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 سخن رئيس همايش
 

ايران ما کشوری با سرمايه های بزرگ انساني در حوزه ورزش است که با بهره گيری از توانمندی ها و دانش اين 

گام های استواری در راه توسعه علمي کشور برداشت. از لزوم اهميت به حوزه ورزش همين بس سرمايه ها مي توان 

که امروزه در جوامع مترقي و سالمت دنيا، ورزش به عنوان يک پديده اجتماعي و عامل مهم اقتصادی مورد مطالعه و 

 پژوهش علمي قرار مي گيرد.

لش هستيم بهره گيری مديران ورزشي از دستاورد های آن و آنچه از برگزاری همايش های مديريت ورزشي به دنبا

مشارکت دادن بيشتر جامعه مديريت ورزشي در حوزه های علمي کشور و تالش در راه ساختن آينده ايده آل برای 

پژوهش های مديريت ورزشي مي باشد. اميدوارم با همت و تالش تمام عزيزان جامعه مديريت ورزشي کشور، دانش 

زشي تنها در مسائل تئوريک در ورزش مورد استفاده قرار نگيرد و به آن به عنوان يک تئوری منحصر به مديريت ور

 فرد و قابل اجرا در مسائل علمي نگاه شود.

 

 

 دکتر محمود گودرزی
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 همايش ريسخن دب

 
سابقه ای به قدمت علوم ديگر دنيای امروز دنيای پيشرفت علوم مختلف است. علم مديريت ورزشي شايد ظاهرا 

نداشته باشد اما از نگاه کاربردی قرن هاست در بطن محيط ها و مسائل ورزشي جاری بوده است. مديريت ورزشي در 

سال های اخير پيشرفت شايان توجهي پشت سر گذاشته است و جوانان و پژوهشگران در بسياری از کشورهای توسعه 

اين عرصه علمي از خود نشان داده اند. در اين ميان دانشجويان، پژوهشگران،  يافته استقبال و توجه بسياری به

مديران و عالقه مندان به حوزه مديريت ورزشي در کشور ما نيز با بهره گيری از توانايي ها و دانش خود به دنبال 

ه مديريت ورزشي ايفای نقشي در اثربخشي مثبت و مطلوب در رشد دستاوردهای علمي و در نهايت ارتقای جايگا

 کشور در جهان بوده است.

انجمن علمي مديرت ورزشي کشور در اين سال ها همواره سعي در حمايت از اين جامعه و گسترش فعاليت های آنان 

بوده است. ما با برگزاری پنجمين همايش انجمن علمي مديريت ورزشي کشور و ارائه دستاوردهای نوين علم مديريت 

دير از پژوهشگران اين حوزه، به دنبال ادای سهم خود در اين زمينه بوده ايم و اگر موفقي به ورزشي و معرفي و تق

دست آورده ايم مرهون نيروهای دانشي و مديريت بهينه کليه اساتيد، دانش پژوهان و همکاران خستگي ناپذير در 

نان و تالش های علمي و معنوی همه جامعه مديريت ورزشي کشور بوده است. در انتها اعتقاد دارم با عنايت ايزد م

 افراد فعال در حوزه مديريت ورزشي پر توان تر به اين مسير ادامه خواهيم داد.
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رزشي فوتبال منتخب ايران و جهانهای توسعه پايدار در استاديوم های ومقايسه مولفه  

 3، ناهيد اتقيا2، پرستو اصانلو1سارا سعادت
 از دانشگاه الزهرا ياماکن ورزش تيريارشد مد يدانش آموخته کارشناس -1

 دانشگاه الزهرا يورزش تيريگروه مد ارياستاد  -2
 دانشگاه الزهرا يورزش تيريگروه مد اريدانش  -3

 

 چکيده

 ،ازلحاظ هدف و جهان بود. پژوهش رانيفوتبال منتخب ا یهاوميدر استاد داريتوسعه پا یهامولفهايسه مقهدف از پژوهش حاضر 

 داريتوسعه پا اريبرتر جهان با مع يورزش  یها ومياستادمقايسه ای با رويکرد توصيفي تحليلي به ارزيابي  نيبوده، همچن یکاربرد

مرحله  ر،يمرحله تفس ف،يکه شامل چهار مرحله: مرحله توص یبرداف -جرج زد يپژوهش حاضر از روش بررس در پرداخت.

 5برتر خارج از کشور که شامل  فوتبال های ومياستاد، اين پژوهشنمونه های استفاده شد.  ،است سهيو مرحله مقا یجوار هم

مرسدس بنز آتالنتا  وميو استاد يشمال کره ید يآلمان، رانگنادو م انزآرنايآل ا،يتاليا روسي سن ا،ياسپان وکمپين ینام هابه  ومياستاد

های نمونه نيانتخـاب شدند. همچن یو اقتصاد ياجتماع ،يطيمح-ستيز یها شامل مؤلفه داريتوسعه پا یارهايکه براساس مع

 يو بررسمطالعه  قياز طر قيتحق یها بودند. داده زيامام تبر ادگاري وميدر تهران و استاد يو تخت یآزاد وميشامل استادداخل کشور 

ها  ها، اسناد موجود در کتابخانه ها و کتاب مجله رگرفته، مقاالت مندرج د انجام قاتيو تحق ها نامه انيپا ،ينترنتيمنابع معتبر ا

 یارهايدر مع ،برتر های وميبا استاد سهيداخل کشور در مقا های وميپژوهش حاضر نشان داد که استاد جينتا است. شده یآور جمع

از مواد خطرناک  ادهاستف ،يمصرف یهوا، انرژ يآلودگ زانيدر م ومياستاد یاثرگذار یها شامل مؤلفهکه  داريسعه پاتو يطيمح-ستيز

 وم،يدر ساخت استاد ريناپذ ديتجد های یو انرژ يعياستفاده از منابع طب رامون،يسبز پ یدرختان و فضا بيتخر ست،يز طيمح یبرا

باتوجه به  ،شونده افتيپسماندها و استفاده از مواد باز افتيپسماندها، باز ديکاهش تول ،ومياستاد یاز اتالف منابع انرژ یريجلوگ

 یارهايدر مع يمنتخب داخل هایومياستاد نيقرار دارند. همچن يفيضع يليدر سطح خمعيارهای مورد بررسي براساس توسعه پايدار 

مشارکت شهروندان  ،يالتيتوسعه تشک ،ياجتماع يهمبستگ ،ينگفره تيبر هو هاومياستاد یشامل: اثرگذار داريتوسعه پا ياجتماع

قرار دارد.  ترینييپا يليدر سطح خ اشتغالو  تيو فعال ياجتماع ييآن بر امکان جابجا ريتأث افراد و یتوانمندساز دار،يدر توسعه پا

در  يزندگ هاینهيآن، هز عيو توز یشهر یهابر درآمد هاومياستاد یشامل: اثرگذارکه  داريتوسعه پا یاقتصاد یارهايدر رابطه با مع

شتر به توسعه ورزش يب توجهو   دنبو لتيداخل کشور از دو هایو ورزشگاه هاومياستاد وجخردر آن شهر،  گذاریهيآن منطقه، سرما

 . در وضعيت بسيار ضعيف تری برخوردار بودندبرتر خارج از کشور  های فوتبال ومياستادبه به نسبت  انبانو

 استاديوم فوتبال، توسعه پايدار يد واژگان:کل
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Abstract 

The purpose of this study was to identify the components of sustainable development in selected football 

stadiums in Iran and the world and to provide a model. The present study is applied in terms of purpose. 

Also, this research with a descriptive-analytical approach comparatively evaluates the world's top sports 

stadiums with the criterion of sustainable development and provides a model for Iran in the period of 

1399. Methods The present study used the George Z.-F. Brady study method, which includes four stages: 

descriptive stage, interpretation stage, neighborhood stage and comparison stage. Also, according to the 

above-mentioned operational definitions, the variable of this research includes the top 5 sports stadiums in 

the world with the criterion of sustainable development and providing a model for Iran by defining the 

creation of a new idea; Or finding new solutions has been explored. This is a descriptive-analytical study 

and the statistical population of this study includes the top sports stadiums studied abroad, which include 

5 stadiums namely New Camp Spain, San Siro Italy, Allianz Arena of Germany, Rangnado Midi of North 

Korea and Mercedes-Benz Stadium of Atlanta. Including environmental, social and economic components 

were selected. Also, domestic examples included Azadi and Takhti Stadium in Tehran and Yadegar Imam 

Stadium in Tabriz. Research data has been collected through the study of authoritative Internet sources, 

dissertations and other research, articles in journals and books, documents in libraries. The results of the 

present study showed that domestic stadiums in comparison with top stadiums in environmental criteria of 

sustainable development, including the components of the stadium's impact on air pollution, energy 

consumption, use of hazardous materials for the environment, destruction of trees and surrounding green 

space, use of resources Natural and non-renewable energies in stadium construction, prevention of 

stadium energy waste, reduction of waste production, waste recycling and use of recyclable materials are 

at a very weak level according to the criteria under study based on sustainable development. Also, 

selected domestic stadiums in the social criteria of sustainable development include: the impact of 

stadiums on cultural identity, social solidarity, organizational development, citizen participation in 

sustainable development, empowerment of individuals and its impact on the possibility of social mobility 

and activity and employment at a very low level There is another. In relation to the economic criteria of 

sustainable development, including: the impact of stadiums on urban income and its distribution, the cost 

of living in that area, investment in that city, the number of stadiums and stadiums in the country from 

running and 2 Most of them are much less involved in the development of sports than the top stadiums 

abroad. According to the studies conducted and it is suggested that in order to improve the current 

situation of domestic stadiums in three aspects of environmental, social and economic, sustainable 

development criteria should be adapted to the surrounding environment for indoor stadiums by creating 

space. Green will affect the dimensions of the stadium structure and the surrounding environment in 

different scales. Also, in order to provide a model for stadiums in the country, first of all, public and local 

budgets for the construction of stadiums and the presence of teams in cities should not be done with the 

aim of creating economic benefits in cities and neighborhoods. In other words, spending on stadiums and 
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teams should not be expected to increase revenue or create employment in some economic activities such 

as restaurants, food and beverage stores, transportation, or some other occupation. There have been no 

Olympic or World Cup competitions in Iran so far, which can be attributed to the lack of sports facilities 

and stadiums equipped with criteria for sustainable development, as well as influential political factors. 

Also, in order to advance the goals of sustainable social development, by holding more competitions at 

the international and global levels and wider publicity, the ground for sustainable development in sports 

stadiums should be provided to improve the situation and eliminate social and cultural shortcomings of 

the country. The driving force behind balanced, proportionate and coordinated environmental, economic, 

social and cultural progress must be set in motion. Therefore, it is recommended that the country's sports 

managers and officials take effective steps for the sustainable development of sports by observing the 

above-mentioned issues. 

Keywords: Sports Stadium, Sustainable Development, Comparative Study. 
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 1های ايران و کانادا بهره برداری از فضاهای ورزشي دانشگاه

 2ناهيد اتقيا

 دانشيار گروه مديريت ورزشي دانشگاه الزهرا)س(
 چکيده

های ورزشي دانشجويان، بايد در فضاهای ورزشي استاندارد همراه با رعايت مالحظات فني و زيبا شناختي در طراحي و ساخت چنين انجام فعاليت

شد تا بتواند بهره برداری از اين اماکن را به حداکثر ممکن برساند، از اين رو هدف از انجام اين پژوهش، مطالعه نحوه مديريت بهره فضاهايي با

برداری از فضاهای ورزشي دانشگاههای منتخب کشور ) دانشگاههای الزهرا، تهران، صنعتي شريف، ، شهيد بهشتي، و اراک( همچنين، 

نادا ) دانشگاههای مونترال، مک گيل و کنکورديا(  بوده است که از طريق مصاحبه حضوری با مديران ادارات تربيت بدني دانشگاههای منتخب کا

آن دانشگاهها صورت گرفته، و ويژگي های مشترک و متفاوت دانشگاههای تحت بررسي در بهره برداری از اين فضاها بدست آمده است. مهمترين 

اين است که تمام دانشگاههای تحت بررسي با بحران کمبود منابع مالي مواجه اند اما مشکل مشترک دانشگاههای نتايج بدست آمده حاکي از 

فاقد طرح های اوليه طراحي و مهندسي چنين فضاهايي بوده اند و از مهندسين متخصص طراحي و ساخت فضاهای  "ايران، اين است که عمدتا

باعث شده تا در زمان بهره برداری از آنها، مديران و دانشجويان دچار مشکالت عديده ای شوند. در دانشگاهي استفاده نشده است و همين امر 

حاليکه در دانشگاههای تحت بررسي خارجي، عکس اين قضيه صادق بوده و فضاهای ورزشي دانشگاهها باالترين کاربردهای چند منظوره برای 

توجه به نتايج بدست آمده، پيشنهادات کاربردی و قابل اجرا از سوی محقق به دفتر طرح های دانشجويان و عموم مردم را به همراه داشته.  با 

 عمراني وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، برای بهبود وضعيت بهره برداری از فضاهای ورزشي دانشگاههای ايران، ارائه شده است. 

 

  ن، کانادا، ايرابرداری، اماکن ورزشي، دانشگاهبهره :هاي کليديواژه

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 العه کيفي مهندسي معماری فضاهای ورزشي دانشگاه های مط "اين مقاله برگرفته از هسته پژوهشي است که در دانشگاه الزهرا با عنوان 

انجام گرفته است. "منتخب جهان و ارائه مدل ساخت فضاهای ورزشي در دانشگاههای ايران  

2 سخنران کليدی   
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Operation of sports places of selected universities in Iran and Canada 

Nahid Atghia 

Assistant Professor of Sport Management Department at the Alzahra University 

Abstract: 

Students' sports activities should be done in standard sports spaces with technical and aesthetic 

considerations in the design and construction of such spaces so that administrators and students can make 

good use of these places. The purpose of this study was to study how to manage the use of sports facilities 

of selected Iranian universities (Al-Zahra, Tehran, Sharif, Shahid Beheshti and Arak Universities) as well 

as selected Canadian universities (Montreal, Mac Gill and Concordia) through face-to-face interviews 

with the directors of the physical education departments of those universities, and the common and 

different characteristics of these universities in terms of management of the use of these spaces have been 

obtained. The most important results show that all domestic and foreign universities are facing a crisis of 

lack of financial resources, but the common problem of Iranian universities is that they have largely 

lacked the initial design and engineering plans for such spaces and engineers specializing in the design 

and construction of university spaces have not been used. This has caused many problems for 

administrators and students while using them. In foreign universities, on the other hand, the opposite is 

true, and university sports spaces have the highest multi-purpose applications for students and the public. 

According to the obtained results, practical suggestions have been submitted by the researcher to the 

Office of Development Plans of the Ministry of Science, Research and Technology, to improve the 

operation of sports facilities in Iranian universities.  

Keywords: Operation, Sport Places, University, Iran, Canada 
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 ورزشي یدادهايرو یتوسعه اقتصاد ارائه مدل

 

 3،  هيوا بهرام فرد2، مهدی يزدان پرست 1احمد نصرالهي قديم

 ايران تهران، نور، پيام دانشگاه ورزشي، علوم گروه علمي هيات _1
1
* 

 کارشناس ارشد کارآفريني، دانشگاه تهران، ايران _2

 دکتری مديريت ورزشي، دانشگاه تهران، ايران _3

 دهچکي

 قيپژوهش حاضر ازنظر هدف با توجه به اهداف تحقي مي باشد که ورزش یدادهايرو یارائه مدل توسعه اقتصادهدف از اين پژوهش 

کيفـي انجـام شـد کـه بخـش      -مي باشد که به صورت کمي يشيمايپ -يفيتوص روش يقيتحق کرديو ازلحاظ رو باشد يم توسعه ای

نفـر   15مي با روش معادالت ساختاری و به شکل ميداني انجام گرفت. در بخش کيفي با متوالي و بخش ک-کيفي با رويکرد اکتشافي

از مديران و مسئوالن برگزارکننده رويدادهای ورزشي در سطح استان اذربايجان غربي بـه روش گلولـه برفـي در حـد اشـبای نظـری       

رويدادهای ورزشـي در اسـتان اذربايجـان غربـي      یربرگذا رانيگذاران و مد هيسرمانفر از  125مصاحبه شد و در بخش کمي از نظر 

ی اسـتفاده و  ريانتقال پـذ  و نانياطم تيقابلی و ريپذ دييو تا یرياعتبار پذاستفاده شد. در بخش کيفي برای تعيين روايي و پايي از 

گوی هشت عاملي به ترتيب در بخش کمي از روايي سازه و الفای کرونباخ بهره گرفته شد. يافته های اين تحقيق نشان داد که يک ال

(، 143/0(، زيـر سـاخت هـا)   154/0(، کيفيـت مسـابقه )  173/0(، تماشـاگران ) 181/0اولويت با بار عاملي عامل بازاريـابي و فـروش)  

مولفـه کـاربردی بـرای توسـعه      44( در قالـب  087/0( و محيطـي ) 114/0(، زير مرتبط با رويـداد ) 124/0اقتصادی و حمايت مالي)

د های ورزشي استان اذربايجان غربي ارائه کرده است که در نتيجه مي تواند بعنوان چهارچوبي اثربخش در توسـعه و  اقتصادی رويدا

 استقالل اقتصادی رويداد های ورزشي مورد توجه برگزارکنندگان قرار بگيرد.

 

 توسعه اقتصادی، رويداد ورزشي، مدل اقتصادی. :کليدی کلمات
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Provide a model for the economic development of sporting events 
 

Ahmad Nasrollahi Ghadim 1, Mehdi Yazdanparast 2, Hiva Bahram Fard 3 

1_ Faculty of Sports Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran * 

2_ Master of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran 

3_ PhD in Sports Management, University of Tehran, Iran 
Abstract 

The purpose of this study is to present a model of economic development of sporting events. Sequential 

and quantitative part was done by structural equation method and field form. In the qualitative part, 15 

managers and officials organizing sports events in West Azerbaijan province were interviewed by the 

method of snowball to the extent of theoretical saturation, and in the quantitative part, 125 investors and 

managers of sports events in West Azerbaijan province were used. . In the qualitative part, to determine 

the validity and reliability, validity and reliability, reliability and transferability were used, and in the 

quantitative part, structural validity and Cronbach's alpha were used. Findings of this study showed that an 

eight-factor pattern, respectively, with the factor load of marketing and sales factor (0.181), spectators 

(0.173), competition quality (0.154), infrastructure (0.143) , Economic and financial support (0.124), the 

following related to the event (0.114) and environmental (0.087) in the form of 44 components for the 

economic development of sports events in West Azerbaijan province, which can be considered as An 

effective framework for the development and economic independence of sporting events should be 

considered by the organizers. 
 

Keywords: Economic Development, Sport Event, Economic Model. 
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 ارزيابي ديدگاه مخاطبين از عملکرد شبکه راديويي ورزش در انتقال ارزش های اخالقي

 3، حميدقاسمي  2،هدی صادقي  1زهرا دژبان 

 شناسي ارشد مديريت راهبردی ورزشي مرکز آموزش عالي غير انتفاعي عالمه قزويني. دانشجوی کار1

 . کارشناسي ارشد مديريت رسانه ها ی ورزشي دانشگاه علم و فرهنگ2

 پيام نور کرجورزشي  . استاديار مديريت3

 چکيده

از رهگذر « رسانه اخالقي » و« رسانه ای  اخالق» اخالق،درحوزه رسانه ها، به ويژه اخالق رسانه ای دو مفهوم ترکيبي پر بسامد 

در حوزه رسانه ها ، به ويژه اخالق رسانه ای  از جمله موضاعاتي است « اخالق »توجه به نحوه تعامل اخالق و رسانه  پديد آمده اند 

ر انتشار مقاالت و که در محيط های علمي ما چندان مورد بحث عالمانه و دستمايه تحقيق روشمند قرار نگرفته است. اين نکته د

، اصول اخالقي و ضرورت اجرای آن ،رعايت موازين 1کتاب ها به روشني مشاهده مي شود . مراد از معيارهای ارزش های اخالقي

اخالقي اعتمادسازی بين حکومت ، شهروندان و مخاطبانت رسانه ها و انجام بهتر فعاليت  های حرفه ای و پايندی شهروندان به 

اجتماعي از يک سو ، پايبندی رسانه ها به اخالق و نهادينه شدن اخالق در رسانه ها از سوی ديگر است . تبيين اخالق عمومي و 

اخالق رسانه ها و از سوی ديگر ، وظيفه نظام سياسي را در اشاعه اخالق در رسانه ها و پايبندی آنها به اخالق اجتماعي را نشان مي 

امل و اخالق و رسانه باشد . حوزه فرعي از اخالق علمي است و خود عناوين و بخش های دهد اين مهم مي تواند مبنای درست تع

متعددی مثل اخالق روزنامه ، اخالق رسانه ای ، اخالق نقاشي و هنرهای تصويری ، اخالق در محتوای فيلم ، اخالق در نمايش 

تشار کتاب و اخالق در فضای مجازی را در بر مي تئاتری ، نگاری ، اخالق رسانه های سمعي و بصری ، اخالق در تاليف و ان

 (.1389گيرد)فوالدی ،

اخالق رسانه از شاخه های اخالق کاربردی است که در جهان کنوني با توجه به توسعه رسانه ها اهميت بيشتری پيدا کرده است . 

ونه واژه ها و اصطالحات به تعريف تک تک واژه ای مرکب است و معموال برای تعريف اين گ« اخالق رسانه ای »يا « اخالق رسانه »

اجزا مي پردازند . سپس به تعريف واژه مرکب اقدام مي کنند، اخالق رسانه ای از اخالق  کاربردی يا اخالق حرفه ای بنا بر اختالف 

رده ارتباطات انساني موجود در اين زمينه است و هر کدام تعريف خود را دارند . ارتباطات جمعي ، به عنوان يکي از عرصه های گست

شمول ، به دليل برجستگي موقعيت ،  يا ميانجي گری فناوری های رسانه ای نيز عالوه بر پإيرش اجتناب ناپذير اين اصل جهان

اهميت و حساسيت کارکردی ، گسترده و عمق و تاثير ، تنوی محصوالت ، تکثر و تعدد مخاطبان ، نقش محوری آن در بازخواني ، 

ويرايش ، و اشاعه فرهنگ ، بيش از ساير عرصه ها به ضرورت منابعت اختياری و يا اجباری از قواعد ارزشي ، باز توليد و 

دستورالعمل های اخالقي و الگوهای اخالقي و الگوهای رفتاری موجه و دارای پشتوانه های نظری فرهنگي محکوم شده اند)شرف 

 (. 1392الدين ،

عوامل دست اندرکار به ويژه سياستگزاران کالن در راديو با آموزش و آگاهي بخشي اخالق  اخالق حرفه ای رسانه اقتضا مي کند

گفتاری در اين رسانه ضمن دانستن مصاديق رذايل و فضايل اخالق و ادب و گفتار در راديو با تاکيد بر اخالق رسانه ای بتوانند 

د نظر را فراهم آورند.در نتيجه با توجه به اهميت بحث ارزش زمينه بهبود شرايط موجود و رسيدن به نتايج و اهداف اخالقي مور

های اخالقي مرتبط با ورزش مخصوصا در حيطه رسانه و خال کارهای پژوهشي در اين حوزه و از آنجايي که در ايران به موضوی 

ن زمينه احساس مي ارزش های اخالقي اجتماعي خصوصا در حيطه راديو توجه چنداني نشده است و شکاف بسيار بزرگي در اي
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شود، همچنين با توجه به اهميت روز افزون اين موضوی و لزوم فراگيری و داشتن ميزان قابل قبولي از ارزش های اخالقي رسانه 

 . )1395های ورزشي به خصوص برای افرادی که در اين حوزه فعاليت مي کنند)خيرالدين،

با توجه به متخصص بودن و فراواني جامعه موردبررسي يراساس جدول  پژوهش حاضرشامل کليه شنوندگان راديو ورزش بودند که

ان پژوهش از نوی پژوهش های توصيفي  نفر تعيين شد. 384مورگان کرجسي تعدا نمونه مکفي برای تعميم به جامعه به تعداد

ست.جامعه آماری برای تحليلي است که از روش پيمايشي برای انجام آن استفاده شده است پژوهش از نظر هدف ، کاربردی ا

نفر از  96نفر کارشناسان و اساتيد دانشگاهي شروط به شنيدن راديو ورزش ، 96نفر از مخاطبان راديو ورزش که شامل  420بررسي 

نفر مخاطبان راديو ورزش بودند که پرسشنامه پژوهش در اختيار همه آنها قرار گرفت . از  227خبرنگاران رسانه های پر مخاطب ، 

پرسشنامه ديگر قابل تحليل بود.خبرنگاران از رسانه های پرمخاطب ،  419پرسشنامه بازگشت داده نشد و  1مذکور تنها  تعداد

انجمن خبرنگاران ورزشي ، خبرگزاری برنا ، ايرنا ، فارس و کارکنان راديو ورزش و مخاطبان راديو ورزش بودند که از ميان جامعه 

 انتخاب گرديد. 96روه های مختلف راديو در سال آماری و قلمرو زماني و مکاني ، گ

 يافته های پژوهش

 با توجه به طبيعي بودن توزيع داده ها از آزمون تي تک نمونه ای استفاده شد. 

 جدول نتايج آزمون تي تک نمونه ای

 سطح معناداری tمقدار درجه آزادی ميانگين آماری ميانگين گويه ها

ارزشهای اجتماعي 

طب از ديدگاه مخا

 عام

 

43/3 

         

3 

 

 

419 

 

64/19 

 

01/0 

اخالقي از  ارزشهای

ديدگاه مخاطب 

 عام

 

64/3 

 

3 

 

419 

 

36/31 

 

01/0 

ارزشهای اجتماعي 

 از ديدگاه اساتيد

 

60/3 

 

3 

 

37 

 

74/6 

 

01/0 

اخالقي از  ارزشهای

 ديدگاه اساتيد 

 

81/3 

 

3 

 

37 

 

93/9 

 

01/0 

ارزشهای اجتماعي 

 رانازديدگاه خبرنگا

 

45/3 

 

3 

 

95 

 

70/9 

 

01/0 

اخالقي  ارزشهای

 ازديدگاه خبرنگاران

 

65/3 

 

3 

 

95 

 

19/15 

 

01/0 

 

با توجه به نتايج آزمون تي تک نمونه ای از ديدگاه مخاطب عام شبکه راديويي ورزش در انتقال ارزش های اخالقي و اجتماعي به 

، موفقيت شبکه راديويي ورزش در انتقال ارزش های  tتوجه به آماره طور معني داری عملکرد موفقي داشته است . همچنين با 
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اجتماعي بيشتر از انتقال ارزش های اخالقي بوده است .همينطور از ديدگاه اساتيد دانشگاهي شبکه راديويي ورزش در انتقال ارزش 

، از ديدگاه اساتيد دانشگاهي ، موفقيت  tه های اخالقي و اجتماعي به طور معني داری عملکرد موفقي داشته است. با توجه به آمار

شبکه راديويي ورزش در انتقال ارزش های اجتماعي بيشتر از انتقال ارزش های اخالقي بوده است.با توجه به نتيجه آزمون ، از 

رد موفقي ديدگاه خبرنگاران دانشگاهي شبکه راديويي ورزش در انتقال ارزش های اخالقي و اجتماعي به طور معني داری عملک

،  از ديدگاه خبرنگاران ، موفقيت شبکه راديويي ورزش در انتقال ارزش های اجتماعي  tداشته است . همچنين با توجه به آماره 

 بيشتر از انتقال ارزش های اخالقي بوده است.

