یایت ویستا. داری    ورزش در تویعه پا(. 1398همدا لو ایماعال ). 4
5. Office of the permanent observer for the International Olympic Committee to the United Nations (2015). The 

Contribution of Sport to the Sustainable Development Goals and the post-2015 Development Agenda, 

www.sportanddev.org  

https://vista.ir/m/a/39gp6
https://vista.ir/m/a/39gp6
https://vista.ir/m/a/39gp6
https://vista.ir/m/a/39gp6
https://vista.ir/m/a/39gp6
http://www.un.org.ir/
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=2242
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=2242
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=33619
http://www.metropolelemanique.ch/
http://www.metropolelemanique.ch/
http://www.sportanddev.org/
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6. Dudfield, O., Dingwall-Smith, M. (2015). Sport for Development and Peace and the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, www.thecommonwealth.org/sport-development-and-peace  

7. The International Olympic committee (2017). IOC Sustainability Strategy, www.olympic.org  

8. Lemke, W. (2016). The Role of Sport in Achieving the Sustainable Development Goals, UN chronicle, L3 (2). 

 

 

 

 های جمعی در توسعه پایدار ورزشنقش رسانه

 
 حمید قاسمی

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور 

 چکیده

ه أیاد ریادتن     به های تویعه در ورزش  ایهای جمعی بر ا واع ابعاد و مؤلفههای مختلفی برای روی     ریا هدر برریی

ج معنای رای در «یدارپا» تأکاد دارد. همچنان کلمه« رشد از ابعاد مختل »ایت. تویعه مفهومی چند بعدی و نراتر از رشد بر 

« رزشپایدار و هتویع»و، ایت که در اینجا بر متوازن بودن تأکاد دارد. بر این ایاس مفه« ما ا  ما دگار و بادوا،»به مفهو، 

 پایدار تویعه .ایت نه ورزشدر زما« زیستی محاط و اصتدادی اجتماعی » مختل  ابعاد در توازنم و جا بههمه ایتویعه یعنی 

 بدون منابع  از فادهایت و ز دگی شرایط آن در که شودمی متدور بشری جوامع برای را مطلو  ایآینده که ایت نرایندی

های جمعی که بر هر ریا ه .یازدمی برطرف را ا سان  اازهای وااتی  های ظا، ثبات و زیبایی یکپارچ ی  به ریا دن آیاب

ا رین محورهتاشد. مهمتوا د در این  وع تویعه     مؤثری داشته بشود  میگاری مخاطبان توده اطالق می وع ریا ه با هدف

 هبرد  خسترد. رال کتوان در یه راهبرد ایایی د باهای جمعی در تویعه پایدار ورزش را میمندی از     ریا هبرای بهره

ه بهبرد دو، یت. رااایجاد زبان و باان مشترک درباره تویعه پایدار ورزش در متولاان تویعه پایدار ورزش در یطح جامعه »

. راهبرد داص دارداخت« های جمعیایجاد زبان و باان مشترک درباره تویعه پایدار ورزش در تولادکنندگان محتوای ریا ه»

 در خدوص تویعه پایدار ورزش ایت.  « اینزایی ریا هاهم»یو،  از رویکرد 

 ایانزایی ریا ههای جمعی  ورزش  تویعه پایدار  همریا ه واژگان کلیدی:

  

http://www.thecommonwealth.org/sport-development-and-peace
http://www.olympic.org/
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 نقش ورزش در آینده توسعه ایران
 دکتر رسول نظری

 دا شاار دا ش اه آزاد ایالمی واود اصفهان )خورای ان(
 

 

 چکیده

 را جتماعی تحوالتیملموس ایت  چرا که  وع   رش به این واژه در ادباات ا و روشن مفهومی مرد،  عمو، برای تویعه اکنون

 و آزادی از باالتری طحبا ی را آ ان اجتماعی زیست دی ر یوی از و  موده  همراه باشتری رناه با را آ ان ز دگی یو یک از که

ه بی شاخص ب وبی تعان  منتهی  کته صابل تامل اینکه در ووزه تویعه یک مفهو، کامالً ا تزاعی بوده و می یازد. همراه عدالت

یتی و   تندرآ چه مسلم ایت ورزش یک پدیده اجتماعی و نرهن ی ایت. امروزه ورزش رمز یالمت تحلال آن می پردازیم.

شود  می ومی جامعه و انزای   شاط اجتماعی در جامعهمت عمباشد و تویعه آن  از باعث ارت ا یالپویایی یک جامعه می

عه تویا کند. توا د در غنای نرهن ی جامعه      مهمی را ایفهمچنان ورزش به عنوان یک پدیده ترباتی  یاز ده و مفاد می

زشی برای ورار  ورزش به یاایت ها  نرایند ها و اصداماتی گفته می شود که از ترکاب آ ها تالش می شود نرصت ها و تج

 و محاطی تتحوال و تغاار معرض در هما ند یایر بخشهای اجتماعی به  ظر می رید بخ  ورزش همه انراد به وجود آید.

 ود. شیتفاده تویعه ورزشی باید در برآورده یاختن اهداف اجتماعی  یاایی  اصتدادی و نرهن ی ا صرار دار د. جها ی

اصداماتی گفته می شود که از ترکاب آ ها تالش می شود نرصت ها و تجار  ورزشی تویعه ورزش به یاایت ها  نرایند ها و 

  ورزش 3  ورزش صهرما ی2  مشارکت ورزشی1برای همه انراد به وجود آید. این تعری  با چند مفهو، دی ر ما ند ورزش هم ا ی

عی  بهداشتی  روا شناختی و ت ویت ورزش هم ا ی با اهداف ترباتی  اجتما پاو د خورده ایت. 5و ورزش  خبه 4ورنه ای

یرمایه اجتماعی د بال می شود. در این رایتا منظور از مشارکت ورزشی  نعالات مستمر و  ظامند انراد در یک رشته ورزشی 

خاص ایت که با هدف پاشرنت در عملکرد ورزشی و ریادن به اهداف صهرما ی و ورنه ای و دی ر منانع اجتماعی و اصتدادی 

در یطح صهرما ی و ورنه ای به دلال ویژگی خاص خود ما ند رصابت و پاروزی محوری  تدارک و پاداش مالی  ی شود.د بال م

ها و تماشاگران را به خود اختداص داده و در این وان تعهدات و وصی و صا و ی از یازما ها ورزشکاران  توجه دولت ها  ریا ه

ورزش  خبه ن ط بخشی از ورزش صهرما ی و ورنه ای ایت که با هدف کسب  .یا خدمات بساار ویژه و تخددی بهره می گارد

ورزش صهرما ی و هم ا ی و  رکورد و مون ات های ملی و بان المللی در باالترین یطح رصابت های ورزشی د بال می شود.

 سته ا د بان گرای  مرد، و مازان اهمات یرمایه گذاری روی آ ها از چالشهای مهم دولتها ایت. هر چند دولت ها هنوز  توا

 راهبرد های تعاان شده توازن ایجاد کنند.

به طور کلی دو رویکرد پایان به باال و باال به پایان در تویعه ورزش وجود دارد. در رویکرد پایان به باال نرض می شود که 

جلب مشارکت همه مرد، و ایجاد  تویعه ورزش باید از پایان ترین یطوح ورزش در هر، تویعه ورزش آغاز شود و هدف اصلی

محبوبات برای ورزش و نعالات بد ی ایت. در رویکرد باال به پایان  هدف مون ات بان المللی ورزشی ایت که در آن بر رشد و 

اعتالی یک با چند رشته ورزشی یرمایه گذاری می شود.. برای توجاه اثرات رویکرد باال به پایان دو پا  نرض را مطرح 

ول اینکه ورزش صهرما ی به علت کسب مدال  م ا،  شهرت  محبوبات و دریانت پاداشهای مادی ورزشکاران  جاذبه کرد د: ا

های ورزش صهرما ی  تبلاغات را نزو ی داده و باعث می گردد ورزشکاران  خبه     ال و را برای مرد، ایفا  موده و یبب توجه 

دیدی جذ  باش اه ها شده و مشارکت و رصابت در ورزش های پایه و عمومی ریا ه ها و عمو، مرد، شو د  در  تاجه انراد ج

                                                 
1 . Mass Sport / sport for all? Public sport 
2 . Sport Participation 

3 . Master Sport 

4 . Professional sport 
5 . Elite sport 
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شکل می گارد. در رویکرد باال به پایان این پا  نرض که عملکرد مونق ورزشکاران  خبه  مرد، را به مشارکت در نعالاتهای 

 بد ی و انزای  مشارکت هم ا ی تشویق می کند. 

یعه کشورهای را از منظر ورزشی دیتخوش پدیده های ش رنی کرده ا د شامل؛ مدلهای مختلفی که در ورزش د اا ایاس تو

که در کشورهایی متداول ایت که دولت مرکزی     اصلی و محوری دارد) مثل نرا سه  ایرلند  یو ان(. مدل  1مدل متمرکز

و یاستم های مدارس ایت.  بر پایه همکاری بان ندرایاون های ملی  کماته ملی المپاک  مویسات ورزشی دولتی 2شبکه ای

    اصلی برعهده باش اه ها ایت که عمومًا در آن بر صوی ترین و تجاری ترین ورزشها تمرکز می شود. در  3مدل باش اهی

در  4برخی کشورها که مسئولات ورزش بان دولت و یازما های غار دولتی ت سام شده ایت )آلمان و هلند(. مدل کار آنرینی

ری تویط خا واده برای اوج عملکرد نرز دان را  از می توان مدل کارآنرینی  اماد که در کشورهایی مشاهده  هایت یرمایه گذا

 می شود که منابع کانی برای کمک به ورزشکاران وجود  دارد و بسااری از آ ها به  اچار مهاجرت می کنند.

الری  است و در آن شاهد یک به  ظر می رید در  ظا، ورزشی که بسااری وصت ها بر ایاس شایسته یا 

هستام  خب ان پرورش  می یابند و اگر هم شایسته ای پادا شود یا با مکا از، های مدیریتی دولتی یعی در 5پروپروگا دایسم

صرار دادن آن زیر یایه خود داریم و یا آ ها را به  حوی از ووزه ورزش نراری می دهام. از همان رو ایت که جامعه ما بخدوص 

ورزش به یمت رصاق شدگی در وال ورکت ایت. در یاستمی که ایاس آن بر  ظا، شایسته یاالری  شایسته خواهی   جامعه

شایسته یابی  شایسته پروری  شایسته گزینی  شایسته داری  باشد انراد بی یواد رشد  موده و ماودل وضور انراد بی یواد 

 در مدیریت در ورزش  وضعات موجود ورزش خواهد بود.

ر می ام  به  ظشته باشاگر رصد هوشمندا ه ای که از وضع موجود ورزش ایران با یک دیدگاه کالن   ر و جامع دادر این رایتا 

ریت ورزش زه مدیرید وضع پاچاده ورزش ایران برآمده از ا باشت  اکارآمدی مدیریتی در  ظا، واکم بر ورزش ایت. در وو

ن ا ول  مودبد و و ب ذاریم بدون مچ گاری باید در یک اتاق شاشه ای مدیریت  مو اگر مبنا را بر وریم داری  ه وریم دری

 مسائل راهبردی ورزش از پایه مشکالت را برطرف  مود.

 : آینده  تویعه  یاایت  ورزش  راهبردواژه های کلیدی
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 چالش های پژوهش در بستر سیاست ها و منابع در ایران
 

 حسن کالشلو. 2محمد رضا فضلی، . 1

 Mohafazli@gmail.comان های راهبردی وزارت ورزش و جوا رئا  مرکز مطالعات و پژوه  -1

 ورزش و جوا ان های راهبردی وزارتمطالعات و پژوه معاون تویعه پژوه  مرکز  -2

 

 
 چکیده: 

 ر دا ه  پها امروزه علو، و نناوری     و اهمات روزانزو ی در تویعه جوامع بشری داشته و جهان به یمت اصتداد مبتنی ب

ری و اهت و  هوآوایهه خالصمی رود. تویعه ی پایدار و همه جا به باشتر مبتنی بر تویعه نناوری ایت و تویعه نناوری  از بهر پ

ز و تح اهق  ا ا جا، پهژوه   تویعه علمی ا جا، می شود و دیتاابی به تویعه علمی  از از طریق مطالعه و پژوه  ماسر ایت.

ههای وری در بخ شود  چرا که موجهب انهزای  بههرهترین عوامل تویعه محسو  میهای اعتالی کشورها و یکی از مهم شا ه

یهد ر آینهده بااصتدادی کشور خواهد شد. به باان دی ر اگر امروز پژوه  را کم اهمات نرض کرده و بهرای آن هزینهه  کنهام  د

هایی که موضوع پژوه  و تح اق در ایران و یایر کشورهای دروهال تویهعه بها آن ری را متحمل شویم. چال تی گزافهزینه

های دولتهی و خدوصهی و آوهاد مهرد،  سهبت بهه تح اهق  مواجه هستند. نرهنگ پژوه  یا مازان وسایات مدیران  شرکت

مهی ه که م ایفا می کند  توجه به پهژوه  ایهتآ چه در  ظا، آموزشی صرن واضر     ایایی و مه پژوه  و پژوهش ر ایت.

اصل مهی شهود وباشترین تاثار آن در تویعه ی کشور زما ی  .توان آن را از پایه های ایایی و عمده در تویعه جوامع دا ست

یهران اموا هع نرهنهگ پژوهشهی در  .که نرهنگ پژوه  در ماان اصشار مختل  جامعه به خدوص جامعه علمی تجلی پادا کند

 ای ثمهر بخه هها و رنع آ ها می توا د در گرای  و ا جا، پژوه  چال  برا  ازی ایت که توجه به این موا ع و چال  مسئله

هایی که پژوه  در ایران با آن مواجه ایت  مشابه تما، کشورهای در وال اصوالً مشکالت و چال .در تویعه علم راه گشا باشد

ه بها  یهک یها چنهد موضهوع را مهورد برریهی و م ایسهبه این امر پرداخته ا د  عمهدتاً باشد. در بسااری از م االتی کهتویعه می

دلاهل  کشهورها را کشورهای دروال تویعه و تویعه یانته صرار داده و عد،  زدیکی اعداد و ارصا، آمارهای کشور ایهران بها یهایر

ها  یههم پهژوه  بهه ، اداری وزارتخا هدر  ظا ا د.  از جمله: روزمرگیاصلی عد، تویعه کشور و ضع  پژوه  در ایران شمرده

ها و ی پژوهشی بها توجهه بهه انهزای  تعهداد پژوهشه ران )ایهاتاد دا شه اهتولاد  اخالص داخلی  کاه  یا ثابت ما دن بودجه

 وهشه ر بههدا شجویان تحدالت تکمالی(   امشخص بودن جای اه تح اق و مح ق در کل یاختار بر امه ریزی کشور  تعهداد پژ

ار گروههی و ن هدان نرهنهگ کهجمعات  ضع   ظا، تدمام گاری  مدیریت  تعداد دا شجو به ایتاد  تعداد م اله به ایهتاد و و 

 .ضع  یرمایه گذاری برای تولاد دا   و بی توجهی به زای  تفکر و ا دیشه اشاره کرد

 کلاد واژه؛نرهنگ پژوه ؛تویعه پایدار یاایت ذاری و منابع

 

های کهاربردی را از   هاط ضهع  توان طوال ی و پرشمار بودن مراول مربوط به اجرای پژوه اجرایی کشور میهای در یازمان

 یازما ها معرنی کرد.

مدعای اصلی در این چکاده عد، توجه الز، و  ظا، مند به موضوع پژوه  از یوی بر امه ریزان و مدیران و مسئوالن ارشهد در 

های کالن کشور می باشد.کمبود اعتبارات پا  بانهی شهده و تخدهاص یانتهه در وهوزه ووزه یاایت گذاری و تدمام گاری

پژوه  و تح اق از یوی دیت ا درکاران  ظا، بر امه ریزی  ن دان ووهدت رویهه در وهوزه ههای  یاایهت گهذار در موضهوع 

گاهری  شهاخص ههای پژوه   راهکار های اثر بخ  بودن مطالعات و پژوه  های مرتبط بها یهطوح خهرد و کهالن تدهمام 

تح ا اتی مهم در  ظا، تویعه کشورو ارایه پاشنهادات و ا تظارات از جمله موضوعاتی ایت که یعی گردیهده ایهت تها در ایهن 
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های هوشمند در جوامع آینده  پژوه  و پژوهش ری مطالعه مورد برریی صرار گارد.با توجه به تویعه تولاد و بکارگاری یاستم

ها و بویژه ورزش بر عهده خواهد داشت و درایهران بسهتر پایدار و نرصتهای شغلی در همه ابعاد و ووزه     مهمی را در تویعه

پاتر دراکهر پهدر مهدیریت صهرن  های ا سا ی مرتبط با تربات بد ی و ورزش را نراهم خواهد آورد.الز، برای متخددان و یرمایه

یکم مدیریت  اروی ا سا ی دا   محهور ایهت. در وهال واضهر  باستم معت د ایت بزرگترین چال  مدیریت در صرن باست و 

 ظا، تعری   اجرا   ظارت و بهره برداری از پروژه ههای پژوهشهی در کشهور مشهکالت عدیهده ای دارد و شهاید بتهوان گفهت در 

روژه ههای بسااری از دیت اه ها  ظامی برای این موضوع وجود  دارد. تهدوین  ظها، ههای منایهب بهرای مهدیریت و ارزیهابی په

ه  ظهر مهی ریهد راه وهل تویهعه پهژوه  در ب .پژوهشی     مهمی در عملی کردن یانته های تح ا ات آینده خواهد داشت

کشور اضانه کردن یازما های جدیدی برای یاما دهی پژوهش ران  مدیریت بر آ ان  تشخاص صالوات و امثالهم  است. بلکهه  

های پژوهشی کارآمد  اشتراک اطالعات و با کهای اطالعاتی  تدوین شهاخص ههای تغاار   اهها  ظرنات یازی و تشکال شبکه 

ارزیابی  تسهال نرایندهای مدیریت پروژه های پژوهشی  ومایت تجهازاتی و امکا اتی از پژوهش ران  تسهال اجهرای بهه موصهع 

 .راه ولهای بهبود وضع موجود باشدصراردادهای پژوهشی و تدوین نرایندهای بهره برداری از  تایج تح ا ات می توا د جز 

د یاایههت ذاری و  ظهها، تح ا ههاتی پویهها موا ع مههدیریت و یههاختارهای پژوهشههی نرهنگ پژوه  نضههاهای ایههتا دار -

بنهدی نعالاتههای پژوهشهی و یههم پهژوه  از های پژوه  مشکالت بودجهپژوهشی تعدد و تداخل صوا ان و نراینه

کهه به آینده پژوهی در برخهی مواصهع ) اثربخشی پژوه    رش  اکارآمد وابسته ملی ارزیابی مربوط به تولاد  اخالدی

ترین های پشتابا ی عناوین نوق از جمله اصهلیغالباً امری نردی ایت( تشخاص به جای پشتابا ی و ومایت در ووزه

صهرار گرنتهه  باشند که در این م اله به صورت علمی مهورد برریهی و کنکهاشموا ع و مشکالت پژوه  در کشور می

 ایت. 

 

 منابع؛

 نرهنگ تح اق وموا ع پژوه  در  ظا، آموزش"(1388تددی ی  ،.تددی ی  ف ) -

 مبا ی  ظری وعملی پژوه  در علو، ا سا ی واجتماعی"(13۷4دالور  ع ) -

 تویعه تح اق رهاانت تح ق تویعه"اکبری  ، )بی تا( -

 پژوه  در یازمان(برریی مشکالت وتن ناهای   رشی ونرهن ی 1384آیاالری  ،) -

 پژوهشی ایران _نرهنگ علمی "طایفی  ع )بی تا(  -

 8  مجله اطالعات  شماره ."اهمات پژوه   موا ع وراهکارها"(1380نااضی  ع) -

   روز امه ایران"آیاب شنایی وضعات پژوه  در ایران"(1390پناهی  ، ) -
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 مدل پذیرش اکوسیستم فضای ابری در ورزش 

 

 ر* مژگان خدامرادپو

 ان.نندج  ایردج   یایتادیار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه آزاد ایالمی واود ینن*

Mmoradpoor2003@gmail.com))*Email:  

 چکیده

یک بری هما ند نضای ا های جدیدوریآتسلط برننهای  وین اطالعاتی و متمایل شدن به ایتفاده از یاستم زمینه و هدف:

ذیرش ایتای پر. لذا تح اق واضر به ینج  آمادگی یازمان های ورزشی در شود الزا، و ضرورتی اجتنا   اپذیر تل ی می

 نضای ابری برایاس یک مدل ترکابی چهار بعدی می پردازد.

کل  مدیران وکارکنان روش پژوه  واضر توصافی از  وع همبست ی بود. جامعۀ آماری این پژوه  را کلاه مدیران روش کار:

 فر با روش  مو ه گاری  60آوری اطالعات ادارات ورزش و جوا ان ایتان کردیتان تشکال می داد د. تعداد بخ  نن

عنوان ابزار ( به1395ق برایاس پریشنامه یرکلزایی جوان )تح ا  امهشمار در این تح اق شرکت  مود د. پری هدنمندکل

بدیت آمد.  89/0محایبه گردید و پایایی آن به مازان  85/0گردید که روایی محتوی از طریق تحلال عاملی اکتشانی طراوی

از آزمون لجستاک و های خا، و در بخ  آمار ایتنباطی بندی و خالصه  مودن دادهاز آمار توصافی برای یازمان دادن  طب ه

 و ای ویوز  Spssانزار آماری ها با ایتفاده از  ر،ایتفاده گردید. تجزیه و تحلال داده لم شو -هایمر اکویی برازش 

Eviews .ا جا، پذیرنت 

 تی  صالوایاخت یازما که پذیرش نضای ابری دریازما های ورزشی  اازمند نراهم شدن عوامل زیر  تایج  شان داد ها:یافته

در آزمون لجستاک به  sigتکنولوژیکی   وآوری یازما ی  اعتماد  دا   کارکنان یازمان و مزایای صابل ا تظار می باشد. مازان 

ن ومایت مدیرا  sig=۷16/0بدیت آمد. عوامل امنات داده ها با  001/0  055/0    001/0  006/0  001/0  01/0ترتاب   

 محایبه شد.  8۷/0در مدل ومایت  شد د.  اکویی برازش مدل  از به مازان  sig =52۷/0 و نشار رصابتی  sig=121/0 عالی

اری گی باشد و تدمام شناخت عوامل موثر بر پذیرش این اکویاستم یکی از اصول اصلی مدل آمادگی ابر مگیری:  نتیجه

خا  زیرا ا ت هم ایتیب هستند  بساار مایتراتژیک در مورد این که کدا، یک از این عوامل برای ورکت به یوی محاط ابر منا

 ارد.منفی ب ذ تاثار ضعا  ممکن ایت عملااتی پرهزینه را به همراه داشته باشد و به طور بال وه بر ایتراتژی های یازما ی

 اکویاستم نضای ابری  مزایای صابل ا تظار  صالوات تکنولوژیکی  کلیدواژه ها:
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 مقدمه:

دمات در اینتر ت ایت که به مازبا ی و ارائه خ اطالعات های یاستم تویعۀ ووزۀ به جدیدی مربوط پارادایم ابری رایا  

 یرور کنترل شود و از راه دور تویط ری یک واژه ی چکاده ایت که شامل چندین خدمت میبرایا   ا(. 1مربوط می شود)

مه جا ه به در هاشار "ابر"ایتعاره ی و گارد  شده  تویط شخص ثالت مدیریت شده  و از طریق اینتر ت در دیترس صرار می

 برای و هنوز ابالغ ایت  ابری مدلی اگرچه رایا   .(2)بودن و در دیترس بودن منابع محایباتی از طریق نناوری اینتر ت دارد 

ه یک پارادایم دن بشدر وال تبدیل  است  اما  آماده وساس مأموریت با هایی یازمان برای ایتفادۀ گسترده خدوصا ایتفادۀ

ا سا ی   وامل یازما ی ع(. بر همان ایاس بستریازی ارائه آن دریازمان  اازمند تمهاداتی ما ند 3) ارتباطاتی ایت /محایباتی

 با اینکه که (.4یت)دا   و عوامل امناتی  اخالصی و ایتراتژیکی می باشد که در تح ا ات مختل  مورد برریی صرار گرنته ا

ری محسو  وژی ابآوری همواره از ایایی ترین اصدامات مدیران در درک تکنولن عوامل در پذیرش این ننمتمرکز شدن بر ای

 صرار ارزیابی مورد یجد ابری بطور رایا   کارگاری به از صبل ها بایستی یازمان که دارد ( تاکاد2011می شود  اما کائو )

  مایند. ا تخا  را خود متنایب با یازمان مدل و گار د

ا های ر د. یازمرار داصای متاثر از تغاارات محاطی های ورزشی  از ما ند هر یازما ی در محاطی رصابتی بساار پاچادهیازمان 

 وزهااین ر .شندال کسب مزیت رصابتی باو باید به د ب شان تغاار کردهنلسفه واات به دالیل نراوا ی باید بپذیر د که ورزشی

   دمابباصی  ابه پای رصباو برای اینکه پخود را وفو  ماید  صواعد جدید از به صورت ینتی و بدور ایت که بتوا د یازما یکمتر 

یک  های جدیدوریآتسلط برننهای  وین و متمایل شدن به ایتفاده از یاستم باید به شاوه های  وین عملکردی مجهز شود.

اشته دآگاهی  ودخی دیریتتوان مد از تاثار این تغاارات برانزای  های ورزشی  از بایایت. مدیران یازمانالزا، اجتنا   اپذیر 

ح ق این تد. الزمه  ماین   کافات و بهبود ارائه خدمات و تویعه ارتباطات از آ ها ایتفادهریادن به اهداف یازمان باشند و در

 وله همات مذا با توجه به اباشد. لهای جدید و کارا دریازمان میاهداف ایجاد شرایط منایب برای پذیرش تکنولوژی

ه به های ورزشی بپردازد کابری این پژوه  یعی دارد به برریی بسترها و عوامل موثر بر پذیرش نضای ابری در یازمانرایا  

 دارد.  سل بعدی معماری آی تی  از شهرت

کل  مدیران کلاه مدیران  جامعۀ آماری این پژوه  را ایت همبست ی توصافی واضر از  وع پژوه  روششناسی:  روش

ا روش  مو ه گاری ب فر  60آوری اطالعات ادارات ورزش و جوا ان ایتان کردیتان تشکال می داد د. تعداد وکارکنان بخ  نن

گردید. روایی صوری ( طراوی1395ا تخا  شد د. پریشنامه تح اق بر ایاس پریشنامه یرکلزایی جوان ) شمارهدنمندکل

وایی یاد. رعلمی دا ش اه در ووزه ورزش و کامپاوتر رآوری اطالعات و اعضای هاأتد متخددان نن امه  به تایاپری 

مار توصافی برای بدیت آمد. از آ 89/0محایبه گردید و پایایی آن به مازان  85/0محتوی از طریق تحلال عاملی اکتشانی 

 م شول -رهایمرازش ایتنباطی آزمون لجستاک و  اکویی بهای خا، و از آمار بندی و خالصه  مودن دادهیازمان دادن  طب ه

 ا جا، پذیرنت.  Eviews  و ای ویوز Spssانزار آماری ها با ایتفاده از  ر،ایتفاده گردید. تجزیه و تحلال داده

 ها: یافته 

 

 لجستاک آزمون به مربوط  تایج -1جدول 

 EXP(B) sig WALD S.E. B متغارها

 235/2 546/0 ۷42/9   001/0 1۷3/8 مزایای صابل ا تظار

 ۷45/2 435/0 563/8 001/0 46۷/۷ صالوات تکنولوژیکی

 -59۷/0 66/1 914/0 ۷16/0 ۷95/0 امنات 

 938/1 ۷44/0 231/۷ 006/0 ۷45/6  وآوری یازما ی

 4۷8/1 553/0 49۷/6 01/0 215/5 زیریاخت یازما ی
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ی    زیریاخت یازما یازما یمزایای صابل ا تظار  صالوات تکنولوژیکی   وآوری   شان می دهد لجستاک آزمون به مربوط  تایج

 .ا د شتهدا ابری رایا   پذیرش بر را تأثار باشترینExp (B) آمارۀ به توجه اعتماد و دا   کارکنان یازمان با

 ویی برازش هویمر تایج آزمون  اک -2جدول 

 Chi square Sig آزمون هویمر

 005/0 368/24 عوامل ا سا ی

 002/0 15۷/22 عوامل تکنولوژیکی 

 001/0 562/32 عوامل یازما ی 

 053/0 231/20 عوامل محاطی

 

مایت می اد که مدل تح اق از برازش خوبی برخوردار ایت و تمامی عوامل تویط مدل ولمشو  شان د - تایج آزمون هویمر

 شو د.

ارد.کم دورزشی     مهمی های ابری در یازمان تایج  شان داد عامل تکنولوژیکی در پذیرش محایبات  گیری:بحث و نتیجه

یود را  وری  یرمایه وهآوری اطالعات می توا د بهرکردن هزینه های خرید یخت انزار و  ر، انزار وکاه  هزینه ایتفاده از نن

 ابلات هاینوان صعهای یازما ی و هم به های تکنولوژیکی هم به عنوان زیریاختدر یازما های ورزشی انزای  دهد. زیریاخت

مهم  ان به اینه مدیراختاری و امکا اتی از عوامل مهم پااده یازی این  وع تکنولوژی محسو  می شو د. بنابراین توجننی  ی

 و دا   کارمندان مدیران و گار دگانتدمام می توا د یازما های ورزشی را در پذیرش این  وع تکنولوژی یاری  ماید. دا  

های ی تکنولوژیانهزم در کارکنان دا   که صورتی کند  دردر پذیرش آن ایفا میابری      مهمی رایا   یزمانه در شاغل

ی  از می توا د تاثار پذیرش آ ها خواهند داشت.عوامل محاط در کمتری م اومت باشد  باال آ ها با مرتبط های وآوری جدید و

و  وز شدن ایتردر وال اصالح و به  فاده به یرعتهای مورد ایتنناوریابر داشته باشد. مثبت صابل توجهی در ا تشار و پذیرش

در  .شودمی خدماتو باعث انزای  کافات  را تغاار دادههای خدمات گزینهکه آید های جدیدتری به بازار میوریآهرروز نن

خواهند ب چه  از چنا یازد. یازما های ورزشییازمان را در محاط رصابتی با مشکل مواجه می منسوخ شده یهاوریآ تاجه نن

ین ری های  ونن آو در عرصه رصابت با یایر یازما ها و انزای  خدمات به مشتریان خود مزیتی کسب  مایند باید خود را با

هد. دری ارائه نن آو هم ا، و همراه یاز د.این پژوه  یعی  مود تاچهارچوبی را به مدیران ورزشی در جهت اجرایی  مودن این

ر دیریت موثجهت م کسب  موده و ابری می  ماید تا دید جامعی از عوامل موثر بر اتخاذ نناوری مککاین چارچو  به مدیران 

 . جا، دهندمرتبط با یازمان خود را اراهبردی  های   بر امه ریزیو ت ویت زیریاختهای آن هر عامل

 :منابع

 26/2 ۷۷1/0 283/8 001/0 169/۷ اعتماد  به داده ها

 -435/0 036/1 848/0 52۷/0 594/0 نشارخارجی یا رصابتی

 -342/1 985/0 099/0 121/0 09۷/0 ومایت مدیران عالی

 ۷63/1 463/0 658/6 025/0 38۷/4 دا   کارکنان یازمان
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تبیین اثر ظرفیت جذب و مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه از طریق هماهنگی 

 استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

 همابون عباسی 

  اه رازیایتادیار مدیریت ورزشی  دا ش

 چکیده

ر اتژیک دبر عملکرد  وآورا ه از طریق هماهن ی ایتر هدف از پژوه  واضر تباان اثر ظرنات جذ  و مدیریت دا  

ماری بردی ایت. جامعه آپامایشی و از  ظر هدف کار -توصافی بود. روش تح اق کارشنایان وزارت ورزش و جوا ان ایران

 2۷0 ایی متنایب  تعدادب هط -گاری تدادنیاز طریق  مو ه ( بود د که400پژوه  کلاه کارشنایان وزارت ورزش و جوا ان )

(  2002) جرجات جذ  زاهارا و ظرن امه ایتا دارد پری  ها از چهار فر به عنوان  مو ه ا تخا  شد د. جهت گردآوری داده

یتفاده شد. به ا( 2002)هماهن ی ایتراتژیک یا لکو  ( 2002) (  عملکرد  وآورا ه هوا گ ولی2003) مدیریت دا   الویون

انزار  ،اری با  رالت یاختیابی معاد امه و از مدلها از تحلال عاملی برای برریی روایی یازه پری منظور تجزیه و تحلال داده

و  وردار بودبی برخمدل تح اق ایتفاده شده ایت.  تایج واصل از تح اق  شان داد که مدل از برازش خو لازرل  برای ارائه

ی باید به های ورزشیازمان  تایج پژوه   از  شان داد که تمامی مسارها )نرضاه ها(  با اطمانان باال مورد تأیاد صرار گرنتند.

 رزشمند ازاطالعات اا فعال و توان رصابت در محاط  با ایتفاده از جذ  منظور ایتفاده صحاح از منابع  جلوگاری از والت 

 . ایندگاری از توا ایی واکن  گرایا ه در محاط  بر عملکردهای  وآور ه خود بافزمنابع بارو ی و  از بهره

 

 های کلیدیواژه

 .ا انمدیریت دا    عملکرد  وآورا ه  هماهن ی ایتراتژیک  وزارت ورزش و جو ظرنات جذ  
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 مقدمه

 در را خود عملکرد که دهند ادامه خود نعالات به توا ندمی هایییازمان تنها رصابتی  پاچاده هایمحاط گاریشکل با امروزه

های  و  وآوری عملی کردن ا دیشه (.130: 1389  استا ی  و کنند ) ناریاجا ی ت ویت  وآوری همچون یازما ی مهم هایصابلات

دا ند و معت د د  وآوری نرآیند شود. متخددان مدیریت   وآوری را مترادف با ابداع میو بدیعی ایت که از خالصات  اشی می

شود )ضرغامی و پایا ی خالصات و به عبارتی جلوه و  مود بارو ی آن ایت که به صورت یک خدمت یا تولاد بدیع و تازه آشکار می

های جدید که های ثبت شده  و پروژهآوردهای آشکار  گزارشاغلب با برریی تعداد دیت 1 وآورا ه(. عملکرد 1392همکاران 

شود. همچنان م ایسه کافات و کارکرد محدوالت جدید و نرآیندهای  و گارد  تعاان مییازمان در روال کاری خود بر عهده می

-بر می کال ی دیدگاه به جذ  ظرنات مفهو، (.2011  2ن هو گبا رصبا  از  شان دهنده  وآورا ه عمل کردن یازمان ایت )یوآ

 1990 یال در لوینتال و کوهن دهد.می صرار مد ظر خارجی منابع و اطالعات جذ  و گاریبرای بهره را اصتداد توا ایی که گردد

 برای یازمان یک توا ایی عنوان به را جذ  ظرنات و کرد د وارد یازما ی های ظریه ووزه به را اصتدادی کالن مفهو، این

 به جذ  ظرنات گرنتند.  ظر در تجاری اهداف برای آن کارگاری به و یازیشباه بارو ی  منابع از جدید اطالعات ارزش تشخاص

 و کایتوپولوس ( کند خلق را  وآورا ه عملکرد چون مهمی یازما ی برو دادهای توا دمی اما هدف  است  خود خودی

 ظرنات و داد د گسترش را( 1990) لوینتال و کوهن عمومی تعری  2002 یال در 4جرج و زاهارا ایاس  اینبر  (.2011 3همکاران

 و ا ت ال یازی  شباه کسب  به یازمان آن طی که کرد د معرنی یازما ی رو دهای و نرایندها از مجموعه یک عنوان به را جذ 

 و هستند مرتبط دا   از گاریبهره و خلق به هاصابلات این کند. ایجاد خود در پویا هاییصابلات می پردازد تا دا   ایتخراج

 از که ایت مفهومی و معنا دا  (. 2002 جرج  و )زاهارا دهندمی انزای  رصابتی مزیت وفو و دیتاابی برای را یازمان توا ایی

 دا ایی به و یانته واات اطالعات که ایت مفهو، این طریق از تنها و شودمی تل ی داده و اطالعات آن بدون و ایت آمده پدید نکر

 و یازمان خالصا ه و نکری منابع تسهام و یازمان مورد در تفکر جدید شاوه دا   مدیریت(. 2004  5ریچز) شو دمی تبدیل

 هایروش طریق از عملکرد انزای  برای یازما ی دا   یازیبهانه و هاهزینه کاه  عملکرد  بهبود وری بهره برای ایشاوه

 یازمان بلندمدت اهداف که ا دایتراتژیک هایدارایی از اشکالی یازما ی هایصابلات و دا  . (98: 2004  6یویا ا) ایت متفاوت

(. نرآیند 2005  ۷دار د )لوپز ایتراتژیک کاربرد پویا  هایمحاط در و دهندمی ارت اء محاطی اصتضائات و رصابتی واث از را

ها  اچار د به طور دائم رویدادهای داخلی و خارجی را مورد برریی صرار داده تا ایتراتژیک به این مبنا ایت که یازمانمدیریت 

(. هریک از 1391بتوا ند در زمان منایب  خود را با  اازهای متنوع و متغاار مشتریان و یایر تغاارات تطابق دهند )نردآر  
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یازمان هم باید با زیر یاستم های خود )هماهن ی درو ی( و هم با یطوح باالدیت و های موجود در یطوح ایتراتژی یاستم

انزایی جهت انزایی تجلی پادا کند و باعث ایجاد همتراز خود )هماهن ی بارو ی( هماهنگ باشد تا موضوع همهای همیاستم

ن یازگاری  اازها  ت اضاها  اهداف  م اصد و یا را مازا 1. هماهن ی ایتراتژیک(1385های یازمان شود )اعرابی  ریادن به هدف

 به توانمی زمانه در این (.1980  2ا د ) ادلر و توشمنکردهیاختار یک جزء با ت اضاها   اازها  اهداف و م اصد جزء دی ر تعری  

ها پرداخت  که ازمان( به برریی تأثار مدیریت دا   بر هماهن ی ایتراتژیک و عملکرد در ی2016باگ زاده و عاملی ) پژوه 

  در تح ا ی تحت عنوان رابطه (1393الهی و همکاران )  تایج تأثار مثبت مدیریت دا   بر هماهن ی ایتراتژیک را تأیاد کرد د.

  ظرنات جذ  و عملکرد  وآورا ه در یطح ملی پرداختند  که  تایج تح اق  شان داد که داده های رایج  وآوریماان زیر یاخت

گر در تأثار مثبت زیر دهند و ظرنات جذ  ملی به عنوان متغار مداخلهمفهومی را ارائه میهای تجربی برازش منایبی از مدل 

های اخار شویم که در یالمرور پاشانه تح ا ات متوجه می باشود. های رایج  وآوری بر عملکرد  وآورا ه ملی محسو  مییاخت

تح ا اتی در زمانه متغارهای ظرنات جذ   مدیریت دا   و هماهن ی ایتراتژیک در کشورهای جهان صورت گرنته که  شان 

ریزی در ر امههای مختل  دارد. بحث مدیریت و بریا ی و عملکرد منایب یازماناز اهمات این مباوث در ارت ای یطح خدمات

ها به تغاار و تحوالت در های امروزی بساار مهم ایت و به تبع آن  ااز جدی یازمانمحاط متالطم و دائما در وال تغاار یازمان

های خارج از کشور شویم در پژوه با توجه به پاشانه تح ا ات ذکر شده متوجه میرید. این مباوث الز، و ضروری به  ظر می

ت جذ  توجه باشتری شده ایت  هر چند در تح ا ات ا دکی چهار ناکتور ظرنات جذ   مدیریت دا    به مباوث ظرنا

های مورد توجه در تح ا ات ا د. از طرنی باشتر چال هماهن ی ایتراتژیک و عملکرد  وآورا ه با هم مورد تحلال صرار گرنته

که متغارهای ای تولادی و کمتر خدماتی بوده ایت. ضمن اینهخارجی ذکر شده  برریی ابعاد مختل  این متغارها در یازمان

ا د. چال  مورد توجه تح ا ات داخلی  از باشتر مباوث یازما ی بوده  و ها دخالت داده شدهدی ری  از در برریی رابطه آن

ریت دا   و توجه چندا ی به مباوث هماهن ی ایتراتژیک  شده ایت. در تح ا ات داخلی  متغارهای ظرنات جذ   مدی

ا د  ولی پژوهشی که ظرنات جذ  و هماهن ی ایتراتژیک هماهن ی ایتراتژیک همراه با متغارهای گو اگون دی ری برریی شده

را برریی کرده باشند وجود  دارد  و این در والی ایت که هاچ تح ا ی در داخل کشور چهار متغار ظرنات جذ   مدیریت 

 ا د.ها بر عملکرد یازما ی را برریی  کردهر آندا    هماهن ی ایتراتژیک و تأثا

ی گاربهره اویته وپهای مختل   از جمله  اازهای جدی   ااز به ظرنات جذ  کارمندان و مدیران به طور دائم و در یازمان

وا ایی ت بال آنها  و به د ها از این بحث برای یرعت بخشادن به تغاارات در رایتای رصابت با دی ر یازمانمنایب آن

ویعه و های تهها ایت. یکی از  اازهای ضروری جامعه که در بر امبکارگاری بحث هماهن ی ایتراتژیک در محاط یازمان

تماعی   ی  اجپاشرنت اجتماعی     مهمی دارد  ورزش و تربات بد ی ایت. دیتاوردهای ترباتی  بهداشتی  یالمتی  روا

و  طرح شودمای چند بعدی در جامعه وجب شده ایت تا ورزش به عنوان م ولهیاایی  اصتدادی و تربات بد ی و ورزش م

ن یازمان هده ایعوزارت ورزش و جوا ان به عنوان متولی ورزش کشور تأیا  گردد. امور مربوط به تربات بد ی و ورزش بر 

  ند. )وسانیکنمی وا ان نعالاتها  از زیر  ظر وزارت ورزش و ج هاده شده ایت. ادارات کل ورزش و جوا ان در یطح ایتان

1395 .) 

 

 روش پژوهش

جامعه آماری پژوه  شامل تمامی کارشنایان وزارت ورزش و  پامایشی و از  ظر هدف کاربردی ایت.-توصافی پژوه  واضر 

ای متنایب طب هگاری تدادنی  فر به عنوان  مو ه به شاوه  مو ه 231 فر(. تعداد  400می باشد ) 1396جوا ان کشور در یال 

 فر از جامعه مورد  ظر به صورت تدادنی توزیع  2۷0های پژوه  بان  امهها پری ا تخا  شد د. به منظور گردآوری داده

  امه یالم برگشت داده شد و در تحلال مورد ایتفاده صرار گرنتند. ابزارهای تح اق  از شامل:پری  231 که از این تعداد شد؛
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پریشنامه عملکرد ( ج ( 2002)  امه مدیریت دا   الویونپری ( (   2002) ظرنات جذ  زاهارا و جورج امه پری ( ال 

برای اطمانان از اعتبار محتوا  از  ظر  .(2002)  امه هماهن ی ایتراتژیک یا لکوپری ( د ( 2002)  وآورا ه هوا گ ولی

 امه را تایاد کرد د. به منظور  فر از ایاتاد روایی پری  9داد گاری شده ایت که تع ایتادان و خبرگان در ووزه مدیریت بهره

   مدیریت دا  93/0  امه ظرنات جذ که مازان آن برای پری  ها از آلفای کرو باخ ایتفاده شد امهتعاان پایایی پری 

 بود. 88/0 و هماهن ی ایتراتزیک 89/0   عملکرد  وآورا ه94/0

 یافته های پژوهش

در این . دهندیمال درصد کارشنایان را زن تشک 1/41درصد کارشنایان مرد و  9/58ی توصافی واکی از آن بود که هاانتهی

درصد  3/1۷یی درصد کارشنایان دارای مدرک کارشنا ۷/53درصد کارشنایان دارای مدرک دیپلم و نوق دیپلم   ۷/2۷ اانم

ارشنایان کدرصد  2/34. ین بود دایان دارای مدرک دکتری درصد کارشن 3/1کارشنایان دارای مدرک کارشنایی ارشد  

یاب ه  یال ین دار د. 50درصد باالی  2/4یال  41-50درصد بان  ۷/1۷یال   31-40بان  درصد 9/42یال   20 -30بان

 11-20رصد بان د 4/23یال   6-10درصد یاب ه کاری کارشنایان بان  6/28یال   5درصد کارشنایان کمتر از  1/35کاری 

  یال یاب ه کاری کاری دار د. 20درصد کارشنایان باالی  0/13یال  

یاد روایی یازه أت بود که  شان از 4/0ها باشتر از  امهتمامی بارعاملی گویه های پری یاد عاملی أهمچنان در آزمون ت

 م.پردازیمی 3 های برازش مدل در جدولمتغارهای تح اق دارد. صبل از اجرای مدل یاختاری به گزارش شاخص
 

 
 مدل یاختاری پژوه  در والت ایتا دارد .2 شکل
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 داریمدل ساختاری تحقیق در حالت معنی -۳شکل 

های متناظر با آن ها توان این برداشت را  مود که بان متغارهای مکنون و شاخصگاری ضرایب ایتا دارد شده میاز مدل ا دازه

همبست ی مثبت و معنی داری وجود دارد. ضرایب ایتا دارد شده در واصع باا  ر ضرایب مسار یا بارهای عاملی ایتا دارد شده 

تر خواهند بود. برای داشتن روایی باید بان یازه و بعد و بان بعد و ای عاملی صویباشند. ضرایب بارهها و  شا  رها میبان عامل

شاخص همبست ی مثبت و معناداری وجود داشته باشد. مدل تخمانی ایتا دارد مدلی ایت که از تطباق دو ماتری  کواریا   

این مدل مازان روابط بان یازه و بعد و بعد و دهد. در شود و تخمان واصعی پارامترهای مدل را  شان میها واصل میمدل داده

توان گفت یؤاالت مورد  ظر از صدرت تباان خوبی باشد  می 30/0شود. در صورتی که رابطه باالی شاخص  شان داده می

 برخوردار ایت. 

 های برازش مدل معادالت یاختاریشاخص -2جدول
 تفسیر حد مطلوب مقدار نام اختصاری معیارهای برازش مدل ردیف

 مطلوب <χ2/df  3 نسبت کای دو به درجه آزادی 1
 مطلوب >GFI  90/0 شاخص نیکویی برازش 2

 مطلوب >AGFI  90/0 شاخص نیکویی برازش تعدیل شده 3

 مطلوب >NFI  90/0 شاخص برازش هنجار شده 3

 مطلوب >CFI  90/0 شاخص برازش تطبیقی 4

 مطلوب <RMSEA  08/0 ریشه میانگین مربعات خطای تقریب 5

 

 گیریبحث و نتیجه

های اربا  رجوع  انزای  عملکرد  وآورا ه از موضوعات مهم برای هر یازما ی در عدر اطالعات و تغاارات روزانزون در  اازمندی

م ابله یریع بانی و شنایایی اتفاصات محاطی و کسب دا   مورد  ااز برای ها  اازمند پا ایت. برای انزای  عملکرد  یازمان

اثر ظرنات جذ  و مدیریت دا   بر  (. هدف اصلی تح اق واضر  تباان28: 1395آرمان شفاعی  و به موصع با آن هستند )

عملکرد  وآورا ه از طریق هماهن ی ایتراتژیک در کارشنایان وزارت ورزش و جوا ان ایران بود. نرض اصلی تح اق باان کننده 
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توا ند با نراهم آوردن بسترهای الز، برای انزای      دا   و مذکور  مدیران ارشد میاین موضوع ایت که در یازمان 

ظرنات جذ  و به د بال آن انزای  یرعت پایخ ویی به تغاارات با کمک مدیریت دا    عملکرد بهتری در یازمان داشته 

ا د یازمان را در ریادن به مدیریت دا   توباشند. بر ایاس  تایج این پژوه  ظرنات جذ  به عنوان متغار مست ل اول می

طهمایبی  توا ند از رویکردهای مؤثر برای انزای  عملکرد  وآورا ه باشند )مدیریت دا   می باشتر یاری کند. ظرنات جذ  و

 هتویع و جستجوی رشد در گو اگون هایراه از و زمان طول در که دار د هدف  هادهایی ورزشی  های(. یازمان318: 1394

 در ورزش امر متولی که بد ی تربات کل ادارات ورزشی کشور  امکا ات و هایلا ه ها نرهنگ ورزش  تنوع به توجه با ا د.بوده

 دا   با خودشان بهبود و ب اء برای های ورزشیاز طرنی یازمان .ا دمواجه بسااری و تغاارات پاچادگی با کشور د هایایتان

وضعات  تغاار برای  و دا   یادگاری برای ویاع تالش  اازمند امروزی متغار شرایط در باشند  بلکه مونق توا ند می صدیمی

 25/0برابر با  2R(. در خدوص نرض اول با توجه به اینکه ضریب تعاان رابطه یا همان 198: 1392هستند )رمضا اان  خود

درصد بر هماهن ی ایتراتژیک تاثار  99یطح اطمانان  توان باان کرد که ظرنات جذ  در جامعه مورد  ظر درایت. لذا می

یابی به عملکرد  وآورا ه ( که باان کرد ظرنات جذ  برای دیت1990با  تایج کوهن و لوینتال ) ها گذارد. که این یانتهمی

ای برای له(  ظرنات جذ  را ویا1388( و برومند و ر جبری )2011خوا ی دارد. کایتوپولوس و همکاران )وااتی ایت  هم

(  در تح ا ی تحت عنوان تأثار رهبری  وآورا ه و 1394روام  اا و همکاران ) ..های  وآورا ه یازمان معرنی کرد دنعالات

های تابعه و   مدیران عامل شرکتاشتراک دا   بر عملکرد یازمان به وایطه هماهن ی ایتراتژیک که جامعه آماری این تح اق

های جامعه آماری در د. که  تایج تح اق  شان داد که در شرایط متالطم محاطی واکم بر شرکتزیر مجموعه توا ار هستن

های اخار  اشتراک دا   و رهبری  وآورا ه با عملکرد یازمان رابطه مثبت و مست ام داشته و هر دو می توا ند تطابق و یال

ظرنات جذ  یک صابلات پویای  . ی ایتراتژیک شو دیازگاری یازمان به محاط بارو ی را انزای  داده و منجر به هماهن

رود که  سبت به هایی که ظرنات جذ  باالیی دار د  ا تظار میشود و از یازمانکلادی در رصابت مبتنی بر دا   محسو  می

  اتداالتی (. یازما ی که از ظرنات جذ  باالیی برخوردار ایت2008رصبای خود عملکرد بهتری داشته باشند )نسفری و تریبو 

کنند. بنابراین ظرنات هایی برای ا ت ال انکار  و به درون یازمان عمل میکند که به مثابه کا البا منابع دا   خارجی ایجاد می

توان یابی به  وآوری داشته باشد. بر این ایاس میثری در دیتتوا د     مؤ  خارج از یازمان میجذ  از طریق شنایایی دا 

باشند باید تالش کنند تا های ورزشی پاشنهاد کرد که اگر خواهان بهبود عملکرد  وآورا ه در یازمان خود مییازمانبه مدیران 

ریزی دصاق و منظمی برای اجرای آن داشته آوری و اهدای دا   را انزای  دهند و بر امها  ازه و توا ایی کارشنایان در جمع

که ظرنات جذ  در کارشنایان به طور ژ تاکی ثابت  بوده و صابل یادگاری و آموزش چنان با توجه به این مسئله باشند. هم

های آموزشی منایب برای انزای  ظرنات جذ  شود که دورههای تابعه پاشنهاد میایت  به مدیران وزارت ورزش و یازمان

 اال ببر د. های خود بکارشنایان ارائه دهند و با انزای  آن  صدرت خلق  وآوری را در یازمان

 منابع

ت  جزئاات در مورد برریی ابعاد خالصات )تسلط  ا عطاف پذیری  اصال (. 2015 (البدین.ابراهامی م د،  وسان  زین -1

 .جزئاات پاشرنت تحدالی(  اولان کنفرا   ملی روا شنایی

شور  مجالت اتی کطراوی یک مدل برای بر امه ریزی خالصات در مؤیسات تح ا ). 2006 (یعادت  ع. و صادصی  ،. -2

 .14رانتار؛ شماره  پژوهشی دا شور -علمی

ه و رنتار معلمان برریی اثر محاطی ادراکی  وآورا ه بر خودآمدی خالصا  (.2016یاد کالن  س. زاهد بابالن  آ. ) -۳

ماره شیال چهار،   مدیریت آموزش یازما ی  دا ش اه اردبال  . وآورا ه با ایتفاده از مدل یازی معادالت یاختاری

 .103-125  ص. 94  بهار و تابستان 1

 برریی عوامل ظرنات نناوری ضبط و ارتباط آن با تجاری یازی  وآوری: (.2015صضاوتی  آرش و یاغفی  ناطمه. ) -۴

 ان.مؤثر  دومان کنفرا   بان المللی تجاری یازی نناوری  پارک علم و نناوری تهران  دا ش اه تهر

ها و شنایایی عوامل موثر بر ا ت ال نناوری  مجله ندلنامه پارک (.2011رزایی  ی. )وادری  غ ؛ ما .مهدی زاده  ، -5
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 .25مراکز رشد؛ شماره 

 دا    ریت(. مدی1389رضا ) امار منفرد  کنجکاو و رضا نر  طالعی وسن     سب واتمی مارنخرالدینی وادر  -6

  .118-103  (35) 2 بازرگا ی  ا داز مدیریت چشم .متویط و کوچک های شرکت در  وآوری عملکرد و دا    وآوری
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  توسعه ورزش استان کردستان برنامه استراتژیکطراحی 

 کورش ویسی*1، صالح دستوم2، نسیم صالحی۳، آکو ابراهیم فقهی محمود۴، فرهاد حیدری5 

 

ده )*نویسن ن.، ایراسنندج، آزاد اسالمی، دانشگاه علوم انسانیورزشی، دانشکدۀ  تربیت بدنی و علوم، گروه مدیریت ورزشی . استادیار1

 مسئول(.

 یران.ا، سنندج، آزاد اسالمی، دانشگاه علوم انسانیورزشی، دانشکدۀ  تربیت بدنی و علوم، گروه مدیریت ورزشی دانشجو دکتری. 2

 . دکتری مدیریت ورزشی۳

  ، ایران.سنندج، کردستاندانشگاه  ،علوم انسانیورزشی، دانشکدۀ  مدیریت، گروه مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری. . ۴ 

 . کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان5

(koroshveisi@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

 .تویعه ورزش در ایتان کردیتان بود بر امه ایتراتژیکهدف از پژوه  واضر تدوین  زمینه و هدف:

طالعاتی جامعه ا کمی و کافی بود. جامعه پژوه  شامل دوروش تح اق از  وع مطالعات راهبردی مبتنی بر تحلال آماخته  روش کار:

 ش اهی  و   ایاتاد دا  داورانای( و جامعه ا سا ی )مدیران  مرباان  ورزشکارانای  ایناد اجرایی  محتوای ریا ه)منابع علمی و کتابخا ه

مطالعه  چهار ابزار   شاملرریی گردید. ابزار پژوهیایر( بود.  مو ه آماری به تعداد صابل کفایت با روش هدنمند و دردیترس ا تخا  و ب

 ای  مداوبه  پریشنامه و تکناک دلفی بود.کتابخا ه

ردید. یپ  م ایسه گهای کلادی توصا  برایاس شاخص ایتان ورزش چند بخ  بود. ابتدا وضعاتهای پژوه  شامل یانتهها: یافته

ها و تورها  صابلاویژه مح وهای نرابخشی  بخشی  زیربخشی رنت. در ادامه برای ووزهها و تعاان جای اه ملی آن صورت گآن با یایر ایتان

 رای هر ووزهاازها ب ها شنایایی گردید. به همان تفکاک  اازها و اهداف تویعه هر ووزه تعاان شد. برایاس تحلال راهبردی و چال 

 دوین گردید.نایب تیازما ی جهت دیتاابی به اهداف و عملکرد م ایتراتژی و راهکار اجرایی  ارائه شد. یپ  ال وی ت سام کار بان

 ز وضعات منایبیها اهای کشور در مجموع شاخصهای توصافی کردیتان در بان ایتانبه طور کلی برایاس یانته گیری:نتیجه

ر وان گفت که دتده میرچو  ارائه شبه صورت کلی بر مبا ی چارود. برخوردار  است و جزو ایتان تاپ یو، )تویعه  اانته( به شمار می

ه تفکاک بد  یپ  ها صورت ب اربندی منایبی از ورزش ایتان به همراه ت سام کار بان یازمانتویعه ورزش ایتان ابتدا باید بخ 

 ها و تامان اهداف ا جا، شود.ها  رنع چال ها  اصدامات الز، جهت ایتفاده از صابلاتبخ 

 ریزی ایتراتژیک  ال وی تویعه  تویعه ورزش  ایتان کردیتانراهبردی  بر امهتحلال  کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1
 حرو، و کمترهای متانهای نراوان جهت تویعه ورزش اما جزو ایهای و ظرناتهایی ایت که با وجود صابلاتایتان کردیتان یکی از ایتان

 ورزش در یبد منظرهای مختل  ما ند؛ یرا ه نضای ورزشی  یرا ه مشارکت ورزشی  یهم(. این ایتان در 1شود )برخوردار محسو  می

ی هاپست وها های یالمت و  شاط اجتماعی  وضور مساب ات کشوری و جها ی  تولادات و خدمات ورزشی و کسب کرییخا وار  شاخص

-های تویعه اصدا، به آیندهمههدف از تهاه بر ا (.2های کشور ایت )های پایان تویعه یانت ی در بان ایتانالمللی در ردهیازما ی ملی و بان

های ممکن  مرجح و مطلو  های محتمل را به آیندهیندهآهای ا سا ی  بتوان بندی مدلریزی و صورت  ری ایت تا با اتکا به ننون بر امه

 اای به شدت در د(. زیرا در 3وصعات ایتراتژیک دارد )تبدیل  مود.   طه عزیمت چنان ورکتی ریشه در شناخت راهبردی وضع موجود و م

اوال ً   اگزیر د ل مخت هاییازمان و  هادها مدیران محاطی  تحوالت با هماهنگ شدن برای که ریدمی  ظر وال تغاار و تحول کنو ی به

 منظوربه شدن متحول برای را خود همواره ایتراتژیک ریزی بر امه اجرای نرآیند و اتخاذ با ثا ااً  باشند و داشته آینده از هاییبانیپا 

لی  شان داده ایت که کبه طور کردیتان  کشور و ایتانا جا، شده در ورزش  مطالعات (.4دار د)   ه محاطی آماده هایدگرگو ی با یازگاری

ن های اجرایی مرتبط با ورزش   اکانی بوداهها و دیت های راهبردی  عد، هماهن ی بان مجموعه  هادها  یازمانمشیخط ها ن دان یاایت

ترین های ورزشی از جمله مهمهای مختل  ورزشی و بعضًا ا جا، کارهای موازی و عد،  ظارت کانی بر نعالاتمنابع مادی و ا سا ی در ووزه

 ایتاناین پری  مطرح ایت که ورزش وجه به موارد یادشده و مطالعات صورت گرنته وال تشو د. بنابراین با و  میهای ورزش محس اریایی

 .دیت یانت این ایتانتوان به ایتراتژی مطلو  در در چه وضعاتی ایت و چ و ه می

ا   از ب یتانیتان کردامهم در  های مختل  و از جمله ورزش  ضرورت توجه به اینریزی راهبردی در تویعه م ولهبا توجه به اهمات بر امه

توجهی مسئوالن به این صه ورزش  کمدر عر ایتان انتادگی -ترین دالیل ع بواجب ایت و بدون شک یکی از مهم ایتاناز پا  بر مسئوالن 

 به این مهم شک کانی  است و باید باشترهایی در این رایتا برداشته شده ایت که بیهای اخار گا،مو، و م وله مهم ایت. هرچند در مهر

ک ب خود  زدیجای اه منای باشد که با تح ق این امر و تویعه ورزش بهمی ایتانراهبردی برای  هبر امراهکار منایب  تدوین  توجه شود. یک

ی یامان گا، عمده و آغازین برا نایتابد ی و ورزش رید نراهم آوردن زمانه تهاه و تدوین بر امه راهبردی تویعه ترباتبه  ظر می خواهد شد.

بد ی و ورزش اشرنت  تویعه و اصبال عمومی مرد، به ترباتبا عنایت به پ .های ورزش ایتن در عرصههای گسترده و گو اگوبخشادن به تالش

 رد اصولی وهای منایب و باال در این بخ  از یوی دی ر مستلز، شناخت دصاق و صحاح وضع موجود و ارائه راهبُاز یویی و وجود ظرنات

های کالن ششم و هفتم بر امهو  1404ا دازه چشمدر انق و   شه راه دیتاابی به آن  ایتانا داز ورزش   اه بومی برای تعاان چشم علمی

 .که طرح واضر بر آن متمرکز ایت باشدضروری می تویعه

  یازییتجار دا    جها ی شدن  ر عدررو این ایت که دچال  ایایی و پری  راهبردی پا  شده؛ مراتب پا  گفته به اکنون با توجه

 هایتا سالپوجه به با ت ایتان کردیتان ورزش این یوال مطرح ایت که بخ  هم پاویته  تحوالت نناوری و رصابت روز انزون بازارهای به

ا داز ، چشماابی به کداباشد و با توجه به عوامل دور ی و کارگزاران خود  از توا ایی تریام و دیتدرو ی  خواهان دیتاابی به چه جای اهی می

 هد داشت.های ممکن و محتمل  توا ایی برگزیدن و عملااتی کردن کدا، آینده مطلو  و مرجح را خوااز ماان آینده برخوردار ایت و

-کانیابی و منن؛ مکابنابراین برایاس مبا ی باان شده؛ هدف از طرح تح ا اتی واضر؛ تعاان وضعات موجود تویعه ورزش در ایتان کردیتا

  تعاان رزش ایتانهای چهار، و پنجم تویعه  تعاان وضعات مطلو  وورزش ایتان با رویکرد بر امهشنایی شنایی نضاهای ورزشی  آیاب

زش ایتان ه تویعه ورده یال ها و راهکارهای تویعه  چارچو  اجرایی و بر امه عملااتی در صالب بر امه جامع   شه راهشکاف تویعه  ایتراتژی

 یعه کشور بود.مطابق با برش ایتا ی بر امه ششم و هفتم تو

 

  شناسی:روش .2

 ابع علمی وتی )منروش تح اق از  وع مطالعات راهبردی مبتنی بر تحلال آماخته کمی و کافی بود. جامعه پژوه  شامل دو جامعه اطالعا

.  مو ه آماری به یایر( بود و ش اهی  داای( و جامعه ا سا ی )مدیران  مرباان  ورزشکاران  داوران  ایاتاد ای  ایناد اجرایی  محتوای ریا هکتابخا ه

ریشنامه و   مداوبه  پایا هتعداد صابل کفایت با روش هدنمند و دردیترس ا تخا  و برریی گردید. ابزار پژوه  شامل چهار ابزار مطالعه کتابخ

 تکناک دلفی بود.

 

 

 ها: یافته
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 هایایتان و، و جزوهای مذکور؛: ایتان کردیتان از  وع تاپ یشاخص های کشور به لحاظ تویعه یانت ی ورزش برایاسدر تاپ بندی ایتان

 شود.تویعه  اانته محسو  می

 (1395 ورزش  وزارت)های کشور به لحاظ تویعه یانت ی ورزش . تاپ بندی ایتان1جدول 

 خرایان رضوی  ماز دران  آذربایجان شرصی  نارس  گاالن  تهران  خوزیتان و اصفهان 1تیپ 

 رزمرکزی  آذربایجان غربی  اردبال  همدان  یزد  کرمان  گلستان  کرما شاه  ز جان و الب 2تیپ 

ن    لریتا  صزوینایال،  هرمزگان  که الویه و بویر  اومدکردیتان  یاستان و بلوچستان  خرایان جنوبی   ۳تیپ 

   یمنان  بوشهر و خرایان شمالیاستان کردستانچهارمحال و بختااری  صم  

 

 
 

 یازی تویعه های ایتان جهت ظرناتها در شهریتانصطب بندی کلی ا واع ورزش. 1شکل 

 
 

 گیری: نتیجه

های تاپ یو، در تویعه ورزش کشور ایت از این رو وضعات آن  امطلو  بوده و  اازمند تغاارات ها  کردیتان جزو ایتانبرایاس یانته

ایتان  از به دلال یاستم  هادی کشور دارای صابلات تغاارات کلی  است اما در ابعاد جزئی باشد. یاختار ورزش ایایی در ابعاد خود می

ها  ها  ا جمنها  بر امهتوان با ایجاد کماتهتوان به ایجاد تغااراتی در آن اصدا، کرد تا وضعات تویعه ورزش بهبود یابد. برای مثال میمی

ای و به بر امه –این کار در واصع  وعی تغاار یاختاری ا  اازهای ورزش در ایتان اصدا، کرد. ها متنایب ببه کاه  چال   رویدادها  و ...

مدیریت مسئولات مداخله مثبت و یاز ده در  (.5شود)ها به تغاارات محاطی محسو  میها و یاستمهای یازمانعنوان یکی از پایخ

به یایر عوامل     باشتری در ترغاب  هادها و مرد، به یوی مشارکت در ال وهای رایج نعالات ورزشی انراد بر عهده دارد و  سبت 

های نردی را برا  ازا د و توا د زمانهکند که مدیریت ورزش با بهبود در نرآیندهای مشارکت می( عنوان می1391ورزش دارد. صفاری )

وال واضر عالرغم تویعه رشته علمی مدیریت ورزشی  . در(6)شودتسهال کننده مشارکت نردی شود که این امر تویط مدیریت ا جا، می

ها به صورت ینتی ایت. مسئله مدیریت ها و وجود نارغ التحداالن نراوان در این زمانه هنوز مدیریت در بسااری از بخ در دا ش اه

یت ایتراتژیک ورزش وری در واطه تربات بد ی و ورزش یکی از مشکالت ایایی در مدیریت ورزش کشور ایت. مدیرصحاح و بهره

ها به یوی اثربخشی گا، بردارد. دیتریی و ایتفاده از مهارت های راهبردی خود ضمن رنع چال ایتان کردیتان باید با اتکا به صابلات

ریت توان به کارآمدیازی  مدیمتخددان مدیریت ورزشی  بر امه ریزی مبتنی بر موصعات و بر امه ریزی ایتراتژیک در مدیریت ورزشی می
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بروسب شواهد کمی و کافی برریی شده  به صورت کلی یرا ه نضای ورزشی در ایتان از  وضعات  راهبردی ورزش ایتان گا، بردارد.

ها بر های ورزشی هستند و کافات آنمنایبی برخوردار  است و وتی کمتر از ماا  ان کشوری ایت. اماکن ورزشی بستر اجرای نعالات

ی مساب ات ورزشی تأثار مست ام دارد. منابع نازیکی و ایتا داردهای آن برای اجرایی رویدادهای ورزشی بساار اجرای تمرینات و برگزار

های مختل  ورزش ایتان زما ی صادر به ا جا، امور محوله ایت که وداصل امکا ات و تجهازات برخوردار باشد. تعاان کننده ایت و بخ 

کنندگان ورزشی را از جنبه های مختل  ومایت می کند ه محاطی که ورزشکاران و مشارکت( عنوان کرد د ک2009بالک و رابانسون )

های ورزشی را تویعه مالی ورزش ایتان هم تامان منابع مالی یازماناز طرنی . (۷)دهداوتمال تداو، مشارکت و مون ات را انزای  می

سب و کار و یایر. وابست ی با  از ا دازه ورزش کشور به منابع دولتی های اصتدادی ما ند کارآنرینی  کشود و هم رشد نعالاتشامل می

باعث شده ایت   ه تنها مدیریت ورزش با دشواری های بسااری روبه رو گردد بلکه به تبع آن با کاه  منابع و امکا ات  یطح مشارکت در 

ای ورزشی ایتان کردیتان زما ی که در مسار رشد و ههای ورزشی دشوار باشد. بدیهی ایت یازمانورزش پایان و دیتریی به نعالات

گار د روز به روز  اازشان به منابع مالی برای دیتاابی به اهداف و پاشبرد امور باشتر خواهد شد و اگر صرناً متکی به منابع تویعه صرار می

ریزی بتوا ند بودجه بایستی با تدبار و بر امه دولتی باشند صادر  خواهند بود یاایت های خود را د بال کنند. لذا مدیران ورزشی ایتان

 مورد  ااز خود را از منابع بال وه کسب کرده و به تدریج وابست ی خود را به دولت کم کنند.

 

 منابع:

طراوی و تدوین راهبرد تویعه ورزش (  1391یا  پناهی شعبا ی  جبار؛ گودرزی  محمود؛ ومادی  مهرزاد و خطابی  امان ) .1

 .5۷-۷3  صص: 8.  شریه مدیریت ورزشی  شماره صهرما ی ایتان کردیتان

 ن: دبارخا ه شورای راهبردی.(. یند راهبردی وزارت ورزش و جوا ان. تهرا1395گزارش بخ  ورزش بر امه ششم ) .2
3. Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge University Press. 

4. David, F. R, (2011). Strategic management: Concepts and cases. 

 ا تشارات شمال پایدار.(. مدیریت ورزش  خبه  1394ی  وسان )داع  ژاد  روام. هژبری  کاظم.رمضا ی .5

 (  طراوی ال وی تویعه ورزش هم ا ی ایران  ریاله دکتری دا ش اه تربات مدرس.1391صفاری  مرجان ) .6

7. Bohlke, K. Robinson, L. (2009). Benchmarking of elite sport systems. Management Decision. 

47, (1) 67-84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/887317/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/887317/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/887317/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
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و  استراتژی های ایجاد و حمایت از همکاری بین سازمانی در ورزشچالش ها و 

 توسعه پایدار
 

 مظفر یکتایار

 ن.نندج  ایراینندج  ایتادیار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه آزاد ایالمی واود ی

myektayar@gmail.com)) Email:  

 چکیده

داف وفقیت و اهل شدن به مبرای نایو یا چند موسسه باهم عمل همسو نمودن همه فعالیتهای یک موسسه را می توان هماهنگی  زمینه و هدف:

مراه است  هدف از ای فراوان هنشیب ه نمود. بدون تردید با پیچیدگی های امروزه هماهنگی بین سازمانی همواره با چالشها  و فراز ومورد نظر تلقی 
 ودبو توسعه پایدار  ها و استراتژی های ایجاد و حمایت از همکاری بین سازمانی در ورزش چالشاین مطالعه بررسی 

یریت خبرگان مد صصین وروش پژوهش حاضر کبفی  بود  که با راهبرد تحلیل مضمون انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش رامتخ روش کار:

ر از نرم افزا و تحلیل داده ها له برفی در این تحقیق شرکت نمودند. جهت تجزیهنفر با روش نمونه گیری گلو 20ورزشی تشکیل می دادند. تعداد 
MAXQDA  استفاده شد .   10نسخه 

 نی، اداری و  محیطی به عنوان مهمفرهنگی و اجتماعی، سیاسی،  قانوعامل  5پس از کد گذاری داده ها مدل مفهومی استخراج شد و  ها:یافته

 گی بین سازمانی شناسایی شد.ترین عوامل اثرگذار بر هماهن

همین امر  وا شده است م از سازمانهپیچیدگی های امروزه و افزایش آگاهی مردم و انتظارات آنان  باعث افزایش سطح توقع مرد گیری:نتیجه

 بعنوان اهرمی بر دولتها به منظور به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمانی نقش بسزایی  دارد

 ، توسعه پایدار ، ورزش تحلیل مضمون  ،بین سازمانی هماهنگی کلیدواژه ها:
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متداول شده و به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در ابعاد  1980جهانی شدن، اصطالحی است که از اواسط دهه : مقدمه

اجتماعی.... که فرآیند آن دگر گون شدن ساختارهای محلی به جهانی است.فرایند جهانی شدن، ابعاد و دامنه آن آنقدر  اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 
ت تأثیر قرار داده است، تا جایی که برخی از صاحب نظران آن را به عنوان بزرگترین رخداد تاریخ وسیع و گسترده است که تمام شئون زندگی بشر را تح

ور در هم بشری یاد کرده اند . به طوریکه چند دهه گذشته در پرتو توسعه انقالب ارتباطات الکترونیکی، مفهوم فاصله و فضا به گونه ای غیرقابل تص
وش خی را دست رپدیده جهانی شدن عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی ،فرهنگی، اجتماعی جوامع بش (.2018و همکاران  1ریخته است)پیاچی

است  تغییر و تحوالت عظیمی کرده است و ویژگی های متمایزی را ایجاد کرده است . یکی از این ویژگی ها پیچیدگی ، ایجاد ابهام و عدم اظمینان
سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی از پیچیدگی روزافزونی نسبت به گذشته برخوردار است  تا دهۀ  که متعاقب آن پدیده های ( 2،2008)اندروس

محیط  نظریه پردازان مدیریتی، سازمان را سامانه بسته می دانستند. نظریه پردازان کالسیک و نئوکال سیک معتقد بودند که سازمانها ارتباطی با 1950
یستمها به عنوان انقالبی بزرگ در نظریه های سازمان، همۀ نظریه های سازمانی از اهمیت و نقش محیط بر سازمان سخن ندارند. اما با پیدایش نظریۀ س

 گفتند و به مرور از بحث های صرف درون سازمانی، به مباحث میان سازمانی روی آوردند. درمجموع می توان گفت که به علت فشارهای روزافزون
کنند، میان سازمانی رایج و واژه هماهنگی میان سازمانی به منظور تشریح فرآیندی که سازمان ها با همدیگر همکاری میمحیطی، تجزیه وتحلیل های 

و  3کائو کنند و همۀ آنها در آن ذینفع هستند.کار گرفته شد. هماهنگی میان سازمانی فرآیندی است که سازمانها با هم تصمیماتی را اتخاذ میبه
ریف هماهنگی بین سازمانی هماهنگی را سازماندهی فعالیت های دو یا چند گروه تعریف کرده اند؛ به گونه ای که آنها به طور کارآمد ( تع2008همکاران)

اما است. کنند. در ضمن، ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی، یکی از مسائل بزرگ مدیریتی در ایران با یکدیگر کارکرده و بدانند دیگران چه می
حوزه ورزش بسیار محدود است. این پژوهش سعی دارد این حوزه را از طریق تدوین ابزار درش در مورد ارتقای هماهنگی میان سازمانی بویژه پژوه

لی بر مناسب برای سنجش هماهنگی میان سازمانی و شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای آن  و ارایه استراتژی های متناسب با آن توسعه دهد. تمرکز اص
 ازمانهای عمومی است که در انجام وظایف پیوستۀ خود باید با یکدیگر هماهنگ باشندس

از متخصصین و  نفر 20ش روش پژوهش از نوع کیفی  بود  که با راهبرد تحلیل مضمون انجام شد. جامعۀ آماری پژوه روش شناسی تحقیق :

  10نسخه  MAXQDAفزار ند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم اخبرگان مدیریت ورزشی که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شد
 بدست آمد. 8۷/0پایایی باز آزمون  ومقداراستفاده شد

ثرگذار بر رین عوامل ابه عنوان مهم ت عامل بین سازمانی شامل : فرهنگی و اجتماعی، سیاسی،  قانونی، اداری و  محیطی 5بافته نشان داد  نتایج :

 ره می شود. ها اشامانی نقش دارند.که هرکدام نیز از مولفه های متعددی تشکیل شده اند که در جداول زیر به آنهماهنگی بین ساز
 عوامل میان فرهنگی اجتماعی وعوامل سیاسی مولفه های تشکیل دهنده آنها 1جدول شماره 

 عوامل سیاسی عوامل فرهنگی و اجتماعی

 عدم آشنای پرسنل به حقوق سازمانی
 آشنای عامه به حقوق  شهروندی،عدم 

ترویج برتری اهداف کوتاه مدت به بلند 
 مدت

 ضعف در مطالبات عمومی
 عدم ریسک پذیری فردی و سازمانی

 

 عدم روحیه نقدپذیری
 عدم وچود روجیه نقد کنندگی

کاهش میزان اعتماد عمومی به نظام 
 اداری

 تمایل به فردگرایی تا کار گروهی

 عدم حمایت مسئوالن ،
 تخاذ روند محافطه کارانه،ا

 وجود اختالف نظر در قوای سه گانه
 برتری منافع فردی یا حزبی بر منافع عمومی،

 اعطای مسولیت بر اساس معیار حزبی و جناحی،
 

 

 
 

 عوامل میان قانونی و عوامل محیطی و عوامل اداری  و مولفه های تشکیل دهنده آنها 2جدول شماره 

 عوامل اداری محیطیعوامل  عوامل قانونی

 ضعیف بودن نظارت،
 ضعف در قوانین،

عدم شفافیت قوانین و قابل تفسیر 
 بودن،

عدم توجه به موضوع حمایت در بودجه 

عدم وجود زیرساختها و فن آوریهای 
 الزم،

تغیرات سریع اجتماعی، سیاسی، 
 اقتصادی، فرهنگی 

وجود بحرانهای ملی و بین المللی ، 

 عدم ثبا ت مدیریتی، 
 وجود فساد اداری ، 

 عدم توجه به تخصص و شایسته ساالری،
 ضعیف بودن سطح مسئولیت پذیری مسئوالن

 عدم وجود نظام پاسخگویی، 

                                                 
1 Peachey 
2 Andrews 
3 Cao 
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 بندی سازمانها ، 

وجود قوانین زاید و دست و پا گیر در 
 سازمانها،

 چابکی سیستم اداری عدم  تغییرات  سریع و غیر کارشناسی در قوانین 
 عدم التزام به اسناد باالدستی سازمان، 

 وجود پرسنل آموزش ندیده و گاها غیر کیفی،
 ، عدم التزام مدیران به اجرای برنامه های بلند مدت

 سلیقه ای رفتار کردن مدیران

دسته عوامل موثر در هماهنگی میان سازمانی بودند که به منظور ایجاد روبه های  5نتایج این تحقیق حاکی از شناسایی  بحث و نتیجه گیری :

 هماهنگی و متعاقب آن توسعه ورزش بصورت پایدار اتخاذ استراتژی های زیر پیشنهاد می شود. جهتالزم 

ر

 دیف

ردی استراتژی

 ف

 استراتژی

گرفتن هماهنگی بین سازمانی در تدوین  در نظر ۱۰ ی تبیین و در اولویت قرار دادن هماهنگی درون سازمان ۱
 برتامه های استرتژیک سازمانها

 ارایه سود و منفعت به شرکاءبحث  ۱۱ تمرکز بر ایجاد شبکه ارتباطی ۲

 نیایجاد برنامه های اردویی و تفریحی بین سازما ۱۲ بر روی اهداف و ماموریت ها تمرکز کنید ۳

و  ایجاد کمیته فراسازمانی  به منظور بررسی فرصتها ۱۳ یدمایها درگیر نشرکا را در برنامه ریزی و استراتژی  ۴
 تهدیدهای ساختای سازمانها

 سبیایجاد هماهنگی بین سازمانی از طریق تشابهات ن ۵
 در ساختار و تعامالت و انطباق پذیری

 برگزاری دوره های آموزشی به منظور اصالح مدل ۱۴
هنگی بین ذهنی کارکنان و مدیران نسیت به هما

 سازمانی

 ایجاد سیستم ارزیابی توسط سازمان مستقل  ۱۵ ییداقدامات کوچک شروع نموده سپس آن را متنوع نما ۶

کی کاهش سلسه مراتب اداری و ساختار سازمانی) چاب ۷
 سازمانی(

  رویه های سیاسی بر محور تعامل باشد تا تقابل ۱۶

ور نظمبه   ایجاد سیستم شفافیت و ترغیب در برنامه ها ۸
 کسب اعتماد بین سازمانی

 اتخاذ رویه ای کارشناسی شده در تدوین قوانین ۱۷
 جامع و حمایت گرانه توسط قوه مقننه

   ایجاد سیستم شایسته ساالری در مدیریت  ۹

 منابع :

 Andrews, R. (2008). “Perceived environmental uncertainty in public organizations: An 

empirical exploration”. Public Performance & Management Review, 32(1),25 -50. 

 Cao, N.; Zhang, Z.; Man To, K. & Po Ng, K. (2008). How are Supply Chains Coordinated? 

An Empirical Observation in Textile-apparel Businesses. Journal of Fashion Marketing and 

Management: An International Journal, 12(3), pp. 384-397 

 Cheng, J. L. C. (1983). Interdependence and Coordination in Organizations: A Role-System 

Analysis, Academy of Management Journal, 26(1), pp. 165- 162.  

 Jon Welty Peachey, Adam Cohen, Nari Shin, Bruno Fusaro. (2018). Challenges and strategies 

of building and sustaining inter-organizational partnerships in sport for development and 

peace. Sport Management Review, 21 160–175 
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 چیستی و چرایی الگوهای آموزشی در تربیت بدنی

 
 جواد آزمون 

 عضو باز شسته هاات علمی دا ش اه شهاد رجایی 
 

 یال و د.د ی بو: هدف از تدوین این م اله مروری باان چاستی و چرایی ایتفاده از ال وهای آموزشی در تربات ب چکیده
 یهاتا  نعالیراادگی نامع یهادیتاورد ایت و از اجزا متعدد و متنوعی مثل؛آموزش  یجامع و منسجم برا یطرو  یآموزش

 یتح ق دیتاوردها یهاشاخصنرد  منحدربه  اآموز یاختارتکلمعلم و دا   یهاتامسئول  متنایب با رشد یراادگی
ادهای جاری د تا روید یازآموزان را صادرمیمعلم و دا  ال وهای آموزشی  یاخته شده ایت. یینجش یو یازوکارها یراادگی

معلم را به   دنکنهای معتبرتری از یادگاری مهاا میشرایطی را برای ینج   د پژوهشی دار پشتوا ه   درک کنند و آتی را
ردهای  داردهای ویژه و دیتاواز ایتا مست اماً   و  هایتاکندترغاب می یکپارچه  ظری محدودۀ یک مبنایگاری در تدمام

ز تدری  ا » « تدری  از طریق همتا  »  « شدهیازیشخدیآموزش   ظا،»  «یادگاری مشارکتی» د.نکنیادگاری ومایت می
 پذیریتدری  مسئولات»و « اکیهای ورزشی تاکتبازی»  «تربات ورزشی تعلام و»  «آموزش مست ام»  « وجو طریق پرس

  د. امعروف ترین ال وهای آموزشی در تربات بد ی  از در این م اله معرنی شده   از جمله« اجتماعی و نردی
 
 

 ات بد ی  تدری  موثر  ال وی آموزشی  یاددهی و یادگاری: ترب کلید واژه ها
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 مقدمه 
بد ی برای اتمعلمان ترب صورت گرنته ایت.بد ی تتربا« های آموزشراه»روش یا  برایباشتری  یازیمفهو،  در یه دهۀ اخار

 آموزان های دا  یتوا ای ریادگی به ا واعو  ۀ یادگارییادگاری در هر یه واط یتدری  مؤثر و ریادن به ا واع دیتاوردها
آموزش  ناخته شده ایی برایشدر وال واضر ال وهای آموزشی متفاوت را بشنایند و به کار گار د.  های آموزشیال و باید

 تربات بد ی وجود دارد. 
 

 چیستی الگوهای آموزشی
به توا ند با ایتفاده از آن می بد یباتتر مانمعلریزی ایت که بر امه «  شۀ اولاه»یک   ماهات  از واث ی آموزشیال و

جه که تو ایتنی بر یک دیدگاه آموزشی مبت یآموزش یال وند. ایده کمک کنهای معان آموزان در دیتاابی به هدفدا  
یاد رتبط  تأممحتوا  مدیریت کالس  راهبردهای تدریسی  بانت های بلندمدت یادگاری  یادگاری  هدف  ظریۀهمزمان به 

 د. وشآموزان را شامل میینج  مازان یادگاری دا   نرایند  و
ده ایت. اجرای آ ها ا جا، ش تویعه و تح ا ات بسااری در خدوص ایجاد  های  ظری صوی دار د  وال وهای تدری   پایه

رای م اصد ا د تا اطمانان واصل شود که بدارس و جاهای دی ر آزموده شدهال وهای تدری  معموالً به صورت مادا ی در م
رای بر درجۀ اول دبرای ایتفاده در کالس  و  ابتدا ا د. باشتر ال وهای تدری مورد ظر به صورت کارآمد و مؤثر صابل ایتفاده

به  بد ی برای تدری  مؤثر و ریادنتمعلمان ترباالز، ایت وجود آمد د. ه ب های شناختی و عاطفیواطهکسب دیتاوردهای 
اوت را بشنایند متف های آموزشیآموزان  ال وهای دا  توا ایی ریادگی به ا واعو ۀ یادگاری در هر یه واط یا واع دیتاوردها

برای ] یر ظ ادابن کیا د از: آن عبارت اجزاءآموزش ایت که  یجامع و منسجم برا یطرو  یآموزش یو به کار گار د. ال و
 یهاتانعال  ییا   محتوادر دمعلم  تخدص  یراادگی نامع یهادیتاورد انابآموزان[  دا   یهاییو توا ا ازهاا   اتوص

 یتح ق دیتاوردها یهاشاخصنرد  منحدربه  اآموز  یاختار تکلمعلم و دا   یهاتامسئول  متنایب با رشد یراادگی
 و  های یاددهی و یادگاری ظریهماان های آموزشی ال و. بهترین ال و خود قادص یینج  اجرا یو یازوکارها یراادگی

اص یا خکنند. هر ال و یک طریق به پا  ببرد پاو د برصرار مییالن ورزش  ای که معلم باید آ ها را در زمان ونرایندهای ویژه
بد ی کمک کند. هر ال و رباتتیادگاری  آموزان را درد تا با پاروی از آن دا  دهمیارائه معلم به «   شۀ اولاه»یک 

ای آموزان به همراه دارد. هر ال وی آموزشی بر امهدا   را برای معلم وخاص خود اعمال  ها وای از تدمامات  بر امهمجموعه
آموزان به دا  ری به یادگا  ژهوی یمحتوای و برایا تخا  کند و با ایتفاده از آن در زمان منایب  آن را توا دایت که معلم می

 شاوه کمک کند.  ترینمؤثر
ز جمله  ا . باشتر آ ها داشرح و توصا  شده از  خوبیه ب که داریم اختااردر ی ال وهای آموزشی مؤثر  در وال واضر

و  « وجو تدری  از طریق پرس » «  تدری  از طریق همتا » « شدهیازیشخدیآموزش   ظا،»  «یادگاری مشارکتی»ال وی 
تطباق بد ی تربات های دی ر طراوی شد د و یپ  اصالواتی رویشان اعمال شد تا با رشتۀابتدا برای رشته «آموزش مست ام»

تعلام »های ل وا. وی شد دطرا نعالات بد ی و مفاهام مرتبط با آنبه منظور آموزش منحدراً چند مورد از این ال وها  از . یابند
بد ی معلمان تربات واصل کار «اجتماعی و نردی پذیریتدری  مسئولات»و «شی تاکتاکیهای ورزبازی»  «تربات ورزشی و

ز ال وها اگروهی به امروز ما ا د. شده طراویمتویطه  دا ش اهی و بزرگساالن  ابتدایی  یهاو برای آموزش در دوره هستند
 ا دازچشم ا د. آ چه ما  ااز داریم یکچاپ شده صهمتفرها و مجالت و در کتا  ا دجدا از هم شکل گرنتهکه  دیتریی داریم

   ماید.های جامع تدری   یاری بد ی ایت که معلمان را برای یادگاری  ا تخا  و تمرین طرحمبتنی بر ال و برای آموزش تربات
 

 چرایی استفاده از الگوهای آموزشی در تربیت بدنی
دهد. هاچ یک از دروس ها را پا  روی معلمان صرار میترین چال پاچادهبد ی  با  از هر درس دی ر در مدریه  تربات

های بسااری از ووزهلحاظ کنند  در دیتاوردهای یادگاری را در هر یه واطۀ اصلی که  کنندرا مجبور  می دی ر معلمان

از یک کالس  ن ط ن دروس دی ر. باشتر معلمادائماً متغار کار کنند های یادگاریِدر محاطتخدص داشته باشند  و  محتوایی

نضاهای روباز   های ورزش های ورزشی  یالنهای زیادی دار د  مثل: مجموعهبد ی کالسکنند  اما معلمان ترباتایتفاده می

 غالباً  باید شده  یالن تئاتر مدریه و غاره؛ وهای آیفالت و ین فرششده  زمانکشینضاهای چندمنظوره  مسارهای طنا 

 دیتاوردهای  با توجه به مشخص بودن بد تاتربدر درس  های آ ها شریک شو د.کالس ری  خود را با یایر معلمان ونضای تد
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شود که  الز، میاوتماالً  های ورزشیالن ترویاعپویایی محتوا  و   و با توجه به گستردگی های یادگاریدر باشتر واطه

 . را بشنایندهای آموزشی باشتری ل وا ی معلمان کالی سبت به   بد یمعلمان تربات
های های واطهاولویت  گذاردکلی و رویکردی منسجم به نرایند یاددهی و یادگاری را در اختاار می ایبر امه آموزشی؛ ال ویک 

یازد تا میآموزان را صادر معلم و دا   کند نراهم میآموزشی  مضمون یک  دهدیادگاری و تعامالت بان آ ها را توضاح می
زبان   پژوهشی دارد پشتوا ه  ندکمی را نراهم ظری یکپارچه  مبناییک  امکان اجرای درک کنند رویدادهای جاری و آتی را

  شود بررییو یادگاری  ارتباط بان آموزشصحت و ی م کند تا نراهم میرا شرایطی   دهدمعلمان را ارت ا می تخددی
 ی ظر محدودۀ یک مبنایگاری در معلم را به تدمام  کندری از یادگاری مهاا میهای معتبرتشرایطی را برای ینج 

وق از تمامی موارد ن کند.یاز ایتا داردهای ویژه و دیتاوردهای یادگاری ومایت م مست اماً   و  هایتاکندترغاب می یکپارچه
  جمله دالیل و مزایا ال وهای آموزشی محسو  می شو د.

 
 خالصه و نتیجه گیری  

تند که لمان کسا ی هسد؛ بهترین معهستن هاهای بر امهمجموعهترین بزرگانرادی  استندکه دارای  لزوماً  بهترین معلمان
دریی یادگاری در بر امهعان م یتا دیتاوردها بر دکار میه بکدا، ایت و آن را  «صحاح برای کار صحاحال وی »دا ند می

 را "ر صحاحوی صحاح برای کاال "آشنایی با ال وهای آموزشی متعدد امکان ا تخا   را مح ق یاز د. خود سبد ی مدارتربات
 مهاا می کند. 

 
اصل ؛  ن رضوا ی  تالا  مایکل دبلاو متسلر؛ مترجمان رضوا"ال وهای آموزشی در تربات بد ی": کتا   منبع 

 .  1394جواد آزمون ؛ وواد رناعی ده بادی ؛ محبوبه محمدپور ؛ تهران : ا تشارات یمت ؛
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?????????????????????????????? 

 

 محمد احسانی 

  مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرساستاد 
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 حبیب هنری 

 

 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی
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 نقش بازاریابی ورزش سبز بر توسعه پایدار در ایران 
 سارا کشکر

 دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراندانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 

Sarakeshkar@gmail.com 

  دهیچک

ه  اهای امهروز کهتویعه پایدار ال وی مطلوبی برای ایتفاده از منابع طباعی با هدف وفو طباعت برای  سهل امهروز و آینهده ایهت و در د

ه د جامعهه را بهشهر شانی به آلودگی محاط زیست منجر شده ایت  اهمات بسااری یانته ایت. بازاریابی یبز می توا د امکان جذ  انهرا

نایهب یبز معت د د که محدوالت یبز برای وفهو محهاط زیسهت م نمدرف کنند گابز در ورزش ترغاب کند.  ایتفاده از محدوالت ی

در ورزش   یهبز نهستند و بازاریابی یبز با ترغاب مشتریان به ایتفاده از محدوالت یبز در ورزش موجب می شود تا مدهرف کننهد گها

ئولات د کهه بایهد مسهمحدوالت ورزشی به این باور ریاده ا  نو تولاد کنند گا ظهور یابند. در یالهای اخار بسااری از یازما های ورزشی

ش ا جها، ایهدار در ورزاجتماعی خود را در صبال تویعه پایدار اعمال کنند و بر این ایاس  بسااری از یازما ها اصداماتی در جههت تویهعه پ

وردار د و یریت یبز برخیایر رشته های آبی از پتا سال الز، برای مد   صایق را ی وی موج یواری  کایت یواری  شارجهداده ا د. باش اه ها

 هه صهالام چهارگامی توا ند به عنوان م دد یبز انراد را برای شرکت در گردش ری یبز به یمت خود جذ  کننهد. از آ جها کهه ایهران از ا

د  لهذا ی و تویهعه دااکتورهای تویعه پایدار راه ا هدازبرخوردار ایت  پ  می توان در این کشور رشته های ورزشی مختل  را با توجه به ن

، یهبز از بازاریابی یبز     مهمی در اطالع ریا ی و ترغاب ورزش دویتان بهه یهمت ورزش یهبز در اصهالام مختله  کشهور دارد. پاها

اری بر بز و صحه گذال پاامهای یمهمترین ابزارهای مورد ایتفاده در بازاریابی یبز ایت و ورزشکاران و چهره های محبو  ورزشی در ا ت 

درف ممحدول یبز   محدوالت ورزشی یبز     غارصابل ا کاری دار د.  کاربرد بازاریابی یبز در ورزش بر ترغاب تولادکنندگان به تولاد

 به خرید و مدرف تولادات ورزش یبز و مدیران یازما های ورزشی در بر امه ریزی یبز     مهمی دارد.   نکنند گا

 
 تویعه  پایدار  ورزش  بازاریابی  یبزید واژه ها: کل
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 رضا شجیع 

 استادیار مدریت ورزشی، دانشگاه پیام نور کرج
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 علوم ورزشى تحلیل وضعیت حال و آینده اشتغال دانشجویان رشته تربیت بدنى و
 

 تهران، ایران، شهید بهشتی، دانشگاه علوم ورزشی و تندرستیورزشی، دانشکدۀ  مدیریت، گروه دکتری مدیریت ورزشی. 1

 دمحمدرضا برومندکتر 

 

(m_boroumand@sbu.ac.ir)*Email:  

 مقدمه: .1
   ران وضعات رو  پا  جدی های چال  از یکی و ایت باکاری و اشتغال مسئله ما  کشور اصتداد امروز موضوعات مهمترین از یکی

 از همواره شتهگذ دهه دو طی موضوع این به توجه. ایت عالی آموزش مویسات و ها دا ش اه دا   آموخت ان باندر  باکاری کننده

 کاه  و اشتغال  رخ زای ان برای نراوا ی یها گذاری یرمایه و ها تالش که  حوی به ایت  بوده ریزان بر امه و گاران تدمام هایدغدغه

 در توجه صابل اریباک  رخ هستام آن شاهد امروز چه آن گرنته صورت های تالش همه علارغم لاکن ؛ایت شده گرنته بکار باکاری  رخ

جه ایت حران باکاری موایکی از رشته های دا ش اهی که کم و با  با ب. ایت دا ش اهی دا   آموخت ان و جوا ان بان در ویژه به کشور 

رایر کشور در وال در این رشته در دا ش اههای یدا شجو هزار  فر  ۷0رشته تربات بد ی و علو، ورزشی ایت. در وال واضر با  از 

ولوژیک در می و تکنهای علاز یک طرف و ضع  التحداالن علو، ورزشی در  ظا، آموزش عالی بود بازار کار برای نارغتحدال هستند. 

غال نارغ م و اشتهای ورزشی در کشور از یوی دی ر یبب شده ایت تا تویعه علمی و اصتدادی ورزش به طور اعصنعت ورزش و یازمان

شتغال نارغ اایت و دای مهم و راهبردی تل ی شود. از این رو باز  ری در یاستم آموزش  هالتحداالن در ورزش به صورت اخص  مساله

ضوع اشتغال تمی موالتحداالن علو، ورزشی و تحلال محاط اشتغال در ورزش کشور ضرورت دارد. لذا در این م اله با رویکرد اکویاس

 دا   آموخت ان تربات بد ی و علو، ورزشی مورد برریی صرار گرنته ایت. 

  

و جامعه   شامل دروش تح اق از  وع مطالعات راهبردی مبتنی بر تحلال اینادی و پامای  کافی ایت. جامعه پژوه :شناسیروش. 2

ان  د  کارآنرینن  ایاتاای( و جامعه ا سا ی )مدیران  کارشنایاای  ایناد اجرایی  محتوای ریا هاطالعاتی )منابع علمی و کتابخا ه

ا  و برریی س ا تخان کسب و کار در ورزش( می باشد.  مو ه آماری به روش هدنمند و در دیتردا شجویان و نارغ التحداالن و صاوب

و کافی  ی توصافیهاها از روشای  مداوبه   شست  پریشنامه ایت. جهت تحلال یانتهگردید. ابزار پژوه  شامل مطالعه کتابخا ه

 ایتفاده شده ایت.

  

 ها: . یافته۳
لو، و ع یبد  تاترب نایبه اشتغال دا شجو دادهد ام ی شان م یو علو، ورزش یبد  تیو دا   آموخت ان تر انیدا شجو تااز وضع یمرخا 

 دن بالناصله بعد از شبه شاغل  یکارشنای انیدرصد دا شجو ۷5تر از ود مطلو  صرار دار د و  ناپائ تادار در وضع یبه طور معن یورزش

 

 یها ییمهارت ها و توا ا  ی)دا   عموم یشغل یکا و  یها یست یشا یکل تاداشته ا د. وضع کمتر ایمتویط و  داشدن ام لانارغ التحد

وفو  یها یست یبه شغل  شا یابادیت یها یست یا تخا  شغل  شا یها یست یشامل شا یو علو، ورزش یبد  تاترب انی( دا شجویاصل

به طور   یمورد یها یست یشا  یاخالق ورنه ا یها یست یشا  ینرد شرنتاو پ یرهبر یها یست یشا  یایای یها یست یشغل  شا

صرار دارد اما  یمطلوب تادر وضع ینیدر صدد کارآنر انیدا شجو تاتر از ود مطلو  صرار دارد. اگرچه وضع ناپائ تادار در وضع یمعن

  یزیبر امه ر  یو تجار یو م ررات و وص نابا صوا  ییطرح کسب وکار  ارتباطات  آشنا نیتدو ییشامل توا ا ینیکارآنر یمهارت ها یبرخ

 یبد  تارشته ترب النا(  نارغ التحدSWTSبه کار ) لاشاخص گذار از تحد تاباشد. وضع ی م یدر یطح مطلوب یابیو بازار ییاز مات

مشغول به کار  انیدویتان و آشنا قیردا   آموخت ان از ط شترا( صرار دارد. بیکاراب شتراب اییال  کیگذار مشکل )تجربه  تادر وضع

و تویعه  یموثر بر راه ا داز یوآموزش یو اجتماع یایای  یاصتداد  ینن  یموجود و مطلو  عوامل نرد تاشکاف وضع یشده ا د. برری
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دا    الدهد اشتغ ی شان م قاتح  جی تا نطورادار بود. هم یشکاف معن ا  راب زا  انیدا شجو دگاهیاز د یورزش یکسب و کارها

 یآموزش و نرهن ساز  ی هاد یها تیمنابع و وما  ی هاد یو یاختاریاز یگذارایتااز منظری یو علو، ورزش یبد  تاآموخت ان ترب

 یبازار با چال  ها یهاتاو ارتباطات  یاختار صنعت و ظرن ییازشبکه  یابی ظارت و ارز ستمای  ییاجرا ستماو ی دادیبر امه  رو ر انراگ

 واجه ایت. م یعمده ا

 

 گیری: . نتیجه۴
 است  بی برخورداردی منایندی و کارآمم بد ی از  ظا،های کلی پژوه  باا  ر این بود که اکویاستم اشتغال نارغ التحداالن ترباتیانته

در  ها    غااربه تاید توان گفت که در تویعه اشتغال نارغ التحداالن علو، ورزشی ابتدا بها میبر ایاس چارچو  تحلالی و یانته و

 کمک آموخت ان ا  د یکاراب معضل به توا د یم آ چه زمانه نیا در نرآیند دا شجویی تا نارغ التحدالی به صورت محوری توجه داشت.

 اشتغال یآموزش یوامحت آموزش  یها روش ان یدا شجو د اایات شامل یعال آموزش  ظا، یاصل یها مولفه تااهم به توجه بکند  یا یشا

 الناالتحد نارغ ناام اشتغال تاصابل هدف با منایب یشغل ه یلاتحد رامس کی جادیا و ماتری با که ایت اهداف و ییازما ده محور 

نعت( ها )از دا ش اه تا صهای مربوط به هر یک از این    ی بان محاطکارکرد-یپ  ارتباط یاختاری. شود یم سرام یبد  تاترب

وی ت سام هبردی و ال ری و راتوجه به ظرنات های متعدد کارآنرینی و اشتغالزایی در ورزش ایران با تحلال یاختات ویت گردد. از اینرو با 

ح ق می لو، ورزشی ماالن عکار ملی و بان یازما ی با رویکرد  وین اکویاستمی  تویعه اشتغال و کارآنرینی نراگار و پایدار نارغ التحد

 گردد.

 

 اری  دا شجو  دا   آموخته  تربات بد ى  ورزشاشتغال  باک کلیدواژه ها:
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 مقاالت همایش 
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 یدارو نقش آن در توسعه پا یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبانیمدل م

 ۴، ابراهیم علیدوست قهفرخی۳، سید نصرااهلل سجادی2، مجید جاللی فراهانی1سید محمد حسن میرقائمی*

 سندهی. )*نورانیدانشگاه تهران، ا ،تربیت بدنی و علوم ورزشی ۀدانشکد ،یورزش تیریگروه مد ی،ورزش تیریمد یدکتر یدانشجو. 1

   مسئول(.

  .رانیدانشگاه تهران، ا ،یو علوم ورزش یبدن تیترب ۀدانشکدی، ورزش تیریگروه مد ،یورزش تیریمد . دانشیار2

  .رانیانشگاه تهران، اد ،یو علوم ورزش یبدن تیترب ۀدانشکد ،یورزش تیریگروه مد ،یورزش تیریمد. استاد ۳                                  

  .رانیدانشگاه تهران، ا ،یو علوم ورزش یبدن تیترب ۀدانشکد ،یورزش تیریگروه مد ،یورزش تیریمد اریدانش. ۴

                                       *Email: )hassan_sajjad6544@yahoo.com)  

 چکیده      

. در این رده ایت. رویدادهای بزرگ ورزشی موضوعی ایت که توجه پژوهش ران ووزه مدیریت ورزشی را به خود جلب ک: زمینه و هدف

 می باشد.  یدارو     آن در تویعه پا یبزرگ ورزش یدادهایرو ازبا یمدل م رایتا  هدف از پژوه  واضر

خ  پژوه  در ب جامعه آماری این .شدا جا،  ادا یایت که به صورت م اختهآم ا اتاز  وع تح و  افیپژوه  واضر توص روش کار:

 .هستندایدار پتویعه  مفهو، شاخص هایو  یبزرگ ورزش یدادهایایتادان و صاوب  ظران آشنا با رو اهاز انراد متخدص و خبره  کل افیک

جامعه  یخ  کمبو در  امر ا جا، گرنت انبا متخدد یبه ود اشباع  ظر ادنو تا ری یبخ  به صورت گلوله برن یندر ا اری مو ه گ

زار ابهستند.  (یابق و ی)نعل یورزش اون هاینداری اسهرئ ائته یو اعضا ارانرویا  دب اک المپ یمل اتۀمسئوالن کم اهشامل کل یآمار

 یلعام لاا تحلو ب دیاآن تا یرصو ییپژوه   پریشنامه مح ق یاخته بوده که با ایتفاده از  ظر کارشنایان روا نیدر ا یراا دازه گ

 زاکرو باخ   یآلفا بیصرار گرنت. ضر دیامرتبه دو، مورد تا یدیاتا یعامل لامشخص و یپ  با ایتفاده از تحل یعوامل اصل  یاکتشان

 اه آزمون نیا و( رهاغچند مت وناو رگری ر  ا) آزمون کلموگروف ایمیداده ها از آمار ایتنباط لاو تحل هیتجز ی. براشدمحایبه  96/0

    % ا جا، گرنت. 5ی در یطح معنا دار  lisrel 8,80و  21 سخه  SPSS طمحا در

تی باان ل جمعات شناخشامل دو بخ  ایت. ابتدا آمار توصافی ایت که در آن ماا  ان و درصد نراوا ی هرکدا، از عوام ها:یافته

امه ایتفاده های پریشنآزمون تحلال عاملی تایادی برای شنایایی گویهشود که از شود. در بخ  دو،  از آمار ایتنباطی باان میمی

 ایت.   طلوبی برخوردار ها  شان داد د مدل پژوه  از برازش میانتهخواهد شد. 

  ایج  شان داد تبود.  داریاپو     آن در تویعه  یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبا امدل م ارائه از پژوه  واضر  یهدف اصل گیری:نتیجه

ی اصتداد  محاطی مازبا ی رویدادهای بزرگ ورزشی در تویعه پایدار     مهمی دارد و بر روی شاخص های اجتماعی و نرهن ی  زیست

 و یاایی تاثارات زیادی دارد. 

  یایاتویعه ی  یاجتماع هییرما  یطامح ستیزتویعه   یتویعه اصتداد  یورزش یدادهایرو کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

مانه ع نراوا ی که در زماالدی رایج شد و برگزاری رویدادهای ورزشی امروزه به دلال منان 90اصطالح رویدادهای ورزشی از اواخر دهه 

دیتور  یا معرنب(. 1)تها اهمات نراوا ی پادا کرده ایهای اصتدادی  نرهن ی  یاایی  اجتماعی و زیست محاطی دارد  برای تمامی کشور

 دادیرو راثاو کند. مرا وف کاالمپ یها یو باز کاجنب  المپ داریصدد دارد که تویعه پا کاالمپ یالملل ناب تهاکم 2020 کاکار المپ

 ریاختیمراه ایت. زه زباناگردش ران به شهر م  یبا انزا شهاهم یورزش یدادهایرو (.2متمرکز ایت) یاصتداد راثاعمدتا بر م یورزش

ز رصابت و ا یرزشبزرگ  و یدادهایکند. کل رو یجذ  م زبانارا به شهر م یالملل ناو ب یشده گردش ران داخل یو بازیاز دیجد یها

ت در ورزش  توا د مشارک یم یبزرگ ورزش یدادهایرو (.3واصل شده ایت) داریو تویعه پا ستیز طاوفاظت از مح ینرهنگ  به یو

 کیصه به عال ادجیو ا زباناجامعه م یپریت غرور و وطن  یاجتماع هییرما یراشکل گ  یا سجا، اجتماع  یمحل یز دگ تافابهبود ک

 زا  یایاو ی ینرهن   یخیتار راتابلکه تأث  ی ه تنها منانع اصتداد یبزرگ ورزش یدادهایرو (.4دهد)  یرا انزا یرجنرهنگ خا ایکشور 

 تریاخیویعه زتبه  دنادارد و یرعت بخش یبر صادرات مل یمثبت و آمار صابل توجه راتأث کابزرگ مثل المپ دادیرو کی یدار د. برگزار

د متمرکز خواهن یایاو ی ینرهن   یاجتماع  یاصتداد راتاتأث یبر رو یبزرگ ورزش یدادهایرو (.5آور د) یرا به وجود م یشهر یها

درصد بر  9,6درصد به  18,4را از  یکاراب زاناشد که م لیتبد ییاروپا ایمنط ه پو کیبه  1992باریلو ا در یال  کامثال  المپ یبود  برا

و نقش  یزرگ ورزشب یدادهایرو یزبانیسوال است که  مدل م ینبدنبال پاسخ به ا یقتحق ینرو محقق با انجام ا یناز ا (.6گردا د)

 ؟   چگونه است   یدارآن در توسعه پا
  شناسی:روش .2 

دف از ه یر مبناپژوه  ب نیاابتدا روش کافی و یپ  روش کمی می باشد. که روش پژوه  آماخته از  وع تحلال عاملی تایادی ایت  

 صاوب  ظران یاتاد وابا  انتهییاختار  مها  های با ا جا، مداوبه یفابخ  ک درایت.  یفاتوص یو از  وع پژوه  ها یکاربرد  اتاتح 

 یکم بخ  درشد.  ا جا، یبه ود اشباع  ظر دناو تا ری ی فر( بدورت گلوله برن18) نهازم نیدر ای ورزشبزرگ  یدادهایآشنا با رو

ل  ز جداوا یفادر بخ  آمار توص شد یپریشنامه مح ق یاخته گردآور قیپژوه  از طر یبرا ازامورد   یکم های داده  پژوه 

 یخ براکرو با یلفاآاز  یطداده ها در بخ  آمار ایتنبا لاو تحل هیتجز یایتفاده شد. برا اراو ا حراف مع ناا  ام  ینراوا  ی مودارها

در  اردیتویعه پا یهاخص شا یبند تییازه و اولو ییروا نااتع یمرتبه دو، برا یدیاتا یعامل لاپریشنامه  و از تحل ییایبدیت آوردن پا

در یطح   lisrel 80 8و  21 سخه  SPSS طاآزمون ها در مح نیها ا جا، شد. ا هیگو یعامل یبر ایاس بارها یبزرگ ورزش یدادهایرو

  % ا جا، گرنت. 5 یمعنا دار

 ها: یافته

،  از آمار شود. در بخ  دوابتدا آمار توصافی ایت که در آن ماا  ان و درصد نراوا ی هرکدا، از عوامل جمعات شناختی باان می

بر  هایآزمود  ینراوا  یتفاده خواهد شد.های پریشنامه اتحلال عاملی تایادی برای شنایایی گویه شود که از آزمونایتنباطی باان می

 ینراوا  . فر( 51) دادمی لادرصد را ز ان تشک21,5و   فر( 186) پژوه  واضر را مردان یهادرصد  مو ه ۷8,5  داد شان  تاایاس جنس

درصد از  44,۷رشد و  ا یکارشنای التاتحد یها دارادرصد  مو ه 55,3از   ا شان داد که ب التابر ایاس یطح تحد هایآزمود 

شرکت کنندگان  درصد 56,5ی  شان داد  لابر ایاس رشته تحد هایآزمود  ینراوا همچنان  بود د. یمدرک دکتر یها دارا یآزمود 

های شاخص شنایایی جهت بود د. لاها مشغول به تحدرشته ریدرصد انراد در یا 43,5و  یبد تادر رشته ترب التاتحد یپژوه  دارا

 همراه به جدول در .  تایجشد دو، ایتفاده مرتبه تایادی عاملی تحلال از م ااس اعتبار تویعه پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی و برریی

 ایت. آمده شده ایتخراج واریا   ماا  ان و ترکابی پایایی م ادیر
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 پژوهش  نهایی: مدل  1نمودار 

 اقتصادی

و   اجتماعی

 فرهنگی

توسعه 

 پایدار

زیست 

 محیطی

 سیاسی
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اخص های برازش باشتر بود و برریی ش 1,96بود د و همچنان م ادیر تی از  0,04تمامی بارهای عاملی باالتر از 

 مدل  شان داد که مدل از برازش منایبی برخوردار ایت. 

 گیری: نتیجه

 یاایی وتدادی ی  زیست محاطی  اصو نرهن  یبر تویعه شاخص اجتماع یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبا ا شان داد که م قاتح  جی تا

(  2018والزل)  (2018و همکاران) هی  ( 2018)کاوا اایعد و مای چون یمح  ا  قاتح  یها انتهیبا  جها ت نیدارد. که ا راتاث

 انتی اهمخوان باشد   جی تا نیکه با ا ی اهمخوان بوده و تح ( 1396(  جاللی و علادویت)2018)(  تابی آمپو سا و همکاران2018پریچ)

اصل از واایی یی  ا صتدادی  اجتماعی و نرهن ی و طامح ستیز های از اثرات مثبت شاخص یواک  اتاهمه تح  جی تا بای شد. ت ر

 باشد.  یم یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبا ام

رآمد دشده ایت.  نزباام یکشورها یبرا کیایتراتژ یابیابزار بازار کیو  یشهر یبازیاز یابزار مهم برا کیبه  لیتبد یبزرگ ورزش دادیرو

ر و شهرت شه ریوتد ست یز طابهبود ظاهر مح  یعموم ها  ل لیویا یدهد  مدرن یاز یم  یرا انزا یگردش ر تاانراد جامعه و نعال

 ودن در مرکزشد. ببخ یآن را بهبود م نایاکن یز دگ تافاک ناو همچن یعموم یپلماییورزش به عنوان د  یاعتبار جها   یآن   انزا

 جادیا  یکیژولوتکن یها شرنتاپ جیترو ینرصت منحدر به نرد برا کیتوا د  یم  یدادیرو ناچن نهاچند هفته در زم یجهان برا

        نراهم کند. یمحل یخالصا ه در شرکت ها هیخاص و یرما یایتعدادها

 منابع:

 شماره مسلسل  یورزش یو اردوها دادهایرو تیری(  مد1396. چاپ چهار، )ماابراه  یدویت صهفرخ ی. علدامج  ینراها  یجالل 1.

     ا تشارات دا ش اه تهران. 8111

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.  
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 ورزشی دیپلماسیصلح بین المللی در مدل  تعیین جایگاه

 

 ۳محمد جواد رنجکش ،2مهدی طالب پور ،1*کامبیز عبدی
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 .دانشیار گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. 2
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 چکیده

لعه واضر ت. هدف مطاصلح ای جادیا یهر گو ه بازتا  ایتفاده از ورزش برا یایای یهااز جنبه یکی یورزش یپلمایید زمینه و هدف:

 د.بو یورزش یپلماییدر مدل د یالملل ناصلح ب  اهیجا نااتع

  ی جمع ظر چ وو از   یفاک یاز  وع پژوه  ها یاز  ظر ایتراتژ  یادابن یپژوه  واضر از  ظر هدف از  وع پژوه  ها روش کار:

 و یپلمایید یزه هابود که در وو یالملل ناشامل خبرگان ب یبه شمار می آید. جامعه آمار یشیمااپ  اتاآوری داده ها از  وع تح 

ا تخا  شد د. ابزار  یاره آمخبره به عنوان  مو  30هدنمند  یرا. با ایتفاده از روش  مو ه گتندداش کامطالعات آکادم یورزش یپلمایید

 لاتحل یبرا یناز یشد. از روش دلف یباز طراو مها ظر خبرگان  به صورت   یجمع آور یشامل پریشنامه مح ق یاخت برا یراا دازه گ

 . شد یتفادهداده ها ا

 

ه برابر و کلمایی ورزشی برآمدهای دیپ. ورزش شد یپلمایمدل دی تدو را د دلفی نازی منجر به تثبا لواصل از تحلا ج تایها: یافته

 ی شد د.را به دیت آورد د در دو گروه برآمدهای صریح/خاص و برآمدهای ضمنی/عمومی دیته بند ۷/0باشتر از ود آیتا ه 

ملت  ناتویعه صلح ب کاه  تن  و قملت ها/دولت های متخاصم از طری نصلح با جادای  ی ورزشیپلمایبر ایاس مدل دی گیری:نتیجه

 .ایت ی ورزشیپلمایروابط و مبادالت هدف  هایی غالب طرح و ابتکارات دی قها/دولت های دویت از طری

   دلفی نازیدیپلمایی  دیپلمایی ورزشی  صلح  خبرگان کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1
 ییداج یدن آن بخشنعال ش رایایت ز صلح جادیا یاز ورزش برا ایتفادههر گو ه بازتا   یایای یهااز جنبه یکی یورزش یپلمایید

در . کند دجایا را موثر مانه ایز اصدامات یبرا داریمحرک پا کیتوا د که می لادل نیبه ا ؛ایت موضوع به کل   ر کردیرو کیاز  ری اپذ

وع این ایت پری  مشر نی. بنابرا(1) دیآمیبه دیت ها دولت نااز بهبود روابط بنراتر از هر امور دی ری    صلح یبرصرار  یایایطح ی

 .(5) ایت "صدرت  ر،"اعمال  یبرا هاابزار نیاز ا یکیش ورز .(2) هایت  بدون شک یکی از آنتوا د موثر باشد  و ورزشمیکه کدا، ابزار 

ص توا د     یاز ده ای را در روابط بان المللی به خدوورزش می به این  تاجه ریاد د که( 1394 اا و محمدی عزیز آبادی )التاامی

یت. در بخ  اهای صلح آماز و تحریک دشمنی ایتفاده شده صلح بازی کند ولی در برخی موارد هم بوده که برای از بان بردن موصعات

. های ا سان ایتر ؛ بلکه ورزش هم از یاختهود  ه یاز ده ایت و  ه مخخشود که ورزش به خودی  تاجه گاری  به این موضوع اشاره می

بط بان اه ای در رواتوا د به عنوان معجزه عمل کند اما این تبادالت  شان داده که ورزش یک ابزار واشتبادالت ورزشی بان دو کشور  می

ته بان رزشی مثل کماوتشکاالت بزرگ  توا د     یاز ده ای را در روابط بان المللی بازی کند. یازمان ملل باید باالمللی  است بلکه می

ت که یبب های بان المللی ورزشی همکاری باشتری داشته باشد. ایجاد صلح و همکاری  دالیل عمده ایالمللی المپاک و ندرایاون

باشد این ایت ی . یوال ایایی که صابل طرح م(6) ها مشارکت در رویدادهای ورزش را کامال آشکارا تشویق و ترغاب کنندشود تا ملتمی

ه ا ایجاد کردتخاصم رمامکان دیتاابی به صلح بان ملت ها/دولت های  یا از طریق چه مکا اسمی می توا دکه دیپلمایی ورزشی چ و ه و 

 وا د راه شا باشدت( می 2018و یا صلح بان کشورهای دویت را تویعه بخشد. در این رایتا  مدل دیپلمایی ورزشی عبدی و همکاران )

رآیند دیپلمایی را نرا که پتا سال بهره گاری در   ( عمده منابع ورزشی2019ر ایاس مدل دیپلمایی ورزشی عبدی و همکاران ). ب(۷)

ایتراتژی "الب های را در ص( مکا اسم های الز، 2018. همچنان  عبدی و همکاران )(8) داشته ا د در یه دیته طب ه بندی  موده ا د

اصی می ما د این ایت . پریشی که ب(9) برآمدهای مطلو  دیپلماتاک ورزشی را به تفدال معرنی  موده ا دبه  ورزشیمنابع  "تبدیل های

ای برای طرح ه مدهاییکه در صورت ا تخا  یک یا چند منبع دیپلمایی ورزشی و بهره گاری از ایتراتژی های هوشمندا ه تبدیل  چه برآ

العه ف مطداز این رو ه ان المللی در بان برآمدهای محتمل  در کجا صرار خواهد گرنت.دیپلمایی ورزشی صابل تدور ایت و جای اه صلح ب

  ( می باشد. 2019ی عبدی و همکاران )ورزش یپلماییدر مدل د یالملل ناصلح ب  اهیجاواضر  تعاان 

  شناسی:روش .2

ی جمع آوری چ و   بوده و از  ظر یفاک یاز  وع پژوه  ها یاز  ظر ایتراتژ ؛یکاربرد یپژوه  واضر از  ظر هدف از  وع پژوه  ها

 بود د. زه دیپلماییمللی ووخبرگان بان ال یا جا، شد. جامعه آمار نیبه شمار می آید که به صورت آ ال یشیمااپ  اتاداده ها از  وع تح 

 یرازه گد د. ابزار ا داشهدنمند ا تخا   یرابود د که با ایتفاده از روش  مو ه گ یالملل ناخبره ب 30مطالعه شامل  نیا ی مو ه آمار

 اسادر م  یا نهیگز 5 یشد که شامل یواالت یباز طراو مها ظر خبرگان  به صورت   یجمع آور یشامل پریشنامه مح ق یاخت برا

 یرجمع آو یها داده لاتحل یبرا یناز ی. از روش روش دلفهر یوال بود یبه همراه بخ   ظرات/کامنت ها در ا تها کرتال یراا دازه گ

( 2019و  2018ران )و همکا یدر مطالعه عبد یناز یو  حوه محایبات در روش دلف یرابهره گ لیدال  یی.  مراول اجراشدشده ایتفاده 

ده بو 0,۷ مره  لعه طام نیدر ا یناز یرد هر گزاره در روش دلف ایو  رشی. صابل ذکر ایت که ود آیتا ه پذشرح داده شده ایت لابه تفد

  .ایت

 ها: یافته

 ن ادرصد بود. همچن 43,6یال با  60تا  51 یین یین خبرگان مربوط به رده  ینراوا  نیشترا شان داد ب یفاتوص یها انتهی یبرری

متحده  االتیمربوط به کشور ا خبرگان تامل یدرصد نراوا  نیشتراب ن ا؛ همچندرصد 63با  مردانمربوط به  تاجنس ینراوا  نیشتراب

در بخ  دلفی نازی که در دو را د به ا جا، ریاد؛ در را د  .داشتند یمدرک دکتر یدرصد خبرگان دارا 93,3بود؛  درصد 26,6۷با  کایآمر

 تایج را د اول دلفی نازی از لحاظ آماری صابل ایتناد  بود و  (2018)عبدی و همکاران   1اول با توجه به بهره گاری از ایتراتژی محرک

با اوتسا   .منتج به تثبات برآمدهای دیپلمایی ورزشی بود تاجه تحلال را د دو،  ن ط  ظرات خبرگان در مدل اولاه برآمدها اعمال شد.

