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مقایسه کنیماتیک مفاصل اندام تحتانی در اجرای ضربات پی درپی دولیوچاگی در
افراد مبتدی و حرفه ای
وحید ناصری
کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی
چکیده
مقدمه وهدف :یکی از پر کاربرد ترین تکنیک های تکواندو ،دولیو چاگی (ضربه دورانی با روی پا ) می
باشد.علت استقبال و تمایل زیاد به اجرای دولیو چاگی این است که روی گارد های راست و چپ در حمله
و ضد حمله با هر دو پا ی جلو و عقب و بصورت های گوناگون و متنوع برای تمامی تکواندو کاران قابل
اجرا می باشد از آنجا که ضریب موفقیت رسیدن به هدف در اجرای این تکنیک باال می باشد اجرای مکرر
آن بصورت دو و سه تایی مورد عالقه ی تکواندو کاران می باشد .در این پژوهش با توجه با اینکه امروزه در
اکثر مسابقات تکواندو فرد پیروز کسی می باشد که توانایی خوبی در اجرای ضربات سر دارد و مهارت تکرار
ضربات در حاالت مختلف و شرایط گوناگون در خالل مبارزه را دارد سعی برآن است فاکتورهای بیومکانیکی
در ضربات مداوم دولیو چاگی با یک پا در ورزشکاران نخبه و مبتدی تجزیه و تحلیل گردد تا با استفاده از
این اطالعات به الگوی مناسبی از تکنیک و روش های تمرینی متناسب با آن دست یابیم که در رشد و ارتقا
سطح فنی تکواندو کاران مثمر ثمر باشد .مطالعاتی که تاکنون در زمینه تکنیک دولیوچاگی انجام شده است
با تاکید بر یک ضربه بوده است دراین پژوهش به بررسی ضربات متوالی دولیوچاگی در دو گروه ورزشکاران
نخبه و ورزشکاران مبتدی پرداخته شد.
روش پژوهش :این پژوهش از نوع آزمایشگاهی توصیفی است نمونه آماری این تحقیق شامل  10نفر از
تکواندوکاران مرد حرفه ای و مبتدی بود .نفرات حرفه ای دارای حداقل کمربند مشکی دان  1با بیش از پنج
سال سابقه و دارای عناوین کشوری بودند .نفرات مبتدی نیز جدیدالورود به تکواندو بوده و تکنیک دولیوچاگی
را فرا گرفته بودند .با استفاده از سیستم تحلیل حرکتی  viconشامل دوربین پر سرعت( Hz) 200و
مارکرهای پسیو حرکت مفاصل مچ،زانو و هیپ اندازه گیری شد .وظیفه حرکتی عبارت بود از تکنیک دولیو
چاگی با سه وشش تکرار متوالی به سر و تنه .دادههای کینماتیکی توسط نرمافزار  Nexus 5.1مورد تحلیل
قرار گرفت .برای تحلیل آماری از نرم افزار  SPSSنسخه  1۶و تکنیک  repeated measureاستفاده
شد .برای تجزیه و تحلیل آماری از تست آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد سطح معناداری
در این پژوهش )(P=0/05در نظر گرفته شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که در ضربه سه تایی به تنه مقادیر حرکتی مفصل زانو ) (p=0/035و ران
)(p=0/017در گروه افراد حرفه ای در مقایسه به افراد مبتدی به طور معنی داری باالتر بود.مقادیر دامنه
حرکتی ران ) (p=0/014طی ضربه ی دولیو چاگی شش تایی به تنه در گروه حرفه ای در مقایسه با افراد
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مبتدی باالتر بود .مقادیر دامنه حرکتی دو مفصل مچ پا و ران در گروه افراد حرفه ای در مقایسه با افراد
مبتدی در تکنیک دولیو چاگی سه تایی به سر به طور معنی داری باالتر بود ) (p=0/000مقادیر دامنه
حرکتی ران و زانو طی ضربه دولیو چاگی شش تایی به سر در گروه حرفه ای در مقایسه با افراد مبتدی باالتر
بود  (p=0/000).در گروه حرفه ای دامنه حرکتی مفصل مچ پا طی اجرای دولیو چاگی شش تایی کمتر
از دولیو چاگی سه تایی بود .در گروه حرفه ای دامنه حرکتی مفصل مچ پا و ران طی اجرای دولیو چاگی
شش تایی پایین تر از دولیو چاگی سه تایی می باشد.
نتیجه گیری:آنچه از نتایج پژوهش انجام شده استنباط میشود این است که جهت اجرای موفقیت آمیز
تکنیک دولیو چاگی بصورت پی در پی انعطاف پذیری اندام تحتانی و تقویت عضالت خصوصا عضالت ران
مهم میباشد .و هر چه تکرار ضربات باالتر میرود دامنهی حرکتی کاهش میابد .جهت حفظ تعادل پویا در
حین اجرا نیاز به انعطاف و قدرت عضالت بیشتر حس میشود .بین تعداد تکرارها و دامنهی حرکتی مفاصل
اندام تحتانی نسبت عکس وجود دارد.این بدان معناست که هر چقدر تعداد تکرارها باالتر رود دامنهی حرکتی
کمتر میشود ،کیفیت اجرای مهارت پایین میآید و به طبع آن امکان غافلگیری و ضربه خوردن از حریف
بیشتر میشود .بنابراین مربیان و ورزشکاران باید برای حصول نتیجه مطلوب تمرینات انعطاف پذیری در
مفاصل اندام تحتانی و تقویت عضالت این نواحی با تمرکز بیشتر بر عضالت چهارسر رانی ،همسترینگ و
عضالت عمل کننده در پالنتاز فلکشن مچ پا را بصورت مستمر در دستور کار قراردهند .
کلمات کلیدی  :دولیو چاگی ،کنیماتیک ،حرفه ای،مبتدی
منابع
 .1رواسی ،علی اصغر .)1387( .حرکت شناسی (فیزیولوژی مفاصل) .نشر نرسی.
 .2اکبری ،.محمد ،عباسی ،.مهدی ،هدایتپور ،.عظیم ،راگردی کاشانی ،.ایرج .)1386( .آناتومی
اندام گری دانشجویی .ناشر :جعفری.
Chaung,P., & Ng, G.(2012).Taekwondo training improves the neuromotor
excitability and reaction of large and small muscles.Physical therapy in
sport,13(3),163-169
Estevan,I.,Alvarez,O.C,T.A.V.I.O.,Falco,C.,MolinaGarcia,J.,&Castillo,I.(2012).Impact force and time analysis influenced by
execution distance in a roundhouse kike to the head in Taekwondo.The Journal
of Strengh &Conditioning Research,25(10),2581-2856
Wasik,J.(2011)/Kinematics and kinetics of taekwondo sid kick.Journal of
human kinetics,30,13-20
Nien, Y. H., Chang, J.S.,&Tang, W.T.(2007).The kinematics of target effect
during roundhouse kick in elite taekwindo athletes.Journal of
Biomechanics,40,S781
Hsieh, A., Huang,C. F.,&Huang,C.C.(2012,Janyary).The Biomechanical
Analysis of roundhouse Kick in Taekwondo.In ISBS-Conference Proceedings
)Archive(Vol.1,No.1
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تاثیر خستگی پالنتار فلکشن مچ پا بر سرعت حرکت تغییر پذیری مرکز فشار با
چشمان باز و بسته در دختران تکواندو کار
مریم کورانی
کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج

چکیده
مقدمه :خستگی در عضلله ملی توانلد مکانیسلم هلای مرکلزی یلا محیطلی داشلته باشلد .در خسلتگی
مرکللزی امکللان تولیللد نیللرو توسللط سیسللتم عصللبی مرکللزی کللاهش مللی یابللد .در خسللتگی محیطللی
علی رغم صدور فرمانهلای تولیلد نیلرو از سیسلتم اعصلاب مرکلزی بله عضلله امکلان انقبلا و تولیلد
نیللروی مللدثر در عضللله کللاهش یافتلله اسللت .مکانیسللم هللای خسللتگی در ورزش هللای قللدرتی و
سللرعتی متفللاوت از ورزش هللای اسللتقامتی اسللت .در ورزش هللای قللدرتی و سللرعتی تجمللع اسللید
الکتیللک در عضللله و اسللیدوز حاصللله بلله عنللوان مهللم تللرین مکانیسللم خسللتگی عضللالنی در نظللر
گرفته ملی شلود.هدف مطالعله حاضلر بررسلی تلاثیر خسلتگی پالنتلار فلکشلن ملچ پلا برتغییلر پلذیری
 COPاست تا با توجه به ماهیت نیمله تجربلی تحقیلق بتلوان بله تلاثیر خسلتگی پالنتلار فلکشلن ملچ
پا برتغییرپذیری  COPپلی بلرد .بلا ایلن حلال ایلن سلوال مطلرم ملی شلود کله آیلا خسلتگی پالنتلار
فلکشللن مللچ پللا برسللرعت حرکللت تغییرپللذیری  copتللاثیر دارد هللدف از تحقیللق حاضللر بررسللی
خستگی پالنتار فلکشن ملچ پلا بلر سلرعت حرکلت تغییلر پلذیری مرکزفشلار دختلران تکوانلدوکار ملی
باشد.
روش تحقیقق  :جامعلله آمللاری ایللن تحقیللق را دختللران تکوانللدوکار در رده سللنی  15- 25سللال
تشلکیل دادنللد .تعللداد 20نفلر از درون جامعلله آمللاری کله حللداقل سلله جلسله در هفتلله برناملله تمللرین
ورزشی در رشلته تکوانلدو داشلتند بله صلورت داوطلبانله در ایلن مطالعله شلرکت کردنلد .آزملودنی هلا
سابقه هلیچ گونله آسلیب دیلدگی بله ناحیله سلر ،اخلتالل تعلادلی ،آسلیب دیلدگی در زانلو و ملچ پلا را
نداشته و قبل از شلرکت در مطالعله پرسشلنامه سلالمت پزشلکی را تکمیلل و در صلورت وجلود آسلیب
از شلرکت در آزمونهلا حلذف میشللدند .ابلزار گلردآوری داده هلا صصللفحه نبلرو ( )force plateبللود.
آزمونها در آزمایشگاه بیومکانیک دانشگاه آزاد کلر انجلام شلد .ابتلدا تملامی آزملودنی هلا بلا چگلونگی
طرم تحقیق و انجام روش خسلتگی ملچ پلا و روشلهای انلدازه گیلری پارامترهلای نیلرو و فشلار توسلط
دستگاه صلفحه نیلرو و نحلوه انجلام آزملایش بلر روی دسلتگاه آشلنا شلدند  .آزملایش در  2حاللت بله
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مدت  22ثانیه در دو و ضلعیت چشلم بلاز و چشلم بسلته روی سلطح سلخت بله صلورت دو پلا انجلام و
مرکللز فشللار انللدازه گیللری شللد .داده هللای مرکللز فشللار بللرای حالللت ایسللتادن ،گللاه از طریللق صللفحه
نیروسنج در رایانه ثبت شد .از طریق نرم افلزار اکسلل و وارد کلردن فرملول هلای مربلوط بله ایلن نلرم
افللزار ،تجزیلله و تحلیللل داده هللای خللام بللرای بلله دسللت آوردن میللزان جابلله جللایی و سللرعت مرکللز
فشللار ،بللر روی محللور جللانبی یللا محللور فرونتللال (محللور داخللی -خللارجی)و (محللور قللدامی -خلفلی
محور ساجیتال)برای کلیلۀ نقلاط مرکلز فشلار هنگلام برخلورد پلا بلا صلفحۀ نیروانجلام گرفلت .پلس از
محاسللبه متغیرهللای مربللوط بلله مرکللز فشللار مقللادیر میللانگین ،واریللانس ،انحللراف اسللتاندارد و ضللریب
تغییر داده های دامنه تغییلرات مرکلز فشلار ،طلول مسلیر حرکلت مرکلز فشلار و سلرعت حرکلت مرکلز
فشار در دو راستای داخلی-خلارجی و قلدامی-خلفلی بلرای  5بلار ارزیلابی مرکلز فشلار محاسلبه شلدند.
به منظلور بررسلی تلاثیر خسلتگی موضلعی بلر تغییلر پلذیری مرکلز فشلار در دختلران تکوانلدو کلار بلا
توجه به طرم تحقیلق للذا ،ابتلدا میلزان تغییلرات هلر متغیلر از پلیش آزملون تلا پلس آزملون محاسلبه
گردیللد (اخللتالف ب لین پ لیش آزمللون و پللس آزمللون) سللتس بللا اسللتفاده از آزمللون  tمسللتقل میللزان
تغییرات دو گروه مقایسه شد.
يافته ها :در این مرحلله بلا توجله بله روش جملع آوری داده هلا از آزملون هلای آملاری توصلیفی و و
مقایسه ای جهت تحلیل داده ها اسلتفاده گردیلد(اختالف بلین پلیش آزملون و پلس آزملون) .سلتس بلا
اسللتفاده از آزمللون  tمسللتقل میللزان تغییللرات دو گللروه مقایسلله شللد .نتللایج نشللان داد کلله میللانگین
سرعت حرکت در هلر دو راسلتای قلدامی -خلفلی و داخللی -خلارجی در وضلعیت دوپلا چشلمان بسلته
در پس آزمون گلروه تجربلی اخلتالف معنلی داری بلا گلروه کنتلرل ندارنلد .همچنلین نتلایج نشلان داد
کله واریللانس سللرعت حرکلت ،انحللراف اسللتاندارد سلرعت حرکللت و ضللریب تغییلر سللرعت حرکللت در
راسلتای قلدامی -خلفللی و داخللی-خلارجی در وضللعیت دو پلا بلا چشللمان بسلته در گلروه تجربللی و در
مقایسله بلا گلروه کنتلرل در پلس آزملون افلزایش معنلی داری داشلته انلد(.)t=5.037, P < 0.05
بنابراین ،ملی تلوان نتیجله گرفلت کله خسلتگی موضلعی منجلر بله افلزایش معنلی دار شلاخ هلای
تغییللر پللذیری سللرعت حرکللت مرکللز فشللار در راسللتای قللدامی-خلفللی و داخلللی -خللارجی در وضللعیت
دو پا با چشمان بسته دختران تکواندو کلار ملی شلود و فقلط بلر میلانگین سلرعت حرکلت مرکلز فشلار
در راسللتای قللدامی-خلفللی و داخلللی-خللارجی اثللر معنللی داری نداشللته اسللت .همچنللین در وضللعیت دو
پا با چشلمان بلاز نتلایج نشلان داد کله میلانگین شلاخ سلرعت حرکلت در راسلتای داخللی-خلارجی
واریانس سرعت حرکلت ،انحلراف اسلتاندارد سلرعت حرکلت و ضلریب تغییلر شلاخ

سلرعت حرکلت

در دو راستای قلدامی -خلفلی و داخللی -خلارجی در وضلعیت دو پلا بلا چشلمان بلاز در گلروه تجربلی
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و در مقایسلله بللا گللروه کنتللرل در پللس آزمللون افللزایش معنللی داری داشللته انللدt=5.259, P < ( .
 )0.05اما ،میانگین شلاخ

سلرعت حرکلت در راسلتای قلدامی-خلفلی در وضلعیت دوپلا بلا چشلمان

باز اگر چه اندکی افزایش یافته است اما این افزایش در مقایسه با گروه کنترل معنی دار نبود.
نتیجقه یییی :از آنجایﻰ که دستگاه عصبﻰ مرکزى ،مسدول کنترلتعادل است :لذا مﻰ توان گفت که
خستگﻰ دستگاه عصبﻰ مرکزى مﻰ تواند به کاهش تعادل نیز منجر شود .در زمان خستگﻰ ،وقوع اختالل
موضعﻰ همراه با خستگﻰ های درون عضله ،عالﺋمﻰ را از طریق رشته هاى عصبﻰ آوران به دستگاه عصبﻰ
مرکزى بازپس مﻰ فرستد .مغز نیز به نوبه خود عالﺋم بازدارنده اى را به یاخته هاى عصبﻰ در دستگاه حرکتﻰ
ارسال مﻰ دارد که در نتیجه سبب کاهش بازده کار عضالنﻰ مﻰ شود .از آنجایﻰ که بخشﻰ از کار عضالنﻰ
را دوك هاى عضالنﻰ و اندام وترى گلژى انجام مﻰ دهند و همچنین این اندام ها در حفظتعادل موثرند ،لذا
خستگﻰ مﻰ تواند از این طریق سبب کاهش عملکرد تعادل شود .بیشتر مطالعات نشان می دهند که خستگی
ناشی از تمرین سبب افزایش دامنۀ نوسانات پاسچر ،کاهش توانایی حفظ تعادل و اختالل حس عمقی می
شود .در نتیجه نظر به می رسد که افراد خسته در معر
دارند بنابراین می توان گفت با افزایش شاخ

خطر ضایعات مفصلی به علت کاهش تعادل قرار

های دامنه تغییرات مرکز فشار تعادل کاهش می یابد.

نتللایج نشللان داد کلله خسللتگی موضللعی منجللر بلله افللزایش معنللی دار شللاخ هللای تغییللر پللذیری
سللرعت حرکللت مرکللز فشللار در راسللتای قللدامی-خلفللی و داخلللی -خللارجی در وضللعیت دو پللا بللا
چشمان بسته دختران ورزشکار ملی شلود و فقلط بلر میلانگین سلرعت حرکلت مرکلز فشلار در راسلتای
قدامی-خلفی و داخلی-خارجی اثلر معنلی داری نداشلته اسلت .همچنلین ملی تلوان نتیجله گرفلت کله
خستگی موضعی منجر به افزایش معنلی دار شلاخ هلای تغییلر پلذیری سلرعت حرکلت مرکلز فشلار
در وضعیت دو پا با چشمان بلاز دختلران ورزشلکار ملی شلود .للذا ،خسلتگی موضلعی بلر شلاخ هلای
تغییر پذیری سرعت حرکت مرکلز فشلار (بله غیلر از میلانگین سلرعت حرکلت مرکلز فشلار در راسلتای
قدامی-خلفی) در وضعیت دو پا با چشمان باز در دختران ورزشکار اثر دارد.
کلمات کلیدی :پالنتار فلکشن مچ پا ،تغییرپذیری ،COP ،دختران تکواندو کار
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تاثیر یک دوره تمرینات ترکیبی بر عملکرد کمری لگنی رانی تکواندو کاران مرد
مبتال به کمر درد غیر اختصاصی بر اساس پروتکل NASM
.1سمیه کریمی سیلکانی .2 ،نسرین مرجمکی .3 ،سید نعمت خلیفه
 . 1دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران .
 .2کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده
. 3دکتری مدیریت ورزشی  ،استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی کرج

چکیده
مقدمه و هدف :در میان ورزشکاران رقابتی ،کمردرد شکایت بسیار شایعی است و توانبخشی مناسب بخش
مهمی از مراقبت از این ورزشکاران می باشد .توانبخشی جامع آسیب ستون فقرات ورزشکار ،شامل :تشخی
دقیق و زود هنگام ،درمان متناسب با شدت جراحت ،ارزیابی کامل زنجیره ی حرکتی NASMو تکنیکهای
ورزش برای عواملی که ممکن است مرتبت با آسیب اولیه باشد ،شناسایی موانع روانی و عملکرد زیست
محیطی و پیشرفت از طریق ساخت برنامه توانبخشی ورزش تخصصی می باشد.
روش تحقیق  :تعداد  27آزمودنی که شامل تکواندوکاران مرد مبتال به کمردرد غیر اختصاصی مزمن بودند
به  2گروه کنترل ( )12و تجربی( )15تقسیم شده .انجام  8هفته تمرینات ترکیبی در  4فاز مجزا به آزمودنی
های گروه تجربی پیشنهاد شده .در فاز  1و  2پروتکل تمرینی شامل تمرینات مهاری و انعطاف پذیری با
تمرکز بر عضالت کوتاه شده بوده .در فاز 3تمرکز تمرینات بر فعالسازی عضالت دچار ضعف بصورت مجزا
انجام و در نهایت تمرینات انسجام در فاز  4با تمرکز بر زیر سیستم های عضالنی به پایان می رسد .گروه
کنترل برنامه بازتوانی خاصی را دریافت نکردند .پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شده از هر دو گروه تجربی
و کنترل شامل استفاده از آزمون های اسکات باالی سر ،اسکات با یک پا برای ارزیابی عملکرد کمری-
لگنی-رانی استفاده شده است.
یافته ها  :بعد از اجرای  8هفته تمرینات بازتوانی با توجه به نتایج بدست آمده در پس آزمون می توان اینگونه
عنوان نمود که آزمون های اسکات باالی سر ( )p=0/000و آزمون اسکات با یک پا (، )p=0/000
منجر به بهبود معنا دار عملکرد کمربند کمری-لگنی –رانی شده است.
نتیجه گیری :تمرینات ترکیبی تاثیر معناداری در بهبود عملکرد کمربند کمری –لگنی -رانی تکواندوکاران
مرد مبتال به کمردرد غیر اختصاصی مزمن داشته است.
کلمات کلیدی :کمردرد غیر اختصاصی مزمن ،تمرینات ترکیبی ،زیر سیستم های عضالنی ،آزمون های
__NASM
منابع:
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 علیزاده محمد،  اصیالی، مبان اموزش تمرینا، 2211 ،،اسیکا

 سی لوسی، ای کالرک مایکل.1
 میر،یسین

 چاپ اول، 1311  یتم، انتشارا، فالح محمدی محمد، کریم پور یسین.2
 مرکزی بر میزان، هفته تمرین ثبا6  تاثیر، افضل پور محمد ابراهیم، نیک بین لیال، ایل بیگ سییید.3
درد و
 فصیلنامه علم،  تنه در دانشیوویان دختر مبتال به کمردرد مزمن غیر اختصیاصی،عضیال

 اسیتاام.4

دانشگاه علوم
2 شماره، 1313  تابستان،ییدریه

 پزشک ترب،6

.5

 کمردرد و، میروف محسیین، یاج غالم یمید، اعتمادی فر محمد رضییا، ابراهیم زاده عل رضییا.6
،درمان آن
1382 چاپ اول، گلهای محمدی، انتشارا، دانشگاه علوم پزشک اصفهان، انتشارا.7
. فرهنگ میاصر.  روانپزشک-  ( فرهنگ جامع روانشناس1380 ).  اهلل، نصر،پورافکاری- .8
. 1387  محمد تا پور،، ذکاو، هاجر، یحی جوادیان،  یمید بهتاش، محمد اکبری،  یحی، جوادیان.9
تأثیر.
 تحمل عظالن و ناتوان عملکردی بیماران مشییکوک به ب ثبات، دهنده بر درد، ثبا، تمرینا.10
73-63 18 )65(موله دانشگاه علوم پزشک مازندران. سگمنتال مهره های کمری
11. Aluko Augustine, DeSouza Lorraine, and Janet, The effect of core stability
exercises on variations in acceleration of trunk movement, pain and
disability during an Episode of Acute Nonsoecific Low Back Pain: A Pilot
Clinical Trial, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics ,
2013 by National University of Health Sciences
12. 95
13. Ahmed R, Shakil-ur-Rehman S, Sibtain F. Comparison between specific
lumber mobilization and core-stability exercises with corestability exercises
alone in mechanical low back pain. Pak J Med Sci 2014;30(1):157-160.
14. Andersson GBJ. Epidemiological features of chronic low-back pain. LancetLondon- 1999;581-5.
15. Baratta, R., M. Solomonow, B.H. Zhou, D. Letson, R. Chuinard, and R.
D'Ambrosia. 1988. Muscular coactivation. The role of the antagonist
musculature in maintaining knee stability. Am J Sports Med 16(2): 113-22.
16. Barker LK, Dawes H, Hansford P, Shamley D. (2003). Perceived and
Measured Levels of Exertion of Patients With Chronic Back Pain Exercising
in a Hydrotherapy Pool. Arch Phys Med Rehabil. 84: 1319-1323.
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بررسی و شناسایی شاخص های روانشناختی در استعدادیابی تکواندو
بهزاد حیدرزاده
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه پیام نورری تهران
چکیده
مقدمه و هدف  .فرایند کشف ورزشکار از طریق استعدادیابی  ،یکی از موضوعات مهمی است که امروزه
مسئولین ورزش بیشتر کشورها به دنبال آن می باشند .لذا در ورزش تکواندو  ،کشف افراد مستعد در سنین
پایین  ،ستس هدایت ،کنترل و ارزیابی آنها در صعود به باالترین سطح از مهارت اهمیت زیادی دارد..عوامل
مختلفی برای موفقیت در ورزش وجود دارند که می توان از آنها را اساس و پایه استعدادیابی در ورزش به
کار برد.عوامل پیکری و ترکیب بدنی ،قابلیت های فیزیولوژیک،توانایی های زیست حرکتی ،ویژگی های
روان شناختی و مهارت های ورزشی.
عوامل پیکری
و ترکیب بدن

عوامل زیس
یرکت

شاخص های
استیدادیاب در
ورزش

عوامل
فیزیولوژیک

عوامل
رونشناخت

شکل()1
تعیین ظرفیتهای روانی افراد عامل مهمی است که در تعیین استعداد و موفقیت ورزشکاران نخبه مهم است.
روش تحقی  :در این مطالعۀ مروری که از نوع توصیفی است ،فرایند  ،با جستجوی کلمات کلیدی
استعدادیابی در ورزش ،الگوهای استعدادیابی در مقاالت پایگاه های اطالعاتی معتبرآغاز شد .ستس مطالعات
داخلی ،که اغلب به تعیین شاخ های روانشناختی اثرگذار و هنجاریابی ورزشکاران نخبه پرداخته اند ،رصد
شدند.
12
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يافته ها .:زمانی می توان بهترین و دقیق ترین شناخت را از ساختار استعداد ورزشکار به دست آورد و زوایای
پنهان و نهفتۀ استعداد ورزشکاران را شناخت که نتایج آزمونهای استاندارد استعدادیابی روانشناختی با سایر
شاخصهای استعدادیابی ترکیب شود.
تحقیقات متعددی در مورد تعیین ویژگی های روانی و شخصیتی مطلوب ورزشکاران صورت گرفته و در پرتو
آن ها مشخ شده که انگیزش ،توانایی غلبه بر فشار روانی  ،تمرکز،هوش تاکتیکی  ،شخصیت  ،اعتماد به
نفس و ،از عوامل مهمی هستند که بر عملکرد ورزشکاران  ،چه در زمان مسابقه و چه در طول اجرای
مسابقات ،اثر می گذارند( .)afzalpour, rashidi, & ghasemi, 2014(.شکل شماره )2
هوش
شناخت
اعتماد به

شخص
،
غلبه بر

نفس

عوامل
روانشناخت
توجه و

فشار
روان

تمرکز
انگیزش

ارزيابی
ارزیابی مهارتهای روانشناختی اغلب به عنوان جزء الینفکی از حیطۀ روانشناسی ورزشی کاربردی تلقی می
شود و پژوهشگران به دفعات بر ضرورت وجود ابزارهای معتبر روانشناختی ای که بتواند دامنۀ وسیعی از
مهارتهای ذهنی را اندازه گیری کند ،اشاره کرده اند( Zeidabadi, Rezaee, & Motesharee,
 .)2013از جمله پرسشنامه هایی که برای سنجش و ارزیابی مهارت های روانشناختی استفاده میشوند
میتوان به نسخۀ سوم پرسشنامۀ سنجش مهارتهای ذهنی اوتاوا (  ) omsat3اشاره کرد.این پرسشنامه از
سه زیر مقیاس و چند مهارت روانی در هر زیرمقیاس تشکیل شده است  :مهارتهای روانی پایه (اعتماد به
نفس ،تعهد و هدف گزینی) مهارتهای روان تنی (واکنش به استرس ،آرمیدگی ،کنترل ترس و نیرو بخشی)
و مهارتهای شناختی (تمرکز ،بازیافت تمرکز ،تمرین ذهنی ،تصویر سازی و طرم مسابقه)()nayeri, 2013
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شکل  . ۶نمونه تحلیل تست OMSAT 3
نتیجه یییی :این پژوهش با تمرکز بر حوزة روانشناسی ،اساس کار را بر این فر نهاده است که ابتدا
برای استعدادیابی روانشناختی ،مجموعه ای از ویژگی های روانشناختی خاص مورد احتیا است .ستس،
استفاده از پرسشنامه های روانشناختی ،از جنبه نظری و کاربردی درارزیابی آمادگی روانی میتواند به عنوان
شاخه ای برای استعدادیابی مدثر واقع گردد.
کلمات کلیدی :استعدادیابی،روانشناختی،ارزیابی روانشناختی،تکواندو

منابع
1. afzalpour, M. I., rashidi, e., & ghasemi, e. (2014). Identify and

nurture talents in sports (Vol. 1). tehran: Sport publication.
2. ahmadi, s. (2009). comparing achievement motivation for top and
bottom teams football league. Olympic Quarterly, 17(3), 19-28.
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تأثیر مصرف دوزهای متفاوت کافئین بر سطوح خستگی عضالنی و توان بی هوازی
کاراته کاران دختر حرفه ای
سودابه قاسمی  ،1رضا بهدری* ،2سید کاظم موسوی ساداتی
-1دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد
اسالمی تهران ،ایران  -2استادیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد
تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران-3 ،استادیار رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ،گروه تربیت بدنی و علوم
ورزشی ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران

چکیده
مقدمه و هدف
خسلتگی مهمترین عامل در عدم توانایی فرد برای عملکرد بهتر به ویژه در دوره¬های کوتاه مدت و شلدت
زیاد اسلت که موجب محدودیت عملکرد می¬شلود .یافته های برخی تحقیقات تأثیر مثبت مصلرف کافئین را
بر خسلتگی عضلالنی گزارش کرده¬اند .بر این اسلاس هدف تحقیق حاضلر بررسلی تأثیر مصلرف دوزهای
متفاوت کافئین بر سطوم خستگی عضالنی و توان بی هوازی کاراته کاران دختر حرفه ای میباشد .
روش تحقیق :در این پژوهش نیمه تجربی 30،کاراته کار دختر حرفهای بر اسلاس معیارهای ورود که حداقل
یک بار سلابقه حضلور در اردوی انتخابی تیم ملی کاراته را داشلته اند با نمونه گیری هدفمند انتخاب شلدند.
دامنه سللنی  18تا 25سللالم میانگین و انحراف معیار وزن شللرکت کنندگان ( )57/93 ± ۶/45کیلو گرم و
نمایه توده بدن آنها ( )20/81 ± 1/4بود .به طور تصللادفی به سلله گروه همگن  10نفری (دو گروه دریافت
کننلده ی مکملل  ۶و  9میلیگرم بله ازای هر کیلوگرم از وزن بلدن کلافئین) و دارونملا ( ۶میلی گرم بله ازای
هر کیلوگرم از وزن بدن دکسلتروز) تقسلیم شلدند برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون شلاپیروویلک ،آزمون
لون ،همگنی شیب خط رگرسیون ،و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
نتلایج :یلافتله¬هلای تحقیق نشلللان داد کله تفلاوت معنلاداری بین گروه هلای کنترل و  ۶میلی گرم کلافئین در
سلطوم الکتات م او  ،میانگین و افت توان بیهوازی کاراته کاران دختر حرفهای وجود داشلت( >P) 0/005
اما تفاوت معناداری بین گروه های پژوهش در شللاخ خسللتگی وجود نداشللت( <P). 0/005همچنین
تفاوت معناداری بین گروه های کنترل و  9میلی گرم کافئین در تمامی متغیرها وجود داشلت( >P). 0/005
در نهایت نتایج نشلان داد بین تأثیر مقادیر  ۶و  9میلی گرم کافئین در سلطوم الکتات م او  ،میانگین توان
بی هوازی و خسلللتگی کاراته کاران دختر حرفهای تفاوت معناداری وجود داشلللت( >P) 0/005اما تفاوت
معناداری در افت توان بیهوازی نداشت( <P). 0/005
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نتیجه گیری .:نتایج نشللان داد بین تأثیر مقادیر  ۶و  9میلی گرم کافئین در سللطوم الکتات  ،او  ،میانگین
توان بی هوازی و خسلتگی کاراته کاران دختر حرفهای تفاوت معناداری وجود داشلت اما تفاوت معناداری در
افت توان بیهوازی نداشلت  .به طور کلی با توجه به نتایج تحقیق پیشلنهاد می¬شلود کاراته¬کاران دختر
برای کاهش سلطوم الکتات ،خسلتگی عضلالنی و افزایش توان بی هوازی  45دقیقه قبل از فعالیت ورزشلی
خود بهتر است که از مکمل کافئین در دوز  9میلی گرم استفاده نمایند .
کلمات کلیدی :فعالیت وامانده سللاز ،کافئین ،خسللتگی عضللالنی ،توان بی¬هوازی ،کاراته¬کاران دختر
حرفهای.
منابع:
 .1پارس یان حش تت اه ،محتدعلی قرائت ،پارس یان س تان و عیدی ابرغانی لیال (  .)1395تأثیر مص ر
مكتل کافئین بر بازگشت ب حالت اولی در فعالیت ارگومتر  2000متر روئینگ در ورزشكاران نبه
جوان ،دومین کنفرانس بین التللی ی افت
تحقیقا

ه ای نوین علوم و تكنولوژی ،قم ،مرکز مط الع ا

و

اسالمی سروش حكتت مرتضوی.

 .2ترتیهان ببتیار ،درفش ی بهروز ،حاجی زاده بهزاد ،عهاس ی ار (ر ( .)1388پاس های قلهی -عروقی و
ارتهاط آنها با زمان خس تگی در ورزش فزاینده دس ت و ورزش فزاینده پا در کارات کاران حرف ای
جوان ،نشری علوم زیستی ورزشی  ،شتاره .3
 .3حائری طاهره ،بهپور نار ر ،س یداحتدی محتد ،کیوانلو فهیت  ،پژهان اکهر ،کوش ان محس ن (.)1390
تأثیر مص ر

مكتل بی کربنا

س دیم بر پاس

الکتا  PH ،خون و توان هوازی و بی هوازی

دانشجویان دختر.)2( 3،
 .4فراتی ،حجت و هتكاران ( .)1393تأثیر مص ر

حاد کافئین بر قدر

و استقامت عض النی بازیكنان

فوتهال مرد آماتور.
 .5س ید علی مرتض ی ،س ید مجتهی ،عابدی بهرام (  .)1397مقایس
س روتونین ،دوپامین ،ش اخ

اثر دوزهای مبتلف کافئین بر

خس تگی و توان بی هوازی ورزش كاران نبه کارات کا ،چهارمین

هتایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران.
 .6ش ی االس المی وطنی داریوش ،بلوریان محتد رض ا ،رحیتی رحتان ( .)1394اثرا

حاد مص ر

دوزهای مبتلف مكتل بتاآالنین بر میزان خس تگی عص هی -عض النی و تجتک الکتا
فعالیت ورزشی شدید اینتروال .مجل مطالعا

علوم پزشكی920-912: )11( 2۶ ،

 .7کیاکجوری عاطف  ،جهانی قی قش الغ غالمرض ا (  .)1395تأثیر تترینا
ک افئین بر توان هوازی ،بیهوازی و ترکی

متعاق

اس تقامتی ب هتراه مكتل

ب دنی زن ان  30-40س ال ،اولین هت ایش ملی تحوال

علوم ورزشی در حوزه سالمت ،پیشگیری و قهرمانی.
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نقش رسانه های جمعی در ترویج رشته تکواندو در کشور
دکتر سارا کشکر
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

رسانه ها در معرفی و ترویج رشته های ورزشی و در نتیجه جذب مشتری برای ورزش نقش مهمی دارند.
رشته تکواندو به عنوان یکی از رشته های ورزشی که از جایگاه قابل توجهی در افتخار آوری برای کشور
برخوردار است ،همواره مورد توجه رسانه های جمعی بوده است .هدف تحقیق حاضر شناسایی عملکرد رسانه
در انعکاس هویت رشته تکواندو و ترویج و ترغیب جامعه به شرکت در آن بود .روش تحقیق آمیخته اکتشافی
شامل روش کیفی با استفاده از مصاحبه اسمی و روش پیمایش پرسشنامه ای بود .جامعه در بخش کیفی 27
نفر از متخصصان و ورزشکاران بودند که به شکل هدفمند انتخاب شدند و جامعه در بخش پیمایش شامل
ورزشکاران عضو تیم ملی و دعوت شدگان به اردوی تیمهای ملی بودند که به طور کل شمار مورد توجه
تحقیق قرار گرفتند .ابزار تحقیق در بخش کیفی قلم و کاغذ ،ضبط صوت و سواالت نیمه ساختاریافته و در
بخش کمی پرسشنام ه محقق ساخته ای بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی در جامعه توزیع شد .نتایج
نشان داد که نقش رسانه ها با دو مقوله هویت سازی شامل زیر مقوله های توسعه فرهنگی و شیوه های
مدیریت ورزش و همچنین مقوله ترویج با زیر مقوله های بازاریابی و مشارکت عمومی مشخ گردید و در
ادامه مشخ شد که بیشترین تمرکز رسانه ها در رشته تکواندو مربوط به « تالش برای توسعه فرهنگ
این رشته در جامعه » و «جذب مردم به شرکت و تماشای این رشته» و « تالش برای توسعه رفتارهای
اخالقی از طریق رشته» و کمترین توجه مربوط به «معرفی مشکالت این رشته و تالش برای حل آن» بود.
توجه رسانه ها برای معرفی ارزشهای رشته های ورزشی از جمله رشته تکواندو موجب می شود تا ورزش به
عنوان ابزار فرهنگی برای هدایت جوانان مورد بهره برداری قرار گیرد و از طرفی موجب بازاریابی و جذب
جوانان به این رشته گردد ،اما در این راستا ،توجه به مشکالت و کمبودهای تکواندو موجب توجه مسئولین و
دست اندرکاران به رفع مشکالت این رشته می گردد.
واژه های کلیدی :رسانه ،ترویج ،بازاریابی ،تکواندو
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بررسی تاثیرات استعدادیابی ورزشی و توسعه آن بر عملکرد سیستم مدیریت
فدراسیون ها و سازمان های ورزشی
آرش کوه سنکینی
کارشناس حرفه ای تربیت بدنی -مربیگری تکواندو

چکیده
مقدمه و هدف ،با توجه به اینکه در زمینه ورزش تمامی جوامع نیازمند پیشرفت و توسعه زیرساخت ها
می باشلد ،سلیر صلعودی به سلمت پیشلرفت و خودکفایی ،جوامع و دولت ها را به سلمت ارتقاء و کشلف و
پرورش اسلتعدادهای ورزشلی سلو می دهد .اسلتعداد یابی ورزشلی به منظور باالبردن سلطح عملکرد تیم ها،
مدیریت رقابت ها و بازیکنان ،توسللعه پایدار ،ترغیب و ترفیع روش های شللناختی برای کشللف و پرورش
اسلتعداد های درخشلان ورزشلکاران می باشلد .با شلناخت هر چه بیشلتر و توسلعه پایدار اسلتعدادیابی در زمینه
ورزش ،تاثیرات بسلزایی بر عملکرد سلیسلتم مدیریت فدراسلیون ها و سلازمان های ورزشلی خواهد داشلت .در
این مقاله به بررسلی و مرور تحقیقات انجام شلده در سلطح جهان بر روی سلیسلتم مدیریت سلازمان های
ورزشی و عملکرد آنها نسبت به عوامل تاثیر گذار استعداد یابی پرداخته شده است.
روش تحقیق :پژوهش حاضلر از نوع مروری -توصلیفی اسلت .در این مقاله سلعی شلده اسلت تا با مرور برخی
از مقاالت به چاپ رسلیده در زمینه مدیریت سلازمان های ورزشلی با رویکرد اسلتعدادیابی(شلناسلایی ،جذب،
پرورش ،او عملکرد) دستاوردها و نتایج به دست آمده را بررسی نماید.
نتیجه گیری :سیستم های مدیریت تربیت بدنی سازمان های ورزشی که به خوبی بر اساس اسناد و مقررات
تناسلب اندام و سلن و سلال افراد تنظیم و اداره می شلود ،نقش مهمی در شلناسلایی و پرورش اسلتعدادها
خواهند داشلت .مدیریت سلازمان های ورزشلی با بررسلی عملکرد تیم ها از نظر مبانی نظری و روش های
شلناختی ،پرورش سلطح باالی اسلتعدادیابی را فراهم می کند سلازمان های ورزشلی که به مقوله اسلتعدادیابی
توجه ویژه ای دارند در زمینه رقابت های بین المللی موفقیت بیشلتری کسلب کرده و تداوم ورزش قهرمانی
آنها نسبت به سایر کشور ها بیشتر خواهد بود.
کلمات کلیدی :استعدایابی ،عملکرد،توسعه ،سیستم مدیریت ،سازمان های ورزشی
منابع
1-Evaluation Index System on Performance Management of University HighLevel Wushu Team Based on the AHP- Yi Peng1, Liu Mingming21 Sect. of
P.E, Wuhan University of Technology, Wuhan, P.R.China, 4300702 School of
Physical Education, Hubei University, Wuhan, P.R.China, 430062.
2- Talent Recognition and Development – Elaborating on a Principle Model
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Oleksandr Krasilshchikov, Universiti Sains Malaysia, International Journal of
Developmental Sport Management 11/12/2011.
3- The Feasibility Study of the School-Based Curriculum of Wushu Rank
System on Junior High School Sheng Chen1,a,*, Haidan Li2 and Rui
Xiao3.1College of Physical Education, Chengdu University, Chengdu,
Sichuan, China, Advances in Social Science, Education and Humanities
Research (ASSEHR), volume 170,
2018 Symposium on Health and Education (SOHE 2018).
4- The attitudes of coaches and managers toward talent identification
in Wushu athletes, Arghavan Jalali Farahani, Hossein Sepasi and Mahvash
Noorbakhsh ,College of Physical Education, Islamic Azad University, Karaj
Branch, Karaj, Iran, European Journal of Zoological Research, 2014.
5- Talent Development in Adolescent Team Sports: A Review, Darren J.
Burgess and Geraldine A Naughton, International Journal of Sports Physiology
and Performance, 2010, 5, 103-116.
6- Unnatural Selection: Talent Identification and Development in Sport. Angela
Abbott1, University of Edinburgh, UK, Chris Button, University of Otago, New
Zealand, Gert-Jan Pepping, University of Edinburgh, UK, Dave Collins,
University of Edinburgh, UK, Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life
Sciences, Vol. 9, No. 1, January, 2005.
7- What makes champions? A review of the relative contribution of genes and
training to sporting success, Ross Tucker,1 Malcolm Collins2, 2012, Br J
Sports Med 2012.
8-The Importance of Sports Performance Factors and Training, Contents From
the Perspective of Futsal Coaches, João Serrano1, Shakib Shahidian1, Jaime
Sampaio2, Nuno Leite2, Journal of Human Kinetics volume 38/2013.
9- Research and Practice in Talent Identification and Development – Some
Thoughts on the State of Play, Dave Collins, Áine MacNamara & Andrew
Cruickshank, Institute of Coaching and Performance, University of Central
Lancashire,2017
10- The Evaluation of Athletes’ Achievement Coaching Program of
Measurable Sports (Athletics, Weightlifting, Archery, and Swimming) in
Lampung Province, Ayu Reza Adzalika1 , Soegiyanto2 & Rumini2, Journal of
Physical Education and Sports, (2019)
10-7  ) در پسرانPeak High Velocity(  ارتهاط بین اجزای تیپ بدنی و سن رسیدن ب اون نتو-11
 فصلنام دانش، مجید نیری،2  محتدرضا محتودخانی،2  علی پشابادی،1  امیرحسین براتی،سال ایرانی
.1392  تابستان،2  شتاره،8  دوره،و تندرستی
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بررسی استانداردهای اماکن ورزشی تکواندو استان همدان
عَذرا شههازی کهن .1حهی

هنری2

-1کارشناسی ارشد مدیریت راههردی در سازمانهای ورزشی دانشگاه عالم طهاطهائی
-2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالم طهاطهائی
چکیده
هدف :هدف کلی این پژوهش شلناسلایی و اراﺋه شلاخ ها و اسلتانداردهای مورد نیاز برای مدیریت و بررسلی
استانداردهای اماکن ورزشی تکواندو استان همدان بود.
مقدمه :افزایش آگاهیهای اجتماعی درباره اثرات فعالیتهای ورزشللی در حفظ و ارتقای سللالمتی و توجه
اقشلار مختلف مردم از جمله جوانان به اندام مناسلب و موزون باعت تغییر رفتار ورزشلی مردم شلده اسلت.
دراین زمینه رویکرد فردگرایی ایجاد شده سبب جذابتر شدن فعالیتهای ورزشی متنوع موجود گردیده است.
و این روال باعت تغییر دیدگاههای عرضه کنندگان خدمات ورزشی شده به همین دلیل فعالیتهای ورزشی
آینده در اماکن و تاسیسات بسیار متنوعتری نسبت به اماکن و تاسیسات سنتی انجام خواهد گرفت(.)1ضمن
اینکله برای احلدا املاکن ورزشل لی عالوه بر مطلالعلات الزم برای تعیین نیلاز ،مکلان یلابی و جلانملایی ،امکلان
سلنجی ،و ....برای برنامهریزی و اجرا باید اقدامات دیگری را انجام داد .از جمله درحال حاضلر در کشلورهای
پیشلللرفتله برای برنلاملهریزی و طراحی از کلارگروههلای ذینفع نیز بهره میگیرنلد .مثال در امر طراحی،
کارگروهی با حضلور کارشلناس ،ورزشلکار ،مربی و ...رشلته یا رشلتههایی که قرار اسلت فضلای ورزشلی آن
سلاخته شلود ،جهت تعیین نیازمندیهای ورزشلکاران ،مربیان در زمان آموزش ،تمرین و مسلابقات و ایجاد
شلرایط ایمنی و ایجاد زمینههای خدمات مورد نیاز برای تسلهیل فعالیتهای آنان و حتی جلوگیری از ایجاد
مزاحمت برای اهالی محل از نظر رفت و آمد ورزشللکاران و تماشللاچیان و  ....تشللکیل میگردد .منظور از
اسلتانداردها مدارك رسلمی منتشلر شلده از طرف سلازمانهای زیربط کشلور در مورد مشلخصلات مصلالح و
فرآوردهها و روشهای کنترل این مشلخصلات اسلت .اسلتانداردهای مشلخصلات ،بسلته به مورد ،حاوی تمام یا
بخشلی از قیود و شلرایط مربوط به ابعاد هندسلی ،مشلخصلات فیزیکی ،شلیمیایی،مکانیکی و تکنولوژیکی مورد
نظر مواد ،مصلللنوعلات و تولیلدات و رواداریهلای آنهلا میبلاشل لنلد .در اسل لتلانلداردهلای آزملایش و کنترل
مشلخصلات ،روشهای آزمایش مواد ،مصلالح و فرآوردهها به منظور بررسلی کمی و کیفی مشلخصلات آنها و
چگونگی ارزیابی و پذیرش مواد ،مصالح و فرآوردهها برمبنای نتایج حاصل از آزمایشها ،شرم داده میشوند.
اجرای مطلوب برنامههای ورزشلی و فعالیتهای بدنی مسلتلزم فراهم بودن مجموعهای از شلرایط و امکانات
همچون فضلاها ،تجهیزات و وسلایل اسلتاندارد اسلت( .)2توجه به مسلاﺋل مربوط به ایمنی و بهداشلت اماکن
ورزشلی و بهبود آن میتواند منجر به ارتقای سلطح کمی و کیفی عملکردهای ورزشلی و جذابیت رقابتها و
فعالیتهای تفریحی و آموزشی گردد()3
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روش تحقیق :روش تحقیق توصیفی و از شاخه تحقیقات میدانی است که به روش دلفی انجام گرفته است.
شلاخ ها به روش دلفی از طریق مجموعهای از مصلاحبهها و پرشلسلنامهها شلناسلایی شلدند .ابزار اندازهگیری
مصللاحبه و پرسللشللنامه تعدیل یافته پانتزا و همکاران( )2003بود که پایایی آن  %89به دسللت آمد .برای
انتخاب شلرکت کنندگان برای هردو مصلاحبه و پرسلشلنامه از نمونههای هدفمند انتخاب شلد .جامعه آماری
شامل مدیران تاسیسات و سالنهای ورزشی ،داوران ورزشی و کارشناسان ورزشی و ورزشکاران بودند که به
طور هدفمند در همدان انتخاب شدند.
یافتهها :بررسللیهای انجام شللده با نشللانگر  8متغیر عمده شللامل :ارزیابی شللرایط تمرین( ،)4/7۶بازبینی
تجهیزات و امکانات( ،)4/51ارتباط موثر با تماشلاچیان( ،)4/73تدارك تسلهیالت رفاهی( ،)4/48اموزشهای
عمومی( ،)4/3۶محیط بیرونی ورزشگاهها( ،)4/39آموزش ویژه( ،)4/88نصب سیستمهای محافظتی(.)4/41
نتیجهگیری :نتایج نشلان داد که وضلعیت اسلتانداردهای اماکن ورزشلی تکواندو اسلتان همدان از نظر همه
مولفههای تحت بررسی در مقایسه با استانداردها به طور معنی داری در سطح متوسطی قرار داشتند .مدیران
ورزشی باید از استانداردها و شاخ ها برای تعیین الویتهای ایمنی براساس اهمیت ویژه آن در ورزشگاهها
اسلتفاده کنند .توسلعه صلنعت اسلتانداردسلازی در ورزش به اقتدار قانونی سلازمانهای ورزشلی در پیروی اعضلا
و اراﺋه برنامههای جامع ایمنی در ورزش نیاز دارد ،مسئلهای که آقای استل( )2002برآن تاکید دارد.
کلمات کلیدی :اماکن ورزشی ،استاندارد سازی،اراﺋه شاخ ها ،عملکردهای ورزشی ،ورزشکاران.
منابع

 .1فارسلی ،علیرضلا زمانی ثانی ،سلید حجت فتحی ،زهرا " .)1391( ،بررسلی و مقایسله اسلتانداردهای ایمنی فضلاها و
تجهیزات ورزشی مدارس مختلف شهر و اراﺋه راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکالت احتمالی و استفاده بهینه از
آنها" .مدیریت ورزشی .ش ،14ص .۶5-89
 .2جاللی فراهانی ،مجید" .)1388( ،مدیریت اماکن تاسیسات ورزشی" .دانشگاه تهران.
 .3قوام ،عبدالعلی " .)1389( ،چگونگی استفاده از الگوهای ارتباطی برای برقراری نظم و امنیت اجتماعی شهروندان".
مجله نظم و امنیت اجتماعی ،شماره  ،1ص .2-۶
 .4نادریان جهرمی ،مسلعود" .)1388(،مدیریت منابع انسلانی در سلازمانهای ورزشلی" .انتشلارات مجتمع آموزش عالی
جهرم .ص .۶7-۶9
.5Doerries, D. B. and Foster, V. A. (2005). "Essential Skills for novice
structural family therapists: a Delphi study of experienced practitioners
perspectives". The family journal: counseling and therapy for coples and
families. 13 (3. P. 259-265 (on line). Available: http://tfj. Sagepub. Com/ cgi/
reprint/ 13/ 3/ 259.
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نقش مدیریت منابع انسانی سبز با توجه به بعد اجتماعی توسعه پایدار در وزارت
ورزش و جوانان کشور
پریسا ساریخانی ،1حبیب هنری ، 2جواد

شهالیی3

-1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران (.نویسنده مسئول)-2 ،دانشیار مدیرت ورزشی دانشگاه عالمه
طباطبایی ،تهران( استاد راهنما)-3 ،دانشیار مدیرت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران( استاد مشاور)

چکیده
مقدمه و هدف :جوانان کشلور امروزه سلازمان¬ها از تمام جهات به پذیرش مدیریت سلبز پرداخته و یکی از
این زمینه ها ،مدیریت منابع انسلانی اسلت و فعالیت¬های منابع انسلانی باید سلازمان¬ها را در رسلیدن به
هدف¬های سلبز یاری کنند .از آنجایی¬که هدف اصللی مدیریت منابع انسلانی سلبز در هر سلازمانی کمک
به عملکرد بهتر در سلازمان برای نیل به اهداف سلازمان اسلت و همچنین بهبود بخشلیدن به مشلارکت مدثر
افراد به طریقی اخالقی و مسلئوالنه ازنظر اجتماعی در سلازمان اسلت .این فعالیتها عالوه بر اینکه منجر به
کارایی و اثربخشل لی ،کاهش هزینه ،ایجاد همکاری در بین کارکنان و پایداری میشلللود موجب ایجاد یک
مزیت رقابتی برای سلازمان نیز میگردد .توسلعه پایدار اجتماعی تداوم تمدنی می باشلد که درآن انسلان ها
توزیع عادالنه بین اغنیا و فقرا را شللاهد بوده و بهبود کیفیت زندگی حاصللل آن اسللت .کاهش تنش های
اجتماعی ،شلیوه سلازمان دهی سلازگار با شلرایط اجتماعی ،برابری برای گروه های نژادی  ،قومی و مذهبی،
حقو انسللانی ،آموزش و آگاهی های زیسللت محیطی ،ترویج نقش خانواده و اجتماعات ،حقو س لیاس لی،
مشلارکت و ترویج ارزش های اجتماعی از محورهای اصللی این بعد از توسلعه پایدار هسلتند .همچنین توسلعه
اجتماعی یکی از مهمترین موضللوعاتی اسللت که امروزه توجه مدیران را به خود معطوف داشللته اسللت .لذا
هدف از انجام تحقیق حاضلر بررسلی نقش مدیریت منابع انسلانی سلبز با بعد اجتماعی توسلعه پایدار وزارت
ورزش بود .
روش تحقیق  :این پژوهش توصلیفی و از نوع همبسلتگی بود که جامعه آماری آن شلامل مدیران و کارمندان
سلتادی وزارت ورزش و جوانان کشلور بودند که حجم جامعه حدود  1200نفر بود .طبق جدول مورگان 297
نفر از روش نمونه¬گیری تصلادفی سلاده انتخاب شلدند .ابزار اندازه¬گیری شلامل پرسلشلنامه¬های مدیریت
منابع انسلانی سلبز سلخاوالکر و تادانی ( )2013و توسلعه پایدار کارکولیان ،اسلاکر و هالک ( )2015بود.جهت
بررسلی پایایی از ضلریب آلفای کرونباخ اسلتفاده شلد و میزان آلفای کرونباخ هر دو متغیر بیشلتر از مقدار معیار
 0/7بود .جهلت تجزیله و تحلیلل داده¬هلا از آملار توصل لیفی (فراوانی و درصلللد فراوانی ،میلانگین و انحراف
اسلتاندارد ،کولموگروف-اسلمیرنوف) و آمار اسلتنباطی (آزمون همبسلتگی پیرسلون و رگرسلیون خطی سلاده)
استفاده شد .همچنین جهت تحلیل از نرم افزار اس پی اس اس نسخه  25استفاده گردید.
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یافته ها  :نتایج نشللان داد که بین مدیریت منابع انسللانی سللبز با توسللعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان
رابطه وجود دارد .یافته ها نشللان داد تاثیر مدیریت منابع انسللانی سللبز بر مولفه اجتماعی تایید می شللود
(>p). 0/05جهت تاثیر مثبت اسلت که نشلان می دهد افزایش مدیریت منابع انسلانی سلبز با افزایش بعد
اجتماعی توسلعه پایدار همراه اسلت .شلدت تاثیر برابر با  0/539اسلت .آماره  Fبدسلت آمده معنی دار اسلت که
نشلان از برازش مناسلب مدل رگرسلیونی دارد .مقدار آماره دوربین واتسلون برابر با  1.95اسلت که نشلان می
دهد هم خطی سلریالی بین مقادیر باقیمانده وجود ندارد .ضلریب تعیین بدسلت آمده برابر با  0/28اسلت که
نشلان می دهد مدیریت منابع انسلانی توانسلته اسلت  28درصلد از واریانس بعد توسلعه اجتماعی را تبیین کند.
معادله رگرسیونی در ادامه آمده است :
(1.32 +مدیریت منابع انسانی سبز)  = 0/۶80توسعه اجتماعی
معادله رگرسلیونی نشلان می دهد که مقدار ثابت برابر با  1.32اسلت که بر اسلاس نمره غیراسلتاندارد مدیریت
منابع انسانی سبز با ضریب  ،0/۶80می توانیم نمره توسعه اجتماعی را پیش بینی کنیم.
نتیجه گیری :به طور کلی نتایج نشلان داد که مدیریت منابع انسلانی سلبز با بعد اجتماعی توسلعه پایدار وزارت
ورزش و جوانلان رابطله وجود دارد .در قلاللب نظر ،می¬توان از این نتلایج در جهلت تکمیلل مبلانی این حوزه
بهره برد .در قلاللب عملل نیز ،ملدیران سلللازملان¬هلای ذی¬ربط می¬تواننلد از این نتلایج در جهلت توسل لعله
اجتماعی وزارت ورزش و جوانان استفاده کنند.
کلمات کلیدی :توسعه پایدار ،توسعه اجتماعی ،مدیریت منابع انسانی سبز ،وزارت ورزش و جوانان.
منابع:
 .1اسلتلتا ،اندرو ( .)2002تجربیات کشلور کاسلتاریکا در زمینه شلاخ های توسلعه پایدار .ترجمه :نشلاط حداد
تهرانی و ناصر محرم نژاد ( .)1381تهران :انتشارات سازمان حفاظت از محیط زیست.
 .2آیباغی اصلفهانی ،سلعید ،حسلنی ،علی اکبر ،حسلینینیا ،سلیدرضلا .)1397( .مدیریت منابع انسلانی سلبز الگویی
برای پایداری در سللازمانهای ورزشللی (مورد مطالعه :اداره کل ورزش و جوانان اسللتان خراسللان شللمالی)
مدیریت منابع انسانی در ورزش328-309 :)2(5 :
 .3توکلی ،عبداهلل ،هاشللمی ،علیرضللا ،ثابت ،عباس ،رازقی ،سللعید ( .)1397اراﺋه مدل سللاختاری مدیریت منابع
انسانی سبز برمبنای نظامهای مدیریت منابع انسانی .پژوهشهای مدیریت منابع انسانی.104-77 :)1(10 ،

4. Chaudhary, R. (2020). Green human resource management and employee
green behavior: an empirical analysis. Corporate Social Responsibility and
Environmental Management, 27(2), 630-641.
Sakhawalkar, A., & Thadani, A. (2013). To Study the Current Green HR
Practices and There Responsiveness among the Employees of IT Sector in
Pune Region. International Journal of Science and Research, 4(4),324-328.
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سیطره همه گیری  COVID-19بر المپیک و تاثیر آن بر رشته مدال¬آور تکواندو
حسین عبدالملکی ،1سید نعمت
-1استادیار مدیری

خلیفه1

ورزش  ،واید کرج ،دانشگاه آزاد اسالم  ،کرج ،ایران

چکیده
مقدمه و هدف
همهگیری ویروس کرونا ( )COVID-19از تمامی جوانب زندگی مردم دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده
است (آقازاده و همکاران .) 1399 ،پاندمی کرونا ویروس شوکی را در سراسر دنیا به راه انداخته ،بهداشت
عمومی را به حالت اورژانسی درآورده ،باعت فوت هزاران نفر شده و براساس هشدارهای صندو بینالمللی
پول ،اقتصاد جهانی را به شدیدترین رکود رسانده است (نوروزی سید حسینی .)1399 ،ورزش نیز از این قاعده
مستثنی نیست ،فاصله گذاری اجتماعی جهت محدود کردن شیوع ویروس کرونا بر برنامه زمانی رقابتهای
فردی و تیمی ورزشهای مختلف (از خود ورزشکار گرفته تا پوشش رسانهای و تبلیغات و غیره) تاثیر میگذارد
(ریزوندی و همکاران 1399،سلیمانی و همکاران .)1399 ،عالوه بر تعطیلی لیگها و رویدادهای ورزشی در
تمام دنیا ،بازیهای المتیک تابستانی  2020توکیو نیز یک سال به عقب افتاده است (طیبی و همکاران،
 .)1399از طرفی ،تکواندو ،یکی از رشته های مدال آور برای ایران در بازی های المتیک بوده است و از سال
 2000با قرار گرفتن این رشته در فهرست رسمی رقابتهای المتیک ،همواره برای کشوران مدال آور بوده و
تعطیلی باشگاه های ورزشی تکواندو در پی اپیدمی ویروس کرونا می تواند باعت صدمات زیادی به این رشته
مدال آور در بازی های المتیک پیش رو شود .همچنین ،این امکان وجود دارد برای مدت زمان طوالنی این
ویروس در کشور ما وجود داشته باشد که ضرورت انجام این تحقیق را دو چندان کرده است ،لذا سوال اصلی
تحقیق به شرم زیر است :همه گیری ویروس کرونا چه تاثیری بر رشته تکواندو خواهد داشت
روش تحقی
هدف این پژوهش شناسایی مخاطرات تکواندو ایران در مواجهه با همه گیری ویروس کرونا است .برای این
منظور از روش دلفی فازی استفاده شد .پنل دلفی این تحقیق شامل  14مرد و  4زن بود 4 ،نفر دارای رتبه
علمی استاد 5 ،نفر دانشیار 9 ،نفر استادیار بودند.
~
در این تحقیق برای انتخاب شاخ های کلیدی از معیار )𝐴(𝐷و حد آستانه  0/7استفاده شد.
~
) 𝐴𝑈 𝐴 = ( 𝐿𝐴 , 𝑀𝐴 ,
) 𝑖𝐴𝑋 (𝑛𝑖𝑚 = 𝐴𝐿 𝑛𝐴𝑋 ×;𝑈𝐴 = 𝑚𝑎𝑥( 𝑋𝐴𝑖 );𝑀𝐴 = 𝑛√𝑋𝐴1 × 𝑋𝐴2 ×. . .
𝐴𝑈 ( 𝐿𝐴 + (4 × 𝑀𝐴 ) +
= ~)𝐴(𝐷
6
اگر  𝐷(𝐴)~ ≥ 0/7شاخ انتخاب می شود.
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اگر 𝐷(𝐴)~ < 0/7شاخ حذف می شود (عبدالملکی و همکاران.)2018 ،
چون این طرم پژوهشی در دوران همه گیری ویروس کرونا صورت پذیرفت ،به منظور رعایت فاصله گذاری
اجتماعی ،سواالت برای هر  18نفر از طریق نرم افزارهای پیام رسان (واتس اپ و تلگرام) ارسال شد و از آن
ها خواسته شد با جزﺋیات به سواالت پاسخ دهند .پاسخ های آن ها جمعآوری و با استفاده از روش های
مناسب تجزیه و تحلیل شد.
يافته ها
سوال اول :با همه یییی ويیوس کیونا تکواندو ايیان با چه مخاطیاتی روبیو شده است؟
در این سوال از اعضای گروه درباره مخاطرات ایجاد شده بر اثر ویروس کرونا در بخشهای مختلف تکواندو
ایران ،پرسیده شده بود .نتیجه پاسخها به سواالت متن باز در مرحله اول ،استخرا 11حوزه بود که بطور
کامل در شرایط مخاطره قرار گرفته بودند.
جدول  .1نتایج روش دلفی فازی سوال تحقیق
حوزه