 نتيجه گيری:

ن عام شبکه راديويي ورزش در انتقال ارزش باتوجه به نتايج حاصل از تحليل آزمون تک نمونه ای به منظور بررسي ، ديدگاه مخاطبا

های اخالقي و اجتماعي به طور معنا داری عملکرد مثبت داشته  و همچنين در انتقال ارزش های اجتماعي موفق تر بوده است. 

ديو همچنين نتايج به دست آمده از ديدگاه اساتيد پژوهش و نتايج حاصل آزمون تک نمونه ای و بررسي ديدگاه کارشناسان را

ورزش و خبرنگاران شبکه راديويي ورزش در انتقال ارزش های اخالقي و اجتماعي به طور معناداری عملکرد مثبت داشته و 

 همچنين در انتقال ارزش های اخالقي واجتماعي موفق تر بوده است . نتايج سواالت نسبت به هم رابطه معناداری داشته اند. 

 ای اخالقي، اجتماعيکلمات کليدی:شبکه راديويي ، ارزش ه
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Abstract 
Today, the media are the most powerful tool for promoting ideas and the most effective means of 

influencing cultures and attitudes into the hearts of societies. Radio is one of the most popular media in 

the world. Radio is a great medium for informing, informing, creating interest and influencing people's 

opinions. Sport, like other social phenomena, carries and carries the social and moral values of the society 

from which it originated and spread. In order to properly understand the goals and social function of sport 

and its true realization in the social structure, it should be considered as a phenomenon that has a value 

burden and leads to the development and strengthening of values or vice versa to impair values and 

impact The acceptability of value facts leads to the emergence and growth of counter-values. Sport as a 

phenomenon is closely related to social and moral values and this plays an important role in the 

production of culture and cultural structure of any society and in this regard is one of the most important 

phenomena of cultural transmission in the social structure that has an important place. In the formation of 

personality and the emergence of intellectual and spiritual talents of children and adolescents. Values are 

a kind of cultural criteria that express those general goals that are considered desirable in social life. 

Values provide the ultimate concept and legitimacy for the rules and regulations of social behavior. 
Ethics in the field of media, especially media ethics Two high-frequency combined concepts of "media 

ethics" and "moral media" have emerged through attention to the interaction of ethics and media "ethics" 

in the field of media, especially ethics The media is one of the topics that has not been widely discussed in 

our scientific environments and has not been the subject of methodical research. This point is clearly seen 

in the publication of articles and books. Ethical standards, ethical principles and the need to implement it, 

observe the ethical standards of building trust between the government, citizens and the media audience 

and better perform professional activities and citizens' adherence to public and social ethics on the one 

hand, media adherence to ethics and institutional The emergence of ethics in the media is on the other 

hand. Explaining the ethics of the media and, on the other hand, shows the duty of the political system in 

disseminating ethics in the media and their adherence to social ethics. This can be the correct basis for 

interaction and ethics and the media. The professional ethics of the media requires the actors involved, 

especially senior policymakers in radio, to educate and raise awareness of speech ethics in this media, 

while knowing the examples of vices and virtues of ethics, literature and speech in radio, with emphasis 

on media ethics to improve the current situation. And achieve the desired ethical results and goals. 

 

Keywords: radio network, Ethical values 
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 يورزش یورزش فوتبال در رسانه ها يکالم یبازتاب خشونت ها

 

 2 سيامک معظمي گودرزی،  1طيبه زرگر

 بدني و علوم ورزشي، گروه مديريت ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب ديار دانشکده تربيتاستا _ 1

 دانشجوی دکتری، رشته جامعه شناسي ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب _2

 

 چکيده

ار به آساني کقواعد، هنجارها و تقسيم  ستن اکه ممکدهند  هايي قرار مي اران و تماشاگران را در وضعيتکهای ورزشي، ورزش رقابت

اين رفتارهای کالمي و غيرکالمي که به قصد آسيب رسانيدن  .آميز منجر شود های پرخاش جويانه و خشونت نقض و به رويارويي

قيق: اهداف تحي. فيل محتوا و از نوی توصيتحل. روش تحقيق: شود يمفيزيکي و رواني به ديگری صورت گيرد، پرخاشگری محسوب 

ی تحقيق: به ها افته. يها یگونه پرخاشگر نيبروز ا ليو دال يورزش یها ورزش فوتبال در رسانه يکالم یها بازتاب خشونتتبيين 

رفتارهای  توان يمو تخليه نشده بعد از بازی،  شده ی متراکمها جانيهجهت شکل گيری عناصر رقابتي قبل از بازی و تداوم 

زمين بازی،  از سه دوره زماني قبل، حـين و بـعد از بـازی مورد بررسي قرار داد. از اين رو، غير در اپرخاشگرانه مرتبط با ورزش ر

 که بود ی رفتاری و کالمي خواهدها جانيهو  ها رقابت بروز بيرون ورزشگاه، رختکن و محل استراحت اعضای تيم نيز، ميداني برای

نندگي برای ک کان تحريکنندگي در اين زمينه بسيار است و امکتهييج ، زمينه کند يم بخشي از آن به صورت پرخـاش بروز

به  تواند يم، ها روزنامهی ورزشي در ها رقابتی ها یپرخاشگرو  ها یريدرگمهياست. به اين دليل، بازخواني و بررسي مطالب  ها رسانه

 ند.کار کميزان قابل توجهي وضعيت درگيری و پرخاش را در جامعه ورزشي ما آش

 

 تحليل محتوا، مطبوعات ورزشي، خشونت کالميمات کليدی: کل
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 ساختاری موثر بر صادرات کاالهای ورزشي ايران-بررسي عوامل مديريتي

2سيد محمدحسين رضوی ،1فرناز فخری
 

 دانشگاه اراک، اراک ،يدانشکده علوم ورزش ،يو دروس عموم يورزش تيريگروه مد ار،ياستاد - 1

 ، ايراندانشگاه مازندران، بابلسر ي،ورزش تيريمدگروه استاد  -2

 چکيده

گذاری در تکنولوژی جديد ی اقتصادی و منبع تامين درآمدهای ارزی برای سرمايههای مهم در توسعهتجارت خارجي يکي از مولفه

از جمله  رانياقتصاد ا يفعل طيبا توجه به وجود شرا(. 1391، همايونپور وحسيني باشد )و افزايش توان توليدی اقتصاد کشور مي

توجه به  گريد یاز سو ایو واسطه ایهيسرما یواردات کاالها نيبه ارز از جهت تأم ازيو ن سوکيمربوط به فروش نفت از  هایميتحر

-يم يورزش کاالهایصادرات  یبرا یزريو برنامه يتجارت ورزش تيوجود ظرف ن،يب نيکرده و در ا تيرا پر اهم نفتيريصادرات غ

 ،يورزشکاالهای تجارت، به خصوص صادرات  یرو توسعه ني. از ا(1386)عسکريان و جعفری،  دينقش نما یفايا نهيزم نيدر ا واندت

همچون عدم  يهرچند عوامل(. 1396است )فخری،  داده ليکشورها را تشک یاقتصاد هایاستياز اهداف و س يبخش قابل توجه

 تيفيمحصوالت، عدم ک یمناسب در عرضه يابيو بازار غاتيکشورها، فقدان تبل گريظار دتا حد مورد انت يورزش یکاالها تيمرغوب

کشورها موجب  ريارز کشور نسبت به سا یکاالها و نابرابر یتمام شده متيش قيو افزا یاقتصاد هایمتحري بنديها،بستهمناسب در 

 ريدر چند سال اخ يرشد قابل قبول ينداشته باشد، ول تجارت یتوسعه شبرديدر پ يتا بخش ورزش نقش قابل توجه انددهيگرد

متناسب  مديريت به خود، اهداف به نيل برای اجتماعي سازمان هر است، از طرفي، بديهي. (1396)سرالب و عسکريان،  داشته است

بالقوه و بالفعل  هاییانمندو وجود تو ياز تجارت جهان يورزش کاالهایسهم  تياهم ليبه دل نيبنابرااست.  نيازمند ساختارش با

 رمؤثر بساختاری  –مديريتي عوامل بررسي حاضر  قيتحق هدفبارز استلذا  اريبخش بس نيبه ا تریتوجه جد ازيکشور، ن یاقتصاد

 باشد.صادرات کاالهای ورزشي مي

نفر از  19ار يافته و عميق با ساختای نيمهطرح پژوهشي حاضر، از نوی آميخته بوده و بصورت ميداني انجام شده است. ابتدا مصاحبه

علمي دانشگاه در حوزه اقتصاد، مديريت بازرگاني، توليدکنندگان و  نظران شامل: اساتيد و اعضای هيئتخبرگان و صاحب

گيری نظری و قضاوتي انتخاب صادرکنندگان کاالهای ورزشي و مديران سازمان توسعه تجارت کشور انجام شد که با روش نمونه

-ها و طبقهها مرور گرديد و با روش تحليل محتوای کيفي اقدام به استخراج مقولهسيدن به اشبای نظری، متن مصاحبهشدند. با ر

پرسشنامه  11خبره توزيع و  19زيرمقوله حاصل شد. پرسشنامه خبره بين  20مقوله و   3بندی آنها شد؛ که پيشينه تحقيق، 

افزار خبره و از طريق روش سلسله اختاری مؤثر بر صادرات کاالهای ورزشي با نرمس -آوری گرديد. در پايان عوامل مديريتي جمع

 بندی گرديد.مراتبي فازی با رويکرد چانگ اولويت

 زيرمقوله حاصل شد. 3کد باز  و  20بر اساس نتايج حاصل از تحليل محتوای کيفي، 

 ساختاری موثر بر صادرات کاالهای ورزشي –. عوامل مديريتي 1جدول 

 مقوله زيرمقوله ها دهای بازک

 های داخليچالش کيفيت . جلوگيری از قاچاق و ورود کاالی بي1

)آشنايي با نقاط 

 قوت و ضعف(

عوامل 

مديريتي 

 ساختاری

 . واردات به اندازه برای ايجاد رقابت در داخل2

 . استراتژی در دست گرفتن بازار داخلي قبل از بازار خارجي3
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 يد کارآمد برای توسعه توليدات داخلي. راهبرد تول4

 . ايجاد انحصار جهت حمايت از توليدات باکيفيت داخلي 5

 های توليد برای جلوگيری از رکود توليد داخلي. کاهش هزينه6

 . ارتباط و حمايت وزارت ورزش از توليدکنندگان داخلي7

 حمايت مالي )اسپانسر(. همکاری باشگاهها با توليدکنندگان داخلي در امور 8

 . تعريف ارتباط محصوالت ورزشي با صنايع باالدستي9

 تحول در مديريت بنگاههای اقتصادی در بخش خرد اقتصادی 10

 . شناخت ساختار صنعت ورزش و بخش توليدی آن11

 . حمايت دولت از بخش کالن اقتصادی برای ايجاد سرايط صادراتي1

 های خارجيچالش

-ايي با فرصت)آشن

 ها و تهديدها(

 . کمک به تشکيل بنگاهها و تشکالت صادراتي2

 . تعيين هدفگذاری صادرات3

 . تغيير ديد توليدکنندگان از بازار داخلي به بازار خارجي4

 . فعاليت مناطق آزاد بر اساس رويکردشان )توليد و توسعه صادرات(5

 . استراتژی تالش برای حفظ بازار6

 های ورزشي پرطرفدار در دنياگذاری در رشته. سرمايه8

تعديل بوروکراسي  گيری در کشور. کاهش تعدد مراکز تصميم1

 ها. تناسب متوليان با مسئوليت2 اداری

 

، روکراسي اداریتعديل بو عبارت است از:به ترتيب بندی زير معيارهای عوامل مديريتي ساختاری اولويتنتايج تحقيق نشان داد که 

 چالش های داخليو  چالش های خارجي

 زيرمعيارهای عوامل مديريتي ساختاری  .2جدول 

 مديريتي عوامل

 ساختاری

 های چالش

 داخلي

 های چالش

 خارجي

 بوروکراسي تعديل

 اداری

 بزرگتری درجه

 نهايي

 نرمااليز اوزان

 شده

 0.05 0.064 0.064 0.867 _ داخلي های چالش

 0.173 0.223 0.223 _ 1 جيخار های چالش

 بوروکراسي تعديل

 اداری

1 1 _ 1 0.777 

 1 1.287    مجموی

 

توان اذعان داشت که جهت افزايش صادرات کاالهای ورزشي، نياز به همکاری بين نهادهای مختلـف بـه   با توجه به نتايج تحقيق مي

باشـد تـا بـا    ی تجـارت مـي  مي ايران و سازمان توسعهخصوص وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت و معدن، گمرک جمهوری اسال
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گيری و حذف تشريفات زايد در رابطه با صادرات کاالهای ورزشي و ايجـاد تسـهيالت مناسـب در جهـت     کاهش تعداد مراکز تصميم

حمايـت از   گذاری بسـترهای الزم بـرای  ممانعت از ورود افراد غيرمتخصص در عرصه صادرات و تشويق بيشتر متخصصان به سرمايه

 توليدکنندگان و صادرکنندگان ميسر گردد. 

 

 صادرات، کاالهای ورزشي، سلسله مراتبي فازی کلمات کليدی:
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 .1-16(: صص 4) 6)اقتصاد و کشاورزی(، 

. رانيـ ا يرنفتـ يو رشـد صـادرات غ   يورزشـ  یرشد صادرات کاالهـا  نيب تيرابطه عل يبررس(. 1396سرالب، رقيه، عسکريان، فريبا. )

 .315-326(: صص 2) 9نشريه مديريت ورزشي، 

فصـلنامه  . 1380و  1377هـای  المللي کاالهای ورزش ايـران در سـال  (. بررسي مبادالت بين1386عسکريان، فريبا؛ جعفری، افشار. )

 .97-103(: صص 4) 15المپيک، 

( . طراحي مدل عوامل مؤثر بر سهم محصوالت ورزشي در تجارت خارجي کشور. رساله دکتری، دانشکده علـوم  1396فخری، فرناز. )

 ورزشي، دانشگاه مازندران.
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the managerial-structural factors affecting Iranian goods’ 

export.The research design is mixed, and has been done in the field research method. First, semi-

structured and in-depth interviews were conducted with 19 experts and maestros, including professors and 

faculty members about economics, business management, manufacturers and exporters of sports goods, 

and managers of the TDO (Trade Development Organization), which were selected using theoretical and 

judgmental methods. Reaching the theoretical saturation, the interviews were reviewed and the categories 

were extracted and classified using qualitative content analysis process; was 3 categories and 20 

subcategories. Expert questionnaire was distributed among 19 experts, and 11 questionnaires were 

collected. Finally, the managerial-structural factors affecting sports goods’ export were prioritized using 

Expert Choice software and FAHP (Fuzzy Analytic Hierarchy Process). 

The results show that the adjustment of administrative bureaucracy, external challenges and internal 

challenges are sub-categories of managerial-structural factors affecting the sports goods’ export, 

respectively. 

Investigating the research results, it can be acknowledged that cooperation between different institutions 

to reduce the number of decision-making centers and eliminate unnecessary formalities in relation to the 

export of sports goods and create appropriate facilities to prevent entering non-experts in the field of 

exports and encouraging more experts to invest in the necessary platforms to support producers and 

exporters is needed in order to increase the export of sports goods. 
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 يدولت ی ورزشيهابر ساختار سازمان يطيمح هایخرده نظام ريتأث ليو تحل هيتجز

 (رانيا ياسالم یوزارت ورزش و جوانان جمهور ی)مطالعه مورد

3، رحيم رمضاني نژاد2مينا مالئي ،1مريم بشارتي مقدم
 

 دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه گيالن -1

 گاه گيالناستاديار گروه مديريت ورزشي دانش -2

 استاد گروه مديريت ورزشي دانشگاه گيالن -3

 چکيده

اين هاست. دهند و بقاء شان نيز در گرو شناخت کارکرد اين محيطها در تعامل با محيط، به زندگي خود ادامه ميهمه سازمان

و فرهنگي( بر قسمت مهم محيط پيرامون سازمان )اقتصادی، سياسي، اجتماعي  هایخرده نظاممطالعه چگونگي تأثير عملکرد 

با توجه به نقش مهم نهادهای ورزشي دولتي در دستيابي به اهداف اقتصادی، کند. را تعيين ميسازمان، يعني ساختار سازماني 

های ورزشي دولتي را به مکاني بهتر برای آزمون اين سياسي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه، اين اهميت دوچندان شده و سازمان

های محيط بيروني سازمان هدف مطالعه حاضر تعيين چگونگي تأثير کارکردهای خرده نظام .کندديل ميفرضيه تب

  )اقتصادی،سياسي،اجتماعي و فرهنگي(، بر ساختار وزارت ورزش و جوانان است.

وزارت ورزش و  گيرندگان اصليجامعه آماری پژوهش را تمام مديران ارشد و تصميم است. تحليلي-توصيفي پژوهش حاضر از نوی

. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه شمار درتحقيق شرکت کردندتمام  نفر( تشکيل مي دادند که همه به عنوان نمونه 53جوانان )

پرسشنامه به  ييروابود.  ( و پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي فاکتورهای محيطي الگوی پارسونز1991سنجش ابعاد ساختاری )

ثبات دروني و ثبات زماني پرسشنامه ها با استفاده از و  ديرس يشناسجامعهو  تيريمد ،مديريت ورزشي صصانده نفر از متخ دييتأ

و  20اس نسخهاسپيافزار اسها با استفاده از نرم( تائيد شد. دادهα=97/0( و )α=93/0ضريب آلفای کرونباخ به ترتيب با مقدار )

 ناليز شدند. نسخه دوم آ  PLSمدلسازی معادالت ساختاری

، B = 32/0)( و اقتصادی B ،58/2= t،  = 66/0)داد از ديدگاه مديران وزارت ورزش و جوانان، خرده نظام فرهنگي ها نشانيافته

97/1= tداری نيز های ورزشي دولتي است که اثر مستقيم و معني های محيطي تأثيرگذار بر ساختار سازماننظامترين خرده( مهم

 داشتند.

ترين عامل مؤثر بر ساختار اين نهاد ورزشي دولتي بود؛ از درصد، مهم 66ين مطالعه، کارکرد خرده نظام فرهنگي با ضريب تأثير در ا

يبرنتيکي، دارای باالترين درجه اهميت و اطالعات بوده و کنترل کننده ديگر اجايي که خرده نظام فرهنگ در سلسله مراتب سآن

اين خرده نظام بيانگر آن شود. ها و در نهايت جامعه ميفرهنگ سبب ضعف و از هم پاشيدگي سازمانها است نقصان در خرده نظام

گذارند. بنابراين ها بيشترين تأثير را بر چارچوب سازماني وزارت ورزش و جوانان ميها و انگيزهها، هنجارها، رسالتاست که ارزش

با قوت بخشيدن کارکرد مربوط به  استفاده از کارکرد خرده نظام فرهنگي؛ برای پوشش معايب ساختاری اين نوی طرح سازماني با

سازی اهداف و بسترسازی برای همکاری کارکنان همانند اعضای يک تيم در کنار مديران و شفافنظام فرهنگي، با استفاده از خرده

های مناسب( را با حذف نقاط خوب وتخصصتوان فوايد ساختار ادهوکراسي )انعطاف و تطبيق محيطي ميها، اطالعات و رسالت

به دليل اين که تغيير در ساختار برای مديران و  . همچنينهای سياسي مضر(، بيشتر نمودضعف آن )مرز غير شفاف و جريان

                                                           
1 . Besharatimoghadammaryam66@gmail.com (corresponding author) 

mailto:Besharatimoghadammaryam66@gmail.com
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ن بايد با ها و از بين بردن نقاط ضعف آبر است، به همين دليل برای تقويت ساختار کنوني سازمانريزان بسيار دشوار و زمانبرنامه

 استفاده از مؤثرترين کارکردها، ساختار را تقويت نمود.

 

 دولتي. ورزشي های محيطي، بقا و رشد، سازمان هایساختار سازماني، خرده نظام کلمات کليدی:
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Abstract 

Purpose: Given the fact that all organizations continue to live while interacting with the environments and 

their survival and improvement require identifying the functions of these environments within themselves. 

this study was to determine how the functions of the subsystems of the organization's surrounding 

environment (economic, political, social and cultural) could affect the important part of the organization, 

i.e., the organizational structure. Considering the important role of the governmental sport institutions in 

achieving the economic, political, social and cultural goals in the society, this importance has become 

doubled and it makes the governmental sport organizations a better place to test this hypothesis. The aim 

of this study was to determine how the functions of the subsystems of the organization's surrounding 

environment (economic, political, social and cultural) could affect the important part of the organization, 

i.e., the organizational structure. In this study, it was indicated that the researchers can divide the 

surrounding environment of the organization into these four basic subsystems. Methodology: The method 

of this research was descriptive-analytical and the statistical population was all senior managers and main 

decision makers of the Ministry of Sports and Youth (53 people),which was considered as a sample 

sampling. A standard questionnaire and a researcher-made questionnaire were used to collect information. 

The validity of the questionnaire was confirmed by the professors of the Department of Sports 

Management, Management and Sociology, (α= 0/93) , (α= 0/97). Data were analyzed using SPSS 

software version 20 and structural equation modeling PLS version 2. Results: Findings suggested that the 

cultural (B=0/66, t= 2/58) and economic (B=0/33, t= 1/97) subsystems have a positive effect on the 

organizational structure. Conclusion: In this study, the functioning of the cultural subsystem with an 

impact factor of 66% was the most important factor affecting the structure of this state sports institution; 

Since the culture subsystem in the cybernetic hierarchy has the highest degree of importance and 

information and controls other subsystems, the lack of culture causes the weakness and disintegration of 

organizations and ultimately society. This subsystem indicates that values, norms, missions and 

motivations have the greatest impact on the organizational framework of the Ministry of Sports and 

Youth. In general, by strengthening the function of the cultural system, Using the platform for employee 

collaboration as members of a team alongside managers and clarifying goals, information and missions, 
one can reap the benefits of a Adhocracy structure that is flexible and adapts to a good environment and 

appropriate specializations. increased by eliminating its weaknesses, which are opaque borders and 

harmful political currents. Because changing the structure is very difficult and time-consuming for 

managers and planners, to strengthen the current structure of organizations and eliminate its weaknesses, 

the structure must be strengthened using the most effective functions. 

 

Keywords: Social media, Review, Service-Dominant logic, Relationship marketing. 
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  ای در اينستاگرام های برند ورزشکاران حرفه تحليل پاسخ طرفداران به ويژگي

2سعيد صادقي بروجردی ،1*محموديانعابد 
 

 دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه کردستان -1

 استاد تمام مديريت ورزشي دانشگاه کردستان -2

 

 چکيده

( و در آن ارسال عکس مشخصه ارتبـاطي اصـلي کـاربران بـوده     2014های اجتماعي بوده )الندن،  اينستاگرام بهترين پلت فرم شبکه

ای تبـديل شـده    ای به ابزاری جهت به اشتراک گذاشتن محتوای بصری بـرای ورزشـکاران حرفـه    طور فزاينده و به( 2013، 1)گراهام

شـود.   ها( در اينستاگرام باعث افزايش حضـور طرفـداران مـي    ها و فيلم دهد که محتوای بصری)مانند عکس است. تحقيقات نشان مي

هـای   هـای شخصـيتي، عالئـق، خـانواده و فعاليـت      ويژگـي ) يشخصـ برنـد  هـای خاصـي از    توانند جنبه ای مي پس ورزشکاران حرفه

، 2منظور افزايش مشارکت، درگيـری و تعامـل طرفـداران بـه اشـتراک بگذارند)اسـميت و ساندرسـون        خيرخواهانه و غيره( خود را به

ارمغـان آوردن پيامـدهای    ای بـرای بـه   دهد که اين شبکه اجتماعي پتانسيل گسـترده  (. محبوبيت عظيم اينستاگرام نشان مي2015

 ييآراتوسط مدل مفهومي تصوير برند ورزشکار پيشنهاد شده (. 2018)ريتل، داردمثبت بازاريابي و مديريت برند برای ورزشکاران را 

)که خود شامل زير بعدهای؛ خبرگي ورزشـي، سـبک بـازی، جـوانمردی و      ( دارای سه بعد اوليه: عملکرد ورزشي2013همکاران )و 

)شـامل زيـر    سبک زنـدگي بازارپسـند  )که شامل زير بعدهای؛ جذابيت جسماني، سمبل و تناسب اندام( و  جذاب ظاهری(،  هماورد

ويژگـي )زيـر بعـدها( برنـد      10بعدهای؛ داستان زندگي، نقش الگوی و روابط عمومي( است. در پژوهش حاضر پاسـخ طرفـداران بـه    

 (.  1ورزشکار تحليل شده است )جدول 

و  3انـد. بـرای مثـال؛ پارگانـاس     هـای ورزشـي پرداختـه    هـای برنـد تـيم    شن بيشتر به تحليل پاسخ هواداران بـه ويژگـي  تحقيقات پي

هـای   ورزشي را در توييتر بررسي کردند. اين محققان نشان دادند که ويژگـي   ( در پژوهش خود مدل تصوير برند تيم2015همکاران)

هـای   های اجتماعي، ايجاد کنند، زيرا هواداران به ويژگـي  هواداران را در محتوای شبکهتوانند، درجات مختلفي از تعامل  برند تيم مي

و همکـاران   4دهنـد. در تحقيقـي ديگـر آناگنوسـوتوپولوس     های غيرمرتبط با محصول پاسـخ مـي   مرتبط با محصول نسبت به ويژگي

هـای برنـد دو تـيم ليورپـول و منچسـتريونايتد       يژگي( در پژوهش خود به بررسي پاسخ هواداران در اينستاگرام در رابطه با و2018)

ای  طور قابـل مالحضـه   های مرتبط با محصول به های مربوط به ويژگي پرداختند. آنان به اين نتيجه رسيدند که برای هر دو تيم پست

 اند.   داران آنالين شدههای غيرمرتبط با محصول مورد پسند و اليک هواداران قرار گرفته و بيشتر باعث جذب هوا بيشتر از ويژگي

هـای   های انجام شده در رابطه با برند ورزشکار و شـبکه  رغم اهميت موضوی تحقيق، پژوهش توان بيان داشت، علي با مرور ادبيات مي

م در کننـدگان در اينسـتاگرا   های طرفـداران و دنبـال   ها و اليک ها، کامنت ويژه اينستاگرام تاکنون در رابطه با نقش پاسخ اجتماعي به

ای تحقيقي انجام نشده است. در نتيجه تحقيق حاضر به دنبال پرکردن اين خالء علمـي اسـت. بـرای     مديريت برند ورزشکاران حرفه

ای و جهاني در رشته قوتبال يعنـي کريسـتيانو    دنبال اين هستند که چگونه دو ورزشکار حرفه دستيابي به اهداف تحقيق، محققان به

                                                           
1. Grahan  
2. Smith & Sanderson 

3. Parganas 

4. Anagnostopoulos 
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هـای آناليـن طرفـداران اسـتفاده      ز اينستاگرام برای ارتباط و مديريت تصوير برند خود و تـاثير آن بـر پاسـخ   ا 1رونالدو و ليونل مسي