 . ده ایتش ارائه 2در شکل  یورزش یپلمایید ییو کسب اجماع از طرف خبرگان  مدل  ها یناز یدلف ،را د دو جی تا

                                                 
1 Stimulus Strategy  
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 گیری: نتیجه

و  مهای متخاصدولتویعه صلح ایت. ایجاد صلح بان ملتها/بر طبق مدل معرنی شده  هدف  هایی تالش های دیپلمایی ورزشی ایجاد و ت

وان در  ظر ی می تتویعه صلح بان ملت ها/دولت های دویت. الز، به یادآوری ایت که اهداف متنوعی برای تالش های دیپلمایی ورزش

ن مجذو  یاخت وکشور  گرنت از جمله ارتباطات بان نرهن ی  نهم و درک مت ابل/دوجا به  اعتماد یازی  ایجاد/تویعه بر د ملی  شهرت

سب صلح از د اما کاگرچه دولت های مختل  اهداف متفاوتی را طراوی و بکارگاری طرح های دیپلمایی ورزشی د بال می کنن مخاطبان.

رکاه و تل بان طریق کاه  تن  بان کشورهای متخاصم و تویعه روابط بان کشورهای دویت بساار صابل توجه ایت. دیپلمایی نوتبا

خته شنامو ه های  ...  پاکستان ون ایران و ایاالت متحده آمریکا  دیپلمایی کریکت بان هند و ارمنستان  دیپلمایی نوتبال و کشتی با

متخاصم  شورهایکاز تالش های ابتکارات دیپلمایی ورزشی در رایتای ایجاد صلح از طریق کاه  تن  و عادی یازی روابط بان  شده

 .تباان  مایدتاریخی را   مو ه های داردتالش ( 2019می باشد. مدل دیپلمایی ورزشی عبدی و همکاران )
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 چکیده

-هدف پژوه  واضر شنایایی عناصر کلادی اثرگذار بر بلوک مشتریان به عنوان یکی از چهار بخ  اصلی مدل کسب زمینه و هدف:

 وکار ایتروالدر بود.

ه  شامل آماری پژو ها  توصافی از شاخه پامایشی ایت. جامعۀکاربردی و از  ظر روش گردآوری دادهپژوه  واضر از  وع  روش کار:

ورزشی  وکارهای گردش ریهای مختل  کسبمالکان و مدیران متخدص در بخ  گردش ری ورزشی و همچنان انراد شاغل در بخ 

ظری ا تخا  تا مرولۀ اشباع   هدنمند با تکناک گلوله برنی و غارتدادنیگاری  فر با ایتفاده از روش  مو ه 15ایتان گاالن بود د. تعداد 

 ایت. فاده شدهها در این پژوه  از روش تحلال محتوای کافی و کدگذاری باز  محوری و تم ایتوتحلال دادهشد د. برای تجزیه

وه آ الین ارتباط ا ب وال غارمست ام ارتباط ترکابی  کا بندی شده  ارتباط ا بوه آنالین  کا ال ارتباط شخدی آنالین  بازار بخ  ها:یافته

الین باط شخدی آ بوه  ارتوکارهای گردش ری ورزشی بود د. پ  از آن  بازار ا ترین عناصر کلادی اثرگذار بر بلوک مشتریان در کسبمهم

 های بعدی صرار گرنتند.و کا ال مست ام در رتبه

ت به رصبا ین خود  سبشود با ت ویت ارتباطات شخدی و ا بوه آنالردش ری ورزشی پاشنهاد میوکارهای گبه مدیران کسب گیری:نتیجه

ارهای وکر کسبهای ارتباطی نازیکی و مجازی خود به عنوان عناصر کلادی رصابت دبندی مشتریان و ترکابی از کا الو با بخ 

 ای داشته باشند.گردش ری ورزشی توجه ویژه

 وکار  گردش ری ورزشی.مشتریان  کارآنرینی  کسب بلوکهای کلیدی: واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه



 

55 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
(. 1ند )ینی ایجاد کی کارآنرهاهای منایبی را برای نعالاتتوا د زمانهورزش در کشور ما در وال تحول و رو به تویعه ایت که این امر می

دش ری به عنوان یک ایت. تویعه گر گذاری در صنعت گردش رییرمایههای شناخته شده و مؤثر در ایجاد اشتغال  امروزه یکی از روش

پنجاه یال  در (.2)یت اای را ایفا  موده های شغلی جدید     عمدههای جهان در ایجاد نرصتول آزموده شده در بسااری از کشورراه

مللی و چه در یطح الاین پدیده چه در یطح بان(. 3)اخار  گردش ری به پدیده اصتدادی  اجتماعی و نرهن ی ش فتی تبدیل شده ایت 

   ایتا داردهای ز دگیهای شغلی  درآمد ارزی و انزایو توا سته ایت در ایجاد نرصت( 4)ملی جای اه خاصی در اصتداد کشورها داشته 

 ع  فت وصنعت گردش ری پ  از صنای (WTO)های یازمان جها ی گردش ری ایاس آخرین گزارش بر (.5)ایفای     کند 

ای هری به عنوان تجربای که با رصابت یروکار دارد و گردش ورزش به عنوان پدیده .(6)خودرویازی  یومان صنعت درآمدزای جهان ایت 

 کل جدیدی ازای اخار شهای هستند که رابطه تن اتن ی با یکدی ر دار د. گردش ری ورزشی در دههکننده  دو یاستم ویژهشاد و یرگر،
ری و ورزش  وع پاو د ماان گردش (. ۷)طوری که گردش ری و ورزش به هم وابسته و مکمل همدی ر د  شود. بهمحسو  می گردش ری

ان و جسمی ا س ط روویجدیدی از گردش ری را ایجاد کرده که یاختار جدید و جامعی برای پر کردن اوصات نراغت و تفریح همراه با  شا

- شان داده کار ورزشیوسبگذاران عالصه نراوا ی به کارآنرینی در بخ  ورزش به عنوان یک ک  یرمایهاز این رو. (8)به وجود آمده ایت 

آوری یود ها براینآگاری از های جدید در ووزه ورزش و بهرهها به شناخت نرصتها و شرکتا د. این امر موجب شده ایت که یازمان

ورت صشریحی( و خواه به توکار خواه به صورت آشکارا )عانی  بن اه تجاری  یک مدل کسب(. با تأیا  هر 9در بلندمدت  ااز پادا کنند )

-اصلی شرکت و ا تخا  وکار را منطق(. اگر مدل کسب10شود ) ها ی )ذهنی  تکوینی( جهت طراوی یاختار تعامالت آن به کار گرنته می

-یک مدل کسب (  عد، تشخاص11ک شبکه ارزش در  ظر ب اریم )های راهبردی آن برای ایجاد و جذ  )یهم خواهی از( ارزش درون ی

ه کهد آن هستام وکار  شاگاری ادباات مدل کسبشود. از زمان شکلها در دیتاابی به اهداف آن میوکار منایب  منجر به  اکامی یازمان

های ل دارد از مدعری  ایتالی تا به امروز یک تا د. ووکار و ابعاد و اجزای آن پرداختههای کسبمح  ان متعددی به ارائه تعاری  مدل

وکار کسب عری  مدلتهای متفاوتی به ارائه وکار شکل   رنته ایت. شاید دلال آن باشد که این مح  ان با رویکردها و اولویتکسب

ه در ح ا ات اولااشتر تلی که با د. در کنار این موضوع  ابعاد و اجزای متعددی  از تویط مح  ان مختل  ارائه شده ایت. مشکپرداخته

 . (12ا د )ا د  این ایت که از ادراک مح ق یرچشمه گرنتهوکار با آن مواجههای کسبزمانه برشماری اجزای مدل

-نوان ارائهعین مدل به اوکار شناخته شده ایت. ترین بو، مدل کسبترین و گستردهوکار ایتروالدر به عنوان رایجبو، طراوی مدل کسب

های ینگ بناهای مدل (. ایتروالدر پ  از شنایایی13باشد )وکار میکننده زبان مشترک در توصا   تجسم  ارزیابی و تغاار مدل کسب

کپارچه شده ین مدل یها مدل جدیدی را ایجاد  موده ایت که اوکار پاشنهاد شده تویط یایر  ویسندگان این ووزه  بر مبنای آنکسب

لی ایت. وی نابع ماوکار شامل چهار بلوک محدول  مشتری  مدیریت زیریاخت و مت. از  ظر ایتروالدر مدل کسبتمامی موارد صبلی ای

ی هدف  مل مشترشمارد. بلوک محدول شامل ارزش ارائه شده  بلوک مشتری شاهمچنان برای هر یک از این عناصر اجزایی را بر می

زینه هامل یاختار شمالی  پاکربندی ارزش  صابلات و توا ایی و همکاری و بلوک منابع کا ال توزیع و روابط  بلوک مدیریت زیریاخت شامل

مات  در از صنعت خد (. لذا با توجه به اهمات یرمایه مشتری در ووزه  کسب و کارهای گردش ری به عنوان جزئی14و مدل درآمد ایت )

 لدر پرداختهایتروا عنوان یکی از چهار بخ  اصلی مدل کسب وکاراین پژوه  به شنایایی عناصر کلادی اثرگذار بر بلوک مشتریان به 

 شود.می

 روش کار
ل ی پژوه  شامعۀ آمارها  توصافی از شاخۀ پامایشی ایت. جامپژوه  واضر به لحاظ هدف  کاربردی بوده و از  ظر شاوه گردآوری داده

-مو ه ند. روش باشی گردش ری ورزشی در ایتان گاالن میوکارهاهای مختل  کسبمالکان و مدیران و همچنان انراد شاغل در بخ 

برگان این خا تأیاد بیاختار یانته ها به صورت عماق  امهگاری هدنمند و غارتدادنی در  ظر گرنته شده ایت. در این بخ   مداوبه

ین  تاجه واصل شد که ا 15و  14  13  12های ووزه تهاه شد و رو د مداوبه تا ریادن به اشباع  ظری ادامه یانت. با ا جا، مداوبه

وضوع و ز ادباات مها اآوری دادهها تکراری هستند و ا جا، مداوبه متوص  شد. جمعشو د و مداوبههای جدیدی شنایایی  میگویه

یازی هاد  از پاآوری گردید. پیاختار یانته جمعهای دور تا عدر واضر برریی شد گا، دو، مداوبه عماق  امهمستندات از یال

مچنان جهت هگردید و  ها از روش تحلال محتوای کافی و کدگذاری باز  محوری و تم ایتفادهداده وتحلالها  به منظور تجزیهمداوبه

 ایتفاده گردید. MAXQDAانزار های کافی از  ر،تحلال دادهوتجزیه

 هایافته
 ها در جدول شمارۀ یک ارائه شده ایت.شو دهمشخدات مداوبه

 هاشونده. مشخصات مصاحبه1جدول 
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 مدت فعالیت )سال( نوع فعالیت تحصیالت کد

1I 5 گردش ری ورزشی کارشنایی 
2I 20 ا جمن گردش ری ورزشی کارشنایی 
3I 4 خدمات ورزشی بد یدکتری تربات 
4I 3 دناتر گردش ری ورزشی کارشنایی 
5I ۷ هائت علمی دکتری 
6I 6 هائت علمی دکتری 
7I 9 کماته گردش ری ورزشی کارشنایی ارشد 
8I 11 شیورز-گردی تفریحی،بو کاردا ی 
9I 10 معاون صنایع دیتی و گردش ری دکتری 

10I 13 مشاور تویعه گردش ری کارشنایی 
11I 15 رئا  تویعه کارآنرینی کارشنایی ارشد 
12I 22 وکارمدیر کارآنرینی و کسب کارشنایی ارشد 
13I 4 کارشناس گردش ری و روابط عمومی کارشنایی 
14I 16 معاو ت گردش ری ) ( کارشنایی ارشد 
15I 8 کارشناس گردش ری ورزشی کارشنایی ارشد 

 ی باز را از. کدگذارها در این پژوه  از روش تحلال محتوای تم و کدگذاری باز و محوری و تم ایتفاده شدوتحلال دادهبرای تجزیه

ص دادیم. ها اختدانآبندی و عنوان به ها ایتخراج شد د و در کدگذاری محوری مفاهام مشترک را دیتههشو دمفاهام کلادی مداوبه

الب یک صنایایی در شبندی شد د و پ  از ها با عنوان تم طب هتر از موضوعهای کدگذاری محوری در صالب چهارچوبی کلییپ  مؤلفه

ایاس تعداد  ها برؤلفهمهای شنایایی شده در  ه ردی  و اهمات هر یک از مؤلفه ارائه شد.بندی و ال وی  هایی پژوه  جدول کلی دیته

 بندی شد د و ال وی  هایی پژوه  ایتخراج گردید. دیته( 2) نراوا ی شنایایی و به صورت جدول 

 وکارهای گردشگری ورزشیهای بلوک مشتری در مدل کسب. مؤلفه۳جدول 

 فراوانی هاشوندهکد مصاحبه کد محوری ردیف

 I10,I9,I8,I6,I5,I4,I2,I1I 1۷,13 ارتباط شخدی آنالین 1

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

 I14,I13,I10,I7,I6,I4I 9,15 ارتباط ا بوه آنالین ۳

 14I5,I8,I11,,I10,I9,I2,I1,I3I 9 کا ال ارتباطی ترکابی ۴

 I11,I7,I6,I4,I1I 8,13 کا ال غارمست ام 5

 I11,I5,I2I ۷,15 ارتباط ا بوه آ الین 6

 8I14,I7,I4,I1,I 5 بازار ا بوه 7

 12I10,I5,I8,,I3I 5 ارتباط شخدی آ الین 8

 15I12,I 3 کا ال مست ام 9

 گیرینتیجه

س یت. بر ایااورزشی پرداخته وکارهای گردش ری مدل کسبشنایایی عناصر کلادی اثرگذار بر بلوک مشتریان در پژوه  واضر به 

ا های پژوه  بود ر هوکارهای گردش ری ورزشی را که مورد توجه  مومشتری در مدل کسب بلوکبعد نرعی  42ها   ه بعد اصلی و یانته

 نوان مدل  هایی پژوه   شان دادیم. به ع (1)در صالب شکل شمارۀ 
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. 

 

 ش. مدل نهایی پژوه1شکل 

گردش ری  وکارهایسبنرد کهایی وجود دارد که به خاطر شرایط منحدربهها مشابهات و تفاوت تایج واضر با یایر پژوه  با م ایسه

ه آنالین  رتباط ا بوبندی شده  ا  ارتباط شخدی آنالین  بازار بخ بلوک مشتریهای ترین مؤلفهباشد. در این پژوه  مهمورزشی می

-تهبر ایاس یان ت ام بود د.ا ال مسا ال غارمست ام  ارتباط ا بوه آ الین  بازار ا بوه  ارتباط شخدی آ الین و کهای ارتباطی ترکابی  ککا ال

-ری از مؤلفهگابهره وشود با شنایایی وکارهای گردش ری ورزشی پاشنهاد میهای پژوه  به کارآنرینان ورزشی  مدیران و مالکان کسب

ورزشی  ه گردش ریمندان بها برای عالصهو انزای  مازان مشتری و شنایایی  اازها و خوایته مشتری  در جهت جذ   وفوبلوک های 

های ویژگی در جهت وفو و انزای  مشتریان گامی مهم برداشت. همچنان با برریی عماق و موشکانا ه در ادباات تخددی موضوع

تویعه  وین رشد اوکارهای گردش ری ورزشی منجر شود. ق کسبمشتریان و ا تخا  کا ال توزیع منایب به د بال رشد و تویعه و رو 

 شو د.های یالمت جامعه میمند کردن مشتریان به گردش ری ورزشی و ورزش و ارت اء شاخصباعث عالصه

 منابع
 عاال،  تهران.   ا تشارات یشنایی و گردش ری نرهنای بر ارتباط بایتان(. م دمه1386انخمی  بهروز. ) -1
ریاله  شور و ارائه راه کار.کبد ی های کارآنرینی در ورزش از دیدگاه مدیران و متخددان تربات(. زمانه1384پور  وماد. )نروغی -2

 دکتری دا ش اه آزاد ایالمی  واود علو، تح ا ات.

 وق و ایی ارشد  دا شکده ورشن امه کاکاری برای خروج از بحران باکاری. پایان(. تویعه صنعت گردش ری راه1382لفظی  لاال. ) -3

 علو، یاایی  دا ش اه تهران.
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ار یفلی ی )دهستان  اتل کنمحاطی  واوی رویتای(. تحلال اثرات گردش ری بر ابعاد اصتدادی  اجتماعی و زیست1390ملکی  آرش. ) -4

  امه کارشنایی ارشد  دا ش اه تهران.ه بخ  مرکزی شهریتان  ور(. پایان
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8- Kreag, G. (2001). The impacts of tourism. Minnesota Sea grant.  
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194. 
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289.  
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به شرکت در  لیتما یانجیم رییبا در نظر گرفتن متغ یورزش یعلم یدادهایرو ریتاث

یشرق جانیدر استان آذربا یگردشگر داریبر توسعه پا دادیرو  
 

 2عبدوی فاطمه ،1*زادهرحیم آیسان
 ده مسئول(.* ویسن). کارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ورزشی  دا ش اه تبریز  تبریز  ایران. 1

  . دا شاار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ورزشی  دا ش اه تبریز  تبریز  ایران.2

(aysanrahimzadeh7@gmail.com)*Email:  

 چکیده

واضر  قا . تحشودیهستند و یاال ه بر تعداد آ ها انزوده م یاز نرهنگ و جامعه امروز یبخ  مهم ها یهما زمینه و هدف:

 یش رگرد داریپا بر تویعه یورزش -یعلم یدادهایرو رادر تأث یورزش های یشرکت در هما ای    وایطه نابا هدف تبب

 ا جا، شد.

 یرریهده  بمشا قیایت که اطالعات الز، از طر یو از لحاظ هدف  کاربرد یشیماااز  ظر روش  پ قاتح  نیا روش کار:

ال برگزار شده ی های همای در کنندگانپژوه  واضر شرکت یشده ایت. جامعه آمار یو پریشنامه گردآور ی ظر اتاادب

پژوه  از  هایهااثبات آزمون نرض ی. برادیردگ تفادهایاطالعات از پریشنامه  یایت. جهت گردآور زیشهر تبر 1398-139۷

 .ال.اس ایتفاده شد.یایمارت پ یمعادالت یاختار یازیمدل

 

رزشی بر ی علمی ودهادابرگزاری روی رهای ورزشی در تأثا  شان داد  شرکت در همای قتح ا نواصل از ای ج تایها: یافته

 کند.می فایا 001/0داری ( در یطح معنیb = 0/71) رتأثا بگری را با ضرییا جگردش ری ورزشی     ما دارتویعه پای

ر مسائل مهم د ی ازکی علمی ورزشی به عنوان یدادهاکنندگان در رویگردشکری و جذ  مشارکت نبنابرای گیری:نتیجه

ورزشی  دش ریگر داربرای تویعه پای رانهای داخلی و خارجی در کشور ایهمنط ه و جذ  یرمای کهای یلشنایا دن پتا سا

 امری ضروری ایت.

 شرصی. جانگردش ری  ایتان آذربای دار  تویعه پایدادهای ورزشی  روی همای کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

بع یتخراج مناا ای دااصتدادی ما ند تول  ریدر کشورهای در وال تویعه  که منابع د ژهیبه و ا اصنعت گردش ری در یرایر د 

 متحکا و صراری رب و تمد ها گفت وی ها صنعت عامل موثری در تعامل نرهنگ نی(. ا1ایت ) تااهم زیوا ارا دار د بس یعاطب

 تاابلصایت و  برای گردش ران زهاا   جادیکه عامل ا تاهای مهم و پر اهمبخ  نیاز ا یکیملت هایت.  ناا   و الفت ب

رده ب ا،  «یشگردش ری ورز»در صنعت گردش ری را دارد  ورزش ایت که از آن به عنوان  یامر نرابخش کیشدن به  لیتبد

عد،  و ستیز طاحتوجه به وفو م رد امورد توجه صرار گ دیبا یکه همراه با تویعه گردش ر یاز مسائل یکی (. 2شود ) یم

وع موض نیبه ا یگردش ر داریپا ییعهکه تو باشدیم یطمحاستیو ز یاجتماع  یبر منابع اصتداد یگردش ر ریا یباآی

ه بو  نندگاندکیازدب یت اضا ناتأم زبا ان ام یز دگ تافاکایت که با بهبود  یندینرآ یگردش ر داریاشاره دارد. تویعه پا

 داریبر تویعه پا یورزش یدادهایرو رادر رابطه با تأث (.3درارتباط ایت ) یو ا سا  یعاطب یطاهمان  سبت وفاظت منابع مح

زاده و  بی(  غا1395) یادا(  ص1396) یو نتاو یا پی(  139۷) کنا،اا جا، شده ازجمله   یمتنوع  اتاتح  یگردش ر

 هاشار یدش رگر داریبر تویعه پا یورزش یدادهایرو مامست  رابه تأث ی( که هم 2006و جاگو ) ریی(  د1392همکاران )

خود دریت  یستاکوتوری هایکه اگر از جاذبه کندیموضوع را مشخص م نی( ا13۷5 اصری ) قا. تح (.8  ۷  6  5  4ا د )داشته

  واعا برای متنوع هاینرصت جادیبلکه با ا میرادر  ظر    یگردش ران ورزش دبازدی برای ن ط را هاو آن ماایتفاده کن

 لهاوی نیاجذ  و به  مانهایرا به ایتان یورزش ش رانگرد متوا ایم شو د یا جا، م یعاطب هایطامح نیکه در ا هاییرزشو

ی ورزشی در تویعه باتوجه به     مهم رویدادها .(9) ماده  یتعداد کل گردش ران و درآمد کل واصل از گردش ران را انزا

های مانهزی ر همهدگاری آگاها ه اینکه تویعه پایدار گردش ری     مهمی در تدمامپایدار گردش ری و همچنان باتوجه به

ی ار گردش رعه پایدمحاطی دارد  توجه و شنایایی تأثارگذاری رویدادهای ورزشی بر تویاصتدادی  اجتماعی  نرهن ی و زیست

ایدار ه تویعه پبای داشته باشد و در ریادن های ویژه رویدادهای ورزشی     عمدهتوا د در بهره گرنتن از موصعاتمی

ه  واضر موضوع پژو زمانه در پژوه  محدودیت به مک شایا ی کند. همچنان باتوجهگردش ری در جامعه مورد برریی ک

تح اق واضر   لذا در آیدمی  ظر به ضروری موجود وضعات بهتر درک برای باشتر تح ا ات ا جا، برریی  مورد در جامعه

 داریبر تویعه پا تمایل به شرکت مح ق برآن ایت تا تأثارگذاری رویدادهای علمی ورزشی با در  ظر گرنتن متغار ماا جی 

 یت که:باشد این اگردش ری را مورد برریی صرار دهد  پری  اصلی که تح اق واضر در جستجوی دیتاابی به آن می

ر ایتان ش ری دآیا رویدادهای علمی ورزشی با در  ظر گرنتن     ماا جی متغار تمایل به شرکت  بر تویعه پایدار گرد

 ر دارد؟  آذربایجان شرصی تأثا

  شناسی:روش .2

ه  یفاتوص  اتااجرا  جزء تح  راو مس یاز  ظر ایتراتژ  یکاربرد قاتح   ییاجرا اراواضر از  ظر هدف و مع قاتح 

واضر  قادر تح  یجامعه آمار .باشدیم یدا او م یایناد قاتح  هایاطالعات جزء روش یگردآور وهااز  ظر ش  یهمبست 

وجم  مو ه با توجه به جدول  . دباشیم 139۷-1398در یال  زیبرگزار شده در شهر تبر های یشرکت کنندگان در هما

 ناصورت که از ب نیا تخا  شد د. بد یو تدادن ایخوشه یرگا فر برآورد شده ایت که به صورت  مو ه 384مورگان 

 هایبر ایاس تعداد شرکت کنندگان( ا تخا  شده و پریشنامه المللیناو ب ی)یطح مل  یبرگزار شده  یه هما های یهما

شده وجم  آوریجمع هایکه پریشنامه طوری به د؛یپخ  گرد  یشرکت کنندگان در هما ناب رد یبه صورت تدادن قاتح 

ناد و مدارک مح ق یاخته ایتفاده شده ایت. با ایتفاده از ای یاطالعات از پریشنامه ی مو ه را پوش  داد د. جهت گردآور

 نیشد و یپ  ا ییشنایا زیدر شهر تبر یورزش دادیرو یگردش ر داریموثر بر تویعه پا هایمولفه نتر ت یو جستجو در ا یعلم

 ییروا ناا. جهت تعدیمطالعه به عنوان ابزار پژوه  ایتفاده گرد نیو در ا دیگرد ینبازبا مشاور و راهنما ایتاد تویط هامولفه

یازه  ییروا نااایتفاده شد و جهت تع یو گردش ر یورزش تیریمد نهاپریشنامه از  ظرات متخددان در زم یصور

یازه در ود صابل  ییروا زانام یعامل لاتحل قیپخ  شد که از طر زیتبر ییاااورای  یعدد در هما 30پریشنامه به تعداد 

بدیت آمد و صابل صبول  ۷/0کرو باخ مورد آزمون صرار گرنت که عدد  یآلفا قیطر از زاپریشنامه   ییایصبول گزارش شد. پا

 یبرا PLS انزارو  ر، 21 سخه SPSS یو از  ر، انزار آمار یو آمار ایتنباط یفادر پژوه  واضر از روش آمار توص بود.



 

61 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
 ر وفادا آزمون کولموگروف ه ایمابت ها هنرضا آزمون از صبل و هاداده آوریجمع از بعد. شد ایتفاده هاداده لاو تحل هیتجز

ایتفاده شد.  هاهاجهت آزمون نرض کیپارامتر هایواصل گردد. یپ  از آزمون ناناطما هاا جا، شد تا از  رمال بودن داده

 ایتفاده شد. یمعادالت یاختار لامدل  از تحل یجهت برری

 ها: یافته

یاس متغار جنسات ( بر ا5/55) فر  213با  باشترین نراوا ی کهدهد آماری پژوه   شان می آمار توصافی مربوط به  مو ه

در متغار   ره کارشنایی( بر ایاس م طع تحدالی مربوط به دا شجویان دو1/41) فر  158با  باشترین نراوا ی با وان مربوط به 

( 13/22) فر  85 با باشترین نراوا ی تخدصدر متغار   21-30( مربوط به رده ینی 9/41) فر  161با  ین باشترین نراوا ی

ناصد نعالات ه ( مربوط ب5/50) فر  194با  باشترین نراوا ی یاب ه نعالات پژوهشیدر متغار مدیریت ورزشی  مربوط به 

در یک تا ده یال و  یاب ه اجرایی( مربوط به 2/61) فر  235با  باشترین نراوا ی یاب ه نعالات اجراییدر متغار پژوهشی  

  باشد.می بدون ارائه م اله( مربوط به 3/82) فر  316با  باشترین نراوا ی وضعات شرکتار متغ
 

 
 . مدل پژوهش1شکل 

 

در  یمثبت و معنادار راتاث توا دیم یورزش یعلم یدادهایرو یندل  شان داد  برگزرا نیدر ا هاانتهیواصل از  جی.  تا

 نیداشته باشد. عالوه بر ا ییآشنا زاناو م المللیناب هایتانعال  یابیبازار داد یرو یامکا ات برگزار  ینرهن  هاینهازم

کند و به د بال  فایرا ا ی    بسزا یورزش یگردش ر داریبر تویعه پا توا دیم یجتماعو ا یطامح ستیز  یاصتداد یرهاامتغ

به  لیداد و بالتبع آن تما  یانزا یورزش های یبه شرکت را در ا واع هما لیتما توا دیم یورزش های یآن شرکت در هما

 = b) یورزش های یشرکت در هما گرییا جا    م  نا. همچنکندیرا نراهم م یونادار نهازم یبعبارت ایشرکت مجدد و 

شد.  دیاتا 001/0 دارییدر یطح معن یورزش یگردش ر داریبر تویعه پا یورزش یعلم یدادهایرو یبرگزار را( در تاث0/71
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عبارتند از توجه همزمان به ابعاد  یورزش یگردشکر داریتویعه پا نهاپژوه  در زم نیا یدیتاوردها نیترمهم نیبنابرا

به باال   نیااز پا یزیبر امه ر  یکل   ر در تویعه گردش ر کردیاز رو یراگبهره  یاجتماع یو نرهن  یاصتداد  یکیاکولوژ

 ایت. یدر تویعه گردش ر ی سل ناو ب یو توجه به عدالت درون  سل یاجتماعات محل یها  توجه به رشد آگاه یکنترل آلودگ

 گیری: نتیجه

ز ا یکیه عنوان ب یورزش یعلم یدادهاروی در کنندگانو جذ  مشارکت یگردشکر دهد ی شان م قاتح  نیواصل از ا جی تا

 داریاویعه پت یجهان برا یدر کشورها یو خارج یداخل هایهیمنط ه و جذ  یرما کی یهالامسائل مهم در شنایا دن پتا س

  ینرهن  هاینهامدر ز یمثبت و معنادار راتاث توا دیم یورزش یعلم یدادهایرو یمطرح ایت. برگزرا یورزش یگردش ر

 ستیز  یداداصت یرهاامتغ نیداشته باشد. عالوه بر ا ییآشنا زاناو م المللیناب هایتانعال  یابیبازار داد یرو یامکا ات برگزار

شرکت  یرگ-یا جا  م    ناکند. همچن فایرا ا ی    بسزا یورزش یگردش ر داریبر تویعه پا توا دیم یو اجتماع یطامح

 در یطح یزشور یگردش ر داریبر تویعه پا یورزش یعلم یدادهایرو یبرگزار را( در تاثb = 0/71)  یورزش های یدر هما

د. باش رگذاراتأث یورزش یگردش ر هدگایبر د توا دیم داریاز ابعاد تویعه پا کیپژوه  هر  نیشد. در ا دیاتا 001/0 دارییمعن

 لاه دلو ب شودیدر جهان محسو  م یایاو ی یاجتماع  یاصتداد شرنتاپ یاز اصول و مبا  یورزش یگردش ر داریپا تویعه

وجه به تزو، و ضروت ل د ی ما فایا رانیما ند ا ییبه خدوص در کشورها نهازم نیدر ا توا دیم یورزش یکه گردش ر ی  ش

 یردش رگ داریچون تویعه پا ییرهاادر رابطه با متغ یورزش یعلم یدادهاینراوان ایت. رو تاوائز اهم یورزش یگردش ر

به  را یرنژبه شرکت  شرکت مجدد  اثرات  لیتما  یطامح ستیمشارکت  ز  یو نرهن  یاجتماع  یتویعه اصتداد  یورزش

مختل   هایعرصه رد ایو تحول گسترده رااباعث تغ  یخو یعملکرد تاصنعت بنا به ماه نیوجود ا نی. با اگذاردیم یجا

باعث  دارد که ینرهن  راتااتغ جادیدر ا ی    مهم یوگردش ر شودیو ... م یطامح ستیز  یاجتماع  ینرهن   یاصتداد

یت که  ا یدروال نی. اکندیم جادینرهنگ را ا کیدر  یاجتماع یو هم  اهنجار شودیمثبت م یعناصر نرهن  تیت و رواج و

 جادیا یرهااز راهکا یکی یتک محدول یکشورها ژهیدر وال تویعه به و یکشورها یبرا یشورز یعلم یدادهایرو یبرگزار

یعه مختل  تو هایاز آن ایت. تمرکز بر جنبه ی اش یاجتماع هایو چال  یکارامساعد جهت کاه  ب اینهااشتغال و زم

و  المللیناب یاندهیر نراد تیابا اهم ارابس      ایمحلی و ملی هر جامعه تیریمد هاییزریهمراه با بر امه  یگردش ر داریپا

آگاها ه در  یهایرگامادر تدم ی    مهم دار یتویعه پا هایو شاخص ارهااکند چراکه  مع فاای توا د می ایملی هر جامعه

 یشرص جانیآذرباایتان  نی. بنابراشو دیم داریتویعه پا یبرو اطالعاتی آوردن نراهم باعث هاشاخص نیهمه یطوح دار د که ا

 نیا یعهد و تویجذ  گردش ران دار یبرا ییباال تاو ظرن تاکشور ایت که صابل یصطب علم نتریاز مهم یکیبه عنوان  زا 

 یبرگزار یدر ووزه تغااآ ها تبل نتریاز مهم یکیکه  طلبدیرا م ییازهاابرطرف یاختن    یشرص جانیدو در ایتان آذربا

 ایت. یگردش ر داریو تویعه پا  یورزش -یعلم های یهما

 

 منابع:

  یمد اعرابمح داو دکتر ی اناپاری یدکتر عل ۀ(. جها  ردی در چشم ا دزای جامع. ترجم13۷۷. چاک. وای. )یگ .1

 چاپ اول  تهران.  یهای نرهن دنتر پژوه 

  یورزش تیریکنفرا   مد نا. مجموعه م االت دومی(. گردش ری ورزش1384. )رضااعل  یمحمد و صایم پور یپاری .2

 اصفهان.

العه: مورد مط  مو ه یگردش ر داریم دد در چارچو  تویعه پا یایتراتژ نیو تدو یابی(. ارز1390. )یمدطف  یصدم .3

 .82-59یال یو،  شماره  هم    یاو منط ه یشهر یهاشهر مشهد. مطالعات و پژوه کالن

و اصتداد  یرگردش  داریدر تویعه پا یورزش یو گردش ر یشهر یمت ابل گردش ر را(. تأث139۷. )زاکامب کنا، ا  .4

 .زیدا ش اه  تبر ز ی،  تبریالجهان ا یکشورها یو شهریاز یشهرها. کنفرا   عمران  معمارکالن

  یهما ناومی. یشهر یبر تویعه گردش ر یورزش یدادهایرو یزبا ام را(. تاث1396صمد. )  یو نتاو بهاط  یا پی .5

 .نیاداعلو، و ننون بن جیتهران  ا جمن تویعه و ترو ران یا یبد  تاو ترب یعلو، ورزش یمل
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 کن ره نام.  هیعابر جاذبه طب دابا تاک یورزش یعوامل موثر بر تویعه گردش ر ی(. برری1395. )یعل  یاداص .6

 .شرنتاپ یرا یا یایالم یتهران  مرکز ال و شرنت اپ ش اماناپ

امل موثر بر تویعه و گسترش عو یی(. شنایا1392 ج . )  ییو آصا یزاده  علداداش ؛یهاد  یزاده  شهروز؛ زما  بیغا .۷

 جمن اهمدان   دار یپا ستیز طاو مح ااجغران  یگردش ر یمل  یهما ناز ان. اول نادر ب یورزش یگردش ر

 ه متا ه. ستیز طامح ابانیارز

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

378-389. 

 برای یناابال وی ت یو طراو رانیا سمیموا ع موثر در تویعه صنعت تور یی(. شنایا13۷5مسعود. ) دا اصری  ی .9

 مدرس. تاارشد  دا ش اه ترب یکارشنای ی امهانی. پاستیگسترش جذ  تور

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران
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 *2محسن رضایی،  1محمد رضا برومند
 تی  ایراناد بهشایتادیار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی و ریا ه  دا شکدۀ علو، ورزشی و تندریتی  دا ش اه شه  -1

  اد بهشتیشه  دا ش اه ورزشی و تندریتی  دا شکدۀ علو، و ریا ه ا شجوی کارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشید -2

 (.ایران)* ویسنده مسئول

 (mohsenrezaeitkd@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

و  یبد  تاترب نایدر دا شجو یکنترل شغل اسابر ایاس م  یشغل یزیبه بر امه رهدف از ا جا، پژوه  واضر  مطالعه   رش 

دف  از از  وع هو از  ظر  پامایشی و توصافی تح ا ات گروه از تح اق ایت. این تهران یبهشت دادا ش اه شه یعلو، ورزش

و  یلو، ورزشدا شکده ع 98-99یال  یلام اطع تحد یتمام انیدا شجوتح ا ات کاربردی ایت. جامعه آماری تح اق را کلاه 

ار ابز .دیردگ فاده. برای  مو ه گاری از روش  مو ه گاری در دیترس ایتداد د لاتشک ی تهرانبهشت دادا ش اه شه تندریتی

 فر از  5أیاد تروایی صوری و محتوایی پریشنامه مورد  .( بود1989یوالی کنترل شغلی تریک ) 18نامه تح اق شامل پریش

 پری   امه 60تعداد  د.تائاد ش ۷6/0صاوب  ظران صرار گرنت. پایایی پریشنامه با ایتفاده از ضریب آلفای کرو باخ برابر با 

ون افی و آزممار توصه منظور تجزیه و تحلال آماری از آزمون های آو ب شد جمع آوریو  لاتکم بان  مو ه های تح اق توزیع 

ا ش اه شهاد بهشتی ایتفاده شد. مطابق با  تایج تح اق به طور کلی دا شجویان د spssخی دو با بهره گاری از  ر، انزار 

ا  ر این می توا د با وی دار د (  و  شان می دهد بر امه ریزی شغلی صابل صبول> 0.05کنترل الز، بر شغل آینده خود داشته )

 اماد به اشتغال دا شجویان این دا ش اه باشد.
 

 شتیبر امه ریزی شغلی  کنترل شغلی  دا شجو  تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه شهاد بهکلید واژه ها: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه:

اشتغال از اصلی ترین موضوعاتی ایت که در کشورهای در وال تویعه از آن یاد می شود. دا ش اه ها از مهم ترین پای اه ها در 

(. دا شجویان به عنوان ارکان اصلی دا ش اه پاکره اصلی یازمان های مختل  جامعه 1زمانه تویعه کشورها به وسا  می آیند)
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واکی از آن ایت که دا شجویان علو، ورزشی بدون  (2012( و مای )2010ح ا ات نایتر )(. ت2را در آینده تشکال می دهند)

کسب تجربه و ورود به نرصت های مختل  مشارکت شغلی وضعات  امساعدی را تجربه خواهند کرد  پ  باید نرصت هایی 

نناوری   گسترش دا    تولاد چون ییریالت ها عهده دار دا ش اه هابرای کارآموزی و ورود به مشاغل مربوطه داشته باشند. 

 که شود نراهم باید شرایطی ع ب ما دگی از جلوگاری و تویعه جاده در گرنتن صرار برای هستند؛ بنابراین خالصات و  وآوری

در مطالعه صادری (. 5پذیرش مسئولات های مختل  در یطح جامعه پرورش دهند) برای را دا شجویان بتوا ند دا ش اه ها

از دا شجویان رشته ی علو، آزمایش اهی    رش منفی  سبت به آینده شغلی خود داشتند. اما در مطالعه غالمی  ۷5%(  1394)

 ورزشی که رشته علو، رایتا  همان در(. 6از دا شجویان  سبت به آینده شغلی خود  ظر مثبتی داشتند) %98و همکاران  

 پژوه  های دارد  با مساله باکاری مواجه ایت. از آ جا که دا ش اه نارغ التحداالن برای اشتغال ایجاد جهت باالیی پتا سال

 از کمتر  پژوه  های واضر ا دک ایت و شده ا جا، عالی یطوح آموزش در دا شجویان شغلی معدودی در خدوص کنترل

ا شجویان علو، ورزشی دا ش اه شهاد بهشتی در ووزه ورزش بوده ایت لذا در این تح اق به برریی وضعات کنترل شغلی د

 پرداخته شده ایت.

 

 روش شناسی:

باشد  از  ظر هدف  از در زمره تح ا ات کاربردی ایت. جامعه  می پامایشی  وع توصافی و از تح ا ات گروه از تح اق این

 لاتشک یبهشت دادا ش اه شهی دا شکده علو، ورزش 98-99یال  یلام اطع تحد یتمام انیدا شجوآماری تح اق را کلاه 

 لاتکم تویط  مو ه های تح اق پری   امه 60و تعداد  شد . برای  مو ه گاری از روش  مو ه گاری در دیترس ایتفادهداد د

  5روایی صوری و محتوایی پریشنامه تویط  .( بود1989یوالی کنترل شغلی تریک ) 18ابزار تح اق شامل پریشنامه  شد.

بود که باا  ر  ۷6/0برریی و تأیاد شد. م دار پایایی پریشنامه با ایتفاده از ضریب آلفای کرو باخ برابر با   فر از صاوب  ظران

پایایی منایب ابزار تح اق می باشد. به منظور تجزیه و تحلال داده های آماری از آزمون های آمار توصافی برای برریی ویژگی 

> در یطح  spssبرای برریی تفاوت داده ها با بهره گاری از  ر، انزار های جمعات شناختی  مو ه ها و آزمون خی دو 

 ایتفاده شد. 0.05

 

 یافته ها:

ه ب، نتایج آزمون خی دو مقیاس کنترل شغل دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی 1جدول  

 تفکیک سواالت

معنی  خی دو مخال  موانق  

 داری

1 
 کارخو   بودن دریک مکانمهم ترین مورد برای بدیت آوردن یک 

 منایب و

 زمان منایب می باشد. 

45 15 00/15 001/0 

2 
چ باوردار، که درطول یک ماه پ  ازشروع به جستجوی کاربدون ها

 مشکلی  

 صادر به آغاز یک شغل خواهم بود.

34 26 06/1 302/0 

۳ 
معدل و رتبه های دا ش اه     بساار مهمی درگرنتن یک شغل 

 دارد.
45 15 00/15 001/0 
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۴ 
صلی معت د، که ارتباطات اجتماعی/خا وادگی/دا ش اهی من  عامل ا

 درگرنتن اولان

 شغل من خواهد بود. 

45 15 00/15 001/0 

5 
معت د، یخت کوشی که ازخود،  شان می دهم عامل اصلی در 

 بدیت آوردن شغل می باشد.
56 4 06/45 001/0 

6 

 معت د، که مون ات و عد، مون ات من به مازان زیادی به نشار

 روا ی من درجلسه 

 نندهمداوبه بست ی دارد و کمتراز ود ا تظار، می توا م مداوبه ک

 خود، را بشنایا م.

38 22 26/4 039/0 

7 
رای باطمانان دار، که خدمات کاریابی دردا ش اه صادر خواهد بود 

 من یک شغل 

 نارغ التحدالی پادا کند.عالی تازمان  

43 1۷ 26/11 001/0 

8 
نه من به محض نارغ التحدالی  شغل کم درآمد مرتبط با اهداف ور

 ای خود، 

 را به شغل پردرآمد غارمرتبط ترجاح می دهم.

34 26 06/1 302/0 

9 
ایی رت همن ا تظاردار، اولان شغلم در بارون از دا ش اه برایاس مها

 باشد که برای 

 آن ها تالش کرد،.تویعه 

52 8 26/32 001/0 

 001/0 06/56 1 59 روزی خواهد ریاد که شغل منایب خود، را بدیت آور،. 10

 001/0 60/48 3 5۷ من  باوردار، که شغل منایب را خواهم یانت. 11

12 
 برای بدیت آوردن وآغاز یک شغل  عوامل زیادی وجود دار د که

 صابل کنترل  استند  

   را ی  است.پ  جای 

38 22 26/4 039/0 

1۳ 
غل شاین روزها در دا ش اه تاکاد خالی زیادی برای پاداکردن یک 

 وجود دارد.
39 21 40/5 02/0 

 ۷96/0 06/00 31 29 ود.یال آخر دا ش اه زما ی ایت که باید   ران ا تخا  یک شغل ب 1۴

15 
رای بمن خالی به شغل وورنه خود، تعهد دار، و هرکاری الز، باشد 

 مون ات 

 درآن ا جا، می دهم.

5۷ 3 60/48 001/0 

16 
ن آانراد زیادی را می شنایم که در بدیت آوردن شغلی که مستحق 

 هستند  

 خوش شا   بوده ا د.

44 16 06/16 001/0 

17 
ه چمشغول به ا جا، یال بعد از نارغ التحدالی  5درمورد اینکه 

 کاری خواهم بود  ظر

 روشنی  دار،. 

29 31 06/00 ۷96/0 

 001/0 26/35 53 ۷ از نکر کردن به کار و ز دگی بعد از دا ش اه متنفر،. 18
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 .تفاوت معنی داری داشتند 1۷و 14  8  2یوال های   کلاه یواالت به غار 1مطابق با  تایج جدول شماره 

 

 

به تعداد  ارد و با توجهمعنی داری بان  ظر موانق و مخال   مو ه ها وجود دو آزمون خی دو  تفاوت  2با توجه به جدول شماره 

 18ل ر ایت یوابه ذک باشتر موان ان  می توان  تاجه گرنت دا شجویان از کنترل شغلی صابل صبولی برخوردار می باشند. الز،

 از معکوس لحاظ شد.با توجه به  وع   ارش از  وع یواالت معکوس بوده و داده های آن در  ر، انزار  

 

 نتیجه گیری:

 تایج  شان داد  مو ه های تح اق کنترل شغلی منایبی دار د اما برخی شاخص ها  تاجه متفاوتی  شان داد  از جمله  در 

اختالف معنی داری وجود  داشت. این  تاجه  شان  "شغل بود کی  ران ا تخا   دیایت که با ییال آخر دا ش اه زما "یوال

می دهد که برخی از دا شجویان موضوع بر امه ریزی شغلی را به عنوان یک نرآیند  می بانند و ترجاح می دهند آن را به یال 

آغاز می گردد. آخر تحدالی موکول کنند  در والی که نرآیند بر امه ریزی شغلی از همان آغاز تحدال دا شجویان در دا ش اه 

یال بعد از نارغ التحدالی مشغول به ا جا، چه کاری خواهند بود  ظر روشنی  داشتند و  5همچنان دا شجویان درمورد اینکه 

این  شان می دهد ضرورت آن را درک  کرده و بر امه ریزی مشخدی برای آینده شغلی خود  دار د و یا آموزش الز، در این 

 ، نتایج آزمون خی دو مقیاس کنترل شغل دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی2جدول 

خی  مخالف موافق 

 دو

معنی 

 داری

 نتیجه

 کنترل شغل
681 399 63/۷3 001/0 

اختالف معنی 

 دار
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به طور کلی  تایج  شان داد دا شجویان دا ش اه شهاد بهشتی کنترل الز، بر شغل آینده خود دار د و  زمانه دریانت  کرده ا د.

 این ضمن  شان از بر امه ریزی شغلی منایب می توا د باا  ر اماد به اشتغال دا شجویان این دا ش اه باشد.

 

 منابع:
1- Mirnasab, M., Moghaddasi, M., Ehrampoosh, M., Mohammadzadeh, M. and Karimi 

Monjermooie, H., 2016. Environmental health engineering students’ attitudes toward their 

education program and career in shahid Sadoughi University of medical science in 2015. The 

journal of medical education and development, 11, pp. 43-50. [in Persian] 

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

field of study. rme. 6 (2) :59-65. URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-125-en.html [in Persian] 

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

Morgantown, WV: Fitness Information Technology. 

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

Experience in Sports Management. International Journal of Sport & Society, 3(4). 
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 ص 

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

attitude toward their field of study and future career in Kurdistan University of Medical 
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 عنوان ؟؟؟؟؟؟؟

  ۳، ابوالفضل فراهانی2ه طاهره موسوی رادسید،1*سید رضا موسوی بیوکی

 

 تهران  تهران  ایران )* ویسنده مسئول(.  کارشنایی ارشد رشته مدیریت ورزشی دا ش اه پاا،  ور -1

 ایتادیار مدیریت ورزشی دا ش اه پاا،  ور تهران  تهران  ایران -2

 تهران  تهران  ایران دا ش اه پاا،  ور ایتادمدیریت ورزشی -3
*Email: Srmb.msc@gmail.com 

 چکیده:

. می باشد(  تهران)  نوتبال باش اههای مدیران کارآنرینی روواه با رنتاریاایی ارتباط برریی مطالعه واضر ه وپژ از فهد

در این  ی واضرپژوه  مدیران باش اه های واضردر مساب ات لا های کشور با الویت تام های تهرا  نیدر ا یجامعه آمار

نرمول  فاده از ایت با ( =N 360مساب ات و همچنان مدیران تام های واضر در مساب ات آیاا ویژن  دیته اول و دو، تهران  )

 رد ایتا دا یها پریشنامه از تح اق افهدا به یتاابید ایبر ا تخا  شد د.به صورت تدادنی  فر 186کوکران 

 از تن 10طتوی پریشنامهدو هر ییروا که (13۷۷  یا یاومدپور  دار(  روواه کارآنرینی) 1388 آت  پوری)ایارنتاری

(  823/0تاریاایی )آزمود ی و با الفای کرا باخ به ترتاب رن 30م دماتی بادر یک مطالعه  ها آ پایاییو تایاد  متخددان

وف کلموگر جملهاز یتنباطیا و توصافی ریماآ یها داده ها از روش   تحلال و تجزیه ایبر.( محایبه شد.80۷/0کارآنرینی ) 

 شان داد   پژوه جی تاچند متغاره ایتفاده شد. خطی  نگریاور و ن پاریو همبست ی نموآز ای   مو ه تکt ف یمار وا

اش اههای یران بوضعات رنتار یاایی با  از ود متویط   روواه کارآنرینی در ود پایان صرار داردوپاشنهاد می گردد مد

ش اه کسب ه باو یااینک ب ار دو برای اینکه از هزینه ها کایته رکا به یهوشمند با خود را یاایی یهارنتارنوتبال تالش کنند

 درامد داشته باشد کارآنرین باشند.

 نوتبال   یباش اهها ی  نیکارآنر هارووی  ایارنتاری واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

وش کار: . رمی باشد (نوتبال  )تهران  یباش اهها رانیمد یبا اثربخش یایاارتباط رنتاری یبرری مطالعه واضر ه وپژ از فهد

 یجامعه آمار . یتا هشد ، جاا  یاماد شکل به که باشد می همبست ی ع و از و توصافی یها ه وپژ واطه در واضر ه وپژ

ا ی م های تهرویت تامدیران باش اه های واضردر مساب ات لا های )برتر   دیته اول   دو،  یو، (کشور با ال قاتح  نیدر ا

 یباش اه های باشدم واضر در این مساب ات و همچنان مدیران تام های واضر در مساب ات آیاا ویژن  دیته اول و دو، تهران 

این  رانیمد هاکه با در  ظر گرنتن کلمی باشد باش اه نوتبال  ۷2ی که تامهایشان در لا های مختل   وضوردار دتهرا 

یت که تمامی اروش  مو ه گاری تدادنی یاده دلال ا تخا  این روش این  باشد. یفرم(  =N 360)یجامعه آمارباش اهها 

ر این د دار د. و ه را ممدیران باش اه های نوتبال ایتان تهران شا سی یکسان و برابری برای ا تخا  شدن به عنوان عضوی از 

گردید د. ا تخا   ران از مدیران باش اه های نوتبال ایتان ته فر 186نرمول کوکران  ایتفاده ازبا  یوجم  مو ه آمارتح اق 

 29مل شا( 1388  )ورپایتا دارد آت   رنتار یاایی از پریشنامهازیه  پریشنامه ایتا دارد  تح اق افهدا به یابی یتد ایبر

و در بر گار ده  یوال25( شامل 13۷۷ی )ا یپریشنامه اومدپوردارروواه کارآنرینی    مولفه اصلی 8یوال و در بر گار ده 

  فر از ایاتاد در 10د برای روایی پریشنامه به تایا. باشدمیگزینه ای لاکرت  5 م ااس ایاس بر ها گویه ضمناً مولفه اصلی5

تاب با آلفای آزمود ی به تر 30یایی این پریشنامه ها  در یک آژمون م دماتی با ووزه مدیریت ورزشی ریادهمچنان پا

 های داده حلالت و تجزیه منظور به تح اق این در.دیمشخص گرد(  80۷/0(  روواه کارآنرینی)823/0ی)ایارنتاریکرا باخ 

 ازانم ین جنسات  جمله از تح اق شناختی جمعات متغارهای برریی به که توصافی آمار از ابتدا شده آوری جمع

ون و رگریاون واز آزمون کلموگرف ایمار وف  آزمون تی تک  مو ه ای   پاری .می شود ایتفاده خدمت یاب ه و تحداالت

 و تجزیه SPSS20رانزا  ر، از ایتفاده با شدهآوری  جمع ی ها و داده گردیدخطی برای تجزیه و تحلال داده ها  ایتفاده 

 د.خواهند گرنتن تحلال

و درصد باشترین  یال 50تا  30درصد بان  9/5۷یانته های تح اق  شان دادویژگی پایخ دهندگان برایاس ین ها: یافته

درصد پایخ دهندگان  99بروسب جنساتین داشتند.کمترین درصد از  ظر   یال  50درصد از پایخ دهندگان باالتر از  11

درصد دیپلم و نوق دیپلم که کمترین  9/1۷بوده ایت .بروسب تحداالت درصد زن هستند که باشترین درصد با مرد 1مرد و 

یال باشترین 10تا  5درصد پایخ دهندگان بان   3/56درصد لاسا   باشترین درصد  برایاس یاب ه خدمت   4/58درصد و 

رنتار ) ف یمار وا وفکلموگر نموآز  تایج به توجه بایال یاب ه خدمت کمترین درصد  داشتند. 20درصد باشتر از1/3درصد و 

(و از آزمون پارامتریک ایتفاده می P>05/0( تما، توزیع ها از لحاظ آماری  رمال بوده )309/3ی نیآنر کار(   )536/3ی ایای

(  05/0P≤   687/0 =rرابطه معناداری)  رانیمد ینیکارآنر هاباروو یایارنتاری ن تایج آزمون پاریون در خدوص باشود.

همچنان با توجه به این  تاجه مدیرا ی که رنتار یاایی باالتری دار د روواه کارآنرینی باشتری خواهند داشت .وجود دارد ..با 

محایبه شده برای رنتار یاایی مثبت ایت  بان ماا  ان امتااز رنتار یاایی مدیران  t( و م دار  P≤05/0با توجه به این که) 
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می توان  تاجه گرنت که رنتار %95ری تفاوت معناداری وجود دارد لذا با اطمانان باش اههای نوتبال و م دار آزمون از  ظر آما

روواه  محایبه شده برای tیاایی مدیران باش اههای نوتبال باشتر از ود متویط و در یطح مطلوبی صرار دارد. و م دار 

 دار آزمون از  ظر آماری تفاوت معناداری باش اههای نوتبال و م ینیکارآنر هارووکارآنرینی منفی ایت  بان ماا  ان امتااز 

باش اههای نوتبال ود پایان  و در یطح مطلوبی  ینیکارآنر هاروومی توان  تاجه گرنت که %95وجود  دارد لذا با اطمانان 

 صرار  دارد.

 نتیجه گیری:

ین شد کارآنرته بادرامد داش مدیران باش اههای نوتبال تالش کنند برای اینکه از هزینه ها کایته و یااینکه باش اه کسب

 های ورزشیباش اه مدیرانهمچنان  .واصل شود ییباش اهها به آ ها پاداش و کمکها یا سا  رویا   وآوریهایدر ازای باشندو

دمت و خاز متخددان و برگزاری کالس های ضمن  شرکت کرده وهمای  ها   یمانارها   شست های علمی تخددی    در

 مبادرتان تهرهردر یطح ش ینیکارآنر هاباروو یایاه و یی دی های اطالعاتی  در رابطه با رنتاریتوزیع بروشور و کتابچ

 نکال یها یاایت یدر می  ظر به یاایی وع امشر یهارنتااز ر یجلوگار یعنی  مخر یاایی یهارنتااز ر پرهاز ایبر ورز د.

 عط  ای نوتبالباش اهه باندر  رتصد شایسته یعزتوو  رتصد ناصله کاه ری یاال شایسته. دشو زیا رهچا  داتو میباش اه 

  تح اق ینا وصلمربرای تح ا ات اتی پاشنهاد می گردد .هدد می کاه را  رتصد ی انزو ا کسب به یتید پائان انمدیر

 بخ  یدر می ظر  به که یتا والیدر  ینا یتا هشد تعری  وروواه کارآنرینی مدیران باش اههای نوتبال یاایی یهارنتار

 یهارنتار مطالعه الذ. یتا لتیدو یما هازیادر وروواه کارآنرینی  یاایی یهارنتار با تعاملاز   اشی  هارنتار یناز ا گیربز

وواه کارآنرینی ور یاایی یهارنتار مانهدر ز   دا تویعه به توجهی نشایا کمک لتیدو انمدیر  روواه کارآنرینی  یاایی

 یری د بخ   داتو می  از  امونق یها ودو وا انمدیر ییربر.  ددبو  مو ه انمدیر تح اق ینا مطالعه ردمو انمدیر.دکر هداخو

 .  ماید شنرا روو روواه کارآنرینی  یاایی یهارنتار یکرتا  امهاز 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
 

 

 

 

 

 

 

 

یسازمان تیظرف دانش بر تیریو مد یاجتماع هیسرما ریثأت  

  در کارکنان وزارت ورزش و جوانان
 پروین آزادگان1 ، کورش ویسی2*، شهاب بهرامی۳

 

 . دا شجو دکتری مدیریت ورزشی  گروه تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه آزاد ایالمی  کرما شاه  ایران.1

سنده )* وییران. انندج  . ایتادیار مدیریت ورزشی  گروه تربات بد ی و علو، ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه آزاد ایالمی  ی2

 مسئول(.

 . .  ایتادیار مدیریت ورزشی  گروه تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه آزاد ایالمی  کرما شاه  ایران3
 (koroshveisi@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

زش و وزارت ور کارکنان در ظرنات یازما ی و مدیریت دا   برثار یرمایه اجتماعی أپژوه  واضر ت ازهدف  زمینه و هدف:

 باشد.جوا ان جمهوری ایالمی ایران می

ر جامعه ادا ی دروش پژوه  توصافی و از  وع مدل معادالت یاختاری بود که به لحاظ هدف  کاربردی و بدورت م روش کار:

 تشکال داد د که  فر 965به تعداد  جامعه آماری این پژوه  را کلاه کارکنان وزارت ورزش و جوا ان ایرانآماری ا جا، گرنت. 

-ری ها از پآوری دادهبرای گرد  فر بدورت تدادنی یاده بعنوان  مو ه ا تخا  شد د. 2۷6با ایتفاده از نرمول کوکران تعداد 

تفاده شد و ( ای1390( و ظرنات یازما ی م امی )1389(  مدیریت دا   همتی )1389های یرمایه اجتماعی نرجی ) امه

از  ر، انزارهای ها ادهدبرای تجزیه و تحلال ( به دیت آمد. ۷8/0  80/0  82/0م دماتی به ترتاب ) پایایی آ ها در یک مطالعه

  .ایتفاده شد 22 سخه   Amos  و 20 سخه  Spss آماری

و ظرنات یازما ی تأثار مست ام و معناداری داشته ایت.  مدیریت دا   شان داد که یرمایه اجتماعی بر   تایجها: یافته

 تایج واصل از مدل پژوه   شان داد که  تیدر ها .مدیریت دا    از اثری مثبت و مست ام بر ظرنات یازما ی داشته ایت

  بر ظرنات یازما ی تأثار معناداری دارد. مدیریت دا  وایطه یرمایه اجتماعی یازما ی به
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ظرنات ت ای یطح اربر  مدیریت دا  های پژوه  باا  ر اهمات     یرمایه اجتماعی و یانتهبطور کلی  گیری:نتیجه

های مهه از بر اا ایتفادشود که وزارت ورزش و جوا ان ببنابراین پاشنهاد میایت.  در کارکنان وزارت ورزش و جوا ان یازما ی

 ارکنان رازما ی کهای اجتماعی موجبات انزای  و ت ویت ظرنات یاهدا   محور و مدیریت آ ها و تبدیل کارکنان به یرمای

 نراهم  ماید. 

 مدیریت دا    وزارت ورزش و جوا انظرنات یازما ی  یرمایه اجتماعی   کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 مقدمه: .1

 ظرنات به ایاس  توجه ینابر  دارد. بست ی محاطی متغار عوامل با آ ها ا طباق و یازگاری توا ایی به هامون ات یازمان امروزه

تنها ی مسئولات. ظرنات  هظرنات یعنی توا ایی کلی نرد یا گروه برای ا جا، واصع .(1) ایت روبه انزای  هایازمان در یازما ی

ارت ای ر (. د2) گرددو چارچو  ا جا، وظای  برمی اازکه به صالب کلی وظای  و منابع مورد های انراد بست ی دارد  بلبه صابلات

یت که یبب ایرمایه اجتماعی  شکلی از یرمایه . (3) ظرنات یازما ی     متغار یرمایه اجتماعی بساار برجسته ایت

یرمایه (. 4گردد )های محاطی میمنظور ارت اء عملکرد و ایتفاده از نرصتتسهال در دیتریی به اطالعات و منابع وااتی به

ی ری یازما ء یادگاعتماد  مشارکت و همکاری در ماان اعضا یبب تسهام دا   و ارت اهایی همچون ااجتماعی از طریق مؤلفه

 . (5)شده و از این طریق ارت اء و بهبود عملکرد  وآورا ه را برای یازمان به همراه خواهد داشت 
رصابتی و عدر دا ایی  ها در شرایطترین عوامل مون ات یازماندا   مدیران و مدیریت مؤثر دا    یکی از مهم اریکارگبه

 برای دا   از ایتفاده و تولاد برای ظرناتی عنوان به را دا   مدیریت (2009و همکاران ) 1لی (.6) گرددمحور محسو  می

  (.8) ا دکرده تعری  پایدار مزیت رصابتی یک یاخت

  شناسی:روش .2

 ا جا، ی پژوه مادا ی در جامعه آمار به صورت که ایت مدل معادالت یاختاریتوصافی و   وع از و کاربردی تح اق این

  فر 965ه تعداد ب کارکنان وزارت ورزش و جوا ان جمهوری ایالمی ایران کلاه جامعه آماری این پژوه  شامل .ایت گرنته

ده ا تخا  ری تدادنی یاتعاان گردید که با ایتفاده از روش  مو ه گا فر  2۷6نرمول کوکران از  با ایتفاده وجم  مو ه .ایت

الی ؤی 22نامه (  پریش1389الی یرمایه اجتماعی نرجی )ؤی 24از یه پریشنامه  ها ازبه منظور جمع آوری داده شد د. 

یه و تحلال برای تجز( ایتفاده شد. 1389یوالی مدیریت دا   همتی ) 25( و پریشنامه  1390ظرنات یازما ی م امی )

 و آمار ایتنباطی منایب ایتفاده شد. داده های پژوه  از روش های آمار توصافی 

 

. ۳ ها: یافته

مدل و آزمون  نتایج 

 :فرضیات

 

 

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

 

 ساختاری مدل اساس بر پژوهش فرضیات آزمون -1جدول

 Estimate فرضیات تحقیق

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

 کلی مدل

 مدیریت

 دانش

یرمایه  --->

 اجتماعی

۷90/0 086/0 628/8 *** CMIN/DF 36/2 

RMSEA 0۷5/0 

GFI 90/0 

ظرفیت 

 سازمانی

یرمایه  --->

 اجتماعی

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

CFI 91/0 

IFI 93/0 

ظرفیت 

 سازمانی

مدیریت  --->

 دا  

301/0 090/0 684/2 00۷/0 NFI 95/0 

NNFI 94/0 

 P-Value 005/0 

 

 گیری: . نتیجه۴

های با یانته وه  واضرهای پژ ماید؛ یانتهرابطه بان دو متغار یرمایه اجتماعی و ظرنات یازما ی را تأیاد می پژوه  تایج 

 مدل تحلال زا واصل همخوا ی دارد.  تایج( 2005( و نولک و همکاران )2005(  پلانک و های )2011رابانسون و برگر )

عی بار و زاره  با بردهای این پژوتأثار مثبت و معناداری دارد. یانته مدیریت دا  داد که یرمایه اجتماعی بر   شان پژوه 

ال  تایج تحل یت( همخوا ی دارد. در ها1393هر دی )و  (2013(  جا سن و همکاران )1393(  ایتاک و عبدالمالکی )1392)

ار وایطه مدیریت دا   بر ظرنات یازما ی تأثدهنده آن ایت که یرمایه اجتماعی بهآماری و آزمون اثر متغار ماا جی  شان

 معناداری دارد. 
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های ورزشی از دیدگاه ورزشکاران بر ارزش برند ستارهبررسی مسئولیت اجتماعی 

 هواداران ورزشی
 

 رقیه آقایی*1، مرضیه روبینا
 

ان. ج  ایر. دا شجوی دکتری مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه کردیتان  ینند1

  )* ویسنده مسئول(.

 .دج  ایرانتان  ینندا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه کردیکارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  .  دا شجوی 2
(aghaei.roghaeh@gmail.com)*Email:  

 

 چکیده

داران های ورزشی از دیدگاه هواهدف پژوه  واضر برریی تاثار مسئولات اجتماعی بر ارزش بر د یتاره زمینه و هدف:

 ورزشی ایت.

همبست ی ایت. جامعه آماری شامل دا شجویان هواداران ورزشی ایت. با روش  –روش پژوه  واضر توصافی روش کار:

ها از پریشنامه مح ق یاخته مسئولات آوری داده فر به عنوان  مو ه آماری ا تخا  شد د. جهت جمع ۷3گاری تدادنی  مو ه

ها به تایاد متخددان مدیریت ورزشی ریاد. پایایی ه شد. روایی پریشنامهورزشی ایتفاد هایهبر د یتار پریشنامه اجتماعی و

=∝ها با ایتفاده از ضریب آلفای کرو باخ برای پریشنامه مسئولات اجتماعی)پریشنامه (  و پریشنامه بر د  0/89

=∝) های ورزشی)یتاره ورد ارزیابی صرار ها در دو یطح توصافی و ایتنباطی م( بدیت آمد. تجزیه و تحلال داده 0/83

  SPSS 22ها از ضریب همبست ی پاریون و رگریاون خطی ایتفاده شد. با  ر، انزار گرنت و برای تجزیه و تحلال داده

 ها مورد تحلال صرار گرنت.داده

  ها:یافته

جذابات یتاره ورزشی  های بر د یتاره ورزشی) تجربه و تخدص  های تح اق  شان داد بان مسئولات اجتماعی و مولفهیانته

ای شخدات دویت داشتنی  یبک شخداتی(  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  تایج  شان داد تجربه اعتماد به  ف  ورنه

های ورزشی هستند و با توجه های معناداری برای بر د یتارهبانیو تخدص  شخدات دویت داشتنی و یبک شخداتی پا 

βت اجتماعی )به ضریب معااری بتا مسئولا =  بانی مهمی برای بر د یتاره ورزشی ایت.(  پا  69/0

  گیری:نتیجه
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توجه به  هواداران باشد. لذا های ورزشی در ارتباط باتوا د  از عوامل تاثارگذار بر بر د یتارهمسئولات اجتماعی در ورزش می

هاری ورزشی توا د تاثار مثبتی بر بر د یتارهی   مسئولات اجتماعی مهای ورزشی در جامعه و ایفای  اهمات     یتاره

 داشته باشد و در  هایت منجر به وناداری هواداران شود.

 مسئولات اجتماعی   بر د یتاره ورزشی  هواداران ورزشی کلیدواژه ها:

 

 

 مقدمه: 

طوح ای در ا واع یهای ورزش ورنهدر ورزش  ورزشکاران  وعی محدول برای تام ها هستند. تاثار بازیکنان یتاره در یازمان 

ن ورزشکارا ستند ومشهود ایت. چرا که بر تعداد تماشاچاان  پخ  تلویزیو ی یا خرید و نروش کاالهای تجاری تاثارگذار ه

شود. البته هر بازیکنی دارای یمهستند که موجب انزای  ارزش اصتدادی ورزش  های منحدر به نردیممتاز دارای ویژگی

یتاره  ه. بازیکنبازیکن یتار  های ممتاز واژه مخدوصی وجود داردصابلات تاثارگذاری  است. در واصع برای بازیکنان با ویژگی

ای صوی ایت. های ریا هتاره دارای واکن ها  از بازیکن یشو د. در د اای ریا هموجب جذ  تماشاچاان به یک رصابت می

های انتخار باشتر  سبت به دی ر های مطرح ورزشی که در یطح ملی و بان المللی مونق به کسب صلهورزشکاران و چهره

اره همو ها و عملکرد ز دگی آ هاا د  ا، و آوازه بزرگتری و عالصمندان باشتری دار د. اخبار مربوط به نعالاتورزشکاران شده

ور خود توا ند با وضهای ورزشی میبرخوردارهستند. یتاره خوددرصدر صرار دارد. آ ان از بر د  آوازه و جای اه اجتماعی خاصی 

ه در بر د باش اه و ایپا سر باش ا در ت ویت  ها و موصعات باالتریای     در کسب م ا،های ورزشی عالوه بر ایفدر باش اه

های بههای ورزشی مطرح از اهمات و توجه باالتری در جنت واصع شو د. به همان دلال چهرهصورت رنتار و عملکرد مثب

ریزی مدون شود تا با بر امه(. بر د شخدی که بدورت یک هاله پارامون شخدات نرد یاخته می1مختل  اجتماعی صرار دار د)

های جدید ت ویت یابی به نرصترا در جهت دیت و مشخص نرایند رشد و ارت ای جای اه یاایی  اجتماعی  علمی و ... نرد

  خدات محبون یک ش ماید. امروزه  فوذ روز انزون صنعت بازاریابی و تبلاغات در ورزش موجب شده یتارگان ورزشی به عنوا

یعه بر دهای ای را برای توهای گستردهها و ایپا سر صرار گار د و با آگاهی از اهمات بر د تالشمورد توجه هواداران  ریا ه

 رنات تجاریظهای ایجاد بر د شخدی و ارائه تدویر با ارزش از بر د خود اختداصی خود  داشته باشند و با تکاه بر تکناک

دی ر  (. از طرف2کند)خود را انزای  دهند. تدویر بر د ایجاد شده     مهمی در انزای  وناداری هواداران به بر د ایفا می

های بارز الاتباشد. ورزش به عنوان یکی از نعبه عنوان پدیده چند وجهی تاثارگذاری بر جامعه می یکی از کارکردهای ورزش

. (3عه دارد)آید. از همان رو  فوذی باور  کرد ی در جاماجتماعی ایت که به عنوان بنااد هویت اجتماعی شخص به شمار می

ر ورزش دمحاط اطراف خود دار د. ا جا، مسئولات اجتماعی یازی     مهمی در های ورزشی به عنوان مراکز نرهنگباش اه

های المپاک بایتان در صالب کمک به ورزشکاران ن ار جهت شرکت در های مختلفی وجود داشته ایت و بازیبه شکل

های ما ند  وع دویتی در ورزش در جهت ومایت و تویعه ورزش گرنته ایت. طی یالهای گذشته پروژهمساب ات صورت می

 های ارزشمندی در ا جا، مسئولات اجتماعی برداشته شدهای در ارت ای جوامع یالم صورت گرنته ایت. در نوتبال گا،رنهو

 برای کمک به 200۷های ورزشی مشاهده کرد. بنااد خاریه مسی در یال توان در بنااد خاریه یتارهایت که  مود آن را می

ای خاریه های ورزشی ما ند بکها،  رو الدو بناادهزمان تایا  شد. یتاره تحدال و یالمتی کودکان در   اط مختل  کره

های ورزشی و )و( لاگی هاهای ا جا، شده و اهمات مسئولات اجتماعی تام(. با توجه به برریی4خود را تایا  کرد د)

های و مدیریت ریزیای بر امهایفای     آ ها در جامعه بر روری می ریدضهای ورزشی و تاثارگذاری آ ها بر جامعه یتاره

 ارتباط با هواداران مورد برریی صرار گارد.

  شناسی:روش

ها تح اق مادا ی ایت. جامعه آماری شامل همبست ی ایت.  به لحاظ گردآوری داده –روش پژوه  واضر توصافی

 فر به عنوان  مو ه آماری ا تخا  شد د. در مروله اول  ۷3گاری تدادنی ورزشی ایت. با روش  مو ه راندا شجویان هوادا
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های ورزشی داخل کشور را که باشترین مسئولات اجتماعی را در جامعه داشتند اجرای تح اق از انراد خوایته شد یتاره

های ورزشی را به ترتاب اولویت و باشتر کارهای ا جا، شده ها تخا  کنند و پ  از گردآوری اطالعات از انراد خوایته شد یتار

های ورزشی ما ند علی دایی  علی کریمی  وریا غفوری به ترتاب باشتر اهمات را داشتند. پ  از در جامعه  ا، ببر د که یتاره

بر د یتاره  پریشنامه مسئولات اجتماعی و یها از پریشنامه مح ق یاختهآوری دادههای ورزشی  جهت جمعتعاان یتاره

ها با ایتفاده از ها به تایاد چند تن از  متخددان مدیریت ورزشی ریاد. پایایی پریشنامهورزشی ایتفاده شد. روایی پریشنامه

=∝ضریب آلفای کرو باخ برای پریشنامه مسئولات اجتماعی) =∝) ( و پریشنامه بر د یتاه ورزشی) 0/89 0/83  )

ها از ها در دو یطح توصافی و ایتنباطی مورد ارزیابی صرار گرنت و برای تجزیه و تحلال دادهداده بدیت آمد. تجزیه و تحلال

 ها مورد تحلال صرار گرنت.داده  SPSS 22ضریب همبست ی پاریون و رگریاون خطی ایتفاده شد. با  ر، انزار 

 ها: یافته

ادار و های ورزشی ارتباطی معنت اجتماعی و بر د یتارهدهد  بان مسئولا تایج آزمون ضریب همبست ی پاریون  شان می

های ورزشی  از انزای  ثار یتارهأجتماعی  تاهای مسئولات . به عبارت دی ر  با انزای  شاخص(sig=0,000مثبت وجود دارد )

ان .  تایج  شایتفاده شدر د یتاره از آزمون رگریاون بثار مسئولات اجتماعی بر أکند. به منظور مشخص شدن مازان تپادا می

و t  F ثار دارد. همچنان م دارأهای ورزشی تهای بر د یتارهبر مولفه 69/0دهد ابعاد مسئولات اجتماعی با بتای ایتا دارد می

 هم برآورده شد. (SD)خطای معاار

 

 

 همبست ی پاریون تایج :1جدول

 ضرایب

 مسئولات اجتماعی یتاره ورزشی 

 **Pearson Correlation 1 .690     یتاره ورزشی

    Sig. (2-tailed)  .000 

     N 73 73 

مسئولات 

 اجتماعی
     Pearson Correlation .690** 1 

     Sig. (2-tailed) .000  

     N 73 73 

محور(  2) 0,01همبست ی در یطح   ** 

 

 تجزیه و تحلال رگریاون   :3و  2جدول

ANOVAa 

Sig. F df مو ه  

 .000b 64.548 1 رگریاون 

هما داباص 71    

 مجموع 72  

ورزشی وابسته: یتاره رامتغ :a 

 b:متغار مست ل )ثابت(: مسئولات اجتماعی

 cضرایب 

Sig. t مو ه ضرایب غار ایتا دارد ضرایب ایتا دارد  
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 خطا معاار B بتا

 .000 6.83

3 
 )ثابت( 4.026 27.511 

.000 8.03

4 
 مسئولات اجتماعی 061. 494. 690.

 c:متغار وابسته: یتاره ورزشی

 گیری: نتیجه

دول یک مح از آ جا که ورزش ورنه ای در دهه های اخار به یک صنعت تجاری تبدیل شده ایت یک نرد مشهور ورزشی به

لب می جخود ه بنرهن ی محسو  می شود. انراد مشهور توجه بسااری را از جا ب جامعه  ریا ه ها  شرکت های وامی و... 

حسو  می امعه مکنند. از طرنی برایاس تعری  مسئولات اجتماعی  از آ جایی که ورزشکاران مشهور عضوی تاثارگذار بر ج

ه نراد جامع دگی اشو د ضروری ایت عالوه بر بهبود عملکرد ورزشی  اصتدادی و اجتماعی خود  در ارت ای ایتا دارادهای ز

د. انراد ه می شواجتماعی باعث بهبود ارزش بر د شخدی در بان هواداران و انراد جامعتالش کنند. پرداختن به مسئولات 

 د و ود می آوربه وج مشهور با تالش باشتر در زمانه های مبتنی بر مسئولات اجتماعی    رش مثبتی را در ذهن هواداران خود

ر د به دهند و د ارائاجتماعی تدویر بهتری از خو با تعهد به اصول اخالصی  اجتماعی و ا سا ی در رایتای توجه به مسئولات

 ن مسئولات  مازامثبتی را در اذهان جامعه تداعی کنند. در تباان یانته های این پژوه  می توان اشاره کرد  با انزای

اره د یترت بر اجتماعی و درک آن از جا ب جامعه هواداران   رش مثبتی  سبت به یتاره ورزشی خواهند داشت  و لذا شه

 های ورزشی انزای  پادا می کند.

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

relationship between brand associations and brand loyalty in sport and fitness. International 

Journal of Sport Management and Marketing,3(1-2), 39-57. 
اجرای ورزشی   یبر د شخدی ورزشکار: برریی تاثار عوامل یه گا ه  "(   1394. پاما ی زاده  وسان و صمدیان  بهادر)2

 . همای  بان المللی تهران."جذابات و یبک ز دگی صابل عرضه بر تدویر بر د شخدی ورزشکار
3. Coakly, J. (2009). Sport in society: Issues and Controversies. (10th ed). New York: Mc-

Graw-Hill. 98. 
(. تدوین راهبردهای  مسئولات اجتماعی 1396. انوزه  محمدصادق  مظفری  یاد امار اومد  آصایی   ج  و صفاری  مرجان)4

.216-199( 43)9باش اه های لاگ برتر نوتبال ایران. مطالعات مدیریت ورزشی    
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تاثیر تبلیغات بر وفاداری مصرف کنندگان برند نایک )مطالعه موردی شهرستان 

 سنندج(

 

 2، شیرکو میرکی1شیما حسامی

 

 ا شجوی دکترای مدیریت ورزشی  واود ینندج  دا ش اه آزاد ایالمی   ینندج   ایراند-1

 دج   ایرانا شجوی دکترای مدیریت ورزشی  واود ینندج  دا ش اه آزاد ایالمی   ینند -2
*Email: (sh.hesami351@gmail.com) 

 

 چکیده:

 بود. " ایک  تاثار تبلاغات بر  وناداری مشتریان و مدرف کنندگان بر د"از ا جا، این تح اق مطالعه زمینه و هدف:

پامایشی و به لحاظ هدف کاربردی ایت. در این پژوه   جهت تعاان وجم  مو ه  -روش پژوه  از  وع توصافی روش کار:

 248پریشنامه ماان انراد جامعه پخ  شد و  248به این ترتاب  تعداد  ایتاز روش نرمول کوکران بهره گرنته شده 

اابی به اهداف تح اق از پریشنامه ایتا دارد تاثار تبلاغات شده مورد تحلال صرار گرنت. برای دیتی بازگشت داده پریشنامه

های شده در این پژوه   از آ جا که یؤاالت از م ااسبکارگرنته بر وناداری مدرف کنندگان ایتفاده گردید. در پریشنامه

کامالً مخال  تا کاماًل موانق  ها شامل طا  ازای لاکرت شد )گزینهگزینهمند بود د  مبادرت به ایتفاده از طا  پنج سبی بهره

 پژوه  ها مالک عمل صرارگرنت. اینترتاب اطالعات کافی با م ادیر کمّی و عددی تعبارشد د و در محایبهباشد( و بدینمی

 باشد. برایمی شاخه همبست ی و از توصافی تح اق  وع از روش  ظر از و ایت کاربردی هایپژوه   وع از هدف لحاظ از

 مورد هاایتنباطی داده آمار و توصافی آمار بخ  دو در که شودمی ایتفاده SPSS آماری انزار  ر، از هاداده تحلال و تجزیه

 گار د.می صرار تحلال و تجزیه

 همچنان ردجود داو یارتباط معنادار کیمدرف کننده  ا یو ونادار غاتاتبلیانته های تح اق  شان داد که بان  یافته ها:

-باشد که  شان میمی (482/0( برابر )βمازان اثرگذاری تبلاغات بر وناداری مدرف کننده باتوجه به ضریب مسار ایتا دارد )

واود انزای  خواهد  (482/0جهت با آن و به ا دازۀ )دهد به ازای یک واود انزای  در تبلاغات  وناداری مدرف کننده ؛ هم

 اری مدرف کنندگان  از ارتباط معناداری وجود داشت.یانت و بان تبلاغات و وناد

mailto:sh.hesami351@gmail.com
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 اشد.گذار می بتاثار :  تایج بدیت آمده واکی از آن می باشد که تبلاغات بر ئوناداری مدرف کنندگان بر د  ایکنتیجه گیری

 کلاد واژه: تبلاغات وناداری  مدرف کنندگان  بر د   ایک

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

 هری مطرحش محاط گراناک در امروزه که ایت بر د یک تبلاغ رشد روبه رویکرد رینمهمت و جدیدترین محاطی  تبلاغات

 در ترویج یک بر د و آگاهی ودبهب در ماتوا ند دار د  تبلاغات ا واع یایر با م ایسه در که تأثاری به توجّه با تبلاغات این .ایت

 (.29 ص1993یولاوان  و باشند)یایمون داشته مهمی جای اه بر د  به وناداری  هایت در و مشتریان و مخاطبان اذهان

 به را تالشهایشان ازما های ویژه وصتی به می آید  شمار به بازاریابی مدیریت در نزاینده اهمات با ووزه ای بر د مدیریت امروزه

 آن با بر د مدیران امروزه که مسائلی مهمترین از یکی (.1995می دهند)لازر   یوق پاچاده و  املموس های پاا، مخابره یمت

 ویژه که به ایت  یمشتر وناداری و بر د مثل هایییازه بان رابطه از بهتری درک وگسترش نراهم آوردن چ و  ی مواجه ا د 

  (.2001ریو  اثرگذارایت) مشتری وناداری بر که شده مطرح بسااری عوامل بازاریابی مدیریت ادباات در

ینکه اد  ایک و ژه بر لذا با توجه به اهمات بر د برخود الز، دا ستام که در مورد وناداری مدرف کنندگان این بر د به وی 

 راهبرد به امروز ارتتج و دارد تأثار مشتری رنتار بر بر دها تبلاغات چه تاثاری می توا د بر آ ها داشته باشد. ویژگاهای

 (.1388 اازدارد)جوا مرد بر دگذاری

باشتر در  ورریی کرد ا را بدر این پژوه  از تاثار تبلاغات  از بر خالف تح ا ات دی ر ایتفاده گردیده ایت تا بتوان تاثار آ ه

 خرید و ایتفاده از محدوالت بر د ورزشی دصت به خرج داد.

 روش شنایی:

می همبست ی شاخه و از توصافی تح اق  وع از روش  ظر از و ایت کاربردی هایپژوه   وع از هدف لحاظ از پژوه  این

از  ان وجم  مو ه فر بود که از ماان آ ها تمامی انراد با مح ق همکاری داشتند .جهت تعا248باشد.جامعه آماری پژوه  

 گرنتههرهبا دارد های ایتگاری متغارهای مست ل  وابسته و ماا جی پژوه  از پریشنامهبرای ا دازه روش نرمول کوکران و

 SPSS، انزار تویط  رخ های بدیت آمده از پریشنامه  مازان ضریب اعتماد با روش آلفای کرو بابا ایتفاده از دادهایت. شده

 ایتنباطی آمار بخ  رایتفاده شد. د آماری جداول و معاار ا حراف ماا  ان  ماا ه  از توصافی آمار بخ  گردید. درمحایبه

 ها ایتفاده شد.بودن داده  رمال کردن مشخص جهت ایمار وف کلوموگروف آزمون از ابتدا  از

 یانته ها:

 . نتایج آزمون تاثیر تبلیغات بر وفاداری مصرف کنندگان نایک1جدول 

ضرایب  متغیر

غیراستاندا

 رد

ضرایب  خطای استاندارد

 استاندارد

 (β) 

-سطح معنی tآمارۀ 

 داری

 (Sig) 

نتیجه در 

 مدل
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 (B) 

 -- 000/0 ۳۴6/9 -- 208/0 9۴/1 مقدار ثابت

اثرگذار  000/0 762/10 56/0 05۳/0 568/0 تبلیغات

 است

 -آمارۀ دوربین

 واتسون

 خطاها در مدل همبسته نیستند.  78/1

-ضریب تعیین تعدیل

 شده

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

 Fداری سطح معنی

 فیشر

 شود. خطی مدل پذیرفته میرابطة  000/0

 تبلیغات بر وفاداری مصرف کننده تأثیر مستقیم مثبت دارد.  نتیجه

دهد  شان می و( ایت 05/0باشد که کمتر از م دار )( می000/0داری مدل رگریاون برابر م دار )باتوجه به جدول یطح معنی

دهرف م یونهادار و غاتاتبل نابتبلاغات بروناداری مدرف کننده اثرگذار ایت..  تایج واصل از این جدول  شان از آن دارد که 

جهود ومعنهاداری  همچنان باتوج به تاثار تبلاغات برمدرف کننده بر د  ایهک ارتبهاط .وجود دارد یارتباط معنادار کیکننده  ا

 آمده ایت.2تاثار تبلاغات بر رضایت مدرف کننده بر د   ایک در جدول داشت که  تایج واصل از آزمون 

 :تاثیر تبلیغات بر رضایت مصرف کننده برند نایک2جدول

ضرایب  متغیر

غیراستاندارد 

(B) 

خطای 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد

 (β) 

-سطح معنی tآمارۀ 

 داری

 (Sig) 

نتیجه در 

 مدل

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

اثرگذار  000/0 6۴/8 ۴82/0 056/0 ۴8۳/0 تبلیغات

 است

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

 شود. از تغییرات رضایت مصرف کننده توسط تبلیغات تبیین می %59 ۴9/0 شدهضریب تعیین تعدیل

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

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

دهد ایت و  شان می (05/0باشد که کمتر از م دار )( می000/0داری مدل رگریاون برابر م دار )باتوجه به جدول یطح معنی

 .جود داردو یدارارتباط معنا کیمدرف کننده بر د  ا تیو رضا غاتاتبل تبلاغات بر وناداری مدرف کننده ایت بنابراین 

 بحث و نتیجه گیری:
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شان  رد و این جود داو تایج تح اق  شان داد که بان تبلاغات و وناداری مدرف کنندگان بر د  ایک ارتباط مثبت و معناداری 

خود را  ر د محدولکت  دابه این بر دو شر از آن دارد که انرادی که از بر د  ایک ایتفاده می کنند با اطمانان و اعتمادی که

مشخص  جا، گردیدایک ا ا تخا  کرده ا د و با توجه به  تایجی که از آزمون تاثار تبلاغات بر وناداری مدرف کنندگان بر د  

ن نندگاکمدرف  شد که هر چه تبلاغات برای این محدول باشتر باشد مازان خرید و ایتفادبه و در  هایت مازان وناداری

ایت مدرف زان رضوایتفاده کننداگان از این محدول  از باشتر می شود. همچنان با توجه به آزمون تاثار تبلاغات بر ما

غات ازان تبلار چه مهکنندگان بر د  ایک مشخص گردید که بان آ ها ارتباط معناداری وجود دارد و این  شان از آن دارد که 

ضایت باشد و ر ی داشتهمازان رضایت ایتفاده کنندگان می توا د تاثار مثبت و معناداراین محدول و این بر د باشتر باشد بر 

ن مدرف ن مازاایتفاده کنندگان را هم باشتر کند و این می توا د خود به  وعی در مازان تداو، این شرکت و زیاد شد

 . کنندگان این بر د تاثار داشته باشد و رضایت و وناداری آ ها را  از باشتر کند

 

 منابع:

 دا  .   اه :تهران  "بازاریابی مدیریت مبا ی( 1384)و  پور  ایماعال -1

 اعتماد بر تأثارآن و  یایت ها و  و اینتر تی بر د ویژگاهای برریی (.1388اکبر ) علی زاده  یلطان اهلل  وباب جوا مرد  -2

 دوره ازرگا ی ب ندلنامه پژوهشنامه "(طریق اینتر ت از نرهن ی محدوالت خرید :موردی مطالعه )مشتریان وناداری و

 .256-225 ص   53 شماره چهاردهم 

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

Brand Equity", Newjeursy: Prentice Hall, Upper Saddle River.     
 

4- Lassar, W., Mittal, B. and Sharma, A. (1995) “Measuring customer-based brand equity”, 

Journal of Consumer Marketing, Vol.12 No. 4, pp. 11-19. 

 

5- Rio, A., Vazquez, R. and Iglesias, V. (2001b) “The effects of brand associations on 

consumer response”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 18 No. 5, pp. 410-25. 

 

6- Simon, C.J. and Sullivan, M.W. (1993) “The measurement and determinants of brand 

equity: a financial approach”, Marketing Science, Vol. 12 No. 1, pp. 28-53. 
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 شنایایی راهکارهای تح ق اصتدادم اومتی در ورزش دا ش اهی ایران
 

 مریم خارکن*1 ، رضا اندام2، حسن بحرالعلوم۳، حسین زارعیان۴

 

 ه صنعتیورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش ادا شجوی دکتری مدیریت  .1

 )* ویسنده مسئول(. ایران. شاهرود  یمنان 

یمنان   اهرود و علو، ورزشی  دا ش اه صنعتی ش . دا شاار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی2

  ایران.

یمنان   اهرود ش. دا شاار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه صنعتی 3 

 ایران. 

 ایران.. ایتادیار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  پژوهش اه تربات بد ی و علو، ورزشی  تهران  4

(maryamkharkan@yahoo.com)*Email:  

 

 چکیده

د ا به خوراصتداد م اومتی موضوع مهمی ایت ایت که به تازگی توجه پژوهش ران ووزه مدیریت ورزشی  زمینه و هدف:

ایران  ا ش اهیراهکارهای تح ق اصتدادم اومتی در ورزش دجلب کرده ایت. در این رایتا  هدف از پژوه  واضر شنایایی 

 بود.

 (1992) ازری گلوهبا توجه به ماهات کافی و اکتشانی موضوع  از روش پژوه  کافی از  وع گرا د تئوری و به شا روش کار:

ان آگاه از موضوع  فر( با  خب  15های  امه یاختاریانته )تعداد= ایتفاده شد.  خست  مطالعات اولاه ا جا، شد. یپ   مداوبه

 پژوه  ا جا، شد.

 

توا ند در اصتدادم اومتی در ورزش دا ش اهی مؤثر باشند. یپ    شان می 49 تایج کدگذاری باز واکی از آن بود که  ها:یافته

ی واصل از شدهی شنایاییم وله 4بندی شد د. در هایت  مفهو، طب ه 13ها در ی کدگذاری محوری   شاندر مروله

 بندی شد د.ی و مشارکت نعال طب هی  تحرک و پویایی  تویعه اجتماعریا ی آموزش و اطالعکدگذاری ا تخابی شامل م وله

های شنایایی شده ها  مفاهام و م ولهتوا ند از  شانبد ی آموزش عالی کشور میگذاران ترباتیاایتبنابراین  گیری:نتیجه

 ایتفاده کنند.های آتی خود برای عملااتی شدن اصتدادم اومتی در ورزش دا ش اهی ریزیدر بر امه
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 مشارکت نعال  تحرک و پویایی اصتدادم اومتی  ورزش دا ش اهی  کلیدواژه ها:

 

 

 
 

 

 

 مقدمه: .1

از  ابراین یکیود؛ بنیکی از موارد مهم در اصتداد  ثبات اصتداد کشورهایت  گاهی ممکن ایت این ثبات با تهدید مواجه ش

نشارهای  ر موردددغدغه های اصتداددا ان و یاایت مداران  بازگردا دن اصتداد کشورها به شرایط ثبات و پایداری ایت. 

داری و ی  پایمی ما ند تا  آوری  آیاب پذیری اصتدادی  شکنندگی اصتدادخارجی که به کشورها وارد می شود از مفاها

صتداد در مواجهه با یک ام اومتی را معااری از ظرنات یک اصتداد(  2013) بورمن و همکاران(. 1تداو، و ... ایتفاده می شود)

هایی برای اان شاخصای با عنوان تعم اله( در 2016) ایصلعه (.2کنند)شوک و برگشت به موصعات صبل از آن شوک تعری  می

 باید و دارد صرار امطلوبی  وضعات در ایران در م اومتی در اصتداد ایران به این  تاجه ریاد که اصتدادم اومتیارزیابی اصتداد
 باید دا ش اه لذا یتا عمومی یمطالبه و تفکر یک م اومتیاصتداد(. 3گارد) صرار بازبانی مورد اصتداد کشور در مدیریت یبک

 ا ش اهی بایدددا ش اه و مخدوصاً بخ  ورزش  طرنی  از کند؛ مشخص را ودودش و کند تباان را م اومتیاصتداد یایده

 منابع بوده و امعهج  اازهای پایخ وی بتوا د تا باشد داشته بر امه آموزشی هاییرندل و هاشاوه در تغاار و اصالح برای

رو  پژوه  واضر درصدد ایت تا با توجه به اهمات موضوع و ازاین دهد. تحویل جامعه به  وآور و کارآنرین خالق  ا سا ی

ی  به سات کشورها و مؤیهای مختل  یازمانهای کالن آموزش عالی مبنی بر عملااتی کردن اصتدادم اومتی در بخ یاایت

 بپردازد.شنایایی راهکارهای تح ق اصتداد م اومتی در ورزش دا ش اهی ایران 

  شناسی:روش .2

(  1992ی مربوط به اثر گلازر  و روش اجرای پژوه  از روش گرا دد تئوری)رهاانت ظاهر شو دهاین پژوه  کافی بود 

  فر(  خب ان آگاه از 15های کافی بود که با )تعداد=آوری اطالعات در پژوه  واضر  روش مداوبه(. ابزار جمع4ایتفاده شد)

. ها تا ود اشباع  ظری ادامه یانتصورت  ظری)هدنمند( بود. ا جا، مداوبهگاری بهاوبه شد. روش  مو هموضوع پژوه  مد

 فر  2ها علمی علو، ورزشی دا ش اه فر اعضاء هائت ۷ها بر امه دا ش اهبد ی نوق فر از مدیران تربات 2شو دگان  مداوبه

 فر انراد متخدص در ووزه اصتداد و  2بد ی وزارت علو، و رباتر اداره کل ت فر مدیران د 2علمی در رشته اصتداد  اعضاء هائت

  آشنا به موضوع پژوه  بود د.

 

 ها: یافته

 

های پژوه کدگذاری ا تخابی یانته - 1جدول   

 مفهوم مقوله

رسانیآموزش و اطالع  

 یازی واژه اصتداد م اومتیشفاف 

 های دریییرندل 

   انزاییدا 

 تحرک و پویایی

 گرااصتداد برون 

 زااصتداد درون  

 اعتماد بان تولادکننده و مشتری 
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 هاگذاریمدیریت و یاایت 

 ها در ورزش دا ش اهیوضور ریا ه 

 توسعه اجتماعی

 هادینه شدن نرهنگ  

 هابهداشت محاط زیستی دا ش اه 

 پذیریا عطاف 

 مشارکت فعال
 مشارکت خارین 

 ترویج نرهنگ داوطلبی 

 

 

 گیری: نتیجه

ریا ی بود که ریادن به درک مشترکی از مفهو، اصتداد شده در این پژوه   آموزش و اطالعهای شنایایییکی از م وله

ی در رندل دریها  اضانه شدن متون یا یکردن یهم و     هرکسی در اجرای اصتدادم اومتی در دا ش اهم اومتی  مشخص

های راهکار هایی ازه از تجهازات ورزشی برای دا شجویان   مو ههای صحاح ایتفادواطه اصتدادم اومتی  آموزش روش

شده شنایایی های دی رریا ی بود د. تحرک و پویایی از م ولهعملااتی شدن اصتدادم اومتی مرتبط با مؤلفه آموزش و اطالع

از  ش  ومایتمانه ورزهای مطرح د اا در زتوان به ارتباط با دا ش اهها در خدوص این م وله میبود. ازجمله شاخص

اء اخلی  ارت یپاری در تولاد داخلی  خوداتکایی در شرایط بحرا ی  معرنی کردن تولادات ملی و تولادکنندگان برتر دبرون

 رد. تویعهشاره کاایتا داردهای خدمات پ  از نروش  اجرایی کردن اصتداد م اومتی در ورزش دا ش اهی به جای شعار دادن 

ن ختلفی همچوهای منیازی اصتدادم اومتی در ورزش دا ش اهی بود. این م وله دارای  شارهای دی ر پاادهاجتماعی از راهکا

 دداشتن رویکر برصراری ارتباط بان دا شجویان و تولادکنندگان ورزشی داخلی  انزای  نرهنگ مشارکت در مواصع بحران 

شده  اییای شنایهپذیری بود. یکی دی ر از م ولها طباق محاط زیستی مسئوالن  ایجاد یاختاریازما ی منعط  با صابلات

اطه ارین در وخوجه به ها  تهای مختلفی ما ند ایجاد صندوق خاریه در دا ش اهمشارکت نعال بود. این م وله  از دارای  شان

ین بر ابود.  ها اهدا ش های داوطلبان ورزشی و غارورزشی در برگزاری رویدادهای ورزشیورزش دا ش اهی  ایتفاده از ظرنات

 کاربردی و ایویعهت بناادی تح ا ات ا جا، جهت پژوهشی هایو طرح ها امهپایان ا جا، طریق از توا دمی دا ش اهایاس  

 ارائه را کشور در  اومتیم اصتداد تح ق جهت اجرایی راهکارهایی و انزوده این مبحث باشتر غنای به م اومتیاصتداد یدرزمانه

  ماید.

 منابع:

نامه عظم رهبری  ندلم(  مولفه های اصتداد م اومتی در ادباات رایج و در باان م ا، 1393. شعبا ی  اومد؛  خلی  یادرضا)1

 آناق امنات  یال هفتم  شماره باست و پنجم.

2. Boorman, J.; Faajgenbaum, J.; Ferhani, H.; Bhaskaran, M.; Arnold, D. and H.A. Kohli 

(2013), “The Centennial Resilience Index: Measuring Countries Resilience to Shock”, Global 

Journal of Emerging Market Economies, 5(2), pp. 57-98. 

 

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

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

 

4. Glaser, B.G.(1992). Basics of grounded theory analysis: Emergence vs.forcing.Mill 

Valley.CA: Sociology Press. 
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 دارتباط توانمند سازی و رضایت شغلی کارکنان اداره های ورزش وجوانان استان یز

 
 حسن آتش افروز*1، ایرج توتونچی2، خدیجه ملک۳

 )* ویسنده مسئول(.. کارشناس ارشد مدیریت ورزش   دا ش اه پاا،  ور  تهران   ایران. 1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی  دا ش اه آزاد کرمان   ایران.2

 . کارشناس تربات بد ی   دا ش اه خوارزمی  تهران  ایران. 3 

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

 چکیده

 بهتر با یطاند محآن توجه داشته باشند تا بتوا  دبهیبا دیجد رانیایت که مد ییاز مهارتها یتوا مندیاز زمینه و هدف:

غلی ا رضایت شکنان ب. در این رایتا  هدف از پژوه  واضر شنایایی تأثار توا مند یازی کارموثرتر داشته باشند یکارمندا 

 کارکنان می باشد . 

 وا انورزش وج کارکنان اداره های هامنظور کل نیتح اق توصافی و از  وع پامای  همبست ی می باشد. بدروش  روش کار:

ی ر جمع آورت که ابزاکرده ا د. محاط پژوه  از  وع مطالعات مادا ی ای یاریمارا قاتح  نیباشند درا ی فر م 145ایتان که 

مه پریشنا . رنته ایتگمورد تایاد صرار تویط ایاتاد مدیریت اطالعات پریشنامه های معتبری هستند که روایی و اعتبار آ ها 

درجه  5 اسایئوال در م  35 یو واو نی( تدو1990تویط ایکات و ژاف ) یباشد پریشنامه توا مندیاز یدو بخ  م یواو

تار رن  یماکت  کار تمشار ه ااهداف  روو یشده که عبارتند از : روشن لامولفه تشک 8پریشنامه از  نی. ابوده ایت کرتال یا

و با  ی کرو باخوش آلفاربه منظور ا دازه گاری صابلات پایایی   از  ی.کار یالم و شناخت و صدردا  طاعادال ه  ارتباطات  مح

 ماا  ان و ا حراف ا جا، گردیده ایت. در این پژوه  عالوه بر آمار توصافی ما ند 22 سخه   SPSSتفاده از  ر، انزار ای

 کلموگروف آزمون ایتا دارد  جداول و  مودارها از ضریب همبست ی پاریون  و آزمون کلموگروف ایمار وف ایتفاده شد. از

 توزیع ها ایتفاده شد. ایمار وف به منظور اطمانان از طباعی بودن 

 جپرداخته شد.  تای زدبد ی ایتان ی تشغلی کارکنان ادارات تربا تتوا مندیازی و رضای نبا یانته ها  شان می دهدها: یافته

کار   رنتار عادال ه  شناخت و صدردا ی ه روشنی اهداف  رووا  واصل از برریی نرضاه های پژوه   شان می دهد که با انزای

 .ابدمی ی  انزای زدشغلی در کارکنان اداره های ورزش وجوا ا ایتان ی تکار یالم  رضای طمشارکت  ارتباطات و محا  گروهی

 ها  شان داد د که ارتباط معنا داری بان توا مند شدن کارکنان با رضایت شغلی آ ان می باشد.  یانته
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ا در رکارکنان  یمومع یشغل تیرضا ی توانم یتوا مندیاز  یبا انزا ی ریدبنظر م قاتح  جیبا توجه به  تا گیری:نتیجه

منظوررنع  مشخص شده به یازهاابر ایاس  وزارت ورزش وجوا ان  شود یم شنهاداپ.داد  یانزاورزش وجوا ان  ادارات

  اجرا کند.و یراوط یآموزش یدرصالب دوره ها  کارگاه ها وجزوه ها یداتاکارکنان  تمه یتوا مندیاز یکمبودها وتالش برا

 توا مندیازی  رضایت شغلی کلیدواژه ها:

 

 

 مقدمه: .1

که  شود  چرا سو  می اروی ا سا ی به لحاظ برخورداری از صدرت ا دیشه  خالصات و  وآوری بزرگترین دارایی هر یازما ی مح

ای  دیشه هاتوان نکری و هرگو ه بهبود و پاشرنت در یاستمهای ننی و یازما ی تویط  اروی ا سا ی صورت می گارد. 

شترین های  هفته باباشد هر یازمان و مدیریتی بتوا د از این یرمایهکارکنان در یازمان به عنوان یرمایه  هفته و راکد می

اه  کدرف کردن مبع با ایتفاده را بکند به همان ا دازه امکان رشد وتویعه ماسر خواهد شد.  اروی ا سا ی بر خالف یایر منا

ه ابد. امروزشود هر چ در از ا دیشه و نکر باشتر ایتفاده  ماید بهمان ا دازه توا ایی اش بهبود می یستهلک  میو یا م

ا به یازمان ه و ه کهتوا مندیازی  کارکنان مورد توجه صاوبنظران و کارشنایان مدیریت منابع ا سا ی واصع شده ایت. هما  

د کارکنان و ایت و تعهبه وم بهبود مستمر را در اولویت صرار داده ا د   ااز باشتری م ابله با چال  های یازما ی بر می خاز د و

هره ه ویاله بزمان بدرگارکردن آ ها در کار اوساس می شود. توا مندیازی تکناکی  وین و موثر در جهت ارت ای بهره وری یا

ا مندیازی و ار کمی جهت برریی ارتباط تومتایفا ه تاکنون در داخل کشور تح ا ات بسا .گاری از توان کارکنان ایت

به  ا توجهرضایت شغلی صورت گرنته ایت. کمبود چنان تح ا اتی در واطه ورزش و یازما های ورزشی مشهودتر ایت. ب

ح ا اتی تچنان  کمبود تح ا ات ا جا، گرنته در خدوص رابطه بان توا مندیازی و رضایت شغلی در خارج از کشور و ن دان

 م.یاصدا، به ا جا، تح اق واضر  موددر داخل  

  شناسی:روش .2

تان که ای وا انکارکنان اداره های ورزش وجازبان منظور  نیروش تح اق توصافی و از  وع پامای  همبست ی می باشد. بد

 وه  از  وع مطالعاتکرده ا د. محاط پژ یاریمارا قاتح  نیدرا  فر ۷0که به روش  مو ه گاری غارتدادنی باشند ی فر م 145

د موردیریت اتاد متویط ایمادا ی ایت که ابزار جمع آوری اطالعات پریشنامه های معتبری هستند که روایی و اعتبار آ ها 

و  نی( تدو1990تویط ایکات و ژاف ) یباشد پریشنامه توا مندیاز یدو بخ  م یپریشنامه واو . تایاد صرار گرنته ایت

 ید از : روشنشده که عبارتن لامولفه تشک 8پریشنامه از  نی. ابوده ایت کرتال یدرجه ا 5 اسایئوال در م  35 یواو

ی  دازه گارنظور امبه  ی.کار یالم و شناخت و صدردا  طارنتار عادال ه  ارتباطات  مح  یمامشارکت  کار ت ه ااهداف  روو

ت. در این پژوه  عالوه بر ا جا، گردیده ای 22 سخه   SPSSتفاده از  ر، انزار صابلات پایایی   از روش آلفای کرو باخ و با ای

وگروف ون کلمآمار توصافی ما ند ماا  ان و ا حراف ایتا دارد  جداول و  مودارها از ضریب همبست ی پاریون  و آزم

 . اده شدایمار وف ایتفاده شد. از آزمون کلموگروف ایمار وف به منظور اطمانان از طباعی بودن توزیع ها ایتف

 ها: یافته

اس متغار جنسات ( بر ای۷/85) فر  60با  باشترین نراوا ی دهد کهآماری پژوه   شان می آمار توصافی مربوط به  مو ه

با  باشترین نراوا ی و در متغار ین کارشنایی ( بر ایاس م طع تحدالی1/5۷) فر  40با  و باشترین نراوا ی مردانمربوط به 

  باشد.یال می 35-40( مربوط به رده ینی 4/31) فر  22
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ی کارکنان جدول زیر تایج ضریب شغل تیو رضا یتوا مندیاز نارابطه ب یپژوه  برری های هادر چارچو  نرض جی تا یبرری

.همبست ی چندگا ه رابرای متغارهای توا مندیازی ورضایت شغلی را  شان مادهد  

نرضاه : تایج آزمون ضریب همبست ی چندگا ه در ارتباط با هشت   
 

 جدول  تایج آزمون ضریب همبست ی چندگا ه

  تاجه گاری ضریب همبست ی متغار مالک متغار پا  بان

 معنادار ایت =۷۷/0r رضایت شغلی توا مندیازی 

رزش ودارات اهما  و ه که در جدول مشاهده می شود ضریب همبست ی چندگا ه بان توا مندیازی و رضایت شغلی کارکنان 

 .کندبانی میمی باشد  به عبارت دی ر  توا مندیازی رضایت شغلی را پا  =r ۷۷/0وجوا ان برابر با 

 

 گیری: نتیجه

به عبارت (  r:01/0همبست ی معنادار و مثبت وجود داشت ) یشغل تیدهنده آن با رضا لاتشک یو مولفه ها یبان توا مندیاز

 .ابداابهبود م ورزش وجوا انکارکنان ادارات  یشغل تیرضا  یتوا مند  یبا انزا  ر ید

 اروی  حاح ازامروزه با  از هر زمان مشخص شده ایت که رشد و تویعه یازما ها و در پی آن جوامع در گرو ایتفاده ص

ی مزیت رصابت (. بی شک در جهان پر شتا  و یرشار از تحول و رصابت امروز آ چه موجبات تح ق2002ا سا ی ایت )گلمن 

و  یوا مندیازت ناارتباط ب یواضر به برری قادر تح  .ق و پویایتکند   اروی ا سا ی با کافات  خالیازما ها را تضمان می

 یم وه   شانپژ یها هانرض یواصل از برری جیپرداخته شد.  تا زدیایتان  وجوا انورزش کارکنان ادارات  یشغل تیرضا

یالم   ارک طامح اطات ومشارکت  ارتب  یکار گروه  یرنتار عادال ه  شناخت و صدردا  ه ااهداف  روو یروشن  یدهد که با انزا

 یشغل تیضابر ر یدیاز شان داد که توا من جی تا. ابدی یم  یانزا زدیایتان  ورزش وجوا اندر کارکنان ادارات  یشغل تیرضا

 یدیازتوا من ناب نانایت همچ شتراا ها ب یشغل تیکارکنان باالتر باشد  رضا یدارد و هر چه یطح توا مندیاز راکارکنان تاث

 یارکنان مک یازیو توا مند  یشغل تاامن (.1395)شاخ علی بابایی   وجود  دارد یکارکنان زن و مرد تفاوت یشغل تیو رضا

روج و از خ ندیل  ماکه ممکن ایت کارکنان  سبت به شغل خود داشته باشند  عم یتی ارضا یبرا یتوا ند به عنوان پادزهر صو

 (1396)جمشادیان .هندد  یباال را انزا تافاارائه عملکرد با ک یکارکنان را برا لیکنند و تما یراکارکنان از دیت اه جلوگ

 

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

Issue 3. 81-83.  

  تاثار توا مندیازی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی بخ  ماهان  پنجمان 1395 - مانا شاخ علی بابایی .2

  کنفرا   بان المللی پژوهشهای  وین در مدیریت , اصتداد و وسابداری 

http://scholar.conference.ac/index.php/download/search/layout-result/authors-1.%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20%D8%B4%DB%8C%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://scholar.conference.ac/index.php/download/search/layout-result/authors-1.%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20%D8%B4%DB%8C%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
 ه کل راه ودر ادار یشغل تیکارکنان بر رضا یو توا مندیاز یشغل تاامن راتاث (  1396محمد امان جمشادیان) .3

ات  تح ا  وی دا شجوی دکترای مدیریت منابع ا سا ی  دا ش اه آزاد ایالمی واود علو، ایتان مرکز یشهریاز

 تهران  ایران

 

ارائه مدل تاثیر عوامل زیست محیطی بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان پوشاک 

 ورزشی

 
 آرش زارعی*1،  سردار محمدی2

 

یران. انندج  کارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه کردیتان  ی .1

 *Email:(gmail.com2017arash.zare@) )* ویسنده مسئول(.

 ان. . دا شاار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه کردیتان  ینندج  ایر2

 

 چکیده

شاک ندگان پوارائه مدل تاثار عوامل زیست محاطی بر رنتار خرید یبز مدرف کنهدف پژوه  واضر برریی : زمینه و هدف

 می باشد. ورزشی

هر تمامی مدرف کنندگان پوشاک ورزشی شکه در آن   واضر توصافی از  وع همبست ی ایت پژوه  روش روش کار:

مدرف  368برایاس جدول مورگان و کرجسی و عنوان  مو ه ا تخا  شد د. وجم  مو ه  سبت به وجم جامعه به ینندج

اخته یمه مح ق در این تح اق از پری   ا صورت تدادنی ا تخا  شد د.عنوان  مو ه آماری به به  کنندگان پوشاک ورزشی

ز احتوایی یواالت  مید. برای اطمانان از روایی صوری و ارزشی لاکرت تنظام گرد ۷پری   امه بر ایاس م ااس .ایتفاده شد 

مه ه پری   اار یاز ظرات چندین  فر از ایاتاد مدیریت ورزشی  که در این زمانه تخدص داشتند  ایتفاده شد. همچنان اعتب

 محایبه و و باخرکمذکور  از تویط تحلال عامل اکتشانی مورد تایاد صرار گرنت و پایایی پری   امه ازطریق ضریب آلفای 

ز ایتنباطی خ  آمار ابهای خا، از آمار توصافی و در بندی و خالصه  مودن دادهبه منظور یازمان دادن  طب ه. تایاد گردید

و  Spssانزارهای آماری ها با ایتفاده از  ر،ایتفاده گردید. تجزیه و تحلال دادهبرای آزمون نرضاات مدل معادالت یاختاری 

Amos  ا جا، پذیرنت. 23 سخه  

ا   زیست دها  شان داد د مدل پژوه  از برازش مطلوبی برخوردار بوده و ابعاد عوامل زیست محاطی یعنی یانتهها: یافته

ثبت و ممحاطی  مسئولات اجتماعی زیست محاطی و ا تظارات زیست محاطی بر رنتار یبز خرید محدوالت ورزشی اثر 

ار ی با  رنتت محاطب همبست ی از رابطه مثبت و معناداری بان متغار و مولفه های زیسمعناداری دار د. همچنان  تایج ضری

 یبز خرید محدوالت ورزشی برخوردار می باشد.
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یتفاده از اجاد تمایل به داشتن اوساس مسئولات  سبت به مسائل زیست محاطی و ای یانراد جامعه برابنابراین  گیری:نتیجه

اط زیست رابر محبزیست  در ابتدا باید به این درک و ع اده بریند که تمامی انراد جامعه در ت یازگار با محاط المحدو

با درک  سئولاتوفاظت از محاط زیست ا جا، دهند و زما ی که این اوساس م یش خود را براالمسئول بوده و باید تما، ت

 .ل شودتوا د به یک رنتار محاط زیست دویتا ه در نرد تبدی کامل همراه شود می

 عوامل  زیست محاطی  رنتار خرید یبز   پوشاک ورزشی  ینندج کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1

را  رید انامروزه مسائل زیست محاطی و وفو محاط زیست یکی از مهمترین معاارهایی ایت که مدرف کنندگان هن ا، خ

یت ار د  رعاالیی دوزه برای مشتریان اهمات بامد ظر صرار می دهند. لذا با توجه به این که مسائل محاطی و اجتماعی امر

کت ها می ریق شرطمسائل زیست محاطی در نعالات های بازاریابی باعث ایجاد مزیت رصابتی برای شرکت خواهد شد و از این 

می عرضه  ا آ چههتوا ند به ایجاد یک پای اه خو  در بازار دیت یابند. موضع یازی منایب زما ی شروع می شود که شرکت 

ین (. از ا1)ی کنندکنند  سبت به شرکت های رصاب تفاوت معناداری داشته باشد و بدین ویاله برای مشتریان ارزش آنرینی م

اه  ل توجهی کرز صابطرو شرکت ها باید تاثارات زیست محاطی خود را در تولاد  توزیع وتامان مواد اولاه و مدرف ا رژی به 

هترین بابراین له صوا ان و ت اضای یریختا ه مشتریان به ع ب را ده خواهد شد. بن(. در غار این صورت به ویا2دهند)

 (.3یت)اایتراتژی برای بازاریابان ارئه اطالعات مشروح در مورد اعتبار زیست محاطی محدوالتشان به مشتریان 

ند. چنان ار هستدمدت تأثارگذمحاطی  ه تنها در کوتاه مدت  بلکه در بلن که مسائل زیست کند این کار اطمانان واصل می

  ها ا  ازشآوه  الکنند. بع می تسهال جامع اصدامات عههایی  جستجو را برای یانتن امکان کاه  هزینه و توی یاستم

یک با رتباط  زداکه در  بخشند. در ایران   اصدامات و نعالات هایی به صورت پراکنده صورت پذیرنته ایت کارکنان را ارت ا می

ه مسائل ر زماندتح اق مذکور می باشد. لاکن  مطالعه جامع و کاملی در این زمانه صورت  پذیرنته ایت.  بود تح ا ات 

 .می یازدالزا، وری و زیست محاطی در یازمان های ورزشی ا جا، تح اق مذکور را ضر

  شناسی:روش .2

 عنوانبه تمامی مدرف کنندگان پوشاک ورزشی شهر ینندجکه در آن   از  وع همبست ی ایتوواضر توصافی  پژوه  روش

پوشاک  مدرف کنندگان 368برایاس جدول مورگان و کرجسی و  مو ه ا تخا  شد د. وجم  مو ه  سبت به وجم جامعه 

د که در یتفاده شادر این تح اق از پری   امه مح ق یاخته  صورت تدادنی ا تخا  شد د. ه آماری به عنوان  موبه  ورزشی

ائل ثار مسبخ  اول  شامل مشخدات نردی )ین  جنست  وضعات تاهل  تحداالت و....( و بخ  دو، آن را پری   امه تا

نظام گردید. تارزشی لاکرت  ۷بر ایاس م ااس  زیست محاطی بر رنتار خرید یبز مدرف کنندگان  تشکال داد. پری   امه

 مانه تخدصزر این برای اطمانان از روایی صوری و محتوایی یواالت  از  ظرات چندین  فر از ایاتاد مدیریت ورزشی  که د

ایایی پ گرنت و د صرارداشتند  ایتفاده شد. همچنان اعتبار یازه پری   امه مذکور  از تویط تحلال عامل اکتشانی مورد تایا

جزیه و تحلال تگزارش داده شده ایت. برای  1پری   امه از ضریب آلفای کرو باخ محایبه  و تایاد گردید که در جدول 

دن خالصه  مو بندی وهبه منظور یازمان دادن  طب   آماری اایتنباطی )تحلال عامل اکتشانی و تحلال مسار ( ایتفاده گردید.

 ید. تجزیهیتفاده گردابرای آزمون نرضاات مدل معادالت یاختاری از در بخ  آمار ایتنباطی  های خا، از آمار توصافی وداده

  ا جا، پذیرنت. 23 سخه  Amosو  Spssانزارهای آماری ها با ایتفاده از  ر،و تحلال داده

 ها: یافته

 شی رابطهکنندگان پوشاک ورزمسائل زیست محاطی با رنتار خرید یبز مدرف  تایج ضریب همبست ی  شان داد که بان 

 ی باشد.مده ای مثبت و معناداری وجود دارد. همچنان  تایج تحلال مسار  شان داد که مدل تح اق مدل منایب و برازش ش
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 . مدل پژوهش1شکل 

 

 

: برازش مدل1جدول شماره   

 Chi-square 
         (2X) 

df /df2X     

RSMEA 
CFI 

 

 

     

GFI             
    

AGFI 

     

NFL 

 92۴/0 925/0 920/0 92۳/0 00۴/0 067/2 6۴ ۳۴۳/1۳2 میزان 

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

تر از 

صفر 

 نباشد

کمتر 

 ۳از 

کمتر از 

05/0 

بیشتر 

 90/0از 

بیشتر 

 90/0از 

بیشتر 

 90/0از 

بیشتر 

 90/0از 

برازش  برازش مطلوب تفسیر

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

ل منایبی را مشاهده می شود در کل مدل تح اق با توجه به شاخص های  اکوی برازش مد , هما طور که در جدول و شکل 

 رارزشی ومسائل زیست محاطی بر رنتار خرید یبز مدرف کنندگان پوشاک  شان می دهد. در  شکل شماره یک تاثارات 

  شان می هد.