بخش فعالیت
های ورزشی

بخش
محصوالت
ورزشی

بخش ترویج
ورزش

یويه
کسب و کارهای خصوصی ورزشی :انواع باشگاه های ورزشی
آماتوری و حرفه ای ،برگزار کنندگان رویدادهای ورزشی
سازمان های ورزشی دولتی :وزارت ورزش و جوانان ،اداره های
کل ورزش و جوانان استان و شهرستان ها
سازمان های ورزشی غیرانتفاعی :فدراسیون و هیات های ورزشی
استان و شهرستان ها
مراکز آموزش ورزش :دانشگاه علمی کاربردی تکواندو ،آکادمی
های ورزشی تکواندو ،مربیان خصوصی
تجهیزات ورزشی :کارگاه های تولیدی تجهیزات ورزشی ،
فروشگاه های تجهیزات ورزشی
پوشاك ورزشی :کارگاه های تولیدی البسه ورزشی ،فروشگاه های
البسه ورزشی
بخش عملکردی ورزش :مربیان تکواندو ،مراکز پزشکی –
ورزشی ،اماکن ورزشی ،ورزش همگانی
رسانه ها :رادیو و تلویزیون (نداشتن محتوا) ،روزنامه ها و نشریات
چاپی ورزشی ،پخش مسابقات زنده رادیو و تلویزیونی ،برنامه های
زنده مهمان محور
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شاخص
~)𝐴(𝐷
0/834
0/871
0/7۶9
0/78۶
0/882
0/8۶4
0/878
0/811
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حامیان مالی :حامیان مالی لیگ تکواندو ،حامیان مالی باشگاه های
ورزشی حرفه ای ،حامیان مالی شخصی ورزشکاران
تبلیغات و صحه گذاری :گردشگری ورزشی ،صحه گذاری
ورزشکاران ،صحه گذاری تیم ها ،صحه گذاری سازمان های
ورزشی ،تبلیغات محیطی رویدادهای ورزشی
رویدادهای ورزشی تبلیغاتی :بازی های دوستانه ملی و باشگاهی
چند جانبه

0/799
0/741
0/804

نتایج پاسخ ها به سواالت متن باز در مرحله دوم ،استخرا  11حوزه بود که از نظر متخصصین مدیریت
ورزشی ،مهم ترین حوزه ها ارزیابی شده بود.
سوال دوم :تاکتیک های مورد نیاز بیای کاهش اثیات منفی اين ويیوس بی تکواند کشور
چیست؟
در این سوال از اعضای گروه درباره تاکتیک های مورد نیاز برای کاهش اثرات منفی ویروس کرونا بر تکواندو
ایران پرسیده شده بود .نتیجه پاسخها به سواالت متن باز در مرحله اول ،استخرا  ۶تاکتیک بود که باعت
کاهش اثرات منفی همه گیری ویروس کرونا بر تکواندو کشور می شوند که به شرم جدول  2مشخ شدند.
جدول  .2نتایج روش دلفی فازی سوال دوم تحقیق
شاخص
~)𝐴(𝐷

یويه
و

حمایت مالی دولت از کسب و کارهای خصوصی ورزشی (کمک های بالعو
وام های بانکی دراز مدت و بدون بهره)
تحت پوشش بیمه قرار دادن نیروی انسانی بیکار شده توسط بیمه ها
انجام بازدیدهای منظم از اماکن ،تاسیسات و تجهیزاتی که نیاز به مراقبت دارند
ترویج فرهنگ ورزش در خانه در فضای سایبری و رادیو و تلویزیون دولتی
توسعه زیرساخت های ورزش های الکترونیک (آنالین و آفالین)
آمادگی سازمان های ورزشی برای موارد مشابه در آینده(برنامه ریزی و سیاست
گذاری مناسب برای پیش بینی و کاهش مخاطرات آتی مشابه)

0/8۶۶
0/733
0/750
0/722
0/789
0/811

بحث و نتیجه یییی
این تحقیق به بررسی مخاطرات تکواندو ایران در مواجهه با همهگیری ویروس کرونا پرداخت و از جنبههای
مختلف تاثیر این مهمان ناخوانده را مورد بررسی قرار داد .در ابتدا به شناسایی حوزههای مختلف این ورزش
پرداخته شد که با شیوع ویروس کرونا دچار مخاطره شدند .یافتههای تحقیق نشان داد  11حوزه از اهمیت
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بیشتری برخوردارند و همه آنها ،مهم ارزیابی شدند همچنین اعضای گروه درباره تاثیرگذاری آنها سطح
اطمینان تقریبا باالیی داشتند .بیش از  ۶ماه از شیوع بیماری کرونا در ایران میگذرد و همهگیری این ویروس
تمامی مسابقات ورزشی را تحت تاثیر خود قرار داده است .تعویق یک ساله المتیک توکیو و یورو  2020تنها
بخشی از تاثیر این ویروس بر دنیای ورزش است ،تعویقی که باعت شده برگزارکنندگان این بازیها با
ضررهای مالی هنگفتی مواجه شوند .تعلیق لیگهای مختلف ورزشی در سرتاسر جهان در چند ماه گذشته هم
باعت شده منابع درآمدی با کاهش چشمگیری مواجه شود و آینده مالی آنها را هم به خطر بیاندازد .از طرفی
تعطیلی باشگاه های تکواندو در کشور باعت افت آمادگی جسمانی و تکنیکی ورزشکاران خواهد بود ،که این
امر می تواند اثرات منفی در خصوص مدال آوری این رشته نه تنها در بازی های المتیک پیش رو ،بلکه
ممکن است در المتیک های بعدی نیز تاثیر منفی داشته باشد.
در نهایت در این تحقیق تاکتیکهای مورد نیاز برای کاهش اثرات منفی دوران همهگیری ویروس کرونا
مورد بحت قرار گرفت .نتایج نشان داد  ۶تاکتیک برای کاهش اثرات منفی دوران همهگیری ویروس کرونا
مثمرثمر خواهند بود .دولت میتواند با راهاندازی انواع صندو های حمایتی و سهیم کردن بیمهگران بر تحت
پوشش قرار دادن ریسکهای سرمایهگذاری اعتباری و راهاندازی کسب و کارها باالخ کسب و کارهای
دیجیتالی نقش صنعت بیمه در اقتصاد ورزش کشور را افزایش دهد .کارکرد این صندو ها مانند صندو
حواد طبیعی خواهد بود زیرا ریسک ورشکستگی انواع سرمایهگذاری و تسهیالت کسب و کارهای
غیرسوداگرانه را تحت پوشش قرار میدهد .دولت میتواند امکان انتشار انواع بیمهنامههای عمر متصل به
سرمایهگذاری و همچنین سازوکارهای الزم برای انتشار اورا قرضه ریسک را با هدف کاهش ریسک فعالیت
اقتصادی کشور فراهم کند .مدیران ورزشی ،مسئوالن مرتبط با اماکن ورزشللی و سرپرستان و متصدیان
اماکن ورزشی با شللناخت هر یللک از عوامل مدثر در افزایللش بهره وری اماکن ورزشللی ،در زمینۀ
تقویللت و ارتقای دانللش و توانایی های خود بکوشللند .همچنین بللا توجه به این کلله مدثرتریللن و
مهمترین اولویت در افزایش بهرهوری اماکن و تأسیسللات ورزشللی ،نیروی انسللانی متخص اسللت
مدیران ورزشی و مسللئوالن باید زمینه های الزم بللرای ادارة اماکللن و تأسیسللات ورزشللی توسللط
نیللروی متخصلل و آمللوزش دیده را فراهللم کنند ،تا بتللوان از حداقل داشللته های موجود به طور
مطلوب و مناسب استفاده و محافظت کللرد و در جهت ارتقای بهرهوری اماکن ،تأسیسللات و تجهیزات
ورزشللی قدم برداشللت .همچنین مدیران با بهرهگیری از سیستم نگهداری پیشگیرانه 1که یکی از انواع
سیستمهای نگهداری و تعمیرات است میتوانند اولویت خود را به برنامهریزی مدون تعمیر و سرویس
تجهیزات و قطعات قبل از خرابی معطوف داشته و با تدوین دستورالعملهای مناسب به انجام سرویسها،
بازدیدهای دورهای و بررسی قطعات بتردازند .یکی از مهمترین تبعات شیوع ویروس کرونا در کشور ،تحت
تاثیر قرار گرفتن فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارهای مختلف است .اگرچه این ویروس ،تمام کشور را
درگیر خود کرده و آحاد مختلف جامعه را در معر خطر قرار داده اما به نظر میرسد بعضی از اقشار ،بیشتر
preventative maintenance
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 رکود اقتصادی حاصل از گسترش، در حقیقت.در معر آسیبها و فشارهای اقتصادی حاصل از آن هستند
 زیرا اوال نیازهای. طبقات پایین جامعه و افراد فقیرتر و محروم را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد،این بیماری
 بیشتر وابسته به درآمد جاری، به دلیل عدم برخورداری از سرمایههای انباشتشده،اقتصادی این دسته از افراد
 به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش،و روزانه آنان است درآمدی که در دوران فراگیری این ویروس
 سبک زندگی و امکانات طبقات پایینتر به گونهای است که قدرت انتشار و، ثانیا.قابل توجهی یافته است
 در چنین مواقعی است که حضور موثر و به موقع.اثرگذاری این بیماری در میان این طبقات بسیار بیشتر است
 میتواند کمک شایانی به این قشر کرده و از رسیدن آسیبهای جدی اقتصادی و اجتماعی جلوگیری،دولت
.نماید
•

•

•

•
•

•
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 هفته تمرین مقاومتی و عصاره خارخاسک بر قدرت و توان انفجاری عضالت8 تاثیر
پایین تنه تکواندوکاران جوان
3نادعلیان

 فروغ، 2 دکتر علی حسنی،1علی رضائی
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-1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش از دانشگاه رنعتی شاهرود -مربی و داور رستی فدراسیون
تكواندو -2دانشیار دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رنعتی شاهرود-3کارشناس مدیریت
ورزش دانشگاه آزاد واحد شاهرود  -مربی و داور رستی فدراسیون تكواندو

چکیده
مقدمه و هدف :فعالیت و رقابت¬های ورزش لی درکنار فواﺋد سللودمندشللان به علت ماهیت اسللترس لی خود
موجب برهم خوردن موقت همئوسلتاز می¬شلوند که در صلورت عدم رعایت اصلول علم تمرینی شلاید آثار
تخریبی نیز به همراه داشلته باشلد .ورزشلکاران تمایل زیادی برای مصلرف مکمل¬های نیروزا دارند تا بتوانند
انرژی مورد نیاز خود را برای انجام فعالیت¬های ورزشی طوالنی مدت تامین کنند .لذا هدف پژوهش حاضر
بررسی تاثیر  8هفته تمرین مقاومتی و استفاده از عصاره خارخاسک بر قدرت و توان انفجاری تکواندو کاران
جوان می¬باشد.
روش تحقیق :تعداد  ۶0نفر از تکواندو کاران جوان که دارای حداقل کمربند قرمز به باال و رده سنی بین 15
تا  20سلال و ) BMI ( Kg/m2 62/1+14/20می¬باشلد .بصلورت داوطلبی در برنامه شلرکت داده
شلده¬اند و سلتس به صلورت تصلادفی در  4گروه :تمرین بدنسلازی و تکواندو بدون مکمل ،مصلرف مکمل
خارخاسلک ،تمرین تکواندو بهمراه مصلرف مکمل خارخاسلک و تمرین تکواندو بدون مکمل تقسلیم شلدند.
برنامه گروه تمرینات بدنسلازی و تکواندو بدون مکمل شلامل (اجرای تمرینات پرس پا ،اسلکات ،جلو پا ،سلا
پا و پشت پا در سالن بدسازی و انجام تمرینات طبق روال گذشته تکواندو) گروه مکمل :مصرف مقدار 3/21
میلی¬گرم به ازای وزن بدن در هر روز ،گروه تمرین بدنسللازی و تکواندو به همراه مصللرف مکمل برنامه
گروه تمرین تکواندو با مکمل شللامل (انجام تمرینات بدنسللازی و تمرینات تکواندو طبق روال گذشللته و
مصلرف مکمل را انجام دادند) و برنامه گروه تمرین تکواندو بدون مکمل شلامل (تمرینات طبق روال گذشلته
تکواندو) .یلک هفتله قبلل و یلک هفتله پس از اجرای برنامه تمرینی از شلللرکت-کننلدگان آزمون¬های مورد
نظر گرفته شلد .داده¬ها در نرم افزار  spss23در سلطح معناداری  p>0.05مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
یافته¬ها :نتایج حاصلل از تحقیق نشلان می¬دهد که هشلت هفته تمرین مقاومتی و عصلاره خارخاسلک بر
روی توان انفجاری تکواندو کاران جوان تأثیر معناداری نداشلته اسلت ولی بر روی قدرت عضلالت پایین تنه
تکواندو کاران جوان دارای تأثیرات معناداری بوده است.
نتیجه گیری :بنابراین هشلت هفته تمرین مقاومتی و مصلرف عصلاره خارخاسلک بر قدرت عضلالت پایین تنه
تکواندوکاران موثر بوده است.
واژه¬های کلیدی :تمرین مقاومتی ،عصاره خارخاسک ،توان انفجاری ،قدرت ،تکواندوکار
منابع:
باقری پر مهر ،پگاه ،)1391( ،اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصللاره آبی خارخاسللک بر آنزیم های کبدی در
رت های نر سالم ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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روغنی  ،مهرداد ،امید مالیری لل سهیل،امید مالیری لل صالح  :اثر مصرف خوراك میوه گیاه¬ی خارخاسک
بر یادگیری و حافظه موش صللحرایی دیابتی تعیین نقش پراکسللیداسللیون لیتیدی مجله دانشللگاه علوم
پزشکی گیالن ،دوره بیست و دوم ،فروردین  : 1392شماره  88 : 85ل 95
عطاﺋی  ،لیال ،دکتر معطرلل فریبرز  ،دکتر حناچی لل پریچهر ،سحرخیزلل معصومه ،قاسمتور لل زینب سادات،
عطایی  ،آتوسلا :بررسلی تاثیر عصلاره گیاهان زنجبیل ،خارخاسلک ،جنکوبیلوبا ،جین سلینگ و سلویا در توان
هوازی ورزشکاران استقامتی ورزش و علوم زیست حرکتی.بهارو تابستان :1389شماره 55-48: 3
صللفرزاده  ،علیرضللا :تاثیر تمرین مقاومتی با بار فزاینده بر غلظت سللرمی  A-FABPو آپولیتوپروتئین A-I
موش های صحراﺋی نر :فیزیولوژی ورزشی  ،بهار : 1393شماره122-109 : 21
علیجانی ،عیدی  .)1384( .علم تمرین .چاپ اول تهران :انتشارات چکامه
کریمیان  ،جهانگیر  .)1373( .بررسللی اثر تمرینات پالیومتریک بر روی توان بی¬هوازی بازیکنان فوتبال.
باشگاه انتظام تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران
سنگدوینی  ،مرتضی ،دکتر میرزایی لل بهمن  ،دکتر محبی لل حمید :مقایسۀ اثر تمرین مقاومتی یک نوبت و
سله نوبت بر قدرت ،اسلتقامت و حجم عضلالنی در مردان تمری نکرده نشلریۀ سلوخت و سلاز و فعالیت
ورزشی ،بهار و تابستان : 1391شماره۶1-51 :)2( 1

تاثیر موفقیت ورزشکاران در میادین بین المللی بر همگانی شدن تکواندو
پریا

لطفی1

-1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالم طهاطهایی
چکیده
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مقدمه و هدف :امروزه ورزش در میان تمام ملتها اهمیت ویژهای پیدا کرده اسلللت و بطور کلی همگان
میدانند که بیتحرکی موجب بروز بیماریهای جسللمی و روانی میشللود ( .)1میتوان اذعان داشللت که
توسلعه ورزش ملی بخش مهمی از توسلعه اقتصلادی_اجتماعی اسلت .روا ورزش در تمامی بخشها موجب
افزایش نشللاط اجتماعی و بهرهوری ملی میشللود ( .)2کشللورها دریافتهاند که توسللعه ورزش قهرمانی و
بهرهگیری از مزایای مسلتقیم و غیرمسلتقیم آن بدون برنامهریزی و سلیاسلتگذاری مناسلب میسلر نمیباشلد،
بنلابراین ورزش قهرملانی ملاننلد هر نظلام دیگری نیلازمنلد تلدوین اهلداف کالن ،راهبردهلا و برنلاملههلای عملیلاتی
اسللت تا ضللمن آگاهی از مسللیر حرکت بتواند از هرگونه دوبارهکاری ،بیراهه رفتن و هدر رفت منابع مالی،
انسللانی ،فیزیکی و اطالعاتی خود اجتناب ورزد ( .)2عموم صللاحبنظران توسللعه بر این عقیدهاند که منابع
انسلانی پایه و اسلاس تغیر و تحوالت اسلت و درواقع ،توسلعه ملی حول محور (نقش نیروی انسلانی) تحقق
مییابد .مقوله ورزش قهرمانی که مسللتلزم راهیابی ورزشللکاران به تیمهای ملی اسللت نیز از این موضللوع
مسللتثنی نیسللت و بر این اسللاس اگر نظام ورزش کشللوری نتواند از دانش ،تفکرات و دیدگاه های هدفمند
انسان ها استفاده کند ،مسلما نخواهد توانست به توسعه دست یابد ( .)3موفقیت کشور در میادین بین المللی
ورزشلی عالوه بر تاثیرات اجتماعی و اقتصلادی ،نمادی از ثبات و طبقه بندی های همه جانبه این کشلورها
محسلوب می شلودو یکی از علل سلرمایه گذاری باالی کشلورها در ورزش قهرمانی و حرفه ای از این مورد
نشللات میگیرد ( )4عدم توجه به ورزش پایه ،ورزش حرفه ای و قهرمانی را در آینده محکوم به شللکسللت
خواهد کرد ( .)5امروزه محورهای مختلفی برای توسلعه ورزش در نظر گرفته شلده اسلت که عبارت هسلتند
از :مولفله هلای ورزش ،منلابع ملالی ،نیروی انسلللانی ،فرهنلگ ،محیط حقوقی ،علم ورزش و تلاسل لیسلللات و
تجهیزات ( .) 2توسللعه نظام اسللتعدادیابی و پرورش ورزشللکاران مسللتعد مهم ترین عامل در توسللعه ورزش
قهرمانی می باشد .دانشمندان بسیاری در تالش هستند تا بتوانند شاخ های پیش بینی کننده افراد مستعد
در ورزش های مختلف را شناسایی کنند ()2
جان( )200۶در تحقیق خود دریافت اسلتراتژی های توسلعه ورزش در کشلور اسلترالیا برای حضلور در بازی
های المتیلک  2008مبتنی بر مواردی ماننلد پیش بینی فرصلللت های تمرین آمادگی با کیفیت باال در طول
بلازی خلای المتیلک ،تنظیم واار برنلاملهای برگرفتله شلللده از ابتکلارات قبلل و در زملان اجرای بلازیهلا ،اجرای
زیربنای عملیاتی و مناسب و موثر ،تصدیق و تجلیل از دستاوردهای تیم میباشد (.)5
روش تحقی  :پژوهش حاضلر از نوع توصلیفی -پیمایشلی اسلت .جامعه آماری تحقیق را کلیه متخصلصلان
و کارشللناسللان رشللته تکواندو تشللکیل داد .حجم جامعه  1000نفر در نظر گرفته شللده و بر اسللاس جدول
مورگان 278 ،نفر به روش تصلادفی -طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شلدند .ابزار پژوهش شلامل پرسشنامه
محقق سلاخته بود .روایی پرسلشنامه ها به تاﺋید  8نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات
زمانی پرسلشلنامه ها با اسلتفاده از ضلریب آلفای کرونباخ تاﺋید رسلید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سلطح آمار
توصلیفی از جدول فراوانی و درصلد فراوانی ،میانگین و انحراف اسلتاندارد و در سلطح آمار اسلتنباطی از آزمون
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 K-Sو آزمون تی تک نمونه و معادالت سلاختاری اسلتفاده شلد .تمامی عملیات آماری با اسلتفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  23و  Smart Pls 3انجام شد.
يافته ها :نتایج نشللان داد که موفقیت ورزشللکاران در میادین بین المللی بر همگانی شللدن تکواندو تاثیر
مثبت و معنی داری بر همگانی شلدن رشلته تکواندو در ایران دارد .از بین موفقیت های بین المللی ،کسلب
مدال در المتیک بیشلترین نقش را در توسلعه همگانی شلدن رشلته تکواندو در ایران داشلت .همچنین موفقیت
بین المللی تکواندوکاران زن نسبت به موفقیت بین المللی تکواندو کاران مرد نقش بیشتر بر توسعه همگانی
داشت.
نتیجه یییی :همگانی کردن تکواندو یکی از مهمترین وظایف فدراسللیون تکواندو اسللت که این مهم با
توسعه ورزش قهرمانی نیز قابل انجام می باشد.
کلمات کلیدی :تکواندو ،توسعه ،قهرمانی ،همگانی
منابع
 -1خورند ،محمد ،میرزاییان ،بهرام ،برابری ،اصللغر( .)1395بررسللی مقایسلله ای مدیریت سللرسللختی
ورزشل لکلاران حرفله ای ،نیمله حرفله ای و مبتلدی ،نشلللریله پژوهش هلای فیزیولوژی و ملدیریلت در
ورزش،دوره 8شماره ،1ص147-154
 -2پورکیلانی ،محمد ،حمیلدی ،مهرزاد ،گودرزی ،محمود ،خبیری ،محملد ( .)139۶تحلیلل اثرگذاری ورزش
حرفهای و قهرمانی بر توسعه ورزش ،مطالعات مدیریت ورزشی ،شماره ،42ص55_72
 -3ضمیری کامل ،علی ،سلیمانی ،مجید ،ایزدی مهر ،اعظم( .)1393اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت
ورزشلکاران اسلتان همدان در راهیابی به تیمهای ملی ،پژوهش های معاصلر در مدیریت ورزشلی ،سلال
چهارم ،شماره ،8ص112-103
 -4محمدبیانی ،روم اهلل ،شلهالیی ،جواد ،صلادقی ،رضلا( .)1393تبیین علل عدم سلرمایه گذاری حامیان
مالی در ورزش پایه ،سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهیدبهشتی ،دوره3
 -5فراهانی،ابوالفضلل ،کشلاورز ،لقمان ،صلادقی ،علی( .)1395تدوین راهبرد های توسلعه ورزش قهزمانی
ایران ،نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی ،شماره19(3پیاپی) ،ص140-125
ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و تاب آوری با اضطراب ورزشی در تکواندوکاران
دختر شهر اصفهان
افسان عرفان زاده ،1راحل

رئیسی2

 -1کارشناسی روانشناسی-2 ،دانشجوی کارشناسی روانشناسی
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چکیده
مقدمه و هدف  :اضلطراب زمانی ایجاد می شلود که فرد احسلاس می کند توانایی مقابله با شلرایط به وجود
امده را ندارد .شلرایط مسلابقه و رقابت گاهی سلبب می شلود ورزشلکاران به صلورت جسلمی و ذهنی واکنش
هایی بروز دهند که روی توانایی و عملکرد آنها اثر منفی داشللته باشللد  .اضللطراب موجب کاهش عملکرد
ورزشلکاران می شلود.یک ورزشلکار برای موفقیت باید از وضلعیت روانی مناسلبی برخوردار باشلد.امروزه توسلعه
مهارت های روانی برای تعدیل اضللطراب در شللرایط سللخت رقابت از عوامل مهم موفقیت ورزشللکاران در
سلطوم باالی ورزشلی به شلمار می آید.بهزیسلتی روانشلناختی یکی از مالك های مرتبط با سلالمت روان
اسلت و به ارزیابی افراد از زندگیشلان اشلاره دارد .تاب آوری نیز به توانمندی فرد در برقراری تعادل زیسلتی –
روانی در شلرایط خطرناك اشلاره دارد .پژوهش حاضلر باهدف بررسلی ارتباط بین بهزیسلتی روانشلناختی و تاب
آوری با اضطراب ورزشی در تکواندو کاران دختر شهر اصفهان انجام گرفته است.
روش تحقی  :پژوهش حلاضلللر از نوع توصلللیفی -همبسلللتگی اسلللت .جلامعله آملاری تحقیق را کلیله
شلرکتکنندگان در مسلابقات کیوروگی تکواندو تشلکیل داد .حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شلده و بر
اسلاس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 ،نفر به روش دردسلترس از مسلابقات تکواندو برگزار شلده
به عنوان نمونه انتخاب شلدند .ابزار پژوهش شلامل سله پرسلشلنامه بهزیسلتی روانشلناختی ریف (،)1989
پرسلشلنامه تاب آوری کانر و دیویدسلون ( )2003و پرسلشلنامه اضلطراب ورزشلی اسلمیت و همکاران ()1990
بود .روایی این پرسلشلنامه ها موفقیت آمیز گزارش شلدند .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سلطح آمار توصلیفی
از جدول فراوانی و درصلللد فراوانی ،میانگین و انحراف اسلللتاندارد و در سلللطح آمار اسلللتنباطی از آزمون
همبسلتگی پیرسلون و ضلریب رگرسلیون اسلتفاده شلد .تمامی عملیات آماری با اسلتفاده از نرم افزار SPSS
نسخه  23انجام شد.
يافته ها  :نتایج تحقیق نشان داد که بین بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن ( تسلط بر محیط  ،رشد
شلخصلی ،هدفمندی در زندگی و پذیرش خود ) با اضلطراب ورزشی رابطه معناداری وجود دارد ،اما بین مولفه
های (اسللتقالل و ارتباط مثبت با دیگران ) با اضللطراب ورزشللی رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین بین
تاب آوری و اضلطراب ورزشلی رابطه معناداری وجود دارد .نتیجه آزمون رگرسلیون گام به گام نشلان داد که
بهزیسللتی روانشللناختی و تاب آوری توانایی پیشبینی اضللطراب ورزشللی را دارد .به عبارتی تکواندو کاران
دختر با افزایش بهزیسلتی روانشلناختی و تاب آوری حد بهینه از اضلطراب را در مسلابقات تکواندو تجربه می
کنند.
نتیجه یییی :یکی از عوامل موفقیت ورزشکاران مهارت های روانی خود ورزشکار است و به همین دلیل
افزایش بهزیسلتی روانشلناختی و تاب آوری موجب کاهش اضلطراب و افزایش عملکرد ورزشلکار در مسلابقات
ورزشی شد.
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کلمات کلیدی :بهزیستی روانشناختی  ،تاب آوری  ،اضطراب ورزشی
منابع
 .1کفایی محمد نژاد  ،فریناز علی خانی  ،حسللن ( .)1399ارتباط مولفه های هوش هیجانی با اضللطراب
رقابتی در زنان تکواندو کار ،ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ،ایران ،تهران.
 .2محبی ،محمود زارعی  ،سلللحر( . )1398رابطه بین راهبرد های تنظیم هیجان و ابعاد صلللفتی –حالتی
اضلطراب رقابتی در تکواندو کاران جام سلفیر کره جنوبی  ،مجله روانشلناسلی و روانتزشلکی شلناخت ۶
(.)2
 .3خانجانی  ،مهدی سللهرابی  ،فرامرز اعظمی ،یوسللف ( .)1397بررسللی تاثیر برنامه ارتقا تاب آوری و
مدیریت اسلترس بر بهزیسلتی روانشلناختی ،معنای زندگی  ،خوش بینی و رضلایت از زندگی زنان بی
سرپرست ،نشریه روان پرستاری . 11-1، 2 ، ۶ ،
 .4محبی ،محمود ،زارعی  ،سللحر  ،مقدم  ،سللودابه ( .)1395مقایسلله راهبرد های تنظیم هیجان تکواندو
کاران نوجوان موفق و ناموفق ،کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری .
 .5دست فال  ،سید مهدی حسین فهیمی عقدا ،طه یزدانی پناه  ،مهدی پوراقایی اردکانی  ،زهرا ()1394
 .ارتباط بین وضعیت اقتصادی –اجتماعی و تاب آوری با اضطراب رقابتی تکواندو کاران لیگ برتر ایران
 ،اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش  ،چابهار  ،دانشگاه بین المللی چابهار.
 .6پروازی شللندی  ،محسللن  ،آجیل چی  ،بیتا ( .)1394هوش هیجانی و تاب آوری در دانشللشللجویان
ورزشکار ،روانشناسی معاصر . 290-292 ،10 ،
 .7خرازی ،سللارا ( .)1393بررسللی ارتباط تاب آوری با بهزیسللتی روانشللناختی و کیفیت زندگی  ،اولین
کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی ،
رضلوانی اصللم رضلوان ( .)1387بررسلی رابطه بین مهارت های روانی و اضلطراب ورزشلی در ورزشلکاران
نخبه ورزش های مختلف شهر شیراز  ،همایش روانشناسی و کاربرد آن در جامعه.

تدوین شاخص های انتخاب مربیان تیم ملی تکواندو با رویکرد 360درجه
سید محمد حسین امیری مقدم ،1محسن منوچهری نژاد،2مینا حکاک
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 -1دانشجوی دکتری تبصصی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد کرمان -2دکتری تبصصی
مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن -3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد کرمان
چکیده
پژوهش حاضلر با هدف تدوین شلاخ های انتخاب مربیان تیم ملی تکواندو بود .جامعه آماری تحقیق افراد
آگاه به رشلته تکواندو (مانند مربیان و ورزشلکاران تکواندو ،مدیران و مسلئولین فدراسلیون تکواندو ،داوران
تکواندو و اصلحاب رسلانه) بود و نمونه های تحقیق و تعداد آن در دو بخش بود در بخش تدوین شلاخ ها
برای رسلیدن به اشلباع نظری با  20نفر از افراد آگاه به تکواندو مصلاحبه و شلاخ ها تدوین شلد و در بخش
تعیین درجه اهمیت شلاخ ها نیز شلاخ های تدوین شلده به صلورت پرسلشلنامه به  70نفر از افراد آگاه به
تکواندو داده شللد تا درجه اهمیت این شللاخ ها مشللخ شللود .پس از جمع آوری دادهها برای اولویت
بندی گویههای شلناسلایی شلده از روش تاپسلیس که یکی از روش های تصلمیم گیری چندمعیاره می باشلد
استفاده گردید .نتایج پژوهش نشان میدهد شاخ های انتخاب مربیان به ترتیب اهمیت ویژگیهای فنی و
تلاکتیکی ،ویژگیهلای ملدیریتی ،ویژگیهلای فردی ،ویژگیهلای شلللخصلللیتی ،ویژگیهلای اجتملاعی ،ویژگیهلای
ارتباطی و انگیزشلی بود .در نتیجه به فدراسلیون تکواندو پیشلنهاد میشلود در انتخاب مربیان به این شلاخ
ها توجه ویژه داشته باشد.
کلمات کلیدی :شاخ  3۶0 ،درجه ،فدراسیون تکواندو
مقدمه و هدف :امروزه عوامل انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و پیشرفت اهداف ،اثربخشی
و ارتقای بهره وری در سلازمان ها به حسلاب میآیند .صلاحب نظران عقیده دارند که در یک سلازمان ،عوامل
انسللانی بیش از سللایر عوامل در شللالوده سللازی ،نگهداری و گسللترش سللطح عملکرد و تکمیل ماموریت
سازمان نقش دارد و بهبود کیفیت و بهره وری به عوامل انسانی درگیر در فرایند رشد و تحول سازمان نقش
دارد .بنابراین سلرمایه گذاری در حوزه های شلناخت اسلتعدادها ،انتخاب و به کارگیری نیروی شلایسلته در
سلطوم مختلف سلازمانی ،ارزیابی عملکرد و افزایش مهارت و هدایت صلحیح نیروی انسلانی ،امری ضلروری
اسلت (ابراهیم زاده .)2008 ،تردیدی نیسلت که فرایند انتخاب افراد برای مشلاغل مختلف ارتباط تنگاتنگی با
اثربخشلی و بهره وری آن سلازمان دارد .برای انتخاب یک پسلت ویژه ،داشلتن یک سللسلله از ویژگیهای
مرتبط با آن شلغل در فرد داوطلب ضلروری اسلت .در صلورتی روسلای سلازمانها معیارهایی را برای انتخاب
کارکنان در احراز یک پسلت ویژه داشلته باشلند ،میتوانند با اسلتفاده از معیارهای از پیش تعیین شلده افراد را
انتخاب نمایند (سلعادت .)1999 ،وزارت ورزش نیز همانند سلایر سلازمانها برای دسلتیابی به اهداف و چشلم
اندازهای از پیش تعیین شلده خود ،نیاز به انتخاب افراد شلایسلته برای احراز پسلتهای مختلف سلازمانی دارد.
این وزارتخانه ناظر بر اجرای وظایف فدراسللیون های ورزشللی اسللت و یکی از وظایف مهم فدراسللیونها
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انتخاب مربیان و ورزشلکاران شلایسلته و الیق اسلت (ابراهیم زاده .)2008 ،تردیدی نیسلت که نقش مربی و
ورزشللکار در موفقیت تیم های ورزشللی نقش انکار ناپذیر اسللت .یکی از موثرترین اعضللای فدراسللیون
هایورزشللی ،تیم های ملی می باشللند که در عمل ،عملکرد آنها برایند عملکرد سللازمان و آینه تمام نما از
دسلتاوردهای کل فدراسلیون می باشلد ،به طوری که موفقیت یا شلکسلت اهداف و اسلتراتژی های سلازمان
ورزشلی فو در پیروزی یا شلکسلت تیم های ملی نمایان شلده و ارزیابی میگردد (متزو  .)2004 ،در ورزش
یکی از عوامل مهم در موفقیت تیم¬های ورزشی ،نقش مربی آن تیم می باشد .یک مربی کارامد با استفاده
از دانش و تجربه خود میتواند موجب توسللعه عملکرد ورزشللکاران و در نهایت تیم خود شللود .مربیگری از
جمله مشاغل پیچیده ای است که انجام آن از عهده هر کسی بر نمی اید .یک مربی باید از دانش تخصصی
در زمینه رشلته ورزشلی خود برخوردار باشلد .ضلمن اینکه باید دارای مهارت در زمینههای مختلف مدیریتی،
ارتباطی ،انگیزشلی و تسللط نسلبی به تکنیک ها و تاکتیک های نسلبی خود باشلد (شلفیعی .)200۶ ،معیارهای
متعددی را میتوان برای انتخاب یک مربی یا ورزشللکار الیق در نظر گرفت با توجه به اینکه در کشللور ما
معیار مشللخصللی برای انتخاب مربیان تیم ملی تکواندو وجود ندارد انجام تحقیقی برای مشللخ کردن
معیارهای انتخاب مربیان تیم ملی تکواندو ضلروری به نظر میرسلد .از طرفی بحت بر سلر انتخاب مربی در
تیم های مختلف ورزشلی کشلور به صلورت یک مشلکل اسلاسلی مطرم اسلت ،زیرا مسلئولین برای انتخاب
مربیان و ورزشللکاران تیم های ملی الگوی مناسللب و مدونی را در اختیار ندارند و تنها با تکیه بر تجارب و
سللوابق قبلی ،آنها را انتخاب می نمایند .فدراسللیون تکواندو نیز از این امر مسللتثنی نبوده و برای انتخاب
مربیان و ورزشلکاران ملی در همه سلطوم الگوی خاصلی ندارد .در نتیجه این سلوال در ذهن باقی می ماند
که چه عاملی باعت انتخاب یک مربی شلده اسلت آیا مربی انتخاب شلده شلرایط الزم برای احراز این سلمت
را دارا اسلت برای رفع این مشلکل تعیین معیارها و شلاخ هایی که بتوان بوسلیله آن مربیان تیم های
ملی را انتخاب نمود ،ضروری به نظر میرسد.
پژوهش حاضلر به دنبال کشلف و شلناسلایی معیارها و شلاخ های انتخاب مربیان تیم ملی از دید نخبگان
ورزش تکواندو است.
روش تحقی  :روش پژوهش حاضلر کاربردی و از نوع توصلیفی بود که به شلکل میدانی صلورت گرفت .با
توجه به اینکه پژوهش حاضللر از طریق تکنیک  3۶0درجه انجام گرفت جامعه آماری شللامل تمام افرادی
بودند که با شلغل سلرمربیگری و بازیکنی تیم ملی تکواندو ایران ارتباط داشلتند مانند مربیان و ورزشلکاران
تکواندو ،مدیران و مسللئولین فدراس لیون تکواندو ،داوران تکواندو و اصللحاب رسللانه .روش نمونه گیری در
بخش کیفی گلوله برفی بوده اسللت و در بخش کمی هدفمند و دردسللترس بود .نمونههای تحقیق و تعداد
آن در دو بخش بود در بخش تدوین شللاخ ها برای رسللیدن به اشللباع نظری با  20نفر از افراد آگاه به
تکواندو مصللاحبه و شللاخ ها تدوین شللد و در بخش تعیین درجه اهمیت شللاخ ها نیز شللاخ های
تدوین شلده به صلورت پرسلشلنامه به  70نفر از افراد آگاه به تکواندو داده شلد تا درجه اهمیت این شلاخ ها
38

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

مشلخ شلود .پس از جمع آوری دادهها برای اولویتبندی گویههای شلناسلایی شلده از روش تاپسلیس که
یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشد استفاده گردید.
يافته ها:
برای شللرم وضللعیت موجود انتخاب مربیان تیم ملی تکواندو میتوان گفت که سللازو کار مدون و مناسللبی
برای انتخلاب وجود نلدارد و معموال انتخلاب بلا توجله بله شلللاخ هلای انلدکی تعیین می گردد مثال انتخلاب
سلرمربی تیم ملی تکواندو صلرفا با نظر رییس فدراسلیون و دبیر با توجه به شلاخ هایی مانند داشلتن برنامه
کاری ،تضمین موفقیت ،داشتن سابقه مناسب ،داشتن وجهه خوب و پیشینه مناسب انتخاب می گردد.
نتایج حاصلل از شلاخ های بدسلت امده از مصلاحبه ها و جسلتجو در منابع کتابخانه ای و اولویت بندی
آنها توسلط افراد مصلاحبه شلونده ،شلاخ های مورد نیاز و مناسلب جهت انتخاب مربیان تیم ملی تکواندو در
جدول  1در ذیل مشاهده می کنید.
جدول  :1نتایج اولویتبندی شاخ های انتخاب مربیان تیم ملی تکواندو با استفاده از روش تاپسیس
شاخ ها
رتبه
امتیاز
ویژگیهای فنی و تاکتیکی
ویژگیهای مدیریتی
ویژگیهای فردی
ویژگیهای شخصیتی
ویژگیهای اجتماعی
ویژگیهای ارتباطی و انگیزشی

0/34457
0/2545۶
0/18457
0/152
0/07۶182
0/054۶۶3

1
2
3
4
5
۶

نتیجه یییی :انتخاب مربیان ملی فدراسلیون های ورزشلی کار بسلیار سلخت و مسلاله برانگیزی اسلت ،چرا
که مسلئولین مربوطه باید تعداد زیادی از مربیان داخلی و یا حتی خار از کشلور را برای سلرمربی تیم ملی
انتخلاب کننلد .از سلللوی دیگر در مورد ارزیلابی انتخلاب مربیلان نمیتوان تنهلا بلا توجله بله معیلارهلای انتخلاب
کارکنان در پسلت های اداری اقدام کرد ،زیرا عواملی که باعت موفقیت و اثربخشلی یک مربی و در نهایت
موفقیت تیم ملی یک کشللور میشللود فراتر از این معیارها اسللت یک مربی موفق و شللایسللته باید دارای
ویژگیهای منحصللربه فرد باشللد این ویژگیها در زمینه شللخص لیتی ،مدیریتی ،فنی ،اجتماعی ،ارتباطی و ...
میتوانلد مورد توجله قرار گیرد بله گونله ای کله نلداشلللتن هر یلک از ویژگیهلا میتوانلد موجلب علدم موفقیلت
مربی در رسلیدن به نتایج مطلوب گردد .آنچه از تحقیقات داخل یا خار کشلور بر میآید نشلان از این اسلت
که یک مربی تیم ملی باید دارای معیارها و شلاخ های متعددی باشلد .بدون شلک انتخاب سلرمربی تیم
ملی تکواندو یکی از تصللمیمات مهم فدراس لیون تکواندو اسللت و انتخاب نادرسللت این افراد بدون در نظر
گرفتن شلاخ های یک مربی توانمند باعت بوجود آمدن مشلکالتی برای فدراسلیون و تیم ملی میشلود.
تغییر مداوم و پی در پی در سلمت مربیگری تیم ملی تکواندو نشلان از نبود یک شلاخ معتبر جهت انتخاب
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فردی اصللح اسلت .از دیدگاه پاسلخگویان به سلداالت این تحقیق و در شلرایط موجود ورزش تکواندو کشلور
می توان نتیجه گرفت که شلرایط حاکم بر انتخاب مربیان به گونه ای اسلت که ابتدا به مهارت های فنی و
تاکتیکی سللتس به توان مدیریتی مربیان توجه می شللود در حالی که مهارت های فردی ،شللخصللیتی،
اجتماعی و ارتباطی و انگیزشللی آنان از درجات اهمیت بعدی برخوردارند .از مقایسلله ی نتایج این تحقیق با
ادبیات تحقیق خار از کشلور شلاید نتوان به مقایسله ی رتبه های عوامل انتخاب مربیان پرداخت لیکن از
بررسلی نتایج این تحقیقات می توان دریافت که در مجموع همه ی مدیران ویژگی هایی چون توان فنی و
عملیاتی مربیان ،عضلویت ایشلان در سلیسلتم های مربیگری معتبر ،مهارتهای رهبری و ارتباطی مربیان را
مورد تأکید قرار داده اند .شلاخ های تعیین شلده در این تحقیق به صلورت نسلبی با نتایج یافته های کاچ
( ،)2000رنگرز و همکاران ( ،)201۶کهندل ( )2000هم راسلتا اسلت .بایسلتی توجه داشلت که هر کدام از
شاخ های تعیین شده به صورت جداگانه اهمیت و ارزش باالیی دارند.
کلمات کلیدی :شاخ  3۶0 ،درجه ،فدراسیون تکواندو
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مقایسه هوش هیجانی و نیم¬رخ روانی ورزشکاران نخبه شنا و ژیمناستیک
سعید خدایاری ،مهدی بابایی  ،راحل حسین زاده خیارجی
 .1کارشناس ارشد گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرن ،ایران
 .2دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرن ،ایران
 .3کارشناس ارشد گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرن ،ایران
چکیده
فعالیت در زمینۀ هوش هیجانی و نیمرخ روانی به منظور شللناسللایی عواملی غیر از عوامل عقلی در زندگی
افراد مدثّر و راهگشلا اسلت و موجب تکمیل صلالحیت های انسلانی می شلود .لذا هدف از پژوهش حاضلر
بررسللی مقایسلله هوش هیجانی و نیمرخ روانی ورزشللکاران نخبه شللنا و ژیمناسللتیک بود .روش تحقیق
توصلیفی بود .جامعه آماری را تعداد  100نفر ( 50ورزشلکار شلنا 50 ،ورزشلکار ژیمناسلتیک) تشلکیل داد .نمونه
آماری به صورت تمام شمار بود .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های هوش هیجانی و نیمرخ روانی
اسلتفاده شلد .برای اندازه گیری هوش هیجانی ورزشلکاران شلنا و ژیمناسلتیک از پرسلشلنامه هوش هیجانی
بلار -آن ( )1997کله دارای  90سلللوال براسلللاس مقیلاس  5درجله ای لیکرت بود و دارای مولفله هلای حلل
مسلئله ،شلادمانی ،اسلتقالل عمل ،تحمل تنش ها ،خودشلکوفایی ،خودآگاهی هیجانی ،واقع گرایی ،روابط بین
فردی ،خوش بینی ،احترام به خود ،کنترل تکانه ،انعطاف پذیری ،مسللئولیت اجتماعی ،هم حسللی و جرات
مندی بود استفاد شد از پرسشللنامه  31( MMPIسوالی) بلله منظور بررسللی نیمرخ روانللی ایللن دو گروه
استفاده گردید .این پرسشنامه سال  1943توسللط هاتللاوی و مللک کینلللی سللاخته شللد .ایللن پرسشنامه
یکلللی از مهمترین و رایج ترین آزمون های روانشناختی است و دارای سه مقیاس مرتبط بلللا اعتبلللار و ده
مقیللاس بالینی است کلله مقیللاس هللای بللالینی بلله ترتیللب عبارتنللد ازخللود بیمارانگللاری ،افسللردگی،
هیسللتری جامعلله سللتیزی ،مردانگللی -زنللانگی ،پارانویللا ،خسللتگی روانی ،اسللکی زوفرنیا ،هیتومانیللا و
درونگرایللی اجتمللاعی  .در ایللران اخللوت و دانشمند  71سوال از پرسشنامه را اقتبلاس و در فلرم کوتلاه بلا
روایللللی و پایللللایی مناسب تدوین نمودند .البته الزم به ذکر است که در فرم کوتاه سه مقیاس از بین 14
مقیلاس فرم بلنلد حذف شلللدند .حذف مقیلاس (مردانگی -زنانگی) از فرم ایرانی به عللت تفلاوت های فاحش
فرهنگی بین صل لفلات و ویژگی های زنان و مردان ایرانی و غربی بروده اسلللت .حذف مقیلاس (درونگرایی
اجتماعی) نیز به این علت بوده که این مقیاس ،حتی در فرم اصللی  MMPIدارای ثبات و روایی رضلایت
بخشلی نبوده اسلت .بنابراین اسلتفاده از این مقیاس ،نمی تواند دارای ارزش تشلخیصلی باشلد .میزان اسلتفهام
نیز به علت کم بودن تعداد سواالت در فرم کوتاه حذف گردید و لذا هنگام اجرای پرسشنامه ،باید از آزمودنی
خواسللته شللود تمام سللواالت را پاسللخ دهد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصللیفی مانند میانگین و
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انحراف معیار استفاده شد .همچنین در آمار استنباطی از تی مستقل برای مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق
اسلتفاده شلد .نتایج تحقیق نشلان داد که بین هوش هیجانی از دیدگاه ورزشلکاران شلنا و ژیمناسلتیک تفاوت
وجود ندارد .تنها در دو بعد خودآگاهی هیجانی و مسلئولیت اجتماعی از دیدگاه ورزشلکاران شلنا و ژیمناسلتیک
تفلاوت وجود دارد و در ابعلاد دیگر تفلاوت وجود نلدارد .تفلاوت هوش هیجلانی در دو بعلد خودآگلاهی هیجلانی و
مسلئولیت پذیری نشلان می دهد که احتمال دارد که هوش هیجانی در دو گروه ورزشلی انفرادی و گروهی
متفاوت باشلد و تعامل هوش هیجانی ورزشلکاران رشلته های ورزشلی گروهی و انفرادی با هم چنین نتیجه
ای را دسللت داده باشللد که نیاز به بررسللی دقیق در این زمینه دارد .نتایج تحقیق نشللان داد که بین نیمرخ
روانی دو گروه ورزشلکاران شلنا و ژیمناسلتیک تفاوت وجود ندارد .تفاوت در خودآگاهی هیجانی و مسلولیت
اجتماعی ورزشلکاران مشلاهده شلد ،بنابراین این دو مولفه هوش هیجانی بر نیم رخ روانی ورزشلکاران نقش
بسلللزایی دارد .بله طور کلی می توان نتیجله گرفلت کله آموزش مهلارت هلای هوش هیجلانی کملک می کنلد
ورزشکاران خودآگاهی بیشتری به دست آورند که این توانایی به ورزشکار کمک می کند که ارزیابی درستی
از هیجان های خود داشلته باشلد و به آن واقف باشلد عالوه بر آن ،توانایی درسلتی از توانایی های خود داشلته
باشلد در نتیجه در انتخاب هدف و برنامه ریزی برای هدف موفق تر عمل کند و اعتماد به نفس بیشلتری را
به دسلت آورد همچنین ورزشلکار کمک می کند که سلطح خودمدیریتی خود را افزایش دهد و در مدیریت و
کنترل احسلللاسلللات و هملاهنگی بلا دیگران ،حفظ تعلادل ،خودانگیختگی ،خوش بینی و کنترل سلللطح
برانگیختگی خود بهتر و موفقتر عمل کند همچنین با رشللد مهارت های اجتماعی ورزشللکاران ،کمک می
کند تا عملکرد بهتری متناسب با هدف و عمل داشته باشند.
کلیدواژه ها :هوش هیجانی ،نیمرخ روانی ،ورزشکاران نخبه ،شنا ،ژیمناستیک.
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رابطه امنیت شغلی و ابعاد آن با انگیزش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان
استان البرز
راحل حسین زاده خیارجی ،1مهدی بابایی  ،2سعید خدایاری ،3شیتا

فیروزفر4

 .4،1 ،3کارشناس ارشد گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرن ،ایران
 .2دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرن ،ایران
چکیده
امروزه شلرایط کسلب و کار جهان به گونه ای اسلت که هر سلازمان اگر نتواند سلریعتر ،ارزانتر و با کیقیت تر
از رقبای خود تولید کند ،از صللحنه بازار حذف می شللود و در این میدان پر هیاهو ،تنها سللازمان هایی باقی
می مانند که از تمامی ظرفیت نیروی انسلانی خود بهره مند گردند و آنهایی که از الگوی سلنتی مدیریت که
مبتنی بر فرماندهی مدیر و فرمان برداری کارکنان اسلت ،اسلتفاده می کنند ،رو به زوال خواهند بود .از سلوی
دیگر ،گرداننده اصللی سلازمان ها ،انسلان ها هسلتند که به کالبد سلازمان ها جان می بخشلند و تحقق اهداف
سلازمان را میسلر می سلازند .در این راسلتا توجه به نیازهای کارکنان سلازمان ها امری مهم جلوه می نماید.
نیروی انسلانی در همه سلازمانها چه صلنعتی و چه آموزشلی یکی از عوامل مهم در پیشلبرد اهداف سلازمان
تلقی می شلود .در سلازمان های ورزشلی ار نهادن به حفظ اراﺋه امنیت و موقعیت شلغلی در افزایش انگیزش
کارکنان نقش اسلاسلی دارند .هدف از این پژوهش بررسلی رابطه امنیت شلغلی و ابعاد آن با انگیزش شلغلی
کلارکنلان اداره کلل ورزش و جوانلان اسل لتلان البرز بود .نمونله آملاری این تحقیق را  120نفر از کلارکنلان اداره
کل ورزش و جوانان اسلتان البرز تشلکیل داد .روش تحقیق توصلیفی و از نوع همبسلتگی اسلت .از پرسلشلنامه
های امنیت شللغلی نیسللی ( )1377و انگیزش شللغلی حبیبی ( )1377برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق
اسلتفاده شلد .رگرسلیون سلاده نشلان داد که امنیت شلغلی پیش بینی کننده انگیزش شلغلی کارکنان زن و مرد
اداره کل ورزش و جوانان اسلتان البرز می باشلد .روال عادی کار در اکثر سلازمان ها به این صلورت اسلت که
مدیران تصلمیم گیری کنند و کارکنان تصلمیمات مدیران را اجرا کنند .تحقیقات متعدد نشلان داده اسلت که
سلازمان هایی موفق تر عمل می کنند که مدیران آنها قدرت تصلمیم گیری را به کارکنان انتقال می دهند و
فقط در مواقع حسلاس در اخذ تصلمیمات دخالت می کنند و سلازمان های ورزشلی نیز از این قاعده مسلتثنی
نیسلتند .انجام امور سلازمان با این روال نیازمند داشلتن کارکنان برانگیخته می باشلد که با داشلتن اطالعات
کافی در زمینه شلغلی خود و امورات سلازمان و بهره مندی از سلاختار سلازمانی پویا در زمینه های مختلف
شلغلی و در راسلتای تحقق اهداف سلازمان به خوبی در هنگام وقوع مشلکل ،تصلمیم گیری کرده و انجام
وظیفه کنند .نتایج تحقیقات متعدد نشللان داده اسللت که عوامل مختلفی در انگیزش شللغلی کارکنان ،نقش
دارند .بر اسللاس یافته های تحقیق حاضللردر کارکنان زن و مرد متغیر امنیت شللغلی انگیزش شللغلی جامعه
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تحت بررسلی را پیش بینی می کند .امنیت شلغلی از جمله مواردی اسلت که می توان به وسلیله آن انگیزش
شغلی را پیش بینی کرد .بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ ،امنیت و ایمنی شغلی از حیطه عوامل بهداشتی
اسلت .لذا تامین و اراﺋه امنیت شلغلی از سلوی سلازمان باعت ادامه خدمت و افزایش سلالمت روانی می شلود.
نتایج این تحقیقات نشللان می دهند که اراﺋه امنیت از سللوی سللازمان باعت بهبود انگیزش کارکنان می
شلود.که براسلاس آن می توان انگیزش شلغلی را پیش بینی کرد .نتایج نشلان داد که از بین ابعاد امنیت شغلی
در کلارکنلان زن متغیر علاطفی بودن محیط کلار و در کلارکنلان مرد متغیر تمرکز بله شل لغلل ،انگیزش شلللغلی
جامعه تحت بررسلی را پیش بینی می کند .متاسلفانه تحقیقی در این مورد پیدا نشلد . .بر اسلاس یافته های
تحقیق حاضلر ،به نظر می رسلد که اداره کل ورزش و جوانان اسلتان البرز برای داشلتن کارکنان برانگیخنه،
که نتیجه آن داشتن سازمانی توانمند است باید امنیت شغلی را در همه ابعاد آن یعنی تمرکز به شغل  ،جا به
جایی کمتر در شلغل  ،انتخاب شلغل مناسلب ،رضلایت شلغلی ،رضلایت اقتصلادی ،عاطفی بودن محیط کار،
احسلاس آرامش ،تعهد سلازمانی ،دفاع از سلازمان  ،بیشلتر از پیش گسلترش دهد تا کارکنان از این بابت به
سلطح مطلوبی از آسلودگی خاطر دسلت یابند و سلازمان نیز کمتر دچار تنش های انسلانی گردد .همچنین با
حمایت مادی و معنوی از عملکرد کارکنان و سللعی در رفع مشللکالت آنان ،احسللاس رضللایتمندی و تعهد
نسلبت به سلازمان را در کارکنان افزایش دهد تا انگیزش کارکنان را افزایش داده و به تالش های داوطلبانه
آنها برای نیل به اهداف سازمان کمک نمایند.
واژه های کلیدی :امنیت شغلی ،انگیزش شغلی ،اداره کل ورزش و جوانان
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بررسی ویژگی های آنتروپومتریکی و رابطه آن با موفقیت تکواندوکاران مسابقات
قهرمانی نونهاالن کشور
محتدحسین ربانی ،1نادر

شاکری2

 -1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقا
 -2دکتری فیزیولوژی ورزشی ،عضو هیئت علتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقا

تهران

چکیده
مقدمه و هدف در بسلیاری از تحقیقات دیده شلده که هر رشلته ورزشلی ورزشلکاران نخبه خصلوصلیات
آنتروپومتریکی ویژه ای دارند (جعفری و همکاران .)1385 ،سلانجز پوچینی و همکاران ( )2014نشلان دادند
برای موفقیت در ورزش معیارهای خاصلی مورد نیاز اسلت که از آن جمله می توان به برخورداری از ویژگی
های وراثتی ،فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی اشلاره کرد (پور سلردار و همکاران .)1395 ،عدم شلناخت عوامل
موثر در قهرمانی ،باعت از بین رفتن انرژی ،زمان و هزینه زیاد برای ورزشلکاران به خصلوص در برنامه های
تمرینی دراز مدت برای ورزشلکاران نوجوان خواهد شلد (جهانبخش ثمرخزان .)1392 ،نتایج تحقیق گاﺋینی و
همکاران ( )1389نشلان داد :تکواندوکار موفق مرد باید انعطاف پذیری عالی کمر ،حفظ تعادل مناسلب برای
افزایش ضللربات امتیاز آور در موقعیت های گوناگون و توان بی هوازی زیاد برای انجام ضللربات و مهارت
های سلریع و انفجاری داشلته باشلد .همچنین مارکویک و همکاران ( )2005نشلان دادند که تکواندوکاران
موفق سللرعت ،چابکی ،توان انفجاری و آسللتانه الکتاتی بیشللتر و ضللربان قلب کمتری دارند .با توجه به
محبوبیت و اهمیت تکواندو در ایران هدف از این تحقیق بررسللی ویژگی های آنتروپومتریکی و رابطه آن با
موفقیت تکواندوکاران مسابقات قهرمانی نونهاالن کشور است.
روش تحقی  :روش این تحقیق توصلللیفی و از نوع همبسلللتگی اسلللت .جلامعله آملاری این تحقیق
تکواندوکاران نونهال شلرکت کننده در مسلابقات قهرمانی کشلور در سلال  139۶اسلت .نمونه آماری شلامل ۶5
نفر از بین این تکواندوکاران که حاضللر به همکاری در تحقیق شللدند .برای تجزیه و تحلیل فرضللیه های
پژوهش از آزمون لجستیک در محیط نرم افزار  SPSS20استفاده شد.
يافته ها میانگین سن نمونه تحقیق  13/5سال ،میانگین قد  1۶2/۶5سانتی متر و میانگین وزن آنها 4۶/3
کیلوگرم بود.
جدول:1رگرسیون لجستیک ویژگی های آنتروپومتریکی و موفقیت تکواندوکاران
ضرایب بتا خطای استاندارد درجه آزادی سطح معناداری
متغیرها
0/4۶4
1
0/087
0/0۶3
قد
0/2۶8
1
0/091
0/100
وزن
0/5۶7
1
0/314
0/180
چین سه سر بازو
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0/040
0/۶24
0/39۶
0/324
0/143

1
0/257
چین سه تیغ خاصره -0/528
1
0/324
چین سوپر استینال -0/159
1
0/272
0/231
چین شکم
1
0/199
0/19۶
چین ران
1
11/702
-17/139
ثابت
یافته ها نشان می دهد در بین تک متغیرها فقط چین سه تیغ خاصره معنادار است.
جدول :2آزمون هاسمر و لمه شو رگرسیون لجستیک ویژگی های آنتروپومتریکی و موفقیت تکواندوکاران
سطح معناداری
درجه آزادی
کای اسکوﺋر
گام
0/۶14
7
5/381
1
نتیجه یییی :از بین ویژگی های آنتوپومتریکی فقط چین سله تیغ خاصلره موفقیت تکواندوکاران را پیش
بینی کرد ولی کلل ملدل رگرسلللیون لجسلللتیلک (همله ی متغیرهلای آنتروپومتریلک بلا هم) برای موفقیلت
تکواندوکاران نونهال بر اسلللاس ویژگی های آنتروپومتریکی معنادار بود (کای اسلللکوﺋر= 5/381و سلللطح
معناداری= .)0/۶14با توجه به نتایج پژوهش حاضللر می توان گفت که موفقیت در رشللته تکواندو به عوامل
زیادی بسلتگی دارد و تکواندوکاران موفق ویژگی های آنتروپومتریکی برجسلته دارند از اینرو می توان برای
استعدادیابی از این ویژگی ها استفاده کرد.
کلمات کلیدی :ویژگی های آنتروپومتریکی ،موفقیت تکواندوکاران ،تکواندوکاران نونهال
منابع
 .1پورسللردار ،زینب صللادقیان ،محمدرضللا رهاوی ،رزا .)1395( .بررسللی ویژگی های آنتروپومتریک و برخی
فاکتورهای آمادگی جسمانی مردان نخبه .علوم زیستی ورزشی.381-392 :)3(8 ،
 .2جعفری ،اکرم آقلاعلی نژاد ،حمیلد مرادی ،محملدرضلللا .)1385( .توصلللیف و تعیین رابطله بین ویژگی هلای
آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با موفقیت تکواندوکاران .فصلنامه المتیک.7-1۶ :)3۶(4 .
 .3جهانبخش ثمرخزان ،ایر  .)1392( .بررسلی وضلعیت آنتروپومتریکی ،فیزیولوژیکی و آمادگی جسلمانی بازیکنان
نخبه و غیرنخبه فوتبالیسلت های ( 15-1۶سلال) نوجوانان شلهر تبریز .پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی
ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه محقق اردبیلی.
 .4گلاﺋینی ،عبلاسلللعلی محمودی ،یلداهلل مرادیلان ،کیوان فالحی ،علی اصلللغر .)1389( .ارتبلاط بین ویژگی هلای
پیکری ،فیزیولوژیکی و ترکیب بدنی تکواندوکاران نخبه مرد با موفقیت آنها .علوم زیستی ورزش.5-20 :4 ،
5. Markovic, G., Misigoj, D., Trninic, S. (2005). Fitness profile of elite
Croatian Taekwondo athletes, Collegium Anthropologic, 29: 93-99.
6. Sanchez-Puccini, R. E. Argothy-Bucheli, J. F. Meneses-Echavez, A. C.
Lopez-Alban, R. Ramirez-V. (2014). Anthropometric and physical fitness
characterization of male elite karate athletes, Int J Morphol, 32(3):10261031
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تاثیر پاداش بیرونی و درونی به عنوان یک انگیزه ی بیرونی بر مدال آوری قهرمانان
جهان تکواندوآقایان( ایران)
هادی تیران ول پور  ،1مهدی باقری ،2ایسان افراسیاب ،2کنیان وال پور

4

-1کارشناس تربیت بدنی گرایش علوم ورزشی و قهرمان جهان تکواندو-2 ،کارشناس ارشد تربیت بدنی
گرایش مدیریت بازریابی-3 ،کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی-4 ،دانشجوی دکتری
زبانشناسی کاربردی گرایش برنامه ریزی
چکیده
مقدمه :امروزه تکواندو به یک ورزش رزمی المتیکی مدرن تبدیل شده است ،به همین دلیل خواسته های
جسمی و فیزیولوژیکی مسابقات تکواندو مدرن امروزی  ،ورزشکاران را ملزم به داشتن جنبه های مختلف
آمادگی جسمانی می کند).)2014 Bridgeالبته نباید از این نکته غافل شد در تکواندوی امروزی عالوه بر
داشتن آمادگی جسمانی آمادگی روانی نیز از اهمیت باالیی در میان ورزشکاران حرفه ای (قهرمانان
جهان)جهت مدال آوری برخوردار است .ورزشکاران حرفه ای پایه و اساس موفقیت در سازمان های ورزشی
هستند زیرا مهارت های متمایز آنها یک جور نیست) .(HOSSINE2012از طرفی انگیزش یکی از اصلی
ترین موضوعات در روانشناسی ورزشی است انگیزش ساختاری فرضی است که برای توصیف نیروهای
درونی و یا بیرونی به کار میرود و نیت ،جهت ،شدت و پایداری رفتار را ایجاد میکند (والرانز ورسو .)2001،به
طور کلی عوامل انگیزش را به عوامل درونی و بیرونی تقسیم می کنند.انگیزه ی درونی از درون فرد سرچشمه
می گیرد مانند عالقه به شرکت کردن در ورزش و رشد شخصی  ،در حالیکه که انگیزه ی بیرونی از عوامل
بیرونی ناشی می شود مانند جایزه و پاداش(موسوی ومسیبی  .)1392پاداش 1عبارتست از ارایه ی یک پیامد
خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است( .هلریگل ،و دیگران )1995
پاداش ها خود به سه دسته تقسیم می شوند الف :پاداشهای بیرونی ب :پاداشهای ذاتی یا درونی  :پاداش
های معنوی .اما موضوعی که ما دراین پژوهش به آن پرداخته ایم و تمرکز ویژه ای بدان داریم ،بررسی تاثیر
می
پاداش های بیرونی و درونی به عنوان یک انگیزه ی بیرونی بر ورزشکاران قهرمان جهان تکواندو
باشد و هدف از این پژوهش برداشتن گامی مثبت درورزش قهرمانی به منزله ی پیش برد در زمینه ی
انگیزش ،میزان تاثیر پاداش و پی بردن به معایب ومزایای موجود است.