های مرتبط و غير مرتبط با محصول برند خـود بـه    ای از طريق ويژگي (. سوال اول: چگونه ورزشکاران حرفه1جدول شماره کنند) مي

هـای کليـدی تعامـل از طريـق      کنند؟ و سـوال دوم: تـا چـه حـد شـاخص      رار ميکنندگان خود ارتباط برق کمک اينستاگرام با دنبال

 شوند؟ های برند ورزشکار مربوط مي اينستاگرام، مانند اليک و کامنت به ويژگي

عنـوان ابـزار    های اجتمـاعي بـه   درک استفاده از شبکه اوالً .کند در پاسخ به سواالت تحقيق، اين مطالعه به سه بخش اصلي کمک مي

های برنـد ورزشـکار در رونـد درگيـری و      دهد؛ دوماً، باعث ايجاد بينش جديدی در مورد اثربخشي ويژگي ت برند را افزايش ميمديري

آميـزی بـرای اسـتفاده از     کنـد؛ و سـوماً، پيامـدهای مـديريتي موفقيـت      تعامل طرفداران را در شبکه اجتماعي اينستاگرام فراهم مي

 .دهد ای را ارائه مي ورزشکاران حرفههای اجتماعي در مديريت برند  شبکه

 ها، تعريف و نمونه پست در اينستاگرام بندی ويژگي طبقه  -1جدول شماره 

                                                           
1. Lionel Messi and Cristiano Ronaldo 

 نمونه پست در اينستاگرام (2013تعريف )آرايي و همکاران،  ويژگي برند بندی طبقه

ويژگي 

مرتبط با 

 محصول

 ...( وبرنده، مهارت ورزشکار )دستاورد فردی و توانايي  خبرگي ورزشي
آميز  گل زدن، اجرای موفقيت

 مهارت، قهرماني و غيره

 های فني خاص ورزشکار توانايي ها ها و سبک خاص ورزشکار در رقابت ويژگي سبک رقابت

 جوانمردی
اند  رفتار اخالقي يک ورزشکار که مردم تعيين کرده

 بازی جوانمردانه، احترام به هوادار، ...() مناسب است

به رفتارهای  های مربوط پست

 اخالقي در استاديوم

 رقابت ميان ورزشکاران مطرح در يک رشته ورزشي هماوردی
های مربوط به رقيبان  پست

 ورزشکار

ويژگي غير 

مرتبط با 

 محصول

 های جذاب فيزيکي ورزشکار ويژگي جذابيت جسماني
های مربوط به چهره و  پست

 زيبايي ظاهری ورزشکار

 شکار در پوششسبک شخصي جذاب ورز سمبل
های مربوط به سبک پوشش  پست

 خاص ورزشکار

 اش تناسب تيپ بدني ورزشکار با رشته ورزشي تناسب اندام
های ورزشکار بدون لباس  پست

 در حين تمرين، بازی و در خانه

 های جالب و جذاب زندگي ورزشکار داستان داستان زندگي
های مربوط به خانواده و  پست

 کارخاطرات زندگي ورزش

 الگوی نقش
توانايي رهبری جامعه و رفتارهای ارزشمند و قابل 

 تقليد ورزشکار

های  های مربوط مسئوليت پست

 گذاری و ... اجتماعي، صحه

 روابط عمومي
نگرش مثبت ورزشکار نسبت به تعامل با هواداران، 

 ها تماشاگران، حاميان مالي و شبکه

های مربوط به هر گونه  پست

 دارانتعامل با هوا
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های به اشتراک گذاشته شـده   اين مطالعه ماهيت کيفي و از نوی تحليل محتوای توصيفي است. دو نفر از محققان اين پژوهش عکس

عدد عکس  472که جمعاً شامل  2018 مه 20 تا 2017 آگوست 18 مسي را از و ليونل صفحه رسمي اينستاگرام کريستيانو رونالدو

دو نفر از محققان اين پژوهش اقـدام   .بندی شدند طبقه های مدل برند ورزشکار ها بر اساس ويژگي عکس .بود، تجزيه و تحليل کردند

قابليـت اطمينـان   ها کرده و  گذاری پست به کدگذاری و ثبت تعداد اليک و کامنت برای هر عکس پس از مدت يک ماه از به اشتراک

بود که  81/0گيری شد. درصد توافق کاپا کوهن برابر با  ها اندازه بين کدگذارها با استفاده از روش ضريب کاپا کوهن برای همه عکس

 دو هـای خـي   وسـيله آزمـون   و بـه  23افزار اس.پي.اس.اس نسـخه   است. تجزيه و تحليل آماری با استفاده از نرم 7/0باالتر از آستانه 

 آنووا انجام شد.    ونوآزم

نتـايج تجزيـه و   (. 2 جـدول )اليـک بـود   1،692،845،268 کامنت و 131171،677پست از هر دو بازيکن و  472 نمونه کمي شامل

( اختصـاص  ٪32ترتيب بر ويژگي خبرگـي ورزشـي)   تحليل صفحه اينستاگرام رونالدو نشان داد که رونالدو بيشترين تمرکز خود را به

، روابـط  (٪7)، سـمبل (٪8)و تناسـب انـدام  ( ٪10)، سبک رقابـت (٪11)(، جذابيت فيزيکي٪13آن الگوی نقش) داده است و پس از

های غير مـرتبط بـا    طورکلي، رونالدو تأکيد بيشتری بر پست . به(٪1)و هماوردی (٪3)، جوانمردی(٪6)، داستان زندگي(٪7)عمومي

به وضوح در هيچ يک ( ٪6) پست 14. داشت( ٪45 پست، 113) های مرتبط با محصول نسبت به پست( ٪49 پست، 123)محصول 

 بندی باال قرار نگرفتند،   از طبقه

، روابـط  (٪9)و داسـتان زنـدگي  ( ٪30)هـای ورزشـي   های مهـارت  ترتيب به ويژگي  از طرف ديگر مسي در صفحه اينستاگرام خود به

و  (٪6)، تناسـب انـدام  (٪6)، سـبک مسـابقه  (٪7)سـمبل  ،(٪7)، جـوانمردی (٪8)، الگوی نقش(٪8)، جذابيت جسماني(٪9)عمومي

نسـبت بـه   ( ٪49 پسـت،  108)های غير مـرتبط بـا محصـول    طور کلي، مسي تاکيد بيشتری بر پست به .تاکيد داشت (٪3)هماوردی

 بندی جای نگرفتند،   وضوح در اين طبقه به( ٪8)پست 18 در مجموی .داشت (٪43 پست، 96)های مربوط به محصول پست

  طرفداران (کامنت و اليک)های ها و پاسخ ای از پست خالصه-2جدول

های اينستاگرام)صرفاً عکس( پست کامنت اليک  

انحراف  نمونه
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52/3  94/4  مسي 222 

صورت زير است. هر دو بازيکن در طول فصـل مسـابقات تقريبـا بـه يـک       های هر دو ورزشکار با هم به تجزيه و تحليل محتوای پست

نتايج جدول حاکي از آن است که هـر دو بـازيکن   (. پست 222با پست و مسي  250 با رونالدو)اند اندازه در اينستاگرام فعاليت داشته

 .وضوح مهمترين ويژگي برند ورزشکار است اند، که به های خود را به ويژگي خبرگي ورزشي اختصاص داده تقريباً يک سوم پست

https://www.instagram.com/cristiano/)%20و%20لیونل
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 رام هر دو ورزشکارهای به اشتراک گذاشته در اينستاگ های برند بر اساس پست ويژگي -3جدول شماره 

 ويژگي برند ورزشکار
 (222) يمس (250رونالدو )

 درصد فراواني درصد فراواني

 %27 60 %32 80 خبرگي ورزشي

 %6 13 %10 25 سبک مسابقه

 %7 15 %2 6 جوانمردی

 %3 8 %1 2 هماوردی

 %8 18 %11 27 جذابيت جسماني

 %7 15 %6 14 سمبل

 %6 13 %8 20 تناسب اندام

 %9 21 %6 15 تان زندگيداس

 %8 17 %12 31 الگوی نقش

 %11 24 %6 16 روابط عمومي

 %8 18 %6 14 ساير

. گيری شد اندازه( برند ورزشکار  ويژگي) های هر عکس ها و اليک ميزان درگيری و مشارکت طرفداران با استفاده از تعداد کامنت

دهد. نتايج درگيری  نشان مي( M)رند و برای هر دو ورزشکار با واحد ميليونها را برای هر ويژگي ب ميانگين کامنت (4شماره) جدول

های مرتبط با محصول در  طور معناداری برای ويژگي  ها نشان داد که هواداران رونالدو به ها و اليک هواداران بر اساس تعداد کامنت

 33/11797 ،p(= N=5821765, DF=1دو ) خي: ندهای بيشتری نوشت های غير مرتبط با محصول تعداد کامنت مقايسه با ويژگي

های غير مرتبط  ميزان قابل توجهي بيشتر از ويژگي  های محصول را به های مربوط با ويژگي . همچنين، طرفداران رونالدو پست004.>

 . 14/11322 ،p <.001(= N=582503164, DF=1دو) خي: با محصول اليک کرده بودند

های  ای کامنت طور قابل مالحظه ران بر اساس تعداد کامنت و اليک نشان داد که طرفداران مسي بهنتايج پاسخ و درگيری طرفدا

 ,N=5915731دو ) خي: اند های مرتبط با محصول نوشته های غيرمرتبط با محصول در مقايسه با ويژگي بيشتری برای ويژگي

DF=1 =)05/2257 ،p <.001طور قابل  های مرتبط با محصول را به مربوط به ويژگي های طور مشابه، طرفداران مسي، پست  . به

 .06/2447 ،p <.001(= N=616673975, DF=1دو ) خي: اند های غير مرتبط با محصول اليک کرده توجهي بيش از پست

 برای هر ويژگي برند ورزشکار طرفداران( کامنت و اليک)های مقايسه پاسخ -4جدول شماره 

 رونالدو مسي
ورزشکار های برند ويژگي  

کيال (ميانگين) کيال (ميانگين) کامنت (ميانگين)   کامنت (ميانگين) 

03/987/039/3  96/350/36  71/100/846/3  42/892/24  خبرگي ورزشي 

49/818/474/2  92/173/17  04/471/459/3  68/382/18  سبک مسابقه 

27/433/667/2  93/239/26  33/728/563/3  25/283/10  جوانمردی 
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63/823/775/2  50/552/26  118/816/4  50/363/40  هماوردی 

89/370/130/3  77/054/28  15/106/365/4  33/179/28  جذابيت جسماني 

47/745/801/2  06/184/26  43/971/117/5  50/859/31  سمبل 

62/613/410/2  69/448/16  20/281/735/3  70/388/25  تناسب اندام 

29/532/480/4  09/092/43  33/583/611/4  66/566/35  داستان زندگي 

41040/559/3  05/279/33  921/998/2  41/423/18  الگوی نقش 

92/489/332/3  41/243/21  611/422/4  56/253/32  روابط عمومي 

 

ورزشکاران  .ميليارد اليک برای دوره مطالعات کمي داشتند 1.5 ميليون کامنت و 12 طور کلي، طرفداران هر دو ورزشکار تقريبا  به

های اجتماعي آموزش ببينند؛ زيرا  های به اشتراک گذاشته شده در شبکه ورد مزايای بالقوه و پيامدهای نوی محتوای پستبايد در م

های به اشتراک گذاشته شده  های اجتماعي استفاده نمايند و محتوای پست اگر ورزشکاران به روش استراتژيک و با برنامه از شبکه

يای بيشتری مانند ايجاد و حفظ تصوير قوی از برند خود و برقراری روابط قوی با ذينفعان را عايد خود را مديريت کنند، احتماالً مزا

هايي برای حداکثر بهره در استفاده از  ای سياست و استراتژی شود که ورزشکاران حرفه کنند. در نتيجه، توصيه مي خود مي

توانند از کساني که در زمينه مديريت برند و برندسازی از  اه حتي ميويژه اينستاگرام اتخاذ کنند. در اين ر های اجتماعي به شبکه

دهد که استفاده مناسب از اينستاگرام  طورکلي، اين مطالعه نشان مي اند، مشورت گيرند. به های اجتماعي متخصص طريق شبکه

بنابراين، مطالعه حاضر، . ائز اهميت استای برای ارائه اطالعات مربوط به برند خود و تعامل با طرفداران ح توسط ورزشکاران حرفه

ای ارائه  بينش و دانش جديدی را در مورد بهبود مديريت برند از طريق شبکه اجتماعي اينستاگرام در زمينه برند ورزشکاران حرفه

 .دهد مي

 

 های برند.  ای، ويژگي اينستاگرام، مديريت برند، ورزشکاران حرفه کلمات کليدی:
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Abstract 

Instagram has increasingly become a tool for sharing visual content for professional athletes. Therefore, 

the purpose of this study was to use Instagram as a personal brand management tool for professional 

athletes. The method of qualitative research was quantitative content analysis. 472 Instagram posts of two 

professional footballers (Cristiano Ronaldo and Lionel Messi) were analyzed, in which the photos were 

categorized based on product-related and non-product-related attributes. Statistical analysis included 

analyzing the content of Instagram posts and examining the number of likes and comments on the athletes' 

Instagram page. The findings showed; for both athletes, posts with non-product-related features were 

significantly more shared than posts with product-related features on Instagram. The number of likes on 

posts with product-related attributes was significantly higher than the number of likes on posts with non-

product-related features for both athletes. Also, the number of comments in posts with product-unrelated 

attributes content was significantly higher than the number of comments in product-related attributes posts 

for both athletes. This study shows that Instagram facilitates the understanding of how fans engage and 

interact with posts related to athlete brand attributes, and fans can play a more active role in the athlete 

brand building process through likes and comments. Based on this, it is suggested that professional 

athletes should have a greater understanding of the semiotics of images for posts in order to increase the 

number of comments and likes of their fans. 

 

Keywords: Instagram, brand management, professional athletes, brand attributes.   
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 چرايي ضعف نظام باشگاه داری در ايران

 

2افشار هنرور ،1حجت اهلل لطيفي
 

 عضو هيات علمي گروه تربيت بدني، دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي. 1

 تربيت بدني، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي . استاديار گروه2

 

 چکيده

باشگاه های ورزشي يکي از مهم ترين موسسات برای توسعه ورزش با اهداف و انگيزه های متفاوت است که در جوامع بشری 

کشور بلژيک مطرح  به عنوان يک الگوی توسعه ورزش در 1تاسيس و اداره مي شوند. برای مثال، فعاليت های ورزشي باشگاه محور

 (. 49، ص:7(. در کشور فنالند نيز باشگاه های ورزشي، شاکله اصلي فرهنگ ورزشي فنالندی ها را تشکيل مي دهد )8، ص:7است )

به طور کلي در دنيا، فراهم سازی ورزش همگاني از طريق ترکيبي از سه نوی ارائه دهنده خدمات شامل: باشگاه های ورزشي غير 

اجتماعي و داوطلبانه(، نهادهای ورزشي محلي )بخش عمومي و دولتي( و باشگاه های تندرستي و سالمت انتفاعي انتفاعي )بخش 

(. برای باشگاه های ورزش حرفه ای نقش چنداني برای ورزش حرفه ای در نظر گرفته 10، ص:7)بخش تجاری(؛ صورت مي گيرد )

سياسي اهميت دارند. به طور کلي، توسعه ورزشکاران نخبه، در يک  نمي شود و اين باشگاه ها صرفا از جنبه اقتصادی و حتي

 سيستم ورزش حرفه ای ميسر است. 

برای پرورش ورزشکاران  يخوب نهيتواند زم يم يهای ورزش گيل يفيحرفه ای و برگزاری منظم و ک يتوسعه باشگاه های ورزش

نباشد، توانايي کشورها در رقابت پذيری به ويژه در سطح بين الملل (. بنابراين اگر اين چنين سيستمي برقرار 1) باشد ينخبه و عال

کاهش مي يابد. اين در حالي است که بر اساس موازين و استانداردهای بين المللي، بسياری از باشگاه های ورزشي شرکت کننده در 

همه ساله نمايندگان ايراني شرکت  مسابقات ورزشي و ليگ در داخل کشور، امکان کسب مجوز حرفه ای را ندارند. برای مثال،

کننده در مسابقات جام باشگاه های فوتبال آسيا، با مشکالت عديده ای برای کسب مجوز حرفه ای از کنفدراسيون فوتبال آسيا 

گاه مواجه هستند و همواره فوتبال ايران دچار چالش های حقوقي با فيفا است و بر اساس مشاهدات واقعي از نظر اقتصادی همه باش

 های دولتي زيان ده مي باشند.

اين سوال مطرح است که چرا باشگاه ها در سطح کشور دارای چنين مشکالت عديده ای هستند و راه حل رفع اين مشکالت 

چيست؟ الزم به ذکر است که در اين پژوهش منظور از باشگاه، تيم ها يا باشگاه هايي هستند که در رشته های مختلف ورزشي در 

 يا ليگ های مختلف شرکت مي کنند. مسابقات

پژوهش های انجام شده در حوزه باشگاه داری در کشور و خارج از کشور و نيز شيوه های  است. مروریپژوهش حاضر از نوی 

سياست گذاری داخلي و خارجي در اين زمينه، مبنای پژوهش حاضر جهت بررسي و استنتاج قرار گرفته است. برای اين منظور 

باشگاه  سيقانون اجازه تأس يينامه اجرا نييآ(، 1352مقررات وزارت ورزش شامل آيين نامه تاسيس باشگاه های ورزشي )قوانين و 

(،  پژوهش های داخلي مرتبط با باشگاه داری، و پژوهش ها، کتاب ها و 1391در ايران ) ( و طرح جامع نظام باشگاه داری5ي )ورزش

                                                           
1 Club-Organized 
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اری در اين زمينه در ساير کشورهای دنيا مورد بررسي قرار گرفت و مبنای استنتاج مستندات مرتبط با مديريت و سياست گذ

 پژوهش حاضر گرديد. 

در اغلب کشورهای دنيا )اعم توسعه يافته يا کمتر توسعه يافته(، دولت ها عموما از فدراسيون های ورزشي متولي ورزش همگاني و 

(. و از ورزش حرفه ای حمايت های 15، ص:7مي کنند و يارانه مي پردازند ) باشگاه های ورزشي داوطلبانه )غير انتفاعي( حمايت

مستقيمي انجام نمي دهند. مثال در اياالت متحده ليگ های ورزش حرفه ای توسط سازمان های خصوصي و انتفاعي اداره مي شوند 

ز همين گونه هستند و کليه هزينه ها و و کليه درآمدها و هزينه ها را خودشان مديريت مي کنند. تيم های ورزشي حرفه ای ني

درآمدهای آنها در فضای بازار و به صورت خصوصي انجام مي شود و دولت هيچ گونه هزينه ای به صورت مستقيم در اين بخش 

(. به طول 314، ص:7انجام نمي دهد. اما در ارتباط با ساخت تاسيسات ورزشي کمک های دولتي در اين بخش صورت مي گيرد )

 .(110:ص، 3باشد. ) ينوی نظام حاکم بر اقتصاد آن کشور م ،یدر ورزش حرفه ا کايآمر تيعلت موفق کلي،

ورزش حرفه ای و باشگاه های مربوطه در اکثر کشورهای دنيا جدا از بدنه دولت و به صورت خصوصي اداره مي شوند. برای مثال در 

در ليگ های ورزشي، سهامي هستند. همچنين خود ليگ نيز توسط  درصد از باشگاه های شرکت کننده 50کشور لهستان، بيش از 

نهادهای قانوني جدا از بدنه دولت اداره مي شوند اين نهادهای اداره کننده ليگ ها يا به صورت شرکت های با مسئوليت محدود 

ی شرکت مي کنند به صورت (. در اسپانيا نيز باشگاه هايي که در ورزش های حرفه ا140، ص:7هستند و يا شرکت های سهامي )

(. همچنين در کشور برزيل صرف هر گونه هزينه از بودجه های عمومي برای 152، ص:7شرکت های با مسئوليت محدود هستند )

 (.305، ص:7باشگاه های حرفه ای ممنوی است )

کنون نشان گر اين مهم است که  اين در حالي است که بررسي های به عمل آمده در اجرای ليگ برتر فوتبال کشورمان از گذشته تا

از بودجه عمومي دولت ارتزاق داشته اند )تيم ها تحت پوشش مستقيم دولت، تيم های  حوی از انحاحاضر  به ن یها ميت هيکل

از محل بودجه کل  يپرداخت هرگونه وجه قانون برنامه ششم توسعه، 94ماده  2تبصره (. با وجودی که در 3نظامي و صنعتي( )

(. اما 6) است يدر وجوه و اموال دولت يرقانونيممنوی است و در حکم تصرف غ یا هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه کشور به

همچنان مشاهده مي شود که بسياری از باشگاه های ورزشي شرکت کننده در ليگ های مختلف، به نوعي دولتي يا متصل به دولت 

روش هايي، هنوز توسط دولت در اين حوزه هزينه مي شود )به نظر مي رسد که هستند و شواهد حاکي از آن است که با اتخاذ 

صورت مي گيرد(. مهم ترين دليل اين موضوی نيز اين  قانون برنامه ششم توسعه 7ماده بخشي از اين موضوی، با استناد به بند چ 

کافي را ندارد. اما اينکه چرا اينگونه است ( و منطق 56، ص:3است که در اين باشگاه ها، درآمدها و هزينه ها شفاف نيستند )

 نيازمند ريشه يابي است.

در ورزش حرفه ای و در ليگ های معتبر دنيا، مالکان باشگاه ها و تيم های ورزشي در ميدان مسابقه با يکديگر رقابت و خارج از 

عاالت، با هدف به حداکثر رساندن منافع ميدان مسابقه به عنوان شرکای اقتصادی باهم همکاری مي کنند. تمامي اين فعل و انف

(. با وجود اين حد از استقالل در عملکرد باشگاه ها، يکي از اقدامات مداخله ای 3، ص:9جمعي افراد درگير در اين فعاليت ها است )

ا هدف تقويت بعد ( که اين موضوی نيز در نهايت ب4، ص:9است ) 1که متولي برگزاری ليگ ها انجام مي دهند، ايجاد تعادل رقابتي

 اقتصادی برگزاری مسابقات است.

                                                           
1 Competitive Balance 
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برای شکل گيری يک باشگاه، ضمن داشتن تاسيسات و مکاني متناسب، بايستي مواردی مانند فلسفه، چشم انداز، ماموريت ها،  

با اينحال، مي شود (. 3، ص:8خدمات قابل ارائه، اهداف، ساختار اقتصادی، ساختار سازماني، درآمدها و هزينه ها، نياز توجه شود )

گفت که تقريبا هيچ باشگاهي در کشور ما وجود ندارد که به صورت کامل از چنين ساختاری تبعيت نمايد. به عنوان يک نمونه، 

وجود فلسفه در سطوح خرد و کالن، اهميت بسياری در سياست گذاری و پيشبرد اهداف حوزه ورزش دارد. برای مثال در کشور 

ورزش داوطلبي )غير انتفاعي( و بدنه های ورزشي دولتي توجه بيشتری در مقايسه با ورزش حرفه ای مي شود فنالند؛ به دو بخش 

(. اما برای ورزش 10(. به طور کلي، تندرستي و ترويج سالمتي شهروندان، مهم ترين سياست ورزشي دولت فنالند است )47، ص:7)

هايي مانند آموزش مربيان، پاداش به ورزشکاران و برنامه های ضد دوپينگ  حرفه ای هيچ يارانه ای پرداخت نمي کند ولي در حوزه

(. اما در کشور ما هنوز نه در سطح خرد و نه در سطح کالن، فلسفه مشخصي برای فعاليت های 53، ص:7مشارکت هايي دارد )

جود اصل سوم قانون اساسي )به رايگان ورزشي شکل نگرفته است تا مبنای سياست گذاری های آتي قرار بگيرد. به عنوان مثال با و

بودن تربيت بدني برای عموم مردم( و ممنوعيت هزينه کرد برای ورزش حرفه ای و لزوم توجه به ورزش همگاني )قانون برنامه 

ششم( در عمل خالف اين موضوی عمل مي شود و به صورت کامال غير عادالنه، تصميمات محلي، آني و رانتي به صورت مستقيم و 

 غير مستقيم کليه هزينه های ورزش حرفه ای از محل بودجه عمومي دولت پرداخت مي شود. 

 1352متاسفانه مشکالت متعددی بر سر راه باشگاه داری در کشور وجود دارد. اولين آيين نامه تاسيس باشگاه های ورزشي در سال 

سال از آن زمان گذشته است و مي توان آن آيين  47ه توسط سازمان تربيت بدني وقت تدوين و به صورت کتابچه چاپ شد. اگرچ

نامه را برای شرايط زماني آن موقع، تاحدودی مطلوب ارزيابي کرد؛ اما مهم ترين اشکال وارده به آن، نفوذ زياد سازمان تربيت بدني 

ارائه مجوز )توسط کميسيون ماده (. تقريبا همين اشکال هنوز هم وجود دارد و حضور دولت در 4در تاسيس و اداره باشگاه ها است )

( و نفوذ آن در شيوه های اداره هنوز هم وجود دارد. مهم ترين تفاوتي که آئين نامه قبلي با شيوه نامه های جديد دارد، تقويت 5

 سيأسقانون اجازه ت يينامه اجرا نييآ 6ماده نقش مباني اسالمي و اعتقادی در آيين نامه جديد است به گونه ای که بر اساس 

و مقررات و  ياستان ها و مطابق شئون اسالم يبدن تيتحت نظارت ادارات کل ترب ديبا يورزش یباشگاه ها تيفعال ي؛باشگاه ورزش

 (.5) رديانجام گ يبدن تيسازمان ترب یدستور العمل ها

 باشند: يل در کشور ماز موانع شناخته شده پيش روی توسعة صنعت باشگاه داری حرفه ای فوتبا يبرخ ر،يموانع ز نيهمچن

 نابساماني نظام باشگاه داری حرفه ای در ورزش کشور •

 فقدان اراده، اجمای و استراتژی کالن در ورزش کشور برای واگذاری باشگاه های دولتي به بخش غيردولتي •

 فقدان نظام مشخص، بستر سازی و حمايت های الزم، به منظور ايجاد باشگاه های خصوصي جديد •

 نامطمئن اقتصادی و ريسک باالی سرمايه گذاری در ورزش کشور محيط •

 وجود مشکالتي در به رسميت شناختن حق پخش رسانه ای مسابقات ورزشي •

 مديريت ضعيف بازاريابي )کمبود آژانس های تخصصي، متخصصان و طرح های بازاريابي( در باشگاه ها •

 بي ثباتي مديريت ها در نهادهای صنعت فوتبال •

 تأثيرات پايين بودن درآمد سرانة ملي در کشور •

 استفادة اندک از مديران خالق و دارای تفکرات و تخصص های تجاری و درآمدزايي در باشگاهها •

 فوتبال ای حرفه های باشگاه در فايده –فقدان منطق هزينه  •
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 وجود مشکالت قانوني در موضوی حقوق مالکيت معنوی و حق مؤلف در کل کشور •

 ( باشگاه ها و ليگ حرفه ای در سطح ملي و بين الملليBrandناشناخته بودن و اعتبار کمِ نشان ) •

 ( در اقتصاد کالن کشورFDIپايين بودن سرمايه گذاری مستقيم خارجي ) •

 مالکيت دولتي بسياری از شرکت های تجاری و صنعتي  •

 کمبود اتحاديه های صنفي بازيکنان، مربيان و باشگاه ها •

 فقدان ارتباط سازمان يافته بين باشگاه های فوتبال با مراکز آموزش عالي و پژوهشي داخلي و خارجي •

 (. 2نامشخص بودن ماهيت حقوقي واقعي باشگاه های حرفه ای فوتبال ) •

که مشکالت  رسد يمشکالت همچنان برقرار هستند و به نظر م نيگذرد اما در حال حاضر ا يپژوهش م نيسال از ا 10 یوجود با

 وجود دارد.  نهيزم نيدر ا یکالن تر

فرا  يرسد که مشکالت ي، به نظر موجود دارد وجهان رانيورزش در ا تيدر ارتباط با وضع يقيو تطب يکاف يشناخت نسب لذا با اينکه

 .شوند يمطلوب در آن م تيوضع یريانداخته اند و مانع از شکل گ هيتر از ورزش وجود دارند که بر ورزش سا

بررسي محققان نشان مي دهد که ساختار حاکم بر حکمراني و اقتصاد کالن در کشور و در نتيجه فقدان برنامه نتيجه گيری: 

بلندمدت استراتژيک، منجر به شرايطي مي گردد که امکان شکل گيری موسسات اقتصادی قوی را فراهم نمي کند. اين امر در 

 د. زمينه باشگاه ها نيز خود را نشان مي ده

ساختار و مديريت ورزش کشور ندارد و موانع  صرفاً ريشه درقبال نيز اشاره شده بود که موانع بهبود وضعيت باشگاه داری در کشور 

ها، مشکالت حقوقي و قانوني،  شرايط اقتصاد کالن کشور، مالکيت دولتي باشگاه باره دارند. سزايي در اين محيطي نيز نقش به

(. با وجودی که در اکثر کشورهای 2اصلي ترين موانع در اين زمينه هستند ) و محدود بودن اندازة بازار ضعيف بازاريابي مديريت

دنيا، دولت ها صرفا نقش تسهيل گر و ناظر را در امور باشگاه ها ايفا مي کنند، اما آيين نامه های داخلي کامال نقش دولت را در 

در چنين شرايطي، هرگونه سرمايه گذاری در اين زمينه در کشور پر ريسک است و مداخله در امور باشگاه ها باز گذاشته است و 

 يدولت ريغ التيتشک نيا شرفتهيپ یغالب کشورها درو  است يخصوص تيماه یدارا یورزش حرفه اآينده نامعلومي خواهد داشت. 