 گیری: نتیجه

برریی شد. تاثار مسائل زیست محاطی بر رنتار خرید یبز مدرف کنندگان پوشاک ورزشی شهر ینندج  در این پژوه 

زیست محاطی  التها  سبت به مسائل و مشککند تا آ  وجود دا   زیست محاطی در بان انراد یک جامعه کمک می بنابراین 

وفاظت از محاط زیست صائل باشند و با انزای  دا   زیست محاطی انراد جامعه  یتر داشته و اهمات باشتر برا درک کامل

ن ات تر باشد اوتمال موالیطح بای کنترلی انراد دارا ی پادا خواهد کرد و هر چ در باورها  باالترکنترلی انراد یطح ی باورها 
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و ریادن به هدف باشتر خواهد شد. به همان صورت انزای  آگاهی زیست محاطی تأثار عما ی بر رنتار مدرنی انراد جامعه 

وفو محاط زیست خود که تنها شامل محاط طباعی اطراف او  خواهد بود و وجود خود شخص را ی خواهد داشت و نرد برا 

رنتار خرید یبز مدرف کنندگان پوشاک بر مسائل  زیست محاطی   تاجه. همچنان ش باشتر خواهد  مودال از در بردارد  ت

( همخوان می باشد. بنابراین در تبان 2010)هاو ( 2009دو ) در پژوه  واضر همسو با  تایج تح ا ات  ورزشی شهر ینندج

سبت به مسائل زیست محاطی و داشتن اوساس مسئولات  ی  مود که انراد جامعه برا  اللماتوان چنان ایتدتح اق واضر  

ت یازگار با محاط زیست  در ابتدا باید به این درک و ع اده بریند که تمامی انراد جامعه الایجاد تمایل به ایتفاده از محدو

وفاظت از محاط زیست ا جا، دهند و زما ی که این اوساس  یش خود را براالدر برابر محاط زیست مسئول بوده و باید تما، ت

 .توا د به یک رنتار محاط زیست دویتا ه در نرد تبدیل شود ات با درک کامل همراه شود میمسئول

 . 

 

 منابع:

1. Shobeiri, S. M. (2013). “Analysis of environmental education programs to identify 

opportunities and threats in Higher Education”. Journal of Education for Sustainable 

Development. 2(1). pp. 1–10. 

2. Do Paco A. M. F., Raposo, M. L. B., Filho, W. L. (2009). “Identifying the green 

consumer: A segmentation study”. Journal of Targeting, Measurement and Analysis 

for Marketing. 17(1). 

3. Chen, T. B. & Chai, L. T. (2010). “Attitude towards the Environment and Green 

Products Consumers’ Perspective”. Management Science and Engineering. 4(2): 27-

39. 

4. Hu, Y. (2010). “An investigation on the linkage between purchase intention and 

service quality in the E-commerce context”. International Conference on Innovative 

Computing and Communication and 2010 Asia-Pacific Conference on Information 
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استان کردستان با  یورزش یعوامل موثر بر توسعه گردشگر یو رتبه بند نییتع

 یسلسله مراتب لیاستفاده از تحل
 

 آرش زارعی*1،  سردار محمدی2

 

یران. نندج  اکارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه کردیتان  ی. 1

 )* ویسنده مسئول(.

(@gmail.com2017arash.zare):Email* 

 ن. .دا شاار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه کردیتان  ینندج  ایرا2

 

 چکیده

با  ردیتانکدر ایتان  یورزش یعوامل موثر بر تویعه گردش ر یو رتبه بند نااهدف از پژوه  واضر  تع زمینه و هدف:

 ایت. ییلسله مراتب لاایتفاده از تحل

مان کارشنایان بخ  گردش ری یاز خب ان در زمانه گردش ری ورزشی )جامعه آماری این پژوه  شامل  روش کار:

لسله یتحلال  ایتان کردیتان می باشد. با توجه به این که رویکرد  ایاتاد مدیریت ورزشی( گردش ری و ماراث نرهن ی

ا صاوب ین مدیران ه در آکز این رویکرد ایتفاده می شود مراتبی برایاس  ظرات تعداد محدودی از انراد )به باا ی دی ر زما ی ا

 ه ذا وجم  موشود  لیمگاری بهترین تدمام را اتخاذ  مایند( محایبه تدمام ظران بخواهند از بان اطالعات نراهم شده برای 

جه به ایتراتژی تو  فر در  ظر گرنته شد. روش ا جا، پژوه  با 20برایاس ال و گرنتن از مطالعات گذشته در این جامعه 

ه ق پریشنامین تح ااهای یلسله مراتبی و با توجه به هدف کاربردی ایت. ابزار توصافی  با توجه به مسار اجرا جزء پژوه 

 مح ق یاخته عوامل موثر بر تویعه گردش ری ورزشی در مناطق کوهستا ی ایتان کردیتان بود. 

 رخ  با و انزار  ر، وجیخر برایاس ایتان کردیتانویعه گردش ری ورزشی در ت بر موثر های شاخص تایج  شان داد  ها: یافته

 گردش ری های زیریاخت( 2 208/0با وزن گردی  طباعت های جاذبه (1: بود د شرح این به اولویتی دارای 005/0 یازگاری

( 5  146/0ا وزن ب زمستا ی هایهای ورزشجاذبه( 4 184/0با وزن  کوهنوردی به مربوط های جاذبه ( معاار3 205/0با وزن 

  .111/0یتان با وزن کرد ایتان هایکوهستان در صاد و شکار به مربوط های جاذبه (  معاار6و   146/0 مدیریتی باوزن معاار

ازمان ین و مسئوالن مسئوالن ذیربط شامل شهرداری مناطق کوهستا ی  مسئوالن ورزشی اداره ورزش و جوا ا گیری:نتیجه

یجاد اسبت به  منط ه با توجه به اولویت عوامل موثر بر تویعه گردش ری در مناطق کوهستا ی ایتان کردیتان گردش ری 

 ان این یهبالز،  نضایی منایب با امکا ات رناهی مطلو  پذیرای گردش ران ورزشی باشند در این رایتا باید هماهن ی های

 .ی کوهستا ی برای گردش ران ورزشی مهاا گرددارگان برصرار باشد تا با مدیریت صحاح ا واع ورزش ها

 

 ی.یلسله مراتب لاتحل  ایتان کردیتان ی ورزش یتویعه گردش ر کلیدواژه ها:

 

 

 

 

                                                 

 
 



 

95 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
 

 مقدمه: .1

 مهم هایمولفه ها وابزار از یکی عنوان به محلی و ایمنط ه -ملی از اعم آزمایشی هایطرح چهارچو  در امروزه گردش ری

 یودآوری ایت و ارزآور نعالاتی  اواه ایت  عمران عامل مهمترین که گردش ری رودمی شمار به زدایی تویعه و محرومات

 د بال به را اشتغال یطح همچنان و درآمد عادال ه و توزیع شده منط ه ای یطح در اجتماعی و اصتدادی تویعه موجب که

 .دار د اشتغال نآ در جهان یرایر در بسااری انراد و د اایت در و مهم بزرگ صنایع از یکی  از ورزش (. امروزه1دارد )

 ترکاب از که تای ورزشی( صنعتی و )گردش ری ایت گردش ران برای ا  ازه ایجاد عوامل متداولترین از یکی ورزش همچنان

 وان رد گردش ران مهم نعالات های از ورزش یکی دی ر عبارت به ایت. آمده پدید ورزش صنعت و گردش ری صنعت دو

 هددمی ن شا ییهاربرو  تتح ا ا (.  تایج2ایت ) همراه مختل  ورزش ا واع با  از مسانرت و گردش ری و ایت گردش ری

 یایرو  هستا یکو کزامر یاالصی مناظر  خا ههارود یواشاه  یادر ولایو  ملی یهارکپا: ما ند یبازطباعی مناظر دجووکه

 منایبی رصتن  داتو می معد یآ   یها چشمه مثل ما یآ  در کزامر دجوو و دنبو ندل رچها ا هوآ  و  هما ند بههاذجا

ری ورزشی و با توجه به اهمات گردش  (.3) آورد همانر شیورز یش ردگری  تویعه  تاجهو در  لنعا ش ردگر  جذ ایبر

مناطق   ری درتوا ایی های این ووزه در جذ  گردش ر و  از عد، ا جا، تح ا ات مدون و یازمان یانته در زمانه گردش

با توجه  د  لذاکوهستا ی ضرورت این مساله اوساس می شود که عوامل موثر بر جذ  گردش ر در مناطق کوهستا ی برریی شو

گردش ری  زمانه تان کردیتان به دلال دارا بودن  اواه های زیبا و بکر کوهستا ی یکی از مناطق مستعد دربه اینکه ای

برخی   پژوه نیبا ا جا، ا رودیگردد. ا تظار م یمشخص م شترارایتا ب نیپژوه  در ا تاضرورت و اهمکوهستان می باشد 

و  یمعل یهکارهامرتغع گردد و راکوهستا ی ایتان کردیتان  عوامل موثر بر جذ  گردش ر در مناطق راموناپ هایچال از 

 گردد. ییمهم شنایا نیگسترش ا یالز، برا یعمل

  شناسی:روش .2

د. جامعه بردی بوهای یلسله مراتبی و با توجه به هدف کارروش ا جا، پژوه  توصافی  با توجه به مسار اجرا جزء پژوه 

اراث کارشنایان بخ  گردش ری یازمان گردش ری و مزمانه گردش ری ورزشی )آماری این پژوه  شامل  خب ان در 

ه صورت به شد.که گاری هدنمند ایتفادباشد. در این پژوه  از  مو ه  ایاتاد مدیریت ورزشی( ایتان کردیتان مینرهن ی

ر مناطق زشی دگردش ری ور اشباع  ظری صورت گرنته ایت. ابزار این تح اق پریشنامه مح ق یاخته عوامل موثر بر تویعه

نزار ای از  ر، مراتب کوهستا ی ایتان کردیتان بود. برای تجزیه و تحلال اطالعات گردآوری شده برایاس رویکرد تحلال یلسله

دو م ایسه رها دوبهها را برایاس معااهر یک از گزینهانزار ابتدا اکسپرت چوی  ایتفاده شد به طوری که با ایتفاده از این  ر،

 کنام.

 ها: یافته

 فر هم  ۷ فر مرد و 13آزمود ی بر ایاس متغاار جنسات  20از  دهد کهآماری پژوه   شان می آمار توصافی مربوط به  مو ه

 فر  4متغار شغل  یال  برایاس5-29رین آن ها دارای ین یال و کمت 35-39برایاس متغار ین باشتر انراد دارای ین  زن  

ون کوهنوردی  فر کارشنایان ندرایا2    فر مربی ورزش 9نرهن ی   ماراث و گردش ری یازمان یگردش ر بخ  کارشنایان

 باشد.می فر هم یایر مشاغل 2 فرکارشنایان ورزش هم ا ی و  3و 

 استان کردستان )مولفه ها( کوهستانی مناطق در ورزشی گردشگری توسعه بر موثر اهمیت معیارهای

 تشکال شد:  1ه  در این زمانه ماتری  تدمام گاری  هایی مطابق جدول خبر 20پ  از جمع آوری  ظرات 

 جدول شمار یک: ماتریس ترکیبی مقایسات زوجی معیارها

 معاار

 مدیریتی

 هایجاذبه

 و شکار

 در صاد

 کوهستان

 هایجاذبه

 کوهنوردی

 هایجاذبه

 طباعت

 گردی

های جاذبه

 هایورزش

 زمستا ی

 زیریاختهای

 گردش ری
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زیریاختهای  1 28209/1 1585/1 0441/1 8۷104/1 36604/1

 گردش ری

 هایهای ورزشجاذبه ۷۷99۷/0 1 63۷2۷/0 ۷9595/0 35448/1 98510/0

 زمستا ی

 طباعت هایجاذبه 86318/0 5691۷/1 1 20424/1 ۷9456/1 4689/1

 گردی

 کوهنوردی هایجاذبه 95۷۷6/0 25636/1 83039/0 1 ۷2188/1 22249/1

 و شکار هایجاذبه 53446/0 ۷3829/0 55۷23/0 580۷6/0 1 ۷91۷۷/0

 کوهستان در صاد

 مدیریتی معاار ۷3204/0 01512/1 680۷8/0 81800/0 26299/1 1

 

 

باشد  می 1/0ز بدیت آمد  که با توجه به اینکه کمتر ا 005/0 رخ یازگاری ماتری  ترکابی بر ایاس خروجی  ر، انزار 

  دارد. ایازگاری چندا ی وجود 

 گیری: نتیجه

 دچازی که شای های پژوه  واضر واکی از این ایت که همه این موارد جز با مدیریت صحاح امکان پذیر  می باشد یانته

گردش ری  ک مکانیگردش ران بدان توجهی  دار د اما بازتا  آن را در ارائه خدمات می بانند  اگر صرار باشد محاطی به 

دادگری اهی  امپذیرای ورزش دویتان باشد باید وداصل ها را خود داشته باشد هم چون تسهاالت رنورزشی تبدیل شود  و 

از خوده  رزش و وورزشی  ومل و   ل آیان و...   واضح ایت برای این منظور  ه تنها شهرداری منط ه بلکه منخددان امر 

های  وهستانردش ری منایبی برای ورزش در دل کورزشکاران داوطلب به همکاری باید دیت به دیت هم دهند تا محاطی گ

 ایند.ایتان کردیتان ایجاد  مایند و با اطالع ریا ی آن به عمو، مرد، گردش ران ورزشی زیادی بخود جذ   م

 منابع:

 رانیمد دگاهیدکشور از  یورزش یگردش ر یابیبازار نااتب"(. 1393. )دامج  یما ارضا. یل  ییمر. صابو چ  یمحب .1

 .یورزش تیری.مجمومه م االت مد"تهران یو گردش ر یورزش

در  ی بان المللی(. برریی عوامل موثر بر تویعه گردش ری  اشی از برگزاری رویدادهای ورزش1383هنرور  انشار. ) .2

 کشور  پایان  امه ارشد  دا ش اه تربات معلم تهران.

 یگردش ر یهابر جاذبه دابا تأک زدییتان ا یر وردیعوامل موثر بر تویعه کو ناا(. تع1391 جمه. ) ار یآ  .3

 . ور ایتان تهران ا،اارشد  دا ش اه پ یکارشنای  امهانیپا  یابا اب یهاورزش
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4.  

بررسی تاثیر آموزش مسائل زیست محیطی بر مسئولیت اجتماعی ورزشکاران حرفه 

 )یک مطالعه تجربی( ای
 آرش زارعی*1

 

یران. انندج  ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه کردیتان  ی کارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت .1

 *Email:(gmail.com2017arash.zare@) )* ویسنده مسئول(.

 

 چکیده

 رنه ایومسئولات اجتماعی ورزشکاران زیست محاطی بر  آموزش مسائلتاثار  بررییهدف پژوه  واضر : زمینه و هدف

 می باشد.

ورنه  زشکارانجامعه آماری این تح اق شامل کلاه وراین پژوه  به روش  امه تجربی و  وع کاربردی بود؛  روش کار:

و گروه که به صورت جای زینی تدادنی در د ورزشکاران فر از  60 مو ه شامل  ای ایتان کردیتان می باشند.

 ( ایتفاده1991)کارولاجتماعی از پری   امه  برای ینج  مسئولات (  فر صرار گرنتند.30(  فر و گروه کنترل)30آزمای )

رای تجزیه ب جلسه طراوی شده بود و هر جلسه ودود یک یاعت بود. 8در  زیست محاطی مسائلبر امه آموزش شد. همچان 

 پراکندگی رکزی وو تحلال داده ها از آمار توصافی و ایتنباطی ایتفاده شد. در بخ  آمار توصافی از شاخص های گرای  م

  (ANCOVA) اریا  اوا ی  ماا  ان  واریا    ا حراف معاار( ایتفاده شد. در بخ  آمار ایتنباطی  از از  تحلال کوو)نر

 -اروپشاایمار   و  -شاب رگریاون و آزمون لوین ایتفاده شد. برای برریی  رمال بودن داده ها  از از آزمون کولموگروف

 ایتفاده شد. SPSS 23 ر، انزار  ایتفاده گردید. برای برریی داده ها از ویلک

زشکاران مسئولات اجتماعی ور  آزموندهد که با کنترل پا  تایج  شان میمتغاره تحلال کوواریا   تکهای یانتهها: یافته

 مسئولاتر بزیست محاطی  آموزش مسائلتاثار تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی در بان گروه کنترل و آزمای   

زشکاران جتماعی ورمسئولات ازیست محاطی بر داری تاثار مثبت دارد. مازان تاثار آموزش به طور معنااجتماعی ورزشکاران 

ش زیست آموزمربوط به مسئولات اجتماعی ورزشکاران آزمون های پ درصد تفاوت در  مره 56باشد  یعنی می 56/0

 باشد.می محاطی

 ارتباط با ایجاد مراکز در ود ورزشکاران و تام های ورزشی با ومایت از موضوع مسئولات اجتماعی شوتوصاه می گیری:نتیجه

 ماعی تویطات اجتموضوع مسئولات اجتماعی   این م وله مهم را در کشور اواا کرده و زمانه الز، جهت به کارگاری مسئول

 ورزشکاران و تام های ورزشی را در کشور نراهم آورد .

 

 مسئولات اجتماعی  ورزشکاران ورنه ایزیست محاطی   آموزش  مسائلتاثار  ها: کلیدواژه
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 مقدمه: .1

و  طباعت بر غلبه در خود رشد به رو رو د بتوا د تا  موده و تالش بوده طباعت بر غلبه نکر در همواره بشر   نناوری پاشرنت با

ی زیست  آلودگاها و طباعی منابع محدودیت ها جمله از از مشکالت برخی بروز اما  ماید؛ وفو را آن از باشتر چه هر ایتفاده

 شده آ ان تفکر تجدید به منجر و گذاشته تأثار محاطی و زیست اجتماعی    های اصتدادی جنبه روی بر اخار یالها در محاطی

 مهم عنوان پدیده  به زیست محاط و یانته انزای  محاط زیست به توجه رو د اخار یال ده در گفت ماتوان که ایت  به طوری

 تهدید عنوان به زمانه این در نعال یازمان های  بارها تویط که محاطی زیست مشکالت و ایت شده مطرح جهان در یرایر

(. 1کرده ایت)   ران پا  یال 30 از باشتر جهان را یرتایر مؤیسات و یازما ها شهرو دان  بود د  شده بشر شناخته برای

یازمان ها ا تظار دارد که با مسئولات اجتماعی واصعی عمل کنند. در واصع ت اضاهای جامعه پاچاده و جو جامعه از همچنان 

ها رود مسئولات اجتماعی را به معنای گسترده ای درارزشها ا تظار میاصتدادی به طور کامل در این جهت ایت که از یازمان

ها یکی از شواهد این واصعات  ت وفو محاط زیست در بعضی ازیازمانظهور معاو(. 2)های روزا ه شان منظوردار دو نعالات

جامعه ازکسب وکارها و »کند:  ظریه پرداز معروف مدیریت این امر را به بهترین وجه خالصه می« 1کات دیوی »ایت. 

ماعی  شان بارز یک مسئولات اجت« . خواهد که مسئولات اجتماعی مهمی را عهده دار شو دهمچنان از همه  هادهای عمده می

یازمان کمال یانته جها ی ایت. کسب و کاری که در این خدوص تردید کند یا تدمام ب ارد که وارد عرصه مسئولات 

یازما ی (.3)اجتماعی  شود  ممکن ایت که خود را در وضعاتی بباند که رنته رنته مورد خشم مشتریان در جامعه واصع شود 

  همه چاز را متفاوت می باند و به نرایوی آ چه که متعهد ایت  ظردارد و  اازهای که دارای مسئولات اجتماعی ایت

دهد. در واصع مسئولات اجتماعی به اجتماعی را که می توا د به بهبود وضعات جامعه کمک کند وجهه همت خود صرار می

یازمان امورصحاح را به طری ی مح ق  عنوان یک م ددکسب و کار به ورای ا جا، تعهدات اصتدادی وصا و ی اطالق می شود که

متایفا ه مسئولات اجتماعی در کشور ما آ طور که شایسته ایت مورد توجه صرار . یازد که برای جامعه مفاد وخو  هستند 

برریی تاثار های ما  سبت به این موضوع آگاهی  دار د. از این رو در این پژوه  تالش شده ایت   رنته و بسااری از یازمان

 صرار دهام. موزش مسائل زیست محاطی بر مسئولات اجتماعی ورزشکاران ورنه ایآ

  شناسی:روش .2 

تماعی ئولات اجمسزیست محاطی بر  آموزش مسائلتاثار  بررییاین پژوه  به روش  امه تجربی و  وع کاربردی بود؛ که به 

می  ردیتانجامعه آماری این تح اق شامل کلاه ورزشکاران ورنه ای ایتان ک پرداخته ایت. ورزشکاران ورنه ای

ه گاری منظم  مو ه م دار واصعی آن برآورد می کنام و با روش  مو  05/0در ناصله  ورزشکاران %95برای اطمانان  باشند.

دو گروه  نی تدادنی درکه به صورت جای زی ورزشکاران فر از  60آماری تح اق را ا تخا  می کنام.  مو ه شامل 

عداد تجوا ان ایتان  وابتدا پ  از نراخوان عمومی در اداره کل ورزش  (  فر صرار گرنتند.30(  فر و گروه کنترل)30آزمای )

اار های ورود به صورت  فر برایاس مع 60 فر از آن ها بدورت داوطلبا ه در این تح اق اعال، آمادگی  مو د. یپ  تعداد  100

 گروه کنترلزمای  و  فری گروه آ 30گروه  2ا تخا  شد د. از ا تخا  انراد مورد  ظر آن ها به طور تدادنی در  داوطلبا ه

مه آموزش بر ا( ایتفاده شد. همچان 1991)کارولت سام شد د.  همچنان برای ینج  مسئولات اجتماعی از پری   امه 

ر ها از آما برای تجزیه و تحلال داده جلسه طراوی شده بود و هر جلسه ودود یک یاعت بود. 8در  زیست محاطی مسائل

 ان    ماا توصافی و ایتنباطی ایتفاده شد. در بخ  آمار توصافی از شاخص های گرای  مرکزی و پراکندگی )نراوا ی

رگریاون و  (  شابANCOVAحلال کوواریا   )واریا    ا حراف معاار( ایتفاده شد. در بخ  آمار ایتنباطی  از از  ت

 ایتفاده ویلک -شاپیرویمار   و ا -آزمون لوین ایتفاده شد. برای برریی  رمال بودن داده ها  از از آزمون کولموگروف

 ایتفاده شد. SPSS 23گردید. برای برریی داده ها از  ر، انزار 

 ها: یافته

                                                 
1  .Keith Davis 
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ز عی باشتر ارای متغار مسئولات اجتماب ویلک -شاپاروموگروف ایمار   و آزمون با توجه به اینکه یطح معناداری آزمون کال

ته ن برایاس یاندرصد اطمانان می توان گفت توزیع متغارهای مورد بریی  رمال می باشد. همچنا 95می باشد لذا با 0.05

می  0,05از  باشتر Pهای جدول مالوظه می شود  آزمون لوین برای متغار مسئولات اجتماعی معنادار  بوده ایت)م دار 

عناداری یطح م . همچنان  تایج آزمون شاب رگریاون  شان داد کهباشد( بنابراین این هم نی واریا   ها تایاد می شود

ایت و از مفروضه  بزرگتر ایت لذا تعامل از  ظر اماری معنی دار a=0.05که از م دار  P=0.311تعامل گروه و پا  آزمون 

 شاب رگریاون تخطی  شده ایت و شاب رگریاون هم ن می باشد. 

 مسئولات اجتماعی ورزشکارانزیست محاطی بر  آموزش مسائلتاثار  : تحلال کوواریا   برای م ایسه1جدول

سطح  مجذور اتا

 معناداری

F میانگین  نسبت

 مجذورها

مجموع  درجه آزادی

 مجذورات

منابع 

 تغییرات

 پا  آزمون 52/18۷4 1 52/18۷4 49/55 001/0 61/0

 گروه ها 94/423 1 94/423 23/11 001/0 56/0

 خطا 96/1080 58 ۷8/33 6۷/21  

 

حاطی مزیست  سائلمآموزش تاثار آزمون های پ متغاره بر روی ماا  ان  مره تایج تحلال کوواریا   تک جدول نوق باا  ر

ه با کدهد شان میباشد.  تایج  می آزمونهای آزمای  و کنترل  با کنترل پا در گروهمسئولات اجتماعی ورزشکاران بر 

= 23/11و  >05/0pتفاوت معناداری دارد)در بان گروه کنترل و آزمای   ت اجتماعی ورزشکاران مسئولاآزمون  کنترل پا 

F.) 

ر ازان تاثاثبت دارد. مداری تاثار مبه طور معنامسئولات اجتماعی ورزشکاران زیست محاطی بر  آموزش مسائلتاثار به عبارتی 

آزمون های پ درصد تفاوت در  مره 56باشد  یعنی می 56/0مسئولات اجتماعی ورزشکاران زیست محاطی بر آموزش 

 باشد.می آموزش زیست محاطیمربوط به مسئولات اجتماعی ورزشکاران 

 گیری: نتیجه

ت ود دا   زیسوج بنابراین برریی شد. مسئولات اجتماعی ورزشکاران زیست محاطی بر  آموزش مسائلتاثار  در این پژوه 

اشته و دتر  زیست محاطی درک کامل التکند تا آ ها  سبت به مسائل و مشک محاطی در بان انراد یک جامعه کمک می

کاکابل   )  (2005اوزر   پژوه  واضر همسو با  تایج تح ا ات  وفاظت از محاط زیست صائل باشند یاهمات باشتر برا

جتماعی و اشود ورزشکاران و تام های ورزشی با ومایت از موضوع مسئولات صاه می(. همخوان می باشد. از این رو تو200۷

اری ت به کارگز، جهالایجاد مراکز در ارتباط با موضوع مسئولات اجتماعی   این م وله مهم را در کشور اواا کرده و زمانه 

 مسئولات اجتماعی تویط ورزشکاران و تام های ورزشی را در کشور نراهم آورد .

 . 
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 چکیده

 بود.  ایران هدف از پژوه  واضر  ارتباط تعهد یازما ی با تحلال رنت ی شغلی داوران لاگ یک نوتسال زمینه و هدف:

-ل میی آماری آن را همۀ داوران لاگ نوتسال ایران تشکامبست ی ایت و جامعهه -روش پژوه  از  وع توصافیکار: روش

عهد  امۀ تها  پری ادهآوری د . ابزار جمعآماری ا تخا  شد د فر به عنوان  مو ۀ  65داد د. با توجه به جدول مورگان تعداد 

ریق تحلال عاملی طها از  امه( بود. روایی پری 1981رنت ی شغلی )مسل  و جکسون  ( و تحلال1991یازما ی )آلن و مار  

ها از حلال دادهتیه و ت تجزتأیادی و همچنان روایی هم را و پایایی آن از طریق آلفای کرو باخ و پایایی مرکب تأیاد شد. جه

 أیادیت عاملی تحلال همبست ی  هایشامل آزمون ایتنباطی آمار و  مودارها( و جداول ا حراف معاار  توصافی )ماا  ان  آمار

 . (p≤05/0) دش گرنته بهره 3 سخۀ  Smart PLS و 16 سخۀ  SPSSانزار   ر، دو از ایتفاده با یاختاری معادالت مدل و

 (. = 3۷4/0rد ) تایج  شان داد بان تعهد یازما ی و تحلال رنت ی شغلی داوران ارتباط معناداری وجود دارها: یافته

ا کمتر تتری داشته باشند های پژوه  باید بستری نراهم شود که داوران به ورنۀ خود تعهد باالبا عنایت به یانتهگیری: نتیجه

 تما، توان خود در مساب ات صضاوت  مایند.رنت ی شغلی دچار شده تا بتوا ند با بر تحلال

 رنت ی  داوران  لاگ نوتسال     تعهد یازما ی  تحلال ها:کلید واژه
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 . مقدمه:1
 را یازما ی (. تعهد1ایت ) یازمان عاطفی به  وعی وابست ی و یازمان نرد و بان واکی از پاو د روابط یازما یمفهو، تعهد 

 در ما دن به  ااز اوساس و لبیص تمایل اخالصی  الزا، یازمان  به وناداری اوساس یازمان  اهداف و هاارزش به اعت اد توانمی
 برایتان اکنون اما عالصه داشتاد آن ذاتاً به زما ی که ایت نعالاتی از کنارکشادن رنت ی تحلال (.2) کرد تعری  یازمان

 دار د. شغلی رنت یتحلال در یزاییهب أثارت یازما ی عوامل معت د د  مح  ان(. 3نریا ایت )و طاصت ا جا، غارصابل آور مالل

 داده مشارکت خود  شغل به مربوط هایگاریتدمام در انراد  که جایی ا دکرده اظهار (2013) و همکاران المبرت مثال برای
 (.4یابد )می کاه  هاآن در لیشغ رنت یتحلال اوتمال تعاان کنند  را خود یازما ی تعهد نرایندهای توا ندمی و شو دمی

 وجود داریمعنا و منفی رابطۀ شغلی رنت یتحلال و یازما ی تعهد بان ( 1394پژوه  مرادی و همکاران ) هاییانته برایاس

  یوی مرباان وا ی بسااری ازاینکه زیر بار نشارهای ر لادلبهیی ایت که بساار وساس بوده و هاورنهداوری از جمله  (.5دارد )
 جا که داوران از آارد. دبه همراه  و... صرار دارد  لذا نریودگی روا ی باالیی را با خود هاریا هبازیکنان  یرپریتان  تماشاگران  

ها  امتبرگزاری مساب ات  های وارده از یوی عوامل نوتسال پاویته در معرض نشارهای  اشی از هاجا ات بازی  ایترس
 و تن  گرا (.6 د ) ی داررنتمرباان  بازیکنان  تماشاگران و ... صرار دار د  ایتعداد زیادی برای مبتال شدن به پدیدۀ تحلال

 داوران  شغلی هایموصعات بر عالوه شکبی  شود  شنایایی آن با م ابله راهکارهای و  شده برریی شغلی رنت یتحلال

-تحلال یازما ی بر تعهد    ی با برری تا شدیم آن بر لذا (.۷) یازدمی متأثر  از را هاآن خا وادگی و شخدی هایموصعات

 نرایند یک که پدیده ینا به ابتال از هاتا آن باشام کرده داوران یجامعه به کمکیایران  لاگ یک نوتسال داوران شغلی رنت ی
 باشند. دور به ایت  گارهمه

 شناسی:. روش2
 اول نوتسال هدیت لاگ داوران آماری  یهباشد. جامعمی همبست ی روش  لحاظ به و کاربردی هدف  لحاظ به واضر پژوه 

 وجم عنوانبه وجاهیت یجلسه در واضر  امۀ داوارانبود د. که با توجه به مخدوش شدن و عد، دریانت پری   فر( ۷5ایران )

 تحلال صرار گرنت. ابزار و امه مورد تجزیه پری  65ها توزیع شد و در  هایت لذا در بان تمامی آن شد د. گرنته  ظر  مو ه در

نت ی شغلی مسل  و ریوالی تحلال 22 امه ( و پری 1991تعهد یازما ی آلن و مار ) یوالی 24 امۀ پری  هاداده گردآوری
ن شد. بد ی تعااتگاری از  ظرات ایاتاد متخدص تربابا بهره امه باشد. روایی صوری و محتوایی پری ( می1981جکسون )

 تحلال و تجزیه د. برایش ایتفاده ایتنباطی آمار توصافی و آمار هایروش از ها  مو ه از آمده دیتبه هایداده تحلال برای

 16 سخه  SPSSانزار ر،  دو از ایتفاده با یاختاری معادالت مدل و تأیادی عاملی تحلال همبست ی  هایاز آزمون  از هاداده

  .شد گرنته بهره 3 سخۀ  SmartPLS و

 ها:. یافته۳
روایی  ین ایت کهااا  ر ببا توجه به م ادیر آلفای کرو باخ  تمامی متغارهای پنهان دارای پایایی منایبی ایت. همچنان  تایج 

ادیر نون و م همبست ی ماان متغارهای مکها دارای بار عاملی منایبی هستند.  تایج هم رای مدل مطلو  و اکثر ینجه
AVE  م دار  شان داد که AVE در عکایی موجودا  هاییازه یایر با یازه آن همبست ی دو، توان از باشتر یازه هر برای 

  2(  با توجه به  تایج جدول T-valuesمعناداری )شود. ضرایب می روایی واگرای مدل در یطح یازه تایاد ایت. بنابراین مدل
اان و ضریب صدرت دهد. ضریب تعدرصد  شان می 95ها را در یطح اطمانان ها و روابط بان یازهمعنادار بودن تمامی گویه

  1یج جدول اجه به  تطور کلی متویط و در ود خوبی بوده ایت. با توبانی:  تایج بدیت آمده از تحلال مدل یاختاری بهپا 
 بانی متویط برخوردار ایت.توان  تاجه گرنت که مدل از صدرت پا می

 2Qو  2R. م ادیر 1جدول

 آماره       

 متغار

تحلال 

 رنت ی

تعهد 

 عاطفی

تعهد 

 مداو،

تعهد 

 هنجاری
 مسخ شخدات هاجا ی

کاه  عملکرد 

 شخدی
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2R 14/0 59/0 60/0 61/0 88/0 86/0 63/0 

2Q 05/0 15/0 23/0 24/0 52/0 49/0 22/0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوه  مدل ایتا دارد تخمان و ضرایب  تایج 1 شکل
 
 

    شا  ر این ایت که نرض مورد برریی مورد تایاد صرار دارد.2 تایج جدول 
 . ضریب مسار و م دار تی محایبه شده2جدول 

 دارییطح معنی t-value ضریب ایتا دارد متغار

 001/0 56/4 3۷4/0 رنت یتحلال  یازما یتعهد 

دل یاختاری از باشد  بنابراین م( می053/0) SRMR ( و36/2) df به 2x با توجه به  تایج آزمون  اکویی برازش   سبت
رد د. مدل را تأیاد ک d_ULS   343/0= D_G  8۷/0= NFI= 433/0های برازش الز، برخوردار ایت. همچنان شاخص

 ( مورد تایاد صرار گرنت.23/0در ود متویط ) GOFبا توجه به معاار برازش کلی مدل همچنان 

 

  گیری. بحث و نتیجه۴
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د وجو اداریرتباط معنرنت ی شغلی داوران لاگ یک نوتسال ایران ابر تحلال یازما یها  شان داد که بان تعهد  تایج یانته

 و و خطابی (1391) همکاران و چالشتری(  مرادی1394همکاران )ا جا، گرنته تویط مرادی و  هایپژوه  با  تایج این دارد.
رو را مشابهت های مذکور با پژوه  پا خوا ی  تایج پژوه دالیل هم (. از جمله9  8  5( همسو ایت )2011همکاران )

ژوه  تاجۀ این پ خوا ی مها د. از دالیل دی ر عنوان جامعۀ آماری مورد برریی صرار گرنتهجامعۀ آماری ذکر کرد که داوران به
ها در هر دو ادهدگاری ( مشترک بودن ابزار ا دازه1391همکاران ) و چالشتری (  مرادی1394مرادی و همکاران )با پژوه  

رو با ژوه  پا پخوا ی  تایج (. از دالیل دی رهم8  5 امۀ مشابه ایتفاده شده ایت )ها از پری پژوه  ایت که در آن
کرد که جنسات  توان عنوان( و این موضوع را می1391همکاران ) و چالشتری (  مرادی1394مرادی و همکاران )های پژوه 

ؤید این پژوه  م یههای ورزشی بود د. از آ جایی که  تایج پاشانآماری و پایخ ویان داوران مرد شاغل در لاگ یهجامع
زدیک  ده ایت  های ورزشی مختل   شرنت ی داوران در رشتهالمطلب ایت که در طی یالاان متمادی توجهی به متغار تحل

 ی و مشابهت  تایج خواتوان یکی دی ر از دالیل هم( می1394رو با پژوه  مرادی و همکاران )بودن زمان اجرای پژوه  پا 
با  را خود شغل داوران ات آور دنرآهم  را شرایطی داوران کماتۀ شودمی پاشنهاد پژوه  هاییانته به توجه با(. 5عنوان داشت )

 اوسن  حوء به ار خود وظای  تا داشته مشارکت هاگاریتدمام کنند  در پادا آن به  سبت درو ی عالیق و  موده تل ی ارزش

ها ختردایازی پیکسان های نوتسال از ریا ه الزومۀ  پخ  ز دۀ رصابتموصع وقپرداخت بهتوان با همچنان می .ا جا، بدهند
تر بر اشته و کماالتری دبی خود تعهد توان شرایطی را نراهم کرد تا داوران به ورنهیاالری  میدر م ایسه با نوتبال  شایسته

 رنت ی شغلی دچار شو د و بتوا ند با تما، توان خود در مساب ات صضاوت  مایند.تحلال

 

 . منابع5

 جوا ان و ورزش وزارت نانکارک در یازما ی تعهد و شادکامی ارتباط (  برریی1393وسن ) ایدی  و ایمان بروجنی  سترن -1

 .545-55۷  صص 3شمارۀ    6 دورۀ ورزشی  مدیریت ایران   شریۀ ایالمی جمهوری

ر بان (. برریی تعهد یازما ی با تحلال رنت ی شغلی و معنویت یازما ی د1390همن و کوهی  ملاحه )کردتمانی  ب -2

 . 129-144  صص 14  شمارۀ 4های عمومی  دورۀ شهریتان زاهدان و گرگان  پژوه  مدیریتکارمندان ادارۀ پست 

3- Radostina K purvanava, John p muros.(2014). “Gender differences in burnout: A meta-

Analysis.journal of vocational Behavior”. Orlando:Vol.77.lss 2, pp 168. 

4- Lambert, E. G., Hogan, N. L., Jiang, S. (2013). “A preliminary examination of the 

relationship between organizational structure and emotional burnout among correctional 

staff”. The Howard Journal of Criminal Justice, 49(2), pp: 125-146. 

 بر یازما ی تعهد تأثار یابی(  مدل1394الشتری  جواد )چمحمود و مرادی گله  الییردار. جم محمدی . مرادی  محمدرضا -5

 .99-112  صص 1  شمارۀ ۷ایران  مدیریت ورزشی  دورۀ  های نوتباللاگ داوران شغلی رنت یتحلال

 موردی مطالعه: نوتبال داوران صضاوت بر رنت ی لالتح عوامل (     1392کشکر  یارا ) وباب و هنری  مطهری  مرتضی. -6

 .10۷-108  صص1  شمارۀ 1ایران  رویکردهای  وین در مدیریت ورزشی  دورۀ  نوتبال ایران ایورنه لاگ داوران

 لاگ نوتبال نداورا کاری ز دگی کافات با شغلی رضایت و شغلی ایترس بان ارتباط (  برریی1390ریول ) ضابطاان  -۷

 .50-5۷ صص تهران  دا ش اه علو، ورزشی  و بد یتربات دا شکدۀ ارشد  کارشنایی  امۀپایان دهم(  )لاگ

 تحلال بان رتباطا ( 1391). یهاال صهفرخی   وروزیان و محمدرضا مرادی  محمود؛ گله  جمالی جواد؛ چالشتری  مرادی -8

بهشتی   شهاد اهدا ش  تهران  هندبال  و علم ملی همای  ایران  دومان هندبال لاگ داوران یازما ی تعهد و شغلی رنت ی

 .۷1ص
9- Khatibi, A., Asadi, H., Hamidi, M. (2011). “The relationship between job stress and 

organizational commitment in national Olympic and Paralympics Academy”. World Journal 

of Sport Sciences, 2(4), pp: 272-279. 
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 مریم خارکن*1 ، رضا اندام2، حسن بحرالعلوم۳، حسین زارعیان۴

 

ی ه صنعتدا شجوی دکتری مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش ا .1

 )* ویسنده مسئول(. شاهرود  یمنان  ایران. 

یمنان   اهرود دا شاار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه صنعتی ش .2

  ایران.

یمنان   اهرود ش. دا شاار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه صنعتی 3 

 ایران. 

 گروه مدیریت ورزشی  پژوهش اه تربات بد ی و علو، ورزشی  تهران  ایران.. ایتادیار مدیریت ورزشی  4

(maryamkharkan@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

د ا به خوراصتداد م اومتی موضوع مهمی ایت ایت که به تازگی توجه پژوهش ران ووزه مدیریت ورزشی  زمینه و هدف:

 ان بود.اهی ایرموا ع تح ق اصتدادم اومتی در ورزش دا ش نایایی جلب کرده ایت. در این رایتا  هدف از پژوه  واضر ش

 (1992) ازری گلوهبا توجه به ماهات کافی و اکتشانی موضوع  از روش پژوه  کافی از  وع گرا د تئوری و به شا روش کار:

ان آگاه از موضوع  فر( با  خب  15های  امه یاختاریانته )تعداد= ایتفاده شد.  خست  مطالعات اولاه ا جا، شد. یپ   مداوبه

 پژوه  ا جا، شد.

 

توا ند در اصتدادم اومتی در ورزش دا ش اهی مؤثر باشند. یپ    شان می 44 تایج کدگذاری باز واکی از آن بود که ها: یافته

اصل از کدگذاری ی وشدهی شنایاییم وله4بندی شد د. در هایت  مفهو، طب ه 14ها در ی کدگذاری محوری   شاندر مروله
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بندی ریزی طب هی ن دان صا ون مداری  ن دان مدیریت مدرف   داشتن اتکای به خود و ن دان بر امها تخابی شامل م وله

 شد د.

ایایی شده های شنم و م ولهها  مفاهاتوا ند از  شانبد ی آموزش عالی کشور میگذاران ترباتیاایتبنابراین  گیری:نتیجه

 های آتی خود برای عملااتی شدن اصتدادم اومتی در ورزش دا ش اهی ایتفاده کنند.ریزیدر بر امه

 مدیریت مدرف  صا ون مداری اصتدادم اومتی  ورزش دا ش اهی  کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

 که ا دآورده وجود هب را شرایطی هاموصعات این هستند. روبرو تهدیدهای مختلفی با جهان کشورهای اصتداد در صرن واضر 

 ایت. تهدیدها این با شدنواجهم حوه  مهم مسئله یک جها ی رصابت عرصه در ا دازد.می خطر به را اصتداد و انراد  جامعه رناه

 در همان رایتا (.1) دهندمی  شان زاایترس عوامل به  سبت مختلفی هایموصعاتشان واکن  به توجه با هایازمان از یک هر

 وانعن تحت را هاییایده که مسئولان  ظا،  کرده ایت ورکت یمتی به کشور اصتدادی وضعات اخار هاییال در

 شکنندگی: ا ندم اوصانی با م اومتی اصتداد  در جهان موجود اصتدادی ادباات به توجه با  مود د. مطرح اصتدادم اومتی

 ایت شدهتوصا  ذیرپا عطاف ومایت  م اومت  بازدار دگی  ثبات  ایتحکا،  آوری اصتدادی تا   و تداو، پایداری  اصتدادی

 توان تهدیدها  ابربر ت ویت اصتداد ملی در و یازیم او، ضمن که ایت اصتدادی ال وی و گفتمان یک م اومتی اصتداد (.2)
گرا زا و بروندرونیاز  مولد  توال پاشرو  نرصدرعان و باشد داشته را یلطه  ظا، را دن ع ب رویکرد با شکنیتحریم

ر آن معادن دهایی که ( در مطالعه موردی کشور چان  به این  تاجه ریاد د که ایتان201۷)تان و همکاران  (.3)باشد

ری منابعی را دارا هستند از م اومت اصتدادی باشت هایی که چنانینگ و یا  فت وجود  دارد به  سبت ایتانزغال

ورزش دا ش اهی می بخ  ملی  رایج و نراگار گفتمان آن به تبدیل و اصتدادم اومتی یازینرهنگ رایتای در (.4برخوردار د)

 در علمی هایخنرا یی دا شجویان  و کارکنان علمی هائت اعضای مدیران  یطح در آموزشی هایکارگاه برگزاری با توا د

 تح ق به ینتر تیا صفحات و هاپاک ها ندلنامه ما ند  شریات  داخلی هایظرنات از ایتفاده  از و دا ش اه و گروه یطح

 رو  پژوه  واضر درصدد ایت تا موا ع تح ق اصتداد م اومتی در ورزش دا ش اهی راازاین کند. کمک اصتدادم اومتی

 شنایایی کند.

  شناسی:روش .2

ی مربوط به اثر  دهو به لحاظ روش اجرای پژوه  از روش گرا دد تئوری )رهاانت ظاهر شواین پژوه  کافی بود 

های کافی  امه آوری اطالعات در پژوه  واضر  روش مداوبه(. ابزار جمع5ها بهره گرنته شد )برای تحلال داده 1992گلازر 

صورت گاری به فر(  خب ان آگاه از موضوع پژوه  مداوبه شد. روش  مو ه 15یاختارمند و عماق بود که با )تعداد=

بر امه بد ی نوق فر از مدیران تربات 2شو دگان  داوبهم. ها تا ود اشباع  ظری ادامه یانت، مداوبه ظری)هدنمند( بود. ا جا

 فر مدیران در اداره کل  2علمی در رشته اصتداد   فر اعضاء هائت 2ها علمی علو، ورزشی دا ش اه فر اعضاء هائت ۷ها دا ش اه

  د و آشنا به موضوع پژوه  بود د.ر ووزه اصتدا فر انراد متخدص د 2بد ی وزارت علو، و تربات

 ها: یافته
 

های پژوه کدگذاری ا تخابی یانته - 1جدول   

 مفهوم مقوله

مداریفقدان قانون  
 های صا و ی بودن شفانات 

  کانی  بودن کنترل و  ظارت 

 فقدان مدیریت مصرف

 ها بود مدیریت دریت  هزینه 

 کاریایراف 

 هاتجهازات ورزشی و زیریاخت  امتنایب بودن اماکن و 

 عدم اتکای به خود

 ن دان باور و اعت اد 

 وابست ی اصتداد مبتنی بر  فت 

   بناانکمبود اصتداد دا 

 کمبود اصتداد مردمی  

 یاالریرعایت  کردن شایسته 

 به کار   رنتن یرمایه نکری 
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ریزیفقدان برنامه  

 ری بود آینده   

 ریزی آموزشیمشخص  بودن  بر امه 

 داشتن ال وی اصتدادی مشخص  

 

 

 گیری: نتیجه

ش دا ش اهی  ها در ورزکردزینه بودن  ظا، مالی و اطالعاتی   ظارت  اکانی بر هشده  شفافهای شنایایییکی از م وله

داری مصا ونی یازی اصتدادم اومتی در خدوص م وله بود  ظارت بر وسن ا جا، اصدامات ورزش دا ش اهی  ازجمله موا ع پااده

  برخی ین خدوصهای عملااتی شدن اصتدادم اومتی در ورزش دا ش اهی بود. در ابود.  بود مدیریت مدرف از دی ر م وله

 زش عالی باهای آمورایتا  بودن ت ویم یاال ه بخ موا ع شامل صرار  دادن متخدص ا بارداری ورزشی در اماکن ورزشی  هم

 د. عد، ها بوداهدا ش  ی  امنایب با  ااز دا ش اه  ایتا دارد  بودن نضاهای ورزشی موجود درهم ایجاد اماکن و نضاهای ورزش

ر ورزش دهای اصتدادی درآمدزا اضر بود. عد، توجه به نعالاتشده در پژوه  وهای دی ر بررییاتکای به خود از م وله

ر دها ا ش اهرار   رنتن نضاهای ورزشی دن در کشور  صبنااوکار دا  دا ش اهی  مهاجرت  خب ان به دلال ن دان زمانه کسب

شده نایاییشی اتکای به خود بود د  آخرین عامل ی این م ولهشده درزمانههای خدوصی  ازجمله موا ع شنایاییاختاار بخ 

 شجویان بهق دا ویریزی بود. در این خدوص  برخی موا ع در تح ق اصتدادم اومتی شامل عد، تشدر پژوه  واضر عد، بر امه

صتداد الساعه  عد، برریی وضعات اهای داخلی  عد، ورکت بر ایاس بر امه و گرنتن تدمامات خلقخودباوری از یرمایه

 هایشرکت تأیا  و رشد مراکز یازیومایت نعال با دا ش اه ورزش دا ش اهی بر مبنای اصتداد کشور بود د. در این رایتا 

 در هایت و صنعت با رتباطا  وآوری و آنرینیکار علم  تویعه یازیتجاری و تولاد در را یزایی به     توا دمی بنااندا  

 مراکز م ررات  از و دا ش اه ایهریاله و ها امهپایان به مربوط مورد نرایندهای در باز  ری  ماید. ایفا بنااندا   اصتداد تح ق

 زمانه راه گشا باشد.این  در توا دمی بنااندا   هایشرکت و رشد
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شغلی در آتش نشانان فعال و غیر فعال ورزشی شهرستان  مقایسه میزان تنش

 نیشابور

 صره داشی. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دا ش اه آزاد ایالمی واود مشهد ویسنده مسئول: وسن 

 محمد رضا ایماعال  زاده

 

 چکیده

باشد. تن   یم یتن  شغل دهیشده ایت پد یجوامع بشر راگ بانیگر راچند دهه اخ یکه در ط یاز معضالت ایای یکی

 ی(. به طور1395آن ها را در معرض خطر صرار داده ایت )پسند   یستیانراد و بهز یایت که ز دگ یاز مسائل مهم یکی یشغل

آن را  یبعد یازمان بهداشت جها  یدا ست و چند ستماصرن ب یمارارا ب ییازمان ملل متحد تن  شغل 1992که در یال 

از  یکه  اش یروا  یها یمارازودهن ا،  ب ی(. کهولت ها1391 ژاد و همکاران   یلادر جهان اعال،  مود )ع  راهمه گ یمشکل

 یا سا  یها هیاشده و موجب اتالف یرم یو صنعت یاصتداد یها تانعال نفکیمطلو  ایت  جزء ال یکار طیعد، وجود شرا

مسئول و خودکفا ایت و آموزش  یانراد ازمندا  شرنت ا(.  امروز جامعه در وال پ13۷4  یایت )اومد دهیدر یازمان ها گرد

 ینراهم کرد تا کارکنان  ابزارها یطیشرا یستیخاص در یازمان ایت. با یجو ازمندابه کارکنان یازمان   یریپذ تامسئول

به  دهاچاپ یااد  نیکه آ ان را در ا یماتاتدم کنند. یراگ ماتا به کمک آ ها بتوا ند بهتر تدم دکنن دااپ یابا  رش و ارزش

به  جات جان و  مابه طور مست  نکهیبه خاطر ا ی(. شغل آت   شا 1390  یکار هدنمند و اثربخ  رهنمون کند. )صایم ییو

 یتن  ها یدارا د یبه بار آ یاشتباه رخ دهد ممکن ایت ناجعه ا نیاگر کوچکتر یگاه نامال ا سا ها یروکار دارد و همچن

شاغل به گو ه  ینرد یها یژگیکار و و طیشرا ناکه کن  مت ابل ب ی. زما ردامورد مطالعه صرار گ دیایت که با یادیز یشغل

 د یاز آن ایت که نرد بتوا د از عهده آن ها برآ  امتربط با آن( ب ینشار ها جه اکار )و در  ت طامح  یایت که خوایت ها یا

ایت که از  یکسا  نا( از اول1986گاردل ) لا( برت1385)راس و همکاران ترجمه خواجه پور   دیآ یبه وجود م یتن  شغل

ا جا،  نهازم نیدر ا ی اتا( تح 1980)فناو اتس یکرده ایت و یپ  هنر ادی یعنوان عوامل تن  شغل بهکار  طامح ینشارها

آن ارائه  یریمرتبط با ابعاد مختل  شغل از جمله کنترل و ا عطاف پذ یشغل یها یدگااز تن یمدل زا(  1981داد د و کارایک )

که بر آن  یبدن به هر گو ه نشار یاختداص راپایخ غ یطور کل به(  تن  را 2001( ها   )1390  یداد )به   ل از ماز درا 

وال اگر تن   نی(. با ا1390  ییمدا د )صا یالز، م یادامه ز دگ یاز ایترس را برا یزا ادا د هر چند او م یشود م یوارد م

مدت منجر به  یو طوال  دیشد یروا  ینشارها تیشود و در  ها یدر نرد م یروا  یها یمارااز ا دازه شود  موجب بروز ب  اب

 یو صنعت دهاچاپ یدر ز دگ یمسائل بهداشت نیتر یاز بحرا  یکی  ی(. نشار روا 1990   لوراگردد )ت یم یشغل ینریودگ

را با مشکل مواجه  موده و منابع  یا سا  یروادهد    یکه عملکرد را کاه  م یطیشرا ریبا یا سهیباشد و در م ا یامروز م

را  یو روا  یجسما  یها یشود و  اراوت یم لاایت که از خارج بر نرد تحم یزاچ یرود. نشار روا  یم نااز ب آنبر اثر  یادیز

آن نرد باشد  در آن والت  نرد دچار  سماارگا  یو ا طباص ییا ان نراتر از صدرت م ابله ا کیمسائل وارده بر  یدارد. وصت یدر پ

شود   ی م یماراب ای یجسما  ی( ایترس خود به خود موجب  اتوا 1386  یفرو مظ یو تن  خواهد شد )مویو ینشار روا 

 یاز صبل وجود داشته ایت به بهود که یبد  ی سبت به شکل ها یشخد تاوسای  یبلکه با کاه  م اومت بدن و انزا

که  ر داگ یم چشمهیر یاز عوامل مختلف یو روا  یعدب یمعت د د که نشارها ی(. عده ا1380  یریا د )انالطو  یصدمه م

  یکرد )تار مات س یطامح یو عوامل نشارزا یو یازما  یگروه یعوامل نشارزا  یتوان آن ها را به یه دیته عوامل نرد یم

روش  بود. در آت   شا ان نعال و غار نعال ورزشی شغلی م ایسه مازان تن هدف از پژوه  واضر (. 2003و همکاران   

 یو به لحاظ زمان جستجو یداده از  وع کم یبه لحاظ  وع جستجو  یکاربرد  اتاو هدف از  وع تح  تاپژوه  به لحاظ ماه
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باشد که داده ها به صورت  یم یا سهیو م ا یفاتوص  اتااز  وع تح  لاتحل وال   ر و به لحاظ روش  اتاداده ها از  وع تح 

 فر( در یال  135) شابوراآت   شا ان در وال خدمت شهر   هاپژوه  شامل کل یر. جامعه آمادیگرد یجمع آور یشیمااپ

 ۷5) ینعال ورزش را فر( و غ 60در دویته آت   شا ان نعال ) قابا توجه به اهداف تح  قاتح  یباشند.  مو ه آمار یم 139۷

 یعبارت 15پژوه  از ابزار پریشنامه ایتا دارد  ازامورد   یداده ها یجمع آور جهت فر( و به صورت کل شمار ا تخا  شد د. 

آمده  دیو نشار     پد شامدهااپ  یشغل یادراک کارکنان از تن  ها یراا دازه گ یابزار برا نی(: ا1964کاهن ) یتن  شغل

یوال  3 ییازما  نهایوال  زم 4تراکم کار  ال یو 6)عملکرد  اساگو اگون چهار خرده م  یابزار در مطالعه ها نیا یایت. برا

موان م   ی= کم4مخالفم   ی= کم3= مخالفم  2=کامالً مخالفم  1)از  کرتال یا نهیگز 5 اسایوال( در م  2 یراگ ماو تدم

 یاز آزمون آلفا ادهابزار با ایتف ییایو پا دامتخدص ری داایات دیاابزار مورد تا یی= کامالً موان م( ایتفاده شد. روا6= موان م  5

داده ها  از آمار  لاو تحل هیبدیت آمد. جهت تجز 81۷/0  843/0 یپریشنامه تن  شغل یگاتمن برا بیکرو باخ و ضر

ایتفاده شد. ضمناٌ برای ا جا،  ا  یوار لامست ل و تحل t   یتک گروه tآزمون  را ظ یآمار ایتنباط یو روش ها یفاتوص

روش پژوه  به لحاظ ماهات و هدف از  وع تح ا ات کاربردی  به کار گرنته شد. 21 سخه  Spssمحایبات  بسته  ر، انزاری 

  ر و به لحاظ روش تحلال از  به لحاظ  وع جستجوی داده از  وع کمی و به لحاظ زمان جستجوی داده ها از  وع تح ا ات وال

 وع تح ا ات توصافی و م ایسه ای می باشد که داده ها به صورت پامایشی جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوه  شامل 

می باشند.  مو ه آماری تح اق با توجه به اهداف  139۷ فر( در یال  135کلاه آت   شا ان در وال خدمت شهر  اشابور )

ابزار جمع  فر( و به صورت کل شمار ا تخا  شد د.  ۷5 فر( و غار نعال ورزشی ) 60ت   شا ان نعال )تح اق در دویته آ

از آمار توصافی و  داده ها  لاو تحل هیجهت تجز عبارتی تن  شغلی. 15پریشنامه ایتا دارد آوری داده ها عبارتند از 

بان دیدگاه آت   شا ان نعال و غار نعال وه   شان داد که یانته های پژ ایتفاده شد. 21 سخه  Spssایتنباطی و  ر، انزار 

 از  ظر مازان تن  شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد.

 تن  شغلی  آت   شا ان  نعال  غارنعال  ورزش.واژه های کلیدی: 
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 ی محصوالت ورزش ی فروشندگاناجتماع یریپذ تیبا مسئول سبز یابیبازار رابطه میان

 

 2معصومه شهبازی، 2یمادوان انیعباس نظر، 1حمزه پور ماین

 دا شجوی کارشنایی ارشد  گروه مدیریت ورزشی  دا ش اه شهادرجایی  تهران  ایران -1

 ایتادیار  گروه مدیریت ورزشی  دا ش اه شهادرجایی  تهران  ایران )* ویسنده مسئول( -2

 یتادیار  گروه مدیریت ورزشی  دا ش اه شهادرجایی  تهران  ایران ا    -3              

 

 (abbasnazarian@gmail.com )*Email:  

 چکیده 

می  یشوالت ورزمحدی نروشندگان اجتماع یریپذ تامسئول بایبز  یابیبازار انارابطه م یبرریهدف از اجرای تح اق واضر 

ز مشتریان  فر ا 35۷که به صورت مادا ی ا جا، شده ایت. برای این منظور  ایتتوصافی همبست ی  قاروش تح باشد. 

از  ای به عنوان  مو ه آماری ا تخا  شد د. برای گردآوری اطالعاتهای ورزشی شهر تهران که به صورت تدادنی خوشهنروش اه

همکاران  ی پارک واجتماع یریپذ تامسئول(  α=92/0( )1395وبابی یاروی )یبز  یابیاز بازار یآگاههای پریشنامه

(201۷( )۷3/0=α با م ااس )فولموگراز آزمون کو قاتح  یهابرای  رمال بودن داده. ارزشی لاکرت ایتفاده شد 5- 

  P≤05/0 دارییطح معنیدر  22SPSSضریب پاریون و  ر، انزار آماری  های تح اق ازو برای آزمون نرضاهایمار وف 

 یجتماعا یریپذ تاآن با مسئول هاییبز و مولفه یابیبازار ناب تایج ایتنباطی به دیت آمده  شان داد که ایتفاده شد. 

  کتشر یاجتماع تا سبت به مسئول تعهدی  ارزشو مسئولات پذیری نروشندگان با  رابطه وجود دارد نروشندگان

 دارد. باطارت یو ونادار اعتماد  تیرضای  اخالص یایتا داردها

 ی  محدوالت ورزشیاجتماع یریپذ تایبز  مسئول یابیبازار ی مشترکلید واژه: 
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 مقدمه

 نازم یدر جهت گر، شدن کره هایدر ورکت ایت و   را  ستیز طامح بیتخر ییمت خطر باال جهان بهبا توجه به اینکه 

کند و همه به د بال  رااتغ یموجب شده ایت تا   رش مدرف کنندگان  سبت به یبک ز دگ یا رژی هانهیهز  یو انزا

عمده مرد،  یهنوز هم   را  یطامح ستیمسائل ز نیا (.139۷)م امی کاا و  جفی   باشند ستیز طامحدوالت دویتدار مح

به  ا،  یابیبازار یایتراتژ کیداده و  رااخود تغ یژرا تحت نشار صرار داد تا ایترات ابانیبازار ی  را  نی. اباشدیدر تما، جهان م

و  یطامح ستییبز  تویعه ز یابیبازار (.2015  یراو خ ی؛ اشراص1393) وربخ  و همکاران   ندییبز اتخاذ  ما یابیبازار

 ایت داریپاها به منظور تویعه شرکت یاجتماع /یطامح ستیز یریپذتاولامس یرابا به کارگ  یابیبازار یهاتانعال یعاطب

(.139۷)ازگلی    

 

ی م خود عاننفیو ذ انیمشتر یبرای ارزش اجتماع جادیکنند موجب ا یمشارکت م  یطامح ستیز تاکه در نعال هاییشرکت

  (.2016اران  هستند )یوکی و همک ریپذ تامسئول ستیز طاخود  سبت به مح یدهند که در معامالت تجارشو د و  شان می

 

 روش کار

 زانامیت و بر ایاس ا یبوده و از لحاظ هدف کاربرد یهمبست  -یفاتوص  اتاتوجه به موضوع از  وع تح این تح اق با 

-نروش اه انیمشتر هالشامل ک یجامعه آمار. رودیبه شمار م یدا ام  اتتح ا  وع از هاداده ی ظارت و درجه کنترل و گردآور

ا اوتسا  مو رو ب بر ایاس روش یگسترده ایت   مو ه آمار یجامعه آمار نکهیبه ابا توجه  .باشدیشهر تهران م یورزش های

ی پریشنامه در این پژوه  از ا تخا  شد. ایخوشه ی فر از یه منط ه )غر   مرکز و شرق( به صورت تدادن 35۷ زشیر

نج مولفه پکه به  انییبز مشتر یابیبازار آگاهی از شد. در این پریشنامه عوامل مرتبط دایتفاده خواه (1395وبابی یاروی )

صرار  یابیرزامورد  کرتال یارزش 5 اسامحدول یبز  یبک محدول یبز( با م  تافایبز  ک غایبز  تبل متا)محدول یبز  ص

 6و  کرتال یزشار 5 اسا( که ایت  با م 201۷) و همکاران  پارک یاجتماع یریپذ تامسئول ییوال 18پریشنامه  .رداگیم

  ماد واعت ت یشرکت  رضا یاجتماع تاتعهد  سبت به مسئول  یاخالص یایتا داردها  ی)ارتباط ارزش اساخورده م 

 α≤05/0در یطح  22SPSSآزمون پاریون با ایتفاده از  ر، انزار از  قاتح  یهاهاآزمون نرض یبرا ( ایتفاده شد.یونادار

  صرار گرنت. لاو تحل هیمورد تجز

 یافته ها

درصد  8۷/63اوا ی را داشتند  باشترین نریال  26-35 ناب انیدرصد پایخ و 29/35دیت آمده  بر ایاس  تایج به

ی مدرک دارا درصد ۷8/53یال و  5 کمتر از ییاب ه ورزش یدارا انیدرصد را پایخ و 13/29پایخ ویان غارشاغل و 

 درصد متاهل بود د. 18/48بود د.  کارشنایی

 اتانرض ایاس بر رهاامتغ اناروابط م:  جدول

 ماا  ان تعداد روابط ماان متغارها
خطای 

 ایتا دارد

ضریب 

 تعاان

ضریب 

 همبست ی

یطح 

 معناداری

 تامسئولبا یبز  یابیبازاررابطه بان 

 نروشندگان یاجتماع یریپذ
35۷ ۷4/3 6۷/0 482/0 29۷/0 001/0 

وجود  معناداری ابطهر نروشندگان یاجتماع یریپذ تاآن با مسئول هاییبز و مولفه یابیبازار ناب دهد ی شان مل جدو جی تا

 .(p  001/0=sig=348/0) دارد
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 بازاریابی یبزبا ابعاد  یاجتماع ریپذیتامسئول زانام رهایامتغ ناب یهمبست  لاتحل جی(:  تا2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی داردهاایتای و رزشارتباط او ابعاد مسئولات پذیری اجتماعی با  بازاریابی یبزابعاد دهد که بان  تایج تحلال  شان می

  یبز محدول تافاک  یبز متاص  محدول یبزدهد که بان ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد.  تایج تحلال  شان میی اخالص

 بز  یبکی غاتبل ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولاکن با تویط نروشندگان شرکت یاجتماع تابا تعهد  سبت به مسئول

یبز   محدولا ند بازاریابی یبز مابعاد دهد که بان ال  شان میهمبست ی معناداری  داشته ایت.  تایج تحل یبز محدول

حدول یبک مبا  ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولاکن رضایت مشتریانبا   محدول یبز تافایبز  ک غایبز  تبل متاص

 ینادارعتماد و وابا  یبز متاصبعد  دهد که بان تنهاهمبست ی معناداری  داشته ایت.  هایتا  تایج تحلال  شان می یبز

 ه ایت. بازاریابی یبز همبست ی معناداری  داشت ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد و با یایر ابعاد مشتریان

 بحث و نتیجه گیری

 کیب  یبز متاص  یبز غاتبل  محدول یبز)آن  هاییبز و مولفه یابیبازار ناب تایج واصل از پژوه  واکی از آن ایت که 

و  ا ایجعفر  تایج .  تایج به دیت آمده بارابطه وجود دارد نروشندگان یاجتماع یریپذ تابا مسئول( دولمح تافاک  محدول

 مخوا ی دارد.ه ( 2015نرد ) یزدا یو  نگی ینو  (1396گردپور )  (139۷) یماو  س یا اصاض رانکناش  (139۷همکاران )

آموزش به  با توا ندیم ابانیبازار ایت ی ابیبازار یایتراتژ کیبلکه  ست یز طاابزار وفاظت از مح کییبز  ه تنها  یبایبازار

ارائه  به طور موثر به مدرف کنندگان را محدول یبز جیترو  ینروش به آ ها دا   در چ و  ندهی ما ژهیکارکنان خود  به و

باور ایت  نیا جادیا ناو همچن ستیز طامح برابر که در تااوساس مسئول جادیشده  ا یزیرتئور رنتار بر امه بر ایاسکنند. 

درک و باور  نیمنجر به ا باترت نیو به ا ا جامدیب ستیز طابهبود مح ایبه  ابود  توا دیم دهندیا جا، م انراد که یتاهر نعال

کمک کرده  ستیز طا کند به  ابود مح تامسئول دارد اوساس ستیز طاکه در صبال مح یفیدر برابر وظا نرد شود که اگر هر

مثبت  سبت به رنتارها  یو دارا   رش کنند تااوساس مسئول ستیز طابرابر رنتارها خود  سبت به مح در ایت و اگر انراد

همبستگی متغیرهای 

 تحقیق

سبز یابیابعاد بازار ابعاد  

یبز متاص محدول یبز یبز غاتبل   
 تافاک

 محدول یبز
یبک محدول 

 یبز

یاجتماع یریپذتامسئول  
46۷/0=r 

001/0=P 

348/0=r 

002/0=P 

66۷/0=r 

001/0=P 

29۷/0=r 

031/0=P 

321/0=r 

001/0=P 

یارتباط ارزش  
821/0=r 

000/0=P 

421/0=r 

001/0=P 

631/0=r 

009/0=P 

862/0=r 

001/0=P 

633/0=r 

001/0=P 

یاخالص یایتا داردها  
5۷4/0=r 

001/0=P 

621/0=r 

001/0=P 

۷19/0=r 

002/0=P 

62۷/0=r 

001/0=P 

۷06/0=r 

001/0=P 

 تاتعهد  سبت به مسئول

شرکت یاجتماع  
624/0=r 

001/0=P 

۷1۷/0=r 

001/0=P 

138/0=r 

614/0=P 

821/0=r 

001/0=P 

154/0-=r 

094/0=P 

تیرضا  
582/0=r 

001/0=P 

65۷/0=r 

000/0=P 

561/0=r 

008/0=P 

582/0=r 

004/0=P 

1۷6/0=r 

05۷/0=P 

یاعتماد و ونادار  
049/0=r 

60۷/0=P 

196/0=r 

041/0=P 

161/0=r 

098/0=P 

0۷9/0-=r 

303/0=P 

12۷/0-=r 

09۷/0=P 
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خواهند داشت  لیگذارد تما یاثر م اطراف طاباشند و باور داشته باشند که اعمال و رنتار آ ها بر مح ستیز طادویتدار مح

 .دیکمک  ما طاکه به وفو مح ددهن را از خود بروز ییرنتارها

 

 

 بررسی موانع توسعه ورزش همگانی در استان آذربایجان غربی

 

 لیال باباپور *1،شرمین خرقه پوش2، 

 

   دا شجوی دکتری مدیریت ورزشی  دا ش اه آزاد ایالمی واود ینندج2و  1

 (Leilababapour72@gmail.com)*Email:  

 چکیده

ی مان غربی واضر  برریی موا ع موجود در گسترش و تویعه ورزش هم ا ی در ایتان آذربایجهدف پژوه   زمینه و هدف:

 باشد.

 عه آماریجامو از  ظر هدف کاربردی ایت که به شکل مادا ی ا جا، شده ایت. روش تح اق از  وع توصافی  روش کار:

فر به عنوان  مو ه   120د د که از بان آ ها پژوه  را ایاتاد و دا شجویان تربات بد ی ایتان آذربایجان غربی تشکال دا

ایایی آن با ایتفاده از ( می باشد. که پ1393ایتفاده شد. ابزار مورد ایتفاده در این پژوه   پریشنامه مهدی زاده و ا دا، )

 یدمن برایرزمون نو از آ گزارش گردید. از آمار توصافی شامل ماا  ان  ا حراف ایتا دارد و غاره  91/0آزمون آلفای کرو باخ  

  جا، شد.ا spss 20 انزار رتبه اولویت بندی موا ع تویعه ورزش هم ا ی ایتفاده شد. تجزیه و تحلال داده ها با ایتفاده از  ر،

 

پ  از آن  ترین تاثار واز بان موا ع موجود در تویعه ورزش هم ا ی  عوامل محاطی باش تایج تح اق  شان داد  ها: یافته

ر بعدی صرا به هایمایت اجتماعی  روا شناختی  یازما ی و مدیریتی  محدودیت زما ی و عامل درون نردی در رتعوامل عد، و

 گرنتند.

 در بر امه رتبط هستند ومی توان گفت مواردی که به عنوان موا ع نعالات بد ی معرنی شد  ز جاروار به هم م گیری:نتیجه

راکنده پکن ورزشی ردن اماآشنا کردن مرد، با ابعاد و آثار گو اگون ورزش  نراهم کریزی برای رنع این موا ع باید توجه  مود. 

ی ای ورزشهای  اوادر یطح شهرها  توجه به ورزش با وان  ریادگی و توجه باشتر به ورزش مدارس  دا ش اهها و مراکز عموم

ات ز پاشنهادذشته ااین پژوه  می باشد. گ بومی و محلی  تویعه رشته های ورزشی از جمله راهکارهای رنع موا ع یادشده در

آگاهاهای  ریبا تما،یرا ت ارایه شده  وظافه یازما ها و به ویژه ریا ه های گروهی ای چون صدا و یاما بساار صابل توجه ایت؛ ز

 الز، درباره ورزش و رشته های مختل  ورزشی از طریق این ریا ه صابل ا ت ال ایت.
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 .م ا ی  موا عورزش  ورزش ه کلیدواژه ها:

 

 

 مقدمه: .1

یژگی های از واث و به عنوان یک ابزار کم هزینه و مفرح و در عان وال مؤثر که صابلات اجرای آن برای عمو، ورزش هم ا ی

 طح یالمتییرت اء انردی و اجتماعی وجود دارد  می توا د به عنوان بخشی از بر امه ز دگی روزا ه انراد یهم بسزایی در 

از د که هایی بپردیی روشوا ی و اجتماعی آ ها داشته باشد. بنابراین  مسئولان ورزش  بهداشت و یالمتی باید به بررجسما ی  ر

باره عوارض و (. علارغم  انزای  آگاهی عمومی مرد، در4یبب انزای  تعداد انراد شرکت کننده در ورزش هم ا ی شود )

 بال می شی ایتد ن ط درصد کمی از اعضای جامعه از بر امه های ورزپاامدهای  اشی از بی تحرکی  بر ایاس شواهد موجو

اعی  وامل اجتمز صبال ع(. ا  ازه های انراد برای شرکت در نعالات بد ی بساار متنوع ایت. برخی از عوامل ا  ازشی ا8کنند )

ح ا ات  شان (. ت۷گذار باشند )محاطی و نرهن ی می توا ند در تمایل یک نرد برای شرکت در نعالات های بد ی و ورزشی اثر

لذت  سب  شاط وکمتی  داده ا د مهمترین دالیل یا ا  ازه های انراد از مشارکت در نعالات بد ی شامل تنایب ا دا،  وفو یال

 (. 8و بودن در کنار دویتان و تعامل اجتماعی هستند )

ت اده  ومایت باصرزشده ایت. از جمله آ ها تح ا امطالعات زیادی در زمانه موا ع مشارکت در نعالات بد ی و ورزش ا جا، 

ادری چروده و(  1386(  غفوری )1386(  اوسا ی  کوزه چاان و کشکر )1386(  کشکر و اوسا ی )1386طلب و مت ی پور )

مبود وصت  ک( می باشد که 2004) 2( و تومویامه1393(  مهدی زاده و ا دا،  )1391(  یادعامری و محمدآلان )1388)

عالات نرده ا د. زارش کگود امکا ات  مشغله زیاد  و تنبلی و بی ووصل ی را از جمله موا ع مشارکت انراد در نعالات بد ی کمب

جامعه  جتماعیابد ی و شرکت در بر امه های ورزش هم ا ی ماتوا د یهم بسزایی در ارت ا یطح یالمت جسما ی  روا ی و 

  ازشی و سائل امشی این انراد  می توا د ضمن ارائه اطالعات مفاد در خدوص داشته باشد. لذا شناخت موا ع مشارکت ورز

ش در کاران ورزت ا دربازدار دگی آن ها در پرداختن به ورزش  ا  ازه مشارکت در بر امه های ورزشی را ت ویت کرده و به دی

ضر  برریی موا ع خاطر هدف پژوه  وا (. به همان8تدوین هر چه بهتر بر امه های ورزشی و رنع موا ع موجود کمک  ماید )

 تویعه ورزش هم ا ی از دیدگاه ایاتاد و دا شجویان تربات بد ی ایتان آذربایجان غربی می باشد.

  شناسی:روش .2

ایاتاد  ژوه  راپجامعه آماری و از  ظر هدف کاربردی ایت که به شکل مادا ی ا جا، شده ایت. روش تح اق از  وع توصافی 

ه ایتفاده شد. ابزار مورد  فر به عنوان  مو  120و دا شجویان تربات بد ی ایتان آذربایجان غربی تشکال داد د که از بان آ ها 

  زمون آلفای کرو باخآ( می باشد. که پایایی آن با ایتفاده از 1393ایتفاده در این پژوه   پریشنامه مهدی زاده و ا دا، )

ندی ه اولویت بای رتبگزارش گردید. از آمار توصافی شامل ماا  ان  ا حراف ایتا دارد و غاره  و از آزمون نریدمن بر 91/0

 ا، شد.ا ج spss 20موا ع تویعه ورزش هم ا ی ایتفاده شد. تجزیه و تحلال داده ها با ایتفاده از  ر، انزار 

 ها: یافته

از آن  ر و پ ورزش هم ا ی را  شان می دهد که در آن عوامل محاطی باشترین تاثا   اولویت بندی موا ع تویعه1جدول 

ر بعدی صرا به هایعوامل عد، ومایت اجتماعی  روا شناختی  یازما ی و مدیریتی  محدودیت زما ی و عامل درون نردی در رت

 گرنتند.

 .  آزمون فریدمن برای رتبه بندی موانع توسعه ورزش همگانی1جدول 

sig Df رتبه عوامل ماا  ان رتبه خی دو 

 1 محاطی 39/3 44/63 5 013/0
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 2 عد، ومایت اجتماعی 11/3

 3 روا شناختی 64/2

 4 یازما ی و مدیریتی 51/2

 5 محدودیت زما ی 13/2   

 6 درون نردی 84/1   

 

 گیری: نتیجه

ع رتاب موا ه به تکهدف از پژوه  واضر برریی موا ع تویعه ورزش هم ا ی در ایتان آذربایجان غربی بود.  تایج  شان داد 

ر عد، دار را عد، ومایت اجتماعی  روا شناختی  یازما ی و مدیریتی  محدودیت زما ی و عامل درون نردی باشترین تاث

م روار به ه  ز جان گفت مواردی که به عنوان موا ع نعالات بد ی معرنی شدمشارکت انراد در ورزش هم ا ی دار د. می توا

د یازما ی و رو ی ما نحاط بامرتبط هستند و در بر امه ریزی برای رنع این موا ع باید توجه  مود. این موا ع از موا ع  اشی از م

ی و درون ا شناختمحدودیت زما ی  موا ع رومدیریتی  محاطی و عد، ومایت اجتماعی تا موا ع  اشی از محاط درو ی ما ند 

عالاتهای ننایب هستند تا زمانه مشارکت نعال و هرچه باشتر این صشر از جامعه در مریزی دصاق و -نردی  اازمند بر امه

 ورزشی نراهم گردد. 

ن  رزش با واه به وتوجآشنا کردن مرد، با ابعاد و آثار گو اگون ورزش  نراهم کردن اماکن ورزشی پراکنده در یطح شهرها  

های  ه رشتهریادگی و توجه باشتر به ورزش مدارس  دا ش اه ها و مراکز عمومی  اواای ورزشهای بومی و محلی  تویع

و به  ها وظافه یازما ورزشی از جمله راهکارهای رنع موا ع یادشده در این پژوه  می باشد. گذشته از پاشنهادات ارایه شده 

ه رزش و رشتورباره دی ای چون صدا و یاما بساار صابل توجه ایت؛ زیرا ت ریبا تما، آگاهی های الز، ویژه ریا ه های گروه

 های مختل  ورزشی از طریق این ریا ه صابل ا ت ال ایت.

 منابع:

ده و مازان مشارکت (. برریی و تجزیه و تحلال عوامل بازدار 1386اوسا ی  محمد؛ کوزه چاان  هاشم؛ کشکر  یارا. ) .1

 . 8۷-6۷  صص 1۷ان شهر تهران در نعالاتهای ورزش تفریحی. پژوه  در علو، ورزشی. شماره ز 

موزان دختر (. برریی علل عد، شرکت دا   آ1380باصرزاده  نضل اهلل  ومایت طلب  ریول  مت ی پور  مهدی. ) .2

 .36-23  صص 11م طع متویطه در نعالاتهای ورزشی نوق بر امه. ورکت. شماره 

نط ه  نضا م(.  اازینجی شهرو دان تهرا ی به ورزش هم ا ی: به تفکاک ین  جن   1388ده  مجاد. )وادری چرو .3

 . 88-۷3  صص 5و زمان .طرح پژوهشی  دنتر مطالعات نرهن ی و اجتماعی: شهرداری تهران؛ شماره 

ا شجویان نراغت د(.     ورزش در گذرا دن اوصات 1385روما ی  اومد؛ بخشی  اا  طابه؛ صوامی  یادیعاد. ) .4

 .51-33  صص 12دا ش اه آزاد ایالمی تاکستان. پژوه  در علو، ورزشی. شماره 

و دان در (. تباان راهکارهای جذ  و انزای  مشارکت شهر1391یادعامری  ماروسن؛ محمدآلق صربان  بردی. ) .5

شماره  رکتی.زشی و علو، وبر امه های ورزش هم ا ی و تفریحی )مطالعه موردی: اروماه(. پژوه  های مدیریت ور

 .34-23  صص 4

زیهای ای بر امه ری(. مطالعه ا واع ورزشهای هم ا ی و تفریحات مطلو  جامعه و ارائه مدل بر1386غفوری  نرزاد. ) .6

 آینده. طرح پژوهشی  وزارت ورزش و جوا ان.

یالمی در  ش اه آزاد ا(. برریی ا  ازه های مشارکت دا شجویان دا1388صفا اا  علی محمد؛  اکبخ   رضا. ) .۷

 . 22-5  صص 8نعالاتهای جسما ی. ندلنامۀ تخددی تربات بد ی و علو، ورزشی. شماره 

 . مطالعات مدیریت(. راهکارهای تویعه ورزش هم ا ی در دا ش اه های ایران1393مهدی زاده  روامه؛ ا دا،  رضا. ) .8

 .38-15  6ورزشی. شماره 
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9.  Tumusiime DK. Perceived benefits of, barrier and helpful cues to physical activity 

among tertiary institution students in Rwanda. Unpublished master's thesis. University 

of the Western Cape (UWC): South Africa. 4(7). 24-39. 
 

 

 انبررسی کیفی موانع و ارایه راهکارهای توسعه رشته وزنه برداری بانو
 

 رقیه آقایی*1، سعید صادقی بروجردی.2 حدیث فرهادی۳

 

ان. ج  ایر. دا شجوی دکتری مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه کردیتان  ینند1

  )* ویسنده مسئول(.

 .ینندج  ایران. ایتاد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه کردیتان  2

 نهمدان، ایرا کارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده علو، ا سا ی  دا ش اه علو، تح ا ات . 3

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

 

 چکیده

امل المت کیز ان یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی هستند و ضروری ایت از لحاظ رووی و جسمی از  زمینه و هدف:

 وپا  ن یک رشتهه عنوابرخوردار باشند. هدف پژوه  واضر برریی موا ع و ارایه راهکارهای تویعه رشته وز ه برداری با وان ب

 در کشور ایت.

رداری ه وز ه بماهات کافی ایت. جامعه مورد هدف شامل انراد واضر در رشتروش پژوه  واضر توصافی و دارای  روش کار:

ربی و م 15ت با ر  هایدر بخ  با وان از جمله وز ه برداران دختر  مرباان ورزشی بود.  مو ه گاری به صورت هدنمند بود و د

ا از روش هداده  ه بود. جهت تحلالوز ه بردار دختر  مداوبه شد. جمع آوری داده ها از طریق مداوبه  امه یاختار یانت

 .تحلال محتوی ایتفاده شد

شته وجود رلی در این داده ها  شان داد د بسترهای الز، و خو  جهت مون ات و کسب مدال در مساب ات بان المل ها:یافته

 سب مون اتکیعه و تودارد اما باوجود  بستر الز،  عمده ترین موا ع  در دو بخ  نرهن ی و آموزشی وجود داشتند که ما ع 

 در وز ه برداری با وان می شود.  

های یه راهکاریت تا با اراابا توجه به  وپا بودن وز ه برداری در بخ  با وان ایتراتژی های بلند مدت ضروری  گیری:نتیجه

توان به رزشی بومنایب بر مشکالت و موا ع موجود در مسار تویعه رشته وز ه برداری غلبه کرد و با پرورش ایتعدادهای 

 مون ات این رشته ورزشی  در ماادین بان المللی کمک کرد.

 تویعه ورزش با وان  موا ع   راهکارها  وز ه برداری با وان کلیدواژه ها:
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 مقدمه: 

نات تال د و اخحرو، اتح ا ات  شان داد د که در باشتر جوامع ز ان از نرصت های برابر برای شرکت در نعالات های  ورزشی م

مردان( در رصابت  (. مون ات بان المللی برای ورزشکاران یک کشور )ز ان و2موجود در شکل صوا ان نرهن ی ارائه می شود)

 وسائل ننی ا از مهای بان المللی و المپاکی ت ویت کننده وجهه و اعتبار آن کشور در یطح جها ی می شود. ورزش ز ان جد

رهن ی و اعی  ناعی و یاایی که رشد و ترصی آن در هر کشوری باا  ر رنتارهای اجتمورزشی م وله ای ایت نرهن ی  اجتم

ز ان وجود داشت  باور غلطی که در هماشه در مورد(. 3یاایی تما، طا  های جامعه در صبال رویکرد ز ان به ورزش ایت. )

ستند اما اتوان هو پست های مدیریتی  اینکه ز ان به دلال ویژگی های جسما ی و عاطفی در ورزش های ایت امتی و صدرتی 

ماعی کشورهای (. تح ا ات  شان داد د بسترهای نرهن ی و اجت4موارد ذکر شده   ض کننده این باورهای اشتباه هستند)

ه های ه کلاشمختل  بر تنایب جنساتی و     کلاشه های جنساتی تاثار گذار هستند و بر تمایل آ ها به کشاده شدن ب

ت. ته شده ای  شناخزش تاثار می گذارد. رشته ورز ه برداری به عنوان ورزشی کامال مردا ه در کشورهای مختلجنساتی در ور

تل  خ  های مخه از بوز ه برداری در بخ  با وان در یک ایران یک رشته کامال  وپا ایت و  اازمند توجه و ومایت همه جا ب

ه یدگاه وز درا از  رشته در بخ  با وان بد بال این ایت موا ع موجودجامعه را دارد. پژوه  واضر با درک  وپا بودن این 

ردن ه برطرف کبتوا د ببرداران و مرباان آ ها که با این ورزش درگار هستند را شنایایی کرده و با ارایه راهکارهای منایب 

به   ه برداریا در وزرتوا مندی خود مشکالت موجود کمک کند تا با وان ایرا ی ما ند یایر ز ان در کشورهای مختل  بتوا ند 

  مای  ب ذار د. 

  شناسی:روش

معه مورد جا روش پژوه  واضر توصافی و برایاس رویکرد کافی ایت. همچنان این پژوه  دارای ماهاتی اکتشانی ایت.

ه  امه مداوب هدف این پژوه  شامل کلاه انرادی بود که در این رشته ورزشی شرکت داشتند جمع آوری داده ها از طریق

 گرنت.  یاختاریانته ا جا، 

 ها: یافته

 ت.ه شده ای کدهای مربوط به موا ع در دو بخ  موا ع نرهن ی و آموزشی از دیدگاه مداوبه شو دگان ارائ1در جدول 

 

 فراوانی کدها مفاهیم مقوله ها
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 موانع

 

 

 

 

 

بخش 

 فرهنگی
 

 م اومت و مخالفت خا واده ها

   اه اشتباه به وز ه برداری به عنوان ورزش مردا ه

 باور  کردن توا ایی با وان

 عد، آگاهی عمو، جامعه از وز ه برداری در بخ  با وان

 خترانآیاب ز نده برای د  اه اشتباه به وز ه برداری  به عنوان ورزش 

 عد، پخ  ریا ه ای از جمله صدا و یاما

 

10 

5 

4 

6 

9 

۷ 

 

بخش  

 آموزشی

  بود مربی خو 

  داشتن مربی خارجی

 عد، ایتفاده از مربی آصا

 عد، ا ت ال تجرباات از بخ  مردان به بخ  با وان

  اکانی بودن تجرباات با وان در بخ  آموزش تکناک ها

 

12 

۷ 

6 

5 

5 

 

 

 . راهکارهای  ارایه شده2جدول

 فراوانی کدها مقوله

 

 

 

 

 راهکارها

 ایجاد باور در با وان  سبت به توا مندی های خود

 انتاکاد بر     موثر خا واده ها و یاستم های آموزی در تویعه وز ه برداری با و

 ایجاد بستر نرهنگ یاز تویعه وز ه برداری با وان 

 با وانآگاه یازی و توا مندیازی 

 پخ  مساب ات از ریا ه ها بخدوص صدا و یاما

 ایتفاده از مرباان آصا در آموزش مهارت و تکناک ها

 به کارگاری مربی خارجی

 انزای  دا   مرباان

 شرکت در مساب ات بان المللی

 

8 

9 

10 

8 

12 

10 

8 

11 

۷ 

 

 

 گیری: نتیجه

بانته های این پژوه   شان داد د که مهمترین موا ع در رشته وز ه برداری با وان در دو بخ  اصلی نرهن ی و آموزشی وجود 

دارد. وجود خا واده های  ینتی    اه جنساتی به ورزش  عد، باور به توا مندی ز ان  باور اشتباه  سبت به اینکه ورزش وز ه 

 اهنجاری های ایکلتی می شود. عواملی نرهن ی و دیدگاه رایج اشتباه  سبت به این رشته  برداری در با وان باعث تغاارات و

ایت که ما ع بزرگی برای ورود دختران  با ایتعداد در این رشته می شود. عالوه بر آن به دلال  بود ومایت ریا ه ای و عد، 
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ستند و همچنان بدلال  بود ومایت ریا ه ای ومایت پخ  مساب ات از صدا و یاما عمو، جامعه از وجود این رشته بی خبر ه

مالی در بخ  با وان ا جا،  می گارد. یکی دی ر از موا ع در رشته وز ه برداری بخ  آموزشی ایت که به امکا ات موجود اعم 

ربی توا مند و از بخ   اروی ا سا ی و بخ  تجهازات اشاره می کند. باشترین دغدغه و مشکالت وز ه برداران  اشی از  بود م

با تجربه ایت.که ن دان آن تاثار منفی باشتری  سبت به ضعا  بود امکا ات و تجهازات بر تویعه این رشته می گذارد. 

شنایایی موا ع گا،  خست تویعه و بر امه ریزی های بلند مدت در مون ات وز ه برداری با وان در مساب ات بان المللی ایت. 

بسترهای الز، در زمانه وز ه برداری در وضعات مطلوبی ایت و مشکالت اصلی  اشی از هدایت و به ایران از لحاظ ایتعداد و 

ثمر ریا دن این ایتعدادهای بال وه ایت که با راهکار و ومایت های الز، از جا ب جامعه و یازمان های ورزشی می توان شاهد 

 مون ات با وان در یال های آتی بود.

 منابع:
Gregg E, Fielding L. The implementation of Title IX at Indiana University: a historical case 

study. J Contemp Sport 2016;10(4):241–55. 

ندلنامه  المللی وای باننرازیا ی, ناتح, طاهری, مرتضی, عر  عامری, الهه. ریا ه ابزاری جهت ایفای     ز ان در تویعه مرزه

 .71-62 :(3)2 ;1394 .در ریا ه های ورزشی علمی مدیریت ارتباطات

 .( 2) 1 ;1392یویفی بهرا،. تنایب جنساتی در ورزش های رصابتی . رویکردهای  وین در مدیریت ورزشی. 

 

 

ن رویکرد بازایابانه به برون سپاری اماکن ورزشی و نقش آن در رضایتمندی مشتریا

 خدمات ورزشی در استان کردستان

 
 رضاقلی*، بهزاد ایزدیمحمد سیامک 

 

ان. ج  ایر. دا شجوی دکتری مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه کردیتان  ینند1

 )* ویسنده مسئول(.

 یران. ایتاد یار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه کردیتان  ینندج  ا2

*Email :(siamreza92@gmail.com) 

 

 چکیده

وری    بهرهبرو سپاری اماکن ورزشی از مهمترین نعالاتهایی ایت که وزارت ورزش و جوا ان جهت انزایزمینه و هدف:

 رون یپاریدر ب عوامل دخال یازما ی به ا جا، این موضوع پرداخته ایت. در این رایتا هدف از پژوه  واضر برریی تمامی

 اماکن ورزشی و     آن در رضایتمندی ورزشی ایتان کردیتان بود.  

 

و  ای   مداوبهها  مرور منابع کتابخا ه. ابزار گردآوری دادهترکابی می باشد روش واضر پژوه  ا جا، روش روش کار:

ره ا  اجاههمچنان جامعه آماری در بخ  کافی شامل مدیران اداره کل ورزش و جوا ان  رویای هائت  پریشنامه ایت.

 باشد. کنندگان اماکن ورزشی و در بخ  کمی شامل مشتریان مجموعه های ورزشی می

mailto:siamreza92@gmail.com


 

120 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
ا ن یپاری رع بروموا   تایج این پژوه  مشخده های برون یپاری و عوامل تسهال کننده   عوامل تویعه دهنده  و ها:یافته

 د. مندی مشتریان را نراهم کن شان داد و در بخ  کمی  واگذاری اماکن ورزشی  توایته ایت موجبات رضایت

ره توان به به مل منایب میبا شنایایی عوامل موثر در برو سپاری اماکن ورزشی و تدوین آیان  امه و دیتورالع گیری:نتیجه

مشتریان  یتمندیزینه  رشد و اثر بخشی کوچک یازی  تعدیل بوروکرایی پاچاده و رضاوری یازما ی انزای  درآمد  کاه  ه

 خدمات ورزشی دیت یانت.

 بازاریابی ورزشی  برون یپاری  اماکن ورزشی  رضایتمندی ورزشی  ایتان کردیتان کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .مقدمه:1

مدیریتی که باعث بهبود عملکرد  تویعه و ارت ای بهره وری یازمان برون یپاری به عنوان یکی از روش های  واضر  عدر در

می شود در یال های اخار بساار مورد توجه مدیران و مسئوالن یازمان ها صرار گرنته ایت )بوالت و  1در صالب کوچک یازی

کت این امکان را می دهد تا ( زیرا تامان منابع از خارج یازمان می توا د باعث کاه  هزینه ها شود و به شر2009  2یالماز

(. برون یپاری یک مفهو، جدید در محاط 1395توجه باشتری را صرف نعالات های کسب و کار اصلی خود کند )پاری  

کسب و کار مدرن  است. در وال واضر روز به روز تعداد بسااری از نعالات ها برون یپاری می شو د. بسااری از این نعالات 

ی آن ها به عملکرد منایب شرکت ی که برخی دی ر از اهمات کمتری برخوردار د. با این وال همهها مهم هستند در وال

 (.2015  3کمک می کند )واکسوا و و کو ستا توپولوس

  شناسی:روش .2

منابع ها  مرور ادهد. ابزار گردآوری باشد می پامایشی  وع از توصافی تح ا ات جزء ترکابی  روش   واضر پژوه  ا جا، روش

 ان  ش و جواهمچنان جامعه آماری در بخ  کافی شامل مدیران اداره کل ورز ای   مداوبه و پریشنامه ایت.کتابخا ه

 پاری اماکنی   برونای     مو ه با ایتفاده از آزمون تی تکرویای هائت ها  اجاره کنندگان اماکن ورزشی و در بخ  کمی 

تماتاک حلال یاسها از روش تگاری شد. در  هایت جهت تجزیه و تحلال دادها دازه مندی مشتریان ورزشیورزشی در رضایت

 .ایتفاده شدبرای تحلال  SPSSو  ر، انزار  Maxqdaانزار آماری با کمک  ر،

ی  تایج  شان داد که مشخده های برون یپاری شامل)ارت ا  درآمد زایی  کاه  هزینه انزای  درامد و تویعه اصتدادها: یافته

و کوچک یازی(  عوامل تسهال کننده برون یپاری شامل )بازبانی و ارائه صا ون موثر  اطالع ریا ی از طریق ریا ه های 

                                                 
1 Downsizing 
2 Bolat & Yılmaz 
3 Vaxevanou &Konstantopoulos 
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واگذاری به  هادها و انراد واجد شرایط  ارائه صامت کارشنایی شده  مشوق های آموزش مدیران و ومایت(  عوامل تویعه 

رکرد مثبت وزارت ورزش و جوا ان به امر واگذاری طوال ی مدت به  ظارت موثر و دهنده )ارایه رعایت دیتورالعمل    اه و کا

کارآمد( و موا ع برون یپاری  از شامل )عد، اطالع ریا ی  مشارکت ورزشی پایان  محدودیت های مالی  عد،  ظارت  تحمال 

. برایاس ترکاب باشندمت هاات ها( میهزینه اضانی به دولت   بود یاختار و دیتور العمل برون یپاری   اکارآمدی و م او

 های ارائه شده مدل  هایی تح اق در بخ  کافی به شرح زیر ایت:الیه

 

 . مدل نهایی تحقیق1شکل 

ی مشتریان مندیپاری اماکن ورزشی در رضایتای     برون مو ه همچنان در بخ  کمی با ایتفاده از آزمون تی تک

ارد یا دریان     مندی مشتیپاری در تباان و توضاح رضایتتا مشخص گردد که آیا برون شودگاری میخدمات ورزشی ا دازه

  ه؟

 

 مندی برحسب نظر مشتریان خدمات اماکن ورزشیتوصیف متغیر رضایت

 ا حراف معاار ماا  ان باشانه کمبنه تعداد متغار

 ۷34/0 858/2 00/5 00/1 384 مندیرضایت

ز تر اایانپن ورزشی مندی مشتریان خدمات اماکاز تحلال آماری مشخص گردید که مازان رضایت های واصلبا ایتناد به یانته

ل های واصهیانت .شتمندی در ود پایانی صرار داهای مربوط به متغار رضایتود ویط ایت. الز، به ذکر ایت پراکندگی  مره

دی منر رضایتدیپاری اماکن ورزشی   شی دهد برونهای آن  شان میمندی و شاخصاز پژوه  در م ایسه ماا  ان رضایت

 مشتریان خدمات اماکن ورزشی  دارد. 

 گیری: نتیجه

با توجه به یانته ها و  تایج بدیت آمده ازاین پژوه  ماهات برو سپاری ماهاتی درآمد زایی ارت ا کافات  کاه  هزینه کاه  

باشد.برون یپاری اماکن ورزشی  از از این دایره خارج  ه میتددی ری دولت کوچک یازی یازمان و رنع بروکرایی پاچاد

 است اما مهمترین  مسله و چال  در این زمانه که باعث اجرای  اصحاح و غار یودمند می شود کمبود زیریاخت و نضاهای 

 عد،  ظارت و ورزشی جا مایی و تعباه مکا ی  امنایب این اماکن  بود دیتورالعمل متنایب با برون یپاری اماکن ورزشی

مستهلک بودن امکا ات و تجهازات این اماکن یبب گشته ایت با وجود درآمد زایی برای یازمان از یکسو و انزای  هزینه ها و 

باال رنتن ایتهالک اماکن از یوی دی ر یود و هزینه را یکسان  موده در واصع به هر مازان درآمد زایی که ا جا، می دهد باید 
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ز هزینه کند با این تفاوت که از بان رنتن زیر یاخت ها با این روش بهره برداری هزینه به مراتب ین ان تر به همان مازان  ا

 و باالتر از درآمد زایی را دارد.

 منابع:

، خمانی ته امداد اما(. برریی تاثار برون یپاری طرح های آموزش و کارآنرینی بر پابکی یازما ی کما1395پاری  زهرا. )

 تان زاهدان  پایان  امه کرشنایی ارشد  دا ش اه یاستان و بلوچستان.)ره( شهری

Bolat, T., & Yılmaz, Ö. (2009). The relationship between outsourcing and organizational 

performance: is it myth or reality for the hotel sector?. International Journal of Contemporary 

Hospitality Management, 21(1), 7-23. 

Vaxevanou, A., & Konstantopoulos, N. (2015). Models referring to outsourcing 

theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 572-578 
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ادارات ورزش بررسی رابطه میان نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در میان کارکنان 

 و جوانان استان همدان
 

 رقیه آقایی* حدیث فرهادی* علی عزیزی

 

. دا شجوی دکتری مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده علو، ا سا ی  دا ش اه کردیتان  ینندج  ایران)* ویسنده 1

 مسئول(.

 .نهمدان  ایرا ا سا ی  دا ش اه علو، تح ا ات . کارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده علو، 2

. دا شجوی دکتری مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده علو، ا سا ی  دا ش اه آزاد کرما شاه3   

 

 چکیده

دارات اارکنان کهدف از ا جا، این تح اق برریی رابطه ماان  وآوری یازما ی و چابکی یازما ی در ماان  زمینه و هدف:

وا ان کمک باشد.  تایج این تح اق می توا د به مدیران و یاایت ذاران ادارات ورزش وجو جوا ان ایتان همدان می ورزش

  ماید. توا د دریچه تازه ای به مدیریت ورزش باز ماید. چابکی یازما ی و ارتباط آن با  وآوری درادارات ورزش می

امعه آماری ا تخا   فر به عنوان ج 228وا ان ایتان همدان  به تعداد در پژوه  واضر کارکنان ادارات ورزش و ج روش کار:

ری ده از دو پریشنامه  وآو فر به عنوان  مو ه تعاان شد د که با ایتفا 145که با ایتفاده از نرمول  مو ه گاری کوکران تعداد 

 از هاپریشنامه از دهش ایتخراج های دادهمورد برریی صرار گرنتند.  %86و چابکی یازما ی با پایایی %۷2یازما ی با پایایی 

ضریب  ایمار وف  – فکلموگرو) ایتنباطی آمار هایروش و...(  نراوا ی  درصد نراوا ی )  توصافی آمار هایروش طریق

 .گرنتند صرار تحلال و تجزیه مورد( SPSSهمبست ی پاریون  و آزمون رگریاون چند گا ه و  ر، انزار 

بطه را %99طمانان ایانته ها واکی از این ایت که بان دو متغار چابکی یازما ی و  وآوری یازما ی دریطح   ها:یافته

ه د می کند کداری وجود دارد. بنابراین  چابکی یازما ی برای کسب مون ات در محاط کسب و کار یک مزیت رصابتی ایجامعنی

ا ند ر د و بتوا، بردایازمان ها کمک می کند تا در مسار خود محکم گمی توان با شهرت در  وآوری آن را وفو  مود  زیرا به 

 به یرعت با تغاارات هم ا، شو د.    

ی چابکی یازما ی و گسترش آن  در یازمان  مازان دیت یابی به اهداف باشتر می شود و با گسترش در  تاجه گیری:نتیجه

ت ا طباق با تغاارات را دار د به وجود می آیند. ا جا، مطالعاتی چابکی یازما ی  بستر ایجاد یازمان های چابک که صابلا
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توا د درآشنا یاختن مدیران و یاایت زاران یازما ی مفاد بوده و در عان وال به عنوان رویکردی همچون پژوه  واضر می

  سبتاً جدیدتر به م وله چابکی یازما ی  مطرح شود.

 ا ی  ایتان همدان.چابکی یازما ی   وآوری یازم کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1

طمئن ویا و  امبانی  پ ا د  چ و  ی م ابله با تغاارات غارصابل پا ها با آن مواجهیکی از مسائل ایایی که امروزه یازمان

هترین بترین و یکاربرد ول های متفاوتی برای رویارویی با این شرایط پا  بانی شده ایت  اما یکی ازکنو ی ایت. اگر چه راه

 ارات یریع م چون تغاهای آن در یازمان ایت. یازمان های امروزی با مسائلی هها ایتفاده از مفهو، چابکی و ویژگیراه ول

رش اری در   ات بسایفارشات یلا ه ای مشتریان  ا تظار دریانت بهترین خدمات و...مواجه هستند که برای این منظور تغاار

ابکی  مبتنی بر چ(.  ااز به 1ار صورت پذیرنته ایت که یکی از مهمترین آ ها چابکی ایت)ها  اهداف  شاوه های ا جا، ک

ان ریان خواهو مشت انزای   رخ تغاار در محاط ایت که مویسات را وادار به پایخ پا  کنشی به تغاارات می کند. بازار ها

ها  وز  تالش یازماندر شرایط پاچاده رصابتی امر (. 2محدوالت ارزان  متنایب با یالئق خود و دیتریی یریع به آن هستند)

ور کسب مزایای ظمن به  وآورا ه و جدید محدوالت تویعه زمان کاه  جهت در بناان دا   و پژوهشی های و به ویژه یازمان

و  تولاد در  وآوری های امروزی کسب مزیت رصابتی بلندمدت منوط به رصابتی بلندمدت  انزای  یانته ایت چرا که در یازمان

  ا اتی و دا  های تح بر این ایاس و با توجه به پاچادگی های موجود در نعالات (.3باشد) ارائه محدوالت و خدمات می

وه های و به شارهای مذکور توجه کانی به تویعه توا مندی کارکنان خود در ول مسائل پا   بناان  الز، ایت که یازمان

 ابداعا ه و  وآورا ه داشته باشند.

  شناسی:روش .2

 ابزار شد خواهد ا جا، پریشنامه از ایتفاده با که ایت همبست ی توصافی  تح اق یک تح اق با توجه به ماهات تح اق  این  

 (1392محمدی) ی پریشنامه از چابکی یازما ی ینج  برای ایت. شده ایتا دارد پریشنامه پژوه  این در ایتفاده مورد

جامعه آماری این پژوه  شامل . شد ایتفاده (1390)رضایی ی پریشنامه از  وآوری یازما ی ینج  جهت و .شد ایتفاده

 فر بود  با ایتفاده از نرمول کوکران  228کلاه کارکنان ادارات ورزش و جوا ان ایتان همدان می باشد که تعداد آ ها برابر با 

به منظور جلوگاری از ریزش  رت تدادنی ا تخا  شد. فر به صو 145برابر با  05/0مازان وجم  مو ه نوق در یطح خطای 

پریشنامه  145پریشنامه در ماان کارکنان ادارات ورزش و جوا ان ایتان کرما شاه توزیع گردید و در  هایت  160 مو ه تعداد 

اهداف و در پژوه  واضر  بسته به عودت داده شد و همان تعداد جهت تجزیه و تحلال آماری مورد ایتفاده صرار گرنت. 

گردید. به طور کلی در یطح آمار توصافی از ها  ایتفادههای مختلفی برای تجزیه و تحلال دادهیؤاالت پژوه   از روش
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  همچون هاییو در یطح آمار ایتنباطی از آزمونهایی همچون جداول توزیع نراوا ی  ماا  ان و ا حراف ایتا دارد  شاخص

رابطه  نااتع یبرا  ریوناپ ی رمال(  آزمون همبست  راغ ایداده ها ) رمال  عی وع توز نااتع یبر ر وفایما کولموگراف آزمون

 ن اب  اپ رامالک از متغ رامتغ یناب  اپ زانام نااتع ی( براگا، به گا،چندگا ه )مدل  ونا  آزمون رگریرهاامتغ ناب

 .باشدیم  SPSSانزارپژوه    ر، یهاهانرض لاتحل و هیانزار مورد ایتفاده جهت تجزکه  ر، شودیم ادآوری. گردید هایتفاد

 

 

 ها: یافته

 برای نشد صائل زشتغاارات  ار با رویارویی مشتری  آمادگی به به منظور تعاان یهم هر یک از مولفه های چابکی)پایخ ویی

 چند گا ه به مجازی( در پا  بانی  وآوری راهبردی از تحلال رگریاون مشارکت دادن ا سا ی  تشکال دا   و ها مهارت

 روش همزمان ایتفاده شد. 

 جدول ضرایب همبستگی

 مدل
همبست ی  ضریب

 (R) چند گا ه

ضریب 

 (2R) تعاان

ضریب تعاان تعدیل 

 (adj2R.) یانته

 خطا ی معاار

(S.E) 

 تحلال واریا  

(F) 
Sig 

1 325/0 106/0 080/0 835/0 140/4 003/0 

 

ری ان و  وآوم دار همبست ی بان چهار متغار پا  بکه  می دهدجدول  شان همزمان در   تایج واصل از تحلال رگریاون

 به ایخ وییپمازان  وآوری راهبردی از طریق  106/0می باشد. یعنی  106/0برابر با  2R( و مازان r=325/0راهبردی )

مجازی صابل  کتمشار دادن ا سا ی  تشکال دا   و ها مهارت برای شدن صائل ارزشتغاارات   با رویارویی مشتری  آمادگی

 Fن ه مازاتباان ایت. به منظور برریی معناداری ضریب همبست ی بدیت آمده   تایج تحلال واریا    شان می دهد ک

 شتغاارات  ارز با رویارویی گیمشتری  آماد به (  بنابراین چهار مولفه ی پایخ وییF=140/4مشاهده شده معنادار می باشد)

ی در کارکنان مجازی صادر به پا  بانی  وآوری راهبرد مشارکت دادن ا سا ی  تشکال دا   و ها مهارت برای شدن صائل

 ادارات ورزش و جوا ان ایتان همدان می باشند.

 گیری: نتیجه

ی چابکی یازما ی و گسترش آن  در یازمان  مازان دیت یابی به در جمع بندی   برریی تح اق  شان می دهد  در  تاجه

اهداف باشتر می شود و با گسترش چابکی یازما ی  بستر ایجاد یازما های چابک که صابلات ا طباق با تغاارات را دار د به 

ن ا دیشمندان ایرا ی به اهمات چابکی  یازما ی و انزای  توا ایی کارکنان در وجود می آیند    با وجود این  علارغم اذعا
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های زیادی در زمانه تاثار چابکی  به عنوان متغاری یازما ی بر  وآوری به عنوان متغاری نردی برخورد با تغاارات  پژوه 

ن و یاایت زاران یازما ی مفاد بوده و در توا د درآشنا یاختن مدیراوجود  دارد و ا جا، مطالعاتی همچون پژوه  واضر می

هایی که در ی پژوه عان وال به عنوان رویکردی  سبتاً جدیدتر به م وله چابکی یازما ی  مطرح شود. از یوی دی ر عمده

لذا  ا د وهای خدماتی و اجتماعی را مورد مخاطب و برریی صرار دادهزمانه چابکی یازما ی  در ایران ا جا، گرنته  یازمان

های ورزشی و صشر جوا ان واضر را گامی کوچک در جهت تغاار رویکرد پژوهش ران این ووزه به یازمان توان پژوه می

 دا ست. 

 

 منابع:

 .11ارهشور رنتار.شم(. طراوی و تباان مدلی برای  هادینه کردن  وآوری در بخ  دولتی ایران. دا 1384یلطا ی پور  یانا.)

 

2. GOLDMAN, S.L AND NAGEL, R. MANAGMENT, TECHNOLOGY, AND AGILITY: 

THE EMERGENCE OF NEW ERA IN MANUFACTURING, INTERNATIONAL 

JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, 1993, 8(1/2), 18-35. 

3. Jones, A.(2003).Innovation managment: strategies, implementation, and profits. New York: 

oxford university press. 
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ای بدنی و عوامل زمینههای شایستگی دانشجو معلمان تربیتشناسایی شاخص

 مؤثر بر آن با رویکرد پژوهش ترکیبی
  

 ۴وسمیرا علی آبادی ۳فرزاد غفوری ،2کورش ویسی، 1پیمان رستمی* 

 

اود می ودا شجوی دکتری مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه آزاد ایال -3

 )* ویسنده مسئول(.ینندج  ایران. 

 ان.نندج  ایراود یوایتادیار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه آزاد ایالمی   -4

 

 .تهران  ایرانمدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی  دا ش اه عالمه طباطبایی دا شاار مدیریت ورزشی  گروه  -5

 

 ان.نندج  ایراود یایتادیار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه آزاد ایالمی و -6

 

Email: (paymanrostami60@gmail.com)* 

 

 چکیده

ر بر آن بها مؤث ایانهو عوامل زم بد یاتدا شجو معلمان ترب یست یشا هایشاخص ییشنایاهدف این تح اق   :زمینه و هدف

 ابی بودپژوه  ترک یکردرو

ههای ایهن پهژوه  در مرولهه کافهی  مو ههمی( ایهت. ک-شناختی از  وع ترکابی )کافیاین تح اق به لحاظ روشروش کار: 

ههای ری دادهآو فر بود. جهت جمهع 324نرهن اان به تعداد   فر( و در مروله کمی دا شجو معلمان دا ش اه 22 ظران )صاوب

-کمهک  هر، ها بهاو در بخ  کمی از پریشنامه ایتفاده شد. کلاه تحلال یاختاریانته  امه مداوبه از کافی بخ  در تح اق

 اس ا جا، شد.الکاودا و ایمارت پیانزارهای مک 

 وزیرم ولهه  19ز ههای نرهن اهان ابهد ی دا شه اهشایست ی دا شجو معلمان ترباتهای شاخص با ایتناد به یانته ها یافته ها: 

-ی دا ش اهبد ای مؤثر بر شایست ی دا شجو معلمان ترباتی تشکال شده ایت.همچنان عوامل زمانهموضوعچهار م وله اصلی 

ت مهدل ههای ارزیهابی کلاهشهاخصهمچنان با توجه به  .زیرم وله و ش  م وله اصلی تشکال شده ایت 23های نرهن اان از 

ههای ها در مجموع باا  ر این ایت کهه مهدل مفهروض تهدوین شهده تویهط دادهمعادله یاختاری و دامنه مطلو  این شاخص

 ت مدل معادلههها داللت بر مطلوباها به مدل برصرار ایت و هم ی شاخصشو د  به عبارت دی ر برازش دادهپژوه  ومایت می

 .یاختاری دار د

شهاخص ترباتهی  4بهد ی دارای شایسهت ی دا شهجو معلمهان ترباهت های کافی  شهان دادتجزیه و تحلال دادهجه گیری: نتی

بهد ی  اهز مشهمول های دا شجو معلمهان ترباهتای مؤثر بر شایست یموضوعی  ترباتی  موضوعی و عمومی ایت. عوامل زمانه

و  طامحه الت انراهم کردن تسهه ان امرب یتاشخد اتاات  خدوصاطالعات  نراهم کردن امکا  یبا نناور ییآشناهای شاخص
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دا شه اه  یبهد  بهتیترای بر شایست ی دا شجو معلمهان بود.  تایج بخ  کمی  از  شان داد که عوامل زمانه نامسئول تیوما

 مود در صورت نراهم  مودن توان باان با توجه به  تایج تح اق می ( دارد.854/0تأثار مثبت و معناداری ) رانیا انانرهن  یها

  انزای  داد.شایست ی دا شجو معلمان تربات بد ی را توان ای  در دا ش اه نرهن اان میو ت ویت عوامل زمانه

 شایست ی  دا شجومعلمان تربات بد ی  دا ش اه نرهن اان  عوامل زمانه ای.کلید واژه ها: 

 

 

 مقدمه: .1

 در خودکفایی انتأم برای را مختل  هایبخ  مورد  ااز متخدص ا سا ی  اروی تربات مهم وظافه آموزش عالی ما  کشور در

 آموزش ایت که نآ از واکی عالی  آموزش  ظا، جاری تحوالت رو د   اهی به. دارد عهده به کشاورزی صنعت و ننون  علو، و

(. مون ات دا   1)بپردازد  کافات ارت ای و بهبود وفو  به مالی؛ تن ناهای و کمی انزای  بحران به توجه ضمن باید عالی

ها ست یز، از شایطحی الیآموز با وجود معلمان موثر ارتباط تن اتنگ دارد و از این رو باید اطمانان واصل شود که معلمان به 

ا   ته برای دد ی شایسبهای ترباتا د. معلمان شایسته به منظور به وجود آوردن بر امههای ملی هستند  ریادهکه از اولویت

 بد ی شایسته ی دا   آموزان الز، ایت که تویط معلمان ترباترو د. همه  عامل مهمی به شمار می21آموزان در صرن 

اب و رکنایایی  تش ظران شایست ی را ا ت ال  در مطالعات ا جا، شده در واطه شایست ی برخی از صاوب .(2آموزش ببانند)

-کاد میها تأود. آنشزا منجر میهای مشکلکنند که به ول موصعاتها تعبار میا و مهارتهای از دا  نعال کردن مجموعه

-ومعلمان عوامل زمانهدا شج هاییکی از عوامل اثرگذار بر شایست ی (.3کنند که باید بان شایست ی و مهارت تفاوت صائل شد )

-یمدیده صورت پراهبردهای کن  مت ابل برای پایخ به  شا  ر شرایط خاصی ایت که در آن ای باشد. عوامل زمانهای می

-اان میش اه نرهن ای موثر بر شایست ی دا شجومعلمان تربات بد ی دا در صورت مطالعه و برریی عوامل زمانه(. 4گار د )

رد روهای مواربات  توان این عوامل و یایر عوامل مرتبط با شرایط خاص این دا ش اه به دلال توجه اختداصی به پرورش و ت

دن ز تبدیل شبعد ا  ااز ووزه ورزش دا   آموزی کشور و صبول مسئولات برای آموزش معلمان مورد  ااز تربات بد ی به ویژه

عوامل  رای کنترلبیی را مراکز تربات معلم به دا ش اه نرهن اان و ا تظارات ایجاد شده در این زمانه را شنایایی و راهکارها

 عوامل اثرگذار مثبت ارائه داد. اثرگذار مخر  و ت ویت

  شناسی:روش .2

 ی بدرباتت  ظران )کارشناس مسئولجامعه آماری این پژوه  در مروله کافی صاوب .تح اق واضر از  وع ترکابی ایت

ش اه  ربات بد ی داتکشور و مدریان  نرهن اان دا ش اه بد ی تربات ها  رئا دباریتان ادارات کل آموزش و پرورش  مدیران

 واضر تح اق که  جاییآ  فر بود د. از 196۷های نرهن اان( و در مروله کمی  از دا شجو معلمان دا ش اه نرهن اان به تعداد 

در بخ  کافی  د.شیاختاریانته و در بخ  کمی از پریشنامه ایتفاده   امه مداوبه از تح اق این اول بخ  در ایت ترکابی

کمی تح اق  از برای  ( ایتفاده شد. در بخ 1989لانکلن و گوبا)این پژوه  برای برریی روایی و پایایی تح اق از معاارهای 

س م ادیر ر این ایاشد. ب برریی روایی و پایایی ابزار پژوه  از ماا  ان واریا   ایتخراج شده و ضریب آلفای کرو باخ ایتفاده

را  9/0 باخ باالی و آلفای کرو ۷/0های پژوه  م دار ماا  ان واریا   ایتخراج شده باالی تمامی مولفهبدیت آمده برای 

  شان می دهد که  شان از روایی و پایایی مورد صبول ابزار پژوه  دارد.

 ها: یافته

یرم وله و چهار م وله ز 19ن از های نرهن اابد ی دا ش اههای شایست ی دا شجو معلمان ترباتشاخص با ایتناد به یانته ها 

شکال شده تی موضوع یست یشای و تاترب یست یشای  موضوع یتاترب یست یشای  عموم یست یشاهای  ا،اصلی )شاخص( به

  .ایت

م وله و زیر 23اان از های نرهن بد ی دا ش اهای مؤثر بر شایست ی دا شجو معلمان ترباتعوامل زمانه  2با ایتناد به شکل 

ن کرد نراهم  کردن امکا ات نراهم  اطالعات یبا نناور ییآشنا  انامرب یتاشخد اتاخدوص های ا،م وله اصلی بهش  

 .تشکال شده ایت نامسئول تیوماو  طامح  التاتسه



 

129 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

 
 نتیجه گیری: 

. با توجه  .تأثار داردای بر شایست ی دا شجو معلمان در دا ش اه نرهن اان ها همچنان  شان داد که شرایط زمانهتحلال یانته

کردن امکا ات  خدوصاات ای  ذیل چند عنوان کلی آشنایی با نناوری اطالعات  نراهمها  این عوامل زمانهبه تحلال مداوبه

آشنایی با نناوری اطالعات مشمول  شخداتی مرباان  نراهم کردن تسهاالت  محاط و ومایت مسئولان صابل برریی هستند.