1. REWARD
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روش شناسايی تحقی  :پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری
این پژوهش را بازیکنان تیم های ملی تکواندو ایران تشکیل دادند .ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته
ای بود که از مرور تحقیقات ،کتب ،مقاالت پژوهشی ،آماده شد .در مرحله تأیید روایی صوری و محتوایی،
پس از اعمال نظرات  10نفر از مربیان تیم ملی ،وکارشناسان با سابقه در رشته تکواندو و دارای تحصیالت
دانشگاهی ،پرسش نامه نهایی با  27شاخ نهایی گردید .پرسش نامه در مقیاس  5ارزشی لیکرت به صورت
اینترنتی در اختیار بازیکنان قرار گرفت .همچنین برای پایایی ابزار اندازه گیری از آزمون آلفای کرونباخ
استفاده شد .بهمنظورطبقهبندی و خالصه نمودن دادههای خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از
آزمون پ ارامتریک برای تجزیه و تحلیل داده ها و از تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی معیارهای
استفاده گردید.
يافته های تحقی  :در این پژوهش ما تنها روی پنج عامل پاداش بیرونی تمرکز داشتیم ونتایج به دست
آمده با توجه به نمودار  1-1به شرم زیراست ،دررتبه ی اول پاداش های مادی قرار گرفتند و بعد از آن
پاداش های مکمل ،ترفیعات ،بین فردی (اجتماعی)و خوداداره شونده به ترتیب در رتبه های بعدی قرار
گرفتند.
مادی…

پاداش بیرونی

مزایای مکمل
%27

خوداداره شونده
%12
بین فردی
اجتمائی
%14
ترفیعات
%14

( ) 1-1
نتایج به دست آمده از پاداش های درونی با استفاده از تحلیل واریانس فریدمن و با توجه به نمودار 1-2به
شرم زیرآورده شده است ،در رتبه ی اول پیشرفت و ترقی در الویت اول ورزشکاران ما قرار داشته است و بعد
از آن تکمیل ،رشد فردی و استقالل داخلی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
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پاداش های درونی
پیشرفت وترقی
%41

استقالل داخلی
%12
رشد فردی
%16

تکمیل
%31

()1-2
و در نهایت نتایج ویافته های ما با توجه به نمودار  1-3بدین صورت است که ،پاداش های بیرونی در مقایسه
با پاداش های درونی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است  ،وموجب انگیزه ی بیشتر در ورزشکاران برای
کسب مدال آوری می شو د.

پاداش درونی وبیرونی
پاداش درونی
%36
پاداش بیرونی
%64

( )1-3
بحث ونتیجه یییی:باتوجه به نتیجه های به دست آمده از این پژوهش و باال بودن میزان تاثیر پاداش
به عنوان یک انگیزه ی بیرونی بر کسب مدال آوری ورزشکاران قهرمان جهان پاداش های (بیرونی ودرونی
) موجب رضایت آنها از عملکرد خویش و در نتیجه بهبود عملکرد و باال رفتن میزان انگیزه می شود .لذا بهتر
است تدابیری اندیشه شودکه ما بتوانیم شرایطی را مهیا کنیم که ورزشکاران ما بتوانند به سطح باالیی از
انگیزه بیرونی برسند .دراین زمینه مدیریتی هدفمند و همچنین دادن پاداش های موثردر زمینه ی باال بردن
سطح انگیزه ی بیرونی برای افتخارآفرینی های بیشتر نیازمند است.
کلمات کلیدی :پاداش بیرونی ،پاداش درونی ،انگیزش بیرونی ،تکواندو ،ورزشکاران حرفه ای
منابع
-1موسوی و مسیب ،واعظ،فتح اهلل ( )1392روانشناس ورزش ،تهران،انتشارا ،سم ،چاپ ششم
-2رییم  ،غ و قادر خلیق،1395،بررس ناش مدیری
اقتصاد  ،مدیری

مال

و یسابداری
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3. Kaplánová, A, 2020- Financial Awards and Their Effect on Football
Players’ Anxiety and Coping Skills, Faculty of Physical Education and
Sports, Comenius University, Bratislava, Slovakia

تاثیر متغیر های شاخص کف پا ،میزان پرونیشن و سوپینیشن بر عملکرد تعادل پویای
نوجوانان ورزشکار و غیرورزشکار
3

علی فتاحی ،1زهرا کریلی* ،2هانیه زهتاب

 .1استادیار بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران،
 .2دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز،
تهران .3 ،دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکز ،تهران.

چکیده
مقدمه :از دیدگاه بیومکانیکی ،پا واحدی عملکردی برای حفظ تعادل ،انتقال وزن بدن به زمین و اهرمی
برای حرکت بدن اسلت .مچ پا سلاختاری درانتهای زنجیره حرکتی اندام تحتانی اسلت که هرگونه تغییرات
بیومکانیکی در بخش های عملکردی ،1سلاختاری 2و سلطح اتکا 3می تواند بر اسلتراتژی های کنترل پاسلچر4
افراد اثر بگذارد .بر اسللاس تئوری جاندا در ( )2004عملکرد زنجیره ای بدن ،ممکن اسللت با عوار
پاتومکانیکی و فیزیولوژیکی متفاوتی روبرو می شللوند .در افراد سللالم وجود قوس های طولی و عرضللی،
حمایت سلاختارهای اسلتخوانی و بافت نرم باعت ثبات در مفصلل سلاب تاالر 5و میدتارسلال 6می شلود.
تغییر سللطح اتکا ،جابجایی مرکز ثقل COG7و مرکز فشللار  COP8بر روی تعادل افراد اثر گذار اسللت.
5

1

6

2

Functional
Structural
3
Base of Spurt
4
Pasture

Subtalar Joint
Mid tarsal Joint
7
Center of Gravity
8
Center of Pressure
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کاهش تعادل 1منجر به افت عملکرد در افراد می شلود و پیش زمینه ای را برای آسلیب به ویژه در مچ پا 2را
فراهم می کند .ارزیابی تعادل پویا3در مقایسله با روش ایسلتا4می تواند اسلتراتژی دقیق تری را جهت کنترل
بدن در محدوده سطح اتکا مشخ و نقش سیستم های درگیر در حفظ تعادل بدن را به طور مجزا تعیین
نماید هدف مطالعه حاضر ،هدف مطالعه حاضر ،تاثیر متغیرهای شاخ کف پا ،میزان پرونیشن و سوپینیشن
برعملکرد تعادل پویای نوجوانان ورزشکار و غیرورزشکار است.
روش شقناسقی :نمونه آماری این تحقیق را  34نفر ( 17نفر دختر و  17نفر پسلر) به صلورت تصلادفی از
محدوده  11الی  15سلاله شلهر تهران تشلکیل دادند .شلاخ های دموگرافیک آزمودنی های گروه غیرفعال
شلامل سلن ( 12/4۶±1/10سلال) ،قد ( 157/۶9±8/48سلانتی متر) ،وزن ( 4۶/۶5±8/45کیلوگرم) و سلن
( 12/1±2۶/13سلال) ،قد ( 153/91±10/09سلانتی متر) ،وزن ( 44/52±7/7۶کیلوگرم) بود .شلاخ های
دموگرافیلک آزمودنی ها شلللامل سلللن ( 12/23±1/18سلللال) ،قد ( 153/47±10/04سلللانتی متر) ،وزن
( 42/۶±47/23کیلوگرم) ،شلاخ پایداری ( 93/29±47/39درجه) بود .برای اندازه گیری قدسلنج دیواری
مثلثی(  )26 SMو وزن از ترازوی دیجیتال (  )Bs101اسللتفاده گردید .برای ارزیابی کف پای افراد ،در
ابتدا از روش مشلاهده ای و سلتس با اسلتفاده از فوت اسلکنر تری بادی ویو 5سلاخت امریکا نوع عارضله و
شلاخ کف پای۶آزمودنی ها مشلخ شلد .روایی این دسلتگاه توسلط شلرکت سلازنده ( )r=0/۶4محاسلبه
گردید و پایایی درون فردی و بین فردی به روش همبستگی درون طبقه ای به ترتیب  0/۶2و  0/91بدست
آملد .بله منظور بررسلللی نرملال بودن توزیع داده هلا از آزمون کولموگروف اسلللمیرنوف و سلللتس از آزمون
همبسلتگی اسلتیرمن به منظور بررسلی ارتباط بین متغیرهای شلاخ قوس پا ،توزیع وزن و عملکرد تعادلی
و ناهنجاری های اسلکلتی _ عضلالنی منتخب در نوجوانان ورزشلکار و غیر وزشلکار و از آزمون من ویتنی
برای بررسی عملکرد تعادلی و پرونیشن در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار استفاده شد.
نتايج :نتایج آزمون اسلترمن نشللان داد که ارتباط معناداری بین شللاخ قوس پا و وضللعیت پرونیشللن پا
وجود دارد .همچنین بین توزیع وزن چپ-توزیع وزن راسلت ،سلوپینیشلن -پرونیشلن نیز همبسلتگی معناداری
دیده شد ،اما جهت این همبستگی منفی بود .در گروه غیر ورزشکار نیز بین شاخ قوس و پرونیشن ارتباط
معنادار وجود دارد ،ضلمن اینکه بین تعادل و پرونیشلن نیز نتایج مشلابهی دیده شلد .الزم به ذکر اسلت در
تمامی موارد فو جهت همسلبتگی مثبت بود .نتایج آزمون تی مسلتقل نشلان داد دو گروه در عملکرد تعادلی
اختالف معنلاداری دارنلد ( )sig=0/04املا در پلارامتر توزیع وزن اختالف معنلاداری دیلده نشلللد (.)p≤0/05
نتایج آزمون من ویتنی در سلایر پارامترها نیز نتایج مشلابهی را نشلان داد و اختالف معناداری بین دو گروه
در متغیرهای شاخ قوس پا و سوپینیشن و پرونیشن مچ پا بین دو گروه وجود نداشت (.)p≤0/05

Static Balance

4

1

5

2

Balance
Ankle Joint
3
Dynamic Balance

3BODY VIEW
6
INDEX
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 میزان قوس کف پلا در توزیع نیرو و جلذب شلللوك هلای وارد از زمین بله پلا موثر:بحقث و نتیجقه یییی
اسلت و هرگونه اختالل و عارضله در قوس های کف پا موجب پرونیشلن و سلوپینیشلن بیش از حد در فرد می
 نتایج پژوهش حاضلر نشلان داد که عملکرد تعادلی در.شلود و عملکرد و نقش عضلالت نیز تغییر خواهد کرد
نوجوانان ورزشکار بهتر از نوجوانان غیر ورزشکار است و بین شاخ قوس کف پا و پرونیشن ارتباط معنادار
 همچنین بین توزیع.ولی بین شاخ کف پا و میزان پرونیشن و سوپینشن در بین آنها تفاوتی وجود نداشت
 پرونیشلن نیز همبسلتگی معناداری دیده می شلد اما جهت این-وزن چپ و راسلت افراد و میزان سلوپینیشلن
، سلیسلتم عصلبی، عملکرد عضلالت، در حقیقت عوامل متعددی همچون سلاختار مچ پا.همبسلتگی منفی بود
 سللابقه آسللیب دیدگی و غیره بر عملکرد تعادلی فرد تاثیر می گذارد که، عمقی-نقش گیرنده های حسللی
برای آزمون این فرضللیه ها و میزان پرونیشللن و سللوپینیشللن نرمال در ورزشللکاران نسللبت به افراد عادی
.تحقیقات پیچیده تری الزم است
. ورزشکار و غیر ورزشکار، تعادل، سوپینیشن، پرونیشن، شاخ کف پا:کلمات کلیدی
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اثر یک دوره تمرینات ذهنی بر استرس دانش آموزان تکواندو کار

امیر محمدپور ،1سمیرا یوسفپور ،2مهدی خان  ،3نفیسه پیلهور

4

-1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور-2 ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
ورزشی -3 ،کارشناس ارشد مدیریت ورزشی-4 ،کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده
مقدمه و هدف :در دو دهه گذشلته اسلتفادهی بالقوه از تصلویرسلازی و کارایی تصلویرسلازی در ورزش مورد
مطالعه قرار گرفته اسلللت .همانگونه که شلللواهد علمی از کارایی تصلللویرسلللازی ذهنی حمایت می کنند،
ورزشل لکلاران نله تنهلا برای کملک بله اجرایشلللان بلکله برای ایجلاد تجلارب در ورزش و زمینلههلای مختلف از
تصلویرسلازی ذهنی اسلتفاده میکنند( .)2از طرفی هم در ورزش قهرمانی و حرفه ای ،اسلترس زیادی روی
ورزشللکاران وجود دارد که می تواند به صللورت بلند مدت یا کوتاه مدت ،تعادل هیجانی آنها را از بین ببرد
( .)2از نظر دنیل )2017(1ورزش حرفه ای همیشه استرس زا است و تاکنون بسیاری از عوامل استرس زا در
ورزشلکاران شناسایی شده اند ( .)1عواملی مانند نتیجه بازی ،درك منفی از توانایی ،عوامل سازمانی و تیمی،
پیشرفت و ارتباط با دست اندرکاران تیم ،انتظارات ،احتمال شکست ،خستگی ،فشار بازی ،آسیب دیدگی ،بی
خوابی ،سلفر و غیره به عنوان عوامل اسلترس زای ورزشلکاران معرفی شلده اسلت (2و .)3به دلیل وجود منابع
و محرك های بی شللمار اسللترس زا ،ورزشللکاران برای مدیریت و کنترل اسللترس از شللیوه های مقابله با

. Daniel
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اسللترس 1اسللتفاده می کنند .این روش ها ،شللامل کلیه تالش های شللناختی و رفتاری اسللت که برای
رویارویی ،کاهش یا تعدیل اثرات و پیامدهای منفی اسللترس به کار گرفته می شللود ( .)1 ،3ورزشللکاران نه
فقط تحت اسللترس های مختلف و شللدید قرار می گیرند ،بلکه واکنش آنها نیز در مقابل این اسللترس ها
متفاوت اسلت .یافته های پژوهشلی نشلان داده اند که ناتوانی در مقابله موثر با اسلترس های ورزشلی برای
عملکرد و رضلایت شلخصلی ورزشلکار زیانبخش اسلت .اسلترس و حواد اسلترس زا از اجزای جدای ناپذیر
ورزش رقابتی مجسلوب می شلود .ناتوانی در مقابله موثر با عوامل اسلترس زا بر عملکرد و موفقیت ورزشلکار
زیلانبخش خواهلد بود .اهمیتی کله اخیرا برای نقش مسلللاﺋلل روان شل لنلاختی و تمرینلات ذهنی در بلاال بردن
توانایی های ورزشلکاران و کاهش اسلترس آنها قبل از مسلابقه قاﺋل شلدند بی سلابقه بوده اسلت .با توجه به
این مسلاله که برخی از رشلته های ورزشلی نیاز ویزه به تمرکز و آرامش روانی باال بدون وجود اسلترس دارند
بنابراین هدف پژوهش حاضلر بررسی میزان تغییرات استرس قبل از مسابقات تکواندوکاران بدنبال یک دوره
تمرینات ذهنی می باشد(.)3
روش تحقی  :روش پژوهش حاضر تجربی (طرم پس آزمون با گروه کنترل) است .جامعه آماری پژوهش
را کلیه دانش آموزان مقطع دبیرسلتان در رشلته تکواندو در مسلابقات قهرمانی آموزشلگاه های اسلتان سلیتان
وبلوچسللتان را تشللکیل داده اند .که از میان آنها  32نفر به صللورت تصللادفی انتخاب و به دوگروه کنترل و
تجربی به طور مساوی تقسیم شدند .شرکت کنندگان در گروه تجربی  20جلسه  30دقیقه ای را به تمرینات
ذهنی بله کملک محقق پرداختنلد ،این در حلالی اسلللت کله گروه کنترل این تمرینلات را انجلام نمی دادنلد.
تمرینات انجام شلده در گروه تجربی شلامل تمرین ذهنی موقعیت های قبل از مسلابقه به همراه انجام گوشله
ای از مسلابقه بود که با راهنمایی محقق صلورت گرفت این در حالی بود که آموزش این تمرینات طی یک
جلسله توجیهی برای آزمودنی ها توضلیح داده شلده بود و آزمودنی ها با نحوه تمرین به صلورت کامل آشلنا
شدهبودند .مقیاس سبک های مقابله در ورزش ،یک آزمون  40سوالی است که سبک های مقابله با استرس
ورزشللی را در دو بعد اصلللی("سللبک مقابله روی آوری" و"سللبک مقابله اجتنابی") در مقیاس  5ارزشللی
لیکرت(از کامال نادرسلت= نمره 1تا کامال درسلت= نمره  )5ارزیابی می کند .اعتبارپرسلشلنامه توسلط بشلارت،
بین  α ≤89/0 ≥ 0/91محاسلبه شلده اسلت که نشلانه ی همسلانی درونی باالی مقیاس می باشلد .برای
تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  tمسلتقل در سلطح معنی داری  P /05و برای تجزیه و تحلیل داده ها
از نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
يافته ها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین دو سبک مقابله رویارویی ( )۶8± 4/1و اجتنابی (1/1
 )72±در گروه تجربی بیشللتر از گروه کنترل میانگین سللبک مقابله رویارویی ( )38± 3/2و اجتنابی (4/3
 )48±بود همچنین میانگین سلبک اجتنابی در هر دو گروه تجربی و کنترل باالتر از سلبک مقابله رویارویی
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بوده اسلت که این نشلان دهنده اسلتفاده بیشلتر ورزشلکاران از سلبک مقابله اجتنابی در موقعیت های اسلترس
زا می باشلد .نتایج کلی پژوهش حاضلر نشلان داد که تمرینات تصلویر سلازی ذهنی تاثیرات مثبتی در سلبک
های مقابله با استرس در ورزشکاران دارد.
بحث و بیرسقی :بررسلی یافته های پژوهش حاضلر نشلان داد تمرینات تصلویر سلازی ذهنی مسلابقه تاثیر
معنیداری بر سلبک های مقابله با اسلترس (روی آوری -اجتنابی) در ورزشکاران دارد .احنماال این امر را می
توان در ارتباط با اثر تمرینات ذهنی بر کسللب تجربه رویارویی تکراری ورزشللکار با شللرایط مسللابقه و قرار
گرفتن چند باره او در شلللرایط مسلللابقه به صلللورت ذهنی از طریق به کارگیری مکانیزم های های درگیر
شلناختی دانسلت( .)3تحقیقات نشلان دادند که کارایی اسلتفاده از تصلویرسلازی به عنوان شلکلی از تمرین
ذهنی در مقابله با اسلترس به توانایی تصلویرسلازی شلخ بسلتگی دارد .بعضلی از افراد به سلختی یک عمل
را تصلللویرسلللازی میکننلد در حلالی کله برخی بلا وضلللوم و کنترل بلاال این امر را انجلام میدهنلد .توانلایی
تصلویرسلازی در افراد متفاوت اسلت توانایی تصلویرسلازی بر موفقیت تمرین ذهنی و کاهش اسلترس قبل از
مسلابقه مدثر اسلت و افراد با سلطح باالیی از توانایی تصلویرسلازی نسلبت به افراد با سلطح پایینتر در کنترل
اسلترس موفق تر هسلتند(1و . )2پژوهشلگران معتقدند که اسلتفاده از شلیوه های مقابله ،وابسلته به نوع عامل
اسلترس زا میباشلد و افراد در شلرایط و موقعیت های مختلف پاسلخ های متفاوتی به اسلترس ها می دهند:
تحقیقلات ریچلارد و همکلاران ( ،)200۶نیکالس و همکلاران ( ،)200۶کمتن و همکلاران ( ،)2001آنشلللل
( ،)2000والینلگ و همکلاران ( ،)1995میلر (،)1992هوگ و همکلاران ( )1997و گیلاکوبی ( )2004و ملارك
( ) 200۶این موضلوع را نشلان داده اند که افراد در پاسلخ به موقعیت های اسلترس زای مختلف با توجه به
نوع ارزیابی خود از عامل اسلترس زا  ،پاسلخ می دهند و نتایج ارزیابی را با منابع در دسلترس جهت مقابله،
قیلاس می کننلد و در نهلایلت پلاسلللخی منلاسلللب را در نظر می گیرنلد .بنلابراین نوع مقلابلله نله فقط بله نوع
اسلترسلور ،بسلتگی دارد بلکه به افراد و ارزیابی آنان نیز وابسلته اسلت .این نتایج منطبق بر نظریات وینبرگ
( ،)2004نیز می باشد(.)2
واژیان کلیدی :تصویر سازی ذهنی ،دانش آموز ،تکواندوکار
منابع
 .1بشللارت ،محمد علی ،1382.تاثیر سللبک های مقابله با اسللترس بر موفقیت ورزشللی ،مجله حرکت ،شللماره،24
صفحه.100-87
2- Cavka, M et al(2004),On the association between coping strategies and
mental health in war: A longitudinal investigation, Journal of psychometric
research, 56:2,581-673.
3- Dave smith and Dave Collins, mental practice, motor performance and the
late cnv, journal of sport & Exercise psychology,26, 412-426, 2004.
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رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی دانش¬آموزان پسر تکواندوکار
4

نفیسه پیلهور ،1مهدی خان  ،2سمیرا یوسفپور ،3امیر محمدپور

 -1نفیس پیل ور کارشناس ارشد مدیریت ورزشی-2 ،مهدی خانی کارشناس ارشد مدیریت
ورزشی -3 ،ستیرا یوسفپور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه امام
رضا(ع)-4 ،امیر محتدپور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
چکیده
مققدمقه و هقدف :نوجوانی را بیشلللتر دوره سلللالمتی میپنلدارنلد و بلا همین پیشفر آنلان بیش از دیگر
گروههای سلنی از خدمات مراقبتی و پیشگیری بی بهرهاند .بر اسلاس سلر شلماری سلال  ، 1395نوجوانان
حدود  17میلیون نفر از جمعیت کشلورمان را تشلکیل میدهند( .)1کشلور ما با داشلتن چنین سلرمایه عظیمی
از نوجوانان نیازمند برنامه ریزیهای دقیق و توجه به سلالمت و رشلد آنان اسلت .چراکه در این دوران عادات
و رفتلارهلای طول دوره زنلدگی مثلل تغلذیله و ورزش شل لکلل میگیرد و ورزش نوجوانلان بله دالیلل مختلفی
میتواند بر ارتقای سلالمت مدثر و در صلدر اولویتهای مربوط به بهداشلت نوجوانان باشلد .باتوجه به کاهش
میزان فعالیت بدنی دربین نوجوانان ،آنان نیازمند شللرایط و برنامههایی برای ارتقای رفتار بهداشللتی ورزش
هسلللتند .امروزه ورزش حتی تا عمق نهادهای اجتماعی گوناگون اعم از خانواده ،مدرسللله ،موسلللسلللات و
نویسنده
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بخشهای خصلللوصلللی رسلللوخ کرده و با نفوذ در قلب رسلللانههای بزرگ و همگانی ،یکی از بزرگترین
پدیده های اجتماعی قرن بیسلتم شلده اسلت ،به طوری که ملل مختلف با پرورش قهرمانان ورزشلی ،خود را
به دیگر کشورها معرفی میکنند و ورزش یک نقطه عطف شده است .ورزش در سطح رقابتی با خار شدن
از حالت غیرحرفهای ،به طور حرفهای سللرگرمیآفرین تجلی مییابد که تحت نفوذ و سللیطره سللیاسللت و
اقتصلاد و برنامهریزی بلند مدت قرار دارد که این عوامل مهمترین وجوه ورزش برای ورزشلکاران ،مربیان،
داوران ،نهادهای حاکم ،صللاحبان تأسللیسللات ورزشللی و کشللورهای میزبان مسللابقات ورزشللی به شللمار
میروند( . )2نقش ورزش از نظر اجتماعی ،روانی ،فرهنگی و اقتصللادی در جهان امروز انکارناپذیر اسللت .از
طرفی ،رویدادها و فعالیتهای ورزشلی تأثیر روزافزونی بر فعالیتهای گوناگون انسلان ،از جمله فعالیتهای
سلیاسلی ،ف رهنگی ،اقتصلادی و اجتماعی دارند .امروزه ورزش حتی تا عمق نهادهای اجتماعی گوناگون اعم
از خانواده ،مدرسله ،موسلسلات و بخشهای خصلوصلی رسلوخ کرده و با نفوذ در قلب رسلانههای بزرگ و
همگانی ،یکی از بزرگترین پدیدههای اجتماعی قرن بیسلللتم شلللده اسلللت ،به طوری که ملل مختلف با
پرورش قهرمانان ورزشلی ،خود را به دیگر کشلورها معرفی میکنند و ورزش یک نقطه عطف شلده اسلت.
ورزش در سلطح رقابتی با خار شلدن از حالت غیرحرفهای ،به طور حرفهای سلرگرمیآفرین تجلی مییابد
که تحت نفوذ و سلیطره سلیاسلت و اقتصلاد و برنامهریزی بلند مدت قرار دارد که این عوامل مهمترین وجوه
ورزش برای ورزشلکاران ،مربیان ،داوران ،نهادهای حاکم ،صلاحبان تأسلیسلات ورزشلی و کشلورهای میزبان
مسلابقات ورزشلی به شلمار میروند( .)4سلازمان بهداشلت جهانی( )2008طی یک راهنمای برنامه ریزی برای
فعالیت بدنی شلهروندان اروپا ،در مقالهای تحت عنوان" شلهر سلالم یک شلهر فعال اسلت" ،به اهمیت فعالیت
ورزشلی شلهروندان اشلاره میکند .در این مقاله همچنین بیان میشلود شلهر سلالم شلهری نیسلت که از نظر
سالمتی موقعیتی ثابت داشته باشد ،بلکه شهری است که تالش کند سالمتی شهروندان در آن بهبود یابد و
مسلوالن شلهر باید به این موضلوع تعهد داشلته باشلند و برای آن برنامه ریزی کنند .شلهر سلالم و فعال
شللهری اسللت که مداوماص فرصللتهایی برای بهبود محیط و منابع اجتماع برای شللهروندان جهت افزایش
فعالیت بدنی روزمره فراهم کند( . )5عدم فعالیت جسلمانی ،کمتحرکی و رفتارهای نادرسلت تغذیهای موجب
بیماری و مرگ و میر در همه گروههای جمعیتی از جمله دانش آموزان میشللود .مهندسللی عوامل انسللانی
(ارگونومی) معتقد اسلت نیروی انسلانی الزاما بایسلتی وظایف محوله در مشلاغل مختلف را در حدود  8سلاعت
کاری ( 44سلاعت در هفته) با توانمندی ،دقت و سلرعت الزم بدون احسلاس ضلعف ،خسلتگی و آسلیب انجام
دهد و از نظر روحی هم دارای وضلعیت مناسلبی برای شلغل مورد نظر باشلد با عنایت به اینکه معتقد اسلت
این اهداف صلرفا با حفظ و ارتقاء آمادگی جسلمانی که نتیجه پرداختن به ورزش مسلتمر اسلت حاصلل می
شلود .دانشلمندان علوم پزشلکی ورزشلی ،معتقدند ورزش کردن ضلمن تخلیه فشلارهای روانی و تسلریع و
تسلهیل در مکانیزم های فکری و تحرکات فیزیکی به تبع خون رسلانی بهتر به مغز و عضلالت ،عامل ترشلح
هورمون آندروفین بوده و آندروفین هم باعت شلادی و نشلاط در انسلان ها شلده و تعادل روحی و روانی را
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فراهم می کند .بررسللیها نشللان دادهاند که نحوه مشللارکت افراد مختلف با زمینههای اجتماعی-فرهنگی
متفاوت در فعالیتهای ورزشلی متفاوت میباشلد .آنها بر حسلب اینکه در چه شلرایط اجتماعی -فرهنگی
جامعه پذیر شلده باشلند از نرخهای متفاوتی از مشلارکت در فعالیتهای بدنی برخوردارند .در طی چند دههای
که از شلکل گیری جامعه شلناسلی ورزش میگذرد شلناخت عوامل تاثیرگذار بر مشلارکت در فعالیتهای بدنی
از چالش انگیزترین موضلوعات جامعه شلناسلی ورزش بوده اسلت .بسلیاری از محققان به بررسی عوامل فردی
موثر بر فعلالیلت بلدنی می پردازنلد املا امروزه در جهلان ،محققلان بیشلللتر بله عواملل اجتملاعی موثر بر فعلالیلت
بدنی توجه میکنند ( .)3یکی از این مفاهیم اجتماعی در جوامع ،سلرمایه اجتماعی اسلت .این مفهوم یکی از
مفاهیم مهم اسلت که در طول دهه گذشلته در بررسلی و مطالعه جوامع مورد توجه جامعه شلناسلان قرار گرفته
اسلت .جامعه شلناسلان سلعی کردهاند از طریق توجه به سلرمایه اجتماعی افراد ،جامعهای موثرتر و امنتر
بسلازند .ورزش خود به نوعی باعت افزایش روابط اجتماعی افراد میشلود به طوری که در مورد نقش ورزش
در سلرمایه اجتماعی ،کمیسلیون ورزشلی اسلترالیا ( )2004درگزارشلی در مورد نقش ورزش در جامعه بیان
میکنلد فعلالیلتهای اجتملاعی از قبیلل ورزش ،حس هویت اجتملاعی به افراد میدهد کله از رفتلارهای ناهنجلار
اجتماعی جلوگیری میکند .ورزش باعت تشلویق افراد و افزایش این هویت میشلود ،همچنین بیان میشلود
سلرمایه گذاری در ورزش باعت افزایش هویت ملی ،غرور ملی ،توسلعه و یکتارچگی اجتماعی و جلوگیری از
جرم و جنایت و افزایش سلطح تحصلیالت و منافع اقتصلادی میشلود به صلورتی که به ازای هر یک میلیون
دالر سلرمایه گذاری در ورزش باعت کاهش  3/2میلیون دالر در هزینههای درمانی میشلود ( .)4با توجه به
اهمیت مسلاﺋل اجتماعی مرتبط با مشلارکت ورزشلی ،محقق در این پژوهش به دنبال پاسلخ به این سلوال می
باشد که چه ارتباطی بین سرمایه اجتماعی و در مشارکت ورزشی دانش آموزان تکواندوکار وجود دارد
روش تحقی  :تحقیق حاضللر از نوع توصللیفی -همبسللتگی اسللت .به لحاف هدف کاربردی و به لحاف
گردآوری داده ها میدانی می باشللد .روش گردآوری اطالعات به دو صللورت کتابخانه ای و میدانی اسللت.
جامعه آماری شلامل تمامی دانش آموزان تکواندوکار پسلر شلهرسلتان قوچان بود با توجه به آمار اداره تربیت
بدنی آموزش و پرورش تعداد  500دانش آموز پسلر ورزشلکار در کانون های ورزشلی مشلارکت دارند با توجه
به جدول مورگان تعداد  217نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شللدند .در این پژوهش از پرسللشللنامه محقق
سلاخته بر اسلاس تئوری نظریهپردازان سلرمایه اجتماعی اسلتفاده شلد .برای تعیین روایی 1روش تعیین روایی
محتوا اسلتفاده شلده اسلت .برای تایید روایی از نظر  11تن از اسلاتید دانشلگاه اسلتفاده شلد و اصلالحات تذکر
داده شلللده مورد بلازبینی قرار گرفلت .برای تعیین پلایلایی 2یلا اعتبلار ابزار پژوهش از ضلللریلب آلفلای کرونبلاخ
استفاده شد .در واقع آلفای کرونباخ نشانگر انسجام درونی و هم سازی داخلی گویههای پژوهش است .برای
تجزیه و تحلیل داده ها الف) از آمار توصلللیفی شلللامل میانگین ،میانه و واریانس اسلللتفاده شلللد .ب) آمار
اسلتنباطی :برای مشلخ شلدن توزیع داده ها از آزمون  ، K_Sو از آزمون همبسلتگی پیرسلون برای ارتباط
-Reliability

2

-Validity
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فاکتورها بر روی مشلارکت ورزشلی دانش آموزان ورزشلکار اسلتفاده شلد .برای ثبت داده ها و تجزیه و تحلیل
نهایی از نرم افزار  spssاستفاده گردید.
يافته های تحقی  :نتایج تحقیق نشللان داد رادیو و تلویزیون دارای بیشللترین فراوانی  108نفر و مطالعه
روزنامه و نشلریات کمترین فراوانی تعداد  21نفر می باشلد .بیشلترین سلطح درآمد مربوط به  1/200/000تا
 1/500/000می باشلد و کمترین سلطح درآمد مربوط به بیش تر از  2/000/000می باشلد .بیشلترین محل
سلکونت در مرکز شلهر با فراوانی  103نفر و کمترین باال شلهر با فراوانی  41نفر میباشلند .همچنین گروه
هفته ای سله سلاعت با فروانی ( 75نفر )دارای بیشلترین فراوانی و گروه هفته ای یک سلاعت دارای کمترین
فراوانی با  35نفر می باشد.
نتیجه یییی :نتایج تحقیق نشلان داد بین میزان مشلارکت ورزشلی و روابط افراد در خانواده دانش آموزان
تکواندوکار رابطله معنیداری وجود دارد .که این یافته با نتایج ملکی ( ،)1389صلللادقی و همکاران(،)1390
جیمز دالمن و همکاران )2010( 1و میشللل )2011( 2همخوانی دارد( .)1نوجوانی سللن حسللاسللی اسللت و
نوجوانان در این سلن به دنبال کسلب هویت اجتماعی هسلتند و دوسلت دارند خود را نشلان دهند  ،در این
میان نقش خانواده در اجتماعی کردن نوجوانان و حمایت آنها از هر لحاف و روابط خانوادگی و همسللایگی
تعیین کننده رفتار آنها هسلتند .بین میزان مشلارکت ورزشلی و روابط اجتماعی خانواده دانش آموزان رابطه
معنیداری وجود دارد .این نتایج موافق با نتایج شلارع پور و حسلینی راد ( )1387مبنی بر رابطه مثبت روابط
همسللایگی با مشللارکت ورزشللی افراد اسللت و همچنین با نتایج پژوهش مارتین لیندسللتورم 1و همکاران
( )2001همخوانی دارد(3و . )5دانش آموزانی کله روابط اجتملاعی بلاالتری دارنلد بلا حملایلت اعضلللای خلانواده
رابطه مثبتی دارند و حمایت اعضلای خانواده با میزان مشلارکت ورزشلی دانش آموزان هم رابطه مثبتی دارد
پس به نوعی افزایش روابط اجتماعی باعت افزایش میزان مشلارکت ورزشلی دانشآموزان میشلود همچنین
روابط اجتماعی بر عضلویت در نهادهای داوطلبانه تأثیرگذار اسلت و از این طریق هم بطور غیر مسلتقیم بر
میزان مشارکت ورزشی دانش آموزان تأثیر گذار است .بین میزان مشارکت ورزشی و حمایت اعضای خانواده
دانش آموزان رابطه معنیداری وجود دارد .که با نتایج شارعپور و حسینی راد ( )1387علیوردینیا و همکاران
( ،)1387محسلللن جاللی و الناز پوراحمدی ( ،)1388آنسلللی )2004( 1و دوگالس براون )2005(2همخوانی
دارد(3و .)4حمایت اعضللای خانواده بر اعتماد درون خانواده در بین دانش آموزان تأثیرگذار اسللت و اعتماد
درون خلانواده بر عضلللویلت در نهلادهلای داوطلبلانله و در نهلایلت عضلللویلت در نهلادهلای داوطلبلانله بر میزان
مشلارکت ورزشلی دانش آموزان تأثیرگذار اسلت .با افزایش حمایت خانواده از فرد میزان مشلارکت ورزشلی
دانش آموزان زیلاد میشلللود( .)2دانش آموزان در خلانواده حملایلت میشلللونلد و این حملایلت زیلاد نیلازهلای
اجتماعی آنها را به نوعی مرتفع میسلازد و آنها نیاز به عضلویت در باشلگاهها و رفتن به مدرسله پیاده و یا
- Ancy
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مشلارکت ورزشلی در گروه دوسلتان در خود میبینند .بین میزان مشلارکت ورزشلی و رفتار یاریگرایانه دانش
آموزان رابطه معنیداری وجود دارد .که این یافته با نتایج ملکی ( ،)1389صللادقی و همکاران( ،)1390جیمز
دالمن و همکلاران )2010( 3و میشلللل )2011( 1همخوانی دارد .بین میزان مشلللارکلت ورزشلللی و حملایلت
اجتملاعی از فرد رابطله معنیداری وجود دارد .این نتلایج بلا نتلایج پژوهش جوزف نیکوال )2011( 2همخوانی
دارد (4 ،1و ،)5اما نتلایج پژوهش حاضلللر با نتلایج پژوهش وحیلدا همکلاران ( )1385همخوانی ندارد ،آنها به
بررسللی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشللارکت ورزشللی زنان در شللهر مازندران پرداختند .نتایج پژوهش آنها
نشلان داد ورزش کردن اعضلای خانواده ،ورزش کردن بهترین دوسلت و درآمد و سلودمندی ورزش در مرحله
اول و حمایت اجتماعی در مرحله دوم توانسللته اسللت به ترتیب  15/9و  2/1درصللد از واریانس متغیر تحت
مطالعه را در فعالیت ورزشللی تبیین نمایند (1و .)5همچنین نتایج با پژوهش مارتین لیندسللتورم 3و همکاران
( )2001همخوانی نلدارد( .)2حملایلت اجتملاعی بر روابط اجتملاعی فرد تلأثیرگلذار اسلللت و روابط اجتملاعی بله
عنوان متغیر واسلط بر عضلویت در نهادها و در نهایت میزان مشلارکت ورزشلی دانشآموزان نوجوان تأثیرگذار
اسلت .نتایج فو برای مدلفه اعتماد اجتماعی هم صلاد اسلت و این مدلفه به صلورت غیر مسلتقیم بر میزان
مشللارکت ورزشللی دانشآموزان نوجوان تأثیرگذار اسللت .بین میزان مشللارکت ورزشللی و اعتماد اجتماعی
اعضلللای خلانواده رابطله معنیداری وجود دارد .این نتلایج بلا نتلایج پژوهش کلی بلال 4و همکلاران ()2010
همخوانی دارد ،وی و همکارانش به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و فعالیت بدنی در بین زنان شهر ملبورن
پرداختند نتایج بررسی وی و همکارانش نشان داد در محیطی که در همسایگی آن مردم از سرمایه اجتماعی
بیشلتری برخوردار بودند (اعتماد اجتماعی بیشلتری داشلتند) بیشلتر ورزش میکردند .همسلایگی و محیطی که
فرد در آن زندگی میکند تأثیر زیادی بر میزان فعالیت بدنی آن شللخ دارد .سللرمایه اجتماعی به عنوان
اعتماد بین فردی میان شلهروندان مشلارکت اجتماعی افراد و حس اجتماعی بودن تعریف شلده اسلت .زنانی
که تحصلیالت بیشلتری داشلتند و همسلایگان خود را بیشلتر میشلناختند مشلارکت ورزشلی بیشلتری داشلتند و
این در حالی بود که زنانی که تنها زندگی میکردند ،فعالیت بدنی کمتری داشتند(2،4و.)5
کلمات کلیدی :سرمایه های اجتماعی ،مشارکت ورزشی ،دانش آموز
منابع
 .1احمدی ،علی اصغر ( .)1383کارکردهای خانواده پیوند انجمن اولیا و مربیان  ،1383ص 10-5
 .2انصلاری ،محمد حسلین و همکارن ( .)1390رابطه بین سلرمایه اجتماعی و ابعاد آن (سلاختاری ،شلناختی و رابطهای)
بلا ملدیریلت دانش و ابعلاد آن (خلق و انتقلال) در کمیتله ملی المتیلک ،مجموعله چکیلده مقالت هملایش ملی تربیلت بلدنی
و علوم ورزشی ص 9۶
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 .3اشللنایدر ،باربارا ( .)1384سللرمایه اجتماعی ،ترجمه داوود حیدری ،مجله رشللد آموزش علوم اجتماعی دوره نهم
شماره 2
 .4انوالخولی ،امین ( .)1383ورزش و جامعه :ترجمه حمیدرضا شیخی ،انتشارات سمت
 .5ایمان ،محمد تقی و جاللی بخشلنده ،وجیهه ( .)1389بررسلی و تبیین بین مسلئولیت اجتماعی و سلرمایه اجتماعی
جوانان شهر شیراز ،جامعهشناسی کاربردی شماره اول ص 42-19

تاثیرات فوری استفاده از کفی آنتی پرونیشن در تکواندوکاران دارای آسیب رباط
صلیبی قدامی هنگام راه رفتن

موید دیبافر،*1سید نیم

5

خلیفه ،2فریبرز عسگری،3امیرفرنیا،4محسن فرامرزی

.1کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 .2دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد البرز
.3کارشناس علوم ورزشی  ،دانشگاه تهران
.4کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
 .5کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

چکیده
مقدمه و اهداف
پرونیشلن بیش از حد پا یکی از عوامل خطر برای پارگی لیگامان ضلربدری قدامی زانو اسلت .هدف از مطالعه
ی حاضلر بررسلی اثرهای فوری اسلتفاده از کفی آنتی پرونیشلن با شلیب  7درجه بر مولفه های نیروی عکس
العمل زمین در هنگام راه رفتن تکواندوکاران مرد بود.
مواد و روش ها
تعداد  12نفر از افراد تکواندوکار دارای آسللیب رباط صلللیبی قدامی به صللورت داوطلبانه در مطالعه حاضللر
شلرکت کردند .با اسلتفاده از دستگاه وایکان شامل چهار دوربین و همچنین دو دستگاه صفحه نیروی کیستلر
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مولفه های نیروی عکس العمل ،دامنه حرکتی مفصلل زانو و پارامترهای کینماتیکی مفصلل زانو  ،هنگام راه
رفتن با کفی آنتی پرونیشن مورد تحلیل قرار گرفت.
يافته ها
نتایج تحقیق حاضلر نشلان داد که هنگام راه رفتن با کفی آنتی پرونیشلن دامنه حرکتی مفصلل زانو در سله
صلفحه حرکتی تغییر معناداری نداشلت (.)Ƥ<0/05اما هنگام اسلتفاده از کفی نیروی داخلی خارجی و نیروی
عمودی عکس العمل زمین بصورت معناداری کاهش یافتند(.)Ƥ>0/05
نتیجه یییی
یکی از ملداخالت ارتوزی کله می توانلد زانوی تکوانلدوکلاران دارای آسل لیلب ربلاط صللللیبی قلدامی را از بروز
بیماری های تخربی مفصلی همچون استئوآرتریت ایمن نگه دارد  ،استفاده از کفی آنتی پرونیشن است .
واژه های کلیدی
تکواندو رباط صلیبی قدامی ارتوز پا نیروی عکس العمل زمین راه رفتن،
مناسبترین تمرینات مقاومتی با کمترین آسیب جهت افزایش آمادگی جسمانی
تکواندوکاران در شرایط اپیدمی کرونا

کیوان گدرون

1

 .1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز ،مسئول کمیته تحقیق و پژوهش هیات تکواندو
استان کردستان ،همکار پژوهشی مرکز تحقیقات اوروانکولوژی بیمارستان امام خمینی تهران

چکیده
مقدمه و هدف :تکواندو ورزشلی المتیکی با ماهیتی رزمی دفاعی اسلت .ورزشلکاران در این رشلته ورزشلی
از ضلربات سلریع دسلت و پا در اجرای تمرینات و مسلابقات (سلبک کیوروگی بیشلتر ضلربات پا) اسلتفاده
میکنند( .)1تحقیقات نشلان داده قهرمانان موفق این رشلته ورزشلی عمدتاص قدی بلند ،آسلتانه بیهوازی باال،
سلرعت ،چابکی و توان انفجاری باالیی نسلبت به سلایرین برخوردارند( .)2توان انفجاری یکی از شلاخ های
آمادگی جسللمانی مرتبط با مهارت اسللت که از ترکیب سللرعت و قدرت عضللالنی به دسللت میآید( .)3در
شلرایط عادی ورزشلکاران میتوانند با حضلور در اماکن ورزشلی و با اسلتفاده از وزنه و دسلتگاههای تمرینی
تمرینات متعدد و شلناخته شلده ای برای افزایش قدرت ،سلرعت و توان انفجاری پاهای خود انجام دهند .اما
در شرایطی که محدودیت مکانی وجود دارد همچون اپیدمی کرونا که اکنون مردم در تمامی کشورهای دنیا
با آن روبرو هسلتند و امکان تمرینات ورزشلی و اسلتفاده از امکانات و دسلتگاههای تمرینی برای ورزشلکاران
در این شللرایط وجود ندارد بهره بردن از شللیوه مناسللب تمرینات جهت حفظ و افزایش آمادگی جسللمانی با
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کارایی باال و کمترین آسلیب ،کوفتگی و التهاب عضلالنی تاخیری ( )DOMSخصلوصلاص برای تکواندوکاران
قهرمان و حرفهای حاﺋز اهمیت اسلت .در این راسلتا مطالعه حاضلر با بررسلی و جمعبندی تحقیقات گذشلته،
کارآمدترین شلیوه تمرینات مقاومتی به منظور حفظ و افزایش آمادگی جسلمانی (قدرت ،سلرعت ،اسلتقامت و
توان عضلللالنی) تکواندوکاران در شلللرایط اپیدمی کرونا که در مکانهای محدودی همچون خانه میتوان
انجام داد را معرفی مینماید.
روش تحقی  :پژوهش حاضلر از نوع مروری میباشلد و با اسلتفاده از جسلتجو در وب سلایت ژورنالهای
علمی تخصلللصلللی علوم ورزشلللی داخلی و خارجی و نیز کلید واژههای «تکواندو»« ،ورزشهای رزمی»،
«آمادگی جسلمانی»« ،آسلیب عضلالنی»« ،تمرینات مقاومتی»« ،کوفتگی عضلالنی تاخیری»« ،کوید»19-
به زبان فارسلی و انگلیسلی در موتورهای جسلتجوگر گوگل ،گوگل اسلکوالر و پاب مد صلورت گرفت .دادهها
و اطالعات دریافتی دسته بندی و مطالب مرتبط با مقاله جمع بندی شدند.
یافتهها:
ورزشلکاران به منظور افزایش قدرت ،سلرعت و توان انفجاری که از شلاخ های آمادگی جسلمانی هسلتند به
تمرینات قدرتی و مقاومتی با شللدت ،مدت و سللرعتهای متفاوتی نیاز دارند .نتایج جمعآوری و جمع بندی
دادههلا در این پژوهش نشلللان داد کله تمرینلات مقلاومتی و قلدرتی بله شلللیوههلای مختلف بلا ملاهیلت برونگرا
عالوه بر اینکه سلبب افزایش ،حجم ،قدرت ،توان و اسلتقامت عضلالنی در ورزشلکاران میشلود عوارضلی
همچون آسلللیب ،کوفتگی عضلللالنی تاخیری و التهاب و درد در ورزشلللکاران به همراه دارند و عمده این
تمرینات با اسلتفاده از دسلتگاههای تمرینی و یا نیاز به فضلا و مکان مشلخصلی همچون باشلگاههای ورزشلی
دارنلد( .)4در این میلان بله نظر میرسلللد تمرینلاتی همچون تمرین بلا بلانلد(کشهلای) االسلللتیلک( Elastic
 ) Bandsهم از حیت اثرگذاری بر افزایش قدرت ،سلرعت ،اسلتقامت و توان انفجاری در ورزشلکاران رشلته
ورزشلللی تکواندو هم از این لحلاف که این نوع تمرینلات را میتوان در خانه و در محلدویتهای مکلانی ماننلد
شلرایط ایتیدمی کرونا( )COVID-19انجام داد و نیز به این دلیل که این نوع تمرینات با آسلیب عضلالنی،
التهلاب و کوفتگی عضلللالنی تلاخیری کمتری همراه اسلللت ( )5میتوانلد شلللیوه تمرینی منلاسلللبی برای
تکواندوکاران در این شللرایط باشللد .تمرینات االسللتیک باند نوعی از تمرینات با مقاومت متغیر اسللت که با
اسلللتفلاده از کش یلا تیوبهلای ارتجلاعی و یلا نوارهلای ارتجلاعی رنگلارنلگ ترابلانلد( )Thera bandانجلام
میشلود .نوارهای رنگی تراباند که به نظر میرسلد امروزه بیشلتر اسلتفاده میشلود در رنگهای مختلفی وجود
دارد که هر رنگ مقلاومت متفلاوتی را ایجلاد میکننلد .در مراکز توانبخشلللی هم تمرینلات االسلللتیلک باند به
عنوان شللیوهای از تمرینات جهت بازتوانی بیماران اسللتفاده میشللود( .)۶همچنین نتایج بررسللی مطالعات
گذشلته نشلان داد به نظر میرسلد در مقایسله با تمرینات قدرتی با دسلتگاه تمرینی ،تمرینات االسلتیک باند با
آسلیب ،التهاب عضلالنی کمتر در ورزشلکارن رشلته ورزشلی تکواندو همراه اسلت( .)5از ویژگیهای این نوع
تمرینات قابلیت انجام آنها در هر فضللای ورزشللی و غیرورزشللی و تنوع در اجرای حرکات حتی شللبیه به
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 سلرعت و توان انفجاری ورزشلکاران،حرکات رشلته ورزشلی به صلورت مقاومتی اسلت که در افزایش قدرت
.خصوصا در شرایطی همچون محدودیت کرونایی موثر است
 نتایج مطالعه مروری حاضلر نشلان داد که تمرینات مقاومتی با کشهای االسلتیک در افزایش:نتیجهیییی
 اسلتقامت و توان عضلالنی موثر اسلت و این شلیوه، سلرعت،شلاخ های آمادگی جسلمانی همچون قدرت
تمرینی با آسلیب و کوفتگی عضلالنی تاخیری و التهاب عضلالنی کمتری نسلبت به سلایر تمرینات همراه
اسللت و با توجه به شللرایط کرونایی موجود که تکواندوکاران مجبور هسللتند برای افزایش و حفظ آمادگی
جسلمانی در مکانهایی با محدویت تمرینی همچون خانه به تمرین بتردازند این شلیوه تمرینات مقاومتی به
.آنها توصیه میشود
 االستیک باند، توان عضالنی، کرونا، آمادگی جسمانی:کلمات کلیدی
:منابع
1. Chou, C. C., Sung, Y. C., Davison, G., Chen, C. Y., & Liao, Y. H. (2018).
Short-term high-dose vitamin C and E supplementation attenuates muscle
damage and inflammatory responses to repeated taekwondo competitions:
a randomized placebo-controlled trial. International journal of medical
sciences, 15(11), 1217.
2. Kazemi, M., Waalen, J., Morgan, C., & White, A. R. (2006). A profile of
Olympic taekwondo competitors. Journal of sports science & medicine,
5(CSSI), 114.
3. Behm, D. G., Young, J. D., Whitten, J. H., Reid, J. C., Quigley, P. J., Low,
J., ... & Prieske, O. (2017). Effectiveness of traditional strength vs. power
training on muscle strength, power and speed with youth: a systematic
review and meta-analysis. Frontiers in physiology, 8, 423.
 مقایسللله تأثیر یک جلسللله تمرین.1394 . پورفیضلللی محمد علی حسلللین، جعفری افشلللار، گدرونی کیوان.4
 فیزیولوژی. سلللرمی مردان تکوانلدوکلارC-پالیومتریلک و قلدرتی بر آنزیم کراتین کینلاز و پروتئین واکنش گر
.7)25(: 14۶ -131 .ورزشی
5. Gadruni, K., Mahmmadpour, H., & Gadruni, M. (2015). Effect of elasticband exercise on muscle damage and inflammatory responses in
Taekwondo athletes. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 21(4),
297-301.
6. Uchida, M. C., Nishida, M. M., Sampaio, R. A. C., Moritani, T., & Arai,
H. (2016). Thera-band® elastic band tension: reference values for physical
activity. Journal of Physical Therapy Science, 28(4), 1266-1271
7. Fallon, K. (2020). Exercise in the time of COVID-19. Australian journal
of general practice, 49
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مقایسه ویژگی های فضایی-زمانی پومسه کاران و کیوروگی کاران
موید دیبافر، *1سید نیم

خلیفه، 2محسن فرامرزی،3امیرفرنیا ،4میصومه یسین

5

-1کارشناس ارشدبیومکانیک ورزشی،دانشگاه بوعلی سینا همدان
-2دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد البرز
-3کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
-4کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
-5کارشناسی علوم ورزشی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

چکیده
مقدمه  :درون دادهای بینایی در فرآیند پاسخ حرکتی سیستم عصبی –عضالنی مرکزی  ،در وظایف مختلف
حرکتی نقش مهمی دارند .شناسایی اثر فقدان اطالعات بینایی در افراد ورزشکار هنگام راه رفتن ،می تواند
در طرم توانبخشی و اصالم الگوی حرکتی آن ها موثر باشد .هدف ازپژوهش حاضر،مقایسه ویزگی های
فضایی-زمانی تکواندوکاران در دو بخش پومسه و کی وروگی و شناسایی اثر بستن چشم در راه رفتن این
افراد بود.
مواد و روش ها :تعداد10نفرکیوروگی کار و  10نفر پومسه کار با سن  ،قد و وزن مشابه مورد مطالعه
قرارگرفتند.متغیرهای کینماتیکی فضایی-زمانی راه رفتن آزمودنی ها در شرایط راه رفتن با چشم باز و بسته
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محاسبه گردید.تفاوت بین گروه ها با استفاده از روش Repeated measuresو با سطح معناداری P
کمتر از  0/05شناسایی شد .
يافته ها :زمان نوسان درتکواندوکاران پومسه کار نسبت به تکواندوکاران کیوروگی به صورت کامال معناداری
در حالت چشم بسته کاهش یافت(.)Ƥ>0/05در حالت چشم باز زمان گام و زمان قدم کیوروگی کاران بیشتر
بود اما در حالت چشم بسته زمان گام و زمان قدم کیوروگی کاران نسبت به پومسه کاران کاهش یافت که
در هر دو حالت تغییرات محسوس نبود .طول گام  ،طول قدم و سرعت گام برداری در حالت چشم باز در
ورزشکاران کیوروگی بیشتر بود ولی در حالت چشم بسته پومسه کاران عملکرد بهتری داشتند هرچند که این
تغییرات معنادار نبودند(.)Ƥ<0/05
نتیجه یییی :باتوجه به پارامترهای فضایی-زمانی راه رفتن در حالت چشم باز و چشم بسته در کیوروگی
کاران و پومسه کاران می توان گفت که در حالت چشم بسته نقش گیرنده های حسی-عمقی بیشتر می شود
پومسه کاران عملکرد بهتری را نشان دادند و از تعادل بهتری در راه رفتن برخوردار هستند که می توان از
تمرینات تعادلی بیشتری جهت افزایش عملکرد گیرنده های حسی-عمقی کیوروگی کاران استفاده نمود .
کلید واژه ها  :راه رفتن  ،متغیرهای فضایی-زمانی ،چشم بسته ،تکواندو
اولویت بندی عوامل مؤثر در توسعه تکواندو ایران
رضا ایمانزاده ،*1عباس خدایاری ، 2حمید قاسمی ، 3نازنین

راسخ4

 .1دکتری گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
 .2دانشیار گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
 .3دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 .4استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده
تمایل به رشللد و توسللعه در عرصلله ورزش خواسللته و ناخواسللته ما را به ورزش حرفهای پیوند زده و ناچار
میسللازد سللازوکارهای ایجاد و توسللعه آن را با توجه به قواعد و الزاماتی که دارد محقق سللازیم .مهمترین
الزام دسلتیابی به این ورزش که باالترین و کاملترین سلطح در توسلعه ورزش به شلمار میآید ،برخورداری از
یک چارچوب و نظام منطقی و عقالنی اسلت که بر پایه آن چیسلتی ،چرایی و چگونگی تحقق بخشلیدن به
آن را تبیین نماید .نظام جامع توسعه ورزش حرفهای همسان چارچوب منطقی و عقالنی است که دربردارنده
ادبیات و مفاهیم پایه موردنیاز ،بیان رسلالت و فلسلفه وجودی ورزش حرفهای و تقسلیمکار برای توسلعه آن،
اهداف ،رویکردها ،راهبردها و برنامههای عملیاتی اسلت .پژوهش حاضلر با هدف اولویت بندی عوامل مدثر
در توسللعه تکواندو ایران انجام گرفت .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا به صللورت
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آمیخته بود که به صلورت میدانی انجام شلد .در بخش کیفی تحقیق با اسلتفاده از روش نمونهگیری هدفمند
با  25نفر از افراد جامعه ،تا دسلتیابی به اشلباع نظری مصلاحبههای کیفی انجام شلد .در بخش کمی نیز با
اسلتفاده از جدول مورگان  277نفر به عنوان حجم نمونه به روش خوشلهای انتخاب گردید .ابزار اندازهگیری
پژوهش در بخش کیفی شلامل مصلاحبه نیمه سلاختاریافته بود .در مرحله کمی از پرسلشلنامه محقق سلاخته
اسلتفاده شلد .برای بدسلت آوردن روایی پرسلشلنامه از روایی محتوایی ،روایی سلازه و برای پایایی آن از آلفای
کرونبام اسللتفاده شللد .هفت عامل شللامل عوامل اجتماعی و فرهنگی ،عوامل فناوری ،عوامل اقتصللادی،
عوامل سلیاسلی ،عوامل ورزشلی ،عوامل مدیریتی و اماکن و تجهیزات بر توسلعه ورزش تکواندوی کشلور موثر
می باشند که بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که« ،عوامل مدیریتی» باالترین رتبه در عوامل
موثر بر توسلعه رشلته تکواندو از دیدگاه نمونه تحقیق داشلته و «عوامل سلیاسلی» پایینترین رتبه را به خود
اختصلللاص دادهانلد ( .)2χ=38/84،Sig=0/01بله طوری کله از دیلدگلاه نمونله تحقیق« ،عواملل ملدیریتی»
باالترین رتبه در عوامل موثر بر توسلعه رشلته تکواندو از دیدگاه نمونه تحقیق داشلته و «عوامل سلیاسلی»
پایینترین رتبه را به خود اختصلاص دادهاند .در توضلیح این نتیجه باید بیان داشلت که تکواندو از رشلته های
ورزشی پرطرفدار و المتیکی است و جایگاه ویژه ای نزد ورزش دوستان کشور به ویژه در بخش ورزش های
مبارزه ای و رزمی دارد .در عصلر حاضلر ،این ورزش به پدیدهای پیچیده و چند بعدی تبدیل شلده اسلت که
توسلعه آن مسلتلزم توجه به تمام آن ابعاد اسلت .شلناخت مسلایل و مشلکالت ورزش تکواندو کشلور و اسلتانها
نیازمند نگاهی علمی و تجربی است و در این مسیر استفاده از تجارب جهانی راه میانبری است که میتواند
هزینه دسلتیابی به توسلعه را کاهش دهد .بدون شلک ،رشد و توسعه ورزش تکواندو از یک سو و افت و تنزل
آن از سلویی دیگر ،ریشله در عوامل متعددی دارد ،که تعیین سلهم هریک از آنان مشلکل خواهد بود .آنچه
که مسلللم اسللت این اسللت که هیچ موفقیت یا شللکسللتی را نمیتوان به یک علت خاص دانسللت .ورزش
تکواندو از زمره آن دسلته از رشلتههای ورزشلی اسلت که با جذابیت خود در اقصلی نقاط جهان ریشله دوانیده و
عالقهمندان زیادی را به خود جلب کرده اسلت ،به طوری که به عنوان یکی از رشلته های اصللی بازی های
المتیک در این رقابت ها حضلللوری پررنگ دارد .پس جای هیچ گونه تردیدی نیسلللت که مطالعه علمی و
شلناسلایی مشلکالت موجود در این حوزه ورزشلی از یک سلو و تالش برای مرتفع سلاختن این مشلکالت
توسلط مسلدلین از سلوی دیگر در ارتقای هرچه بیشلتر آن موفقیتآمیز خواهد بود .حال آنکه ،در هر امری
منطقی به نظر می رسلد که اولویت بندی خاصلی وجود داشلته باشلد .به هر حال از هفت عامل شلناسلایی شلده
در تحقیق می توان انتظار داشت که اولویت برخی از آن ها بیشتر از مابقی باشد .باید توجه داشت که جامعه
تحقیق را متخصلصلان ،خبرگان ،ورزشلکاران و مربیان تکواندوی کشلور تشلکیل داده اند و به راسلتی نظر آنان
می تواند راهگشلای ورزش تکواندوی کشلور جهت توسلعه آن باشلد .بنابراین به نظر می رسلد توجه به نظرات
این متخصصان ،می تواند یکی از بهترین داده های مورد نیاز جهت تصمیم گیری مدیران در رابطه با برنامه
ریزی توسلعه تکواندوی کشلور باشلد .از نظر این متخصلصلین ،عوامل مدیریتی ،عوامل اقتصلادی ،عوامل
68

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

ورزشی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی ،عوامل فناوری ،اماکن و تجهیزات و عوامل سیاسی به ترتیب از اولویت
باالتری برخوردارند و جهت ارتقای وضعیت آن ها بهتر است این اولویت بندی مورد توجه قرار بگیرد
کلیدواژه ها :توسعه تکواندو ،ورزش قهرمانی ،عوامل مدیریتی ،عوامل سیاسی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت کاراته ایران در المپیک 2021
هادی اسماعیلنژاد ، 1نگین

کالنتری2

 -1دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمهطباطبایی
 -2دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمهطباطبایی

چکیده
مقدمه و هدف :نقطه او رقابتهای ورزشلی مسلابقات المتیک اسلت که در آن گلچینی از نخبگان ورزشلی
سللراسللر جهان به مبارزه میپردازند .موفقیت ورزشللکاران یک کشللور در رقابتهای المتیک به طورکلی
تقویتکننده جایگاه و اعتبار آن کشلور در سلطح جهانی اسلت .اراﺋه شلاخصلی که بر اسلاس آن بتوان کسلب
مدالهای المتیک را پیشبینی نمود ،میتواند برای همه کشلورها و رشلتههای ورزشلی حاﺋز اهمیت باشلد و
کاراته نیز از این قاعده مسلتثنا نیست .پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت
کاراته در المتیک توکیو انجام گرفته است.
روش تحقی  :پژوهش حاضلر از نظر هدف کاربردی و از نظر شلیوه گردآوری اطالعات توصلیفی اسلت.
جامعه آماری ،متشلکل از کلیه صلاحبنظران بازیهای المتیک ،اسلاتید کاراته ،قهرمانان کشلوری و روسلای
هیئتهای کاراته ،اسللاتید مدیریت و برنامهریزی ورزشللی میباشللد .در این پژوهش نمونه برابر جامعه و به
صلورت تمام شلمار بوده که از  210پرسلشلنامه ارسلال شلده 1۶2 ،پرسلشلنامه گردآوری شلد .ابزار پژوهش،
نویسنده مسئول :نگین کالنتری
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پرسلشلنامه محقق سلاخته میباشلد که روایی آن به تایید جمعی از متخصلصلان حوزه مدیریت ورزشلی رسلید و
ثبات آن با اسلتفاده از ضلریب آلفای کرونباخ ( )0/89تایید شلد .در بخش آمار توصلیفی با اسلتفاده از جداول و
نمودارهای آماری از شلاخ های فراوانی ،درصلد فراوانی ،میانگین ،انحراف اسلتاندارد اسلتفاده شلد و در بخش
آمار اسلتنباطی از آزمون آماری تحلیل عاملی تاییدی و اکتشلافی جهت روایی سلازه پرسلشلنامه اسلتفاده شلد و
از آزمون فریدمن جهت الویتبندی عوامل و از نرمافزار آماری  spss23برای تحلیل دادهها استفاده گردید.
يقافتقههقا :نتلایج تحقیق نشلللان داد کله مولفلههلای ملدیریتی ،برنلاملهریزی منظم در رابطله بلا اردوهلا ،توجله بله
وضللعیت مالی کاراتهکاران ،اسللتفاده از مربیان توانمند ،ویژگیهای فردی و فنی ،بر موفقیت کاراتهکاران در
المتیک تاثیر گذار میباشلد .به منظور اولویتبندی و بررسلی عوامل موثر بر موفقیت کاراته ایران در المتیک
از نظر نمونه های تحقیق ،از آزمون رتبهبندی فریدمن استفاده شد.
جدول .1رتبهبندی عوامل موثر بر موفقیت کاراته ایران در المتیک
میانگین
گویه
رتبه
۶.1۶
عوامل مدیریتی
1
۶.15
توجه به وضعیت مالی کاراتهکاران
2
5.81
استفاده از مربیان توانمند
3
5.۶
برنامهریزی منظم در رابطه با اردوها
4
5.08
ویژگیهای فردی و فنی کاراتهکاران
4
بدینترتیب براسللاس جدول ،مهمترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت کاراتهکاران در المتیک ،به ترتیب عوامل
مدیریتی ،توجه به وضلعیت مالی کاراتهکاران ،اسلتفاده از مربیان توانمند ،برنامهریزی منظم در رابطه با اردوها
و ویژگیهلای فردی و فنی بر موفقیلت کلاراتلهکلاران میبلاشلللد و عواملل ملدیریلت بلاالترین رتبله و ویژگیهلای
فردی و فنی کاراتهکاران پایینترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند.
نتیجقهیییی :نتلایج تحقیق نشلللان داد اولین علاملل تلاثیرگلذار بر موفقیلت کلاراتله در المتیلک  2021را
عوامل مدیریتی تشلکیل میدهد .نادیده گرفتن این موضلوع به معنی غافل شلدن از ریشله مسلاﺋل و علت
العلل مشلکالت اسلت .در واقع تمام موفقیتها به دنبال مدیریت مناسلب ،ایجاد خواهند شلد .توجه به وضلعیت
مالی کاراتهکاران در رتبه دوم قرار گرفت .بدون شلک انگیزههای مالی محرکی بسلیار قوی برای فعالیتهای
انسلان محسلوب میشلود .برای ورزشلکاران حرفه ای ،ورزش معموال به عنوان شلغل قلمداد شلده و توجه به
وضلعیت مالی آن ها باعت شلده که تمرکز آنها بیشلتر بر روی قهرمانی و موفقیت در المتیک باشلد .اسلتفاده
از مربیان توانمند یکیدیگر از عوامل شللناسللایی شللده موثر بر موفقیت کاراته ایران در المتیک  2021بود.
وجود مربیان توانمند در کاراته ،تاثیر ویژهای بر عملکرد کاراتهکاران به ویژه کومیتهکاران در مسللابقات دارد.
با توجه به نظر متخصللصللان حوزه کاراته ،برنامهریزی منظم در رابطه با اردوها و ویژگیهای فردی و فنی
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کاراتهکاران ،در رتبههای بعدی قرار گرفتند .باید توجه داشلللت که همهی این عوامل ،به دنبال سلللیسلللتم
مدیریتی کارآمد ایجاد خواهند شد که اکثر آنها مربوط به برنامهریزیهای فدراسیون کاراته است.
کلمات کلیدی :المتیک ،کاراته ،موفقیت ،مدیریت کارآمد.
منابع
 .1موسللویراد ،سللیده طاهره ( .)1398شللناسللایی عوامل موفقیت ایران در بازیهای المتیک ،پژوهشللهای
کاربردی در مدیریت ورزشی ،سال هشتم ،شماره  30(2پیاپی) ،ص. 53-۶2
 .2رضلاییصلوفی ،مرتضلی شلعبانی ،عباس ( .)1393تحلیل ورزش قهرمانی کشلور به روش ( ،)SWOTدو
فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش ،سال ششم ،شماره  10(1پیاپی).
 .3عسلکریان ،فریبا دختباقر ،ناصلر ( .)1394شلناسلایی دالیل موفقیت و عدم موفقیت کشلورها در بازیهای
المتیک ،مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره دوم ،شماره  ،۶ص .11-18

بررسی ارتباط بین تحلیل رفتگی ناشی از عملکرد ،استرس و سالمت روانی مربیان
تکواندو
مسلم امیریان ، 1علی حسن

زاده2

 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان
 -2دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان

چکیده
مقدمه و هدف :امروزه توجه به کیفیت زندگی و سالمت روانی در حد بی سابقه ای باال رفته است .نه تنها
مجامع علمی بلکه عامه مردم به طور روز افزونی از اثر عمیق شیوه زندگی و سالمت جسمانی و روانی و
کیفیت زندگی آگاه شده اند در دهه های اخیر پیشرفت قابل مالحظه فناوری و صنعت موجی از استرس را
به ارمغان آورده است که سبب کاهش سالمت روانی جامعه شده است .مطالعه استرس شغلی با هانس سلیه
که از وی به عنوان پدر استرس نام برده می شود در سال  19۶5شروع شد .وی استرس را به عنوان پدیده
ی تازه ای در نوع خود ،به طور کامل شرم داد (مالیک .)2015 ،پژوهشگران در مورد آثار حواد فشارزای
زندگی مطالعات وسیعی انجام داد این وقایع جدول رده بندی انطبا و سازگاری اجتماعی هولمز و راهه نامیده
می شود .استرس بر فعالیت های انسان در زمینه های گوناگون همچون روان شناختی ،جسمانی و خانوادگی
تاثیر سوء می گذارد .طبق آمار سازمان بهداشت جهانی  90درصد افراد شاغل از شغل خود ناراضی هستند و
معتقدند که شغلشان در جهت اهداف زندگی آنان نیست .موسسه ملی بهداشت و ایمنی حرفه ای برحسب
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سطح استرس ،شغل مربیگری را جزء سیزده شغل با سطح باالی استرس معرفی کرده است (نیکلسون،
 .)201۶حقو ناکافی ،عدم وجود حمایت والدین و مدیران از جمله جنبه های منفی و فشارزا برای مربیان به
حساب می آیند .پژوهش ها نشان داده است که منبع تنیدگی حرفه ای و سازمانی به عواملی چون شغل فرد،
نقش سازمانی فرد ،ساختار و جو سازمانی ،جریان پیشرفت حرفه ای ،روابط حرفه ای یا رویارویی با کار بستگی
دارد (الموهنادی .) 2017 ،یکی از قشر های جامعه که باید سالمت روانی آنها مورد توجه قرار گیرد ،مربیان
می باشند .مربیان در رشد و توسعه هر کشور و تعلیم و تربیت و پرورش آینده سازان آن نقش بسیار حساس
و بنیادین دارد .به وجود آوردن شرایط مطلوب فرهنگی که زمینه تفکر و پژوهش در آن فراهم شود و فرایند
یاددهی و یادگیری به طور مطلوب صورت پذیرد مستلزم آن است که مربیان از روحیه ای شاداب و قوی
برخوردار باشند و حداقل مشکالت و سختی ها را در زندگی شغلی و اجتماعی داشته باشند .مربیانی که بر اثر
شغل و حرفه خود فرسوده شده اند به طور مستقیم روی ورزشکاران تاثیر منفی می گذارند.