 يورزش م يساختار فعل رييمقررات خاص و تغ به ازين یورزش حرفه ا جاديا یبراو  وجود ندارد یساختار نيچن رانيا دراما  است.

، مقايسه ای از عواملي که منجر به ايجاد ضعف در وضعيت باشگاه های کشور 1( در جدول شماره 1384)سازمان تربيت بدني،  باشد

 در مقايسه با ساير کشور ها شده است، به عنوان جمع بندی آورده شده اند:

 ه منجر به ايجاد ضعف در نظام باشگاه داری کشورشاخص های تطبيقي شناسايي شد -1جدول 

 باشگاه های خارجي باشگاه های داخلي شاخص

 خصوصي يا غير انتفاعي )مردم نهاد( عموما دولتي ساختار مالکيتي

 مبتني بر اقتصاد آزاد دولتي و انحصاری نظام حاکم بر اقتصاد و سياست گذاری

 اصلي ساختاربخش  مبهم و ضعيف ساختار اقتصادی باشگاه

 سياست های اقتصادی کشور
وجود رانت و حمايت های غير کارشناسي 

 و غير عادالنه
 عدم دخالت و مبتني بر بازار
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 اتحاديه صنفي قوی و انحصارگر نبود صنف واقعي تشکيالت صنفي

 کامال حرفه ای )خصوصي( نيمه حرفه ای دولتي -آماتور ساختار ورزش حاکم بر باشگاه

 قابليت تخمين ريسک پر ريسک و مبهم ايه گذاری در کشوروضعيت سرم

 تعادل رقابتي صرفا برگزاری مديريت ليگ ها

 وجود فلسفه مشخص )اولويت اقتصاد يا سالمت( ابهام در فلسفه سياست گذاری در ورزش

 شناخته شده به عنوان بنگاه اقتصادی يا شرکت مبهم –نامناسب  قوانين مرتبط با باشگاه ها

 فايده محور زيانده آمدزاييدر

 

مـبهم و   ايـن فلسـفه   است اما در کشـور مـا   کشورهای پيشرودر  يو قهرمان یورزش حرفه ا یفلسفه باشگاه ها نيتر یاديبن اقتصاد

وجود ندارد که الزمـه آن وجـود پشـتوانه     یکشور بجز نگرش حرفه ا کيتوسعه ورزش  یبرا یا نهيگز چيه بايتقر. نامشخص است

 است. یقو یاقتصاد

 یاقتصاد مستلزم وجود ساختار زيبودن ساختار باشگاه ها است که آن ن یحرفه ا ران،يدر ا ینظام باشگاه دار اءيتنها راه احبنابراين، 

 نيـ کشور مربوط است که ابتـدا ا  يموضوعات به ساختار حکمران نيا يدر کشور است. تمام یاقتصاد يآزاد و حاکم بودن اصول علم

 تحول شود.م ديقسمت با
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Abstract 

Sports clubs are one of the most important institutions for the development of sports with different goals 

and motivations that are established and managed in human societies. But the club system faces many 

problems in Iran. The question is, despite the fact that there are enough scientific findings and relevant 

knowledge in this field, why are there such problems and what is the solution to solve them? 

The present study is a review. Research conducted in the field of sport club management in Iran and other 

countries, as well as the public policies, has been the basis of the present study for review and inference. 

For this purpose, the rules and regulations of the Ministry of Sports include the regulations for the 

establishment of sports clubs (1973), the executive regulations of the law for the establishment of sports 

clubs (1991) and the comprehensive plan of the club system in Iran (2012), related internal research 

around club management, and research, books and documents related to management and public policy in 

this field in other countries of the world were reviewed and the conclusion of the present study was based 

on it. 

The results shows that the economy is the most fundamental philosophy of professional and championship 

sports clubs in leading countries, but this philosophy is unclear in Iran. The only way to revive the club 

system in Iran is the professionalism of the club structure, which also requires the existence of a free 

economic structure and the rule of scientific economic principles in the country, which leads to the 

formation of strong economic support. All these issues are related to the governing structure of the 

country, which must first be changed. The governing structure of Iran and macroeconomics, and as a 

result; the lack of a long-term strategic plan, leads to the conditions that do not allow the formation of 

strong economic institutions. This also shows itself in the field of sport clubs. Finally, a list of effective 

indicators on the weakness of the club management system in Iran is presented. 
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راهبردها و هاچالش تحليل: 19 کوويد پاندمي دوران در ورزش صنعت  

3، غالمعلي کارگر2آرش گچي ،1زهرا محمدی
 

 دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي -1

1کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي -2
 

 دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي -3

 

 چکيده

 و هاچالش های صنعت ورزش را دچار تغييرات اساسي کرد. هدف از پژوهش حاضر تحليلتمامي بخش 19فراگيری کوويد 

 بود. 19 کوويد راهبردهای صنعت ورزش در دوران پاندمي

(. 1395 گيرد )خدادادکاشي و همکاران،ای است که ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی را در برميورزش پديده

(. صنعت ورزش 1388ی ورزش داشته باشد، مسائل اقتصادی است )ملکوتيان، تواند تأثير زيادی بر توسعهيکي از مواردی که مي

های شديدی در سطح جهان مواجه است )محمدی ترين صنايع در جهان است که محصوالت آن با رقابتترين و جذابيکي از مهم

مادی است که رويدادهای مختلف ورزشي به قوت خود برقرار بوده و بخش مهمي از صنعت و حتي های متسال(. 1395و همکاران، 

 2020الريه غيرمعمول در ابتدای سال نو ميالدی زندگي مردم را به خود اختصاص داده، اخيرأ خبر ابتالی چندين نفر به يک ذات

عنوان عامل ايجاد يک بيماری تنفسي يروس به نام کرونا بهبه سازمان بهداشت جهاني از سوی چين باعث معرفي نوی جديدی از و

های جهاني سالمت و بهداشت، نهادهای آموزشي، مالي (. تأثيرات ويروس کرونا همچنان در سازمان1399جديد گرديد )معصومي، 

های المپيک و حتي بازی هاشود و نهادها و صنعت ورزش هم مستثني از آن نيست؛ مسابقات، تورنمنتو تبليغاتي قويأ احساس مي

های تفريحي ورزشي را مختل کرده ها و برنامههای ورزشي، ورزشکاران، مربيان، ليگلغو و يا به تعويق افتاده است. و اين مسئله تيم

 . با توجه به تأثيرات مختلف صنعت ورزش بر موارديي همچون عوامل اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي2(2020است )کَسي و جيورجيو، 

وجود آمده در همه ابعاد صنعت ورزش پس از های بهو رواني شهروندان در پي فراگيری ويروس کرونا، لذا لزوم شناسايي چالش

 رسد.نظر ميها ضروری بهشيوی بيماری کرونا در ايران و جهان و ارائه راهبردهای عملي و کاربردی برای اين چالش

روش دهي و همبستگي انجام شده است. گردآوری اطالعات بهبا استفاده از روش وزنو  بوده یاز منظر هدف، کاربرد ين پژوهشا

بدست آمد و در دو  0.79ساخته که روايي محتوی و صوری آن توسط اساتيد تأييد شد و مقدار پايايي نيز طراحي پرسشنامه محقق

ورزش و کرونا بوده و مرحله دوم نيز با انتخاب های برتر چالشي در مورد صنعت مرحله که مرحله اول انتخاب معيارها و شاخص

( به عنوان يک ابزار AHPمراتبي )های برتر به ارائه راهبردهای مناسب پرداخته شده است. مرحله اول از طريق فرايند سلسلهچالش

فت. معيارهای چالشي صورت گر های مرتبطرشته نفر از اساتيد 15با شيوه هدفمند و کسب نظر از  Expert Choiceبا نرم افزار 

سازی معادالت ساختاری محيطي و سازماني بودند. در مرحله دوم نيز با استفاده از مدلشامل: اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي، زيست

به ارزيابي ضريب مسير و همبستگي در ارائه راهبردهای پيشنهادی در خصوص موضوی پژوهش پرداخته  Smart PLSافزار در نرم

                                                           
1 Arashgachi1371@gmail.com 
2 Casey & Giorgio 
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( محاسبه 83/0ا به شکل توصيفي و استنباطي ارائه شده و همچنين پايايي آن نيز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ )هشد. تحليل

 شد.

 

 )مشکالت( پژوهشچالشي.  مقايسه زوجي معيارهای 1جدول 

 

 وزن ها شاخص اولويت

 0.350 اقتصادی 1

 0.299 اجتماعي 2

 0.196 سازماني 3

 0.102 زيست محيطي 4

 0.053 فرهنگي 5

 

 

 

 
 .  مقايسه زوجي معيارهای چالشي)مشکالت( پژوهش1نمودار 

 

معيـار از نظـر کارشناسـان،     5بنـدی   های مقايسات زوجي، وزن معيارها بدست آمد. اولويت . پس از ورود ماتريس1با توجه به جدول 

 سـات يمقا یناسـازگار  نـرخ تـرين اهميـت را دارد.   مک 0.053بيشترين اهميت ومعيار فرهنگي  0.350معيار اقتصادی با وزن نسبي 

 دهنده سازگاری قابل قبول سيستم است.باشد بنابراين نشانکوچکتر مي ، 0.1از مقدار  چون که است آمده بدست 0.07  يزوج
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 . مدل مفهومي راهبردهای بهبود فرايند ورزشي در دوره کرونا1شکل 

 

 

ها و صورت گرفت و در مرحله دوم مؤلفه AHPه مرحله اول توسط اساتيد و با روش اهداف پژوهش در دو مرحله ارزيابي شد ک

های چالشي)مشکالت( شناسايي شده در بخش ارزيابي اساتيد دانشگاهي شامل سه ارزيابي گرديد. مؤلفه PLSها در مدل شاخص

در نهايت براساس نتايج تبيين شده رزيابي شدند. ها امؤلفه: اقتصادی، اجتماعي و سازماني بود که در بخش راهبردی نيز اين مؤلفه

های ورزشي شود: تسهيل روند ورود باشگاهدر اين پژوهش پيشنهادات ذيل جهت ارتقای عملکرد ورزشي در دوران کرونا مطرح مي

ها پشتيباني سازمانهای ورزشي جهت حمايت مالي، ها و سازماننامه بين بانکبه بورس جهت تأمين بهتر منابع مالي، ايجاد توافق

بنيان ورزشي، تعامل سازمان های دانشهای مديريتي روز در کشورهای پيشرفته، حمايت از طرحاز مديران جهت شرکت در دوره

ورزشي ايران با کشورهای پيشرفته در زمينه ورزش جهت تبادل دانش و اطالعات سازماني، پرداخت حقوق ماهانه برای تمامي 

 تواند از جمله موارد مهم پيشنهادی اين پژوهش قرار گيرد.ت ايجاد انگيزه و بهبود وضعيت معيشتي آنان ميقهرمانان ورزشي جه

 

 ، مديريت راهبردی ورزش، تسهيالت ورزشي.19-داری، کوويداقتصاد ورزشي، باشگاه کلمات کليدی:
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Abstract 

Sport is a phenomenon that encompasses various political, social, cultural and economic dimensions. The 

acquisition of Covid-19 brought about a fundamental change in all sectors of the sports industry. The 

purpose of this research was the challenges and strategies of the sports industry during the Covid-19 

pandemic. One of the things that can have a great impact on the development of sports is economic 

aspect. The sports industry is one of the most important and attractive industries in the world and sports 

products always face fierce competition in the world. For many years, various sports events have been 

regularly held and have been an important part of the industry and even people's lives. With the spread of 

the Corona virus and its widespread effects on international organizations, educational, financial and 

propaganda institutions, etc. as well as the sports industry, it has caused the cancellation and 

postponement of competitions, tournaments and even the Olympic Games. And this has disrupted sports 

teams, athletes, coaches, leagues and sports leisure programs. Considering the different effects of the 

sports industry on economic, social, cultural and psychological factors following the spread of 

coronavirus, so identifying challenges in all aspects of the sports industry after the outbreak of 

coronavirus and providing practical and applied strategies for these challenges seem necessary. This 

research is purposeful and has been done using weighting and correlation methods. Data collection was 

done by designing a self-questionnaire with a reliability of 0.79. It has been done in two stages, the first 

stage is to select the top challenging criteria for the sports industry and the second stage is to provide 

appropriate strategies by selecting the top challenges. The first stage was done through the Hierarchical 

Process (AHP) as a tool with Expert Choice software in a targeted manner and obtaining the opinion of 15 

professors in related fields. Challenge criteria included: social, economic, cultural, environmental and 

organizational. In the second stage, using structural equation modeling in Smart PLS software, path 

coefficient and correlation were evaluated in presenting the proposed strategies on the research topic. The 

analyzes were presented descriptively and inferentially and also its reliability was calculated using 

Cronbach's alpha test (0.83). In the matrix of pairwise comparisons and weighting of criteria, economic 

criteria were the most important (0.35) and cultural criteria were the least important (0.053). Based on the 

results explained in this study, the following suggestions are made to improve sports performance during 

the covid-19 pandemic: facilitate the process of entering sports clubs in the stock market to better provide 

financial resources, support organizations managers to participate in management courses in developed 

countries, supporting sports knowledge-based projects, Iran Sports Organization interaction with 

developed countries in the field of sports to exchange knowledge and organizational information, pay 

monthly salaries to athletes to motivate and improve their living conditions. 

 

Keywords: Sports Economics, Club Management, Covid-19, Strategic Sports Management, Sport 

Facilities 
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 نظام باشگاه داری حرفه ای ورزش های  انفرادی کشورطراحي 

 

 3، دکتر علي زارعي*2يينآ کين نتيز، دکتر 1حجت کاظميني

 ورزشي، تهران. مديريت گروه تهران مرکزی، واحد اسالمي، آزاد دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه -1

 .*ورزشي، تهران مديريت هگرو تهران مرکزی، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه استاديار -2

 ورزشي، تهران. مديريت گروه تهران مرکزی، واحد اسالمي، آزاد دانشيار دانشگاه -3

 

 

 چکيده

 

بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنيادی،  کشور انفرادی های ورزش ای حرفهداری نظام باشگاهطراحي هدف اصلي پژوهش حاضر 

باشد. جامعه آماری اين پژوهش را اسناد منتشر شده پيرامون مبحث ريه داده بنياد مياز نظ از نظر روش شناسي کيفي با استفاده

 نظران تشکيل دادند.نفر از صاحب 13و  انفرادیای ورزش های داری حرفهباشگاه

ادامه برای  برداری غيراحتمالي است استفاده شد. درگيری هدفمند که روش نمونهای از نمونهبرای انتخاب نمونه از چنين جامعه

ها در اين پژوهش مصاحبه عميق بود. برای روايي و آوری دادهگيری نظری استفاده گرديد. ابزار جمعگيری از نمونهکفايت نمونه

و بدين  انجام شونده هامصاحبه به مراجعه با نتايج تأييد يا بندیشد؛ طبقه انجام بازبيني کدگذاری هنگام به گيریپايايي اندازه

در اين پژوهش به منظور تجزيه و  .داشتند را الزم کفايت ارجای مورد منابع و در نهايت گرفت انجام کيفي موارد تحليلترتيب 

کد اوليه حاصل از  86بهره گرفته شد. نتايج کدگذاری باز بيانگر آن بود که  2018کيودا نسخه ها از نرم افزار مکستحليل داده

مقوله از اين کدگذاری به دست آمد  11آمده است. نتايج کد گذاری محوری بيانگر اين بود که ها و اسناد به دست تحليل مصاحبه

های مديريتي، مديريت منابع که به ترتيب شامل: طرح باشگاه، درک محيط، وظايف قابل اجرای مدير در محيط ورزشي، مهارت

 باشد. زير ساخت و  عوامل اثر گذار بر موفقيت مي انساني، اقدامات بازاريابي، روابط عمومي، امور فرهنگي، امور مالي،

ای، عوامل پيش برنده، عوامل توسعه دهنده و موفقيت مفهوم )عوامل زمينه 4های حاصل از کدگذاری انتخابي شامل در نهايت يافته

ه ای، عوامل پيش برنده، برای داشتن يک باشگاه حرفه ای در ورزش های انفرادی نيازمند چهار مفهوم عوامل زمين باشگاه( بود.

 عوامل توسعه دهنده و موفقيت باشگاه مي باشد.

 

 ای، کشور ايران، نظريه داده بنياد.ورزش های انفرادیباشگاه داری، ورزش حرفه کلمات کليدی:
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Abstract 
The main purpose of the present study was to design a system of professional individual sports 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 

individual 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, Individual sport  
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 واکاوی نقش عامل رسانه در نهادينه سازی و ترويج فرهنگ ورزش و فعاليت بدني کودکان در دوران پاندمي کرونا

 ريحانه چشمه

 کارشناس ارشد مديريت ورزشي

 

 چکيده

از  کرونادوران مروزه توسعه سواد بدني و فعاليت ورزشي کودکان به دليل بي تحرکي ، صنعني شدن جوامع و قرنطينه های خانگي ا

اهميت زيادی برخوردار است . نقش عوامل زمينه ای يا محيطي تاثير زيادی در نهادينه کردن فرهنگ ورزش و ايجاد انگيزه در 

ميان کودکان دارد .گروه های خانواده ، دوستان ، محيط های آموزشي و رسانه عوامل دخيل در اين مهم هستند . متوليان امر 

فع کليه رفتارهای نابهنجار کودکان و ترويج عادت های صحيح  مي توان از قدرت پنهان و نرم رسانه کودک به اين باورند که برای ر

 .ره گرفتهها ب

پژوهش حاضر به روش شيوه تحليل محتوا با رويکرد کيفي و به شيوه مصـاحبه در دوران پانـدمي کرونـا انجـام شـده اسـت . بـرای        

نفر از اسـاتيد تربيـت بـدني ،     8فمند استفاده شد. نفر از مديران رسانه ورزشي ، انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گيری هد

نفر مربيان تربيت بدني و بازی و ورزش کودکان مورد مصاحبه نيمه سـاختار يافتـه قـرار گرفتنـد .اطالعـات بـا اسـتفاده از روش        12

 .مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند grane heim تحليل محتوا با رويکرد

و همراهي و مشارکت والدين (ارايه گرديد.ها در دو طبقه اصلي )راه کار های جذب داده   

 مضمون مضامين جزيي منابع

p1,p4,p20,p12,p13,p8 

p4,p3,p11,p14,p10 

 

p6,p5,p17,p16,p13,p19,p6 

 

p1,p12,p14 

p14,p1,p12,p8,p10,p11 

نمايش های انيميشن های ورزشي ، مسابقات و جشنواره 

                         يهای تفريح

توسعه جو فرهنک ورزش و فعاليت بدني در رسانه ها ) 

نمايش فيلم ها و کارتن ها با محوريت ورزش ، حضور 

هنرمندان و شخصيت های محبوب کودکان با لباس 

ورزشي ، نمايش شخصيت های کارتني در حال انجام 

.(  فعاليت ورزشي و ..  

      أ جوائز مادی و معنویبرگزاری مسابقات مجازی و اهد

                               
برگزاری چالش های خانوادگي و اختصاص امتياز به 

               خانواده ها در جهت شرکت مداوم در چالش ها

                         
اختصاص صفحات ويژه فعاليات بدني و ورزش کودکان در 

رزشيمطبوعات و صفحات مجازی خبر و  

 راه کار های جذب

P12,p11,p7,p4,p6,p7,p5,p8 

P9,p17,p18,p20 

درک ضرورت شرکت در کالس های آنالين يا مجازی بازی  همراهي و 
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P12,p10,p3,p2,p4,p7,p11,p9,p10,p17p 

 

P12,p1.p2,p10,p5,p7,p8,p9,p11 

 

P11,p1,p2,p3 

 

 

P12,p3,p4,p5p,p6,p7,p8,p14,p15,p16 

                ش                     و ورز

حضور والدين در کنار فرزندان حين انجام منظم بازی و 

                        ورزش در خانه

      ارتباط والدين با مربيان و دوستان ورزشي

         دعوت ساير دوستان به شرکت در دوره های مجازی

                             
ده آموزشي )اليو های حضور و مشارکت در برنامه های زن

 آموزشي اينستاگرام ( 

 

 مشارکت والدين

 

يکي از راه های بهره وری مطلوب از رسانه ، آموزش سواد رسانه ای به کودکان است يعني فراگرفتن توانايي جهت نتيجه گيری: 

  … های هوشمند ودسترسي ، تجزيه تحليل ارزيابي و نحوه صحيح استفاده از تلويزيون ، راديو ، گوشي 

با توجه به اينکه در شرايط پاندمي کرونا نقش رسانه ها در ترويج فرهنگ ورزش کودکان انکار ناپذير است و کودکان پس از 

فراگيری سواد رسانه ميتوانند سواد بدني نيز از اين طريق کسب کنند . بنابراين پيشنهاد مي شود متوليان امر پرورش کودکان با 

 اقدام به نهادينه کردن فرهنگ بازی هدفمند و ورزش کودکان در فضاهای جديد و حمايت از مربيان اين حوزه آموزش والدين

                    داشته باشند.                                            

 

 ،فعاليت بدني کودکان، ورزش کودکان در دوران کرونا رسانه ورزشي کلمات کليدی:
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 رابطه سبک زندگي فعال و غيرفعال با موفقيت شغلي معلمان شهرستان شوشتر

 سيدفرشيد ميرمحمديان توتکله

 دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور

 

 چکيده

معلمي شغلي است که با توجه به داشتن تنش های جسمي و رواني همواره نظر محققان را به خود جلب نموده است و شناسايي 

زندگي و عوامل مرتبط به آن در معلمان مهم به نظر مي رسد. گزارش شده است که سبک زندگي بر کيفيت زندگي )دشتي  سبک

(، موفقيت های 2010(، فرهنگ، الگوی مصرف )اسميت، 1389(، هويت اجتماعي )کفاشي و همکاران، 1399خويدکي و همکارن، 

( و افسردگي 1394(، اضطراب )شهبازی و همکاران، 1391)فاضل قانع، (، موفقيت در کار 2005فردی و اجتماعي )کوکرهام، 

( تاثير مي گذارد. از ديدگاه های اخير متخصصان، استفاده از تمرينات 1393؛ رحيم نيا و اماني، 2015شغلي )برنال و همکاران، 

مهم تاثير گذار بر و تاثير پذير از  ورزشي برای ارتقای کيفيت زندگي است. از سويي موفقيت شغلي نيز در افراد از شاخص های

ويژگي های شخصي و سازماني است. برای روشن شدن ارتباط اين متغيرها و مقايسه آن ها، اين تحقيق با هدف تعيين رابطه سبک 

 زندگي فعال و غيرفعال با موفقيت شغلي معلمان انجام شد. 

قيق را کليه معلمان مقطع ابتدايي شاغل در مدارس شهر شوشتر تحقيق حاضر از نوی علي مقايسه ای است. جامعه آماری اين تح

معلم فعال بطور تصادفي انتخاب  119نفر معلم غير فعال و  516تشکيل دادند که از ميان آنها  1399-1400در سال تحصيلي 

يان نمودند که در دو سال شدند )معلمان فعال در کانون های ورزشي عضويت و فعاليت داشتند، معلمان غير فعال در خود اظهاری ب

( و سبک 1984اخير ورزش منظم انجام ندادند(. ابزار گرد آوری اطالعات اين تحقيق شامل دو پرسشنامه موفقيت شغلي رادسيپ )

مستقل و ضريب همبستگي پيرسون، در سطح  tهای بدست آمده توسط آزمون های ( بود. داده1391زندگي لعلي و همکاران )

 تجزيه و تحليل شد. 21نسخه  SPSSوسط نرم افزار ت 05/0معناداری 

درصد  34/10سال و  40تا  31درصد بين  69/70سال،  30درصد از نمونه ها در دامنه سني کمتر از  97/18يافته ها نشان داد که 

نه ها دارای مدرک درصد از نمو 17/5درصد از نمونه ها متاهل بودند و  96سال قرار داشتند. بيش از  40در دامنه سني بيش از 

درصد فوق ليسانس بودند. اطالعات بدست آمده نشان داد که ميانگين امتياز  45/54درصد ليسانس و  38/41تحصيلي فوق ديپلم، 

( است. با توجه به دستورالعمل آزمون موفقيت 21/10مي باشد که بيشتر از معلمان غير فعال ) 22/16موفقيت شغلي معلمان فعال 

امتياز( قرار دارد و به اين معني است که نگرش معلمان نسبت به موفقيت  26تا  6امتياز هر دو گروه در سطح اول )شغلي رادسيپ، 

امتياز( و هر دو  18/151امتياز( بهتر از معلمان غير فعال بود ) 33/170شغلي خودشان مناسب است. سبک زندگي معلمان فعال )

مي باشد(. يافته ها نشان داد که بيشترين اختالف در  210داکثر امتيازقابل کسب گروه باالتر از سطح متوسط قرار داشتند )ح

امتياز سبک زندگي بين معلمان فعال و غير فعال در مولفه های سالمت جسماني، ورزش و تندرستي، کنترل وزن و تغذيه، و 

مت معنوی و پيشگيری از حوادث دارای امتياز ی سال اجتناب از داروها و مواد مخدر بود. همچنين معلمان غير فعال در دو مولفه

بهتری نسبت به معلمان فعال بودند.در معلمان فعال مولفه کنترل وزن و تغذيه بيشترين امتياز و سالمت اجتماعي کمترين امتياز را 

ن همتايان فعال شان، داشت. در حالي که در معلمان غير فعال بيشترين امتياز مربوط به اجتناب از حوادث و کمترين امتياز همچو

( و اين تفاوت در P=011/0مربوط به سالمت اجتماعي بود. نشان داد که بين سبک زندگي دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد )
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(، اجتناب از داروها و P=003/0(، کنترل وزن و تغذيه )P=012/0(، ورزش و تندرستي )P=032/0مولفه های سالمت جسماني )

( معنادار بود. همچنين ضريب همبستگي پيرسون، نشان داد که بين سبک P=009/0( و سالمت محيطي )P=005/0مواد مخدر )

 ( وجود داشت.P=018/0زندگي و سطح موفقيت شغلي رابطه مثبت و معناداری )

افت و اين عاملي با توجه به نتايج مي توان گفت که سطح و کيفيت سبک زندگي معلمان با انجام فعاليت های ورزشي ارتقا خواهد ي

مهم در راستای رسيدن به موفقيت شغلي آنها است. بنابراين توصيه مي شود که معلمان مقطع ابتدايي برای ارتقای کيفيت زندگي 

 شان و رسيدن به موفقيت شغلي، به زندگي فعال و انجام تمرينات منظم ورزشي روی آورند.