آشنایی با  .زارهای مورد  ااز در ووزه ورزش  ایتفاده از ویایل بروز در امر آموزش و ایتفاده از نناوری روز ایتانایتفاده از  ر،

تر شود چرا که به موجب این امر چرخه یادگاری پویاتر و نعالنناوری اطالعات  زد دا شجو معلم یبب پویایی این انراد می

های خواب اه منایب   زدیکی نضاهای کنندگان از چند م وله نرعی به  ا،ارکتنراهم کردن امکا ات از دیدگاه مش شود.می

ای موثر نراهم کردن تسهاالت  از یکی دی ر از مفاهام عوامل زمانه .ورزشی به همدی ر و امکا ات ایتا دارد تشکال شده ایت

هو، شامل منابع مالی و بودجه ویژه  بر شایست ی دا شجومعلمان دا ش اه نرهن اان بود که اجزاء تشکال دهنده این مف

محاط  م وله  .تسهاالت با کافات مطلو   تسهاالت با کمات باال  توزیع منایب منابع مالی و اختداص بودجه کانی ایت

 های تشکال دهنده اینای بعدی بود که بر شایست ی دا شجو معلمان دا ش اه نرهن اان تاثارگذار بود. در ارتباط با م ولهزمانه

مفهو، مشارکت کنندگان در تح اق به نضاهای منایب ورزشی و با  شاط  نضاهای ورزشی ایتا دارد  محاط منایب خواب اه و 

های دا شجو معلمان تربات بد ی در  هایت ومایت مسئولان در تباان شایست ی .کنندهای ورزشی تخددی اشاره مییالن
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های   رش منایب مدیریت پردی  به رشته  مدیران با رویکردی باز ترکاب م وله. این مفهو، از  .دا ش اه نرهن اان مؤثر ایت

 ت.بد ی تشکال شده ایو ورزشی  مدیریت منایب  توجه مسئولان دا ش اه  دیدگاه مثبت مدیران به تربات

 منابع:

رابطه نرهنگ مدریه با (. تحلال کا و ی 1391صالو دی  وسن.  اما ی یاری ب لو  جواد.  بابایی ین لجی  محسن. ) -1

  28-9  صص 4  شماره 8های  وین ترباتی  دوره آموزان. ا دیشهشناختی ایایی در ماان دا   اازهای روان

 
2- Napper-Owen, G. E., Marston, R., Volkinburg, P. V., Afeman, H., & Brewer, J. (2008). 

What constitutes a highly qualified physical education teacher?. Journal of Physical 

Education, Recreation & Dance, 79(8), 26-51 

3- Kiffer, S. & Tchibozo, G (2013). Developing the teaching competences of novice 

faculty members: A review of international literature, Policy Futures in Education, 11 (3): 

277-289 

4- Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology, Handbook of qualitative 

research, 17: 273-285  
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 سایه میر صادقی ،دکتر سعید صادقی بروجردی

 دا شکدۀ مدیریت صنعتی ایتان کردیتان .  وکار . دا شجوی دکتری کسب 1

 . ایتادتما، مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی دا شکدۀ علو، ا سا ی دا ش اه کردیتان ینندج ایران2

*Email :(sadeghisayehmir@yahoo.com) 

  چکیده:

 نت کردیتان  ا جا، گرورزش ایتان  یمال اناعوامل موثر در جذ  وام: پژوه  واضر با هدف زمینه وهدف

 فی و دلفیمطالعه تطبا ی  مداوبه های کامروله  یهدر کافی و از  وع پدیدار شنایی که  تح اق روشروش کار:

 ان مالیعوامل موثر بر جذ  واما یاختهپریشنامه مح ق ژوه  از پمنظور برریی اهداف این به؛ ا جا، شد درپییصورت پبه

 ایتفاده شد

ه ه  خب ان کاز کلا .یپ به دیت آمد ینتر تیو ا یمطالعه کتب و م االت علم ازو   اقتح  ااتمطالعه ادببا  یافته ها:

ه ا جا، کردیتان     و یاب ه روشنی داشتند به صورت مادا ی مداوبایتان به  حوی در خدوص کسب وکارهای ورزش 

شد.تا شرایط علی    ظران اصدا، به طراوی پریشنامه گرنت و در  هایت با ایتفاده از روش دلفی و ایتفاده از  ظرات صاوب

تان ن کردیم وله محوری کن  ها و تعامالت  شرایط مداخله گر بستر واکم و پاامدهای جذ  واماان مالی ورزش ایتا

 کردیتان تدوین شد  مشخص شده و در  هایت مدل کسب و کار ورزش ایتان

وان شرایط به عن  تایج به دیت آمده  شان داد که اصالح صوا ان ومایت کننده از کسب و کار در ورزش نتیجه گیری :

ی کسب و اخت هاعلی عوامل درون یازما ی به عنوان بستر واکم مدیریت دولتی به عنوان شرایط مداخله گر و ت ویت زیری

ب و کار و ق کسرت جذ  واماان مالی ورزش ایتان کردیتان شنایایی و تدوین شد.همچنان  کار به عنوان کن  ها و تعامال

ز ا دانزای  درآم می توا د پاامد جذ  واماان مالی ورزش ایتان کردیتان باشد  تاجه این امر انزای  درآمد از وق پخ  

 د.نروش بازیکن عد، وابست ی به بودجه دولتی و ثبات مدیریت پدیدار خواهد ش

 وامی مالی ایتان کردیتان   ظریه برخایته از داده ها. کلیدواژه ها:
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 هاینرصت و گردید جامعه در ورزش     تغاار موجب شد آغاز 1980 دهه از که ورزش شدن جها ی ضرورت.مقدمه:1

 تمایالت آمدن وجود به و ورزش خاص هایجذابات. مود ایجاد مختل  هایریا ه و انراد مؤیسات برای را بسااری درآمدزایی

 خود کافات  اءارت و تویعه برای ورزشی هایتام تا شده باعث ورزشی رویدادهای به  سبت جوامع تمامی بان در خاصی

 همثاب به که دهندمی تشکال هاییباش اه را ورزش صنعت اصلی هایزیریاخت.باشند اصتدادی هایبن اه به تبدیل  اازمند

( پاشرنته کشورهای در ألخصبا) ورزش صنعت در(.1383 عسکریان ) کنندمی عمل اصتدادی هایبن اه و تولادی هایکارخا ه

 داشته همراه به را باالیی هزینه( تبلاغاتی ابزار یک عنوان به) شدن ایپا سر اگر وتی که ایت ریاده اثبات به موضوع این

روز  مشتریان در کا ون .در د اای رصابتی ام (1384 ایزدی ) ایت موثرتر کامالً تلویزیون مست ام هزینه با م ایسه در باشد 

 مه جلب رضایتها ایت.الزعامل اصلی کسب مزیت رصابتی یازمان هاآنمندی ها صرار دار د و رضایتاصلی توجه شرکت

در تهاه و  هاآنای هحدودیتها و م تمایالت توا اییها  ا تظاراتها تأمان کامل  اازها و شنایایی دصاق خوایتهمشتریان باش اه

ا ردمات ریان های خنتوان عوامل تأثارگذار بر رنتار مشتریان یازماخرید محدوالت ایت. با دیتاابی به چنان اطالعاتی می

 خباری محمد؛ راهلل؛د  یجادی  علارضا؛ الهی ها از آن بهره برد )به خوبی تشخاص داد و در اتخاذ تدمامات بازاریابی شرکت

 (138۷ ابریشمی وماد

روش پژوه  در این تح اق کافی و از  وع پدیدار شنایی بوده ایت.با توجه به اینکه این پژوه  از یه  شناسی:روش .2

مروله تشکال شده ایت روش تح اق در هر مروله به صورت جدا توضاح داده می شود.در مروله اول)مطالعه تطبا ی(  

 یمال اناعوامل موثر در جذ  وامتطبا ی بود که به صورت کتابخا ه ای به اجرا در آمد و با توصا  و تحلالِ پژوه  واضر

پرداخته شد.در مروله دو، )مداوبه های کافی( برای یاخت ال وی پاشنهادی پژوه  از روش  کشور کردیتانورزش ایتان 

در مروله یو، ایتفاده از روش دلفی دو مروله ای برای تایاد یئواالت (ایتفاده شد.و 1ها)گرا دد تئوری ظریه برخایته از داده

 برایاس مدل ایتخراج شده از مداوبه طراوی شد.

هههای گههردآوری شههده در دو بخهه  پرداختههه شههد در بخهه  اول از وتحلال دادهدرایههن م الههه بههه تجزیههه:هههایافتههه

نههردی پایههخ ویان ایههتفاده شههد کههه شههامل: هههای آمههار توصههافی جهههت توصهها  متغارهههای مربههوط بههه مشخدههات روش

هههای آمههار ایههتنباطی بههه منظههور باشههد.در بخهه  دو، از روشین جنسات جای اه رشههته تحدههالی و مههدرک تحدههالی مههی

یهازمان ههای ورزشهی ایهتان کردیهتان  اهز بهه منظهور تویهعه درآمهدهای هها ایهتفاده شد.نرضهاه وتحلال و آزمهونتجزیه

واماههان مالی مسههتلز، طراوههی یههک مههدل کسههب و کههار مههی باشههند کههه در ایههن  خههود بههه ویههژه بهها محوریههت جههذ 

 تح اق پ  از برریی های دصاق و تجزیه و تحلال داده های اولاه مدل زیر پاشنهاد شد.

                                                 
1 Grounded Theory 
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زش ایتان مالی ور در  هایت و بر ایاس یانته ها و  تایج به دیت آمده  مدل عوامل موثر در جذ  واماانگیری: نتیجه

  و برازش آن با ایتفاده از شاخص های مختل  برازش همچون شاخص برازش مطلقکردیتان طراوی و تدوین شد 

وان اح  تاجه به دیت آمده می توان این و ه عنو ت به تائاد ریاد.در توضب-وی  و بنتلرل -تطبا ی م تدد هنجار شده  توکر

 ودادی کرد که برای عوامل موثر بر جذ  واماان مالی در ورزش ایتان کردیتان ش  عامل شامل عوامل ورزشی اصت

ر امل با دی عار هر ای شنایایی شد اما باید توجه داشت که تاثمالی اجتماعی و نرهن ی مدیریتی و وصی و صا و ی و ریا ه

ک  ر، تاری با کمت یاخمل متفاوت و  وع روابط آن ها  از متفاوت ایت.برای درک  وع روابط بان این عوامل از مدل معادالعوا

تان     کردی انزار آموس ایتفاده شد و مشخص شد که تما، این عوامل در مدل موا ع جذ  واماان مالی در ورزش ایتان

رزش وت مالی در ر ومایبمالی باشترین تاثار و عوامل مدیریتی کمترین تاثار را دار د به طوری که عوامل ورزشی و اصتدادی و 

تام  ازمان ها ویلذا  وایتان داشتند.به طور کلی  مدل به دیت آمده با ایتفاده از آزمون های مختل  مورد تائاد صرار گرنت 

 مایند.ایتفاده   اوسن ای بازاریابی خود به  حوهای ورزشی ایتان کردیتان می توا ند از این مدل در رایتای بهبود بر امه ه

 منابع:

  ریالۀ1380و  13۷۷ های یال در ایران ورزش صنعت اصتدادی وضعات برریی ( 1383عسکریان نریبا ) .1

 .تهران دا ش اه ورزشی  علو، و بد ی تربات دکتری دا شکدۀ

 پایان یران ا ای ورنه نوتبال ایپا سر های شرکت ایپا سرشاپ جذ  بر مؤثر عوامل ( توصا 1383) ایزدی علارضا .2

 تهران معلم تربات ورزشی دا ش اه علو، و بد ی تربات کارشنایی ارشد ی امه

 ومایت از صلوا درآمد جذ  تویعۀ موا ع(  138۷) وماد ابریشمی :محمد خباری   دراهلل؛  یجادی الهی علارضا؛ .3

 علو، و بد ی تربات المللی بان همای  ششمان م االت مجموعه ایران ایالمی جمهوری نوتبال صنعت در مالی

 .کا  ورزشی

 

 بررسی تاثیر ابعاد بهسازی منابع انسانی بر بهبود عملکرد 

 )کارکنان آموزش و پرورش سنندج(

 

 ۳، شیرکو میرکی2، سامان یاوری راد1شیما حسامی

*Email: (sh.hesami351@gmail.com) 

 چکیده

ان یهازمان هدف از پژوه  واضر برریی تاثار ابعاد بهسازی منابع ا سا ی بهر بهبهود عملکهرد در مهان کارکنه زمینه و هدف:

 آموزش و پرورش شهریتان ینندج بود.

د عماهق مطالعهات ایهناپه  از . ایهت آماختهه  هوع از هها داده ماهات از ظر و کاربردی این پژوه  از  ظر هدف  روش کار:

 وپهرورش آمهوزش ای و م االت مرتبط  ابعاد بهسازی منهابع ا سها ی شنایهایی شهده و پریشهنامه ای ماهان کارکنهانکتابخا ه

(N=200 که در بان آ ها ) روش از اههداده لاتحل منظور به. شد د پخ  شد ا تخا  تدادنی گاری  مو ه صورت به  فر 12۷-

  .ایت شده ایتفاده یایتنباط و یفاتوص آمار یها

mailto:sh.hesami351@gmail.com
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بهبهود  ویانته های پژوه  پ  از تجزیه و تحلال داده های مهورد برریهی  شهان داد کهه ماهان بهسهازی آموزشهی  یافته ها:

 عملکرد کارکنان رابطه مثبت و مست ام وجود دارد. 

ارکنهان آمهوزش و کا ی بر بهبود عملکهرد ابعاد بهسازی منابع ا س ناب یمعنادار و مثبت اثر وجود از یواک جی تا نتیجه گیری:

ا ی تباهان از تغاارات بهبود عملکرد کارکنان آموزش و پرورش تویط بهسهازی منهابع ا سه %54و در  تاجه  ایت بوده پرورش

 شود.می

 بهسازی  مدیریت منابع ا سا ی  ینندج. های بر امه ا سا ی؛ منابع بهسازی؛ :ها کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

  اپه اههداف از بهه یاباابزار جهت دیهت نیکاریازتر یا سا  یرواا کار ایت    رصابلادر یازما ها غ یا سا  یروا      تااهم

ان هها در یهازم یرا بهرا یادیهتوا هد مسهائل ز یآ ان م یمنایب برا طاباشد و عد، توجه به نراهم  مودن مح یشده م نااتع

بهرو هسهتند. اشهتغال و ایهتخدا، رو یدر روابهط یهنت یجیتدر رااتغ کیها با  زمانیا یآشفته امروز طابرداشته باشد. در مح

ایهت  تههانی  ی رخ ترک یازمان انهزا  ریو از طرف د انتهیشغل کاه   کی یمدت تدد ناا  ایازمان و م یما دگار زانام

(2006 .Randhawa.) 

و  یتوجه  بهره ده نیشتراب  یو منابع ا سا  یکیزان منابع  یعایه عامل ثروت آور منابع طب انااز م یصنعت شرنتهاپ یااد  در

 یرواهآ ها کرده ایت. صاوب  ظران و دا شمندان معت د د کهه ا سهان محهور تویهعه ایهت.   با د یرا منابع ا سا  ییودآور

یهازمان هها و کشهورها هسهتند و  یدر جههت رشهد و تویهعه  انیهپا یبه هیو یرما رزشو ماهر  عامل با ا طیواجد شرا یا سا 

بهه  داهتول یعوامهل اصهل ناو زمه هیآن ایت. در گذشته اگر کار  یهرما شرنتاپ یکشور و عامل اصل کی ی هییرما نیبزرگتر
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شهود)  یم یعامل رشد و تویعه تل  نبه عنوا یبهره ور  یو انزا یا سا  یروا   ینن آور راتااآمد د  اما امروزه تغ یوسا  م

2008 ,Baklityari Narbada) 

 روش شناسی پژوهش:

م  مو هه از ایت. در این پژوه   جههت تعاهان وجه آماخته  وع از ها داده ماهات از ظر و کاربردی این پژوه  از  ظر هدف 

 125 وپریشنامه ماان انراد جامعهه پخه  شهد  201( ایتفاده شده ایت. به این ترتاب  تعداد N=420روش جدول مورگان)

 شودمی ایتفاده SPSS آماری انزار  ر، از هاداده تحلال و تجزیه شده مورد تحلال صرار گرنت. برایی بازگشت داده پریشنامه

 گار د. می صرار تحلال و تجزیه مورد هاایتنباطی داده آمار و توصافی آمار بخ  دو در که

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته ها: 

 انسانی و بهبود عملکرد کارکنان(. مدل رگرسیون بین ابعاد بهسازی منابع 1جدول )

ضهههههههههههههرایب  متغار

غارایهههههههتا دارد  

(B) 

خطهههههههههههای 

 ایتا دارد

ضههههههههههرایب 

 (βایتا دارد  )

آمهههارۀ 
t 

-یهههطح معنهههی

 داری

 (Sig) 

 تاجهههههه در 

 مدل

 -- 000/0 93/6 -- 1۷3/0 19۷/1 م دار ثابت

ابعاد بهسازی منابع 

 ا سا ی

651/0 042/0 ۷36/0 33/

15 

 اثرگذار ایت 000/0

 خطاها در مدل همبسته  استند.  ۷۷4/1 اتسونو -دوربانآمارۀ 

باههان از تغااههرات بهبههود عملکههرد کارکنههان تویههط بهسههازی منههابع ا سهها ی ت %54 54 شدهضریب تعاان تعدیل

 شود. می

 Fداری یطح معنی

 ناشر

 شود. رابطۀ خطی مدل پذیرنته می 000/0

 ابعاد بهسازی منابع ا سا ی بر بهبود عملکرد کارکنان تأثار مست ام مثبت دارد.   تاجه
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 های پژوه منبع: داده

باشهد و مهی 05/0( ایهت کهه کمتهراز 000/0شهود؛ م هدار عهدد معنهاداری ناشهر برابهر )( مشهاهده مهی8باتوجه به جهدول )

بهبهود عملکهرد کارکنهان ایهت. باتوجهه بهه جهدول  دهنهدۀ وجهود رابطهۀ خطهی ماهان ابعهاد بهسهازی منهابع ا سها ی و شان

دههد ابعهاد ( ایهت و  شهان مهی05/0باشهد کهه کمتهر از م هدار )( مهی000/0داری مدل رگریاون برابهر م هدار )یطح معنی

باشههد و ( مههی54/0برابههر ) 1شههدهبهسههازی منههابع ا سهها ی بههر بهبههود عملکههرد کارکنههان ایههت. م ههدار ضههریب تعاههان تعههدیل

( از تغااههرات بهبههود عملکههرد کارکنههان آمههوزش و پههرورش را %54ایههت کههه بهسههازی منههابع ا سهها ی)طلههبباهها  ر ایههن م

کنههد. ماههزان اثرگههذاری ابعههاد بهسههازی منههابع ا سهها ی بههر بهبههود عملکههرد کارکنههان باتوجههه بههه ضههریب مسههار تباههان مههی

  در ابعهاد بهسههازی منههابع ا سهها ی  دهههد بهه ازای یههک واوههد انههزایباشههد کهه  شههان مههی( مههی۷36/0( برابههر )βایهتا دارد )

( واوههد انههزای  خواهههد یانههت. بنههابراین نرضههاۀ اصههلی اول ۷36/0جهههت بهها آن و بههه ا ههدازۀ )بهبههود عملکههرد کارکنههان؛ هههم

ابعهاد بهسهازی منهابع ا سها ی بهر بهبهود عملکهرد کارکنهان آمهوزش و پهرورش ردد و گهتأیاهد مهی %99پژوه  بها اطمانهان 

 . اثرگذار ایت شهریتان ینندج

 بحث و نتیجه گیری:

اشانه ادباات و پ در ابتدا پ  از بررییدر آموزش وپرورش اجرا شد.  یمنابع ا سا  یابعاد بهساز ییپژوه  با هدف شنایا نیا 

 ا ی  بهسهازیبهسازی آموزشی  بهسهازی یهازمموضوع پژوه  ابعاد بهسازی منابع ا سا ی شنایایی شد د. که این ابعاد شامل: 

له  ابعهاد ههر مح  هان مخت. مطالعات ا جها، شهده  شهان داد هستند ردی  بهسازی ورنه ای و بهسازی اخالصی منابع ا سا ین

و  ییهازما   یایه بعهد ورنهه ( 1388) یمیپورکر متفاوتی برای بهسازی منابع ا سا ی را مورد ینج  صرار داده ا د برای مثال

  یژوهشهپ  یبه پهنج  بعهد آموزشه یعلم ئتاه یاعضا یجهت بهساز (1388) ادهز عاشف نطورا موده ا د  هم یرا معرن ینرد

 یعلمه ئتاه یاعضا یبالندگ تاوضع یارت ا یبرا (1386) یداجمشرایتا  ناکنند. درهم یاشاره م یو اخالص ییازما   ینرد

 منهابع یبهسهاز وامروز توجه به آمهوزش  یااد در هما طور که . کندام داتأک یو یازما  یآموزش  ینرد  یبه چهار بعد ورنه ا

لاهل د شهود یمحسهو  مه یو پرورشه یآموزش یندهاینرا تافاک یارت ا یراهکارها نیاز مهمتر یکیآموزش وپرورش  یا سا 

هریهتان و پهرورش ش اصلی این پژوه  بود تا بتوا ام ابعاد را شنایایی  مایام و اثرات آن را بر بهبود عملکرد کارکنان آمهوزش

ورش تویهط از تغاارات بهبهود عملکهرد کارکنهان آمهوزش و پهر %54ینندج برریی  مایام که با توجه به  تایج به دیت آمده 

 ود.شبهسازی منابع ا سا ی تباان می

منهابع  یموجهب عهد، بهسهاز یریهد موا هع و مشهکالت متعهدد یپهژوه  بهه  ظهر مه نیها مطالعات صورت گرنته درطبق 

                                                 
1 Adjusted R Square 
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عهد،   ظها،   یمنهابع مهال ناالز،  عهد، تهأم یو مشهوق هها زهاها   دانن ه شهود از جملهه: یدر آمهوزش وپهرورش مه یا سا 

منهابع  یجههت بهسهاز دیهپهرورش با وآمهوزش  نیبنهابرا.  در یهازمان و... یارشهد بهه موضهوع بهسهاز رانیآموزش  توجه مد

 بردارد.  ادشدهیالز، را جهت رنع موا ع  یخود گا، ها یا سا 

بر امههه  یطراوه  یمنهابع ا سها  یبهه دیهت آمهده از پهژوه  ا جها، شههده و مشهخص شهدن ابعهاد بهسهاز جیباتوجهه بهه  تها

 ههداف  ظهها،بهه ا یابابرخهوردار ایهت و دیهت ژهیهو یتهااثهربخ  در آمهوزش وپهرورش از اهم یمنهابع ا سها  یبهسهاز یهها

 خواهد کرد.  نارا تضم یآموزش

 

 منابع: 

 رضها لهیراهنمهایی ع بهه دا شه اهی  جههاد علمهی هائهت اعضهای بهسهازی ال هوی طراوهی ( 1388) جواد پورکریمی 

 .آموزشی مدیریت دکتری   امه پایان معلم  تربات دا ش اه کاامن  

  هویی بههال ارائهه و بهشهتی شههاد دا شه اه علمهی هائهت اعضهای بالنهدگی وضهعات برریهی ( 1386) الله جمشادی 

 رشنایهی امهه کا پایهان بهشهتی  شههاد دا شه اه چهی  پرداخهت محمدوسهن راهنمهایی بهه آن  مسهتمر بهبهود منظور

 .آموزشی مدیریت ارشد 

 یههک: متویههطه دوره مههدارس مههدیران ای ورنههه تویههعه ال ههوی ( 139۷) بهههرا، محمههدی  و یههاروس صنبههری 

 .143 -123 :مدریه مدیریت. کافی تح اق 

Bakhtiari Nsrabadi. Rajai Salimi. Taher Por. (2008).The relationship between the 

nature of the job, Quarterly Journal of executive, row 33. No. 9. 

Ranhava,M (2006). A study of Organizational Health and Organizational 

Commitment among Industrial Employees. Journal of Indiana Academic of 

Applied Psychology, vol. 11,P:134. 
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 سنجش مداخالت بازاریابی اجتماعی بر اساس معیار اندریاسن) مرور نظامند(
 

 ۴معماریو ژاله  ۳حسن بحرالعلوم ،2رضا اندام، 1زهرا روحانی* 

 

دا شکده  دا شجوی دکتری مدیریت ورزشی )گرای  اوصات نراغت و ورزش های تفریحی(  گروه مدیریت ورزشی  -۷

 )* ویسنده مسئول( تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه صنعتی شاهرود  شاهرود  یمنان  ایران

اهرود  عتی شزشی  دا ش اه صندا شاار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده تربات بد ی و علو، ور -8

 شاهرود  یمنان  ایران

اهرود  عتی شدا شاار مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی   دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه صن -9

 شاهرود  یمنان  ایران

  هران  تهرانت زهرا دا شاار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه ال -10

 ایران

 

Email:Rohani_1669@yahoo.com* 

 

  دهیچک
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تهالش مهی  بازاریابی اجتماعی برای رنع معضالت اجتماعی و جای زین کردن ال وی رنتهاری یهالم در جامعههزمینه و هدف:  

 یبهد  تاهنعال رااهدر تغ (2002ی بر ایاس معاار ا دریایهن)اجتماع یابیبازار مداخالت مند کارایی ظا، یبرری نیا کند. هدف

 ایت.  یالمندان

 

 یارههاایهتفاده از معا زاناهم ناهابه د بهال تع یبرری نیامند ایت. این پژوه  از  وع توصافی و روش مرور  ظا، روش کار:

تجوی ایهت. په  از جسهههدف صرارگرنتهه  یاجتمهاع یابیه( ایت کهه در مهداخالت بازار2002ا دریاین ) یاجتماع یابیبازار

 یایی شد. ی ا جا، داده بود د شناامداخلهم اله که کار  9ی علمی و غربال ری م االت طی مراول مختل  ها اهیپا

خدوص معاار مخاطب محوری و معاار ینج  بازاریابی اجتماعی ا دریاین را به کار   رنته بود به 6هاچ مداخله ای  یافته ها:

پژوه  تغاارات رنتاری مثبت گزارش کرد د. این در والی ایت  5ر بوده ایت. تبادل در مداخالت کمتر از ب اه معاارها مد ظ

تغاار رنتار منفی گزارش  شده ایت.  هاپژوه که در یایر    

 

ایی بازاریهابی معاار ا دریسن در مداخالت مد ظر صرار گارد ا تظار می رود کهه ریهالت  هه 6بر طبق پزوه  اگر نتیجه گیری: 

 ردن رنتار مطلو  و برخورداری از مزایای آن ایت  ظهور یابد.اجتماعی که  هادینه ک

 بازاریابی اجتماعی؛ نعالات بد ی؛ یالمندان کلید واژه ها: 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: .1

ی هایمارابکاه  نعالات ورزشی عامل اصلی   .(1)رداگیمدر گروه یالمندان صرار  2050درصد جمعات ایران در یال  35

مالاون  3,2ی مرتبط با عد، نعالات یبب مرگ با  از هایمارابی صلبی ریوی  یرطان و صند خون و هایمارابزمن از صبال م

ی ارت ای یالمتی در جمعات یالمند جهان هاراهعنوان یکی از انزای  یطح نعالات جسما ی به. (1)شودیم فر در هریال 

تویط نالاپ کاتلر و جرالد زالتمن باان شد و از  19۷1عبارت بازاریابی اجتماعی اولان بار در یال . (2)پاشنهادشده ایت 

ی ارتباطی به همراه هاهی ظرشنایی  دا   یاایی و شنایی  ا سانی گو اگون از صبال روا شنایی  جامعههادا  ی کرهاپ

شده ایت. بازاریابی اجتماعی یعی در ایجاد تغاارات تح ا ات بازار طراوی عمومیی علمی در تبلاغات  روابط هانهازم

برای ترویج محدوالت شایسته  ایجاد مخاطبان هدف  جلوگاری از محدوالت و خدمات  توا دیماجتماعی مثبت دارد و 

 . (3)رود  اشایست و  هایتاً ترویج رناه به کار 

که از آن در بسااری از تح ا ات  بازاریابی اجتماعی معاارهای کلادی را معرنی کرده ایت( برای مون ات 2002ا دریاین )

اولان معاار  اهداف رنتاری ایت؛ یعنی بازاریابی اجتماعی  .شده ایتمنظور ارزیابی مداخالت بازاریابی اجتماعی ایتفادهبه

گاری یک دادویتد بان تبادل ایت. بر این ایاس الزمه شکل عالوه بر آگاهی و   رش  بر رنتار  از اثرگذار باشد. دومان معاار

شده برای به دیت آوردن آن دو  فر یا دو گروه آن ایت که منانع واصل از داشتن محدول مورد ظر باشتر از هزینه پرداخت

هدف و ارائه خدمت     اازها و ترجاحات گروه هاخوایتهمخاطب محوری در بازاریابی اجتماعی شامل اطالع از  ظرات   .باشد

ی هابر امهی کاربردی برای دیتاابی به محدوالت و مواد مورد ااز برای اجرای هاپژوه ایده یا رنتار متنایب با آن ایت. 

که   اهی مخاطب محور و از پایان به باال   ه  شو دیم  باعث ر داگیمبازاریابی اجتماعی  که تحت عنوان پژوه  تکوینی صرار 
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رصابت و درک رنتار بازار  . توجه به اصل (4)و از باال به پایان  در مداخالت اصالح رنتاری وجود داشته باشد متخدص محور

هدف  رمز مون ات در ایتفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی ایت. در این صورت گروه هدف به یراغ رنتارهای رصاب خواهد 

ی تغاار رنتار در ووزه یالمت را انراد و هابر امهصورت ایت که معموالً گروه مخاطب بندی مخاطب بدینرنت. دیته

که تبدیل  دهندیمیی با مشخدات مرد، شناختی  اصتدادی اجتماعی  جغراناایی  نرهن ی و رنتاری متفاوت تشکال هاگروهریز

 باهدف اصالح رنتار گردد.  هابر امهباعث انزای  اثربخشی  توا دیم ترهم ونی کوچک هاگروهاین گروه  اهم ون به 

 

  شناسی:روش .2

مند . جامعه آماری این مطالعه  ظا،شودیممند تل ی یت و با توجه به روش اجرا مطالعه مرور  ظا،این پژوه  از  وع توصافی ا

ی مختل  برای شنایایی ها اهیپاشامل کلاه م االت پژوهشی واصل از مطالعات باهدف ارت ای نعالات بد ی در یالمندان بود. 

 Aging physical” ی هادواژهاکلوجوی م االت ایتفاده شد. اطالعات مورد ااز در مروله اول  با ایتفاده از جست

activity“, ”Social marketing intervention “, ”Social marketing campaign  مورد برریی صرار گرنت. در

م اله  9شنایایی شد. در هایت پ  از چند مروله غربال ری     عنوان مطالعه ۷91  هاجستجوی اولاه  بر ایاس کلادواژه

 مرتبط با موضوع و هدف پژوه  واضر شنایایی و وارد مروله مطالعه شد د.

 ها: یافته

 جامعه پژوهش

تعداد 

معیارهای 

شدهاستفاده  

 اهداف رفتاری
تفکیک 

 مخاطب

پژوهش 

 تکوینی
 مبادله

آمیخته 

 بازاریابی
 رقابت

ماتسودو و 

همکاران 

(2002)(40)  

مالاون  34

یاکن 

 یائوپائولو

5 

 
تغاارات مثبت 

 رنتاری

 
 

 
 ---- 

 
3 

 
 

همکاران کامادا و 

(2013)(41)  

یاالن بزرگ  

(40-۷9 

 یال(

5 

 
بدون تغاار 

مثبترنتار   

 
 

 
 

 
 

 
4 ---- 

دی ایپی و 

همکاران 

(2014)(15)  

یالمندان 

 60باالتر از 

 یال

5 

 
بدون تغاار 

 رنتار مثبت
----- 

 
 

 
 

 
4 

 
 

همکاران و  تان

(2010)(42)  

یالمندان 

 60باالتر از 

 یال

4 

 
تغاار رنتار 

 مثبت
---- 

 
 

 
 

 
4 ---- 

اکلند رایل و 

(200۷)(43)  

یالمندان 

 60باالتر از 
4 

 
تغاار رنتار 

---- 

 

 
 ---- 

 
3 
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ر غاار رنتات تایج مثبت  هاآنتما، مداخالت موردبرریی در این پژوه  اهداف رنتاری مشخص را باان کرده بود د و برخی از 

کاربرده ا د. تما، دریتی به( اصل تفکاک را به2013را گزارش کرد د. در تح اق واضر تنها در پژوه  کامادا و همکاران)

 یاهواهد روشن مبادل  یه مداخله شامل ش یبرری نیدر اوینی را گزارش داد د.  ا جا، پژوه  تک شدهی بررییهاپژوه 

را به  کمپان ها ان ها وچهار مداخله در این برریی به رصابت با رنتارهای مورد  ظرشان و یه مداخله گزارش یایر یازمبود د. 

ه به عنوان رصاب ارائ ی که بر امه های ورزشی را( یایر امکا ات تفریح2014عنوان رصاب و یک مداخله ) دی ایپی و همکاران  

 ن کرد.ایر بر امه ها عنوا( ارزان بودن بر امه خود را به عنوان رصابت با ی2019می دهد و یک مداخله) پاتریک وان و همکاران  

 

 گیری: نتیجه

منظور شده در این مطالعه  مداخالت باشتر را برای تغاار رنتار پایدار درزمانه بازاریابی اجتماعی بهی بررییهاپژوه تما، 

، تحرک و عد (5)از درمان ایت  ترارزانارت ای نعالات بد ی یالمندان را الز، دا ستند. با توجه به اینکه پاش اری بهتر و 

توجه در تاجه بخ  بزرگی از یالمندان  باید مداخالت هدنمند برای مواجهه منط ی و اصولی با این شرایط مد ظر باشند. 

( 2012) لفبرایت.   یدر وال انزا یاجتماع یابیتر و کمتر محدودکننده در بازاربه یطوح مختل  و تفکر گسترده شتراب

مکمل  کردیرو کی موردتوجه ایت  یاجتماع یابیبازارعالوه بر تغاار رنتار نردی  رناه جامعه  از در  ازآ جاکه  کندیایتدالل م

ماا ه و  یاجتماع یابیبه بازار شتراب توجهایت.  (6)و کالناا ه م  خرد: یاجتماع راایه یطح تغ هب   اه جامع ده یا نیا یبرا

ها و  هایتاً ها و گروهکه به یازمان یبه ابتکارات ت یو وما یگریبه اصدامات الب و  گذارانایتای  ها  توجه ما را به دولتکالن

 ییتوا ا نیعلت مشکل کمک کند  بنابرا یی دصاقبه شنایا توا دیم دگاهید نی. اکندیم تی  هداشودیمربوط م ترعا  رش وی

. (۷)کندیکمک م ایت  در هایت به  فع جامعه ی کهدر یطح نرد رااتغ لامنظور تسه  بهیطاعوامل مح رااتغ یما برا

ی شده ازود ابتأکاد  یموضوعات اجتماع تابهبود وضع جهت ینرد یرنتارها رااباور د که تا به امروز بر تغ نیبر ا یارابس

 عوامل اثرگذار و مدیران ماا هو  یبر عوامل باالدیت یرگذاراتأث یهای خود را برااز تالش یبرخ دیبا یاجتماع ابانیو بازار ایت

ی غارا تفاعی هایازمان  انراد معروف  هاشرکتشامل ریا ه  صوا ان و م ررات   توا دیماین عوامل در یطح کالن  .کنند تیهدا

ی بهداشتی  هامراصبت دهندگانارائه  همکاران  هاهیهمساشامل دویتان   توا دیمو یاایتمداران باشد و در یطح ماا ه 

 .(8)دارویازان  معلمان  کتابداران و مراجع مذهبی باشند

 مثبت یال

ایحاصی و 

همکاران 

(1389)(29)  

 3 یالمندان

 
بدون تغاار 

 رنتار مثبت
----  

 
----  

 
---- 

پاتریک وان و 

همکاران 

(2019)(44)  

یالمندان 

 60باالتر از 

 یال

5 

 
تغاار رنتار 

 مثبت

---- 

 

 
 ---- 

 
4 

 
 

ریچارد و 

همکاران 

(200۷)(45)  

یاالن بزرگ

یال  30-60

با دو  وع 

 دیابت

3 

 
بدون تغاار 

 رنتار مثبت
---- 

 
 ---- 4 ---- 

راجر    و 

همکاران 

(2006)(46)  

یاالن بزرگ

یال 40-65  
4 

 
تغاار رنتار 

 مثبت

 
 

 
 ---- 1 
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عتی اه صندا شاار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش  .2

 شاهرود  شاهرود  یمنان  ایران

اهرود  شعتی دا شاار مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی   دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه صن .3
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 ایران

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/


 

143 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
Email:Rohani_1669@yahoo.com* 

 

  دهیچک

نتار ری و تغاار برای اهداف اجتماع هاآنبازاریابی اجتماعی بر ایتفاده از مفاهام بازاریابی تجاری و کاربرد زمینه و هدف:  

 راادر تغ یعاجتما یابیبازار مداخالت مند کارایی ظا، یبرری نیا . هدفکندیمصورت غارا تفاعی تأکاد داوطلبا ه انراد به

 ایت.  یالمندان یبد  تانعال

 

لات منظور ارت ای نعامند ایت که مداخالت بازاریابی اجتماعی را بهاین پژوه  از  وع توصافی و روش مرور  ظا، روش کار:

ی علمی و غربال ری م االت طی ها اهیپابرریی کرده ایت. پ  از جستجوی  2000-2019های یالبد ی یالمندان در ماا ه

 ده بود د شنایایی شد. ی ا جا، داامداخلهم اله که کار  9مراول مختل  

 

 5جزء آماخته بازاریابی به کار گرنته شده بود.  4در اغلب م االت  : اجزای آماخته بازاریابی در مداخالت ایتخراج شد.یافته ها

تغاار رنتار منفی گزارش  شده ایت.  هاپژوه پژوه  تغاارات رنتاری مثبت گزارش کرد د. این در والی ایت که در یایر 

مداخله محدول ملموس را ارائه داده ا د. 2ر تما، مداخالت به کار گرنته شده ایت. این در والی ایت که ن ط ترویج د   

 

 یر برامؤث یرنتار رااتغ کردیرو کی یاجتماع یابیکه بازار دهدیما  شان م یشده در برریآوریشواهد جمعنتیجه گیری: 

ازاریابی با، مداخالت ی واصل از این پژوه  زمانه را برای ا جهاانتهی .دهدیارائه م یالمنداندر  یبد  تانعال  یانزا

 .دی مایماجتماعی جامع و اثربخ  نراهم 

 بازاریابی اجتماعی؛ نعالات بد ی؛ یالمندان؛ مداخالت کلید واژه ها: 

 

 

 مقدمه: .1

عد، نعالات جسما ی  .(1)شده ایتتبدیلی بهداشت عمومی در صرن کنو ی هاچال  نیترمهمپار شدن جمعات به یکی از 

ی مربوط به یالمندی و یالمت بر آن تأکاد شده ایت. هاپژوه ی ایایی ایت که در های  را در ماان یالمندان یکی از 

کی و ن ر ورکتی تحر تاجه کم .(2)ابدییمکه با انزای  ین  نعالات جسما ی کاه   دهدیمعالوه بر آن شواهد  شان 

ال یک  فر نعالات یبزرگ 4. در جهان از هر (3)ی مختل  جسمی  روا ی و اجتماعی داردهاجنبهیی ایت که هایی اریا

(جمعات  World Health Organization( )2015. بر ایاس گزارش یازمان بهداشت جها ی )(4)جسما ی کانی  دارد

 توا دیمی تغاار رنتاری که کردهایرو. یکی از درییممالاارد  فر  2به ودود  2050یال در جهان در یال  60انراد باالی 

. بازاریابی اجتماعی به د بال تویعه و درک (5)ایت باعث انزای  نعالات بد ی در بان یالمندان شود بازاریابی اجتماعی 

دی ر برای تأثار بر رنتارهایی ایت که به  فع انراد و جوامع برای خار اجتماعی باالتری ایت. مفاهام بازاریابی با رویکردهای 

منظور شناخت . هدف آن تلفاق بهترین روش   ظریه  بان  بهشودیمبازاریابی اجتماعی بر ایاس اصول اخالصی هدایت 

ارات اجتماعی ایت که مؤثر  کارآمد  عادال ه و پایدار ی تغاهابر امهریا ی در مورد برای اطالع هاآنمخاطب و مشارکت دادن 

. بازاریابی اجتماعی به د بال تویعه و درک مفاهام بازاریابی با رویکردهای دی ر برای تأثار بر رنتارهایی ایت که به (6)هستند

. هدف آن تلفاق شودیم فع انراد و جوامع برای خار اجتماعی باالتری ایت. بازاریابی اجتماعی بر ایاس اصول اخالصی هدایت 

ی تغاارات هابر امهریا ی در مورد برای اطالع هاآنشناخت مخاطب و مشارکت دادن  منظوربهترین روش   ظریه  بان  به

 .(6)اجتماعی ایت که مؤثر  کارآمد  عادال ه و پایدار هستند
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  شناسی:روش .2

. مرور تح ا ات گذشته به شودیممند تل ی العه مرور  ظا،این پژوه  از  وع توصافی ایت و با توجه به روش اجرا مط

مند ایت که  وعی مطالعه و تحلال ثا ویه مطالعات مرور  ظا، هاآنترین شده؛ یکی از شناختهشودیمی مختلفی ا جا، هاوهاش

اق  در این م اله یعی شد برای مند برای مطالعه پاشانه تح کارگاری مرور  ظا،پاشان بنابراین  با توجه به اهمات و مزیت به

منظور ارت ای نعالات بد ی یالمندان از این روش ایتفاده شود. جامعه آماری این شنایایی مداخالت بازاریابی اجتماعی به

ی ها اهیپامند شامل کلاه م االت پژوهشی واصل از مطالعات باهدف ارت ای نعالات بد ی در یالمندان بود. مطالعه  ظا،

 Aging” ی هادواژهاکلوجوی رای شنایایی م االت ایتفاده شد. اطالعات مورد ااز در مروله اول  با ایتفاده از جستمختل  ب

physical activity“, ”Social marketing intervention “, ”Social marketing campaign  مورد برریی صرار

 9شنایایی شد. در هایت پ  از چند روله غربال ری     مطالعه عنوان ۷91  هاگرنت. در جستجوی اولاه  بر ایاس کلادواژه

 م اله مرتبط با موضوع و هدف پژوه  واضر شنایایی و وارد مروله مطالعه شد د.

 ها: یافته

یابی در بازار ( که4Pی مختل  ازجمله آماخته بازاریابی )هایایتراتژی بازاریابی اجتماعی ایتفاده از هاناکمپ آماخته بازاریابی:

. در تح اق واضر تما، مداخالت از عندر ترویج آماخته بازاریابی (۷)ر داگیم  به کار رداگیمهم موردایتفاده صرا  تجاری

کاربرده شده ایت. در زیر یانته های مربوط به هر جزء عندر آماخته بازاریابی  به 4. در باشتر مداخالت تما، ا دکردهایتفاده 

 آورده شده ایت. 

دله مبا یدر ط باشد( که مخاطب هدف لموسهم ملموس باشد و هم  ام توا دیایت )م ایااز مز یامحدول مجموعهمحدول: 

رویدادها  شده در این پژوه  ارائه محدول داشتند که باشتر آن  املموس بود همچوناغلب مداخالت برریی .کندیم انتیدر

ر امه داوطلبی و نعالات ب(  200رایل و اکلند  ؛ 2013کامادا و همکاران  )ی آموزشی هابر امه(  2002ماتسودو و همکاران  )

)  ExerStartمه ( وشرکت در بر ا2014دی ایپی و همکاران  )ی تعادل هاکالس(  شرکت در 2010تان و همکاران  )بد ی 

شی موزئویی  نالم آ( برخی از مداخالت محدول ملموس را ارائه داد د مثل گا، شمار   وار وید2019پاتریک وان و همکاران 

 (.200۷ریچارد و همکاران  )روی ( و   شه مسارهای پااده2013کامادا و همکاران  ) پذیریورکات صدرتی  ا عطاف

ی تبلاغاتی مربوط به ترویج نعالات بد ی در تما، مداخالت مشاهده شد. مداخالت بازاریابی اجتماعی از طا  هابر امهترویج: 

 نیترمتداول. ا ددادهمربوط به رنتار هدف ا جا،  هاینعالاتور انزای  آگاهی و ترویج منظی از ابزارهای تبلاغاتی بهاگسترده

ی جمعی مثل تلویزیون  رادیو هاریا هو پمفلت های آموزشی بود یا ایتفاده از  هاخبر امهابزارهای چاپی شامل پویتر  برشور  

دهان ایتفاده کرد د. راجر    بهیایت ایجاد کرد د و برخی  از از تبلاغات دهانطور برخی مداخالت و بود. همان هاروز امهو 

عندر آماخته بازاریابی تنها از عندر ترویج در مداخالت ایتفاده کرده بود که به گفته کارین و  4( از بان 2006همکاران )و 

 .(1۷)بندی شوددیته ت اجتماعیدر دیته تبلاغا توا دیم( 2014را دل )
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 قیمت مکان ترویج محصول پژوهش

ماتسودو و 

همکاران 

(200)  

دصا ه نعالات بد ی متویط  30

 هرروز 

کتا  راهنما  )مواد آموزشی

آگهی  برچسب  یخنرا ی  

پمفلت  پویتر  ارائه گزارش از 

تلویزیون  رادیو  تبلاغات در 

ی هاست اهیا  مترو  هاو،یایتاد

ی آموزشی و هاکتابچهاتوبوس  

 اطالعات عمومی

منزل  محل کار  

هاپارک  
---- 

کامادا و 

همکاران 

(2013)  

شرکت در بر امه آموزش 

یالمت  رویدادهای ورزشی و 

روی ایمن    پاادههاجشنواره

خرید گا، شمار  خرید یی 

ی آموزش ورکات صدرتی هاید

پذیریو ا عطاف  

ی هاخبر امه  هاهی شراعالماه  

  پویتر  پخ  صوتی هاناکمپ

محلی  تشویق در معاینات 

 پزشکی 

منزل  خاابان  

ی هامحلکلاناک  

مع تج  

وا،/ 

هزینه کمک

خرید گا، 

 شمار

دی ایاپی و 

همکاران 

(2014)  

ی تعادل در هاکالسشرکت در 

منظور پاش اری از کلاسا به

 انتادن

 یهایپویتر  بروشور  آگه

ها ها  خبر امه  کوپنیغاتاتبل

منبر و  یهاها  اطالعسااکل

 کاتالوگنرد  از نردبه یابیبازار

کالس   یشی ما لماها  ندوره

هایایتو و  هایآگه  

دالر 20 کلاساها  

همکاران تان و 

(2010)  

یاعت در هفته  15وداصل 

 هاینعالاتداوطلبا ه در 

نازیکی  اجتماعی  شناختی 

دالر  200-150شرکت کند. 

عنوان ا  ازه برای مخارج به

 شرکت

ی هابولتنتبلاغات دها ی  

کلاسا  اریال پست الکترو اکی  

رادیویی  روز امه  تبلاغات 

 تلویزیون

 مدارس ابتدایی

ی هانهیهز

مرتبط 

ی باکارها

 داوطلبا ه

رایل و اکلند 

(2006)  

 شرکت در بر امه آموزشی

تغذیه یاورنهو  نهیهزکم  
ی تجماع غذاهامکان خبر امه  بازی   مو ه مواد غذایی  

گزارش 

  شده ایت

ایحاصی و 

همکاران 

(1389)  

 

ی هاآموزهدو جلسه آموزشی + 

دینی در مورد نعالات بد ی  

 بحث گروهی  یخنرا ی

 ---- مسجد

پاتریک وان و 

همکاران 

2019 

Exer Startشرکت در بر امه  - 

کاه  -ایت الل یالمندان

 هزینه بهداشت

 

تا  150-یاعت بر امه آموزشی 8

دالر به یالمندا ی که  200

 -کنندیمعنوان مربی کار به

 DVD -دهانبهتبلاغات دهان

 آموزشی

محله -پارک مکان -

 های تجمع
---- 

ریچارد و 

همکاران 
روی در نضای باز  شه پااده  

  تبلاغات دها ی  هاتییا

ی محلیهاروز امه  

ی کاری  توجه هامکان

ی هاریاختیزبه 
 زمان
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 : مداخالت بازاریابی اجتماعی در نعالات بد ی یالمندان1جدول 

 

  

 گیری: نتیجه

منظور ارت ای نعالات بد ی یالمندان بود. پ  از جستجوی مند مداخالت بازاریابی اجتماعی بههدف این پژوه  مرور  ظا،

پژوه  تغاارات رنتاری  5ی ا جا، داده بود د شنایایی شد د و امداخلهم اله که کار  9ی علمی مختل  در هایت ها اهیپا

شده در آوریشواهد جمع تغاار رنتار منفی گزارش  شده ایت. هاپژوه مثبت گزارش کرد د. این در والی ایت که در یایر 

 .ایت یالمنداندر  ید ب تانعال  یانزا یمؤثر برا یرنتار رااتغ کردیرو کی یاجتماع یابیکه بازار دهدیما  شان م یبرری

یی که آماخته هاپژوه بود. طبق مطالعات   هاپژوه انزای  دا    آگاهی و خود کارآمدی از تغاارات مثبت رنتاری در 

 .(1۷)ابندییمطور کامل اجرا  مایند  با اوتمال باشتری به تغاارات رنتاری مثبت دیت بازاریابی را به

شده بود اما در اکثر موارد مداخالت محدول ملموس و شده ایتفادهاگرچه عندر ترویج در مداخالت تما، پژوه  برریی

عنوان محدول  هایی در اختاار روی بهمشهود پاشنهاد  داده بود د. جز در دو پژوه  که گا، شمار و   شه پااده

طور مست ام تغاار ی را ارائه دهند تا بهترملموسی آتی محدوالت ها پژوهذکر ایت که . شایانگرنتیمها صرار کنندهشرکت

از کمک درازمدت   تر هزینه کنند. این امر به پایداری رنتاررنتار را تسهال کند و مخاطبان هدف مشتاصا ه برای مبادله راوت

د آن عندر مور 4د در را گزارش کرده ا این  کته  از وائز اهمات ایت که در پژوه  هایی که تغاار رنتار مثبت  خواهد کرد.

ده یت. ایتفارنته اگرصابت مد  ظر بوده و این به اهمات و     آن تاکاد دارد. همانطور در دو مداخله تفکاک مخاطب صورت 

ار مهم سار رنتار با تغاااز هر یک از این شاخص ها در مداخالت بازاریابی اجتماعی متنایب با با  ااز ها گروه های مختل  بری

 ایت. 
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ای یعه منط هدریایی و تو -های یاولی های طباعی یاول مکران در تویعه ورزشم اله واضر ویژگی زمینه و هدف:

ویژگی  ومنط ه  های طباعی یاول مکران در دو مؤلفه مهم طباعی: یعنی آ  و هوایبلوچستان را تباان کرده ایت. ویژگی

 ژئومونولوژی یاول مکران مورد بحث صرار گرنته ایت.

ا روش بت عاگردآوری اطال تحلالی ایت. -پژوه  واضر از لحاظ هدف  بناادی و از واث ماهات و روش  توصافی  روش کار:

تحلال  و تجزیه رایا موضوع تح اق ا جا، شده ایت. بای و ایناد موجود در رابطه بگاری از منابع کتابخا های و بهرهکتابخا ه

  ها ایتفاده شده ایت.داده کافی و تحلال تجزیه و ایتدالل از های پژوه داده

 

-شتویعه ورز ولوژیکی  برایاز واث مؤلفه عناصر اصلامی و ژئومونهای تح اق باا  ر آن ایت که یاول مکران یانتهها: یافته

 .  دریایی دارد -های یاولی ریایی منایب ایت و   شی مهم و ایایی در تویعه پایدار و گسترش ورزشد -های یاولی 

خارجی   وگذاری داخلی ریزی  یرمایهدر صورت نراهم بودن عوامل جغراناایی  عوامل ا سا ی هما ند: بر امه گیری:نتیجه

الوه عاول مکران ء  مایند. بستر یدریایی ایفا -های یاولی توا ند   شی مهم در تویعه ورزشبازاریابی  تبلاغات و مدیریت می

  بر اصل از آنومد ارزی های آبی و دریایی دارد  در عان وال درآبرداری از ورزشبر اینکه بنا به شرایط اصلامی  توان بهره

 -های یاولی . ورزشن بزدایدتوا د غبار ن ر را از چهره منط ه بلوچستاای تأثارِ مطلو  نزاینده دارد و میاد ملی و منط هاصتد

ترین عامل تویعه این منط ه محرو، و دور توا ند مهمهایی که بندر چابهار و یاول مکران دار د  میدریایی  با توجه به ویژگی

 کشور باشد.از مراکز جمعاتی و صنعتی 

 ریایید -ویژگی طباعی  یاول مکران  ورزش یاولی  کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: .1

ای و ملی  اشی از آن  در رویکرد خدماتی )ورزشی  گردش ری  ومل و   ل و ترا زیت و...( به یاول مکران و تویعه منط ه

آید که   اهی به آمار گردش ری در ایران  تایجی بدیت میتوجهی صرار گرنته ایت. برای  مو ه با های گذشته مورد بیدهه

ها و شهرهای جنوبی مشرف به یواول مکران از پذیرش گردش ر و مسانر ایت. از باست شهر واکی از محرومات شدید ایتان

(. کشور 2 1م دد اصلی یفرهای داخلی و باست شهر بازدید شده کشور  تنها بندرعباس از ماان شهرهای جنوبی وضور دارد )

محدولی   اگزیر ایت بر پتا سال یاول جنوبی خود برای ایران به منظور بهبود وضعات اصتدادی خود و خروج از اصتداد تک

دریایی توجه  ماید. ایران به دلال تنوع زیستی  اصلامی  توپوگرانی و ژئومونولوژی متنوع   –های یاولی برپایی ا واع ورزش

های یی و اصلامی را دارد. از ماان عوارض جغراناای متفاوت  یواول دریای عمان به دلال ارتباط با آ همه  وع عوارض جغراناا

های اصلامی برّی و گر، و خشک در تمامی یال از شرایط آیای  اصلامی منایب برای گسترش آزاد د اا و برخورداری از ویژگی

بهار بزرگترین و تنها بندر اصاا ویی ایران در یاول مکران صرار دارد. دریایی برخوردار ایت. بندر چا -های یاولی ا واع ورزش

ها معروف که به شهر همای  شهر و بندر چابهار اش صرار   رنته ایت.مورد توجه  متنایب با موصعات جغراناایی بندر چابهار 
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راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
های مرجا ی زیر آ  و یواول ابهار و تپههای تماز و آرا، منط ه چآ . های ورزشی  از  ا، گاردتوا د  شهر نستاوالایت می

های برخی مح  ان باا  ر آن ایت (. یانته3گردد ) دریایی -ی ورزشی یاولی هاتوا د عامل مهمی برای تویعه رشتهمی  امن

دی های یاولی و دریایی ایت. در ایران این عوامل اصتدادی در موارترین عوامل در تویعه ورزشکه عوامل اصتدادی از مهم

 به بخ  خدوصی باترغ یالز، برا یاصتداد یهاضع  در ایتفاده از مشوق های آبی شده ایت.ما ع از تویعه ورزش

 ؛یاولیی هاتویعه و گسترش ورزش یا دک بخ  خدوصی برا یگذاریرمایه ؛یاولی یهامشارکت در ایجاد و تویعه ورزش

 گذاریرمایه ضع  در جذ ؛ یاولی یهااعتبار ایجاد و تویعه ورزش نامأیسات مالی جهت تؤها و مبا ک یضع  همکار

 ؛یاولی یهاورزش تویعه یبرا ازایاولی  کم بودن یرا ه مورد   یهاداخلی و وتی خارجی جهت ایجاد و تویعه ورزش

ینه بودن اوداث یا پرهز ؛یاولیی هاو تویعه ورزش ییازادهاا سا ی متخدص در نرآیند پ یروامشخص  بودن منابع مالی و  

یاولی با توجه به  یهاورزش ازا  مورد بروز  مودن ابزارها و ویایل یهزینه باال ؛یاولی یهاورزش ازااماکن مورد   لاتکم

-موثر در تویعه ورزش یموا ع اصتداد یاولی  ومل و   ل در   اط ستماو ضع  در توجه به ی ییریع تکنولوژ یهاشرنتاپ

(. در م ابل  برخی تح ا ات      تبلاغات و معرنی را موجب ایجاد صطب گردش ری ورزشی یاولی و 4)هستند یاولی  یها

گذار د  (.  وشته واضر  نارغ از عواملی که در تویعه ورزش یاولی و دریایی تأثار می5دا ند )دریایی در یواول مکران می

های یاولی و دریایی الز، ایت  ه به منظور تویعه ورزشهای جغراناایی و طباعی یاول مکران کیعی کرده ایت پتا سال

 تحلال  ماید. 

  کار:روش .2

 ایتابخا هعات با روش کگردآوری اطال تحلالی ایت. -پژوه  واضر از لحاظ هدف  بناادی و از واث ماهات و روش  توصافی 

های لال دادهتح و تجزیه ا جا، شده ایت. برای تح اقای و ایناد موجود در رابطه با موضوع گاری از منابع کتابخا هو بهره

 ها ایتفاده شده ایت. داده کافی و تحلال تجزیه و ایتدالل از پژوه 

 ها: . یافته۳

-طقههای طبیعی منطقه ساحلی مکران محملی برای توسعه ورزش های ساحلی و دریایی و توسعه پایدار منویژگی

 ای

ا مت درییع دریایی کشور  یطح چسبندگی  دیتریی دریایی و کشادگی کشور را به طول مرز آبی  مساوت کشور و اضال

یی برای ال باالدهد. در عان وال کشورهایی که دیتریی دریایی و کشادگی باشتری به یمت دریا دار د از پتا س شان می

ل؛ وما، س از یاوز دریا و اصاا وهای یاولی و دریایی برخوردار هستند. چشم ا داگاری از ورزشگردش ری یاولی و بهره

گاری اهیزینی؛ مگها؛ شنا؛ صای را ی؛ ایکی روی آ ؛ موج یواری؛ غواصی؛ خلوتآنتا ؛ بازدید از بناهای تاریخی کرا ه

-والا و کار اهکاروان های یاولی؛ هوای منایب؛ شرکت درهای گل ؛ هتلتفریحی؛ خرید از بازارهای یاولی؛ ایتفاده از مادان

اولی؛ یهای استمهای تاالبی؛ گردش در اکویهای ما  رو؛ یاستمهای تو لی؛ جن لی ندلی یاولی؛ دیدار از آکواریو،ها

وی خود یران را به های یاولی هستند که گردش های جزر و مدی برخی از جاذبههای مرجا ی و پهنهها؛ آبسنگخورها؛ خلاج

ران . یواول مکل مکران ایتهای آزاد در ارتباط باشد  یواوتوا د بطور مست ام با آ (. تنها ضلعی از ایران که می6کشا د )می

 در مناطق ریایی خوددالملل دریاها از صالوات و وق توا د با اجرای صواعد و وق بانهای آزاد  میبه دلال ارتباط با آ 

ت بی  مساب اآهای شخت جزایر مدنوعی  اجرای ورزدریایی ایتفاده  ماید. بنابراین  کشتارا ی آزاد  تأیاسات دریایی و یا

له ایران زاد از جمآهای را ی و ... از دید و وصی برای کشورهای یاولی مشرف به آ ها  صایقا دازی موج شکنورزشی  راه

ای ستردهگه آبی محفوظ ایت. ایران در یواول مکران بر خالف خلاج نارس  همسای ان آبی کمتری دارد و دریای عمان منط 

و و وق فدریایی با و -های یاولی های تفریحی  گردش ری یاولی و دریایی و ورزشا دازی تمامی نعالاتایت که امکان راه

وال ی ز یواول طند که اتوا ند از گردش ری یاولی و دریایی بهانه برخوردار باشدریایی کشورهای ثالث را دارد. کشورهایی می

ر برخی هم ایت. دان نرا( و مناطق دریایی ویاعی برخوردار باشند. شرایط مزبور در یواول مکران ایر)در م ایسه با پهنه کشور

ل دریایی نراهم مای 350مایل دریایی و نالت صاره تا  200  اط دریای عمان  امکان گسترش منط ه ا حداری اصتدادی تا 

 ایت.
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راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
 های ساحلی و دریایی خصوصیات اقلیمی و آب و هوایی سواحل مکران و توسعه ورزش

 أثار مرکزته تحت صسمت جنوبی ایران و بویژه یواول مکران از دید اصلامی شرایط خاصی دارد. در دوره گر، یال این منط 

شک ایت ا گر، و خگر،  هو دهد و لذا بر اثر ایت رار آن در دورهگارد و لذا اجازه صعود هوا را  میپرنشار جنب واره صرار می

وای هیاولی جنو  در طول تابستان اصلامی گر، و خشک  در خط یاولی تا ودودی خنک و در زمستان (. مناطق ۷)

 ی هنه بااباپخشک و  وکنند. امروزه برخی کشورها در یاول جنوبی خلاج نارس با آ  و هوای بساار گر، متعادلی را تجربه می

 ه خوبی در   مو ل شده ایت. دبی در امارات متحده عربیگسترده  به م دد عمده گردش ریِ گردش ران زیادی در د اا تبدی

ای هورزش وامر پذیرش گردش ری ایت؛ هر چند که اصلام منط ه گر، و خشک و باابا ی ایت. دبی در گردش ری تفریحی 

یک از  ا، هرا ج . براییاولی و دریایی  یرمایه گذاری زیادی کرده ایت و توا سته گردش ران زیادی از تمامی د اا جذ   ماید

ول یال  ظا، مشخدی از وضعات دما  یرعت باد  رطوبت  سبی  یاعات آنتابی و ... در ط دریایی باید -های یاولی ورزش

اصی برای یژه و خهای وهای دریایی بنا به شرایط نعالات خود و شرایط اصلامی منط ه از ماهواکم باشد. هر یک از ورزش

وصعات می از مهای اصلاباا  ر آن ایت که یواول دریای عمان در ایران  از  ظر شاخصنعالات برخوردار ایت. مطالعات 

-ز پتا سالایتفاده دهد که وداصل چهار ماه از یال شرایط منایب آ  و هوایی جهت امنایبی برخوردار ایت.  تایج  شان می

یدهای رای بازدم ایت. پنج ماه از یال برا ی در دریا نراهیواری  صایقهای یواول عمان از جمله شنا  غواصی  کایت

مناطق نالت ایران  در ماه های یرد یال که باشتر. (8ها منایب ایت )نشانهای مانااتوری و گِلژئوتوریسمی ما ند کوه

 ات کااه یال امازده مدرگار یرما و یخبندان ایت  یواول جنوبی ایران بویژه یاول مکران این صابلات دار د که در تمامی دو

به  ی یرد یال هار ماههای ورزشی ایران دهای یاولی و دریایی را نراهم  مایند. بنابراین تامگردش ری و ایتفاده از ورزش

 های ارزیر هزینهدتوا ند در یاول مکران مست ر گرد د و جای اعزا، به کشورهای جنوبی خلاج نارس یا کشورهای دی ر  می

ی نالت یرد شمال های ورزشی کشورهایتوا د در اختاار تامابل  امکا ات یاول مکران میجویی  مایند. در م کشور صرنه

 د. اه دارایران از جمله کشورهای ووزه آیاای مرکزی و صف از صرار گارد؛ لذا ارزآوری زیادی برای کشور به همر

 های ساحلی و دریایی خصوصیات ژئوموفولوژی سواحل مکران و توسعه ورزش

اهی و اول پرت ای( صابل تفکاک ایت. یوای و پالژیک )مایهومونولوژی  خطوط یاولی مکران به دو  وع صخرهاز  ظر ژئ

  از غر  در وضور دار د. یواول هموار و پالژیککنارک و گوا -ای  گسترش چندان زیادی  دارد و در ووالی چابهار صخره

ان دارای اول مکرها ایت. یوول بساار مالیم و ادامه شاب جل هشود. شاب این یواکنارک تا جایک و بندرعباس مشاهده می

ی هما ند د؛ بنادرا های محلی کوچکی هما ند خلاج چابهار و خلاج گوادر را تشکال دادههای بسااری ایت که خلاجبریدگی

ن خط ای بودیهکم  ماها به علت عمق شود. باشتر این خلاجهای مربوطه دیده میجایک  چابهار و گوادر در کنار خلاج

تی ما ند اث تأیاساهای بزرگ بازرگا ی صابل ایتفاده  استند و  ااز به اودها  برای کشتیشان و یست بودن کنارهیاولی

جود کردن یاول و (. هر چند از لحاظ طباعی  عمق یاول در مکران کم ایت؛ اما امکان الیروبی و عماق10 9ایکله ایت )

 ب  خورها ی منایابهار تا ودودی از عمق کانی برخوردار ایت. یواول دریای عمان به دلال آ  و هوادارد. یواول بندر چ

 حات منط هین توضاهای منایب برای جذ  گردش ر  تأمان درآمد ارزی و اشتغال ایت. با ایواول پست و کم ارتفاع از مکان

های موج یواول آرا،   ماید.ای یاولی و دریایی را نراهم میهیاولی مکران از  ظر توپوگرانی شرایط خوبی برای ایجاد ورزش

ند: صایق بی هما های آبی ایت. ورزش های آمتوالی و مالیم  یواول پست و شنی  واکی از زمانه منایب برای گسترش ورزش

دینگ  یک بورو  گاری  پارایل  شنا  موج یوارییواری  صایق بادبا ی  رنتانگ  ایکی روی آ   جت ایکی  غواصی  ماهی

ر از ک و چابهایت. کناراراوتی در یواول مکران صابل پااده شدن گذاری و مدیریت منایب  بهکشتی را ی و ... با ا دک یرمایه

 یواری و اتوبوس دریایی ایت.را ی  صایقا دازی کشتیمناطق منایب برای راه

 گیری: . بحث و نتیجه۴

ه ورزش یاولی و دریایی دارد. وضعات توپوگرانی و ژئومونولوژیک منط ه یاولی  یاول صابلات و ظرنات زیادی در تویع

-دریایی تأثار می -وضعات اصلام منط ه یاولی  وضعات نازیکی و یاخت و یاز واشاه یاول و ... بر تویعه ورزش یاولی 

ای بلوچستان را تباان کرده منط ه دریایی و تویعه -های آبی های یواول مکران در تویعه ورزشگذارد. م اله واضر ویژگی
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راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
های طباعی یاول مکران در دو مؤلفه مهم طباعی یعنی اصلام و آ  و هوای منط ه و خدوصات ژئومونولوژی ایت. ویژگی

های تح اق باا  ر آن ایت که یاول مکران از واث مؤلفه عناصر اصلامی و یاول مکران مورد بحث صرار گرنته ایت. یانته

دریایی منایب ایت و   شی مهم و ایایی در تویعه پایدار ورزش های  -های یاولی ژئومونولوژیکی  برای تویعه ورزش

گذاری داخلی و خارجی  بازاریابی  ریزی  یرمایهدریایی دارد. در کنار عوامل جغراناایی  عوامل ا سا ی هما ند: بر امه -یاولی 

دریایی ایفاء  مایند. در واصع بستر یواول مکران عالوه  -های یاولی هم در تویعه ورزشتوا ند   شی متبلاغات و مدیریت می

های یاولی و دریایی دارد  در عان وال درآمد ارزی واصل از آن  بر برداری از ورزشبر اینکه بنا به شرایط اصلامی  توان بهره

یاولی های ورزشد غبار ن ر را از چهره منط ه بلوچستان بزداید. توا ای تأثارِ مطلو  نزاینده دارد و میاصتدادی ملی و منط ه

و منط ه محرو، ترین عوامل تویعه این توا د مهممی دار د هایی که بندر چابهار و یاول مکران   با توجه به ویژگیدریایی -

 دور از پایتخت باشد. 

 که عبارتند از:یت اوداصل امکا اتی الز،  دریایی - یاولیهای ورزش رایتایدر  بلوچستان برای تویعه منط ه

 مساب ات؛ در یطح هم ا ی و برگزاری دریایی - یاولیهای وجود اماکن منایب برای پرداختن به ورزش

 ؛ریایید -های یاولی و یایر ورزش یواریایقهای منایب تفریحی ویژه شنا  صای را ی و صپالژ اوداث

 زمانی و هوایی؛ دریایی خطوط ومل و   ل و ارتباطی ایجاد 

 ی.دریای -تام های ورزشی یاولی برای جذ   و بازاریابیتبلاغات 

 . منابع:5

اصلی یفرهای داخلی به ترتاب تعداد یفر ا جا، شده بر وسب  وع یفر و باست شهر م دد ال (  139۷. مرکز آمار ایران  )1

دیتریی:  )آخرین /https://www.amar.org.ir  موجود در درگاه اینتر تی مرکز آمار ایران  به آدرس: تعداد  فر شب اصامت

 (.1398شهریور  24

باست شهر بازدید شده کشور به ترتاب تعداد یفر ا جا، شده بر وسب  وع یفر و تعداد  فر  (  139۷. مرکز آمار ایران  )2

 24دیتریی:  )آخرین /https://www.amar.org.ir:   موجود در درگاه اینتر تی مرکز آمار ایران  به آدرسشب اصامت

 (.1398شهریور 

  روز امه های آبی و یاولی  گامی برای تویعه گردش ری چابهارورزش(  1392. یزدا ی  شهرا، و جها دیده  عبدالغفور )3

 . ۷۷8۷94  شماره خبر: 3111 د اای اصتداد  شماره

)بخ   یطالعه موردم ییاول یتویعه ورزشها یموا ع اصتداد(  1395. دویتی  مرتضی. درویشی  اباالفضل. باصریان  بهزاد )4

 .30-1۷  صص ۷(  ندلنامه آموزش علو، دریایی  شماره ایتان ماز دران یمرکز

 یو یاول یهای آبشدهکده ورز جادیا موا ع و راهکارهای(  1391. جها تاغ  یعاد. شابا ی امان  عاسی. گلستا ه  نرشته )5

ی وری ایالمیی جمه(  اولان همای  ملی تویعه یواول مکران و اصتدار دریامطالعه موردی: یواول چابهار) در یواول مکران

   چابهار.  دا ش اه دریا وردی و علو، دریایی  1166ایران  کد م اله 

 تشارات یاولی  تهران  ا دریایی ایران از دیدگاه مدیریت یکپارچه مناطق های(  ژئوپلاتاک کرا ه1388  یدا... )پور. کریمی6

 دا ش اه تربات معلم.

 (  آ  و هوای ایران. تهران  دا ش اه پاا،  ور.1392. علاجا ی  بهلول )۷

دریای عمان  ی یواولهای اصلامارزیابی توان(  139۷ ژاد  مرتضی. زارع  ژاد اشکذری  عباس. پودینه  محمدرضا ). ایمعال8

 .58-46  صص 86  شماره 22  ندلنامه علو، و نناوری دریا  دوره ریزی گردش ری یاولیبرای بر امه

م  دو،  چاپ هفت های بارو ی  جلد(  ژئومورنولوژی ایران: نرایندهای اصلامی و دیناماک1392. زمردیان  محمد جعفر )9

 مشهد  ا تشارات دا ش اه نردویی مشهد.

 

 

https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9224/20Shahr_Maghsad_Safar_Dakheli_9701.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9224/20Shahr_Maghsad_Safar_Dakheli_9701.xlsx
https://www.amar.org.ir/
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9225/20Shahr_Bazdid_Keshvar_9701.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9225/20Shahr_Bazdid_Keshvar_9701.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9225/20Shahr_Bazdid_Keshvar_9701.xlsx
https://www.amar.org.ir/
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  یورزش یهاپروژه ینظام ساخت و بهره بردار پایدار توسعه

 GIS با استفاده از 

 

  ،2،زینب آنت*1یرضو نیمحمد حس دیس

   ئول(.سنده مس)* وی .رانیدا ش اه ماز دران  ا   یبد  تادا شکده ترب. ایتاد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  1
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 .رانیدا ش اه ماز دران  ا   یبد  تادا شکده ترب  یورزش تیریگروه مد  یورزش تیریمد ی. دکتر2

(Razavismh@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

یدار و تویعۀ پا ی ایاییامروزه دیتریی عادال ه به زمان و ایتفاده بهانه از آن و یاما دهی مکان از مؤلفه ها زمینه و هدف:

 یورزش یهاروژهپ ی ظا، یاخت و بهره بردار پایدار واضر تویعه قارایتا هدف از تح  نا. در همشودمی  محسو نضا   یآما

 ایت. GIS  ر، انزار با ایتفاده از

ت. به ا جا، گرن ایتان  وظهور البرز تح ا اتیمحدوده در  یدا او به صورت م یشیمااو پ یفاتوصح اق واضر  ت روش کار:

 یابخا ه اکت شوراز  یمحل اوداث اماکن ورزش ن یموثر بر گز یارهاامع نیمهم تر ناادر گا، اول با هدف تع این صورت که

صرار گرنت  یوله دلف فر از خبرگان در یه مر 14 اراپریشنامه ها در اخت یناز یایتفاده شد. در بخ  دلف یناز یو روش دلف

 تاموصع نااعنظور تبه مشد. در گا، دو،  یاماکن ورزش یینضا  یمؤثر بر آما یارهاامع یمنجر به ا تخا  و وزن ده جیو  تا

و  یفاات توصاطالع  دیجد یاوداث اماکن ورزش نهاموجود و ا تخا  مناطق به یاماکن ورزش ا واعو  اازها و کمبودهای تویعه 

شد و در  ر، انزار  لیتبد GIS ر، انزار  یبه ورود  AutoCADو  Excel یو با ایتفاده از  ر، انزارها یالز، جمع آور یمکا 

ArcGIS  شد. منجر به شنایایی وضعات تویعه پایدار نضاهای ورزشی ایتان البرز تیو در  ها دیگرد کپارچهی 

 

ویط نضایی مت تزش و جوا ان ایتان البرز در وضعااماکن ورزشی موجود اداره ور شتربا تها  شان داد د موصعایانتهها: یافته

ه ورزش و شی ادار سبتاً مطلو  وضع موجود نضاهای ورز توضعاخود  شان دهنده  نو  باالتر از متویط صرار دار د  که ای

 تدر وضعا قی تح ای پژوه   مناط ی که در محدوده مطالعاتارهامعا ردر ادامه با تأثا نجوا ان ایتان البرز ایت. همچنا

 .د دگردی شنهادپا دمنایب صرار داشتند جهت اوداث پروژه های ورزشی جدی اربسا

 وو جوا ان  ی اداره ورزشتویعه مناطق مختل  ایتان از منظر بهره مندی از امکا ات ورزش تاز وضعا با آگاهی گیری:نتیجه

 خشاد و دربود برا به دنضاهای ورزشی جدی عو عدالت نضایی مورد  ظر آن  می توان تمرکز توزی نیرزما  در رایتای آمای

 ی ورزشی در کشور را مح ق  مود.طول زمان هدف تویعه پایدار در زمانه آرای  عادال ه پروژه ها

 . GISتویعه پایدار   ظا، یاخت و بهره برداری  پروژه ورزشی  کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1

و  باشدیاصتدادی  اجتماعی  نرهن ی و ... مطرح م ایی اشدن ورزش به عنوان ابزاری برای تویعه در ابعاد ی راامروزه نراگ

کشور مؤثر واصع  کیایتراتژ یهاایتابه اهداف و ی لادر   توا دیابزار م نیا عوامل مؤثر در رشد و تویعه ناالزو، تب

مدیریت اماکن و نضاهای ورزشی در کشور ما  از جمله مسائلی ایت که از  ظر  ژهیورایتا مدیریت ورزشی به ایندر  .(1)گردد

رهای معمول د اا  راه بساار درازی در پا  دارد. مدیریت صحاح و اصولی کمی و کافی  برای ریادن به ایتا داردها و معاا

ها و رویدادهای ورزشی تأثار ورزشی و همچنان کمات و کافات بر امه کناما یورطور مست ام بر بهرهاماکن ورزشی  به

مهم  ارااز موارد بس نکهیظر گرنتن ا. با در  (2)هستند یاژهیورزشی  اازمند امکا ات و تجهازات و یهاتا. کلاه نعالگذاردیم

ویاز منایب یاخت یایتا داردها تنو داش یبا دیتری یاماکن ورزش جادیا  یجسما  یهاتامشارکت مرد، در نعال  یدر انزا
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و مدیریت خاصی با دصت  ا تخا  و رعایت شو د  یزیراز امکا ات و تجهازات ورزشی باید  وع بر امه یبردارایت  در مرولۀ بهره

 یاواطه گسترده  یابیبحث مکان .(3)باشتر شو د یورو به  حو مطلوبی اماکن ورزشی مورد ایتفاده صرار گار د و موجب بهره

یاما ه  کی( GIS)ییاااطالعات جغران ستمای .(4)یاهستم اطالعهات جغراناهایی در هم آماخته ایت طادارد که اغلب با مح

را  ییاااطالعات جغران  ی ما و یواکاو ره اذخ  یگردآور ییبوده که توا ا ییاااطالعات جغران یو واکاو تیریمد یبرا یاا هیرا

کاربری های  رییا نادر ب یایت رار  امنایب اماکن ورزش یشهر طااز مشکالت موجود در مح یکیدر وال واضر   (5)دارد

به  یهای ورزش ینضاها نیتوا ند از ا یبه آن ها  م یعد، دیتری لااز انراد جامعه به دل اریاکه بس یشهری ایت به گو ه ا

روش ها جهت مکان  نیاز بروزتر ییاااطالعات جغران ستمای نکهیبا در  ظر گرنتن ا(. بنابراین 3)صورت مطلو  ایتفاده کنند

  پژوه  واضر با می گردد یشهر ینضاها یابیمکان  پایدار تویعه موجبروش  نیا نهابه یایت و نرصت ها حاصح یابی

 .رنتیصورت پذ GISبا ایتفاده از  یورزش یهاپروژه ی ظا، یاخت و بهره بردار پایدار در تویعهایجاد هدف 

 

  شناسی:روش .2 

به  ا  شد وایتان  وظهور البرز ا تخ قاو محدوده تح  ایت یدا او به صورت م یشیمااو پ یفا  توصواضر روش پژوه 

 نیم ترمه نااعشد. در گا، اول با هدف ت حیتشر یگا، کل دوواضر در  قاصرار گرنت. مراول تح  یصورت کامل مورد برری

 یلفدر بخ  دایتفاده شد.  یناز یو روش دلف یکتابخا ه ا شاز رو یمحل اوداث اماکن ورزش ن یموثر بر گز یارهاامع

 یارهاامع ی  و وزن دهمنجر به ا تخا جیصرار گرنت و  تا ی فر از خبرگان در یه مروله دلف 14 اراپریشنامه ها در اخت یناز

وجود م ین ورزشاماک عا واو  اازها و کمبودهای  تاموصع نااشد. در گا، دو، به منظور تع یاماکن ورزش یینضا  یمؤثر بر آما

 یار، انزاره ه از و با ایتفاد یالز، جمع آور یو مکا  یفااطالعات توص د یجد یرزشاوداث اماکن و نهاو ا تخا  مناطق به

Excel  وAutoCAD  ر، انزار  یبه ورود GIS شد و در  ر، انزار  لیتبدArcGIS  آماده  تیاو در  ه دیگرد کپارچهی

  اط در دیجد یجهت اوداث اماکن ورزش یشهر یاداره ورزش و جوا ان و  واو یورزش ینضاها  اهیشد و جا یراگزارش گ

 نیر اد (قا تح ی مو ه آمار )واضر قادر تح  یمورد برری ی. اماکن ورزشدی امنایب مشخص گرد ارامنایب تا بس ارابس

 (مورد118ع مجمو )در مختل  یها یایتان با کاربر یاداره ورزش و جوا ان ایتان البرز و شهریتان ها یورزش یبخ   نضاها

 باشد یم

 

 ها: . یافته۳

 یکاربر ن امز باعبارتند از: شازی ن-با ایتفاده از روش دلفی یمحل اوداث اماکن ورزش ن یمؤثر بر گز یارهاامع نیمهم تر

  یرتباططوط اخبه  یدیتری  ییناصله از رودخا ه ها  پراکن  نضا ال  ای یناصله از گسل ها  ناصله از پهنه ها ن ازم

 منط ه. یاهاو پوش  گ تاموجود  تراکم جمع زاتاو تجه ساتاتای

یب ایت. تابع منا کیده از ها با ایتفا هیال قاها  تلف هیبه ال یو وزن ده ارهاامع نااپ  از تع یابیمراول مکان  نیاز مهم تر

ا ا جا، شد و در ه هیال یهمپوشا  Spatial Analystاز اکستنشن  Raster Calculatorبا ایتفاده از دیتور  قاتح  نیدر ا

 ما س  امنایب تمنایب  منایب  متویط   امنایب و کامالً  ارابه پنج یطح بس قا  محدوده تح Reclassifyبا دیتور  تی ها

 مناطق مشخص شد. نیاداره ورزش و جوا ان موجود  سبت به ا یهر کدا، از اماکن ورزش تاشد و موصع
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حدوده ممناطق  تیوضع .2ی                           شکلاماکن ورزش ییفضا شیآما یینقشه نها. 1شکل                    

 یمطالعات

 

وجود اداره ورزش و م یدرصد از اماکن ورزش 31 یمکا  -یینضا عیتوز گویای این مطلب ایت کهتحلال   شه  هایی  تایج 

درصد در  1۷منایب   ارابس تادرصد در موصع 21منایب   تادرصد در موصع 25متویط   تاجوا ان ایتان البرز در موصع

موجود  یاماکن ورزش رشتاب ق اتح  ی انتهیبا توجه به  نی امنایب صرار دار د. بنابرا تادرصد در موصع 6 امنایب و  تاموصع

 شان دهنده خود  نیمتویط و باالتر از متویط صرار داشتند که ا یینضا تااداره ورزش و جوا ان در ایتان البرز در موصع

در  قاح ت یمحدوده مطالعات یدرصد از  واو ۷ تا مودار وضع همچنان برایاس سبتاً مطلو  وضع موجود ایت.  تاوضع

 دیجد یورزش یااوداث پروژه ه یبرا شنهاداجهت پاز  ظر معاارهای تح اق صرار دار د که می توان منایب  ارابس تاعوض

 مورد ایتفاده صرار گار د.

 

 گیری: نتیجه. ۴

 اازها و کمبودهای ا واع اماکن و تأیاسات ورزشی ایتان در محدوده مورد مطالعه  از  ناادر پژوه  واضر با هدف تع

مربوط به  یها هیال یواصل از همپوشا  یی ها یخروج ایتفاده شد. با توجه به   شه قاتح  یاطالعات یهاهیال یهمپوشا 

ناصله  ن ازم باموجود  ناصله از رودخا ه ها  ش زاتاو تجه ساتاتأی  یطبه خطوط ارتبا یدیتری ت اتراکم جمع یارهاامع

مربوط  یمنط ه و لحاظ کردن وزن  سب یاهاناصله از گسل ها و پوش  گ ن ازم یکاربر  ییپراکن  نضا ال  ای یاز پهنه ها

 25ایتان البرز   یدر محدوده مطالعات قاتح  یمختل  مورد برری یها یبا کاربر یورزش ینضا 118 انااز م ار ابه هر مع

 ۷ امنایب و  تامورد در وضع 20متویط   تامورد در وضع 36منایب   تامورد در وضع 30کامالً منایب   تامورد در وضع

تان از اماکن موجود ای یماایت که ودود   نیواصل  شان دهنده ا جی تا نی امنایب صرار دار د. بنابرا ارابس تامورد در وضع

 تادرصد در موصع 25متویط   تادرصد از اماکن در موصع 31صورت که  نیمطلو  صرار دار د. به ا یو مکا  ییانض تادر موصع

در بحث  امنایب هستند.  تادرصد در موصع 6 امنایب و  تادرصد در موصع 1۷منایب   ارابس تادرصد در موصع 21منایب  

یاخته شو د که  ییهااین  کته وائز اهمات ایت که نضاهای ورزشی باید در مکان تویعه پایدار و آمای  نضایی اماکن ورزشی

از اماکن موجود اداره ورزش  ییبدیت آمده درصد باال جهالذا با توجه به  ت. ها ایتفاده کنندبتوا ند از آن یاصشار مرد، به آیا 

 دیبتوان  وپا بودن ایتان و جد دی سبتاً منایب را شا یابینضا نیاز علل ا یکیصرار دار د.  یمطلوب یمکا  تادر موصع وا انو ج

را  تختیایتان با پا ی یمرد، از ورزش در ایتان البرز و همسا یهمچون ایت بال باال یعلل نکهیبودن یازه ها دا ست. ضمن ا
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 نیا تا ان و مسئولاداره ورزش و جوا یورزش یبا توجه به محدود بودن نضاها ناتوان مورد توجه صرار داد. همچن یم زا 

 نیا تخا  مکان وجود داشته و بنابرا نهادر زم یشترارید امکا ات ب یدولت  به  ظر م ندهییازمان در امر ورزش به عنوان  ما

 جیارگان ها در  ظر گرنته شده ایت.  تا هو وابسته ب یخدوص یورزش ینضاها ری سبت به یا یشترامنایب ب یمکان ها

اداره ورزش و جوا ان در ایتان البرز  با  یورزش ینضاها عی سبتاً منایب توز تاوضع نهاواضر در زم قاآمده از تح دیتبه

 یرکارب یمکا  تا( از  ظر منایب بودن موصع1394و همکاران) یما(  ابراه1395)یما( یل201۷و همکاران) ناالکیمطالعات 

متعددی  شان داده ا د که دیتریی آیان به اماکن  یپژوه  ها یطور کل به (.6 ۷ 3.)باشند یهمسو م یمورد برری یها

با توجه به  نیمرتبط ایت. بنابرا یورزش یجسما ی با وضور مداو، در نضاها یهاتامحاطی نعال یهاکنندهتیورزشی و هدا

ایتان  یورزش یاز نضاها یخشموجود ب تااز وضع یچشم ا داز توا دیواضر م قااماکن   تح  گو هنیا ینیمکان گز تااهم

تجربه در اوداث  کیبه عنوان  تیو در  ها رداصرار گ نهازم ادر یطح شهر پ حاصح یهایابیمکان یالبرز ارائه دهد و برا

مؤثر بر منایب بودن  یارهاامع یتماماز ا تخا  مکان به   اپ ندهیمنایب مطرح گردد  تا در آ یهاتادر موصع یاماکن ورزش

 یورزش یاوداث پروژه ها یبرا نهامناطق به ییدر جهت شنایا قاتح  جی تاهمچنان  واضر توجه گردد. قاتح  وننضا همچ

وجود دارد. با توجه  در تح اقمطرح  یارهاابرایاس مع یمساعد جهت اوداث اماکن ورزش ی واو شنهادا شان داد که امکان پ

متویط و باالتر متویط  یهاتاد در یطح ایتان در موصعموجو یاماکن ورزش تیاکثر  یمکا -یینضا  یبروسب آما نکهیبه ا

. یاخت اماکن ر داموجود مورد ایتفاده صرار گ تاوضعو تویعه پایدار  جهت بهبود توا ندیم یشنهادامناطق پ نیصرار دار د  ا

ا تخا   امنایب مکان بکاهد  یهابااز آی توا دیم شو دیم شنهاداپ یابیمکان یهاشکه با ایتفاده از رو ییدر نضاها یورزش

 اماکن شود. نیدر ا یمشارکت ورزش  یمنجر به انزا تیدهد و در  ها  یرا انزا دیشده جداوداث  ینضا ییکارا جهاو در  ت
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محرومیت شهرستان های استان البرز از منظر آمایش سنجش میزان توسعه یافتگی و 

 سرزمین در جهت توسعه پایدار نظام ساخت پروژه های ورزشی
 

 زینب آنت1، سید محمد حسین رضوی*2

 

 . دکتری مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده تربات بد ی   دا ش اه ماز دران  ایران.1

   ئول(.سنده مس)* وی .رانیدا ش اه ماز دران  ا   یبد  تادا شکده ترب. ایتاد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  2

(Razavismh@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

و  بخ  ها تویعه  مسئله تویعه متوازن ایت که در صالب تویعه متعادل یاز مباوث عمده و ایای یکی زمینه و هدف:

 یاتاو یهااز نضا یکیبه عنوان  یورزش یتویعه متنایب یاختارها تاگردد. لذا با توجه به اهم یها مطرح م ربخ یز

لحاظ  و از نایرزم  یآما یالبرز در رایتا نایتا یشهریتان ها یانت یدرجه تویعه  یواضر برری قاهدف از تح   یشهر

 باشد. یم یاز امکا ات ورزش یبرخوردار

ز در یتان البرایطح بندی شهریتان های  یاز روش تاکسو ومی عددی برا  یانت یتویعه  زانام یبرریبه منظور  روش کار:

وش  پتحت  یپژوه  آمار و اطالعات اماکن ورزش نیایتفاده شد. در ا یامکا ات ورزش یزمانه بهره مندی از شاخص ها

اج و با ایتفاده از شهریتان ایتخر 6شاخص و در  9در صالب  139۷ایتان البرز در یال  یادارات ورزش و جوا ان شهریتان ها

ت امکا ا ینت ایویعه ایتان البرز از  ظر درجه ت یشهریتان ها تیمورد مطالعه صرار گرنت. در  ها یگا ه تاکسو وم 9مراول 

 شد د. یتبه بندو محرو، از تویعه ر انتهیکمتر تویعه  انته یدر یه گروه تویعه  یورزش

 

ن های شهریتا انته یایت که  واوی غر  و شرق شهریتان کرج جزء مناطق تویعه  نای ا  ربا قهای تح ا انتهیها: یافته

ر ز تویعه دحرو، امو شهریتان های  ظرآباد  طال ان و اشتهارد در مناطق  انتهدر مناطق کمتر تویعه ی  یاوجبالغ و نردی

 برخورداری از امکا ات ورزشی می باشند.

یتان رزشی بان شهر شان داد که اختالف و شکاف زیادی در بهره مندی از شاخص های نضای و قتح ا ج تای گیری:نتیجه

ار ویعه پایدو ت نایرزم  بدیت آمده کامالً مخال  با هدف آمای جه تادر والی ایت که  نهای ایتان البرز وجود دارد و ای

اکن و ی علمی امابان ییطح ایتان  عالوه بر مک رد دایت که در بر امه های اوداث اماکن ورزشی جدی از ا نمی باشد. بنابرای

وداث و ا تولویاهای ورزشی در توجه گردد و مناطق محرو، از نضا زنضا  به اختالف یطح تویعه موجود  ا  توجه به آمای

 .ر دبهره برداری اماکن ورزشی صرار گا

 تویعه پایدار  ایتان البرز ن یرزما  آمای  ی  شاخص امکا ات ورزشیانت تویعه ی کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1
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یعه امر تو یار ابتددارائه شده ایت. اگرچه  یگو اگو   یمتفاوت تعار یزما  یدوره ها نااز تویعه در مکاتب مختل  و همچن

و  یماعاجت یها یابرابرت  یکارابردن ن ر  ب انااز م ایشد  اما بعدها به مفهو، کاه   یصلمداد م ی رخ رشد اصتداد یبه معنا

 یورزش یها تانعال ورزش  جذ  انراد بهدر  عامل تویعه نی(. مهم تر1کرد) دااپ  یگرا یعدر یاختار اجتما یایای راتااتغ

 هیایرم یازهاا  ییشنایا یبرا .ایت یورزش التاووزه و وجود امکا ات و تسه نیدر ا یگذار هییرما یایاز مزا یو بهره مند

  ر یبه عبارت د ایت. یلزاما یاز امکا ات ورزش یمناطق از لحاظ برخوردار ینعل تاشناخت موصع  ی و تویعه پایدار گذار

ه ر تویعمناطق کمت ییبخ  ایت. شنایا نیدر ا یگذار هییرما ازا   اپ  یورزش یص هاجامعه از لحاظ شاخ کی  یپا

 نیه اببخ  را  نیدر ا خود یها یگذار هییرما تیکند تا اولو یو مسئوالن امر کمک م زانیبه بر امه ر انتهاتویعه   ای انتهی

   ریبارت دعد. به آن در یرایر جامعه بهره مند شو  یو اجتماع یاصتداد یایو به طور گسترده از مزا هندمناطق اخنداص د

 یحسو  ممویعه تدر وال  یاز موضوعات مهم در کشورها  یمنط ه ا یبا هدف تویعه و کاه   ابرابر یمنط ه ا یزیبر امه ر

ویعۀ نازیکی ت(. 2ت)ای یبه لحاظ تویعه بانت   ریکدی سبت به  قمناط  اهیجا ییشنایا  یمنط ه ا یزیالزمه بر امه ر و شود

ت جها ن درآو نضاهای کالبدی  های نازیکی شهر شهرها  نرایندی پویا  مستمر  مداو، و یریع ایت که طی آن محدوده

 زو موزون ا بر امه باشد  به نازیکی متعادلیریع  بی یابند و اگر این رو دعمودی و ان ی از واث کمی و کافی انزای  می

ه پایدار و  هایتًا در رایتای تویع ای مواجه خواهد کردبا مشکالت عدیده شود و یاستم شهری راینضاهای شهری منجر  م

شته ایت ر ورزش کشور داایت که هماشه یهم مهمی د ییهاایتان البرز یکی از ایتان نکهیبا توجه به ا (.3 4صرار  می گارد)

 اخترییبه ز ازاوپا    ایتان  کیدر ود آن یطح و تویعه  ی ادر کشور ایت  جهت ارت شدهلاتشک یهاایتان نیدتریو از جد

وردن آرت نراهم ن  ضروآ یایتان و شهریتان ها نیا دریاکن  ادی سبتاً ز تاو بروز دارد. با مد  ظر صرار دادن جمع دیجد یها

سترش و و پرداختن به موضوع گ یالمت و ورزش هم ا منظور تویعه یبه یورزش یهاتامشارکت نعال انراد در نعال نهازم

ی و ورزش هایضای عادال ه به نامروزه دیتری نکهیبا در  ظر گرنتن ا نیباشد. بنابرا یآور مالزا، یاماکن ورزش یدهیازمان

ا بوه  واضر ایت. پژ نامیرز  یایایی تویعۀ پایدار و آما یهاورزشی از مؤلفه یهاایتفادۀ بهانه از آن و یاما دهی مکان

 در یینضا عدالت وصرار دهد  یمختل  ایتان البرز را مورد برری یشهریتان ها یانت یهدف ا جا، گرنت که درجه تویعه  این

 . دی ما نااتع یاز امکا ات ورزش ی ظر برخوردار ازمختل  ایتان را  یبخ  ها

 

  شناسی:روش .2

ندی بکه با ایتفاده از روش تاکسو ومی عددی به یطح  ایت. به این صورتروش توصافی م طعی  روش تح اق واضر

 6د در موجو یشد. یپ  شاخص ها تهپرداخ یامکا ات ورزش یشهریتان های ایتان البرز در زمانه بهره مندی از شاخص ها

البرز از  ایتان یها مورد مطالعه صرار گرنت و شهریتان یگا ه روش تاکسو وم 9شهریتان ایتان البرز با ایتفاده از مراول 

هریتان کمتر تویعه (  ش6/0تا  3/0) ناصله انتهیتویعه  یدر یه گروه شهریتان ها یامکا ات ورزش یانت ی ظر درجه تویعه 

شاخص ها  نکهیوجه به ابا ت. شد د ی( رتبه بند 1تا  8/0محرو، از تویعه ) ناصله  ی( و شهریتان ها0/8تا  6/0)ناصله  انتهی

تحت  یشکن ورزایت  از آمار و اطالعات اما یمختل  اماکن ورزش یها ی  کاربری عددیاکسو ومواضر در روش ت قادر تح 

 شاخص ایتفاده شد.  9در صالب  139۷ایتان البرز در یال  یپوش  اداره ورزش و جوا ان شهریتان ها

 

 ها: . یافته۳

یادی در اربرد زارزیابی و رتبه بندی بوده و کتکناک تاکسو ومی عددی یکی از تکناک های تدمام گاری چندمتغاره برای 

باشد. مراول  یم ۷ ها )شهریتان ها( نهیو تعداد گز 9پژوه  تعداد شاخص ها  نیمطالعات بر امه ریزی و تویعه دارد. در ا

 ازان تویعهم. مشخص کردن مناطق مورد  ظر برای ارزیابی 1ایت؛  ریداده ها به شرح ز لاو تحل هیروش  جهت تجز نیا

اصلۀ مرکب بان ن. تعاان 4. ایتا دارد کردن شاخص ها؛ 3. تشکال ماتری  داده ها؛ 2 ویعه؛یانت ی و تعاان شاخص های ت

ندی مازان تویعه ب. درجه 8. تعاان ال و یا یرمشق مناطق؛ ۷. هم ن یازی مناطق؛ 6. تعاان کوتاه ترین ناصله؛ 5مناطق؛ 

 کافات تویعه یانت ی. . تحلال و  تایج و تعاان9یانت ی مناطق و 
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شرق کرج  غرب کرج ساوجبالغ اشتهارد طالقان نظر آباد فردیس

گزارش توسعه یافتگی

 

 مناطق استان البرز برحسب درجه توسعه ی.  سطح بند1جدول 

 درجه توسعه fi cio رتبه شهرستان

کرج شرق  1 3,59 0,44۷ 
 توسعه یافته

کرج غرب  2 4,025 0,501 

 توسعه کمتر 0,694 5,5۷8 3 ساوجبالغ

 0,۷05 5,669 4 فردیس یافته

 0,804 6,465 5 نظرآباد

توسعه از محروم  0,822 6,612 6 طالقان 

 0,836 6,۷2 ۷ اشتهارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجه توسعه-1شکل

 

 یتان هاشهری انته یغر  و شرق شهریتان کرج جزء مناطق تویعه  ی شان داد   واو ییجدول  ها جیهما طور که  تا

 تویعه در حرو، ازم ظرآباد  طال ان و اشتهارد در مناطق  یو شهریتان ها انتهیدر مناطق کمتر تویعه   ییاوجبالغ و نرد

 باشند. یم یاز امکا ات ورزش یبرخوردار

 

 گیری: . نتیجه۴

در  یاکن ورزشاز ام یایتان البرز از منظر برخوردار یشهریتان ها یانت یتویعه  زانام یبرری یواضر در رایتا قاتح  جی تا

ایتان   تهانیعه غر  و شرق شهریتان کرج به عنوان دو بخ  مجزا  جزء مناطق توی ی شان داد که  واو پایدار جهت تویعه

مناطق  ارد جزء ظرآباد  طال ان و اشته یو شهریتان ها انتهیو یاوجبالغ جزء مناطق کمتر تویعه   ینرد یشهریتان ها

 تامحروم ویتان امرکز  یدرجه تویعه باال زاموضوع   نیا یبرا لادل نیباشند. بهتر یو محرو، از تویعه م انتهاتویعه  

ی باالی خوردارتحت پوش  اداره ورزش و جوا ان ایت. شایان ذکر ایت که بر یمنایب ورزش یاز نضاها  رید یشهریتان ها

عبارتی  د. بهباش ی می توا د دلالی بر باال بودن کافات ارائه خدمات ورزش ییک شهریتان از شاخص های امکا ات ورزش

می با ک ظلحاصرناً به  ان هایی که با توجه به شاخص های مورد مطالعه در زمره مناطق محرو، از تویعه صرار گرنته ا د شهریت

تا ود  تان هاارائه خدمات در این شهری تااداره ورزش و جوا ان مواجه هستند و کاف یمشکل امکا ات و تسهاالت ورزش

 .جمعات گار ده خدمت و عوامل متعدد دی ری بست ی دارد زیادی به شاوه یازما دهی امکا ات  ویژگی های
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ای ههریتان بان ش یورزش یاختالف و شکاف زیاد در بهره مندی از شاخص های نضا ق اتح  یها انتهیبا  مطابقهمچنان 

شرق  یعنی ه منط نیتر انتهیتویعه  ناب ییباال یتویعه ا یصورت که ناصله ا نیمختل  ایتان البرز وجود دارد. به ا

در  جوا ان تحت پوش  اداره ورزش و یشهریتان اشتهارد از  ظر اماکن ورزش یعنیمنط ه  نیشهریتان کرج و محرو، تر

 یازما دهیو  یزیموضوع باشد که بر امه ر نیتوا د  شان دهنده ا یتفاوت در یطح تویعه م نیایتان البرز وجود دارد. ا

که  ورتص نیا ایت. به رنتهیمناطق ایتان صورت  پذ یدر تمام ییدالت نضادر صالب ع یجهت تویعه امکا ات ورزش یمنایب

هستند.  برخوردار االترب تاتر به آن  از درجه تویعه باالتر و مناطق دورتر از درجه محروم کی زد یمرکز ایتان و شهریتان ها

ا ر یطح ایتان رداری های  امتعادل ( عد، مطالعه و بر امه ریزی دصاق و یرمایه گذ1396و همکاران) یرایتا شمس نیدر ا

 د و تمرکزه ایجاهای ایتان به لحاظ تویعۀ نضاهای ورزشی دا سته ا د که این عوامل ب تانموجب تفاوت و  اهم و ی شهری

گفته شد برای تح ق  با توجه به آ چه نی(. بنابرا5باشتر امکا ات و نضاهای ورزشی در چند شهریتان ایتان منجر شده ایت )

لی باشد  منابع مح وازها ک مت ابل  اره پایدار در زمانۀ اماکن ورزشی الز، ایت در ابتدا هر بر امه تویعه ای مبتنی بر دتویع

پذیر  امی امکانی هن پایدار تیدر ادامه هر  وع نعالات تویعه ای باید واصل جمع و ترکاب بر امه ریزی جامع باشد و در  ها

فی تمامی ی و کاو، مرد، جامعه باشد. از این رو شایسته ایت تویعه و ارت ای یطح کمخواهد بود که متکی به مشارکت عم

ه رشد ی در زمانا، مهمها در هر یک از شهریتان ها در رأس اولویت بر امه ریزان صرار گارد تا با ارت ای این یطوح  گ خصشا

  امکا ات ورزشی برداشته شود از نضاها و یشهریتان های ایتان از لحاظ بهره مند یو تویعه همه جا به 

 

 . منابع:5
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 چکیده

 ایران با رزشی دراین پژوه  کافی با هدف شنایایی عوامل موثر در تویعه پایدار زیست محاطی رویدادهای و زمینه و هدف:

 ایتفاده از تحلال تماتاک ا جا، شده ایت.

سئولان مدیریت از متخددان و م فر  18به این منظور ضمن گردآوری داده ها از طریق ا جا، مداوبه عماق با  روش کار:

م وله  وضامان ورزشی و محاط زیست  مجموعه ای از کدها و مفاهام ایتخراج گردید و از طریق تحلال تماتاک در صالب م

 ای و مداخله گر بدیت آمد.های  هایی علی  زمانه

 

ت وجود  الزامامت زیست محاطی های تح اق در یه عنوان عوامل علی شامل اصالت محاط زیست و وضعایانتهها: یافته

 وای یبز های شامل زیریاختوکن  مت ابل ورزش و محاط زیست  ماهات تویعه محور رویدادهای ورزشی  عوامل زمانه

ر  ی کشومحاط زیست مازبان  الزامات و  ظا، مندی یاستم زیست محاطی ورزش   هاد واکماتی  یهم ورزش در تویعه

  عوامل   امه مدیریتی و در  هایت عوامل مداخله گر شامل ماهات رویداد و محاط زیستظا،پاویت نرهن ی و یازما ی   

 شند.ر می باگری و یاختار صنعت ورزش کشومحاطی و مالی کالن  منابع داخلی و خارجی   ظارت  صا ون گریزی و البی

رایی هبردی و اجریزی رار امهبمی توان از طریق  مندی از عوامل شنایایی شده با برریی  تایج این تح اق و بهره گیری:نتیجه

پایدار  ت تویعههای متنایب در رایتای تویعه پایدار زیست محاطی رویدادهای ورزشی و در  هایت در جه مودن ایتراتژی

 صنعت ورزش کشور گا، های موثرتری را برداشت. 

 تماتاکی پایدار  رویداد ورزشی  محاط زیست  تحلال تویعه کلیدواژه ها:
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ائل و وجود مس بوده ایت. امروزه زیست و وفاظت از آن موضوعی ایت که از ابتدای ز دگی اجتماعی بشر مورد توجهطمحا

از  ر وفاظتزیست  مشکل رنع پسما دهای صنعتی  بحران ا رژی و غاره  لزو، توجه به ام ظار آلودگی محاط مشکالتی

روزه به (. ورزش ام1)شود ها تل ی میهای رشد و تویعه یازمانبرای پایداری بر امه های الز،شرطزیست  ازجمله پا محاط

نوان عرزش به وریزی شهری مطرح ایت. توجه به عنوان یکی از پایه های ایایی در  ظریات جامعه شنایی شهری و بر امه

ی از (. ول2د )ماباش انی و تح ق تویعه پایدار شهری ضرورییکی از مهمترین راهکارها برای م ابله با پاامدهای منفی شهر ش

 د. عملکردته باشطرنی ورزش  از ما ند بسااری نعالات های دی ر ممکن ایت آثار مفاد یا زیا بخشی برای محاط زیست داش

حاط زیست من بر آ ها و یاز دگان تجهازات و ویایل ورزشی ممکن ایت پاامدهایی داشته باشد که تاثارمدیران ورزشی  تام

ن امی که   ولی هکه  تدمام به نعالات ورزشی در وهله اول تاثار چندا ی بر محاط زیست  داردصابل برریی ایت به طوری

  ی پرداز درزشی موتعداد ا بوهی از ورزشکاران به تمرین  رصابت  یفر برای شرکت در مساب ات یا تأمان و خرید تجهازات 

-... را بهدگی هوا وه  آلوبود و ممکن ایت پاامدهای زیادی از صبال تولاد دی اکسادکربن  تولاد زبال تأثار آن ملموس تر خواهد

گزاری  به ات در طول برچنان در رویدادهای ورزشی  بر امه های بازیانت عالوه بر کاه  تولاد ضایع(. هم3د بال داشته باشد)

وا د امعه می تنراد جاسو  شده که به صورت ال و در یایر ابعاد ز دگی عنوان روشی آموزشی تویعه پایدار برای تماشاگران مح

 ا ت ورزش و (. در و4شان باشد)عمل  موده و الها، بخ  آ ها در اجرای یازگاری های زیست محاطی در ز دگی روزمره

از طرنی  .رار گار دتوجه ص ه موردزمان از دو جنبه ذکر شدا د و باید به طور هممحاط زیست کامالً با یکدی ر در ارتباط مت ابل

ا ر رابطه بیران دابه علت شرایط محاط زیستی واکم بر د اا و کشورمان و مطابق با گزارشات یازمان وفاظت از محاط زیست 

در اتمسفر   ایا هتغاارات آ  و هوا در د اا و  از ایران  تویعه صنعتی و تخریب محاط زیست و ایجاد تولاد گازهای گلخ

 صدرانزای  ش  د د نرآیند گر، شدن زمان  ضرر وارده به درآمد  اخالص ملی )به ازای هر درجه انزای  گرمای زمان تشدی

( 5انته)زای  یمدرف آ  و تبخار و کاه   یه درصدی درآمد  اخالص ملی(  لزو، توجه به مسائل محاط زیستی در کشور ان

تولاد و  ب براینعت ورزش  جوامع امروزی خوایتار ایجاد بستر منایو با توجه به اهمات مسایل تویعه زیست محاطی در ص

 و جوا ان و رزشو وزرات تویط گریخته و جسته به صورت  از ایران شتا  الز، جهت ریادن به تویعه همه جا به هستند  در

-ولی هاچ ایت  شده اربرگز زیست محاط از وفاظت اصول با ورزشکاران آشنایی جهت هایی کارگاه های ورزشی  ندرایاون یا

 های ر یانتهب مبتنی ی پایدار زیست محاطی ورزش کهجهت شنایایی عوامل موثر در تویعه جامعی راهبرد یا  ظا، گو ه

و  وشنایایی این عوامل های موثر در یالمت شهرو دانمطالعه و تباان مؤلفه اهمات رایتا  این  دارد. در وجود باشد  پژوهشی

محاطی   یستز های مشارکتی نعالات در شرکت برای ورزش جامعه در ا  ازه ایجاد آتی  های بر امه در آن پااده کردن

صورت اطالعات علمی و  ایت و بازخورد آن به ا کار صابل غار ا درکاران دیت و ورزشکاران آگاهی انزای  و اجتماعی  اصتدادی

 .پایدار کشورهایتعملی به یاایت ذاران کالن  موجب کمک به مسأله مهم تویعه 

  شناسی:روش .2

 فر از از متخددان مدیریت ورزشی آشنا به موضوع  18ی عماق با برریی واضر به روش کافی و با ایتفاده از ابزار مداوبه

پژوه   متخددان محاط زیست  مسئولان و مدیران کنو ی و یابق یازمان و اظت از محاط زیست  مسئولان وزارت ورزش 

گاری در این تح اق از  وع غاراوتمالی هدنمند المپاک در صسمت مربوطه گردآوری شده ایت. روش  مو ه و کماته ملی

ها تا ود اشباع ای( برای ا تخا  اعضای هائت مداوبه ایتفاده شده ایت. مداوبه ظری و تکناک گلوله برنی )ز جاره

تر مبا ی  ظری و تح ا ات پاشان شد تا از ترکاب مفاهام ماقها اصدا، به مطالعه عپ  از اتما، مداوبهادامه یانت   18 ظری

های های ثا ویه و تمها و  هایتا شنایایی مولفهگذشته  تجرباات پژوهش ر و  ظرات صاوبنظران به مراول بعدی تحلال داده

ترین و پرکاربردترین روش تحلال داده های گردآوری شده  تحلال موضوعی یا تماتاک ایت که از متعارفاصلی اصدا، شود. 

ای ایت. در این پژوه  کافی  های متنی مداوبه های کافی به ویژه در مرد،   اری و یا در تحلال دادهروش تحلال داده

کنندگان در پژوه ( برریی گردید.. همچنان شو دگان )مشارکتروایی درو ی از طریق ارائه  تایج به دیت آمده به آزمون
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ها در طول بندی دادهاین پژوه  از روش پایایی بازآزمون ایتفاده شد که به مازان یازگاری طب ه برای ینج  پایایی در

 زمان اشاره دارد.

 ها: یافته

ه گر به عنوان ای و مداخل  یه عامل کلی علی  زمانه1های صورت گرنته و  تایج موجود در شکل شماره بر ایاس مداوبه

یست در زمحاط  محاطی رویدادهای ورزشی صابل شنایایی ایت. عوامل علی شامل اصالت عوامل موثر در تویعه پایدار زیست

دادهای ر  رویتویعه پایدار و وضعات زیست محاطی موجود  الزامات وکن  مت ابل ورزش و محاط زیست  ماهات تویعه محو

ت محاطی ، مندی یاستم زیسهای یبز و محاط زیست مازبان  الزامات و  ظاای شامل زیریاختورزشی  عوامل زمانه

 امه ظا، ی کشور  پاویت نرهن ی و یازما ی تویعه زیست محاطی ورزش  ورزش   هاد واکماتی  یهم ورزش در تویعه

اخلی و نابع دممدیریتی و در  هایت عوامل مداخله گر شامل ماهات رویداد و محاط زیست  عوامل  محاطی و مالی کالن  

 ا ون گریزی و البی گری و یاختار صنعت ورزش کشور می باشند.خارجی در دیترس   ظارت  ص

 
 

 

 

 

 1شکل شماره 

 گیری: نتیجه

 -ورزش و محاط زیست  می باشد. ورزش های تح اق  یکی از عوامل علی شناخته شده  الزامات وکن  مت ابل بر ایاس یانته

از طریق باش اه ها  ا جمن ها و دی ر یازمان ها  انراد بسااری را در زیر چتر خود گرد  -به عنوان نعالاتی تفریحی و جسما ی 

ت می آورد  اما ما ند بسااری دی ر   نعالاتهای ا سا ی  به محاط زیست آیاب ریا ده ایت. در و ا ت  ورزش و محاط زیس

 محور تویعه طوری که ماهات(. به6زمان مورد توجه صرار گار د)ا د و باید به طور همکاماًل با یکدی ر در ارتباط مت ابل

ورزشی را دراین رایتا بایستی باشتر مد  ظر گرنت.در رویدادهای ورزشی  بر امه های بازیانت عالوه بر کاه  تولاد  رویدادهای

ضایعات در طول برگزاری شده بلکه به عنوان روشی آموزشی تویعه پایدار برای تماشاگران محسو  شده که به صورت ال و در 

ماهیت رویداد و محیط 
زیست

عوامل  محیطی و مالی کالن

منابع داخلی و خارجی

نظارت، قانون گریزی و البی 
گری

ساختار صنعت ورزش کشور

های  سبز و محیط زیرساخت
زیست میزبان

الزامات و نظام مندی سیستم 
زیست محیطی ورزش

نهاد حاکمیتی

ی سهم ورزش در توسعه
کشور

پیوست فرهنگی و سازمانی 

نظام نامه مدیریتی

اصالت محیط زیست و 
وضعیت موجود

الزامات وکنش متقابل 
ورزش و محیط زیست

ماهیت توسعه محور  
رویداد

 توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی

-عوامل مداخله

 گر

 عوامل علی ایعوامل زمینه
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 موده و الها، بخ  آ ها در اجرای یازگاری های زیست محاطی در ز دگی یایر ابعاد ز دگی انراد جامعه می توا د عمل 

 (. در  تاجه تویعه ورزش می توا د     ایایی در تویعه جوامع داشته باشد.4شان باشد)روزمره

ر د که دشواز طرنی اماکن و تجهازات ورزشی یبز جزو مهم ترین زیریاخت های تویعه پایدار ورزش کشور محسو  می

یتا توناق یاایت (. در این را۷هایی به عنوان چالشی مهم مورد بحث می باشد )واضر به علت کمبود چنان زیریاخت تح اق

آ جایی  یت و ازهای خدوصی و دولتی به رعایت مالوظات زیست محاطی اهای وفاظت از محاط زیست  منوط  به الزا، بن اه

سزایی     ب اشد  در الزا، بخ  های خدوصی و یازمان های ذیربطکه در کشور ما دولت مجری صوا ان زیست محاطی می ب

طباعی  ذبه هایگارد. از طرنی با توجه به تنوع محاط زیست و جادارد و بر      هاد واکماتی تاکاد بسااری صورت می

 سته مرکزیهزیست  کشور  هاچ ارگا ی به تنهایی صادر به وفاظت از تمامی منظرهای طباعی  خواهد بود و از آ جا که محاط

ه آن در مه جا بدهد  گسترش نرهنگ وفو منابع طباعی و بهانه یازی صنعت اکوتوریسم و تویعه هاکوتوریسم را تشکال می

بعات اشد. تبآینده  می بایست بر محور ترویج نرهنگ وفو محاط زیست  توجه به جامعه محلی و مشارکت مردمی ایتوار 

  .بهبود وضعات اکوتوریسم  محاط زیست و تویعه پایدار در کشور خواهد شدچنان   رشی در دراز مدت موجب 

ن در  آترویجی  گارچنان     چشمهای تحت تاثار آن و همبنابراین با توجه به تمامی ویژگی های ورزش و تمامی زمانه

آن با  زایایمری از تمامی تویعه پایدار زیست محاطی کشور  تویعه همه جا به در این صنعت مهم جهت بهره مندی وداکث

 ایی عواملریق شنایی پایدار در این صنعت  ضروری به  ظر می رید و می توان از طرعایت تمامی ابعاد زیست محاطی تویعه

 های بزرگی را برداشت.موثر در دیتاابی به تویعه پایدار کل کشور گا،

 

 منابع: 
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زشی در دهای وراین پژوه  کافی با هدف شنایایی راهبردها و پاامدهای تویعه پایدار زیست محاطی رویدا زمینه و هدف:

 ایران با ایتفاده از تحلال تماتاک ا جا، شده ایت.

سئولان مدیریت  فر از متخددان و م 18به این منظور ضمن گردآوری داده ها از طریق ا جا، مداوبه عماق با  روش کار:

م وله  امان ومضورزشی و محاط زیست  مجموعه ای از کدها و مفاهام ایتخراج گردید و از طریق تحلال تماتاک در صالب 

 های  هایی راهبردها و پاامدها بدیت آمد.

 

 مدیریت یبزامل ی پایدار زیست محاطی رویدادهای ورزشی شهای تح اق  راهبردهای تویعهبر ایاس یانتهها: یافته

یدار از پاویعه انزارهای یبز ورزشی  دولت و  اروهای پشتابان  یاایت گذاری پایدار ورزشی  ترویدادهای ورزشی  یخت

نرهنگ  امل تویعهشچنان پاامدهای تویعه پایدار رویدادها باشد. هم امه زیست محاطی رویدادها میطریق رویداد و  ظا،

ه معه  تویعراد جازیست محاطی  تویعه رویکرد پایدار در جامعه  ارت ای کافات محاط زیست کشور  ارت ای کافات ز دگی ان

 می باشند.  ری  تویعه ورزش کشور آینده

 وی راهبردی ریزریق بر امهمندی از راهبردهای شنایایی شده  می توان از طبا برریی  تایج این تح اق و بهره گیری:نتیجه

ادهای اطی رویدتوان در رایتای تویعه پایدار زیست محچنان با در ظرگرنتن پاامدهای بدیت آمده  میایتراتژیک و هم

 عه پایدار صنعت ورزش کشور گا، های موثرتری را برداشت. ورزشی و در  هایت در جهت توی

 ی پایدار  رویداد ورزشی  محاط زیست  راهبرد  تحلال تماتاکتویعه کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

یتاابی دای مطرح شده و از ورزش به عنوان ابزاری برای در چند یال گذشته  موضوع ورزش و محاط زیست به طور گسترده

ز یک یو اشود. ورزش و محاط زیست در ارتباط تن اتن ی با یکدی ر هستند  چنان که اصول تویعه پایدار  ا، برده میبه 

های مختل  تاثارگذار ایت و یالمت های محاط زیست بر یالمت و کارایی انراد در زمان تعلام و اجرای آموزشآلودگی

خشی بایت آثار مفاد یا زیان های دی ر ممکنزش  از ما ند بسااری نعالات( و از طرنی ور1) ا دازدورزشکاران را به خطر می

امدهایی ایت پا ها و یاز دگان تجهازات و ویایل ورزشی ممکنبرای محاط زیست داشته باشد. عملکرد مدیران ورزشی  تام

 (. 2داشته باشد که تاثار آن بر محاط زیست صابل برریی ایت)

ی وشی آموزشرعنوان  ی  بر امه های بازیانت عالوه بر کاه  تولاد ضایعات در طول برگزاری  بهچنان در رویدادهای ورزشهم

لها، ا موده و   د عملتویعه پایدار برای تماشاگران محسو  شده که به صورت ال و در یایر ابعاد ز دگی انراد جامعه می توا

ر تاکاد و ترویج (. از طرنی چنان ضرورتی د3شان باشد )بخ  آ ها در اجرای یازگاری های زیست محاطی در ز دگی روزمره

ر و بر کشو شود چرا که به علت شرایط محاط زیستی واکممسائل زیست محاطی  در کشورمان  از با  از پا  اوساس می

ی و عه صنعتویتیران  امطابق با گزارشات یازمان وفاظت از محاط زیست ایران در رابطه با تغاارات آ  و هوا در د اا و  از 

 ده به درآمد  اخالصای در اتمسفر  تشدید نرآیند گر، شدن زمان  ضرر وارتخریب محاط زیست و ایجاد تولاد گازهای گلخا ه

لص د  اخاملی )به ازای هر درجه انزای  گرمای زمان  انزای  ش  درصد مدرف آ  و تبخار و کاه   یه درصدی درآم

یست محاطی در ز( و با توجه به اهمات مسایل تویعه 4تی در کشور انزای  یانته )ملی(  لزو، توجه به مسائل محاط زیس

 به هستند مه جا صنعت ورزش  جوامع امروزی خوایتار ایجاد بستر منایب برای تولاد و شتا  الز، جهت ریادن به تویعه ه

 آشنایی جهت اییه کارگاه ای ورزشی ه ندرایاون یا و جوا ان و ورزش وزرات تویط گریخته و جسته به صورت  از ایران در

ایایی راهبردهای جهت شن جامعی راهبرد یا  ظا، گو هولی هاچ ایت  شده برگزار زیست محاط از وفاظت اصول با ورزشکاران

دارد و این موضوع   وجود باشد  پژوهشی هایبر یانته مبتنی ی پایدار زیست محاطی ورزش و پاامدهای آن کهموثر در تویعه

-ق  بتوان در جهت بر امهمندی از  تایج این تح او اماد هست با بهره شنایایی راهبردهای موثر در این رایتا گشته بر اهمات 

ر زیست ی پایدای پایدار و با تاکاد بر پاامدهای شنایایی شده  در جهت تویعههای ایتراتژیک و راهبردی تویعهریزی

 های موثری را برداشت. کشور گا،محاطی صنعت ورزش 

  شناسی:روش .2

زشی آشنا به موضوع  فر از از متخددان مدیریت ور 18ی عماق با برریی واضر به روش کافی و با ایتفاده از ابزار مداوبه

زش رزارت وپژوه   متخددان محاط زیست  مسئولان و مدیران کنو ی و یابق یازمان و اظت از محاط زیست  مسئولان و

دنمند گاری در این تح اق از  وع غاراوتمالی هو کماته ملی المپاک در صسمت مربوطه گردآوری شده ایت. روش  مو ه

شباع اها تا ود ای( برای ا تخا  اعضای هائت مداوبه ایتفاده شده ایت. مداوبه ظری و تکناک گلوله برنی )ز جاره

ام ترکاب مفاه تر مبا ی  ظری و تح ا ات پاشان شد تا ازا، به مطالعه عماقها اصدپ  از اتما، مداوبهادامه یانت   18 ظری

های های ثا ویه و تمها و  هایتا شنایایی مولفهگذشته  تجرباات پژوهش ر و  ظرات صاوبنظران به مراول بعدی تحلال داده

ردترین پرکارب وترین که از متعارف روش تحلال داده های گردآوری شده  تحلال موضوعی یا تماتاک ایتاصلی اصدا، شود. 