اگر عالیم و عوار مخرب آن به موقع تشخی داده شود قابل پیشگیری و درمان است .بنابراین تشخی ،
پیشگیری و درمان آن الزم و ضروری است .در تحقیقات مختلف رابطه منفی بین تحلیل رفتگی شغلی و
سالمت روانی مربیان به دست آمده است به طوری که با افزایش تحلیل رفتگی شغلی میزان سالمت روانی
آنها کاهش یافته است و بالعکس (اورز2400 ،و فالکام .)200۶ ،مربیانی که از تحلیل رفتگی شغلی رنج می
برند از لحاف هیجانی خسته اند ،انگیزه کار در آنها کم است و از سالمت روانی پایینی برخوردار هستند
(گرسیون .)2007 ،استرس شغلی به صورت مثبت با بیماری ،حاالت و مشکالت روانی در ارتباط است(سری،
 .) 2004مورین در پژوهش خود نشان داد بین کلیه عوامل سالمت روانی و عوامل تحلیل رفتگی آزمودنی ها
ارتباط معنی داری وجود داشت (مورین .)200۶ ،دورمن ،نشان داد بین عوامل استرس زای شغلی و سالمت
روانی مربیان مرد ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین مربیان زن و مرد با مدرك باالتر و مربیان
جوان از عوامل استرس زای بیشتری رنج می برند .وی با مرور نتایج پژوهش های بسیار زیاد در زمینه استرس
مربیان نشان داد ،کار اضافی (حجم کار ) و کمبود وقت ،شایع ترین عامل استرس زا و تحلیل رفتگی مربیان
به شمار می رود (دورمن .) 2003 ،تاتار در تحقیقی نشان داد استرس و تحلیل رفتگی شغلی با سطح پایین
سالمتی روانی مربیان در ارتباط بوده است .وی همچنین نشان داد مربیان تحلیل رفته به طور معنی داری
اطالعات و پاداش کمی برای ورزشکاران شان فراهم می کردند ،ورزشکاران عقاید آنها را نمی پذیرفتند و
تعامل کمتری با مربیان بر قرار می کردند (تاتار .)2003 ،از آنجایی که تحلیل رفتگی شغلی در افراد شاغل
مانند مربیان ،مدیران ،پرستاران و مشاغل پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است ولی توجهی به ارتباط
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تحلیل رفتگی شغلی ،استرس و سالمت روا نی مربیان تکواندو صورت نگرفته است بنابراین هدف پژوهش
حاضر بررسی ارتباط بین تحلیل رفتگی ناشی از عملکرد ،استرس و سالمت روانی مربیان تکواندو می باشد.
روش تحقی  :این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق را کلیه مربیان
تکواندو شهر کرمان تشکیل داده اند ( 105نفر) که همگی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار تحقیق
شامل سه پرسشنامه  :تحلیل رفتگی شغلی مسلش (MBI) 1دارای  22سوال و سه مقیاس خستگی عاطفی،
مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی با اعتبار ( )α=%8۶پرسشنامه استاندارد سالمت روانی 28سوالی
گلدبرگ که دارای  4مقیاس عالیم جسمانی ،اضطراب و اختالل خواب ،کارکرد اجتماعی و افسردگی که
اعتبار و روایی آن در بیش از هفتاد کشور دنیا بین ( ) r =0/92 - 0/82در گروه های مختلف به دست آمده
است .همچنین برای مطالعه و ارزیابی میزان استرس شغلی تجربه شده ی مربیان تکواندو از پرسشنامه
استرس شغلی کریاکوو ساتکلیف 2شامل  ۶مقیاس حجم کار ،فقدان رشد حرفه ای ،عدم منزلت اجتماعی،
روابط موجود میان کارکنان ،عوامل مربوط به تعداد و پیشرفت ورزشکاران و عوامل مربوط به حقو و مزایا
استفاده شد .جهت اطمینان از روایی پرسشنامه ها ضمن استفاده از پرسشنامه های معتبر از نطر اساتید محترم
نیز استفاده شد .همچنین جهت برآورد اعتبار پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .به این منطور
یک نمونه ی  30نفری از جامعه مورد مطالعه به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه های مذکور بین آنها توزیع
گردید .تعداد پرسشنامه های برگشتی در این تحقیق  798عدد (88درصد) بود که داده های آنها با استفاده از
آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافته ها :بررسی اطالعات پرسشنامه ویژگی های فردی نشان داد که از نظر سنی  81درصد از دبیران
تربیت بدنی در گروه های سنی باالتر از  30سال قرار داشتند که  ۶0/5درصد دبیران زن و 39/5درصد دبیران
مرد بودند .مدرك تحصیلی  41/2درصد از مربیان تکواندو لیسانس و باالتر بود و  4۶/5درصد مربیان تکواندو
سابقه بین  11تا  20سال داشتند .نتایج تحقیق نشان داد که میانگین زنان در دو بعد تحلیل رفتگی هیجانی
و مسخ شخصیت باالتر از مردان و در بعد موفقیت فردی پایین تر از آنها قرار دارند که نشان دهنده تحلیل
رفتگی بیشتر در زنان است .به طور کلی می توان نتیجه گرفت که میزان تحلیل رفتگی کلی مربیان تکواندو
(زن و مرد) در سطح متوسطی قرار دارد .نتایج پژوهش حاضر در بررسی نمرات کسب شده از پرسشنامه
 GHQ-28نشان داد میانگین کل نمرات کسب شده از این مقیاس 20/59 ± 13/54بوده است و در مجموع
با استفاده از نقطه برش  23آزمون  20/5درصد افراد تحت مطالعه مشکوك به اختالالت روان شناختی بوده
اند .میانگین نمرات مربیان تکواندو در مقیاس های جسمانی  ،4/58 ± 3/01مقیاس اضطراب ،4/23 ± 4/09
مقیاس ناسازگاری اجتماعی  10/25 ± 3/39و در مقیاس افسردگی  1/53± 3/05بوده است .بین ابعاد
تحلیل رفتگی عاطفی و مسخ شخصیت با سالمت روانی مربیان تکواندو ارتباط منفی و معنی دار و با بعد
موفقیت فردی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر با کاهش تحلیل رفتگی و افزایش
2- Maslash Burnout Inventory
3- Kyriacou and Sutcliff
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موفقیت فردی مربیان تکواندو  ،میزان سالمت روانی آنها افزایش خواهد یافت .رگرسیون گام به گام سالمت
روانی از روی تحلیل رفتگی و استرس نشان داد که در گام اول متغیر تحلیل رفتگی به تنهایی  ۶3درصد از
تغییرات سالمت روانی را تبیین می کند و در گام دوم متغیر استرس شغلی وارد معادله رگرسیون شد و میزان
ضریب تبیین به  74درصد افزایش یافت .همچنین بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام سالمت روانی از
روی مولفه های تحلیل رفتگی ،در گام اول متغیر موفقیت فردی وارد معادله پیش بینی شد و نشان داد که
موفقیت فردی به تنهایی  44درصد از تغییرات سالمت روانی را تبیین می کند .در گام دوم متغیر تحلیل
رفتگی عاطفی وارد معادله پیش بینی شد و میزان ضریب تبیین به  55درصد افزایش پیدا کرد .و در گام سوم
متغیر مسخ شخصیت وارد معدله پیش بینی شد و میزان ضریب تبیین به  ۶3درصد افزایش یافت .ضریب
استاندارد متغیرها در تمام گام ها در سطح  p≥0/001معنی دار می باشد .بنابراین می توان نتیجه گرفت از
بین متغیرهای پیش بین به ترتیب متغیرهای موفقیت فردی ،تحلیل رفتگی عاطفی و مسخ شخصیت بیشترین
نقش را در پیش بینی سالمت روانی دارند.
بحث و بیرسی :بررسی ارتباط میان تحلیل رفتگی شغلی ،استرس با سالمت روانی نشان داد که بین این
دو متغیر با سالمت روانی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد .به طوری که با افزایش میزان تحلیل رفتگی
شغلی و استرس نمرات سالمت روانی کاهش می یابد .که این یافته با نتایج تحقیقات (التهانیه،2003 ،1
دورکین ،2003 ،2آلوتئین 200۶ ،3و کاستیلیوز )2005 ،4همخوانی دارد .باال بودن تحلیل رفتگی شغلی موجب
کاهش قدرت سازگاری فرد در برابر عوامل تنش زا شده و این امر می تواند موجب پیدایش اختالالت رفتاری
و جسمی شود که سالمت روانی افراد را به خطر می اندازد (مایر .)203 ،همچنین نتایج رگرسیون گام به گام
نشان داد بین دو متغیر تحلیل رفتگی و استرس شغلی ،تحلیل رفتگی و مولفه های آن نسبت به استرس،
سالمت روانی را بیشتر پیش بینی می کنند .از طرف دیگر نیز نتایج تحلیل رگرسیون برای بررسی مولفه های
تحلیل رفتگی شغلی در تبیین سالمت روانی نشان داد که مولفه های موفقیت فردی و مسخ شخصیت تاثیر
معنی داری در پیش بینی سالمت روانی دارند .به نظر می رسد زمانی که مربیان احساس کنند تالشهای آنها
در مدرسه اثر بخش و کارآمد بوده و مورد توجه و قدردانی دیگران قرار می گیرد باعت می شود از نظر سالمت
روانی در سطح مطلوبی قرار گیرند .مسخ شخصیت نیز به عنوان یکی دیگر از متغیر های مهم در تبیین
سالمت روانی مربیان تکواندو است .با توجه به این که مسخ شخصیت عوار مختلف روانی و عاطفی در
فرد ایجاد می کند ،بنابراین چنین عاملی تاثیر زیادی در سالمت روانی فرد به همراه خواهد داشت .نتایج به
دست آمده مبنی بر وجود همبستگی منفی بین مسخ شخصیت و سالمت روانی مربیان تکواندو نشان می
4- Koustelios
5- Gerison
6- Woods

1- Altahayneh
2-Dworkin
3- Oluwatoyin
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دهد که فشارهای روانی ناشی از شرایط کاری تاثیری به سزا در سالمت جسمی و روانی افراد دارد که این
نتایج با یافته (کریستین )2004 ،و (دورمن ،)2003 ،همخوانی دارد .گریسون 1طی پژوهشی به علل ،عالﺋم و
نحوه پیش گیری از استرس و تحلیل رفتگی شغلی مربیان تکواندو پرداخت و اظهار کرد که استرس و تحلیل
رفتگی شغلی منجر به خستگی ،فرسودگی جسمانی و آمادگی آسیب پذیری نسبت به بیماری ها می گردد
(گریسون .) 2007 ،همچنین وودز در پژوهش خود معتقد است که استرس در مربیان تکواندو مشکالتی از
جمله ضعف سالمت روحی (افسردگی و اضطراب) ،جسمی (بی خوابی ،سر درد) و کاهش سطح عملکرد
(نارضایتی شغلی ،غیبت ،کاهش بهره وری و کاهش کیفیت کار) باعت می شود .روشن است داشتن تکیه
گاهی ماننددوستان و خویشاوندان نقش بزرگ و تعیین کنندهای در شیوه سازگاری افراد دارد در واقع نقشی
را که حمایت اجتماعی در کمک به فرد بازی می کند تا از پس مشکالت خود برآید به ستر محافظ تشبیه
کرده اند به این معنی که عوامل استرس زا در افرادی که از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند آثار منفی
کمتری دارند هرچه این آثار منفی در افراد کمتر باشد نشان می دهد که چنین افرادی از نظام حمایتی
نیرومندی در محیط خود برخوردارند بنابراین حمایت اجتماعی افراد را در برابر آثار بالقوه زیان آور عوامل
استرس زا محافظت می کند به خصوص اگر این حمایت از طرف روسا و اشخاص ما فو فرد باشد (نیکسون،
200۶و مالیک.)2005 ،
با توجه به اهمیت تحلیل رفتگی شغلی و اثرات مخرب آن بر سالمت جسمی و روانی مربیان تکواندو ،روان
شناسان راه حل های مختلفی را در جهت کاهش عالیم تحلیل رفتگی شغلی پیشنهاد نموده اند .از جمله راه
حل های مختلفی که توسط خود فرد می تواند به کار رود مواردی مانند تغییر شرایط کاری نا مساعد و نا
مطلوب ،عدم قبول مسئولیت های نا مناسب ،استفاده از روش های تن آرامی ،ورزش ،برنامه های غذایی
مناسب و استفاده از برنامه های مدیریت زمان ،قابل ذکر می باشند.
کلمات کلیدی :تحلیل رفتگی ،سالمت روان و استرس
منابع
 -1محمدی ،شلهناز ،1393 ،مقایسله مکانیسلم های مقابله ای ،تحلیل رفتگی شلغلی و سلالمت روان در بین دبیران
ایران و هند ،فصلنامه نوآوری های آموزشی ،شماره  ،1۶ص .۶0-9۶
2- Al-Mohannadi. A, capel. S, 2017, Stress in physical education teachers in
Qatar, Social Psychology of Education, 10(1): 55-75.
_3- Falkum.E, 2012, the factorial validity of the Maslach Burnout Inventory
General Survey in representative sample of eight different occupational groups,
Diakonhjemmet hospital, Institute of psychiatry, university of Oslo.
3- Grayson. L.J., Alvarez.H.K, 2013, School climate factors relating to teacher
burnout: A mediator model, Teaching and Teacher Education
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ارتباط خرده مقیاس های روانی و فاکتورهای آمادگی جسمانی قهرمانان تکواندو
مسلم امیریان ،1علی حسن زاده

2

-1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان-2 ،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد اسالمی کرمان

چکیده
مققدمقه و هقدف  :امروزه پلدیلده تربیلت بلدنی و ورزش بلا اسلللتفلاده از مفلاهیم علمی و نظریلات مختلف
دانشمندان در خصوص چگونگی آمادگی ورزشکاران جهت حضور در مسابقات ،تحولی عظیم به وجود آورده
اسللت و همواره سللعی دارد تا با بهره گیری از روش های علمی صللحیح ،مقادیر و نسللبت های دقیقی از
عوامل قا بل اندازه گیری ورزشلکاران بدسلت آورد ،تا میزان آمادگی ورزشلکاران را برآورد نماید و آن را باال
برد .یکی از این عوامل مهم ،آمادگی روانی می باشللد که تاثیری مسللتقیم و موثر روی آمادگی جسللمانی
ورزشلکار می گذارد .ورزشلکاران عالوه بر تمرینات فشلرده و تالش های مسلتمر و داشلتن آمادگی جسلمانی
مطلوب به آمادگی روانی نیز نیازمند هسللتند .بدون تردید به دسللت آوردن او عملکرد ورزشللی حاصللل
همراهی این دو نوع آمادگی و انجام تمرینات مناسلب اسلت .همچنین داشلتن شلرایط روحی و روانی مناسلب
می تواند سلبب عملکرد بهتر ورزشلی شلود .در بسلیاری از منابع بر ارتباط مناسلب آمادگی روانی و جسلمانی
ورزشلکاران تاکید شلده اسلت( ، )3ولی این سلوال وجود دارد که ارتباط این دو دسلته عوامل در چه جهتی
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(مثبت یا منفی) اسلت ،آیا ورزشلکاران با آمادگی جسلمانی باال ،ممکن اسلت آمادگی روانی پایین یا باالیی
داشلته باشلند .تحققیقات بسلیاری ،تاثیر مثبت عوامل مختلف آمادگی روانی را بر عملکرد ورزشلی نشلان داده
اند مثال اعتماد به نفس مناسلب( ،)8تصلویر سلازی و تمرین ذهنی( ،)7،2میزان انگیزش و برانگیختگی (،)9
هدف چینی( ،)8،7تنظیم انرژی و تمرکز( )10می توانند عملکرد جسمانی و مهارتی را ارتقاء دهند.
کالینز 1ارتباط مثبت و معنی داری بین آمادگی روانی و آمادگی جسلمانی شلناگران پیدا کرد ( .)11براندون
و المتین 2برآورد همبسلتگی عوامل روانی با سلطوم آمادگی جسلمانی به این نتیجه رسلیدند که همبسلتگی
معنی داری بین نمرات آمادگی جسلمانی و نمرات آمادگی روانی وجود دارد .این یافته ها از نتایج قبلی یعنی
وجود ارتباط بین آمادگی جسمانی و حاالت روانی بهتر حمایت می کند .البته بسیاری از این تحقیقات ،نقش
انواع تمرینات روانی را بر افزایش مهارت های روانی و بهبود عملکرد مهارتی ورزشلکار (در حین یادگیری و
اجرا) بررسلللی کرده اند ( )4،۶،5اما ارتباط آمادگی کلی روانی (مجموع مهارت های روانی) با آمادگی کلی
جسلمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته اسلت .براندون و المتین 3برآورد همبسلتگی عوامل روانی با سلطوم
آمادگی جسللمانی به این نتیجه رسللیدند که همبسللتگی معنی داری بین نمرات آمادگی جسللمانی و نمرات
آمادگی روانی وجود دارد .این یافته ها از نتایج قبلی یعنی وجود ارتباط بین آمادگی جسلمانی و حاالت روانی
بهتر حملایلت می کنلد .همچنین فرانکی و همکلاران ( )2007رابطله بین شلللرکلت در برنلامله هلای آملادگی
جسل لملانی و آملادگی روانی را بررسلللی کردنلد ،نتلایج رابطله معنی داری بین نمرات آملادگی روانی و نمرات
آمادگی جسمانی را در مردان نشان داد.
روش تحقی
این پژوهش توصلیفی و از نوع پس از وقوع اسلت .جامعه آماری این پژوهش را ورزشلکاران قهرمان تکواندو
کار اسللتان کرمان تشللکیل داده اسللت .با توجه به اینکه تعداد کل جامعه آماری 120 ،نفر بود از کل جامعه
آماری به عنوان نمونه آماری اسللتفاده شللده اسللت .برای اندازه گیری میزان آمادگی روانی آزمودنی ها از
پرسلشلنامه آمادگی روانی  SASI Psychاسلتفاده شلد .پرسلشلنامه شلامل  ۶عامل اعتماد به نفس ،تصلویر
سلللازی ذهنی ،انگیزش ،هدف چینی ،کنترل حاالت روحی و تمرکز و هر عامل نیز ده سلللوال رادر بر می
گرفت مجموع سلواالت پرسلشلنامه  ۶0سلوال بود که  5گزینه هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات ،بیشلتر اوقات و
همیشلله را در بر می گرفت این گزینه ها به ترتیب  4 ،3 ،2 ، 1و  5امتیاز داشللتند .در پرسللشللنامه SASI
 ،Psychحداقل  10و حداکثر امتیاز  50می باشلد .برای اندازگیری آمادگی جسمانی آزمون های چابکی ،دو
 4×9متر ،دراز و نشللسللت در یک دقیقه ،بارفیکس ،پرش جفت طول ،کشللش تنه به جلو و انعطاف تنه به
پشل ت اسلتفاده گردید .از آمار توصلیفی برای تعیین و ترسلیم جداول توزیع فراوانی ،درصلد یافته ها ،نمودارها،
محاسلبه میانگین و انحراف معیار و از آمار اسلتنباطی ( ضلریب همبسلتگی پیرسلون) برای ارتباط بین متغیرها
استفاده گردید.
2-Calinz
3- Brandon and Lamtin

4- Brandon and Lamtin

77

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تکواندو

يافته ها
با توجه به یافته های توصلیفی تحقیق  120ورزشلکار تکواندوکار با دامنه سلنی  25±2/3سلال ،قد 182±4
سلانتی متر ،وزن  70±5/4کیلوگرم و سلابقه ورزشلی  5 ±2/3سلال در این تحقیق حضلور داشلتند .نتایج نشلان
داد ارتباط مثبت و معنی داری بین عوامل آمادگی جسللمانی با آمادگی روانی در کل ورزشللکاران وجود دارد
( .) r = +0/75همچنین ورزشکاران از آمادگی جسمانی و روانی باالیی برخوردار بودند.
بحث و بیرسی
نتایج تحقیق نشلان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین آمادگی جسمانی و روانی تکواندوکاران وجود دارد
که این یافته با نتایج فلز و گاز ،گلسلتانی ،کاظمی و ثقه االسلالمی همخوانی دارد .آمادگی جسلمانی و روانی
مطلوب و منلاسلللب برای عملکرد موفق در کلیله فعلالیلت هلای روز مره زنلدگی و برای گروه هلای مختلف
اجتماعی بسلیار ضلروری اسلت این حسلاسلیت برای عملکرد موفق در ورزش چند برابر می شلود و به همین
دلیل اسلت که انواع تمرینات و تمهیدات برای افزایش آمادگی جسلمانی ورزشلکاران بکار رفته می شلود .اگر
چه توجه به تمرینلات روانی و باال بردن روحیله ورزشل لکلار سلللابقله زیادی ندارد ،ولی هم اکنون در موفقیلت
ورزشلکاران اهمیت بسلزاﺋی پیدا کرده اسلت .بررسلی مبانی نظری و پیشلینه تحقیق در مورد ارتباط آمادگی
جسلمانی و آمادگی روانی نشلان می دهد که از دیدگاه اکثر اندیشلمندان و محققان بین این دو متغیر ،رابطه
مثبتی موجود دارد .البته کسب آمادگی و سالمتی و یا احساس آمادگی و تندرستی ،به عوامل بهداشت روانی
کمک می کند و آ ن را افزایش می دهد و یا آمادگی روانی سلللبب می شلللود که فرد بتواند از توانایی های
جسللمانی خود ،حداکثر بهره برداری را نماید .اما در مورد عملکرد ورزشللکار و به ویژه در شللرایط رقابت و
مسلابقه این ارتباط به بررسلی بیشلتری نیاز دارد .از نظر کلیه محققان عوامل آمادگی روانی مانند اعتماد به
نفس ،تمرکز ،تصلللویر سلللازی ذهنی ،کنترل انرژی ،انگیزه ،هدف چینی برای عملکرد موفق جسلللمانی و
مهارتی ضلروری اسلت .ولی تحقیقات در مورد آمادگی جسلمانی و تندرسلتی ،بیشلتر بر ارتباط این عامل بر
بهداشلت روانی متمرکز شلده اسلت و ارتباط آن با آمادگی روانی برای عملکرد ورزشلی در ورزشلکاران ،تفاوت
نظر زیادی را نشللان می دهد .گلسللتانی ،کاظمی وثقه االسللالمی در مورد تاثیر هر یک از عوامل آمادگی
روانی مورد نظر این تحقیق بر یادگیری و اجرا نشلان داده اند که عواملی مانند تمرین تصلویر سلازی ذهنی
به پیشرفت مهارت پرتاب بسکتبال ،سرویس والیبال و کاتا منجر شده است.
1
همین نتایج توسللط گیم و چونک روی اجرای تکواندوکاران به دسللت آمد ،فلز و گاز نیز نشللان دادند که
تمرینات ذهنی به افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضلطراب منجر می شلود یا سلید الحسلینی ،تاثیر مثبت
تمرین ذهنی را بر زمان واکنش نشلان داده اسلت .در نتیجه ورزشلکارانی که خواسلتار عملکرد ورزشلی سلطح
باال هسلتند ،باید با مفاهیم علمی و روش های توسلعه آمادگی روانی و آمادگی جسلمانی آشلنا باشلند .با حفظ
و ارتقاء آمادگی جسللمانی می توان آمادگی روانی را نیز ارتقاء داد ورزشللکارانی که به نحو مطلوب آمادگی
1- Felz and Gaze
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جسلمانی خود را توسلعه د اده اند ،از قدرت ذهنی و آمادگی روانی خوبی نیز برخوردار هسلتند و می توانند به
او اجرای خود و سللطح قهرمانی برسللند .پیدا کردن نوع ارتباط این دو متغیر (آمادگی جسللمانی و آمادگی
روانی) می تواند راهبرد خوبی را برای انواع تمرینات در اختیار مربیان و ورزشکاران قرار دهد.
کلمات کلیدی :آمادگی جسمانی ،آمادگی روانی ،تکواندوکاران
منابع
 -1آقا علی نژاد ،حمید ،ارزیابی و مقایسلله مهارتهای روانی بازیکنان هندبال ،نشللریه المتیک ،انتشللارات کمیته ملی
المتیک ،شماره 3و .1377 ،4
 -2باقرزاده ،فضلل اهلل ،شلیخ ،محمود ،بررسلی رابطه بین آمادگی جسلمانی و آمادگی روانی دانشلجویان پسلر و دختر
ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران ،نشریه حرکت ،شماره  ،29ص.1387 ،159- 1۶8
 -3ثقه االسلالم ،علی تاثیر تمرین ذهنی و جسلمانی بر پیشلرفت مهارت پرتاب آزاد بسلکتبال ،رسلاله کارشلناسلی ارشلد
دانشگاه تربیت معلم.1394 ،
 -4حداد ،نوید ،بررسلی ارتباط بین سلالمت روانی و آمادگی بدنی دانشلجویان دختر ورزشلکار و غیر ورزشلکار دانشلگاه
تهران ،رساله کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.1395 ،
 -5دباغ ،مریم ،توصلیف قابلیتهای جسلمانی و مهارتهای روانی نوجوانان -بسلکتبالیسلت پسلر اسلتان تهران ،رسلاله
کارشناسی ارشد ،دفتر تحقیقات مجموعه انقالب.1389 ،
6- Brand on – E , Loftin – m , Relationship of fitness to depression, state and
trait anxiety, internal health Locus of control , and self – control. Percept Mot
skills; PP : 563-8,1991. 39
7- King C, Taylor B, Waskell, W, Debusk F, Influence of regular aerobic
exercise on psychologicall health, Health – psychol , 8 (3) ; 305-24,1999. 49
8- Norvell – N, Belles, D , Psychological and physical benefits of circuit weight
;traning in low enforcement personnel , J. Consult – Clin – psychol , 61 (3) PPS
520-7,2003. 55
9- Ohio university, class on psychological skills helps college athletes perform
better, Ascribe Newswire , 2 ; PP: 12-21,2003.(D). 57
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بررسی میزان بروز آسیب های شایع زانو درتکواندو
-1علیرضا کشمیری  -2فریبرز عسکری  -3حجت کاظمینی
 - 1پزشک یار تیم ملی تکواندو جمهوری اسالمی ایران
 -2سرمربی تیم ملی تکواندو جمهوری اسالمی ایران
 -3عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور صداوسیما

چکیده
مقدمه و هدف :ما در عصلری زندگی میکنیم که ورزش در زندگی بیشلتر افراد جامعه رسلوخ کرده اسلت.
عالقه و شللرکت در ورزشهای رزمی مانند کاراته ،تکواندو و ووشللو در سللالهای گذشللته به میزان زیادی
افزایش یافته اسلللت .در بین رشلللتههای مختلف ورزشلللی ،ورزش تکواندو را میتوان به دلیل جذابیتهای
خاصلش ،پرطرفدارترین ورزش رزمی در بین کشلورها و ملتها معرفی نمود .چرا که در حال حاضلر بیش از
 150کشللور ،این ورزش را بعنوان یکی از ورزشللهای رسللمی کشللور خود پذیرفته اند .در ایران عالقمندان
زیادی به ورزش پرتحرك تکواندو میپردازند بطوریکه این ورزش بصللورت یک ورزش مدرسللهای در آمده
اسللت اما به دلیل طبیعت برخوردی بودن ورزش تکواندو میزان شللیوع آسللیب در این رشللتهی ورزشللی
بخصوص در حیطه رقابتی و قهرمانی در سطح باالیی قرار گرفته است .یکی از دالیل بروز این آسیبها این
اسلت که در این ورزش در حین تمرین و بخصلوص مبارزات حدود  90درصلد ضلربات توسلط پاها از طریق
حرکات پر قدرت -ظریف و سلریع خم و راسلت شدن زانو و در درجات مختلف دامنه حرکتی مفصل ران اجرا
می شللوند .همچنین در خالل باال آوردن اندام تحتانی احتمال برخورد ضللربات مسللتقیم به ران و زانوی فرد
وجود دارد بنابراین در این رشلته ورزشلی مفصلل زانو همیشله تحت فشلار و اسلترس زیادی اسلت و به تبع آن
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احتمال بروز آسللیب این مفصللل نیز باالسللت.درسللالهای گذشللته تحقیقات چندی در جهت ارزیابی میزان
آسلیبهای رخ داده در ورزشلهای رزمی بخصلوص تکواندو صلورت گرفته اسلت .محققان با تحقیق بر روی
تکواندوکاران ردهی ملی ایران میزان آسلیب را به ازای هر  1000ورزشلکار شلرکت کننده در مسلابقات 53/۶
مورد گزارش کردند وعنوان کردند که از هر  100ورزشللکار 27نفر در معر آسللیب قرار داشللتند و میزان
آسلیب های رخ داده در اندام تحتانی با  ۶0/5درصلد به طور معناداری بیشلتر از سلایر نقاط بدن بوده اسلت.با
توجه به افزایش روزافزون تعداد افراد شلرکت کننده در فعالیتهای ورزشلی به ویژه ورزش قهرمانی ،سلالمت
ورزشلکاران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اسلت .عالوه بر این ،با توجه به هزینه هایزیاد درمان برای
بسلیاری از آسلیبهای ورزشلی و همچنین خسلارات جبرانناپذیری که ممکن اسلت در نتیجه آسلیب دیدگی به
ورزشلکاران ،مربیان و حتی دیگر افراد جامعه وارد شلود ،تالش و توجه محققان و دیگر متولیان امور ورزش
بر شلناخت نوع ،شلدت ،مکانیزم و شلیوع آسلیب دیدگی در رشلتههای مختلف ورزشلی متمرکز شلده اسلت تا
بتوان راه کارها و راهبردهایی در راسللتای کاهش و پیشللگیری از بروز آسللیب دیدگی ارایه داد .با توجه به
کمبود مطالعات انجام شلده در خصلوص آسلیب زانو به خصلوص در ورزشلکاران تکواندوکار نخبه ،هدف از این
مطالعه بررسلی شلیوع ومکانیسلم آسلیبهای شلایع مفصلل زانو در تکواندوکاران اسلت.باتوجه به اینکه مفصلل
زانو بزرگترین مفصلل می باشلد وهمواره در معر آسلیب های جدی میباشلد و ممکن اسلت که آینده ورزشی
یک قهرمان ر ا به مخاطره بیاندازد بر آن شلدیم که در ابتدا آناتومی زانو وسلتس شلایعترین آسلیب های زانو
را معرفی و در مرحله آخر راههای پیشللگیری را عر نماﺋیم .در اینجا تصللمیم داریم آناتومی ،عضللالت و
کینزیولوژی زانو خدمت تون شلرم دهیم و سلتس نحوه کینزیوتیپ و دوره بازتوانی اسلیب جدی را بررسلی
نماییم تاسرحد امکان ورزشکاران دچار این آسیب دیدگی نشوند.
روش تحقی  :تعداد32آزمودنی که شامل بازیکنان مرد لیگ برترتکواندو میباشد که این نفرات دچارآسیب
های شللایع زانو بوده اند.به2گروه کنترل()15و تجربی()17تقسللیم شللده اند .انجام8هفته تمرینات درمانی
در3فازمجزا به آزمودنی های گروه تجربی پیشللنهاد شللد .در فاز1پروتکل تمرینی شللامل تمریناتی بود که
تمرکز اصلللی برروی تقویت عضللالت همسللترینگ و کوادری سللتس بود .درفاز دوم تمرینات قدرتی همراه
باوزنه باهدف باالبردن قدرت عضلالت درگیردر آسلیب وهمچنین حرکات اصلالحی و تمریناتی که مربوط به
آسلیب های  ACLمیباشلد انجام شلد .درنهایت تمرینات انسلجام درفاز 3تمرکز بر تمرینات حس عمقی به
پایان میرسد.
يقافتقه هقا  :بعلد از اجرای  8هفتله تمرینلات بلازتوانی بلا توجله بله نتلایج بلدسلللت آملده تمرینلات قلدرتی بهترین
گزینه برای تقویت عضلالت کواردی سلتس و بهبود مشلکالت زانو میباشلند ( .آسلیب ACLتقویت عضلالت
کواردی ستس) (آسیب PCLتقویت عضالت همسترینگ)
واژیان کلیدی :تکواندو،آسلیب شلایع زانو،تمرینات قدرتی،تقویت عضلالت،عضلالت کوادری سلتس،تمرینات
حس عمقی
منابع:
81

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تکواندو

جی.مارکس/ر/1395/راهنمای پیشگیری ،درمان وبازتوانی شدیدترین آسیب های ورزشی زانو/بامدادکتاب
دکترحسینی /م /1398/آسیب شناسی ورزشی /بامدادکتاب
صاحب الزمانی/محمد /مروری بر آسیب شناسی ورزشی های رزمی در ایران/دانشکده تربیت بدنی کرمان
خداداد/م /1399/آسیبب شناسی ورزشی  /بامدادکتاب
دکترنوروزی/ا /1397/سمینار کینزیو تیپ
دکتر اوجاقی/م/139۶/سمینار کینزیو تیپ
دکترصالحی/ش/1395/دوره پزشکیارتیم

مقایسه حس عمقی مفصل زانو و تعادل در تکواندوکاران مرد حرفهای و آماتور
عباس شیخی ،1شهناز شهربانیان ،2هومن

مینونژاد3

 -1کارشناسی ارشد آسیبشناسی و حرکات اصالحی ،دانشگاه تهران
 -2استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
 -3استادیار گروه آسیبشناسی و حرکات اصالحی دانشگاه تهران

چکیده
مقدمه و هدف :حس عمقی و تعادل از مفاهیم کلیدی در ورزش تکواندو هسللتند که شللناسللایی و ارتقا
آنها اهمیت روزافزونی یافته اسلت و به نظر میرسلد که سلابقه فعالیت در این رشلته بر روی شلاخ هایی
نظیر تعلادل و حس عمقی تلأثیر دارد .هلدف از این مطلالعله مقلایسللله حس عمقی مفصلللل زانو و تعلادل در
تکواندوکاران مرد حرفهای و آماتور ایرانی بود.
روش تحقی  :مطالعه حاضللر یک مطالعه مقطعی اسللت که بروی  40نفر تکواندوکار ایرانی شللامل 20
تکواندوکار حرفهای و  20تکواندوکار آماتور که با اسلتفاده از نمونهگیری هدفمند انتخاب شلده بودند ،صلورت
گرفت .حس عمقی مفصللل زانوی افراد مورد مطالعه با اسللتفاده از ژیروسللکوپ در سلله زاویه  ۶0 ،30و 90
درجه ،با چشلمان بسلته مورد سلنجش قرار گرفت .تعادل آزمودنیها نیز با اسلتفاده از دسلتگاه تعادل سلنج
باودکس حین ایسلتادن بر روی تک پا در باالترین سلطح ناپایداری ،سلنجیده شلد .آزمون تی تسلت مسلتقل و
معادل ناپارامتری آن (مان -ویتنی) برای مقایسه متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه استفاده شدند.
يافتهها :در این تحقیق چهار فرضلیه وجود داشلت که به دنبال بررسلی تفاوت معنیدار بین تکواندوکاران
حرفه ای و آماتور بود .فرضلیه اول به حس وضلعیت مفصلل زانو (خطای بازسلازی زاویه هدف) در زاویه 30
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درجه ،فرضلیه دوم حس وضلعیت مفصلل زانو (خطای بازسلازی زاویه هدف) در زاویه ۶0درجه ،فرضلیه سلوم
حس وضللعیت مفصللل زانو (خطای بازسللازی زاویه هدف) در زاویه  90درجه و فرضللیه چهارم تعادل را
بلهطورکل ی بین این دو گروه از تکوانلدوکلاران بله آزمون قرار داد .یلافتلههلای نشلللان داد کله میلانگین و میلانله
خطای بازسلازی در زوایای  30و  ۶0درجه برای گروه ورزشلکاران حرفهای بهصورت معنیداری پایینتر بوده
اسللت ( .)P value<0.001همچنین در این مطالعه نشللان داده شللد که ورزشللکاران حرفهای عملکرد
بهتری در بازسللازی زاویه  90درجه نیز داشللتند و اختالف مشللاهدهشللده میان دو گروه نیز از نظر آماری
معنیدار گزارش شلد ( .)P value=0.008میانگین نمره خطای کلی تعادل در گروه حرفهای )0.2±( 2.8
و در گروه آماتور  )0.7±( 3.9بود و اختالف مشللاهده شللده نیز از لحاف آماری معنیدار گزارش شللد ( P
.)value<0.001
نتیجهیییی :بهطورکلی مشلاهده شلد که وضلعیت تعادل و حس عمقی مفصلل زانو در زوایای مختلفی ،30
 ۶0و  90درجه در تکواندوکاران حرفهای نسبت به تکواندوکاران آماتور در وضعیت بهتری قرار دارد و تفاوت
معنیداری در این متغیرهلا بین این دو گروه بله دسلللت آملد .بلهطورکلی بلا توجله بله پژوهشهلای گلذشل لتله
میتوان نتیجه گرفت که انجام تمرینات تکواندو میتواند حس عمقی مفاصللل و همچنین قدرت عضللالت
اندامهای تحتانی را بهبود بخشللد و حفظ تعادل را در افراد باال ببرد و با توجه به سللطح ورزش نیز میتوان
گفت که تمرینات سلنگینتر نیز میتواند در بهبود این عامل مدثر باشلد .به نظر میرسلد ،پرداختن به ورزش
تکواندو برای سلالهای متمادی و انجام تمرینات حرفهای در این رشلته منجر به بهبود شلاخ های تعادل و
حس عمقی در مفصلل زانوی ورزشلکاران حرفهای تکواندو میشلود و بهبود عملکردهای عضلالنی -اسلکلتی
میشللود .با توجه به محدودیتهای پژوهش حاضللر ،پیشللنهاد میشللود برای پژوهشهای آتی از مداخالت
بهبود تعادل و حس عمقی اسلتفاده شلود .با توجه به تمرکز این پژوهش بر دو گروه تکواندوکاران حرفهای و
آماتور بوده اسلت پیشلنهاد میشلود از تکواندوکاران در سلطوم دیگر رقابتی مختلف بهعنوان جامعه پژوهش
استفاده شود.
کلمات کلیدی :تکواندو ،تعادل ،حس عمقی ،مفصل زانو
منابع:

 .1رجحانی شلیرازی ،زهرا .شلفایی ،راضلیه .آفرندیده ،مرجان" .بررسلی اثر ورزش های تعادلی بر حس عمقی زانو و
مچ پلا و زملان تعلادل بر یلک پلا در دانشلللجویلان دختر سلللالم" .مجلله دانشل لگلاه علوم پزشلللکی رفسلللنجلان
.298-289:)4(10 1390
 .2سلادات نعیمی ،صلدیقه .خادمی کالنتری ،خسلرو .رحیمی ،عباس .فرهادی ،علی" .بررسلی اثرات کوتاهمدت اعمال
یک جلسه ارتعاش کل بدن بر قدرت ایزوکینتیک عضالت روتاتور کاف و حس عمقی شانه در نمونههای جوان و
سالم" .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.۶4-52:)4(15 1389
 .3مرادی ،علی" .اثر آنی کشللش اسللتاتیک و داینامیک عضللالت چهارسللر همسللترینگ و دوقلو بر حس وضللعیت
مفصل زانوی فوتبالیست های مرد دانشگاهی" .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران.1392.
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Reid, A., T.B. Birmingham, P.W. Stratford, G.K. Alcock, and J.R. Giffin,
Hop testing provides a reliable and valid outcome measure during
rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction. Physical
therapy, 2007. 87(3): p. 337-349.
Bailey, C.A. and K. Brooke-Wavell, Optimum frequency of exercise for
bone health: randomised controlled trial of a high-impact unilateral
intervention. Bone, 2010. 46(4): p. 1043-1049

4.

5.

بررسی تاثیر بازخوردویدئویی به صورت تک نفره ،دو نفره و گروهی بر عملکرد و
یادگیری مهارت های منتخب فوتبال در کودکان
ژاله باقرلی ،1سهند جالل

خواه2

 -1استادیارگروه رفتار حرکتی،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
 -2کارشناس ارشد رفتار حرکتی،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران

چکیده
مققدمقه و هقدف :عواملل زیلادی وجوددارنلدکله براجرای مهلارتهلای حرکتی وکیفیلت وسلللرعلت یلادگیری
آنهاتاثیرمیگذارند .این امر به خوبی پذیرفته شلده اسلت که تمرین بدنی تنها راه کسلب مهارت حرکتی جدید
نیسلت و مشلاهده مدل ویدﺋویی ،یادگیری دامنه وسلیعی از تکالیف را تسلهیل می کند (بالدین و همکاران،
 .)1999بسل لیلاری از مربیلان تلاکیلد زیلادی بر نملایش حرکلات بله عنوان روشل لی برای انتقلال اطالعلات بله
یادگیرندگان دارند (هاجز و فرانک .)2008 ،به نظر بندورا مشلاهده مدل سلبب ایجاد بازنمایی از تکلیف می
شلود .پس از آن ،هر زمان که نیازی به اجرای تکلیف باشلد ،از بازنمایی مذکور برای انتخاب ،برنامه ریزی و
پاسلخ مورد نظر اسلتفاده می شلود(باندورا.)198۶،هدف از تحقیق حاضلر بررسلی تاثیر بازخورد ویدﺋویی تک
نفره ،دو نفره و گروهی بر یادگیری مهارت های فوتبال کودکان سالم می باشد.
روش تحقی  :پژوهش حاضللر ،با توجه به اهداف پیش بینی شللده ،از نوع تحقیقات نیمه تجربی اسللت.
طرم تحقیق به صللورت سللنجش مکرر با  4گروه (بازخورد ویدﺋویی تک نفره ،بازخورد ویدﺋویی دو نفره و
بازخورد ویدﺋویی گروهی و گروه کنترل) است همچنین با توجه به طول زمان اجرای تحقیق از نوع مقطعی
و به لحاف اسلتفاده از نتایج بدسلت آمده ،کاربردیسلت .جامعه آماری این پژوهش،شلامل کلیه کودکان مبتدی
 10تا  12سلال مدارس فوتبال شلهر کر بودکه از میان آنها تعداد  48نفر به روش نمونهگیری غیر احتمالی
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و از نوع در دسلترس و هدفمند انتخاب شلدند و به صلورت تصلادفی در  4گروه  12نفری (بازخورد ویدﺋویی
تک نفره ،بازخورد ویدﺋویی دو نفره و بازخورد ویدﺋویی گروهی و گروه کنترل) قرار گرفتند .تکلیف یا مهارت
مورد نظر در این تحقیق ،شلامل ،مهارت پاس ،انتخاب پاس ،حرکت های بدون توپ ،حمایت ،دریافت توپ
و تصلاحب توپ میباشلد .برنامه تمرینی آزمودنی ها به مدت  ۶هفته ،هر هفته  2جلسله و هر جلسله به مدت
 20دقیقه بود .ابزار مورد استفاده در این تحقیق نیز توپ ،کنز ،مانع ،کاور ،دروزاه و نیزه می باشد.
از میانگین و انحراف اسلتاندارد به عنوان آمار توصلیفی به منظور توصلیف آزمودنیها و دادههای حاصلل از
تحقیق اسلتفاده گردید .روش آماری مورد اسلتفاده در این تحقیق آزمون تحلیل واریانس مکرر ،آزمون آنوا به
همراه آزمون توکی بود ..تجزیه و تحلیل دادهها در سلللطح معنی داری  p<0.05و با اسلللتفاده از نرمافزار
SPSSنسخه  1۶انجام شد.
يافته ها :نتایج این تحقیق نشللان داد که بازخورد ویدﺋویی بر یادگیری مهارت های فوتبال تاثیر معناداری
دارد .همچنین در این بین گروه بازخورد ویدﺋویی دو نفره عمکلرد بهتری را نسلبت به سلایر گروه ها از خود
نشان داد.
نتیجقه یییی :به صلللورت کلی نتلایج نشلللان دهنلده اثر گذاری بازخورد ویدﺋویی بر یادگیری مهلارت های
فوتبال بود .بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضلللر از این شلللیوه می توان در زمینه ورزش و تربیت بدنی
برای بهبود عمکلرد افراد اسلتفاده نمود ،حتی مربیان و معلمان نیز می توانند با اسلتفاده از این شلیوه به هر
چه غنی تر کردن شیوه آموزش خود در جلسات تمرین و کاهش نقاط ضعف خود اقدام نمایند.
کلمات کلیدی :یادگیری ،اکتساب ،یادداری ،بازخورد ویدﺋویی ،کودکان ،مهارت های فوتبال
منابع:
1. Bandura, A.(1986). Social foundation of thought and action: Asocial
cognitive theory. Englewood. Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
2. Blandin, Y., & Lhuisset, L. & Proteau, L., (1999). Cognitive Processes
Underlying Observational Learning of Motor Skills. The Quarterly
Journal of Experimental Psychology A. 52: pp. 957-979(23).
3. Hodges, N. & Franks, I.M. (2008). The provision of information. In M.
Hughes, & I. M. Franks, (Eds.), The essentials of performance analysis:
An introduction (pp. 21-39). London: Rutledge
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پیش بینی توانمندسازی کارکنان زن فدراسیون تکواندو ایران بر اساس سقف شیشه
ای و سرمایه روانشناختی
4

لیال سماعی ،1سید نعمت خلیفه ، 2حسین پورسلطانی زرندی ،3نوش آفیين خسیوانی

. 1دانشجو دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  .2استادیارگروه تربیت
بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر
 .3دانشیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور  .4کارشناسی تربیت بدنی ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد کر
چکیده
تمایل به رشللد و توسللعه در عرصلله ورزش خواسللته و ناخواسللته ما را به ورزش حرفهای پیوند زده و ناچار
میسللازد سللازوکارهای ایجاد و توسللعه آن را با توجه به قواعد و الزاماتی که دارد محقق سللازیم .مهمترین
الزام دسلتیابی به این ورزش که باالترین و کاملترین سلطح در توسلعه ورزش به شلمار میآید ،برخورداری از
یک چارچوب و نظام منطقی و عقالنی اسلت که بر پایه آن چیسلتی ،چرایی و چگونگی تحقق بخشلیدن به
آن را تبیین نماید .نظام جامع توسعه ورزش حرفهای همسان چارچوب منطقی و عقالنی است که دربردارنده
ادبیات و مفاهیم پایه موردنیاز ،بیان رسلالت و فلسلفه وجودی ورزش حرفهای و تقسلیمکار برای توسلعه آن،
اهداف ،رویکردها ،راهبردها و برنامههای عملیاتی اسلت .پژوهش حاضلر با هدف اولویت بندی عوامل مدثر
در توسللعه تکواندو ایران انجام گرفت .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا به صللورت
آمیخته بود که به صلورت میدانی انجام شلد .در بخش کیفی تحقیق با اسلتفاده از روش نمونهگیری هدفمند
با  25نفر از افراد جامعه ،تا دسلتیابی به اشلباع نظری مصلاحبههای کیفی انجام شلد .در بخش کمی نیز با
اسلتفاده از جدول مورگان  277نفر به عنوان حجم نمونه به روش خوشلهای انتخاب گردید .ابزار اندازهگیری
پژوهش در بخش کیفی شلامل مصلاحبه نیمه سلاختاریافته بود .در مرحله کمی از پرسلشلنامه محقق سلاخته
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اسلتفاده شلد .برای بدسلت آوردن روایی پرسلشلنامه از روایی محتوایی ،روایی سلازه و برای پایایی آن از آلفای
کرونبام اسللتفاده شللد .هفت عامل شللامل عوامل اجتماعی و فرهنگی ،عوامل فناوری ،عوامل اقتصللادی،
عوامل سلیاسلی ،عوامل ورزشلی ،عوامل مدیریتی و اماکن و تجهیزات بر توسلعه ورزش تکواندوی کشلور موثر
می باشند که بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که« ،عوامل مدیریتی» باالترین رتبه در عوامل
موثر بر توسلعه رشلته تکواندو از دیدگاه نمونه تحقیق داشلته و «عوامل سلیاسلی» پایینترین رتبه را به خود
اختصلللاص دادهانلد ( .)2χ=38/84،Sig=0/01بله طوری کله از دیلدگلاه نمونله تحقیق« ،عواملل ملدیریتی»
باالترین رتبه در عوامل موثر بر توسلعه رشلته تکواندو از دیدگاه نمونه تحقیق داشلته و «عوامل سلیاسلی»
پایینترین رتبه را به خود اختصلاص دادهاند .در توضلیح این نتیجه باید بیان داشلت که تکواندو از رشلته های
ورزشی پرطرفدار و المتیکی است و جایگاه ویژه ای نزد ورزش دوستان کشور به ویژه در بخش ورزش های
مبارزه ای و رزمی دارد .در عصلر حاضلر ،این ورزش به پدیدهای پیچیده و چند بعدی تبدیل شلده اسلت که
توسلعه آن مسلتلزم توجه به تمام آن ابعاد اسلت .شلناخت مسلایل و مشلکالت ورزش تکواندو کشلور و اسلتانها
نیازمند نگاهی علمی و تجربی است و در این مسیر استفاده از تجارب جهانی راه میانبری است که میتواند
هزینه دسلتیابی به توسلعه را کاهش دهد .بدون شلک ،رشد و توسعه ورزش تکواندو از یک سو و افت و تنزل
آن از سلویی دیگر ،ریشله در عوامل متعددی دارد ،که تعیین سلهم هریک از آنان مشلکل خواهد بود .آنچه
که مسلللم اسللت این اسللت که هیچ موفقیت یا شللکسللتی را نمیتوان به یک علت خاص دانسللت .ورزش
تکواندو از زمره آن دسلته از رشلتههای ورزشلی اسلت که با جذابیت خود در اقصلی نقاط جهان ریشله دوانیده و
عالقهمندان زیادی را به خود جلب کرده اسلت ،به طوری که به عنوان یکی از رشلته های اصللی بازی های
المتیک در این رقابت ها حضلللوری پررنگ دارد .پس جای هیچ گونه تردیدی نیسلللت که مطالعه علمی و
شلناسلایی مشلکالت موجود در این حوزه ورزشلی از یک سلو و تالش برای مرتفع سلاختن این مشلکالت
توسلط مسلدلین از سلوی دیگر در ارتقای هرچه بیشلتر آن موفقیتآمیز خواهد بود .حال آنکه ،در هر امری
منطقی به نظر می رسلد که اولویت بندی خاصلی وجود داشلته باشلد .به هر حال از هفت عامل شلناسلایی شلده
در تحقیق می توان انتظار داشت که اولویت برخی از آن ها بیشتر از مابقی باشد .باید توجه داشت که جامعه
تحقیق را متخصلصلان ،خبرگا ن ،ورزشلکاران و مربیان تکواندوی کشلور تشلکیل داده اند و به راسلتی نظر آنان
می تواند راهگشلای ورزش تکواندوی کشلور جهت توسلعه آن باشلد .بنابراین به نظر می رسلد توجه به نظرات
این متخصصان ،می تواند یکی از بهترین داده های مورد نیاز جهت تصمیم گیری مدیران در رابطه با برنامه
ریزی توسلعه تکواندوی کشلور باشلد .از نظر این متخصلصلین ،عوامل مدیریتی ،عوامل اقتصلادی ،عوامل
ورزشی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی ،عوامل فناوری ،اماکن و تجهیزات و عوامل سیاسی به ترتیب از اولویت
باالتری برخوردارند و جهت ارتقای وضعیت آن ها بهتر است این اولویت بندی مورد توجه قرار بگیرد
کلیدواژه ها :توسعه تکواندو ،ورزش قهرمانی ،عوامل مدیریتی ،عوامل سیاسی
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پیش بینی توانمندسازی کارکنان زن فدراسیون تکواندو ایران بر اساس سقف شیشه
ای و سرمایه روانشناختی
4

لیال سماعی ،1سید نعمت خلیفه ، 2حسین پورسلطانی زرندی ،3نوش آفیين خسیوانی

. 1دانشجو دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  .2استادیارگروه تربیت
بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر
 .3دانشیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور  .4کارشناسی تربیت بدنی ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد کر
چکیده
مقدمه و هدف :زنان تقریبا نیمی از افراد هر جامعه را تشکیل می دهند و منبع انسانی مهمی در توسعه
علمی ،فرهنگی ،ورزشی کشور هستند .در سال های اخیر زنان در حوزه های مختلف اجتماعی از جمله جوامع
ورزشی ،هیات ها ،فدراسیون ها حضور پیدا کرده و از نظر کمی تعدادشان افزایش پیدا کرده است ،اما به
لحاف کیفی و ارتقا در سطوم مدیریتی ،نابرابری هایی دیده می شود و زنان سهم اندکی در انتخاب شدن
برای رتبه های باالی مدیریت سازمانی داشته اند( .نصیری ولیک بنی )1393 ،ادبیات مدیریت علت عدم
ارتقاء و پیشرفت زنان را وجود پدیده ای موسوم به « سقف شیشه ای» می داند .در واقع زنان پس از ورود
به سازمان ها همگام با مردان شروع به رشد می کنند اما هرچه به سطوم باالتر سازمان می رسند سرعت
رشد و ارتقای آن ها کاهش می یابد تا جایی که به عامل های نامرﺋی (فردی ،خانوادگی ،فرهنگی و سازمانی)
برخورد می کنند(هاگمن .)2017 ،بنابراین بهتر است مدیران شرایط سازمان ها را به گونه ای مهیا سازند که
در آن ،زنان توانمندتر شوند .چرا که زنان به واسطه توانمندسازی قادر به سازماندهی نیروهای بالقوه خودشان
می شوند ،اعتماد به نفس خود را افزایش میدهند ،بر ناتوانی یا درماندگی خود چیره می شوند ،در آن ها شور
و شو انجام فعالیت ایجاد می گردد و انگیزه های درونی آن ها برای انجام وظیفه بسیج می شود (حسن
زاده .)1397،از عواملی که می تواند بر توانمندی زنان تاثیر داشته باشد سرمایه روانشناختی است ،به مجموعه
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ای ا ز صفات و توانمندی های مثبت افراد و سازمان که مانند یک منبع قوی در رشد و ارتقای فرد و سازمان
نقش داشته باشند (کانترراس )2017،و چهارمدلفه(خودکارآمدی ،خوشبینی ،تاب آوری ،امیدواری) را در
برگیرد،سرمایه روانشناختی می گویند(.هاشمی .)2018،بنابراین مهم است تا مدیران از وجود جنبه های مثبت
کارکنان آگاهی داشته باشند و این ویژگی ها را در راستای رسیدن به اهداف سازمان و همچنین توانمندسازی
کارکنان توسعه دهند .حال با عنایت به مطالب فو و ادبیات پیشینه موجود می توان دریافت که امروزه
مساله توانمندی و مدیریت زنان از مقوله های مهمی بشمار می رود که بسیار مورد توجه صاحب نظران علوم
ورزشی و سازمان های بین المللی قرار گرفته است ،زیرا وضعیت ورزش زنان ،منعکس کننده ی وضعیت
سیاسی  -اجتماعی زنان در آن کشور است .با توجه به این که فدراسیون تکواندو سازمانی در جهت به دست
آوردن اهداف حداکثری در ورزش کشور می باشد بنابراین سیاست های اتخاذ شده در خصوص ورزش بانوان
تکواندوکار برای نظام جمهوری اسالمی ایران انعکاسی جهانی دارد ،بنابراین نیاز است که مدیران به شرایط
روانشناختی کارکنان زن توجه داشته و از وجود جنبه های مثبت روانی کارکنان و عواملی که بر این ویژگی
ها تاثیرگذار است آگاهی داشته باشند و آن ها را در راستای رسیدن به اهداف سازمان توسعه دهند .لذا
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی توانمندسازی کارکنان زن فدراسیون تکواندو ایران بر اساس سقف شیشه
ای و سرمایه روانشناختی انجام شده است.
روش تحقی  :با توجه به اهداف تحقیق ،روش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی  -همبستگی می باشد و به
شکل میدانی انجام پذیرفته است .جامعه آماری پژوهش  80نفرکارکنان زن فدراسیون تکواندو ایران در سال
 98– 99بودند که تعداد  ۶۶نفر از آنان که از طریق جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به
عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از شاخ