 

 عال، معمان غير فعال.سبک زندگي، موفقيت شغلي، معلمان ف کلمات کليدی:
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Relationship between active and passive lifestyle with professional success of Shushtar teachers 

 

Seyed farshid mirmohamadian toutkaleh 

PhD student in sports management at Payame Noor University 

 

Abstract 

Job success in individuals is one of the most important and influential indicators of individual and 

organizational characteristics that are thought to be affected by many variables. These variables include 

lifestyle and sports activities. To clarify the relationship between these variables and compare them, this 

study was conducted to determine the relationship between active and passive lifestyles with teachers' 

career success. The statistical population of this study included all primary school teachers working in 

Shushtar schools in the 1399-1400 academic year, of which 516 inactive teachers and 119 active teachers 

were randomly selected (active teachers in sports centers were active and inactive teachers. Inactive 

teachers). They said that they have not exercised regularly for the past two years.The data collection tool 

of this study was two questionnaires of Radsip (1984) and Lali et al. (2012). The results showed that there 

was a significant difference between the lifestyles of the two groups (P = 0.011) and this difference was in 

the components of physical health (P = 0.032), exercise and health (P = 0.012), weight control and 

Nutrition (P = 0.003), abstinence from drugs and narcotics (P = 0.005) and environmental health (P = 

0.009) were significant. Also, Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and 

significant relationship between lifestyle and level of job success (P = 0.018). According to the results, it 

can be said that the level and quality of teachers' lifestyle improves with sports activities and this is an 

important factor in their career success. 

 

Keywords: Lifestyle, Career Success, Active Teachers, Passive Teachers. 
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 مطالعه مدل ساختار ورزش ايران )مطالعه دلفي(

   2، عباس شعباني1سجده مرادی

 کارشناس ارشد مديريت ورزشي، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب -1

 واحد قم اسالمي استاديار گروه تربيت بدني، دانشگاه آزاد -2 

 چکيده

هش مطالعه مدل ساختار ورزش کشور مي باشد. روش تحقيق اين پژوهش از نوی توصيفي تحليلي مي باشد و هدف از انجام اين پژو

جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفي و در نهايت پرسشنامه محقق روش . از نظر هدف کاربردی مي باشد

جامعه آماری اين پژوهش شامل مديران وزارت  بدست آمد.91/0اخ کرونب آلفای ضريب  طريق پرسشنامه از پاياييساخته مي باشد. 

ورزش و جوانان، مديران و کارشناسان کميته ملي المپيک، روسای فدراسيون ها، مديران انجمن های ورزشي فدراسيون ورزش 

 تعيين شمار تمام صورت به و تحقيق جامعه برابر تحقيق نمونهدر اين پژوهش  مدارس و اعضای هيات علمي تشکيل مي دادند

برای تجزيه و تحليل  .گرديد واصلدرصد(  79) پرسشنامه 238 تحقيق جامعه اعضای برای ارسالي پرسشنامه 302 از که .گرديد

تجزيه و تحليل واريانس ، تک نمونه( tکلموگروف اسميرنف، مقايسه ميانگين يک جامعه ) و آزمون های  آمار توصيفيداده ها از 

نتايج نشان مي داد به ترتيب اهميت؛ ورزش همگاني، ورزش آموزشي، ورزش قهرماني و ورزش  استفاده گرديد. Hفريدمن و آزمون 

نتايج نشان داد در تدوين قانون پنجساله پنجم توسعه کشور به چهار حرفه ای در اولويت ساختار ورزش کشور قرار دارند همچنين 

  بخش ورزش کشور  توجه زيادی نگرديده است.
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ABSTRACT 
The present study aims Study of the substructure of Sport in Country of IR was. The research method is 

analytical descriptive and in terms of the purpose, it is an applied study. The methodology is analytical 

descriptive, with the practical aim and the environmental analysis (subcategory for strategic studies). This 

is classified under the rubric of environmental analysis (one of the sub-fields of strategic studies) Methods 

of data collection include library research, Delphi method and finally a researcher made questionnaire. In 

so doing, according to the Delphi method, 10 faculty members of sport management were surveyed in 

three stages. To determine the validity of the questionnaire, teachers and specialists were consulted and 

after applying all corrective suggestions, necessary changes were made and using Cronbach's alpha 

coefficient, the reliability of the questionnaire was obtained as 0.91. The study population consisted of 

staff and operational managers in the Ministry of Youth and Sports, managers and members of executive 

board in the National Olympic Committee, heads of federations, experts in National Olympic Committee 

and the faculty members specialized in physical education and informed about the study subject. In the 

present study, the sample was determined equal to the population by counting all that among from 302 

questionnaires sent for members of the study population, 238 questionnaires (79%) were filled. For data 

analysis, the descriptive statistics and tests of comparing the mean of a population (one sample t test) and 

Kruskal Wallis and Friedman analysis of variance were used. Finally, results showed that in terms of the 

importance, sport for all, training sport, championship sport and professional sport are in the priority of 

structure of sports in Iran and in formulating the Fifth Five-Year Development Plan of Iran; none of the 

four parts of sport have highly been taken into account. 
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Abstract 

Definitions of governance depend largely on the respective research agendas of scholars or on the 

phenomenon that is being studied. In international development, good governance is a way of measuring 

how public institutions conduct public affairs and manage public resources in a preferred way. 

Governance is "the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or 

not implemented)" (UNESCAP, 2009). Governance in this context can apply to corporate, international, 

national, or local governance as well as the interactions between other sectors of society. Only recently 

has the call for good governance finally reached the traditionally closed sporting world (e.g. Sugden and 

Tomlinson 1998, Katwala 2000, IOC 2008, Pieth 2011, Council of Europe 2012, European Commission 

2012). That this happened in sport much more slowly than in other sectors has to do with the fact that the 

sports world has traditionally known a large autonomy and in that sense, it was subject to almost 

complete self-governance. The very essence of the construction of modern sport is rooted in classic 

liberalism, notably in the freedom of association (Szymanski 2006). One of the effective factors in good 

governance is capacity building. 

Capacity building is a perceptual process to eliminate weaknesses, challenges, or limitations in one or 

more aspects of an organization's capacities. In fact, organizational capacity building is related to the 

changes that take place within an organization to meet the specific capacity needs (Doherty and Misener, 

2016).  

The purpose of the current study was to investigate the role of good governance components in implement 

and preserve capacity building of Iranian national sports organizations. The present study was applicable 

in terms of purpose and descriptive-survey in terms of research strategy. The statistical population 

included all presidents or senior managers and vice presidents or deputies in national sports organizations, 

including the Ministry of Sports, selected international sports federations, and the National Olympic 

Committee. Due to the limited statistical population, the purposive sampling method was used. In regards 

to data collection, the standard capacity building questionnaire (Doherty and Misener, 2016) and good 

governance of (Mehrabi et al. 2017) were used. The face and content validity of this research tool was 

confirmed by professors and academic experts. The reliability coefficient (Cronbach's alpha) of each of 

the research indicators was above 0.7, which indicates the acceptable reliability of the questionnaires 

used. Data analysis was conducted by the use of descriptive statistics (frequency tables and graphs) and 

inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov and Pearson tests). 

The results proposed significant positive relationship between the components of good governance and 

capacity building in Iranian national sports organizations and the components of organizational 

effectiveness (Sig = 0.001, r70 = 0. 62) and monitoring and control (Sig = 0.001, r70 = 0.55) have greatest 

impact on the implement and preserve capacity building of Iranian national sports organizations. 
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It can be concluded that national sports organizations need to take good governance into account, by 

considering their desired performance, to promote capacity building. Adopting appropriate strategies and 

recruiting effective monitoring and control enables the organization to make lasting sustainable changes 

in challenges and to benefit from competitive advantage. Also, paying attention to the organizational 

effectiveness showed that one of the important components in order to achieve implementation and 

preservation capacity building. 
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Abstract 

There is no single and generally accepted definition of good governance. The term can be used in 

different contexts, to serve different purposes. The concept of good governance has been subject to a 

number of revisions, additions, and analyses over the past two decades. It varies throughout different 

countries and sectors of industry; specifically, one of the most-cited definitions for the sport sector has 

been identified by the European Commission (2013, p.5) as “the framework and culture within which a 

sports body sets policy, delivers its strategic objectives, engages with stakeholders, monitors 

performance, evaluates and manages risk and reports to its constituents on its activities and progress 

including the delivery of effective, sustainable and proportionate sports policy and regulation”. 

Chappelet (2012) provides an overview of more than thirty published principles and checklists of good 

governance in sports, leading up to the critique that good governance has “too many meanings to be 

useful” (Rhodes, 1997). The importance of good governance in NGSOs cannot be underestimated. In the 

same way as in the world of business, economic sustainability ensures that NGSOs can achieve their 

long-term objectives as it ensures that they continue to operate in the long run (Bonollo De Zwart and 

Gilligan, 2009). In this regard, it has been proven that adhering to good governance standards has a 

positive effect on firm performance and economic growth (Brown and Caylor, 2004). One of the effective 

factors in good governance is sport integrity. 

According to Gilbert and Skinner (2015), sport integrity is displayed through quality leadership practices 

that embrace the spirit and purity of sport, transparent governance structures that strengthen public trust 

and belief systems that create ethical, moral and value laden decision-making processes that sustain sport 

from community to elite levels in creating a better society The general discussion around sport integrity 

includes fairness, inclusivity, honesty, trust, values, ethics, morals, beliefs, respect and fairness. 

Traditionally, sport integrity also includes issues, as follows: corruption, doping, match-fixing, or 

cheating. It has become increasingly popular for sports fans, journalists, coaches and players to appeal to 

ideas of ‘sport integrity’ when voicing their approval or disapproval of some aspect of the sporting world. 

In recent years, there appears to have been a marked increase in discussion surrounding sport integrity. 

High-profile cases of breakdowns in sport integrity, such as that involving the cyclist Lance Armstrong, 

appear to have raised the profile of sport integrity. Moreover, institutional safeguards for sport integrity 

appear to be on the rise. In 2010, The International Centre for Sporting Security was established with the 

aim to improve security, safety and integrity in sport (ICSS, 2014).  

The purpose of this research is to describe the role of sport integrity in the good governance of Iranian 

Non-Governmental Sports Organisations (NGSOs). In the present study, sport integrity has four 

categories, namely: fairness, respect, responsibility, and safety. The statistical population of the study 

consists of 14 managers and deputies who were interviewed (including manager or deputy of the Iranian 

non-governmental sports organization) and uses purposive sampling method. The research is qualitative 
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and the method of content analysis is used. Analysis of interviews shows that responsibility and respect 

are more important in good governance. 

The results showed that in addition to the effectiveness of actions in promoting all aspects of the 

independent variable, the categories of respect and responsibility had the greatest impact on good 

governance. When managers and deputies were responsible and spent more time on the activities of their 

subdivisions, the relevant organization would have better governance. Mutual respect between people 

would make more efforts in implementing good governance. Therefore it is suggested that managers 

should focus more on respect and responsibility to implement good governance.  

 

Keywords: Sport integrity, Good governance, Sport organisation, NGSO 
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 ورزشکار و غير ورزشکار  کارافريني دانشجويان  های ارتباطي بين فردی بر مهارت اثربخشي مهارت

 )مطالعه موردی: دانشگاه پيام نور کرج(

 

 4، سيما نجف نژاد 3، رضا شجيع 2حسين پورسلطاني زرندی،  1مهدی نظری

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي پيام نور البرز -1

 دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور  -2

 استاديار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور  -3

 کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور البرز -4

 چکيده

افريني، ارتباط تنگاتنگي با عوامل و شرايط بيروني و اجتماعي دارد و يک کارافرين برای کسب موفقيت بايد همه مهارت مراحل کار

هدف از پژوهش حاضر، ، داشتن مهارت ارتباطي مي باشد؛ انسانيهای مربوط به کارافريني را داشته باشد که يکي از اين عوامل 

 رتهای کارآفريني در بين دانشـجويان ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاه پيام نور کرج بوده است. بررسي رابطه مهارتهای ارتباطي با مها

نفر از دانشجويان ورزشکار  2500همبستگي انجام شده است. جامعه آماری شامل  -اين پژوهش از نوی کاربردی و با روش توصيفي

گيری غيرتصادفي در دسترس،  گيری از روش نمونه که با بهره و غيرورزشکار مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور کرج بوده

دانشجو به عنوان نمونه آماری مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش، از دو ابزار استاندارد شامل پرسشنامه  212تعداد 

ده که روايي آنان از طريق بررسي استفاده ش( 2007مهارت ارتباطي بين فردی و پرسشنامه مهارت کارافريني استاندارد االين بيچ )

 مهارت ارتباطي پرسشنامهگيری از ضريب آلفای کرونباخ  های خبرگان و صـاحبنظران ايـن حوزه و پايايي اين ابزارها با بهره ديدگاه

، tي، آزمون . در تحقيق پيشرو، از مجموی آزمونهای آمار استنباطمورد تاييد قرار گرفتو  71/0و مهارت کارافريني  73/0 برابر 

 ضريب همبستگي پيرسون و ضريب رگرسيون استفاده گرديده است. 

نتايج حاکي از آن است که وضعيت مهارتهای ارتباطي بين فردی و مهارت کارافريني در دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار در 

ی و مهارتهای کارآفريني دانشجويان های مهارتهای ارتباطي بين فرد نمونه آماری از وضعيت فرضي بهتر است و بين ميانگين

های بين  ميزان رابطه مهارت، تفاوت معنادار وجود داشته و ( P  ،319/0=r<01/0)و غيرورزشکار ( P  ،440/0=r<01/0)ورزشکار 

 همچنين نتايج ضريب رگرسيوني فردی با مهارت کارافريني در دانشجويان ورزشکاران باالتر از دانشجويان غيرورزشکار است.

 .را داردمهارت کارآفريني  در حد متوسط توان تبيين و پيش بيني متغيرفردی  بين های مهارت نشانگر آن است که متغير 378/0

 

 کارآفريني، مهارتهای ارتباطي بين فردی، دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکارمهارت   :کليدی کلمات

 

 

 

 



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

64 

 

The effectiveness of interpersonal communication skills on students' entrepreneurial skills Athlete 

and non-athlete 

(Case study: Payame Noor University, Karaj) 

 

Mahdi Nazari
1
 , Hossein poursoltani Zarandi

2
 , Reza Shaji

3
 , Sima Najaf Nejad

4 

1. Master student of sports management of Payame Noor Alborz 

2. Associate Professor, Sport Management, Payame Noor University 

3. Assistant Professor, Sport Management, Payame Noor University 

4. Master of Sports Management, Payame Noor Alborz University 

 

Abstract 
The stages of entrepreneurship are closely related to external and social factors and conditions, and an 

entrepreneur must have all the skills related to entrepreneurship to be successful, One of these human 

factors is having communication skills. The aim of this study was to investigate the relationship between 

communication skills and entrepreneurial skills among athletic and non-athletic students of Payame Noor 

University of Karaj.  

This research is of applied type and has been done by descriptive-correlation method. The statistical 

population included 2500 athletic and non-athlete master students of Payame Noor University of Karaj. 

Using simple random sampling method, 212 students have been studied as a statistical sample. In this 

study, two standard tools including interpersonal communication skills questionnaire and standard online 

entrepreneurship skills questionnaire (2007) were used, The scope and reliability of these tools were 

confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The results indicate that the status of interpersonal 

communication skills and entrepreneurial skills in athletic and non-athletic students in the statistical 

sample is better than the hypothetical status. There is a significant difference between the means of 

interpersonal communication skills and entrepreneurial skills of athletic and non-athlete students and the 

relationship between interpersonal skills and entrepreneurial skills in student-athletes is higher than non-

athlete students. The results also show that the interpersonal skills variable has the ability to explain and 

predict the entrepreneurial skills variable. 

 

Keywords: Entrepreneurial Skills, Interpersonal Communication Skills, Athletic and Non-Athletic 

Students 
 

 منابع:

(، بررسي نقش ويژگيهای شخصيتي کارافرينانه در مهارتهای ارتباطي در صاحبان کسب و کارهای 1396باغداران، ف.، ) .1

تربيت بدني گرايش مديريت راهبردی در سازمانهای ورزشي،  در رشته نامه مقطع کارشناسي ارشد پايانک ورزشي، کوچ

 دانشگاه فردوسي مشهد

نقش ميانجيگری مهارتهای کارآفرينانه دانشجويان علوم ورزشي در تأثير (، 1397، ب.، )سليماني، ح.، متفکری، م.ر.، خدادادی .2

 سال، پژوهشهای کاربردی در مديريت ورزشي، قصد و خود کاميابي راه اندازی کسب و کار ورزشيکارآفرينانه بر گيری جهت 

 47-37، صص 1398پياپي(، زمستان  31) 3 ، شمارة هشتم
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 117-99، صص 1395بهار ، 1مارة ش، 9 کارآفريني، دورة

نوآوری های مديريت ، بررسي عوامل موثر بر کارآفريني مديران آموزش و پرورش شهر تهران(، 1398طريقي قره بالغي، ب.، ) .4
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 ارتباط ابعاد زيبايي شناختي بر افزايش تماشاگران تلويزيوني مسابقات بدون تماشاگر فوتبال در بحران کرونا

 

 3، صادق فتاحي ميالسي2، زهرا رضايي1امير مرادی نيکنام

 . دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي1

 گاه عالمه طباطبايي. دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانش2

 . دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي3

 چکيده

فضا در  یند و زيبايي بصريخوشااست. فضا و دريافت آسايش ذهني از فضا در ارتباط  یتصوير ذهني با چگونگي ساماندهي کالبد

گردد مردم آن را جهت توقف، ميو اين ويژگي است که سبب  ضا مؤثر استف جذب مردم به يک قرارگاه و دريافت آسايش ذهني از

ترين   شيوی ويروس کرونا در اروپا فوتبال، محبوب و پربيننده(. 1386حيات جمعي انتخاب نمايند)دانش پور، قدم زدن و تجربه 

ی معتبر، هنوز هم امکان حضور هابه گونه ای که عالوه بر تعطيلي فوتبال در اکثر ليگ است را با بحران روبرو کردهدنيا ورزش 

های محبوبشان مندان به ورزش فوتبال، بازی تيم(. بديهي است که عالقه2020تماشاگران در ورزشگاه ها ميسر نيست )يورو نيوز، 

بر افزايش شناختي کنند. به همين دليل در اين تحقيق به بررسي تاثير ابعاد زيباييهايي نظير تلويزيون تماشا ميرا از طريق رسانه

 پردازيم.بينندگان فوتبال از طريق تلويزيون مي

های توصيفي پيمايشي و جمع آوری اطالعات به صورت ميداني بود. جامعه آماری دانشجويان مديريت اين تحقيق از نوی  پژوهش

تحقيق نيز پرسشنامه محقق نفر انتخاب شد. ابزار  387های ايران تشکيل دادند و نمونه آماری در جدول مورگان ورزشي دانشگاه

روايي پرسشنامه ، توسط متخصصين حوزه مديريت ورزشي و پايايي آن در يک مطالعه مقدماتي با استفاده از ساخته ای بود که 

و  يانگينم ي،و درصد فراوان ياز جدول فراوان يفيها در سطح آمار توص داده وتحليل يهتجز یبرا .روش آلفای کرونباخ محاسبه شد

. تمامي عمليات آماری با و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد K-Sاز آزمون  استنباطيف استاندارد و در سطح آمار انحرا

 .انجام شد 23 هنسخ  SPSSاستفاده از نرم افزار 

و معنا دار  رابطه مثبتبين ابعاد زيبايي شناختي و تعداد تماشاگران مسابقات فوتبال در بحران کرونا نتايج تحقيق نشان داد که 

بينندگان فوتبال  ابعاد زيبايي شناختي،مقدار مشاهده شده در همه موارد، مي توان گفت که  tبا توجه به مثبت بودی  وجود دارد.

. همچنين بين مولفات فرم، فضا و رنگ و سازه با داری در وضعيت مناسب قرار دارندها به طور معني آن یها و مولفه در بحران کرونا

 بييندگان تلويزيوني رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد اما مولفه نور تاثيری در افزايش بينندگان تلويزيوني ندارد.افزايش 

-بايست به اهميت جذابيت مندی به ورزش فوتبال، ميبه علت نامشخص بودن زمان اتمام بحران کرونا و گسترش روزافزون عالقه

های ورزشي بيشتر از بقيه مولفات بود که مود. همچنين تاثير مولفه رنگ در استاديومهای بصری پخش زنده فوتبال توجه ويژه ن

 های مناسب پوشش داده شود .بايست با رنگدهد که جايگاه خالي تماشاگران ميها نشان ميهمين امر به مسووالن ورزشگاه

 فوتبال، بحران کرونا، تماشاگران، ابعاد زيبايي شناختيکلمات کليدی :
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Mental image is related to how space is physically organized and receiving mental comfort from space. 

The pleasant and visual beauty of the space is effective in attracting people to a camp and receiving 

mental comfort from the space, and this is the feature that causes people to choose it to stop, walk and 

experience collective life (Daneshpour, 2007). The outbreak of coronavirus in Europe has put football, the 

world's most popular and most-watched sport, in crisis, so that in addition to the closure of football in 

most major leagues, spectators are still unable to attend stadiums (Euronews, 2020). This research was a 

descriptive survey research and data collection in the field. The statistical population consisted of sports 

management students of Iranian universities and the statistical sample was 387 people in Morgan table. 

The research tool was a researcher-made questionnaire whose validity was calculated by experts in the 

field of sports management and its reliability in a pilot study using Cronbach's alpha method. To analyze 

the data at the level of descriptive statistics, the table of frequency and frequency percentage, mean and 

standard deviation were used, and at the level of inferential statistics, K-S test and Pearson correlation test 

were used. All statistical operations were performed using SPSS software version 23. 

The results showed that there is a positive and significant relationship between aesthetic dimensions and 

the number of spectators of football matches in the Corona crisis. 

Given the positive t in all cases, it can be said that the observed value of aesthetic dimensions, football 

viewers in the corona crisis and their components are significantly in good condition. There is also a 

positive and significant relationship between the components of form, space and color and structure with 

the increase of TV viewers, but the light component has no effect on the increase of TV viewers. 

 

 منابع

ه ، تهران، نامـه علـوم يدر منطقــه عسلو يتوسـعه صـنعت ير اجتماعيل تاثي، تحل( 1387اران )کر و هميد امين، سياطالب .1

 صص -75 55بهـار ،  33اجتمـاعي ، شـماره ، 

يها رشد  ) ، بررسـي آثـار اجتماعي قطب 1390ص عنبری، موسي و مالکي، احمد) 352ساختمان و مسکن، ، چاپ اول، تهران،  .2

-87 2صنعتي بر توسعه پايدار محلي.مطالعه موردی:قطب رشد صنعتي عسلويه، مجلـه توسـعه روسـتايي، دوره سـوم، شـماره ، 

 صص106

گانه شهر  22مناطق  :، تحليل فضايي سنجش پايداری اجتماعي شهری)مطالعه موردی( 1392مشکيني، ابوالفضل و همکاران) .3

 186-211زمسـتان ، صـص  39ره جديد، سال يازدهم، شماره ، مجله جغرافيـا ، دو ،تهران(
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 با بهره وری سازمان)مطالعه موردی:شرکت لوازم ورزشي مجيد)مروژ(( ESOP نيارتباط ب

 

3، امير مرادی نيکنام2زينب اصفهاني ،1صادق فتاحي ميالسي
 

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي -1

 شجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه صنعتي شاهروددان -2

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي -3

 چکيده

سالهاست که موضوی افزايش بهره وری سازماني به يکي از مهمترين مباحث و چالشهای مديران و شرکتها تبديل شده است. به طور 

م بر محيط کسب و کار ايران که مهمترين خروجي آن کاهش فاصله درآمدها و هزينه هاست اين مشخص در شرايط کنوني حاک

با بهره  ESOP نيارتباط ببررسي پژوهش حاضر باهدف  .مساله در حال تبديل شدن به مهمترين چالش شرکتهای ايراني است

 انجام گرفته است.  وری در شرکت لوازم ورزشي مجيد

بوده که با  (=003N) شرکت مجيدجامعه آماری تحقيق شامل کليه کارکنان  .است همبستگي -يفيتوصپژوهش حاضر از نوی 

بهره گيری شامل پرسشنامه  نفر به شيوه تصادفي انتخاب شدند. ابزار اندازه 169استناد به جدول کرجسي و مورگان از بين آنها 

پايايي نفر از اساتيد مديريت ورزشي رسيده و  12نامه ها به تائيد . روايي پرسشگويه بود 30گويه و پرسشنامه انگيره با 15وری با 

در دو سطح توصيفي ها  داده وتحليل يهتجز یبرابود.  87/0و 81/0پرسشنامه ها با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ به ترتيب 

 .ي پيرسون( انجام شدآزمون همبستگو  ای نمونه تک  tفراواني( و استنباطي ) آزمون و )ميانگين، انحراف معيار

دهد که بين هر دومولفه انگيزه )عوامل دروني و بيروني( با بهره وری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد نتايج پژوهش نشان مي

(p=0/001  همچنين در آزمون تي، تي مشاهده شده از ميانگين مبنا بيشتر و مثبت بوده است که نشان از وضعيت مناسب مولفه .)

بدست آمده است که رابطه مثبت و  411/0و عوامل بيروني با بهره وری 352/0همبستگي بين عوامل دروني با بهره وری هاست . 