افی  کین پژوه  اای ایت. در های متنی مداوبه های کافی به ویژه در مرد،   اری و یا در تحلال دادهروش تحلال داده

ای چنان برمهگردید.  کنندگان در پژوه ( بررییشو دگان )مشارکتروایی درو ی از طریق ارائه  تایج به دیت آمده به آزمون

طول زمان  ها دربندی دادهینج  پایایی در این پژوه  از روش پایایی بازآزمون ایتفاده شد که به مازان یازگاری طب ه

 اشاره دارد.

 ها: یافته

 "راهبردها و استراتژی ها  ". یافته های حاصل از 1جدول شماره 
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ت یبز مدیریی پایدار زیست محاطی رویدادهای ورزشی شامل راهبردهای تویعههای صورت گرنته  بر ایاس مداوبه

یدار از ویعه پاانزارهای یبز ورزشی  دولت و  اروهای پشتابان  یاایت گذاری پایدار ورزشی  ترویدادهای ورزشی  یخت

نرهنگ  تویعهامل شچنان پاامدهای تویعه پایدار رویدادها باشد. هم امه زیست محاطی رویدادها میطریق رویداد و  ظا،

ه معه  تویعراد جازیست محاطی  تویعه رویکرد پایدار در جامعه  ارت ای کافات محاط زیست کشور  ارت ای کافات ز دگی ان

های ار رویدادیعه پایدهای مربوط به راهبردهای موثردر تو  ری  تویعه ورزش کشور می باشند.  مو ه کدگزاری و یانتهآینده

 ورزشی در 

 آورده شده ایت. 1جدول شماره 

 گیری: نتیجه

های تح اق  یکی از راهبردهای شنایایی شده  مدیریت یبز رویدادهای ورزشی می باشد. در این رابطه بایستی بر ایاس یانته

باشتر تاکاد  هرچند .ریزی تضمان گرددخدوصاً در مراول اولاه بر امه تمامی رویدادهای ورزشی زیستی مدیریت یالم محاط

اصل  اازمند آن ایت که از  این .دباید هدف اولاه باصی بما  زیستی و رنتارها باشد  کاه  اثرات محاط هاتعدیل روش باید بر

 مقوله مفهوم کد

یاستم  هدف گزاری و ارزیابی اثرات زیست محاطی  راه ا دازی

ه ر امهای اطالعاتی و ارتباطی  لزو، تحلال عوامل کالن محاطی  ب

 ریزی اصتضایی رویدادهای ورزشی

ریزی یبز رویدادهای بر امه

 ورزشی

مدیریت سبز 

 رویدادهای ورزشی

 ایت رار  ظا، یاستماتاک اجرایی  رعایت موازین زیست محاطی

 در رویدادهای ورزشی  بهره مندی بهانه از منابع 

یازمان دهی یبز رویدادهای 

 ورزشی

از  پااده یازی  ظا، یکپارچه بهسازی منابع ا سا ی  بهره مندی

ات ، ثبیازمان های مرد،  هاد و داوطلبان  وجود مدیران آگاه  لزو

 در مدیریت

 مدیریت منابع ا سا ی 

 ارزیابی و کنترل لزو، آیاب شنایی و بازخورد  وجود یاستم  ظارتی

یابی و آمای  یرزمان  ایتا داردیازی زیست محاطی در مکان 

 اماکن ورزشی

سخت افزارهای سبز  اماکن  تجهازات و ایتا دارد یبز

 ورزشی

دولت و نیروهای      دولت ومایت مالی دولت  ومایت معنوی و صا و ی دولت

بهره مندی از شهرداری ها  بهره مندی از  هاد های علمی و  پشتیبان

 بهره مندی از واماان ورزشی یبزدا ش اهی  

مندی از واماان مالی و یایر بهره

  هادها

جای اه مسایل زیست محاطی در ورزش  تعاان یازمان متولی  

گذاری در های  ورزشی و محاط زیست  یاایتتعامل یازمان

ی   هادهای آموزشی  بهره مندی از مزایای ارتباطات بان الملل

 مونق ال وبرداری از  مو ه های

یازی تویعه پایدار زیست  هادینه

 محاطی 
سیاست گذاری پایدار 

 ورزشی 

توجه به ماهات صنعت ورزش و رویداد  خدوصی شدن ورزش 

 کشور

 ارت ای یطح ورزش کشور

ق نرهنگ یازی از طریق رویدادهای ورزشی  ایجاد آگاهی از طری

ورزش  توجه به     ریا ه ها  صحه گذاری اصدامات زیست 

 محاطی

بهره مندی از جنبه ترویجی 

 رویدادهای ورزشی
پایدار از طریق توسعه

 رویداد

تعری  مشوق ها و جرایم زیست محاطی  تدوین ضوابط و 

 ایتا دارهای زیست محاطی

نظام نامه زیست  تدوین صوا ان زیست محاطی

 محیطی رویداد
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اگر این امکان وجود  دارد  این صبال اثرات باید کاه  یانته و یا با دی ر . وتی از آغاز هم اجتنا  گردد زیستی اثرات محاط

هم  باید به منظور کاه  اثرات  زیستی محاطچنان اصدامات . همجای زین گردد هالوژیهای مدیریتی یا تکنومحدوالت   ظا،

یکی دی ر از راهبردهای شنایایی شده یخت انزارهای یبز ورزشی  .در خالل رویداد ورزشی و هم پ  از آن به کار برده شود

ا  شان دهندۀ یک ا تخا  در ووزۀ مسئولات تنهمی باشد که شامل اماکن یبز و تجهازات یبز بوده و اماکن ورزشی یبز  ه

 باشد.اجتماعی ایت  بلکه یک تدمام مالی هوشمند می

 ایت گذاریداد و یا امه زیست محاطی رویشو دگان ومایت دولت و ایجاد  ظا،از دی ر ایتراتژی های بدیت آمده از مداوبه

ا   ورزشی یای مختلهریزی و تریام مراول زیربنایی رشتهپایدار ورزشی می باشد. تمامی صوا ان و م ررات باید در بر امه 

ر  فت در بمتکی  یازما دهی یک رویداد ورزشی  رعایت شو د و با توجه به دولتی بودن اصتداد کالن کشور و وجود یاختار

وعی ا  های خرد و کالن   اکثریت صنایع بزرگ کشور و صنعت ورزش کشور  الزا، واودهای دولتی ورزشی بیاایت ذاری

ن . بنابرایمی دهد ها را انزای چال  مواجه می باشد چرا که صدرت چا ه ز ی واودهای تابعه  صدرت صا ون گریزی این بخ 

   گری دولت در ووزه اصتداد ورزش  بایستی  ضمن اصالوات یاختاری در بخ  دولتی ورزش و کاه  وجم تددی

د که ندهایی بوو نرآی از مهمترین راهکارهاتویعه پایدار از طریق رویداد   ظارتی و کنترلی آن را وفو  موده و ت ویت کرد.

ای هین منظور بر امه ابه از آن بهره جست.  تویعه زیست محاطی رویدادهای ورزشیتوا د در متخددان معت د بود د می

اوطلبا ه شارکت دباشد و بر مهای جغراناایی و نرهن ی هدف گذاری شده باید به گو ه ای طراوی شود که متنایب با ویژگی

تویعه جوامع داشته  (. در  تاجه تویعه ورزش می توا د     ایایی در5ورزشی به منظور ایجاد شهرو دا ی نعال تأکاد کند )

 و  ی اجرا ما چ وباشد. بر امه های تدوین شده برای تویعه ورزش در کشورهای در وال تویعه و تویعه یانته مریو، ایت ا

 ن ایت که ماتوا د     تعاان کنندهای در رایتای تویعه پایدار جوامع داشته باشد.ارزیابی آ

ا ام  استنداپذیر    صدمات  اشی از ورزش یا صدمات وارده بر ورزش ضرورتاً اجتنا به گفته انراد مداوبه شو ده  اگر چه 

تر عمل هه مسئوال درک کنند و وتی بپذیر د کن امر ورزش  ورزشکاران و تماشاچاان اا درکارو دیت عالی چه مدیرانچنان

های ایتراتژی از طریقهای ورزشی در آن صورت ما ارد  تاثار مثبت دارد  که نعالات زیستی کردن آ ها بر شرایط محاط

 ا، ارزشیصی و  ظورزش تجسم اصول و موازین اخالیادشده بهبود کافات محاط زیست کشور به دور از ا تظار  خواهند بود. 

. از تندخدوص هس های ورزشی ال وهای عملکردی منایبی در اینورزشکاران به عنوان ایفاگران اصلی نعالات. خاص خود ایت

و ارت ای  الملل بان یطح در کشور  وضور ورزش جامعه ورزشی  انزای  هایزیریاخت یتوان از طریق تویعهطرنی می

د. ا جا، دا موثری را رویدادهای مهم  در رایتای تویعه ورزش کشور اصدامات امتااز مازبا یتدویر ورزش کشور از طریق کسب 

 باشد  پاشنهاد می دخر و کالن یطوح در ومایت و ریزی بر امه گاری  تدمام مستلز، زیربنایی عملکردهای که آ جا بنابراین از

اهکارهای بدیت مرتبط  از طریق ر علمی های پژوه  و تح اق این  تایج از ایتفاده با  ظرانصاوب و مدیران که گردد می

 .باشند تاثارگذار تویعه پایدار زیست محاطی ورزش کشور با مرتبط آتی های بر امه ریزی آمده  در

 

 منابع: 

حاط زیست و ی ورزشکاران و مدیران ورزشی  ا تشارت دنتر م(. ورزش و محاط زیست  ویژه1394پور  هومن )بهمن .11

 .9ورزش و جوا ان  ص ی پایدار وزارت تویعه

12. Nooij Md, Berg Mvd, Koopmans C. Bread or games? A social cost–benefit analysis of the 

World Cup bid of the Netherlands and the winning Russian bid. Journal of Sports Economics. 

2013;14(5):521-45. 

13. Kellison TB, Kim YK. (2014). Marketing pro-environmental venues in professional sport: 

Planting seeds of change among existing and prospective consumers. Journal of Sport 

Management. 28(1):34-48. 

 .25(  ورزش و محاط زیست  وزارت ورزش و جوا ان  ص 1394گزارش راهبردی وزارت ورزش و جوا ان ) .14
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15. Skinner, J., D. H. Zakus, et al. (2008). "Development through Sport: Building Social 

Capital in Disadvantaged Communities." Sport Management Review11(3): 253-275. 

 نرابررسی اجمالی توسعه پایدار با توجه به رویکرد اقتصادی در استخرهای استان ته

 

 ۳،حبیب هنری2اسدبگی، فاطمه دانشگر، هانیه 1پریسا ساریخانی

 

 .تهران  ایراندا شجوی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی  دا ش اه عالمه طباطبایی . 1

 )* ویسنده مسئول(.

 ایران تهران . دا شجوی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی  دا ش اه عالمه طباطبایی 2

 ان. ن  ایر. دا شاار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی  دا ش اه عالمه طباطبایی تهرا3 
Email:7.sarikhani@gmail.com  

 چکیده

یر د، در یرامامی مرتتویعه پایدار برآور ده  ااز وآرمان های ا سان ها   ه ن ط دریک کشور و یک منط ه که  زمینه و هدف:

یت.در اران شهری و مدی جهان و دروال و آینده ایت.دیتاابی به تویعه پایدار اصتدادی  یکی از مهم ترین اهداف بر امه ریزان

حاطی( به زیست م مت ابل ابعاد یه گا ه پایداری )اجتماعی  اصتدادی و ضمن صبول روابطاین رایتا  هدف از پژوه  واضر 

ن بعد رزیابی ایانج  و یبرریی اجمالی تویعه پایدار باتوجه به رویکرد اصتدادی در ایتخرهای ایتان تهران تاکاد داشته و به 

  پرداخته ایت.

ن مدیران فر از مدیران به روش تدادنی یاده ازبا  30حلالی ایت  که در آن تعداد ت-روش پژوه  واضر توصافی روش کار:

ه کمح ق یاخته  گاری شامل پریشنامهعنوان  مو ه آماری ا تخا  شد د. ابزار ا دازهایتخر های یرپوشاده ایتان تهران به

توصافی برای ز آمار به دیت آمد. ا ۷64/0 فر از متخددان مورد تایاد صرار گرنت  یپ  باآزمون آلفای کرو باخ عدد 8تویط 

زمون اده ها آدهای خا، ایتفاده گردید. روش آماری جهت تجزیه وتحلال بندی و خالصه  مودن دادهیازمان دادن  طب ه

 ایتفاده شد. Spss 21یک گروهی تویط  ر، انزار  Tنریدمن و

ریت مولفه مدی وجود دارد به جز ها  شان داد د که معناداری بان ماا  ان مؤلفه های اصتدادی تویعه پایداریانتهها: یافته

ی مولفه های د .وماا  ان تمامایت و رابطه معناداری وجود  دار093/0ا رژی که عدد مربوط به یطح معناداری آزمون 

ر دامل اصتدادی عایت و این م دار از یطح متویط باالتر ایت لذا مشخص می گردد عوامل مربوط به  3اصتدادی باالتر از 

وط به رتبه مرب التریناز ماان این مؤلفه ها  با یتخرهای یرپوشاده ایتان تهران در وضع مطلوبی صرار دار دتویعه پایدار ا

 اشتغال زایی و پایان ترین رتبه مربوط به مدیریت پسما د ماباشد.

ه ببه  تایج  ر ایت باتوجه تایج واصل از تح اق واکی از این ایت که عامل اصتدادی از وضعات مطلوبی برخوردا گیری:نتیجه

به  وجه مربوطتترین  دیت آمده ازماان مولفه های اصتدادی تویعه پایدار  باشترین توجه مربوط به مولفه اشتغال زایی و کم

هایی مرتبط نعالات ا جا، اشتر برتمرکز ب توا ند بامدیران میایدار ایت که مولفه مدیریت پسما د در عوامل اصتدادی تویعه پ

 را ایجاد و  تریبا مدیریت پسما د در بهبود عامل اصتدادی در تویعه پایدار ایتخرهای یرپوشاده شهر تهران وضعات مطل

 .کنند
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 تویعه پایدار  ایتخر  رویکرد اصتدادی. کلیدواژه ها:

 

 

 مقدمه:

 ی ایت وبهید وغربمفهومی ایت که هدف غایی آن باالبردن معاارهای ز دگی تما، مرد، ایت. مفهو، تویعه   سبتا جدتویعه 

ی ی پایدار ه جنبهکطور  زدیکی با نرآیند صنعتی یازی  وین مرتبط ایت. تویعه شهری پایدار باا  ر  وعی تویعه شهر ایت 

ااز ر تامان  ینده دای کنو ی را بدون به خطر ا داختن توا ایی  سل های آرا درخود وفو کرده ایت. به عبارت دی ر   اازه

ر ی ا سان ها   ه ن ط د(. تویعه پایدار برآور ده  ااز و آرمان ها1392هایشان برطرف می  ماید )اماری  روما اان و غفاری  

ایدار را ایتفاده (. هدف تویعه پ2013یک کشور و یک منط ه که تمامی مرد، در یرایر جهان و دروال و آینده ایت )وگنر  

ی توان تداد را مدر اص مع ول ومنایب از منابع طباعی بدا ام  بنابراین پدیده ای عمدتا اصتدادی ایت  برهمان ایاس پایداری

شه آوردن خد ن وارددر ایجاد رشد عادال ه و متوازن جامعه ا سا ی و تضمان بهره مندی تک تک ا سان ها در طول زمان  بدو

 (.1385به منابع زیستی  طباعی و نرهن ی تعری  کرد )جعفریان و عبدالحسان پور  

دادی ها   اصت ظرنات همه کشورهای ع ب ما ده تمنا دار د برظرنات و توان مادی ومعنوی کشور خود بافزایند و در پناه تما،

 ر متغارهای اصتدادی رای ابعاد کمی وکافی تغاار د(. تویعه اصتداد139۷صدرتمند داشته باشند )خرازیان  اخباری  نرجی راد  

. دیتاابی به تویعه (1395 ه به صورت مکا اکی  بلکه به صورت ارگا اک و زیستی در برمی گارد. )عطونی  جاویدان داروگر  

درکنار  ت شهریپایدار اصتدادی  یکی از مهم ترین اهداف بر امه ریزان و مدیران شهری ایت که باایجاد در ظا، مدیری

ااه ارجمند ی ابخ  ودیتریی به خدمات وامکا ات وبهره برداری از صابلات های اجتماعی یاکنان محله ای م دور می گردد ) و

 (.1388پوش  

  شناسی:روش

امل در ه در آن با شناخت عوامل اصتدادی مؤثر برتویعه پایدار وضعات این عوتحلالی ایت ک-روش پژوه  واضر توصافی

 یتخرهایاایتان تهران مشخص شده ایت  مطالعه بپردازد.جامعه مورد برریی در این تح اق شامل مدیران ایتخرهای 

د که به روش  فر از مدیران ایتخرهای یرپوشاده ایتان تهران بو 30یرپوشاده ایتان تهران ایت. وجم  مو ه تح اق  

فر ازمتخددان  8مح ق یاخته که تویط  اری شامل پریشنامهگعنوان  مو ه آماری ا تخا  شد د. ابزار ا دازهتدادنی یاده به

بندی و مان دادن  طب هبه دیت آمد. از آمار توصافی برای یاز ۷64/0مورد تایاد صرار گرنت یپ  باآزمون آلفای کرو باخ عدد 

گروهی تویط  یک Tهای خا، ایتفاده گردید. روش آماری جهت تجزیه وتحلال داده ها آزمون نریدمن وخالصه  مودن داده

 ایتفاده شد. Spss 21 ر، انزار 

 ها: یافته

ام و رآمدهای مست مشاهده می شود عدد مربوط به یطح معناداری آزمون مربوط به اشتغال زایی و د 1هما  و ه که در جدول 

و  001/0  امو عدد مربوط به یطح معناداری آزمون مربوط به درآمدهای غارمست 000/0مدیریت کاربری اماکن ورزشی 

( 05/0ای آزمون )ایت و این اعداد از م دار خطای صابل پذیرش بر 01۷/0و وفو   هداری اکویاستم  004/0مدیریت پسما د 

 05/0باشتر از  093/0کمتر ایت  لذا هم ی این مولفه ها معنار دار بوده به مولفه مدیریت ا رژی که داری یطح معناداری 

در  ظر گرنته  3رابر با ان ( بر این آزمون با توجه به م ااس پنج گزینه ای لاکرت م دار آزمون )ماا  بوده و معنادار  بوده لذا د

وشاده ای یرپشده ایت.مشخص می گردد که ماا  ان پایخ ها به یوال های مؤلفه های اصتدادی بر تویعه پایدار ایتخره

مامی مولفه های تماا  ان 1آ جا که طبق اطالعات جدول  برابر  است که باا  ر ود متویط ایت از 3ایتان تهران با عدد 

ار ر تویعه پایدایت و این م دار از یطح متویط باالتر ایت لذا مشخص می گردد عوامل اصتدادی د 3اصتدادی باالتر از 

 ایتخرهای یرپوشاده ایتان تهران در وضع مطلوبی صرار دار د.
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 . تهران ایتان دهایرپوش یایتخرها داریپا تویعه در یاصتداد .آمار توصافی متغارهای 1جدول 

 خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد متغییر

 11/0 62/0 98/3 30 اشتغال زایی

حفظ و نگهداری 

 اکوسیستم
30 80/3 ۷3/1 31/0 

مدیریت کاربری 

 اماکن ورزشی
30 61/3 55/0 10/0 

 19/0 06/1 60/3 30 پسماندمدیریت 

درآمدهای غیر 

 مستقیم
30 55/3 81/0 14/0 

 10/0 59/0 45/3 30 درآمدهای مستقیم

 18/0 98/0 31/3 30 مدیریت انرژی

 

 .آزمون ماا  ان برای     عامل اصتدادی در تویعه پایدار2جدول 

 متغییر

 سطوح بحرانی
اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری
 آماره آزمون درجه آزادی

 یطح باال
یطح 

 پایان

 62/8 29 000/0 98/0 ۷5/0 22/1 اشتغال زایی

حفظ و نگهداری 

 اکوسیستم
44/1 15/0 80/0 01۷/0 29 52/2 

مدیریت کاربری اماکن 

 ورزشی
81/0 40/0 61/0 000/0 29 04/6 

 09/3 29 004/0 60/0 20/0 99/0 مدیریت پسماند

درآمدهای غیر 

 مستقیم
86/0 25/0 55/0 001/0 29 ۷2/3 

 16/4 29 000/0 45/0 22/0 6۷/0 درآمدهای مستقیم

 ۷3/1 29 093/0 31/0 -05/0 68/0 مدیریت انرژی

 

(کم تر ایت 05/0(و این عدد از یطح خطای صابل پذیریرش )3ایت )جدول001/0از آ جا که یطح معناداری مورد مشاهده 

ؤلفه ها با مدرصد نرض صفر رد و نرض مخال  آن پذیرنته می شود و مشخص می شود رتبه هر یک از  95اوتمال  لذا با 

 یکدی ر متفاوت ایت شده و به تفکاک رتبه بندی شده ا د.

 برریی معناداری آزمون نریدمن3جدول 

 7۳/2۳ آماره آزمون
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 6 درجه آزادی

 30 تعداد

 001/0 معناداریسطح 

 

 .رتبه هریک از مولفه های اصتدادی بر تویعه پایدار ایتخرهای ایتان تهران4جدول 

 رتبه شاخص 

 5۷/5 اشتغال زایی

 10/4 مدیریت پسماند

 9۷/3 حفظ و نگهداری اکو سیستم

 90/3 مدیریت کاربری اماکن ورزشی

 8۷/3 درآمدهای غیر مستقیم

 42/3 درآمد های مستقیم

 18/3 مدیریت انرژی

 

 گیری: نتیجه

و  اعی  اصتدادیهما ند اغلب کالن شهرها در کشورهای در وال تویعه از معضالت زیست محاطی  اجتم-پایتخت ایران-تهران

پژوه   (.1392  غفارینرهن ی نراوا ی ر ج می برد که  شان دهنده تویعه  اپایدار دراین شهر ایت )اماری  روما اان و 

وجه یدار با تویعه پاتواضر ضمن صبول روابط مت ابل ابعاد یه گا ه پایداری )اجتماعی  اصتدادی و زیست محاطی(  به برریی  

ز یج واصل ات.  تابه رویکرد اصتدادی در ایتخرهای ایتان تهران تاکاد داشته و به ینج  و ارزیابی این بعد پرداخته ای

ان مولفه ده ازمااین ایت که عامل اصتدادی از وضعات مطلوبی برخوردار ایت باتوجه به  تایج به دیت آمتح اق واکی از 

 د در یریت پسمالفه مدهای اصتدادی تویعه پایدار  باشترین توجه مربوط به مولفه اشتغال زایی و کم ترین توجه مربوط به مو

هایی مرتبط با مدیریت پسما د در نعالات ا جا، تمرکز باشتر بر د باتوا نمدیران میعوامل اصتدادی تویعه پایدار ایت که 

یت به ذکر ا . الز،بهبود عامل اصتدادی در تویعه پایدار ایتخرهای یرپوشاده شهر تهران وضعات مطلو  تری را ایجاد کنند

 که انزای  آگاهی دراین زمانه برای مسئولان ضروری خواهد بود.

 منابع: 

عات عوامل نرهن ی موثر برمدیریت تویعه پایدار شهر (. برریی وض1392روما اان  مجاد  غفاری  علی ) اماری  مجتبی و-1

 .21-20تهران. مدیریت دولتی , ص 

رهای کوچک با رویکرد اصتدادی درشه-(. تباان پایداری اجتماعی1398بخشی  امار  وادری  محمدت ی ) وبرزگر  صادق -2

 1398راهبرد  یال باست وششم  شماره  ود وهفت  بهار  ندلنامه مجل  و تویعه پایدار.

ای  شهر (. پایداری شهری با   اهی به ویژگی های شهرهای ایران  هم1385ک و عبدالحسان پور  نرید )جعفریان  مزد-3

 برتر  طرح برتر  همدان  یازمان عمران شهرداری همدان.

 باتی تویعه پایدار شهری؛ تهران: جامعه شنایان.(. م1388وابخ   مهرداد و ارجمند یااه پوش  ایحق ) -4

ایدار  مجله (. اهمات و وضعات امنات اصتدادی در پاشبرد اصتداد پ2016ضا و جاویدان داروگر  ومادرضا )عطونی  غالمر-5

 . )به زبان ناریی(1395  خرداد 6تح اق ملل  جلد یک  شماره 
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امنات پایدار (. تحلال تاثار مولفه های تویعه اصتداد بر139۷الرضا )رازیان  هوال و اخباری  محمد و نرجی راد  عبدخ-6

 زدهم  اپپژوهشی  یال -منط ه مرزی )مورد مطالعه: منط ه مرزی بوراالن تایردشت(  ندلنامه جغراناایی یرزمان  علمی

 .139۷  زمستان 60شماره 

7-Wagner,M. (2013). `Green ` Human Resource Benefits: Do they matter as Determinants of 

Environmental       management system Implementation journal of Business 

Ethics,114(3),443-456 

 

بررسی ومقایسه میزان مهارت های فنی،انسانی وادراکی مدیران ادارات ورزش 

  وجوانان وهئیت های ورزشی استان کردستان

 2 ، لقمان کرمی1شیرکو میرکی 

 ا شجوی دکترای مدیریت ورزشی  واود ینندج  دا ش اه آزاد ایالمی   ینندج   ایراند-1

 ا شجوی دکترای مدیریت ورزشی  واود ینندج  دا ش اه آزاد ایالمی   ینندج   ایراند -2

*Email: (sherko_miraki@yahoo.com) 

 

  چکیده:

ی از امجموعه های ا سا ی در تاریخ واات اجتماعی بشر ایت. جوامع بشری ازمدیریت از مهم ترین تالش هدف: زمینه و

 یت هامهار یسه اپژوه  واضر ماز هدف  دهند.شود که هر کدا، وظایفی را ا جا، مییازمان ها با اهداف مختل  تشکال می

 بود. های هائت های ورزشی ایتان کردیتانی مدیران ادارات ورزشی و رئا  و ادراک یا سا  ی نن

 اهامل کلشپژوه   یباشد. جامعه آمار یمو به لحاظ هدف کاربردی  امایشیپ-افیروش پژوه  از  وع توص روش کار: 

 به منظور ن بودایتا یورزش یها ائته یها ا رئ انادارات ورزش و جوا ان ایتان کردیتان بود و همچن انو معاو  یرانمد

نوان جامعه مدیران از روش  مو ه گاری تما، شمار ایتفاده شد و به ع 22تعاان وجم  مو ه مدیران؛ کل مدیران و معاو ان 

داد ول مورگان تع فر شاغل درپست رئا   هائت های ورزشی ایتان کردیتان   با ایتفاده از جد 345ا تخا  گردید  و از  

ابزار ا دازه  به عنوان(1390) یانشار یریتیمد یپریشنامه مهارت هادیترس ا تخا  گردید د. از  فر به عنوان  مو ه به در 181

 .یدمست ل ایتفاده گرد یت یآزمون ها از داده ها  الو تحل یهجهت تجز اری ایتفاده شد گ

وجود ی ای ورزشهمدیران و رئا  های هائت  در دو جامعه  ارهان متغاب یها  شان داد تفاوت معنادار یانته یافته ها :

 ت.اوت ای  که می توان  تاجه گرنت مهارت های ننی  ا سا ی و ادراکی بان مدیران و رئا  های هائت ها متفداشت

 منظور به را ز،ال بسترهای باید مدیران ادارات ورزش و جوا ان و رئا  های هائت های ورزشی ایتان کردیتاننتیجه گیری: 

 یاز د نراهم مجموعه کاری خود در ا سا ی مهارت های به مؤلفه های مربوط به ویژه مؤلفه ها همۀ تویعۀ

 مهارت ننی  مهارت ا سا ی  مهارت ادراکی   رئا  هائت ها   کلمات کلیدی:
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در  رابرت کاتزهای مربوط به شغل مدیریت  ااز دار د. ای برای ا جا، وظای  و نعالاتهای ویژهمدیران به مهارت مقدمه :

و ننی  ااز دار د. الزمه مون ات هر یازمان به  تح ا ی  شان داد که مدیران به یه مهارت و شایست ی ایایی ادراکی  ا سا ی

ها در یی یازمانهای  سبی  مهم و ایا(. یکی از مزیت1385  های مدیر یا مدیران آن یازمان بست ی دارد )اومدیمهارت

چنان محاط رصابتی و  امطمئن  عامل  مدیریت آ هایت. با توجه به اینکه در د اای کنو ی در پشت هر ماشان بزرگ اصتدادی 

ها در ریادن به اهداف و  ا، یک مدیر به چشم می خورد بدون شک اعمال مدیریت اثر بخ  و کارا ضامن مون ات یازمان

هایی صرار دار د که به های ورزشی  از در زمره یازمان( باتوجه به اینکه یازمان1388)رضائاان  ایتراتژی های خود می باشد 

های مختل  مدیریتی داشته باشند گار د  باید مدیرا ی به روز و مجهز به مهارتطور مداو، در معرض تغاارات مختل  صرار می

  و جلب رضایت جامعه با طا  یالیق مختل  و متنوع از طرف تا بتوا ند پایخ وی  اازهای جدید یازمان از یک طرف و جذ

 دی ر باشند

 

 :تحقیقشناسی روش  

و  یرانمد اهپژوه  شامل کل یباشد. جامعه آمار یمو به لحاظ هدف کاربردی  امایشیپ-افیروش پژوه  از  وع توص

به منظور تعاان  ایتان بود یورزش یها ائته یها ا رئ انادارات ورزش و جوا ان ایتان کردیتان بود و همچن انمعاو 

از روش  مو ه گاری تما، شمار ایتفاده شد و به عنوان جامعه مدیران ا تخا   22وجم  مو ه مدیران؛ کل مدیران و معاو ان 

 فر به انراد شاغل درپست رئا   هائت های ورزشی ایتان کردیتان   با ایتفاده از جدول مورگان تعداد  345گردید  و از  

ابزار  به عنوان (1390) یانشار یریتیمد یپریشنامه مهارت ها فر به عنوان  مو ه به دردیترس ا تخا  گردید د. از  181

 یدمست ل ایتفاده گرد یت یآزمون ها از داده ها از الو تحل یهجهت تجز اری ایتفاده شد ا دازه گ

 نتایج: 

 

 یران و رئیس هیاتهای شهرستان و استان: تفاوت میزان مهارت های فنی در بین دو گروه مد1جدول 

 تی مستقل آزمون لوین

 F Sig  آمارهt df Sig 
اختالف 

 میانگین

تفاوت 

انحراف 

 معیار

%95سطح اطمینان   

 حد باال حد پایین

برابری فرض  نا

 واریانس
708/۳  056/0  

77۴/

5 
201 001/0  522/0  090/0  ۳۴۳/0  700/0  
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 تی مستقل آزمون لوین

 F Sig  آمارهt df Sig 
اختالف 

 میانگین

تفاوت 

انحراف 

 معیار

%95سطح اطمینان   

 حد باال حد پایین

برابری فرض  نا

 واریانس
809/1  180/0  0۳۴/۴  201 001/0  ۳52/0  087/0  180/0  525/0  

 

 : تفاوت میزان مهارت های ادراکی در بین دو گروه مدیران و رئیس هیاتهای شهرستان و استان۳جدول 

 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  ۴۴5/0  

176/

۴ 
201 001/0  ۳60/0  086/0  190/0  5۳0/0  

 

 گیری:نتیجه و بحث

  های تایج پژوهه با   تابج دال برتفاوت مازان مهارت های ننی   ا سا ی و ادراکی در بان دوجامعه مدیران و روئسا ایت  ک

ننی ایت که  همان همان توا ایی( هم یو وهمخوان هستند. مهارت ننی در واصع 1393(  شاکری )1394خضری و همکاران )

ایت زیرا  آشناترین ارت هانایول  از مطرح می کند. این  وع مهارت  اازمند کار با ابزار بوده واوتماال در م ایسه با یایر مه

ری دا    ه کارگابآید   مهارت ننی را توا ایی واصل از تجرباات  آموزش و کاررورزی در معمول ترین مهارت به شمار می

ک یه صورت بهای ادراکی صدرت درک مویسه وش ها  ننون و تجهازات الز، برای ا جا، کارهای خاص می باشد . مهارتر

ر هر دتغاار وواود کلی ایت ؛ یعنی مدیر تشخاص دهد که چ و ه هر یک از وظای  مختل  یازمان به دی ری وابسته ایت 

طریق  ن با و ازیی کارکرددهد. مهارت ا سا ی عبارت ایت از توا ارار میهای دی ر را تحت تاثار صها الزاماً صسمتیک از بخ 

ر ایجاد دیی مدیر ا سا ی  باا  ر توا اشود. در واصع مهارتدی ران که شامل درک ا  ازش و بکارگاری رهبری اثربخ  می

باط ا صرف ارتت خود ران اغلب اوصاآن انراد از امنات و آزادی جهت طرح ع ایدشان برخوردار باشند  ایت. مدیرمحاطی که در

ر بان همکاری د وتفاهم  بخ  و ایجادکنند. در اینجا منظور از مهارت ا سا ی توا ایی مدیر در ارایه کار اثربا دی ران   می

 گروهی ایت که هدایت و رهبری آ را بر عهده دارد.

 منابع :

 نرهن ی. هایپژوه  ا تشارات تهران . مدیریت و یازمان مبا ی(. 1385) مسعود   اومدی .1

ائه مدل بر های یه گا ه مدیریتی با یادگاری یازما ی در یازمان تربات بد ی و ار(. ارتباط مهارت1390انشاری  مدطفی ) .2

   پایان  امه کارشنایی ارشد  دا ش اه عالمه طباطبایی. AHPایاس 

دا ش اه  آموزشی گروههای مدیران عملکرد م ایسه (.1394خضری   ورجهان. طاهری  عبدالمحمد. و جمال زاده  محمد)  .3

  22  شماره 6دوره   رهاانتی  و در مدیریت آموزشی  پژوهشی -ندلنامه علمیمدیریتی.  گا ه مهارتهای یه  ظر از

 .188-165صفحه 

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


 

176 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
دهم ( . چاپ یاز ( . مبا ی یازمان و مدیریت   یازمان مطالعه وتدوین کتب علو، ا سا ی ) یمت1388رضایاان  علی .) .4

 .186-184دیریت دا ش اه تهران. ص 

ای مهارت های ننی  ادراکی و ا سا ی دباران تربات بد ی )برایاس مدل رابرت برریی م ایسه(. 1393شاکری  وماد ) .5

 .دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی -دا ش اه تبریز  ارشد  کارشنایی  امه پایان (.کاتز

  ور. ا،اا تشارات پ :. تهرانیبد  تاترب یاصول و مبا (. 1393وسن )  یخلج .6

 

 

 ورزشی دیپلماسیصلح بین المللی در مدل  تعیین جایگاه

 

 ۳محمد جواد رنجکش ،2مهدی طالب پور ،1*کامبیز عبدی

 

 )* ویسنده مسئول(.. دکتری مدیریت ورزشی  دا شکده علو، ورزشی  دا ش اه نردویی مشهد  ایران. 1

 .گروه مدیریت ورزشی و رنتار ورکتی  دا شکده علو، ورزشی  دا ش اه نردویی مشهد  ایراندا شاار . 2

 . ایتادیار گروه روابط بان الملل  دا شکده اصتداد و علو، اداری  دا ش اه نردویی مشهد  ایران. 3 

(ka.abdi@mail.um.ac.ir)*Email:  

 چکیده

دف هصلح ایت.  جادیا یهر گو ه بازتا  ایتفاده از ورزش برا یایای یهااز جنبه یکی یورزش یپلمایید زمینه و هدف:

 د.بو یورزش یپلماییدر مدل د یالملل ناصلح ب  اهیجا ناامطالعه واضر تع

ظر  و از  یفاک یاز  وع پژوه  ها یاز  ظر ایتراتژ  یادابن یپژوه  واضر از  ظر هدف از  وع پژوه  ها روش کار:

ود که در ب یمللال ناشامل خبرگان ب یبه شمار می آید. جامعه آمار یشیمااپ  اتاچ و  ی جمع آوری داده ها از  وع تح 

بره به خ 30د هدنمن یرا. با ایتفاده از روش  مو ه گتندداش کامطالعات آکادم یورزش یپلماییو د یپلمایید یووزه ها

به صورت  رگان  ظر خب یجمع آور یشامل پریشنامه مح ق یاخت برا یرابزار ا دازه گا تخا  شد د. ا یعنوان  مو ه آمار

 . شد یتفادهداده ها ا لاتحل یبرا یناز یشد. از روش دلف یباز طراو مها 

 

ه ی ورزشی کدهای دیپلمایی ورزش شد. برآمپلمایمدل دی تدو را د دلفی نازی منجر به تثبا لواصل از تحلا ج تایها: یافته

 عمومی دیته بندی/را به دیت آورد د در دو گروه برآمدهای صریح/خاص و برآمدهای ضمنی ۷/0برابر و باشتر از ود آیتا ه 

 شد د.

ه   تن  و تویعکاه قملت ها/دولت های متخاصم از طری نصلح با جادای  ی ورزشیپلمایبر ایاس مدل دی گیری:نتیجه

 یت.ارزشی ی وپلمایابط و مبادالت هدف  هایی غالب طرح و ابتکارات دیرو قملت ها/دولت های دویت از طری نصلح با

                                                 

 
 

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
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 دیپلمایی  دیپلمایی ورزشی  صلح  خبرگان  دلفی نازی کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

 ین بخشنعال شدن آ رایایت ز صلح جادیا یاز ورزش برا ایتفادههر گو ه بازتا   یایای یهااز جنبه یکی یورزش یپلمایید

 را موثر یازمانه  اصدامات یراب داریمحرک پا کیتوا د که می لادل نیبه ا ؛ایت موضوع به کل   ر کردیرو کیاز  ری اپذ ییجدا

 نی. بنابرا(1) دیآمیبه دیت ها دولت نااز بهبود روابط بنراتر از هر امور دی ری    صلح یبرصرار  یایادر یطح ی. کند جادیا

 هاابزار نیاز ا یکیورزش  .(2) هایتکی از آن  بدون شک یتوا د موثر باشد  و ورزشمیپری  مشروع این ایت که کدا، ابزار 

توا د     ( به این  تاجه ریاد د که ورزش می1394 اا و محمدی عزیز آبادی )التاامی .(5) ایت "صدرت  ر،"اعمال  یبرا

های ن موصعاتان بردیاز ده ای را در روابط بان المللی به خدوص صلح بازی کند ولی در برخی موارد هم بوده که برای از ب

دی خود شود که ورزش به خوموضوع اشاره می صلح آماز و تحریک دشمنی ایتفاده شده ایت. در بخ   تاجه گاری  به این

عجزه توا د به عنوان مهای ا سان ایت. تبادالت ورزشی بان دو کشور  می ه یاز ده ایت و  ه مخر ؛ بلکه ورزش هم از یاخته

ه ای یاز دتوا د     عمل کند اما این تبادالت  شان داده که ورزش یک ابزار واشاه ای در روابط بان المللی  است بلکه می

های ندرایاون ولمپاک ارا در روابط بان المللی بازی کند. یازمان ملل باید با تشکاالت بزرگ ورزشی مثل کماته بان المللی 

ها شود تا ملتبان المللی ورزشی همکاری باشتری داشته باشد. ایجاد صلح و همکاری  دالیل عمده ایت که یبب می

اشد این ایت که (. یوال ایایی که صابل طرح می ب6مال آشکارا تشویق و ترغاب کنند )مشارکت در رویدادهای ورزش را کا

اصم را ای متخهدیپلمایی ورزشی چ و ه و یا از طریق چه مکا اسمی می توا د امکان دیتاابی به صلح بان ملت ها/دولت 

( 2018) مکارانهلمایی ورزشی عبدی و ایجاد کرده و یا صلح بان کشورهای دویت را تویعه بخشد. در این رایتا  مدل دیپ

ا که پتا سال ر ( عمده منابع ورزشی 2019(. بر ایاس مدل دیپلمایی ورزشی عبدی و همکاران )۷می توا د راه شا باشد )

( 2018همکاران ) (. همچنان  عبدی و8بهره گاری در نرآیند دیپلمایی را داشته ا د در یه دیته طب ه بندی  موده ا د )

ل ا به تفدارورزشی  منابع ورزشی به برآمدهای مطلو  دیپلماتاک "ایتراتژی های تبدیل"های الز، را در صالب های  مکا اسم

ه ورزشی و بهر (. پریشی که باصی می ما د این ایت که در صورت ا تخا  یک یا چند منبع دیپلمایی9معرنی  موده ا د )

 اه صلح و جای هایی برای طرح های دیپلمایی ورزشی صابل تدور ایتگاری از ایتراتژی های هوشمندا ه تبدیل  چه برآمد

 یمللال نالح بص  اهیجابان المللی در بان برآمدهای محتمل  در کجا صرار خواهد گرنت. از این رو هدف مطالعه واضر  تعاان 

  ( می باشد. 2019ی عبدی و همکاران )ورزش یپلماییدر مدل د

  شناسی:روش .2

چ و  ی  ز  ظرابوده و  یفاک یاز  وع پژوه  ها یاز  ظر ایتراتژ ؛یکاربرد یز  ظر هدف از  وع پژوه  هاپژوه  واضر ا

مللی گان بان الخبر یرا جا، شد. جامعه آما نیبه شمار می آید که به صورت آ ال یشیمااپ  اتاجمع آوری داده ها از  وع تح 

هدنمند  یراوش  مو ه گبود د که با ایتفاده از ر یالملل ناخبره ب 30مطالعه شامل  نیا ی مو ه آمار ووزه دیپلمایی بود د.

شد  یراوطباز  مها ظر خبرگان  به صورت   یجمع آور یشامل پریشنامه مح ق یاخت برا یراا تخا  شد د. ابزار ا دازه گ

. از روش ر یوال بوده یکامنت ها در ا تها/به همراه بخ   ظرات کرتال یراا دازه گ اسادر م  یا نهیگز 5 یکه شامل یواالت

ایبات در حوه محو   یرابهره گ لیدال  یی.  مراول اجراشدشده ایتفاده  یجمع آور یداده ها لاتحل یبرا یناز یروش دلف

که ود آیتا ه  شرح داده شده ایت. صابل ذکر ایت لا( به تفد2019و  2018و همکاران ) یدر مطالعه عبد یناز یروش دلف

  بوده ایت. 0,۷ مره  لعه مطا نیدر ا یناز یرد هر گزاره در روش دلف ایو  رشیپذ

 ها: یافته

درصد بود.  43,6یال با  60تا  51 یین یین خبرگان مربوط به رده  ینراوا  نیشترا شان داد ب یفاتوص یها انتهی یبرری

مربوط به  خبرگان تامل یدرصد نراوا  نیشتراب ن ادرصد؛ همچن 63با  مردانمربوط به  تاجنس ینراوا  نیشتراب ن اهمچن

در بخ  دلفی نازی که در  داشتند. یمدرک دکتر یدرصد خبرگان دارا 93,3بود؛  درصد 26,6۷با  کایمتحده آمر االتیکشور ا

ا د اول دلفی  تایج ر (2018)عبدی و همکاران   1دو را د به ا جا، ریاد؛ در را د اول با توجه به بهره گاری از ایتراتژی محرک

                                                 
1 Stimulus Strategy  
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 تاجه تحلال را د دو، منتج به  نازی از لحاظ آماری صابل ایتناد  بود و ن ط  ظرات خبرگان در مدل اولاه برآمدها اعمال شد.

 ییو کسب اجماع از طرف خبرگان  مدل  ها یناز یدلف ،را د دو جیبا اوتسا   تاتثبات برآمدهای دیپلمایی ورزشی بود. 

 ده ایت. ش ارائه 2 در شکل یورزش یپلمایید

 
 

 گیری: نتیجه

بر طبق مدل معرنی شده  هدف  هایی تالش های دیپلمایی ورزشی ایجاد و تویعه صلح ایت. ایجاد صلح بان ملتها/دولتهای 

متخاصم و تویعه صلح بان ملت ها/دولت های دویت. الز، به یادآوری ایت که اهداف متنوعی برای تالش های دیپلمایی 

ن نرهن ی  نهم و درک مت ابل/دوجا به  اعتماد یازی  ایجاد/تویعه بر د ورزشی می توان در  ظر گرنت از جمله ارتباطات با

اگرچه دولت های مختل  اهداف متفاوتی را طراوی و بکارگاری طرح های ملی  شهرت کشور و مجذو  یاختن مخاطبان. 

ط بان کشورهای دیپلمایی ورزشی د بال می کنند اما کسب صلح از طریق کاه  تن  بان کشورهای متخاصم و تویعه رواب

دویت بساار صابل توجه ایت. دیپلمایی نوتبال بان ترکاه و ارمنستان  دیپلمایی نوتبال و کشتی بان ایران و ایاالت متحده 
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آمریکا  دیپلمایی کریکت بان هند و پاکستان و ...  مو ه های شناخته شده از تالش های ابتکارات دیپلمایی ورزشی در 

ق کاه  تن  و عادی یازی روابط بان کشورهای متخاصم می باشد. مدل دیپلمایی ورزشی عبدی رایتای ایجاد صلح از طری

 ( تالش دارد  مو ه های تاریخی را تباان  ماید.2019و همکاران )
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 بررسی وضعیت توسعه  سپک تاکرا در ایران

 ۴،محمدصادق وقارکردآبادی۳،مینا مالئی2نژاد،رحیم رمضانی 1*محبوبه تجدد

 ل(سنده مسئویران) ویکارشناس ارشد مدیریت رویداد ورزشی  دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه گاالن  رشت  ا-1

 یتاد مدیریت ورزشی  دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه گاالن  رشت  ایرانا-2

 د ی و علو، ورزشی  دا ش اه گاالن  رشت  ایرانیریت ورزشی   دا شکده تربات بایتادیار مد-3

   رشت  ایراندا شجوی دکتری مدیریت ورزشی  دا ش اه گاالن -4

Email: mahbobeh.tajaddod@yahoo.com* 

  چکیده

بخ  برگزار می  5شود و با توجه به اینکه مساب ات آن در یپک تاکرا به عنوان یک رشته ورزش جدید و مهاج محسو  میمقدمه:

 ی از وضعاتمند آگاههای ورزشی  اازریزی تویعه رشتهشود  از جهت توزیع مدال یک رشته پر اهمات می باشد.از آ جا که بر امه

یی شده های کشور بررورزش یپک تاکرا درایتان یانت یباشد؛ دراین پژوه  مازان تویعهها میموجود و یاختار عملکردی آن

 ایت.

امعه ی بود. جها مادا آوری دادهتحلالی  از لحاظ هدف کاربردی و از  ظر روش جمع–این پژوه  از  وع توصافی شناسی:روش

وه  . ابزار پژا  شد دهای کشور بود د.  مو ه آماری به صورت  مو ه گاری تما، شمار ا تخآماری شامل مسئولان کماته های ایتان

ی بود. روای ساب اتیریاخت و امکا ات  منابع ا سا ی  یاختار و تشکاالت  رویداد وممح ق یاخته شامل چهار بعد ز ایپریشنامه

بندی در وصافی و رتبهتهای ها از روشمتخددان تأیاد گردید. جهت تحلال داده فر از  13محتوایی پریشنامه با ایتفاده از  ظرات 

 ایتفاده گردید.SPSSو EXCELانزارهایمحاط  ر، 

رای ه ترتاب دابشکاالت تا  شان داد که عوامل رویداد و مساب ات منابع ا سا ی زیریاخت و امکا ات  و یاختار و هیانته ها:یافته

 باالترین  گلستان وهای مرکزی ز جان در این رشتۀ ورزشی  ایتانبود د.  هاباشترین تأثار در تویعۀ رشته یپک تاکرا در ایتان

این  هاییانت ی صرار داشتند.یانتهترین یطوح تویعهای اصفهان  تهران و خوزیتان در پائانهیانت ی را داشتند و ایتانیطح تویعه

ها کمتر ندرصد از ایتا 33 ودودیانته  های ایران در یطح تویعهدرصد از ایتان 5تاکرا ن طحدود پژوه   شان داد در رشتۀ یپک

 .ارزیابی شد دها تویعه  اانته درصد از ایتان 62یانته و ودود تویعه

ای هیتراتژیارد که اهای کشور به لحاظ تویعه یپک تاکرا  ضرورت ددار بان ایتانبا توجه به وجود  ابرابری معنی گیری:نتیجه

ویعه تی به این دیتااب های پژوه  برایآتی ا جمن یپک تاکرا مبتنی بر تویعه متوازن و کاه   ابرابری باشد. با عنایت به یانته

ز ات هر یک اها  اولویت و ترتاب اهمای تویعۀ یپک تاکرا در هر یک از ایتانریزی منط هشودکه برای بر امهپاشنهاد میمتوازن 

  ابعاد رویداد و مساب ات  منابع ا سا ی  زیریاخت و امکا ات و یاختار و تشکاالت مورد توجه صرار ب ارد.

 های ایتا ی   ابرابری.کماتهیانت ی  یپک تاکرا  تویعۀ ورزش  تویعهکلیدواژه:
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 مقدمه

ن ت به ا سالی خدمکهدف  هایی تویعه بهبود توا مندی های ا سا ی   گسترش ا تخا  ها و نرصت های انراد جامعه و به طور 

به  هاویاختارهاها نرایندها یاستمنرایندیایتکهبهموجبآ فرصت شورز ۀتویع(. 138۷و بشریت ایت.)باصری و نرهادی کاا 

طح یود را به خملکرد ها در ورزش و تفریحات شرکت کنند و یا عای باید ایجاد شود تا انراد جامعه بتوا د در همه گروهگو ه

  یشوراجتماعی هر ک-معت د د تویعه اصتدادی( 2010)2مورآو. .(1392مورد  ظرشان ارت اء بخشند )گوهرریتمی و همکاران  

ی  های ورزشای یازمانههای ورزشی کشور  یاختارها و رویهیاایت عالوه بر این  .گذاردمیبر  تایج و عملکرد ورزشی تأثار 

ایتفاده از  ش آموزشی ای ورزش  مازان تویعه ورزهای ایتا ی ورزش  یاستم ایتعدادیابی  محاط ریا هها و ایتراتژیبر امه

زشی های ورهای مختل   وجود صهرما ان و ایطورهژیک صوماتوهای تکنولوژیک در عرصه ورزش  خدوصاات نازیولپاشرنت

 حسو م صهرما ی  یعه ورزشتوا ند از جمله عوامل توهای دویتی و اجتماعی  از میایتان به عنوان ال و و تأثار خا واده  گروه

ر ان اثرگذایک ایت ا ییانت ی ورزش صهرمتوا ند بر تویعههای زیادی وجود دار د که میشو د. بنابراین  شرایط و زمانهمی

نده د تعاان کنتوا نیها کدامند و تا چه ا دازه مباشند  اما اطالعات دصا ی در دیترس وجود  دارد که این شرایط و زمانه

جدید و مهاج  یپک تاکرا به عنوان یک رشته ورزش(. 139۷و همکاران   یانت ی ورزش صهرما ی آ ها باشند)مالییتویعه

پر اهمات می  بخ  برگزار می شود  از جهت توزیع مدال یک رشته 5جه به اینکه مساب ات آن در شود و با تومحسو  می

 های ایران بود.یانت ی ورزش یپک تاکرا در ایتانلذا هدف از این مطالعه برریی وضعات تویعهباشد.

 شناسی پژوهشروش

اکرا بود. های ایتا ی نعال کشور در رشته یپک تامایشی بود. جامعه آماری شامل همه کماتهپ -روش پژوه  از  وع توصافی

مح ق  امه پری  ای و اینادی ومطالعه کتابخا ه برایاس مو ه آماری به صورت تما، شمار ا تخا  شد د. ابزار پژوه   

د اصلی؛ چهار بعا در بعد تدوین و تنظام شد که در آن یعی شد عوامل اثرگذار بر تویعه ورزش یپک تاکر 4ی در صالبایاخته

 امه  أیاد پری   از تشامل منابع ا سا ی  یاختار و تشکاالت  رویداد و مساب ات و  زیر یاخت و امکا ات دیته بندی شود. پ

ه صورت ب   امه  فر از متخددان و کارشنایان ورزش یپک تاکرا و ایاتاد مدیریت ورزشی )روایی محتوایی(  پری 13تویط 

، یازی با آمار توصافی در  رهای پژوه  در صسمت آمادهها اریال شد. دادهایتان اینتر تی برای مسئوالن

 ی یطح بندیو در صسمت محایبۀ وزن با روش مک گرا اهان و آزمون همبست ی پاریون و همچنان برا( Excel2013)انزار

 ( ایتفاده گردید.SPSS23در  ر، انزار)KMEANSای ها از روش م ایسهایتان

 پژوهش یافته های

اختار و یا ات  و  شان داد که عوامل رویداد و مساب ات منابع ا سا ی زیریاخت و امکهای این پژوه  به طور کلی یانته

های یتانرزشی  ادر این رشتۀ وبود د.  هاتشکاالت به ترتاب دارای باشترین تأثار در تویعۀ رشته یپک تاکرا در ایتان

ترین یطوح انهای اصفهان  تهران و خوزیتان در پائیانت ی را داشتند و ایتانیطح تویعهمرکزی ز جان و گلستان  باالترین 

های ایران در یطح درصد از ایتان 5تاکرا ن طحدود های این پژوه   شان داد در رشتۀ یپکیانت ی صرار داشتند.یانتهتویعه

ها تویعه  اانته درصد از ایتان 62( و ودود 2یانته )یطح ها کمتر تویعهدرصد از ایتان 33 ودود(  1یانته )یطح تویعه

 ( ارزیابی شد د.3)یطح 

 

 کشور هاییپک تاکرا در  ایتان یانت یتویعه سهی. م ا1جدول

 نام استان ردیف
منابع 

 انسانی

و  ساختار

 تشکیالت

و  رویداد

 مسابقات

و  زیرساخت

 امکانات
 جمع کل

سطح 

توسعه 
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 یافتگی

 1 14/50 3/13 6/50 0/15 4/۷3 مرکزی 1

 2 ۷/22 0/85 3/45 0/03 2/90 ز جان 2

 2 6/52 1/42 2/4۷ 0/0۷ 2/56 گلستان ۳

 2 5/95 0/95 3/38 0/08 1/54 صزوین ۴

 2 5/46 1/29 2/40 0/13 1/65 کرما شاه 5

 2 5/0۷ 1/04 1/96 0/21 1/8۷ ایال، 6

 2 4/84 0/۷9 1/88 0/0۷ 2/10 گاالن 7

8 
چهارمحال 

 بختااری
1/25 1/36 1/12 0/86 4/59 

2 

 2 4/29 1/۷9 0/45 0/16 1/90 یمنان 9

10 
خرایان 

 شمالی
1/15 0/11 0/96 1/0۷ 3/29 

3 

 3 2/82 0/80 0/89 0/03 1/08 کرمان 11

 3 1/9۷ 0/53 0/۷1 0/10 0/63 لریتان 12

1۳ 
یاستا، و 

 بلوچستان
1/06 0/04 0/60 0/21 1/91 

3 

1۴ 
آذربایجان 

 شرصی
0/62 0/10 0/81 0/36 1/89 

3 

 3 1/51 0/49 0/29 0/08 0/66 ماز دارن 15

 3 1/3۷ 0/40 0/55 0/04 0/38 همدان 16

 3 1/10 0/13 0/60 0/02 0/35 صم 17

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

19 
خرایان 

 رضوی
0/32 0/05 0/25 0/29 0/91 

3 

20 
آذر بایجان 

 غربی
0/32 0/0۷ 0/22 0/24 0/84 

3 

 3 0/80 0/1۷ 0/19 0/01 0/43 نارس 21

 3 0/53 0/14 0/08 0/01 0/30 اصفهان 22

 3 0/52 0/08 0/15 0/03 0/2۷ تهران 2۳

 3 0/41 0/19 0/02 0/03 0/18 خوزیتان 2۴

 

 بحث و نتیجه گیری

شود  به که  امطلو  تشخاص داده میشود یک  ظا، اجتماعی از شرایط خاصی تویعه مجموعه تغااراتی ایت که موجب می

شود و هدف یوی شرایط بهتر ورکت کند یا به عبارت دی ر  تویعه نرایندی جامع و نراگار ایت که به ویاله ا سان آغاز می
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آن بهبود بخشادن به شرایط زیستی کلاه انراد جامعه ایت. در جمع بندی  هایی ابعاد به ترتاب ایتان های مرکزی  ز جان  

تان  صزوین  کرما شاه  ایال،  گاالن  چهارمحالبختااری  یمنان  خرایا شمالی  کرمان  لریتان  یاستا وبلوچستان  گلس

آذربایجا شرصی  ماز دارن  همدان  صم  هرمزگان  خرایا رضوی  آذربایجا غربی  نارس  اصفهان  تهران و خوزیتان صرار گرنتند 

بودن در بعد رویداد و مساب ات و منابع ا سا ی جز ایتان های تویعه یانته صرار  که ایتان های مرکزی و ز جان به علت غنی

گرنتند زیرا با شرکت در تمامی رصابت های مربوط به یپک تاکرا و همچنان مازبا ی در بخ  مساب ات و اردوهای ملی یطح 

افات آموزش در این ایتان ها باال می باشد. در  کافات ایتان را باال برده و با داشتن باشترین تعداد مرباان و بازیکنان ملی ک

بعد زیر یاختار و امکا ات داشتن یالن منایب برای تویعه یانت ی اهمات دارد در والی که ایتان های تهران و خوزیتان  

تاکرا  های کشور به لحاظ تویعه یپک دار بان ایتانبا توجه به وجود  ابرابری معنیدارای یالن های منایب  می باشند.

های های آتی ا جمن یپک تاکرا مبتنی بر تویعه متوازن و کاه   ابرابری باشد. با عنایت به یانتهضرورت دارد که ایتراتژی

ای تویعۀ یپک تاکرا در هر یک از ریزی منط هشود که برای بر امهپژوه  برای دیتاابی به این تویعه متوازن پاشنهاد می

اهمات هر یک از ابعاد رویداد و مساب ات  منابع ا سا ی  زیریاخت و امکا ات و یاختار و تشکاالت ها  اولویت و ترتاب ایتان

های متولی در ووزه یپک تاکرای کشور ها به یازمانمورد توجه صرار ب ارد. عالوه براین با توجه به  ابرابری موجود بان ایتان

 بندی شو د.ای صطبها به لحاظ وجود منابع و ایتعداد منط هشود ال وی ت سام کار ملی  تدوین و ایتانپاشنهاد می

 

 منابع

ع مداری (. طراوی ال وی ذینف1392وماد رضا؛ کوزه چاان هاشم؛ اماری  مجتبی؛ هنری  وباب.) گوهرریتمی  .1

-1  ص 3  پااپی 2  ش 2وزارت ورزش و جوا ان با تاکاد بر مشروعات یازما ی. شریۀ مدیریت و تویعه ورزش. دورۀ 

1۷. 

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. 

و د  ابرابری تویعۀ ورزش تحلال ر(.1392پور  محمد.)ی  مجاد؛ جوادی ژاد  روام؛ یایور  مانا؛ رمضا یمالئی .3

 .49-29  ص 13  پااپی 1رزش  یال هفتم  شمارۀ وهای ایران.و تویعۀ صهرما ی در ایتان

 امۀ ندل (. تحلال عوامل مؤثر بر شاخص تویعۀ ا سا ی در ایتان ز جان.138۷کاا  علارضا.)باصری  باژن؛نرهادی .4

 .5-23  ص 4۷های اصتدادی  یال شا زدهم  شمارۀ ها و یاایتپژوه 
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 یدارو نقش آن در توسعه پا یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبانیمدل م

 ۴، ابراهیم علیدوست قهفرخی۳، سید نصرااهلل سجادی2، مجید جاللی فراهانی1میرقائمی*سید محمد حسن 

. نرایران  ادا ش اه ته  تربات بد ی و علو، ورزشی ۀدا شکد  یورزش تیریگروه مد ی ورزش تیریمد یدکتر یدا شجو. 1

   مسئول(. سندهی)* و

  .رانیادا ش اه تهران    یو علو، ورزش یبد  تاترب ۀدا شکدی  ورزش تیریگروه مد  یورزش تیریمد . دا شاار2

 .انریدا ش اه تهران  ا  یو علو، ورزش یبد  تاترب ۀدا شکد  یورزش تیریگروه مد  یورزش تیریمد. ایتاد 3

  .رانیادا ش اه تهران    یو علو، ورزش یبد  تاترب ۀدا شکد  یورزش تیریگروه مد  یورزش تیریمد ارادا ش. 4
                                       *Email: )hassan_sajjad6544@yahoo.com)  

 چکیده      

ده جلب کر . رویدادهای بزرگ ورزشی موضوعی ایت که توجه پژوهش ران ووزه مدیریت ورزشی را به خودزمینه و هدف: 

 اشد.می ب  ریداو     آن در تویعه پا یورزشبزرگ  یدادهایرو ازبا یمدل م ایت. در این رایتا  هدف از پژوه  واضر

ه  پژو ی اینجامعه آمار .شدا جا،  ادا یایت که به صورت م اختهآم ا اتاز  وع تح و  افیپژوه  واضر توص روش کار:

اخص های فهو، شمو  یبزرگ ورزش یدادهایایتادان و صاوب  ظران آشنا با رو اهاز انراد متخدص و خبره  کل افیدر بخ  ک

، امر ا جا انتخددبا م یبه ود اشباع  ظر ادنو تا ری یبخ  به صورت گلوله برن یندر ا اری مو ه گ .هستندتویعه پایدار 

اون دارین اسهئر ائته یو اعضا ارانرویا  دب اک المپ یمل اتۀمسئوالن کم اهشامل کل یجامعه آمار یو در بخ  کم گرنت

ه از  ظر ا ایتفادپژوه   پریشنامه مح ق یاخته بوده که ب نیدر ا یراابزار ا دازه گهستند.  و یابق( ی)نعل یورزش های

 یدیاتا یاملع لاحلتمشخص و یپ  با ایتفاده از  یعوامل اصل  یاکتشان یعامل لاو با تحل دیاآن تا یصور ییکارشنایان روا

) یه ها از آمار ایتنباطداد لاو تحل هیتجز ی. براشدمحایبه  96/0 زاکرو باخ   یآلفا بیصرار گرنت. ضر دیامرتبه دو، مورد تا

در یطح   lisrel 8,80و  21 سخه  SPSS طمحا در ها آزمون نیاو ( رهاچند متغ وناو رگری ر  اآزمون کلموگروف ایم

    % ا جا، گرنت. 5ی معنا دار

ت شناختی ز عوامل جمعااماا  ان و درصد نراوا ی هرکدا، شامل دو بخ  ایت. ابتدا آمار توصافی ایت که در آن ها: یافته

های شود که از آزمون تحلال عاملی تایادی برای شنایایی گویهشود. در بخ  دو،  از آمار ایتنباطی باان میباان می

 ایت.   ها  شان داد د مدل پژوه  از برازش مطلوبی برخوردار یانتهپریشنامه ایتفاده خواهد شد. 

  تایجود. ب داریه پاو     آن در تویع یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبا امدل م ارائه از پژوه  واضر  یهدف اصل یری:گنتیجه

رهن ی  عی و ن شان داد  مازبا ی رویدادهای بزرگ ورزشی در تویعه پایدار     مهمی دارد و بر روی شاخص های اجتما

  ی و یاایی تاثارات زیادی دارد.اصتداد زیست محاطی 

  یایاتویعه ی  یاجتماع هییرما  یطامح ستیزتویعه   یتویعه اصتداد  یورزش یدادهایرو کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

که  ال منانع نراوا یماالدی رایج شد و برگزاری رویدادهای ورزشی امروزه به دل 90اصطالح رویدادهای ورزشی از اواخر دهه 

ا کرده ا ی پادیاایی  اجتماعی و زیست محاطی دارد  برای تمامی کشورها اهمات نراودر زمانه های اصتدادی  نرهن ی  

 یها یو باز کالمپاجنب   داریصدد دارد که تویعه پا کاالمپ یالملل ناب تهاکم 2020 کادیتور کار المپ ی(. با معرن1)ایت

  یبا انزا شهامه یورزش یدادهایرو (.2یت)متمرکز ا یاصتداد راثاعمدتا بر م یورزش دادیرو راثارا وفو کند. م کاالمپ

 زباناهر مشا به ر یالملل ناو ب یشده گردش ران داخل یو بازیاز دیجد یها ریاختیهمراه ایت. ز زباناگردش ران به شهر م

صل شده وا اردیو تویعه پا ستیز طاوفاظت از مح یاز رصابت و نرهنگ  به یو یبزرگ  ورزش یدادهایکند. کل رو یجذ  م

 یراشکل گ  یا سجا، اجتماع  یمحل یز دگ تافاتوا د مشارکت در ورزش  بهبود ک یم یبزرگ ورزش یدادهایرو (.3ایت)

 (.4دهد)  یرا انزا یرجنرهنگ خا ایکشور  کیعالصه به  جادیو ا زباناجامعه م یپریت غرور و وطن  یاجتماع هییرما

بزرگ  ددایرو کی یگزاردار د. بر زا  یایاو ی ینرهن   یخیتار راتابلکه تأث  ی ه تنها منانع اصتداد یبزرگ ورزش یدادهایرو

را به  یشهر یها ریاختیبه تویعه ز دنادارد و یرعت بخش یبر صادرات مل یمثبت و آمار صابل توجه راتأث کامثل المپ

 ید  براخواهند بو متمرکز یایاو ی ینرهن   یاجتماع  یاصتداد راتاتأث یبر رو یبزرگ ورزش یدادهایرو (.5آور د) یوجود م

درصد بر  9.6درصد به  18.4را از  یکاراب زاناشد که م لیتبد ییاروپا ایمنط ه پو کیبه  1992باریلو ا در یال  کامثال  المپ

 و یرگ ورزشبز ادهاییدرو زبا یایوال ایت که  مدل م ینبد بال پایخ به ا اقتح  ینرو مح ق با ا جا، ا یناز ا (.6گردا د)

 ؟   چ و ه ایت   یدار    آن در تویعه پا

  شناسی:روش .2 

ژوه  بر پ نیاابتدا روش کافی و یپ  روش کمی می باشد. که روش پژوه  آماخته از  وع تحلال عاملی تایادی ایت  

 هانتیختار یا مها  های با ا جا، مداوبه یفابخ  ک درایت.  یفاتوص یو از  وع پژوه  ها یکاربرد  اتاهدف از تح  یمبنا

به ود اشباع  دناا ریو ت ی فر( بدورت گلوله برن18) نهازم نیدر ای ورزشبزرگ  یدادهایصاوب  ظران آشنا با روایاتاد و با 

 یته گردآورپریشنامه مح ق یاخ قیپژوه  از طر یبرا ازامورد   یکم های داده  پژوه  یکم بخ  درا جا، شد.  ی ظر

ها در  داده لاحلتو  هیزتج یایتفاده شد. برا اراو ا حراف مع ناا  ام  ینراوا  یاز جداول   مودارها یفادر بخ  آمار توص شد

 نااعت یو، برادرتبه م یدیاتا یعامل لاپریشنامه  و از تحل ییایبدیت آوردن پا یکرو باخ برا یاز آلفا یبخ  آمار ایتنباط

. ا جا، شد ها هیوگ یعامل یبر ایاس بارها یبزرگ ورزش یدادهایدر رو داریتویعه پا یهاشاخص  یبند تییازه و اولو ییروا

  % ا جا، گرنت. 5 یدر یطح معنا دار  lisrel 80 8و  21 سخه  SPSS طاآزمون ها در مح نیا

 ها: یافته

شود. در بخ  دو،  از شناختی باان میابتدا آمار توصافی ایت که در آن ماا  ان و درصد نراوا ی هرکدا، از عوامل جمعات 

 ینراوا  های پریشنامه ایتفاده خواهد شد.شود که از آزمون تحلال عاملی تایادی برای شنایایی گویهآمار ایتنباطی باان می

 لادرصد را ز ان تشک21,5و   فر( 186) پژوه  واضر را مردان یهادرصد  مو ه ۷8,5  داد شان  تابر ایاس جنس هایآزمود 

 التاتحد یها دارادرصد  مو ه 55,3از   ا شان داد که ب التابر ایاس یطح تحد هایآزمود  ینراوا  . فر( 51) دادمی

بر ایاس رشته  هایآزمود  ینراوا همچنان  بود د. یمدرک دکتر یها دارا یدرصد از آزمود  44,۷ارشد و   یکارشنای

 ریدرصد انراد در یا 43,5و  یبد تادر رشته ترب التاتحد یپژوه  دارادرصد شرکت کنندگان  56,5ی  شان داد  لاتحد

 اعتبار های تویعه پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی و بررییشاخص شنایایی جهت بود د. لاها مشغول به تحدرشته
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 واریا   ماا  ان و رکابیت پایایی م ادیر همراه به جدول در شد.  تایج دو، ایتفاده مرتبه تایادی عاملی تحلال از م ااس

 ایت. آمده شده ایتخراج

 
 

 پژوهش  نهایی: مدل  1نمودار 

 اقتصادی

و   اجتماعی

 فرهنگی

توسعه 

 پایدار

زیست 

 محیطی

 سیاسی
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ی برازش مدل  شان باشتر بود و برریی شاخص ها 1,96بود د و همچنان م ادیر تی از  0,04تمامی بارهای عاملی باالتر از 

 داد که مدل از برازش منایبی برخوردار ایت. 

 گیری: نتیجه

تدادی و طی  اصمحای  زیست و نرهن  یبر تویعه شاخص اجتماع یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبا ا شان داد که م قاتح  جی تا

 ( 2018مکاران)و ه هی  ( 2018)کاوا ااچون یعد و مای یمح  ا  قاتح  یها انتهیبا  جها ت نیدارد. که ا راتاث یاایی

 نیکه با ا ی اح همخوان بوده و ت( 1396(  جاللی و علادویت)2018(  تابی آمپو سا و همکاران)2018(  پریچ)2018والزل)

تدادی  ی  ا صطامح ستیز های از اثرات مثبت شاخص یواک  اتاهمه تح  جی تا بای شد. ت ر تانی اهمخوان باشد   جی تا

 باشد.  یم یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبا اواصل از ماجتماعی و نرهن ی و یاایی 

ده ش زبانام یکشورها یبرا کیایتراتژ یابیابزار بازار کیو  یشهر یبازیاز یابزار مهم برا کیبه  لیتبد یبزرگ ورزش دادیرو

 ست یز طااهر محظبهبود   یعموم ها  ل لیویا یدهد  مدرن یاز یم  یرا انزا یگردش ر تاایت. درآمد انراد جامعه و نعال

آن را  نااکنی یز دگ تافاک ناو همچن یعموم یپلماییورزش به عنوان د  یاعتبار جها   یشهر و شهرت آن   انزا ریتدو

 یرابه نرد بنرصت منحدر  کیتوا د  یم  یدادیرو ناچن نهاچند هفته در زم یبخشد. بودن در مرکز جهان برا یبهبود م

        .نراهم کند یمحل یخالصا ه در شرکت ها هیخاص و یرما یایتعدادها جادیا  یکیولوژتکن یها شرنتاپ جیترو

 منابع:

شماره   یورزش یو اردوها دادهایرو تیری(  مد1396چاپ چهار، ). ماابراه  یدویت صهفرخ ی. علدامج  ینراها  یجالل 1.

     ا تشارات دا ش اه تهران. 8111مسلسل 

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.  

6. Sadd, deborah .  and  Musikavanhu,  rutendo. ( 2018). A comparison of  event impacts: 

zimbabwe and the uk.                       
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 ورزشی و پیامدهای آن  -بررسی عوامل موثر بر توسعه توریسم تفریحی

 

 ۴، فاطمه محدث۳محمدرضا برومند ،2رحیم رمضانی نژاد ،1*فاطمه احمدی

 

 ل(.)* ویسنده مسئودکتری مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  مویسه آموزش عالی توس  مشهد  ایران. .  1

 ان.ت  ایر. ایتاد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه گاالن  رش2

 ان.هران  ایرشتی  ت. ایتادیار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه شهادبه3

  هد  ایران.وی  مش  آموزشکده ننی و ورنه ای الزهرا)س(  دا ش اه ننی و ورنه ای خرایان رض. ایتادیار مدیریت ورزشی4 

 (fa_ahmadi1357@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

را  یو اجتماع یردنیالمت  کهایت  صابتیرغارو  یهم ا  بد ی نعالات وع  کی  یورزش -یحیتفر یگردش ر زمینه و هدف:

 د.بو آن یهاامداو پ یرزشو  -یحیتفر سمیعوامل موثر بر تویعه تور یبرری رایتا  هدف از پژوه  واضر. در این به د بال دارد

 و دمتولی  ایاتا هاییازمان اجرایی کارشنایان و از  وع تحلالی و جامعه آماری شامل مدیرانواضر پژوه   روش روش کار:

 انزار ر، در  مو ه وجم وداصل ایاس بود.  مو ه آماری بر ورزشی توریسم تخدص با دا ش اهی ورزشی مدیریت تحلال ران

PLS ( 142به صورت هدنمند ا تخا  شد د=n پری .) د که عوامل گویه تدوین و تنظام ش 120ی با امح ق یاخته امه

 فر از  12ط توی محور اصلی ارزیابی کرد. پ  از تأیاد روایی محتوایی ابزار ۷اثرگذار بر تویعه توریسم ورزشی را در 

( و 20SPSSطی )های پژوه  با آمارایتنبایاد گردید و دادهتأ(  از 91/0) ورزشی  ضریب پایایی آن مدیریت کارشنایان

   ( تحلال شد د.PLSیازی معادالت یاختاری )مدل

 

مالی  هبعد یرمای  (96/0بعد آموزش )  (88/0) هاولا ان(  بعد مشتری96/0های دولت ) ایت شان داد بعد یا  تایجها: یافته

تویعه  ن    را در تباا نیشتربا (9۷/0) رهای کوه و کوی( و بعد جاذبه0/1) ریاختبعد زی  (96/0بعد ال ویازی )  (93/0)

ت. رنبی صرار گد ارزیای داشتند. پاامدهای این تویعه در یه بعد  تایج اجتماعی  اصتدادی و نرهن ی مورورزشیحتفری سمتوری

بعد  6 مدل یاختاری جهای برازش  شان داد که مدل یاختاری پژوه  از برازش خوبی برخوردار ایت و برایاس  تایشاخص

 54/0ر اث بی محور اکولوژی با ضریگریا جاورزشی با م -ی حتفری سمی بر تویعه تورینکارآنری ستماول در صالب اکویا

 اثرگذار ایت.

طح ییهم بسزایی در ارت ا  توا دورزشی می -ی حهای گردش ری تفریگردش ری و شرکت در بر امهی هاتنعالا گیری:نتیجه

ی ورزشیحفریشناخت عوامل مؤثر در تویعه گردش ری ت نروا ی و اجتماعی جامعه داشته باشد؛ بنابرای  یالمت جسما ی

تویعه آن  ای بهبود ورا بر طی منایب شرایهایزریو بر امه رتدابا خاذها و با اتبا آگاهی از آن زانیبب گردد بر امه ری توا دمی

 ود.نراهم ش هاتنعالا گو هنتداو، مشارکت انراد در ای نهی و زماورزشیحو امکان رشد و تویعه گردش ری تفری ندنراهم  مای

 م ا یهورزشی  ورزش  -توریسم تفریحی کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1
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 بخ  رشد زائی غالاشت درآمد  اصلی منبع عنوانبه را گردش ری و ورزش پویای صنعت دو کشورها از بسااری در امروزه

 ورزش و گردش ری صنعت دو از ز ا تویعه گذارانیاایت و ریزان بر امه. شو دمی صلمداد بنایی زیر یاختار تویعه و خدوصی

 ا دتوا سته اهرکشو از ریبساا ی ش ردگر صنعت تویعه طریق از طورکلیبه .کنندمی یاد پایدار تویعه اصلی رکن دو عنوانبه

 مولد یش ردگر تر روشن رتعبا به. یندآ نائق ارزی یمدهادرآ دکمبو و ر،تو ری باکا صبال از دخو دیصتداا تمشکال بر

 دیجاا و المللیانب تفاهم طریق از جها ی صلح در کترمشا ایبر شیرو  هارکشو دصتداا در شغلی هاینرصت موجد د صتداا

 جدید های ظریه (.1) یتا عیجتماا مناتا و یاایی تثبا های شا ه ترینمهم از یکی  از و ؛نرهن ی تعامل و یتا هدو بطروا

 هایمزیت  نرهن ی هایجذابات ی رد با م ایسه در ورزش پایه بر یش ردگر هایجذابات دهدمی ن شا یش ردگر مانهز در

 در اول جهدر رد آن ذ فو و یتا یاایی یهازمر از ترانر یش ردگر صنعت و( 2) دارد یباشتر یاایی و جتماعیا دی صتداا

 بد ی نعالات  وع یک ریحی تف -ورزشی گردش ری. خوردمی چشم به نرهن ی اجتماعی و محاطیزیست دی صتداا هایووزه

 و آیای  و رناه یطح رت اءا برای ابزاری توا دمی و دارد؛ د بال به را اجتماعی و نردی یالمت که ایت صابتیرغار و هم ا ی

 روزمره شارهاین با م ابله برای مرد، عمو،. باشد جامعه انراد روا ی و جسما ی یالمت وفو و تویعه برای راهی همچنان

 صبال از هاییوشر با مرد، اگر بنابراین  کنند؛ وفو را خود  شاط و شادابی باید روا ی  و جسما ی هایخست ی کاری 

 کمات و تکافا ایت ممکن  دهند  انزای  را خود بد ی نعالات مازان منظم و موزون ورکات ا جا، و ورزش گردش ری 

 یبک. کند پادا کاه  هاآن اثربخشی و شو د دچار روا ی و جسما ی مشکالت به وتی یا   دان دچار هاآن ایورنه ز دگی

 شناخت بنابراین باشد؛ تأثارگذار ز ا روا ی یالمت بر توا دمی و کندمی تهدید را جسما ی یالمت تحرکبی و غارنعال ز دگی

 و تدابار اتخاذ با و هاآن از آگاهی با ریزان بر امه گردد یبب توا دمی ورزشیتفریحی گردش ری تویعه در مؤثر عوامل

 و ورزشیتفریحی گردش ری یعهتو و رشد امکان و  مایند نراهم آن تویعه و بهبود برای را شرایط منایب هایریزیبر امه

 (.3) شود نراهم هانعالات گو هاین در انراد مشارکت تداو، زمانه

  شناسی:روش .2

 و متولی  ایاتاد هاییازمان اجرایی کارشنایان و امایشی بود و جامعه آماری را مدیرانپ -روش این پژوه  از  وع تحلالی

 توریسم و ورزشی مدیریت تکمالی تحداالت دا شجویان و ورزشی توریسم تخدص با دا ش اهی ورزشی مدیریت تحلال ران

 امه (. پری n=142نمند ا تخا  شد د )به صورت هد PLS انزار ر، در  مو ه وجم وداصل ایاس باشند.  مو ه آماری برمی

حور اصلی شامل م ۷ویعه توریسم ورزشی را در گویه تدوین و تنظام شد که عوامل اثرگذار بر ت 120ی با امح ق یاخته

بعد( و 2د(   پشتابا ی )بع2بعد(  نرهن ی )2بعد(  مالی )2ا سا ی ) بعد(  یرمایه 2تعامالت ) و بعد(  بازار 3یاایت گذاری )

 ضریب پایایی ی  ورزش مدیریت  فر از کارشنایان 12کرد. پ  از تأیاد روایی محتوایی ابزار تویط یمبعد( ارزیابی  3اکولوژی )

زی معادالت یا( و مدل20SPSS(  ایتنباطی )Excelهای پژوه  با آمار توصافی )یاد گردید و دادهتأ(  از 91/0) آن

   ( تحلال شد د.PLSیاختاری )

 ها: یافته

انراد  و( %2/66)مرد  تامربوط به جنس ینراوا  نیشتراب دهد کهآماری پژوه   شان می توصا  ویژگی های  مو ه

 نیشترایال و ب 23ین  نییال صرار داشتند. کمتر 40تا  30 ناین ناانراد ب شتراب یبه لحاظ ین ناو همچن (%3/61)متأهل

که   باشدیم ۷1/0برازش مدل برابر   ییکوا  بود. یدکتر التامربوط به یطح تحد زا  التایال و از  ظر یطح تحد 65ین 

  .رداگیصرار م دیامورد تأ "یصو ارابس"مدل در ود  ی( برازش کل2009وتزلز  و همکاران ) یهابر ایاس پژوه 
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 . مدل پژوه 1شکل 

 گیری: نتیجه

 هیرمایطح ی ودنه باالبکه با توجه ب داردرا  یکنندگ ناا    تب نیشترا( بیمال یبا او پشت یمال هی)ابعاد  یرما یمحور مال

 هیه جذ  یرماب  اتاکند. که در تح  یچندان م دو را یمال یبا او پشت یگذار هیبه یرما ازا  یورزش سمیدر تور یگذار

کم بهره و  یوا، ها الت اتسه جادیمشترک  ا یها یگذار هییرما در صالب کیایتراتژ یاتحادها  یو خارج یداخل یگذار

 یها ایتاد   بعد یابعا انادر م شده ایت. داتاک یگذار هییرما نهادر زم کشور اصتداد یاصل یبه عنوان متول مشارکت دولت

 یدولت صتدادا طیبا توجه به شرا کهدهد ی شان م نیدارد. که ا ییباال یکنندگ ناا    تب یگذار ایتادولت در محور ی

 جادیا  کیراتژبا تفکر ایت رانیمد داشتنآن ها   قیاز طر یورزش سمیتور نهادر زم یکالن و کل یها ایتای نیکشور تدو

به  یط با گردش رمرتب یو ایتا  یمل یها کارگروه لاتشک ه ی)چند یازمان  چند ایتان و چند کشور همسا کیاتحاد ایتراتژ

رزش و جوا ان و وها  ادارات کل  یمرتبط) شهردار یها یازمان ناربط و تبادل اطالعات ب یذ یدیت اه ها یمنظور هماهن 

 ینندگک ناا  تبدر محور آموزش    یا سا  هیابعاد  بعد یرما انادر می. و گردش ر یدیت عیصنا  ینرهن  راثمایازمان 

شترک م یطرح ها یرگزارتوان با ب یاز دا   آموخت ان  م یکانی ا سا  یروابا توجه به   کهدهد ی شان م نیدارد. که ا ییباال

 هتویع  ینیرو کارآن یبه منظور خود اشتغال یگردش ر مرتبط با یکالس ها ی فع  برگزار یذ یها یازمان انام ییاجرا

را  یتر یبردوکار مهم تر یدولت  دا ش اه و صنعت گا، ها نادر دا ش اه ها و تعامل ب یمرتبط با گردش ر یعلم یها  یگرا

رش عدالت اشتغال  گست  یانزا)شد  انیدر صالب یه بعد و ده اثر  ما یورزش -یحیتفر سمیتویعه تور یامدهااپ کرد. فایا

 رشیلم  پذیا اتحیتویعه یالمت جسم و روان تویعه تفر  یرشد و مشارکت اجتماع  یانزا دار یکمک به تویعه پا  یاجتماع

 بیوجه به ضرت با که( یو مل یامنط ه یرشد اصتداد  یمل یو خودشنای یخودباور  یاجتماع تاامن  گسترشیتنوع نرهن 

ارکت شم رشد و  یانزا دار یبه د بال آن کمک به تویعه پا و امداپ نیمهم تر یو منط ه ا یمل یرشد اصتداد ج ی تا نیا راتاث

 صرار گرنتند. یالم حاتیو تویعه تفر یاجتماع

 منابع:

 سمیراهبردی تور یزیربر امه  (1391) یمرتض  یتپه یری  بهاره؛ دویت یما اتجاری  نرشاد؛ یل د؛اوو  یشجاع .1

 .193 -1۷3: 39یال دوازدهم  شماره  ییاانضای جغران یپژوهش -یعلم یندلنامه  ایتان ماز دران یورزش
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2. Higam, J., & Hinch, T. (2006). Sport and Tourism Reserch: A Geographic Approach. 

Journal of Sport & Tourism, 11(1): 31-49. 

 

ده دا شک  کتریریاله د  م تفریحی ورزشی با رویکرد کارآنرینیارائه ال وی تویعه توریس  (139۷)ناطمه   اومدی .3

 تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه گاالن
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 )لری کردی خرایا ی شمشار یاستا ی آذری(

 

 ارا کشگرس-۳پیمان ابریفام-2هادی کاظمی *-1

 

* ویسنده هران. )دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی دا ش اه عالمه طباطبایی تدا شجوی دکتری مدیریت راهبردی   .1

 مسئول(.

 هراندا شجوی دکتری مدیریت راهبردی  دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی دا ش اه عالمه طباطبایی ت .2

 نبایی تهراطباط مهیار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات بد ی و علو، ورزشی دا ش اه عالایتاد .3

 چکیده:

 به ایت  اطفیع و والت درو ی یک از متأثر بدن ورکت هر یعنی پاو د د  می یکدی ر به روان و تن رصص درزمینه و هدف:

 روابط ایتعاری گو ه به رصص چنان هم یابد  می تجسم واصعاتی ی ا ه صورت به ا سا ی عواط  و ا دیشه جسم  که ای گو ه

 به تماشاگران و با رصدندگان بان مشترک عاطفۀ و اوساس جمعی دیته های رصص در .کند باان می یکدی ر با را ها ا سان

 دارد را ندی را با ارتباط و عاطفی برای باان خاصی های گو ه و ها شاوه ملتی  و صو، هر های رصص .آید می وجود

یبایی آن ز ی بر هدف پژوه  واضر م ایسه ای بان رصدهای محلی ایران از  لحاظ تاثار ناکتورهای آمادگی جسما روش کار:

 .توصافی پامایشی بود.برای تحلال داده ها  از روش های آماری توصافی ایتفاده شدتح اق روش ها 

 ا یمادگی جسمرهای آا و تاثار پذیری از ناکتو تاجه اینکه با توجه به تفاوت بان رصدهای محلی از لحاظ اجر نتیجه گیری:

تورهای در ناکمی توان گفت تمامی رصص های محلی اشاره شده  ااز به ناکتورهای آمادگی جسما ی دار د و طباعتا هرچ 

 آمادگی جسما ی در اجرا کنندگان این رصص ها صویتر باشد رصص ها با زیبایی باشتری ا جا، خواهند شد

  کلیدواژه ها:

 رقص محلی ، قدرت عضالنی، انعطاف ،استقامت قلبی عروقی

 

. شودمی گفته گاردمی ا جا، والت یک باان برای که ا سان هایورکت به معموالً( آن پاریی واژه) نَرخه یا رصص .مقدمه:1

 و موزون هایجنب  دندا  شان برای همچنان رصص واژه. شود اجرا اجتماعی یا رووا ی اجرایی  محاط یک در توا دمی رصص

 هنر عنوان به باد.رصص صصر یا جا وران در گاری جفت رصص ها برگ رصص ما ند رودمی بکار دی ر اشااء و جا داران ترازمند

 ماآید شمار به هفت ا ه هنرهای از پنجم

مان هاا  ر کنند  برصص جنب  ت دس ایت  رصص گفتار ایت گفتاری ورای کلمه  رصدی که پر دگان در هن ا، معازله می 

 (. نولکلوریک1382گفتار ایت  گفتاری باالتر از کال،  جایی که کال، کفایت  کند رصص بر پا می شود)شوالاه و گربران  

 نرهنگ و عادات واالت  گر شان و ایت ها رصص دی ر ا واع از بسااری پایه و ایاس رصص  وع این ایت  رصص نر، ترینصدیمی

 .شودمی اجرا موزون ورکات از ایمجموعه صالب در و بوده خاص جغراناائی منط ه یک یاکنان یا و صو، یک

 آماری جامعه .ایت پامایشی -توصافی روش و ماهات  ظر از و  کاربردی هدف  ظر از واضر تح اق شناسی:روش .2

 فر  180عداد  مو ه آماری ت  . واز دگان و کسا اکه رصص محلی کردی  لری یاستا ی آذری و خرایا ی ا جا، ماداد د.

 ضریب از یشنامهپر اعتبار تعاان برای  از واز دگان و نعاالن در زمانه رصص های محلی که بدورت تدادنی ا تخا  شد د.

 ایاد صرار گرنتتد رروایی پریشنامه تویط ده  فر از ایاتاد مدیریت ورزشی مو ( وα=89/0) . شد ایتفاده کرو باخ آلفای

توصافی  آمار و درصد    نراوا ی از ها داده تحلال و تجزیه برای تح اق های نرضاه و, جامعه آماری   هدف وضوعم به  باتوجه

 .شد ایتفاده
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درصد در دامنه ینی  9/2۷پایخ دهنده  180 تایج بدیت آمده در مورد توزیع ینی پایخ دهنده ها  شان داد که از  :هایافته

درصد  6/10ی شد د و صرار داشتندکه باشترین تعداد را شامل م 30الی  25درصد در دامنه  4/51یال  صرار داشتند .  25زیر 

صد مرد هستند و در ۷/66 فر پایخ دهنده  180یال داشتند. از تعداد  41درصد باالی  10یال و در  هایت  40تا  31بان 

 23درک کاردا ی  درصد م ۷/54درصد زن و در مورد مازان تحداالت پایخ دهنده ها به ترتاب از باشترین تا کمترین  3/33

ایج بدیت آمده در بود د.  تدرصد کارشناس ارشد و باالتر  4/9درصد دارای مدرک کارشناس و 6/11درصد دیپلم و پایانتر و 

یال یاب ه  10ی درصد باال8/16یال و  10تا  5درصد بان  9/55یال    5درصد زیر  4/2۷مورد یاب ه نعالات  شان داد که 

 داشتند.

شده  صص عنوانربا توجه به م ادیر مشاهده شده در یانته های تح اق می توان گفت برای زیبا تر هر پنج گیری: نتیجه

عادل و کتورهای ترا نا ی آمادگی جسما ی به مازان زیادی تاثار گذار د .در رصص کردی باشترین تاثار در زیبایی رصصناکتورها

ن یرا  داشتایت ز نازیک نرد داشتند و با توجه به این مورد ماتوان گفت که هماهن ی و یکپارچ ی در این رصص هدف  اصلی

 آن ها یک رصص هماهنگ را  تاجه خواهد داد.نازیک منایب کل انراد و تعادل ورکتی منایب 

ر زیبایی در یکسا ی ا تاثادر رصص لری ناکتور ایت امت صلبی و عروصی  باشترین تاثار را در زیبایی داشته ایت و ماب ی ناکتوره

و مدت  ه اجرااین رصص داشته ا د. این موضوع باا  ر  این مطلب ایت که علارغم شباهت این رصص با رصص کردی در  حو

 زمان اجرا با یکدی ر متفاوتند .

  ی ایت ورت عضالدرمورد رصص یاستا ی بایستی عنوان گردد ناکتوری که باشترین تاثار را بر زیبایی رصص داشته ایت. صد

ت از به صدرشار  ادر واصع می توان گفت  این  وع رصص با تحرک کمتر و صدرت باشتر می باشد و طباعاست برای بازی با شم

 ال ی می باشد.عض

 تاجه گرنت توان  در مورد رصص آذری باشترین تاثار را ناکتور تعادل و پ  از آن ناکتور صدرت عضال ی داشته ایت پ  می

 در این رصص تاکاد بر  وفو تعادل در اجرای ورکات ایت .

 ا داشتند .در رصص خرایا ی  از هما ند رصص آذری ناکتور های تعادل و صدرت عضال ی باشترین تاثار ر

 د سما ی دارجمادگی با توجه به موارد نوق می توان  تاجه گاری کرد تمامی رصص های محلی اشاره شده  ااز به ناکتورهای آ

 تری ا جا،یی باشو طباعتا هرچ در ناکتورهای آمادگی جسما ی در اجرا کنندگان این رصص ها صویتر باشد رصص ها با زیبا

 خواهند شد.

 

 منابع:
 

 141 140مرد،  و هنر صفویه  دوران تفریحی  ظا، و تفریحات به ای اشاره اوسان  اشراصی  .1
 

 192  191 190 189  188 های شماره  135۷مرد،  و هنر ایران  در رصص تاریخ یحای  ذکاء  .2

 

 1355  62-61 رودکی شکل  و ریشه ایران  در رصص نریدون  جنادی  . .3
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رویدادهای ورزشی برحمایت از توسعه گردشگری با اقتصادی  -اثرات اجتماعی

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

 

. دا شجوی کارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه تبریز  1

 ایران. ) * ویسنده مسئول(.

.ایران ایتادیار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه تبریز . 2  

 
*Email:(vahidzavari2014@gmail.com) 

 چکیده

ر باشد. د اصتدادی مطرح می –گردش ری امروزه موضوعی مهم برای جوامع در جهت کسب منانع اجتماعی  زمینه و هدف:

ظرگرنتن دادهای ورزشی برومایت از تویعه گردش ری با در اصتدادی روی -اثرات اجتماعیاز پژوه  واضر این رایتا  هدف 

     ماا جی   رش و رضایت می باشد.

از  فر از  385پامایشی ایت  که در آن تعداد  –پژوه  واضر از  ظر هدف کاربردی و از  ظر ماهات توصافی  روش کار:

خا  شد د. ابزار عنوان  مو ه آماری ا تبه در شهر تبریز 98 برگزارشده در  امه اول یالتماشاگران رویدادهای ورزشی 

ای روایی صوری و محتوایی آن از  ظرات که بر( 1999)  که تویط دالمر FSIAS  امه ایتا داردپری گاری شامل ا دازه

ز آمار اده شد. ادی ایتفاز آزمون تحلال عاملی تأیاکارشنایان و متخددان  پایایی آن از آزمون آلفای کرو باخ و روایی یازه 

اختاری عادالت یمهای خا، و در بخ  آمار ایتنباطی از مدل بندی و خالصه  مودن دادهتوصافی برای یازمان دادن  طب ه

 جا، و ایموس ا انزارهای آماری اس پی اس اسها با ایتفاده از  ر،برای آزمون نرضاات ایتفاده گردید. تجزیه و تحلال داده

 پذیرنت.

ست ی ی واباصتدادی یعن -ها  شان داد د مدل پژوه  از برازش مطلوبی برخوردار بوده و ابعاد اثرات اجتماعی یانته ها:یافته

  55/0ی گریاو اجتماعی  وابست ی اصتدادی  منانع درک شده و هزینه درک شده  و   رش و رضایت به ترتاب؛ با ضرایب ر

 .بر ومایت و تویعه گردش ری اثر مثبت و معناداری دار د 68/0و  81/0  ۷0/0  68/0   49/0

دی ی و اصتدانانع اجتماعم: بنبراین مسئولان برگزاری رویدادهای ورزشی می توا ند با نراه کردن زمانه منایب  گیرینتیجه

ر یاکنان ضایت دجاد   رشی مثبت و رواصل از برگزاری رویدادها را انزای  و کاه  هزینه های  اشی از آن و همچنان ای

 محلی باعث ومایت و در  تاجه تویعه گردش ری شو د.

 «.گردش ری» «  رش»  «ومایت»  «رویدادهای ورزشی»   «اصتدادی –اجتماعی » واژگان کلیدی:
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 مقدمه: .1

 بتکارعمل به خرج دهند واوفو وضع خود باید ا دکه برای ای به این و ا ت پی بردهطورنزاینده امروزه جوامع و مناطق به

شرنت ی گردش ری عاملی برای پااگرچه در مناطق مختل   شرایط متفاوت ایت  ول. هایی تازه برآینددرصدد یانتن راه

ژه ویگذاری و بهریزی  یرمایه(. بسااری ازکشورها در این زمانه اصدا، به پژوه   بر امه1) .درزمانه های مختل  بوده ایت

صتدادی و ا د گردش ری را درکشورخود تویعه داده و از نواید زیاد آن در زمانه های اکنند و از این محل توا ستهبازاریابی می

ها ریزی و مدیریت یازمانگذار د برای بر امهاثراتی که رویدادهای گردش ری از خود برجای می (.2) برداری کننداجتماعی بهره

ه چاو اظهار ر این رابطتوا ند روابط خا واده با یکدی ر و دی ر انراد را تویعه دهند دیت زیرا رویدادها میبساار مهم و وااتی ا

کند یها     مهمی را در ارت ای دا   عمومی مرد، محلی و گردش ران بازی مدارد که رویدادهای هم ا ی و جشنواره

. در این بان دو عامل   رش و (3) .شان دو چندان کنندحل ز دگیتوا ند دلبست ی اجتماعی انراد را  سبت به مهمچنان می

ت  رش و رضایی گذشته مطالعات زیادی دررابطه با  رضایت بر ومایت از رویدادهای ورزشی تاثار می گذار د. درطول یه دهه

اصتدادی  –تماعی رات اجمطالعات متعددی تاکنون در رابطه با اهمات تأثا. مرد، محلی به اثرات گردش ری صورت گرنته ایت

( ایت که اظهار داشت که 1393ترین مطالعات در این زمانه پژوه  عزیزی )شده ایت  یکی از مهمگردش ری ورزشی ا جا،

ثار نندگان تأازدیدکدر نرایند گردش ری ورزشی  از وضورگردش ران بر جامعه مازبان تأثارگذاشته و مازبان هم تا ودی بر ب

دهنده رابطه نرد و این  شاردش ری ورزشی هم اثرات مثبت بال وه و هم اثرات منفی اصتدادی و اجتماعی داتجار  گ. گذاردمی

ر مورد اثرات باتوجه به تح ا اتی که د (4مثبت بان تأثارات مثبت گردش ری ورزشی و ومایت و تویعه گردش ری دارد.)

ت گری رضای ا ماا جیبه ما در این تح اق به برریی این اثرات اصتدادی رویدادها بر ومایت از گردش ری ا جا، شد –اجتماعی 

 و   رش در بخ  رویدادهای ورزش پرداخته ایم.

 شناسی:روش .2

تماشاگران از   فر از 385پامایشی ایت  که در آن تعداد  –پژوه  واضر از  ظر هدف کاربردی و از  ظر ماهات توصافی 

گاری شامل بزار ا دازهاعنوان  مو ه آماری ا تخا  شد د. به در شهر تبریز 98 اول یالرویدادهای ورزشی برگزارشده در  امه 

از  ظرات کارشنایان و  که برای روایی صوری و محتوایی آن( 1999)  که تویط دالمر FSIAS  امه ایتا داردپری 

ی برای مار توصافآد. از ی تأیادی ایتفاده شمتخددان  پایایی آن از آزمون آلفای کرو باخ و روایی یازه از آزمون تحلال عامل

آزمون  اری برایهای خا، و در بخ  آمار ایتنباطی از مدل معادالت یاختبندی و خالصه  مودن دادهیازمان دادن  طب ه

 .تجا، پذیرنانزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس ا ها با ایتفاده از  ر،نرضاات ایتفاده گردید. تجزیه و تحلال داده

 ها: یافته

یاس متغار جنسات ( بر ا53,0) فر  20۷با  باشترین نراوا ی دهد کهآماری پژوه   شان می آمار توصافی مربوط به  مو ه

و در متغار  زیردیپلم م طع دیپلم و( بر ایاس م طع تحدالی مربوط به 45,0) فر  1۷۷با  و باشترین نراوا ی مردانمربوط به 

 د بودن  مو ه آماریمربوط به مجر 266و نراوا ی  یال 21-30( مربوط به رده ینی 56,0) فر  219با  ین باشترین نراوا ی

 باشد.می
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 . مدل پژوهش1شکل  
 

و  (3متر از باشد)کهای  سبت خی دو به درجه آزادی منایب میگویای این مطلب ایت که شاخصبرازش مدل پژوه   تایج 

 در ود مطلوبی صرار 08/0کمتر از RMSEAو شاخص  90/0باشتر از CFI, IFI, TLI, GFI, RFI, NFIهایشاخص

ابل صبول صای آن دار د. بدین معنی که مدل تح اق واضر دارای برازش مطلوبی ایت و یاختار عاملی در  ظر گرنته شده بر

سائل مداد د ابعاد  ها  شان. یانتهکنندهای واصل از تح اق مدل  ظری تح اق را ومایت و تأیاد میایت و به عبارتی داده

 وی گری   رش با ماا ج ( هزینه درک شدهو  وابست ی اجتماعی  منانع درک شده  وابست ی اصتدادی)اجتماعی  –اصتدادی 

ت ی بر ومایی اصتدادومایت از تویعه گردش ری داشته و ضرایب اثر آ ها برابر با  وابست اثر مثبت و معناداری بر رضایت  

ه درک   هزین68/0  منانع درک شده  بر ومایت گردش ری55/0  وابست ی اجتماعی بر ومایت گردش ری49/0ری گردش 

ر  تاجه دباشد. می 68/0و رضایت بر ومایت از گردش ری 81/0    رش بر ومایت گردش ری70/0شده بر ومایت گردش ری

 عه گردش ری تاثار می گذارد. اجتماعی بر ومایت از توی –توان گفت که ابعاد مسائل اصتدادی می

 گیری: نتیجه

ها بساار مهم و وااتی ایت زیرا ریزی و مدیریت یازمانگذار د برای بر امهاثراتی که رویدادهای گردش ری از خود برجای می

ی هم ا ی و رویدادهاه کتوا ند روابط خا واده با یکدی ر و دی ر انراد را تویعه دهند در این رابطه چاو اظهار دارد رویدادها می

توا ند دلبست ی کند همچنان میها     مهمی را در ارت ای دا   عمومی مرد، محلی و گردش ران بازی میجشنواره

 –اق  شان داد که وابست ی اجتماعی  تایج واصل از تح (. 3).شان دو چندان کننداجتماعی انراد را  سبت به محل ز دگی

   و  ی گری ینه درک شده هم به طور مست ام و هم به طور غار مست ام از طریق ماا جاصتدادی  منانع درک شده و هز

هره بایب برای انه منرضایت بر ومایت از تویعه گردش ری تاثار می گذار د. مسئولان برگزاری رویدادهای ورزشی با ایجاد زم

اکنان ر   رش یه های برگزاری می توا ند باجتماعی و کاه  هر چه باشتر هزین –مندی یاکنان محلی از منانع اصتدادی 

 .ی شو دمحلی اثر مثبتی گذاشته و رضایت آ ها جلب کنند و در  تاجه باعث ومایت آ ها از تویعه گردش ری ورزش

 منابع:

 انزاری ، ر شنایی آیاب تاثار "( 1390اله وردی  زهرا. مارباصری  یاد بوالفضل.  ورشرق  ناطمه. ) .1

   دا ش اه آزاد ایالمی  واود مرو دشت." وین راهکارهای ارائه و ایران در گردش ری

 اختهمآ عناصر از لمحدو عندر ییربر"(  1389.) محمد ی خبار ؛ضارمحمد د نر معان ؛عظما  عبایی .2

 مرکزه  ما دی  بد ی تربات.   ملی همای  تم اال مجموعه ان یرا شیورز یش ردگر صنعت در یابیزاربا

 .شهر صائم ودوا یما نرهن ی شیزموآ
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 عوامل حلالت و برریی "(. 1394ی ایی  مهدی. مزیدی  هما. ماردیلمی  یاد یعاد. کمال غریبی  وسان. ) .3

 ایران اصوا، المللی بان جشنواره: موردی مطاهلل گلستان ایتان در رویداد گردش ری تویعه از  اشی موثر

 .بومی تویعه و جغراناا گردش ری در  و های ایده ملی کنفرا     "در گرگان زمان

 www.diyareashena.com. مجله ایرا  ردی دیار آشنا(. 1393منار ) عزیزی  .4
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 بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه ورزش مدارس استان کردستان 
 ، 2، شیرکو میرکی1لقمان کرمی

 ایران دکترای مدیریت ورزشی  واود ینندج  دا ش اه آزاد ایالمی   ینندج  دا شجوی -1

 ا شجوی دکترای مدیریت ورزشی  واود ینندج  دا ش اه آزاد ایالمی   ینندج   ایراند -2

*Email: (loghmankarami@yahoo.com) 

 چکیده:

ا ح بوده لذان مطرورزش مدارس همواره به عنوان یکی از ابزار های بساار مهم در  ظا، آموزشی کشورهای جه زمینه و هدف:

 . برریی عوامل تاثارگذار در تویعه ورزش مدارس ایتان کردیتان بودهدف پژوه  واضر از 

 . بها جا، شدصورت مادا ی به که بودپامایشی  - ظر ایتراتژی توصافی   ظر هدف کاربردی  از این پژوه  از روش کار:

لاه شامل ک ملجامعه آماری تح اق شا. ایتفاده شدپریشنامه مح ق یاخته منظور مطالعه و برریی اهداف این پژوه  از 

که در یال  (N=920 فر( بود ) 26 فر( و ایاتاد رشته تربات بد ی دا ش اه های ایتان کردیتان ) 894معلمان ورزش )

 ه گاری  فر تعاان شد و  مو 2۷5یتفاده از جدول مورگان وجم  مو ه تح اق با االات مشغول بود د. به نع 95-94تحدالی 

 ای معلماناده بربه روش  مو ه گاری هدنمند و در دیترس برای ایاتاد دا ش اهی و روش  مو ه گاری خوشه ای و تدادنی ی

ون امعه و آزمجا  ان  مو ه با ماا  ان نرضی ی برای م ایسه ماااز آزمون دوجملهها وتحلال دادهبرای تجزیهورزش ا جا، شد. 

 .ایتفاده شد 22ه  سخ SPSS ایتفاده از بسته آماریبا  نریدمن برای اولویت بندی عوامل تاثارگذار بر تویعه ورزش مدارس

ناوری و ورزشی  ن جهازات تایج  شان داد که عوامل اصتدادی  اجتماعی و نرهن ی  مدیریتی و یازما ی  امکا ات و ت یافته ها :

های و گویه هابندی مؤلفهیاایی مؤثر بر تویعه ورزش مدارس در ایتان کردیتان هستند  همچنان مشخص شد که اولویت

 تفاوت ایت.مؤثر بر تویعه ورزش مدارس ایتان کردیتان با هم م

های آموزان دارد و چنا چه بر امهتوجهی بر دا  آموزش تربات بد ی در مدارس اثرات ترباتی و پرورشی صابلنتیجه گیری: 

  ی  ت ویتی  روااجرایی و عملی آن به صورت اصولی ا جا، شود  تأثار بسزایی در جهت رشد و تکامل جسمی  ذهنی  اجتماع

 آموزان خواهد داشت.دا   پذیری اخالق درروواه و شکل

 تویعه ورزش مدارس  ایتان کردیتان  تربات بد ی کلمات کلیدی: 
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منظور تربات جسم  صدرتمندی و یاز دگی های  هادهای دی ر بهبد ی و ورزش از دوران بایتان در کنار نعالاتتربات مقدمه :

ه ک. از آ جا منظور آمادگی رزمی  مورد ایتفاده صرار می گرنتاشتر بهبانی خود و باخالصی و نکری انراد در رایتای جهان

صورت  هادی مست ل و علمی داد  این پدیده به تدریج بهبد ی و ورزش  از بخ  مهمی از تعلام و تربات را تشکال میتربات

به خدوص  ی بوده که اپذیراثرات ا کار مجزا و به عنوان یکی از بر امه های تعلام و تربات در د اا مطرح شد. این امر به دلال

در همه جوامع  های اجتماعی ایت کهورزش یکی از پدیده (.1393در دوران کودکی   وجوا ی و جوا ی داشته ایت )خلجی  

طور عا، و ورزش صهرما ی به طوربهبد ی و ورزش هن ی از اولویت باالیی برخوردار ایت. ترباتصورت یک  ااز ا سا ی و نربه

رت و عه ما به صدزیرا پاشرنت و تویعه جام؛ عنوان  امی از پاکره جامعه بساار وائز اهمات ایتآموزان بهخاص  از برای دا  

اشتن ماهات عملی و دبد ی به دلال (. درس تربات1390های مختل  همه اعضای آن بست ی دارد )ادین تون  ادگرتون  توا ایی

ن  د به عنواتواآموزان میبه علت یازگار بودن با  اازهای نطری و تمایالت ذاتی دا   ویژگی منحدر به نرد آن و همچنان

و  کرابورتیچا) رداگ  تربات و تربات عمومی مورد ایتفاده صرار ای بساار موثر جهت ریادن به اهداف تعلامویاله

 (.2012همکاران 

عه را به ام جامکال می دهد و چنا چه بتوان این خال عظبخ  بزرگی از جامعه کشورمان  جمعات کشور را دا   آموزان تش

وزان ت دا   آمد. شرکدریتی در مسار ورزش و نعالات بد ی مدیریت  مود  می توان به بهبود ز دگی آتی آ ان  از امادوار بو

ث پاشرنت و باع و در نعالاتهای ورزشی درون و بارون محاط آموزشی  در تکمال نرایندی آموزش و پرورش آ ها مفاد بوده

به  انراد را موده و تحدالی و ع لی آ ان خواهد شد و از طرف دی ر  از می توا د زمانه پاشرنت دی ر یطوح ورزش را نراهم 

 یوی یبک ز دگی نعال یوق  ماید.

 :تحقیقشناسی روش 

ق جامعه آماری شامل کلاه پامایشی بود که در این تح ا -تح اق واضر از  ظر هدف کاربردی و از لحاظ ایتراتژی توصافی

( که در یال N=920 فر( بود ) 26 فر( و ایاتاد رشته تربات بد ی دا ش اه های ایتان کردیتان ) 894معلمان ورزش )

مشغول به نعالات بود د. با توجه به وجم جامعه تح اق و با ایتفاده از جدول مورگان  وجم  مو ه تح اق  95-94تحدالی 

 و  مو ه گاری به روش  مو ه گاری هدنمند و در دیترس ا جا، شد.  فر ایت 2۷4برابر با 

 

 نتایج: 

 

اولویت بر تویعه ورزش مدارس ارگذارعوامل تاثبندی   

 رتبه ماا  ان رتبه ابعاد

22/4 نناوری  اول 

18/4 امکا ات و تجهازات ورزشی  دو، 

12/4 یاایی  یو، 

06/4 مدیریتی و یازما ی  چهار، 

02/4 آموزشی و ننی  پنجم 

00/4 اجتماعی نرهن ی  ششم 

39/3 اصتدادی  هفتم 
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 رتبه ماا  ان گویه

 2۷ 52/12  داشتن بودجه

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

 26 23/13 های ورزشی منایب ایتها برای نریتادن تاممازان هزینه

 20 08/14    استبرگزاری مساب ات ورزشی درون مدریه ای به  حو مطلوبودجه ورزشی مدارس جواب وی 

 12 82/14 پایان بودن جای اه اجتماعی ورزش در مدارس ایتان کردیتان

 1 63/15 های ورزشی محبو   در مدارس ایتان کردیتان بود تام

 25 39/13  داشتن بودجه

 21 04/14 شودبودجه ورزشی مدارس گاها برای یایر دروس هزینه می 

 24 9۷/13 های ورزشی منایب ایتها برای نریتادن تاممازان هزینه

 22 95/13 هاگرای  مسولان روی دی ر درس

 14 ۷۷/14 مازان آگاهی مدیران و معلمان   سبت به اهمات ورزش

 13 93/14 شوداز یاعات ورزش برای یاعات جبرا ی یایر دروس ایتفاده می

 9 0۷/15 برای تویعه ورزش در مدارس ایتان کردیتان  بود بر امه جامع

 6 26/15  ظارت ضعا  در ریادگی به امور ورزش در مدارس ایتان کردیتان

 5 33/15 مشکالت زیر یاختی ورزش در مدارس ایتان کردیتان

 16 49/14 نضای ورزشی در مدارس بساار ا دک ایت

 3 53/15 نضای ورزشی موجود شرایط ایمنی منایبی  دارد

 19 25/14 نضای ورزشی موجود ناصد ایتا داردهای الز، ایت

 2 56/15 تجهازات ورزشی مورد  ااز در مدارس  اکانی ایت

 ۷ 18/15  بود کتا  دریی ورزشی منایب در مدارس ایتان کردیتان

 1۷ 48/15 های یمعی و بدری منایب  در مدارس ایتان کردیتان بود کالس

 15 62/14 آموزشی در مدارس ایتان کردیتان کمبود ویایل کمک



 

202 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

 

 گیری:نتیجه و بحث

هده و ه که مشاگهمان  تفاوت معناداری وجود دارد بر تویعه ورزش مدارس ارگذارتاث  تایج واکی از آن ایت که بان باست و هشت گویه

ین رتبه و یوال دو، رتبه اول و بهتر63/15کردیتان( با ماا  ان  ایتان مدارس در  محبو  ورزشی های¬تام شود یوال ششم ) بودمی

توان گفت را هستند. پ  میترین رتبه را داآخر و کم رتبه16/12 )بودجه ورزشی مدارس گاها برای یایر دروس هزینه می شود( با ماا  ان

 ندی ابعادبه رتبهببا توجه  بندی متفاوتی دار د های تاثارگذار بر تویعه ورزش مدارس ایتان کردیتان اولویتگویه این نرض که

 د و موثر خالی شاهد آن بودیم مشکالت زیر یاختی ورزش در مدارس ایتان کردیتان بر تویعه ورزش مدارس ارگذارتاث

ورزش در  ارت ای وها ادارات کل آموزش و پرورش ایتا ی  از بایستی به منظور تویعه وزارت آموزش و پرورش و به تبع آن

ر طرف ا که با بهند چردیطح مدارس به این عوامل باشتر توجه داشته باشند. و این عامل تاثارگذار را باشتر مورد توجه صرار 

 ش مدارس ایتان کردیتان رشد خواهد کرد.کردن این عوامل ورز

 

 منابع :

 تهران: .( اکبخت وجت اهلل ترجمه)(. باولوژی نعالات بد ی. 1390ادین تون  دی. دبلاو؛ ادگرتون  وی. رجی ) -

 ا تشارات یمت  ویرای  اول  چاپ هشتم.

  ور. ا،اا تشارات پ :. تهرانیبد  تاترب ی(. اصول و مبا 1393وسن )  یخلج -

رس روزا هه    شرایط ینی ثبت  ا، در مدا36(. آیان  امه اجرایی مدارس  ماده 13۷9عالی آموزش و پرورش. )شورای  -

 .۷-6صص 
- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 84/14 های هوشمند  در مدارس ایتان کردیتان بود کالس

 4 56/15 کردیتان زیاد ایت ایتان اکثر مدارسمالکات دولتی  مازان

 10 9۷/14 زیاد ایت ایتان مدارس ورزش برابر در جریا ات برخی م اومتمازان 

 8 12/15 کردیتان زیاد ایت ایتان مدارسدر  تویعه ورزشصوا ان ومایتی منایب برای مازان 

 18 45/14 زیاد ایت. یاایی مسائل ازکردیتان  ایتان ورزش ووزۀ در هامازان ومایت

 23 90/13 دا   کم معلمان
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 نهای توسعه اقتصاد ورزش ایراشناسایی چالش

 ۳، همایون عباسی2 ، حسین عیدی*1مسعود محمدی عسکرآبادی

 

 .  ایرانعلو، ورزشی  دا ش اه رازی  کرما شاه دا شجوی دکتری مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده. 1

ده ن. )* ویسنه  ایراایتادیار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده علو، ورزشی  دا ش اه رازی  کرما شا. 2

 مسئول(.

 ان.ایتادیار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکده علو، ورزشی  دا ش اه رازی  کرما شاه  ایر. 3

(eydihossein@gmail.com)*Email:  

 چکیده

ن رایتا هدف از در ایکند.  کمک کشوری هر اصتدادی تویعه به توا دمی و باشدمی درآمدزا صنعت یک ورزش زمینه و هدف:

 های تویعه اصتداد ورزش ایران بود.پژوه  واضر شنایایی چال 

دیریت صتداد و مصاوب  ظران )ایاتاد  کارشنایان و خبرگان اجامعه آماری پژوه  واضر روش تح اق کافی بود.  روش کار:

فر به عمل   14ه از ابزار تح اق مداوبه بود کگاری به روش هدنمند بود. باشند.  مو هورزشی( در زمانه اصتداد ورزش می

و گردید  تأیاد و گرنت صرار برریی مورد متخدص  ایاتاد یپ  و شو دگان  تویط مداوبهروایی ابزار پژوه  )مداوبه(آمد. 

تجزیه  برایبود.  85/0ایتفاده شد که مطابق این روش م دار پایایی برابر با موضوعی  درون توانق روش ازبرای ینج  پایایی 

 هره گرنته شد.ب 10 سخه  Nvivo افیک ظریه داده بنااد با ایتفاده از  ر، انزار  ها از روشتحلال داده و

 

م وله  4ورزش ایران شامل  های تویعه اصتدادچال  ی  امه یاختار یانتههامداوبههای واصل از بر ایاس یانتهها: یافته

عامل یا  16له خود شامل م و 4باشد. که این ها عبارتند از: رویکردی  اصتدادی  ومایتی و نساد میاصلی هستند که این م وله

 کد باز هستند.

 یتخراجی ازاهای د بر م ولهگاریم برای تویعه اصتداد ورزش ایران بای تاجه می های این پژوه بر ایاس یانته گیری:نتیجه

زش اصتداد ور توا امیهای شنایایی شده و رنع موا ع موجود مریزی منایب بر روی م ولهاین پژوه  متمرکز شد که با بر امه

 کشور را در مسار تویعه صرار دهام.