های آماری

مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار ،در بخش آمار استنباطی از آزمون  tتک نمونه ای و رگرسیون
چندگانه استفاده شد .همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطالعات ،نرم افزار  Spssدر سطح معناداری  0/05به
کار برده شد .ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه سقف شیشه ای احمدی ( ،)1394توانمندسازی کارکنان
استریتزر ( )1992و سرمایه روانشناختی لوتانز ( )2007می باشد که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها
توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به
ترتیب  0/71 ،0/80 ،0/78بدست آمد.
يافته ها:
وضعیت سقف شیشه ای ( )Mob =2/03و مدلفه های آن در نمونه تحقیق از وضعیت فرضی کمتر است.
وضعیت توانمندسازی ( )Mob =3/29و مدلفه های آن در نمونه تحقیق از وضعیت فرضی بیشتر است.
وضعیت سرمایه روانشناختی ( )Mob =3/۶9و مدلفه های آن در نمونه تحقیق از وضعیت فرضی بیشتراست.
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جدول  : 1نتایج آزمون  tتک نمونه ای در خصوص اختالف میانگین های متغیر ها
نتایج آزمون  tتک نمونه ای در خصوص اختالف میانگین ها
مفهوم

میانگین
فرضی

میانگین و
انحراف استاندارد

آماره t

2/03±0/57
2/20±0/75

-13/۶8
-8/۶0

0/001
0/001

2/14±0/39

-17/98

0/001

عوامل سازمانی

2/72±0/8۶

-12/12

0/001

عوامل فرهنگی

2/08±0/82

-9/11

0/001

متغیر توانمندسازی
خوداثربخشی
1
خوداختیاری
2
پذیرش نتایج
3
معنی دار بودن
مدلفه
اعتماد
ها

3/29±0/41
3/48±0/37
3/28±0/۶5
3/24±0/53
3/35±0/5۶
3/13±0/۶2

5/92
10/۶9
3/49
3/70
5/10
1/72

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

3/۶9±0/42
3/83±0/55

13/49
12/15

0/001
0/001

3/59±0/55
3/73±0/45
3/۶4±0/79

8/2۶
13/14
۶/۶3

0/018
0/001
0/001

متغیر سقف شیشه ای
عوامل فردی
1
2
3
4

مدلفه
ها

عوامل خانوادگی

3

3

متغیر سرمایه روانشناختی
خودکارآمدی
1
2
3

مدلفه
ها

امیدواری
تاب آوری
خوداثربخشی
خوش وبینیاعتماد 3/5
باالتر

درجه
آزادی

۶5

سطح معناداری

آزمون دوربین واتسون )1/8۶( 1به دست آمد که انجام رگرسیون را تایید می
با توجه به جدول(،)2
پایین نتیجه تری
هستند.ضریب رگرسیونی  0/57نشانگر آن است که متغیرهای سقف شیشه ای و
برخوردار یعنی
کند .تفسیر کاربردی آن
سرمایه روانشناختی در حد قوی توان تبیین و پیش بینی متغیر توانمندسازی را دارند (جدول .)2

مدل

ضریب
رگرسیون

مجذور r

مجذور  rانحراف معیار دوربین
واتسون
تعدیل شده برآورد

Durbin-Watson
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1

0/33

0/57

0/31

1/8۶

0/34

جدول : 2
ضرایب
تعیین و

نتیجه آزمون دوربین واتسون

نتایج جدول ( )3نشان میدهد که رابطه خطی بین متغیرهای سقف شیشه ای و سرمایه روانشناختی با
توانمندسازی( P<0/01و  ) F=15/71تایید می شود و ضریب تعیین معنادار است .همچنین انتظار داریم به
ازای یک واحد انحراف معیار کاهش در سقف شیشه ای ،با 0/029انحراف معیار افزایش در توانمندسازی
همراه باشد و به ازای یک واحد انحراف معیار افزایش در سرمایه روانشناختی با  0/5۶انحراف معیار افزایش
در توانمندسازی همراه باشد.
جدول  : 3آزمون تحلیل واریانس در خصوص پیش بینی توانمندسازی براساس متغیر های سقف شیشه ای
و عدالت سازمانی و ضریب رگرسیون چندگانه
متغیر

پیش

بین

مدل

مجموع
مجذورات

Df

میانگین
مجذورات

رگرسیون

3/۶۶

2

1/83

ای و سرمایه باقیمانده
روانشناختی
کل

7/33

۶3

0/11۶

10/99

۶5

سقف شیشه

ضیايب رییسیون چندیانه
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ضرایب غیر استاندارد

ضرایب
استاندارد

مدل

مقدار ثابت
سقف شیشه
ای
سرمایه
روانشناختی

t
B

خطای
استاندارد

1/18

0/39۶

Sig

بتا
2/99

0/004

0/021

0/084

0/029

-0/24۶

0/80۶

0/54

0/114

0/5۶3

4/79

0/001

نتیجه یییی :میزان احساس سقف شیشه ای در بین کارکنان زن این فدراسیون کمتر و سرمایه روانشناختی
بیشتر از وضعیت فرضی احساس شده است .با این حال مدیران باید شرایط فدراسیون را به گونه ای مهیا
سازند که درآن ،هر شخ به باالترین سطح سرمایه روانشناختی برسد و با اراﺋه راهکارهایی از زنان حمایت
جدی به عمل آورده تا آن ها بتوانند با باال بردن اعتماد به نفس و خودباوری ،بیش از پیش سقف شیشه ای
را بشکنند و بر توانمندی خود بیافزایند.
کلید واژه ها  :توانمندسازی ،سقف شیشه ای ،سرمایه روانشناختی ،فدراسیون تکواندو

منابع:
 -1احمدی ،خدیجه " .)1394( .بررسی عوامل مدثر بر موانع توسعه شغلی (سقف شیشه ای) زنان شاغل"
پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت منابع انسانی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان.
 -2حسن زاده ،یوسف " .)1397( .بررسی رابطه توانمند سازی کارکنان و مهارت های ارتباطی با عملکرد
شغلی کارکنان" پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکو.
 -3نصیری ولیک بنی  ،فخرالسادات و بهشتی راد  ،رقیه" .)1393( .بررسی نقش سقف شیشه ای بر کاهش
عدالت سازمانی ادراك شده" فصلنامه مطالعات اجتماعی – روانشناختی زنان .149-172 :)4(12 ،
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4- Contreras, Francoise & Dreu, Inge de & Juan C. 2017. Examining the
Relationship between Psychological Capital and Entrepreneurial Intention:
An Exploratory Study, Published by Canadian Center of Science and
Education, Asian Social Science; Vol. 13, No. 3; 2017 ISSN 1911-2017 EISSN 1911-2025.
5- Hagemann, Tracy & Spivey, Christina &, Burns, Chisholm & Josephson,
Michelle, 2017. Women in Leadership and the Bewildering Glass Ceilling,
Health – Syst Pharm, 74(5), 312- 324.
& 6- Hashemi, Seyed Esmaeil & Savadkouhi, Sahar & Naami, Abdolzahra
Beshlideh, Kioumars,2018, Relationship between job stress and workplace
incivility regarding to the moderating role of psychological capital , Journal
of Fundamentals of Mental Health,Mar-Apr, http://jfmh.mums.ir

فیزیولوژی ورزش با محوریت علم تمرین و تغذیه در تکواندو
نقش فیزیولوژی ورزشی ،علم تمرین وعلم تغذیه در نتیجه گیری ورزشکاران تکواندو
(مطالعه موردی :هنرجویان رشته ی تکواندو آکادمی تخصصی ایران مهر سنندج)
*3

کاوه منصوری ،1فیزين لطف پوری ،2هاناکیيمی
 .1کارشناسی نرم افراز کامتیوتر ،دان 5تکواندو
 .2دانشجوی دکترای گرایش مدیریت ورزشی ،دان 7تکواندو
 .3دانشجوی دکترای عمومی دامتزشکی ،دان 1تکواندو

چکیده
مقدمه و هدف :آشللکار اسللت که سلله مقوله ی مهم فیزیولوژی ورزشللی ،علم تمرین وعلم تغذیه به لحاف
تئوریکی ارتباط نتنگاتنگی با یکدیگر دارند .اما آیا میتوان ارتباط این سلله مبحت را در عمل و تجربه نیز به
اثبات رسللانید مقاله ی حاضللر قصللد دارد به بررسللی تجربی و عملی کنترل تمرین و تغذیه ی تعدادی از
هنرجویان رشلته ی ورزشلی تکواندو و نتایج حاصلل از تمرینات اختصلاصلی اعمال شلده و تغذیه ی متناسلب با
ویژگی منحصر بفرد هریک بتردازد.
مواد و روش تحقیق :از فروردین  1394تا  12اردیبهشلت 9 ،1394هنرجوی منتخب توسلط مربی و مدیریت
آکادمی ایران مهر برای شللرکت در دهمین دوره ی مسللابقات هانمادانگ کشللوری ،تحت کنترل و نظارت
ملداوم تغلذیله ای و فعلالیتهلای تمرینی قرار گرفتنلد .بلا توجله بله اختصلللاصلللی بودن تغلذیله برای هریلک از
ویژگیهای ج نسلیت ،سلن ،وزن ،قدرت بدنی و توانایی عضلالت هر شلخ جهت اجرای آیتمهای مختلف
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هانمادانگ ،رژیم غذایی مناسلب به مدت یک ماه برای هریک از شلرکت کننده ها توسلط نرم افزار مدیریت
و پیگیری رژیمهای غذایی " "Sadaf Dietکه بر روی سلیسلتم دفتر مدیریت باشلگاه نصلب شلده بود،
توسلط مدیریت و مربی باشلگاه به هنرجویان اراﺋه گردید .نمونه های تصلویری چگونگی نظارت بر تغذیه ی
ورزشکاران و هنرجویان آکادمی به همراه لینک نرم افزار جهت کسب اطالعات بیشتر

http://sadafdiet.ir/ScreenShots.aspx

طراحی تمرینات اختصلاصلی زیرشلاخه ی هانمادانگ و مربیگری و نظارت این تمرینها طی این دوره ی یک
ماهه بصلورت همزمان و موازی با برنامه ی غذایی اعمال شلده توسلط مربی آکادمی ،اسلتاد کاوه منصلوری
اعمال گردید .آماده سلازیهای جسلمانی مشلترك زیرشلاخه های مختلف تکواندو از جمله آمادگی عضلالنی و
آمادگی انرژی نیز پیش تر با هنرجویان با درنظر گرفتن ویژگیهای تفکیکی کار شده بود.
نتیجه گیری :از میان 9شللرکت کننده که 8نفر از آقایان و 1نفر از بانوان را شللامل میشللد3 ،نفر(~ )%33از
آقایان موفق به کسلللب 1مدال طال و 3مدال برنز و 1نفر(~ )%11از بانوان موفق به دریافت 1مدال نقره از
آیتمهای مختلف زیرشاخه ی هانمادانگ شدند که بطور درصدی و تقریبی برابر است با  %44کسب موفقیت
برنامه ریزی شده و تحت نظارت.
بحت :با توجه به اینکه برای شللناخت فیزیولوژی یک ورزشللکار و درك بهتر سللازگاریهای تدریجی بدن او
نسللبت به تمرینات پی در پی ورزش ،قبل از شللروع هرگونه فعالیتهای بدنی و ورزش ،الزم اسللت واکنش
کوتاه مدت بدن نسلبت به یک وهله ورزش سلنجیده شلود ،باید طراحان برنامه ی غذایی و تمرین با در نظر
داشتن این موضوع ،برنامه های غذایی و تمرینهای اختصاصی هر فرد را طراحی کرده و اراﺋه دهند.
نتیجه گیری نهایی :د ر نهایت توصلیه میشلود مربیان رشلته ی تکواندو با درنظر گرفتن تاثیر مسلتقیم و موثر
این سلله موضللوع بر یکدیگر در راسللتای پیشللرفت ظرفیت و کارایی ورزشللی و گنجاندن آن در فعالیتهای
آموزشی و مدیریتی خود ،هدفدارتر عمل کرده و به مراتب بازخورد بهتری دریافت کنند.
کلمات کلیدی :فیزیولوژی ورزشلی ،برنامه ی غذایی ،تمرین اختصلاصلی ،تکواندو ،هانمادانگ ،ایران مهر،
سنند
منابع:
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 .1فیزیولوژی ورزشی 5استاد()1392
 .2تغذیه ی مناسب برای ورزشکاران و برنامه ی تغذیه ی ورزشی(حسینی)1391 ،
 .3علم تمرین تکواندو(علی تاجی پور)
 .4فنون تکواندو/تغذیه در ورزش (کیوان ریاضی)

بررسی عوامل موثر بر موفقیت فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران
سید محمد علی مؤيدی جاهد  ،1لقمان کشاورز  ،2رضا مییفالح نصییی
.1

3

مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
.2
مدرس دانشگاه و دکترای مدیریت ورزشی
.3

چکیده هدف از پژوهش حاضر ،بررسی عوامل موثر بر موفقیت فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران
بود .جامعه آماری تحقیق شامل  665نفر از مدیران عالی ،میانی و پایه فدراسیون تکواندو ،هیئت های
تکواندو استانها ،داوران و مربیان بین المللی ،همچنین قهرمانان ملی دهه های  60تا  90بود که همه آنها
به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند .پس از جمع آوری پرسشنامه ها و حذف برخی از
پرسشنامه ها که به طور ناق تکمیل شده بودند ،تعداد  605عدد از پرسشنامه ها قابلیت تحلیل داشتند .
برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه های اطالعات فردی و عوامل تاثیرگذار در موفقیت فدراسیون
تکواندو استفاده شد که روایی آنها به تایید  15نفر از متخصصین رشته مدیریت و مدیریت ورزشی رسید و
پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با حضور  30آزمودنی با آلفای کرونباخ  84%محاسبه شد .برای تجزیه
و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش آمار توصیفی و استنباطی مانند کلموگروف اسمیرنف ،تحلیل
عامل اکتشافی با چرخش واریمکس و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار  SPSSاستفاده شد .یافته های
تحقیق نشان داد که عوامل مدثر بر موفقیت فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران به ترتیب اولویت
شامل مسابقات ،منابع انسانی ،فنی ،ارتباطات ،سازمانی ،مدیریتی ،فناوری و علمی و اجتماعی می باشد.
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واژه های کلیققدی :تکوانلدو ،عواملل ،موفقیلت ،عواملل تاثیرگلذار بلر موفقیلت ،فدراسلیون تکوانلدو
ایران
منابع
 -1هنری ،حبیب کشلگر ،سلارا  (1390).بررسلی رابطه زیر سلیسلتم های مدیریت دانش در سلازمان یادگیرنده و
بهره وری منابع انسلانی در فدراسلیون های ورزشلی منتخب ،شلشلمین همایش ملی دانشلجویان تربیت بدنی و علوم
ورزشی ایران ،تهران ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
فراهانی ،ابوالفضل کشاورز ،لقمان کتاب مدیریت سازمان های ورزشی ،تهران ،اندیشه های حقوقی ،چاپ دوم
2- Hematinejad, M., Azadvari, S. (2012) Impact of Leadership Style on
Organization Commitment in the Sport of All Sponsorship Organizations
: Case study of Tehran Municipality Sport Organization, Innova Ciencia,
Vol. 4, No. 4: Apr, PP: 48-57.

بررسی متغیرهای بیومکانیکی و بازگشت به بازی پس از عمل جراحی مفصل زانو
(مطالعه موردی)
3

علی فتاحی  ،1بهشاد پنجه زاده  ،2صبا ابیيفام
-1

استادیار بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران
مرکزی ،تهران ،ایران.

 -2دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران
مرکزی ،تهران ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران
مرکزی ،تهران ،ایران.

چکیده
مقدمه و هدف :مفصلل زانو بزرگترین مفصلل بدن آدمی اسلت که مانند تمام مفاصلل دیگر بدن تحت
تاثیر نق ها ،آسلیبها و روند بیماریها قرار میگیرد این مفصلل بر خالف سلایر مفصلل مانند شلانه و آرنج و
مچ دسلت عالوه بر انجام حرکت وظیفه تحمل وزن را نیز بر عهده دارند ( .)1در مفصلل زانو ثبات و تحرك
با هم طراحی شللدهاند ( .)2جهت اعمال نیروها باید به گونهای باشللد که ثبات زانو هنگام فعالیتهای
داینامیکی حفظ شلود ( .)3یکی از شلایعترین آسلیبهای ورزشلی دربین ورزشلکاران جوان و افراد فعال پارگی
لیگامنت صلیبی قدامی میباشد که معموال در  % 85با پارگی مینیسک داخلی همراه است ( .)5از رایجترین
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آسلیبهای ورزشلی (پارگی لیگامنت متقاطع قدامی) بوده که دارای عواقب وخیمی برای ورزشلکار میباشلد،
این عواقب تنها شللامل هزینههای درمان و اتالف زمان و دوری از ورزش نیسللت ،بلکه عبارت از خطر
باالی بروز اسللتئوآرتریت زود هنگام میباشللد ( 10و  .)11شللناخت ویژگیهای بیومکانیکی فرود پس از
پرش برای پیشگیری از آسیبهای اندام تحتانی اهمیت دارد ( .)12مطالب فو همگی مدید این واقعیت
است که نقش و جایگاه پیشگیری از این آسیب و نیز سایر آسیبهای ورزشی ،فو العاده مهم و غیرقابل
جایگزین میباشد .مهمترین اقدامات در ارتباط با پیشگیری از کلیه آسیبهای ورزشی عبارت از شناسایی
عوامل و مکانیزمهای خطرزا و ستس تالش برای کاهش یا حذف آنان میباشد .متداولترین مکانیزم برای
آسیب لیگلامنلت متقلاطع قلدامی ،غیربرخوردی بوده و  %72کل آسیبهای این لیگامنت را در برمیگیرد و در
خالل فعالیتهایی نظیر کاهش شتاب ،فرود از پرش و حرکات برشی رخ میدهد ( .)13انقبلا همزملان
عضلالت زانو مکانیسلم مهمی برای حفظ مفصلل از آسلیبها میباشلد .ثبات مفصللی با مشلارکت گیرندههای
حسلی ،از طریق سلیسلتم عضلالنی گاما برای تنظیم داﺋم فعالیت عضلالنی اطراف زانو بدسلت میآید .بیان
شلده اسلت که عضلالت پروگزیمال نقش مهمتری نسلبت به عضلالت دیسلتال در حفظ تعادل دارند .آسلیب
لیگامنت  ACLمنجر به ناتوانی عملکردی و مکانیکی می شللود به گونهای که بازگشللت کامل عملکرد
ورزشلکاران را با مشلکل مواجه میکند .بعلت وجود گیرندههای مکانیکی ،آسلیب لیگامنت ACLمیتواند
باعت اختالل حس عمقی ،اختالل ثبات مفصللی و عدم توانایی انجام فعالیتهای مفید روزمره گردد (.)18
شلناخت ویژگیهای بیومکانیکی ورزشلکاران نخبه در یک ورزش ویژه ،در امر شلناسلایی ،کشلف و حمایت از
اسللتعدادها و کلید طرم برنامه تمرینی ،و جلوگیری از آسللیب مناسللب اسللت ( .)19دسللترسللی به نیمرخ
بیومکانیکی از مهمترین ویژگیها در شلناسلایی و تعیین افراد نخبه و موفقیت در هر رشلته ورزشلی از جمله
فوتبال اسللت ( .)20مروری بر تحقیقات انجام شللده تا امروز و عدم وجود پژوهش مدوّن در این مورد و با
توجه به اهمیت متغیرهای بیومکانیکی و مطالعاتی که تا به امروز انجام شده است امید میرود نتایج پژوهش
ضلمن افزایش دانش بشلری ،دانش ما را نسلبت به تاثیر ،بررسلی متغیرهای بیومکانیکی بازگشلت به تمرین و
بازی پس از عمل جراحی  ACLافزایش دهد ،که به صلورت مطالعه موردی اسلت و به این سلواالت که آیا
آزمودنی میتواند به تمرینات گروهی و بازی برگردد پاسخ دهد
روش تحقی  :پژوهش حاضللر از نوع مطاله موردی اسللت .بیمار پس از  3بارعمل جراحی لیگامنتهای
زانو بین مراجعه کنندگان ،به عنوان آزمودنی توسلط محقق برای شلرکت در این پژوهش معرفی شلد .شلرایط
فرد :جنسلیت مرد ،پای برتر راسلت ،رشلته ورزشلی فوتسلال ،سلابقه  5سلال بازی در لیگ فوتسلال کشلور ایران،
سلابقه جراحی زانو پای راسلت در سله مرحله .پس از تشلریح اهداف و روش آزمون آزمودنی از لحاف سالمت
سلاختار قامت با اسلتفاده از تسلت نیویورك مورد ارزیابی قرارگرفت و پس از تایید سلالمت بدنی و سلاختار
قامتی برای آزمون از آن رضلایت نامه کتبی برای شلرکت در آزمون اخذ شد .به منظور شناسایی منشا اصلی
یک آسلیب و تشلخی بهترین راه درمان ،باید آن را از جنبههای مختلف بیومکانیکی و بالینی مورد ارزیابی
قرار داد .نرم افزار  3D-Gaitو  KistlerMARSابزاری برای آنالیز راه رفتن و دویدن فرد و مقایسلهی
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آن با یک دیتابیس پنج هزار نفری میتواند اطالعات جامعی را دربارهی بیومکانیک وضللعیت بدنی و
خطرات بروز آسلیب در اندام تحتانی فرد درحالت داینامیک اراﺋه دهد که بدین ترتیب میتوان از آسلیبهای
محتمل در حین ورزش پیشلگیری کرد و یا روند درمان یک آسلیب را تا حصلول اطمینان از درمان کامل
پایش نمود .به منظور جمعآوری دادههای کینماتیکی در این آزمون از سلله دوربین شللرکت وایکون 1مدل
ورو 2نامیده میشلوند ( 200هرتز) اسلتفاده شلد ..از روش مارکر گذاری کالسلتر 3با قطر  15میلیمتر اسلتفاده
شلد .در این پژوهش کالیبراسلیون سلیسلتم آنالیز حرکت دویدن طی دو مرحله انجام شلد)1 :کالیبراسلیون
اسلتاتیک )2کالیبراسلیون داینامیک .جهت دویدن از دسلتگاه تردمیل (مسلتر .پرو .ام تی )9000.4سلاخت شلده
توسللط کشللور تایوان اسللتفاده شللد .به منظور جمعآوری دادههای کینتیک حرکات و بازگشللت به تمرینات
(ارزیابی تعادل ایستا و پویا) ،ارزیابی قدرتی عضالنی در حین عملکرد ،مقایسه قدرت عضالت در پای راست
و چپ) ،از یک عدد صللفحهی نیرو برتک 5در ابعاد  ۶0*40سللانتیمتر ،سللاخت کشللور آمریکا با فرکانس
 1000هرتز نمونه برداری ،که در فضلای کالیبره شلده قرا گرفته بود اسلتفاده شلد .دادهها با فیلتر پایین گذر با
فرکانس  10هرتز فیلتر شلدند .برای تحلیل داده ها از آزمون ( )tمسلتقل ۶در محیط نرم افزار  SPSS-19و
( )p > 0/05استفاده شد.
يقافتقه هقا :براسلللاس یلافتلههلای کینملاتیکی دویلدن روی تردمیلل در کلاهش قلدرت اینورتور /اورتور مچ پلا
درپیک پرونیشلن در سلمت چپ بیش ازحد اسلت و الگوی راه رفتن نامتقارن 7در آن نیز مشلاهده شلد .زمان
پیک پرونیشلن مچ پای چپ از راسلت بیشلتر بود .در مفصلل زانو پیک فلکشلن پای چپ نسلبت به پای راسلت
کاهش یافته بود و الگوی راه رفتن نامتقارن ناشلی از قدرت چهار سلر ران ،درمفصلل زانو پای چپ کاهش
یافته اسلت ،پیک سلقوط پای چپ کمتر از پای راسلت بود ،و سلرعت سلقوط پای چپ بیشلتر از پای راسلت
بود .پیک چرخش پای راسللت کمتر از پای چپ بود .در مفصللل هیپ پیک اکسللتنشللن در پای چپ و پای
راسلت افزایش یافته بود ،پیک سلقوط پای راسلت بیشلتر از پای چپ بود و پیک چرخش پای راسلت کمتر از
پای چپ بود .دامنه حرکتی الگوی راه رفتن  ITBدر مفصللل هیپ پای چپ کاهش یافته اسللت .براسللاس
دادههای کنیتیکی با توجه به مقایسله ارزیابیهای تعادل اسلتاتیک و دینامیک ،اختالف معناداری بین میزان
حفظ تعادل در پای راسلت و چپ در آزمون تاب خوردن بدن مشلاهده شلد .میزان حفظ تعادل در بدن در
راسلتای جانبی (مدیال -لترال) به یک میزان نبود که میتواند ناشلی از کنترل نامناسلب عضلالت باشلد.
میزان نیروی کنترلی در پای چپ بیشلتر از پای راسلت اسلت که ناشلی از ضلعف نسلبی عضلالت کوادریسلتس
در پای راست میتواند باشد.
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جدول .2نتایج متغیرهای بازگشت به بازی.
شاخ های بازگشت به بازی
متغیر
آزمون
ردیف
Mean Absolute
)Error (%
1
Curve Tracking
SD of Absolute
)Error (%
Relative
2
Squat
)Maximal F (%
Relative
)Maximal F (%
3
Squat Jump
Relative
)Maximal P (%
 Sway path)total (%
Sway path - A-P
)(%
Sway path - M-L
4
Body Sway
)(%
Sway V - total
)(%
)Sway V - A-P (%
)Sway V - M-L (%

نتیجه
% 55.99
% 37.81
% 4.24
% 4.21
% 2.30
% 3.83
% 5.32
% 14.63
% 3.83
% 5.27
%14.63

نتیجه یییی :با توجه به نتایج بدسلت آمده تعادل پویا و ایسلتا به ویژه در مسلیر مدیال به لترال احتیا به
توانبخشلی و بهبود دارد .بر همین اسلاس برای بهبود این فاکتورها در تمرینات به ترتیب از تکنیکهای
تمرینات زنجیرهی حرکتی بسللته ،تمرینات تعادلی ،تمرینات اکسللتنتریک با تکرار زیاد و مقاومت کم و
تسلهیل رفلکس توسلط تمرینات واکنشلی پیشلنهاد میگردد .میزان نیروی تولیدی در پای راسلت و چپ به
یک میزان نبود .جوکلر و همکاران زمان شللروع فعالیت زودتری را در عضللالت همسللترینگ افراد پس از
جراحی بازسلازی رباط صللیبی قدامی نسلبت به افراد سلالم مشلاهده کردند .افزایش ناپایداری در مفصلل زانو،
بیمار را وادار میسلازد که الگوی راه رفتن را تغییر دهد و از یک الگوی جبرانی راه رفتن اسلتفاده کنند (.)22
تأخیر زمانی را میتوان مرتبط با نق حسلللی دانسلللت که حتی پس از جراحی لیگلامنلت صللللیبی قدامی
همچنان وجود دارد و چون وضلعیت صلحیح مفصلل به درسلتی تشلخی داده نشلده ،سلیسلتم عصلبی مرکزی
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به موقع نمیتواند عضلالت را فعال کند و شلروع فعالیت و زمان رسلیدن به حداکثر فعالیت عضلالنی در پای
که جراحی بازسلازی لیگامنت صللیبی قدامی داشلته نسلبت به پای سلالم با تأخیر اسلت ( .)23کاهش حجم
عضلالنی اندام آسلیب دیده و ترس از خالی کردن مفصلل زانو در افراد با پارگی رباط صللیبی قدامی باعت
میشللود که این که این افراد هنگام برخورد پا با زمین مکانیزمهای جبرانی خاصللی را به کار گیرند که در
این اسلتراتژی سلعی میکنند اول فشلار را از مفصلل زانوی آسلیب دیده به مفصلل ران همان سلمت منتقل
کنند که این کار را با کاهش گشلتاور اکسلتنسلوری زانو و افزایش گشلتاور اکسلتنسلوری ران انجام میدهند و
همچنین با کاهش فشللار کلی از روی پای آسللیب دیده آن را بر پای سللالم منتقل میکنند ( )24و بدین
ترتیب اسللتراتژی جبرانی بین اندامی را اسللتفاده میکنند ( )25بدین ترتیب بارگذاری بر پای سللالم افزایش
مییابد.
کلمات کلیدی :متغیرهای بیومکانیکی ،مفصل زانو ،بازگشت به بازی.

منابع
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مقایسه مهارتهای حرکتی و پاسچر پسران نوجوان والیبالیست و بسکتبالیست نخبه
4

علی فتاحی  ،1بهشاد پنجه زاده*  ،2زهیا کیيلی ،3هانیه زهتاب اصغیی
 -1استادیار بیومکانیک ورزش  ،دانشکده تربی

بدن و علوم ورزش  ،دانشگاه آزاد اسالم  ،واید تهران

مرکزی ،تهران ،ایران.

 -2دانشووی دکتری بیومکانیک ورزش  ،دانشکده تربی

بدن و علوم ورزش  ،دانشگاه آزاد اسالم ،

واید تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
 -3دانشووی دکتری بیومکانیک ورزش  ،دانشکده تربی

بدن و علوم ورزش  ،دانشگاه آزاد اسالم ،

واید تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
 -4دانشووی دکتری بیومکانیک ورزش  ،دانشکده تربی

بدن و علوم ورزش  ،دانشگاه آزاد اسالم ،

واید تهران مرکزی ،تهران ،ایران.

چکیده
مقدمه و هدف
تندرسلتی به عنوان مهمترین سلرمایه انسلان جنبه مثبتی از سلالمتی اسلت .این سلرمایه مهم انسلان شلامل
ابعاد اجتماعی ،روحی ،عاطفی ،ذهنی ،ارتباطی و جسلمانی اسلت .بعد جسلمانی تندرسلتی یا همان وضلعیت
جسلمانی مطلوب در زندگی بشلر از اهمیت خاصلی برخوردار بود و تغییرات مثبت و منفی آن میتواند بر
سلایر ابعاد زندگی انسلان نیز اثر بگذارد ( .)1کیفیت رشلد حرکتی نوجوانان یکی از موضلوعات مهمی اسلت
که همواره مورد توجه متخصلصلان رشلد و تکامل حرکتی و جسلمانی بوده اسلت .در این زمینه ،مهارتهای
حرکتی پایه از جمله ویژگیهایی هسلتند که چارچوبی برای مهارتهای حرکتی و ورزشلی در سلنین اواخر
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نوجوانی اسلت که در ادامۀ عمر میتواند کیفیت بهتری از فعالیتهای روزانۀ زندگی را به همراه داشلته باشلد.
در ناهنجاریهای قامتی ،مداخله درمانی با هدف حفظ و به دسللت آوردن مکانیک مناسللب بدن انجام
میشلود .هدف برنامههای اصلالحی ،شلناسلایی ،آموزش ،پیشلگیری و بهبود ناهنجاریهاسلت .اولین گام در
شلناسلایی ناهنجاری ،توجه به پوسلچر و اندام فرد اسلت .زیرا کلیه اختالالت عضلالنی و اسلکلتی صلرفنظر
از علت اولیه ،عالیم خود را بر پاسلچر فرد بروز میدهند .پاسلچر عبارت اسلت از تعادل اسلکلتی و عضلالنی
که سلاختمانهای نگه دارنده بدن را در مقابل ضلایعه و تغییر شلکل پیشلرونده در حالت کار یا اسلتر احت
حفاظت مینماید .در چنین حالتی ،عضلالت بیشلترین کارایی و ارگانهای شلکم و قفسله سلینه وضلعیت
مناسلبی دارند ( .)4پاسلچر نامناسلب باعت فشلار بر دیسلکهای بین مهرهای و افزایش تنش در بافتهای
خلفی سلتون فقرات میشلود ( .)۶در صلورتیکه انحنای کمر حفظ نشلود و لگن در راسلتای مناسلب شلاقولی
خود قرار نگیرد ،باعت ایجاد چرخش خلفی اسلللتخوان لگن و در بلند مدت باعت ایجاد تغییرات در سلللتون
فقرات کمری میشلود ( .)7توانایی حفظ کنترل پاسلچر یک عامل مهم برای انجام بسلیاری از فعالیتهای
روزمره میباشللد و مهارتهای حرکتی نقش بسیار مهمی در یادگیری کودکان میباشللد و زمینه برای رشد
سایر یادگیریهلللای مهلللم از قبیلللل مهارتهای تحصیلی و اجتماعی فراهم میکنند ( 8و  ،)9در نتیجه
هرگونه اختالل در فرآیند مهارتهای حرکتی ،سبب بروز ضلللل لعف و مشکل در مهارتهای تحصللیلی،
اجتماعی ،یلللادگیری و کلللسب مهلللارتهلللای فلللردی نوجوانان میشود ( .)10در طول مراحل رشد،
مهارتهای حرکتی تأثیر بسزایی در تقویت رشد حرکتی در طول عمر خواهند داشت ،چرا که با ایجاد امکان
برای جسلتجوی بیشلتر محیط موجبات رشلد بهتر را مهیا میکنند .رشلد مهارتهای پایه ،اسلاس رشلد حرکتی
کودکان بشللمار می-رود .تجربههای حرکتی متنوع و گوناگون میتواند اطالعات مناسللبی را برای کودکان
فراهم آورد تا آنها ادراك خود را از دنیای اطراف توسلعه دهند .مهارتهای حرکتی را در دو گروه تعریللللف
ک لردهان لد ،مه لارته لای حرکت لی ظریف حرکات جهت دار ،مجزا ،دقیق و ماهرانه که انجام آنها مستلزم
استفاده از مجموعه عللضالت کوچللک و ظریف است و مهارتهای حرکتی درشللت کلله توسللط عضالت
بزرگ بدن انجام میشوند که موجب حرکات عمللومی ،ایستایی و حفظ تعادل بدن میگردند ( .)11به خاطر
نبودن شلناخت و آموزش کافی در نوجوانان ،سلنین راهنمایی و دبیرسلتان ،شلیوع ناهنجاریهای قامتی در
بین دانشآموزان شلایع اسلت ( ،)13ولی زمینهی این تحقیقات در ورزشلکاران نخبه اندك اسلت ،از طرف
دیگر پیکرسلنجی که به عنوان ابزاری مناسلب در تحقیقات رشلد و نمو کاربرد دارد ،از دیدگاه متخصلصلین
ورزشلی شلاخ مهم اما بحت برانگیز برای مطالعه رشلد مهارت حرکتی محسلوب میشلود ( .)14موردی که
همواره در خصلوص ناهنجاریهای اسلکلتی -عضلالنی به ویژه در اندام تحتانی مثل کف پای صلاف ،گود،
زانوی ضلربدری ،پرانتزی ،لوردوز و کایفوز مطرم بوده ،این اسلت که آیا این عوامل تأثیری بر مهارتهای
حرکتی در دوران نوجوانی دارند یا خیر از این رو هدف از تحقیق حاضلر بررسلی میزان مهارتهای حرکتی
و پاسچر نوجوانان در ارتباط با فعالیت ورزشی آنها بود.
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روش تحقی
تحقیق حاضللر از نوع توصللیفی و مقطعی اسللت .جامعه آماری از نوجوانان  12-14سللاله پسللر در مقاطع
راهنمایی و دبیرسلتان بود که نمونه آماری این تحقیقات شلامل 30نفر (13والیبالیسلت و 17بسلکتبالیسلت) با
میزان تمرین حداقل سله جلسله در هفته به صلورت هدفمند بود .پیش از پژوهش ،پس از توضلیح ضلرورت و
اهمیلت تحقیق برای آنهلا ،فرم رضلللایلت نلامله جهلت عکسبرداری و رضلللایتنلاملۀ کتبی واللدین از تملام
آزمودنیها گرفته شلد .مهارتهای حرکتی جابجایی مشلتمل بر قدرت گرفتن ،دراز و نشلسلت ،پرش سلارجنت
و دو  4×9بود که مجموع نمرههای آنها برای هر فرد محاسللبه شللد .دادههای دموگرافیک آزمودنیها در
گروه والیبال شامل سن (12/92±0/8۶سال) ،قد (1۶9/23±4/34سانتیمتر) ،وزن ( 51/۶9±3/19کیلوگرم)
و بسلکتبال شلامل ( 12/82±0/88سلال) ،قد ( 1۶۶/24±4/53سلانتیمتر) ،وزن ( 5۶/35±۶/27کیلوگرم)
انلدازهگیری شلللد .در این پژوهش از آملار توصلللیفی برای بیلان میلانگین و انحراف اسل لتلانلدارد و از آزمون
کولموگروف اسلمیرنوف برای بیان نرمال بودن دادهها اسلتفاده شد .از آزمون  tمستقل و من ویتنی به منظور
مقایسله متغیرهای مهارت حرکتی و پاسلچر توسلط نرم افزار SPSSدر سلطح معناداری  0/05استفاده شد .در
این تحقیق برای ارزیابی قوس کف پا از روش ( )CSIاسلتفاده شلد . .موارد آزمون شلامل قدرت گرفتن دسلت
(پنجه) ،دراز و نشلسلت ،پرش سلارجنت و دو  4×9بود .برای اجرای آزمون محقق نحوة اجرای هر مهارت را
به طور کامل شلرم داده شلد ،سلتس برای هر ورزشلکار آزمون به نمایش گذاشلته شلد و در ادامه از ورزشلکار
خواسلته شلد پس از یک بار مشلاهده ،هر مهارت را اجرا کند .برای تعیین زوایا و درجات بدسلت آمده کیفوز
(زاویایی  )ICT-ITL، VP-ITL ،VP-T12و لوردوز (زاوایایی  )ILS –ITL،DM -ITL ، DM -T12در
عکسهای رادیوگرافی از روش کوب 1استفاده شد.
يافته ها
نتایج حاصلل از اندازهگیری یافتههای توصلیفی  tمسلتقل به منظور مقایسله متغیرهای مهارت حرکتی در دو
گروه والیبالیسلت و بسلکتبالیسلت نشلان میدهد که در آزمون سلارجنت و  4×9متر اختالف معناداری بین دو
گروه وجود دارد ( .) sig=0/00نتلایج در آزمون قلدرت گرفتن و دراز و نشلللسلللت متفلاوت بود بله طوری کله
اختالف معنلاداری بین دو گروه وجود نلداشلللت ( .)p≤0/05نتلایج آزمون من ویتنی بله منظور مقلایسللله
متغیرهای مرتبط با پاسلچر نشلان داد در هیچ کدام از پارامترهای واروس ،والگوس ،پرونیشلن ،سلوپینیشلن،
لوردوز ،کایفوز ،کف پای گود و صللاف اختالف معناداری بین دو گروه وجود ندارد (( )p≤0/05جداول1و.)2
برای تشلخی نرمال بودن توزیع شلاخ ها از آزمون کولموگروف -اسلمیرونف استفاده شد که آزمون نشان
داد شاخ ها نرمال نیستند (.)p≤0/05

. Cobb angle.
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نمودار  .1نتایج آزمون  tمسللتقل(پرش سللارجنت و دراز ونشللسللت) به منظور مقایسلله متغیرهای مهارت
حرکتی آزمودنیها در دو گروه والیبال و بسکتبال.
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نمودار .2نتلایج آزمون  tمسلللتقلل(دو 4*9و قلدرت گرفتن) بله منظور مقلایسللله متغیرهلای مهلارت حرکتی
آزمودنیها در دو گروه والیبال و بسکتبال.
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نمودار .3نتلایج آزمون من ویتنی بله منظور مقلایسللله متغیرهلای مرتبط بلا پلاسلللچر در دو گروه والیبلال و
بسکتبال.

104

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
2
1.6

0.8

کیلوگرم

1.2

0.4
0

Mean

SD

نتیجه یییی
پژوهش حاضلر به مقایسله مهارتهای حرکتی منتخب شلامل قدرت گرفتن دسلت (پنجه) ،دراز و نشلسلت،
پرش سلارجنت و دو  4×9و پاسلچر نوجوانان .نتایج پژوهش حاضلر بیانگر این اسلت که رشلتههای ورزشلی با
توجه به فعالسلازی عضلالت ،وضلعیت قامتی را به طور مناسلب کنترل میکنند اما در مهارتهای حرکتی با
توجله بله ملاهیلت هر رشل لتله ،در برخی پلارامترهلا اثر گلذاری بلاالتری دارنلد ،هملانطور کله در پژوهش حلاضلللر
والیبالیستها توان انفجاری چشمگیرتری دارند .مهارتهای حرکتلللی شلللرط یادگیری مهارتهای ورزشی
ویژه مانند دو و میدانی ،بسلکتبال ،والیبال و .....عوامل متعددی مانند تفاوتهای فردیم ناهنجاری اسلکلتی
عضالنی ،شرایط محیطی و تفاتهای جنسی میتوانند اختالفلللاتی را در رسلللیدن بللله شکل پیشرفتۀ این
مهلارتهلا ایجلاد کننلد .املا براسلللاس نتلایج بلدسلللت آملده و میزان نلاهنجلاریهلای آنهلا الگوهلای تمرینی آنهلا
میتواند مهمترین عامل بروز ناهنجاریها باشلد ،از آنجا که با افزایش سلطح فعالیت ورزشلی ،تعداد و سلاعات
جلسللات تمرینات افزایش پیدا میکند و ورزشللکاران تحقیق حاضللر نیز از ورزشللکاران نخبه بودند ،بنابراین
شللاید یکی از دالیل افزایش برخی از ناهنجارهای آنها میتواند تعداد جلسللات و مدت زمان تمرین باشللد
(19و ،) 20از سللوی دیگر ،تاکید بر اسللتفاده از گروه خاصللی از عضللالت که در رشللته مورد نظر کاربرد
اختصلاصلی دارند و عدم توجه به عضلالتی که در اجرای فنون نقش اصللی ندارند نیز از عواملی اسلت که
می تواند باعت بروز اختالالت مکانیکی و ساختاری و ایجاد وضعیت نامطلوب بدنی گردد.
کلمات کلیدی :مهارتهای حرکتی ،پاسچر ،پسران نوجوان ،والیبال ،بسکتبال.
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جایگاه دیپلماسی تکواندو در دیپلماسی ورزش کره شمالی و کره جنوبی
2

سامان مهیی ،1خیی اهلل اکبیی

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
 -2دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده
مققدمقه و هقدف :تکوانلدو بله مثلابله گونلهای از دیتلملاسلللی ورزشلللی در جمهوری کره جنوبی و جمهوری
دموکراتیلک خلق کره شل لملالی بله کلار میرود .جنبشهلای تکوانلدو جلایگلاه برجسل لتلهای در بلازگردانلدن کره
جنوبی وکره شلمالی به میز مذاکره داشلته اسلت .پژوهش حاضلر با هدف بررسلی جایگاه دیتلماسلی تکواندو در
دیتلماسی ورزش و بر این اساس در فرایند روابط حسنه بین دو کشور کره جنوبی وکره شمالی داشته است.
روش تحقی  :روش تحقیق توصیفی-تحلیلی
يافتهها :ورزش به مثابه یکی از زیرشللاخههای فرهنگ و دیتلماسللی فرهنگی به شللمار میرود و از آن به
عنوان یک دیتلماسللی نوین ورزشللی قلمداد مینمایند .ورزش و رویدادهای ورزشللی همواره نقش بارزی در
تقویت و پیشلبرد روابط دیتلماتیک بین کشلورها و برقراری صللح در جهان دارند .اسلتفاده از ورزش به عنوان
سلازوکاری دیتلماتیک بین کشلورهای کره شلمالی و کره جنوبی رو به گسلترش بوده و از اوایل دهه 19۶0
به بعد ،مبادالت ورزشلی بین دو کره ،بیشلتر به مثابه عاملی اجتماعی جهت همکاریهای سلیاسلی شلبیه بوده
اسلت .دیتلماسلی ورزشلی ،مجال عملی در راسلتای آگاهیبخشلی ،جو آگاهسلازی و تعامل را در گسلترهای
عظیم ،جهلت گردهملایی از گروههلای عملده جلامعله برای رهبران اجتملاعی پلدیلدار مینملایلد کله از جهلت،
راهبردهای دیتلماسی ورزشی ،رویهمرفته جهتگیری اساسی به سوی توسعه دارند.
دیتلماسلی ورزشلی مناسلبات غیررسلمی دیتلماتیک بین نهادهای غیردولتیرا فراهم مینماید که برخی اوقات
با پشلتیبانی دولت صلورت میگیرد ،ولی عمدتاص به عنوان یک روابط شلخصلی ،غیردولتی و محرمانه مدنظر
قرار میگیرد .ورزش تکواندو – که به هنر رزمی کره که به ورزش بینالمللی المتیک تبدیل شللده اسللت –
دسلت کم از آغاز پیدایش تا زمان کنونی ،در راسلتای اهداف دیتلماسلی نرم به کار رفته اسلت .به تازگی،
تیمهای نمایش تکواندو از کره جنوبی و کره شلمالی به عنوان وسلیلهای برای برقراری ارتباط سلیاسلی بین
این دو کشلور بکار رفته اسلت .تکواندو به عنوان نوعی دیتلماسلی نرم برای جمهوری کره جنوبی و سلتس
توسللط جمهوری دموکراتیک خلق کره شللمالی اسللتفاده شللده اسللت .تظاهرات تکواندو نقش مهمی در
بازگرداندن کره جنوبی وکره شمالی به میز مذاکره دارد،
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 تالشهلای ابتلدایی پیشلللگلاملان تکوانلدو بر دیتلملاسلللی نرم و بر چگونگی نقش ملداوم:نتیجقه یییی
 دیتلماسلی، عالوه بر این. متمرکز بوده اسلت،تالشهای آنان در ایجاد روابط حسلنه کره جنوبی و شلمالی
 سلازمانی و مردمی رخ داده اسلت و این موضلوع نشلان می دهد که ممکن اسلت،تکواندو در سلطح دولتی
.تکواندو تنها ورزشی باشد که در هر سه سطح دیتلماسی مورد استفاده قرار می گیرد
 روابط بین الملل، کره جنوبی، کره شمالی، تکواندو، دیتلماسی نرم:کلمات کلیدی
:منابع
1. Johnson J, Vitale G. (2018). Taekwondo diplomacy: new possibilities for peace on
the Korean Peninsula. Physical Activity Review, 6, 237-250.
2. John A, Johnson. (2018). Taekwondo and Peace: How a Killing Art Became a Soft
Diplomacy Vehicle for Peace. The International Journal of the History of Sport, 35,1516, 1637-1662.
3. Cheong Rak Choi, Chul Moo Heo, Myung Soo Shin & Ah Rong Lee. (2013). A
Modern History of Women Taekwondo in Korea since the Second World War. The
International Journal of the History of Sport, 30,3, 315-335.
4. Dousti, M, Goodarzi, M, Asadi, H & Khabiri, M. (2013). Sport policy in Iran.
International Journal of Sport Policy and Politics, 5,1, 151-158.
5. Cha, Victor D. (2009). A Theory of Sport and Politics. The International Journal of
the History of Sport, 26,11, 1581-1610.
6. Essex, Stephen, & Chalkley, Brian. (2004). Mega‐sporting events in urban and
regional policy: a history of the Winter Olympics. Planning Perspectives, 19,2, 201204.

108

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

روایی و پایایی تصویربرداری دیجیتال در تعیین درجه هایپرلوردوزیس کمری در
دختران و پسران نوجوان ایرانی
1

صبا بهمنی

 -1کارشناسی ارشد حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی ،دانشگاه آزاد واحد کر

چکیده
مقدمه و هدف :ابزارها و وسلایل مختلفی برای ارزیابی و تشلخی ناهنجاری های سلتون فقرات اسلتفاده
شلده اسلت که میتوان به ابزارهایی همچون اسلتاینال موس ،اسلتاینال پانتوگراف ،اینکالینومتر ،خط کش
منعطف ،کلایفومتر و رادیوگرافی اشلللاره نمود .اگرچله روش رادیوگرافی از اعتبلار بلاالیی در انلدازهگیری
انحناهای سللتون فقرات برخوردار اسللت ،اما اسللتفاده از آن همواره با مشللکالتی همراه میباشللد .یکی از
اصلللیترین این مشللکالت ،اسللتفاده مکرر از آن در طول رشللد جهت ارزیابی ناهنجاری های فقرات اسلت
عموما رادیوگرافی در بازههای زمانی چهار تا شلللش ماه تکرار میشلللود و در نتیجه فرد را بارها در معر
اشلعه قرار داده و خطر ابتال به برخی اختالالت از جمله لوسلمی ،سلرطان سلینه و تیروﺋید را افزایش میدهد.
روش تصللویربرداری دیجیتال یا تکنیک فتوگرامتری به عنوان روشللی جایگزین و مکمل اشللعه ایکس در
ارزیابی پاسلچر مورد توجه محققین قرار گرفته اسلت .این روش به طور فزاینده در حال تبدیل شلدن به یک
ابزار محبوب برای ارزیابی سلیسلتم عضلالنی اسلکلتی اسلت ، .با توجه به اهمیت روا و پایا بودن ابزارهای
انلدازه گیری ،تعیین روایی و پلایلایی روش فتوگرامتری بله عنوان یلک روش جلایگزین برای روش رادیوگرافی
اهمیت و ضللرورت پیدا می کند .از طرفی فتوگرامتری یکی از روش هایی اسللت که تنها در اندازه گیری و
کمی کردن شلاخ های مربوط به ناهنجاری اسلکولیوزیس مورد توجه محققان قرار گرفته اسلت لذا هدف
تحقیق حاضلر بررسلی روایی و پایایی روش تصلویربرداری دیجیتال در تعیین درجه هایترلوردوزیس کمری
در دختران و پسران نوجوان ایرانی بود.
روش بیرسققی :مطلالعله حلاضلللر پژوهشلللی مقطعی و طرم این تحقیق بررسلللی روایی و پلایلایی بود.
آزمودنیهای تحقیق  40نوجوان دختر و پسللر مبتال به هایترکایفوزیس سللینهای و هایترلوردوزیس کمری
بودند (میلانگین سلللن  15/32±2/57قد  1۶3/17±9/72و وزن .)57/32±7/10تملامی آزمودنیها توسلللط
متخصل سلتون فقرات معاینه و در همان محل بهصلورت هدفمند و در دسلترس و بر اسلاس معیارهای ورود
انتخلاب گردیلدنلد .بلهمنظور تعیین میزان روایی همزملان روش تصلللویربرداری دیجیتلال در تعیین درجلات
انحناهای هایترکایفوزیس و هایترلوردوزیس مقادیر اندازهگیری شللده با تصللاویر رادیوگرافی نمونهها مورد
مقایسله قرار گرفت .همچنین جهت بررسلی پایایی تمامی اندازهگیریها در فاصلله زمانی  24تا  48سلاعت
پس از اولین تصویربرداری عیناص تکرار و نتایج مقایسه شدند
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يقافتقههقا :نتلایج نشلللان داد کله روش تصلللویربرداری دیجیتلال در تعیین درجله هلایترلوردوزیس کمری
(( )r=0/58 ،p=0/001جدول یک) در مقایسله با رادیوگرافی از روایی قابل قبولی برخوردار اسلت .همچنین
روش فتوگرامتری در تعیین هلایترلوردوزیس کمری (( )r=0/87 ،p=0/001جلدول دو) از پلایلایی درون
آزمونگر باالیی برخوردار است.
جدول .1روایی روش فتوگرامتری در مقایسه با رادیوگرافی در تعیین درجه لوردوزیس کمری
فتوییامتیی

شاخص
مقدار P
r
راديوییافی زاويه لوردوزيس (درجه) **0/001 0/588
جدول  -2ضریب پایایی فتوگرامتری در تعیین درجه لوردوزیس کمری
 95%درصد اطمینان
فتوگرامتری مرحله دوم
شاخ
مقدار  Pضریب  ICCکران پایین کران باال
r
0/931
0/750
فتوگرامتری مرحله اول (لوردوزیس) **0/8۶7 0/001 0/871

بحث و نتیجهیییی :به نظر میرسللد روش تصللویربرداری دیجیتال دارای روایی و پایایی مناسللب در
اندازهگیری انحنای کمری سلتون فقرات اسلت و احتماالص متخصلصلین مختلف میتوانند از این روش اسلتفاده
نملاینلد تلا تعلداد اسلللتفلاده از پرتوهلای اشل لعله ایکس در بررسلللی رونلد درملان افراد مبتال بله نلاهنجلاریهلای
هایترکایفوزیس و هایترلوردوزیس کاهش یابد.
کلمات کلیدی :تصویربرداری دیجیتال ،روایی ،پایایی ،هایترلوردوزیس.
منابع
Furlanetto TS, Candotti CT, Comerlato T, Loss JF. Validating a postural evaluation
method developed using a Digital Image-based Postural Assessment (DIPA) software.
Comput Methods Programs Biomed 2012;108(1):203-212.
Gheitasi M, Alizadeh M, Rajabi R, Ebrahimi E, et al. [Effect of eight-week routine
corrective exercises (stretching-strengthening exercises) on lateral curve of spine in
non-structural scoliotic subjects]. Journal of Applied Exercise Physiology.
]2014;10(20):93-106. [Persian
Porto AB, Okazaki VH. Thoracic kyphosis and lumbar lordosis assessment by
radiography and photogrammetry: a review of normative values and reliability. J
Manipulative Physiol Ther 2018; 41(8):712-723.
Porto AB, Okazaki VHA. Procedures of assessment on the quantification of thoracic
kyphosis and lumbar lordosis by radiography and photogrammetry: A literature review.
J Bodyw Mov Ther 2017;21(4):986-994.
Ruivo RM, Pezarat-Correia P, Carita AI. Intrarater and interrater reliability of
photographic measurement of upper-body standing posture of adolescents. J
Manipulative Physiol Ther 2015;38(1):74-80
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تاثیر قرنطینه حاصل از گسترش بیماری کووید 1۹بر انجام فعالیت های ورزشی مردم
در کشور ایران
4

مسعود محمدی طیقی ، *1فیوغ جهان تیغ اکبیزاده ،2پیيا لطفی ،3نفیسه زارعی
1و2و3و. 4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده
ویروس کووید  19در انتهای سال  2019میالدی از شهر ووهان چین به سایر نقاط جهان انتقال پیدا کرد.
به گونه ای که بسیاری از شهرهای جهان به یک قرنطینه اجباری فرو رفتند .پس از گسترش بیماری کووید
 19در سرتاسر جهان و قرنطینه حاصل از آن ،تغییرات گسترده ای در حوزه های مختلف زندگی بشر صورت
پذیرفت.بدلیل عدم توفیق بخش های بهداشتی کشور های توسعه یافته در ساخت واکسن این بیماری و
طوالنی شدن مدت زمان قرنطینه به نحوی که در زمان نگارش این مقاله پایان آن مشخ نیست ،دولت
ها درصدد جبران خسارات ناشی از قرنطینه حاصل از گسترش این بیماری در ابعاد فردی و اجتماعی برآمده
اند.
یکی از جنبه های فردی زندگی مردم که تحت تاثیر قرنطینه حاصل از این بیماری قرار گرفته است ،موضوع
انجام فعالیت های ورزشی است .پس از شرایط بوجود آمده و منع تردد افراد در معابر عمومی و لزوم خانه
نشینی آحاد جامعه شکل زندگی به طریق متفاوتی تغییر شکل داده است .این بیماری و قرنطینه حاصل از
آن بر میزان انجام فعالیت های ورزشی کشور ما تاثیر بسزایی داشته و میزان آن را به شکل قابل توجهی
کاهش داده است.مقاله حاضر به بررسی تاثیرات ناشی از قرنطینه بر انجام فعالیت های ورزشی در کشور
ایران می پردازد.
جامعه ی مورد تحقیق عموم مردم حاضر در کالنشهر های ایران می باشند که نمونه گیری آن ها بر اساس
جدول مورگان انجام شده و از  500پرسشنامه توزیع شده تعداد  478پرسشنامه به دست محقق رسیده
است.روش انجام این تحقیق بصورت کمی و ابزار مورد نظر آن پرسش نامه محقق ساخته می باشد.
روایی ابزار تحقیق توسط متخصصین حوزه ی رسانه و تربیت بدنی و اساتید دانشگاهی تایید گردیده است.
و پایایی آن نیز توسط آزمون آلفای کرونباخ با ضریب  0.78به تایید رسیده است .با استفاده از آزمون
کلموگروف-اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع داده ها به تایید رسید.
با توجه به طبیعی بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای به منظور بررسی فرضیه استفاده شد که بر اساس
آن ،میزان عدم وجود برنامه مشخ و زیرساخت های مناسب برای گسترش فعالیت های ورزشی در دوران
قرنطینه در سطح باالیی گزارش شد که لزوم تصمیم گیری های سریع را به منظور پیشگیری از خطرات
احتمالی کم تحرکی در عموم جامعه را بیش از پیش می نماید.
کلمات کلیدی  :کووید  ،19ویروس ،کرونا ،قرنطینه ،ورزش
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نقش مسئولیت¬پذیری زیست¬محیطی مدیران در مدیریت سبز اماکن ورزشی
3

فاطمه دانشگی، *1غالمعلی کاریی ،2جواد شهاليی
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دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
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دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

-3

دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

چکیده
مقدمه و هدف امروزه توجه به حفظ محیط زیسلت در سلراسلر دنیا مورد توجه خاص قرارگرفته و نگرانی
عمومی در مورد توسلعه پایدار به او خود رسلیده اسلت .سلازمان هایی می توانند به درسلتی نقش خود را ایفا
کنند که به مسلئولیت اجتماعی خود نظیر حفظ محیط زیسلت توجه داشلته باشلند ودسلتیابی به توسلعه پایدار
را در الویت قرار داده باشلند .از آنجایی که تقاضلا برای مدیریت سلبز به سلرعت رو به افزایش گزارده اسلت،
مجموعه عواملی وجود دارند که سلازمان ها را به سلمت سلبز شلدن و مدیریت سلبز میکشلانند :فشلار طبیعت
و کمبود منابع طبیعی ،تغییرات آب و هوایی ،افزایش آالیندهها ،انقرا گونه های زیسلتی ،جمعیت فزاینده،
افزایش تلأمین منلابع بله ویژه انرژی ،قوانین و مقررات ملی و جهلانی ،انگیزه هلای ملالی ،هنجلارهلای اخالقی،
آموزه های دینی و باالخره از همه قوی ترانگیزه صللیانت ذات و تنازع بقا برای انسللانها و سللایر موجودات
درجهان هسلتی.عوامل مذبور مجموعا باعت شلده اند که توجه به عوامل زیسلتمحیطی به یک الزام واقعی
در اسلتراتژی های کسلبوکار تبدیل شلود و انتخاب و اعمال مدیریت سلبز در تمامی قلمروهای کار ضلرورت
یابد .حوزه فعالیت شلرکت های گیرنده مدرك مدیریت سلبز به ترتیب بیشلتر در زمینه توجیه اسلتفاده از مواد
شلامل آب و انرژی  ،کاهش حجم مواد پسلماند و بهبود مدیریت مواد پسلماند  ،بهبود کیفیت محیط داخلی
سلازمان و آگاه سلازی کارکنان نسلبت به اهمیت موضلوعات زیسلت محیطی میباشلد .مدیریت سلبز رویکرد
جدیدی در سللازمانها بوده که موجب کاهش مصللارف غیرضللروری ،اصللالم الگوی مصللرف میگردد و
تملامیفعلالیلتهلای ملدیریلت را نیز در بر میگیرد .للذا هلدف از انجلام پژوهش حلاضلللر بررسلللی نقش
مسئولیتپذیری زیستمحیطی مدیران در مدیریت سبز اماکن ورزشی شهر یزد میباشد.
روش تحقی  :روش پژوهش حاضر توصیفی -پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل مدیران اماکن ورزشی
سللرپوشللیده شللهر یزد که حجم جامعه حدود  ۶00نفر از مدیران اماکن ورزشللی بود و با اسللتناد به جدول
مورگان ،تعداد  234نفر با روش نمونه گیری تصلادفی سلاده به عنوان نمونه آماری انتخاب شلدند .ابزار اندازه
گیری شللامل پرسللشللنامه محقق سللاخته که توسللط  8نفر از متخصللصللین مورد تأیید قرار گرفت و پایایی
پرسللشللنامه از طریق آلفای کرنباخ  0/82۶محاسللبه شللد.جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارSPSS
نسخه  25استفاده شد.
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يافته ها طبق نتایج آزمون تی اسلتیودنت سلطح معناداری آزمون برای تمامی مولفه های مسلئولیت پذیری
زیسلت محیطی در مسلاﺋل مربوط به انرژی ،آب و فضلای سلبز ،پسلماند و کاهش آلودگی صلوتی کوچکتر از
مقدار  0/05اسللت و فاصللله اطمینان در دامنه اعداد مثبت قرار دارد .بنابراین مسللئولیت پذیری مدیران در
مدیریت سبز و توسعه پایدار اماکن ورزشی تاثیر دارد .و برای اولویت بندی تاثیر مولفههای مسئولیت پذیری
از آزمون فریدمن استفاده شده است ،با توجه به میانگین رتبهها در این آزمون مشخ شده است که تاثیر
مولفه « پسللماند»(با میانگین رتبه  )2/82در مدیریت سللبز در رتبه اول ،مولفه «کاهش آلودگی صللوتی»(با
میانگین رتبه  )1/57در رتبه دوم ،مولفه «انرژی» (با میانگین رتبه  )2/52در رتبه سللوم و « آب و فضللای
سبز»(با میانگین رتبه  )2/09در رتبه چهارم قرار دارد.
نتیجه یییی :نتایج حاصل از پژوهش ،نشان داد مسئولیت پذیری زیست محیطی مدیران در مدیریت سبز
اماکن ورزشلللی تاثیر دارد و با اجرای مدیریت سلللبز می توان به حفظ محیط زیسلللت کمک کرد .از میان
مولفه های ذکر شلده ،مسلئولیت پذیری در مسلاﺋل مربوط به پسلماند دارای بیشلترین تأثیر و مدیریت آب و
فضلای سلبز داری کمترین تأثیر در مدیریت سلبز اماکن ورزشلی می باشلد .لذا مدیران می توانند از این نتایج
در جهت توسعه زیست محیطی اماکن ورزشی استفاده کنند.
کلمات کلیدی :مدیریت سبز ،اماکن ورزشی ،زیست محیطی
منابع
 .1برنگی ،فلاطمله و زعیملدار ،مژگلان ( .)1397تحلیلل مقلایسللله ای بین شلللاخ هلای ملدیریلت سلللبز در
موسسات ،نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
 .2زاهدی ،شمس السادات( .)1392مدیریت سبز ،تهران :انتشارات جهاددانشگاهی.چاپ اول.
 .3عباسلتور ،مجید و خدیوی ،سلمیرا( .)1385چالش های مدیریت سلبز در توسلعه پایدار کشلور .شلشلمین
همایش ملی ودساالنه انجمن متخصصان محیط زیست ایزان ،انجمن متخصصان محیط زیست ایران.
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اثر مصرف کوتاه مدت بی کربنات سدیم و ترکیب ال-کارنیتین و کافئین بر عملکرد و
تجمع الکتات تکواندوکاران نخبه در فعالیت فزاینده
2

علی رضايی ،1امیی سیشین ،2زهیا حجتی ،3سیّدنعمت خلیفه ،4فواد فیض الهی
 -1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 -2استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر
 -3استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
 -4استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر

چکیده
مقدمه و هدف :در سال های اخیر تالش برای استفاده از مزایای ارگوژنیک کافیئن ،ال-کارنیتین و بیکربنات سدیم
در مقیاس وسیع مطالعه شده است .با این وجود ،نتایج اغلب ناپایدار و متناقض میباشند و همین امر در تعیین کافیین
بعنوان کمک ارگوژنیک کار را مشللکل سللاخته اسللت .هدف از انجام این تحقیق بررسللی اثر مصللرف کوتاه مدت
بیکربنلات سلللدیم و ترکیلب ال-کارنیتین و کافئین بر عملکرد و تجمع الکتلات تکواندوکاران نخبله در فعلالیلت فزاینده
بود.
روش تحقی  :پژوهش حاضلر از نوع نیمه تجربی بود 24 .نفر از تکواندو کاران ملی پوش حاضلر در تمرینات بطور
تصللادفی انتخاب شللدند .ابتدا آزمودنی ها پرسللشللنامه اطالعات عمومی و سللالمتی محقق سللاخته را کامل کردند و
رضلایت نامه کتبی را مبنی بر حضلور در این تحقیق امضلاء کردند .قبل از شلروع آزمون از آزمودنی ها درخواسلت شلد
که از مصلرف قهوه ،مواد لبنی و تمرینات شلدید (به دلیل تأثیر آن ها بر اسلتفاده از درشلت مغذی ها به عنوان سلوخت
جهت تولید انرژی حین تمرین و استراحت) حداقل  12ساعت قبل از اجرای آزمون خودداری کنند و خود را در شرایط
عادی برای انجام آزمون قرار دهند .همچنین آزمودنی ها حداقل  8سلاعت قبل از اجرای آزمون در حالت ناشلتا بودند.
آزمودنی ها در صلبح روز آزمون بعد از  15دقیقه اسلتراحت تحت سلنجش متغیرهای آنتروپومتریکی قرار گرفتند و داده
های مربوط به قد ،وزن و شلاخ توده بدنی اندازه گیری شلد .سلتس به طور تصلادفی به سله گروه تقسلیم شلدند)1 :
مکملل دهی همزملان ال-کلارنیتین و کلافئین ( بله ترتیلب  25و  10میلی گرم بله ازای هر کیلوگرم وزن بلدن ۶0 ،دقیقله
قبلل از اجرای فعلالیلت) )2 ،مکملل دهی بیکربنلات سلللدیم ( 300میلی گرم بله ازاء هر کیلوگرم از وزن بلدن 90 ،دقیقله
قبل از اجرای فعالیت) )3 ،دارونما .قبل از اجرای آزمون میزان الکتات خون آزمودنی ها توسط دستگاه الکتومتر اندازه
گیری و ثبت گردید .پروتکل ورزشللی به کار رفته در این تحقیق آزمون تعدیل شللده بروس بود .داده های مورد نیاز
بوسلیله دسلتگاه در حین اجرای آزمون ثبت شلد .بالفاصلله پس از اتمام آزمون میزان الکتات خون آزمودنی ها مجدداص
اندازه گیری و ثبت گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها در سللطح آمار توص لیفی از میانگین و انحراف اسللتاندارد و در
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سلطح آمار اسلتنباطی از آزمون  K-Sو آزمون تحلیل واریانس یک راهه اسلتفاده شلد .در صلورت معنی داری از آزمون
 LSDاستفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  19انجام شد.
يافته ها :نتایج حاصلل از این تحقیق نشلان داد  25میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن ال-کارنیتین و  10میلی
گرم بله ازاء هر کیلوگرم وزن کلافئین  ۶0دقیقله قبلل از اجرای فعلالیلت ،توان هوازی ،سلللرعلت در حلداکثر اکسلللیژن
مصللرفی ،زمان رسللیدن به واماندگی و ضللربان قلب در حالت واماندگی را به طور معنیداری افزایش داده در حالیکه
سللطوم الکتات خون تکواندوکاران بعد از فعالیت کاهش داشللته اسللت ( .)P < 0/05اختالف بین گروه بی کربنات
سدیم و گروه دارونما معنی دار نبود (.)P > 0/05
نتیجقه یییی :بلا توجله بله نتلایج بلدسلللت آملده از تحقیق می توان بلا مصلللرف همزملان کلافئین و ال-کلارنیتین یک
سلاعت قبل از فعالیت های بیشلینه از آثار ارگوژنیک آن سلود جسلت که این می تواند بر روی عملکرد تکواندو کاران
اثر مثبتی داشلته باشلد .به نظر میرسلد که مصلرف مکمل ها به صلورت همزمان در شلکل کتسلول های ژالتینی بتواند
بعنوان بهترین شلکل مصلرفی کافیین و ال-کارنیتین عملکرد ورزشلی را بهبود بخشلد بدون اینکه به محدوده غیرمجاز
اعالم شده از سوی کمیته بینالمللی المتیک برسد.
کلمات کلیدی :تکواندو ،الکتات خون ،بی کربنات سدیم ،ال-کارنیتین و کافئین

منابع:
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تعیین شاخص های مدیریت استعداد در تکواندوی جمهوری اسالمی ایران
2

رخساره شايسته ،1حبیب هنیی ،2سارا کشکی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی دانشگاه عالمه طباطباﺋی
 -2دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطباﺋی

چکیده
مقدمه :اسلتعداد موجب تسلریع در یادگیری یک کار یا فن جدید شلده و بر سلطح مهارتی که فرد به دسلت
می آورد تأثیر میگذارد (فرخی .)1390 ،مدیریت اسلتعدادها در ورزش به شلناسلایی افراد برای رسلیدن به
سلطح نخبگی سلرعت میبخشلد و موقعیتی را فراهم میکند که افراد مسلتعد به وسلیلۀ آن به باالترین
سلطح عملکرد خود دسلت پیدا کنند .همچنین ،سلبب میشلود مربیان وقت خود را صلرف تمرین دادن افراد
مسلتعدتر و تواناتر در آن رشلته کنند .مدیریت اسلتعداد در ورزش باعت صلرفهجویی دروقت ،افزایش کارآیی
و بازده مربیان ،افزایش روحیۀ رقابتجویی وبهبود کیفیت ورزش ،افزایش اعتماد به نفس ورزشللکار و
علمی شلدن تمرینات ورزشلی میشلود(منظمی .)1394 ،به سلبب کثرت ورزشلکاران عالقهمند به فعالیت در
هر رشلته ورزشی و محدودیت امکانات و سرمایهگذاری ،و از سوی دیگر باالبودن هزینههای زمانی و مالی
تربیت ورزشلکاران زبده و نیز به منظور افزایش ضلریب اطمینان کسلب موفقیت ،باید افراد برتر در هر رشته
ورزشی طی فرایند مدیریت استعداد شناسایی و هدایت شوند(گایینی.)1385 ،
از سللوی دیگر ،تکواندو ایران در سلله دهه اخیر دارای رشللد چشللمگیری بوده اسللت به نحوی که بهترین
عملکرد را در تاریخ بازیهای المتیک بعد از رشلتههای کشلتی و وزنهبرداری داشلته اسلت (حدود  9درصلد
مدالها) و نکته قابل تأملتر در این خصلوص ،کسلب دو مدال طال و یک برنز توسلط پرافتخارترین ورزشلکار
ایران در تاریخ بازی های المتیک توسلط یک تکواندوکار اسلت .بنابراین با توجه به انفرادی بودن این رشلته و
عملکرد ورزشلکاران آن ،به نظر میرسلد که اسلتعدادیابی و مدیریت اسلتعداد در آن میتواند منجر به نتایج
درخشانتر برای تکواندو و به تبع آن ورزش ایران باشد.
پژوهش حاضلر در راسلتای تعیین شلاخ های مدیریت اسلتعداد در تکواندوی جمهوری اسلالمی ایران انجام
گرفت.
روششقناسقی :نوع پژوهش کاربردی ،روش پژوهش کیفی و روش گردآوری دادهها در مرحله اول مبتنی
بر اسلناد (کتابخانهای) و در مرحله دوم مبتنی بر مصلاحبه نیمه سلاختارمند بوده اسلت .جامعه آماری شلامل دو
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گروه صلاحبنظران اجرایی و صلاحبنظران فنی رشلته ورزشلی تکواندو بود و حجم نمونه آماری با  12نفر
منجر به اشباع نظری شد.