 ( نشان ميدهد.001/0معني داری را در سطح )

ش در سازمان های انتفاعي که با سودآوری همراه ميباشند، افزايش انگيزه با روش سهيم کردن کارکنان در سود شرکت باعث افزاي

  .بهره وری در سازمان ميشود

 

 ESOPبهره وری، کارکنان، مروژ،  کلمات کليدی:
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Abstract 

For years, the issue of increasing organizational productivity has become one of the most important issues 

and challenges for managers and companies. Specifically, in the current situation of the Iranian business 

environment, the most important outcome of which is to reduce the gap between revenues and expenses, 

this issue is becoming the most important challenge for Iranian companies. The present study was 

conducted to investigate the relationship between ESOP and productivity in Majid Sports Equipment 

Company. 

The present study is a descriptive-correlational study. The statistical population of the study included all 

employees of Majid Company (N = 300) from which 169 people were randomly selected based on 

Krejcie and Morgan table. The measurement tools included a 15-item productivity questionnaire and a 

30-item productivity questionnaire. The validity of the questionnaires was confirmed by 12 professors of 

sports management and the reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha coefficient was 0.81 

and 0.87, respectively. Data were analyzed at two levels of descriptive (mean, standard deviation and 

frequency) and inferential (sample t-test and Pearson correlation test). 

The results show that there is a positive and significant relationship between motivation (internal and 

external factors) and productivity (p = 0.001). Also, in the t-test, the observed t-test was higher than the 

baseline mean and positive, which indicates the proper condition of the components. The correlation 

between internal factors with productivity of 0.352 and external factors with productivity of 0.411 has 

been obtained, which shows a positive and significant relationship at the level of (0.001). 
In for-profit organizations that are associated with profitability, increasing motivation by sharing 

employees in the company's profits increases productivity in the organization. 

 

Keywords: Productivity, staff, promoter, ESOP 
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 سازمان های ورزشي شهر اصفهان کارکنان  يو تعهد سازمان رانيمد ياخالق یرهبر نيارتباط ب

2زينب خالقي آراني ،14مينا مستحفظيان
 

 تاديار گروه مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباداس -1

 دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد -2

 چکيده

 يسـازمان  یهـا  تيـ و فعال کردهايمحور رو يمنابع سازمان نيبه عنوان با ارزش تر يانسان یرويسازمان هاست و ن یايامروز دن یايدن

 یهـا  نـه يو زم دهيبه سازمان معنا و مفهوم بخشـ  يکنند. منابع انسان يم فايا ياهداف و آرمان سازمان نقش اساس یعتالبوده و در ا

شـود، داشـتن    يمـ  گـر يسازمان نسبت به سـازمان د  کي یکه باعث برتر ييشاخص ها از. کنند يم راهمرا ف يتحقق اهداف سازمان

کنـد   يم تيخود فعال يشغل یها تيو مسئول فيمتعهد فراتر از وظا يانسان یروي. نتوانمند و متعهد عنوان شده است يانسان یروين

توانـد   يمـ  یرهبـر  ايـ  تيفعال وهي. شاست تيريمد اساسي فياز وظا يکي یرهبر. سازمان باشد تيدر موفق يتواند عامل مهم يو م

هـزاره   نيآغـاز  یها سال يط ياخالق یرهبر. دکاهش ده اي شيدستان را افزاريز ياخالق یو رفتار ها تي، رضايتعهد عملکرد شغل

کـه بـه همـراه دارد، بـه شـدت       یو فرد ي، گروهيسازمان یهاامديسالم و به واسطه پ یکار یفضا کي جاديدر حوزه ا یالديسوم م

 ي، درسـت عدالت، انصاف، صـداقت  ريهمه، نظ یشده برا رفتهيپذ ياخالق یها ، ارزشینوی رهبر نيدر ا .مورد توجه قرار گرفته است

 يو تعهـد سـازمان   رانيمـد  ياخالق یرهبر نيارتباط ب يهدف پژوهش حاضر بررسلذا  محور تمرکز و توجه هستند. یو راست کردار

    است.    1399شهر اصفهان در سال  يورزش یکارکنان سازمان ها

انجام شد.  يشيمايکه به صورت پ بود يهمبستگ -يفيتوص قاتياز نوی تحق يتيو از نظر ماه یبه لحاظ هدف کاربرد قيتحق نيا

 اتيادارات ورزش و جوانان، ه رانيشهر اصفهان )مد سازمان های ورزشي و کارکنان رانيمد هيحاضر را کل قيتحق یجامعه آمار

حجم دقيقي از جامعه آماری  اينکه دادند که با توجه به يم ليبزرگ( تشک يورزش یو باشگاه ها ي، ورزش شهرداری هاورزش یها

 يتصادف یريگ روش نمونه ازنظر گرفته شد و نفر در  358دسترس نبود، با استفاده از فرمول آماری کوکران حجم نمونه برابر با در 

از  یا از: مطالعات کتابخانه داطالعات عبارتن یگردآور ی. در پژوهش حاضر روش هاجهت انتخاب نمونه آماری استفاده شد یطبقه ا

و  ؛ینظر يبه مبان يابي( به منظور دستينترنتي)ا ياطالعات یها گاهيو جستجو در پا يو خارج يداخل اتيجمله مطالعه کتب و نشر

 دوها از  داده یمورد نظر. جهت جمع آور یبه داده ها يابيدست یاطالعات برا یجمع آور ياستفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصل

 ،و آلن ري يمپرسشنامه تعهد سازماني  که اعتباريابي و بومي سازی شد، و نبراون و همکارا ياخالق یهبررپرسشنامه استاندارد؛ 

ي از قبيل آزمون و آمار استنباط ي )ميانگين، انحراف استاندارد و...(فيها با استفاده از آمار توص داده ليو تحل هياستفاده شد. تجز

صورت  23نسخه  SPSSاسميرنوف در نرم افزار  -و کالموگروف ،یا سهيمقا یآزمون ها، رسون(يپ يهمبستگ بي)ضرهمبستگي 

   گرفت.  

 یرابطه مثبت و معنـادار  تعهد سازماني کارکنان سازمان های ورزشيو  اخالقي یرهبر نياز آن است که ب يپژوهش حاک نيا جينتا

تعهـد سـازماني کارکنـان     و اخالقـي  یرهبـر  یهـا  مولفـه  نينشان داد که ب يافته هابه عالوه (. r = 0.428  ،p < 0.01) وجود دارد

ايـن  کارکنـان   يتعهد سـازمان  ی،تک نمونه ا tآزمون  جهيبراساس نتو همچنين  وجود داشت، یرابطه معنادار سازمان های ورزشي

                                                           
14 نويسنده مسئول   
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بين دو گـروه کارکنـان متاهـل و مجـرد تفـاوت       رانيمد ياخالق یرهبر یاز حد متوسط است و درک شاخص ها شتريب سازمان ها

در گـروه هـای    يوجود تفـاوت معنـادار تعهـد سـازمان     انگريب زين یا سهيمقا یحاصل از آزمون ها یها افتهداد. يمعناداری را نشان 

 .  باشد يم يو سوابق خدمت التي، وضعيت تاهل، سطح تحصيتيجنس

 تيروز به اهم دهد، روز به يم رخ يسازمان یکه در سازمان ها و به تبع آن در ساختارها يعيسر یها يبه دنبال تحوالت و دگرگون

 یکه برا یاريبس ديو فوا يتعهد سازمان تيمو اه ياخالق یمثبت رهبر راتيشود. با توجه به تاث يافزوده م يانسان یها هيسرما

دهند و در  تيخود اهم رانيمد ياخالق یبه اخالق و رفتارها ديسازمان ها با حاضر، قيتحق یها افتهيسازمان دارد، مطابق با 

 نيرا دارند با تدو رانيسنجش، جذب و انتصاب مد فهيارشد سازمان که وظ رانيو مد يمنابع انسان تيريمدهای واحدصورت امکان 

به حساب  شانيا يابيارز تيبا اهم یاز پارامترها يکيرا  یسبک از رهبر نيا ياصول اخالق تيبر رعا دي، با تاکديجد یها یاستراتژ

کارکنان  يهر سه بعد تعهد سازمان تيتقو. و در نهايت شرايط ندينما قيبدان تشومجموعه خود را  ريز رانيمد نيآورند و همچن

 را فراهم سازند.کارکنان  يسطح تعهد سازمان شيافزا کلو در  ی، مستمر و هنجاريشامل تعهد عاطف

 

 سازمان های ورزشي، اصفهان ، تعهد سازماني،رهبری اخالقي کلمات کليدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

72 

 

The relationship between ethical leadership of managers and organizational commitment of 

employees of sports organizations in Isfahan  
 

Mina Mostahfezian
1
, Zeinab Khaleghi

2 

1. PhD in Sports Management, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Iran 

2. PhD student in Sports Management, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Iran 

 

Abstract 

The aim of this study is the relationship between ethical leadership of managers and organizational 

commitment of employees of sports organizations in Isfahan in 1399. This research was applied in terms 

of purpose and descriptive-correlational .which was conducted as a survey. The statistical population of 

the present study consisted of all managers and employees of sports organizations in Isfahan. Stratified 

random sampling was used. To achieve the desired data. To collect data from two standard 

questionnaires; the moral leadership of Brown et al. And the Meyer and Allen Organizational 

Commitment Questionnaire were used. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential 

statistics. The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between 

ethical leadership and organizational commitment of employees of sports organizations (r = 0.428, p 

<0.01). And there was a significant relationship between the components of moral leadership and 

organizational commitment of employees of sports organizations. Following the rapid changes and 

transformations that occur in organizations, the importance of human capital is increasing day by day. 

Therefore, considering the positive effects of ethical leadership and the importance of organizational 

commitment, managers and officials should provide the conditions to strengthen all three dimensions of 

organizational commitment of employees, including emotional, continuous and normative commitment 

and generally increase the level of organizational commitment of employees. 

Keywords: Ethical Leadership, Organizational Commitment, Sport organizations, Isfahan  
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ارتباط تبلغات دهان به دهان با ماهيت برند در مصرف کنندگان پوشاک ورزشي با نقش ميانجي جذابيت برند استان آذربايجان 

 غربي 

 3، محمد قادری*2، سيروان آتشک1ريزان عباسي 

 مهاباد،ايران اسالمي، آزاد دانشگاه مهاباد، واحد. ورزشي علوم و بدني تربيت . گروه1

 مهاباد،ايران. )نويسنده مسئول( اسالمي، آزاد دانشگاه مهاباد، واحد. ورزشي علوم و بدني تربيت گروه .2

 مهاباد،ايران اسالمي، آزاد دانشگاه مهاباد، واحد. ورزشي علوم و بدني تربيت گروه .3

 

 چکيده

ترين شود. يکي از مهمکه توجه به اعمال بازاريابي منجر به افزايش خريد و ميزان توجه به برند و وفاداری مشتريان مي از آن جايي

های ورزشي اطالعات جامع و های نوين توجه به اين مهم است. و از آن جايي که در زمينه برند لباسهای مديريتي سازمانويژگي

باشد، الزم است با انجام راهکارهای ارائه شده مبتني بر اطالعات موجود در اين زمينه مي کاملي در دسترس نيست و تفاسير و

در رابطه  برند تيجذابهای تقويت اين اطالعات فراهم آيد. از اين رو هدف از پژوهش حاضر نقش ميانجي مطالعات بيشتر زمينه

 ي بود.خارج يک ورزشاز نظر مصرف کنندگان پوشا دهان به دهان غاتيتبلبا برند  تيماه

ها از اين تحقيق به لحاظ راهبرد کمي و از نوی همبستگي، به لحاظ زمان مقطي، به لحاظ هدف کابردی و به لحاظ گردآوری داده

-که از روش نمونه غربي بودند،استان آذربايجان يورزش ی البسههافروشگاه انيمشتر هيکلنوی ميداني بود. جامعه آماری پژوهش 

 SPSSافزار گيری از نرمهای رايج نمونهسترس استفاده شده است، و برای تعيين حجم نمونه، به جای استفاده از فرمولگيری درد

Sampel Power باشد، استفاده شد. با توجه به اين که توان آزمون يکي از مهمترين معيارهای مورد نياز در تعيين حجم نمونه مي

نفر انتخاب شدند. ابزار  360دانست. به اين ترتيب نمونه مکفي مي 360درصد  80توان آزمون ابزار مذکور تعداد نمونه را برای 

نامه پرسش، و ساخته شده است 1992سال در  ميل و اشفورث پرسشنامه هويت برند توسطپژوهش حاضر پرسشنامه بود که از 

از استفاده گرديد.  (2009برند کرسنو و همکاران ) تيبپرسشنامه جذاو در نهايت از  (2008) ميک يسوال 5دهان به دهان  غاتيتبل

اس و اسمات اسپيافزار اس ضريب همبستگي و مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد. الزم به ذکر است در اين تحقيق از نرم

 استفاده شد. 05/0پي ال اس در سطح خطای 

هان به دهان و جذابيت برند ارتباط معناداری وجود دارد، همچنين نتايج بدست آمده نشان دادکه بين ماهيت برند با تبليغات د

 تيجذابنتايج نشان داد بين جذابيت برند و تبليغات دهان به دهان نيز ارتباط معناداری وجود دارد، و در نهايت نيز نقش ميانجي 

ي در آزمون معادالت ساختاری خارج يشاز نظر مصرف کنندگان پوشاک ورز دهان به دهان غاتيتبلبا برند  تيماهدر رابطه  برند

 تاييد مي گردد.

اگر مسائل پيرامون برندهای ورزشي به طور مناسب حل و فصل شود و پيرامون پيشرفت آن اطالعات کافي و وافي موجود باشد، 

 کنند.تر تنظيم ميخته و مؤثرکنند بلکه بازار را بهتر شناها نه تنها نيازهای مشتريان خود را مرتفع ميبازاريابان با اقتباس از آن

های های پوشاک ورزشي، مديران بازاريابي و بازاريابان فراهم شود تا سياستمشي برای شرکتاميد است با انجام اين پژوهشي خط

 حوزه بازاريابي خود را با کمک گرفتن از آن تبيين کنند

 .: جذابيت برند، ماهيت برند،. تبليغات دهان به دهانکلمات کليدی
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Objective: Since attention to marketing practices leads to increased purchases and the amount of 

attention to the brand and customer loyalty. One of the most important managerial features of new 

organizations is to pay attention to this important. And since comprehensive information is not available 

in the field of sportswear brand and the interpretations and solutions provided are based on the 

information available in this field, it is necessary to provide further studies to strengthen this information. 

. Therefore, the purpose of the present study was to mediate the role of brand attractiveness in relation to 

the nature of the brand with word of mouth from the perspective of foreign sportswear consumers.  

Research Method: This research was quantitative in terms of strategy and correlational in terms of cross-

sectional time, in terms of practical purpose and in terms of data collection was field type. The statistical 

population of the study was all customers of sportswear stores in West Azerbaijan province, which used 

the available sampling method, and to determine the sample size, instead of using the usual sampling 

formulas from SPSS Sampel software. Power was used. Considering that the test power is one of the most 

important criteria required in determining the sample size, the tool considered the number of samples to 

be sufficient for a test power of 80% of 360 samples. Thus, 360 people were selected. The instrument of 

the present study was a questionnaire that was made from the brand identity questionnaire by Mill and 

Ashforth in 1992, and the 5-item word-of-mouth advertising questionnaire by Kim (2008) and finally the 

Cresno et al. (2009) brand attractiveness questionnaire. . Correlation coefficient and structural equation 

modeling were used. It should be noted that in this research, SPSS software and PLS names were used at 

the error level of 0.05.  

Results: The results showed that there is a significant relationship between brand nature and word of 

mouth and brand attractiveness. The results also showed that there is a significant relationship between 

brand attractiveness and word of mouth, and finally the mediating role of brand attractiveness. Regarding 

the nature of the brand with word of mouth, it is confirmed by foreign sportswear consumers in the 

structural equation test. 

 Conclusion: If the issues related to sports brands are properly resolved and there is sufficient and 

accurate information about its development, marketers will not only meet the needs of their customers by 

adapting to them, but also know the market better and more effectively. They adjust more. It is hoped that 

this research will provide a guideline for sportswear companies, marketing managers and marketers to 

explain their marketing policies with the help of it. 
 

Keywords: brand attractiveness, brand nature ,. Word of mouth ads. 
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 زی پرسشنامه و بررسي مشکالت وارائه راهکارهای توسعه گردشگری و جذب گردشگر در قزويناستاندارد سا

 

 4الهه دماوندی ،3حسين پورسلطاني زرندی ،2، سکينه فرجزاده1محمد رحيمي

 مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور استاديار-1

 کارشناس ارشد مديريت ورشي دانشگاه پيام نوراستان البرز-2

 يريت ورزشي دانشگاه پيام نورمددانشيار  -3

 کارشناس ارشد مديريت ورشي دانشگاه پيام نوراستان البرز-4

 چکيده

گردشگری يکي ازمنابع بزرگ درجهان امروز است.گردشگری ورزشي نيز قسمتي از گردشگری به شمار مي آيد که تلفيق ورزش 

هدف از انجام اين پژوهش  به صنعتي پرکار و بزرگ است . وگردشگر به وجود مي آيد وبا سرعت بااليي در حال رشد و تبديل شدن

 بررسي راهکارهای توسعه گردشگری ورزشي و جذب گردشگر در شهرستان قزوين مي باشد

نفر در نظر گرفته  850حجم تقريبي جامعه آمارای . همبستگي انجام شده است -اين پژوهش از نوی کاربردی و با روش توصيفي

نفر به صورت تصادفيي برای نمونه اماری انتخا ب شدند. جامعه آماری گروهي از مديران 264مورگان  شده است برمبنای جدول

( نفر 76( کارشناسان بخش ميراث فرهنگي )92( کارشناسان زمينه های گردشگری )96وکارشناسان هيئت های ورزشي )

دشگری ورزشي باتاکيد برعوامل مديريتي ، بودند.ابزارمورد استفاده درپژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته مشکالت گر

نفراز اساتيد مورد بررسي قرار گرفت.برای تجزيه و تحليل های اماری توصيفي 7زيرساختي ،فرهنگي بود.روايي پرسش نامه توسط 

 استفاده شد22نسخه spssآزمون کيسر.مي يراوکلين ،آزمون فرديمن وتحليل عاملي با استفاده از نرم افزار

رابطه قابل قبولي مشکالت گردشگری ورزشي ها با مفهوم  ، برازش مدل را تأييد کردند. تمامي مولفهاکتشافيل عاملي نتايج تحلي

مقياسي قابل اطمينان و معتبر است که از طريق آن مي توان نتايج پايا و  مشکالت گردشگری ورزشي ازداشتند و پرسشنامه 

دکه مشکالت مربوط به زمينه مديريتي ،فرهنگي ،زيرساختي مشخص شدند که توان نتايج تحقيق نشان داباثباتي را به دست آورد 

( درصد مي باشد.پايايي عامل ها پرسش نامه به 167/51پيشگويي سواالت براساس مجموی واريانس ها تجمعي عامل ها برابربا) 

( به صورت عالي به 714/0ه گردشگری )( وپايايي کل مفهوم توسع721/0(،فرهنگي )729/0(،زيرساختي) 619/0ترتيب مديريتي) 

گيری سؤاالت، از  پرسشنامه از نوی پاسخ بسته بوده و مقياس اندازه دست آمد تمامي سواالت از ارتباط معناداری برخوردارهستند

 .طراحي شده است( برای خيلي کم 1برای خيلي زياد و نمره  5نمره ارزشي ليکرت است که در پيوستاری از ) 5نوی مقياس 

.با توجه به نتايج پژوهش سرمايه گذاری دربخش مشکالت  بمنظور بررسي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد. 

فرهنگي وزيرساختي برای جاذبه های طبيعي وازقبيل آشنايي کم وناکافي گردشگران ورزشي درمورد جاذبه های طبيعي ،عدم 

 استاندارد درشهرستان قزوين دربخش گردشگری وبه ويژه گردشگری ورزشي قرار گيرد. وجودامکانات وتاسيسات ورزشي ،تفريحي

 

 توريسم،جذب گردشگر،صنعت گردشگری،گردشگری ورزشي،قزوين  :کليدیکلمات 
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Abstract 

 

Introduction & Objective: Tourism is one of the great resources in the world today. Sports tourism is also 

a part of tourism. Which is a combination of sports and tourism and is growing rapidly and becoming a 

busy and large industry. The purpose of doing this The research is a study of sports tourism development 

strategies and tourist attraction in Qazvin city. 
Research Method: This research is an applied type with a descriptive-correlation method. The 

approximate volume of the statistical population is 850 people. According to Morgan's table, 264 people 

were randomly selected for the statistical sample. Statistical population of a group of managers and 

experts of sports delegations (96) experts Fields of tourism (92) There were experts in the field of cultural 

heritage (76). The tools used in the research included a researcher-made questionnaire on problems. 

Sports tourism was focused on managerial, infrastructural and cultural factors. The validity of the 

questionnaire was examined by 7 professors. For analysis Descriptive statistics of Kaiser.Myrauklin test, 

Fredemann test and factor analysis were used using SPSS software version 22. Results: The results of 

heuristic factor analysis confirmed the model fit. All components had an acceptable relationship with the 

concept of sports tourism problems and a questionnaire The problems of sports tourism are a reliable and 

credible scale through which reliable and stable results can be achieved. The results showed that problems 

related to the field of management, culture, and infrastructure were identified based on the ability to 

predict questions The sum of the cumulative variances of the factors is equal to (51.167) percent. 

Infrastructure (0.729), cultural (0.721) and the reliability of the whole concept of tourism development 

(0.714) were achieved in full The questions have a significant relationship. The questionnaire is closed-

ended and the scale for measuring the questions is a 5-point Likert scale. Designed in a continuum of 

(score 5 for very high and score 1 for very low). In order to check the reliability of the questionnaire of 

the coefficient Cronbach's alpha was used. According to the results of the investment research in the 

cultural problems of the Minister of Construction for natural attractions and familiarity Low and 

insufficient sports tourists about natural attractions, lack of facilities and sports facilities, standard 

recreation in Qazvin city In the tourism sector, especially sports tourism. 

 

Keywords: tourism, tourist attraction, tourism industry, sports tourism, Qazvin 
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 ورزشي شهرستان درگزگردشگری استانداردسازى پرسشنامه بررسي مشکالت و ارائه راهبردهاى توسعه 

 3حسين پورسلطاني زرندی2،محمد رحيمي1 الهه دماوندی

 کارشناس ارشد مديريت ورشي دانشگاه پيام نوراستان البرز-1

 استاديارمديريت ورزشي دانشگاه پيام نور-2

 .دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور3

 

 چکيده

مهم شده اسـت، ورزش اسـت. امـروزه ورزش و     ینقاط بدل به جاذبه ا يامکه در تم ييها تيظرف نياز مهمتر يکيمقدمه وهدف : 

هدف از پژوهش حاضر استاندارد سازی پرسشنامه مشکالت مديريتي ،فرهنگي . اندی گردشگر یها خود جاذبه يورزش یها تيفعال

بيت بدني، مسئوالن وکارکنان ميـراث  ،وزيرساختي در ورزش بود. جامعه آماری متشکل از کليه کارکنان و مديران و معاونان اداره تر

 فرهنگي وگردشگری وکارشناسان در حوزه تربيت بدني شهرستان درگزانجام گرفته است.

متشکل از کليه کارکنان و مديران و معاونان اداره .جامعه آماری  است همبستگي -توصيفيپژوهش حاضر از نوی   روش تحقيق:

نگي وگردشگری وکارشناسان در حوزه تربيت بدني شهرستان درگز بودند نمونه اماری تربيت بدني، مسئوالن وکارکنان ميراث فره

و تعداد نمونه به منظور انجام روايي سازه )تحليل های عاملي  نفر به روش نمونه گيری تصادفي ساده انتخاب شدند 300برابر با 

 بدست آمد.  765/0نفر مشخص شد. پايايي پرسشنامه از طريق آلفای کرونباخ 300اکتشافي( 

رابطه مشکالت گردشگری ورزشي ها با مفهوم  ، برازش مدل را تأييد کردند. تمامي مولفهاکتشافينتايج تحليل عاملي    يافته ها

مقياسي قابل اطمينان و معتبر است که از طريق آن مي توان نتايج  مشکالت گردشگری ورزشي ازقابل قبولي داشتند و پرسشنامه 

مشکالت مديريتي ،فرهنگي ،زيرساختي گردشگری ها از پرسشنامه محقق ساخته  آوری داده را به دست آورد.برای جمع پايا و باثباتي

، استفاده شد. پرسشنامه از نوی پاسخ بسته بوده و مقياس زيرساختي، فرهنگي ، مديريتي های  مؤلفه سؤال و شامل28 ورزشي

( برای خيلي کم 1برای خيلي زياد و نمره  5نمره رت است که در پيوستاری از )ارزشي ليک 5گيری سؤاالت، از نوی مقياس  اندازه

( مشخص مي شود 1با مالحظه جدول)بمنظور بررسي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد.  .طراحي شده است

  است. α)= 765/0که پايايي پرسشنامه  مشکالت مديريتي ،زيرساختي ،فرهنگي  در حد قابل قبول ) 

 گردشگری ورزشي مشکالتپرسشنامه  های عاملنتايج ارزيابي پايايي (1جدول )

 وضعيت پايايي الفای کرونباخ ها عامل رديف

 قابل قبول 878/0 گردشگری مديريتي مشکالت 1

 قابل قبول 743/0 گردشگری فرهنگي مشکالت 2

 زيرساختي مشکالت 3

 گردشگری

 قابل قبول 711/0

 ابل قبولق 765/0 کل

 .است  شده  گزارشقابل قبول   حد  در  پرسشنامه  کل  و  ها عامل  تمامي  پايايي  که  شود مشخص مي، (1جدول) بامالحظه
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پايايي درخصوص پايايي اين پرسشنامه با توجه به ضريب پايايي آلفای کرونباخ مؤلفه ها و گويه های سازنده اش،  .نتيجه گيری:

 بنابراين، اين موضوی نشانمشکالت مديريتي،فرهنگي،زيرساختي گردشگری ورزشي در حد قابل قبول است. مولفه ها و پرسشنامه 

مشکالت توان گفت که در پژوهش حاضر پرسشنامة  همبستگي دروني بين متغيرهای مورد مطالعه است؛ بدين ترتيب مي ٔەدهند

بر اساس نتايج بدست آمده مي توان پايايي الزم برخوردار است. از قابليت اعتماد يا مديريتي،فرهنگي،زيرساختي گردشگری ورزشي 

و همچنين همبستگي  ميزان تعلق متغير ها به يکديگرو در نتيجه مناسب بودن آنها را برای تحليل عاملي در حد خوب گزارش کرد

 شود که بين عاملها همبستگي وجود دارد.  ها مورد بررسي قرار و نتيجه گرفته مي بين مولفه

 زشهرستان درگي، مشکالت فرهنگي، مشکالت مديريتي، مشکالت زيرساختي، ورزش یگردشگرتوسعه  لمات کليدی:ک
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Standardization of a questionnaire to study the problems and present strategies for the 

development of sports tourism in Dargaz city 
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Abstract 

Introduction & Objective: One of the most important capacities that has become an important attraction in 

all places is sports. Today, sports and sports activities themselves are tourist attractions. The purpose of 

this study was to standardize the questionnaire of managerial, cultural, and ministerial problems in sports. 