 تویعهاصتداد  ورزش  چال    ها:کلیدواژه

 
 

 

 

 



 

204 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
 

 

 مقدمه

 به مرد، رشد به رو گرای (. 1گارد)بر می در را اصتدادی و نرهن ی اجتماعی  یاایی  مختل  ابعاد که ایت ایپدیده ورزش 

 ماید و  تجربه را گاریچشم درآمدزایی رو د ورزش صنعت تا شده ایت باعث ورزشی خدمات و کاالها مدرف به  ااز و ورزش

 غارمست ام و ست امم اثرات اصتدادی اهمات از توان می دی ر واضر عدر در(. 2یهم بسزایی در اصتداد کشورها داشته باشد)

 ورزش در گذاری یرمایه غارمست ام و مست ام اثرات برریی (. بنابراین 3کرد) پوشی چشم جوامع در یالم تفریحات و ورزش

 از ورزش شده ذکر لبمطا به توجه (. با4باشد)می کشورها اصتداد برای مهم ایمسأله اصتدادی  تویعۀ و رشد بر آن تأثار و

 عنوان به جهت این از و ایت متغار مختل  کشورهای در درصد 2 تا. /5 از یهم این و دارد یهم کشورها تولاد  اخالص داخلی

 جها ی ماا  ان مازان زا کمتر مراتب به ایران اصتداد در آن یهم (. اما5گارد)می صرار هادولت توجه مورد اصتدادی ابزار یک

 توا دمی یهم این هک باشد داشته یهم کشور کل اصتداد در توا دمی کشور ورزش صنعت اصتدادی تویعه بنابراین .باشدمی آن

 و ن ینره اجتماعی  اصتدادی  کالن هایشاخص در انزای  موجب نعلی شرایط بهبود راهکارها و ها موا ع و چال  شنایایی با

اد ورزش وا د اصتدتها میهای تویعه اصتداد ورزش کشور و کنترل و بهبود آنشود. لذا شنایایی موا ع و چال  کشور یاایی

 الءخ وجود و ایران در ورزش اصتداد تویعه هایچال  شنایایی عد، به توجه کشور را در مسار تویعه صرار دهد. بنابراین با

 باشدمی ضروری و مهم آن وجم گسترش و تویعه چ و  ی و ورزش اصتداد درباره پژوه  ا جا، لزو، زمانه این در تح ا اتی

 .پردازدمی ایران در ورزش اصتداد تویعه هایچال  شنایایی به واضر پژوه  رو این از

 شناسی:روش

زشی( دیریت ور)ایاتاد  کارشنایان و خبرگان اصتداد و مجامعه آماری پژوه  واضر صاوب  ظران روش تح اق کافی بود. 

 وجم  مو ه با جمو جامعه  از واصل محدودیت دلال گاری به روش هدنمند بود. بهباشند.  مو هدر زمانه اصتداد ورزش می

 برای باشد  تجا  م هاآن تجربی و علمی زمانه که صورتی در را   فر 15 تا 10 دا شمندان بود. برخی برابر خواهد جامعه

  تویط ژوه )مداوبه( فر مداوبه به عمل آمد. روایی ابزار پ 14دا ند. در این پژوه   از از می کانی گروه خبرگان تشکال

 درون توانق وشر ازو برای ینج  پایایی گردید  تأیاد و گرنت صرار برریی مورد متخدص  ایاتاد یپ  و شو دگانمداوبه

از مورد تایاد واصع شد.  بود. بر این ایاس پایایی آزمون  85/0ایتفاده شد که مطابق این روش م دار پایایی برابر با موضوعی 

 ایتفاده شد. 10 سخه  Nvivo افیک ظریه داده بنااد با ایتفاده از  ر، انزار  ها از روشتحلال داده تجزیه و برای

 ها:یافته

کتری تخددی  فر دا شجوی د 3 فر دکتری تخددی و  11 شان داد د  مو ه آماری شامل های توصافی پژوه  واضر یانته

 فر  9رزشی و و فر دارای مدرک تحدالی مدیریت  5بود د که هم ی دارای تسلط بر موضوع بود د. همچنان از این تعداد 

 .پردازیمها( میوبههای ایتنباطی)کدبندی مدادر ادامه به برریی یانتهباشند. دارای مدرک اصتداد می
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 ها. نتایج کد بندی اطالعات مستخرج از مصاحبه1جدول 

 هاچالش

 رویکردی

نبود رویکرد و دیدگاه اقتصادی نسبت به ورزش در 

 سطح خرد و کالن جامعه و دولت

ها ها، فدراسیونهای اقتصادی در سازماننبود رویکرد

 ی ورزشیهاو باشگاه

ها و زمینه اقتصاد در باشگاهنبود نیروی متخصص در 

 های ورزشیسازمان

در مدیریت ورزش  استراتژیک و کالن هایدیدگاه نبود

 ای شدن()حرفه

 اقتصادی

ی ها و ایپا سرهاعد، ومایت مالی از ورزش تویط شهرداری

 خدوصی

 ضع  در جذ  یرمایه

 پایان بودن مازان بودجه اختداص یانته به بخ  ورزش

 بازگشت گذاری در ووزه ورزش به دلال عد،عد، یرمایه

 یرمایه

 عد، تمایل ایپا سرهای پرصدرت مالی در ورزش

 عد، یرمایه گذاری بخ  خدوصی بر روی تجهازات ورزشی

 حمایتی
  بود صوا ان ومایتی جهت ورود بخ  خدوصی به ورزش

 عد، ومایت  هادها و دولت از صنعت و اصتداد ورزش

 بخ  خدوصی نعال در ورزشها به عد، توجه دولت

 فساد
 پولشویی

 نساد اداری اصتدادی

 صاچاق کاال و ارز

 

 گیری:نتیجه

ورزش در  ه اصتدادهای تویعهای رویکردی  اصتدادی  ومایتی و نساد به عنوان چال های پژوه   شان داد بخ  تایج یانته

تخددان مخدوص ما با  بود رویکرد و دیدگاه منایب در ووزه اصتداد ورزش و  به ایران شناخته شد د. در بخ  رویکردی

داشته  خ  ورزشبها باید رویکرد و دیدگاه اصتدادی منایب و صابل تاملی در اصتدادی در این ووزه مواجه هستام. دولت

ظح یصتداد در رزش بر ارزشی و تاثارات وای باشد که نواید رویدادهای وگو هباشند. رویکرد اصتدادی در ووزه ورزش باید به

 حاح همراهیریت صریزی و مدخرد و کالن جامعه را در  ظر داشته باشد. هرچ در دیدگاه اصتدادی  سبت به ورزش با بر امه

 .باشد تویعه در این بخ   از باشتر خواهد شد

د مازان ها بایولتهای پژوه  در این بخ  دهبا توجه به یانت. ها بخ  اصتدادی ایتهای موا ع و چال یکی دی ر از بخ 

د  شتر باشمسلما هرچ در بودجه اختداص یانته به بخ  ورزش بابودجه اختداص یانته به بخ  ورزش را انزای  دهند 

 هاذا دولتل گارد.یی انراد جامعه صرار مهای ورزشی  ویایل و تجهازات ورزشی باشتر و بدورت عمومی در اختاار همهیالن

ای  امهاشتن بردگذاری بخ  خدوصی در ووزه ورزش را با همکاری و هماهن ی و باید بتوا ند مشکالت مالی و عد، یرمایه

 هند.ها اصتداد ورزش را تحت تاثار صرار دگذاریراهبردی در یطح کالن کشور برطرف کنند و با این یرمایه
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- هاد ها وولتدها ایت که بر تویعه اصتداد ورزش موثر ایت. های موا ع و چال همچنان بخ  ومایتی یکی دی ر از بخ 

ها ولتدرچ در های مسئول باید با ومایت خود از ورود بخ  خدوصی به ووزه اصتداد ورزش باعث تویعه این بخ  شو د. ه

 هد شدشتر خواابگذاری بخ  خدوصی  از در این ووزه ریزی دریت از این موضوع ومایت کنند یرمایهبا مدیریت و بر امه

 رو ق در بازارهای ورزشی باشتر و در  تاجه اصتداد ورزش پویاتری خواهام داشت.

پولشویی  ز نساد وها نساد ایت. در رایتای تویعه اصتداد ورزش کشور همواره باید بتوا ام اهای چال یکی دی ر از بخ 

د به اید بتوا نبها ولتاصتداد کشور داشته باشد. بنابراین دجلوگاری کنام. وجود این موارد می توا د تاثار منفی بر تویعه 

توا ند از طریق یها را کنترل کنند. مسئولان مو با مدیریتی صحاح آن شو د توجه کنندباعث ایجاد نساد میعواملی که 

 طور شفافهبها آمددر ها ویازی از نساد و پولشویی جلوگاری کنند  هرچ در شفانات مالی باشتر باشد و مازان هزینهشفاف

 مشخص باشد نساد کمتر ایت.

 

با  رل کنند ونایب کنتمریزی های شنایایی شده اصتداد ورزش را با بر امهها و مسئولان بتوا ند چال بنابراین هرچ در دولت

 گرنت. ر خواهداها بشو د اصتداد ورزش کشور در مسار تویعه صرهای الز، باعث رنع این موا ع و چال بکارگاری تئوری

 

 منابع:

 ورزشی ون اتم بر اجتماعی و اصتدادی عاملهای تاثار برریی(. 1395خداداد کاشی  نرهاد و کریم  اا  الها، ) .1
 (.6۷-44)25اصتدادی.  یمدلساز تح ا ات ندلنامه(. 2012-1996) المپاک بازیهای کشورها در

 .23۷-212   صصبد ی تربات یازمان نوتبال  موردی مطالعه: ورزش در گذاری یرمایه و اصتداد(. 138۷) رضا رمضا ی  .2
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. 

جل  شورای دنتر مطالعات نرهن ی م  (. برریی رابطه ورزش و اصتداد1389) شهبازی  مهدی و خورشادی  ابولفضل .5
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بررسی اثربخشی و تجارب آموزگاران درس تربیت بدنی از آموزش ضمن خدمت: یک 

 مطالعه کیفی
 

 ، بهروز تقی نژاد، عباس خیالی نژاد ،رضا مشاری*مصطفی مصطفی پور

 

 کارشناس تح ا ات و پژوه  مدیریت آموزش و پرورش شهریتان ماا دوآ ) ویسنده مسئول(*

 و پرورش شهریتان ماا دوآ  مدیریت آموزش

 معاو ت پژوهشی مدیریت آموزش و پرورش شهریتان ماا دوآ 

 کارشناس مسئول آموزش های ضمن خدمت شهریتان ماا دوآ 

 چکیده

ه درک هدف مطالع .آموزش ضمن خدمت بخ  مهمی از آموزش کارکنان ایت که     کلادی در یادگاری کارکنان دارد 

ک تح اق این مطالعه ی .تجار  آموزگاران تربات بد ی از آموزش ضمن خدمت در مدارس شهریتان ماا دوآ  می باشد

مو ه ها  از  مو ه جهت ا تخا   .آموزگار تربات بد ی تشکال می دهند  30می باشد و جامعه پژوه  را )آ الاز محتوی(کافی

دگاری در محاط داده ها به شاوه مداوبه و بر ایاس تجار  واصعی آموزگاران از یا.دگاری مبتنی بر هدف ایتفاده گردی

د ایج زیر واصل گردینرایند تحلال داده ها با توجه به مراول ا جا، شد و  ت.یوال باز جمع آوری گردید 6آموزشی پایخ به 

ه های آموخت   مثبت   ظار به کارگاریبرایاس تجار  آموزگاران   باا  ر وجود برخی ناکتورهای موثر جهت کسب تجار

جا از آ .ود بمحاط  تئوری در عمل و ارت ا تدریجی اعتماد به  ف  و یا کسب تجار  منفی   ظار  ا کارآمدی مربی و ترس در

 .ختهاا یامکه هدف اصلی از تربات آموزگاران  محاط یادگاری مطلوبی را با هدف کسب تجار  مثبت تویط آموزگاران 

 آموزش و پرورش/آموزگاران تربات بد ی /آموزش ضمن خدمت : ژه هاکلید وا
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 مقدمه : 

ان رشد نراو ه اخارپدیده ای ایت که در دو ده  توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین یرمایه و دارایی یازمان

 . ه شده ایتز انزودمشاغل . بر اهمات آموزش کارکنان  اون اطالعات و پاچاده تر شدن زداشته ایت . امروزه با رشد روزان

ش مؤثر و ا د. آموزش می دتانلر  مهمترین نعالات و راه رویارویی با تحوالت عظام در ز دگی آینده را برای پذیرش تغاار  آموز

کنند.  اشتری کاررایی ببا کاپرمایه به انراد کمک می کند تا آ ها بتوا ند به رشد و توا ایی کانی در شغل خود دیت یابند و 

و به  بهتر ایت ی آ هابدیهی ایت که انراد هر چ در از دا   و آموزش بهتر در مورد کار خود برخوردار باشند نرآیند یادگار

  .ارائه ا دیشه ها و  ظریات مفاد تری برای بهبود کار می پرداز د 

اار شرایط تغ ثبت بامتراتژی های اصلی یازمان ها برای یازگاری امروزه آموزش و بهسازی منابع ا سا ی به عنوان یکی از ای

ه مانه ها بزه این چصلمداد می شود. واات یازمان ها تا ودود زیادی به دا   و مهارت های مختل  کارکنان بست ی دارد هر 

 (. 139۷موصع و بهتر باشد صابلات یازگاری یازمان با محاط متغار  از باشتر می شود )یا، خا اان  

بارت ع هادها  و  جوهره اصلی آن در همه یازمان ها ارائه دهام بایستی گفت آموزش ضمن خدمت  ی ازبخواهام تعریف اگر

ست جز ازی  اایت از انزای  کارایی کارکنان و ایجاد یازش با محاط و در  تاجه  انزای  خدمات. آموزش ضمن خدمت چ

کارکنان  طلو  درمو مهارت های ننی  ورنه ای و شغلی و  از ایت رار رنتار تالش هایی که در جهت ارت ای دا   و آگاهی 

 . (1396یچی ند )چاکیک مویسه یا یازمان صورت می گارد و آ ان را برای ا جا، بهانه وظای  و مسئولاتهای شغلی آماده می 

ه این ی که بی به تنایب اهماتامروزه اهمات و     آموزش های ضمن خدمت بر هاچ یازما ی پوشاده  است و هر یازما 

ای ا دوره هب. آموزش ضمن خدمتی که اختداص می دهدرا به تربات  اروی ا سا ی خود وصت و یرمایه ای  مهم داده ایت

از چاره  ط کار وسا  شده ادامه یابد و ضمن کوش  در انزای  توان مهارت و دا   کارکنان  در ول مسائل و مشکالت محا

د ت می توا من خدمبه ب ای یازمان خود مطمئن باشد. از این رو تالش مستمر در بهبود کافات آموزش ض یاز باشد می توا د

ه خودی به آموزش هرگز  می توان ادعا کرد کذکر این  کته ضروری ایت که  منانع صابل مالوظه ای به همراه داشته باشد.

 مل آید.خود یودمند ایت   م ر از آموزشهای ارائه شده ارزشاابی به ع

ه بن بر امه زان ریادثبت شده ایت .وی ارزشاابی را ویاله ای برای تعاان ما« رال  تایلر»اولان تعری  ارزشاابی به  ا،  

اابی ظافه ارزشیت و واهدنهای آموزشی می دا د   تایلر معت د بود که پا   ااز یک ارزشاابی دصاق تعاان اهداف کلی و ویژه 

 تح ق یانته ا د یا خار.  ینج  این موضوع ایت که آیا اهداف

ش و مورد ارز ضاوت درارزشاابی را به عنوان یک گا، پایا ی در نرایند آموزش   با هدف بهبود آموزش ویا ا جا، ص« ایزریل»

ه با کمی یازد  نراهم اثربخشی بر امه های آموزشی تعری  می کند. ارزشاابی  اطالعاتی رابرای توجاه اثربخشی بر امه آموزش

بی  د ارزشاامعت د ه این اطالعات ایت که ایتمرار آموزش برای زما های بعدی منظور می شود .بسااری از صاوبنظرانتوجه ب

وضاحات و تظم از یک نرایند منظم برای تعاان ارزش   م دود یا بهای چازی ایت یا به باان دی ر ارزشاابی جمع آوری من

نا که درارتباط با آموزش باشد به چارزشاابی  (.Jack - 2003ایت)صضاوت برای تدمام گاری در مورد چازی  اطالعات 

 ها مشخص آه کمک معنای نرایند صضاوت درباره جنبه هایی از رنتار یادگار ده ایت وشامل مجموعه ای از مهارتهایت که ب

ی یت. )اومداوزشی ا، آممی شود یادگار ده به اهداف تعاان شده دیت یانته ایت یا خار. ارزشاابی جز جدایی  اپذیر یک  ظ

             غالمرضا.( 

ن مون ات ا مازاارزشاابی آموزشی نرآیند تفسار  تایج از طریق ینج  اطالعات برای صضاوت در مورد اهداف کلی آموزش ی

 یرانبه مد آوری داده ایت کهشرکت کنندگان در دوره آموزشی ایت. به طور کلی  ارزشاابی آموزشی رویکرد منظم برای جمع

 کند.برای ریادن به تدمامات مفاد و با ارزش در مورد بر امه آموزش کمک می

کار  بی به آن دیتاا در مورد ارزیابی اثر بخشی آموزش  تعری  جامع و مشخدی وجود  دارد و این به خاطر آن ایت که نرآیند

ه ایجاد بد منجر وآموزش های ا جا، شده تا چه دشواری ایت. ارزیابی اثر بخشی آموزش یعنی اینکه تا ودودی تعاان کنام 

 مهارت های مورد  ااز یازمان به صورت عملی و کاربردی شده ایت.
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ول ه  ار ایت کها این کبرریی و آگاهی از  تایج و بازده آموزش کارکنان  الزمه نرایند آموزش ایت و بهما طور که اشاره شد 

یران و های آموزشی از یک یو  آیانه ای نراهم می آورد تا مدبخشی دورهشود. درو ا ت ارزیابی اثرآموزشی تکمال می

ن و  امه ریزار   برکارکنان یازمان تدویری روشن تر از چ و  ی کم و کا  نعالات های آموزشی به دیت آور د و از یوی دی 

بخ  اه به اثررز این اپادا کنند و  کادر آموزشی یازمان را مجهز می یازد تا  سبت به جنبه های مثبت و منفی بر امه آگاهی

دیریتی مآموزشی و  ها و نعالاتهای آموزشی  اروی ا سا ی یاری بریا ند . همان طور که در باشتر کتابها و م االتکردن بر امه

به  نا می تواین آ هباان شده ایت برای تعاان ارزش دوره های آموزشی مدل ها و ال وهای متعددی وجود دارد   که از مهمتر

                                                                ( اشاره کرد.KIRK PATRICKمدل ارزشاابی کرک پاتریک )

   

                                                   کرک پاتریک یه دلال ایایی برای ارزشاابی آموزشی باان می کند

 وجودی واود آموزش با  شان دادن     و اهمات آن در تح ق اهداف و ریالتهای یازمان؛  توجاه دالیل -1

                                                                     اری  سبت به ادامه بر امه آموزشی؛ گتدمام  -2

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

دوره اثر بخشی  باشد  به برریی و ارزیابی می (cross sectional)م طعی  –توصافی اق واضر که از  وع تح ا ات در تح 

کرک  بر ایاس مدل 9۷-98ضمن خدمت آموزگاران درس تربات بد ی شهریتان ماا دوآ  در  امسال دو،  های آموزشی

وله مهم مورد ارزشاابی چهار مر زشی را می توان با ایتفاده ازدر این مدل مازان اثربخشی بر امه های آمو. پاتریک می پردازد

 یت.ار داده انج  صرصرارداد: یطوح واکن   یادگاری  رنتار و  تایج  که پژوه  واضر تنها یطوح واکن  و رنتار را مورد ی

ان می ود  شخزش از منظور از واکن  مازان عک  العملی ایت که نراگاران به کلاه عوامل موثر در اجرای یک دوره آمو

 دهند. 

 ( ا دازه گاری می کند  واکن  چ و  ی اوساس شرکت کنندگان را در موردبر امه آموزش ) رضایتدر واصع 

اصل می موزشی وآچ و  ی و مازان تغااراتی ایت که در رنتار شرکت کنندگان در اثر شرکت در دوره  از  منظور از رنتار

 شود

 روش کار : 

بات بد ی تمامی آموزگاران ترو جامعه آماری پژوه  شامل  (cross sectional)م طعی  – وع توصافیاین تح اق از 

که    9۷-98در  امسال اول یال  آموزش و پرورش شهریتان ماا دوآ  شرکت کننده در دوره های آموزش ضمن خدمت 

ران ن رضایت نراگامازاارزیابی یطح واکن     مو ه گاری به صورت یرشماری بوده و برای.   می باشد بوده  40تعداد آ ها 

شنامه درصالب پری آ ان دریانت  ظرات ( با یازما دهیو  حوه امکا ات   مدرس    محتوی دوره)   سبت به دوره های آموزشی

 ااروله بساین مر اخذ جوابهای دریت و معنادار از شرکت کنندگان درهای طراوی شده مورد ینج  صرار گرنت . از آ جا که 

ز اون ابها، ق و بدپریشنامه با یئواالت بسته طراوی گردید تا منجر به پایخ های دصا مهم و واههههاتی ایت  بدین منظور

ازی به ه شد )  اان دادطرف شرکت کنندگان گردد   به پایخ دهندگان از  اشناخته ما دن آ ها و محرما ه بودن اطالعات  اطمان

ادات ت و پاشنهر  ظرامال پریشنامه ها  بود ( و  از بخشی در نر، پریشنامه برای ارائه یایذکر  ا، و  ا، خا وادگی در تک

دوره  با عنوان ر ارتباطمازان دا   و مهارت د –اختداص داده شد . موارد ارزیابی مدرس شامل نن باان و صابلات ارائه مطالب 

ایتاد )  ده منایب از مواد کمک آموزشی و ارزیابی عمومیایتفا –لب مشارکت نراگاران در مباوث تویط ایتاد ج -آموزشی  

   3امتااز  =  خو   4 امتااز =درجه ای لاکرت ) عالی  4 ظم  رنتار و ..( بود.  در برریی  ظرات  شرکت کنندگان  از م ااس 

 ( ایتفاده شد.    1امتااز  =و ضعا   2امتااز  =متویط 

 ظرات یرپریت یا مدیر  برریی نراگاران با رنتاری دوره و تاثار آن در رنتار کاریمازان تغاارات در ارزیابی یطح رنتار  

مست ام که رنتار یادگار ده را در محاط کار زیر  ظر دار د مورد ارزیابی صرار گرنت . در  ظر ینجی های بعمل آمده از مدیران 

د شرکت کننده  مازان تاثار دوره در ارت ای دا   نرد  و یرپریتان مربوطه مواردی از صبال : تاثار دوره در بهبود عملکرد نر
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ز مازان تاثار دوره در تغاار رنتار  بهبود   رش و باال بردن توا ایی نرد در ارائه و ا ت ال مطالب دوره به همکاران و ...با ایتفاده ا

 م ااس لاکرت مورد ینج  واصع شد . 

 یآلفا و یرریبپریشنامه  ییایشد. پا یبرری یان و صاوبنظران آموزشتویط کارشنای ها پریشنامه ییو محتوا یصور ییروا

 صابل صبول بود.   ودو در  86/0کرو باخ آن 

 برای تجزیه وتحلال داده ها از روش های آماری توصافی ایتفاده شد . 

)ماا  ان ثر بخ اهای در هایت بر ایاس ماا  ان امتاازات به دیت آمده   دوره های آموزشی در یه طب ه تحت عنوان دوره 

ار اثربخ ) غ( که  ااز به بازآموزی دوره داشته و دوره های 2≤ماا  ان امتاازات<3مشروط اثر بخ ) –( 3≤امتاازات

 ماا  ان امتاازات( ت سام بندی شد د .<2

  تایج : 

اان دوره های برگزار آمده  از مبر ایاس  ظر ینجی بعمل  در رایتای برریی و آگاهی از  تایج و بازده آموزشی آموزگاران   

 .دوره آموزشی در صالب آموزشهای تخددی   عمومی   مورد ارزیابی صرار گرنت 30شده مجموعا 

وره دع و  با توجه به   بر ایاس برریی های بعمل آمده از  تایج ارزیابی و اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در واودها 

 بدیت آمد : ها) تخددی   عمومی(  تایج ذیل

آموزشی   اثربخ   درصد دوره های ۷9دوره آموزشی شغلی برگزار شده    30در واودهای تابعه ووزه عمومی   از مجموع  – 1

 درصد دوره های آموزشی مشروط اثربخ  ) ااز به بازآموزی دوره ( ارزیابی شده ا د. 21و 

ی درصد دوره ها ۷4تخددی برگزار شده    –شی شغلی دوره آموز 30ر واودهای تابعه ووزه تخددی   از مجموع د -2

های آموزشی   غار  درصد دوره 2درصد دوره های آموزشی مشروط اثربخ  ) ااز به بازآموزی دوره (و  24آموزشی   اثربخ    

 اثربخ  )  ااز به برگزاری مجدد دوره ( ارزیابی شده ا د .

 

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

آموزشی   اثربخ   درصد دوره های ۷9دوره آموزشی شغلی برگزار شده    30در واودهای تابعه ووزه عمومی   از مجموع  – 1

 درصد دوره های آموزشی مشروط اثربخ  ) ااز به بازآموزی دوره ( ارزیابی شده ا د. 21و 

ای درصد دوره ه ۷4تخددی برگزار شده    –دوره آموزشی شغلی  30جموع دی   از مدر واودهای تابعه ووزه تخد -2

های آموزشی   غار  درصد دوره 2درصد دوره های آموزشی مشروط اثربخ  ) ااز به بازآموزی دوره (و  24آموزشی   اثربخ    

 اثربخ  )  ااز به برگزاری مجدد دوره ( ارزیابی شده ا د .

  تاجه گاری : 

ن مجهز تری ا بودنا سا ی مهمترین و راهبردی ترین منبع یک یازمان به وسا  می آید . یک یازمان وتی به نرض دار  اروی

 امله توناق کام دیدتجهازات و تسهاالت   برخورداری از پاشرنته ترین نناوری بدون بهره گاری از  اروی کار متخدص و تعل

ل ی کرد. از ه گذاری تیرمای هزینه یازما ی   بلکه باید جزو وظای  یازما ی و  وعی ما باید آموزش را  ه به مثابه  خواهد داشت.

کنند و با می هن فتی را برای آموزش مهارتهای خاص صرف هزینه هایآن جایی که همه یاله یازما های مختل  آموزشی   

ی ک ارزشاابیی کند بسااری را طلههههب م توجه به اینکه اجرای این بر امه ها و دروه های آموزشی از لحهههاظ زمان  وصت

اف و به  ق اهددصاق و علمی ضروری ایت که   اط صوت و کایتاها و  از راههای پاشرنت و اصالح آن و همچنان مازان تح

 ول علمی ویاس اصطور کلی تدویری از وضعات اثربخشی آموزشی این دوره ها را  شان دهد. البته این ارزشاابی باید بر ا

 ی بر اهداف و شرایط یازمان صورت پذیرد تا  تایج مطمئنی را به همراه داشته باشد.مبتن

 دوره های ثربخشی تایج واصل از پژوه  باا  ر آن ایت که نراگاران شرکت کننده در دوره های آموزشی درمجموع  مازان ا

یت ر  بوده ارخورداب صد در صدگر چه دوره های آموزشی برگزار شده از اثربخشی آموزشی را در یطح خو  ارزیابی  موده ا د.

طور معنی ب رورش پآموزش و  ولی با توجه به محایبات آماری ا جا، شده می توان ادعا  مود که اثربخشی آموزشهای یازما ی

 ( باالتر بوده ایت.دوره ها اثربخ درصد  60دار از ماا  ان نرضی ) 
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ین اتریک بدپبساار چال  برا  از و وساس ایت که کرک  واکن  و یادگاری سبت به یطح  رنتار یطح اینکهبا توجه به 

اا : زمان ور د. ثا دیت آ منظور یه دلال را در این مورد ذکر می کند: اوال شرکت کنندگان باید نرصتی را برتغاار رنتارشان به

ن ن یا  کرداار کردانی کرد ثالثا جو یازما ی ایت که می توا د بر تغرا به صورت واصعی  می توان پا  ب تغاار در رنتار

اارات ز وجود تغمانان اارزشاابی در زما های منایب به منظور کسب اطلذا پاشنهاد می شود  رنتاردروان کار تاثار داشته باشد

نظور چک مبدین  یران صورت گاردتکرار شود . ارزیابی عانی کارکنان در محاطهای کاری تویط مد رنتاری دائمی و هماش ی

 روهگ   ازاشندبداشته  در صورت امکان به منظور وذف عاملهای مزاومی  که شاید در رنتار تاثارلاست هایی  از تعباه گردد . 

                                                                                            ایتفاده شود . کنترل

 ابع :من

ز دیدگاه ابرریی مسائل و مشکالت شاوه های موجود ارزشاابی مدیران  (1395)اومدی   غالمرضا. وکامی  یاد وسن.  -

 26  شماره ارزشاابی شو دگان و ارزشاابی کنندگان   ندلنامه مدیریت در آموزش و پرورش

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

 ر ا.با ی و نرآیندها(. تهران: مهرب(. بر امه ریزی آموزش منابع ا سا ی )م139۷خا اان  محمد رباع )یا،  -

- 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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 ورزش ریتوسعه از مس

 

  ۴،دکتر سارا کشکر ۳،دکتر جواد شهالیی2دکتر فرزاد غفوری ،1*الهه مدادی نانسا

 

طبایی  طبا المهگروه مدیریت ورزشی  دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه عدا شجوی دکتری مدیریت ورزشی  . 1

 )* ویسنده مسئول(.. تهران  ایران

ان  بایی  تهرالمه طباطگروه مدیریت ورزشی  دا شکده تربات بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه ع. دا شاار مدیریت ورزشی  4  3  2

 .ایران
*Email: sm_nansa@yahoo.com 

 چکیده

ه صابلات ایت ک امروزه توجه به ورزش در امر تویعه یک ا تخا   است بلکه یک ضرورت ایت. ورزش نعالاتی زمینه و هدف:

هت ی آن در جلات هاهای زیادی برای تویعه در خود  هفته دارد و با مدیریت و بر امه ریزی صحاح می توان از مزایا و صاب

 ز پژوه  واضر برریی     ورزش بر تویعه بود.در این رایتا  هدف اتویعه یک جامعه بهره برداری کرد. 

رد تعدد موپژوه  واضر به صورت مروری و کتابخا ه ای بود و برای ریادن به هدف پژوه  م االت و کتب م روش کار:

 مطالعه صرار گرنت.

ترین رشد در ریع( یکی از ابعاد با یSfDدر طول دو دهۀ گذشته  بخ  ورزش برای تویعه )ها  شان داد د یانتهها: یافته

بت یازی ورزش و  از محرک اصلی این باور بوده ایت که ورزش پتا سال مشارکت در تویعۀ جامعه و تغاار مثجها ی

 اجتماعی را دارد .

 هدایت هاجا ات ورزش طریق ازتوا د باشد.  ل یک ملت میوا و زبانزبان مشترک  مسائل اجتماعی  ورزش گیری:نتیجه

ه دخال ای نرهنگ جامعیک  ظم تعاملی و تفکر منط ی و ع ال ی در جامعه بوده و در ارت گذار ده   مای  به ورزش .شودمی

 دمی شو باعث و شود ملی و بهبود شاخص های اصتدادی می  اخالص تولاد انزای  باعث از لحاظ تویعه اصتدادی ورزش ایت.

 و اجتماعی ارییازگ شود  می اجتماعی انراد های مهارت کند. همچنان باعث تویعه پادا انزای  کار  اروی وری بهره که

 لذا ورزش ی شود.می کند و در کل موجب تویعه اجتماعی م برطرف را  سل اجتماعی  اازهای و در واصع اجتماعی های مهارت

 پشتابا ی و بستریازی کالن  مسائل  خدوص درو به  ظر می رید الز، ایت مدیران عالی  ایت  عجان یانت ی تویعه با

 بر امه ردباشند و  داشته باشتری دصت و ورزش توجه ی م وله به منایب امکا ات و بودجه تخداص الخدوص علی منایب

 ورزش جای اه و یهم منایبی در  ظر گرنته شود.  کشور برای ای تویعه های

 ورزش  تویعه  تویعه یانت ی کلیدواژه ها:
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 .مقدمه: 1

یادی ت های زامر تویعه یک ا تخا   است بلکه یک ضرورت ایت. ورزش نعالاتی ایت که صابلاامروزه توجه به ورزش در 

ک ت تویعه یدر جه برای تویعه در خود  هفته دارد و با مدیریت و بر امه ریزی صحاح می توان از مزایا و صابلات های آن

وشی آن چشم پ اری ازهاچ تالشی در جهت بهره برد جامعه بهره برداری کرد. این     آ  در ارزشمند و مهم ایت که  باید از

گ باط تن اتنیعه ارت(  باید اذعان کرد که ورزش یکی از جنبه های اهداف تویعه هزاره یو، یازمان ملل ایت و با تو1کرد.)

 (2دارد )

ا ه در یک یگر جامعا دا ند. مسلماً ای می باشتر صاوبنظرانِ تویعه  تویعۀ همهه جا بهه را مههمتهرین ههدف در ههر جامعه

 همی درگارممسائل  ها و ابعاد دی ر ممکن ایت با دیهت یابهد  بهه خاطر ن دان تویعه در زمانه این مهم چند بعد خاص به

  به ال ه باشدصت  اعادو اصتدادی به تویعه برید  اما توزیع درآمدهاو نرنناوری شود. مهثالً اگر یک جامعه در ووزۀ علمی  

  دچار ربه کندهای اجتماعی را تج یک دچار آلودگی شود  در ووزه شهری آلهودگی هوا  تراناک و  اهنجاریلحاظ اکولوژ

علهق هساس تتبعاض صومی و تبعاض  هژادی باشد  دچار ن دان مشارکت اجتماعی و یاایی باشهد  شههرو دان جامعهه او

 هی م یاچنان جامعه  بهه دی هران اعتمهاد  داشهته باشند گروهی  ملی و اجتماعی  داشته باشند  یا این که انراد جامعهه 

 به آرمان یتاابیدتوا هد یهک ز هدگی همهراه بها آیهای   شهادما ی و اوهساس خوشبختی برای شهرو دان خود نراهم کند. 

ن آرما ی ص چنهاصهای ا سا ی ایت و در تویهعۀ  ها معنادار بودن ز دگی نردی و اجتماعی  اوساس شکونایی تمامی صابلات

 (3)تح ق  خواهد یانت. 

 توسعه از طریق ورزش

  صع  در طات. در وادر یرایر جهان به کار رنته ای« تویعه»ورزش  به مدت طوال ی به عنوان ابزار ایتداللی و عملی برای 

موردی  -( 2ایت( ) ای داشته ایت )و آن را وفو کردهویاعی از مبشران اجتماعی  اخالصی و ورزشی  ورزش وضعات ایطوره

( یکی از SfDو دهۀ گذشته  بخ  ورزش برای تویعه )در طول د( 4)رید جای اه مثبت و صطعی داشته باشد که به  ظر می

یازی ورزش و  از محرک اصلی این باور بوده ایت که ورزش پتا سال مشارکت در تویعۀ ترین رشد در جها یابعاد با یریع

 (5ی را دارد )جامعه و تغاار مثبت اجتماع

که در صحنۀ ورزشی و رویداد اعمال  -گروهیهای درونهای شخدی در م ااس کوچک در نعالاتتعامالت اولاه و شبکه

 مسائل از یکی بعنوان ورزش (6تری تبدیل شود)توا د به ال وهای بزرگ) ظار ورزش  رویداد  و یا اوصات نراغت( می -شودمی

 متعدّد کارکردهای و     که بوده برخوردار مختل  جوامع در خاصی اهمّات از هم ا ی و عمومی اجتماعی ه نرهن ی

 در (.۷) گذارد می برجای المللی بان و ملّی منایبات در را زیادی تحوالت و تأثارات و داشته ارتباطی و نرهن ی اجتماعی 

 جهت در ابزاری عنوان به ورزش از و گردیده مطرح ای گسترده بطور زیست محاط و ورزش موضوع گذشته  یال چند

 نرهنگ و ورزش از پ  زیست محاط و اصالح المپاک منشور آ که از پ  شود. می برده  ا، پایدار تویعه اصول به دیتاابی

 المللی بان کماته در 1996 یال در زیست محاط و ورزش کماساون گردید  مطرح المپاک منشور رکن یومان بعنوان

 گرنته صورت زیست محاط وفاظت زمانه در چشم اری اصدامات بحال تا زمان آن از .گردید تشکال )1IOC ( المپاک

 (.8ایت)

 در دهکده المپاک مهورد: تویهعه وهال در کشورهای در «تویهعه برای ورزش»( در پژوهشی با عنوان 2016رایز و همکاران )

های دولتی و اصدامات دولت در این زمانه را آشکارا یاایت« تویعه از طریق ورزش»ریودوژا اروعنوان کرده ا د که: اصطالح 

ورزش برای »های   واصعات برای بر امه«ورزش به عنوان ابزار تویعه»رغم انزای  گفتمان مثبت کند. علیریا ی میاطالع

                                                 
1 International Olympic Committee 
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های مورد  ااز جهت گذاریها از توجه و یرمایهشو د  این ایت که این بر امهجرا میبندی و اکه تویط دولت بودجه« تویعه

 شو د.مند  میشدۀ خود بهرهدیتاابی به اهداف تعاان

 و تویعه برای رزشو چ و ه اینکه مورد در یازییازما ی مفهو، هابریدیتی یک: ( در م اله ای با عنوان201۷ایو سون)

رگار دهند  عنوان می کند که برخالف یازمان های ورزشی ینتی  انراد دمی پایخ واگرا  هادی هایضات ا به صلح هاییازمان

یا چند  شان یکنعالات های مبتنی بر ورزش را در امتداد دی ر بر امه های آموزشی یا ومایت اجتماعی که هدن  SDPدر 

دهند.  جا، میرنات اجتماعی و ول منازعات ایت  ا مسئله اجتماعی از جمله برابری جنساتی  آموزش بهداشت  معاشت  ظ

ایم های  ه پاراد ار د وهمچنان تویعه ی ورزش و تویعه از طریق ورزش را به عنوان پارادایم های مت ابال یازگار در  ظر می گ

 .تفاده شودای جعهمتناصض. همزیستی این رویکردهای متفاوت به ویژه زما ی مهم ایت که ورزش در شرایط اضطراری پ  از نا

و  SFDا دازها   طرح های اولاه ها و چشم( در پژوهشی با عنوان مدیریت ورزش برای تویعه: بازتا 201۷ایکولنکورف  )

د: ورزش و بخ  موضوعی ت سام بندی کرد  ۷را در  SFDم االت ووزه مربوطه را برریی کرده و به طور کلی طرح های 

 سات  ورزش و یالمتی  ورزش و صلح و  از ورزش و ا سجا، اجتماعی.معلولات  ورزش و آموزش  ورزش و جن

   ورزش   نهاورزش در زم رانی  رش متخددان و مد سهیو م ا یبرری ( در پژوهشی با عنوان1392صائدی و همکاران )

ی و اجتماع به این  تاجه ریاد د که ورزش هم ا ی زیربنای تویعه  یتویعه اجتماع یبر شاخص ها یو صهرما  یهم ا 

  همچنان ورزش صهرما ی ایت.

 بحث و نتیجه گیری

توا د ک ملت مال یوا و زبانزبان مشترک  مسائل اجتماعی ایت   تایج پژوه  های متعدد باا  ر این و ا ت ایت که ورزش

م تعاملی و تفکر منط ی و یک  ظگذار ده   مای  به ورزش .شود می شود  کنترلمی هدایت هاجا ات ورزش طریق از  باشد.

توان وزن می هن ینر یانت ی تویعه مازان ایاس بر بنابراینع ال ی در جامعه بوده و در ارت ای نرهنگ جامعه دخال ایت  

 همچنان د.هده کرمنایب برای ورزش را در بان کشورها در م ایسه با هم) چه کشورهای در وال تویعه و تویعه یانته( مشا

 و اجتماعی زگارییا واصع در و گرایی اجتماع و گرایی جمع شود  می اجتماعی انراد های مهارت تویعه و تفاهم باعث ورزش

 مختل  های بخ  ر وهوادا گروه  تام  در را انراد ماکند و برطرف را  سل اجتماعی  اازهای و در واصع اجتماعی های مهارت

کل  رطرف می یازد و درگریزی ها را ب اجتماع ا و ها انسردگی و ها ا زوا کند  ایجاد اجتماعی جمع کرده و می توا د ا سجا،

 که می شود اعثب و شود می ملی  اخالص تولاد انزای  باعث از لحاظ تویعه اصتدادی ورزش موجب تویعه اجتماعی می شود.

 که شود باعث وا دت می ورزش  دباماری ها کاه  پادا کن لحاظ  اروی کار از انت   کند پادا انزای  کار  اروی وری بهره

 به ورزش  بریند  انش اشتغال به باشندو داشته کاری های نعالات باشتری زمان و   باشتر عمر طول  باشتر  های یاعت انراد

  شودمی بهتر تولاد و باشتر تولاد باعث دالیل همان

 به درمنح تاثار زشور یعنی ایت  عجان یانت ی تویعه بابا توجه به مطالب باان شده می توان به این  تاجه ریاد که ورزش 

ز، ال ظر می رید  دارد و با توجه به این     و جای اه به نرهن ی یاایی و زیست محاطی اصتدادی اجتماعی لحاظ به نردی

 منایب اتامکا  و بودجه تخداص الخدوص علی منایب پشتابا ی و بستریازی کالن  مسائل  خدوص درایت مدیران عالی 

یهم منایبی در  وورزش جای اه  کشور برای ای تویعه های بر امه باشند و در داشته باشتری دصت و ورزش توجه ی م وله به

  ظر گرنته شود. 

 

 منابع: 

ی واوهد (. مجموعه ورزشی مشهد  پایان  امه کارشنایهی ارشهد  دا شه اه آزاد ایهالم1383وسانی ابریشمی  امار ) .1

 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. 



 

215 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
  ه اجتماعیهشی رنا  ندلنامۀ علمی ه پژو"تویعۀ نرهن ی و تویعۀ اجتماعی در ایران"(  1389بابایی نرد  ایداله ) .3

 .56 -۷.صص 3یال 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 do Rio de Janeiro. Sport 

Management Review, 19 , 107–119. 

5. Spaaij, Ramón; Schulenkorfc, Nico; Jeanes, Ruth ., (2017). Participatory research in 

sport-for-development: Complexities, experiences and (missed) opportunities, Sport 

Management Review (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.smr.2017.05.003 

6. Schulenkorf, N. (2012).  "Sustainable community  development through sport  and  

events:  A  conceptual  framework  for  Sport-for-Development projects." Sport 

Management Review15(1): 1-12. 

و  یرهن ن انا(.     ورزش در تویعه ارتباطات م1393). نینرد  ییمحمد و مدطفا ان ییاالر؛ خالد  یمراد .۷

 .60 -55  صص 4یال اول  شماره   یورزش یارتباطات در ریا ه ها تیری. مدیاجتماع

تر محاط ورزشی(  دن مدیران و ورزشکاران زیست )ویژه محاط و آموزشی ورزش (. بسته1394بهمن پور  هومن ) .8

 جوا انزیست و تویعه پایدار وزارت ورزش و 
9. Schulenkorf, n.(2017). Managing sport-for-development: Reflections and outlook, 

Sport Management Review, 20, pp: 243–251 

متخددان و  م ایسه     ورزش صهرما ی و هم ا ی بر شاخص های تویعه اجتماعی از دیدگاه(. 1393صائدی علی ) .10

 ی ارشد  دا ش اه عالمه طباطبایی تهران.  پایان  امه کارشنایمدیران ورزش
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 تحلیل مؤلفه های قدرت در سیاست گذاری های ورزش کشور
 

 مهتاب ناصح

 ایتادیار مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ورزشی  دا ش اه بارجند  بارجند  ایران

(mahtabnasseh@birjand.ac.ir) Email:  

 چکیده

همات اوجه به تاز این رو با صدرت و یاایت از جمله مؤلفه های مهم ز دگی اجتماعی و یازما ی هستند.  زمینه و هدف:

ه تحلال شور؛ بشناخت نرایند ها در شناخت هر یاستم؛ این پژوه  با هدف شناخت نرایندهای اثر گذار بر یاستم ورزش ک

 مؤلفه های صدرت در یاایت گذاری های ورزش کشور پرداخته ایت.

د.  مو ه اجرا ش این پژوه  از  ظر  وع راهبرد  از جمله پژوه  های کافی ایت که به شاوه  ظریه داده بنااد روش کار:

مختل   خ  هایبگاری به شاوه  ظری ا جا، شد و مداوبه های  امه یاختاریانته ای با صاوب  ظران دا ش اهی و مدیران 

ز رهاانت انته ها ایو تحلال داده ها بطور همزمان ا جا، گرنت. برای تحلال  فر( صورت پذیرنت. جمع آوری  12ورزش کشور )

 ظاهر شو ده که از جمله رهاانت های  ظریه  ظریه داده بناادایت  بهره برده شد.

 

امل عیاستم ورزش کشور ایت. که خود  موجب یه  عمده ترین عندر مؤثر درها  شان داد د صدرت یاایی یانتهها: یافته

ت در مدیری ت زدگیمهم و اثر گذار در نرایند ورزش کشور شده ایت. به عبارتی اهمات مسائل یاایی  و یا به عبارتی یاای

یسته ان شا  اهمات پایورزش کشور به عنوان زیربنایی ترین عامل  موجب اولویت  داشتن آموزش در یاستم ورزش کشور

ر در الزا، آو مدت و یاالری در تعاان مدیران  و  هایتا مشکالتی چون عد، وجود و یا عد، اجرای بر امه های کالن  طوال ی

یت که شده ا ورزش کشور شده ایت.  هایتا این یه عامل موجب بروز مسائلی در یطح صابل مشاهده در یاستم ورزش کشور

 ی و کمبود   ظارتبه مشکالت یاختاری و تن ناهای مالی  عد، تباان روشن اهداف و ایتا داردها  ضعاز آن جمله می توان 

و   ی مطلزیر یاخت های تویعه ای و عد، هماهن ی مطلو  بان یاختارهای مختل  درگار ورزش در کشور و عد، هماهن

 بان یاختارها با اهداف  اشاره  مود. 

 

درت ت ورنه ای  صایت زدگی و غلبه صدرت یاایی بر دی ر مؤلفه های صدرت ما ند صدربه  ظر می رید یا گیری:نتیجه

ه تبع آن ب ران و صا و ی  صدرت اطالعاتی  صدرت ارتباطی و صدرت کاریزماتاک؛ موجب کاه  شایسته یاالری در ا تخا  مدی

 در یاایت های اجرایی در یطح خرد و کالن ورزش کشور تأثار گذار بوده ایت. 

 یاایت گذاری  یاستم ورزش کشور  مؤلفه های صدرتیدواژه ها: کل
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 مقدمه: .1

یریت طوح مدصدرت از عمده ترین مفاهامی ایت که همه تالش های  ظری و بناادی را به خود معطوف یاخته و در همه ی

ت (. یاای1388 وتاان یازمان تأثار گذارایت. از یوی دی ر یاایت و ورزش همواره دارای اثرات مت ابل بر هم بوده ا د )ملک

 اله اشخاصبه وی ب صدرت  انزای  و اعمال صدرت و به کارگاری یایر منابعیازمان  مجموعه نعالات هایی ایت که برای کس

رزش در واریخی تا جا، می شود تا از آن طریق بتوا ند در موصعات های  امطمئن به هدف های دلخواه خود بریند. برریی 

و   ذاریرعرصۀ یاایتکشور ما  شان دهنده     پر ر گ دولت در این ووزه ایت؛ که بتدریج موجب کاه      مرد، د

یت ماده ابر امه ریزی ورزش گردیده و همان مسئله  از به واکمات   رش دولتی در عرصۀ تربات بد ی و ورزش ا جا

عه ای  ودیت توی(. برخی پژوه  های اخار در این زمانه  از به اواطه یاایت در ورزش کشور به عنوان یک محد92)اماری 

(. 95همکاران   و؛ محمدی مغا ی 93زش کشور اشاره داشته ا د )خسروی زاده و همکاران  در تویعه ابعاد مختل  یاستم ور

ا، ا ج ر ایتراتژیکشنایایی مؤلفه های مؤثر بر کارکرد یاایی تفک( در پژوهشی که با هدف 139۷شاره پز آرا ی و همکاران)

د. نایایی کرشی علی مؤلفه ها را به عنوان بازی یه مؤلفه منابع صدرت  یاختار ا  ازشی و ا تظارات ذینفعان و صوا انشد؛ 

ود. در حلال  مترا به عنوان معلول   یه مؤلفه مادان صدرت  یاز وکار  فوذ و  حوه تعامل ذینفعانهمچنان این پژوه  

ان یتان اصفهابد ی  پژوهشی دی ر  که به برریی منانع صدرت مدیران ادارات تربات بد ی و یالمت یازما ی در ادارات تربات

ز یالمت نابع امپرداخته شد؛  تایج  شان داد که بان صدرت م ا، و با عامل های ی ا  ی  هادی  یاخت دهی و پشتابا ی 

 وذ مدیر وادی  فما ی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. صدرت شخدی مدیران ادارات  از بر مؤلفه های ی ا  ی  هیاز

ا توجه به اهمات ب(. لذا 1393مالوظه گری منابع از یالمت یازما ی تأثار معنی داری دارد )علادویت صهفرخی و شای ان  

و یاایت  ی صدرتن کننده در ز دگی اجتماعی و یازما ی؛ تحلال پدیده هاصدرت و یاایت به عنوان مؤلفه های مهم و تعاا

ر یندهای اثخت نرااز جمله ابزاهایی ایت که به درک نرایندهای یازما ی کمک می کند. از این رو  این پژوه  با هدف شنا

 اخته ایت.گذار بر یاستم ورزش کشور؛ به تحلال مؤلفه های صدرت  در یاایت گذاری های ورزش کشور پرد

 

  شناسی:روش .2

مانه ای ز  ظریه زااجرا  با توجه به ماهات مبهم متغارهای این مطالعه  در این پژوه  از  ظر  وع راهبرد  کافی و از  ظر روش

و  یتفاده شدا ظری  ایتفاده شد. ابتدا به روش ایت رایی به جمع آوری داده ها اصدا، شد. بدین منظور از روش  مو ه گاری

فر( صورت   12اوبه های  امه یاختاریانته ای با صاوب  ظران دا ش اهی و مدیران بخ  های مختل  ورزش کشور )مد

یه  ده و  ظراهر شوظپذیرنت. جمع آوری و تحلال داده ها بطور همزمان ا جا، گرنت و به منظور تحلال یانته ها از رهاانت 

 زمانه ای بهره برده شد.

  

 ها: . یافته۳

ی باز که اولان مروله در تحلال به شاوه داده بنااد ایت  مفاهام در اولان یطح ا تزاع شکل می گارد. در ابتدا همه کد گذار

چاز کدگذاری شد. کدها بر ایاس مفاهام مندرج در واژه ها ایتخراج شد. در واصع واود تحلال  مفاهام بود د و  ه واژه ها. این 

از طریق م ایسه مداو،  در هم ادغا، شد و مفاهام جدید شکل گرنت. در این پژوه  با  مفاهام با گردآمدن داده های باشتر 

مطالعه کد ها و مفاهام  و م ایسه مستمر مفاهام با یکدی ر  م والت ایتخراج گردید و این م والت در یک نرایند تحلال رنت 

نرایند که کدگذاری  ظری  ا، دارد  روابط بان کدهای و برگشتی اصالح گردید. یپ  به یانتن روابط بان آ ها اهتما، شد. این 
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باز را بویاله تولاد نرضاه هایی  مفهو، یازی می کند. این مروله به شکل منعط  و کاماًل ا تزاعی ا جا، گرنت و روابط بان 

 م والت نرعی واصل شد و لذا م والت اصلی در این مروله شکل گرنت.

 پاالی  م وله و یازی چهیکپار طریق شده  از ا جا، و  ظری باز های کدگذاری ا تخابی  کدگذاری از ایتفاده در مروله بعد با

 پرکردن ن؛آ منطق در خلل  داشتن و ا سجا، درو ی لحاظ از طرح بازبانی با یپ  و شد تکمال  ظری چارچوبی در ها

 های صدرت ایتخراج گردید. زائد  مدل  هایی ارتباط بان مؤلفه های م وله هرس و های  اپرورده م وله

ل انزای  عام منابع های متفاوت و کماابیمؤلفه هایی چون وابست ی مت ابل صدرت ها  اهداف  ایازگار  باور ها  شان داد دیانته

درت منبع ص عمده ترینصدرت یاایی تعارضات یازما ی در کلاه یطوح خرد و کالن یاستم ورزش کشور شده ایت. از طرنی 

ت صا و ی و صدر در ابعاد یاایی ورزش کشور باالتر از صدرت تخدص  صدرت مرجعات  صدرت علمی و اطالعاتی  صدرت ارتباط

به  ایی  و یاائل یاایت. که این خود  موجب یه عامل مهم و اثر گذار در نرایند ورزش کشور شده ایت. به عبارتی اهمات مس

 ر یاستمددر مدیریت ورزش کشور به عنوان زیربنایی ترین عامل  موجب اولویت  داشتن آموزش عبارتی یاایت زدگی 

ای بر امه ه اجرای ورزش کشور  اهمات پایان شایسته یاالری در تعاان مدیران  و  هایتا مشکالتی چون عد، وجود و یا عد،

ر مشاهده د ح صابله عامل موجب بروز مسائلی در یطکالن  طوال ی مدت و الزا، آور در ورزش کشور شده ایت.  هایتا این ی

داف و وشن اهیاستم ورزش کشور شده ایت که از آن جمله می توان به مشکالت یاختاری و تن ناهای مالی  عد، تباان ر

ر ورزش   درگاایتا داردها  ضع   ظارتی و کمبود زیر یاخت های تویعه ای و عد، هماهن ی مطلو  بان یاختارهای مختل

 ر کشور و عد، هماهن ی مطلو  بان یاختارها با اهداف  اشاره  مود. د

 

 گیری: نتیجه

وجب بروز مکشور  در یاستم ورزش با توجه به  تایج این پژوه  به  ظر  می رید یاایت به عنوان برآیند مؤلفه های صدرت

باان ت  عد، ختاری و تن ناهای مالی. از  تایج آن می توان به مشکالت یاضع  مدیریت در یاستم ورزش کشور شده ایت

ان طلو  بمروشن اهداف  ایتا داردها و بر امه ها  ضع   ظارتی و کمبود زیر یاخت های تویعه ای و عد، هماهن ی 

 در  هایت عوامل اینیاختارهای مختل  درگار ورزش در کشور و عد، هماهن ی مطلو  بان یاختارها با اهداف  اشاره  مود. 

 ر به وجودزش کشوق اهداف بر امه ها و یاایت های ورزش و تربات بد ی شده و مشکالتی را در راه تویعه ورموجب عد، تح 

و کالن  ای خردآورده ایت. در واصع محاط یاایی ورزش محدودیت های یازما ی ایجاد  موده که به طور غایی بر یاایت ه

وجب شده زگار مارد. تعارض واصل از اعمال صدرت های  ایایاستم ورزش و تدوین اهداف و  تایج صابل ودول تأثار می گذ

ه ها خشی بر اماثر ب وکه در بسااری از مواصع اهداف  ایازگاری در یاستم ورزش کشور د بال شود که  هایتا به کاه  کارایی 

رزش کشور رشد وا منجر شده ایت. این پژوه   هایتا مذاکره بر یر اهداف را به عنوان راه ول کاه  تعارضات به مدیران

 پاشنهاد می دهد.

 منابع:

  "ورزش تباان و اولویت بندی موا ع نراروی خدوصی یازی و مشارکت بخ  خدوصی در تویعۀ"(. 1392اماری  مجتبی)

 .106-83  ص 4   ش5 مجلۀ مدیریت ورزشی  دورۀ

ی مؤلفه های نایایش "(. 139۷محمدت ی)شاره پز آرا ی  علی اصغر؛ وسانی  مارزا وسن؛ محمودی مامند  محمد؛ امانی  

 .۷8-59   ص 2ه   شمار6دوره "مؤثر بر کارکرد یاایی تفکر ایتراتژیک )ایتراتژی مشروعات( با ایتفاده از تکناک دیمتل

دوصی در ورزش خموا ع یرمایه گذاری و مشارکت بخ  "(. 1393خسرویزاده  ایفندیار؛ بهرامی  علارضا و و دادی  عابد )

 .222-20۷  ص 24  مطالعات مدیریت ورزشی  ش"رکزیایتان م

 یروایت مفهوم به یوی نهم  ظریه جهازیه یاایی در مدیریت بخ  دولتی: شالوده های  ظری "(. 1392دا ایی نرد  وسن )

 .31-5  ص ۷(1. ا دیشه مدیریت راهبردی  ش )"و پاامدهای یازما ی و ملی
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ارات تربات بد ی برریی رابطه یالمت یازما ی و صدرت مدیران در اد"(. 1393علادویت صهفرخی  ابراهام؛ شای ان  وامد )

 .۷5-65  2  مطالعات مبا ی مدیریت در ورزش  یال اول  شماره "ایتان اصفهان بر ایاس مدل دو عاملی صدرت 

ولت در ی دتحلال عاملی     یاای "(. 1395محمدی مغا ی  وجت؛ کاش   یاد محمد؛ هنری  وباب؛ صره خا ی  وسن )

 .61-۷2  ص 13(4. رویکردهای  وین در مدیریت ورزشی  ش )"اجرای یاایت خدوصی یازی صنعت ورزش

 .301-316  ص 39(2. ندلنامه یاایت  ش )"ورزش و یاایت"(. 1388ملکوتاان  مدطفی )

 

 
 

ورزش از دیدگاه دا شجویان تحداالت تکمالی دا ش اه عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ پذیری 

 کردیتان
سعدیه حیدری-۳الهام آرین -2هانیه غالمی-1  

 دا شجوی کارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  دا ش اه کردیتان   ایتان کردیتان   ایران 

 دکتری مدیریت ورزشی مدرس دا ش اه  هاو د   ایتان همدان   ایران 

 کارشنایی ارشد جامعه شنایی   دبارعلو، اوتماعی شهریتان کامااران   ایتان کردیتان 

 مقدمه

ورزش  .باشد  نرهنگ پذیری و عمومات بخشادن به ورزش در هرجامعه در گرو تعمام و ترویح عوامل موثر در این امر می

د ان  اصتدای طرندارهمه صشرها و گروههای اجتماعترین وصایع جمعی ایت که در بان  بازتا   ظا، اجتماعی و یکی از گسترده

 رهنگ تل یکه با ن رود شمار می خورد.   نراوا ی دارد و از شاخدهای بارز تویعه و پاشرنت اجتماعی به و یاایت پاو د می

کنند  نزلۀ میمامروزه  تویعۀ ورزش و تربات بد ی به ودی ایت که متفکران اجتماعی آن را به » جهان کوچک در جامعه«

  (.ن همکارا یازد )خلجی و خوبی ما ند آیانه  هنجارها و ارزشها و یاختار اجتماعی را در خود منعک  می که خود به

های  عهزیرمجمو های  دارای دلال داشتن باورها و ارزشهای ویژه و رایج در هر جامع ها در جوامع مختل  بشری به ا سان

 ای ا سانردی را برکه مخدوص جوامع آ ها بوده و هنجارها و معاارهای منحدر به نباشند  های نرهنگ می متفاوتی از مؤلفه

ه دگاه جامع. از دیگویند نرهنگ می هایی که در چنان جوامعی ز دگی می کنند  دیکته ماکند. کلاۀ این صبال موارد را خرده

ها  اه باورگردد که کل نگ محسو  مینره شنایان  نرهنگ ورزش در بان اصشار و آواد مختل  جامعه در اصل  وعی خرده

امل و در تعامعهرهنگ جنطورکلی با  ارزشها  هنجارها  عادات و رنتارهای اجتماعی ا سان در مورد ورزش را در بر می گارد و به

 1392ارتباط مت ابل  می باشد )صایمی و کشکر 

 ری ه عامل دیک د. ازا گو های بر ماا  مرد، را به کند:  ارویی که شور و اوساس ورزش را این گو ه تعری  می . لسون ما دال

 ان جوامع بمبست ی هگذاری اجتماعی  ایجاد  صادر به ا جا، این کار  است و جای امادواریست که ورزش ابزاری برای یرمایه

 ( 28پژوهی ا ت ادی و منشأیی برای اماد و یرگرمی برای آیندهای  زدیک خواهد بود )خاویه   دا  

ت و م وال باشد و از آن جهت که نرهنگ عنوان یک ابزار جهت ایتحکا، پاو دهای اجتماعی مورد توجه می هورزش ب  

نرهنگ  و د دهندۀعنوان یک ابزار پا توا د در این با  از یکسو به شو د می نرهن ی  از مشترکات ماان جوامع محسو  می

خداپریتی و  ز  مریو، بوده ایت آیان جوا مردی  مروت محسو  شود و از دی ر یو چنا که در ورزشهای ینتی ایران  ا

 .دویت کنمع رایی  وودت و ا سجا، نرهن ی را در کشور ت  اخالص رایی را تعماق و ا تشار دهد و یرا جا، روواه

 دهد. که به موازات تویعه و پاشرنت نرهنگ عمومی یک جامعه  نعالاتهای ورزشی  از وضوری  تاریخ ورزش  شان می     

کجروی و تنزل در نرهنگ   مونق و پویا در ز دگی انراد جامعه داشته ایت. عک  این موضوع  از صادق ایت  ا حطاط جامعه 

پذیر  توأ، با رکود ورزش و عد، مون ات در صحنه نعالاتهای ورزشی بوده ایت. جدایی بان ورزش و نرهنگ یک جامعه امکان
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این  شا  ر تأثار  ه ای ورزشی و باعث دگرگو ی و تحول آن در جهت تکامل باشد  کتوا د عامل ارت  است و ارت ای نرهن ی می

 . (91؛1392د)شارازییباش مت ابل ورزش و نرهنگ می

یت که اه اهدانی عنوان یکی از باورها  هنجارها و عادات مفاد در بان مرد، از جمل نرهنگ ورزش و پذیرش آن بهترویج  

 ذول دار درش آن مبدرصدد آن بوده و باید تما، تالش و مساعی خود را در جهت تویعه و گستریزان جوامع  مدیران و بر امه

د باش ر میهای در گرو تعمام و ترویج عوامل مؤثر در این ام پذیری و عمومات بخشادن به ورزش در هر جامع نرهنگ

 (1390)کاش   

 روش شناسی 

 د.می باش گاه دا شجویان تحداالت تکمالی دا ش اه کردیتانپژو ه  مورد برریی عوامل نرهنگ پذیری ورزش از دید 

ا ی شدن  رش جه پژوه  مورد برریی در چهار متغار اثر گذار در نرهنگ ورزش )جامعه پذیری  شاوه ز دگی رنتار ارزش و 

 (ایت این پژو ه  از  وع توصافی  پامایشی می باشد.

 ایت .1398ارشد دا  ش اه کردیتان در یال جامعه آماری این پژو ه  در م طع تحدالی کارشنایی 

  فر از دا شجویان رشته مدیریت ورزشی  مورد مطالعه صرار دادیم .30 مو ه آماری این پژوه  

 تایتفاده شده ای 86(با پایایی صابل صبول  %1390در این پژوه  از پریشنامه نرهنگ پذیری ورزش) کاش  

  قیکاربردی تحق شنهاداتیپ

 ردن نرهنگهادینه کمنظور   دیت آمده از تح اق  برای بهبود وضع موجود و ریادن به وضع مطلو  و به  تایج بهبا توجه به 

  هعه  برد،  جاممبهتر  در امرر  گرای     ه ورزش در ماان اصشار مختل  جامعه  پاشنهادهای زیر جهت نرهنگ یازی هر چ

عکاس اران و ا ان ورزشکشود با ترویج عادات و اعمال و رنتار پسندیده در ب شو د:   .پاشنهاد می نعالاتهای ورزشی ارائه می

و   ریاتعاون و همک این رنتار به دی ر اصشار اجتماعی  زمانه تویعه رنتارهای خو  ما ند یالمت جسمی و روا ی  عزت  ف  

گ رویج نرهنتردمی و ممایت از تشکلهای شود با و باشتر مساعد شود. . پاشنهاد می ها ان  و م رررات  در جامعوتبعات  از ص

د با شو می داوطلبی در ورزش  زمانه مشارکت  هادهای دولتی و خدوصی در تویعه نرهنگ ورزش نراهم آید. . پاشنهاد

به  رد،م دیتریی آیان امکا ات ورزشی کشور  وانزای  ظرنات امکا ات و منابع موجود و تأمان یرا ه و توزیع عادال ه نضاها 

به  ره و عادتگی روزمشود با  هادینه کردن نرهنگ  ااز به ورزش در ز د ، نعالاتهای ورزشی تویعه یابد.  .پاشنهاد میا جا

   ..تحرک و یالمتی در جامعه ترویج و ت ویت گردد 0هزینه کردن بررای  ورزش  نرهنرگ  

 یریگ جهیبحث و نت

ا دصاق آ ه ا شناختپذیری ورزشی به مرولۀ اجرا گذاشته شد تا ب این تح اق با هدف برریی و تحلال عوامل مؤثر بر نرهنگ 

اشتر ا ورزشی بارزش ه این پژوه  این و ه باان شده ایت که عامل رنتارریزیهای آتی را نراهم یازد بستر منایب برای بر امه

نها پسر ت ان دختر ودرصد نرهنگ پذیری ورزش را تعاان می کند .این پژوه   شان می دهد که در بان دا شجوی60از %

یت .عامل  یال بوده ا30-25عامل   رش جها ی شدن تفاوت وجود دارد . و باشترین ترین ینان در این پژو ه  بان ین 

 شاوه ز دگی%درصد بر نرهنگ پذیری ورزش تعاان می کند .

 کلاد واژگان :نرهنگ پذیری  دا شجویان  پاماشی رنتار ارزش    رش جها ی شدن  
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  فرایندهای مؤثر بر توسعه پایدار درسیستم ورزشتحلیل 

 

 مهتاب ناصح

 ایتادیار مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ورزشی  دا ش اه بارجند  بارجند  ایران

(mahtabnasseh@birjand.ac.ir) Email:  

 چکیده

ت مه ریزی جهبر ات اهماتویعه پایدار ارزش مثبتی ایت که کاماابی در اینده را تضمان می کند. با توجه به  زمینه و هدف:

عه تح ق توی زاری جهتدر یازمان ها از یک یو و از یوی دی ر اهمات روز انزون ورزش به عنوان ابتویعه پایدار دیتاابی به 

 رنت.دهای مؤثر بر تویعه پایدار در یاستم ورزش ا جا، گپایدار در جامعه  این پژوه  با هدف تحلال نراین

 ظریه داده  شاوه ایت که در آن از کافی پژوهشی راهبرد   وع  ظر از و هدف  توصافی  وع  ظر از پژوه  این روش کار:

نته ایتفاده یاختار یاو  امه  عماق هایمداوبه از اطالعات آوریبنااد برای تحلال داده ها ایتفاده شده ایت. به منظور جمع

رت به صو گاریهزمانه ورزش تشکال داد د.  مو  در کارشنایان و خبرگان  ظران جامعه آماری این پژوه  را صاوب  .شد

 یانت. ادامه هاداده اشباع تا  ظری گاری مو ه و برایاس شاوه  شد آغاز هدنمند

ه جامع تدوین بر ام -2ترباتی -ش آموزشیتوجه به ورز -1بر: . یانته های این پژوه  چهار م وله اصلی مشتمل ها:یافته

رل مؤثر و کارامد را به  ظارت و کنت -4ای بلند مدت و الزا، آور و تدوین طرح ه -3هماهنگ کننده یازمان ها و وزارتخا ه ها 

 عنوان مهمترین نرایندهای مؤثر بر تویعه پایدار دریاستم ورزش  شنایایی و معرنی  مود. 

ر باشد ر امه صادطوریکه این بببه  ظر می رید رویکردهای جاری بر امه آموزشی تربات بد ی  ااز به باز  ری دارد  گیری:هنتیج

  از ر دوران پرکتی ددر دوران مدریه دا   آموزان را درگار  نعالات های جسما ی  ماید و از طرنی این علو، و مهارتهای و

 شور تدویناالی کب چه این تغاار رویکرد در یک بر امه جامع و طوال ی مدت در یطوح مدریه  از کاربرد داشته باشد. چنا

ر ورزش و دایدار پگردد و یاایت های کنترلی منایب به منظور تح ق اهداف بر امه تدوین و اجرا گردد می توان به تویعه 

 وتی تویعه اجتماعی از طریق ورزش دیت یانت.

  ظریه تویعه ورزش   ظریه داده بناادتویعه پایدار  یاستم ورزش کشور  کلیدواژه ها: 
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 یاایت کالن های بر امه وجود ضرورت تویعه پایدار ارزش مثبتی ایت که کاماابی در اینده را تضمان می کند از این رو

 کند می روشن را  کته این تویعه یانته و پاشرنته کشورهای به ا کار اپذیر ایت.   اهی تویعه به یابی دیت مسار در گذار

در  باشند صادر که گو ه آن انراد  تفکر برای منظم و منسجم یاستمی توجه به ایجاد بدون پایدار ای تویعه به یابیدیت که

  مایند  ایفا را     کشور بهترین صالح و خار جهت در ها  یازمان و دی ران خود  هدایت و مسائل ول تدمام گاری ها 

دلال تاثارات زیادی که ورزش در یالمت انراد  آموزش  مسائل اخالصی   به . بعالوه کند می جلوه وااتی و ضروری امری

ورزش را با برریی یاایت های اصلی در جامعه باید مورد توجه تویعه  اروی کار  تولاد و کارایی در جامعه دارد؛ خط مشی 

از دیدگاه ها و م ااس های  ای کافی ایت و از این رو با رشد متفاوت ایت. تویعه را می توانپدیده  تویعه (.1صرار داد )

مدل  موجود  . یکی از م ااس های(2و یا در م ااس های ملی  منط ه ای و شهری به آن توجه  مود ) مطالعه کردمتفاوت 

این مراتب به هم مرتبط و وابسته ا د؛ زما ی که   یطح را در ورزش معرنی می کند. چهار ایت که (2005همکاران) و 1مول

ورزش آموزشی از پایه گسترده ای برخوردار باشد  آ  اه دیتاابی به اهداف ورزش هم ا ی یاده تر ایت و در این صورت  از 

 م ااس۷ مشتمل برمدلی  از ( 2009)و همکاران 2کوت .ایتعدادیابی راوت تر و صهرما ی و پاروزی دیت یانتنی تر می گردد

هشت   از برای تح ق تویعه پایدار در ورزش (2015)و همکاران 3وود(. 3پاشنهاد داد د) به منظور تویعه مشارکت ورزشی را

(. این پژوه   از صدد دارد با تحلال خرده 4)معرنی کرد د ورزششاخص زیست محاطی را در یاایت گذاری های تویعه 

 بپردازد. تحلال نرایندهای مؤثر بر تویعه پایدار دریاستم ورزش یاستم های موجود در یاستم ورزش کشور به

  شناسی:روش .2

 .تار یانته ایتفاده شدو  امه یاخ عماق هایمداوبه از اطالعات آوریا جا، شد. به منظور جمع کافی رویکرد این پژوه  با

 تا ی ظر ری به شاوهورزش تشکال داد د.  مو ه گازمانه  در کارشنایان و خبرگان  ظران جامعه آماری این پژوه  را صاوب 

 کوربان و ایتراوس ی(ا مروله مداو، )یه ای م ایسه تحلال روش از ها داده و تحلال تجزیه یانت. برای ادامه هاداده اشباع

م ایسه  ایاس بر جدید شرکت کنندگان و ها ا جا، شد و یؤال همزمان صورت به ها داده تحلال و آوری شد. جمع ایتفاده

  .شد د ا تخا  ها  داده مستمر

 ها: . یافته۳

صااس با  ا هم و بااهام بابتدا مفاهام در چند مروله از متون مداوبه ها ایتخراج گردید. یپ  در مروله بعد با م ایسه این مف

زش به ور مسئله اصلی پژوه   م والت اصلی پژوه  پدیدار گشت.  تایج  شان داد چهار م وله اصلی مشتمل بر توجه

 تخا ه ها  هدکودک ها  تدوین بر امه جامع هماهنگ کننده یازمان ها و وزارورزش در مدارس و م ترباتی و آموزش-اموزشی

ان د  به عنوکارام وتدوین طرح های بلند مدت الزا، آور در یطوح باالی کشور در زمانه تویعه ورزش   ظارت و کنترل مؤثر 

 (. 1مهمترین نرایندهای مؤثر بر تویعه پایدار دریاستم ورزش  ایتخراج گردید )شکل
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 گیری: نتیجه

وران دباشد در  ه صادربه  ظر می رید رویکردهای جاری بر امه آموزشی تربات بد ی  ااز به باز  ری دارد بطوریکه این بر ام

 از مدریه وران پ های جسما ی  ماید و از طرنی این علو، و مهارتهای ورکتی در دمدریه دا   آموزان را درگار  نعالات 

 ووین گردد شور تدک از کاربرد داشته باشد. چنا چه این تغاار رویکرد در یک بر امه جامع و طوال ی مدت در یطوح باالی 

  اد جسما یویعه یوتوان به اهدانی چون تیاایت های کنترلی منایب به منظور تح ق اهداف بر امه  تدوین و اجرا گردد می 

ر ده پایدار ق تویعشایسته یاالری و  هایتا تویعه پایدار در ورزش دیت یانت. وتی ادعای گزانی  است که می توان از طری

 ورزش به عنوان یکی از ابزار تویعه اجتماعی به تویعه پایدار  از از طریق ورزش دیت یانت.

 منابع:
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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

 

تدوین برنامه جامع هماهنگ کننده 
سازمان ها و وزارتخانه ها )+تدوین 

 اجرایی(برنامه 

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 

 گذاریبرنامه ریزی و هدف 

اصالح نظام کنترل 

 اصالح دیدگاه مدیریت عالی

 ورزشکشور نسبت به اولویت 
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 بدبینی سازمانی ، علل و پیامدهای آن در وزارت ورزش و چوانان
 منیژه جهان بین ، سردار محمدی

 مسئول(. دکتری مدیریت منابع ا سا ی    ویسنده 1

 ران. ادا شاار مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه کردیتان  ینندج  ای2

*Email :)manizhe_jahanbin@yahoo.com( 

 چکیده:

 880 مو ه  با وجم آن پاامدهای و یازما ی بدبانی بر موثر عوامل تباان برای مدلی طراوی واضر مطالعه هدف اصلی 

  .بود جوا ان و ورزش وزارت  فرپرینل

 های تفاوت جمله از ملعوا دیته یه و دارد وجود جوا ان و ورزش وزارت کارکنان بان در یازما ی بدبانی داد د  شان ها یانته

 بر نردی تفاوتهای ارتاث رایتا این در. ایت تاثارگذار یازما ی بدبانی بر منفی کاری تجرباات و مثبت کاری تجرباات نردی 

. ایت نتاریر و   رشی منفی پاامدهای دارای یازما ی بدبانی همچنان. ایت دی ر عامل دو از باشتر یازما ی بدبانی

 .ایت یازما ی عملکرد کاه  رنتاری پاامد مهمترین و یازما ی تعهد کاه    رشی پاامد مهمترین

 پاامدهای   رشی –تجربه کاری  –اختالنات نردی  –بدبانی یازما ی  کلیدواژه ها:
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ه دتر در عرصکه با گذشت زمان و پاجاده شدن محاط های کاری ضرورت پرداختن به مباوث جدیدهد ها  شان میواصعات 

ی در ی     مهما سا  شود منابعمطالعات یازما ی که بر کارایی هر چه باشتر کارکنان اثر گذار ایت  روز به روز باشتر  می

د اما وردار باش ات برخیرمایه و بهترین نناوری و امکا وری یازمان دار د یعنی اگر یازمان از باشترینانزای  و کاه  بهره

ه هدف ان باشد بن یازمناصد  اروی ا سا ی مولد و با ا  ازه و همچنان مهارت و دا   الز، برای ایجاد تعامل در درون و برو

ن ریالت اصلی آ وت (. از این رو در یازما ی ما ند وزارت ورزش و جوا ان که ماموری85: 1392خود  خواهد ریاد )مهداد  

 د مرد، ازمت آواایجاد زمانه و بستری منایب برای ارائه خدمات مختل  ورزشی در یرایر کشور به منظور انزای  یطح یال

اهمات  ن آ ان ازباط باطریق نعالاتهای بد ی و ورزشی ایت  توجه ویژه به کارکنان به عنوان بزرگترین یرمایه یازما ی و ارت

 باشد میباالیی برخوردار 

 

 روش ها :  شناسی:روش .2

ه ز پریشناماده ها این مطالعه بر ایاس هدف از  وع کاربردی  ایت برریی توصافی و از  وع همبست ی و برای جکمع آوری دا

ده شایتفاده  رو باخایتفاده شده ایت برای تعاان روایی ابزار از مدل معادالت یاختاری و برای اطمانان از ضریب الفای ک

 ایت..

 

های روز رنتاربهمی در  تایج واصل از تجزیه و تحلال داده های تح اق  شان داد که تفاوتهای نردی کارکنان     م :هایافته

رابر بستند  در مان  هبدبانا ه یازما ی دارد. بطوریکه انرادی که دارای ویزگاهای روا ی مثبت از صبال عالصه مندی به یاز

  ها باشتریازما ح ق اهداف ان اوساس هاجا ی به ا ها دیت می دهد. در مجموع می توان گفت دراتفاصات خو  یازما ی و ت

شم بی ه همه به چبمنفی مواجه هستام و وجود این ویژگی منفی روا ی در ا ها یبب می شود که  روا ی واالت با با  انراد

عث ند لذا باها هستد پایمال یازی و ضایع شدن وق ا اعتمادی   اه کنند و این   رش در ا ها شکل ب ارد که دی ران در صد

 می شود ا ها پا  دیتی  موده و عملکرد ا ها مخال  عرف و صوا ان رایج یازما ی باشد.

 گیری:نتیجه

نا ه رهای بدباوز رنتا تایج واصل از تجزیه و تحلال داده های تح اق  شان داد که تفاوتهای نردی کارکنان     مهمی در بر 

صات خو  رابر اتفابد  در ا ی دارد. بطوریکه انرادی که دارای ویزگاهای روا ی مثبت از صبال عالصه مندی به یازمان  هستنیازم

ند و می کن یازما ی و تح ق اهداف ان اوساس هاجا ی به ا ها دیت می دهد و از بودن در این یازمان اوساس انتخار

مکن می ممترین ود کها به یازمان می بانند امکان وصوع رنتارهای بدبانا ه از ا  مشتاصا ه خود را داوطلب ا جا، امور جدید در

ترین ی با کوچک اروت رید. این در والی ایت که کارکنان با گرایشات منفی از صبال بی صبری در م ابل  امالیمات یازما ی و

  رجوع د با اربابرخور مرکز یازما ی  دار دو دربرخورد یازما ی و یا انرادی که ویزگاهای اضطرا  در ا ها به ودی ایت که ت

 ی شکستهایره برابه پرخاش ری می پرداز د انرادی هستند که مستعد بروز رنتار بدبانی یازما ی هستند. این انراد هموا

ا در خود رهم  زمواردایازما ی خود د بال موا ع محاطی می گرد د و رنتارهای  اشایست خود را توجاه می کنند و در پاره ای 

  مایند.  رمندگیوضعاتی می بانند که مجبور د از دی ران به خاطر یوءظن ها و رنتارهای  اشایست خود اوساس و ارت و ش

 

  منابع:
Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences. Genetic, Social, and 

General Psychology 

Monographs, 126(3), 269-292. 

Andersson, L. M. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation 

framework. Human Relations, 

49(11), 1395-1418. 



 

226 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
Andersson, L. M., & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: some causes and 

effects. Journal of 

Organizational Behavior, 18(5), 449-469. 

Bateman, T. S., Sakano, T., & Fujita, M. (1992). Roger, me, and my attitude: Film 

propaganda and cynicism toward 

corporate leadership. Journal of Applied Psychology, 77(5), 768-771. 

Becker, H. S., & Geer, B. (1958). The fate of idealism in medical school. American 

Sociological review, 18, 449-469. 

Blau, P. M. (1974). On the nature of organizations. New York: John Wiley and Sons. 

Bommer, W. H., Rich, G. A., & Rubin, R. S. (2005). Changing attitudes about change: 

Longitudinal effects of 

transformational leader behavior on employee cynicism about organizational change. Journal 

of Organizational 

Behavior, 26(7), 733-753. 

Cartwright, S., & Holmes, N. (2006). The meaning of work: The challenge of regaining 

employee engagement and 

reducing cynicism. Human Resource Management Review, 16, 199-208. 

Cole, M. S., Bruch, H., & Vogel, B. (2006). Emotion as mediators of the relations between 

perceived supervisor 

support and psychological hardiness on employee cynicism. Journal of Organizational 

Behavior, 27, 463-484. 

Cook, W. W., & Medley, D. M. (1954). Proposed hostility and pharisaic-virtue scales for the 

MMPI. Journal of 

Applied Psychology, 38, 414-418. 

Davis, W. D., & Gardner, W. L. (2004). Perceptions of politics and organizational cynicism: 

An attributional and 

leader-member exchange perspective. Leadership Quarterly, 15(4), 439-465. 

Dean, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of 

Management Review, 23(2), 

341-352. 

Feldman, D. C. (2000). The Dilbert syndrome: How employee cynicism about ineffective 

management is changing the 

nature of careers in organizations. American Behavioral Scientist, 43(8), 1286-1300. 

 

 

 

 

 

بررسی تاثیر رسانه بر توسعه، ارتقاء و ترویج بازی های بومی محلی در بین روستائیان 

فارساستان   
 

 مژده صباغ زاده



 

227 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
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 چکیده

تائاان بان روی بازی های بومی محلی درهدف پژوه  واضر برریی تاثار ریا ه بر تویعه  ارت اء و ترویج : زمینه و هدف

 ایتان نارس می باشد.

ان  مو ه عنوبه تمامی رویتائاان ایتان نارسکه در آن   واضر توصافی از  وع همبست ی ایت پژوه  روش روش کار:

عنوان به  رسرویتائاان ایتان نا 368برایاس جدول مورگان و کرجسی و ا تخا  شد د. وجم  مو ه  سبت به وجم جامعه 

امه بر ایاس  پری  .در این تح اق از پری   امه محق یاخته ایتفاده شد  صورت تدادنی ا تخا  شد د. مو ه آماری به 

ایاتاد   فر از ارزشی لاکرت تنظام گردید. برای اطمانان از روایی صوری و محتوایی یواالت  از  ظرات چندین 5م ااس 

ال عامل یط تحل  ایتفاده شد. همچنان اعتبار یازه پری   امه مذکور  از تومدیریت ورزشی  که در زمانه تخدص داشتند

ادن  در یازمان ه منظوب. اکتشانی مورد تایاد صرار گرنت و پایایی پری   امه از ضریب آلفای کرو باخ محایه  و تایاد گردید

آزمون  برایختاری مدل معادالت یااز ی های خا، از آمار توصافی و در بخ  آمار ایتنباطبندی و خالصه  مودن دادهطب ه

  ا جا، پذیرنت. 23 سخه  Amosو  Spssانزارهای آماری ها با ایتفاده از  ر،ایتفاده گردید. تجزیه و تحلال دادهنرضاات 

عناداری ثر مثبت و ما تویعه  ارت اء و ترویج ها  شان داد د مدل پژوه  از برازش مطلوبی برخوردار بوده و ابعاد یانتهها: یافته

و  ه  ارت اءر تویعریا ه بدار د. همچنان  تایج ماتری  همبست ی از رابطه مثبت و معناداری بان متغار و مولفه های     

 می باشد.ترویج بازی های بومی محلی 

عه اهای مورد مطالرویتهای مدرن رواج کمتری در های بومی محلی  سبت به ورزشبا توجه به اینکه ورزش گیری:نتیجه

ین زمانه رزشی در اوهایی همچون برگزاری رویدادهای ها و     بر امهشود که موا ع گسترش این ورزشداشتند  پاشنهاد می

 مورد مطالعه صرار گارد.

 یمحل یبوم یها یباز ج یریا ه   تویعه  ارت اء   ترو کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: .1

ها کشورها باعث شده ایت که دولت داری    رویتاها در تویعه پا .دروارکان مهم جامعه به شمار میجمعات رویتایی از 

 نیا قیاز طر ییا دازهابه اهداف و چشم یاباکالن خود  به د بال دیت یهابخ   شان دهند و در بر امه نیرا به ا یتوجه خاص
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نکه رویتاها بخ  مهمی از جوامع را تشکال می دهند و در کشور ما با توجه به ای(. 2013 و همکاران  1 نکلرابخ  باشند )ی

(  و طبق 1393این بخ  از جامعه به دالیل مختل  از جمله مشکالت اصتدادی و معاشتی رو به کاه  ایت) خا ه ملت  

 سبت  85که در م ایسه با یرشماری یال  درصد بوده ایت 29به  ۷1 سبت جمعات شهری به رویتایی  90یرشماری یال 

(  لذا مطالعه وضعات رویتاها و 1391کاه  داشته ایت) مرکز آمار ایران  درصد  32به  68جمعات شهری به رویتایی 

برریی تاثار رویتائاان کشور می توا د در تویعه رویتاها     مهمی داشته باشد و به این جهت در این تح اق به مطالعه 

 پرداخته شده ایت. های بومی محلی ریا ه بر تویعه  ارت اء و ترویج بازی 

  شناسی:روش .2

 د.  تخا  شداعنوان  مو ه به تمامی رویتائاان ایتان نارسکه در آن   واضر توصافی از  وع همبست ی ایت پژوه  روش

تدادنی صورت ه عنوان  مو ه آماری ببه  بازیکنان 368برایاس جدول مورگان و کرجسی و وجم  مو ه  سبت به وجم جامعه 

ست ین  جن)در این تح اق از پری   امه محق یاخته ایتفاده شد که در بخ  اول  شامل مشخدات نردی  ا تخا  شد د.

 ومی محلیی های بریا ه بر تویعه  ارت اء و ترویج باز وضعات تاهل  تحداالت و....( و بخ  دو، آن را پری   امه     

ری و محتوایی ارزشی لاکرت تنظام گردید. برای اطمانان از روایی صو ۷س متخدص تشکال داد. پری   امه بر ایاس م اا

بار یازه ان اعتیواالت  از  ظرات چندین  فر از ایاتاد مدیریت ورزشی  که در زمانه تخدص داشتند  ایتفاده شد. همچن

ایه  رو باخ محکلفای از ضریب آ پری   امه مذکور  از تویط تحلال عامل اکتشانی مورد تایاد صرار گرنت و پایایی پری   امه

ه منظور ب  ردید.گو تایاد گردید. برای تجزیه و تحلال آماری اایتباطی )تحلال عامل اکتشانی و تحلال مسار ( ایتفاده 

یاختاری  ل معادالتمداز های خا، از آمار توصافی و در بخ  آمار ایتنباطی بندی و خالصه  مودن دادهیازمان دادن  طب ه

ا جا،  23 سخه  Amos و Spssانزارهای آماری ها با ایتفاده از  ر،ایتفاده گردید. تجزیه و تحلال دادهزمون نرضاات برای آ

  پذیرنت.

 ها: یافته

داری بت و معنابطه مثرا ریا ه بر تویعه  ارت اء و ترویج بازی های بومی محلی تایج ماتری  همبست ی  شان داد که بان     

 ان  تایج تحلال مسار  شان داد که مدل تح ا   مدل منایب و برازش شده ای می باشد.وجود دارد. همچن

 
 . مدل پژوهش1شکل 

 Chi-square 

         (2X) 
df /df2X    

RSMEA 
CFI 

 

 

     GFI                

AGFI 

     

NFL 

65۴/112 میزان   58 9۴2/1  0۴1/0  9۳6/0  97۳/0  9۳1/0  961/0  

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

تر از 
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90/0  

بیشتر 

90/0از   
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1-  palmer 
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صفر 

 نباشد

برازش  برازش مطلوب تفسیر

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

: برازش مدل1جدول شماره   

 دل منایبی رامشاهده می شود در کل مدل تح اق با توجه به شاخص های پرازش  اکویی م , هما طور که در جدول و شکل 

 شان می  را تخدصم ریا ه بر تویعه  ارت اء و ترویج بازی های بومی محلی      شان می دهد. در  شکل شماره یک تاثارات

 هد.

 گیری: نتیجه

ایج این  ت شد.  بررییرویتائاان ایتان نارس  تویعه  ارت اء و ترویج بازی های بومی محلی ریا ه بر     در این پژوه 

اشد. در ( می ب1389( و مظفری و همکاران )1388(  عظامی )1383تح اق و تح ا ات مشابهی همچون تح اق معادنر )

ین اد ایت. اایی مفما ی برای انراد رویتواصع  آ ها معت د د که ریا ه هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ بهداشتی و جس

 علت  بود اختالف اوتماالًهمخوان ایت. ( 1991برگ )کننان(  1389(  آذر اا )1386 تاجه با  تایج عطارزاده و یهرابی )

یزیون تلوهمچون  هاییهمعنادار در   رش به ریا ه  سبت به ورزش  صرار داشتن آ ها در محاط مشابه و تأثاراتی باشد که ریا 

های تندریتی برریی  امه(  از   رش انراد را  سبت به ایتفاده از بر1999بر انکار و ع اید آ ها دارد. هودگنز و همکارا   )

مند به شرکت ا عالصهاز آ ه %91های ورزشی  داشتند و وتی کرد د که در آن هاچ یک از انراد  ظر منفی  سبت به اجرای طرح

  د. ها بوددر این نعالات

 

 منابع:

  .ارشنایی ارشدکهای بد ی و ورزشی. پایان  امه (.   رش و گرای  مرد، تبریز به نعالات1389آذر اا  هدایت. ) .1
د  شنایی ارش(. مطامعه و برریی  اازهای ورزش رویتایی ایتان همدان. پایان  امه ی کار1388عظامی  شها . ) .2

 دا شکده تربات بد ی دا ش اه شمال.

 یها تالمرد، شهر مشهد به نعا  ی  رش و گرا  اتوص(. 1386ی. )یهراب یو مهد درضا؛ای  یناوسعطارزاده  .3

 .(  زمستان. 3۷ یاپا)پ  1 ۀیال پا زدهم  شمار ک االمپ ۀندلنامورزشی.  و یورکت

 مجله جامعه .تمایز جنسی رویتایاان در کار  نراغت  نعالات و مدرف کاالهای نرهن ی(. 1383معادنر  یعاد. ) .4

 .200-1۷9  ص2شنایی ایران  دوره پنجم  شماره 

و گرای  مرد، به  (. توصا    رش1389مظفری  امار اومد  کالته آهنی  کاماار  شجاع  امار رضا  هادوی  نریده. ) .5

 .49  پااپی1هی ورکتی و ورزشی جمهوری ایالمی ایران. ندلنامه المپاک  یال هجدهم  شمارهنعالات
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          یایت مرکز آمار ایران 

http://www.icana.ir/Fa/Default.aspx خا ه ملت                                   یایت  

 

 موانع جذب داوطلب متخصص در استعداد یابی های ورزشی
 

http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1604


 

230 
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 مژده صباغ زاده

د شاراز ی. واوکارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه آزاد ایالم .1

 )* ویسنده مسئول(.

(mozhdeh sabaghzadeh@gmail.com):Email* 

 چکیده

 می باشد. هدف پژوه  واضر برریی موا ع جذ  داوطلب متخدص در ایتعداد یابی های ورزشی: زمینه و هدف

ان عنوبه رستمامی معلمان تربات بد ی ایتان ناکه در آن   واضر توصافی از  وع همبست ی ایت پژوه  روش روش کار:

بد ی ایتان  معلمان تربات 368برایاس جدول مورگان و کرجسی و  مو ه ا تخا  شد د. وجم  مو ه  سبت به وجم جامعه 

پری  .تفاده شد در این تح اق از پری   امه محق یاخته ای شد د.صورت تدادنی ا تخا  عنوان  مو ه آماری به به  نارس

ن  فر از ز  ظرات چندیارزشی لاکرت تنظام گردید. برای اطمانان از روایی صوری و محتوایی یواالت  ا ۷ امه بر ایاس م ااس 

یط تحلال از تو مه مذکور ایاتاد مدیریت ورزشی  که در زمانه تخدص داشتند  ایتفاده شد. همچنان اعتبار یازه پری   ا

زمان ه منظور یاب. دیدعامل اکتشانی مورد تایاد صرار گرنت و پایایی پری   امه از ضریب آلفای کرو باخ محایه  و تایاد گر

برای ی ت یاختارمدل معادالاز های خا، از آمار توصافی و در بخ  آمار ایتنباطی بندی و خالصه  مودن دادهدادن  طب ه

ا جا،  23 سخه  Amosو  Spssانزارهای آماری ها با ایتفاده از  ر،ایتفاده گردید. تجزیه و تحلال دادهات آزمون نرضا

  پذیرنت.

ت و اثر مثب ذ ها  شان داد د مدل پژوه  از برازش مطلوبی برخوردار بوده و ابعاد موا ع نرهن ی و موا ع جیانتهها: یافته

  داوطلب وا ع جذماتری  همبست ی از رابطه مثبت و معناداری بان متغار و مولفه های ممعناداری دار د. همچنان  تایج 

 متخدص می باشد.

ن ماید که ای ه ای برخورد برای وفو و   هداری داوطلبان و یا جلوگاری از بازگشت آ ان  یازمان باید به گو  گیری:نتیجه

ار باشند ه ا جا، کتعهد بمی در ماان آ ها ایجاد  ماید. داوطلبان باید انراد اوساس ارزشمندی کنند و  وعی اوساس تعهد یازما 

 اشندباد داشته ین انراو این مستلز، یک مدیریت و رهبری موثر ایت به این منظور رهبران یازمان باید دی اه مثبتی  سبت به 

 داوطلب  متخدص  ایتعداد یابی  ورزش کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: .1
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داوطلبی و خدمت ریا ی به جامعه  از پدیده های د اای معاصر ایت که ریشه در ینت های اجتماعی مرد، یرایر  هضت 

جهان دارد. نعالات های  اروهای داوطلب  نوایدی دو یویه دارد که هم جامعه و هم داوطلب از آن بهره مند می شو د 

به نعالات می پرداز د و به  حوی باعث انزای  یرمایه اجتماعی  . اروهای داوطلب برای ا جا، اهداف مشترک در کنار یکدی ر

داوطلب به نردی گفته می شود که صسمتی از وصت  مهارت یا خدمات خود را به (. 94  1391)ا دا،  در جامعه می گرد د

 این در  قمح (.9  2004  1)آیودیازمان یا گروهی خاص  اختداص می دهد و بدون چشم داشتی به آ ها کمک می  ماید

 و  شر بر موا ع جذ   اروهای داوطلب متخدص در طرح های ایتعدادیابی های ورزشی عالوه شنایایی با کرد یعی تح اق

 ایهن از. دههد صهرار مسهئوالن روی پها  ورزش در ا سا ی منابع رایهتای جذ  در را جدیدی داوطلبی  رویکرد  هضت ترویج

  ورزشی مدیران جامعهه و  هایت در.شود می داوطلب متخدص برریی یوی به انراد جذ  موا ع روشهها  دصاهق نههم بهرای رو

 گا، پتا سال این از وداکثر ایتفادۀ جهت صهحاح  در یازما دهی و ریزی بر امه با تا یازد می بال وه  اروی این متوجه را

 بردار د. مؤثری

  شناسی:روش .2

 ه ا تخا عنوان  مو به تمامی معلمان ورزش ایتان نارسکه در آن   واضر توصافی از  وع همبست ی ایت پژوه  روش

صورت ماری به عنوان  مو ه آبه  بازیکنان 368برایاس جدول مورگان و کرجسی و شد د. وجم  مو ه  سبت به وجم جامعه 

)ین  ت نردیتفاده شد که در بخ  اول  شامل مشخدادر این تح اق از پری   امه محق یاخته ای تدادنی ا تخا  شد د.

ه بر ی   ام جنست  وضعات تاهل  تحداالت و....( و بخ  دو، آن را پری   امه موا ع داوطلی متخدص تشکال داد. پر

د تااز ایا ندین  فرچارزشی لاکرت تنظام گردید. برای اطمانان از روایی صوری و محتوایی یواالت  از  ظرات  ۷ایاس م ااس 

ال عامل یط تحلمدیریت ورزشی  که در زمانه تخدص داشتند  ایتفاده شد. همچنان اعتبار یازه پری   امه مذکور  از تو

ال زیه و تحلرای تجباکتشانی مورد تایاد صرار گرنت و پایایی پری   امه از ضریب آلفای کرو باخ محایه  و تایاد گردید. 

 الصه  مودنبندی و خبه منظور یازمان دادن  طب ه  و تحلال مسار ( ایتفاده گردید.آماری اایتباطی )تحلال عامل اکتشانی 

 ید. تجزیهیتفاده گردابرای آزمون نرضاات مدل معادالت یاختاری از های خا، از آمار توصافی و در بخ  آمار ایتنباطی داده

  ا جا، پذیرنت. 23 سخه  Amosو  Spssانزارهای آماری ها با ایتفاده از  ر،و تحلال داده

 ها: یافته

تحلال  ن  تایجموا ع جذ  داوطلب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنا تایج ماتری  همبست ی  شان داد که بان 

 مسار  شان داد که مدل تح ا   مدل منایب و برازش شده ای می باشد.

 
 . مدل پژوهش1شکل 
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 (X 2)          

   

356/112 مازان   56 06/2  003/0  924/0  023/0  921/0  918/0  

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

تر از صفر 
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برازش  تفسار

 مطلو 
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 مطلو 
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 مطلو 

برازش 

 مطلو 

برازش 

 مطلو 

برازش 

 مطلو 

: برازش مدل1جدول شماره   

 دل منایبی رامشاهده می شود در کل مدل تح اق با توجه به شاخص های پرازش  اکویی م , هما طور که در جدول و شکل 

 را  شان می هد. موا ع جذ  داوطلب متخدص شان می دهد. در  شکل شماره یک تاثارات 

 گیری: نتیجه

م  اق چریا تحاین تح اق همسو ب برریی شد.  موا ع جذ  داوطلب متخدص در ایتعداد یابی های ورزشی در این پژوه 

ی  اشی از   مزایامدیریت صحاح داوطلبان امکان ایتفاده موثر از  اروی داوطلب  منانع و انزای( بوده ایت زیرا  2000)

ت موثر داوطلبان با (  عملکرد موثر مدیران و مدیری1388. رمضا ی وهمکاران )همکاری داوطلب در یازمان را نراهم می آورد

 ن در دارهاوطلباد تیریمد ندینرا یدارد طراو یم اناب انراد داوطلب رابطه ای  زدیک دارد. همچنان  هداری طوال ی مدت 

اه رود بر یر ع موجازموا  یابیو ارز یو آموزش     هدار ییآشنا ن  ی  گز یزیبر امه ر نهادا ش اه ها در زم یبد  تاترب

رزش در تجربه ا جادایداوطلبان با تمرکز بر  تیریمد یشهارو انتند ی( در2004هاگر و همکاران ) .خواهد کایت یداوطلب

و نهم  جاصح تیری  مدمی باشد(2006)یگراها، کایک.همچنان همسو با تح اق گذارد یم رابر وفو داوطلبان تاث  یداوطلب

 یکل به طور .تدا س با ارزش یانراد و گروه ها نیو پرورش ا تیوما ییداوطلبان در ورزش را از اصول ابتدا یاز کارها قادص

 یروهاا  ی هداراز یازما ها که در جذ  و   یارابه عنوان عامل بازدار ده مهم در بس یبد  تاترب رانیضع  عملکرد مد

 یرا ما ع یبد  تابعملکرد یازمان تر تیعد، وما حاتیداوطلبان ووزه ورزش و تفر. خورد یداوطلب  امونق بود د  به چشم م

 شتراعهد بت جادیمعت د د که عملکرد مثبت یازمان موجب ا طهاو نیدا ند. صاوب  ظران ا یرکت داوطلبا ه ممشا یمهم برا

 (1388ا دا،  شود) یدر انراد م

 . 

 منابع:

وردی یازمان مطالعه م :مدیریت  اروهای داوطلب در ورزش(. 1391)ا دا،  رضا؛ ومادی مهرزاد و تسلامی  زهرا  -1

 . 103-93   صص3پژوه  های مدیریت ورزشی و علو، ورکتی. یال دو،  شماره. "ورزش شهرداری تهران

موا ع  برریی(. 1388) ژاد  ا وشاروان.  ژاد  روام. کاظم  ژاد  مهرعلی. ومادی  مهرزاد. رمضا ی ا دا،  رضا. همتی -2

 .35-49:  صص2.  شریۀ مدیریت ورزشی  شمارۀ "های ورزشی دا ش اهها داوطلبی در ا جمن

دا ش اه   "ه در ورزشمدیریت پاشرنت"(. 1388یاده عذرا )  مارکاظمی    وشان بنار  رضا ا دا،  ژاد  روام   رمضا ی -3

 .۷0- ۷8صص  چاپ اول  گاالن

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 ئه الگویاار  
 

 مژده صباغ زاده

د شاراز ی. واوکارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ علو، ا سا ی  دا ش اه آزاد ایالم .1

 )* ویسنده مسئول(.

(mozhdeh sabaghzadeh@gmail.com):Email* 

 چکیده

 اخالق مداری بازیکنان نوتبال ایتان نارس می باشد. ارئه ال ویهدف پژوه  واضر برریی : زمینه و هدف

 مو ه  عنوانبه تمامی بازیکنان نوتبال ایتان نارسکه در آن   واضر توصافی از  وع همبست ی ایت پژوه  روش روش کار:

به  تان نارسبازیکنان نوتبال ای 368برایاس جدول مورگان و کرجسی و ا تخا  شد د. وجم  مو ه  سبت به وجم جامعه 

امه بر  پری  . در این تح اق از پری   امه محق یاخته ایتفاده شد صورت تدادنی ا تخا  شد د.عنوان  مو ه آماری به 

د از ایاتا ندین  فرچدید. برای اطمانان از روایی صوری و محتوایی یواالت  از  ظرات ارزشی لاکرت تنظام گر ۷ایاس م ااس 

ال عامل یط تحلمدیریت ورزشی  که در زمانه تخدص داشتند  ایتفاده شد. همچنان اعتبار یازه پری   امه مذکور  از تو

ادن  در یازمان ه منظوب. حایه  و تایاد گردیداکتشانی مورد تایاد صرار گرنت و پایایی پری   امه از ضریب آلفای کرو باخ م

آزمون  برایختاری مدل معادالت یااز های خا، از آمار توصافی و در بخ  آمار ایتنباطی بندی و خالصه  مودن دادهطب ه

  ذیرنت.ا جا، پ 23 سخه  Amosو  Spssانزارهای آماری ها با ایتفاده از  ر،ایتفاده گردید. تجزیه و تحلال دادهنرضاات 

اثر ی های اجتماع منفعت تام و ارزشها  شان داد د مدل پژوه  از برازش مطلوبی برخوردار بوده و ابعاد عوامل یانتهها: یافته

ی خالق مداراه های مثبت و معناداری دار د. همچنان  تایج ماتری  همبست ی از رابطه مثبت و معناداری بان متغار و مولف

 بازیکنان می باشد.

های  نفعت تام و ارزشمی بایستی همزمان به ماخالق مداری بازیکنان نوتبال ایتان نارس بهبود بنابراین  گیری:نتیجه

مع در ه ریزی جاد بر ام اازمناخالق مداری بازیکنان نوتبال ایتان نارس اجتماعی توجه  مود.   به  ظر می رید در جهت ارت ا 

 ت تام و ارزش های اجتماعی می باشد.عرصه های مختلفی از جمله عوامل منفع

 اخالق مداریمنفعت تام   ارزش های اجتماعی  عوامل   کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

ه ات بر جنبز واکمااخالق را می توان اصول و ارزش هایی دا ست که بر رنتارهای نردی و جمعی واکمات دارد. وال این  وع 

 (.Mohammadi 2014,)عبارتی اخالق را می توان تعاان کننده خو  از بد دا ستدریت یا غلط داللت داشته باشد  به 

ه و جود داشتههای مختل  ز دگی همواره در طول تاریخ بشر و ههای اخالصهی در عرصهه توجه بهه   ه  اخهالق و ارزش

و  های الههیه ه ارزش اپذیر ب ا کارخواههد داشت. این توجه به     اخالصاات باشتر از آن جهت بوده کهه نطرت بشر گرایشی 

 ارزش ها  دارای ع توزی و  هایی تولاد هدف و اصلی عامالن عنوان به (. ورزشکارانRanghrez,2018)آیهما ی داشته و دارد

 ارزش هایی همان لهجم از اخالق مداری .دیت می یابند آ ها به شدن جامعه پذیر نرایند در که هستند رنتارهایی و بان  ها

 پایان ...و می ما ند باز لدمو و صحاح کار ا جا، از انراد  اخواه خواه آن باشد  جامعه ای ناصد یا یازمان نرد  چه چنان که ایت

 از رزشی کشور و یازمان های در خدوص به  ارو این اصولی غار مدیریت و کم کاری و  اروی ا سا ی بهره وری مازان بودن

 از و وال تویعه رد جوامع در بهره وری بودن پایان عوامل از یکی و بوده جا به همه تویعه به دیتاابی در معضالت ایایی

 این به رداختنپ بنابراین. خواهد گذاشت جامعه تویعه بر منفی اثرات که می باشد کار اخالق و نرهنگ ضع  ایران  جمله

 .ایت برخوردار ویژهای اهمات از عوامل موثر بر اخالق مداری بازیکنان نوتبال ایت که  موضوع

  شناسی:روش .2

خا  مو ه ا ت عنوان به تمامی بازیکنان نوتبال ایتان نارسکه در آن   واضر توصافی از  وع همبست ی ایت پژوه  روش

صورت ماری به عنوان  مو ه آبه  بازیکنان 368برایاس جدول مورگان و کرجسی و شد د. وجم  مو ه  سبت به وجم جامعه 

ین )ت نردی در این تح اق از پری   امه محق یاخته ایتفاده شد که در بخ  اول  شامل مشخدا ا تخا  شد د.تدادنی 

ری   امه پداد.   جنست  وضعات تاهل  تحداالت و....( و بخ  دو، آن را پری   امه عوامل اخالق مداری بازیکنان تشکال

فر از  ات چندین ن از روایی صوری و محتوایی یواالت  از  ظرارزشی لاکرت تنظام گردید. برای اطمانا ۷بر ایاس م ااس 

 ویط تحلال از ت ایاتاد مدیریت ورزشی  که در زمانه تخدص داشتند  ایتفاده شد. همچنان اعتبار یازه پری   امه مذکور

و تحلال  رای تجزیهدید. بعامل اکتشانی مورد تایاد صرار گرنت و پایایی پری   امه از ضریب آلفای کرو باخ محایه  و تایاد گر

 الصه  مودنخبندی و به منظور یازمان دادن  طب ه  آماری اایتباطی )تحلال عامل اکتشانی و تحلال مسار ( ایتفاده گردید.

 ید. تجزیهیتفاده گردابرای آزمون نرضاات مدل معادالت یاختاری از های خا، از آمار توصافی و در بخ  آمار ایتنباطی داده

  ا جا، پذیرنت. 23 سخه  Amosو  Spssانزارهای آماری ها با ایتفاده از  ر،داده و تحلال

 ها: یافته

. همچنان ود داردبان عوامل اخالق مداری بازیکنان رابطه مثبت و معناداری وج تایج ماتری  همبست ی  شان داد که بان 

 شده ای می باشد. تایج تحلال مسار  شان داد که مدل تح ا   مدل منایب و برازش 

 
 . مدل پژوهش1شکل 
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: برازش مدل1جدول شماره   

 Chi-square 
         (2X) 

df /df2X     

RSMEA 
CFI 

 

 

     

GFI             
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 مطلوب
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 مطلوب

برازش 

 مطلوب

 دل منایبی رامشاهده می شود در کل مدل تح اق با توجه به شاخص های پرازش  اکویی م , هما طور که در جدول و شکل 

 را  شان می هد. اخالق مداری بازیکنان شان می دهد. در  شکل شماره یک تاثارات 

 گیری: نتیجه

تاجه ریاد که  ( به این 1396روامی)برریی شد. اخالق مداری بازیکنان نوتبال ایتان نارس  ارئه ال وی در این پژوه 

نزای  ی ر یبب ادها از یکسو با ین  یاب ه کاری و جنسات کارکنان مرتبط بوده و از یوی  در یازمان ایالمیکار اخالق 

 یالمیرنه ای اواخالق بردن این  تایج هن ا، ایتخدا، کارکنان و آموزش  گردد. به کار رضایت شغلی و تعهد یازما ی می

ا ی و بارون ( مشخص  مود که   اه درون یازم2015شود. همچنان اوچتر ) ایت شغلی و تعهد یازما ی توصاه میبرای رض

ه در جهت ک(  از مشخص  مود د 2016یازما ی در جهت بهبود شایست ی های اخالصی  ضروری می باشد. ت وی و ی اال )

ایج اشت که  تعال، دامی باشد. با این توجه می توان چنان  ارت ا شایست ی های اخالصی می بایستی به عوامل بارون یازما ی

. در جهت بهبود ( همخوان می باشد2016( و همچنان تح ا ات ت وی و ی اال )2015تح اق واضر با  تایج تح ا ات اوچتر )

ه  ظر می ب  مود.   می بایستی همزمان به منفعت تام و ارزش های اجتماعی توجهاخالق مداری بازیکنان نوتبال ایتان نارس 

ز جمله امختلفی   اازمند بر امه ریزی جامع در عرصه هایاخالق مداری بازیکنان نوتبال ایتان نارس رید در جهت ارت ا 

 .  عوامل منفعت تام و ارزش های اجتماعی می باشد. 
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 مجمع عمومی سازمان 20۳0اهداف توسعه پایدار در قلمروی ورزش از نگاه سند 

  ملل متحد: مفهوم انسجام سیاسی  
 

  (*Ph.Dمحمد موسی زاده )

یران ن شرصی  اربایجامراغه  مراغه  آذایتادیار و وق بان الملل  گروه و وق  دا شکده علو، ا سا ی  دا ش اه دولتی 

 )* ویسنده مسئول(
 musazadeh@maragheh.ac.ir: Email 

 

  دهیچک

 2030 بر امهو  در چارچ که داریتویعه پاهفده گا ه  فاهدا ورزش و ناب رابطه ضرورت   دم اله به  نیازمینه و هدف:  

رورت دا ش اهی   ضومتبلور شده ایت  می پردازد. عد، کش  ابعاد این یند در آثار علمی یازمان ملل متحد   ردایتویعه پا

 سجا، ا یبرا هدف خاص کی نااول  تعا .ماکن یم مارا تری یایامفهو، ا سجا، ی لابه دو دل  .برریی آن محسو  می شود

  .ایت داریآن در اهداف تویعه پا تیشناختن محور تابه ریمبرای  2030در بر امه  یایای

را  دارییعه پاتوان یهم ورزش در اهداف تو یآن م قیایت که از طر یدوگا   یک متمرکز بر یایا  مفهو، ا سجا، ی دو،

 .کرد تیت و

 حلالی ایتوار ایت.ت-روش تح اق این م اله  بر روش توصافیروش کار: 

 

 پایدار تویعه رد مؤثر پا اری برای و شده اهداف تویعه پایدار ذکر در خاص هدف یک عنوان به یاایی ا سجا،یافته ها: 

 به هداف  تویعه هزارها گسسته  سبتاً مجموعه از جها ی تویعه یاایت در تر گسترده تغاار با امر همراه این .ایت مهم بساار

 یاایت و  مختل های بخ  بان ا سجا، پتا سال که شود می باعث  «تناده درهم و تفکاک غارصابل جها ی » چارچو  یک

 می نراهم را ایدارپآرمان تویعه  تح ق پتا سال صلح و تویعه  و ورزش برای یاایی  ا سجا، ت ویت .باشد مهم تمرین یک ها

 .آورد

 و ورزش بان مهم   اط تالصی از تدویریازی و مفهو، یک عنوان به مشی واود یاایی و خط ا سجا، از ایتفادهنتیجه گیری: 

 . ماید ممکن عا، طور به را پایدار تویعه می توا د 2030 بر امه و اهداف تویعه پایدار خاص

 

   تویعه پایدار  ملل متحد  تویعه هزاره2030بر امه کلید واژه ها: 

  

mailto:musazadeh@maragheh.ac.ir
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 مقدمه .1

 توسعه 20۳0 برنامه: ما جهان در دگرگونی"با عنوان   (UNGA)متحد ملل یازمان عمومی مجمع 1/۷0 صطعنامه تدویب

تویعه  شهایتال برای را جدیدی چارچو  صطعنامه  این. بود ورزش برای مهمی عط    طه 2015  وامبر یال در "پایدار

شده ی(  ن ضیهدف مرتبط دی ر  جای زین یند )م 169جها ی مشخص  موده و با اهداف هفده گا ه تویعه پایدار خوی  و 

در  مست ام  طور هورزش  ب با اینکه. گار د صرار رعایت مورد 2030 یال تا باید که گردیده ایت  (MDG)هزاره تویعه اهداف

 :بود زیر باان واوی اعالماه هاچ یک از اهداف هفده گا ه مذکور تدریح  شده ایت  اما طلاعه ی

 
 اوترا، مدارا و رت اءا   در صلح و تویعه تح ق را در     نزاینده ورزش ما. ایت پایدار تویعه در مهمی عامل ورزش  همچنان

جامعه  و موزشیآ بهداشتی  در تح ق اهداف همچنان و جوامع و جوا ان  انراد و ز ان توا مندیازی در که هایی مشارکت و
 (UNGA, 2015: 10) .کند  تددیق می کنام می پذیری نراهم

 
 به و ی اعال، می شدا متفاوت  باا اه با این جها ی تویعه برای نراگار یاایت   یک ورزش مورد در که بود باری اولان این

این هزاره  آغاز از (SDP)" صلح تویعه و برای ورزش‘ با مرتبط اصدامات و نعالات ها چشم ار گسترش  مایا  ر   ترتاب همان

 وعی خال در  ایت اما نتهدوره انزای  یا این در  "صلح تویعه و برای ورزش"امر  به آثار علمی و دا ش اهی راجع اگرچه. بود

 .برریی رابطه ماان ورزش و اهداف تویعه پایدار مشاهده می شود. این م اله در پی برریی این شکاف ایت

 

  «اهداف توسعه هزاره»از را «اهداف توسعه پایدار» تفکیک .2

برای  ای ویژه ز اهماتکند و ا می متمایز «اهداف تویعه هزاره»از را «اهداف تویعه پایدار» ایت که 2030 بر امه مطلب در دو

وال نو  )د اای درج جهان باید در اهداف تویعه هزاره که خالف بر   اول .از  ظر ما برخوردار ایت ورزش با مشترکات آ ها

 که ا د شده طراوی ای  هگو به  ها آرمان از جها ی ای مجموعه عنوان به اما اهداف تویعه پایدار   به د بال آ ها گشت تویعه(

گسترینه  ینا(  UNGA, 2015: 3) .هستند تویعه وال در و یانته تویعه جهان اعم از کشورهای یرایر در ارتباط دارای
 و نردی ابعاد در بلکه دتعدا در تنها  ه تویعه هزاره را اهداف اهداف تویعه پایدار متجلی گشته و مجموعه در جغراناایی یازی

 و ها رویه ا یاایته همواره در که جنساتی توا مندیازی و بهداشت آموزش  ما ند موضوعاتیآن تویعه داده ایت.  جمعی

در  و شو د می  مایان شدت به 2030 بر امه در یک پای ثابت بوده ا د  SDP صلح تویعه و برای با ورزش مرتبط تح ا ات

 لاهع تبعاض با بطمرت اهداف اهداف تویعه پایدار و یایر دی ر  طرف از .توجه اهداف تویعه پایدار صرار می گار د کا ون

 ملهج از ( (SDG 16.5خواری رشوه و نساد ( و SDG 16.2) کودکان علاه خشو ت و یوءایتفاده (  (SDG 5.1ز ان

در  .ندکن می جلب جدی طور جها ی به تویعه یاایت چارچو  ووزه در ورزش در را موجود مشکالت که هستند مواردی

 صابل ی پاامدهایدارا به همان خاطر تحت تاثار این اهداف تویعه پایدار جها ی می باشند  کنو ی های وال واضر  بر امه

 تحلال و جزیهت ضرورت  تاجه  در .هستند تر ویاع یطح در برای کل ورزش اهداف تویعه پایدار بلکه در تنها  ه توجهی

 و ها شاوه ها  یتیاا دار د  ایجا  می کند تا آن با مرتبط اهداف عه پایدار واهداف توی که هایی شاوه مورد در گسترده

 گرد د.  متمرکز بل ص از باشتر مراتب به یائر ذینفع ها را و ها یازمان ورزشی  های ارگان از ای گسترده مجموعه تأثارات

اما  .بطور کاماًل برجسته و  مایان دیده شده ا د 2030 بر امه در بودن ِ اهداف تویعه پایدار  "تجزیه غارصابل و یکپارچه" دو، 

 عناصر از بسااری" بر تغاارات تاکادی .بود د جدا از هم و گسسته و متمرکز   به شدتاهداف تویعهتک تکِ   م ابل  در

 از ازیچ  ماینده و دارد ورزش برای خاصی ( اهماتUNGA  2015 :6) مرتبط اهداف و اهداف تویعه پایدار در "مت ابل

 جدا برای ورزش بال وه     بندی طب ه بر دا ش اهی تحلال و تجزیه و یاایی ایناد یو  یک از .ایت موجود پارادوک 

 اهداف تویعه پایدار  های پروژه این پانشاری وجود دارد که در ترتاب  همان به .ا د شده متمرکزاهداف تویعه هزاره کردن 
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 عنوان به را آن تا صدد ایت در ورزش از مستمر ومایت دی ر  طرف دهند. از صرار توجه مورد را معان کامالً  و خاص اهداف

 محوریت با شناختی جامعه تح ا ات برخی که والی دهد. در مورد ایتفاده صرار تویعه مختل  های بر امه در مت ابل ابزاری

   همکاران و Lindsey مثال عنوان به) ا د گرنته  ظر در را پارادوک  این ضمنی طور به صلح تویعه و برای ورزش اصدامات

و  "یکپارچه" گفتمان .ایت گرنته صورت تویعه و ورزش یاایت در آن پاشاناان از محدودی بساار تحلال و تجزیه  (201۷

 پایداراهداف تویعه  و ورزش در مشترکات ارتباط برریی و شنایایی و شکاف  این به ریادگی لزو، بر  2030 بر امه در صریح

 .کند می تأکاد

 

 سیاسی در اهداف توسعه پایدار و نقد آن انسجام . مفهوم۳

 بطور مداو، از زیرا اردد ای ویژه کاربرد مفهو، این .پردازیم می یاایی ا سجا، مفهو، به خاص طور به ما ها  ایتدالل این در

وجود دارد(  2030 بر امه در مکرراً )که "پایدار تویعه برای یاایی ا سجا، ت ویت" :( 1۷,14) خاص SDG هدف آرمان و

 ا سجا، هچ که دارد وجود کمی صریح توضاح 2030 بر امه در وال  این با (.UNGA   2015)ویخن به ماان آمده ایت. 