يافته ها و نتیجهیییی:
در اولویتبندی مدلفههای مدیریت اسللتعداد در تکواندو مشللخ شللد که مدلفههای برنامهریزی ،جذب،
توسلعه ،گزینش ،نگهداشلت و بکارگیری اسلتعداد به ترتیب بیشلترین اهمیت را دارند و مسلتلزم توجه بیشلتری
هسللتند .در نهایت باید اذعان نمود کلیت و یکتارچگی نظام مدیریت اسللتعداد باعت شللده که عناصللر
تشکیلدهنده آن در هم گره خورده ،و هر چند هر یک از بخشهای آن وظایف منحصر به فردی را انجام
میدهد اما با هم تعامل و همپوشلانی باالیی دارند .پژوهشهای قبلی که در زمینههای مربوط به اسلتعداد
در کشلور انجام شلده بود ،عمدتاص روی مراحل اولیه مدیریت اسلتعداد نظیر جذب و انتخاب اسلتعدادها با عنوان
اسلللتعلدادیلابی انجلام شلللده بود در صل لورتی کله بلدون برنلاملهای جلامع و کلاملل برای پرورش اسلللتعلدادهلا،
اسلتعدادیابی عمالص اتالف وقت و منابع خواهد بود .امید اسلت نتایج پژوهش حاضلر توانسلته باشلد دید وسلیع و
دقیقی از مدیریت استعداد در ورزش و به طور ویژه در تکواندو مهیا کرده باشد.
واژیان کلیدی :شاخ  ،استعدادیابی ،مدیریت استعداد ،تکواندو.
 .1فرخ  ،ایمد« .)1390( .بررس وضع موجود و تدوین شاخصهای استیدادیاب در رشته
بدمینتون» .نشریه رفتار یرکت و روانشناس ورزش  ،شماره  ،9صص .111-124
 .2گایین  ،عباسیل ؛ اراض  ،یمید؛ خالدی ،ندا« .)1385( .استیدادیاب در ورزشکاران رشتة شنا».
نشریه پژوهشهای روانشناخت  ،دوره  ،9شماره  1و ،2ص .35-47
 .3منظم  ،امیریسین« .)1394( .طرای الگوی مطلوب مدیری
دانشکده تربی

بدن و علوم ورزش دانشگاه تهران.
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تعیین چالش¬ها و موانع مدیریت استعداد در تکواندوی جمهوری اسالمی ایران
2

رخساره شايسته ،1حبیب هنیی ،2سارا کشکی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی دانشگاه عالمه طباطباﺋی
 -2دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطباﺋی

چکیده
مقدمه :جسلتجو و گزینش افراد زبده و نخبه برای یادگیری و انجام هر کار و یا مهارتی از دیرباز یکی از
چالشهای بشر بوده است .اگر چه این امر در اکثر موارد بطور تجربی و مشاهده عملکرد افراد مستعد انجام
میگرفته اسلت ،لیکن با پیشلرفت علم و صلنعتی شلدن جهان این پدیده بیش از پیش مورد توجه ویژه
کارگزاران در بخشهای مختلف علمی ،خدماتی و صلنعتی واقع شلد .در واقع یکی از عوامل ایجاد اختالف
بین افراد استعداد است .استعداد موجب تسریع در یادگیری یک کار یا فن جدید شده و بر سطح مهارتی که
فرد به دسللت می آورد تأثیر می گذارد .روا این اندیشلله و راهبردهای آن در ورزش نیز از دهه 19۶0
میالدی ،ابتدا در کشلورهای اروپای شلرقی و سلتس در سلایر کشلورهای پیشلرفته صلنعتی با این هدف که
بتوان با درجهای از اطمینان افراد مسلتعد را برای قهرمانی در رشلتههای مختلف شلناسلایی و تربیت کرد ،به
طور گسلتردهای رایج شلد (فرخی .)1390 ،مدیریت اسلتعدادها در ورزش به شلناسلایی افراد برای رسلیدن به
سلطح نخبگی سلرعت میبخشلد و موقعیتی را فراهم میکند که افراد مسلتعد به وسلیلۀ آن به باالترین سلطح
عملکرد خود دست پیدا کنند (منظمی.)1394 ،
از سللوی دیگر ،تکواندو ایران در سلله دهه اخیر دارای رشللد چشللمگیری بوده اسللت به نحوی که بهترین
عملکرد را در تاریخ بازیهای المتیک بعد از رشلتههای کشلتی و وزنهبرداری داشلته اسلت (حدود  9درصلد
مدالها) و نکته قابل تأمل تر در این خصلوص ،کسلب دو مدال طال و یک برنز توسلط پرافتخارترین ورزشلکار
ایران در تاریخ بازیهای المتیک توسلط یک تکواندوکار اسلت .بنابراین با توجه به انفرادی بودن این رشلته و
عملکرد ورزشلکاران آن ،به نظر میرسلد که اسلتعدادیابی و مدیریت اسلتعداد در آن میتواند منجر به نتایج
درخشان برای تکواندو و به تبع آن ورزش ایران باشد.
پژوهش حاضلر در راسلتای تعیین چالشها و موانع اسلتعدادیابی در تکواندوی جمهوری اسلالمی ایران انجام
گرفت.
روششقناسقی :نوع پژوهش کاربردی ،روش پژوهش کیفی و روش گردآوری دادهها در مرحله اول مبتنی
بر اسلناد (کتابخانهای) و در مرحله دوم مبتنی بر مصلاحبه نیمه سلاختارمند بوده اسلت .جامعه آماری شلامل دو
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گروه صلاحبنظران اجرایی و صلاحبنظران فنی رشلته ورزشلی تکواندو بود و حجم نمونه آماری با  12نفر
منجر به اشباع نظری شد.
يافتهها :تعداد  ۶3چالش و مانع مدیریت اسللتعداد در تکواندو تعیین شللد که در دو دسللته کلی چالشها و
موانع مدیریتی و سلاختاری دسلتهبندی شلد .چالشها و موانع مدیریتی شلامل ابعاد انسلانی ،مالی و پشلتیبانی و
چالشها و موانع ساختاری شامل ابعاد فرآیندی و زیربنایی بود.
جدول  .1رتبهبندی ابعاد چالشها و موانع مدیریت استعداد در تکواندو
چللالللشهللا و
میانگین رتبه رتبه
ابعاد
موانع
1
3/95
انسانی
2
3/25
مالی
مدیریتی
3
3/15
پشتیبانی
4
2/53
زیربنایی
ساختاری
5
2/12
فرآیندی
نتیجهیییی:
مهمترین بعد چالشها و موانع ،بعد انسلانی با هشلت مدلفه بود و مدلفه نبود تخصل و تجربه کافی در بین
افرادی اسلت که در امر اسلتعدادیابی درگیر بوده و متولیان این حوزه هسلتند .بعد دوم از نظر میزان اهمیت،
چلالشهلا و موانع ملالی بلا هشلللت مدلفله بود .مدلفلههلای این بعلد عملدتلاص مرتبط بلا موانع ملالی ،اعتبلاری و
بودجهای تکواندوی کشللور و به تبع در حوزه اسللتعدادیابی بود که از مهم ترین دالیل آن میتوان به دولتی
بودن ورزش کشللور و فراهم نشللدن تسللهیالت جهت ورود مدثر و بلندمدت بخش خصللوصللی به ورزش
تکواندوی کشور اشاره کرد.
بعد چالشها و موانع حمایتی و پشلتیبانی با  10مدلفه در اولویت بعدی قرار دارد .چالشها و موانع زیربنایی
با نه مدلفه در اولویت چهارم قرار دارد .این بعد اغلب به بررسلی موانعی میپردازند که از ملزومات مدیریت
اسلتعداد و فعالیتهای اجرایی اسلتعدادیابی هسلتند .در گذشلته اسلتعدادیابی به صلورت سلنتی و تکنیک های
مشللاهدهای صللرف انجام میگرفت ،اما با پیشللرفتهایی که در علم صللورت گرفت ،امروزه مدلهای
اسلتعدادیابی علمی و نوین زیادی پا به این عرصه گذاشتهاند که در دنیا به کار گرفته میشوند و بسیاری از
این مدلها به خوبی جوابگوی نیازهای این عرصله بودهاند .به منظور اجرایی و کاربردی شلدن مدلهای
اسلتعدادیابی نوین امکاناتی مانند سلالنهای ورزشلی ،امکانات ورزشلی در رشلتههای متنوع ،ابزار و وسلایل
مخصلوص سلنجش و اندازهگیری ،نرمافزارهای کامتیوتری ،وسلایل آزمونهای آزمایشلگاهی و  ...باید در
اختیار متخصصان مربوطه قرار گیرد.
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واژیان کلیدی :چالشها ،موانع ،مدیریت استعداد ،تکواندو.
منابع
 فرخی ،احمد« .)1390( .بررسلی وضلع موجود و تدوین شلاخ های اسلتعدادیابی در رشلته بدمینتون».نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ،شماره  ،9ص .111-124
 گایینی ،عباسلعلی اراضلی ،حمید خالدی ،ندا« .)1385( .اسلتعدادیابی در ورزشلکاران رشلتۀ شلنا» .نشلریهپژوهشهای روانشناختی ،دوره  ،9شماره  1و ،2ص .35-47
 منظمی ،امیرحسللین« .)1394( .طراحی الگوی مطلوب مدیریت اسللتعداد در والیبال» .رسللاله دکتریدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
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واکاوی مسئله مهاجرت ورزشکاران و ارائه راهکارهای اثربخش
4

صادق ستاریفید ،1مهدی میادی ،2سینا کلهی ،3اکبی زينالعابدين
 -1دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی ،پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 -2دکتری مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران ،پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 -3استادیار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 -4کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده
مقدمه :بر اسللاس آمار سللازمان بینالمللی مهاجرت  ،IOMمهاجران با مهارت باال و تخصلل های ویژه
بیشلترین درصلد ( 35درصلد) مهاجران دنیا را تشلکیل میدهند .طبق آخرین آماری که از سلوی این سلازمان
در سللال  2015در خصللوص ایران منتشللر شللد ،ایران دارای رتبه  ۶9از میان  188کشللور دیگر بود و در
مهاجرت دارای نرخ  3/4درصد است .همچنین نرخ خال مهاجرت کشورمان از سال  2015تا  2020دارای
رشد منفی  0/4است.
از سلوی دیگر ،عرصله ورزش نیز درگیر چنین مسلئلهای اسلت براین اسلاس ،اگرچه ممکن اسلت مهاجرتهای
صورت گرفته در حوزه ورزش و در طی یک دهه گذشته به جهت تعداد حدود  38نفر باشد و شاید این تعداد
نشانگر وضعیت بحرانی نباشد ،اما فرصتطلبان و منفعتجویان تالش دارند تا با استفاده از این حربه ،کشور
و ملت ایران را تحقیر نمایند و بر افکار عمومی فشار وارد نمایند و از این طریق به القای پیامدهای منفی در
جامعه بتردازند که با توجه به اثرگذاری فرهنگی و رسلانهای ورزش در اجتماع ،این مهم قابل بررسلی جدی
اسللت .ضللمن اینکه روند افزایشللی این مهاجرتها در آسللتانه مسللابقات المتیک  2020که میبایسللت این
ورزشلکاران خود را مهیای شلرکت در مسلابقات انتخابی سلهمیه المتیک نمایند و پس از کسلب سلهمیه ،تمام
تالش و تمرکز خود را جهت کسب افتخارآفرینی در میدان المتیک نمایند ،چندان طبیعی به نظر نمیرسد.
مهاجرت ورزشللکاران مسللئلهای اسللت که با توجه به اثرگذاری فرهنگی – اجتماعی موضللوع و پرداختن
جریانهای رسلانهای و افکار عمومی به آن و پذیرش تابعیت بیگانه دارای اهمیت سلیاسلتپژوهی است ویژه
آنکه این موضلوع ابزاری اسلت که در جنگ نرم دشلمن علیه ملت ایران و باخخ تضلعیف روحیه امید و
اعتماد به نفس جوانان و نوجوانان این سرزمین به کار میرود.
روششناسی :نوع پژوهش کاربردی ،روش پژوهش کیفی و روش اجرا اکتشافی ،روش جمعآوری دادهها
مبتنی بر مطالعات اسلنادی و همچنین مصلاحبههای نیمهسلاختارمند بود .جامعه آماری مشلتمل بر سله گروه از
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صلاحبنظران حوزههای مدیریت ورزش ،جامعهشلناسلی و امور حقوقی بود که نمونه آماری با توجه به اشلباع
نظری صورت گرفته 9 ،نفر بود.
يافتهها :علل مهاجرت ورزشلکاران را میتوان در دو دسلته کلی عوامل مدیریتی (وضلعیت اقتصلادی کشلور
و به تبع آن ورزش ،پرداختن افراطی مدیران ورزش به رشلته فوتبال و کماعتنایی به سلایر رشلتههای ورزشی
مدالآور ،بیتوجهی مسئوالن به مساﺋل معیشتی ورزشکاران ،کیفیت و کمیت حداقلی امکانات ،زیرساختها
و تجهیزات ورزشلی در اغلب رشلتههای ورزشلی ،پشلت خط ماندن ورزشلکاران و اختالفنظر با مسلئوالن
فدراسللیون و یا کادر فنی) و عوامل سللیاسللی (تالش منافقین و معاندین جمهوری اسللالمی ایران برای
مهاجرت ورزشکاران ایران) دستهبندی کرد.
نتیجهیییی و پیشنهادها :راهکارهای حل مسئله مهاجرت ورزشکاران را میتوان در سه دسته تشویقی،
تنبیهی و سللیاسللتی اراﺋه داد که راهکارهای تشللویقی شللامل «سللطحبندی ورزشللکاران مدالآور المتیکی،
قهرمان جهان و قهرمان بازیهای آسللیایی و اراﺋه تسللهیالت بر اسللاس امتیازات کسللب شللده»« ،اراﺋه
تسلهیالت بانکی مصلوب در حوزه مسلکن ،اشلتغال و ازدوا برای قهرمانان مشلمول قانون سلرباز قهرمان به
میزان دو برابر افراد غیرورزشلکار»« ،اراﺋه تسلهیالت ویژه مسلکن به ورزشلکاران متأهل»« ،اراﺋه تسلهیالت
زمین به ارزش معامالتی و تسللهیالتی بانکی جهت احدا و تکمیل تأسللیسللات ورزشللی به ورزشللکاران
المتیکی و قهرمانان جهان در رشلتههای ورزشلی هدف و نیز واگذاری حق بهرهبرداری و یا مالکیت اماکن و
تأسلیسلات ورزشلی تکمیل شلده و نیمهتمام به آنها (تشلویق سلرمایهگذاری نخبگان ورزشلی در کشلور)»،
«عضلویت دارندگان مدال المتیک در مجمع عمومی فدراسلیون ورزشلی رشلته مربوطه به مدت چهار سلال و
عضللویت داﺋمی دارندگان مدال طالی المتیک در مجامع فدراسللیونها» و «معافیت ورزشللکاران مشللمول
قانون سلرباز قهرمان از مالیات بر ارزش افزوده برای حداقل چهار سلال و اخذ تعهد مبنی بر پرداخت اصلل
بدهی مالیاتی و جریمهای آن در صورت پذیرش تابعیت بیگانه» اشاره کرد.
راهکارهای تنبیهی میتواند مشلتمل بر «کسلب تعهد از ورزشلکاران ملی رشلتههای ورزشلی مبنی بر اینکه
پذیرش تعهد کشلورهای بیگانه به منزله ترك تابعیت جمهوری اسلالمی ایران قلمداد میشلود و مطابق مفاد
ماده ( )988قلانون ملدنی میشلللود» و "ایجلاد الزامات و بلایسل لتلههلای قلانونی و حقوقی جهلت متعهلد نمودن
ورزشللکاران حوزه قهرمانی با توجه به میزان سللرمایههای ملی که حداقل در طی یکدوره چند سللاله برای
آنها در ورزش هزینه شللده اسللت .از جمله :کسللب تعهد از ورزشللکاران تیمهای ملی مبنی بر اراﺋه خدمت
ملدیریتی یلا آموزشلللی در حوزه ورزش مربوطله بله میزان ملدت زملان عضلللویلت در تیمهلای ورزشلللی ملی
جمهوری اسالمی ایران» باشد.
راهکارهای سلیاسلتی مشلتمل بر «تصلویب قانون "نظام جامع باشلگاهداری" و "نظام ورزش حرفهای" برای
رونقبخشلی به فعالیتهای ورزش حرفهای که در هفت رشلته قابلیت سلرمایهگذاری دارد و منجر به تأمین
مالی و معیشلتی و امور بیمهای و رفاه اجتماعی ورزشلکاران نخبه در این رشلتهها خواهد شلد»« ،اصلالم نظام
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"جذب و تربیت مربی" و "سلامانه پرورش مدیران ورزشلی" در راسلتای ایجاد یک آینده ورزشلی روشلن برای
قهرمانان فعلی»« ،اصلالم حکم قانونی ممنوعیت کمک به ورزش حرفهای (موضلوع ماده ( )94قانون برنامه
شلشلم توسلعه) و اصلالم ضلوابط قانونی مربوط به نحوی که با تأیید و تصلویب شلورای عالی ورزش کشلور
امکلان حملایلت دوللت از بلاشل لگلاههلای حرفلهای فعلال در ورزشهلای پلایله و ملدالآور فراهم گردد»« ،مکلف
نمودن صللندو حمایت از قهرمانان و پیشللکسللوتان جهت پرداخت مسللتمری و بیمههای اجتماعی کلیه
قهرمانان رشلتههای ورزشلی از سلن  17سلال و باالتر به مدت  10سلال» و «مکلف نمودن وزارت ورزش و
جوانان به هزینهکرد  50درصلد از اعتبارات موضلوع کمکهای فنی و اعتباری برای ورزشلکاران رشلتههای
ورزشی کشتی ،وزنهبرداری ،جودو و …» میشود.
واژیان کلیدی :ورزشکاران ،مهاجرت ،عوامل مدیریتی ،عوامل سیاسی.

123

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تکواندو

روندپژوهی عملکرد تکواندوکاران جمهوری اسالمی ایران در تاریخ بازی¬های
المپیک و آسیایی
4

مهدی میادی ،1صادق ستاریفید ،2سینا کلهی ،3اکبی زينالعابدين
 -1دکتری مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران ،پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 -2دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی ،پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 -3استادیار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 -4کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده
مقدمه :رشلته ورزشلی تکواندو از رشلتههای ورزشلی پرطرفدار و پرمدال کشلور ایران اسلت .عملکرد تکواندو
کاران ایران در تاریخ بازیهای المتیک نشلان میدهد که  8/8درصلد از مدالهای کسلب شلده تاریخ ورزش
ایران متعلق به تکواندو اسلت و تکواندو بعد از رشلتههای کشلتی و وزنهبرداری پرافتخارترین رشلته ایران در
تاریخ المتیک است.
اولین حضللور تکواندوکاران ایران در بازیهای آسللیایی به سللال  198۶و بازیهای سللئول (کره جنوبی)
برمیگردد و اولین حضللور آنها در المتیک به سللال  2000و المتیک سللیدنی (اسللترالیا) ،برمیگردد .در این
مقال تالش بر این اسلت که عملکرد تکواندوکاران ایران در تاریخ بازیهای المتیک و آسلیایی بررسلی شلود
و راهکارهای مناسب و متناسب با توجه به روند عملکردی اراﺋه گردد.
روششققناسققی :نوع تحقیق کاربردی ،روش پژوهش توصللیفی – تحلیلی و روش جمعآوری اطالعات
اسنادی (کتابخانهای) است.
يافتهها:
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نمودار  .1عملکرد تکواندوکاران جمهوری اسالمی ایران در تاریخ بازیهای المتیک
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نمودار  .2عملکرد تکواندوکاران جمهوری اسالمی ایران در تاریخ بازیهای آسیایی
نتیجهیییی:
بررسلی عملکرد تکواندوکاران ایران در تاریخ بازیهای المتیک نشلان میدهد که در مجموع شلش مدال (دو
طال ،یک برنز و سله برنز) مدال کسلب کردهاند .روند فعالیت و مدالآوری تکواندوکاران ایران در المتیک با
یک مدال برنز در  2000سلیدنی شلروع شلد و با یک مدال برنز در  201۶ریو به پایان رسلید .بهترین عملکرد
تکوانلدو ایران در بلازیهلای المتیلک بله  2004آتن بلا کسلللب یلک ملدال طال و یلک ملدال برنز برمیگردد .از
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سوی دیگر ،بررسی روند مدالآوری نشان میدهد که روند عملکرد تکواندوکاران جنبه سینوسی داشته است
که نشانگر عدم ثبات در نتیجهگیری است.
از نکتههای بارز و جالب توجه در خصللوص مدالآوری تکواندوکاران اینکه پرافتخارترین ورزشللکار ایران در
تاریخ بازیهای المتیک ،هادی سللاعی با کسللب دو طال و یک برنز اسللت و تنها مدالآوری بانوان ورزش
ایران در تلاریخ این بلازی هلا نیز یلک تکوانلدوکلار بلا کسلللب ملدال برنز اسلللت .اینلک اگر هلادی سلللاعی و
مدالهایش را از تاریخ بازیهای المتیلک کنار بگذاریم به نظر میرسلللد که تکواندو ایران عملکرد درخوری
به لحاف تعداد و رنگ مدال کسب نکرده است.
بررسلی عملکرد تکواندوکاران ایران در تاریخ بازیهای آسلیایی نشلان میدهد که در مجموع  45مدال (14
طال 14 ،برنز و  17برنز) مدال کسلللب کردهانلد .روند فعلالیلت و مدالآوری تکواندوکاران با یک مدال طال و
یک مدال برنز در بازیهای  198۶سلئول شلروع شلد و با دو طال ،سله نقره و یک مدال برنز در بازیهای
 2018جلاکلارتلا خلاتمله یلافلت .بهترین عملکرد تکوانلدو ایران در بلازیهلای آسل لیلایی بله لحلاف تعلداد بله 2010
گوانگژو با کسلب  9مدال (سله طال ،دو نقره و چهار برنز) و به لحاف رنگ مدال به  2014اینچئون با کسلب
 7مدال (چهار طال ،دو نقره و یک برنز) برمیگردد.
عملکرد تکواندوکاران ایران در تاریخ بازیهای آسلیایی نشلان داد که به صلورت کلی دارای روند صلعودی
بودهاند و نقطه او عملکرد آنها بازیهای  2010اینچئون و  2010گوانگژو بوده اسللت و در دوره آخر یعنی
 2018جاکارتا نتوانستند چون دو دوره قبل به روند صعودی خود ادامه دهند.
بررسلی روند مدالآوری تکواندوکاران ایران در المتیک و مقایسله آن با بازیهای آسلیایی نشلان میدهد که
عملکرد آنها در بازیهای آسللیایی به نسللبت بهتر بوده اسللت به این دلیل که قدرت اول تکواندو دنیا (کره
جنوبی) در این بازیها حضلور دارد .از سلوی دیگر ،به نظر میرسلد که یکی از دالیل سلینوسلی بودن عملکرد
تکوانلدوکلاران ایران در بلازی هلای المتیلک بله تنوع کشلللورهلا و حضلللور برترین تکوانلدوکلاران جهلان در این
عرصه برمیگردد.
عملکرد تکواندوکاران ایران در بازیهای آسل لیلایی و بازیهای المتیلک نشلللان داد که در دورههای پایانی،
یعنی المتیک ریو  201۶و آسلیایی  2018جاکارتا ،عملکرد تکواندوکاران نسلبت به دورههای قبل دچار روند
نزولی حداقلی شلده اسلت که یکی از دالیل عمده میتواند اسلتعدادیابی باشلد ولی با توجه به اینکه تکواندو
ایران در دنیا به برگزاری لیگهای متعدد در ردههای سللنی مختلف معروف و متبحر اسللت بنابراین به نظر
می رسلد که شلاید فراتر از اسلتعدادیابی ،گره در نبود مدیریت اسلتعداد نهفته باشلد که ریشله در منابع (انسلانی،
مالی و پشتیبانی) دارد.
واژیان کلیدی :تکواندوکاران ،بازیهای المتیک ،بازیهای آسیایی ،روندپژوهی ،عملکرد.
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بررسی تاثیر کرونا بر عملکرد مربیان و ورزشکاران مطالعه موردی هیات تکواندو
استان کرمانشاه
3

وحید ناصیی ،1لیال خزايی ،2نبی بستان
-1کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی
-2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی کاربردی
-3دکتری روانشناسی ماستادیار دانشگاه

چکیده
مقدمه و هدف :هنر رزمی تکواندو از المتیک  2000سیدنی بطور رسمی وارد بازی های المتیک شد و
امروزه از جذابترین ورزش های رزمی بشمار می رود .با شروع همه گیری ویروس کرونا ورزش از جمله حوزه
هایی بود که در شرایط بحران کرونا به صورت کامل تعطیل شد وتاجایی پیشرفت که المتیک 2020به تعویق
افتاد .با اعالم میزان ابتالی زیاد به کرونا در ایران ،مردم ملزم به قرنطینه خانگی شدند .پژوهش حاضر به
بررسی تاثیر کرونا بر عملکرد ورزشکاران و چالشها و فرصتهای همه گیری ویروس کرونا بر تکواندو استان
کرمانشاه پرداخته شده است.
روش شناسی تحقی  :این پژوهش از روش زمینه یابی و توصیفی می باشد که نظرسنجی مربیان
مورزشکاران و والدین بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.
يافته ها  :بر اساس آمار هیات پزشکی ورزشی استان کرمانشاه کاهش  84درصدی در جامعه ورزش رخ
داده است که این میزان کاهش در رشته تکواندو 90.8درصد می باشد .تعداد کل تکواندوکار سازمان یافته
کرمانشاه در بازه زمانی 98/1/1الی 98/۶/5جمعا  3729نفر بوده که این آمار در دوره مشابه سال 1399به
343نفر رسیده است  .همچنین با توجه به آمار بانک اطالعات فدراسیون تکواندو ،استان کرمانشاه در بازه
زمانی یادشده با کاهش 9۶.2درصدی عضویت جدید مواجه گردیده است(سال 98تعداد 139۶نفر وسال
99تعداد53نفر ) در بخش تمدید عضویت این عدد کاهش  75.83درصد را نشان میدهد(سال 98تعداد
131۶نفر وسال 99تعداد318نفر ) در آزمونهای ارتقای کمربند کاهش بیش از  ۶4.2درصدی را داشتیم(سال
98تعداد 503نفر وسال 99تعداد180نفر ) درحال حاضر ورزش از سبد خانواده های کرمانشاه تقریباص درحال
حذف شدن میباشد .که در آینده تبعات جبران ناپذیری را به حوزه سالمت جسمانی و اجتماعی وارد میکند
.ازجنبه های مثبت این دوران تقویت زیر ساخت های فضای مجازی فدراسیون ،طراحی اپلیکیشن تخصصی
تکواندو بود که اجرای آنالین آزمون ارتقاء کمربند و دوره های هماهنگی را مهیا نمود .قابلیت برگزاری
مسابقات آنالین پومسه با شرایط بسیار نزدیک به رقابتهای زنده ،این بخش تکواندو را پر رنگ نمود .
دورههای هماهنگی مربیان وداوران ساالنه آنالین شد که این امر به کیفیت بخشی دورههای هماهنگی
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کمک شایانی نمود .توجه به آمادگی جسمانی تخصصی تکواندو توسط مربیان و ورزشکاران از نکات مثبت
دیگر میباشد استفاده از وسایل موجود در منزل و خالقیت در طراحی انواع تمرین در فضای محدود اتفا
درخور توجهی این ایام بود .هنرجویانی که در شرایط حاد و سخت کرونایی پیگیر تمرینات و حضور در سالن
،اغلب دارای انگیزه باالیی هستند که میتوان از این رفتار به خوبی جهت آینده این افراد استفاده کرد .مربیان
جوان و دارای قابلیت استفاده از تکنولوژیهای روز از مربیان سنتی در شرایط کرونایی پیشی گرفتند داشتن
توانایی علمی جهت طراحی تمرینات هوازی ،تمرینات در منزل امری ضروری برای مربیان شده است.ارتباط
مربیان با یکدیگر و رصد ملی پوشان در خار از اردو اتفا تازه ی بود .عدم پشتوانه مالی ،تقبل هزینه های
شرکت در دوره های هماهنگی و بیمه مسئولیت مدنی  ،نداشتن بیمه تامین اجتماعی و ترس از آینده بدون
بازنشستگی و عدم دلجویی و پیگیری ورزشکاران و والدین از مربیان خود در دوران تعطیلی باشگاهها برای
مربیان باعت از دست دادن انگیزه آموزش شد .افت شدید منابع مالی در آینده تکواندو را با چالشهای بزرگی
روبرو میکند.
نتیجه یییی :باتوجه به مطالعات میدانی اهداف بلند مدت مپیشی گرفتن از رقبا معالقه مندی به مربی
مجلوگیری از افت بدنی مآمادگی نسبی برای مسابقات پسا کرونا مافزایش روحیه با حضور در جمع از دالیل
اصلی حضور در باشگاه بود .روابط عاطفی نزدیک بین شاگرد و مربی در بین دختران در مقایسه با پسران
مهمترین دلیل برای حضور در تمرینات بوده است .نشان از اهمیت مسایل روانشاسی در ورزش میباشد .در
صورت عدم انجام اقدامات کارشناسی شده به مرور زمان با افت کمی و کیفی در ورزش و در پی آن آسیب
های جسمی و روحی زیادی به ورزش تحمیل می شود وآسیب های جدی بر بدنه ورزش قهرمانی بجای
خواهد گذاشت.می توان از تجارب دوران کرونا برنامه ریزی بلندمدت،هدفمندی و توسعه را انجام داد و
آموزشها و روشهای جدید را طراحی و پیاده سازی کرد .در نهایت می بایست بر اساس نیاز سنجی و نظر
سنجی ازوالدین ،مربیان و ورزشکاران شرایط جامعه و امکانات در دسترس برنامه ریزی انجام شود.
کلمات کلیدی :کرونا متکواندو معملکرد.ورزشکاران ،مربیان،کرمانشاه
منابع

.1

صمدی ،.مهدی،ناظم ،.فرزاد.مهدی طراحی تمرین شبیه ساز شده مسابقات تکواندو بر پایه نیمرخ تغییرات تواتر
ضربان قلب،سطح الکتات خون و درك فشار کار()1393

.2

آمار آزمونهاهمه دوره ها در استان کرمانشاه با همه درجات برای خانمها و آقایان ،
http://www.tkdbank.org/Reports/Events/PastExamsStatistics.aspx
گزارش آماری بیمه شدگان https://www.ifsm.ir،

.3
.4

واعظ موسوی .سیدمحمدکاظم ،مسیبی ،فتح اهلل .روانشناسی ورزشی )1390(.تهران:انتشارات سمت،چاپ
سوم،ص.123،
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بررسی نقش رسانه تخصصی کاراته در ایجاد انگیزه و موفقیت در حوزه مدیریت و
قهرمانی فدراسیون کاراته ج.ا.ا
هادی اسماعیلنژاد ، 1نگین کالنتیی

2

 -1دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمهطباطبایی
 -2دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمهطباطبایی

چکیده
مقدمه و هدف :عصر حاضر را عصر ارتباطات نامیدهاند بدیهی است در این عصر ،رسانهها دارای اهمیت
اساسیاند .رسانهها به عنوان بخشی از ساختار نوین جامعه و یکی از دستگاههای فراگیر ،بر روی بخشهای
مختلف جامعه از جمله ورزش یک کشور تاثیرگذار هستند .وقتی از یک رسانه تخصصی در ورزش سخن به
میان میآید میزان این تاثیر دو چندان میشود .یک رسانه تخصصی میتواند جزﺋیتر عمل کرده و بر روی
عملکرد و میزان اثربخشی مدیران و قهرمانان رشتهی خاصی از ورزش تاثیرگذار باشد .پژوهش حاضر با هدف
بررسی نقش رسانه تخصصی کاراته در ایجاد انگیزه و موفقیت مدیران و قهرمانان فدراسیون کاراته جمهوری
اسالمی ایران انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق ،توصیفی-تحلیلی است.
همچنین روش اجرا پیمایشی بوده و دادهها به صورت میدانی جمعآوری شدند .جامعه آماری این پژوهش
متشکل از کارشناسان حوزه رسانه و ورزش ،اساتید کاراته ،قهرمانان کشوری و روسای هیئتهای کاراته،
بودند .در حوزه کارشناسان رسانه 70 ،نفر از سردبیران و دبیران ورزشی روزنامهها ،دبیران سرویسهای
ورزشی ،کارشناسان برنامههای ورزشی صدا و سیما و در حوزه کارشناسان ورزش 70 ،نفر از مدیران
سازمانهای تربیتبدنی استانها ،روسای هیئتهای کاراته و اساتید کاراته و  70نفر از قهرمانان کاراته ،نمونه
آماری تحقیق را تشکیل دادند .در این پژوهش نمونه برابر جامعه و به صورت تمام شمار بوده که از 210
پرسشنامه ارسال شده 150 ،پرسشنامه گردآوری شد .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته میباشد که
روایی آن به تایید جمعی از متخصصان حوزه مدیریت رسانه ورزشی رسید و ثبات آن با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ ( )0/88تایید شد .از آمار توصیفی شامل جداول ،میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانی و درصد
فراوانی جهت توصیف مشخصات فردی آزمودنیها و در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف
جهت بررسی نرمال بودن دادهها و از آزمون پیرسون برای نشان دادن همبستگی بین متغیرها استفاده شد.
کلیه محاسبات آماری نیز به وسیله نرمافزار  SPSS23انجام شد.

نویسنده مسئول :نگین کالنتری
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یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که یک رسانهی تخصصی در حوزه کاراته عالوه بر اینکه تمام مولفههای
خبری و اطالعرسانی ،آگاهسازی ،همگنسازی ،احساس تعلق و مشارکت اجتماعی را شامل میشود سبب
ایجاد انگیزه و موفقیت در بخشهای مختلف مدیریت شده که به دنبال آن موفقیت کاراتهکاران را به دنبال
خواهد داشت .در واقع یک رسانه تخصصی کاراته ،با پوششدهی حداکثری خبری امکان دیده شدن و بازتاب
فعالیتهای مدیران و کاراتهکاران را ایجاد کرده و از این طریق امکان رشد و حرکت در مسیر توسعه را برای
آنها فراهم میآورد .درواقع براساس این پژوهش ،بین رسانه تخصصی کاراته و عملکرد مدیران و کاراتهکاران
رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات صورت گرفته در حوزه رسانه ورزش به دنبال بررسی نقش
رسانه در توسعه ورزش بوده و از آنجا که تحقیقی در این زمینه موجود نمیباشد بنابراین نمیتوان مقایسه
دقیقی با تحقیقات گذشته انجام داد .درواقع نتایج این تحقیق نشان داد که وجود یک رسانهی تخصصی
باعت انگیزه دادن و تسریع بخشیدن به عملکرد مدیران و به دنبال آن موفقیت ورزشکاران خواهد شد و
بالعکس عدم وجود یک رسانه تخصصی میتواند آسیبهای عمیقی به بدنه یک رشته ورزشی وارد کند زیر
براساس این پژوهش میتوان گفت که عدم وجود رسانهی تخصصی باعت کند شدن روند توسعه و پیشرفت
یک رشته ورزشی میشود .و طبیعتا کاراته نیز از این قاعده مستثنا نیست .از آنجایی که کاراته جز رشتههای
پر جمعیت کشورمان محسوب میشود وجود یک رسانه ی تخصصی میتواند به توسعه و پیشرفت آن کمک
شایانی کند.
کلمات کلیدی :رسانه تخصصی ،کاراته ،انگیزه ،موفقیت ،مدیریت.
منابع
 .1مرادی ،مهدی گودرزی ،محمود هنری ،حبیب رحیمی ،محمد ( .)1391بررسی وضعیت
رسانههای ورزشی در توسعه و ترویج مدلفههای ورزش قهرمانی ،فصلنامه پژوهش در مدیریت
ورزشی ،سال اول ،شماره .2
 .2خالدیان ،محمد مصطفایی ،فردین صمدی ،مهران کیا ،فرخ ( .)1392نقش رسانههای جمعی در
توسعه ورزش ،مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی ،سال اول ،شماره  ،2ص .45-52
 .3شعبانی ،عباس رضایی صوفی ،مرتضی ( .)1394بررسی تاثیر رسانهها بر ورزش همگانی و
تفریحی ،مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی ،سال سوم ،شماره  ،9ص .24-29
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تحلیل محتوای برنامه های ورزشی با تاکید بر ورزش های رزمی در رسانه ملی
محسن زارعی ،مهدی کهندل ،عباس خداياری
 .1کارشناس ارشد گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کر  ،کر  ،ایران
2و .3دانشیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کر  ،کر  ،ایران

چکیده
بررسی محتوای رسانه ،ابعاد گوناگونی دارد که عمدتاص این بررسی بر حسب شیوه های کالسیک آن گونه که
در منابع علمی آمده است ،انجام می شود .تقطیع پیام به فرستنده ،محتوا ،کانال و مجرا ،گیرنده و تأثیر آن و
یا طبقه بندی مطالب ،منبع و مأخذ و حوزة جغرا فیایی ،از حیت هدف و موضوع با بهرهگیری از شیوة
ارزشگذاری مطالب را می توان از چارچوب های بررسی کالسیک در محتوای رسانه دانست .با توجه به
اهمیت نقش تلویزیون که توسط عموم مردم کشور استفاده می شود و نقشی که می تواند در توسعه انواع
رشته های ورزشی و مولفه های اصلی ورزش زنان و مردان داشته باشد و همچنین با توجه به بررسی منابع
تحقیق که حاکی از نبود بررسی و تحلیل محتوای برنامه های ورزش های رزمی در تلویزیون و رادیو ورزش
از ضرورت های انجام تحقیق حاضر می باشد .هدف از انجام تحقیق تحلیل محتوای برنامه های ورزشی با
تاکید بر ورزش های رزمی در رسانه ملی بود .روش تحقیق توصیفی بود .که به بررسی توصیفی – تحلیلی
بخش خبری برنامه های ورزشی تلویزیون و رادیو پرداخته شد .جامعه آماری شامل کلیه اخبارهای ورزشی
پخش شده از تلویزیون (شبکه خبر و شبکه  )3و رادیو ورزش در سال  97می باشد .با توجه به روش تحقیق
اشاره شده از روش نمونه گیری طبقه ای بر مبنای هفته آماری برای انتخاب نمونه ها اشتفاده شد که بهترین
روش نمونه گیری برای تحلیل محتوا می باشد .بر این اساس ابتدا  7هفته متوالی به صورت تصادفی از بین
هفته های سال انتخاب و ستس از هرکدام این هفته ها دو روز از هفته انتخاب می شود .برنامه های ورزش
های رزمی (کاراته ،تکواندو ،بوکس و جودو) در اخبار ورزشی تلویزیون و رادیو ورزش (در بخش خبر ورزشی
شبکه  ،3شبکه خبر و رادیو ورزش) مد نظر می باشد و مورد تحلیل قرار گرفت .ابزار اندازه گیری پژوهش
برگه های کدگذاری هادی ( )1393استفاده شد .که محتوای اخبار ورزشی را در تلویزیون و رادیو ورزش را با
توجه به ابعاد :رشته ورزشی ،بعد جنسیت ،پوشش خبری داخلی و بین المللی ،بعد تولید روزانه و بعد گروه های
سنی می سنجد .در بخش آماری تحقیق برای توصیف میزان پوشش خبری تلویزیون و رادیو از فراوانی و
درصد فراوانی استفاده شد و برای مقایسه نیز از آزمون خی دو استفاده شد .نتایج نشان داد که بین محتوای
اخبار ورزشی را در تلویزیون و رادیو ورزش را با توجه به ابعاد :رشته ورزشی ،بعد جنسیت ،پوشش خبری
داخلی و بین المللی ،بعد تولید روزانه و بعد گروه های سنی تفاوت وجود دارد .به طور کلی براساس نتایج
بدست آمد به نظر می رسد که شبکه سه سیما به عنوان شبکه جوان و ورزش و رادیو ورزش که به صورت
تخصصی به ورزش می پردازد باید توجه بیشتری به اخبار ورزشی در رشته های مختلف ،اخبار ورزشی ،رده
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های سنی مختلف نشان دهد و در این برنامله هلا اصلالحاتی را نیلز در نظلر بگیرند .ازجمله این اصالحات
می تلوان بله پخلش اخبرا ورزشی مربوط به رشته های مختلف ،توجه بیشتر به برنامه های ورزش رزمی،
پخش متناسلب ملسابقات ورزشلی رشته های مختلف با در نظر گرفتن عال یق بینندگان ،پخلش ملسابقات
ورزشلی زنلان و پخش برنامه هایی با محتوای آموزش فنون رشته های ورزشی رزمی مورد عالقه بینندگان
اشاره کرد .در پایان نیز به پژوهشگران این حوزه پیشنهاد می شود که پژوهش های دقیق تری را در هر یک
از انواع برنامه های ورزشی شبکه خبر ،شبکه  3و رادیو ورزش و همچنین تحلیل محتوای جدول پخش سایر
شبکه های تلویزیونی انجام دهند تا با اراﺋه مقاالت فراتحلیلی به هلر یلک از گلروه هلای برنامله سلاز
صداوسلیما بتلوان از چنلین مقلاالتی بلرای اصلالم نلواق و کاستی های مربوط به اخبار ورزشی و برنامه
های ورزشی شبکه های مختلف استفاده کرد
کلید واژه ها :تحلیل محتوا ،ورزش های رزمی ،شبکه  ،3شبکه خبر ،رادیو
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رابطه موانع و مشکالت ورزشی و وضعیت بهداشتی استودیوهای پیالتس با تمایل به
ورزش افراد  cpو ضایعه نخایی شهر کرج
طیاوتی ،مهوش نوربخش ،سید نعمت خلیفه
 .1کارشناس ارشد گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کر  ،کر  ،ایران
 .2دانشیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کر  ،کر  ،ایران
 .3استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کر  ،کر  ،ایران

چکیده
هدف از انجام تحقیق بررسلی رابطه موانع و مشلکالت ورزشلی و وضلعیت بهداشلتی اسلتودیوهای پیالتس با
تمایل به ورزش افراد  cpو ضللایعه نخایی شللهر کر بود .روش تحقیق توص لیفی -همبسللتگی به شللکل
میدانی بود .کلیه افراد  cpو ضلایعه نخایی فعال در اسلتودیوهای پیالتس شلهر کر به عنوان جامعه آماری
در نظر گرفته شلد .به منظور تعیین نمونه آماری شلهر کر به  5بخش شلمال ،جنوب ،شلر  ،غرب و مرکز
شهر تقسیم می شود ستس از هر بخش دو استودیوهای پیالتس به روش تصادفی و از هر استودیو پیالتس
 10نفر که سلابقه حداقل  ۶ماه مشلارکت در اسلتودیوهای پیالتس را دارند به روش سلهل الوصلول انتخاب
شلدند ( .)N=100برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسلشلنامه های موانع مشلارکت معلولین در ورزش
از پرسلشلنامه موانع مشلارکت معلولین در ورزش مرادی ( ،)1394وضلعیت بهداشلتی اسلتودیوهای پیالتس
ابدالی ( )1390و تمایل به ورزش ناجی ( )1388اسلتفاده شلد .پایایی پرسلشلنامه ها با اسلتفاده از ضلریب آلفای
کرونباخ به ترتیب  0/8۶ ،0/91و  0/88به دسلت آمد .یافته ها و نتایج حاصلل از تجزیه و تحلیل داده ها در
دو بخش ارایه شللد .در بخش اول معیارهای مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار) برای توصللیف
متغیرهای تحقیق و در بخش دوم از ضلریب همبسلتگی پیرسلون و رگرسلیون خطی اسلتفاده شلد .سلطح
احتمال خطا پذیری در این تحقیق  α = 0/05در نظر گرفته شلد .نتایج نشلان داد که بین موانع و مشلکالت
ورزشلی با تمایل به ورزش افراد  cpو ضلایعه نخایی شلهر کر رابطه معکوس وجود دارد .و بین وضلعیت
بهداشللتی اسللتودیوهای پیالتس با تمایل به ورزش افراد  cpو ضللایعه نخایی شللهر کر رابطه مثبت و
معنلاداری وجود دارد .بلا توجله بله اهمیتی کله ورزش برای افراد  CPو ضلللایعله نخلایی شلللهر کر دارد ،بلاید
امکلانلاتی فراهم شلللود کله همله این افراد بتواننلد در هر زملان ،در هر کجلا ،بلا هر فرد یلا گروه دلخواه ،بلا هر
شلدتی که مایل باشلند و به هر رشلته ورزشلی که عالقه مند هسلتند ،بتردازند و نشلاط ،سلالمتی جسلمی و
روانی خود را بله سلللهوللت و ارزانترین قیملت تلأمین نموده ،در کنلار آن ظرفیلت هلای اخالقی ،رفتلاری و
اجتماعی و عاطفی شلان را رشلد دهند .با توجه به اهمیتی که ورزش برای معلولین در بسلیاری از زمینه های
اجتماعی ،فرهنگی و  ...دارد ،باید امکاناتی فراهم شللود که همه معلولین بتوانند در هر زمان ،در هر کجا ،با
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هر فرد یا گروه دلخواه ،با هر شلدتی که مایل باشلند و به هر رشلته ورزشلی که عالقه مند هسلتند ،بتردازند و
نشلاط ،سلالمتی جسلمی و روانی خود را به سلهولت و ارزانترین قیمت تأمین نموده ،در کنار آن ظرفیت های
اخالقی ،رفتاری و اجتماعی و عاطفی شلان را رشلد دهند .از سلوی دیگر هر جامعه ای هنجارهای اجتماعی،
موقعیت جغرافیایی و نیازهای مخصلوص به خود را دارد .لذا مطالعات عمیق در حوزه مسلاﺋل اجتماعی تربیت
بدنی و ورزش در جامعه فعلی ما امری اجتناب پذیر اسللت .بنابراین سللازمان های ورزشللی باید از مطالعات
جامعه شلناسلی اوقات فراغت و جامعه شلناسلی ورزش اسلتفاده کنند .نتایج تحقیق نیز گویای این مطلب اسلت
که اگر تنها در صلورتی که موانع مشلارکت معلولین را کاهش دهیم و در کنار آن بتوانیم وضلعیت بهداشلتی
اسلتودیوهای پیالتس افزایش دهیم می توان امیدوار بود که تمایل به ورزش افراد  cpو ضلایعه نخایی شلهر
کر افزایش یابد .بر اسلاس یافته های تحقیق و با اسلتناد بر نتایج به دسلت آمده به نظر می رسلد توصلیه ها
و پیشللنهادات زیر را اراﺋه کرد  :نتایج تحقیق نشللان داد که بین موانع و مشللکالت ورزشللی با وضللعیت
بهداشتی استودیوهای پیالتس رابطه معکوس وجود دارد .لذا پیشنهاد می شود با مدیران و تصمیم گیران در
این زمینه با شللناسللایی موانع و مشللکالت ورزشللی معلولین برای رفع این موانع تالش های الزم را انجام
دهند .نتایج تحقیق نشان داد که بین موانع و مشکالت ورزشی با تمایل به ورزش افراد  cpو ضایعه نخایی
شلهر کر رابطه معکوس وجود دارد .رفع موانع معماری و سلاختمانی در اسلتودیوهای پیالتس می تواند خود
کمک موثری در برآورده شلدن نیاز های معلولین بخصلوص معلولین  cpو ضلایعه نخایی در جهت افزایش
تمایل به ورزش داشلته باشلد .نتایج نشلان داد که بین وضلعیت بهداشلتی اسلتودیوهای پیالتس با تمایل به
ورزش افراد  cpو ضلایعه نخایی شلهر کر رابطه وجود دارد .لذا پیشلنهاد می شلود دسلتورالعمل های ویژه
وضلعیت بهداشلتی اسلتودیوهای پیالتس تدوین شلود و پس از آن به صلورت مقطعی در زمان های مختلف
این استودیوها مورد بازرسی قرار گیرد.
کلید واژه ها :موانع و مشکالت ورزشی ،وضعیت بهداشتی ،استودیوهای پیالتس ،تمایل به ورزش
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تحلیل محیط داخلی ارتباط با مشتری هیات نجات غریق استان اصفهان
2

میضیه موف  ،1رسول نظیی
-1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد خوراسگان
 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده
مقدمه و هدف  :مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمانها ،نوعی استراتژی تجاری به شمار میرود .بسیاری
از سلازمانهای موفق بر این نکته تاکید دارند که حفظ و نگهداری رابطهای پایدار با مشلتریان میتواند آنها
را در صلحنه رقابت اسلتوار و پیشلرو نگه دارد .این اسلتراتژی در سلازمانهای مختلف بر پایه نیازهای سلازمان
و مشلتری متفاوت اسلت .مدیریت ارتباط با مشلتری تصلویری کلی و روشلن و در عین حال همراه با تمامی
جرﺋیات مورد نیاز از مشتریان را به دست داده و این امکان را فراهم میسازد که با هر مشتری ارتباطی ویژه
و کارسلاز برقرار شلود (پین و فرو .)2004 ،اگر سلیسلتم مدیریت ارتباط با مشلتری به خوبی طراحی و اجرا
گردد به شناخت کامل و جامعی از مشتری منجر خواهد شد .مدیریت ارتباط با مشتری با مشتری به بنگاهها
اجازه میدهد تا به آسلانی مشلتریان سلودمند را شلناسلایی نموده و تالشهای بازریابی را برای مشلتریانی که
از بنگاه خرید مینمایند ،متمرکز کنند .درك بهتر مشللتری کنونی به بنگاه اجازه میدهد تا با تعامل ،پاسللخ
گویی و ارتباط موثر با آنها ،نرخ حفظ مشتریان را به طورچشمگیری افزایش دهد (حقی.)1387 ،
توجه به حفظ مشلتریان و تامین رضلایت و وفاداری آنها منجر به ایجاد رویکردهای جدیدی در مدیریت از
جمله مدیریت ارتباط با مشلتری  CRMشلده اسلت .مدیریت ارتباط با مشلتری آرمانهای مختلفی همچون
فناوری ،نیروی انسلانی ،منابع اطالعاتی و فرآیندهای کاری را ترکیب میکند تا کسلب و کاری خلق کند که
نگاه  3۶0درجهای به مشتریان خود داشته باشد (البدوی و اخالصی.)1385 ،
هدف از مدیریت ا رتباط با مشتری ،توانمندسازی سازمان برای اراﺋه خدمات بهتر به مشتریان از طریق ایجاد
فرایندهای خودکار و یکتارچه برای جمع آوری و پردازش اطالعات مشلتریان اسلت که در واقع این مدیریت
سله بخش خدمات به مشلتری ،اطالعات بازاریابی و مدیریت فروش را به یکدیگر مرتبط میسلازد (عباسلی و
ترکمنی .)1389 ،بلا توجله بله اهمیلت ملدیریلت ارتبلاط بلا مشلللتری در جلذب و حفظ مشلللتریلان و همچنین بلا
عنایت به شلرایط رقابتی ورزش در بین هیات اسلتان اصلفهان این پژوهش درصلدد اسلت تا با تحلیل محیط
داخلی مدیریت ارتباط با مشتری وسیلهای برای ارتباطات موثرتر ،جذب و حفظ مشتریان ایجاد نماید.
در محیط رقابت امروزی هیچ سلازمانی نمیتواند بدون « مشلتریان راضلی و خرسلند» پایدار و موفق به راه
خود ادامه دهد .مهمتر از آن خواسللتهها ،انتظارات و توقعات مصللرفکنندگان روز به روز فزونی یافته و این
روند با رشللد روز افزون همراه خواهد بود و در اثر همین واقعیت ،مفهوم مدیریت ارتباط با مشللتری راهی را
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گشلوده که امروزه باید به عنوان یک اسلتراتژی جهت حفظ روابط بلند مدت با مشلتریان در نظر گرفته شلود.
هدف از انجام این پژوهش تحلیل محیط داخلی ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان برای
یک دوره زمانی پنج ساله بود.
روش تحقی  :این تحقیق بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است که قصد داشته است با تحلیل
محیط داخلی ارتباط با مشلتری از طریق روشهای علمی به بهبود هیات نجات غریق استان اصفهان کمک
نماید .عالوه براین ،این تحقیق برحسللب روش گردآوری اطالعات ،از نوع تحقیقات توصللیفی اسللت که به
صلورت مطالعه موردی با بررسلی وضلعیت موجود انجام شلده اسلت .جامعه و نمونه آماری این پژوهش شلامل
ذینفعان و مخاطبان اصللی هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان به صلورت هدفمند میباشلند که جمعأ  30نفر
انتخاب شدند.
جدول ( )1جامعه و نمونه آماری پژوهش
تعداد
سمت
جامعه و نمونه پژوهش
مدیران هیات

مدیران

 5نفر

کارشناسان

 25نفر
 30نفر

حجم کل جامعه و نمونه آماری

به منظور تحلیل و تجزیه کمی اطالعات و همچنین دسلتیابی دقیقتر به اطالعات در مورد تایید چهارچوب
با توجه به مطالعات و اسلتفاده از مصلاحبه باز و پرسلشلنامه بسلته برای بررسلی عوامل در اختیار (نقاط ضلعف و
قوت) ارتباط با مشللتری هیات نجات غریق اسللتان اصللفهان با اسللتفاده از نظرات اسللاتید طراحی و توزیع
گردید .جهت تعیین روایی صللوری و محتوایی این پرسللشللنامه چند نفر از اسللاتید صللاحب نظر با گرایش
مدیریت ورزش و صاحب نظر در حوزه استراتژیک نظر خواهی شدکه موردتایید قرارگرفت.
پرسلشلنامه عوامل داخلی :این پرسلشلنامه با اسلتفاده از مطالب مندر در ادبیات پیشلینه  ،مطالب برگرفته از
جلسلات شلورای راهبردی (طوفان مغزی) و همچنین فرم شلناسلایی  SWOTبه صلورت محقق سلاخته با
سلداالت بسلته برای شلناسلایی قوّتها و ضلعفهای هیات طراحی گردید .الزم به ذکر اسلت مبنای ارزیابی
محیط درونی هیات عبارت اسلت از :منابع سلازمانی اﺋم از منابع انسلانی ،مالی ،مادی ،اطالعاتی و فن آوری
در کنار سللاختار و فرهنگ سللازمانی مورد توجه قرار گرفت .پرسللشللنامه عوامل داخلی شللامل سللدالهای 4
گزینهای بود که در آن پرسش شوندگان نظرات خود را در مورد سداالت مربوطه برای تعیین میزان تأثیر هر
یک از عوامل با یکی از گزینههای خیلی خوب ،خوب ،ضللعیف و بسللیار ضللعیف مشللخ کردند که برای
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی) (IFEاستفاده شد.
يافته ها
جدول ( )2لیست نقاط قوت
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ردیف
1
2
3
4
5
۶
7
8
9
10
11
12

نقاط قوت
میزان استفاده هیات نجات غریق از امکانات و تجهیزات آموزشی در ارایه خدمات آموزشی
وضللعیت منابع انسللانی مورد نیاز هیات در ابعاد مختلف از لحاف کمی و کیفی در جهت ارایه
خدمت به منجیان غریق اصفهان
دیدگاه مسئولین هیات درخصوص اهمیت به جایگاه منجیان غریق
وضعیت هیات در برقراری ارتباط با آموزش و پرورش و سایر ارگانهای تاثیر گذار
وضعیت دیدگاه استراتژیک محور مسئولین هیات
وضعیت منابع سخت افزاری
جایگاه ورزش نجات غریق در بین کلیه رشتههای ورزشی در اصفهان
وضعیت مدرسان از لحاف کمی و کیفی در کل استان
وضعیت منجیان از لحاف کمی و کیفی در کل استان
وضعیت تکریم ارباب رجوع در هیات
میزان تحصیالت منجیان غریق استان اصفهان
وضعیت نیروی انسانی متعهد و با تجربه در هیات نجات غریق
جدول ( )3لیست نقاط ضعف