Statistical population consisting of kidneys Employees, managers and deputies of the Physical Education 

Department, officials and employees of cultural heritage and tourism, and experts in the field of physical 

education in the city of Dargazan. Research Method: The present study is a descriptive-correlational 

study. The statistical population consists of all employees and managers and deputies of the Department 

of Physical Education, officials and heritage staff. Cultural, tourism and experts in the field of physical 

education in Dargaz city were statistical sample equal to 300 people by simple random sampling method. 

The number of samples was determined to perform construct validity (exploratory factor analysis) of 300 

people. The reliability of the questionnaire was 0.765 through Cronbach's alpha. Findings The results of 

heuristic factor analysis confirmed the model fit. All components had an acceptable relationship with the 

concept of sports tourism problems And the sports tourism problems questionnaire is a reliable and valid 

scale through which reliable and stable results can be obtained. To collect data from the researcher 

questionnaire Construction of managerial, cultural, infrastructure problems of sports tourism 28 questions 

and including components of management, culture, infrastructure, were used. The questionnaire was of 

closed-ended type and the scale for measuring questions was of type The 5-point Likert scale is designed 

in a continuum of (score 5 for very high and score 1 for very low). Cronbach's alpha coefficient was used 

to evaluate the reliability of the questionnaire. According to Table (1) specified Has been. Cronbach's 

alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the questionnaire. Considering Table (1), it is clear 

that the reliability of the questionnaire of managerial, infrastructural and cultural problems is acceptable  
(α = 0.765). Considering Table (1), it is clear that the reliability of all the factors and the whole 

questionnaire is reported to be acceptable. Conclusion:. Regarding the reliability of this questionnaire, 

considering the reliability coefficient of Cronbach's alpha, its components and constituent items, the 

reliability of the components and the questionnaire of managerial, cultural, and infrastructure problems of 

sports tourism to the extent possible agreed. Therefore, this shows the internal correlation between the 

studied variables; Thus, it can be said that in the present study, the questionnaire of managerial, cultural 

and infrastructure problems of sports tourism from Has the necessary reliability or reliability. Based on 

the results, it is possible to report the degree to which the variables belong to each other as a result of their 

suitability for factor analysis, as well as the correlation. It is examined between the components and it is 

concluded that there is a correlation between the factors. 

 

Keywords: development of sports tourism, cultural problems, management problems, infrastructure 

problems, Dargaz city 
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انوای اماکن و تاسيسات ورزشي و لزوم استفاده بيشتر از اماکن ورزشي عمومي و طبيعتي به منظور توسعه فعاليتهای ورزشي 

 سالمتي )همگاني(-تفريحي

 4، رحيم خسرومنش3، جمال الدين شريعتي2، آمنه اسدالهي1ابراهيم عليدوست قهفرخي

 دانشيار گروه مديريت ورزشي دانشگاه تهران -1

 شجوی دکترای مديريت ورزشي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزدان -2

 عضو هيات علمي گروه تربيت بدني دانشگاه علم و صنعت ايران -3

 دکترای مديريت ورزشي دانشگاه تهران -4

 چکيده

نجام اين بخش اصلي صنعت ورزش، خلق انوای فعاليتهای ورزشي است و اماکن و تاسيسات ورزشي مهمترين بستر امقدمه و هدف، 

 فعاليتها هستند. از همين رو هدف اين تحقيق شناسايي و دسته بندی انوای اماکن و تاسيسات ورزشي در ايران بود.

اين تحقيق از نوی تحقيقات کيفي بود و از روش تحقيق نظريه داده بنياد رويکرد نظامند استفاده شد. نمونه گيری از  روش تحقيق:

نفر از اساتيد خبره و مديران ارشد  17ا رسيدن به اشبای نظری؛ عالوه بررسي متون تخصصي؛ با نوی نمونه گيری نظری بود و ت

بود. روايي يافته ها توسط « مقايسه»و « پرسش»وزارت ورزش و جوانان ايران مصاحبه های عميقي انجام شد. روش تحليل داده ها 

 مصاحبه شوندگان تاييد شد.

نوی اماکن و تاسيسات ورزشي در ايران وجود دارد که هر کدام شامل انوای مختلفي از اماکن ورزشي يافته ها نشان داد سه يافته ها، 

 آورده شده است. 1هستند. يافته های تحقيق به طور خالصه در جدول

 . انوای اماکن و تاسيسات ورزشي1جدول

 مفاهيم  زير مقوالت  مقوالت اصلي

اماکن ورزشي 

 اختصاصي

 استاديومهای ورزشي

استاديومهای فوتبال، استاديومهای واليبال، استاديومهای بسکتبال، 

استاديومهای فوتسال، استاديومهای هندبال، استاديومهای وزنه برداری، 

استاديومهای دووميداني، استاديومهای تنيس، استاديومهای دوچرخه سواری، 

 درياچه های مصنوعي دارای سکوی تماشاگر

 چمن فوتبال، پيستهای تارتان دووميداني،  زمينهای تنيسزمينهای  زمينهای تمريني

سالنهای چندمنظوره، سالنهای رشته های رزمي، سالنهای باشگاههای  سالنهای ورزشي
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بدنسازی، ايروبيک، پيالتس و...، سالنهای کشتي، سالنهای تنيس روی ميز، 

 سالنهای شطرنج، سالنهای تيراندازی، سالنهای رشته های تفريحي

 استخرهای سرپوشيده، استخرهای روباز، مجموعه های استخر، سونا و جکوزی ستخرهای ورزشيا

 مجموعه های ورزشي بزرگ، مجموعه های ورزشي کوچک مجموعه های ورزشي

 پيستهای اسبدواني، پيستهای اتومبيلراني، پيستهای موتورسواری پيستهای سواری

اماکن ورزشي 

 طبيعتي

 ه هاتپه ها،کوهها و صخر
تپه ها، کوههای کم ارتفای، کوههای با ارتفای متوسط، کوههای مرتفع و 

 چالش برانگيز، صخره های ديواری

 پيستهای اسکي برفي، پيستهای اسکي چمني پيستهای اسکي

رودها، تاالبها، درياچه ها 

 درياها

ل بستر رودها، بستر و سواحل تاالبها، بستر و سواحل درياچه ها، بستر و سواح

 درياها 

اماکن ورزشي 

 عمومي

 پارکهای معمولي، پارکهای ورزش، پارکهای بانوان، پارکهای جنگلي پارکها

پياده روها، خيابانها و 

 بزرگراهها

 پياده روها، خيابانها، بزرگراهها

زمينهای ورزشي آسفالت و 

 بتني

ای زمينهای فوتبال آسفالت، زمينهای آسفالت با روکش چمن مصنوعي، زمينه

بسکتبال آسفالت، زمينهای واليبال آسفالت، زمينهای اسکيت و دوچرخه 

 سواری آسفالت 

 زمينهای ورزشي خاکي
زمينهای فوتبال خاکي، زمينهای موتورسواری و ماشين سواری خاکي، 

 زمينهای شترسواری خاکي

 

برای انجام انوای فعاليتهای ورزشي در ايران وجود درحاليکه يافته های تحقيق نشان داد سه نوی امکان ورزشي بحث و نتيجه گيری: 

دارند اما بسياری از محققان، مديران و مسؤالن ورزشي در ايران بر افزايش و بهره برداری بهينه از اماکن ورزشي اختصاصي تاکيد 

( و 1392و همکاران ) دارند که شامل انوای مختلفي از امکان ورزشي شناخته شده است. البته همانگونه که نوروزی سيدحسيني

( بيان کردند اوالً فضاها و اماکن ورزشي موجود با استانداردهای تعريف شده تطابق کامل ندارند، دوماً سوء 1394منافي و همکاران )
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 مديريت در استفاده بهينه از امکان ورزشي موجود چالشي مهمتر از کمبود اماکن ورزشي برای توسعه مشارکت ورزشي است. 

نيز پتانسيل بسيار بااليي برای استفاده بهينه و افزايش « اماکن ورزشي عمومي»و « اماکن ورزشي طبيعتي»جه داشت که بايد تو

مشارکتهای ورزشي دارند اما تا کنون يا کمتر به آنها توجه شده و يا اصالً به آنها توجه ايي نشده است. بسياری از مناطق مسکوني 

رياچه ها و درياها و کوههاست و مديران ورزشي بايد برنامه های جدی برای استفاده بهينه از اين ايران در حاشيه رودها، سواحل د

اماکن طبيعتي به منظور توسعه فعاليتهای ورزشي داشته باشند. در شهرهای بزرگ ايران نيز پارکها، پياده روها، خيابانها و 

از آنها برای دويدن، اسکيت و دوچرخه سواری رواج يافته و به شدت در بزرگراههای بسياری وجود دارند و در سالهای اخير استفاده 

حال افزايش است. دليل اين پديده مي تواند اهميت معيارهای همجواری و مکان يابي و دسترسي بر مشارکت ورزشي باشد 

( بيان 1399سری و همکاران )( و مرادی سيا1398(. البته همانگونه که بيرانوندزاده و همکاران )1395)ابراهيمي و همکاران، 

 به يک دغدغه مهم برای بانوان به منظور مشارکت ورزشي در اين اماکن تبديل شده است.« عدم امنيت»کردند 

مديران ورزشي با همکاری چندجانبه با شهرداريها )به منظور ساخت و بهبود وضعيت پياده روهای محله ها و پارکها و اختصاص 

انها و بزرگراهها به فعاليتهای ورزشي( و نيروی انتظامي )به منظور تامين امنيت( مي توانند تحول دادن بخش کوچکي از خياب

 چشمگيری در افزايش مشارکتهای ورزشي در سطح کشور بوجود آورند.

 اماکن ورزشي، پارکهای ورزش، پياده روها، خيابانها، بزرگراهها کلمات کليدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

86 

 

Types of Sports Places and Facilities and the Need to Use More Public and Natural Sports Places in 

order to Develop Recreational-Health Sports Activities (Sports for All) 

Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi
1
, Ameneh Asadolahi

2
, Jamal-al-din Shariati

3
, Rahim 

Khosromanesh
4 

1. Tehran University, Iran 

2. Azad University, Central Tehran Branch, Iran 

3. Iran University of Science and Technology, Iran 

4.Tehran University, Iran 

 

Abstract 

The main part of the sports industry is the creation of various sports activities, and sports places and 

facilities are the most important platform for carrying out these activities (Khosromanesh et al. 2019). 

Therefore, the purpose of this study was to identify and categorize various sports places and facilities in 

Iran. This research was qualitative and grounded theory research method, systematic approach was used. 

Sampling was theoretical sampling and in order to reach theoretical saturation; In addition to reviewing 

specialized texts; In-depth interviews were conducted with 17 expert professors and senior managers of 

the Ministry of Sports and Youth of Iran. The data analysis method was "question" and "comparison". 

The validity of the findings was confirmed by the interviewees. The findings showed that there are three 

types of sports places and facilities in Iran, each of which includes different types of sports venues. The 

research findings are summarized in Table 1. 

Table 1. Types of sports places and facilities 

Main Categories  Sub-Categories Main Concepts 

Dedicated sports 

places 

Sports Stadium  

Football stadiums, Volleyball stadiums, Basketball 

Stadiums, Futsal Stadiums, Handball Stadiums, 

Weightlifting Stadiums, Track and Field Stadiums, 

Tennis Stadiums, Cycling Stadiums, Artificial Lakes 

with Spectator Grandstand 

Training Ground Soccer Fields, Tartan Athletics Track, Tennis Courts 

Gyms 

Multipurpose gyms, Martial Arts Halls, 

"Bodybuilding , Aerobics & Pilates Clubs", 

Wrestling Halls, Table Tennis Courts, Chess Halls, 

                                                           
 Corresponded Author: Rahim Khosromanesh 
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Shooting Halls, Gyms for Snooker, Billiards, 

Bowling and other Recreational Sports 

Sports Pools 
Indoor Pools, Outdoor Pools, Pool Complexes, 

Saunas and Jacuzzis 

Sports Complexes Large Sports Complexes, Small Sports Complexes 

Riding Tracks Horse Tracks, Car Tracks, Motorcycle Tracks 

Natural sports 

places 

Hills, Mountains and 

Cliffs 

Hills, Low Mountains, Medium Height Mountains, 

High and Challenging Mountains, Cliff Walls 

Ski Slopes Snow Ski Slopes, Grass Ski Slopes 

Rivers, Wetlands, 

Lakes, Seas 

Riverbeds, Wetland Beds and Shores, Lake Beds 

and Shores, Sea Beds and Shores 

Public sports 

places 

Parks 
Public Parks, Sports Parks, Women's Parks, Forest 

Parks 

Sidewalks, Streets and 

Highways 
Sidewalks, Streets, Highways 

Asphalt and Concrete 

Sports Fields 

Asphalt Football Fields, Asphalt Floors with 

Artificial Turf  Football Fields, Asphalt Basketball 

Courts, Asphalt Volleyball Courts, Asphalt Skating 

and Cycling Tracks 

Dirt Sports Fields 
Dirt Football Fields, Dirt Motorcycle and Car Fields, 

Dirt Camel Riding Fields 

 

While the research findings showed that there are three types of sports places and facilities for various 

sports activities in Iran, but many researchers, managers and sports officials in Iran emphasize on 

increasing and optimal use of dedicated sports places, including various types of known sports places and 

facilities. Of course, as Noroozi Seyed Hosseini et al. (2013) and Manafi et al. (2015) stated, firstly, the 

existing sports places and facilities do not fully comply with the defined standards, and secondly, 

mismanagement in the optimal use of existing sports places is a more important challenge than the lack of 

sports places to develop sports participation. 



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

88 

 

It should be noted that "natural sports places" and "public sports places" also have a very high potential 

for optimal use and increase of sports participation, but so far they have been paid less or no attention at 

all. Many residential areas of Iran are on the banks of rivers, lakes, seas and mountains, and sports 

managers should have serious plans for the optimal use of these natural places to develop sports activities. 

In the big cities of Iran, there are many parks, sidewalks, streets and highways, and in recent years, their 

use for running, skating and cycling has become widespread and is increasing rapidly. The reason for this 

phenomenon can be the importance of proximity and location and access of sports places to sports 

participation (Ebrahimi et al., 2016). 

 Of course, as Beyranvandzadeh et al. (2019) and Moradi Siasari et al. (2020) stated, "insecurity" has 

become an important concern for women to participate in sports in these places. 

Sports managers can work with municipalities (to build and improve sidewalks in neighborhoods and 

parks and to allocate a small section of streets and highways to sports activities) and police (to provide 

security) to make a significant difference in increasing sports participation nationwide. 

Keywords: Sports Places, Sports Parks, Sidewalks, Streets, Highways 
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 کهگيلويه و بويراحمدن ستادر اطبيعي ى هاورزشتوسعه بر  و تحليل عوامل موثر سيربر

 

 3، سيد محمد محمدی مفرد2سيده فاطمه گوهری ،1سيد احسان اميرجسيني

 گروه تربيت و علوم ورزشي، واحد ياسوج، دانشگاه آزاد اسالمي، ياسوج، ايران-1

 

 چکيده

ثر بر توسع ورزشهای طبيعي در استان کهگيلويه و بوير احمد پرداخته، بر اين اساس تحقيق حاضر به بررسي و تحليل عوامل مو

روش پژوهش در اين تحقيق روش توصيفي پيمايشي مي باشد. جامعه آماری تحقيق را کليه متخصصين امر در حوزه طبيعت، 

فرهنگي و سازمان منابع طبيعي(  ورزش و گردشگری)کارشناسان اداره ورزش و جوانان، سازمان محيط زيست، سازمان ميراث

برآورد گرديد و نمونه  165نفر بودند حجم نمونه برآورد شده از اين جامعه با استفاده از جدول مورگان 288تشکيل مي دادند که 

( 1396گيری به صورت تصادفي طبقه ای انجام گرفت. ابزار اندازه گيری تحقيق پرسشنامه استاندارد )عبدالهي موسوی و همکاران، 

محاسبه شده است. جهت تجزيه و تحليل داده  است. پايايي اين ابزار طبق پژوهش قبلي بر اساس روش الفای کرونباخ 

ها  از آمار توصيفي )ميانگين، انحراف استاندارد، درصد ها و فراواني ها و ....(و در جهت شناسايي موانع از تحليل عاملي اکتشافي و 

با توجه به اينکه سطح معني داری آزمون  تاييدی و جهت رتبه بندی موانع از آزمون رتبه ای فريدمن استفاده شد.تحليل عاملي 

مي باشد، ميتوان گفت تفاوت معناداری بين اولويت موانع پنج گانه وجود دارد، با توجه به جدول باال و  05/0فريدمن کوچکتر از 

ساختاری است که پيش روی توسعه ورزش های طبيعي  –مترين موانع، مانع مديريتي رتبه موانع مورد بررسي، معلوم شد که مه

 رفاهي قرار دارند. –آموزشي و زيرساختي  –استان کهگيلويه و بويراحمد قرار دارد و در رتبه های بعدی موانع فرهنگي 

 

 احمد. توسعه، ورزشهای طبيعي،  گردشگری ورزشي، مديريت و کهگيلويه و بوير کلمات کليدی:
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Abstract 

The purpose of this study is to analyze the factors affecting development of natural sports in Kohgiluyeh 

and Boyer-Ahmad. This research is applied in terms of purpose, in terms of collecting survey information 

(field) and in terms of the nature of correlation. The population of this study included all experts in the 

field of nature, sports and tourism (experts from the Department of Sports and Youth, Environment 

Organization, Cultural Heritage Organization and Natural Resources Organization) which was 288 

people. The estimated sample size of this community using 165 was estimated from Morgan table and 

stratified random sampling was performed. A questionnaire was used to collect the required data. Data 

were analyzed using SPSS software version 25 and Amos version 16. In the descriptive part of data 

analysis, mean, standard deviation, frequency and frequency percentage and in the inferential part, 

confirmatory factor analysis was used. The results of confirmatory factor analysis removed 11 items and 

finally identified 5 factors on the development of natural sports, which are: 1- managerial - structural 

factor, 2- marketing factor, 3- infrastructure-welfare, 4- cultural factor- It is educational and 5- security. 

Based on these factors, managerial - structural factors were identified as the most important factors and 

were ranked first in the ranking of factors. The cultural-educational factor was ranked second, the 

infrastructure-welfare factor was ranked third, the security factor was ranked fourth, and finally the 

marketing factor was ranked fifth. 

 

Keywords: Development, Sport Tourism , Natural Sports, Management and Kohgiluyeh va Boyerahmad. 
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 ورزش شهر اصفهان رانيمد يبا اثربخش يشغل اقيار و اشتزخدمت گ یارتباط سبک رهبر يبررس

 

2حميد صالحي ،1ينيرحسياحسان ام ديس
 

 رانيا اسوج،ي ،يدانشگاه آزاد اسالم اسوج،يواحد  ،يگروه علوم ورزش عضو هيات علمي -1

 رانيا اسوج،ي ،يدانشگاه آزاد اسالم اسوج،يواحد  ،يگروه علوم ورزش ،يورزش تيريمد یدکتر یدانشجو -2

 چکيده

 يو خصوص يدولت یدر بخش ها يو ورزش يرقابت ،يحيارائه دهنده خدمات تفر یگروه ها نياز بزرگتر ،يورزش یامروزه سازمان ها

 اديمتنوی و ز اريارائه دهنده خدمات، بس یسازمان ها ريبا سا سهيمقاو مصرف کنندگان در  انيآنها با مشتر یهستند و تعامل کار

تحقق  یهمه سازمان ها و موسسات برا نيبنابرا. آورد يرا به بار م ينيب شيپ رقابليغ جيآنها، نتا فيدر وظا يضعف و کاست و بوده

 يياز صفت ها، مهارت ها و رفتارها يبيرا ترک یسبک رهبر دارند. ازين زهياثربخش و با انگ يرانيخود به مد یها تياهداف و مامور

مورد توجه قرار  رياخ یها که در سال ها سبک نياز ا يکيکند.  يتعامل با کارکنان خود از آن استفاده م یبرا ريداند که مد يم

 ستيمعنا ن نيا به گرانيخدمت به د يژگيبه خدمت کردن دارد. و يذات ليگزار تما گزار است. رهبر خدمت خدمت یگرفته، رهبر

 روانيپ یها يستگيشا قيراست که از ط نيبر ا یبلکه تمرکز رهبر دهد يرا انجام م رامونشيپ فيگزار، کارها و وظا که رهبر خدمت

 ی. رهبردينما تيرا تقو روانيو حس استقالل پ دهيبه اهدافشان و خدمت به سازمان و جامعه بهبود بخش دنيرا در جهت رس

. به رديگ يبه خدمت سرچشمه م ليتما اي يعيخدمت از احساس طب نيدارد و ا گرانيفراهم کردن خدمت به د در شهيگزار ر خدمت

و وقف  یرومنديسه بعد جذب، ن یاشاره داشته و دارا یحرف ها ييبه شغل و کارا يو دلبستگ یانرژ زانيبه م ،يشغل اقياشت عالوه

است و  یاز جمله سبک رهبر ياثر از عوامل مختلف درون و برون سازمانمت رانيمد يشغل اقيکه اشت يي. از آنجاباشد يخود م

 خدمت یسبک رهبر نيارتباط ب يهدف از پژوهش حاضر بررس، افراد و کارکنان دارند تيبرجسته در کمک و هدا ينقش رانيمد

   . است 1399ورزش شهر اصفهان در سال  رانيمد يبا اثربخش يشغل اقيار و اشتزگ

انجام شد.  يشيمايبود که به صورت پ يهمبستگ -يفيتوص قاتياز نوی تحق يتيو از نظر ماه یلحاظ هدف کاربرد به قيتحق نيا 

 یو باشگاه ها يورزش یها اتيادارات ورزش و جوانان، ه رانيورزش شهر اصفهان )مد رانيمد هيحاضر را کل قيتحق یجامعه آمار

نفر بود که  270تعداد برابر با  نيتوجه به اطالعات موجود صورت گرفت ا که با یکه با برآورد ادندد يم ليبزرگ( تشک يورزش

طبقه  يتصادف یريگ در نظر گرفته شد و با روش نمونه یو مورگان به عنوان نمونه آمار ينفر با استفاده از جدول کرجس 159تعداد 

 اتياز جمله مطالعه کتب و نشر یا ت کتابخانهعبارتند از: مطالعا العاتاط یگردآور یانتخاب شدند. در پژوهش حاضر روش ها یا

 نيو استفاده از تجارب محقق ینظر يبه مبان يابي( به منظور دستينترنتي)ا ياطالعات یها گاهيو جستجو در پا يو خارج يداخل

 یهت جمع آورج مورد نظر. یبه داده ها يابيدست یاطالعات برا یجمع آور يو استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصل گر؛يد

(، و 2002و همکاران ) يلياسچوف يشغل اقي(، اشت2003ار پترسون )زگ خدمت یها از سه پرسشنامه استاندارد؛ سبک رهبر داده

 بي)ضر يو آمار استنباط يفيها با استفاده از آمار توص داده ليو تحل هي. تجزد( استفاده ش1999تالکوت پارسونز ) ياثربخش

  صورت گرفت.  23نسخه  SPSSافزار  ( در نرمرسونيپ يهمبستگ

رابطه مثبت و  يورزش رانيمد يبا اثربخش يشغل اقيار و اشتزخدمتگ یسبک رهبر نياز آن است که ب يپژوهش حاک نيا جينتا

سبک  نيب يو همبستگ r = 0.700 برابر يار و اثربخشزگ خدمت یسبک رهبر نيب يهمبستگ بيوجود دارد که ضر یمعنادار
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 r = 0.617 برابر يو اثربخش يشغل اقياشت نيب يهمبستگ بيضر نيهمچنبود؛ و  r = 0.736 برابر يار و اثربخشزگ خدمت یرهبر

 ياثربخش با يشغل اقيار و اشتزخدمتگ یسبک رهبر یها مولفه نينشان داد که ب جيبه عالوه نتا (،sig = 0.000, p < 0.01) بود

 یرابطه مثبت و معنادار زين يورزش رانيمد يو اثربخش يشغل اقياشت یها مولفه نيو ب ،داشتوجود  یرابطه معنادار يورزش رانيمد

  وجود داشت. 

 يسازمان یرهايها و متغ مؤلفه گريخدمتگزار در سازمان، د یسبک رهبر یريه کارگبنابراين با توجه به يافته های اين پژوهش با ب

 کيو وجود  شود يفرهنگ خدمتگزار م کيبه  ليتبد يهنگ سازمانو فر رنديگ يخدمتگزار قرار م یرهبر یها يژگيو ريتحت تأث

منصفانه و عادالنه در سازمان به  یها هيشود تا رو يو باعث م دهد يم تيکارکنان اهم یازهايفرهنگ خدمتگزار در سازمان که به ن

توان گفت بهبود  يم لذا. دهد يم شيافزارا  يشغل اقيو اشت گذارد يمثبت م ريبر اعتماد افراد نسبت به سازمان تأث ،کار گرفته شود

 .شود ياصفهان م شهرو مسئوالن ورزش  رانيمد يو اثربخش يشغل اقياشت شيباعث ارتقا و افزا یسبک رهبر یها مولفه

 اصفهان ،يورزش ريمد ،ياثربخش ،يشغل اقيخدمتگزار، اشت یرهبر کلمات کليدی:
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between servant leadership style and job 

passion with the effectiveness of sports managers in Isfahan in 1399. This research was applied in terms 

of purpose was Practical and had descriptive-correlational essence. The statistical population of the 

present study consisted of all sports managers in Isfahan. According to the available information, this 

number was equal to 270 people, of which 159 people were considered as a statistical sample using 

Krejcie and Morgan table. The results of this study indicate that there is a positive and significant 

relationship between servant leadership style and employee interest with the effectiveness of sports 

managers (p <0.01). In addition, the results showed that there was a significant relationship between the 

components of servant leadership style and job motivation and the effectiveness of sports managers and 

there was a positive and significant relationship between the components of job motivation and the 

effectiveness of sports managers. Finally, it can be said that improving the components of leadership style 

will promote and increase job enthusiasm and the effectiveness of sports managers and officials in 

Isfahan. 

Keywords: Servant leadership, Job passion, Effectiveness, Sport managers, Isfahan    
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 های رزمي(های ورزش)انجمن يرزم ونيفدراس يابيتوسعه بازارتفسيری ساختاری یالگو نيتدو

 3محسن احمدی، 2طاهره باقرپور، 15*متينعمت اهلل نع

 دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان .1

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان .2

 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان .3

 چکيده

-هایهای ورزش)انجمني رزم ونيفدراس يابيتوسعه بازارتفسيری ساختاری یالگو نيتدوپژوهش حاضر با هدف : مقدمه و هدف

 رزمي( انجام گرفت. 

کاربردی است که به شکل ميداني انجام شده است. همچنين از  هدف نظر تحقيق آميخته )کيفي و کمي( و از : روشروش تحقيق

تمامي جامعه آماری تحقيق در بخش کيفي شامل . باشد مي مقطعي زماني دوره نظر از و نگر حال بررسي مورد زمان نظر

کليه و در بخش کمي تحقيق،  رزمي بود هایورزش خبره ورزشکاران و مرتبط های فدراسيون مديران رزمي، هایورزش انمتخصص

های رزمي به عنوان جامعه های استاني، اساتيد مديريت ورزشي و کارشناسان ورزشمديران و کارشناسان فدراسيون، روسای هيات

-گيری هدفمند و تکنيک گلوله برفي و در بخش کمي از روش نمونهي از روش نمونهگيری در بخش کيفبرای نمونه انتخاب شدند.