الز، ایت  براینبنا و( Deacon  2016) یانت دیت آن به توان می چ و ه یا بااید وجود به توا د می خاص طور به یاایتی

 از هشد ارائه . تعاری دا ش اهی تباان شو د آثار علمی و و جها ی یاایت های تویعه در مفهو، این کاربردهای و ها که تحلال

 (:11: 2005) اشوف طبق  ظر اما منابع  متنوع هستند  برخی در یاایی ا سجا،

 عد، یعنی   نسجم هامغار [ یا وذف]  بود ِ  معنی به منفی  معنای در...  بکار می رود معنا دو در "یاایی ا سجا،" اصطالح»
 دفه با ها امل یاایتتع معنای به این عبارت   مثبت در معنای مختل  و اختالل مت ابل آ ها ایت....  یاایتهای ماان تطابق

 «.ایت مهم اهداف به دیتاابی

 تمتناصض یاای ایه جنبه باا  ر ترتاب به انزایی هم و عد، ا سجا، ایت چراکه اصطالوات  این باا اه دچار  وعی دوگا  ی

مفهو،  از صاقتحلال د این .دارد وجود یاایی ا سجا، ادباات در که ایت مکمل آن از یوی دی ر و از یک یو مختل  های

 که امجز  مو ه یه .ایت دارای اهمات ایایی اهداف تویعه پایدار و ورزش   طه تالصی پاامدهای برریی و شنایایی در مزبور

 برریی ب هستند برای صلح و تویعه  منای ورزش بان  ایازگاری وجود عد، و اوتمالی های انزایی هم برریی برای مشخداً

 ت ویت اوتماالت و کنام می توجه ورزش برای تویعه وصلح در آموزشی نعالاتهای بودن محور به ما اول  مروله در .شود می

 ایت پاامدهایی ایری مربوط به خاص طور به هم و آموزش به مربوط هم که را پایداراهداف تویعه  با رابطه در یاایی ا سجا،

 مشارکت و مکاریه انزای  باعث که را یاایی ا سجا، پتا سال دو،  .شود می برریی   باشد داشته     آن در توا د می که

 موضوع یک را جا، ی .شود می تحلال و تجزیه شود  می واگار غار باماریهای با مرتبط تویعه پایدار ویژه اهداف و ورزش در

 توجه وردم تویعه در مشارکت برای ورزش پتا سال به مربوط مباوث یا ها یاایت در بندرت( ورزش محور های مهاجرت)

 در اهداف تویعه پایدار به بار آمده ایت. موجود های یاایت پرداخت عد، که در اثر  ایت  گرنته صرار

   ار یاایی ا سجا، ضوعاتمو و اهداف تویعه پایدار اهمات بتوا ند تا ا د شده ا تخا  هدنمند صورت به ها  مو ه این بنابراین 

 که در فع ها  ازذین و ها جنبه یایر در بلکه  (Giulianotti   2011) ورزش برای صلح و تویعه "جنب " درون در تنها  ه

مال و جهان شجهان  در باید با برریی یاایت ها   خاص  مو ه هر تحلال و تجزیه .کنند هستند  برریی دخال ورزش این

 از یگار  تاجه مورد در که دهند می را امکان این ما و  مو ه های عانی به مثالها جنو  صورت گارد و هر دو را شامل گردد.

 یاایت ا سجا، از دجدی ایتفاده پاامدهای همچنان و ب اریم  ظر در را ورزش محدودیتهای امکا ات و   اهداف تویعه پایدار

 .بشنایام زمانه این در را آینده دا ش اهی تحلال و تجزیه برای

 

 گیری نتیجه

اهداف تویعه  و ورزش بان مهم   اط تالصی از تدویریازی و مفهو، یک عنوان به مشی واود یاایی و خط ا سجا، از ایتفاده

 برای هم و اصلی تویعه برای هم تعهد این . ماید ممکن عا، طور به را پایدار تویعه می توا د 2030 بر امه و خاص پایدار

 در مؤثر پا اری برای و شده ذکر اهداف تویعه پایدار در خاص هدف یک عنوان به یاایی ا سجا،. ایت توجه صابل ورزش
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اهداف   گسسته  سبتاً مجموعه از جها ی تویعه یاایت در تر گسترده تغاار با امر همراه این .ایت مهم بساار پایدار تویعه

 های بخ  بان ا سجا، پتا سال که شود می باعث  «تناده درهم و تفکاک غارصابل جها ی » چارچو  یک به تویعه هزاره

آرمان تویعه  تح ق پتا سال صلح و تویعه  و ورزش برای یاایی  ا سجا، ت ویت .باشد مهم تمرین یک ها یاایت و مختل 

 .آورد می نراهم را پایدار
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 سید مهدی متولیان 

 

 دا شکده علو، ا سا ی و اجتماعی   دا ش اه ماز دران  ایتادیار گروه پژوهشی آموزش و اشتغال ز ان 

(m.motevaliyan@umz.ac.ir)*Email:  

 چکیده

 انادر م یاز ا واع ا حرانات اجتماع یباعث دور انی شان داده ایت که ورزش کردن دا شجو  اتاتح  زمینه و هدف:

 قا دارد. تح انیشجودا  باندر   ارامدرف ی زانام  یاز باال بودن و انزا تیگزارشها وکا  ریشود. از طرف د یم انیدا شجو

ین دو ا ناب رابطه یآ ان و برری  ارامدرف ی زاناورزش کردن دختران و پسران دا شجو و م زانام یواضر بد بال برری

 باشد. یم متغار

سر و دختر پ یدا شجو 522 قادا ش اه ماز دران و  مو ه تح  انیکل دا شجو  یهمبست  قاتح  یجامعه آمار روش کار:

ا تخا  شد د.  یدا شکده بعنوان خوشه و به صورت تدادن 10کالس درس از  20بوده که  یخوشه ا یرا مو ه گ وهابود د. ش

ا جا،  Spss آماری انزار ر، از ایتفاده با ها داده لاو تحل هیشد و تجز یپریشنامه جمع آور قیداده ها با دو پری  و از طر

 .رنتیپذ

 

یاعت  کوز کمتر از یردر  زدرصد  ا 35,6اصال ورزش  می کنند و  اندرصد از دا شجوی 35,8 شان داد که  ج تایها: یافته

درصد از  13از دختران ایت.   پسران با نورزش کردن در با زان شان می دهد که ما ج تای نورزش می کنند. همچنا

که  نای را جا،یاز دختران دا شجو ایت.  شترپسران دا شجو با ندر با  ارمدرف می کنند  که مدرف یا  اریا انپایخ وی

 رابطه آماری معنی داری وجود  دارد. اندا شجوی نورزش کردن در با زانو ما  ارمدرف یا زانما نبا

(  و وتی در درصد 35ه )بود ندا ش اه ماز دران اعم از پسر و دختر پایا اندا شجوی ناورزش کردن در ب زان: ماگیرینتیجه

 های تعالان  نزایخدوصا دختران برای ا اندا شجوی قهای منایب برای تشوی وهبا شا ددختران کمتر می باشد. لذا بای نبا

ی عه باال مان جامیاز ندهبعنوان  خب ان و آی اندا شجوی ندر با ز ا  ارمدرف یا زان. ماردورزشی اصدا، منایب ا جا، گا

ف   لذا مدرهد بودصشر برای جامعه گران خوا نای دندی بمعلمان و مدیران آینده جامعه هستند. لذا آیا انباشد. دا شجوی

  .ی شودشمورد توجه صرار گرنته و چاره ا دی دبای بصشر بعنوان آیا ندر ای  اریا

 ختر  و بادسر و پ اندا شجوی ندر با  ارمدرف یا زانورزش کردن و ما زانما نتوجه به عد، رابطه آماری معنی دار با با

ریی ر مورد برت قصادموضوع  نمی شود ای شنهادرابطه را متناصض اعال، کرده ا د  پا نصبلی وجود ای  اتتح ا نکهتوجه به ای

 . ردصرار گا

  یگار، دانشجویان دختر و پسرورزش، مصرف س کلیدواژه ها:
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 یم انیشجودا  انادر م یاز ا واع ا حرانات اجتماع یباعث دور انی شان داده ایت که ورزش کردن دا شجو  اتاتح  مقدمه:

ل اضر بد باو قاح تدارد.  انیدا شجو باندر   ارامدرف ی زانام  یاز باال بودن و انزا تیگزارشها وکا  ریشود. از طرف د

 باشد. یم تغارماین دو  نارابطه ب یآ ان و برری  ارامدرف ی زاناورزش کردن دختران و پسران دا شجو و م زانام یبرری

سر و دختر پ یدا شجو 522 قادا ش اه ماز دران و  مو ه تح  انیکل دا شجو  یهمبست  قاتح  یجامعه آمار روش کار:

ا تخا  شد د.  یدا شکده بعنوان خوشه و به صورت تدادن 10کالس درس از  20بوده که  یخوشه ا یرا مو ه گ وهابود د. ش

ا جا،  SPSS آماری انزار ر، از ایتفاده با ها داده لاو تحل هیشد و تجز یپریشنامه جمع آور قیداده ها با دو پری  و از طر

 .رنتیپذ

 

یاعت  کوز کمتر از یردر  زدرصد  ا 35,6اصال ورزش  می کنند و  اندرصد از دا شجوی 35,8 شان داد که  ج تایها: یافته

درصد از  13از دختران ایت.   پسران با نورزش کردن در با زان شان می دهد که ما ج تای نورزش می کنند. همچنا

که  نای جا،را یاز دختران دا شجو ایت.  شترپسران دا شجو با ندر با  ارمدرف می کنند  که مدرف یا  اریا انپایخ وی

 رابطه آماری معنی داری وجود  دارد. اندا شجوی نورزش کردن در با زانو ما  ارمدرف یا زانما نبا

 گیری: نتیجه: گیرینتیجه

یاعت  کیاز  در روز کمتر زادرصد   35,6کنند و  یاصال ورزش  م انیدرصد از دا شجو 35,8دهد  ی شان م قاتح  جی تا

 ناب در یبد  یتهاالورزش و نعا زاناگزارشها که م ریبا یا ان یدا شجو ناورزش در ب زانام نیاآمار پا نیکنند. ا یورزش م

صات موا ع او یرمهبه ورزش  مدل  انیکم دا شجو لیعلت تما ناادارد. در تب یمخوا کند  ه یم انادرصد ب 60را  انارا یا

تجار   و یردن اتابه صفات و خدوص یل درون نردمکند. عوا یاشاره م یو درون نرد ینرد ناب  ینراغت به عوامل یاختار

وا ع مکند  و  یمشاره ا یو ارتباط گروه  رانینرد در تعامل با د تابه عد، مون  زا  ینرد نانرد اشاره دارد. عوامل ب یمنف

  .اشاره دارد یورزش  التابه  بودن امکا ات و تسه زا  ییاختار

زش پسران ور انزام ییچرا انااز دختران ایت. در ب  اپسران ب ناورزش کردن در ب زانادهد که م ی شان م جی تا ناهمچن

یت دو به آن  ر داگ یم ادیرا  یانراد رنتار خاص ه ی ظر نیبهره برد. بر ایاس ا یراادگی هیتوان از  ظر ی سبت به دختران م

عال نکه  ر داگ یم ادی باشند و بر عک  پسران هم عانعال و مط راکه غ ر داگ یم ادی ندر جامعه دخترا کهیاز ند. از آ جا یم

ا   اه ب یز ورزشر مراکددور   ه داشته شده  و وضور آ ان  یو ورزش یبد  یتهاااز نعال طیشرا ناباشند. ز ان در چن یو تهاجم

 یم یکمتر هنیر هزنرز دان دخت یبرا یطیشرا انشود. خا واده ها در چن یخا واده و جامعه مواجهه م یاز یو زامخالفت آم

در  نیبر ااز د. بناپرد یم زاا را   یها نهیمختل  از جمله ورزش شده و خا واده ها هز یها تابه نعال قیپرداز د اما پسران تشو

مرد  تمسار ید  یاالرمرد ی دگاهیبر ایاس د  ریورزش ز ان کمتر از مردان خواهد بود. از طرف د زانام  یطیشرا ناچن

ه ک یخه یواردوچر ای یباشد. ما ند موتور یوار یمثل ورزش اه ها ممنوع م ییدر مکان ها یوضور ز ان بطور یاختار  یریاال

 یم زا  کاالمپ ذارا  انکوبرتن ب شهیرا در ا د ی  اه مردیاالر نکهیباشد. جالبتر ا یمناطق کشور ممنوع م یز ان در برخ یبرا

 . بدون وضور ز ان برگزار شد 1896 کاالمپکه  ماناب

که  یصبل یبا گزارشها قاتح  نیا جیکنند.  تا یمدرف م  ارای انیدرصد از پایخ و 13دهد که  ی شان م جی تا ناهمچن

درصد و  13دو عدد  ناکه ب یمطاب ت دارد. تفاوت کم یدرصد اعال، کرده ایت تا ود 19,5را   ارامدرف ی زانام

در گزارش  یباشندف ول یم انیواضر تنها دا شجو قاکه در تح  اشدب یبخاطر جامعه آمار دیشود شا یدرصد مشاهده م19,5

مدرف  زاناکه م ناشاپ یواضر با پژوهشها قاتح  جی تا ن یوضور دار د. عالوه بر ا یدر جامعه آمار زادا شجو   راغ یصبل

 قاباشد که در تح  یآمار معهاز جا یتوا د  اش یفاوت مت نیدرصد اعال،  موده ایت تفاوت دارد. ا 25در کشور را   ارای

ایت  لذا آمار  شتراباالتر ب نادر ین  ارایال بود د و با توجه به مدرف ی 65تا  18 نامورد مطالعه ب یگروه ین  یکشور
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مح  ان معت د د انراد بد بال   ار اآوردن انراد به ی یباشد. اما در خدوص علت رو یم شتراآ ان ب نادر ب زا   ارامدرف ی

  . کند یبه مدرف آن م قیلذت انراد را تشو نیوجود دارد. ا یلذت بخش تاخاص  ارای ناکوتاو چون در   ندلذت هست

پژوه   با نتهای نیاز دختران دا شجو ایت. ا شتراپسران دا شجو ب نادر ب  ارادهد که مدرف ی ی شان م جی تا ناهمچن

ن از توا یم نتهای نیا ناادارد. در  ب یاز ز ان گزارش داده ایت همخوا   ارا در مردان ب  ارامدرف ی زاناکه م ناشاپ یها

ارد دوجود  یترکم یاه یز ان یرگرم ی ظا،  برا نیواکم بر جامعه ایتفاده کرد. در ا یرمفهو، نرهنگ مرد، و  ظا، مرد یاال

عه کم بر جاموا یمومز ان بطور  ا وشته وجود  دارد و نرهنگ ع یبراموجود هم  امکان ایتفاده  یها ییرگرم نیا اناو از م

 ان را اشاره ز یبرا اناز صلاایتفاده  تاتوان به ممنوع یرایتا م نی. در اردیپذ ی م یها را به آیا  ییرگرم نیایتفاده ز ان از ا

منوع م یطور ریم ان بز یایتفاده کنند  ایتفاده آن برا انامختل  صل یتوا ند در مکان ها یم یمردها به راوت یکرد  که وصت

  . لذا نشار اجتماعی بر ز ان برای دوری از مدرف یا ار باشتر ایت.  شده ایت

طه راب انیجودا ش ناورزش کردن در ب زاناو م  ارامدرف ی زانام نادهد که ب یپژوه  واضر  شان م جی تا نکه یا جا، ا یر

 یگزارش ها ورزش کردن  زاناو م  ارامدرف ی زانام نادر وجود رابطه ب کهیاوجود  دارد. از آ جا یدار یمعن یآمار

اضر و قاد  تح ه کرد از گزارشات به عد، وجود رابطه اشار یدار و برخ یبه وجود رابطه معن یشده بود  و برخ اناب یمتفاوت

 وجود  دارد. رادو متغ نیا ناب یدار یمعن ی شان داد که رابطه آمار زا 
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 داریپا یورزش یگردشگر تیجذاب جادیعوامل ا ییشناسا
 2سمیه رستمی .1*یادگار فهیمی

 ش اه ی علو، ا سا ی  دادا شکدهکارشناس ارشد تربات بد ی و علو، ورزشی  گروه تربات بد ی و علو، ورزشی   .1

 بارجند  بارجند  ایران. 

 ش اه ی علو، ا سا ی  دادا شکدهکارشناس ارشد تربات بد ی و علو، ورزشی  گروه تربات بد ی و علو، ورزشی   .2

 کردیتان  ینندج  ایران

 (shaho_1365@ yahoo.com)*Email: 

 چکیده

 پایدار بود. ورزشی یگردش ر تاجذاب جادیعوامل ا ییشنایاهدف از پژوه  واضر  زمینه و هدف:

 

  که . ایتباشدیم یلاتحل یفاتوص  اتاایت. و از  وع تح  یکاربرد یهاپژوه  از لحاظ هدف از  وع پژوه  نیا روش کار:

های گاری شامل پریشنامهزه مو ه آماری ا تخا  شد د. ابزار ا دا عنوانبه  فر از گردش ران ورزشی کشور 384در آن تعداد 

تنباطی از ی خا، و در بخ  آمار ایهادادهی و خالصه  مودن بندطب همح ق یاخته بود از آمار توصافی برای یازمان دادن  

و  Spssانزارهای آماری ،ده از  ربا ایتفا هادادهمدل معادالت یاختاری برای آزمون نرضاات ایتفاده گردید. تجزیه و تحلال 

Lizrel  پذیرنت. ا جا، 8 سخه 

 

  ی شهری و رناهیخدمات عموم  عوامل نرهن ی و اجتماعی  یطمحا ستمؤلفه )عوامل زی ۷ شان داد که  ج تایها: یافته

 شد.  ی( شنایاییابی و بازاریجعوامل تروی  یاخت و ومل و   ل  مشارکت جامعه مد ی رزی  عوامل کالبدی شهری

 

ویعه تبتوا ند به  هنکو مسئول گردش ری برای ای رانعنوان داشت که مدی توانمی قتح ا نای جبنابر  تای گیری:نتیجه

و موا ع  ردا دعوامل گا، ب نای ندر جهت تأما درا جذ  کنند بای شترو گردش ران با ابندگردش ری ورزشی پایدار دیت ی

 موجود را وذف کنند..

 

 ی گردش ریاببازاری  ی پایدارگردش ر  گردش ری ورزش واژه ها:کلید
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 مقدمه: .1

 آیندهای با ویاپصنعتی   خود خاص ویژگاهای با صنعت خودرو این و  فت صنعت از پ  گردش ری که دهدمی  شان تح ا ات

 تبدیل گردش ری عتصن در درگار  هادهای بان در نزاینده رصابتی خارجی به گردش ران جذ  امروزه. شود.می تل ی روشن

 برای معیجا و یاختار جدید که  موده ایجاد را گردش ری از جدیدی  وع ورزش و گردش ری ماان پاو د .(1ایت) شده

 زیر از یکی عنوان به ورزشی (. گردش ری2) گردیده ایت ا سا ها جسمی و رووی  شاط با همراه تفریح و نراغت اوصات پرکردن

 این مح  ان و زانپردا  ظریه و شودمی بندی ت سام مختلفی های و شاخه ها مجموعه زیر به  گردش ری ی ووزه های شاخه

 کردن اتماش -1: گاردمی بر در را کلی رنتار یه ورزشی ا د. گردش ری کرده ارائه ووزه این در های مختلفی بندی دیته رشته

 تعداد بر همواره که ای گو ه به  کندمی ایفا مهمی     ورزشی گردش ری  رویداد بازار در(  رویداد ورزشی گردش ری)

 ورزشی  ریگردش مشارکت -2(. 3) شودمی انزوده کنندمی وارد خود بازاریابی آمازه در را ورزشی رویدادهای که م ددهایی

 و موزه به مسانرت شامل هک( خاطرات ورزشی گردش ری ورزشی مشهور های جاذبه داشتن گرامی یا کردن بازدید -3(  نعال

 المپاک ازیهایب هایایتادیو، به مسانرت  نلوریدا در گل  دهکده یا  اویورک پریتون کو در باسبال ملی مشاهار تاالر

 رزشیو نروشی خرده ایو نروش اه ه آبی یفرهای  ورزشی ریتورا های هما ند ورزشی جاذبه های از بازدید  باریلو ا مو ترالاا

 شد هایت ا جا، خاطرات ورزشی گردش ری مورد در تح ا ات ورزشی کمترین گردش ری ووزۀ یه در. هایت زورخا ه یا و

صرار دارد   یگردش ر یکشور اول د اا از  ظر وجود جاذبه ها 10ایران با توجه به اینکه در ردی   یایالم یکشور جمهور(. 4)

جای اه  ا ه همخاورما ید اا بلکه در بان کشورها یکشورها   ه تنها در بان ی ورزشیاز  ظر جذ  توریسم و گردش ر یول

 نیا شبرداایت که در پ ییهاوجه به مولفهت ازمندا  رانیدر ای ورزشی پایدار گردش ر تویعه  .(5) دارد یشایسته و مطلوب

 کشور بود. داریپا یورزش یگردش ر تاجذاب جادیعوامل ا ییشنایالذا هدف این تح اق  هدف موثر هستند..

 ی:شناسروش .2

ر آن د  که . ایتباشدیم یلاتحل یفاتوص  اتاایت. و از  وع تح  یکاربرد یهاپژوه  از لحاظ هدف از  وع پژوه  نیا

. ابزار ا تخا  شد د  مو ه آماری عنوانی چند مروله ای به اخوشهبدورت تدادنی   فر از گردش ران ورزشی کشور 384تعداد 

ی هادهدای و خالصه  مودن بندطب ه.. از آمار توصافی برای یازمان دادن  های مح ق یاخته بودیشنامهگاری شامل پرا دازه

با  هاادهدحلال خا، و در بخ  آمار ایتنباطی از مدل معادالت یاختاری برای آزمون نرضاات ایتفاده گردید. تجزیه و ت

 ا جا، پذیرنت. 8,8و  24 سخه  Lizrelو  Spssانزارهای آماری فاده از  ر،ایت

 ها:یافته

بر ایاس متغار جنسات  (5/49) فر  190با  باشترین نراوا ی دهد کهیمآماری پژوه   شان   مو هآمار توصافی مربوط به 

( مربوط 3/44) فر  1۷0ا ب و در متغار ین باشترین نراوا ی مجرد بود د( 9/۷۷) فر  299با  و باشترین نراوا ی مردانمربوط به 

 .باشدییال م 30تا  20به رده ینی 
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 . مدل پژوهش1شکل 

دهد که با  از یه شاخص دارای های برازش مدل  شان میشاخص باشند.دهنده برازش باالیی میهای برازش  شانشاخص

 ر د.باشد و مدل کلی تح اق از روایی منایبی برخوردازش منایب میباشد بنابراین مدل دارای براوضعات منایبی می

 گیری:یجهنت

 یعوامل کالبد  یو رناه شهری عمومیخدمات   یو اجتماع یعوامل نرهن   یطامح ستیمؤلفه )عوامل ز ۷ شان داد که  جی تا

این  تایج با  تایج تح ا ات  ..شد شنایایی( یابیو بازار یجیعوامل ترو  ییاخت و ومل و   ل  مشارکت جامعه مد  ریز  یشهر

( همسو می 2016)3(  و تارق اومد مار2016و همکاران ) 2بندتو(   2015(  آبا گ ژای شورن و همکاران )2014) 1پاریاشویلی

 باشد.

 در توا دیم دهیپد نیایت. ا ریپذ راتأث مااصل رااتغ یامدهاااز پ یمهم جها  یها دهیاز پد یکیبه عنوان   از گردش ری ورزشی

دارد و  وجود ستیجذ  و وفو تور نهامختل  در زم یکشورها و در دورن کشورها ناب یدیاوالً رصابت شد کهااز آ جائرو د 

امکا ات  نیتر زیربنایی یستیبا ند ی مایمختل  مراجعت م یو ایتراوت به محل ها حیتفر هاها با هدف اول ستیدوماً تور

جاذبه های  ر از مؤلفه های شنایایی شده عوامل نرهن ی و اجتماعی ایت. تاکاد این عامل باشتر بریکی دی نراهم گردد. 

 یموجب تویعه  تاامن یبهبود شاخص ها  رید یی. از یوامنات بود. نرهنگ عمومی یاکنان  پذیرابودن ا ها و صومی محلی 

موضوع از  نیبه ا یا ژهیتوجه و ستیبایگردش ران  م دیاز د  یو آیا تاامن  اهیتوجه به جا با شود؛یم یصنعت گردش ر

یکی دی ر از عوامل شنایایی شده در این تح اق خدمات عمومی شهری و رناهی بود. اعمال گردد.  مربوطه رانیمد ییو

 منظور از خدمات عمومی شهری و رناهی وضعات پروژه های عمرا ی  مکا های منایبی برای اعال، خرید  مراکز تفریحی و

یرگرمی کانی  هزینه پایان برای برخورداری از خدمات شهری  وضعات هتل ها و مسانرخا ه  ریتورا ها و یالن های 

نضاها و  منیا یفاک یکه ارت ا ایت دهاری جها ت نیبه ا یشهر تیریمد و وضعات مراکز بهداشتی و درما ی بود. غذاخوری

 توا دیم نی و یو مبلمان شهر زاتاتجه جادیو ا تفریحیاماکن   یمراکز اصامت جملهگردش ران  از  یمنایب برا ساتاتای جادیا

 یعموم ینضاها دکنندگانیبازد تیباعث جلب رضا  یشهرو دان بوم اجتماعیو وفو تعامالت  تاو امن  یآیا جادیعالوه بر ا

یاخت و ومل و   ل بود.  ریز پایدارگردش ری ورزشی  تاشده بر جذاب ییاز عوامل شنایا  رید یک. یرا نراهم یازد یشهر

و  بریمسانر  یها ا هیو پا یومل و   ل عموم تاوضع ک اتران تاوضع قاتح  نیومل و   ل در ا ریاختیاز ز منظور

                                                 
1 Nino Paresashvili 
2 Benedetto 
3 Tariq Ahmad Mir 
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خالصه  مود. پرداختن به  یدر مفهو، دیتری توانیو ومل و   ل را م یگردش ر نارابطه تن اتنگ ب .بود ییامکا ات یفر هوا

 جادیا مهم یها تمیاز آ یکیمرتبط با آن به عنوان  یجا ب ساتااخص بخ  راه و تای  اهیومل و   ل و در جا یها زیریاخت

مورد  موضوعبدورت خاص  گردش ری ورزشی پایداربدورت عا، و  یو رشد صنعت گردش ر شرنتامنایب در پ یها تاظرن

   ظر این از دارد.     گردش ری ورزشی پایدار تادر جذاب ی شان داد که مشارکت جامعه مد  جی تا  ریبخ  د .ایت یتوجه

 مرتبط مختل  های بخشی هماهن ی و جامع رویکردی به که ایت نرابخشی نعالاتی واصع گردش ری در تیریمد و ریزی بر امه

بود. منظور  بازاریابیو  یجیعوامل ترو     دارد ورزشی یگردش ر تاشده که در جذاب ییاز موارد شنایا  ریدی کدارد.ی  ااز

 ای ITو نراهم بودن بستر   مایش اهایجشنواره ها و  یبرگزار  یابیو بازار  یغاتبل یبر امه ها قاتح  نیدر ا یابیاز عوامل بازار 

 هاصابلات یمعرن یو کا ال اصل باشدیبرخوردار م ینراوا  ارابس تااز اهم یآموزش و اطالع ریا  سمیدر ووزه تور بود. یکیزان

 رانیمد  یبوم یاکناناز جمله  نفعیو ذ ربطیمختل  ذ یگروه ها یبرا یستیآموزش با نیکه ا باشدیمنط ه م یها یو توا مند

 یاطالع ریا  تیو  یا جادیا   مایش اهکنفرا   ها  جشنواره ها و  یو با برگزار شوددر ظر گرنته  هاستیو تور زانیو بر امه ر

  امر مهم اصدا، شود. نیکتابچه و بروشورها  سبت به ا هاته عیو توز

 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 پسر مقطع متوسطه شهرستان بابل با یبررس

 یورزش یها تیبر فعال دیتاک

   ۴، علی حسین زاده۳، سیدنعمت اله قادری 2 ، اسفندیار کاوه1مسلم غالمی*

 ایران. بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه کردیتان  ینندج کار شنایی ارشد  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات .1

 مسئول(. سندهی)* و

 ان.ایربد ی و علو، ورزشی  دا ش اه کردیتان  ینندج  کار شنایی ارشد  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات. 2   

 ان.بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه شمال  ماز دران ایر. کارشنایی ارشد  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات3   

 یران.بد ی و علو، ورزشی  دا ش اه شمال  ماز دران  اکارشناس ارشد  گروه مدیریت ورزشی  دا شکدۀ تربات .4
 (moslem.gholami1372 @gmail.com)*Email:  

 چکیده

 داا تأکبابل ب  حوه گذران اوصات نراغت دا   آموزان م طع متویطه شهریتان یهدف از پژوه  واضر  برری ینه و هدف:زم

 پژوه  توصافی بوده که به شکل مادا ی به اجرا در آمده ایت. کیورزشی بوده ایت. تح اق   تابر نعال

 هیدر پا 92-93یلاباشد که در یال تحد یدا   آموزان م طع متویطه م یشامل تمام قاتح  نیا یجامعه آمار روش کار:

 فر به   363داد  فر می باشد. طبق جدول مورگان  تع6453بوده ا د وتعداد آ ها  لااول  دو، و یو،  مشغول به تحد یها

 به عنوان  مو ه ا تخا  شد د.  یطب ه ا یصورت تدادن

تر   ا  کامپاوکار کردن ب  ونیزیتلو یکه دا   آموزان در روز ا جا، می دهند   تماشا  باشترین نعالاتی  نراغتی ها: یافته

 وراغتی نشرکت در نعالات های جسما ی و گوش کردن به مویا ی ایت. مهمترین موا ع عد، پرداختن به نعالات های 

 می باشد. یو  داشتن مشغله زیاد و تنبل یمشکالت مال  یمهمترین علت ورزش  کردن کمبود امکا ات ورزش

ارک ها پ  ااح و تأیهمچون انتت یو ورزش یحیاماکن تفر  یموجود انزا یها تیبا توجه به مشکالت و محدود گیری:نتیجه

  امهبر داتول و ی ر  باز  یورزش یدر مدارس   پارک ها و باش اهها یو گسترش امکا ات ورزش  یانزا   یورزش یو باش اه ها

 رود. یم راز مسئوالن ا تظا ونیزیتلو یپر محتوا بر امه ها یها

 ورزشی. تااوصات نراغت  دا   آموز  م طع متویطه  نعالکلیدواژه ها:
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 مقدمه: 

ه عرص گذارد یم  یها به  ماا سان یو صدرت و م اومت را در ز دگ کندیم ییروزمره را باز ما یکه ز دگ ییهااز عرصه یکی

 به داه م کد ایت ایت. نراغت شامل آن بخ  از زمان نر یآن ضرور یمثبت و منف یرو توجه به جنبه ها نیاز ا.نراغت  ایت

ه خود خا  شدا ت یبه بر امه ها یاراتوا د به شکل آزاد و اخت یو شخص م ستاامرار معاش   و یستیز یا جا، ت اضاها

نوع . تر داگ صرار شترامورد توجه ب دیهستند و با یشترانراغت ب یجامعه  دارا  رید (. صشر  وجوان  سبت به انراد2بپردازد)

 ر مدریه ودکه  یا دهیکند  مشکالت عد یمتویطه بروز م هبلوغ در دا   آموزان دور نامازاد که در ین یها و ا رژ  هایل

هنده د شان   رید ارابس لیو دال  رید ی   سبت به دوره  ها شتراعمل ب یز د   داشتن آزاد یخا واده واجتماع از آ ها یر م

از  یین ا، رهاایت که نرد ه یجامعه شنایان معت د د نراغت تجربه ا. (10دوره ایت) نیبه دا   آموزان ا شتراتوجه ب

 تخا   اذوق خود  و ازا متنایب با   لبا هو مشارکت داوط یشخد یانتهااو ره التیاشتغاالت و الزامات کار روزا ه  برایاس تما

نراغت دا     حوه گذران اوصات یهدف از پژوه  واضر  برری (.9)ابدیاو رشد و پرورش  تاکند تا جسم  نکر و شخد یم

 ورزشی بوده ایت. تابر نعال داآموزان م طع متویطه شهریتان بابل با تأک

 

 روش کار:

 ایت. یشیاماپ یفاتوص  اتاکاربردی و از ظر روش گردآوری داده ها از  وع تح   اتاواضر از  ظر هدف از  وع تح  قاتح 

 6453 الغ بربدا   آموزان پسر م طع متویطه شهریتان بابل که در مجموع تعداد آ ها  هاواضر کل قاتح  یجامعه آمار

 ی مو ه آمار یان وداصل اعضا فر به عنو 363باشند. بر ایاس جدول مورگان و با توجه به وجم جامعه در مجموع  ی فرم

سرا ه س متویطه پایتفاده شده ایت که ابتدا مدار یطب ه ا یتدادن یرگا- در پژوه  واضر از روش  مو ه ا تخا  شد د.

 .دیگرد عیو یپ  پریشنامه ها در آ ها توز دیمشخص گرد

و  یلمعت  مجالت )کتب  م اال ای موضوع از روش کتابخا ه اتاادب ماتنظ یامه و براپریشن روش از ها داده یگردآور یبرا 

LIو  SPSSبا ایتفاده از دو  ر، انزار  ( ایتفاده شده ایت.نتر تیو ا ها  امه انیپا SREL  مار توصافی و ایتنباطی آاز دو  وع

 برای تحلال داده ها ایتفاده شده ایت. 

 

 بحث و نتیجه گیری: یافته ها، 

 .دارددار وجود ه معنادا   آموزان رابط ناو  حوه گذرا دن اوصات نراغت در ب یامکا ات ورزش ناب قااول تح  هابر ایاس نرض

 زاناان مد به همکامل تر و متنوع تر باش یحیو تفر یکه هر چه امکا ات ورزش انتیدیت  جها ت نیتوان به ا یدر واصع م

موا ع  نادو، ب هاضایاس نر بر .شود یم شتراب یبا ایتفاده از امکا ات ورزش نراغتپرکردن اوصات  یوضور دا   آموزان برا

ظمی (  اع1382فاری )غدا   آموزان رابطه معنادار وجود دارد. با  تایج پژوه   ناموجود و  حوه گذرا دن اوصات نراغت در ب

ت وا ع  مشکالمبزرگترین  قاتح  نیا ( همسو می باشد .در  تایج یایر پژوه  های ا جا، شده ما ند2009( پلترز )13۷3)

 به همان  ایت که دا   آموزان ناو ... در ب یو کار یلاتحد ادیدر دیترس  بودن امکا ات ذکر شده   مشغله ز واصتدادی 

 پر کنند یورزش یها تاتوا ند اوصات نراغت خود را با نعال یدا   آموزان کمتر م زانام

دا   آموزان رابطه معنادار وجود دارد..  نابه ورزش و  حوه گذرا دن اوصات نراغت در ب نی  رش والد نایو، ب هاایاس نرض بر

(   به     نرهنگ در اوصات نراغت تأکاد داشته و تأکاد می کند که انراد 2000(و راجک )1382یانته غفاری و همکاران )

س رنتار آ ها وتی در اوصات نراغت شکل می عادت می کنند و از این طریق ایا ودجامعه بر ایاس یادگاری به     های خ

دا    یبرا یمثبت تر و منایب تر دگاهید نیکه هر چه والد انتیدیت  جها ت نیتوان به ا یگارد همسو بودایت.در واصع م

چهار،  هاایاس نرض بر  .پر کنند یورزش یاه تاکنند تا آ ها بتوا ند اوصات نرات خود را با اصدامات و نعال یآموزان نراهم م

 نیتوان به ا یدا   آموزان رابطه معنادار وجود دارد..در واصع م نابه ورزش و  حوه گذرا دن اوصات نراغت در ب یعالصه نرد ناب

 ابانادر منزل و کوچه و خ یوصت پرکن یورزش یها تاعالصه دا   آموزان به ورزش و نعال زاناکه هر چه م انتیدیت  جها ت

کنند.  تایج یانته های این تح اق با  تایج تح ا ات  چان ین  یوصات نراغت خود را با ورزش کردن پر ما دازه ا همانبدا ند به 
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(همسو می باشد. شاید به این دلال که جامعه آماری این تح اق 1382( و غفاری )200۷(  تور ان و همکاران )2003وبال)

در اوصات نراغت عالوه بر نواید جسما ی  در م ابله با مشکالت های ورزشی  اتما ند  یایر انراد اعت اد دارد که ا جا، نعال

به گروه همساالن و  حوه گذرا دن اوصات نراغت  لیتما زانام ناپنجم ب هاایاس نرض بر  .عدبی و روا ی  از آثار مفادی دارد

 لیکه هر چه دا   آموزان تما انتیدیت  جها ت نیتوان به ا یدا   آموزان رابطه معنادار وجود دارد..در واصع م نادر ب

به صورت چند  فره  ایو  یگروه یورزش ها  جا،توا ند با ا یدویتان و همساالن خود داشته باشند م نابه وضور در ب یشتراب

موا ع ا جا،  عمده  .پر کنند یشتراب  یورزش یها تاوضور داشته باشند و اوصات نراغت خود را با نعال یورزش یدر باش اهها

ت نراغتی دا   آموزان ایتعدادهای درخشان وجم زیاد تکالا  دریی بوده اکثریت جامعه مورد تح اق به نعالات های نعالا

ورزشی عالصه مند هستند و معت د د ا جا، نعالات ورزشی در زمان اوصات نراغت عالوه بر نواید جسما ی  در م ابله با مشکالت 

همچون  یو ورزش یحیاماکن تفر  یموجود انزا یها تیجه به مشکالت و محدودبا تو مفادی دارد. آثارعدبی و روا ی  از 

 یورزش یدر مدارس   پارک ها و باش اهها یو گسترش امکا ات ورزش  یانزا   یورزش یپارک ها و باش اه ها  اانتتاح و تأی

 رود. یم راز مسئوالن ا تظا ونیزیتلو یپر محتوا بر امه ها یبر امه ها داو تول ی  باز  ر
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  برتر بسکتبال گیل یهادر باشگاه یابیبازار ختهیآم تیوضع یبررس

 .خیدان حاتمی .زهرا کشتمندسید حسین موسوی چغابلکی

ده مسول(ارشنایی ارشد مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی دا ش اه علو، ا سا ی  دا ش اه ازاد  ینندج ایران ) ویسنک -1  

زاد  ینندج ایرانامدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی دا ش اه علو، ا سا ی  دا ش اه  هات علمی-2  

ری مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی دا ش اه علو، ا سا ی  دا ش اه ازاد  ینندج ایراندا شجوی دکت -3  
Email:seyedhosainmousavi@yahoo.com  

 چکیده

 ایت.  بسکتبالبرتر  گالدر باش اههای  یابیبازار ختهاآم تاوضع یبرریهدف از پژوه  واضر   زمینه و هدف:

برتهر    مهدیران باشه اهها و مرباهان لاهگبسهکتبالکلاۀ کارشنایهان ندرایهاون جامعه آماری تح اق واضرشامل  :روش کار

ه  مو هبها توجهه بهه محهدود بهودن جامعهه آمهاری  جامعهه بدهورت تمها، شهمار بعنهوان می باشهند.  139۷در یال  بسکتبال

 .شد د.ا تخا 

 اطالعات در ابزار جمع آوریروش ا جا، تح اق واضر توصافی و از  وع همبست ی بوده که به شکل مادا ی صورت گرنته ایت. 

اری توصهافی (همچنان برای تجزیه و تحلال داده ها از روش های آم1396این تح اق پریشنامه ایتا دارد جبار یا  پناهی )

نان از  ر، چایتفاده شده ایت  هم ( >05/0Pکلموگراف ایمار وف( در یطح معنی داری)تک  مو ه و  t  آزمون و  ایتنباطی)

 در  پژوه  ایتفاده گردیده ایت.  spessانزار 

جهود معنهاداری و  تایج  شان داد  بان وضعات مطلو  و موجود آماخته بازاریابی در لاگ برتر بسکتبال کشور تفاوت :یافته ها

شود که آماختهه بازاریهابی از وضهعات باشد  لذا  تاجه گرنته میجا که ماا  ان تجربی بزرگتر از ماا  ان  ظری میآن. از دارد

ل کشهور مطلوبی برخوردار ایت.همچنان بان وضعات مطلو  و موجود عندر محدول آماخته بازاریابی در لاگ برتهر بسهکتبا

ضعات مطلهو  و وکه عندر محدول از وضعات مطلوبی برخوردار ایت. بان شود تفاوت معناداری وجود دارد.  تاجه گرنته می

 .موجود عندر مرد، و کارکنان آماخته بازاریابی در لاگ برتر بسکتبال کشور تفاوت معناداری وجود دارد

  بسکتبال  باش اهیابیبازار ختهاآم کلید واژه ها:
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 جههاکه  ت شده ایت لیدرآمد یاز تبد یصنعت جها  کیشدن ورزش  به  یهم ا، با صنعت یورزش یابیامروزه بازار مقدمه :

پخه   وهق  ینروشه طاما نهد بله ییندهایایت که همسو با آن نرآ یورزش ییازما ها یبرا ییو درآمدزا هیاش کسب یرما

 50کها بها رشهدی مالاارد دالری ورزش آمری 152 موده ایت. صنعت ورزش  دااپ ینراوا  تاو... اهم یمال اناوام  یو یزیتلو

شهمان شمالاون شغل به طور غار مست ام به عنهوان 5/4 فر به طور مست ام و 24000درصدی در طول یک دهه و اشتغال 

 تیریمهد دیالازعناصرک یکی  یدرعدر کنو  (.1388صنعت در ایاالت متحده آمریکا به یرعت در وال رشد ایت)محرمزاده 

ار موضهوعات در کنه یو خهدمات دیاهها و مویسات  باالخص از  وع تجهاری  تولدر اداره یازمان قابه تون یابابه منظور دیت

و  یعا)طهمایهب پهور شهف باشهدیمه یابیهرهبری و  ظهارت بحهث بازار  ییازما ده زی یربر امه ری اگماما ند تدم یمهم

د درکارشهان مونهق تا بتوا نه کنندیعرضه م دارانیو آن را به خر غاخود نرآورده را تبل یابیهای بازار(. تالش1395همکاران  

 ژهیهو یتهامامهر اه نیهمویسات و بن اه هایت. لهذا ا یمحدوالت و خدمات عامل ما دگاری و بالندگ یابیبازار شکیشو د. ب

روپهایی اورزش بسکتبال در کشورهای  (.2005  یشود)هنر یمحسو  م دیا  طه کل زایازمان ها   اتادارد و در چرخه و

آن خهود  ر منابع ازو وتی آیاایی یاال ه مبالغ کال ی را از محل پخ  تلویزیو ی  تبلاغات  واماان مالی  بلاط نروشی و یای

بهرده  ههره کهانی کند اما در ایران  ه تنها از کسب درآمد وق پخ  تلویزیو ی مساب ات محرو، ایت بلکه از یایر منابع بمی

االخص بهتوان به راوتی دریانت که  باگذشت زمان تغاارات چشم اری صهنعت ورزش ایت. با توجه به مطالب ذکر شده می

  کهه پرطرندار مثل بسکتبال شکل گرنته ایت و این صنعت از آن چنان پاچادگی برخهوردار شهده ایهت یورزش یهارشته

 اروهها بتهوان بهر  باشد تا به کمک اینزمانه بازاریابی ورزشی می درای نهی ور اازمند همکاری انراد تحدالکرده و با تجربه

اابی بهه های واصل از تعامالت این وجم عظام گردش پولی و شاغالن در این بخ   نائق آیاهد و عهالوه بهر دیهتپاچادگی

شهور نهراهم کورزش  ایرا بهر  یهای عنوان شده در ارتباط با بازاریابی ورزشی  یهم باالتری از این گهردش پهولی بهرامزیت

دالر در  ههاوناهلادر اصتداد کشور خود دار د و یاال ه م یای معتبر در جهان     مهمورنه هایگال (.1395)بکتاش آورد.

سهکتبال برتهر ب گاهبهاالخص ل رانیها یهاگاایت که ل یطیدر شرا نیکشور خود     دار د و ا ی اخالص مل داتول  یانزا

 ییدرآمهدزا جهادیای جهز اباشه اه هها چهاره  یمنابع مال نادر تام یابیبازار تاهمچنان وابسته به دولت ایت. باتوجه به اهم

از  نیباشهد. بنهابرا مهوثر ارابسه توا دیها مآ ها در باش اه یدریت و منط  ریاو بکارگ یابیبازار ختهاعوامل آم با دار د. ترک

 یبها برریه ایت صددبرتر بسکتبال کشور ا جا،  شده ایت مح ق در گال یابیبازار ختهاآم تاوضع یتاکنون برری کهیاآ جا

در خدهوص  های ا جها، گرنتههبرتر بسکتبال کشور بپردازد. ا دک پژوه  گال یابیبازار ختهاآم تاوضع یبه برری p7مدل 

شهان  مهوده  برای درآمدزایی و تویعه صنعت ورزش کشور خاطر هایی را بازاریابی ورزشی هر کدا، به  وعی وجود محدودیت

ه عنهوان ه آ چه که بو پژوه  در این م والت توصاه  موده ا د. با توجه به موارد ذکر شد بررییا د و یایر پژوهش ران را به 

 ه ایت؟تبال چ و برتر بسک گال یهادر باش اه یابیبازار ختهاآم تاموضوع اصلی در این پژوه  مطرح ایت اینکه وضع

  
 روش شناسی:

مار مهی آیهد جامعهه تحلالی به ش -تح اق واضر از  ظر هدف پژوه   کاربردی و از  ظر چ و  ی جمع آوری داده ها توصافی

 139۷ر یهال برتر بسهکتبال د گال اناباش اهها و مرب رانیبسکتبال  مد وناکارشنایان ندرای ۀاواضرشامل کل قاآماری تح 

 جها، تح اهقروش ا باشند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری  جامعه بدورت تما، شهمار بعنهوان  مو هه ا تخا .شهد د. یم

 تاوضهع یدر ایهن تح اهق بهه منظهور برریهواضر توصافی و از  وع همبست ی بوده که به شکل مادا ی صورت گرنته ایهت. 

ه از   بها ایهتفادپژوه یابزارها ایتفاده شد. یپناه  اپریشنامه جبار یبرتر بسکتبال از  گاایتان ل یآماخته بازاریابی ورزش

 ایه هها¬مهاز جملهه پریشهنا یرگا¬ابزار ا دازه یدرو  یهماهن  ی¬محایبه یروش برا نیشد. ا دهاکرو باخ ینج یروش آلفا

 .رود¬یبکار م کند¬یم یرگا¬مختل  را ا دازه های¬دهاکه خد ییآزمون ها
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مبسهت ی تحلال داده ها از روش های آماری توصافی و  ایتنباطی) کلمهوگراف ایهمار وف   ضهریب ههمچنان برای تجزیه و 

لاهزرل بهرای  ایتفاده شده ایت  هم چنان از  ر، انزار (>05/0Pایپارمن  رگریاون یاده و  چندگا ه ( در یطح معنی داری)

 ارائه مدل پژوه  ایتفاده گردیده ایت.

 
 

 یافته ها:

 فر زن که 33% و40  انی فر که درصد پایخ و 22 شامل: بابه ترت دگردی واصل ها¬داده لاو تحل هیکه در بخ  تجز یجی تا

 26 ناب  %34 یعنی فر  19یال   25تا  18 ناب  %4 یعنی فر  2و  متاهل %49 یعنی فر  2۷مجرد و  %51 یعنی فر  0/06028

در  ینراوا  نیشترابیال ین داشتند.  5۷تا  50 ناب  %20 یعنی فر  11یال و  41تا  34 ناب  %42 یعنی فر  23یال   33تا 

  فر 4 .بود د ا سالام یارکه  مو ه آم دهدی شان م نییال بود د و ا 33تا  26 ییال و بعد در طب ه ین 41تا  34 یطب ه ین

و باالتر بود د.   سا انوق ل %1۷ یعنی فر  11 ا   سال %35 یعنی فر  23پلم ینوق د  %26 یعنی فر  1۷و  پلم ید %6 یعنی

حایبه شده  م tایاس بر بود د. پلمید یکم اراو درصد بس داد دیم لاتشک سا  اانراد را ل تیجدول باال اکثر جیبرایاس  تا

ا حراف ایتا دارد آن  و 54/3 یابیبازار ختهاآم ناا  اایت و م 28/4و وداکثر  مره آ ها  88/1 یابیبازار ختهاوداصل  مره آم

 83/4داکثر  مره آ ها و و 53/1در ود متویط به باال بوده ایت. وداصل  مره محدول  یابیبازار ختهاگفت آم توانی. که م/53

ال بوده ایت. در توان گفت محدول در ود متویط به با یباشد که م ی. م/69و ا حراف ایتا دارد آن  55/3 ناا  اایت و م

. به طور بوده ایت ه باالبدر ود متویط  زا  ندیو نرآ یکیزاشواهد ن ت یوما ع یتوز ج یترو مت اعاد مرد، و کارکنان  صمورد اب

 متویط به باال بوده صرار دار د تاآن در وضع یمولفههاو  یابیبازار ختهاتوان گفت که آم یم یکل

 ای آمیخته بازاریابیتک نمونه t:  آزمون 

 میانگین تعداد متغیر

 تجربی

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 نظری

درجه  tآماره 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 ./001 54 49/۷ 3 ./53 54/3 55 آمیخته بازاریابی 

بود. م دار  3ر برابر با و ماا  ان مورد ا تظا 54/3آماخته بازاریابی برابر با  شود  مازانمالوظه می 9-4گو ه که در جدول همان

از  در یطح خطای کمتر tجا که م دار (. از آنp ≤ .05. گزارش شد )/001داری واصل  و یطح معنی 49/۷برابر با  tآماره 

شود که باشد  لذا  تاجه گرنته میجا که ماا  ان تجربی بزرگتر از ماا  ان  ظری میدار بود  و همچنان از آن. معنی/05

 ایت. آماخته بازاریابی از وضعات مطلوبی برخوردار

 بحث و نتیجه گیری:

آ ها و  یازهاابرآورده یاختن کامل   انیمشتر تیمونق ایت  الزمه جلب رضا یابیایاس بازار یمشتر یازهاااز   یآگاه

یت. با دمات امحدوالت و خ دیآ ها در خر یها تیو محدود ها¬ییتوا ا  التیخوایته ها  ا تظارات  تما قادص ییشنایا

 ماتاتخاذ تدمدر ا داد و صاتشخ یبر رنتار مدرف کنندگان را به خوب رگذاراعوامل تأث انتو یم یاطالعات نابه چن یابادیت

می باشد که عندر مرد، و  8p. با توجه به عندرهای آماخته بازاریابی که در این تح اق کرد ایتفاده آن از ها¬باش اه یابیبازار

بی در ه بازاریاآماخت یان ترین رتبه صرار دارد و در این ماان تمامی عناصرکارکنان در باالترین رتبه و عندر ومایت در پا

ود که با ش یم دشنهاابسکتبال  پ گاو یازمان ل وناندرای ناو مسول رانیبه مد وضعات موجود و وضعات مطلو  صرار دارد.

تر بر گالواضر در  یها مات دیاو تا یبه منظور صحه گذار یورزش  ینرهن   یایامرجع )ی یها تااز شخد یرابهره گ

 طارائه بل ات االت و امکااتسه یبرتر بسکتبال  به عمو،  نراهم یاز گاواضر در ل ییها، باش اه ها یبسکتبال  واگذار

 ات مساب یه اریا  و یو...(  گسترش پوش  خبر طابل ینتر تیتماشاگران )نروش ا لاو م ازهاابرتر مطابق با   گامساب ات ل

و ریا ه  ونیزیوپخ  مساب ات در تل یبرتربسکتبال برا گاواضر در ل یاز وق پخ  باش اه ها تیو وما بیوبرتر و تد گال

 .برتر بسکتبال کشور کمک کنند گادر ل یابیبازار ختهاعندر صدرت واکم بر بازار آم تاضعها به بهبود و
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  منابع:

 ختهاآم یابی(. ارز1395.)زادهاعل دهیو نر یپاشاکالئ یدویت یمرتض دعماد؛ای  یناوس ؛یمدطف  یعاپور شفطهمایب

بهار  -یو، و ستاشماره ب -یال دوازدهم  یو رنتار ورکت یورزش تیریمد ۀ(. پژوهشنام۷pبرتر نوتبال ماز دران) گال یابیبازار

 .251-268  ص1395و تابستان

 یپژوهش یجله علمکشورهای ایران و ترکاه .م ا ش اهید ورزش بازاریابی های شاوه م ایسۀ(. 1388.) مهرداد   زاده محر،

 ((.41) 3)12 ;1385 زیاپا یدر آموزش عال یزیپژوه  و بر امه ر

محدوالت  یابیبر بازار رانیا یایالم یجمهور یماا(.     صداوی1393.)داوم دای یصایم به؛طا بزرگر  بکتاش  رگ ؛

  2ه . دوریرزشو یاطات در ریا ه هاارتب تیریمد یجیترو - یندلنامه علم. یورزش یابیبازار ختهابر آم دابا تأک رانیا یورزش

 .35-2۷  صفحه 1393 زیا  پا5شماره 

 
• Hair Jr, J. F., & Lukas, B. (2014). Marketing research. McGraw-Hill Education 

Australia. 
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 شیآما وتوسعه پایدار  لیتحل یدر راستا یاماکن ورزش یمکان -ییفضا عیتوز یبررس

 نیسرزم
 

 *، معصومه هدایتی1امید جمشیدی

 

 رانیدا ش اه ماز دران  ا   یبد  تادا شکده ترب  یورزش تیریگروه مد  یورزش تیریمد یدکتر. 1

 .رانیاماز دران    آزاد ایالمی واود آملدا ش اه    دا شجوی دکتری مدیریت ورزشی. 2

(hedayatin@ymail.com)*Email:  

 

 چکیده

معاتی و جتماعی  توزیهع نعالاهت ههای اصتدهادی  اج ناهدف ایایی از مدیریت و بر امهه ی آمهای  یهرزم زمینه و هدف:

 واضر . تح اقیتیدار ادر رایتای تویعه پا ازهااآشکار و پنهان با توجه به تحهوالت و دگرگهو ی ههای زمهان و   یظرنات ها

اتوجه ل شود و بوتحلا با ایتفاده از یاستم اطالعات جغراناایی تجزیه یاماکن ورزش یینضا عیبا این هدف ا جا، گرنت که توز

 به دیت آید. یبه اطالعات واصل  ال وی مطلو  اماکن ورزش

هر کرج کال ش یدوده مطالعاتدر مح یدا ام وهاو از  وع کاربردی ایت که به ش یلاتحل - یفاواضر  توص قاتح  روش کار:

 انتهی لاو تحل هیجزمورد( بود. در ت 2۷)یعموم یموجود با کاربر دهایرپوش یشامل ایتخرها ی.  مو ه مطالعاترنتیا جا، پذ

 GISنزار ار  ر، د ییااشد  یپ  با ک اطالعات جغران یارزش گذار یبیلسله مرات لاتحل وهابه ش یابیمکان  یارهااها  مع

نج به پ قاح ت یلعات( محدوده مطایزوج ساتی)واصل از م ا یها مطابق وزن  سب هیال یو با ایتفاده از تابع همپوشا  لاتشک

 د. درش دهاینج یحپنج یط  اط نی سبت به ا دهایرپوش یهر کدا، از ایتخرها تاشد و یپ  موصع یبند مایطح ت س

 شد د. ینمعر دیجد یمنایب صرار داشتند به عنوان اماکن منایب جهت اوداث اماکن ورزش ارابس  اکه در ط یمناط  انیپا

 

مطابق  تایتخرهای شهر کرج مساعد و منایب ایت  در  های شترکا ی بام -نضایی عها  شان داد د که توزییانتهها: یافته

 یازده مکان منایب جهت اوداث ایتخرهای ورزشی معرنی شد. قتح ا ج تای

  ر شهر طای آن ها دنزیگو مکان  عبرای توزی داماکن ورزشی و به صورت ویژه ایتخرها  بای تبا توجه به اهما گیری:نتیجه

 عوزیروسب تی در  ظر گرنته شود تا اهداف تویعه پایدار به دریتی مح ق گردد. همچنان بشآیای ارهایی از معاعویا

ی توا د می شنهادمکان های پا نار د. ایدهای منایب صرار  تهر در موصعاایتخرهای موجود در یطح ش شتربا  مکا ی-نضایی

 د.ود گردو موجب تویعه و بهبود وضعات موج ردمنایب موجود در شهر مورد ایتفاده صرار گا تبرای بهتر شدن وضعا
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 شهرکرج.   یمکا-توزیع نضایی  تویعه پایدار  اماکن ورزشی  ن یرزما  آمای کلیدواژه ها:

 

 مقدمه: .1

یت. با ط ه اهر من تاآن با توجه به جمع حاصح عیو توز یورزش یمشکالت شهرهای بزرگ  کمبود نضاها نیاز بزرگتر یکی

ای رناه بر یاتو بالطبع مشکالت به وجود آمده  ضرورت نراهم آوردن امکا  ناناشهر ش تاجمع  یو انزا یناشروع شهر ش

نایب برای در طراوی کالبدی یک شهر و ا تخا  مکان های م صوالً(. ا1)شناخته شده ایت  ااز پ  اوال شهرو دان ب

الات کان با نعمظر در  ایت رار هر یک از نعالات های شهری باید به یه مسئله مهم توجه شود. اول یازگاری  وع نعالات مورد 

ط ه. اازهای من ر با مورد  ظ تنعالا همجوار  دو، مطلوبات مکا ی برای ایت رار نعالات مورد  ظر و یو، منایب بودن مکان و

برای  ز معاارهااعه ای از آ جا که بدون در اختاار داشتن معاارهای منایب توجه به این مسائل امکان پذیر  است  تعاان مجمو

 هیهری بر پارشد و تویعه محاط های ش یهاایتا(. ی2ا تخا  مکان منایب جهت هر نعالات شهری الزامی خواهد بود)

 انزیر امه رب ایتاود و یمناطق خواهد ب نیا یگذارایتادر ی داریتویعه پا یهایژگیلحاظ  مودن و یا ابه ب نایرزم  یآما

وان به عن  یشورز یاهااماکن و نض ن یباشد. م وله گز هاتاایاس نعال دار یباشد که تویعه پا یدر جهت دینضاها با نیدر ا

 تااهم یامعه ایالمت  تویعه و یعادت هر ج ندیایت که در نرآ یجمله مباوث از مراکز خدمت ریان در یطح شهر  از یکی

اهای یژه در نضودر ارت ای بهره وری  موصعات مطلو  مکا ی و یطح دیتریی به  ارهاایکی از عوامل مؤثر و مع (.3دارد)

طح ن ها در یوزیع آتورزشی محلی ایت. از این رو با توجه به اهمات این نضاها در شهر می بایست نرایند منایبی به منظور 

هری سائل شنته شود. پاچادگی ممعاارهای آیایشی در  ظر گر زشهر اتخاذ شده و در مکان گزینی آن ها طا  ویاعی ا

هر  معاار در رزش هرموجب شده ایت متغارهای متعددی در مکان گزینی کاربری ها تأثارگذار باشند که با توجه به اهمات و ا

ن مرکز ود به عنواخ یهرش یها ریاختیبه ارت اء ز ازاکشور    یشهرها ری(. کال شهر کرج در کنار یا4منط ه باید عمل شود)

  ااز پ  ایتان بنعال و مونق بودن ورزش ا لابه دل یورزش یها ریاختیز نهادر زم ازا  نی وظهور البرز دارد. اایتان 

با  نیبنابرا .ستندا مورد مستثناء  نیاز ا یآب یورزش ها یمنایب برا یبه عنوان نضا زا  یورزش یشود.  ایتخرها یاوساس م

  ا تخا وشهر کرج  یورزش یایتخرها یو مکا  یینضا عیتوز یواضر  هدف برری قاموضوع تح  تااهم وتوجه به ضرورت 

 ایت. ییاااطالعات جغران ستمادر یطح شهر با ایتفاده از ی نهابه یمکان ورزش

  شناسی:روش .2

واضر  قاتح  یوده مطالعاتمحد رنت یا جا، پذ یدا ام وهاو از  وع کاربردی ایت که به ش یلاتحل- یفاواضر  توص قاتح 

  یطالعاتم ۀموجود در محدود یورزش یا واع مکان ها انااز مبه این صورت که  باشد. یکال شهر کرج م یشهر ها او

 نیمهم تر نااعبه منظور ت شد د. ن یگز یمطالعات ۀ(  به عنوان  مو N=27)یعموم یبا کاربر دهایرپوش یورزش یایتخرها

از ندر دو  یفدل وهاشایتخراج و به   ناشاپ  اتاموجود در تح  یارهاامع  یاماکن ورزش ینیبر مکان گز رگذاراتأث یارهاامع

 یورزش تیریزه مدوو داتن از ایات 22شامل  یروش دلف یجهت اجرا یپرداخته شد  جامعه آمار ارهاامع نیا ییروا یبه برری

هر ش ییتخرهاجهت برریی وضع موجود ا  دهدنمند و در دیترس ا تخا  شد  یتدادن راغ یراگبود د که به صورت  مو ه

شد.  لیبدت GISر و به الیه اطالعاتی د ق ایتخراجاتح  یارهاامربوط به مع یکرج از روش مادا ی ایتفاده شد و   شه ها

 یطابق وزن  سبها م هیال یشد و با ایتفاده از تابع  همپوشا  لاتشک GISدر  ر، انزار  ییاایپ  با ک اطالعات جغران

 اراب و بسمنایسب  منایب  متویط   ا منای ارابه پنج یطح )بس قاتح  ی( محدوده مطالعاتیزوج ساتی)واصل از م ا

د. ش دهاینج یپنج یطح  اط نی سبت به ا دهایرپوش یهر کدا، از ایتخرها تاشد و یپ  موصع یبند ما( ت سب امنای

 یعرنم دیدج یمنایب صرار داشتند به عنوان اماکن منایب جهت اوداث اماکن ورزش ارابس  اکه در ط یمناط  انیدر پا

 شد د.

 

 ها: . یافته۳
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  طوط متروخبه  یریبه بزرگراه ها  دیت یدیتری ارامتعلق به مع باوزن به ترت نیباالتردر اولویت بندی معاارهای تح اق 

ه از و ناصل ی ز نرهنمجاورت با مراک ی جاورت با مراکز آت   شا   مییبز شهر ی  مجاورت با نضاهایمجاورت با مراکز درما 

 باشد. یموجود م یایتخرها

تابع منایب  کیها با ایتفاده از  هیال قاها  تلف هیبه ال یو وزن ده ارهاامع نااپ  از تع یابیمراول مکان  نیاز مهم تر یکی

 Rasterبا ایتفاده از دیتور  قاتح  نیایت. در ا

Calculator  از اکستنشنSpatial Analyst  یهمپوشا 

  محدوده Reclassifyبا دیتور  تیها ا جا، شد و در  ها هیال

منایب  منایب  متویط   امنایب  ارابه پنج یطح بس قاتح 

 یهر کدا، از ایتخرها تاشده و موصع ماو کامالً  امنایب ت س

 مناطق مشخص شده ایت. نیموجود  سبت به ا

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی: نقشه ارزش گذار2کلش                                       قیشهر کرج در محدوده تحق یاستخرها تی: وضع1شکل           

  یینها

 

 یدر محدوده مطالعات یعموم یتخرهادرصد از ای 33 یمکا  -یینضا عیمشخص ایت  توز 2و  1 شکل جیطور که از  تاهمان

مالًمنایب و کا تادرصد موصع ۷ امنایب   تادرصد در موصع 30متویط   تادرصد در موصع 30منایب   تاشهر کرج در موصع

 .ار دکامالً  امنایب صرار د تاصفر درصد در موصع

 یکامالً منایب برا تابا وضع یمشخص شده   واو یهاارابا توجه به مع قامحدوده تح  یپ  از ایتخراج   شه یطح بند

 دیجد یاوداث ایتخرها مشخص شد د.
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 در سطح شهر دیجد یاستخرها جادیجهت ا یینها ی: نقشه ارزش گذار2شکل

 گیری: . نتیجه۴

 یانایب ایتخرهم یابیموجود شهر کرج و مکان  یورزش یایتخرها یمکا -یینضا عیتوز لاو تحل هیواضر تجز قاهدف تح 

 یی ها یخروج  شه با توجه به   شان داد که  قاواصل از تح  جی تا .ایت ییاااطالعات جغران ستمابا ایتفاده از ی دیجد

رگراه به بز یریدیت  یمجاورت با مراکز آت   شا   یمجاورت با مراکز درما  یارهاامربوط به مع یها هیال یواصل از همپوشا 

 ود و لحاظموج یایتخرها زو ناصله ا ییبز شهر یمجاورت با نضاها  یاکز نرهن به خطوط مترو  مجاورت با مر یها  دیتری

ر محدوده د قاتح  یمورد برری یعموم یبا کاربر دهاایتخر یرپوش 2۷ انااز م ار امربوط به هر مع یکردن وزن  سب

ایتخر  8یط  متو تاایتخر در وضع 8منایب   تاایتخر در وضع 9کاماًل منایب   تاایتخر در وضع 2شهر کرج   یمطالعات

 یرصد از ایتخرهاد ۷  ریکامالً  امنایب صرار  دار د. به عبارت د تااز ایتخرها در وضع ا،کد چا امنایب و ه تادر وضع

 30متویط و  تاصعدرصد در مو 30منایب   تادرصد در موصع 33کاماًل منایب   یمکا -یینضا عیشهر کرج از توز یورزش

ز باالتر ا ر یطحدشهر کرج  یاز ایتخرها یشترادرصد ب نکهیبا توجه به ا نی امنایب صرار دار د. بنابرا تادر موصع درصد

ه از بدیت آمد جیباشد.  تا یمنایب م یورزش یایتخرها یمکا -یینضا عیتوز تاتوان گفت وضع یمتویط صرار دار د  م

در  قاتح  یارهااه معبا توجه ب یمورد برری یها ظر که مکان نیاز ا (5()2015واضر  با مطالعات ها ز و همکاران ) قاتح 

اد که  شان د یورزش نهاهدر جهت ا تخا  مکان ب قاتح  جی تا همچنان باشد. یا د همسو مشده یابیمنایب ارز تاموصع

 نکهیه ابا توجه در شهر کرج وجود دارد. ب ینیمکان گز یارهاامکان جهت اوداث ایتخر بر ایاس مع ازدهی شنهاداامکان پ

 یمکان ها نیا صرار دار د. ایبمن یها تاموجود در یطح شهر در موصع یایتخرها شتراب  یمکا -یینضا عیبروسب توز

ه یت  چرا کا تاهماموضوع وائژ  نی. اردامورد ایتفاده صرار گ زامنایب موجود   تابهتر شدن وضع یتوا د برا یم یشنهاداپ

 یابیمکان  ژهیه وب رها ااز عوامل و متغ اریا سبت به بس دیبا یم  ییاخت اماکن و نضاهای ورزش ادیز نهیتوجه به هزبا 

ن و اماک شتراویعه بتعادال ه تر و  عییاده تر  توز یتا امکان دیتری ردیصورت پذ یگو ه نضاها  دصت الز، و کان نیا حاصح

 (.3)نراهم گردد ندهیدر آ ینضاهای ورزش

رزش  وراهبردی در ووزۀ  یهاواضر  مدیریت و اجرای مطلو  بر امه قادر تح  نایرزم  یآما کردیبا در  ظرگرنتن رو 

 یبردارو بهرهر پایدا یعهاین شرایط  ایجاد  تو نیترمستلز، نراهم آوردن مجموعه ای از شرایط و امکا ات ایت. از جمله مهم

ر مجموع د .ایتهم آوردن تسهاالت الز، برای دیتریی آیان انراد به این نضاهمطلو  از اماکن و تأیاسات ورزشی و نرا

منایب  یها تاموصع شنهاداشهر کرج و پ یورزش یایتخرها یمکا -یینضا عیتوز ی شان داده شد  برری قاتح  نیآ چه در ا

 ز نشارهایایتن ابا توجه به     ویژه کاربری های ورزشی در ایجاد  شاط و ک نیایت. بنابرا دیجد یجهت اوداث ایتخرها

 .توجه شود زاب  منای یبه توزیع متنایب آن ها در مکان ها  یرزشیرا ه و  یعالوه بر تالش در جهت انزا دیشهر شانی با

 

 . منابع:5

 رنعالاال و غشهرو دان نع یز دگ تافاک سهی(. م ا1395) .مسعود  یجهرم انی ادر .ناام ان امستحفظ .هارهبری  یم. 1

شماره  ازدهم دو  یالیو رنتار ورکت یورزش تیریمده اصفهان(. پژوهشنام یشهردار ی)مطالعه موردی: اماکن ورزش یورکت

 .215-228. ص: 24
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 .21-25:   ص30شمارۀ شهرداری ها  ۀ  ماهنامینضاهای عموم ۀشهرداری ها در تویع  ی(. وظا1380) ناوس  یصالح. 2

مکان  ارهایامع یی(. برر1395). دادژ  ام یت یبرومند  محمدرضا؛ ت  .نامحمد وس دارضوی  ی. عادله   یدالریتا یماعظ. 3

و یو،.  ستاه بمدیریت ورزشی و رنتارورکتی یال دوازدهم  شمار هپژوهشنام .شهری یو یاخت اماکن ورزش یدر طراو یابی

 .83-100ص: 

رهای مکان گزینی (. تعاان و اولویت بندی معاا1394و دیان کریم؛ ایدی  وسن؛ ابراهامی  نرشته؛ صمدی  مهدی )زهره . 4

  ۷زشی  دورۀ (. مدیریت ورAHPایت رار اماکن ورزشی جهت تساوی در دیتریی با ایتفاده از روش تحلال یلسله مراتبی )

 .۷95- 814  ص:  6شمارۀ 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

و  هکرمانشا استان ورزشی اماکن در مشتریان برترجیحات  مند رابطه بازاریابی بررسی

 ارائه مدل.
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 زهرا کشتمند.خیدان حاتمی .مریم السادات جاسمی

 

ه مسول(ا شجوی دکتری مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی دا ش اه علو، ا سا ی  دا ش اه ازاد  ینندج ایران ) ویسندد-1  

انات علمی مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی دا ش اه علو، ا سا ی  دا ش اه ازاد  ینندج ایره-2  

د مدیریت ورزشی  گروه مدیریت ورزشی دا ش اه علو، ا سا ی  دا ش اه ازاد  ینندج ایرانکارشناس ارش -3  
Email:adishgol@yahoo.com  

 چکیده

 رما شهاهک ایهتان ورزشهی امهاکن در ترجاحات مشهتریان و مند رابطه بازاریابی بررییهدف از پژوه  واضر   زمینه و هدف:

 . ایت

وری ابهزار جمهع آواضر توصافی و از  وع همبست ی بوده که به شهکل ماهدا ی صهورت گرنتهه ایهت. :ا جا، تح اق روش کار

(  مهی باشهد. 2006( وپریشهنامه  ونهاداری لهام)2011اطالعات در این تح اق پریشنامه ایتا دارد بازاریابی رابطه مند کهام)

اهت ورزشهی را یهاب ه نعال مهاه 6 که وداصلظورهِ ایتان کرما شاه یالن ورزشی چند من192مشتریانِ را جامعه آماری مورد  ظر

ی طب ه ای در یهه ا فر تعاان و با ایتفاده از روش خوشه  382داده ا د  تعداد  مو ه با توجه به جدول مورگان  تشکالند داشت

وصهافی و  توش ههای آمهاری منط ه محلی غر   مرکز و شرق ایتان ا تخا  شد د. همچنان برای تجزیه و تحلال داده ها از ر

 (>05/0Pایتنباطی) کلموگراف ایمار وف   ضریب همبست ی ایپارمن  رگریاون یاده و  چندگا ه ( در یهطح معنهی داری)

 ایتفاده شده ایت  هم چنان از  ر، انزار لازرل برای ارائه مدل پژوه  ایتفاده گردیده ایت.

ن د. همچنهان بهابان بازاریابی رابطه مند و ترجاحات مشتری رابطه مثبت و معنهی داری وجهود دار تایج  شان داد   :یافته ها

د از بان از  شان دا همه ابعاد بازاریابی رابطه مند و ترجاحات مشتری ارتباط مثبت و معنی داری وجود  دارد.   تایج رگریاون 

ت مشتری می باشد تباطی به ترتاب  پا  بان صوی تری برای ترجاحابعد مدیریت تعارض و خود ار ابعاد بازاریابی رابطه مند   

 نهد و ترجاحهاتعلی ماان مولفه های بازاریابی رابطهه م های رابطه تما، که داد  شان یاختاری معادت مدل . هم چنان  تایج

در  و سهتنده منطبهق مهدل بها ها  سهبتا داده که گفت توان می لازرل انزار  ر، های خروجی به توجه با .باشند می معنی دار

 باشند. می منطبق اصطالوا دادها و منایب مدلی شده  ارائه مدل مجموع

 بازاریابی رابطه مند  ترجاحات   رشی  ترجاحات رنتاری  اماکن ورزشی کلید واژه ها:
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

با انزای  رصابت در بان یازمان ها درپی یانتن مشتری برای محدوالت و خدمات خهود و از طرنهی هوشهاار شهدن  مقدمه :

مشتریان و یالیق متفاوت آن ها دی ر تنها یانتن مشتری مالک  است بلکه یازمان ها باید بتوا ند ایهن مشهتری را وفهو و 

ه یازمان ها به تدریج به یمت ایجاد و وفهو روابهط بلنهد   هداری کنند.این رصابت و درک اهمات وفو مشتری موجب شد
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مدت با مشتری گا، بردار د که طبق  ظز مح  ان   بازاریابی رابطه مند منایب ترین گزینه برای دیت یابی به این مههم مهی 

ط مشهتری و ذینعهان بهه باشد.بازاریابی رابطه مند نرایند شنایایی ایت رار   هداری   رشد و در زمان  ااز پایان دادن به روابه

 امهر شهک (. بهی1391گو ه ای یودآور می باشد چنا که هم مشتری و هم یازمان به اهداف خاص خود بریند )وسن زاده 

 او خرید  خستان ا جا، از پ  مشتری عالصه مورد و های خاص نعالات پی در و  است ای یاده نرآیند وناداری گاری شکل

 ایتفاده خدمات  یا و گرنته صور خرید به  سبت پاویته طور به را مشتری هایی که الاتنع . ماید می گاری شکل به شروع

 ( 1388بخ   نااض( دارد می خشنود  ه و راضی شده

 منهد رابطهه بازاریهابی ایتراتژی .بود خواهد توجه مورد باشتر گردا د   مح ق را مسایل این بتوا د بهتر که رویکردی هر لذا

 یهک مشهتریان انهزای  و ومایهت برای و تالش تجاری همکاران دی ر و خریداران با ارتباط ووفو تویعه ایجاد  بر مبتنی

 مهی یهود یهازمان ههم و مشتریان هم رابطه این وفو و با ایجاد که ایت ها یازمان یوددهی انزای   هایت در و یازمان

 در مجهددا کهه ایهت ههدف مشهتریان بها روابطی چنان برصراری د بال به مند رابطه (. بازاریابی2004 1جان (باشد می بر د 

 و ایهت منهد رابطهه بازاریابی هدف اولاه وناداری . مایند ترغاب کار این به  از را دی ران و کنند خرید )او)شرکت از آینده

 مهدار  مشهتری یهازمان یهک در وناداری (200۷  2تو مان( کند می برابری  از مند رابطه بازاریابی خود با وتی اوصات گاهی

 .ایت همکاری بر مبنی و دوطرنه و مثبت ای واژه

 توا نهد مهی تجهاری شرکت های.می شود تعری  و مشتری شرکت بان وابست ی از یاختاری عنوان به مند رابطه بازاریابی 

   مهالی   عاطفی هایوابست ی  توا ند می ها وابست ی این.یاز د برصرار  وع وابست ی چند یا یک ایجاد با را مشتری با روابط

مهورد  مند رابطه بازاریابی در تعهد و اعتماد تعاری  اهمات اصلی مرکز و هسته بعنوان وابست ی.یاختاری باشند یا اجتماعی

(. رصابت بان یازمان های از جمله یازمان های ورزشهی در 2006 3ایت)پالماتار و همکاران گرنته صرار زیادی تح اق توجه و

گرنته ایت و  حوه ارائه خدمات در بازار جها ی امروز تغاار زیادی کرده ایت .مهمترین تغاار بوجود آمده  د اای امروز شدت

در کسب و کار  تغاار ارزش های صابل عرضه به خریداران می باشد که بعنوان عامل اصلی مون ات یازمان هها  اهز شهناخته 

 هزینهه کهاه  و آ هها ونهاداری به منجر توا د می   ای مشتریان اازه با کش  مند رابطه (. بازاریابی1388می شود)صمدی 

 و جهذ  هزینهه از کمتهر بساار ونادار مشتری یک به خدمات ارائه هزینه ایت که داده  شان ها پژوه  .شود شرکت های

    باشند خود کنندۀ مدرف ا تظارهای تامان به صادر که هایی یازمان ترتاب بدین .ایت مشتری جدید یک به خدمات ارائه

از  درصهد 5 وفهو بها ت ریبها توا نهد مهی هها (. یهازمان1391شد)وسهن زاده  خواهند وذف رصابت گردو ۀ از به خود خود

گاهی مشتریان علی غم وجهود خهدمات ورزشهی مطلهو  از  .دهند انزای  درصد 100 مازان به ا ر خود مشتریان خود یود

 دار د  گاهی مکان ورزشی پایخ وی یالیق متنوع انراد  است  و پ  از مدتی  حوه برخورد مسئولان مکان ورزشی رضایت 

نرد مال رنتن به آن مکان ورزشی را از دیت می دهد و ار  ااز خود را در دی ر مکان های ورزشی  از  توایهت ارضها  مایهد 

گهردد خهواهام دیهد کهه تعهداد بهی   اخودآگاه از ورزش کناره گاری خواهد کرد  اگر این موضوع در بان انراد جامعه برریی

شماری به این دالیل از ورزش کناره گاری  موده ا د  در  تاجه شاهد بی تحرکی و به د بال آن باماری های مختلفی در بان 

مرد، خواهام شد  لذا ضروری ایت تا مدیران و صاوبان اماکن ورزشی در جهت ایجاد شرایطی مطلهو  بهرای مشهتریان بها 

وجبات رضایت آ ان و انزای  یود دهی خود را نراهم آور د. در ایهتان ماز هدران تهاکنون در زمانهه ونهاداری ا واع یالیق م

مشتری تح ا ات متعددی به صورت موردی)ایتخر  یالن بدن یازی( صورت گرنته ایت  به دلال  بود پژوهشی در ارتبهاط 

ر این پژوه  مح ق بر آن ایهت تها بهه برریهی ارتبهاط بهان با بازاریابی رابطه مند وترجاحات  مشتریان در اماکن ورزشی د

بازاریابی رابطه مند و ترجاحات مشتریان در اماکن ورزشی ایتان کرما شاه بپردازد. تایج این پژوه  می توا هد چهراغ راههی 

 برای مدیران اماکن ورزشی ایتان در جذ  و ترجاحات مشتریان باشد.

به خرید کاال و خدمات ورزشی می باشد  اماکن ورزشی بعنوان مکا ی که بخ  عمده هدف بازاریابی ورزشی تشویق مشتریان 

خدمات ورزشی را به مشتریان ارائه می  ماید با ایتفاده از علم بازاریابی رابطه مند می توا د پلی دو یویه بان خود و 

                                                 
1 Jan 
2 Thunman  
3 Palmatier, & etl. 
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منجر به ونادار  مودن مشتری بخود مشتریا   برصرار یازد   همچنان مدیران ورزشی باید ضمن جذ  مشتری به یوی خود 

 از شود  و از این طریق هم رضایت مشتریان و هم کسب یود متعارنی داشته باشد.اکنون این یوال مطرح می گردد که آیا 

 بان بازاریابی رابطه مند و ترجاحات مشتریان در اماکن ورزشی ارتباط وجود دارد؟
  

 روش شناسی:

 . ایت کرما شاه ایتان ورزشی اماکن در ترجاحات مشتریان و مند رابطه ریابیبازا بررییهدف از پژوه  واضر  

اهت ورزشهی را یهاب ه نعال مهاه 6 که وداصل کرما شاهیالن ورزشی چند منظورهِ ایتان 192مشتریانِ را جامعه آماری مورد  ظر

ی طب ه ای در یهه ا فر تعاان و با ایتفاده از روش خوشه  382داده ا د  تعداد  مو ه با توجه به جدول مورگان  تشکالند داشت

 منط ه محلی غر   مرکز و شرق ایتان ا تخا  شد د.

 اطالعات در ابزار جمع آوریواضر توصافی و از  وع همبست ی بوده که به شکل مادا ی صورت گرنته ایت. روش ا جا، تح اق 

  (  می باشد.2006( وپریشنامه  وناداری لام)2011این تح اق پریشنامه ایتا دارد بازاریابی رابطه مند کام)

مبسهت ی همچنان برای تجزیه و تحلال داده ها از روش های آماری توصافی و  ایتنباطی) کلمهوگراف ایهمار وف   ضهریب ه

لاهزرل بهرای  ایتفاده شده ایت  هم چنان از  ر، انزار (>05/0Pایپارمن  رگریاون یاده و  چندگا ه ( در یطح معنی داری)

 ارائه مدل پژوه  ایتفاده گردیده ایت.
 

 یافته ها:

درصد آن ها مشتریان یالن های  4/32درصد پایخ ویان  مشتریان یالن های ورزشی دولتی و  6/6۷ شان می دهد  تایج 

یال که باشترین م دار را به خود  30تا21طالعه دارای ین  درصد پایخ ویان مورد م48,4خدوصی بوده ا د.همچنان   

 یال می باشند . 50درصد باالی 1یال    40تا  31درصد  20,8یال   20درصد زیر  25اختداص داده ایت   

  

ضریب  رابطه

 β) ایتا دارد 

) 

 
T - value 

  تاجه

بازاریابی 

رابطه 

 ←مند 

 ترجاحات

 معنی دار ۷8/10 ۷9/0
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Chi-square = 237.59      Df = 26       RMSEA = 0.146 
GFI = 0.91      AGFI = 0.82       CFI = 0.97     NFI = 

0.96     RMR = 0.032 
 

رار   رنتهه ا هد  لهذا مهی ( ص 96/1تا  -96/1( جدول نوق به خاطر این که در بازه ) T=  ۷8/10با توجه به م دار معنی داری ) 

( می توان گفت  β=  ۷9/0توان گفت بان بازاریابی رابطه مند با ترجاحات  مشتریان رابطه وجود دارد. با توجه به مازان تاثار ) 

اوهد وه ازای یهک بهدت صوی وجود دارد  یا به عبارت دی ر بان بازاریابی رابطه مند با ترجاحات  مشتریان رابطه ای مثبت با ش

 واود در ترجاحات  مشتریان تغاار به وجود می آید. ۷9/0تغاار در بازاریابی رابطه مند  

 بحث و  تاجه گاری:

کرما شهاه را ان مشتریان در یالن های ورزشی ایهت ترجاحات  با مند رابطه  تایج تح اق واضر  شان می دهد که بان بازاریابی

ند که با ت اضها مشتریان یرمایه های اصلی هر یازمان می باشند. در واصع این مشتریان هست دارد وجود معناداری و مثبت بطه

یهتراتژیک ازو بر امه جو خوایته های خود چرخ تولاد یازمان ها را به راه می ا داز د لذا توجه به آن ها باید اولان و مهمترین 

حدهول و ها کافات مد. از طرنی با توجه به ازدیاد تولاد کنندگان در کاالها و خدمات مشابه دی ر مثل یابق تنهر یازما ی باش

وجهه ه امروزه تخدمات  است که رضایت مشتریان را جلب می کند و در  هایت آن ها را  به مشتریان ونادار مبدل می یازد بلک

ه با جلب کنا که رابطه یازمان و مشتری به صدری به هم  زدیک گردد به خود مشتری اصل مهمی محسو  می گردد به این مع

ه آ چه ری  و ارائرضایت مشتری  آ ان را بخود ونادار یازد. زما ی که یازمان با اعتماد یازی  ول مشکالت و خوایته های مشت

واههد ت ونادار خم از کاال یا خدمامطلو  مشتری ایت به پاشواز او می رود در  هایت مشتری  از به یازمان و محدوالت آن ائ

اکن تریان در امهمشهترجاحهات شد. لذا با توجه به  تایج این پژوه  و ارتباط مثبت  ومست امی که بان بازاریابی رابطه مند و 

ت الاهه منظهور نعبهورزشی ایتان کرما شاه وجود دارد مدیران این یالن های ورزشی با توجه به این که در اکثر مواصع یالن را 

ت که می توا نهد بطه مند ایانراد به آن ها کرایه می دهند  باید دصت  مایند در اوضاع رصابتی امروز  با بهره گاری از بازاریابی را

 مشتریان باشتری به یوی خود جذ   مایند. 

 

 منابع:

ان  امه  پای"ر تهرانرزشی شهتاثار بازاریابی رابطه مند بر رنتار خرید مشتریان باش اه های و"( 1391وسنی زاده  بهادر.)
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 چکیده

و  دشومی عرنیم ارپاید تویعه نکااز ار یکیو  نجها صنعت گترینربز انعنوبه یش ردگردر عدر واضر  زمینه و هدف:

ز یاس هدف او تویعه پایدار در آینده ایت. بر همان ااین صنعت یکی از یریعترین بخ  های رشد در گردش ری ورزشی 

 پژوه  واضر برریی عوامل طباعی موثر بر تویعه پایدار گردش ری ورزشی شمال غر  کشور بود.

نط هه م مدیران گردش ری و تربات بد ی و ورزش فر از  3۷5روش پژوه  واضر توصافی از  وع همبست ی ایت.  روش کار:

ا بهروایهی آن ( بود کهه 138۷ی ایرا ی مح ق یاخته  وبخت )ابزار تح اق شامل پریشنامه عنوان  مو ه آماری ا تخا  شد د.به

هها از آمهار داده آزمون آلفای کرو باخ تایاد شد. جهت تجزیه و تحلاهل ظرات کارشنایان و متخددان این ووزه و پایایی آن با 

  آزمون همبست ی عاملی تحلال یمار وف  روشآزمون کلموگروف اها و در بخ  آمار ایتنباطی از توصافی برای توصا  داده

 (.α=05/0)دفاده گردیایت 21 سخه  Spssانزار ها در  ر،پاریون و رگریاون خطی آ وا برای آزمون نرضاه

 

مال غر  شبر تویعه پایدار گردش ری ورزشی  منابع طباعی برریی شده در پژوه  عواملها  شان داد د همه یانتهها: یافته

های از بان عوامل منابع طباعی  کوهد (. همچنان  تایج تحلال عاملی  شان دا2r=۷1/0داری دارد )کشور تاثار مثبت و معنی

ترین عوامل در تویعه پایدار گردش ری مهم 62۷/0و شرایط جغراناایی با بار عاملی  653/0موجود در منط ه با بار عاملی 

 باشند. ورزشی شمال غر  می

ی برای وا د بستر منایبتهای موجود در منط ه شمال غر  کشور میکوههای طباعی و بالخص بنابراین ظرنات گیری:نتیجه

ئق توان بر مشکالت اصتدادی و شغلی نارغ التحداالن ناگاری از این پتا سال می اجرای رویدادهای ورزشی باشد که با بهر

ه پایدار   تویعآمد. البته بایستی برای تویعه این صنعت با ت ویت تاثارات مثبت و رنع تاثارات منفی آن و در چارچو

 ، برداشت.گردش ری ورزشی گا

 تویعه پایدار  گردش ری ورزشی  منابع طباعی  شمال غر  کشور کلیدواژه ها:

 

 

 مقدمه: .1

گذاران ریزان و یاایت(. بر امه1)محسو  می شودامروز ویعه پایدار از مبا ی پاشرنت اصتدادی  اجتماعی و یاایی در جهان ت

شهناخته  یتویعه اصتداد صنعت را یکی از عوامل ( و این2کنند)یاد میعنوان یکی از ارکان اصلی تویعه پایدار از گردش ری به

 یدر برخه(. گردشه ری 3)را بهبهود ببخشهد یز هدگ تاهفاک توا دیکهه م کنهدیرا نهراهم م ایزمانه یجامعه محل و معت د د

اکثهر  (.4ت)کهرده ایه جهادیغل اش ونالام 5تنهایی صابل توجهی از تولاد  اخالص داخلی دارد و بهیهم  ن الپاکشورها ما ند ن

 ازا  یطامحستیو ز یاجتماع  ینرهن   یا داز بلندمدت اصتدادمبه چش یصنعت گردش ر داریپا هکه تویع ا دانتهیکشورها در

دلال   شی به باشد وپایداری در صنعت گردش ری  اازمند توجه همه جا به به محاط زیست در زمان وال و آینده می(. 5)دارد

خدوص در کشهورهایی ما نهد ایهران ایفها  مایهد  لهزو، و ضهروت توجهه بهه بهتویعه پایدار کشورها  توا د درگردش ری میکه 

mailto:Zeinab.naghiloo.1985@gmail.com
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زائی و تویعه پایدار در این ماان گردش ری ورزشی یکی از منابع ارزان صامت برای اشتغال گردش ری وائز اهمات نراوان ایت.

مشهارکت   غارهایی چون تویعه پایدار  تویعه اصتدادی  اجتماعی و نرهن ی  صهلح توریسم ورزشی در رابطه با مت (.4باشد)می

و  یعاطب سمیتور ی وع از  عتاطب ی ورزشی درگردش ر(. 1)گذاردجای میژرنی را به اثراتریزی شهری محاط زیست  بر امه

 سهرام یگردشه ر یعاو طب یبوم یهالاا ساز پت یراگو بهره ی  بر امه های ورزشیایت که با مشارکت گردا ندگان بوم داریپا

مهؤثر همچنهان  یهاایتاعلت اتخاذ  کردن ینراوان  بهطباعی و  یگردش ر یهاداشتن جاذبه رغمعلیکشور ما   .(۷)دگردیم

ه  یاز معضالت اصتداد یاراامر یبب شده ایت تا بس نیو ا ابدیجهان دیت  ی توا سته به یهم منایب خود در بازار گردش ر

های شمال غهر  (. در همان رایتا ایتان8)مرتفع شود  همچنان پابرجا بما د یگردش ر هتوا د با تویعیکشور  که م یاجتماع

بها باشهد کهه ی ایهن صهنعت میهای طباعی گردش ری ورزشی و  اازمند شهدید تویهعههای یرشار از پتا سالکشور از ایتان

های تربات بد ی و گردش ری نائق آمد التحداالن رشتهر مشکالت اصتدادی و شغلی نارغتوان بها میگاری از این پتا سالبهره

توان با همکاری دولت  مهرد، و بخه  خدوصهی گها، بزرگهی را در های گردش ری ورزشی این منط ه میبا شنایایی صابلاتو 

مهل طباعهی مهوثر بهر تویهعه پایهدار برریهی عواتویعه پایدار و گردش ری ورزشی برداشت. بنابراین پژوه  واضر بها ههدف 

 گردش ری ورزشی شمال غر  کشور ا جا، گردید.

 

  شناسی:روش .2

ی مح ق یاخته  وبخت وصافی از  وع همبست ی و به لحاظ هدف کاربردی ایت. ابزار تح اق پریشنامهواضر تروش پژوه  

( 95/0این ووزه و پایایی آن با آزمون آلفای کرو باخ ) کارشنایان و متخددان ( بود که روایی آن با ایتفاده از  ظرات138۷)

  مدیران ادارات ماراث نرهن ی و های ورزشیرؤیای هاأتی آماری شامل مدیران ادارات ورزش و تایاد گردید. جامعه

 فر  3۷0و ز جان بود که  آذربایجان غربیهای آذربایجان شرصی  ایتانخدمات مسانرتی نعال دناتر گردش ری و مدیران 

از آمار توصافی برای ها ابتدا ا تخا  شد د. جهت تجزیه و تحلال داده عنوان  مو هصورت تدادنی برایاس جدول مورگان بهبه

جهت مشخص کردن  رمال بودن  های تح اق و یپ  در یطح آمار ایتنباطی از آزمون کلوگروف ایمار  توصا  داده

هریک از عوامل و جهت آزمون نرضاه ها از آزمون همبست ی پاریون  اهمات مازانتعاان  برای عاملی تحلال روش از جامعه 

 .( α= 05.0ایتفاده شد) 21 سخه  Spssانزار و رگریاون خطی آ وا در  ر،

 

 ها: . یافته۳

ترین جهوان از  ظر جنسات تما، مدیران ورزشی و گردش ری مذکر و از  ظر ینی آمار توصافی مربوط به پژوه   شان داد که

ط درصد( مربو 8/51 فر ) 192 از باشترین نراوا ی با  متغار تحداالتبرایاس  یاله بود د. 6۷شان ترینیال و مسن 23ها آن

 به م طع کارشنایی بود.

 

 

 

 

 

 عوامل  اشی از منابع طباعی گردش ری ورزشی برایاسپایدار بانی تویعه  تایج رگریاون خطی جهت پا . 1جدول  
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توان گفت عوامل  اشی از منابع طباعهی می 2r( و م دار  P≤001/0و  Beta= 84/0) 1دیت آمده از جدول توجه به  تایج بهبا 

یاس  تهایج واصهل از بهار عهاملی طبهق براگذارد. همچنان دار میمعنی ی گردش ری ورزشی ایتان اثردرصد بر تویعه ۷1تا 

های موجهود و بان عوامل منابع طباعی  کوه گردش ری ورزشی شمال غر  کشور ازترین عوامل در تویعه پایدار مهم 1 مودار 

در تویعه پایدار گردش ری ورزشی شمال غر       62۷/0و 653/0ترتاب با بار عاملیباشد که بهشرایط جغراناایی منط ه می

 داشتند. 

 

 
 ورزشی شمال غر  کشور. عوامل  اشی از منابع طباعی در تویعه پایدار گردش ری 1 مودار 

 

 گیری: . نتیجه۴

توا د عامل های موجود و شرایط جغراناایی میهای این پژوه   شان داد منابع طباعی شمال غر  کشور بویژه کوهیانته

زاده (  وسن1398موثری در تویعه پایدار صنعت گردش ری ورزشی منط ه باشد که با  تایج تح ا ات مویوی و همکاران )

پایدار  یگردش ری هدف اصلخوا ی داشت. درواصع هم (2016اچفالد و لابارد )ا دریون  بل( و 2015(  تاکاوا و اویالد )1393)

باشد.  یاین منابع م یغار علم یو مما عت از به کارگار یو ا سا  یاز منابع طباع یگاردر بهره یمنط  یپارامون ارائه روش ها

 یجوامع ایت. از این روگردش ر یرهن ماراث ن منابع و دو جنبه وفاظت از محاط زیست و یدارا یتویعه پایدار گردش ر

 یجغراناای یرا در تویعه همه جا به نضاها یبه اجرا درآید تا بتوا د ورکت اماد بخش یپایدار باید با یاایت مشخص و مدو 

 یواصل از صنعت گردش ر ییدرآمدزا با یادیناصله ز ار ابس یگردش ر یهالاداشتن پتا س رغمیعل رانیشور ا. کتضمان کند

و از  ظر  باشدیم یعااز منابع و مناظر طب یخوش آ  و هوا و غن یهااز ایتان رانیامنط ه شمال غر  دارد.   رید یبا کشورها

موجود جزء  یو غارها یخیآثار تار های آ  گر، ها و چشمهی  رودخا هآب ییدها  یعاها و مناظر طبکوه  یماتنوع اصل

منابع طباعی  .یازدمی یضروردر این منط ه را  یورزش یعااز منابع طب نهابه یتفادهایکه  باشدیبرتر کشور م یهاایتان
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از  یراگکه بهره کندیرا به خود جلب م یادیز انیو ماجراجو گرانعتاکوهنوردان  طب شهاهم ورزشی شمال غر  کشور

را یبب  هاایتاناین  ینرهن  یروز اصتدادرو ق روزبه یورزش یگردش ر یهاتانعال ینهابال وه موجود در زم یهانرصت

موجود  یهاو کوه ییااجغران طیبا ایتفاده از شرا منط ه از کشور نیا نامسئول گرددمی شنهاداجهت تویعه صابل توجه پ شود.

 یهاتابا توجه به صابل نیاوتما، ورز د. بنابرا های طباعی خوددی ر ظرناتبه رو ق  گرنته ودر  ظر  یترمتنوع یبر امه ها

 یرا در تویعه گردش ر یگا، بزرگ یدولت  مرد، و بخ  خدوص یبا همکار توانیم شمال غر  کشور یورزش یگردش ر

در آن بایستی با ت ویت تاثارات مثبت و رنع تاثارات منفی و در عان وال  برداشت ی و رو ق اصتدادی و نرهن ی منط هورزش

 ورکت  مود. ری ورزشی چارچو  تویعه پایدار گردش

 . منابع:5

 دار یو تویعه پا یرزشو سمیتور ( 1395)  وا .  یدایع اناواج .ایماءپوردشت بزرگ  اصغری ی.مهد ی اواص. 1

 نتهران  ا جم ران یا یو شهریاز یمعمار یزیرو بر امه اادر علو، جغران نی و یهاانق یپژوهش یکنفرا   علم نایوم

 .نیاداعلو، و ننون بن جیتویعه و ترو

 داریتویعه پا یدهاراهبر یطراو  (1395ومداهلل. ) ی . یجاینیرکن الد  یداراص .عبدالرضا  یداوود. انتخار  یمهدو. 2

تابستان   56  شماره 20یال  ی زیرو بر امه ااجغران یپژوهشی علم هی.  شررانیا ینرهن -یخیتار یرویتاها یگردش ر

 .300-25۷ صص  1395

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 
در  ی بان المللی(  برریی عوامل موثر بر تویعه گردش ری  اشی از برگزاری رویدادهای ورزش1383هنرور  انشار. ). ۷

 بات معلم تهران.   امه کارشنایی ارشد  دا ش اه ترکشور  پایان

شی در ی آموزال و (  ارزیابی وضعات آموزش راهنمایان گردش ری در ایران با رویکرد ارائه1394. وسانی  یادصادق. )8

 .115-114  صص 28  شماره 9یطح دا ش اهی  مطالعات مدیریت گردش ری  دوره 

 یعه گردش رعناصر مؤثر بر توی یابیارز(  1398. مویوی  مار ج . کهکی  ناطمه یادات. جاللاان  یادایحاق. )9

 .۷۷-61صص   1398ن   تابستا2  شماره 6  ندلنامه گردش ری شهری  دوره ها: شهر ارومیمطالعه مورد یشهر

 ر، چها لای ی ش ردگر ینضا ندلنامه  ارپاید تویعهو  یستز محاط  یبز یش ردگر ( 1393. وسن زاده  نریبا. )10

 .4۷-39  صص 41 رهشما

 

 رانیدر اهای راکتی )بدمینتون و تنیس( چالش ها و موانع توسعه ورزش  ییشناسا
 

 مهدی صیاحی1، اسماء اصغری پور دشت بزرگ*2

 

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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د  ش اه آزادا  ی علو، ا سا ۀارشد تربات بد ی و علو، ورزشی )ورکات اصالوی و آیاب شنایی ورزشی(  دا شکد یکارشنای. 1

   لریتان  ایران.بروجرد  ایالمی

  ایالمی  اه آزاددا شدا شکدۀ علو، ا سا ی  (  یطامح یزیدر بر امه ر یشنای ما)اصل یعاطب یااارشد جغران یکارشنای. 2

 )* ویسنده مسئول(.  خوزیتان  ایران. اهواز

 (a.asgharipoor1362@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

ه ( ب انو ت نتونا)بدم یراکت یورزش ها تاموضوع در یطح ورزش کشور و اهم نیا تابا توجه به اهم زمینه و هدف:

 ییایاشن نتنای یبا اهمات می باشند  پژوه  واضر در پ یتفریحی و صهرما   یعنوان رشته های مفرح که از بعد هم ا 

ی ورزشهای  این رشته از دید  خب ان داریتویعه پا یراهکارها و ارائهو  رانیدر ا یراکت یچال  ها و موا ع تویعه ورزش ها

 می باشد.

 کاد و مداراین یو برری یا ه کتابخا یها یو با ایتناد به مطالعات و برری یتحلال -یم اله واضر  با روش توصاف روش کار:

 شده ایت. یجمع آور یعلم

 ونارایپرورش با ند آموزش و یهمکار عد،  ورزش در کشور نیبه تویعه ا  او تن نتونابدم وناندرای یتوجه یبها: یافته

 انامرب ودکمبی  راکت یدر ورزش ها یخارج اناایتفاده از مرب عد،  انراد با ایتعداد تیدر جذ  و هدا  او تن نتونابدم

 یبرا یلاصو یابیایتعداد  بودی  راکت یبال وه در ورزش ها یایتعدادها کمبود  هیپرورش ورزشکاران پا نهامتخدص در زم

 مبودک  رزش هاو نیوز ادر امر ا ت ال علم ر  او تن نتونابدم ونادا ش اه ها با ندرای یهمکار عد،  بال وه یجذ  ایتعدادها

از  یاکتر یش هاتویعه ورز یبلندمدت برا یها ایتابر امه ها و ی  داشتن  در کشور یراکت یعد، وجود مدارس ورزش ها ای

 اشند.می ب رانیا( در  او تن نتونا)بدم یراکت یچال  ها و موا ع تویعه ورزش ها نیمهم ترو... از  امر انامتول یاز یو هیپا

( کشور را  او تن توننا)بدم یراکت یورزش ها در یایای و ما ع چال  25وجود  ق اتح  یها انتهیدر مجموع  گیری:نتیجه

 برطرف دیاد  که شدار  جامعه  امطلو  یاصتداد تاو وضع  اضع تیریدر مد شهی  رو موا ع ها چال  نیاز ا ی شان داد. بعض

جود هم و  رید یها چال  یجامعه داشته باشد  برخ یو اصتداد یتیرییاختار مد دری ایای راتاابه تغ ازاها   کردن آن

وجه . با تتندهس صابل برطرف کردنی  راکت یورزش ها دریت مسئوالن مربوطه یگذار ایتاو ی حاصح تیریدار د که: با مد

 یان ورزش هکالن ورزش  مسئوال گذاران ایتاشود مسئوالن و ی یم شنهاداشده در مطالعۀ واضر  پ ییبه موا ع شنایا

 یاکتر یرزش هامورد موا ع تویعۀ و دری جد یتأمل کشورمربوطه در یطح  یو یازمان ها کشور ( او تن نتونا)بدم یاکتر

و  توننا)بدم یتراک یها ورزش تویعۀ شده  در راه یبند زمان یو مطابق با بر امه ا ییاجرا یراهکارها داشته باشند و با اتخاذ

 .کشور گا، بردار د ورزش شرنتاپ کشور و متنایب با آن ( اتن

  او تن نتونا  بدمیراکت یموا ع  تویعه  ورزش ها  چال  ها کلیدواژه ها:

 

 

 

 مقدمه: .1

 ی. رابطه ورزش با م والتایت انتهیدر جوامع  ریا کار اپذ ی اهیو جا یکارکرد مدرن      دهیپد کیامروزه ورزش به عنوان 

جوامع  تاوضع را بر یاثرات ژرن  ...و ستیز طامح مشارکت  صلح   یتویعه اجتماع  یتویعه اصتداد دار یپا چون تویعه
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 ناشامل تأم یو اجتماع یبهداشت  یو روا  یجسما  یالمت ثاورزش از و امدهایاپ نیتر مهم(. 1)  هاده ایت یمعاصر بر جا

های  و  شاط و تویعه مهارت یبه شاداب یابادیت ت ابرای ایت الل شخد نهازم جادیا یالمت و بهداشت بدن  پرورش روان و

 یمنحدر به دوره خاص بوده و تاوائز اهم یتا کهنسال ینرد از کودک یمراول ز دگ ی. آثار مثبت نوق در تمامایتی اجتماع

دارد و شامل مجموعه  یبه وجود راکت بست  دایتاهمان طور که از  ام  پ یراکت یا جا، ورزش ها(. 2) ستندا  یاز ز دگ

 یباز ناپرتحرک بوده و ورزشکار و ارابس یراکت یها ورزش. شود یایت که در آن از راکت و توپ ایتفاده م ییورزش ها

  یایت امت هواز یدارد و پارامترها ازابه تنایب ا دا،   یدیته از ورزش ها در یطح ورنه ا نییوزا د. ا یم یادیز یکالر

خو  بدن و تویعه  یهن به هما ازا  یراکت یدر  ظر گرنته شود. ورزش ها دیبا کنیدصت در بازصدرت  یرعت و   یچابک

گذشته دیته راکت ها  در. شود یدو فره برگزار م مادو ت ایدو  فر  ناب یراکت یورزش ها شتراراکت دارد. ب دهاچاورکات پ

 و،اتا او ت و،اناما ند آلوم ییو نلزها کایرام برگالس یکربن  نا براامروزه از ن یشد د ول ییاخته م یچوب ین ط از ورصه ها

 یآمد که امروزه جا یبه دیت م وا اتااز راکت ها از روده و یبه کار رنته در بعض یها  خد. شو یها ایتفاده م در یاخت آن

 یبرا یراه ناو همچن  یآیا  یطح رناه ءارت ا یبرا یورزش ابزار(. 3) داده ایت  ریو مواد د داآم یپل لون یخود را به  ا

 یز دگ از ییهم عمده ا یورکتراغ یها تاجامعه ایت  و امروزه نعال آواد در یتندریت یطرزاخها و عواملل  ایترس لات ل

 ینرهن  یها تاما ند وضع یکمر گ شده ایت و عوامل اراورزش بس     انام نیتداص داده ایت و در اخود اخانراد را به 

موا ع  نهادر زم یمتعدد  اتالذا تح  (.4) مختل   متفاوت باشد انراد نادر ب یورزش یها تاتا نعال دهیباعث گرد یاجتماع

توجه  انیشا ورزش در کشور یا تویعه منط ه یبرا دیت نیاز ا ییها ا جا، پژوه . ایت هتن به ورزش صورت گرنتخپردا

و  رانی( در ا او تن نتونا)بدم یراکت یه ورزش هاچال  ها و موا ع تویع ییشنایا که ریدی رو به  ظر م نیایت. از ا

 باشد. ی میضرور ییاجرای و ارائه راهکارها یورزشهای رشته  نیا تویعه شناخت راهبرد

  شناسی:روش .2

 ایناد و یو برری یا ه امطالعات کتابخ قیباشد. اطالعات مورد  ااز از طر یم یتحلال -یم اله توصاف نیروش تح اق در ا

 شده ایت. یجمع آور یعلم دارکم

 ها:. یافته۳

ی م زبا یورزش و یبد  ایه تاکه انراد را از اصدا، به ا جا، نعال رداگی م را دربر ییها تیمسائل و محدود  یبد  تاموا ع نعال

نوان عواردی که به مگفت  توانی م  یبه طور کل .کندی محدود م ناشاپ های تابه ادامه نعال  سبت ها را تعهد آن ایو  دارد

 ط هستند وم مرتبهبه  رواراشد  ز ج شناخته رانی( در ا او تن نتونا)بدم یراکت یموا ع چال  ها و موا ع تویعه ورزش ها

 یاورزش ه اناو وام نکنایباز ان امرب دگاهیها از د آن تااهم زانام و تابه ماه دیموا ع با نیبرای رنع ا زییر در بر امه

یر می امل موارد زش رانی( در ا او تن نتونا)بدم یراکت یچال  ها و موا ع تویعه ورزش ها(. از جمله 5) توجه  مود یراکت

 باشد:
 ورزش در کشور نیبه تویعه ا  او تن نتونابدم وناندرای یتوجه یب .1

 انراد با ایتعداد تیدر جذ  و هدا  او تن نتونابدم وناآموزش و پرورش با ندرای یهمکار عد، .2

 یراکت یدر ورزش ها یخارج اناایتفاده از مرب عد، .3

 هیپرورش ورزشکاران پا نهامتخدص در زم انامرب کمبود .4

 یراکت یبال وه در ورزش ها یایتعدادها کمبود .5

 بال وه یجذ  ایتعدادها یبرا یاصول یابیایتعداد  بود .6

 ورزش ها نیدر امر ا ت ال علم روز ا  او تن نتونابدم ونادا ش اه ها با ندرای یهمکار عد، .۷

 در کشور یراکت یعد، وجود مدارس ورزش ها ای کمبود .8

 مرا انامتول یاز یو هیاز پا یراکت یتویعه ورزش ها یبلندمدت برا یها ایتابر امه ها و ی  داشتن .9

 یراکت یدر ورزش ها یو امکا ات یخت انزار زاتاتجه کمبود .10

 در کشور یراکت یورزش ها جیدر ترو یگروه یریا ه ها یتوجه یب .11
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 یراکت یبه ورزش ها کاالمپ یمل تهاوزارت ورزش و جوا ان کم یتوجه یب .12

 یو ایتفاده از امکا ات ورزش یراکت یورزش ها نهادر زم  ایازی ضع نرهنگ .13

 دهایرپوش یدر اماکن ورزش یشیو یرما یشیهای گرما ستمابودن ی  امنایب .14

 در یاعات نوق بر امه  او تن نتونارشته های بدم یبرگزاری دوره های آموزش عد، .15

 در اداره ورزش و جوا ان و آموزش و پرورش یوجود بودجه کان عد، .16

د ازکارمندان  آ ان یدا   آموزان  دا شجو نامساب ات مداو، در اصشار مختل  کشور به صورت مجزا )ب یبرگزار عد، .1۷

 و...(

  او تن نتونابدم أتاو ه ونادر ندرای ییاالر ستهیبر ایاس  ظا، شا ناو مسئول رانیمد ن یگز عد، .18

   او تن ننتوامبد أتاه تیریجلسات و ایتفاده از  ظر خبرگان( در مد لا)تشک یمشارکت یها وهاایتفاده از ش عد، .19

  او تن نتونابدم یموجود در جهت تویعه ورزش ها یورزش ساتااز اماکن و تأی نهاایتفاده به عد، .20

و  نیدر یالن ها جهت )آموزش  تمر  او تن نتونابدم یورزش ها ژهیو یتخدد زاتاامکا ات و تجه کمبود .21

 مساب ه(

 در مدارس یآموزش و پرورش به تویعه ورزش راکت  یبد  تاادارات ترب نامسئول یتوجه کان عد، .22

  اتن و نتونابدم یشان در ورزش ها و ایت بال خا واده ها جهت مشارکت دادن نرز دان یعالصه مند کاه  .23

 کنانیدر باز زهاا    یباش اه ها جهت انزا یروا شناس در کادر نن ناایتفاده از متخدد عد، .24

 .تویعه ورزش یربنایز نیورزش به عنوان مهم تر ناتوجه به مدارس و معلم عد، .25

 ایت که داما. شود ی( پرداخته م او تن نتونا)بدم یراکت یورزش ها داریتویعه پا یراهکارها یبه ارائه برخ این پژوه  در

ووزه  نیا ظران در و با ایتفاده از  ظرات صاوب  یراکت یتویعه ورزش ها رادر مس موجود راهکارها که بر ایاس موا ع نیا

 .باشد(  او تن نتونا)بدم یراکت یورزش هاپایدار تویعه  یچند کوچک برا هری شده ایت گام نیتدو

 ایراندر ( سیو تن نتونی)بدم یراکت یورزش ها داریتوسعه پا یاقتصاد یراهکارها

 ی.ورزش یباش اه ها تیریمد و یا تویعه یها تادر نعال مشارکت جهت یاز بخ  خدوص تیو وما تیت و .1

 .( او تن ننتوابدم) یراکت یورزش ها أتااز ه یادارات دولت ریو یا ییدارا اداره  یشهردار  ینرما دار یمال تیوما .2

 یاهه ورزش تویع دری مال اناجذ  منابع و وام یبرا یغاتاتبل وی تجار  یابیبازار ینرصت ها نیشتراب جادیا .3

 (. او تن نتونا)بدم یراکت

  ییاز شتغالاکه باعث  کنانیبازی برا ییو درآمدزا یمال هابن تیت و جهت یتجار یها تاشرکت ها و نعال جادیا .4

 ی.ادامه کار به صورت اصول یبرا زشاا   ها و مات تیت و یبرا یپشتوا ه ماد درآمد  کسب

 رانی( در اسیو تن نتونی)بدم یراکت یورزش ها داریپا توسعه ییو اجرا یتیریمد یراهکارها

 ی.و ورزش یا ا س یها مهارت تجربه   یست یشا یارهااایاس مع بر و باش اه ها أتادر ه ییاجرا رانیا تدا  مد .1

 تاتثب تانام جادیا جهت رانیمد ی اگها  راتااو تغ یایاو ی یم طعی ها یراگ مااز تدم یعال رانیمد زاپره .2

 .مونق و کارآمد رانیمد یشغل

 یراکت یش هاتویعه ورز در مشارکت یو صاوب  ظر و با تجربه برا کارآمد رانیمد قیو تشو رکردناایتفاده  درگ .3

 .( او تن نتونا)بدم

ورزش  یموزشآ یها کالس در تاجهت مشارکت و نعال زهاا   جادیا  وجوا ان و جوا ان و قیو تشو غاتاا جا، تبل .4

 .( او تن نتونا)بدم یراکت یها

 رانی( در اسیو تن نتونی)بدم یراکت یورزش ها داریتوسعه پا در نیمسئول یتیو حما ینگرش یراهکارها

 .( او تن نتونا)بدم یراکت یمختص ورزش ها ینتر تیا یها تییا و یمحل یورزش اتی شر تیو وما  اتأی .1

رکت با وان در مشا یها نهاو زم امکا ات جادی( با وان و ا او تن نتونا)بدم یراکت یبه ورزش ها ناتوجه مسئول .2

 ی.عدالت اجتماع تح ق جهت
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( با  اتن و نتونا)بدم یراکت یورزش ها در تویعه یدابه عنوان عامل کل کشور آموزش و پرورش نامسئول قیتشو .3

 .تویعه یها بر امه شترامشارکت گسترده تر و ب

 .( او تن نتونا)بدم یراکت یورزش ها اناو وام کنانیباز ان امرب از ریو ت د قییاز و کار جهت تشو جادیا .4

 رانی( در اسیو تن نتونی)بدم یراکت یورزش ها داریپا توسعه یزاتیو تجه یامکانات یراهکارها

 .( او تن نتونا)بدم یراکت یدر جهت تویعه ورزش ها موجود یورزش ساتااز اماکن و تأی نهاایتفاده به .1

 یلاات تعطیاع در آموزش و پرورش تویط شهرو دان دهایرپوش و روباز یایتفاده از نضاها نهانراهم  مودن زم .2

 .( او تن نتونا)بدم یراکت یورزش ها مدارس در جهت تویعه

و  نتونادم)ب یراکت یورزش ها مختص یورزش یاماکن و مجموعه ها هاکلی در شکل  ر گ و معمار رااو تغ یطراو .3

 .( اتن

  خردیاالن وکودکان  ژهی( و او تن نتونا)بدم یراکت یورزش ها یاختداص یورزش ییالن ها یو راه ا داز زاتجه .4

 ی.راکت یورزش ها یا هیپا و تویعه ییاز جهت نرهنگ

 گیری:. نتیجه۴

 که ورزش یمشکالت و محدودیت های مختلفی روبه رویت و یکی از با موا ع یراکت یبه طور کلی  تایج  شان داد که ورزش ها

ه هاأت طوری ک به. مسئوالن و عد، شایسته یاالری در ا تخا  مدیران ایت با آن مواجه ایت   اهماهن ی بان یراکت یها

اأت های عالات ههماهن ی ن برای عملکرد ضعافی داشته ایت و بر امه ای جامع به عنوان متولی این ورزش یراکت یورزش ها

جدی  توجه یتراک یپایه ای ورزش ها وجود  دارد و به بحث ایتعدادیابی  تویعه و آموزش شهریتان ها یراکت یورزش ها

  باید یایی شد د ظر متخددان شنا موا ع و محدودیت هایی که در این پژوه  با ایتفاده از ایاس  می شود. بنابراین بر

 د وصورت گار یراکت یاتویعۀ همه جا بۀ ورزش ه و اصولی برای از ماان برداشتن این موا ع و در  هایت یبر امه ریزی راهبرد

 یراکت یورزش ها رشته های ورزشی در کشور و تابا توجه به اهم .ها به کار گرنته شود اصدامات عملااتی برای اجرای آن

   اعم ازیراکت یش هاورزمربوطه به  یکشور  یازمان ها در طرندار مهاج و پر یاز رشته ها یکیبه عنوان (  او تن نتونا)بدم

 ف بلندمدتادن اهداد ظر صرار  تر و مد قادص یزیر بر امه با و تنا بدمانتون  وناو ندرای کاالمپ یمل تهاوزارت ورزش  کم

 ع رشته مواچال  ها و پرورش در هموار کردن و آموزش  وی گروه یچون ریا ه ها ییو با کمک  هادها کیو ایتراتژ

منابع  نامأو ت بودجه  یمتخدص  انزا یا سا ی رواپرورش    یابیدادن به ایتعداد تاهمت گمار د. اهم و تنا بدمانتون 

   اتو مساب گامنظم ل ی  برگزارو تنا بدمانتون  رشته زاتاامکا ات و تجه یو ایتا داردیاز نامأایپا سرها  ت قیاز طر یمال

 یاکتر یش هامنایب در تویعه ورز یراهکارها  رید ایتان ها  از یها ئتادر یطح ه یتیریعملکرد مد  یبهبود و انزا

 باشند. ی( م او تن نتونا)بدم

 

 منابع:

 .تهران  شهر و ورزش یمل  ین هماااولی  شهر اثرات ورزش بر تویعه(  1385) یمهد ر امالم .1

  رانیمد دگاهید از کشور یراهکارهای تویعه ورزش هم ا بندی  تیو اولو سهیم ا  (1390) نیزاهدی   سر .2

  اه شمال.دا ش ی و علو، ورزش یبد  تادا شکده ترب  ارشد یکارشنای  امه انیپا   ظران کارشنایان و صاوب

 یلم  یهما نایوم  برریی موا ع تویعه ورزش بدمانتون در ایران(  1393) محسن  کرمی  عباس  شعبا ی .3

 ی  تهران.بهشت دادا ش اه شه یعلو، ورزش ییدا شجو

   همان ن همدانایتا یکارکنان ادارات دولت ناموا ع تویعه ورزش در ب(  1394) محمد  پور ی  جوادیعل  پاریاجو .4

 همای  بان المللی تربات بد ی و علو، ورزشی  ایفندماه  تهران.

پژوه  در   ها هدر دا ش ا یا ع تویعه ورزش هم ا مو(  1392) شهنازی  روزبها   ا دا،  رضا  مهامهدی زاده  رو .5

 .109-126صص   تابستان  3شماره ی  های دا ش اه ورزش

 



 

273 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  
 

 رانیباشگاه های فوتبال ا ییو درآمدزا یساز یتجار، شرفتیپ ریمس مدلارزیابی 
 

 مهدی صیاحی1، اسماء اصغری پور دشت بزرگ*2

 

د  ش اه آزادا  ی علو، ا سا ۀارشد تربات بد ی و علو، ورزشی )ورکات اصالوی و آیاب شنایی ورزشی(  دا شکد یکارشنای. 1

   لریتان  ایران.بروجرد  ایالمی

  ایالمی  اه آزاددا شدا شکدۀ علو، ا سا ی  (  یطامح یزیدر بر امه ر یشنای ما)اصل یعاطب یااارشد جغران یکارشنای. 2

 )* ویسنده مسئول(.  خوزیتان  ایران. اهواز

 (a.asgharipoor1362@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

ل ای نوتباباش اه ه ییو درآمدزا ییاز یتجار شرنت اپ رامدل مسو برریی  یابیهدف پژوه  واضر  ارز زمینه و هدف:

 می باشد. رانیا

 کاد و مداراین یو برری یاکتابخا ه  یها یو با ایتناد به مطالعات و برری یتحلال -یم اله واضر  با روش توصاف روش کار:

 شده ایت. یجمع آور یعلم

 ز کل صنعتهم عمده ای ادر ماان همۀ ورزش ها  نوتبال باشترین گستردگی و ا تشار را در صرن باستم داشته و یها: یافته

 جا، ار روی آن ذاری بگازار تبدیل شده و مالااردها دالر یرمایه ورزش را به خود اختداص داده ایت. امروزه نوتبال به یک ب

یپا سرها اصابت بان ردله و گرنته ایت. هزینه های انراطی   ل و ا ت االت  مبالغ  جومی برای امضای صرارداد با بازیکن ها  مجا

ای     ریا هدیت آوردن وق پخبرای جذ  یتاره ها در جهت ترویج و تبلاغ محدوالت شان  مذاکرات بی پایان برای به 

نوتبال  از د اای ا جزئیتالش مدیران ورنه ای به منظور ال و کردن تام شان برای جذ  یرمایه گذاران بال وه  همۀ این ها تنه

 امروز ایت.