ردیف
1
2
3
4

نقاط ضعف
وضلعیت کارگاههای آموزشلی مناسلب از لحاف کمی و کیفی مدرسلان اسلتان جهت ارایه خدمات به
منجیان
وضعیت دورههای آموزشی مناسب از لحاف کمی و کیفی جهت تربیت منجیان غریق
وضعیت هیات نجات غریق ﺋر کسب جایگاه کشوری
وضعبت انعکاس و اطالع رسانی در سایت هیات

نتیجه یییی
نقطه قوت درزمره فعالیتهای قابل کنترلی هسلت که ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان به
شلیوهای بسلیارعالی انجام میدهد.جمعا  12نقطه قوت درزمره مهمترین نقاط قوت ارتباط با مشلتری هیات
نجات غریق اسلتان اصلفهان اسلتخرا شلد .که عبارتند از میزان اسلتفاده هیات نجات غریق از امکانات و
تجهیزات آموزشلی در ارایه خدمات آموزشلی ،وضلعیت منابع انسلانی مورد نیاز هیات در ابعاد مختلف از لحاف
کمی و کیفی در جهت ارایه خدمت به منجیان غریق اصفهان ،دیدگاه مسئولین هیات درخصوص اهمیت به
جایگاه منجیان غریق ،وضلعیت هیات در برقراری ارتباط با آموزش و پرورش و سلایر ارگانهای تاثیر گذار،
وضلعیت دیدگاه اسلتراتژیک محور مسلئولین هیات ،وضلعیت منابع سلخت افزاری ،جایگاه ورزش نجات غریق
در بین کلیه رشلتههای ورزشلی در اصلفهان ،وضلعیت مدرسلان از لحاف کمی و کیفی در کل اسلتان ،وضلعیت
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منجیان از لحاف کمی و کیفی در کل اسلللتان ،وضلللعیت تکریم ارباب رجوع در هیات ،میزان تحصلللیالت
منجیان غریق اسلتان اصلفهان و وضلعیت نیروی انسلانی متعهد و با تجربه در هیات نجات غریق .با توجه به
اینکه  75درصللد عوامل داخلی شللناسللایی شللده در زمره نقاط قوت قرار گرفت میتوان گفت هیات نجات
غریق از وضلعیت مطلوبی برخوردار اسلت و میتواند با اسلتفاده از این نقاط قوت به بهبود جایگاه خود کمک
نماید.
نقاط ضلعف درزمره فعالیتهای قابل کنترلی هسلت که ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان
رابه شلیوه بسلیارضلعیف انجام میدهد .مجموعاص  4نقطه ضلعف در زمره مهمترین ضلعفها مشلاهده میشلود.
ضلعفهای اشلاره شلده عبارتند از  :وضلعیت کارگاههای آموزشلی مناسلب از لحاف کمی و کیفی مدرسلان اسلتان
جهت ارایه خدمات به منجیان ،وضللعیت دورههای آموزشللی مناسللب از لحاف کمی و کیفی جهت تربیت
منجیان غریق ،وضلعیت هیات نجات غریق ﺋر کسلب جایگاه کشلوری ،وضلعبت انعکاس و اطالع رسلانی در
سلایت هیات .آنچه مسللم اسلت ضلعفهای اشلاره شلده با توجه به نظر اسلتراتژیسلتها در هیات نجات غریق
احصلاء گردیده اسلت .مدیران هیات را به این امر خواهد برد که هر چند ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق
اسللتان اصللفهان با قوتهای خوبی مواجه اسللت منتهی ضللعفهای عمدهای دارد که اگر فکری به حال این
ضلعفها نشلود مسلیر ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان به سلمت تعالی را با کندی مواجه
سلاخته و گاهاص این ضلعفها آسلیب جدی به هیات خواهد زد .بر اسلاس قضلاوتهای شلهودی شلاید بتوان اذعان
نمود که مهمترین ضللعفهایی که مدیران باید به آنها توجه بنمایند موضللوع آموزش اسللت که در دو بخش
دورههای آموز شللی و کارگاههای آموزشللی دیده شللده اسللت .این وضللعیت اصلالص منظر مناسللبی از دیدگاه
اسلتراتژیسلتها نمی باشلد ،ضلمن اینکه این امر تاثیر خود را در عملکرد مورد نظر هیات نجات غریق گذاشلته
اسلت و در تمام جنبههای عملکردی ظهور یافته به گونهای که سلبب کاهش جایگاه هیات اسلتان در سلطح
کشوری گردیده است.
کلمات کلیدی :محیط داخلی ،مدیریت ارتباط با مشتری ،مشتری
منابع
 .1البدوی ا ،فسلنقری م ،قتانچی ا .1384 .اسلتفاده از تکنیک داده کاوی برای پیاده سلازی مدیریت ارتباط با
مشتری در صنعت بانکداری ایران .مجله بررسیهای بازرگانی.81-84 :14،
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 .3عباسلی م .ترکمنی م .1389 .مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشلتری .بررسلیهای بازرگانی-19،41 .
.34
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چکیده
مقدمه و هدف
در محیط رقابت امروزی هیچ سلازمانی نمیتواند بدون « مشلتریان راضلی و خرسلند» پایدار و موفق به راه
خود ادامه دهد .مهمتر از آن خواسللتهها ،انتظارات و توقعات مصللرفکنندگان روز به روز فزونی یافته و این
روند با رشللد روز افزون همراه خواهد بود و در اثر همین واقعیت ،مفهوم مدیریت ارتباط با مشللتری راهی را
گشوده که امروزه باید به عنوان یک استراتژی جهت حفظ روابط بلند مدت با مشتریان در نظر گرفته شود.
مطالعات اولیه ،مدیریت ارتباط با مشلتری را به عنوان بازسلازی اسلاسلی رشلته بازاریابی و به عنوان بخشلی از
منطق بازاریابی جدید استنتا کرده اند .امروزه بازاریابی تنها توسعه ،تامین فروش صرف نیست ،بلکه توسعه
مداوم و خدمات پس از فروش به همراه رابطه بلند مدت با مشلتری نیز اضلافه شلده اسلت (کرامتی و نیکزاد،
.)1387
جذب ،راضلی نگاه داشلتن و حفظ مشلتریان به چالش اصللی بسلیاری از سلازمانها تبدیل شلده اسلت .از این رو
تعداد فزایندهای از سازمانها به بهرهگیری از سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری روی آورده اند .مدیریت
ارتباط با مشلتری تصلویری کلی و روشلن و در عین حال همراه با تمامی جزﺋیات مورد نیاز از مشلتریان را به
دسللت داده و این امکان را فراهم میسللازد مه با مشللتری ارتباطی ویژه و کارسللاز برقرار سللاخت (جباری،
.)1388
امروزه در صلنعت ورزش بحت رقابت و رضلایت مشلتریان بسلیار مهم و اسلاسلی اسلت و بحت مشلتری مداری
و راضلی نگهداشلتن مشلتریان مهم جلوه میکند .یک راهکار در این میان مدیریت ارتباط با مشلتری اسلت
اگر مدیریت ارتباط با مشلتری به درسلتی و با موفقیت پیادهسلازی و مدیریت شلود سلبب دگرگونی در دیگر
بخشلهای صلنعت ورزش که با مشلتری در ارتباط هسلتنددر مقایسله با وضلعیت کنونی خواهد بود (آقازاده،
.)1382
تحقیقات انجام شلده نشلان میدهد مدیریت ارتباط با مشلتری یکی ازاجزا اسلاسلی بسلیاری از اسلتراتژیهای
سلازمانی می باشلد .هم چنین اسلتراتژی مشلتری مداری رامی توان به عنوان راهکاری مناسلب برای گریز از
مشلللکالت ،تقویلت نقلاط قوت و از بین بردن نقلاط ضلللعف و یلافتن موقعیتی برتردر رقلابلت در نظر گرفلت
(حسینی ،حمیدی وسجادی.)1393 ،

139

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تکواندو

با توجه به موارد فو  ،میتوان ادعا نمود که شلناسلایی ،بررسلی و ارزیابی عوامل کلیدی کارکردی موفقیت
مدیریت ارتباط با مشلتریان در هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان ،اقدام به برنامهریزی و تمرکز بر توسلعه
این توانمندیها در جهت افزایش رضلایت مندی و وفاداری مشلتریان ،در نهایت موجب بهبود عملکرد هیات
خواهد بود .با این کار هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان قادر به اسلتفاده موثر از مدیریت ارتباط با مشلتریان
به منظور جذب و حفظ مشتریان خود میشود.
با عنایت به شلرایط رقابتی ورزش در بین هیات اسلتان اصفهان این پژوهش درصدد است تا با تحلیل محیط
خارجی مدیریت ارتباط با مشتری وسیلهای برای ارتباطات موثرتر ،جذب و حفظ مشتریان ایجاد نماید.
هدف از انجام این پژوهش تحلیل محیط خارجی ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان برای
یک دوره زمانی پنج ساله بود.
روش تحقی
این تحقیق بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی اسلت که قصلد داشلته اسلت با تحلیل محیط خارجی
ارتباط با مشلتری از طریق روشهای علمی به بهبود هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان کمک نماید .عالوه
براین ،این تحقیق برحسلب روش گردآوری اطالعات ،از نوع تحقیقات توصلیفی اسلت که به صلورت مطالعه
موردی با بررسللی وضللعیت موجود انجام شللده اسللت .جامعه و نمونه آماری این پژوهش شللامل ذینفعان و
مخاطبان اصللی هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان به صلورت هدفمند میباشلند که جمعأ  30نفر انتخاب
شدند.
جدول ( )1جامعه و نمونه آماری پژوهش
تعداد
سمت
جامعه و نمونه پژوهش
مدیران هیات

مدیران

 5نفر

کارشناسان

 25نفر
 30نفر

حجم کل جامعه و نمونه آماری

به منظور تحلیل و تجزیه کمی اطالعات و همچنین دسلتیابی دقیقتر به اطالعات در مورد تایید چهارچوب
با توجه به مطالعات و اسلتفاده از مصلاحبه باز و پرسلشلنامه بسلته برای بررسلی عوامل خار از اختیار( فرصلت
و تهدید ) ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان با اسلتفاده از نظرات اسلاتید طراحی و توزیع
گردید .جهت تعیین روایی صللوری و محتوایی این پرسللشللنامه چند نفر از اسللاتید صللاحب نظر با گرایش
مدیریت ورزش و صاحب نظر در حوزه استراتژیک نظر خواهی شد که موردتایید قرارگرفت.
يافته ها
جدول ( )2لیست نقاط فرصت
ردیف نقاط فرصت
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1
2
3
4
5
۶
7
8
9
10
11

تعامل صدا و سیما با هیات نجات غریق استان اصفهان
عالقمندی حامیان مالی نسبت به رشته نجات غریق
پوشش خبری و رسانهای از برنامههای هیات نجات غریق
وجود ترکیب جمعیتی جوان در استان
حمایت فدراسیون از برنامههای هیات نجات غریق
حمایت اداره کل از برنامه های هیات نجات غریق
حمایت کارفرمایان استخرهای استان در جهت ارایه خدمات
وضعیت کلی امکانات و مکانهای ابی در سطح استان برای ارایه خدمات
میزان حمایت سیاسیون از رشته نجات غریق
میزان شناخت عمومی مردم از رشته نجات غریق و جایگاه آن میان مردم
میزان آگاهی منجیان غریق از مسایل حقوقی شغلشان
جدول ( )3نقاط تهدید

ردیف
1
2

نقاط تهدید
عالقمندی جوانان به رشته نجات غریق
تعامل نهادهای تاثیر گذار با هیات نجات غریق استان

نتیجه یییی
نقطه فرصلت رویدادها و روندهای خار ازکنترل ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان که
درآینده به ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان منفعت میرسلاند .نتایج حاصلله  11مورد از
مهمترین فرصلتهای ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان را نشلان میدهد که شلامل تعامل
صلدا و سلیما با هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان ،عالقمندی حامیان مالی نسلبت به رشلته نجات غریق،
پوشلش خبری و رسلانهای از برنامههای هیات نجات غریق ،وجود ترکیب جمعیتی جوان در اسلتان ،حمایت
فلدراسل لیون از برنلاملههلای هیلات نجلات غریق  ،حملایلت اداره کلل از برنلامله هلای هیلات نجلات غریق ،حملایلت
کارفرمایان استخرهای استان در جهت ارایه خدمات ،وضعیت کلی امکانات و مکانهای ابی در سطح استان
برای ارایه خدمات ،میزان حمایت سلیاسلیون از رشلته نجات غریق ،میزان شلناخت عمومی مردم از رشلته
نجات غریق و جایگاه آن میان مردم و میزان آگاهی منجیان غریق از مسایل حقوقی شغلشان بود.
مقصللود از نقطه تهدیدرویدادهای و روندهای خار از اختیار ارتباط با مشللتری هیات نجات غریق اسللتان
اصلفهان که درآینده به ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان زیان خواهد رسلاند .نتایج حاصلله
جمعا  2مورد مهمترین تهدیدات ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان را نشلان میدهدکه
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شللامل عالقمندی جوانان به رشللته نجات غریق و تعامل نهادهای تاثیر گذار با هیات نجات غریق اسللتان
میباشد.
نتایج نشلان دهنده این اسلت که فرصلتهای خیلی برجسلته در محیط پیرامون در سلطح باالیی قرار دارد و
رویکرد مدیران هیات باید اسلتفاده حداکثری از فرصلتهای برجسلته محیط پیرامون باشلد ضلمن اینکه چالش
جدی در مواجه با تهدیدهای اثرگذاری دیده نمیشود.
با توجه به یافتههای پژوهش به طور کلی میتوان اذعان نمود که هیات نجات غریق اسللتان اصللفهان در
محیط پیرامون هیات فرصتها بیشتر از تهدیدات است.
کلمات کلیدی :محیط خارجی ،مدیریت ارتباط با مشتری ،مشتری
منابع
 .1آقازاده ه .1382 .مطالعه تطبیقی مدل های برنامه ریزی راهبردی .مجله تدبیر شماره20
 .2جبلاری ر 1388 .اراﺋله چلارچوبی برای ارزیلابی عملکرد ملدیریلت ارتبلاط بلا مشلللتری ،پلایلان نلامله
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 .3حسللینی م و حمیدی م و سللجادی ن .1393 .مقایسلله عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با
مشللتری «سللی.آر.ام» در آکادمی ملی المتیک و پارالمتیک از دیدگاه کارشللناسللان  ،مدیران و
متخصصان .مطالعات مدیریت ورزشی .شماره  ،27بهمن و اسفند  ،1393ص .1۶5-184
 .4کرامتی م ،نیکزاد م .1387 .ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت اسلتراتژی مدیریت ارتباط با مشلتری
در صنعت نساجی ،مجله علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی.1)4( .
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تأثیر مصرف دوزهای متفاوت کافئین بر سطوح خستگی عضالنی و توان بی هوازی
کاراته کاران دختر حرفه ای
سودابه قاسمی  ،1رضا بهدری* ،2سید کاظم موسوی ساداتی
-1دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران شر  ،دانشگاه آزاد اسالمی
تهران -2 ،استادیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد تهران شر  ،دانشگاه آزاد
اسالمی تهران -3 ،استادیار رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران شر  ،دانشگاه آزاد
اسالمی تهران

چکیده
مقدمه و هدف
خسللتگی مهمترین عامل در عدم توانایی فرد برای عملکرد بهتر به ویژه در دورههای کوتاه مدت و شللدت
زیاد اسلت که موجب محدودیت عملکرد میشلود .یافته های برخی تحقیقات تأثیر مثبت مصلرف کافئین را
بر خسلتگی عضلالنی گزارش کردهاند .بر این اسلاس هدف تحقیق حاضلر بررسلی تأثیر مصلرف دوزهای
متفاوت کافئین بر سطوم خستگی عضالنی و توان بی هوازی کاراته کاران دختر حرفه ای میباشد.
روش تحقی
در این پژوهش نیمه تجربی 30،کاراته کار دختر حرفهای بر اسلاس معیارهای ورود که حداقل یک بار سلابقه
حضلور در اردوی انتخابی تیم ملی کاراته را داشلته اند با نمونه گیری هدفمند انتخاب شلدند .دامنه سلنی 18
تا 25سالم میانگین و انحراف معیار وزن شرکت کنندگان ( )57/93 ± ۶/45کیلو گرم و نمایه توده بدن آنها
( )20/81 ± 1/4بود .به طور تصلادفی به سله گروه همگن  10نفری (دو گروه دریافت کننده ی مکمل  ۶و
 9میلیگرم بله ازای هر کیلوگرم از وزن بلدن کلافئین) و دارونملا ( ۶میلی گرم بله ازای هر کیلوگرم از وزن
بدن دکسلتروز) تقسلیم شلدند برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون شلاپیروویلک ،آزمون لون ،همگنی شلیب
خط رگرسیون ،و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
نتايج
یافتههای تحقیق نشللان داد که تفاوت معناداری بین گروه های کنترل و  ۶میلی گرم کافئین در سللطوم
الکتلات م او  ،میلانگین و افلت توان بیهوازی کلاراتله کلاران دختر حرفلهای وجود داشلللت ( )P<0/005املا
تفاوت معناداری بین گروه های پژوهش در شلاخ خسلتگی وجود نداشلت ( .)P>0/005همچنین تفاوت
معنلاداری بین گروه هلای کنترل و  9میلی گرم کلافئین در تملامی متغیرهلا وجود داشلللت ( .)P<0/005در
نهایت نتایج نشلان داد بین تأثیر مقادیر  ۶و  9میلی گرم کافئین در سلطوم الکتات م او  ،میانگین توان بی
هوازی و خستگی کاراته کاران دختر حرفهای تفاوت معناداری وجود داشت ( )P<0/005اما تفاوت معناداری
در افت توان بیهوازی نداشت (.)P>0/005
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نتیجه یییی
نتایج نشلان داد بین تأثیر مقادیر  ۶و  9میلی گرم کافئین در سلطوم الکتات  ،او  ،میانگین توان بی هوازی
و خسلللتگی کلاراتله کلاران دختر حرفلهای تفلاوت معنلاداری وجود داشلللت املا تفلاوت معنلاداری در افلت توان
بیهوازی نداشللت  .به طور کلی با توجه به نتایج تحقیق پیشللنهاد میشللود کاراتهکاران دختر برای کاهش
سلطوم الکتات ،خسلتگی عضلالنی و افزایش توان بی هوازی  45دقیقه قبل از فعالیت ورزشلی خود بهتر
است که از مکمل کافئین در دوز  9میلی گرم استفاده نمایند.
کلمقات کلیقدی :فعلالیلت واملانلده سلللاز ،کلافئین ،خسلللتگی عضلللالنی ،توان بیهوازی ،کلاراتلهکلاران دختر
حرفهای.
منابع:
.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

پارسلیان حشلمت اهلل ،محمدعلی قراﺋت ،پارسلیان سلمانه و عیدی ابرغانی لیال (  .)1395تأثیر مصلرف مکمل
کافئین بر بازگشلللت به حالت اولیه در فعالیت ارگومتر  2000متر روﺋینگ در ورزشلللکاران نخبه جوان ،دومین
کنفرانس بین المللی یلافتله هلای نوین علوم و تکنولوژی ،قم ،مرکز مطلالعلات و تحقیقلات اسلللالمی سلللروش
حکمت مرتضوی.
ترتیبان بختیار ،درفشلی بهروز ،حاجی زاده بهزاد ،عباسلی اصلغر ( .)1388پاسلخ های قلبی -عروقی و ارتباط آنها
با زمان خسللتگی در ورزش فزاینده دسللت و ورزش فزاینده پا در کاراته کاران حرفه ای جوان ،نشللریه علوم
زیستی ورزشی  ،شماره .3
حاﺋری طاهره ،بهتور ناصلر ،سلیداحمدی محمد ،کیوانلو فهیمه ،پژهان اکبر ،کوشلان محسلن ( .)1390تأثیر
مصلرف مکمل بی کربنات سلدیم بر پاسلخ الکتات PH ،خون و توان هوازی و بی هوازی دانشلجویان دختر3،
(.)2
فراتی ،حجت و همکاران ( .)1393تأثیر مصلرف حاد کافئین بر قدرت و اسلتقامت عضلالنی بازیکنان فوتبال مرد
آماتور.
س لید علی مرتضلی ،س لید مجتبی ،عابدی بهرام (  .)1397مقایسلله اثر دوزهای مختلف کافئین بر سللروتونین،
دوپامین ،شاخ خستگی و توان بی هوازی ورزشکاران نخبه کاراته کا ،چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و
تربیت بدنی ایران.
شللیخ االسللالمی وطنی داریوش ،بلوریان محمد رضللا ،رحیمی رحمان ( .)1394اثرات حاد مصللرف دوزهای
مختلف مکمل بتاآالنین بر میزان خسلتگی عصلبی -عضلالنی و تجمع الکتات متعاقب فعالیت ورزشلی شلدید
اینتروال .مجله مطالعات علوم پزشکی920-912: )11( 2۶ ،
کیاکجوری عاطفه ،جهانی قیه قشلال غالمرضلا (  .)1395تأثیر تمرینات اسلتقامتی به همراه مکمل کافئین بر
توان هوازی ،بیهوازی و ترکیب بدنی زنان  30-40سلال ،اولین همایش ملی تحوالت علوم ورزشلی در حوزه
سالمت ،پیشگیری و قهرمانی.
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روایی و پایایی تصویربرداری دیجیتال در تعیین درجه هایپرلوردوزیس کمری در
دختران و پسران نوجوان ایرانی
2

صبا بهمنی ،*1مهدی قیطاسی

 -1کارشناسی ارشد حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی ،دانشگاه آزاد واحد کر  ،کر  ،ایران.
 -2استادیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

چکیده
مقدمه و هدف :ابزارها و وسایل مختلفی برای ارزیابی و تشخی ناهنجاری های ستون فقرات استفاده
شده است که میتوان به ابزارهایی همچون استاینال موس ،استاینال پانتوگراف ،اینکالینومتر ،خط کش
منعطف ،کایفومتر و رادیوگرافی اشاره نمود .اگرچه روش رادیوگرافی از اعتبار باالیی در اندازهگیری انحناهای
ستون فقرات برخوردار است ،اما استفاده از آن همواره با مشکالتی همراه میباشد .یکی از اصلیترین این
مشکالت ،استفاده مکرر از آن در طول رشد جهت ارزیابی ناهنجاری های فقرات است عموما رادیوگرافی در
بازههای زمانی چهار تا شش ماه تکرار میشود و در نتیجه فرد را بارها در معر اشعه قرار داده و خطر ابتال
به برخی اختالالت از جمله لوسمی ،سرطان سینه و تیروﺋید را افزایش میدهد .روش تصویربرداری دیجیتال
یا تکنیک فتوگرامتری به عنوان روشی جایگزین و مکمل اشعه ایکس در ارزیابی پاسچر مورد توجه محققین
قرار گرفته است .این روش به طور فزاینده در حال تبدیل شدن به یک ابزار محبوب برای ارزیابی سیستم
عضالنی اسکلتی است ، .با توجه به اهمیت روا و پایا بودن ابزارهای اندازه گیری ،تعیین روایی و پایایی روش
فتوگرامتری به عنوان یک روش جایگزین برای روش رادیوگرافی اهمیت و ضرورت پیدا می کند .از طرفی
فتوگرامتری یکی از روش هایی است که تنها در اندازه گیری و کمی کردن شاخ های مربوط به ناهنجاری
اسکولیوزیس مورد توجه محققان قرار گرفته است لذا هدف تحقیق حاضر بررسی روایی و پایایی روش
تصویربرداری دیجیتال در تعیین درجه هایترلوردوزیس کمری در دختران و پسران نوجوان ایرانی بود.
روش تحقی  :مطالعه حاضر پژوهشی مقطعی و طرم این تحقیق بررسی روایی و پایایی بود .آزمودنیهای
تحقیق  40نوجوان دختر و پسر مبتال به هایترکایفوزیس سینهای و هایترلوردوزیس کمری بودند (میانگین
سن  15/32±2/57قد  1۶3/17±9/72و وزن .)57/32±7/10تمامی آزمودنیها توسط متخص ستون
فقرات معاینه و در همان محل بهصورت هدفمند و در دسترس و بر اساس معیارهای ورود انتخاب گردیدند.
بهمنظور تعیین میزان روایی همزمان روش تصویربرداری دیجیتال در تعیین درجات انحناهای هایترکایفوزیس
و هایترلوردوزیس مقادیر اندازهگیری شده با تصاویر رادیوگرافی نمونهها مورد مقایسه قرار گرفت .همچنین
جهت بررسی پایایی تمامی اندازهگیریها در فاصله زمانی  24تا  48ساعت پس از اولین تصویربرداری عیناص
تکرار و نتایج مقایسه شدند.
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يافتهها :نتایج نشان داد که روش تصویربرداری دیجیتال در تعیین درجه هایترلوردوزیس کمری (،p=0/001
( )r=0/58جدول یک) در مقایسه با رادیوگرافی از روایی قابل قبولی برخوردار است .همچنین روش
فتوگرامتری در تعیین هایترلوردوزیس کمری (( )r=0/87 ،p=0/001جدول دو) از پایایی درون آزمونگر
باالیی برخوردار است.
جدول .1روایی روش فتوگرامتری در مقایسه با رادیوگرافی در تعیین درجه لوردوزیس کمری
فتوگرامتری
شاخ
مقدار P
r
رادیوگرافی زاویه لوردوزیس (درجه) **0/001 0/588

شاخ
فتوگرامتری
(لوردوزیس)

جدول  -4ضریب پایایی فتوگرامتری در تعیین درجه لوردوزیس کمری
 95%درصد اطمینان
فتوگرامتری مرحله دوم
مقدار  Pضریب  ICCکران پایین کران باال
r
مرحله اول
0/931
0/750
**0/8۶7 0/001 0/871

بحث و نتیجهیییی :به نظر میرسد روش تصویربرداری دیجیتال دارای روایی و پایایی مناسب در
اندازهگیری انحنای کمری ستون فقرات است و احتماالص متخصصین مختلف میتوانند از این روش استفاده
نمایند تا تعداد استفاده از پرتوهای اشعه ایکس در بررسی روند درمان افراد مبتال به ناهنجاریهای
هایترکایفوزیس و هایترلوردوزیس کاهش یابد.
کلمات کلیدی :تصویربرداری دیجیتال ،روایی ،پایایی ،هایترلوردوزیس.
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پیشبینی تعداد مدال رشته تکواندوی ایران در المپیک  2021توکیو با استفاده از
روش یادگیری عمیق
میتضی قالیباف طوسی نژاد
زينت نیک آيین

*

فیيده اشیف ینجويی
زهیا حاجی انزهايی
دکتری مدیریت راهبردی سازمانها و رویدادهای ورزشی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

چکیده
امروزه رویدادهای ورزشلی در زمینه¬های اقتصلادی ،فرهنگی ،سلیاسلی ،اجتماعی و زیسلت محیطی منافع
فراوانی برای میزبان دارند ،و به همین دلیل برای تمام کشلورها از اهمیت بسلیار زیادی برخوردار اسلت .این
پژوهش به دنبال پیش¬بینی تعداد رشته ورزشی تکواندو ایران در المتیک توکیو با استفاده از روش یادگیری
عمیق بود .جامعه این پژوهش متخصلصلین حوزه المتیک با اسلتفاده از روش گلوله برفی صلورت گرفت .در
پژوهش از روش کیفی به¬منظور تعیین شللاخ ¬های موثر بر مدال¬آوری در المتیک از طریق مطالعات
اولیه و مصلاحبه تا حد اشلباع با  11نفر از خبرگان حوزه المتیک صلورت گرفت .در ادامه از طریق رتبه بندی
باز  78شلاخ شلناسلاسلس گردید .که این شلاخ ¬های در  5مولفه¬ی اقتصلادی ،سلیاسلی ،فرهنگی و
اجتماعی ،فناوری و ورزشلی طبقه¬بندی شلد و  54مورد از شلاخ ¬ها بصلورت کیفی و  24شلاخ دیگر
بصلورت کمی در نظر گرفته شلد .از طریق مطالعات کتابخانه¬ای و سلایت¬ها برای  27شلاخ ¬های کمی
و  54شللاخ کیفی از طریق سللوال از  1۶0المتین ادوار مختلف المتیک جمع¬آوری گردید .جامعه آماری
شلامل همه المتین¬ها و همچنین تعداد مدال کسلب شلده ایران در ادوار المتیک می¬باشلد و نمونه آماری
تعداد  1۶0نفر المتین از المتیک  197۶تا المتیک  201۶بود .تجزیه و تحلیل داده¬ها با اسلتفاده از الگوریتم
یادگیری عمیق انجام شلللد .نتایج تجزیه و تحلیل داده¬ها نشلللان داد که الگوریتم یادگیری عمیق از دقت
باالیی ( )%79برای پیش¬بینی نتایج المتیک برخوردار اسلت .به¬طور کلی ،با اسلتفاده از الگوریتم یادگیری
عمیق پیش¬بینی می¬شلود کشلور ایران در المتیک توکیو در رشلته ورزشلی تکواندو موفق به کسلب  1مدال
طال خواهد شد .
واژه¬های کلیدی :پیش¬بینی ،المتیک  2020توکیو ،یادگیری عمیق ،تکواندو
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مقدمه
پیشبینی روند تغییرات در کلیهی حوزهها ،یکی از دغدغههای اصلی مدیران و برنامهریزان میباشد ،اما در
مسیر پیشبینی همواره مشکالتی وجود داشته که انجام پیشبینیهای دقیق و قابل اعتماد را تقریبا غیر
ممکن کرده است .وجود پارامترهای زیاد و در بسیاری موارد پنهان ،پیشبینی را به مسالهای سخت تبدیل
نموده است که الگوریتمهای پیچیده ریاضی را نیز از اراﺋه راهکارهای مناسب برای ساخت یک الگوی
پیشبینی کارآمد عاجز کرده است .پیشبینی برای نخستین بار در برنامهریزی مورد استفاده قرار گرفت.
مشاهده تکرار در وقوع رویدادها این پیش فر را به وجود آورد که میتوان نتایج و تبعات آن را به کلیه
رویدادهایی از آن جنس تعمیم داد .در دنیای پیچیده و پیشرفته ورزش ،تصمیمگیری درست ،علمی و به
موقع نقش بسیار مهم و تعیین کنندهای در شکست یا موفقیت دارد .در این میان تعداد معیارها ،پیچیدگی
دادهها و پویایی محیط از جمله عواملی است که مساله تصمیمگیری در ورزش را با چالشی جدی در دهه
اخیر مواجه کرده است .امروزه برای پیشبینی نتایج رویدادهای ورزشی ،روشهای علمی نوین برگزیده شده
است که با استفاده از این روشها می توان با شناخت عوامل اثرگذار بر نتایج بدست آمده ،نتایج رویدادها و
ردهبندی تیمهای ورزشی را نیز پیشبینی نمود (سوواروپ ،سیدهارد 1و همکاران  .)2019مقاالت متعددی
نیز بیان کردند که پیشبینی های ورزشی که مبتنی بر داده و اطالعات است با آنچه که به صورت تصادفی
مانند پیشبینیهای شانسی انجام میپذیرد ،کامال متفاوت است (تانگ ،گوجین.)2017 2
در ورزش پس از اینکه حرفهای گری جایگاه خود را در میان کلیه کشورها باز کرد ،ما شاهد آن هستیم که
هزینههای سرسامآوری برای نیل به یک رتبه یا مقام خاص هزینه میشود .ورزشکاران و متخصصان علوم
ورزشی برای کسب کرسیهای بینالمللی دست به تالشهای بزرگی میزنند و به همین دلیل جایگاه نظام
پیشبینی در میان رشتههای ورزشی برای برنامهریزی امور آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
در مسیر پیشرفت کلیه شاخههای علوم از جمله علم ورزش ،پیشبینی نتایج و بررسی عملکردها در کسب
موفقیتهای آتی ،نقش بسیار مهمی در بهره برداری از منابع مادی و انسانی در دسترس داشته و بهطور روز
افزونی استفاده از سایر علوم محاسباتی در این گونه پیشبینیها را توجیه میکند .سالهای اخیر در علوم
ورزشی ،استفاده از علم ریاضیات و شاخههای نوین مهندسی به کمک مدیران ،مربیان و صاحبنظران آمده
تا با بررسی عملکرد کشورها ،برنامهریزیهای دقیقتری برای آینده داشته باشند .با استفاده از این روشهای
علمی نوین میتوان با شناخت عوامل اثرگذار بر نتایج بدست آمده ،نتایج رویدادها و ردهبندی کشورها را نیز
پیشبینی نمود .اهمیت و جایگاه پیشبینی از منظر علم و دانش مدیریت برکسی پوشیده نیست و در جریان
فرآیند مدیریت علمی تصمیمگیری صحیح میتواند سرمنشا موفقیتهای بسیار در آینده گردد که این
تصمیمات برپایه پیشبینیهایی است که از آینده متصور میشود .ورزش نیز مانند هر پدیده اقتصادی ،سیاسی،
1

2

- Siddharth Swaroop

- Guojin Tang
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اجتماعی ،فرهنگی و فناوری از این مهم مستثنی نیست و برای توسعه ورزش باید تصمیمات صحیح اخذ
گردد .پیشبینیهای ورزشی از طریق اصول علمی ،راهکارها و جهتگیری مناسبی را پیشروی مدیران و
برنامهریزان ورزشی قرار میدهد .مطالعات متعدد ،دانش توسعه رشتههای ورزشی مورد توجه کشورها را
افزایش داده و کمکهای زیادی برای هر چه بهتر شناختن سیستمهای این ورزشها و عاملهای شکلدهنده
آنها صورت گرفته است (رن ،یهوویی  .)20191این موضوع باعت افزایش تمایل و مداخله مستقیم دولتها
جهت توسعه این ورزشها از طریق سرمایهگذاری مالی قابل توجه شده است .چنانچه متغیرهای تاثیرگذار به
گونهای مناسب شناسایی گردند ،مدیران و برنامهریزان با صرف زمان و انرژی کمتر میتوانند نیل به موفقیت
ورزشی یک کشور را هدفمند کنند تا با هزینه بهینه ،بهترین عملکرد را از کاروان ورزشی متصور شد.
افراد خبره با قضلاوتهای ذهنی ،ممکن اسلت در شلرایط کمتر معلوم و بیشلتر نامطمئن به علت اسلتفاده از
معیلار و مالكهلای کیفی در مقلایسللله بلا ملدلهلای آملاری پیشبینی بهتری را انجلام دهنلد (فرنلانلدز ،جلاویر و
همکلاران  .)2019بررسلللیهای زیادی برای مقلایسللله این دو روش در زمینههای مختلف مانند پزشلللکی،
موفقیتهای دانشگاهی ،تصمیمگیری در تجارت ،پیشبینی وضعیت آب و هوا ،پیشبینیهای اقتصاد کالن،
نرخ تورم ،نتایج انتخابات سلیاسلی و  ...صلورت پذیرفته اسلت که در غالب آنها الگوهای آماری پیشبینی
بهتری کردهاند (انگچوآن ،وروات  20192و شلریدهار ،رنگاپا  .)20193تحقیقات متفاوتی صلورت گرفته اسلت
که در پیشبینی از روشهای دادهکاوی اسلللتفاده کردهاند و نتیجه آن پیشبینیها در مقایسللله با الگوهای
آماری بهتر بوده اسلت .انجام پیشبینی در ورزش نیز تحقیقاتی انجام شلده اسلت (فرناندز ،جاویر و همکاران
( ،)2019عیلدی و همکلاران ،)1394( ،زارعیلان و همکلاران ،)139۶( ،یوریکو ،رونلاللد ( .))2019در برخی
تحقیقلات ملاننلد محملدی ( ، )1390بویلر و اسلللنکلر ( ، )1999تلانلگ ،گوجین ( )2015و گودارد ( )2010از
روشهای آماری دیگری از قبیل رگرسلیون و یا مدلهای سلاده ریاضلی اسلتفاده کردهاند .اکثر تحقیقاتی که
در زمینه پیشبینی انجام شلده اسلت یا فاقد روش مناسلب جهت پیشبینی پدیده مورد نظر هسلتند و یا از
تکنیکهای سلاده و دادههای محدود به یک دروه زمانی خاص اسلتفاده کردهاند .با توجه به غیر خطی بودن
مقولههای مورد بررسللی در این پژوهش میبایسللت از روشهای غیر خطی اسللتفاده نمود .و در تحقیقات
مختلف برای پیشبینی روشهای دادهکاوی از دقت بیشلتری برخودار بوده اسلت ،لذا در این پژوهش روش
دادهکاوی یادگیری عمیق استفاده گردید.
روششقناسقی پژوهش :در پژوهش حاضلر با اسلتفاده سلیسلتمهای خبره از روش دادهکاوی یادگیری
عمیق اسلتفاده شلد .این پژوهش به دو بخش کیفی (تعیین شلاخ هایی موثر بر مدال آوری در المتیک و
سللواالت کیفی از المتینها جهت تعیین پاسللخ به شللاخ های تعیین شللده) و کمی (جمعآوری اطالعات
شلاخ های کمی که توسلط خبرگان تعیین شلده بود) صلورت گرفت .در بخش اول مصلاحبه با  11خبره در
1
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- Yihui Ren
- Worrawat Engchuan

- Rangappa, Shreedhar

2
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حوزه المتیک تا حد اشلباع در پنج مولفهی اقتصلادی ،سلیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،فناوری و ورزشی صورت
گرفت .پس از مصاحبه  78شاخ موثر بر مدالآوری در المتیک مشخ شد ،که از میان آنها  24شاخ
کمی و  54شلاخ کیفی تعیین شلد .مولفه اقتصلادی  14شلاخ  ،سلیاسلی  12شلاخ  ،فرهنگی اجتماعی
 12شلاخ  ،فناوری  10شلاخ و ورزشلی  30شلاخ را به خود اختصلاص دادند .سلتس بازه زمانی المتیک
 2000تا  201۶جهت گردآوری دادهها تعیین شللد 54 .شللاخ کیفی از  30المتین به صللورت مقیاس 5
ارزشللی لیکرت سللوال شللد و از  0تا  4تبدیل به مقیاس کمی گردید .همچنین  24شللاخ کمی از طریق
کتلابخلانله و سلللایلتهلای مع تبر (بلانلک جهلانی ،سلللازملان بهلداشلللت جهلانی و مرکز اطالعلات و آملار ایران)
جمعآوری گردید.
دادههای جمعآوری شلللده بهصلللورت اعداد کمی به عنوان "دادههای ورودی" به سلللیسلللتم داده شلللد.
شللاخ های  78گانه دادههای ورودی بودند .تعداد مدال کسللب شللده در هر المتیک نیز به عنوان متغیر
مالك در سلیسلیتم وارد شلد ،که برای هر دوره الگوریتم اجرا گردید و سلتس با تعداد مدال واقعی کسلب شلده
آموزش دید که این مسللئله عالوه بر خبرهسللازی الگوریتم یادگیری عمیق به رفع خطای پیشبینی موجود
کمک کرد .در پایان با اسللتفاده از الگوریتم یادگیری عمیق تعداد مدال رشللته ورزشللی تکواندوی ایران در
المتیک توکیو به عنوان دادههای خروجی مشخ گردید.
یادگیری عمیق ) (Deep learningشاخهای از بحت یادگیری ماشین و هوش مصنوعی و مجموعه ای
از الگوریتم هایی اسلت ،که تالش میکنند ،مفاهیم انتزاعی سلطح باال را با اسلتفاده از یادگیری در سلطوم و
الیلههلای مختلف ملدل کننلد .مطلالعلات بلالینی نشلللان میدهنلد ،کله سلللاختلار مغز پسل لتلانلداران از معملاری
شلبکههای عصلبی عمیق بهره میبرد که در آن ،مفاهیم انتزاعی در الیههای مختلف ،به ترتیب از مفاهیم و
ویژگیهای سلاده تا مفاهیم سلطح باال ،در نواحی مختلف قشر مغز ،پردازش میشوند .ایده یادگیری عمیق با
الهام از سلاختار طبیعی مغز انسلان و به کمک امکانات و فنآوریهای جدید ،توانسلته اسلت در بسلیاری از
حوزههای مربوط به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ،موفقیتهای چشمگیری را کسب کند.
مهمترین مزایای یادگیری عمیق عبارتاند از:
▪
▪
▪
▪
▪

یادگیری خودکار ویژگیها
یادگیری چند الیه ویژگیها
دقت باال در نتایج
قدرت تعمیم باال و شناسایی دادههای جدید
پشتیبانی گسترده سخت افزاری و نرم افزاری
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▪

پتانسیل ایجاد قابلیتها و کاربردهای بیشتر در آینده

بلا این کله یلادگیری عمیق در سلللالهلای ابتلدایی توسلللعله خود قرار دارد ،املا رونلد تحقیقلات ،مقلاالت و
سلرمایهگذاری های شلرکتهای بزرگ در این حوزه ،نشلان دهنده گسلترش روز افزون کاربردهای یادگیری
عمیق اسلت .یادگیری عمیق تاکنون در کاربردهای گوناگون دادهکاوی ،پردازش تصلویر و صلدا ،رباتیک و
پزشلکی مورد اسلتفاده قرار گرفته اسلت .طبق پیشبینیهای مراکز علمی ،در سلالهای آینده ،بسلیاری از
تحقیقات ،کاربردها و مشاغل موفق ،به طور مستقیم یا غیرمستقیم از یادگیری عمیق بهره خواهند برد.
پس از تعیین شاخ ها که بصورت غیر خطی هستند و استخرا دادهها همه بصورت چندین الیه بودند و
ستس انتقال دادهها به یک دستهبندی کننده (کالسیفایر) صورت گرفت .دستهبندی کننده ،تمامی این
شاخ ها را با هم ترکیب میکند تا بتواند پیشبینی را انجام دهد .هرچقدر این سلسله مراتب الیهها بیشتر
(عمیقتر) باشد در نتیجه ویژگیهای غیرخطی بیشتری هم بدست میآید .به همین دلیل سعی شد از تعداد
الیههای بیشتری در یادگیری عمیق استفاده کنیم (در واقع بخش دوم یادگیری عمیق از همین اصل نشات
گرفته و اشاره به سلسله مراتب عمیقی دارد که در یادگیری ویژگیها کمک میکند) از طرف دیگر ویژگیهای
پیچیده را نمیتوان بصورت مستقیم از دادههای ورودی بدست آورد .میتوان از لحاف ریاضی نشان داد که
بهترین ویژگیهایی که میشود از یک داده با استفاده از یک الیه (بدون سلسله مراتب) بدست آورد فقط
لبهها 1و تودهها 2باشد .دلیل این امر هم را میتوان دادههای محدود از یک تبدیل غیرخطی ورودی دانست.
برای بدست آوردن و یا تولید ویژگیهایی که شامل اطالعات بیشتری هستند نمیتوان بصورت مستقیم بر
روی دادههای ورودی کار کرد و الزمه اینکار این است که شاخ های اولیه ورودی (مثل لبه ها و توده
ها) مجدد تبدیل شود تا شاخ های پیچیدهتری که شامل دادههای بیشتری برای تمایز بین کالسها مورد
نیاز هست بدست بیاد .نحوه کاری که در یادگیری عمیق مشاهده میشود در اصل ایده گرفته شده از مغز
انسان و نحوه کار  Visual Cortexدر مغز انسان میباشد .در مغز انسان نیز نورونهای مربوط به سلسله
مراتب اولیه در ویژوال کورتکس مغز اطالعاتی که دریافت میکنند حساس به لبهها و تودهها هستند و بعد
خروجی آنها در یک سلسله مراتب بعدی ادامه پیدا میکند تا اینکه نورونها به ساختارهای پیچیدهتری
حساسیت نشان میدهند.
يافتههای پژوهش :برای اطمینان از دقت الگوریتم پیشلنهادی اطالعات  78شلاخ تعیین شلده و متغیر
مالك که همان تعداد مدالهای طال ،نقره و برنز میباشللد را به سللیسللتم اعمال کرده و برای هر کدام از
المتیکها طی بازه  2000تا  201۶پیاده سلازی شلد .با این شلرایط که اطالعات هر المتیک با المتیکهای
قبل خود تجمیع میشلد .این مسلئله عالوه بر خبرهسلازی سلیسلتم اشلتباهات الگوریتم را نمایان میسلاخت .در
- Blob

1

2

- Edge
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پایان دادهها به عنوان ورودی وارد سللیسللتم گردید و در خروجی تعداد مدال المتیک توکیو مورد پیشبینی
قرار گرفت .خروجی سلیسلتم میانگین دقت پیشبینی برای روش یادگیری عمیق در ادوار المتیک ( 2000تا
 )201۶بر اساس شاخ های ورودی با استفاده از تابع کانولوشن عدد ( )83را نشان داد.

جدول ( :)1خروجی پیش بینی تعداد مدال رشته ورزشی تکواندو ایران در المتیک توکیو با استفاده از روش یادگیری عمیق

رنگ مدال

مدت زمان پردازش

خروجی دودویی

Medals

Out put

Out put

Out put

Out put

Time

Bronze

0

0

0

0

18:20:25

Silver

0

0

0

0

18:35:25

Gold

1

0

0

0

18:50:25

در تفسیر جدول ( )1باید بیان شود با توجه به دودویی بودن خروجی ،میبایست این زبان تبدیل به ده دهیی
شود .لذا پس از تبدیل خروجی به صورت جدول ( )2نمایش داده شد.
جدول ( :)2تبدیل خروجی دودویی به دهدهی تعداد مدال ایران در المتیک توکیو
رنگ مدال

تعداد مدال

در نتیجه

تبدیل به خروجی دهدهی

برنز

0

20×0 + 20×0 + 20×0 + 20×0

نقره

0

20×0 + 20×0 + 20×0 + 20×0

طال

1

23×0 + 22×0 + 21×0 + 20×1

بر طبق پیشبینی الگوریتم یادگیری عمیق با دقت  %83کشور ایران در المتیک توکیو موفق به کسب 1
مدال طال در رشته ورزشی تکواندو خواهد شد.
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بحث و نتیجهیییی :ورزشلکاران و متخصلصلان علوم ورزشلی برای کسلب کرسلیهای بینالمللی دسلت به
تالشهلای بزرگی میزننلد و بله همین دلیلل جلایگلاه نظلام پیشبینی در میلان رشل لتلههلای ورزشلللی برای
برنامهریزی امور آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اسلت .در مسلیر پیشلرفت کلیه شلاخههای علوم از
جمله علم ورزش ،پیشبینی نتایج و بررسللی عملکردها در کسللب موفقیتهای آتی ،نقش بسللیار مهمی در
بهرهبرداری از منابع مادی و انسلانی در دسلترس داشلته و بهطور روز افزونی اسلتفاده از سلایر علوم محاسلباتی
در این گونه پیشبینیها را توجیه میکند .سللالهای اخیر در علوم ورزشللی ،اسللتفاده از علم ریاضللیات و
شللاخههای نوین مهندسللی به کمک مدیران ،مربیان و صللاحبنظران آمده تا با بررسللی عملکرد کشللورها،
برنامهریزیهای دقیقتری برای آینده داشللته باشللند .با اسللتفاده از این روشهای علمی نوین میتوان با
شللناخت عوامل اثرگذار بر نتایج بدسللت آمده ،نتایج رویدادها و تعداد مدال کشللورها را نیز پیشبینی نمود.
اهمیت و جایگاه پیشبینی از منظر علم و دانش مدیریت برکسلی پوشلیده نیسلت و در جریان فرآیند مدیریت
علمی تصلمیمگیری صلحیح میتواند سلرمنشلا موفقیتهای بسلیار در آینده گردد که این تصلمیمات برپایه
پیشبینیهایی اسلت که از آینده متصلور میشلود .ورزش نیز مانند هر پدیده اقتصلادی ،سلیاسلی ،اجتماعی،
فرهنگی و فناوری از این مهم مسللتثنی نیسللت و برای توسللعه ورزش باید تصللمیمات صللحیح اخذ گردد.
پیشبینیهلای ورزشلللی از طریق اصلللول علمی ،راهکلارهلا و جهلتگیری منلاسلللبی را پیشروی ملدیران و
برنامهریزان ورزشلی قرار میدهد .موفقیتهای بینالمللی مخصلوصلا موفقیت در بازیهای المتیک بهصلورت
قابل توجهی برای بسللیاری از کشللورها مهم شللده اسللت .علیرغم اینکه کمیته بینالمللی المتیک اذعان
میدارد جدول مدالها نمی تواند نشانه شایستگی یک کشور بر کشور دیگر باشد ،سیاستمداران ،برنامهریزان،
اصلحاب رسلانه و مطبوعات ،مدالهای کسلب شلده در مسلابقات را به عنوان شلاخصلی از موفقیت بینالمللی
قلمداد میکنند (گنزالس ،کاملیا .)201۶ 1مطالعات متعدد ،دانش توسلللعه رشلللتههای ورزشلللی مورد توجه
کشلللورها را افزایش داده و کمکهای زیادی برای هر چه بهتر شلللناختن سلللیسلللتمهای این ورزشها و
عاملهای شلکلدهنده آنها صلورت گرفته اسلت (رن ،یهوویی  .)20192این موضلوع باعت افزایش تمایل و
مداخله مستقیم دولتها جهت توسعه این ورزشها از طریق سرمایهگذاری مالی قابل توجه شده است.
یکی از کاربردهای حیلاتی پیشبینی در ورزش که نیلاز به دقت زیادی دارد ،پیشبینی تعلداد مدال در المتیلک
اسلت .بهطور سلنتی ،نتایج مسلابقات با اسلتفاده از مدلهای ریاضلی و آماری و غالبا توسلط متخصلصلین آمار
انجام میشلود .با توجه به ماهیت خاص ویژگیهای مربوط به مسلابقات المتیک ،نتایج حاصلل از مطالعات
مختلف در این الگوریتم قابل مقایسله نیسلتند .با وجود اسلتفاده روز افزون از مدلهای یادگیری ماشلین برای
پیشبینی در ورزش ،مدل نسلبتا دقیق یادگیری عمیق میتواند الگوریتمی قابل قبول و مناسلب برای انجام
این کار باشلد .پیشبینی الگوریتم یادگیری عمیق با ضلریب اطمینان  %83برای تعداد مدال کسلب شلده در
المتیک ،به دلیل اهمیت باالی آن برای مدیران ،هواداران ورزش ،ورزشللکاران و مدیران اسللتراتژیک که به
2

1

- Yihui Ren

- Camila Gonzales
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 میتواند مناسللب و،دنبال دانش مفید و کاربردی برای اراﺋه اسللتراتژی هماهنگ و موفق در آینده هسللتند
 همچنین روش یادگیری عمیق الگوریتمی مناسب برای پیشبینی در ورزش به نظر.کاربردی در نظر گرفت
 زیرا خروجیهایی را تولید میکند که میتواند با اسللتفاده از ویژگیهای مناسللب و از پیش تعریف،میرسللد
 در این پژوهش الگوریتم یادگیری عمیق را برای پیشبینی تعداد مدال رشلته.شلده به واقعیت نزدیک باشلد
ورزشلی تکواندوی ایران در المتیک اسلتفاده کردیم و پیشلنهاد میشلود از این الگوریتم در دیگر زمینههای
.پیشبینی در ورزش استفاده گردد
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تعیین ارتباط بین ابعاد بازاریابی مشتری مدار با بهره وری اماکن ورزشی شهر تهران
2

 داود میادی،*1دکتی فیيده شیيفی فی
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 . 2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف  :هدف کلی این تحقیق تعیین ارتباط بین بازاریابی مشتری مدار با بهره وری اماکن ورزشی
شهر تهران بود.
روش کار :تحقیق حاضر توصیفی -همبستگی از نوع تحقیقات پیمایشی و به لحاف هدف کاربردی است.
در این تحقیق گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه بود .جامعۀ آماری این تحقیق را کلیۀ کارکنان مجموعه-
های ورزشی شهرداری تهران شامل  400نفر تشکیل دادند ،که براساس جدول مورگان از بین آنها  205نفر
به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد .در این تحقیق از پرسشنامه مشتری مداری دوناوان و همکاران
( )2004و بهره وری هرسی و گلداسمیت ( )1980استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها از
شاخ های آمار توصیفی ،آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هم زمان
استفاده شد.
يافته ها :نتایج نشان داد که بین بین مولفههای نیاز به مشتری نوازی ( ،)p=0/037 ،r =0/14۶نیاز به
استنباط نیازهای مشتری ( ،)p=0/001 ،r =0/531نیاز به خدمترسانی ( )p=0/001 ،r =0/377و نیاز به
ارتباط ( )p=0/001 ،r =0/273با بهرهوری اماکن ورزشی شهر تهران رابطۀ مثبت معنیداری وجود داشت.
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفههای نیاز به استنباط نیازهای مشتری ( ،)β=0/۶0نیاز به ارتباط
( )β=0/23و مشتری نوازی ( )β=0/20پیشبینی کنندة معنیدار بهرهوری بودند.
نتیجه یییی  :بنابراین ،به مسئوالن ورزش شهرداری تهران پیشنهاد میشود در راستای پیادهسازی فرهنگ
مشتری مداری در اماکن ورزشی از کارکنان در راستای بهبود عملکرد سازمانی و بهرهوری سازمان استفاده
کنند.
کلید واژه ها :بازاریابی مشتریمدار ،بهرهوری ،اماکن ورزشی شهر تهران

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در ورزش تکواندو با تاکید بر مربیگری هوشمندانه
غالم رضا یودرزی
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مربی و داور و قهرمان اسبق تکواندو

چکیده
هدف این مقلاله بررسلللی عوامل کلیلدی موفقیلت در ورزش تکواندو با تاکیلد بر مربیگری هوشلللمنلدانه بود.
روش شلناسلی :روش پژوهش روش کیفی بود که با توجه به شلیوه کیفی جمع آوری داده ها در مرحله اول
صلورت گرفت .جامعه آماری پژوهش ،خبرگان سلطح اجرایی در ورزش تکواندو و مطلعین دانشلگاهی بودند.
روش نمونه گیری در بخش کیفی ابتدا به شلللکل هدفمند و قضلللاوتی بود و در ادامه به منظور جمع آوری
اطالعات از روش نمونه گیری گلوله برفی اسلتفاده شلد .در این پژوهش با مصلاحبه از 21نفر از نمونه های
مورد نظر به اشللباع نظری رسللیده شللد .ابزار گردآوری داده ها مصللاحبه و اسللناد بود و بعد از کدگذاری و
شللناسللایی مضللمون ها ،برای طراحی و اعتبار بخشللی مدل اسللتفاده گردید .تحلیل دادهها با اسللتفاده از
روشهای تحلیل تم مرتبط انجام شلده اسلت .سلتس داده های حاصلل از بیسلت و یک مصلاحبه به روش
تئوری سلازی تحلیل تم کدگذاری و تجزیه و تحلیل گردید .یافته ها :نتایج حاصلل از تحلیل مضلمون نشلان
داد کله گروه بنلدی کلدهلا ،پلانزده مولفله اسلللت .مربیگری هوشلللمنلدانله از عواملل کلیلدی موفقیلت در ورزش
تکواندو بوده و دارای سله بخش اسلت که شلامل ظرفیت سلازی در مربیان آموخته های پیشلین آنالیز (تجزیه
و تحلیل) موقعیت .رقبا و غیره می باشللد .نتیجه گیری :با توجه به نتایج پژوهش ،چارچوب اراﺋه شللده می
تواند به عنوان ابزار تحلیلی ورزش تکواندو با تاکید بر مربیگری هوشللمندانه جهت مسللابقات  ،مبنای عمل
قرار گیرد تا به روشللی علمی و اصللولی به حل مشللکالت این حوزه از ورزش پرداخت .بدین ترتیب عوامل
کلیدی موفقیت در ورزش تکواندو (با تاکید بر مربیگری هوشللمندانه) اسللتخرا و تأیید شللدند و چهارچوب
پژوهش ترسلیم شلد و برازش آن تأیید گردید .به مدیران ورزش توصلیه می شلود برای موفقیت در مسلابقات
تکواندو به عوامل کلیدی موفقیت در ورزش تکواندو (با تاکید بر مربیگری هوشمندانه) توجه کنند.
واژیان کلیدی :ورزش تکواندو ،عوامل کلیدی موفقیت  ،مربیگری هوشمندانه
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تاثیر روان شناسی ورزش در ارتقاء سالمت روان ورزشکاران رشته تکواندو
نبی بستان
دکتیی روان شناسی ،استاديار دانشگاه

چکیده
مقدمه :شللکل پذیری شللخصللیت و افزایش انرژی روانی نقش مهمی در موفقیت و ایجاد انگیزه در بین
تکواندوکاران دارد و والدین باید در سلرمایه گذاری و همراهی با مربیان به مسلاﺋل تشلویق و تقویت فرزندان
خود بیشلتر توجه داشلته باشلند و الزم اسلت از مقایسله کردن با دیگران  ،انتظار بیش از حد ،دخالت در مسلاﺋل
فنی ،فشلللار آوردن بیش از حلد بله فرزنلدان خود پرهیز کننلد و در کنلار اهلداف بزرگ مربیلان و توانمنلدی
فرزندان خود نقش حمایت کننده خوبی را داشته باشند.
روانشللناسللی ورزش دانشللی میان رشللتهای اسللت که به بررسللی دادههای دو دانش حرکت شللناسللی و
روانشلناسلی میپردازد .این رشلته همزمان به بررسلی چگونگی تأثیر عوامل روانشلناختی بر عملکرد آدمی و
همینطور چگونگی مشلللارکت تأثیرات ورزش و تمرینهای ورزشلللی بر عوامل روانشلللناختی و جسلللمی
میپردازد .روانشللناسللی ورزش کاربردی به آموزش و راهنماییهای روان شللناختی برای افزایش عملکرد
میپردازد .از مهارتهای روانشللناختی که آموزش داده میشللود میتوان به تصللویرسللازی ذهنی ،مدیریت
انرژی ،نظم بخشیدن به هدفها ،گفتگو با خود اشاره کرد.
با توجه به نتایج پژوهشللهای مختلف نقش تکواندو در کاهش پرخاشللگری و افسللردگی در بین کودکان و
نوجوانان و همچنین رعایت اصللول علم تمرین ،ورزش تکواندو می تواند بر اسللاس نظم و آموزشللهای
سیستماتیک و هنر دفاع کردن از خود در کاهش پرخاشگری و افسردگی کودکان و نوجوانان موثر باشد.
روانشلناسلان معتقدند که فعالیت های تربیت بدنی و ورزش منظم با تربیت روانی آمیخته اسلت و هر تجربه
حرکتی یلا تغییر جسل لملانی ،یلک تغییر یلا تجربله روانی بله همراه دارد و بعنوان ابزار تربیلت  ،شل لکلل پلذیری
شخصیت و افزایش انرژی روانی نقش مهمی در موفقیت و ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان را دارد.تکواندو
می تواند خجالت ،ترس و پرخاشللگری کودکان را از بین ببرد و به نحو موثری از حسللاسلیت و نگرانی آنها
بکاهد.
روانشلناسلی ورزش یک ابزار بسلیار قدرتمند در پیروزی یک ورزشلکار به حسلاب میآید و تاکید روز افزونی
برآن می شلود .امروزه موفقیتهای ورزشلی تا حدود زیادی تحت تاثیر عوامل اسلترسزای معمول ورزشلی
قرار میگیرند و از این رو ،ورزشلکارانی میتوانند به موفقیت دسلت یابند که همزمان با آمادگی جسلمانی از
آمادگی روانی خوبی نیز برخوردار باشند.
نتیجه یییی و پیشقنهاد :با توجه به اهمیت و کاربرد روانشللناس ورزش در کنار مربیان فنی تکواندو و
توجه به کاهش مشلکالت رفتاری و پیشلگیری از افزایش اسلترس و اضلطراب ورزشلکاران ضلروری به نظر
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می رسلد که روان شلناس ورزش بصلورت منظم در اردوهای تیم های ملی و حتی از تیم های پایه حضلور
داشته باشد.
روانشلناس ورزشلی می تواند برای ورزشلکاران با اسلتفاده از دانش و تخصل خود در رسلیدن به موفقیت و
سکوی قهرمانی نقش مهمی ایفا کند و در شرایط امروزی علم روانشناسی یک ضرورت و قلمرو آن در حال
گسترش است .
منابع:
 .1ریاحی فارسلانی ،لیال .فرخی ،احمد .فراهانی ،ابوالفضلل .شلمسلی پور ،پروانه( .)1392تاثیر آموزش هوش هیجانی
بر مهارتهای روانی نوجوانان ورزشکار .نشریه رشد و یادگیری حرکتی40-25 :)4(،
 .2محبی ،محمود .زارعی ،سللحر.صللحبتیها ،محمد( .)139۶رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و سللرسللختی
ذهنی در تکواندوکاران لیگ برتر .مجله مطالعات روانشناسی ورزشی12-1 :)21( ،
 .3گنجی ،حمزه .)138۶( .روانشناسی عمومی ،تهران:ساواالن.
4. www.sportpsychologytoday.com
5. Bar-on, R. (2005). The Bar-on model of emotionalsocial intelligence.
Extremer (guest Editors), Special issue on emotional intelligence. Journal
of Psychology,17
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Abstract
Quality of sports skills can increase in the shadow of research,
improvement of science and science communication. The levels of
competition are approach to each other. The athletic who attention to the
finer factor can get better results (Kim, 1371). When the competition
exist at the level of hundredths of seconds pulled, so scientific principles
of physical education and programming are very clear and help the
athletics to achieve the higher physical quality and competition ability
(Fax, 1390).
Therefore, tactics, technique and physical and mental readiness are
important in Taekwando as well as other sports. Therefore the current
research done by library resources and references of sports science and
using these resources can improve the goal of Taekwando.
Introduction:
Review progress and improve records, skills, techniques and tactics of the sport
in the past few decades was the sign of expansion of scientific infrastructure
and knowledge of researchers and athletic trainers. Scientific findings in this
field have an important role in regulation and implementation of heroes sport
programs. (Keshavrz, farahani, 1391). Sport science can increase mobility
ability of human, but what should we do if we want this ability to reach the
ideal boundary and continuous. In this connection, practicing the principles that
fit with your movement and physiological needs is an important factor.
Psychological skills such as motivation, self-confidence, concentration,
illustration and etc have an important role in implementation of Taekwondo
skills. In addition to the explanation of psychological skills in sport and its
importance, it can discuss about its application in improvement of Taekwando
and how to design the sport for athletics and involving in competition of year.
Conclusion:
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Depending on the impact of short, fast or strong beating -Taekwondo is
different from other martial arts such as Aikido. From the perspective of
psychology, the mental skills are inherent in Taekwondo. Park & Si Born
(1997) believed that ((final goal of Taekwando is achieving the mental status
in which the athletics are conscious about the change of environment and he
can response to these changes)). Coaches are trying to attention the motivation
and desire to compete and fighting spirit and confidence high marks. Coaches
are considering the concentration and illustration ability as important factors.
Motivation is important factor from coach point of view that creates desire and
competition spirits. Venture, self-confidence, concentration and illustration are
the others priorities.