ازوکار ی  نوتبالی ها باش اه شرنتاپ رامس یِمدل مفهوم یهها به ارائه  مداوبه لاواصل از تحل یها انتهی گیری:نتیجه

ی دچار ب رانیصنعت نوتبال در ا شرنتاپ رامس ندینرآ یکل صورت به .دیها منجر گرد آن ییمدل درآمدزای و یازی تجار

ل  نوتبا وکالن ورزش  تیریمد از ضع  ی اش یو ماب  ینرهن  لیاز آن به دال یایت  که صسمت یخاص یدگاچاو پ ی ظم

 بر چهار ییاز یجارمدل ت گرا و... ایت. اصتداد درون  یدولت یدار غالب  باش اه یایای تیریمد ک ین دان بر امه ایتراتژ

واکم بر  یروابط کنو  مطلو  و یورزش -یمطلو   روابط اصتداد یاصتداد روابط مطلو   یو کالنِ روابط ورزش یرابطه اصل

 ز،امکا   یتیریؤثر مدم های ز،امؤلفه: مکا هفت  دارای رانیهای نوتبال ا باش اه ییمدل درآمدزا ایتوار ایت. رانینوتبال ا

 -یو وص های ،زامکا  نرهنگ  اصالح های ز،ااصالح یاختار نوتبال  مکا  های، زاآموزش  مکا  های ز،امکا   یمال های

 اه مؤلفه نیبرتر ا تیریدر گرو مد رانیهای نوتبال ا باش اه تاو مون  تویعه که باشدی م ییو ایت رار مدل درآمدزا یصا و 

 .ایت

   ایراننوتبال یها باش اه  ییدرآمدزا  ییاز یتجار  مدل مسار پاشرنت کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

 ه رزش به گونزون وامروزه ورزش از ضروری ترین  اازها و ایایی ترین  هادهای جوامع بشری به شمار می آید. گسترش روز ا

ن  تا عکایا گرنته ای ایت که مالاون ها  فر ا سان  در یرایر جهان از ورزشکاران  مرباان  داوران و مدیران باش اه ها

. به کار د مشغول شی و دی ر ریا ه های گروهی  همه و همه در نعالات های ورزشیخبر  اران  دیت ا درکاران مطبوعات ورز

 شود و در سو  میدر این ماان بی شک نوتبال پرطرندارترین  پرباننده ترین و هاجان ا  ازترین رشته ورزشی در جهان مح

ایت و به لحاظ  صنعت ورزش در جهان(. نوتبال بخ  عمده ای از 1)همان زمانه کشور ما  از از این صاعده مستثنا  است 

امعۀ ج 2014ل جای گذاشته ایت. جاسون در یا اصتدادی  اجتماعی و نرهن ی بر ورزش و جامعه در جهان اثرات زیادی بر

ردش مالی صنعت ( گ2016مالاون  فر اعال، کرده ایت. یازمان اصتدادی دلوویت ) 265آماری نوتبالاست ها را انزون بر 

الاون یورو پا  بانی کرده ایت؛ ب 25را  2016-201۷بالاون یورو و ندل  22 بالغ بر 2014-2015را در ندل نوتبال اروپا 

ی نوتبال درآمدزای چند تأثارات اصتدادی و شدن می باشد. هر« صنعت»بنابراین امروزه نوتبال صاوب همه عوامل الز، برای 

زاری لاگ ها  برگجا، های جها ی  است؛ بلکه در بسااری از کشورمنحدر به برگزاری تور منت های بان المللی بزرگ  ظار 

 شده ایت. آن ها های ورنه ای و صنعت باش اه داری ورنه ای نوتبال باعث رشد و تویعه اصتدادی مطلوبی در صنعت نوتبال

نند که کی عمل می صتدادانی در کشورهایی چون ایپا اا  ا  لستان  آلمان  ایتالاا و نرا سه باش اه های نوتبال به منزلۀ ماشا

ز ا  اها ب ده و باش اهش یمساب ه اصتداد دانام ی ریاز هر عدر د  اورزش نوتبال ب (.2یاال ه مالاون ها دالر درآمد دار د )

ثروت  ادجیا یبرا یایای یها عامل باش اه شرنتاگفت  پ توانی که م ی. به طورا د شدهی متک ییبه درآمدزا ی ریهر زمان د

 نیبرا. بنارددگی م یتل  یصدرتمند در تویعه مل یا لهاورزش بوده و وی صنعت در یا  ال  صنعت ناهمزمان با ظهور یوم

ی مر محسو  و تویعه نوتبال کشو یبازیاز اتیجزء ضرور کشور مختل  یها درآمدزا در بخ  یاصتداد یاتخاذ راهبردها

  یزاشورها  انک نابر اصتداد ب یرصابت مبتن  یانزا شدن ی جمله جها  از جهان  یمجموع  اوضاع و اووال کنو  . درشود

بور کند  ر جوامع مجد دیجد یها    ی فایو ا یمال ییها را به خودکفا که باش اه یا نهازم جادیو ا یو جها  یمل یها نهیهز

 یها التها و ری  وفو    با نوتبال را یها باش اه ییازی ها و الزامات تجار صنعت نوتبال و روش نهاپژوه  در زم تااهم

 .(3) یازدی ها آشکار م آن ینرهن 

  شناسی:روش .2

 ایناد و یو برری یا ه امطالعات کتابخ قیباشد. اطالعات مورد  ااز از طر یم یتحلال -یم اله توصاف نیروش تح اق در ا

 شده ایت. یجمع آور یعلم دارکم

 ها: . یافته۳

 یندهایرآن  ریبا د رانیصنعت نوتبال ا شرنتاپ رامس ندینرآ :رانیفوتبال ا یها مسیر پیشرفت باشگاه یمدل مفهوم

 یت  که صسمایت یخاص یدگاچاو پ ی ظمی دچار ب رانیچرخه در ا نیا یکل صورت به. رشد و تویعه در جهان متفاوت ایت

  غالب یایای تیریدم ک یکالن ورزش و نوتبال  ن دان بر امه ایتراتژ تیریمد از ضع  ی اش یو ماب  ینرهن  لیاز آن به دال

از  زا  ییازی خدوص و یاصتداد باش اه به بن اه لیتبد  ییازی مراول تجار. گرا و... ایت اصتداد درون  یدولت یدار باش اه

 یستیبا ها ش اهبا رانیمالکان و مد. و صرناً  شودی مح ق م کردنی ا چرخه عمر باش اه و به موازات ورنه یهمان ابتدا

 که دارد ناز آ تیکاچند شواهد موجود در صنعت نوتبال ما و خود را نراهم آور د. هر شدنی الملل نام دمات جذ  ت اضا و ب

 (.1( )شکل 4) ماهست یا ورنه یدار باش اه شرنتاپ راگا، مس ناما هنوز در اول

 رامروله در مس نامنزله دوم نوتبال به یها باش اه ییازی تجار: رانیفوتبال ا یها باشگاه یساز یسازوکار تجار

چند ممکن ایت ابتدا  ا تها و طول  باشد؛ هر ندینرآ نیموازات مراول یو، و چهار، ا بهی ستینوتبال  با یها باش اه شرنتاپ

ها به بن اه  کردن آن ها و مبدل باش اه یالز، ایت پ  از ثبت تجار نیبنابرا .یه مروله همزمان  باشند نیخطوط ا رامس

اصدا، کرد.  یمنابع مال ناتأم یبرا یتجار یها شرکت  رید ما ند پنهان یکردن ت اضاها و بالفعل یابیبه بازار یبرا  یاصتداد

 مهم تیرای کپ به هواداران و وق یاصال، تجار نروش  ینروشاط بل  یمال تیوما  یو یزیچه مسلم ایت  وق پخ  تلو آن
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 هنوز به رانیا یدار باش اه صنعت ها در آن ناو روابط ب  اهیدر صنعت نوتبال هستند که جا ییدرآمدزا یها مؤلفه نیتر

ی موجود در صنعت نوتبال ما م یصا و ی و خألها بودنی آن را دولت لیدال نیتر مهم یطور کل معلو،  شده ایت. به یروشن

 نیتر شده ایت  مهم ایتخراج شرنتاپ راکه از درون مدل مس رانیال انوتب یها باش اه ییازی تجار ی. مدل مفهومدا ند

 .(2( )شکل 4) دهدی  شان م لیها را در وضع موجود و مطلو  در ذ آن ناها و روابط ب مؤلفه

 
 یها باش اه شرنتاپ را. مدل مفهومی مس1شکل 

 (4) نوتبال ایران

 
 یها باش اه ییازی یازوکار مؤثر تجار. 2شکل 

  ( 4) نوتبال ایران

 هدف ها جامعه آن قیکه از طر کندی م انارا ب یییازوکارها هی ظر نیا: های فوتبال باشگاه ییدرآمدزا یمیمدل پارادا

بدیت  های مؤلفه داده و با توجه به صاخود را تشخ های ازمندیا...(  و ون نوتبالانوتبال  ندرایهای  )صنعت نوتبال  باش اه

محدول خود را  ها شرکت ریبه ما ند یا زاهای نوتبال   باش اه یو از طرن ندیآی برم شرنتاو پ تاآمده در صدد کسب مون 

ارائه  یکل یهای نوتبال  مدل باش اهیی درآمدزا هیسترش  ظردار د. برای بسط و گ یم عرضه بازاریازی به جامعه هدف قیاز طر

های نوتبال مرهون تجاری یازی در  تویعه باش اه: P1داده شده ایت:  ی ما 4شکل گو ه که در  همان(. 3شکل ) گرددی م

 تیریجهان در گرو مدها در  یازمان های تاها و نعال از پروژه اریابس تامون : P2. ها ایت باش اه یرایتای ول مسائل مال

 ستمای اصالح: P4. کرد جادیا یتحوالت ایای توانی م رانیاصالح یاختارهای واکم در صنعت نوتبال ا با: P3. باشدی برتر م

 نرهنگ: P5. ایت یتویعه مال های تابه مون  دناالزمه ری رانیا درکاران صنعت نوتبال ا دیت حاصح ماآموزش  و تعل

. ایت رانیباارزش صنعت نوتبال ا های شرنتابه پ دناراه ری یازی ی و یپ  خدوص یدر رایتای مؤلفه یازی مال یازی

P6 :های نوتبال ایت اصتدادی باش اه های تابه مون  یابادیت ۀم دم یهای مال مؤلفه  یتعر .P7 :و  ها  امه ناآئ نیتدو

 ییمدل درآمدزا ندیو ایت رار نرآ یطراو: P8ی. مشکل خألهای صا و ها و ول  باش اه ییدرآمدزا های تامشوق نعال ناصوا 

 .(4( )شکل 5) نوق ایت های ز،امکا  یطراو جهاهای نوتبال   ت باش اه
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  مودار کدگذاری محوری بر ایاس. 3شکل 

 (5) میمدل پارادا

 
 یها باش اه ییدرآمدزا یمی. مدل پارادا4شکل 

(5) رانینوتبال ا

 گیری:. نتیجه۴

 ها به باش اه نیصاوب  ا،  ثبت ا ینوتبال در کشورها یها باش اه یاصتداد داریو تویعه پا ییدرآمدزا یکردهایاز رو یکی

که در  یتا هن ام یورزش یها باش اه ها و یازمان. ایت  رید یها و مؤیسات تجار ما ند شرکت یتجار یها بن اه عنوان

هم ان و  یثروت برا و خود یبرا یمنشأ تویعه مال توا ندی جوامع  شود  م باها  د آن دیوانو  ابنداعرصه عمل ایت رار  

ی م یامروز نوتبال یها ها و باش اه یازمان نیرنتن منابع مختل  خواهند شد. بنابرا باعث هدر یبد ه ورزش باشند و وت

ی را برا تر شرنتهابهتر و پ یگذار هیخود را جبران و امکان یرما شرنتاتویعه و پ یها نهیهز  ییازی تجار قیطر از توا ند

 ن یا رغمی ایت. عل انتهیدولت به ورزش اختداص  یهای گذار هیاز یرما یادیبخ  ز ر ااخ یها خود به وجود آور د. در یال

 یابااطالعات بازخورد ارزش توانی م  یا نهیاتالف هز نااز چن یراجلوگ ا تظار ایت. به منظور ود کمتر از ییازی  رخ تجار

 باش اه ییازی تجار نوتبال به کار گرنت. یها ما ند باش اه یورزش یها را در طرح ها ووزه  ریدر د ییازی تجار یها پروژه

بن اه  کی ۀمثاب ها به باش اه یایت که در پرتو ثبت تجار یو مال یاصتداد یها تانعال ازی ا نوتبال شامل مجموعه یها

را ی( باز)نوتبال  یمحدول اصل ند ینرآ نیا نا. همچنکندی م یرواپ تجارت ناو از صوا  کندی م دااپ یجنبه و وص  یتجار

نروش وق پخ    یو مال یاصتداد یها تا. منظور از نعالدهدی م خدمات صرار ییکننده  ها تر در دیترس مدرف راوت

  یایتفاده از امکا ات ورزش ازاوق امتی  نتر تیا پخ  وق غات او وق تبل یمال اناوام  یتجار ینروش کاالها  یو یزیتلو

به  یعنوان بن اه تجار نوتبال به یها و ثبت باش اه کردنی تجار چند هر. و... ایت ینروشاط روز مساب ات  بل ژهیو یها جاذبه

ها را به صورت  آن یو منابع درآمد یمنابع مال یستیکار با نیای  خواهد شد و براها  باش اه داریخود باعث تویعه پا یخود

 یها از باش اه کدا، چاکه ه دهدی نوتبال  شان م یها باش اه موجود در تاوضع یبرری. کرد تیگسترش داد و وما یادابن

ایت؛  یناب  اها صابل پ اووال  شکست آن و اوضاع نیبا ا یرا  دار د و در صورت واگذار یبه بخ  خدوص یما شروط واگذار

الز، هم  ییازی تجاری ها صاوب منابع درآمدزا و مؤلفه که  نیتر ا هستند و مهم ده انیز رانیا یها که همه باش اه چرا

 جهان در تناصض ایت  یمشابه در کشورها یندهایکه با نرآ رانینوتبال ا شرنتاپ رابا توجه به مدل مس نی. بنابراستندا 

 یها ارتباط یدرآمدزا  برصرار یها آوردن مؤلفه و نراهم نااتع   یهمچون تعر یها اصدامات باش اه یصبل از واگذار یستیبا

بر یر  یتوانق عموم  یو اجرائ یو برداشتن موا ع صا و  یو نرهن   یایای  یصا و  یکردن نضا نراهمی  و اصتداد یورزش

و  یادار  یامور مال یو...  بازیاز یاختداص ناهما ند زم یا باش اه ورنه یارهاامع وداصل کردن ااها  مه تویعه باش اه

 ناا جا، داد. در صورت ا جا، چن یرا به  حو م تض ییازی خدوص روش نیا تخا  مؤثرتر تیها و در  ها باش اه یو وص

 رانیدر ا ینوتبال باش اه شرنتاپ رامسگا، مدل  نیآخر عنوان به زا  یو مل ینوتبال باش اه شدنی الملل ناب نهازم یاصدامات

مؤثر  های ز،ادارای هفت مؤلفه مکا  رانیا های نوتبال باش اه ییمدل درآمدزا ی. تئوری جوهری طراوشودی نراهم م
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 ز،ااصالح نرهنگ  مکا  های ز،امکا  نوتبال  یاختار های اصالح، زاآموزش  مکا  های ز،امکا   یمال های ز،امکا   یتیریمد

صنعت   ءارت ا یراه را برا یمدل مفهوم یه نیمجموع  ا در. باشدی م ییو ایت رار مدل درآمدزا یو طراو یصا و  -یو وص های

 یمیمدل پاراداو  ییازی مدل تجار  شرنتاپ را. به کمک مدل مسکندی نراهم م رانینوتبال ا یها باش اه و ها گال

 .کندی الز، را نراهم م یها  امه وهاو ش ی هاد ها  الزامات آن نابها و روابط  مؤلفه کیکای یبرا توانی م ییدرآمدزا
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تجاری یازی  (  طراوی یازوکار مؤثر1394رضایی  شم  الدین  اوسا ی  محمد  کوزهچاان  هاشم  اماری  مجتبی ) .4

 9(  شماره پااپی باش اه های نوتبال ایران  دوندلنامه پژوه  در مدیریت ورزشی و رنتار ورکتی  یال پنجم )یازده

 )پااپی(  بهار و تابستان(.

های  ئوری  پژوه ت(  طراوی مدل درآمدزایی باش اه های نوتبال ایران: با رویکرد گرا دد 1396)رضایی  شم  الدین  .5

 .110-116پااپی(  زمستان  ص  23) 3کاربردی در مدیریت ورزشی  یال ششم  شمارۀ 
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ن از بررسی تعالی سازمانی در اداره ورزش و جوانان  و آموزش و پرورش استان تهرا

 (EFQM)مدیران وکارکنان براساس مدلدیدگاه 

، محمدعلی هدایتی منش 4، مهدی محمد رحیمی 3، آالله سلمان ماهینی2، سید ابوالفضل حسینی*1عباس شعبانی
5  

 ایتادیار دا ش اه آزاد ایالمی واود رودهن  تهران  ایران .1

 دا شجوی دکتری مدیریت ورزش تهران  ایران (* ویسنده مسئول) .2

 مدیریت ورزش تهران  ایرانکارشنایی ارشد  .3

 دا شجوی دکتری مدیریت ورزش تهران  ایران .4

 مهندیی الکترو اک  تهران  ایران .5

*Email: abolfazlhoseini110@yahoo.com   

 چکیده

رمی توجه صرا ن موردتعالی یازما ی و کافات از مفاهام علم مدیریت ایت که در ارزیابی یازمان ها و مدیرا زمینه و هدف:

ز  ود. هدف اشمطرح  می توا د به عنوان بهترین شاخص برای  شان دادن مازان توجه وتمرکز بر خوایته های مشتریان گارد و

رکنان دیران وکامیدگاه دا جا، این پژوه  برریی تعالی یازما ی در اداره ورزش و جوا ان  و آموزش و پرورش ایتان تهران از 

 می باشد. 

ه  ین پژوی ایت که بدورت مادا ی ا جا، شده ایت. ابزار گردآوری اطالعات در اروش این تح اق توصاف روش کار:

ات ه درتح ا ریشنامپپریشنامه ایتا دارد تعالی یازما ی می باشد که شامل پنجاه یؤالی تعالی یازما ی بوده ایت. روایی 

رت تما، شمار اری این پژوه  بدوبدیت آمد. جامعه آم 95/0) تائاد گردید  که آلفای کرو باخ آن 1387صبلی (ز  نه 

و  رای تجزیهباشند. با تخا  شد. جامعه آماری این تح اق شامل مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوا ان ایتان تهران می 

  تفاده شد.یون ایتحلال یانتهها از آزمون های کلموگروف ایمار    تی مست ل و زوجی  ویلکاکسون و  ضریب همبست ی پار

  

 ظر  پرورش از آموزش و  تایج این تح اق  شان داد تفاوت معنی داری بان دیدگاه کارکنان و مدیران اداره ورزش وها:  یافته

و  داره ورزشادیران مازان تعالی یازما ی وجود دارد. همچنان  تایج  شان داد تفاوت معنی داری بان دیدگاه کارکنان و م

 د دارد. آموزش و پرورش در ووزه توا مندیازها وجو

ورزشی  مان هایدر  هایت  تایج  شان داد که وجود ال وهای کافاتی جهت تعالی یازما ها به خدوص دریاز گیری: نتیجه

ح ملی ور در یطورزش کشامری ضروری ماباشد  تا بتوان از این طریق به  اازهای جامعه و ورزشکاران پایخ داد و به اعتالی و

  و بان المللی کمک  مود.

  EFQMتعالی یازما ی   اداره ورزش و جوا ان   آموزش و پرورش  مدیران  مدل   ژه ها:کلیدوا
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 مقدمه:  .1

وان ا د به عنه ماتوچکافات از مفاهام علم مدیریت ایت که در ارزیابی یازمان ها و مدیران مورد توجه صرارمی گارد  وآن 

رشد صابل ).1ت( اخص برای  شان دادن مازان توجه وتمرکز بر خوایته های مشتریان مطرح شود  م وله کافات ایبهترین ش

رد، به سئولان وممتوجه  مالوظه ورزش درایران به ویژه از  ظر تعداد مرباان  بازیکنان  وتنوع رشته های ورزشی   شان دهنده

 م امکا اتبه رغ وزانزون برای ورزش  مسئولان را برآن داشته ایت کهارت اء و گسترش ورزش ایت  تا آ جا که ت اضای ر

ا  اازها ر همی ازمحدود  ورزش را دراصدی   اط کشور گسترش داده ودرعان کاه   ابرابری نرصت ها  دراین زمانه  بخ  م

بل کافات صا ار ازبرخورد رنع  مایند. رشد روزانزون ورزش باید هماهنگ با یایر بخ  ها و  اازهای واصعی تویعه کشور و

ده آ ها ش و     یاز ). و باتوجه به جای اه و اهمات خاص ادارات ورزش و جوا ان و آموزش و پرور2صبول بر امه ریزی شود(

، برای واصدا در تویعه ورزش کشور در همه یطوح  برریی کافات نعالاتهای این دو یازمان برای پادا کردن   اط ضع 

صلی برای ارد های ها  امری ضروری واجتنا   اپذیر ایت. زیرا بهبود کافات را  ماتوان یکی از رویکبرطرف کردن تن نا 

د بود که ردار خواهی برخوارت ای توا ایی یازمان درجهت بهبود نرایندها  محدوالت وخدمات دا ست. لذا یازما ی از ب اء وتعال

ایت. با  ازما ییاتوان گفت که کافات   طه شروعی برای تعالی به م وله کافات درتما، یطوح یازمان توجه  ماید. پ  م

ن   اط صوت وضع  ) از جمله ابزار های صوی ارزیابی می باشد که تویط آEFQMتوجه به اینکه مدل تعالی عملکرد اروپایی(

از شاوه  گاری هشود  بهر¬در ووزه های کاری مختل  به خوبی شنایایی شده و در م االت مختل  بکارگاری آن مشاهده می

  ت خدمات در بخ) در یازما های ایرا ی رو به گسترش ایت. و ا دازه گاری کافاEFQMهای  وین ارزیابی منطبق بر مدل (

 تظار می رود برریی تعالی ).  ا3دولتی وغار دولتی   با ایتفاده از این مدل به عنوان یک مدل عمومی وصابل اجرا کاربرد دارد(

ک بر امه ر ارائه یدان را زش و جوا ان و آموزش و پرورش برای اطالع از   اط ضع  وصوت آ ها  بتوا د مسئولیازما ی ادارات ور

و ا ی این دی یازمجامع مطابق با  اازها و رضایت کارکنان  جامعه و ورزشکاران کمک  ماید  به همان منظور برریی تعال

 خواهد شد . در این تح اق برریی  EFQMیازمان با ایتفاده از مدل 

   روششناسی: .2

روش این تح اق توصافی ایت که بدورت مادا ی ا جا، شده ایت. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوه  پریشنامه 

(بوده ایت. متغارهایی که در EFQMایتا دارد تعالی یازما ی می باشد که شامل پنجاه یؤالی تعالی یازما ی بوده ایت )

گرنتند به دو دیته توا مندیازها و تایج ت سام می شو د که توا مندیازها شامل رهبری   این تح اق مورد برریی صرار

ایتراتژی  کارکنان  شرکا و منابع  نرایندها  و  تایج شامل  تایج کارکنان   تایج مشتری   تایج جامعه و  تایج کلادی عملکرد 

و  تویط آلفای کرو باخ  spssردید.با ایتفاده از ر، انزار ) تائاد گ1387می باشد.روایی پریشنامه درتح ا ات صبلی (ز  نه 

بدیت امده ایت. در این تح اق  مو ه آماری برابر با جامعه آماری ا تخا  شد. جامعه آماری از مدیران  95/0پایایی آن 

 فر از مدیران  100وکارکنان ادارات ورزش و جوا ان و اداره ورزش و جوا ان آموزش و پرورش تشکال شده ایت .بدین منظور 

و کارکنان ادارات ورزش و جوا ان و اداره ورزش و جوا ان آموزش و پرورش ایتان تهران در این تح اق شرکت داشتند.از این 

 فر کارمند)مربوط به  62 فر مدیرو 11 فر(  73 فر را مدیران تشکال می داد د.از این تعداد 18 فر راکارکنان و 92تعداد 

 فر کارمند)مربوط به اداره ورزش و جوا ان آموزش و پرورش می باشند.  30 فر مدیر و  7 فر( 37 ان وادارت ورزش و جوا

تحلال داده های این تح اق در یطح آمارتوصافی برای مشخدات انراد جامعه آماری ما ند ین  جنسات  مازان تحداالت از 

نراوا اها و  مودارهای مربوط به دادهها ایتفاده شد  و در  شاخص های مرکزی  ا حراف ایتا دارد  محایبه ماا  ان  درصدها 

زوجی وآزمون  اپارامتریک رتبه ای عالمت  Tمست ل و  Tبخ  آمار ایتنباطی برای تجزیه و تحلال یانتهها از آزمون

پاریون  ویلکاکسون برای برریی معنادار بودن تفاوت بان  ظرات دو گروه مدیران و کارکنان همچنان از ضریب همبست ی
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ایتفاده شده ایت. و از  EXCELو  SPSSبرای برریی ارتباط بان توا مند یازها و تایج با بهره گاری از  ر، انزارهای  

 آزمون کلموگرف ایمار   برای آزمون  رمال بودن متغارها  ایتفاده شد . 

 ها:   یافته

تربات  در اداره ازما ین ومدیران از  ظر مازان تعالی ینرضاه اول باا  ر این بود که تفاوت معنی داری بان دیدگاه کارکنا

 بد ی وجود دارد .

ان از  ظر مازان مست ل مشخص شد که تفاوت معنی داری بان دیدگاه کارکنان ومدیر Tپ  از ا جا، آزمون با ایتفاده از 

ان ومدیران گاه کارکنان دیدتعالی یازما ی در اداره تربات بد ی وجود  دارد. نرضاه دو، باا  ر این بود که تفاوت معنی داری ب

مشخص  مست ل Tز فاده ا. پ  از ا جا، آزمون با ایتاز  ظر مازان تعالی یازما ی در تربات بد ی آموزش و پرورش  وجود دارد

جود پرورش  و موزش وشد که تفاوت معنی داری بان دیدگاه کارکنان ومدیران از  ظر مازان تعالی یازما ی در تربات بد ی آ

ها وجود ا مندیازوتووزه   دارد. نرضاه یو، باا  ر این بود که تفاوت معنی داری بان دیدگاه کارکنان ومدیران تربات بد ی در

 ومدیران اداره تربات مست ل مشخص شد که تفاوت معنی داری بان دیدگاه کارکنان Tدارد. پ  از ا جا، آزمون با ایتفاده از 

ران کنان ومدیاه کاربد ی در ووزه توا مندیازهاوجود  دارد. نرضاه چهار، باا  ر این بود که تفاوت معنی داری بان دیدگ

ست ل مشخص شد که م Tپرورش  در ووزه توا مندیازها وجود دارد. پ  از ا جا، آزمون با ایتفاده از  تربات بد ی آموزش و

نجم پد. نرضاه د  دارتفاوت معنی داری بان دیدگاه کارکنان ومدیران تربات بد ی آموزش و پرورش در ووزه توا مندیازهاوجو

ز ا جا، ارد. پ  ادوجود  مدیران اداره تربات بد ی در ووزه  تایجباا  ر این بود که تفاوت معنی داری بان دیدگاه کارکنان و

زه ات بد ی در وومست ل مشخص شد که تفاوت معنی داری بان دیدگاه کارکنان ومدیران اداره ترب Tآزمون با ایتفاده از 

 و ی آموزش بات بد تایج وجود  دارد. نرضاه ششم باا  ر این بود که تفاوت معنی داری بان دیدگاه کارکنان ومدیران تر

که  ن مشخص شدلکاکسو اپارامتریک رتبه ای عالمت وی پرورش  در ووزه  تایج وجود دارد. پ  از ا جا، آزمون با روش آماری

اا  ر بضاه هفتم رد. نرتفاوت معنی داری بان دیدگاه کارکنان ومدیران تربات بد ی آموزش و پرورش  در ووزه  تایج وجود  دا

 Tفاده از مون با ایتآزجا، این بود که تفاوت معنی داری بان  تایج و توا مندیازها در اداره تربات بد ی وجود دارد. پ  از ا 

 زوجی مشخص شد که تفاوت معنی داری بان  تایج و توا مندیازها درداره تربات بد ی وجود  دارد. 

  گیری:  نتیجه

تایج مشتریان )ا جا، داد د به این  تاجه ریاد د که نرایندها رهبری   2011در تح ا ی که آ ا مارکوس وهمکارا  ( 

د و تایج ادی عملکرایج کلااز ودر م ابل مشارکت ها ومنابع  تایج کارکنان خط مشی وایتراتژی  توکارکنان دارای باالترین امت

امتااز  ایان ترینارای پجامعه دارای پایان ترین امتااز بود د.در تح ا حاضر  از  تایج کارکنان و تایج جامعه ونرایندها د

  .بود د که در مورد نرایندها همخوا ی  دارد

ودارزیابی صرار داد د خمورد  EFQM  ) در تح ا ی یکی از باماریتا های ایتالاا را با ایتفاده از مدل2007را  (یا درا وهمکا

در صورتاکه  ه ا د.و به این  تایج ریاد د که معاارهای رهبری  یاایت وایتراتژی  شرکا ومنابع دارای  رخ باالتری بود

کا اتژی و شر  ایترتری بوده ا د. در تح اق واضر  از معاارهای رهبری معاارهای  تایج جامعه و مشتری دارای  رخ پایان

 .ا ی داردریبا همخوا   ت دارای باالترین امتااز و معاار تایج مشتری  از امتااز کمی را داشته که با تح اق یا درا و همکار

 ر یازما ها تعهد وبرای خودارزیابی د) اشاره به این  کته دار د که 2006) و همچنان خوزه تاری(2004پائولو وهمکارا  (

  .ومایت مدیر و کارکنان الزمه اصلی می باشد

  .می باشد ه اصلیکه در این تح اق  از مشخص شد که برای خودارزیابی یازمان ها تعهد وومایت کارکنان ومدیر شرط والزم
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رزشی ون های ما ها به خدوص دریازمادر کل می توان این چنان  تاجه گرنت که وجود ال وهای کافاتی جهت تعالی یاز

ح ملی ور در یطورزش کشامری ضروری ماباشد تا بتوان از این طریق به  اازهای جامعه  و ورزشکاران پایخ داد و به اعتالی و

  .وبان المللی کمک کرد
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  دهیچک
 

بر  ماشانی شدن غلبهبد ی در ز دگی امروزی که با تویعه و پاشرنت نناوری و صنعت و  یهاتانعالکاه  تحرک و  :زمینه و هدف

 ازامورد أمان ورکت تدر رایتای  یزیربر امه   ضرورتو دداپیموصوع   وین ز دگی به یهاوهاشز دگی و گسترش امکا ات رناهی و 

رغاب و تو آموزش   یازدیم مایان   اازپ ابو مستمر ورزشی را در بان مرد،  منظم یهاتانعالجسما ی و عمومات بخشادن به ا جا، 

 .ریدیم ظر  جامعه به ورزش امری الز، و وااتی به گسال آواد مختل 

جامعه  ای ایت.هتوصافی و همبست ی بود. این پژوه  به لحاظ هدف  کاربردی تویع های روش پژوه  واضر از  وع پژوه  روش کار:

ر  ف 384باتوجه به وجم جامعه   یاله  یاکن در شهر های ایتان آذربایجان غربی بود  مو ه تح اق 65 -18آماری تح اق عمو، مرد، 

نامه اده از پریشا ایتفب  و در این پژوه  با مرور مطالعات گذشته و مداوبه با خبرگان متخدص  منابع و اطالعات علمی ا تخا  گردید.

ین تح اق از روش ا. در ایتفده شد (LSQ) از پریشنامه یبک ز دگیدر رابطه با متغار  گردآوری شدداده ها روا و پایا  مح ق یاخته

ه برای جمع ریشنام. در روش مادا ی از تکناک دلفی و همچنان توزیع په ایتجمع آوری اطالعات کتابخا ه ای و مادا ی ایتفاده شد

 لال داده هایه و تحدر این تح اق از از روشهای آماری توصافی و ایتنباطی در جهت تجزی شود. آوری اطالعات مورد  ااز ایتفاده م

 مورد تجزیه و تحلال صرار گرنتند. 20 سخه  SPSSایتفاده گردید. کلاه داده ها در  ر، انزار آماری 

 

می باشد.  Bضریب  وبودن رگریاون  معنادار دهنده  شان ANOVA و  Coefficients جداول  تحلال  تایج تایج  شان داد ها: یافته

ن مجذور ضریب ( بدیت آمد. همچنا902/1668برابر با  F)آزمون  001/0و با معناداری  ۷88/0ضریب همبست ی چندگا ه برابر با 

  ان می کند.درصد واریا    یبک ز دگی  را تبا 80تندریتی   –بدیت آمد. بنابراین  یواد  ورزشی  ۷88/0همبست ی چندگا ه 

أثار اشهتی نهرد تیهبک ز هدگی تحت عنوان تما، رنتارههایی کهه تحهت کنتهرل شهخص هستند یا بهر خطهرات بهد گیری:نتیجه

و رنتارهای    خطر و پاش اری( متی ) کاهکند کهه رنتارهای وفاظت از یالامع پاشنهاد میشود. یک رویکرد جگذار د  تعری  میمی

 .  ل یهبک ز هدگی یهالم در  ظهر گرنتهه شهو دعنوان دو جزء مکمهارت اء یالمت ممکن ایت به

تندریی  یواد ورزشی  کافات ز دگی  مشارکت در ورزش کلیدواژه ها: 

http://maragheh.ac.ir/
mailto:m.fattahpour@urmia.ac.ir
mailto:m.fattahpour@urmia.ac.ir
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 مقدمه: .1

 تأثار یهبک ز هدگی تحت عنوان تما، رنتارههایی کهه تحهت کنتهرل شهخص هستند یا بهر خطهرات بهداشهتی نهرد

و  کند کهه رنتارهای وفاظت از یالمتی ) کاه  خطر و پاش اری( شود. یک رویکرد جامع پاشنهاد میگذار د  تعری  میمی

 .(1)گرنتهه شهو د  کمهل یهبک ز هدگی یهالم در  ظهرعنوان دو جزء مرنتارهای ارت اء یالمت ممکن ایت به

 دگی نعال زایجاد و وفو یبک رد، برای هایی که باعث انهزای  ا  ازه مهتحرکی  ا جا، پژوه با توجه به شاوع باالی کم

 گرددادگی میاوساس یالمت در انراد یبب انزای  کنشوری روا هی  اجتماعی  شغلی و خا و .ریدشود ضروری به  ظر می

(2)  

  شناسی:روش .2

های وع پژوه توصافی و همبست ی بود. این پژوه  به لحاظ هدف  کاربردی و از   های روش پژوه  واضر از  وع پژوه 

ی و عات علممنابع و اطالمادا ی ایت. در این پژوه  ابتدا با مرور مطالعات گذشته و مداوبه با خبرگان  متخدص   

ی یشنامه هااز پر تح ا ات مرتبط و مداوبه متغار اول )یواد ورزشی تندریتی( تح اق تباان و تعری  گردید و با ایتفاده

فاده شد. ادا ی ایتمای و  ایتا دارد روا و پایا یایر متغارها  گردآوری شد. در این تح اق از روش جمع آوری اطالعات کتابخا ه

نامه یبک د. پریششمادا ی از تکناک دلفی و همچنان توزیع پریشنامه برای جمع آوری اطالعات مورد  ااز ایتفاده در روش 

 ه با ی بود. وجم  مویوال بود.  مو ه تح اق شامل عمو، مرد، ایتان آذربایجان غرب ۷0(   این پریشنامه دارای LSQز دگی )

 مو ه گاری بر ایاس   فر تعاان گردید. در مروله روش 384مورگان به تعداد  توجه به وجم جامعه آماری با ایتفاده از جدول

  مو ه گاری خوشه ای بر ایاس مناطق شهری و شهریتان های منتخب ا جا، شد. 

 ها: یافته

ر  ف 220زن و  %1/51 فر معادل  230نرد پایخ دهنده   450های توصافی  تایج واکی از آ ست که از مجموع برایاس یانته

از  %3/43وق دیپلم   ناز انراد دارای مدرک  %6/13از انراد دارای مدرک دیپلم   %6/1۷باشند. همچنان مرد می %9/48معادل 

ک دکتری هستند؛ و از انراد دارای مدر %2/4از انراد دارای مدرک کارشنایی ارشد و  %3/21انراد دارای مدرک کارشنایی  

ت کننده در تح اق در یایر رشته ها تحدال کرده ا د. ین انراد شرک %9/۷6های آن و  در ریته تربات بد ی و گرای  1/22%

درصد  6/1یال و  51-61رصد د 2/4یال   40-50درصد  3/2۷یال    29-39درصد  8/41یال   18-28درصد  1/25شامل  

انراد از  درصد 35,6که  یال بود. توزیع پراکندگی انراد شرکت کنندگان در تح اق گویای این مطلب ایت 62باالی 

از  13,3از ماا دوآ    درصد 8,9درصد از مهاباد    11,1درصد از خوی   15,6درصد از یلماس   8,9درصد از ماکو   6,۷اروماه 

ی الز، برا  فرات بوکان در این تح اق شرکت  موده ا د. گفتنی ایت باتوجه به جمعات شهریتان صبل از شروع تح اق وداصل

 درصد اوتمال ریزش ابزار در شهر مورد  ظر توزیع شده ایت.  5و با  توزیع مشخص

 تایج برریی نرضاات تح اق  شان داد بان یواد ورزشی  و تندریتی و یبک ز دگی انراد در ایتان آذربایجان غربی در ورزش 

 از رگریاون ایتفاده شد. ضریب رابطه وجود دارد. برای همان منظور از آزمون رگریاون ایتفاده گردید. برای آزمون این نرض

ماان این  همبست ی دهنده تندریتی و یبک ز دگی انراد شرکت کننده در گروه تح اق  شان -یواد ورزشی  ماان همبست ی

می باشد. با توجه به  تایج  Bبودن رگریاون و ضریب  معنادار دهنده  شان (.  تایج888/0متغار ها ایت. ) ضریب همبست ی   

برابر با  F)آزمون  001/0و با معناداری  ۷88/0(. ضریب همبست ی چندگا ه برابر با p <05/0 اق تایاد می شود)نوق نرض تح

تندریتی   –بدیت آمد. بنابراین  یواد  ورزشی  ۷88/0( بدیت آمد. همچنان مجذور ضریب همبست ی چندگا ه 902/1668

 درصد واریا    یبک ز دگی  را تباان می کند.  80
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  . ضریب همبستگی  و سطوح معنی داری بین سواد ورزشی تندرستی و سبک زندگی1جدول 

ANOVA 
 یطح معنی داری F ماا  ان مربعات درجه آزادی جمع مربعات مدل

 001/0 902/1668 565/240 1 565/240 رگریاون

   144/0 448 5۷۷/64 کل

 مدل
 t ضرایب ایتا دارد شده ضرایب ایتا دارد  شده

 یطح معنی داری
B خطای ایتا دارد Bet a  

(Const ant ) 464/8- 296/0  5۷8/28- 001/0 

 001/0 852/40 888/0 082/0 330/3 یبک ز دگی 

 

 گیری: نتیجه

رکت   ازه مشاگی و ادر باال بدورت خالصه ارائه گردید بان یواد ورزشی و تندریتی با یبک ز د باتوجه به  تایج تح اق که

دید. این شخص گرمدر ورزش رابطه وجود دارد. همچنان ا  ازه ها و مازان و  حوه مشارکت انراد در ورزش و نعالات بد ی 

   2006ریون   پد2011  ولدرادو و همکاران  1396 تایج با صسمتی یا بخشی از  تایج تح ا ات نتحی و رضایی صونی  

    1384ر زاده   عطا 1382  کارگر نرد و صادصی  1381  مظفری  1380  زارعی   13۷8  کاش   13۷3رمضا ی خلال آبادی 

   همخوان 2001  اورت و یاتن  کلانسکه و همکاران  1990  مارتاندال و همکاران  1385  ت وی  1385پاریا نر و وجت 

 ایت .

ر ز دگی و های بد ی در ز دگی امروزی که با تویعه و پاشرنت نناوری و صنعت و غلبه ماشانی شدن بکاه  تحرک و نعالات

ریزی در رایتای تأمان ورکت مورد ااز پاو دد  ضرورت بر امههای  وین ز دگی به وصوع میگسترش امکا ات رناهی و شاوه

یازد و ازپا   مایان میهای منظم و مستمر ورزشی را در بان مرد، با عالاتجسما ی و عمومات بخشادن به ا جا، ن

کشورهای  رید؛ کاری که در بسااری ازآموزش  ترغاب و گسال آواد مختل  جامعه به ورزش امری الز، و وااتی به  ظر می

اهکارهای مشخص به  حوی ورزش را ربستن  ریزی صرارگرنته و با به کارهای بر امهها پا  جزء اولویتو،یانته از مهرومتویعه

یالمت  صورت هم ا ی درآورده و در صالب یک نرهنگ در رایتای یالم زیستن و برخورداری از بهداشت ودر آن جوامع به

ن و رتبط با آاگار مروا ی و جسما ی درآمده ایت. رو د هشدار دهنده و رو به گسترش اضانه وزن و چاصی و باماری های غارو

 رود.  مار میمدهای زیا بار آن از مهمترین مشکالت بهداشتی عمومی در کشورهای تویعه یانته و در وال تویعه بشپاا

 منابع:

1. Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons MA, Ann M. Health promotion in nursing practice. 2006. 

رابطه مولفه  قیز ان از طر ییالمت عموم یناب  ا  جهت پ یناز یمدل شبکه عدب کیا. ارائه  یرا , کب یمیمرجان ا،, صد .2

 .51-233(:1)8;201۷. رانیا یاجتماع سائلم یو نرهنگ بدن. برری یمشارکت ورزش زهاا   رگذاراتاث یها

 خطای معاار تخمان ضریب تعاان تعدیل شده ضریب تعاان ضریب همبست ی مدل

1 888/0 ۷88/0 ۷88/0 3۷96۷/0 
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(  پژوه  های LSQ)ز دگی  یبک پریشنامه اعتباریابی و   یاخت(1391)لعلی  محسن  عابدی  اومد  کجباف  محمدباصر   -3

 .1  شماره 15روا شناختی  دوره 

اصتدادی بر مازان مشارکت ورزشی خا وارهای –(. تأثار عوامل اجتماعی201۷اکبری. ) & اکبری, عسکریان, جعفری, یلمان, -4

  .116-105(, 1)6, ورزش تویعه و مدیریتشهریتان مراغه. 
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ش یت بدنی نیروی دریایی راهبردی  ارتطراحی و تدوین برنامه راهبردی مدیریت ترب

 1۴0۴جمهوری اسالمی ایران در افق چشم انداز 

 

 2مصطفی ثانی، 1مرتضی فتاح پور مرندی* 

 ایران، ) * نویسنده مسئول(، مراغه ، مراغه ، دانشگاه علوم انسانیمدیریت ورزشی، دانشکده  استادیار -2

  یرانادکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران،  -2

 

)maragheh.ac.irm.fattahpour@( :Email* 

 

  دهیچک
 

گاری ها را در دیتاابی به اهدانی از صبال تشکل تفکر راهبردی در یازمان  تشخاص جهتریزی راهبردی یازمانبر امه زمینه و هدف:

ظام های آن  تأثار پذیری تدمامات وال از  تایج و بازخوردهای تدمامات آتی  تدوین و تنها و موصعاتآینده یازمان و توجه به نرصت

 گاری یاری می  ماید.ل دناع برای تدمامها و مبناهای جامع و صابشاخص

 ظر در وبه صورت پامایشی ا جا، شده ایت. جامعه آماری تح اق شامل انراد صاکاربردی و ب -روش تح اق واضر  توصافی  روش کار:

 این در گردآوری اطالعات اوه فر (. ش 45امور  ورزش  داجا  مدیریت تربات بد ی  داجا  کارشنایان دوایر مختل  تربات بد ی  داجا بود ) 

وزه ورزش  داجا و وخبرگان  مسئولان  متخددان و مدیران  با مداوبه و ایمطالعات کتابخا ه طى در مدارک و ایناد برریى تح اق 

اده ها ه و تحلال دهت تجزیجها بود. در این تح اق از از روشهای آماری توصافی و ایتنباطی در ایتفاده از پریشنامه برای گردآوری داده

 مورد تجزیه و تحلال صرار گرنتند. 20 سخه  SPSSایتفاده گردید. کلاه داده ها در  ر، انزار آماری 

 

   در مجموع SWOTایاس تحلال ارا ه صرار دارد. بر تایج  شان داد مدیریت تربات بد ی   داجا در وضعات تغاار یا محانظه کها: یافته

 وین شد. برای ورزش  داجا تدWT ایتراتژی  5و  WOایتراتژی   ST    9ایتراتژی  SO  5 ایتراتژی  15ایتراتژی شامل  34

هایت یازد و در   را همواررما ی آتوا د با بکارگاری و ارزیابی مجدد این ایتراتژی مسار تح ق اهداف تربات بد ی  داجا می گیری:نتیجه

 با هدنمند کردن بر امه های یازمان موجبات تویعه هر چه باشتر ورزش را نراهم یازد.  

 

   بر امه راهبردی   داجا1404تربات بد ی  مدیریت   چشم ا داز  کلیدواژه ها:

 

  

http://maragheh.ac.ir/
mailto:m.fattahpour@urmia.ac.ir
mailto:m.fattahpour@urmia.ac.ir


 

 28۷ 

 مقدمه: .1
ای برخوردار ایت. در های ورزشی امروزی بویژه اگر با رویکردی راهبردی و بر امه محور همراه باشد از اهمات ویژه    مدیریت در یازمان

وال پاشرنت  های ورزشی به یرعت درد اای در وال رشد و تویعه کنو ی  ورزش  از از این صاعده مستثنی  است و بسااری از یازمان

در تمامی  های ذیربط موضوعی تعاان کننده بوده ایت. رصابت برای کسب برتریکثر موارد  رویکرد راهبردی یازمانهستند که در ا

همچنان   .  (1)مدت دلالی بر این مدعایت مدت و کوتاههای بلندمدت  ماانها و بر امهبد ی و ورزش از طریق ارایه طرحهای ترباتجنبه

ر جای اه ( در تح اق خود گزارش کرد که ندرایاون ژیمنایتاک ایران ناصد بر امه راهبردی ایت و این ورزش د1386آذرین )بدری

ارآمدی و  اک وبی صرار دارد؛  ن دان گسترش این ورزش در جامعه واکی از ضع  موجود وضعات کمّی و کافی  اروی ا سا ی امطل

ند که ( دریانت1394(. گودرزی  صفری و صربا ی )2ای و راهبردی و همچنان کمبود منابع اطالعاتی در این زمانه ایت )های تویعهبر امه

(. 3)های ورزشی دار د ازمانی  نردی  یازما ی و محاطی     صابل توجهی در بازدار دگی اجرای راهبردهای ریزیموا ع مدیریتی  بر امه

ابع   اروی ا سا ی  عوامل مدیریتی  تخداص من که  شان داد( 1395همچنان  تایج تح اق معدومی  غرایاق ز دی  کااکجوری و عمادی )

وا ان و جارت ورزش و ردی وز  نرهن ی به ترتاب به عنوان موا ع مهم و موثر در مدیریت راهبادراکی  ارتباطی  اجرایی  راهبردی  ارزیابی

ن ما ع م اهمات ترین ی  کندرایاون های ورزشی هستند. با توجه به  تایج  عوامل مدیریتی  مهمترین و تاثارگذارترین ما ع و عوامل نره

 (4د)شو یم محسو  

  شناسی:روش .2

مل انراد ح اق شامبنای هدف  از  وع تح ا ات کاربردی ایت و روش تح اق آن  توصافی بود. جامعه آماری تاین تح اق بر 

و ه  فر(   م 45) ظر در امور  ورزش  داجا  مدیریت تربات بد ی  داجا  کارشنایان دوایر مختل  تربات بد ی  داجا بود.صاوب

در  وجود ورزشمل وضع برای  ال به هدف  هایی تح اق ابتدا درمروله او بدورت کل شمار و برابر با جامعه در  ظر گرنته شد.

پ  یدوین و تگردد. در ادامه راهبردها و ایتراتژی ها در جهت کاه  وضعات مطلو  و موجود یازمان مذکور تعاان می

   پریشنامه ده ازایتفا ایتراتژی های تدوین شده مورد برریی و اولویت بندی صرار گرنت. ابزار جمع آوری داده ها  شامل

نابع و ماست   لمداوبه با انراد متخدص و صاوب  ظر در ورزش   اروهای مسلح )  اروی دریایی و .....   مشاهده   چک 

 در تح اق یتفادهاطالعات مکتو   منابع اطالعاتی آ الین و مطالعه تطبا ی در کشورهای منتخب  بود. روش آماری مورد ا

 بود. IBM SPSS Ver.20ی تک  مو ه ای و آزمون نریدمن با  ر، انزار های ایتفاده از آزمون ت

 ها: یافته
وع موصعات و   تعاان برای تجزیه و تحلال همزمان عوامل درو ی و بارو ی از ماتری  درو ی و بارو ی ایتفاده شد. این ماتری  برای

عاد ارو ی در اببو ی و مرات واصل از ماتری  های ارزیابی عوامل درایتراتژی ورزش  داجا به کار می رود. برای تشکال این ماتری    

ذ رای آن اتخاایبی بان ی و عمودی صرار می گار د تا جای اه ورزش  داجا در خا ه های این ماتری  مشخص شود و بتوان ایتراتژی من

  ایتراتژی ها با توجه معموال ( تعاان می شو د.5/2تا  1( و ضعا  ) 4تا  5/2 مود. در این ماتری    مرات در یک طا  دو بخشی صوی  )

 ( ا تخا  می شو د. SO,ST,WO,WTبه منط ه صرار گرنتن یازمان در یکی از چهار خا ه ماتری  درو ی و بارو ی )

 کارا ه صرار دارد. تایج واکی از آن ایت که ورزش  داجا از لحاظ موصعات ایتراتژیک در ماتری  داخلی و خارجی در منط ه محانظه 

 گیری: نتیجه

 ایتراتژی  5و  WOایتراتژی  ST    9ایتراتژی  SO  5 ایتراتژی  15ایتراتژی شامل  34   در مجموع SWOTبرایاس تحلال 

WT .برای ورزش  داجا تدوین شد 

 مهمترین راهبرد ها عبارت ا د از : 

 جارزش  داارت اء  بازآموزی و ..( برای  اروی ا سا ی شاغل در وانزای  برگزاری دوره های آموزشی ) مربا ری  داوری  

 انزای  یرا ه نضاهای ورزشی در اختاار  داجا

 انزای  تجهازات و ویایل کاربردی ورزشی و تمرینی منطبق بر  ااز  ارو در مناطق و پای اه های  داجا 

0 
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  انزای  بودجه  منابع مالی  اعتبارات و تسهاالت تربات بد ی  اجا

   کشورو جنو تمرکز باشتر بر ورزش های کاربردی علی الخدوص ورزش های آبی با راه ا دازی کلوپ های رشته های آبی در شمال

 داجا   ی در یازما دهی هاات های ورزشی  داجا ئ ایتفاده از ظرنات صهرمان های ورزشی در جهت تویعه ورزش آموزشی و صهرما

 در  داجا و تمرکز بر ومایت از ورزشکاران و صهرما ان ورزشی  داجا  راه ا دازی مرکز پای اه صهرما ی

 بر امه ریزی برای برگزاری و مازبا ی مساب ات ملی و بان الملی ورزشی  تویط  داجا  

 ثبات بخشی به مدیریت تربات بد ی در مناطق و پای اه ها 

 ر  داجا انزای  تولادات علمی ورزشی کاربردی منطبق با  ااز  اروی نعال د

 اش  داجانزای  بودجه و اعتبارات عمرا ی و جاری تربات بد ی  داجا و تسهال درآمد زایی از امکا ات ورزشی برای ورز

 انزای  ایتفاده موثر از مرباان داخل و خارج از  ارو در رایتای تویعه کافی ورزش  داجا 

 خدمت  اروهای  داجا ایتفاده از متدهای  وین تمرینی ویژه شرایط جغراناایی و محل 

 تدوین بر امه راهبردی تربات بد ی  داجا با تمرکز بر تویعه و پاشرنت 

 طراوی  ظا، جامع آموزش و تربات  اروی ا سا ی مرتبط با ورزش در  داجا 

 طراوی و تدوین  ظا، جامع ارزیابی با وداکثر ضما ت اجرایی

 ه یاختاری ورزش  داجا انزای  مازان نضای اداری و خواب اه در رایتای تویع

  انزای  بهره مندی از نناوری های  وین و تجهازات به روز و تعامل باشتر با مراکز علمی تح ا اتی ورزش کشور

 طراوی و اجرای  ظا، مدیریت شایست ی در ا تخا  مدیران ورزش مناطق و پای اه های  داجا 

 زشی برای یربازان  کارمندان و خا واده های آ ان انزای  برگزاری مساب ات  المپااد ها و جشنواره های ور

جا در امورات زشکاران  دان و ورانزای  برگزاری دوره های مربا ری و داوری برای ارت اء دا   مرباان ورزشی  داجا و ایتفاده موثر از مرباا

 مختل  ورزشی 

ای ولاد محتواهجهت ت ا و ایتفاده از ظرنات صهرما ان درایتفاده از ظرنات ریا ه ها در جهت ومایت از ورزشکاران و صهرما ان  داج

 آموزشی و ریا ه ای 

 طراوی بر امه راهبردی علمی و آموزشی یازگار با شرایط جغراناایی و ماهات کاری  اروی ا سا ی در  داجا 

 راوی  ظا، ایتخدا،  آموزش و تمرینات یازگار با ا واع شرایط اصلامی کشور ط

 ی  اعتبارات و تسهاالت در ووزه ورزش  داجا توجه ویژه به انزا

 نزای  ومایت و تسهاالت ویزه ورزشکاران صهرمان و مرباان شاغل در ورزش  داجا ا

 ا تخا  مدیران تربات بد ی مناطق و پای اه ها بر ایاس ال وی شایست ی 

 منابع:

 ییالما یجمهور کاالمپ یمل تهاکم یراهبرد تاموصع نااراهبردها و تع نیمد. تدو یراج, خب یدالهی،,  یداا, وم زادهیخسرو -1

 .25-11(:1)1;2012و تویعه ورزش.  تیری. مدرانیا

 ین  ظا، جامعبرریی وضعات ورزش ژیمنایتاک ژیمنایتاک در ایران با رویکرد تدون  ی  گودرزی ،  خباری ،  ایدی ح .بدری آذری -2

  116-9۷ 32  1386  ورکت.کشور تویعۀ منابع ا سا ی در ورزش ژیمنایتاک ژیمنایتاک

کت ور  ان ایرانرت ورزش و جواشنایایی و تدوین ال وی موا ع اجرای بر امه های ایتراتژیک در وزاگودرزی ،  صربا ی ، و صفری ،.  -3

1394 ۷(13 .)13-32 

در وزارت ورزش و جوا ان و  یراهبرد تیریموا ع مد یبند تیو اولو یییر. شنایا یدک, عماد یح, کجور یز د اقیح, غرا یمعدوم -4

. یو رنتار ورکت یورزش تیری. پژوهشنامه مدیناز - یآ تروپ یراگ مابا ایتفاده از روش تدم یورزش یها وناندرای

2016;12(23:)295-31۷. 
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 چالش های ورزش نداجا : راهبرد های توسعه ای

  ۴، رضا شربت زاده۳مناف، ابوالفضل رمضانی 2مصطفی ثانی، 1مرتضی فتاح پور مرندی* 
 

 (ایران  ) *  ویسنده مسئول  مراغه   مراغه   دا ش اه علو، ا سا یمدیریت ورزشی  دا شکده  ایتادیار -3

یرانا  دکتری مدیریت ورزشی  دا شکده تربات بد ی  دا ش اه آزاد ایالمی واود تهران مرکزی  تهران -2  

ارشناس الکترو اک  دا ش اه علو، دریایی  وشهر  مدیرکل تربات بد ی  داجا  تهران   ایران ک-3  

  یرانا  صزوین  صزوین   دا ش اه آزاد ایالمی واودو علو، ورزشی ات بد یترب گروهدکتری مدیریت ورزشی  دا شجوی  - -4

 

)maragheh.ac.irm.fattahpour@( :Email* 

  دهیچک

داف یکی به اه تویعه ورزش در  اروهای مسلح  علی الخدوص  اروی دریایی یک اصل ایایی و برای دیتاابی زمینه و هدف:

 ع و نع مواراز ضروریات ایت.  شنایایی و برریی چال  های پا  روی ورزش  داجا ماتوا د کمک شایان توجهی در جهت 

  ااز ایت ر ورزشدیتی برای ریادن به پویایی و پاشرنت مشکالت و ریادن به موصعات مطلو  باشد. باتوجه به ایتاد باالد

 ائه شود.الت ارچال  های ورزش  داجا برریی و مورد تجزیه و تحلال صرار گارد و راهبردهای تویعه ای در جهت رنع مشک

مل اح اق شروش تح اق واضر  توصافی و کاربردی ایت که به صورت مادا ی ا جا، شده ایت. جامعه آماری ت روش کار:

فر(    45ا بود.) ظر در امور  ورزش  داجا  مدیریت تربات بد ی  داجا  کارشنایان دوایر مختل  تربات بد ی  داجانراد صاوب

و  با روایی یاخته  مو ه بدورت کل شمار و برابر با جامعه در  ظر گرنته شد. داده ها از طریق مداوبه و پریشنامه مح ق

یدمن آزمون نر ه ای ودید. روش آماری مورد ایتفاده در تح اق ایتفاده از آزمون تی تک  مو پایایی مورد صبول جمع آوری گر

 بود. IBM SPSS Ver.20با  ر، انزار های 

یج آزمون رتبه بندی مولفه می باشد.  تا 21 تایج یانته های تح اق  شان داد چال  های ورزش  داجا شامل  ها: یافته

  ای اه ها طق و پل   ورزش  داجا عبارت ایت از شرایط جغراناایی ایت رار  اروها در منانریدمن  شان داد مهم ترین چا

 ماموریت های طوال ی مدت  ارو در دریا  ن دان بر امه ایتراتژیک ایت.

 اروهایی  های ورکتی     موثری در تربات  اروهای مسلح دارد و به عبارت دی ر رزمندگان وورزش و نعالات گیری:نتیجه

رز،  های ورزشی باشتری را با مون ات پشت یر گذاشته باشند و بتوا ند در زمان  آ  و هوا به اجرایتر هستند که دورهمونق

دی ایی راهبروی دری امت بد ی خوبی داشته باشند. باتوجه به اهمات  اربپرداز د و در بدترین شرایط آ  و هوایی  از ایت

ی ر امه ریزبی ایت ارت  جمهوری ایالمی ایران و ظرناتی که این  ارو در پاشبرد اهداف دناعی کشور ایفا می  ماید. ضرور

ای     برجسته زما ی ترین منبع یاها در جهت تویعه در تمامی ابعاد ا جا، گارد  از یویی  اروی ا سا ی به عنوان ارزشمند 

 .  را در این راه ایفا می  ماید

 

 ورزش  چال    اروی دریایی  تویعه  راهبرد  کلیدواژه ها:

 

http://maragheh.ac.ir/
mailto:m.fattahpour@urmia.ac.ir
mailto:m.fattahpour@urmia.ac.ir
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 مقدمه: .1

 ی اجتماعیهاد ها  اروی مسلح   هادی اجتماعی ایت که اصتدار آن به شکل مست ام و غار مست ام در پاشرنت و ترصی دی ر 

ن جان زمی کارکنارمهمترین رکن ارت   کارکنان و یرمایه های ا سا ی آن هستند و آمادگی دناعی و توان (. 1موثر ایت ) 

لان و دیت های محتر، آ ان در گرو اصدامات ارز ده همه مسئوبرک  ارت  صهرمان و  شاط و یالمت جسمی و روا ی خا واده

 اروهای  امعه وج  تربات بد ی     بساار ارزشمندی را در ا درکاران محتر، در مجموعه تربات بد ی بوده و بدین ترتاب

  های پا  روی تویعۀ ورزش هم ا ی در ایران و راهبردهای آنچال ( با برریی 1393عراصی و کاش  ) . مایدمسلح ایفا می

تویعۀ ورزش ترین مسائل ترتاب  عمدهکمبود امکا ات  عد، آگاهی ورزشی   بود مرباان متخدص و مشکالت اصتدادی به

های ورکتی     موثری در تربات  اروهای مسلح دارد و به عبارت دی ر رزش و نعالات(. و2عنوان  مود د ) هم ا ی 

ن  های ورزشی باشتری را با مون ات پشت یر گذاشته باشند و بتوا ند در زماتر هستند که دورهرزمندگان و  اروهایی مونق

 د. و در بدترین شرایط آ  و هوایی  از ایت امت بد ی خوبی داشته باشنآ  و هوا به اجرای رز، بپرداز د 

  شناسی:روش .2

 انراد روش تح اق واضر  توصافی و کاربردی ایت که به صورت مادا ی ا جا، شده ایت. جامعه آماری تح اق شامل

و ه  فر(   م 45)تربات بد ی  داجا بود. ش  داجا  مدیریت تربات بد ی  داجا  کارشنایان دوایر مختل  ظر در امور  ورزصاوب

ایی ایی و پایبا رو بدورت کل شمار و برابر با جامعه در  ظر گرنته شد. داده ها از طریق مداوبه و پریشنامه مح ق یاخته

ر،   ریدمن بازمون نآمورد صبول جمع آوری گردید. روش آماری مورد ایتفاده در تح اق ایتفاده از آزمون تی تک  مو ه ای و 

 بود. IBM SPSS Ver.20انزار های 

 ها: یافته

بندی نریدمن  شان  مولفه می باشد.  تایج آزمون رتبه 21 تایج یانته های تح اق  شان داد چال  های ورزش  داجا شامل   

 موریت هایا   ماهداد مهم ترین چال   ورزش  داجا عبارت ایت از شرایط جغراناایی ایت رار  اروها در مناطق و پای اه 

 طوال ی مدت  ارو در دریا  ن دان بر امه ایتراتژیک ایت.

 ماا  ان معاارها رتبه
ماا  ان 

 رتبه

 19 00/4 ن دان بر امه های ایتراتژیک در تربات بد ی  داجا 1

 5/1۷ 88/3 ضع  در ا ت ال تولادات علمی به بخ  های اجرائی در  داجا 2

 5/1۷ 88/3 د یا سا ی متنایب با  اازهای  داجا در ووزه تربات بضع  در پذیرش و تربات  اروی  3

 15 ۷5/3 ضع  در  ظارت و ارزیابی بر امه های تربات بد ی  داجا 4

 13 69/3 کمبود نضای اداری  خواب اه و اماکن ورزشی در اختاار تربات بد ی  داجا 5

 15 ۷5/3 ت هایریاخزآزمایش اهی  تجهازات و کم توجهی به بهره مندی از نناوری های  وین و امکا ات  6

 9 56/3 ا تخا   امنایب روئسای ورزش مناطق و پای اه های  داجا ۷

 4 44/3 کم توجهی به طرح ریزی بر امه های آموزشی  مساب اتی بر ایاس  ااز  ارو 8

9 
زشکی  پا ) کم توجهی به     ماان ورزش و ایتفاده از علو، مرتبط دی ر در تربات بد ی  داج

 نازوتراپی 
25/3 

1 
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 3 40/3 کم توجهی به ایتا داردهای  سبت مربی متخدص ورزشی به  ارو در  داجا 10

 5/10 60/3 کم توجهی به موضوع تح اق و تویعه و تولاد علم بومی و  ظریه پردازی در  داجا 11

 5/5 45/3 ضع  بر امه های ومایتی از ورزشکاران و صهرما ان  داجا 12

 2 34/3 عد، توجه کانی به مازبا ی و برگزاری مساب ات ورزشی در  داجا 13

 12 65/3  اکانی بودن ضما ت اجرایی در اخذ آزمون آمادگی جسما ی در  داجا 14

 15 ۷5/3 جا ها  دا ی اهتغاارات مدیریتی در تربات بد ی  داجا  ) عد، ثبات مدیریت ورزش در مناطق و پا 15

 50/10 60/3 ن دان ارتباط بان تولادات علمی با  اازهای   ارو  16

 5/5 45/3 کانی  بودن اعتبارات عمرا ی و جاری تربات بد ی  ارو  1۷

 8 51/3 ایتفاده از مرباان خارج از  ارو در ورزش  داجا  18

19 
زش ت در ورعالاتوجه مرباان و داوران مطرح در  ارو به نعالات در خارج از  داجا و بی رغبتی ن

  داجا
4۷/3 

۷ 

 21 15/4 شرایط جغراناایی ایت رار  اروها در مناطق و پای اه ها  20

 20 10/4 ماموریت های طوال ی مدت  ارو در دریا  21

 گیری: نتیجه

تر هستند ونقهای ورکتی     موثری در تربات  اروهای مسلح دارد و به عبارت دی ر رزمندگان و  اروهایی مورزش و نعالات

در  وبپرداز د  های ورزشی باشتری را با مون ات پشت یر گذاشته باشند و بتوا ند در زمان  آ  و هوا به اجرای رز،که دوره

ز ایران اعم ایالمی اامت بد ی خوبی داشته باشند. از این رو در  اروهای مسلح جمهوری بدترین شرایط آ  و هوایی  از ایت 

 . های ورزشی و ورکتی به طور جدی در دیتور کار صرار گرنته ایتهای عملااتی دار د  نعالاتارت   یپاه و  اجا که ی ان

 راهبردهای تویعه ای  

 ی اه ها ثبات بخشی به مدیریت تربات بد ی در مناطق و پا -

 انزای  تولادات علمی ورزشی کاربردی منطبق با  ااز  اروی نعال در  داجا  -

رای ورزش رزشی بانزای  بودجه و اعتبارات عمرا ی و جاری تربات بد ی  داجا و تسهال درآمد زایی از امکا ات و -

  داجا

 ورزش  داجا انزای  ایتفاده موثر از مرباان داخل و خارج از  ارو در رایتای تویعه کافی  -

 ایتفاده از متدهای  وین تمرینی ویژه شرایط جغراناایی و محل خدمت  اروهای  داجا  -

 اجا در  د طراوی بر امه راهبردی علمی و آموزشی یازگار با شرایط جغراناایی و ماهات کاری  اروی ا سا ی -

 طراوی  ظا، ایتخدا،  آموزش و تمرینات یازگار با ا واع شرایط اصلامی کشور  -

 توجه ویژه به انزای  اعتبارات و تسهاالت در ووزه ورزش  داجا  -

 انزای  ومایت و تسهاالت ویژه ورزشکاران صهرمان و مرباان شاغل در ورزش  داجا  -

 ا تخا  مدیران تربات بد ی مناطق و پای اه ها بر ایاس ال وی شایست ی  -

 منابع:

ن هدف های کالن  یاایت دوی. ت اکبری یزدی وسان ,محمدرضا آشتاا ی ,باران چشمه مهرعلی ,درخشان مبارکه محمد -1

تان زمس   : راهبرد دناعی  ها و راهبردهای تویعه تربات بد ی در  اروهای مسلح جمهوری ایالمی ایران

 . 198 تا صفحه 169 از صفحه ; 40  شماره , 10  دوره , 1391
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. یورزش تیریمد هیآن.  شر یو راهبردها رانیدر ا یورزش هم ا  ۀتویع یرو  اپ یها،, کاش  ،. چال  یعراص -2

2015;6(4:)643-55. 

 پ باستمچا   شر آگه  (  روش های تح اق در علو، ترباتی1389وجازی الهه)  بازرگان عباس  یرمد زهره -3
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اولویت بندی شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی و 

 رویدادهای بزرگ ورزشیسیاسی 

 ۴، ابراهیم علیدوست قهفرخی۳، سید نصرااهلل سجادی2، مجید جاللی فراهانی1سید محمد حسن میرقائمی*

. نرایران  ادا ش اه ته  تربات بد ی و علو، ورزشی ۀدا شکد  یورزش تیریگروه مد ی ورزش تیریمد یدکتر یدا شجو. 1

   مسئول(. سندهی)* و

  .رانیادا ش اه تهران    یو علو، ورزش یبد  تاترب ۀدا شکدی  ورزش تیریگروه مد  یورزش تیریمد . دا شاار2

 دا ش اه  یو علو، ورزش یبد  تاترب ۀدا شکد  یورزش تیریگروه مد  یورزش تیریمد. ایتاد 3                                  

  .رانیتهران  ا

  .رانیادا ش اه تهران    یو علو، ورزش یبد  تاترب ۀدا شکد  یورزش تیریگروه مد  یورزش تیریمد ارادا ش. 4

                                       *Email: )hassan_sajjad6544@yahoo.com)  

 چکیده

ر این دایت.  رویدادهای بزرگ ورزشی موضوعی ایت که توجه پژوهش ران ووزه ورزشی را به خود جلب کرده زمینه و هدف:

 یایاو ی یطامح ستیز  یو نرهن  یاجتماع  یتویعه اصتداد یشاخص ها یبند تیاولورایتا  هدف از پژوه  واضر 

 ی می باشد.بزرگ ورزش یدادهایرو

ه  پژو ی اینجامعه آمار .شدا جا،  ادا یایت که به صورت م اختهآم ا اتتح  از  وعو  افیپژوه  واضر توص روش کار:

اخص های فهو، شمو  یبزرگ ورزش یدادهایایتادان و صاوب  ظران آشنا با رو اهاز انراد متخدص و خبره  کل افیدر بخ  ک

، امر ا جا انتخددبا م یشباع  ظربه ود ا ادنو تا ری یبخ  به صورت گلوله برن یندر ا اری مو ه گ .هستندتویعه پایدار 

اون دارین اسهئر ائته یو اعضا ارانرویا  دب اک المپ یمل اتۀمسئوالن کم اهشامل کل یجامعه آمار یو در بخ  کم گرنت

 ده از  ظرا ایتفاپژوه   پریشنامه مح ق یاخته بوده که ب نیدر ا یراابزار ا دازه گهستند.  و یابق( ی)نعل یورزش های

 یدیاتا یاملع لاحلتمشخص و یپ  با ایتفاده از  یعوامل اصل  یاکتشان یعامل لاو با تحل دیاآن تا یصور ییکارشنایان روا

) یه ها از آمار ایتنباطادد لاو تحل هیتجز ی. براشدمحایبه  96/0 زاکرو باخ   یآلفا بیصرار گرنت. ضر دیامرتبه دو، مورد تا

در یطح   lisrel 8,80و  21 سخه  SPSS طمحا در ها آزمون نیاو ( رهاچند متغ وناو رگری ر  اآزمون کلموگروف ایم

     % ا جا، گرنت. 5ی معنا دار

 ، از عواملهرکداشود و در آن ماا  ان و درصد نراوا ی شامل دو بخ  ایت. ابتدا آمار توصافی ایت که ارائه میها: یافته

یی شود که از آزمون تحلال عاملی تایادی برای شنایاشود. در بخ  دو،  از آمار ایتنباطی باان میجمعات شناختی باان می

 واهد شد.خهای شاخص های تویعه پایدار از بارهای عاملی ایتفاده بندی گویه های پریشنامه  و جهت اولویتگویه

 بزرگ یدادهایور یزبا ادر م داریتویعه پا یشا خص ها یبند تیپژوه  در خدوص اولو یایتنباط جی تا گیری:نتیجه

 . یایایو  یاصتدادی؛ طامح ستیزی؛ و نرهن  یشاخص اجتماع عبارت بود د از: باشاخص ها به ترت نیمهمتر ی  کهورزش

  یایاتویعه ی  یاجتماع هییرما  یطامح ستیزتویعه   یتویعه اصتداد  یورزش یدادهایرو کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

توجه  دادهایرو نیا رااخ ۀموضوع پژوه  شده ایت. در ده کیبه  لیبه طور گسترده تبد یبزرگ ورزش یدادهایرو 

تردید بزرگ ترین  یبالمپاک  یها یباز (.1ها  تماشاگران  ریا ه و تاجران را به خود جلب کرده ایت) یآکادم ایت ذاران ای

رپریتان  یباان  و مشارکت تماشاچاان  ورزشکاران  مر یگردهمای یبرا یها  به مکا  یجهان ایت. این باز یرویداد ورزش

آتال تا که به  1996المپاک  یها یدر بازعنوان مثال به  . تبدیل شده ایت یجمع یخبر  اران  عکایان و باشتر ریا ه ها

یداد را مشاهده شا زده روز  این رو یمالاارد باننده ط 5/3 المپاک برگزار شد  ودود یها یمنایبت صدمان یال رد باز

 و یایای  ی نرهن  یاجتماع  یتوا د در ابعاد مختل  ما ند اصتداد یم دادیرو یداریمح  ان اشاره  مود د که پا (.2کرد د)

ابزار  کیو  یشهر یبازیاز یابزار مهم برا کیبه  لیتبد یبزرگ ورزش دادیرو (.3)رداصرار گ یمورد برری یطامح ستیز

 تیهد تا به ت ود یم      اجازه ورزشی بزرگ  دادیرو کی یزبا اشده ایت. م زبانام یکشورها یبرا کیایتراتژ یابیبازار

و  کاا ند المپم یبزرگ ورزش یدادهای(. رو4نرهنگ و دا   شهرو دان در مورد شهر  نرهنگ و آدا  و ریو، آ ها کمک کند)

 یایدالر مزا اردالام 6/1در یئول  1988 یتابستا  کارا به همراه دار د. به عنوان مثال: المپ یادیمنانع ز فا ان یجا، جها 

 یدادهای ند که روآاز  یواک  اتااز تح  یارابس . (5بود) ییهزار شغل زدا 336از آ ها  یکیرا به وجود آورد که  یاصتداد

ژوه  واضر پهدف  نیبنابرا (.6هستند) یطامح ستیو ز ینرهن   یاعاجتم  یاصتداد یها نهااثرات در زم یدارا  یورزش

 .اشدب یم یبزرگ ورزش یدادهایرو یایاو ی یطامح ستیز  یو نرهن  یاجتماع  یتویعه اصتداد یشاخص ها یبند تیاولو

   شناسی:روش .2

ژوه  بر پ نیاابتدا روش کافی و یپ  روش کمی می باشد. که روش پژوه  آماخته از  وع تحلال عاملی تایادی ایت  

 مها  های مداوبه پژوه  ابتدا با ا جا، یفابخ  ک درایت.  یفاتوص یو از  وع پژوه  ها یکاربرد  اتاهدف از تح  یمبنا

 دناو تا ری یه برنلول فر( بدورت گ18) نهازم نیدر ای ورزشبزرگ  یدادهایصاوب  ظران آشنا با روایاتاد و با  انتهییاختار 

از  ایتفاده و یپ  با پرداخته شد یورزشرویدادهای بزرگ در  داریتویعه پا یشاخص ها ییبه شنایا یبه ود اشباع  ظر

 تیهاشد. در   یطراو ای مح ق یاخته پریشنامه ی شد د  ایتخراج ها و مداوبهایناد و مدارک که از مطالعات  های مولفه

از  یفار توصدر بخ  آما پرداخته شد. یبزرگ ورزش یدادهایدر رو داریتویعه پا های شاخص یبند تیو اولو ییبه شنایا

 یاز آلفا یر ایتنباطخ  آماداده ها در ب لاو تحل هیتجز یایتفاده شد. برا اراو ا حراف مع ناا  ام  ینراوا  یجداول   مودارها

 یندب تیاولو ازه وی ییروا نااتع یمرتبه دو، برا یدیاتا یعامل لاپریشنامه  و از تحل ییایبدیت آوردن پا یکرو باخ برا

 طار محن ها دآزمو نیها ا جا، شد. ا هیگو یعامل یبر ایاس بارها یبزرگ ورزش یدادهایدر رو داریتویعه پا یهاشاخص 

SPSS  80 8و  21 سخه lisrel  ا جا، گرنت.  5 یدر یطح معنا دار % 

 ها: یافته 
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 زابخ  دو،   . درشودیم اناب یشناخت تاهرکدا، از عوامل جمع یو درصد نراوا  ناا  اایت که در آن م یفاابتدا آمار توص 

 هیگو یبند تیهت اولوپریشنامه  و ج های هیگو ییشنایا یبرا یدیاتا یعامل لاکه از آزمون تحل شودیم اناب یآمار ایتنباط

 ۷8,5د  شان دا  تابر ایاس جنس هایآزمود  یایتفاده خواهد شد. نراوا  یعامل یاز بارها داریتویعه پا یشاخص ها های

بر ایاس  هایآزمود  یوا  فر(. نرا 51) داد یم لادرصد را ز ان تشک21,5 فر( و  186پژوه  واضر را مردان ) یهادرصد  مو ه

ها  یاز آزمود  درصد 44,۷ارشد و   یکارشنای التاتحد یدارا هامو هدرصد   55,3از   ا شان داد که ب التایطح تحد

کت کنندگان درصد شر 56,5 شان داد   یلابر ایاس رشته تحد هایآزمود  ینراوا  نابود د. همچن یمدرک دکتر یدارا

جهت اولویت  .د دبو لاها مشغول به تحدرشته ریدرصد انراد در یا 43,5و  یبد تادر رشته ترب التاتحد یپژوه  دارا

 دو، ایتفاده رتبهم تایادی عاملی تحلال از م ااس اعتبار تویعه پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی و بررییهای شاخص بندی

 شد.

 های تویعه پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی: اولویت بندی شاخص1جدول 

هاشاخص   

 0,99 اجتماعی فرهنگی

 0,89 زیست محیطی

 0,88 اقتصادی

 0,۷6 سیاسی

 گیری: نتیجه

نان یاک انام را در توا د اوساس شور و شوق و انتخار یم کاالمپ یها یباز یاز مطالعات  شان داده ایت که برگزار یارابس

 یایامل مزاش کالمپا یها یباز زبانادر شهر م یاجتماع راتاتأث. کند و اوساس جامعه و وودت را به وجود آورد جادیا یمحل

 کند تی ه را ت ومنط یها توا د ینت ها و ارزش یم کاباشند. المپ یم هیو یرما یعاجتما ییالمت  یالمت روان  مهارت ها

ر یال اریلو ا دب کاپالم یها یدر طول باز  یغرور مد   یدهد. به عنوان مثال: انزا  یجامعه را انزا هاو روو یو غرور محل

 ی(. هدف اصل201۷ زو یکنند)ایکا د لیورزش اه جهان تبد نیشهر را به بزرگتر یها اباناباعث شد که شهرو دان خ 1992

و  ید گردش ررش ان زبام دد م یمثبت برا ریتدو کی جادیبا ا دادهایو یود ایت. رو یداداصت یایمزا جادیا دادها یاکثر رو

ویعه ور و تکش کی یاهداف داخل شبردادر پ یبزرگ ورزش یدادهایدهند. رو یم جیدر یرتایر م دد را ترو یرشد اصتداد

ر د داریتویعه پا یشا خص ها یبند تیپژوه  در خدوص اولو یایتنباط جی تا نامهم ایت. همچن ارابس یخارج ایتای

 ؛یطاحم ستیز ؛یو نرهن  یعبارت بود د از: شاخص اجتماع باشاخص ها به ترت نیمهمتر یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبا ام

         .       یایاو ی یاصتداد

 منابع:

1. Banović,  ružica šimić.  jurčić,  ana.  petronijević,  milan. (2017).  Hosting mega sport 

events in a small country: the (real) impact on the development – cases of croatia and serbia .  

  شریه ورکت  .ستماصرن  ب یالمپاک ط یها یدر باز یجمع یبر     ریا ه ها ی(  تحلال13۷8 دراهلل. ) دای  ییجاد2. 

 . 3-56 ص 3ش 
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3. Liu, Yi-De. (2018). Legacy Planning and Event Sustainability: Helsinki as the 2012 World 

Design Capital.      
4. Vico, Roberto Paolo. Uvinha, Ricard Ricci. &  Gustavo, Nuno. (2018). Sports mega-events 

in the perception of the local community: the case of Itaquera region in São Paulo at the 2014 

FIFA World Cup Brazil.  
 5. Pohan, H M. and Oktavianty, S P. (2018). Indonesia to host the fifa world cup? a cost-

benefit analysis.  
شماره   یورزش یو اردوها دادهایرو تیری(  مد1396. چاپ چهار، )ماابراه  یدویت صهفرخ ی. علدامج  ینراها  یجالل6. 

    ا تشارات دا ش اه تهران.8111مسلسل 

7. Scandizzo, Pasquale Lucio. (2017). Assessing the olympic games: the economic impact and 

beyond.   
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و علوم  یبدن تیترب النیفارغ التحص ییبا اشتغال زا یرابطه توسعه گردشگر یبررس

ینیکار آفر کردیدانشگاه آزاد استان تهران با رو یواحد ها یورزش  

 

 2    بهرام صالح نیا 1فرشاد هدایی  * 

ن  دهن  تهرارودهن رورشنایی ارشد  تربات بد ی و علو، ورزشی  علو، ترباتی و مشاوره  دا ش اه آزاد ایالمی کا -1

 ایران

 نتهران  ایرا  ی  تربات بد ی و علو، ورزشی  علو، ترباتی و مشاوره  دا ش اه آزاد ایالمی رودهن  عضو هاات علم-2

 )* ویسنده مسئول(

 

Email: (bsalehnia@yahoo.com)* 
 

 

 چکیده:

ز ا جا، اهدف ه ی یکی از موضوعات مهم در ووزه تربات بد ی و علو، ورزشی بوده کتویعه گردش ر امروزه : زمینه و هدف

 ینینرکار ا کردیا روب  یو علو، ورزش یبد  تاترب النانارغ التحد ییبا اشتغال زا یرابطه تویعه گردش ر یواضر برری قاتح 

  باشد یم

 

  یگرا یبد  تاترب النانارغ التحد فر  320تعداد روش پژوه  واضر توصافی از  وع تحلالی ایت  که در آن  :روش کار

گاری شامل  دازهعنوان  مو ه آماری ا تخا  شد د. ابزار ابه ارشد یایتان تهران در م طع کارشنای یورزش تیریمد یها

آزمون  یایی آن ازکه برای روایی صوری و محتوایی آن از  ظرات کارشنایان و متخددان  پا. میباشد یاخته مح ق پریشنامه

زمون آ ر   ایماوگروف و آزمون کلم یفااز آمار توصآلفای کرو باخ و روایی یازه از آزمون تحلال عاملی تأیادی ایتفاده شد. 

t انزارهای آماری یتفاده از  ر،ها با اتجزیه و تحلال داده .دیایتفاده گرد دمنیتک  مو ه و نرSPSS  و exel .ا جا، پذیرنت 

 

 یفه هامول الن ادمرتبط نارغ التح ی رگردش یبا اهمات ترین و با اولویت ترین بخ  مولفه ا ها  شان داد دیانته .یافته ها: 

 باشد. یم تاومل و   ل و امن  یستیتور یایکان  جاذبه ها

ا در بخ  ه یاختریدر کشور با تویعه بر امه ها و ز یو مسئوالن  ووزه گردش ر رانیشود که مد یم شنهاداپ: نتیجه گیری

 کنند اادر کشور را مه یو خارج یوضور گردش ران داخل یها نهازم  ام دمات و پ  یداخل یورزش یگردش ر

 

 

 ینیکارآفر ،یبدن تیترب الن،یاشتغال، فارغ التحص ،ی: گردشگرواژه ها دیکل
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 مقدمه: .1

 ژهیوبه  یعلم و یاورنه  یتاز تربو اهداف مراک  یبازار کار در صدر وظا یکاردان  آگاه  دا ا  توا ا و متنایب با ت اضا یهاا سان

به  ینیکارنر واشتغال  مسائل ی. برریرداگیدر وال تویعه صرار م ایو  انتهیکشورها اعم از تویعه  هادر کل ی ظا، آموزش عال

 عیصنا نیمهمتر از یکیعنوان  به یگردش ر صنعتامروزه (.1)باشدیدر جوامع م یمسائل آموزش یبرری ازمندا  یادیز زانام

 تاصابل یدارادرآمدزا   یصنعتعنوان به بلکه  صنعت  کیعنوان  بهتنها  هشده تا موجب  آنروز انزون  تااهمو  بوده مطرح ااد 

عوامل  از یکیعنوان به  کشورها از یارابسدر صنعت  نیشود. ا شناخته یاصتداد مثبتاثرات  جادیا وتویعه و رشد نراوان  یها

ه بباشد   یمتوجه مورد   ییربنایز ییاختارها یتویعه  و یخدوصبخ رشد   یکاراب رخکاه  اشتغال  در آمد   جادیامهم 

عنوان به و شده ها  پولا ت ال و  ها هییرماورکت موجب  جهان در   رید یصنعت و یاصتداد تانعالهر از   اب کهی حو

که  صورت نیبد شود یم ییجابجاباعث  یایت. گردش رشدهشناخته ییدرآمدزا ثاواز جهان  یخدمات صنعت نیتر بزرگ

 به مبدأکشور  از یارز منابع ا ت ال یمعنابه  نیاایت.  یاوتمتف یها نهیهز یداراشود  یمکشور  کی واردگردش ر  کی یوصت

  یخدماتو کاالها  ما ندبه دهد  یمارائه م دد کشور  که یخدمات و کاالها  ریدعبارت بهباشد.  یم یگردش ر م ددکشور 

 یارزدرآمدمهم  منبعو شده  ادیی امرئصادرات عنوان تحت  آن ازکه کند  یمصادر  گردش ر یکننده اریال کشور به که ایت 

شرکت   -1: رداگ برمیرا در  هعمد رنتار یهباشد و  یم ع و یه  شاملشیورز  ی(. گردش ر2)دیآ یموسا به کشورهایبرا

مشهور  یها تاکردن از جذاب دیبازد  -3نعال(  راغ ای دادیرو یورزش یتماشاکردن )گردش ر  -2نعال(  یکردن )گردش ر

 دصتداا که ینا با توجه به .(3)ره. امهم و غ ی  ورزش اه ها یورزش ی  موزه ها یورزش یها تامربوط به ورزش مثل: شخد

 صامتاز  رویه بالد با دیصتداا نکال یمتغارهادارد و  ،خا  فت دراتصااز  واصل یمدهادرآ به یشدید تکاا انیرا رکشو

 تویعۀ ری باکا خر  دنبو باالو  رکشو جمعات دنبو انجو به توجه باو  د میشو شدید ت ویا ا رچاد نماز لطودر   فت جها ی

 ینا به دخو اقتح ( در 4همکاران ) یمتاباشد. کای یردارمبرخو باالیی هماتاز ا انیرا رکشودر  شیورز یش ردگر؛  صنعت

  تاجهداده و در  اارتغ زگاو   فت بر مبتنی دصتدارا از ا دخو تمرکز عربی همتحد راتماا که هایتلیا میکنندکه رهشاا  کته

 تولاد %6/4۷ عیصنا نیا که ریطو به. یتا دهبو یش ردگرو  تتفریحاورزش و   یالمتی با مرتبط خدماتی صنایع شدر شاهد

 مانهدر ز ریبساا یظرناتها شتندا دجوو با انیرا رکشو یتا مسلم  چهآ ما. ادمیشو شاملرا  رکشو ینا ملی  اخالص

 ینا یش ردگر یهم که اچر. یابد یتد مانهز یندر ا دخو صعیوا رعتباو ا هجای ا به  ستها تو زهنو متأیفا ه  شیورز یش ردگر

 ایت.%1/0تنها ی اخالص مل دااز ان ایت( از تول ییجز زا  ی) که گردش ر رکشو

  شناسی:روش .2

دا ش اه  یواود ها یو علو، ورزش یبد  تاترب النانارغ التحد ییبا اشتغال زا یرابطه تویعه گردش ر یواضر برری قاتح 

از  وع  یفاو از  ظر روش توص یواضر از  ظر هدف  کاربرد قاباشد. تح  یم ینیکار انر کردیایتان تهران با رو یازاد ایالم

 یا لهاداده ها وی یایت ابزار گردآور یدا اداده ها م یو از  ظر  وع جمع آور ،ا جا یباشد که به صورت م طع یم یلاتحل

داده ها به  یگردآور قاتح  نی. در ادی ما یثبت و کم  یرا گردآور ازامورد   یایت که مح ق به کمک آن صادر ایت داده ها

 قاتح  نیدر ا. میباشد یاخته مح ق پریشنامه ه وپژ یندر ا یگار ازه دا اربزا جا، خواهد شد ا یدا اوم یشکل  کتابخا ه ا

 هاپژوه  شامل کل یو  پریشنامه ایتفاده شد. جامعه آمار یااطالعات از مطالعات کتابخا ه یجهت گردآور ریز یهااز روش

به بعد  1390ارشد از یال  یایتان تهران در م طع کارشنای یورزش تیریمد یها  یگرا یبد  تاترب النانارغ التحد ادینرا

و  هی فر به صورت در دیترس ا تخا  شد د. جهت تجز  320باشند. که باایتفاده از جدول مورگان تعداد  یم 1900به تعداد 

رابطه  نی. در ادیایتفاده گرد دمنیتک  مو ه و نر tآزمون  ر   او آزمون کلموگروف ایم یفاها از آمار توصداده لاتحل
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و  غاتاتبل  یورزش یدادهایرو  یستیتور یها جاذبه  یا سا  یروااصتداد  ایکان    ت اامن زات امولفه؛ اماکن وتجه10

 شد. ییشنایا التاومل و   ل و خدمات و تسه  یابیبازار

 ها: یافته
 

های گردش ریجدول  تایج آزمون تی تک  مو ه جهت م ایسه ماا  ان موارد مربوط در مولفه   
  

 

 یطح معناداری tآماره  ا حراف ماا  ان ماا  ان مولفه های تح اق

60/2 زاتیوتجه اماکنمولفه؛  .1  5۷5/0  503/5-  001/0  

34/3 تیامنمولفه؛  .2  9۷1/0  831/2  006/0  

43/2 اقتصادمولفه؛  .۳  638/0  050/۷-  001/0  

۷1/3 مولفه؛ اسکان .۴  90۷/1  333/6  001/0  

81/1 مولفه؛ نیروی انسانی .5  906/0  482/10-  001/0  

3۷/3 مولفه؛ جاذبه های توریستی .6  53۷/0  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  ۷52/1  08/0  

 

 یمولفه ها تک  مو ه  نرض وکم همه یواالت در زمانه  tبا توجه معنی داری آزمون   مالوظه می گردد نوقدر جدول 

د اال از دیبه موارد تایاد می گردد  و  شان می دهد هم یابیو بازار غاتاتبل  التاتسه  به جز دو مولفه خدمات   یگردش ر

 .دا   آموخت ان می باشد تغال مو ه های پژوه  جزء موارد اثر گذار بر اش
 

بد ی تربات النیالتحص فارغ ییزا اشتغال با مرتبط یگردشگر یا مولفه بندی اولویت  

(اولویت و اهمات ترتاب به) رتبه مولفه های تح اق  

44/8 اسکانمولفه؛  .1  

59/۷ مولفه؛ جاذبه های توریستی .2  

28/۷ مولفه؛ حمل و نقل .۳  

28/۷ تیامنمولفه؛  .۴  
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۷5/5 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  

 

رغ بط نامرت یگردش ر یمشاهده می گردد از دید  مو ه های پژوه  با اهمات ترین و با اولویت ترین بخ  مولفه ا

 باشد. یم تاومل و   ل و امن  یستیتور یایکان  جاذبه ها یمولفه ها الن االتحد

 

 گیری: نتیجه

  یستیتور یها جاذبه  یا سا  یروااصتداد  ایکان    ت اامن زات امولفه؛ اماکن وتجه10  شات دادکهپژوه   نیا جی تا

شان پژوه    نیا جیاشد  که در ادامه  ت ییشنایا التاومل و   ل و خدمات و تسه  یابیو بازار غاتاتبل  یورزش یدادهایرو

 یاذبه هاکان  جای یمولفه ها الن امرتبط نارغ التحد یگردش ر یا مولفهداد با اهمات ترین و با اولویت ترین بخ   یم

ه اماکن   مولفباشد. از دید  مو ه های پژوه  با اهمات ترین و با اولویت ترین بخ یم تاومل و   ل و امن  یستیتور

 ترین بخ  ولویتاو با  رینباشد. با اهمات ت یو تنوع م یمطلو   وجود مناطق کوهستا  یآ  و هوا ی  مولفه ها زاتاوتجه

فه تداد  موللفه اصبا اولویت ترین بخ  مو ناباشد. همچن یم رانیا یگردش ر ینضاها تام  و امن  مولفه آرا تامولفه امن

ت ترین با اولوی اشد وب یارزان م یو رناه یو مراکز اصامت یگردش ر یبه دویتان برا شنهاداتامجدد از مناطق  پ دیبازد  یها

بخ   لویت ترینبا او وباشد. از دید  مو ه های پژوه  با اهمات ترین  یم رانیمرد، ا یایکان  مولفه مهمان  واز فهبخ  مول

 یم رانیا ی راطالعات یفر و شهرت خو  م اصد گردش با یو چشم ا داز ز عتاطب یمولفه ها  یستیتور یمولفه جاذبه ها

صبا  به ر  سبت یرعملکرد خو  م اصد گردش  یمولفه ها  یورزش یدادهایبا اولویت ترین بخ  مولفه رو ناباشد همچن

ن بخ  ولویت تریاو با  باشد. با اهمات ترین یم رانیمطلو  در ا یابا ادر کشور  رودخا ه ها و مناطق ب یالملل ناب یزبا ام

به   سبت یش رد گردم اص اشتند تیو اولو  رانیبه د یگردش ر یجاذبه ها شنهاداتاپ یمولفه ها یابیو بازار غاتامولفه تبل

و  ومل یه ها  مولفبا اهمات ترین و با اولویت ترین بخ  مولفه ومل و   ل جیادامه  تا ناباشد همچن یها م تانعال رییا

 یها مولفه ت الاتسه با اهمات ترین و با اولویت ترین بخ  مولفه خدمات و تیباشد و در  ها ی  ل آیان و ارزان در کشور م

 باشد. یم تافابا ک یو ریتوران ها یرناه هر ندل و مراکز یمتنوع برا یورزش یردش رم اصد گ

(  1386) راجا(  م2011(  همانر و همکاران)1390)یما ند  هنر یمح  ا  یها انتهیپژوه  واضر با  جی تا یبه طور کل

( و ... که 2008)یلسا کیو ا دیوی( و د2008)لریو مارکو دیوی( د2008و بو،) نی(  لو2009و داویون ) تا(  کسم13۷4)ییلطا 

از  یباشند همخوان ایت. برخ یم یورزش یو گردش ر یتویعه گردش ر ثردر ا یشغل ینرصت ها جادیکننده ا اناب یهم 

 یبزرگ ما ند جا، ها یدادهایرو یشده بعد از برگزار جادیا یشغل ینرصت ها یبه برری یکم یبا روش ها  اتاتح  نیا

  اتاا د. همه تح  ودهتم قاتح  نهازم نیبا ایتفاده از ینج    رش انراد در ا  رید یپرداخته ا د و برخ کاو المپ یجها 

 نیشود و در ا یم یشغل ینرصت ها جادیمنجر به ا یورزش یصنعت گردش ر یاادهد که توصعه و او یا جا، شده  شان م

عوامل به طور جداگا ه منجر مشخص شد و  شان داده شد که همه  ییدر اشتغال زا ییهم هر کدا، از عوامل تویعه ا قاتح 

مطلب هستند که رشد و  نیکننده ا اناب ناهمچن جییهم هر کدا، متفاوت ایت.  تا یول شود یم یشغل ینرصت ها دابه تول
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با  مامست  راو غ مامنوط به رشد در هر کدا، از عوامل موثر بر تویعه ایت که به طور مست  یتویعه صنعت گردش ر

 یکار شده و نرصت ها یروا  یت اضا  یبخ  ها منجر به انزا ریدر ارتباط هستند. رشد در هرکدا، از ز یورزش یگردش ر

 (.2011)همانر و همکاران  دی ما یم جادیرا ا یشغل دیجد

 منابع:
 

 ۳9-28 صص تهران معلم تیترب دانشگاه انتشارات یگردشگر صنعت بر یمرور(. 1۳86)نیمیس ،ییتوال.1

2. Leonie L, and Baum, T (2013).Fun in the family: Tourism and the Common wealth 

Games.     

International Journal of tourism research, 10, pp: 497–509 

 

 ذی و مدیران گردشگران، دیدگاه از درآمدزایی و اشتغال در ورزشی گردشگری نقش"(. 1۳90)بیحب ،یهنر.۳

 11۳-95صص ،8شماره ورزش، در مدیریت و فیزیولوژی های پژوهش. "نفعان

4. Kasimati E, Dawson P (2015). Assessing the impact of 2004 Olympic Games on the 

Greek economy: A  

small  macro econometric model. Econ. Model, 26(2), pp: 139-146. 
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 یرکتح -یجسم نیجانبازان و معلول ژهیو طیبا شرا یورزش زاتیفضاها و تجه قیتطب

 داریبه اهداف توسعه پا لین یاز راه ها یکیبه عنوان 

 

 2*اسماء اصغری پور دشت بزرگ ،1مهدی صیاحی

 

د  ش اه آزادا  ی علو، ا سا ۀارشد تربات بد ی و علو، ورزشی )ورکات اصالوی و آیاب شنایی ورزشی(  دا شکد یکارشنای. 1

   لریتان  ایران.بروجرد  ایالمی

  ایالمی  اه آزاددا شدا شکدۀ علو، ا سا ی  (  یطامح یزیدر بر امه ر یشنای ما)اصل یعاطب یااارشد جغران یکارشنای. 2

 )* ویسنده مسئول(.  خوزیتان  ایران. اهواز

 (a.asgharipoor1362@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

 -یسمج نالولجا بازان و مع ژهیو طیبا شرا یورزش زاتانضاها و تجه قاپژوه   تطب نیا یهدف از اجرا زمینه و هدف:

 باشد. یم داریبه اهداف تویعه پا لا  یاز راه ها یکیبه عنوان  یورکت

 کاد و مداراین یو برری یاکتابخا ه  یها یو با ایتناد به مطالعات و برری یتحلال -یم اله واضر  با روش توصاف روش کار:

 شده ایت. یجمع آور یعلم

ی بس می شود. از غارمعلوالن اوسا شتربا اررکتی بساو -جسمی نبه ورزش و ایتمرار آن در جا بازان و معلولا از اها: یافته

ا ه ت، نعالایطح جامعه می کشا د و آ ان را در ا جا ورکتی را به -جسمی نورزش عاملی ایت که جا بازان و معلولا دتردی

 و ند مای ی شرکت میادزی ب اتهای اجتماعی و مسا تعالاورکتی در ن -جسمی نمست ل می یازد. امروزه جا بازان و معلولا

ا به ا رضن دورکتی بای -جسمی نبرای تویعه وضور ورزشی جا بازان و معلولا توا مندی های خود را به جامعه ثابت  موده ا د.

 های ورزشی بپرداز د. تن دغدغه به نعالاکرد که بتوا ند بدو اگو ه ای مها

یتفاده ما هنوز برای ا مجموعه های ورزشی به عنوان جزئی از نضاهای عمومی شهر در کشورو  زاتاتجه  نضاها گیری:نتیجه

مل در جهان که شا شرنتهی از چند ال وی منایب و پارا. بهره گستندورکتی منایب  ا -جسمی نجا بازان و معلولا

ورکتی  -یجسم ناورزشی جا بازان و معلول تترددی و اماکن ورزشی می باشد می توا د به بهبود وضعا زاتو تجها التتسها

  ی درما یبه هاورکتی در جن -جسمی نورزش در ز دگی جا بازان و معلولا ژهی کمک کند. با توجه به     ویادتا ودود زی

این  متنایب با مجموعه های ورزشیو  زاتاتجه  نضاهان به موضوع و گذران اوصات نراغت آن ها  پرداخت  نردی  اجتماعی

 .دگروه امری ضروری می  مای

 داررکتی  تویعه پایو -جسمی نورزشی  جا بازان  معلولا زاتنضا  تجها کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

ده از ی و ایتفاد دیترییایرین   اازمنکم توا ان و  اتوان جسمی  معلوالن و جا بازان  بخشی از انراد جامعه ا د که همچون 

ز نضاهای اسااری و خدمات عمومی هستند. اما  وجود برخی موا ع به ویژه در  حوه طراوی  معماری و شهریازی  ب تامکا ا

ل نراد معلوایتریی شهری  به ویژه معابر عمومی  پارک ها و نضاهای یبز ناصد شرایط الز، برای برآورده یاختن  اازهای د

 معلولرانراد غا سبت به  یوت یشتراب تامعلوالن از اهم لهابه وی یحیتفر یاوصات نراغت با ورزش ها گذرا دن .(1ت )ای

که ورزش  عت د دمو ورزش معلوالن  یبد  تامتخددالن ترب زامعلوالن و   اتامتخددان آشنا با خدوص رایبرخوردار ایت  ز

 اش یبد  تاوضع منایب با یبر امه ورزش دیباشد. نرد معلول با یم یو ضرور ریو اجتنا   اپذ یایای یمعلوالن امر یبرا

ن بر امه ه هماایت ک رمع ولا اممکن و غ باًیخاص خودش را دارد  ت ر اتاخدوص یتاداشته باشد. از آن جا که هر معلول

خود  ییبه  اتوا ا منحدر یورزش زاتانضاها و تجه ازمندامعلوالن   نیا .(2کرد ) هارا به معلوالن توص یانراد عاد یورزش

ر دانراد  یتوص ی. ولندیا طباق  ما طاکنند  خود را با مح یم ییع یورکت -یو  جسم یهستند  چرا که معموالً معلوالن وس

و ن اد معلوالایتف مورد یورزش زاتاشود. لذا الز، ایت نضاها و تجه یمشکالت شان آغاز م رد اگ یصرار م دیجد یها تاموصع

 الل فو ایتوجهت  یو اصتداد ینرهن   یاجتماع  یطامح التااز تسه یشود  تا بتوا ند به راوت یمنایب یاز بازان جا

آن   یراب یزیبر امه ر ومعلوالن و جا بازان  یازهاابا توجه به   یورزش زاتانضاها و تجه یابیارز .(3بهره مند شو د ) ینرد

واجه ممعلوالن  وازان از جا ب یادیایت  چون بعد از جنگ با تعداد ز ران یا ژهیهر جامعه  به و یبرا یایای اتیاز ضرور یکی

مهم  راابس در کاه  ن ر تامعلول یو تحرک انراد دارا یریدیت تانضاها و بهبود صابل یمنایب یاز ناشده ایت. همچن

 ییتریر و عد، دن  وعاش یباال زانااز م ران یدر وال تویعه  از جمله ا یرایتا  همه انراد معلول در کشورها ناایت. در هم

 علوالن ازمن ر   کاه یبر د. تالش برا یو بالطبع آن  امنایب بودن نضاها ر ج م یو اصتداد یبرابر اجتماع یبه نرصت ها

 ریکان پذام یشورز زاتاو تجه نضاها ژهیبه و یشهر یعموم ینضاها یبا تمرکز بر منایب یاز یدیتری تابهبود صابل قیطر

در  دی با  یرکتوو  یسو یازهاابه نضاها و   یمعلوالن و جا بازان  از جمله تحرک  دیتری یایای یازهاا  ن یشود. بنابرا یم

  (.4) گرنته شو د دهی اد یورزش زاتانضاها و تجه

  شناسی:روش .2

 ایناد و یو برری یا ه امطالعات کتابخ قیباشد. اطالعات مورد  ااز از طر یم یتحلال -یم اله توصاف نیروش تح اق در ا

 شده ایت. یجمع آور یعلم دارکم

 ها: . یافته۳

تعری   «کتیمشار های از اختالالت  موا ع نعالاتی و محدودیتمجموعه ای »ا  اتوا ی ر (WHO) یازمان بهداشت جها ی

در  مشکل ابمواجهه نرد  موا ع نعالاتی: معنی هر  وع مشکل در عملکرد و یاختار بدن؛به : کرده ایت. در این تعری  از اختالل

ن را ز دگی آ های مختل  به هن ا، وضور در موصعات یک کار یا اصدا،؛ محدودیت مشارکت: مشکالتی که نرد هن ا، اجرای

 امعه یک صا ون جکه بر ایاس تبدره مادشده ایت  در ادباات عمومی در ایران  از تعاری  متعددی ارائه(. 5) تجربه ایت

ضایعه  تی بر اثربهزیس گردد که به تشخاص کمساون پزشکی یازمانی م معلول به نردی به انرادی اطالق» ومایت از معلوالن

 وجب کاه گردد  به طوری که م اختالل مستمر در یالمت و کارایی عمومی وی ایجاد جسمی  ذهنی  روا ی و یا توا،

 (.6) های اجتماعی و اصتدادی شود زمانه د درایت الل نر
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 یورکت -یجسم ناو معلول جا باز.  مایی از ورزشکاران 1شکل 

 یحرکت -یجسم نیجانبازان و معلول ژهیو طیبا شرا یورزش زاتیفضاها و تجه قیتطب معیارها و ضوابط

 تامتر در  ظر یا 150ورزشی   باید کمتر از های  بزرگی ورودی یالن. 1 :مناسب و قابلیت دسترسی آسان درها و ورودی

 .اشدیا تامتر داشته ب 180ها   باید عرضی کمتر از  کریدورها و راهروهای ماا ی بان یالن. 2. گرنته شود

ا  برای ه ها و  شا ه گذاری عالمت. کلاه 1: های مختلف ورزشی سالن های داخلی و قابل استفاده بودن همه قسمت

 ی صوتی برای دادنهای متضاد  آژیرها ها و ایتفاده از ر گ تغاارات در ر گ و جن  کفپوش. 2. ک باشد ابانایان صابل در

. گار د ریا معلول( صرا ورزشکاران م ابل دید مست ام بانندگان )تماشاگران و ورزش دویتان یالم. 3(. ۷) اطالعات الزامی ایت

ا، عملاات تعویض تم. 5 .بهداشتی و رختکن ورزشکاران اتدال یابد های یالن ورزشی مست اماً به راهرو خارجی و یروی . 4

تدل به ایب و ممن توالت و دیتشویی رنتن  در یک محل لباس  ایتحما، صبل از ورزش و وما، مجدد بعد از عملاات ورزشی 

 ختل  یالنوی مکه با ین انی گوش مواجه هستند  گوشی کمکی مخدوص در  وا برای کسا ی. 6. یالن ورزشی ا جا، گارد

 محل. 6. باشد ماله های موازی هدایت کننده و باجه )گاشه( هما ند مشخدات دناتر کار می. ۷. ورزشی کار گذاشته شود

شااء ال لباس و شه تحویباشند. اگر از گا   هداری اشااء ورزشکاران و تماشاگران باید در ارتفاع منایب و در دیترس معلولان

بلندگوها را باید . ۷. یتیا تامتر ا 90آن از یطح زمان برابر  یا تامتر و ارتفاع 100عرض آن برابر  اما تی ایتفاده می شود 

مویا ی  خبر یا بتوا ند به طور یک  واخت از به  حوی در یالن کار گذاشت که تما، مراجعه کنندگان  در هر   طه یالن

این مسئله . رار داده شودصیا تامتر از تماشاگران  150له کمتر از ناص در این صورت  بلندگوهای کناری  باید در. ایتفاده کنند

 (.8) صادق ایت در مورد تابلوهای تدویری  از

اشد که های ورزشی  باید به گو ه ای ب ها و یالن های بهداشتی مادان یروی : ضوابط مربوط به سرویس بهداشتی

به  سبت  ها و ز آناخل هر یک ز ا ه و مردا ه از یکدی ر مجزا باشد و در داهای  توالت .بتوا ند از آن ایتفاده کنند معلولان  از

تشویی معمولی  دی 10توالت معمولی و یک دیتشویی به ازای هر  10توالت به ازای هر  مراجعه کنندگان  وداصل یک تعداد

 گا ه یالنر بخ  جداگذاری شود و ه شا ه  و محل توالت معلولان با عالمت. برای معلولان به صورت ویژه در  ظر گرنته شود

باان اران و مرهای بهداشتی مورد ایتفادۀ ورزشک یروی  .باشد یا مادان ورزشی دارای یروی  بهداشتی جداگا ه و مجزا

 داشتی تکهای به در داخل یروی . بهداشتی کلی یاختمان ورزشی صرار دار د ورزشی معلول  از در داخل نضای یروی 

یا تامتر  180×180 متر ازابعاد توالت  باید به هاچ وجه ک. 1: سایل نوق الز، ایت  کات زیر را در  ظر گرنت فری  عالوه بر م

ا ت 80 مکی ان ی در ارتفاعدر دو طرف دیوار توالت  از دیت اره های ک وداصل. 3. در توالت باید به طرف خارج باز شود. 2 باشد.

 (.8) زمان باشد یا تامتر از یطح 85
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 بدون کمک آیا ی و دار  شسته ایت یا نرد  ابانا  باید بتوا د به که بر روی صندلی چرخ معلولی: مربوط به رختکن ضوابط

ویز ارۀ رخت آ. دیت دبپوش های خود را از بدن بارون آورده  در داخل کمد لباس صرار دهد و لباس وما، خود را لباس دی ران 

ل محوطۀ رختکن برای  شستن در داخ  امکت. یطح زمان صرار داده شو د تر ازیا تام 150تا  120و کمد لباس  در ناصله 

 50 امکت=  رتفاعا. 3 یا تامتر 40تا  20 امکت=  عرض. 2  یا تامتر 120 امکت=  طول. 1:  از دارای ابعاد زیر می باشد

سبت صی )به  خدو وداصل دو رختکنالز، به ذکر ایت که هرگاه از رختکن عمومی ایتفاده می شود  الز، ایت . یا تامتر

ر باشند  د ا دن میمتعویض لباس محتاج به تنها  مراجعه کنندگان(  برای کسا ی که دارای معلولات شدید هستند و به هن ا،

 220×180 اد وداصلدر این صورت اتاق مخدوص رختکن  دارای ابع. ها ایتفاده کنند  ظر گرنته شود تا در صورت لزو، از آن

ن رد. در ایک یتفادهدر  زدیکی  امکت برای  شستن  می توان از دیت اره های هدایتی کمکی عمودی  از ا تر می باشد.یا تام

یا تامتر  4تا  3بر ها برا صطر آن یا تامتر از یطح زمان می باشند و 150تا  120صورت این ماله ها دارای ارتفاعی برابر 

در الۀ دیت اره ای ان ی )بر ووله گار  می توان از م یا تامتر می باشد عالوه 80ر ارتفاع آویز ووله از یطح زمان  براب .ایت

چوبی    باید تختدر داخل محوطۀ رختکن عمومی یا داخل اتاق جداگا ه. یا تامتری از یطح زمان( ایتفاده کرد 80ارتفاع 

د از تند بتوا نکمک در تعویض لباس هس یا تامتر در  ظر گرنته شود تا معلولانی که محتاج به 180×۷0 مخدوص به بزرگی

ا ند لولان بتود تا معشو ایتفاده کنند در این صورت در ناصلۀ یک یو، از طول تخت  باید مالۀ پایه ای کمکی در ظر گرنته آن

 (.9) دار بر روی تخت از آن ایتفاده کنند به هن ا، عبور از صندلی چرخ

حل زشی و در مدر داخل یالن یا ایتادیو، ور: در بین تماشاگران یحرکت -یجسم نیوجود محل ویژه جانبازان و معلول

ا ند باید بتو انراد این .واضح مشخص شود و هرگز از اطراف دی ران تدرف   ردد  شستن تماشاگران  جای معلولان باید به طور

اب دار شیطوح   آیا سور برصی برای دیتاابی به این هدف وجود .خود را به محل منایب بریا ند بدون برخورد به ما عی 

ان یژه معلولو محل .تیا صفحات جرث الی خودکار  در جابه جایی معلولان از طب ه ای به طب ه دی ر  اجتنا   اپذیر ای مور 

ای اضطراری در  زدیکی ورودی های اصلی و خروجی ه. 1: های ورزشی  دارای مشخدات زیر ایت در داخل یالن یا مادان

دار می توا د به آیا ی  رخبزرگی آن به ا دازه ای ایت که صندلی چ. 2 اتدال پادا می کند. ا یطوح دی ر مست اماًصرار دارد و ی

 یا تامتر  عالوه بر 110×110 دار و به بزرگی در این صورت   اواه ای در جلو یا ع ب صندلی چرخ. بر روی آن صرار داده شود

رنته می شود. در  ظر گ« ویلچر» برای ما ور و چرخ  .یا تامتر ایت 110×140تا  120 دار که به بزرگی محل صندلی چرخ

خطر ورود و  ازشود تا  یطح زمان  اواطه یا تامتر از 80ر جهت با  رده های خط ان ی  تا ارتفاع هکلاۀ این  اواه  باید از 

صندلی یا کمتر  300)تماشاگر  300ازای هر به . 3 جلوگاری به عمل آید. برخورد اوتمالی دی ران در داخل محوطه و بالعک  

ورزشی و  های ادیو،ها و ایت گرنته می شود. البته این  سبت در مورد مادان  ظر مشخدات نوق در از آن(  وتماً یک محل با

 یدژه  باهای وی لمدداق دارد در مورد تأیاسات ورزشی کوچک  تعداد مح . سبتاً بزرگی هستند هایی که دارای ظرنات مکان

های ورزشی   از یالن های ویژه الز، ایت در هر بخ  برای ایتفادۀ بهتر از محل. 4 .عدد در  ظر گرنته شود 4هرگز کمتر از 

اهرو ر ین صورتاداده در  در  واوی نوصا ی یا تحتا ی )ردی  آخر یا ردی  اول صفوف تماشاگران(  صرار یکدی ر و ها در کنار آن

ت مست ام ا تخا  می یطح ک  پوش این  اواه  وتماً به صور. 5 .د کمتر از یک متر ا تخا  گرددپشت یا م ابل معلولان  بای

 (.10) می شود گردد و از  وع غارلغز ده یاخته

ا به صورت ر ها های ورزشی  بهتر ایت تعدادی از صندلی ها و ایتادیو، ها  مادان در یالن: های سالن ورزشی صندلی

 د. در اینه وجود آوربرا « ویلچر» منایب جا کرده محله ها را جاب صورت لزو، بتوان تعدادی از آن محترک در  ظر گرنت تا در

 .  زدیک راهروهای جا بی یا ماا ی یالن ورزشی می باشند های متحرک  در ردی  های کناری و صورت  صندلی
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 لحاظ شی که ازو کفپوش منایب زمان ورزمنظور تابلوهای محل یابی  برای  ابانایان : وجود عالئم حسی مناسب معلولین

د گوشی د  وجوا جا، دهن های محاط اطراف صابل کنترل باشد و  ابانایان بدون کمک دی ران عملاات ورزشیااکویتاکی صد

منایب  ارتفاع بلندگوهای پاا، و تابلوهای تدویری در کمکی مخدوص برای کسا ی که با ین انی گوش مواجه هستند  وجود

 .ولان می باشدبرای معل

ای های متحرک بر کفپوش زمان و یالن ورزشی  وجود صندلی: وجود تأسیسات و تجهیزات خدماتی قابل استفاده

 ضطراریاسارهای مبونه با ارتفاع منایب  آبسردکن  چراغ اعالن خطر  تجهازات ضد آت  یوزی   ایتفاده معلولان  گاشه و

کمه های تأیاساتی خدماتی دارتفاع کلاه کلادها و . 1. معلولان هم صابل ایتفاده آیان باشدخروج از ورزش اه و... باید از طرف 

کلاه درهای داخلی . 2. یا تامتر باشتر در  ظر گرنته شود 140یا تامتر کمتر و  40ز گ خطر و...(  باید از  )دکمه های برق 

ح زمان از مدالح ضد یا تامتر از یط 40ارتفاع  و تا .اشدیا تامتر ب 210یا تامتر و ارتفاعی برابر  85دارای وداصل عرض 

 (.10) شو د ضربه یاخته شود و تما، درها به طرف خارج باز

 گیری: . نتیجه۴

از  یشبخ بازانجا  ی وعه و ب یورکت -یجسم نامعلول رانیجهان و کشور ا یکه امروزه در همه کشورها نیبا توجه به ا

 یورزش و یحیتفر و یاطرانشان و تردد در اماکن اجتماع ستیز طامح ایتفاده از ازمندادهند و   یم لاکشور را تشک تاجمع

اکثراً  مراکز  نیا یما یاخت یاثر  امتنایب بودن طراو بر کناروزمره خود را برآورده یاز د ل اجاتاباشند تا بتوا ند اوت یم

مرور و  وح عبور یط ییاز یبها شده لذا منا آن یراموجب ا زوا و گوشه گ یها ایتفاده کنند و به  وع توا ند از آن ی م

ن ه جا بازاب  ریت دمراکز اکنون م د، بر هر خدم نیا یو معمار یاصالح یاختما  به اماکن و مراکز مختل  و یدیتری تافاک

 ین ایت  اشد و ممکدار یلل گو اگو ع تامعلول. باشد یها م آن یو اجتماع یبه ایت الل نرد دناکشور در راه ری ناو معلول

از  یبخش ایا، دن تماز دیت دا ت اباشد. جدا از علت معلول نیوالد یکاو مسائل ژ ت یکار  مسائل اجتماع  یاز جنگ  یالمند

 واضطرا   را) ظ یفمن یتوا د ا واع خلق و خو یتجربه نشارآور ایت و هر  وع نشار م کی یجسم ییتوا ا ای ییشنوا  یینااب

 ساس عد،ممکن ایت او تامعلول ینرد دارا صورت نیگردد  و در ا زشاو موجب کاه  ا   دی ما جادی( را ایانسردگ

  ببر د یانکبهره   یخو راموناپ یو معنو یاز امکا ات ماد ستنداجا که جا بازان و معلوالن صادر   از آن. دی ما یست یشا

به  اعتماد  یر انزاشادا  و متنوع به منظو طامح جادیخواهد شد. لذا ا ینراوا  یو روو یاجتماع یها باامر موجب آی ناهم

 یبرا یرزشو یها تاامروزه نعال ایت. یالز، و ضرور ینرد و ینن  یاجتماع یو کسب مهارت ها ی ف   اوساس توا مند

ت در جه یملنوان عاپا نراتر گذاشته و به ع یو درما  یحیتفر لهاوی کیبه خود گرنته و از  یکننده ا ناا    تع نامعلول

 العاده کوش  خارق لادل به نامعلول  یکنو  طیدر شرا . ظر صرار گرنته ایت ها مد آن یروا  -یجسما ی ها ییتکامل  اریا

ان یع  ماجتمااجسته در برده و به عنوان انراد بر نارا از ب تااز معلول ی اش یها توا سته ا د و ارت یورزش یها تادر نعال

. نراهم ثر گذار دماع ااجت  ریتوا ند بر انراد د یکه آ ان م یدهد به طور یم  ی. ورزش اعتماد به  ف  معلوالن را انزادشو 

 یازمان ناسئولباشد. م یدر جوامع م ناعامل جذ  معلول نیبهتر ناورزش جهت ایتفاده معلول نهاکردن بستر منایب در زم

 یها تاعلولمی دارا دموجبات شرکت انرا یو نن ییاختما  یارهااضوابط و مع نیدر شهرها الز، ایت با تدو ربطیذ یها

. دینراهم آ ر جامعهها د بودن آن ماامکان یه قیطر نیتا از ا ند ییهل تر  ما یو ورزش یاجتماع یها تارا در نعال یجسما 

 یجسم تاوضع )مطابق با یشهریاز یارهااو مع نیمعلوالن و جا بازان بر ایاس مواز ژهیو یو ورزش یحیتفر ینضا جادیا

 .کند یم ییشده کمک بسزا ادیمعلوالن( به تح ق اهداف 
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