Keywords: Mental Skills, Procedures, Taekwondo
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طراحی نظام باشگاه داری حرفهای ورزش تکواندو کشور
3

حجت کاظمینی ،1دکتر زینت نیک آیین ،*2دکتر علی زارعی

 -1گروه مدیریت ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
* -2گروه مدیریت ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
 -3گروه مدیریت ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی نظام باشگاهداری حرفه ای ورزش تکواندو کشور بود .پژوهش حاضر از
لحاظ هدف بنیادی ،از نظر روش شناسی کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد میباشد .جامعه آماری این
پژوهش را اسناد منتشر شده پیرامون مبحث باشگاهداری حرفهای ورزش تکواندو و  13نفر از صاحبنظران
تشکیل دادند .برای انتخاب نمونه از چنین جامعهای از نمونهگیری هدفمند که روش نمونهبرداری
غیراحتمالی است استفاده شد .در ادامه برای کفایت نمونهگیری از نمونهگیری نظری استفاده گردید .ابزار
جمعآوری دادهها در این پژوهش مصاحبه عمیق بود .برای روایی و پایایی اندازهگیری به هنگام کدگذاری

بازبینی انجام شد؛ طبقهبندی یا تأیید نتایج با مراجعه به مصاحبهشونده ها انجام و بدین ترتیب تحلیل
موارد کیفی انجام گرفت و در نهایت منابع مورد ارجاع کفایت الزم را داشتند .در این پژوهش به منظور
تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار مکسکیودا نسخه  2018بهره گرفته شد .نتایج کدگذاری باز بیانگر آن
بود که  86کد اولیه حاصل از تحلیل مصاحبهها و اسناد به دست آمده است .نتایج کد گذاری محوری بیانگر
این بود که  11مقوله از این کدگذاری به دست آمد که به ترتیب شامل :طرح باشگاه ،درک محیط ،وظایف
قابل اجرای مدیر در محیط ورزشی ،مهارت های مدیریتی ،مدیریت منابع انسانی ،اقدامات بازاریابی ،روابط
عمومی ،امور فرهنگی ،امور مالی ،زیر ساخت و عوامل اثر گذار بر موفقیت میباشد .در نهایت یافتههای
حاصل از کدگذاری انتخابی شامل  4مفهوم (عوامل زمینهای ،عوامل پیش برنده ،عوامل توسعه دهنده و
موفقیت باشگاه) بود.
کلید واژهها :باشگاه داری ،ورزش حرفهای ،کشور ایران ،نظریه داده بنیاد.ورزش تکواندو
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مقدمه
ورزش یکی از مهمترین مقولههای جوامع مدرن صنعتی است که بخش اعظمی از جمعیت هر
کشور با اشکال گوناگون با آن سرو کار دارد .فعالیتهای ورزشی ،بخش عمدهای از زندگی اجتماعی
را تشکیل میدهد (هانسن ،و گوتیه .)16 ،1989 ،1نگاهی به روزنامهها و برنامههای تلویزیون نشان
می دهد که بخش قابل توجهی از اطالعات و زمان افراد در هر جامعه به ورزش اختصاص دارد
(غالمیترکسلویه ،نجفی ،فاطمی و رستگاری .)23 ،2013 ،فارغ از اثرات ساختاری و نهادین ،ورزش
عاملی برای سالمت و نشاط و هویت آفرینی در جامعه است .بیگمان ،گسترش جامعه و تمدن
اخیر موسوم به (فراغت) بی ارتباط با گسترش ورزش و بسط گونه و نهادهای مرتبط با آن نیست.
در بعد سیاسی ،می توان از ورزش به عنوان عاملی برای سرگرمی افراد به خصوص قشر جوان،
سرکوب احساسات سیاسی و سرپوش گذاشتن بر روابط قدرت در طبقه حاکم را یاد کرد .در چنین
زمینهای حکومت ها خود عامل مهم گسترش تبلیغ ورزش به منظور هدایت افراد به سوی آن و
بهرهبرداری سیاسی از آن خواهد بود (موسویپور.)120 ،2018 ،
میتوان گفت که ورزش نیز مانند دیگر عرصههای اجتماعی برای ماندگاری باید همواره در رشد و
توسعه خویش بکوشد و ابعاد و زوایای خویش را بسط و گسترش داده ،تثبیت و تقویت کند ورزش
حرفهای در جریان رشد و توسعه طبیعی تربیتبدنی و ورزش در جهان پا به عرصه وجود گذاشت
و اندک اندک تمامی اذهان را به خود مشغول ساخت و به عنوان صنعت با حرفهایی که میتوان از
طریق آن به درآمدزایی روی آورد مورد توجه همگان قرار گرفت (مول ،بیلیس و جیمسون،2005 ،2
147؛ پریچارد ،کوک ،جونز ،باسون ،سالیسبوری و هیکمن .)39 ،2019 ،3ورزش حرفهای به
فعالیتهای ورزشی و سازمان یافتهای گفته میشود که به صورت هدفمند ،به منظور کسب درآمد
برای توسعه ارزشهای اقتصادی و اجتماعی انجام میشود (هیکی و کلی .)479 ،2008 ،4میتوان
گفت که امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه
زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند (موتر ،و پاولوسکی .)325 ،2014 ،5برخی از مردم،
ورزشکار حرفهایاند و گروهی ورزشکار آماتور .گروهی طرفدار و عالقهمند به ورزش و دیدن برنامه-
ها ،مسابقات و نمایشهای ورزشی بوده ،و عدهای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را میگذرانند
(احسانی ،امیری و قرهخانی134 ،2013 ،؛ الهی ،سجادی ،خبیری ،ابریشمی.)204 ،2010 ،
1. Hansen, & Gauthier
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تکواندو یک ورزش رزمی کرهای و یکی از ورزشهای المپیکی است .تکواندو ورزش ملی کره
جنوبی و دارای بیشترین تعداد ورزشکار در میان ورزشهای رزمی در سراسر دنیا است .فنون
تکواندو از ورزش های سنتی تاریخ کره استخراج و پس ازجنگ جهانی دوم با کوشش استادان
هنرهای رزمی کره جنوبی در قالب یک ورزش رزمی مدرن به دنیای هنرهای رزمی عرضه شدهاست.
اگرچه این ورزش تأثیراتی از کاراته پذیرفته و شباهتهایی نیز با برخی سبکهای جنوبی کونگ
فو در آن به چشم می خورد ،اما استیل خاص این رشته دفاعی که متکی بر ضربات پا با حداکثر
قدرت است و بر حفظ فاصله فیزیکی با دشمن و طراحی فنون برای دور کردن مهاجم تاکید دارد،
آن را از تمام سبکهای رزمی موجود متمایز

میکند.

تكواندو در ايران
ورزش تکواندو در سال  1347به ایران وارد شد و در سال  1349اولین کالس آموزشی خود را با
حدود  75نفر شرکت کننده رسمیت داد .پس از قبولی  61نفر در این کالس ،تقریباً هسته اصلی
این ورزش در ایران شکل گرفت 11 .مرد کمربند مشکی 17 ،کمربند قهوه ای و مابقی در رده های
پائین تر حاصل برگزاری این کالس بود .در سال  1973فدراسیون جهانی تکواندو تأسیس شد و
در همان سال اولین دوره رقابت های قهرمانی جهان برگزار شد که ایران حضور نداشت .تکواندو
ابتدا زی ر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی فعالیت می کرد اما پس از چند سال در سال  1352به
صورت فدراسیونی مستقل درآمد .اولین رئیس فدراسیون تکواندو سرهنگ سرشار بود .اولین حضور
بین المللی تکواندو ایران مسابقات قهرمانی جهان در سال  1975بود که در سئول کره جنوبی
برگزار گردید و تیم ایران موفق به کسب یک مدال برنز توسط حسین بدیع زاده در وزن چهارم
شد .اولین مسابقات رسمی در ایران به سال  1357با عنوان قهرمانی کشور در سالن شهید افراسیابی
برگزار شد .مسابقات قهرمانی آسیا اقیانوسیه هم از سال  1974آغاز گردید که تیم ایران نخستین
بار در سومین دوره این رقابت ها در سال  1978حضور یافت که حاصل آن دو مدال نقره و پنج
برنز و کسب عنوان سوم بود .درخشان ترین حضور ایران در عرصه بین المللی ،جام جهانی لیون
در سال  2000بود که تیم ایران موفق شد برای نخستین بار در تاریخ ورزش تکواندو با پشت سر
نهادن کره جنوبی به مقام قهرمانی جهان دست یابد .از سال  1999تاکنون در مسابقات جهانی و
آسیایی همواره ایران پس از کره جنوبی قدرت دوم جهان و آسیا بوده است .افتخارات تکواندو در
عرصه جهانی ،بازیهای آسیایی و المپیک باعث شده که این ورزش در کنار وزنه برداری و کشتی با
اهمیت ترین رشته ورزشی در ایران باشد .نخستین مدال های طالی ایران در مسابقات قهرمانی
جهان توسط مجید افالکی و هادی ساعی در سال  1999بدست آمد .هادی ساعی درخشان ترین
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چهره تاریخ تکواندو ایران بوده است که عالوه بر کسب مدال طال در رقابت های قهرمانی جهان
( 1999و  )2005و کسب چهار نشان طالی رقابت های جام جهانی تکواندو در المپیک آتن موفق
به کسب نخستین طالی تکواندو ایران در المپیک شد.
ورزش حرفه ای به معنای ورزش برای کسب درآمد ،یک بخش اصلی از صنعت ورزش شده است
(بانا .)670 ،2019 ،1در صورتی که اقبال مردم از یک ورزش معین بسیار باشد ورزشکاران حرفهای
حقوق باالیی دریافت میکنند این حقوقها معموال از طریق فروش بلیط ،حق پخش تلویزیونی و
حمایت شرکتها تامین میشود .بر آورد میشود که بیش از نصف درآمد ناخالص که یک تیم
ورزشی ایجاد میکند به ورزشکاران حرفهای پرداخت میشود .همچنین از در آمد باشگاههای
حرفهای در کشورهای پیشرفته صنعتی نصیب مالکان ،مدیران ،مجریان و مربیان میشود (باالک و
رابینسون69 ،2009 ،2؛ گومز ،مارتین و اوپوزو .)2008 ،3امروزه تعداد تیمهای حرفهای در بیشتر
ورزشها و رشد تیمهای چند ملیتی در کشورهای مختلف رواج یافته است .اعضای تیمهای حرفهای
در عرصههای جهانی خرید و فروش میشوند در واقع ورزشکاران حرفهای همانند کاال برای عرصه
جهانی خرید و فروش میشوند .روند رشد ورزش حرفهای در دهههای اخیر فزاینده بوده است و
نشانی بر کند بودن این رشد وجود ندارد دولتها به خاطر درآمد حاصل از ورزش حرفهای معموال
از آن حمایت میکنند .در آمدهای مالیاتی از ورزشکاران و بخش ورزش حرفهای ،قسمت عمده
درآمد دولتها از ورزش حرفهای است (رضاییصوفی و همکاران .)110 ،2017 ،امروزه موفقیت
بینالمللی برای ورزشکاران یک کشور در رقابتهای بینالمللی و المپیکی به طور کلی تقویتکننده
وجهه و اعتبار آن کشور در سطح جهانی میشود .اندازهگیری موفقیت در بسیاری از رشتههای
ورزشی مهم به وسیله جایگاه امتیازی در ارتباط با آن رقابت تعیین میشود .هر چند فلسفه
بازی های المپیک مشارکت در آن بازیهاست نه برنده شدن و رقابت بین کشورها اما به هر حال
کمیته بین المللی المپیک از جدول مدالها که نشان دهنده موفقیت المپیکی کشورهاست استفاده
میکند (اونق .)109 ،2010 ،در چند دهه گذشته رقابت بین کشورها برای بردن مدالها در رقابت-
های بین المللی شدت باالیی به خود گرفته است .این امر منجر به این شده است که دولتها و
سازمانهای ورزشی کشورها در سراسر جهان میزان بودجه اختصاصی به ورزش قهرمانی و حرفهای
را افزایش دهند (مززی2016 ،4؛ هلسال و فورنرس .)12 ،2016 ،5به منظور موفقیت بینالمللی،
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سیستمهای ورزش حرفهای کشورها شدیدا متجانس و همگن شدهاند و همه آنها تقریبا از سیستم-
های واحدی پیروی میکنند (دارکو و مکینتاش .)367 ،2015 ،1بسیاری از کشورها نشان دادهاند
که افزایش بودجه ورزش قهرمانی و حرفهای میتواند منجر به افزایش کسب مدالها در بازیهای
المپیک شود .صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم ،یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار
میرود (آجرلو ،محمدکاظمی ،نادری خورشیدی ،قربانی.)254 ،2016 ،
در یک تحقیق بین المللی که توسط محققانی از کشورهای بلژیک ،هلند و انگلستان توسط کمیسون
ورزش انگلستان ( )2006انجام گرفت و رکن اصلی توسعه ورزش حرفهای شناسایی گردید که
عبارتند بودند از :حمایت مالی ،رویکرد جامع و یکپارچه به توسعه ورزشها ،مشارکت ورزشی،
استعدادیابی و توسعه سیستم ،حمایت شغلی از ورزشکاران ،تسهیالت و تاسیسات آموزشی ،تدارک
مربیگری و سیستم گزینش مربی ،رقابت بینالمللی و تحقیقات علمی (به نقل از رضاییصوفی،
 .)110 ،2017در پژوهشی باالک و رابینسون ( )2009عنوان کردند که محیطی که ورزشکاران را
از جنبههای مختلف حمایت میکند احتمال موفقیت بینالمللی ورزشکاران را افزایش میدهد و
همچنین خدمات سیستم ورزش حرفهای شامل ساختارهای استعدادیابی ،مسیرهای پیشرفت
ورزش ،حمایت ورزش علمی ،سیستم آموزش مربیان ،دسترسی به تسهیالت و تجهیزات،
رویکردهای ضد دارویی ،حمایت از زندگی غیر ورزشی و ساختارهای رقابتی میباشد (باالک و
رابینسون.)69 ،2009 ،
نتایج پژوهش دنیز و ینل )2013( 2نشان داد برای توسعه ورزش در جمهوری قبرس شمالی،
فدراسیونهای ورزشی مختلف و باشگاهها باید با مدارس ارتباط تنگاتنگ و همکاری مستمر داشته
باشند .آنها همچنین به نتیجه دست یافتند که سیاستهای کشور باید در جهت ایجاد چشم اندازی
مناسب برای توسعه حرفهایگری در ورزش و ایجاد انگیزه مناسب در ورزشکاران باشد .در همین
راستا براون و آرنولد )2019( 3نیز در نتایج پژوهش خود ایجاد پیوند بین بازیکنان و ایجاد ارتباط
با کادر فنی و باشگاه را از عوامل شرایط الزم برای پیشرفت و موفقیت در ورزش میدانند که از این
طریق محیطی یکپارچه و قابل اعتماد برای بازیکنان و کادر فنی به وجود میآید .نتایج پژوهش
محمدی و همکاران ( )2017نیز مؤید این است که فضا و تجهیزات ،مدیریت و برنامهریزی ،اعتبارات
و فراهم بودن زیرساختهای ورزش از مهمترین عوامل توسعه ورزش میباشند .کمپاپالناس و
کالمبا )2017( 4نیز بیان میکند که موفقیت ورزشی کارایی اقتصادی را به وجود میآورد و از این
طریق سودآوری باشگاهها بیشتر میشود .این در حالی است که روهدی و بروئر )2016( 5بیان
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میکنند که موفقیت مالی باشگاه ها ناشی از موفقیت ورزشی در سطح ملی و بینالمللی و همچنین
ارزش برند است .در همین زمینه و در پژوهشی که توسط پریرا )2018( 1و در باشگاه اروپایی در
بازه زمانی سال  2010تا  2017انجام شده است نشان داد که باشگاههایی که ثبات بیشتری در
امور مالی دارند میتوانند به نتایج بهتری در حوزه ورزشی دست پیدا کنند ،براین اساس باشگاهها
بایستی اهداف خود را در این راستا به روشنی مشخص سازند .نقدی ،کاغذیان و افشارپی ()2013
نیز در نتایج پژوهش خود نشان دادند که درآمد حق پخش رسانه ،بیشترین تاثیر را بر درآمد
باشگاهها دارد .اما غرباوی ( )2009در نتایج پژوهش خود بر اهمیت مسائل مالی در پیشرفت ورزش
در سطوح باشگاهی تأکید دارد .در همین راستا کنفدراسیون فوتبال آسیا )2016( 2برای پیشبرد
اهداف بلند مدت توسعه فوتبال در سطح قاره ،پنج معیار اساسی ورزشی ،ساختاری ،پرسنلی و
اداری ،حقوقی و مالی را به عنوان معیارهای اصلی حرفهای شدن در سرلوحه اقدامات خود قرار
داده است .کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال  2016جهت ارتباط مناسب با باشگاهها و داشتن
نظارت مستقیم بر آنها سیستمی را تحت عنوان برنامه مقررات صدور مجوز باشگاه کنفدراسیون
فوتبال آسیا طراحی نموده است که کلیه باشگاههای قاره آسیا میبایست اطالعات و اسناد
درخواستی را وارد این سیستم هماهنگ نمایند .بر این مبنا در معیار ورزشی ،صرف نظر از تمرکز
روی تیم اول باشگاه که شاکله حرفهای بودن باشگاهها در آن تبلور عینی مییابد ،تاکید روی وجود
آکادمی فوتبال و تیمهای مختلف پایه در باشگاهها است .بطوریکه تمامی باشگاههای خواهان مجوز
حرفهای میبایست دارای آکادمی فعال در تمامی ردههای سنی مورد تایید کنفدراسیون فوتبال
آسیا باشند .همچنین در معیار ساختاری ،زیرساختهای ورزشی و اداری مناسب برای باشگاهها
مدنظر است .این مهم در زیرساختهای ورزشی شامل امکانات استاندارد تمرینی و استادیوم مورد
تایید برای برگزاری مسابقات رسمی است .چرا که اساس فوتبال حرفهای بستگی تام به وجود
امکانات تمرینی و زمین مسابقه استاندارد دارد (مقررات صدور مجوز باشگاه کنفدراسیون فوتبال
آسیا.)2016 ،
با توجه به موارد اشاره شده میتوان گفت که در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی و به منظور ساماندهی امور باشگاههای ورزشی ،کاهش تصدیگری دولت ،رشد فعالیتهای
اقتصادی و اشتغالزایی در حوزه ورزش ،توسعه ابعاد مختلف ورزشی (همگانی ،قهرمانی و حرفهای)،
گسترش روح جوانمردی و اخالق در ورزش ،تسریع در اجرایی شدن سیاستهای کلی سالمت و
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حمایت از محیط زیست و ارتقاء سطح غرور و نشاط ملی ،طراحی نظام باشگاه داری ورزش حرفهای
ایران به عنوان یک اولویت مهم برای محقق مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
روششناسي پژوهش

پژوهش حاضر کیفی است که جامعه آماری آن را اسناد منتشر شده پیرامون مبحث باشگاهداری
حرفهای ورزش تکواندو و  13نفر از صاحبنظران تشکیل دادند .برای انتخاب نمونه از چنین
جامعهای از نمونهگیری هدفمند که روش نمونهبرداری غیراحتمالی است استفاده شد .در ادامه
برای کفایت نمونهگیری ،از نمونهگیری نظری استفاده گردید .ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش
مصاحبه عمیق بود .این پژوهش شامل چندین مرحله بود .بدینصورتکه پژوهشگر بعد از
پیادهسازی مصاحبههای انجامشده ،کدهای مفهومی را از متن مصاحبهها شناسایی کرد .متن
مصاحبهها تجزیه و تحلیل شد .تجزیه و تحلیل دادهها همزمان و بهطور مستمر با جمعآوری دادهها
انجام گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش نظریه داده بنیاد برای استخراج مفاهیم استفاده
شد .با استفاده از این روش ،مفاهیم آشکار و پنهان مشخص شدند .در این پژوهش ،سه مرحله
کدگذاری :کدگذاری باز ،1کدگذاری محوری 2و کدگذاری انتخابی 3اجرا شد:
کدگذاری باز :در کدگذاری باز ،متن هر مصاحبه چند بار خوانده شد و جمالت اصلی آن استخراج
شده و بهصورت کدهایی ثبت شدند .در کدگذاری اولیه ،پژوهشگر از کلمات مورداستفادة
مصاحبهشوندگان و کدهای داللتکننده (برداشتهای پژوهشگر از گفتهها) استفاده کرد .سپس،
کدهایی که به لحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند ،در یک دسته قرار گرفتند .در فرایند کدگذاری،
واحدهای معنایی از بیان و گفتههای مشارکتکنندگان که نشاندهندة تجارب آنها بود ،استخراج
شدند و پس از کدگذاری و خالصهکردن دادهها بر اساس تشابهات و تفاوتها ،طبقهبندی کدها
انجام گردید ،طبقات با هم مقایسه شدند و از تحلیل و تفسیر این دادهها ،درونمایهها یا مقولههای
انتزاعیتر استخراج شدند.
کدگذاری محوری :در کدگذاری محوری ،پژوهشگر یک مقولة کدگذاری باز را انتخاب میکند و
آن را بهعنوان مقوله یا پدیدة اصلی ،در مرکز فرایند قرار میدهد .سپس ،سایر مقولههای مرتبط با
آن را در آن دسته قرار میدهد .در این مرحله ،کدها و دستههای اولیه که در کدگذاری باز ایجاد
شدند ،با یکدیگر مقایسه شدند و عالوهبر ادغام موارد مشابه ،دستههایی که به یکدیگر مربوط
می شدند ،حول محور مشترکی قرار گرفتند .برای توسعة مفاهیم ،در مرحلة کاستن ،طبقههایی که
با هم ارتباط داشتند ،در یک طبقه قرار گرفتند.
1. Open Coding
2. Axial Coding

3. Selective Coding
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کدگذاری انتخابی :در این مرحله ،طبقهای که بیشترین فراوانی را داشت ،متغیر اصلی در نظر
گرفته شد.
در این پژوهش ،نظام باشگاه داری ورزش تکواندو کشور ،مقولة اصلی در نظر گرفته شد و بقیة
متغیرها ،حول محور آن قرار گرفتند .برای روایی و پایایی اندازهگیری به هنگام کدگذاری بازبینی
انجام شد؛ طبقهبندی یا تأیید نتایج با مراجعه به مصاحبهشونده ها انجام و بدین ترتیب تحلیل
موارد کیفی انجام گرفت و در نهایت منابع مورد ارجاع کفایت الزم را داشتند .در این پژوهش به
منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار مکسکیودا 1نسخه  2018بهره گرفته شد.
نتايج
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات ،برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی
برخوردار است .در این پژوهش پس از جمعآوری پرسشنامه ،دادهها با استفاده از نرمافزار مکس-
کیودا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
آمار توصیفی :در راستای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ابتدا به توصیف ویژگیهای جمعیت
شناختی نمونههای تحقیق پرداخته شد .بر اساس  13نمونه مصاحبه شونده در پژوهش تعداد 10
نفر ( 76/9درصد) مرد و تعداد  3نفر ( 23/1درصد) نیز زن بودند .در زمینه مدرک تحصیلی 4 ،نفر
( 30/8درصد) کارشناسی 6 ،نفر ( 46/1درصد) کارشناسی ارشد و  3نفر ( 23/1درصد) تحصیالت
دکتری داشتند .همچنین در زمینه شغل 3 ،نفر از مصاحبه شوندها ( 23/1درصد) اعضای هیئت
علمی 1 ،نفر ( 7/6درصد) مدیران باشگاه بانوان و  2نفر ( )15/4مدیران باشگاه آقایان 4 ،نفر (30/8
درصد) معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان 3 ،نفر ( 23/1درصد)
روسای فدراسیون بودند.
تحلیل دادهها :تحلیل دادهها با استفاده از سه روش کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
انتخابی که شرح کامل آن در بخش روششناسی آمد ،در جدول شمارة یک مشاهده میشود.

1. MAXQDA
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جدول  .1فهرست مجموعه کدهای اولیه برخاسته از دادهها
نشانگر

کد اولیه

نشانگر

کد اولیه

P1

فلسفه

P3

بیانه چشمانداز

P4, P6

بیانه مأموریت

P8,
P12
P4,
P13
P4, P5

محیط خارجی

محیط عمومی

P1, P8

اهداف

P1, P5

محیط کاری

P7, P12

سیاستها

P2, P6

محیطهای سیاسی

P4, P9

روشها و ساختار سازمانی

P13

تولیدات و خدمات پیشنهادی

P2, P5
P11,
P12
P4, P5

واکاوی بازار و طرح مالی

P7, P9
P11,
P12
P7, P8

اقتصادی

اجتماعی -فرهنگی

اعضاء

P1, P3

قانونی و فنی

محیط داخلی

جامعهشناختی

رقبا

هواداران
P2, P3
ادامه جدول  .1فهرست مجموعه کدهای اولیه برخاسته از دادهها

نشانگر

کد اولیه

نشانگر

کد اولیه

P9,
P10
P2, P7

تأمین کنندهها

P2, P5

مشتریان

وکالء

P5, P9

مدیران باید قوانین را اجرا کنند

P1, P3

گروههای ورزشی

P2, P13

مدیران باید همچنین از منابع
در اختیارشان آگاه باشند

P8,
P10,
P11,
P13

مدیران باشگاهها باید از تمام
دستورالعلملها ،خط مشیها و
قوانینی که برای اداره باشگاه وضع
شدهاند مطلع باشند

P6, P8

P5

برنامهریزی

P2, P5
P9,
P13
P1

ارزشیابی

P2, P4,
P6, P7
P8, P10
P11,
P13
P3, P6

مهارت فنی
سیستم پاداش مناسب
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باشگاه نیز باید دستورالعملی
شامل خط مشیها و سیاست-
های اجراییش داشته باشد
سازماندهی
رهبری
مدیریت اماکن
نیازها و اولویتهای باشگاه
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P1, P4

مهارت ادراکی

P6,
P11

مهارت انسانی

P3, P4
P1, P4
P5, P7
P11,
P12

P10,
P13

مدیریت جذب حامیان مالی

P2, P5

ترغیب افراد برای دستیابی به
اهداف

P4, P3

درک روشن از باشگاه

P3, P7

شایسته ساالری منابع انسانی

P4, P5

سمت نیروی انسانی

P2, P3

برنامه کاری

P9,
P10

هدف شغل

P4, P8

شناخت عملکردهای مختلف
سازمان

P11,
P13
P1, P4

روابط کاری ضروری

P7, P9

ناظر

جذب حامی مالی

P7, P8

طراحی پستهای چالشی

P7, P8
P2, P5
P7,
P11
P2, P3

فروش بازیکنان

P7, P10

فروش محصوالت تجاری باشگاه

بر قراری ارتباط با رسانهها

P2, P12

حمل و نقل

رویداد

P7, P8

حق پخش تلویزیونی

P4, P7

تشریک مساعی

P7, P8

شرکتهای تجاری به موفقیت
باشگاه کمک میکند

P9,
P10

سهامداران راه موفقیت باشگاه را
تسهیل میکنند

P11,
P12

ارتباط هواداران

P11,
P12

توانایی دید کلی سازمان

P8, P10

مسولیت اجتماعی

P2, P3

بانکها میتوانند به موفقیت باشگاه
کمک کنند

P11,
P13

کانون پیشکسوتان

P4, P8

فراهم آوردن شرح شغلی

P7, P8
P9

برگزاری کالس های اخالقی
برای بازیکنان و کادر فنی

P4, P9

مسئولیتهای ویژه

P1, P5

شفافیت مالی

P2, P7

نظارت کردن

P2, P6

شفافیت قرار دادها

P7, P9

شرایط افراد

P2, P3

فراهم کردن کمپ تمرین
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ادامه جدول  .1فهرست مجموعه کدهای اولیه برخاسته از دادهها
نشانگر

کد اولیه

کد اولیه

نشانگر

P1, P2
P7, P9
P11,
P13
P2, P7

مراجع قانونی و حقوقی عاملی موثر
در موفقیت باشگاه هستند

P1, P3

فراهم کردن ورزشگاه مسابقات

فراهم کردن محل اسکان تیم

P9, P13

توجه به ردههای پایه

P5, P12

فروش بلیط

P4, P7

فروش پوشاک و خدمات
ورزشی

P6, P9

هوادارن عاملی موثر در موفقیت
باشگاه هستند

P7, P9

رسانهها عاملی موثر در موفقیت
باشگاه هستند

P10,
P11

بازیکنان عاملی موثر در موفقیت
باشگاه هستند

P1, P7
P9, P12

دولت میتواند برای رسیدن به
موفقیت باشگاه کمک میکنند

P10,
P12

تالش برای همکاری مشترک

P7, P9

ارتباط با ذی نفعان

P5, P11

سیستم پاداش مناسب

P7, P10
P12,
P13

نیازها و اولویتهای باشگاه

پس از تلخیص اولیة دادهها و حذف جمالت زائد و تکراری از جمالت مصاحبه ،مفاهیم اولیه
مصاحبهها (مرحله کدگذاری اولیه) شامل  86کد اولیه بود.
جدول  .2استخراج مفاهیم و مقولهها
نشانگر
P1, P3, P5, , P12
P1, P2, P3, P5, P7, P11,
P4, P8
P2, P10, P4, , P13
P9, P4, , P5, P6, P12
P1, P2, P6, P8, P10. P12,
P13
P3, P7, P9, P11

مقوله

کد گذاری
انتخابی

طرح باشگاه
درک محیط

عوامل زمینهای

مدیریت منابع انسانی
زیر ساخت
اقدامات بازاریابی
امور فرهنگی
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P9, P10, P12, P13

روابط عمومی
امور مالی

P1, P3, P6, P8
P2, P4, P5, P9, P12, P13
P6, P8, P12, P13
P1, P3, P5, P7, P9, P10

وظایف اجرای مدیران در محیط
ورزشی
مهارتهای مدیریتی
عوامل اثر گذار بر موفقیت

عوامل توسعه
دهنده
موفقیت باشگاه

با استناد به یافتههای حاصل از کدگذاری انتخابی این عوامل در قالب  4مفهوم (عوامل زمینهای،
عوامل پیش برنده ،عوامل توسعه دهنده و موفقیت باشگاه) تجلی پیدا کرده است.
ارائه شماتیک کدهای انتخابی :برای نمایش کدهای انتخابی و قابل فهم بودن آنها الیههای
تفکیک شدهای را ارائه کرده و در نهایت بر اساس قرار گرفتن الیهها در کنار هم ،مدل نهایی
پژوهش به شرح زیر ارئه شده است.

شکل  .1مدل نهایی نظام باشگاهداری حرفهای ورزش تکواندو ایران
بحث و نتيجهگيری
باشگاههای ورزشی در حقیقت ،همچون کارگاهها و کارخانههای تولیدی برای صنعت ورزش کشور
به شمار میروند .با نگاهی به وضع موجود باشگاهها و صنعت ورزش ایران میتوان اهمیت تدوین
یک نظام جامع برای باشگاهداری را بیش از پیش نمایان ساخت .به منظور موفقیت در این کار باید
نخست هدف و انگیزهی باشگاهداری به درستی تعیین شود ،بر این اساس هدف این پژوهش طراحی
نظام باشگاهداری حرفهای ورزش تکواندو ایران بود .تجزیه و تحلیل یافتهها نشان داد که طراحی
نظام باشگاه داری حرفهای ورزش تکواندو ایران بر مبنای عوامل مختلفی قرار دارد .زمانی که
مکانیسم اثر این عوامل را بهدرستی شناسایی و تشخیص دهیم میتوان شاهد رشد و بالندگی نظام
باشگاه داری ورزش تکواندو در رشتههای مختلف ورزشی بود .در ادامه این عوامل به صورت جداگانه
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مطرح و در ارتباط با آنها به بحث پرداخته میشود .با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان گفت
که برای اینکه یک باشگاه تبدیل به یک باشگاه حرفهای شود نیاز به؛  )1عوامل زمینهای )2 ،عوامل
پیش برنده و  )3عوامل توسعه دهنده میباشد .همچنین برای رسیدن به موفقیت باشگاه هشت
عامل تاثیرگذار استخراج شد.
عوامل زمینهای :عوامل زمینهای شامل طرح باشگاه -درک محیط -مدیریت منابع انسانی و زیر
ساخت میباشد .نتایج بدست آمده از این بخش با پژوهشهای باالک و رابینسون ( ،)2009پریرا
( )2018و محمدی و همکاران ( )2017همخوانی دارد.
طرح باشگاه :سندی نوشته شده است که تمام جوانب اهداف و ساختار باشگاهها را به هم ارتباط
میدهد .طرح فلسفه ،چشمانداز و مأموریت باشگاهها را به هم مرتبط میسازد و خدماتی را که
باشگاه فراهم میآورد و کسانی که دریافتکننده خدمات هستند ،اهداف ،ساختارهای سازمانی و
تجاری ،جریان درآمد و هزینههای عملیاتی و تجهیزات مورد نیاز را تعریف میکند .عناصر اصلی
طرح :شامل فلسفه ،بیانه چشمانداز ،بیانه مأموریت ،اهداف ،سیاستها ،روشها و ساختار سازمانی،
تولیدات و خدمات پیشنهادی ،واکاوی بازار و طرح مالی میباشد.
درک محیط :باشگاههای ورزشی در خالء به فعالیت نمیپردازند ،عوامل داخلی و خارجی زیادی
باشگاهها را در دستیابی به اهدافش کمک میکنند و یا آن را از این راه باز میدارند .مدیری که از
این عوامل محیطی آگاه نباشد ،محکوم به شکست خواهد بود .محیط خارجی :محیط خارجی
شامل محیطهای عمومی و کاری میشود .محیط عمومی آن محیطی است که ممکن است بر
عملیات یک سازمان ورزشی تأثیر مستقیم نداشته باشند اما گاه میتواند روی تصمیمات سازمان
اثر گذار باشد .عناصر محیط عمومی شامل :محیطهای سیاسی ،اقتصادی ،جامعهشناختی،
اجتماعی -فرهنگی ،قانونی و فنی میباشد .مثالً در مورد تأثیرات محیط سیاسی ،مقامات محلی به
باشگاه ورزشی قول میدهند که زمینی را به قیمت یک میلیارد در سال به باشگاه اجاره دهند تا
باشگاه بتواند اماکن جدیدی در آن احداث کند .حال اگر سیاست مدارانی که به باشگاه عالقه دارند
و این قول را به آنها دادهاند ولی در دوره بعد انتخابات رأی نیاورند و سیاستمداران جدید برای
زمین مذبور برنامه دیگری داشته باشند ،آن گاه اماکن از دست میرود .این مثال ،تأثیر سیاست بر
دستیابی باشگاه به اهدافش را نشان میدهد .با این حال محیط کاری باشگاه نسبت به محیط
عمومی آن بسیار مهمتر است .عناصر محیط کاری به طور کامل و مستقیم بر باشگاه و دستیابی به
اهداف آن تأثیر میگذارند .رقبا ،مشتریان ،اعضاء ،هواداران ،تأمین کنندهها ،وکالء ،گروههای ورزشی
جنبههای مختلف محیط کاری را تشکیل میدهند .محیط داخلی :در کنار عوامل خارجی ،باشگاهها
باید به عوامل درونی که بر کار آنها اثر میگذارد نیز توجه نمایند .این عوامل محیط داخلی را
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تشکیل میدهند .مدیران باشگاهها باید از تمام دستورالعلملها ،خط مشیها و قوانینی که برای
اداره باشگاه وضع شده اند مطلع باشند .مدیران باید قوانین را اجرا کنند .باشگاه نیز باید
دستورالعملی شامل خط مشیها و سیاستهای اجراییش داشته باشد .مدیران باید همچنین از
منابع در اختیارشان آگاه باشند.
مدیریت منابع انسانی :مدیران باشگاهها نیازمند تصمیمگیری در مورد مسائلی هستند که چه کسی
را استخدام کنند تا مطئن شود که استخدام شدگان جدید برای پیشرفت باشگاه تالش میکنند.
در بیشتر اوقات فرایند استخدام ،طرحهای ارزشیابی و یا سیستم پاداش در باشگاهها چندان
مشخص و روشن نیست .این موضوع میتواند به استخدام کارکنان نامناسب منتهی گردد و مدیران
متوجه نمیشوند که کارکنانشان وظایف خود را به خوبی انجام میدهند یا خیر؟ مدیریت منابع
انسانی در محیط باشگاههای ورزشی شامل درک روشنی از باشگاه ،نیازها و اولویتهای آن در
زمینههای نظیر ،فرایند استخدام و به کار گماردن کارکنان مناسب برای پستها در زمان کافی،
فراهم آوردن شرح شغلی (تهیه شرح شغل موضوع بسیار مهمی میباشد .چرا که امکان اماکن نظاتر
بر داوطلبان شغل را فراهم می آورد .اجزای یک شرح شغل شامل عنوان :عنوان یک شغل باید با
سطح و وظایف آن شغل مرتبط باشد .عنوانهای مانند مدیر عامل ،مدیر مربیان ،معاون مدیر ،مدیر
بازاریابی و  ،...ناظر :شرح شغل باید نشان دهد که کارمند به چه کسی گزارش میدهد و چه کسی
او را هدایت و ارزشیابی میکند .در سازمانهای بزرگ با سطوح مختلف معموالً یک کارمند گزارش
خود را مستقماً به مدیر عامل یا هیات مدیره ارائه نمیکند ولی در باشگاههایی که ساختار سازمانی
سادهای دارند ممکن است تمامی کارکنان به مدیر باشگاه و یا هیات مدیره گزارش دهند .هدف
شغل :همانند بیانیه ماموریت ،هدف شغل بیان میکند که چرا این شغل وجود دارد و فردی که در
این پست منصوب میشود چه کاری برای سازمان انجام میدهد .مسئولیتهای ویژه :این
مسئولیتها نشان دهنده وظایفی هستند که به شغل مورد نظر و به هدف آن مرتبط است .نظارت
کردن :اگر محتوای یک شغل دربرگیرنده نظارت باشد ،شرح شغل باید بیان کند که چه کارکنانی
و چه تعدادی از آنها باید مورد نظارت قرار بگیرند .شرایط افراد :این شرایط نشان دهنده تجارب
کاری ،سابقه سطح تحصیالت ،گواهینامهها و مهارتهای مورد نیاز برای انجام مسئولیتهای شغلی
مورد نظر می باشد .برنامه کاری :این برنامه بیان کننده ساعاتی است که از افراد انتظار میرود در
کار خود حضور داشته باشند .استانداردهای کاری :این استانداردها بیان کننده انتظارات هستند.
روابط کاری ضروری :یک کارمند باید با افرادی که ممکن است جزء ناظران و یا زیردستانش نباشند
چه در داخل و چه خارج از باشگاه ارتباط داشته باشد ).که به صورت صحیح انتظارات از آن پست
را برطرف سازد ،طراحی پستهای چالشی ،سیستم پاداش مناسب و پر کردن این بخشها میباشد.
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زیر ساخت :یکی دیگر از عوامل زمینهای و مهم در خصوص باشگاه داری حرفهای ورزش تکواندو
زیر ساخت بود .برای باشگاه حرفهای وجود زیر ساخت یکی از عوامل مهم تلقی میشود و عواملی
مثل  )1فراهم کردن کمپ تمرین )2 -فراهم کردن ورزشگاه مسابقات )3 -توجه به ردههای پایه
و  )4فراهم کردن محل اسکان تیم برای یک باشگاه حرفهای الزم و ضروری است در همین راستا
کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )2016در راستای پیشبرد اهداف بلند مدت توسعه فوتبال در سطح
قاره ،پنج معیار اساسی ورزشی ،ساختاری ،پرسنلی و اداری ،حقوقی و مالی را به عنوان معیارهای
اصلی حرفهای شدن در سرلوحه اقدامات خود قرار داده است .یکی از این عوامل زیر ساخت است.
که در این پژوهش هم زیر ساخت یکی از عوامل زمینهای نظام باشگاه داری حرفهای ورزش تکواندو
بود .بر این مبنا کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )2016در معیار ورزشی ،صرف نظر از تمرکز روی تیم
اول باشگاه که شاکله حرفهای بودن باشگاهها در آن تبلور عینی مییابد ،تاکید روی وجود آکادمی
فوتبال و تیمهای مختلف پایه در باشگاهها است .بطوری که تمامی باشگاههای خواهان مجوز
حرفهای میبایست دارای آکادمی فعال در تمامی ردههای سنی مورد تایید ای اف سی 1باشند .در
سیستم جدید نه تنها باشگاه ها مکلف به پیگیری تمرینات ورزشی با برنامه در راستای یک فلسفه
فوتبالی مدون  3تا  7ساله هستند ،بلکه در ضمن میبایست آموزشهای اجتماعی خارج از آن و
بویژه حمایتهای الزم پزشکی را نیز برای بازیکنان تیمهای رده پایه فراهم سازند .لذا مقرر گردیده
تا باشگاهها بطور مستند همه ساله ریز عملکرد آکادمی و رئوس برنامههای مهم سال بعد خود را
به ای اف سی طی گزارشی ارائه نمایند .در معیار ساختاری ،زیرساختهای ورزشی و اداری مناسب
برای باشگاهها مدنظر است .این مهم در زیرساختهای ورزشی شامل امکانات استاندارد تمرینی و
استادیوم مورد تایید برای برگزاری مسابقات رسمی است .چرا که اساس فوتبال حرفهای بستگی
تام به وجود امکانات تمرینی و زمین مسابقه استاندارد دارد (کنفدراسیون فوتبال آسیا.)2016 ،
عوامل پیشبرنده :عوامل پیشبرنده شامل  )1اقدامات بازاریابی )2 ،امور فرهنگی )3 ،روابط
عمومی و  )4امور مالی بود .این نتایج و مؤلفههای بدست آمده با پژوهشهای پریرا (،)2018
کمپاپالناس و کالمبا ( ،)2017روهدی و بروئر ( ،)2016محمدی و همکاران ( )2017و غرباوی
( )2009که در حوزه باشگاههای ورزشی صورت گرفته بود همخوانی دارد.
اقدامات بازاریابی :یکی از مهمترین عوامل پیشبرنده برای نظام باشگاه داری حرفهای ورزش تکواندو
وجود اقدامات بازاریابی در باشگاه میباشد .باشگاههای حرفهای میتوانند جذب حامی مالی -فروش
بازیکنان -فروش محصوالت تجاری باشگاه -پخش تلویزیونی -فروش بلیط و فروش پوشاک و
خدمات ورزشی منابع مالی و بازاریابی خود در تامین کنند چرا که امروزه ورزش به یک صنعت در
1. AFC
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آمدزا تبدیل شده است که با توجه به عالقه فراوان مردم به ورزش همواره در کانون توجهات
رسانهها ،شرکتهای تجاری و صاحبان دیگر صنایع قرار داشته است .باشگاههای حرفهای مهمترین
بخش این صنعت محسوب می شوند که ادامه حیات این صنعت وابستگی بسیاری به پابرجا ماندن
باشگاههای حرفهای ورزش تکواندو دارد .باشگاههای حرفهای زمانی قادر خواهند بود به حیات خود
ادامه دهند که بتوانند هزینههای خود را تأمین کرده و در آمدزا باشند .در هر صنعتی ،در آمد یکی
از مهمترین ارکان آن تلقی میگردد .صنعت ورزش با افزایش امکانات ارتباطی مانند ماهواره،
اینترنتی موبایل و رادیو ،ورود حامیان مالی ،تخصصی شدن فعالیتهای ورزشی و جذابیتهای
فراوان آن برای مردم ،فضای مناسبی را جهت فعالیتهای اقتصادی فراهم نموده است .میتوان
گفت که صنعت ورزش طی دهههای اخیر تغییرات فراوانی کرده است و باشگاههای حرفهای مانند
یک بنگاه اقتصادی قدرتمند به دنبال منابع و روشهای مختلف جهت کسب درآمد میباشند.
میتوان نتایج بدست آمده از این بخش را با پژوهش نقدی و همکاران ( )2013همخوان دانست.
آنها مطالعهای در زمینه تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر درآمد باشگاههای فوتبال انجام دادند و
بیان کردند که حق پخش رسانه ،بیشترین تاثیر را بر درآمد باشگاههای فوتبال دارد.
امور مالی :یکی از عوامل مهم و الزامات یک باشگاه حرفهای ورزش تکواندو که باید داشته باشد
امور مالی شفاف است .در این مطالعه شفافیت قراردادها و شفافیت مالی جز عوامل امور مالی بودند.
در همین راستا کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )2016معیار حقوقی و معیار مالی را برای باشگاههای
حرفهای فوتبال معرفی کرده است .در معیار حقوقی ای اف سی ،اسناد حقوقی باشگاهها مدنظر
است .این امر در ادامه فرایند تبدیل موسسات ورزشی سابق در قالب شرکتهای تجاری ورزشی
روند تکاملی خود را طی کرده است .در حقیقت وجود اساسنامه یا شرکت نامه معتبر ثبت شده و
منطبق با مقررات قانونی ،مدنظر فیفا و در سطح قاره مورد تاکید ای اف سی میباشد .در کنار این
سند حقوقی بنیادی ،قراردادهای ورزشی ،آئین نامه انضباطی و قواعد رفتاری و کرداری باشگاهها
نیز میبایست منطبق با قواعد فیفا ،ای اف سی و فدراسیون فوتبال هر کشوری تنظیم گردند.
همچنین در معیار مالی ،ای اف سی با تاکید بر هماهنگ سازی سال مالی باشگاهها با سال مالی
خود ،بدنبال شفافیت مالی میباشد .در این راستا بر مبنای درآمدها و هزینههای انجام گرفته ،تراز
مالی حسابرسی شده باشگاهها مورد بررسی موشکافانه کارشناسان مالی کنفدراسیون قرار میگیرد.
تراز مالی مثبت ،مالک مهم حرفهای شدن و اجازه شرکت در مسابقات باشگاهی کنفدراسیون آسیا
است (کنفدراسیون فوتبال آسیا .)2016 ،میتوان گفت که اکثر باشگاههای ایرانی دچار مشکل
هستند ،چرا که به جهت عدم دریافت حق پخش تلویزیونی مکفی و یا جذب حامی مالی مناسب
دارای تراز مالی منفی بوده و بدهکار هستند .همچنین در بحث مالی یکی دیگر از نقاط ضعف
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باشگاههای ایرانی ،عدم تخصیص واقعی بودجه به تیمهای پایه خود میباشد .از این رو جهت
حرفهای شدن یک باشگاه باید به امور مالی باشگاه نگاه ویژهای داشت .همانطور که در باال نیز بیان
شده نتایج این بخش با پژوهشهای پریرا ( ،)2018کمپاپالناس و کالمبا ( ،)2017روهدی و بروئر
( )2016همخوانی دارد.
روابط عمومی :یک باشگاه حرفهای باید دارای یک روابط عمومی خوب باشد تا بتواند از طیق روابط
عمومی ارتباط خود را با ذینفعان باشگاه بر قرار کند .در این پژوهش ارتباط با هواداران -ارتباط با
ذی نفعان -ارتباط با رسانهها جز عوامل مرتبط با روابط عمومی بود .روابط عمومی ورزشی یک
وظیفه مدیریتی مبتنی بر ارتباطات است که به تعیین مخاطبان کلیدی سازمان ورزشی ،ارزیابی
روابط مخاطبان و تقویت روابط مطلوب بین سازمان ورزشی و مخاطبان آنها میپردازد (استولد،1
2000؛ به نقل از قاسمی ،کشکر و قلعه .)46 ،2015 ،وظیفه روابط عمومی تسهیل در کسب نتایج
مطلوب است .می توان گفت که روابط عمومی ورزشی از ارکان جدایی ناپذیر سازمانهای ورزشی
است .باشگاههای حرفهای بهخصوص مدیران باید این حوزه غافل نشوند ،مدیرانی که از آموزش و
آشنایی با این حوزه غافل شوند دچار چالشهای فراوانی در روند مدیریتی خود خواهند شد .این
حوزه با خوشنامی سازمان ورزشی ارتباط دارد و در همه سازمانهای ورزشی ،خوشنامی اصلی
اساسی برای بقا و فعالیت است .از این رو باشگاهها جهت حرفهای شدن نیاز به روابط عمومی دارند.
امور فرهنگی :آخرین مرحله عوامل پیشبرنده در نظام باشگاهداری حرفهای ورزش تکواندو کشور،
امور فرهنگی است که شامل عواملی مانند مسولیت اجتماعی ،کانون پیشکسوتان و برگزاری کالس-
های اخالقی برای بازیکنان و کادر فنی میباشد .یکی از رسالتهای باشگاه حرفهای ورزش تکواندو
وجود امور فرهنگی در باشگاه میباشد.
عوامل توسعه دهنده :عوامل توسعه دهنده شامل دو عامل )1 :وظایف اجرای مدیران در محیط
ورزشی و  )2مهارتهای مدیریتی بود .نتایج بدست آمده با پژوهشهای دنیز و ینل ( ،)2013براون
و آرنولد ( )2019و محمدی و همکاران ( )2017همخوانی دارد .وظایف اجرای مدیران در محیط
ورزشی :فهم اصول مدیریت برای اجرای مدیریتی مؤثر در دنیای ورزش بسیار حائز اهمیت است.
چالدورای ) 432 ،2001( 2اظهار داشت ،اصولی که برای محیط ورزش بسیار کاربردی هستند
شامل :برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری و ارزشیابی میباشند .برنامهریزی= برنامهریزی اولین و
مهم ترین وظیفه مدیران ورزشی است که شامل ایجاد اهداف و تعیین مسیری برای دستیابی به
اهداف است .برنامه ریزان ،مدیرانی هستند که از شرایط محیطی آگاه هستند و میتوانند به طور
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موثر تجزیه و تحلیل کنند و شرایط آینده را پیشبینی کنند .همچنین مدیران ورزشی باید تصمیم-
گیرندگان خوبی باشند .برنامهریزی ،شامل انتخاب ماموریتها ،اهداف و اقداماتی برای دستیابی به
آنها است ،این امر نیازمند تصمیمگیری است .سازماندهی= هنگامی که یک مدیر ،برنامه کاری
ایجاد کرده است ،مرحله بعدی در چرخه مدیران ورزشی ،سازماندهی افراد و سایر منابع الزم برای
اجرای طرح است .سازماندهی ،باید به صورتی باشد که منابع و امکانات فیزیکی موجود را نیز در
نظر بگیرد تا درآمد را با کمترین هزینه به حداکثر برساند .سازماندهی را میتوان به عنوان نظم
بخشیدن فرآیند توزیع کار و منابع برنامهریزی شده در میان اعضای سازمان بیان کرد ،تا بتوانیم
به اهداف سازمان دست یابیم .رهبری= همانطور که سازمانها رشد میکنند ،ساختارهای پیچیدهای
را با نیاز روزافزون ،هماهنگ و کنترل میکنند .برای مقابله و مدیریت در چنین شرایطی ،رهبری
برای نفوذ افر اد برای همکاری در جهت هدف مشترک و ایجاد یک موقعیت برای واکنش جمعی
الزم است .رهبری ،مستلزم هدایت ،تأثیر و انگیزش کارکنان برای انجام وظایف اساسی است.
همچنین شامل منابع اجتماعی و غیر رسمی برای الهام بخشیدن به دیگران است .مدیران ورزشی
از طریق ایجاد انگیزه و تدابیر به اهداف سازمان دست مییابند .کنترل= مدیران ورزشی در همه
سطوح مدیریت دخیل هستند .دو تکنیک کنترل سنتی ،بودجه و حسابرسی عملکرد است .ممیزی
شامل بررسی فیزیکی و تأیید پروندههای سازمان و مدارک مورد نیاز میباشد .حسابرسی بودجه،
اطالعاتی را در مورد جایی که سازمان با توجه به رویکردهایی که برای برنامهریزی و کنترل مالی
دنبال میشود ،فراهم میکند ،در حالی که ممیزی سعی میکند تعیین کند که ارقام گزارش شده،
بازتاب عملکرد واقعی است .کنترل ،شامل اندازهگیری عملکرد در برابر اهداف و برنامهها و کمک
به انحرافات صحیح از استانداردها است .به عنوان یک حقیقت ،کنترل ،اجرای برنامهها را با تضمین
این که عملکرد ،از استانداردها منحرف نشده باشد ،تسهیل میکند .کنترل تنها به وضعیت مالی
سازمان محدود نمیشود ،بلکه در حوزههای مختلف مانند عملیات ،انطباق با سیاستهای شرکت
و سایر سیاستهای نظارتی ،از جمله بسیاری از فعالیتهای دیگر در داخل سازمان را شامل میشود.
به این ترتیب ،عملکرد مدیران ورزشی به طور موثر و گستردهای از وظایف و مسئولیت مدیران را
پوشش میدهد .اگر چه ماهیت و پیچیدگیهای کسب و کار در طول سالها تغییرات زیادی را
تجربه کردهاند ،ولی عملکرد مدیران ورزشی تغییری نکرده است.
مهارتهای مدیریتی :در درون یک باشگاه ورزشی سطوحی از مدیریت وجود دارد  -1سطوح عالی؛
 -2سطوح میانی و  -3سطوح اولیه .وظایف هر کدام از این سطوح بسته به اهمیت آن نسبت به
دیگری متفاوت است به طوری که هر طرح ،مهارتهای مدیریتی متفاوتی را میطلبد .مهارت فنی:
در یک باشگاه ورزشی شامل :مدیریت اماکن ،لیگ ،کمپ تمرین ،رویداد ،حمل و نقل و مدیریت
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جذب حامیان مالی میباشد .مهارت انسانی :تشریک مساعی ،ترغیب افراد برای دستیابی به اهداف،
تالش برای همکاری مشترک مهارت ادراکی :شناخت عملکردهای مختلف سازمان ،توانایی دید
کلی سازمان.
موفقیت باشگاه :برای رسیدن به موفقیت باشگاهها هم عواملی مانند؛  )1هوداران )2 ،دولت)3 ،
بازیکنان )4 ،رسانهها )5 ،شرکتهای تجاری )6 ،سهامداران )7 ،بانکها و  )8مراجع حقوقی و
قانونی میتوانند تاثیرگذار باشند .نتایجی که در این بخش نیز بدست آمد با نتایج پژوهشهای
رحیمی و همکاران ( ،)2017محمدی و همکاران ( ،)2017براون و آرنولد ( )2019و نقدی و
همکاران ( )2013همخوانی دارد .در همین زمینه فروست ،1معتقد بود که مدیر ،مربی ،ورزشکاران
(بازیکنان) و هواداران از مهمترین عوامل موفقیت یک تیم به شمار میرود (به نقل از بهرامفرد،
خبیری ،فریدونی و سیدی .)1395 ،با توجه به نتایج میتوان گفت که یکی از مهمترین عوامل
موفقیت باشگاههای حرفهای هواداران هستند .هر اندازه هوداران یک باشگاه بیشتر باشد و حمایت
آنها از باشگاه به نحوه احسن باشد بر موفقیت باشگاه اثرگذار است.
با توجه به مطالب گفته شده باید اذغان داشت که عوامل مختلفی در طراحی نظام باشگاه داری
حرفهای ورزش تکواندو ایران میتواند نقش داشته باشد که در این پژوهش سه عامل )1 :عوامل
زمینهای )2 ،عوامل پیش برنده و  )3عوامل توسعه دهنده شناسایی شدند و هر یک از این عوامل
میتوانند نقش بسزای در نظام باشگاهداری ورزش حرفهای ایران داشته باشند .امید است که نتایج
این پژوهش توانسته باشد گامی موثر در راستای حرفهای شدن باشگاههای ورزشی ایران بر دارد.
از آنجایی که عوامل زمینهای فرایند نظام باشگاهداری حرفهای را با چالش روبرو میکنند پیشنهاد
میگردد این عوامل مرتفع گردند .برای تحقیق چنین هدفی داشتن برنامه اصولی برای نظام باشگاه-
داری حرفهای ،و تخصیص منابع مالی کافی به امر باشگاهداری حرفهای ورزش تکواندو و برقراری
ارتباط سازنده بین نهادهای متولی میتواند مؤثر باشد .همچنین به موجب اینکه فرایند نظام
باشگاهداری حرفهای یک فرایند پیچیده ،زمانبر و هزینهبردار است و سرانجام آن الزم است برایند
مطلوب وجود داشته باشد پیشنهاد میگردد عوامل زمینهای و توسعه دهنده این فرایند بیش از
پیش تقویت شود .برای این منظور ال زم است از تجربیات کشورهای صاحب سبک در امر باشگاه-
داری حرفه ای استفاده شود ،امکانات و ابزار بروز تأمین گردد ،نیروی انسانی متخصص که بتواند در
امر باشگاهداری حرفهای فعالیت کند پرورش یابد.

1. Frost

179

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تکواندو

References:
1. Ajorlo., M., Mohamadkazemi., R., Naderi khorshidi., A, R., &
Ghorbani., M, H. (2016). Designing Organizational Structure for
Sport of I.R. of Iran, Sport Management Studies, 8(38), pp 231252. (Persian)
2. Baena, V. (2019). Global marketing strategy in professional
sports. Lessons from FC Bayern Munich. Soccer & Society, 20(4),
660-674.
3. BahramFard., H., Khabiri., M., Fereydoni., M., & Seyedi., S.
(2016). The Effect of Team Stability and Its Factors on Team
Success in Iranian Premier League Clubs, Journal of Sport
Management, 8(2), pp 169-187. (Persian)
4. Böhlke, N., & Robinson, L. (2009). Benchmarking of elite sport
systems. Management decision, 47(1), 67-84.
5. Brown, D. J., & Arnold, R. (2019). Sports performers'
perspectives on facilitating thriving in professional rugby
contexts. Psychology of Sport and Exercise, 40, 71-81.
6. Campa Planas, F., & Kalemba, N. (2017). Managing sporting
success and economic efficiency in the professional football:
Identification of determinant factors through the academic
literature. European Accounting and Management Review, 3(2),
45-64.
7. Chelladurai, P. (2001). Managing Organizations, for Sport and
Physical Activity. A System Perspective, Scotsdale: Holcomb
Hathaway Publishers. 432 pp.
8. Darko, N., & Mackintosh, C. (2015). Challenges and constraints
in developing and implementing sports policy and provision in
Antigua and Barbuda: which way now for a small island state?.
International journal of sport policy and politics, 7(3), 365-390.
9. Deniz, S., & Yenel, F. (2013). The Structural Analysis of Physical
Education and Sports System in The Turkish Republic of
Northern Cyprus. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89,
772-780.
180

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

10. Ehsani., M., Amiri., M., & Gharekhani., H. (2013). Designing and
developing a comprehensive system of professional sport in the
country, Sport Management Studies, 5(17), pp 125-135.
(Persian)
11. Elahi., A., Sajadi., S, N., Khabiri., M., & Abrishami, H. (2010).
Barriers to the Development of Attracting Financial Support
Spending in the Football Industry of the Islamic Republic of Iran,
Journal of Sport Management, 1(1), pp 189-202. (Persian)
12. Gharbavi, A. (2009). Identifying and Comparing the Viewpoints
of Supervisors, Coaches and Athletes on Factors Affecting
Gymnastics Progress in Khuzestan Province, MSc of Sport
Science, Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
13. Ghasemi, H., KashkarT S., GhaleT N. (2015). Sports Public
Relations (Organizational Communication Management),
Science and Motion Publications, Third edition, pp 46. (Persian)
14. Gholami Torkesaluye, S. Nagafi, A. Fatemi, A. Rastgari, M.
(2013). Identifying factors affecting the presence of football fans
in stadiums. Research in Sport Management, Volume 2(1): 2124. (Persian)
15. Gómez, S., Martí, C., & Opazo, M. (2008). The structural
characteristics of sport organisations: Differentiation within
elite Spanish professional football clubs.
16. Halsall, T., & Forneris, T. (2016). Challenges and strategies for
success of a sport-for-development programme for First
Nations, Métis and Inuit youth. Journal of Sport for
Development, 24.
17. Hansen, H., & Gauthier, R. (1989). Factors affecting attendance
at professional sport events. Journal of sport management, 3(1).
18. Hickey, C., & Kelly, P. (2008). Preparing to not be a footballer:
higher education and professional sport. Sport, education and
society, 13(4), 477-494.
19. Mazzei, L. C. (2016). High-performance Judo: Organizational
factors influencing the international sporting success.
20. Mohammadi., A., Kalateseifari., M., Farzan., F., Razavi., S.M.H.
(2017). Designing Paradigmatic Pattern of Sport Technical and
181

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تکواندو

Vocational Based on Grounded Theory, Research on Educational
Sport, 5(13), pp 215-30. (Persian).
21. MosaviPor., S. H. R. (2018). Dissolution of a professional player's
contract with a sports club (football) and a breach of contract
under Iranian law and international law. Ph.D. Thesis. Shahid
Motahari University. (Persian)
22. Mull, R. F., Bayless, K. G., & Jamieson, L. M. (2005). Recreational
sport management.
23. Mutter, F., & Pawlowski, T. (2014). Role models in sports–Can
success in professional sports increase the demand for amateur
sport participation?. Sport Management Review, 17(3), 324336.
24. Naghdi, Y., Kaghazian, S., & Afsharpey., A. (2016). Analysis of the
Economic Factors Affecting Income of Football Clubs (Selected
World Clubs), Journal of Development Economics and Planning,
2(1), pp 21-43. (Persian)
25. Onagh., M. (2010). Designing and Developing a Strategy for the
Development of Championship Sport in Golestan Province,
Master thesis., Payame Noor University. (Persian)
26. Pereira, T. M. V. (2018). The Relation of Financial Performance
and the Sports Performance in Football Clubs.
27. Pritchard, A., Cooke, D., Jones, A., Bason, T., Salisbury, P., &
Hickman, E. (2019). Professional sports teams: Going beyond the
core.
28. Rezaei Soufi., M., Farahani., A., & Shabani., A. (2017). The
Environmental Analysis of Professional Sports in Iran, Applied
Research of Sport Management, 6(1), pp 108-118. (Persian)
29. Rohde, M., & Breuer, C. (2016). Europe’s elite football: Financial
growth, sporting success, transfer investment, and private
majority investors. International Journal of Financial
Studies, 4(2), 12.

182

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

Hojjat Kazemini1, Dr. Zint Nikkeen2*, Dr. Ali Zarei3

1. Department of Sport Management, Central Tehran Branch, Islamic
Azad University, Tehran, Iran.
2. Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran Center, Tehran
Sport Management Department. (Author) *
3. Department of Sport Management, Central Tehran Branch, Islamic
Azad University, Tehran, Iran.

183

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تکواندو

Designed by Iranian professional Taekwondo
sport club system
Abstract
The main purpose of the present study was to design a system of
professional Taekwondo sport club in Iran. The purpose of this study is
fundamental to qualitative methodology by using fundamental data
theory. The statistical population of this study consisted of published
documents on professional Taekwondo sport club topics and 13 experts.
Purposeful sampling, which is a non-probability sampling method, was
used to select the sample. Then, theoretical sampling was used for
sampling adequacy. The data collection tool in this study was in-depth
interview. Measurement validity and reliability were performed when
coding the review; the results were categorized or verified by referring
to the interviewees; Confirmation of research collaborators including
supervisor; in this study, MAXQDA Version 2018 software was used to
analyze the data. The results of open coding indicated that 86 open codes
were obtained from the analysis of interviews and documents. The axial
coding results indicated that 11 categories of this coding were obtained
which included: The design of the club is the perception of the
environment, the executable duties of the manager in the sporting
environment, managerial skills, human resource management, marketing
practices, public relations, cultural affairs, finance, infrastructure, and
factors influencing success. Finally, findings from selective coding
included 4 concepts (contextual factors, driving factors, developer
factors, and club success).
Keywords: Clubs, Professional Sports, Iran, Foundation Data Theory,
Taekwondo sport
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