با توجه به تعداد نامشخص جامعه تحقيق، حداقل گيری تصادفي و برای تعيين حداقل حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و 

ساختار در بخش کيفي از مصاحبه عميق نيمه منظور مطالعه و بررسي اهداف پژوهش بهنفر در نظر گرفته شد.  384تعداد نمونه 

محقق ساخته حاصل از بخش کيفي استفاده شد از پرسشنامه  فازی جهت شناسايي عوامل موثر و در بخش کمييافته و روش دلفي

، با استفاده محتوايي پرسشنامه روايي بررسي برای دهد.را مورد سنجش قرار مي يرزم ونيفدراس يابيبازارکه عوامل موثر بر توسعه 

های تحليل عاملي اکتشافي و تائيدی تاييد شد. همچنين، از نظرات داوران و متخصصان و روايي سازه آن نيز با استفاده از آزمون

مورد تائيد قرار  نفر از اعضای جامعه تحقيق و محاسبه ضريب آلفای کرونباخ  30 روی با اجرای آزمايشي بر پرسشنامهپايايي 

تحليل عاملي آزمون  روش تحليل دلفي فازی و زسطح آمار استنباطي او در از آمار توصيفي ها  وتحليل داده زيهبرای تجگرفت. 

بندی فريدمن و ای، رتبههای تي تک نمونهي و نيز آزمونرزم ونيفدراس يابيبازاراکتشافي برای شناسايي عوامل موثر بر توسعه 

 استفاده شد. 23نسخه  AMOSو  SPSS استفاده از بسته آماریبا ت تحقيق برای آزمون سواالتفسيری  -مدلسازی ساختاری

-ييتوجه به دارا؛ خالقيت؛ ندهايبهبود فرآی؛ زيرو برنامه يتيريمدعامل شامل عوامل  12نتايج به دست آمده نشان داد که : يافته ها

بخش ي؛ انسان یرويني؛ ابيبازار یهاکيتکني؛ گفرهن یهاارزش؛ شبردهايپ؛ انيتوجه به مشتر؛ و رسانه غاتيتبل؛ نامحسوس یها

 هایهای ورزشي )انجمنرزم ونيفدراس يابيبازارو در نهايت عوامل ساختاری به عنوان عوامل موثر بر توسعه  انيو حام يخصوص

 ارند.ي نقش معناداری درزم ونيفدراس يابيبازاررزمي( وجود دارد که تمامي آنها به عنوان عوامل موثر بر توسعه 

                                                           
15 الکترونيکي پست،  023-352250008تلفن: ، نعمت اهلل نعمتي: نويسنده مسئول  :nnemati258@gmail.com 
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رزمي(  هایهای ورزشي )انجمنرزم ونيفدراس يابيبازارتفسيری عوامل موثر بر توسعه  -در نهايت، الگوی ساختارینتيجه گيری: 

ي و مديران اين رزم ونيفدراس يابيبازارتواند به عنوان مرجع مناسبي مورد استفاده دست اندرکاران در سه سطح طراحي شد که مي

 رزمي قرار گيرد. هایهای ورزشفدراسيون و انجمن

 ي، توسعهرزم ونيفدراس ي،ابيبازارتفسيری، ساختاری یالگوواژگان کليدی: 
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Abstract 

The aim of this study was to develop a structural-interpretive model of marketing development of the 

Martial Arts Federation (Martial Arts Associations). The research method is mixed (qualitative and 

quantitative) and in terms of purpose is applied that has been done in the field. It is also current in terms 

of time and cross-sectional in terms of time period. The statistical population of the research in the 

qualitative part included all martial arts specialists, managers of related federations and martial arts 

experts, and in the quantitative part of the research, all managers and experts of the federation, heads of 

provincial delegations, professors of sports management and sports experts. Martial arts were chosen as a 

community. For qualitative sampling, purposeful sampling method and snowball technique and in 

quantitative part, random sampling method and to determine the minimum sample size, Morgan table was 

used and according to the unknown number of the research population, the minimum number of samples 

384 people were considered. In order to study the objectives of the research in the qualitative part, semi-

structured in-depth interview and Delphi-fuzzy method were used to identify the effective factors. In the 

quantitative part, a researcher-made questionnaire from the qualitative part was used. Puts the 

measurement. To check the content validity of the questionnaire, using the opinions of judges and experts 

and its construct validity was confirmed using heuristic and confirmatory factor analysis tests. Also, the 

reliability of the questionnaire was confirmed by performing an experiment on 30 members of the 

research community and calculating Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data from descriptive 

statistics and at the level of inferential statistics from fuzzy Delphi analysis method and heuristic factor 

analysis test to identify the factors affecting the marketing development of the martial arts federation as 

well as one-sample t-tests, Friedman ranking and structural-interpretive modeling. To test the research 

questions, SPSS and AMOS version 23 were used. The results showed that 12 factors including 

management and planning factors; Process improvement; Creativity; Attention to intangible assets; 

Advertising and media; Attention to customers; Advances; Cultural values; Marketing techniques; 

Manpower; There are private sector and sponsors and finally structural factors as effective factors in the 

development of martial arts federation marketing (martial arts associations), all of which have a 

significant role as effective factors in the development of martial arts federation marketing. Finally, the 

structural-interpretive model of factors affecting the development of martial arts federation marketing 

(martial arts associations) was designed at three levels that can be used as a suitable reference for martial 

arts marketing practitioners and Managers of this federation and martial arts associations. 

                                                           
1   *corresponding author: Nematullah Nemati, Telephone: 021-352250008, Email: nnemati258@gmail.com 
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 سنخ های شخصيتي با ادراک کاکنان از عملکردسازماني )وزارت ورزش و جوانان( نيارتباط ببررسي 

 

4، امير مرادی نيکنام3، زينب اصفهاني2آرزو محمدزاده ،1صادق فتاحي ميالسي
 

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي -1

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي -2

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه صنعتي شاهرود -3

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي -4

 

 چکيده

ها و تمايالت دروني ارکان اصلي و زيربنايي در هر سازماني، نيروی انساني سازمان است که قطعاً بدون توجه به ابعاد، انگيزهيکي از 

ها، وظايف و فعاليت های عملکرد سازماني به چگونگي انجام ماموريت .افراد در سازمان، نيل به اهداف سازمان مشکل خواهد بود

سنخ های شخصيتي با ادراک کاکنان  نيبارتباط بررسي پژوهش حاضر باهدف شود. نجام آنها اطالق ميسازماني و نتايج حاصل از ا

 انجام گرفته است.  از عملکردسازماني )وزارت ورزش و جوانان(

بوده  (=430Nجامعه آماری تحقيق شامل کليه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ) .است همبستگي -توصيفيپژوهش حاضر از نوی 

گيری شامل پرسشنامه  نفر به شيوه تصادفي انتخاب شدند. ابزار اندازه 200با استناد به جدول کرجسي و مورگان از بين آنها  که

 NEO)-پرسشنامه شخصيتي نئو فرم کوتاه ( و2013استاندارد عملکرد سازماني بر اساس مدل اچيو، هرسي و گلداسميت )

FFI)پايايي پرسشنامه ها با استفاده از ضريب آلفای نفر از اساتيد مديريت ورزشي رسيده و  12. روايي پرسشنامه ها به تائيد بود

در دو سطح توصيفي )ميانگين، انحراف معيار، فراواني و درصد( و ها  داده وتحليل يهتجز یبرابود.  79/0و 81/0کرونباخ به ترتيب 

 .ن چندگانه( انجام شدای و رگرسو نمونه تک  tاستنباطي )آزمون همبستگي پيرسون، آزمون

عملکرد سازماني ارتباط مثبت و ادراک کارکنان از   با وجدان بودن، برون گرايي وسازگاری با بر اساس نتايج بدست آمده، بين

و  بين روان آزرده خويي با ادراک کارکنان از عملکرد سازماني رابطه منفي و معنادار وجود دارد (،≥05/0pمعناداری وجود داشت )

همچنين، نتايج تحليل رگرسيون انعطاف پذيری با ادراک کارکنان از عملکرد سازماني رابطه معناداری مشاهده نشده است. بين 

ابعاد سنخ های عالوه، از بين  عملکرد سازماني را دارد. بهادراک کارکنان ازبيني  توانايي پيش سنخ های شخصيتي نشان داد 

عملکرد سازماني را در وزارت ادراک کاکنان از بيني  بيشترين توانايي پيش يي وسازگاریبا وجدان بودن، برون گرانيز  شخصيتي 

 .ورزش و جوانان داشتند

به فاکتور های شخصيتي کارکنان خود به عنوان يک متغيير تاثيرگذار در بر اين اساس الزم است مديران وزرات ورزش و جوانان در 

 آشنا باشند.عملکرد سازماني 

 

 ، عملکرد سازماني، وزارت ورزش و جوانان ستخ های شخصيتي ی:کلمات کليد
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Abstract 

Introduction & Objective: One of the main and basic pillars in any organization is the human resources of 

the organization, which will certainly be difficult to achieve the goals of the organization regardless of the 

dimensions, motivations and internal desires of people in the organization. Organizational performance 

refers to how organizational missions, tasks and activities and the results of their performance are 

performed. The present study aimed to investigate the relationship between personality types and staff 

perceptions of organizational performance (Ministry of Sports and Youth). 

Research Method: The present study is descriptive-correlational. The statistical population of the study 

included all employees of the Ministry of Sports and Youth and 200 people were randomly selected. 

Measurement tools included a standard organizational performance questionnaire and a short neoform 

personality questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed. Data were 

analyzed at both descriptive and inferential levels. 

Results: Based on the results, there was a positive and significant relationship between conscientiousness, 

extraversion and adaptation to employees 'perception of organizational performance (p≤0.05), a negative 

and significant relationship between irritability and employees' perception of organizational performance. 

There is and there is no significant relationship between flexibility and employees' perception of 

organizational performance. Also, the results of regression analysis showed that personality types have 

the ability to predict employees' perception of organizational performance. In addition, among the 

dimensions of personality types, conscientiousness, extraversion, and adaptability had the greatest ability 

to predict perceptions of organizational performance in the Ministry of Sports and Youth. 

Conclusion: Accordingly, it is necessary for managers of the Ministry of Sports and Youth to be familiar 

with the personality factors of their employees as an influential variable in organizational performance. 

Keywords: personality traits, organizational performance, Ministry of Sports and Youth 
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 ت تبليغات در حوزه ورزشهای کرونا بر صنعبررسي آسيب

 3،ستاره اسکندری2مرضيه روشن ضمير ،1سيدنصراله سجادی

 استاد گروه مديريت ورزشي دانشگاه تهران. 1

 . دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه تهران2

 . دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه تهران3

 چکيده

توجه  يج قرار دارد. تبليغات تجاری به زبان ساده هر عملي است که باعث جلبمفهوم تبليغ در جزء سوم آميخته بازاريابي يعني ترو

های کرونا بر صنعت تبليغات های تجاری در جامعه شود. پژوهش حاضر با هدف بررسي آسيبمردم به محصول خاص و يا فعاليت

 است.در حوزه ورزش، انجام گرفته

توصيفي است.  در اين پژوهش به جستجوی متون و  _به صورت مطالعه مروری  ای، کهتحقيق حاضر به لحاظ روش از نوی کتابخانه

است. جامعه آماری، کليه منابع در دسترس، با موضوی مرتبط با شدهمقاالت مرتبط با ويروس کرونا و اثرات ناشي از آن، پرداخته

ای و اسناد و مدارک در دسترس تمام متن کتابخانههای الزم از منابع گيری توصيفي اين پژوهش، دادهعنوان است. با توجه به جهت

-مقاله مرتبط از مقاالت نمايه شده در پايگاه 11اسـت. تعداد گـردآوری و تحليـل شـده« مرور نظام يافته»برخط، براساس روش 

 است.های اطالعاتي گوگل اسکالر، ساينتس دايرکت، ريسرچ گيت، تيلور و فرانسيس و ايرانداک استفاده شده

-ها شدهی تبليغات و رسانهها، باعث خسارات مالي زيادی در حوزههای ورزشي و عدم حضور تماشاگران در استاديومتعطيلي ليگ

طبق گزارش مديا  است.های ورزشي از بخش تبليغات است که با اختالل مواجه شدهاست. بيشترين درآمد مالي بسياری از باشگاه

ليگ ورزشي  3ميليارد دالر به تبليغات پخش مستقيم  1تواند  آمريکا، پاندمي ويروس کرونا مي رادار ، شرکت اطالعات تبليغات

ال( و ليگ اصلي بيسبال   اچ ای(، ليگ ملي هاکي  )ان بي ها نشان داد که انجمن ملي بسکتبال  )ان ای آمريکا آسيب بزند. تحليل حرفه

اند که با ويروس کرونا از  پخش مستقيم، يک ميليارد دالر درآمد تبليغاتي داشته کننده های ارائه بي( روی هم رفته برای شرکت ال )ام

بين رفته است. خاموش شدن ناگهاني اقتصادی و افت شديد تبليغات، تأثير زيادی بر رسانه های سنتي نيز گذاشته است. پخش 

ين حال از زمان آغاز بحران، صنعت روزنامه با منابع های آن بستگي دارند. با اهای چاپي تا حد زيادی به تبليغات و اشتراککننده

 کند.درآمد خود دست و پنجه نرم مي

المللي را های تبليغي و ترويجي امکان بسط و توسعه در جامعه ملي و بينهای ورزشي بدون استفاده از شيوهرويدادها و فعاليت

 اند.شدهای به محصولي جهاني تبديلليغات رسانهنخواهند داشت. امروزه برندهای جهاني کاالهای ورزشي با کمک تب

ای و عدم برگزاری و يا به تعويق افتادن بسياری از رويدادهای ورزشي در دنيا، باعث ضررهای مالي زيادی در حوزه تبليغات رسانه

به پيشرفت در زمينه  تواناست. از طرفي، از اثرات مثبت شرايط بحراني ناشي از ويروس کرونا ميپخش مستقيم رويدادها شده

شود که افراد در طول اين بحران به فناوری و ديجيتال در تبليغات اشاره کرد. طبق نظرسنجي و نتايج تجزيه و تحليل، مشاهده مي

تر هستند و در حالي که به روزنامه، دهند. در سيستم عامل های ديجيتال فعالهای ديجيتالي تمايل بيشتری نشان ميسمت رسانه

 دهند.ار ميپردازند، تبليغات آنالين بيشتری را مورد توجه قرزيون و راديو ميتلوي

 )کرونا(، آميخته ترويج، صنعت تبليغات، صنعت ورزش19کوويد کلمات کليدی:
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Abstract 

The concept of advertising is in the third part of the marketing mix, ie promotion. Commercial advertising 

is simply any action that draws people’s attention to a particular product or business in the community. 

The purpose of this study is to investigate the coronavirus damage to the sports advertising industry. 

The present research is a library type study in the form of a review-descriptive study. In this study, texts 

and articles related to the coronavirus and its effects have been searched. The statistical population, and 

all available resources, is related to the topic related to the title. According to the descriptive orientation 

of this research, the necessary data have been collected and analyzed from library sources and documents 

available in full online, based on the "systematic review" method. 

11 related articles from articles indexed in the databases of Google Scholar, Science Direct, Research 

Gate, Taylor & Francis, and Iran Doc, used. 

The closure of sports leagues and the absence of spectators in stadiums has caused a lot of financial losses 

in the field of advertising and media. Most of the sports revenue of many sports clubs comes from the 

advertising sector, which has been disrupted. According to Media Radar, the US advertising intelligence 

company, the Corona virus pandemic could cost $ 1 billion in live broadcast advertising for three 

professional sports leagues in the United States. Analyzes showed that the National Basketball 

Association (ANBI), the National Hockey League (ANC) and the Major League Baseball (AMLAB) 

together had $ 1 billion in advertising revenue for companies broadcasting, which was destroyed by the 

Corona virus. The sudden economic shutdown and the sharp drop in advertising have also had a major 

impact on traditional media. Print players depend heavily on ads and subscriptions. However, since the 

beginning of the crisis, the newspaper industry has been struggling with its sources of income. Sports 

events and activities will not be able to expand and develop in the national and international community 

without the use of propaganda methods. Today, global brands of sports goods have become a global 

product with the help of media advertising. Failure to hold or postpone many sporting events in the world 

has caused great financial losses in the field of media advertising and live broadcasting of events. On the 

other hand, one of the positive effects of the critical situation caused by the Corona virus is the 

advancement in technology and digital in advertising. According to the survey and the results of the 

analysis, it is observed that people are more inclined towards digital media during this crisis. They are 

more active on digital platforms and pay more attention to online advertising while covering newspapers, 

television and radio. 

 

Keywords: Coveid-19 (Coronavirus), Promotion, Advertising industry, Sports industry 
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 چکيده

مقدمه و هدف: بعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است برای دستيابي به سطوح باالی عملکردی، تمرينات بيش از حدی 

که برای افزايش توان هايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادی انجام  دهند. در چنين حالت

های اخير صدها مکمل غذائي مخصوص جسماني ، نيروی رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سال

های ورزشي و پودرهای آمينو اسيد و پروتئيني به منظور ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصوالت مانند نوشيدني

و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازی انرژی بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار  دسترسي کافي به سوخت

ترين مکمل غذائي که در بازار برای ورزشکاران به اند. يکي رايجتمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده

 وتامين مي باشد.رسد گلعنوان ماده ای نيروزا به وفور به فروش مي

گروهي از ورزشکاران بدنسازی شهر همبستگي است. جامعه آماری تحقيق شامل -روش تحقيق: پژوهش حاضر از نوی توصيفي

نفر از ورزشکاران  36بهبهان تشکيل مي دهند که واحد تربيت بدني عمومي يک را در طول هشت هفته متوالي مي باشند. 

نمونه گيری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  ار از ميان جامعه آماری به طور بدنسازی شهر بهبهان مرد غير ورزشک

نفر( تقسيم شدند. برای بررسي فرضيات 12نفر( و کنترل )12نفر(، سرعتي )12آزمودني ها به طور تصادفي به سه گروه مقاومتي )

و آزمون دانکن به منظور تست مدل و با   tي فرضيات و آزمون آزمونهای همبستگي به منظور بررس تحقيق از آمار استنباطي شامل

 استفاده شد.  SPSSکمک نرم افزار 

گردد مقدار سطح معناداری آزمون همبستگي پيرسون برای دو متغير تمرينات مشاهده مي 1براساس نتايج جدوليافته ها: 

جه گرفت، رابطه خطي معناداری بين اين دو متغير وجود دارد. توان نتيرو ميشده است، از اين 001/0مقاومتي و توان بدن سازان، 

دهد رابطه بين اين دو متغير از نوی مستقيم است. به عبارت ديگر تمرينات مقدار مثبت ضريب همبستگي پيرسون نشان مي

 مقاومتي با مصرف گلوتامين تاثير مثبتي بر توان بدن سازان دارد.

 غير تمرينات مقاومتي و توان بدن سازان: ضريب همبستگي پيرسون دو مت1جدول

 سطح معناداری ضريب همبستگي پيرسون متغير

 001/0 838/0 توان  -تمرينات مقاومتي

گردد مقدار سطح معناداری آزمون همبستگي پيرسون برای دو متغير تمرينات مقاومتي و مشاهده مي 2براساس نتايج جدول

توان نتيجه گرفت، رابطه خطي معناداری بين اين دو متغير وجود دارد. مقدار رو مينشده است، از اي 003/0چابکي بدن سازان، 

دهد رابطه بين اين دو متغير از نوی مستقيم است. به عبارت ديگر تمرينات مقاومتي با مثبت ضريب همبستگي پيرسون نشان مي

 مصرف گلوتامين تاثير مثبتي بر چابکي بدن سازان دارد.

 ستگي پيرسون دو متغير تمرينات مقاومتي و چابکي بدن سازان: ضريب همب2جدول
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 سطح معناداری ضريب همبستگي پيرسون متغير

 003/0 793/0 چابکي  -تمرينات مقاومتي

گردد مقدار سطح معناداری آزمون همبستگي پيرسون برای دو متغير تمرينات مقاومتي و مشاهده مي 3براساس نتايج جدول

توان نتيجه گرفت، رابطه خطي معناداری بين اين دو متغير وجود دارد. مقدار رو ميشده است، از اين 006/0سرعت بدن سازان، 

دهد رابطه بين اين دو متغير از نوی مستقيم است. به عبارت ديگر تمرينات مقاومتي با مثبت ضريب همبستگي پيرسون نشان مي

 .مصرف گلوتامين تاثير مثبتي بر سرعت بدن سازان دارد

 : ضريب همبستگي پيرسون دو متغير تمرينات مقاومتي و سرعت بدن سازان3جدول

 سطح معناداری ضريب همبستگي پيرسون متغير

 006/0 806/0 سرعت  -تمرينات مقاومتي

ی، چابکي توان بيان داشت که تمرينات مقاومتي با مصرف گلوتامين بر توان انفجاربا توجه به نتايج به دست آمده مينتيجه گيری: 

 و سرعت در بدن سازان جوان شهرستان بهبهان تاثير مثبت و مستقيمي داشته است.

 کلمات کليدی: تمرينات مقاومتي، گلوتامين، توان انفجاری، چابکي، سرعت، شهرستان بهبهان.
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Abstract 

Introduction & Objective: Some athletes at competitive levels may exercise too much to achieve high 

levels of performance. In such cases, they may resort to the use of substances designed to increase 

physical strength, mental strength or mechanical stimulation to further improve performance. Hundreds of 

sports supplements for athletes have been introduced to the market in recent years. Most of these 

products, such as sports drinks and amino acid and protein powders, provide adequate access to fuel and 

its optimal consumption before or during exercise, increase post-workout energy recovery, increase 

exercise stress tolerance, or return to an effective post-workout state. Exercises are designed. Glutamine is 

one of the most common diet supplements on the market that is widely sold as an energizer. Research 

Method: The present study is a descriptive-correlational study. The statistical population of the study 

includes a group of bodybuilding athletes in Behbahan who are one of the general physical training units 

for eight consecutive weeks. 36 non-athlete male athletes from Behbahan were selected from the 

statistical population by available sampling as a statistical sample. Subjects were randomly divided into 

three groups of resistance (n = 12), speed (n = 12) and control (n = 12). Inferential statistics including 

correlation tests to test the hypotheses and t-test and Duncan test to test the model and SPSS software 

were used to test the research hypotheses. Conclusion: According to the obtained results, it can be stated 

that resistance training with glutamine consumption has a positive and direct effect on explosive power, 

agility and speed in young bodybuilders in Behbahan. 

Keywords: Resistance training, glutamine, explosive power, agility, speed, Behbahan city. 
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آموزش سازماني در اداره کل تربيت بدني استان ميانجي  بررسي تاثير سبک های رهبری بر سکوت سازماني با توجه به نقش

 کهگيلويه و بوير احمد

 

 3، ابوالحسن همتيان چهاردهي 2مهدی عباسي ،1سيد احسان امير حسيني

 تربيت بدني و علوم ورزشي، واحد ياسوج ، دانشگاه آزاد اسالمي ، ياسوج ، ايران  گروه -1

 گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، واحد ياسوج ، دانشگاه آزاد اسالمي ، ياسوج ، ايران  -2

 گروه مديريت ،واحد شهيد حاج  قاسم سليماني ،دانشگاه آزاد اسالمي ، کرمان ، ايران  -3

 

 چکيده 

ي دارند که رهبری، توانايي اثرگذاشتن بر نگرش ها، توانايي ها و باورهای کارکنان در جهت رسيدن به اهداف ساز محققان بيان م

ماني است. هرچند سال ها رهبری يک موضوی اصلي در بين محققان بوده است اما تغييرات چشمگير اجتماعي که در طول دو دهه 

 هر توسعه و .کارايي(duckett,macfarlance,2003) بخش، مهمتر شده باشدگذشته اتفاق افتاده باعث شده که بحث هبری اثر

 سر به زيادی فشارمالي تحت کارکنان اينکه دليل به امروزه اگرچه .دارد بستگي انساني نيروی صحيح کاربرد به زيادی حد تا سازمان

 خواهان و مفهوم با کارهای انجام به عالقه مند ارکنانک تدريج به ولي است، کار اقتصادی مسائل به آنها تمايل و توجه بيشتر ميبرند،

 در موانعي با کارکنان اين اگر و دهد دست آنها به ارزشمندی احساس طريق بدين تا هستند، کارخود در بيشتری شغلي استقالل

گوشه  و شغلي وردگيهایسرخ دچار نشوند، گرفته تحويل مديران طرف از عبارتي به يا شوند روبه رو خود شغلي خواسته های زمينه

ميشود. اين تحقيق باهدف  سازماني سکوت همچون پديده هايي به منجر خود نوبه به امر اين که شد خواهند خود سازمان در گيری

بررسي تأثير سبک های رهبری بر سکوت سازماني با توجه به نقش ميانجي گر آموزش سازماني در اداره کل تربيت بدني استان 

نفر است که با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفي   108ويراحمد صورت گرفته است. جامعه آماری تحقيق کهگيلويه و ب

ها از  نفر ازکارکنان اداره کل تربيت بدني استان کهگيلويه و بويراحمد به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزيه و تحليل داده 84

( استفاده شد. در اين تحقيق برای جمع آوری اطالعات از از CFAيل عاملي تأييدی )( و تحلSEMمدل سازی معادالت ساختاری )

( استفاده شده است. نتايج آزمون 2017پرسشنامه سبک های رهبری ، سکوت سازماني و آموزش سازماني از ترونگ توان)

ن داده است که سبک های رهبری بر کولموگروف اسميرونوف نشان داده که توزيع داده ها غير نرمال است . نتايج آزمون نشا

 سکوت سازماني با توجه به نقش ميانجي گر آموزش سازماني تاثير معناداری دارد .

 

 سبک های رهبری ، سکوت سازماني ، آموزش سازماني ، اداره کل تربيت بدني استان کهگيلويه و بوير احمد  کلمات کليدی:
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Abstract 

Researchers say that leadership is the ability to influence employees' attitudes, abilities, and beliefs in 

order to achieve their goals. Although leadership has been a major issue among researchers for years, the 

dramatic social changes that have taken place over the past two decades have made the effective Hebrew 

debate even more important (Duckett, Macfarlance, 2003). It depends on the correct use of manpower. 

Although today, because employees are under a lot of financial pressure, they pay more attention to the 

economic issues of work, but gradually employees are interested in doing meaningful work and want 

more job independence in their work, so that they feel valued. They give up and if these employees face 

obstacles in the field of their job demands or in other words are not handed over by managers, they will 

suffer from job frustrations and isolation in their organization, which in turn leads to phenomena such as 

There is organizational silence. This study was conducted to investigate the effect of leadership styles on 

organizational silence with respect to the mediating role of organizational education in the General 

Department of Physical Education in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces. The statistical population 

of the study is 108 people. Using Cochran's formula, 84 employees of the General Department of Physical 

Education of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces were randomly selected as a sample. Structural 

equation modeling (SEM) and confirmatory factor analysis (CFA) were used to analyze the data. In this 

study, Trong Tavan (2017) questionnaire of leadership styles, organizational silence and organizational 

training was used to collect information. The results of Kolmogorov-Smirnov test show that the data 

distribution is abnormal. The test results have shown that leadership styles have a significant effect on 

organizational silence due to the mediating role of organizational training. 

 : منابع  

 

 (تأثير بازاريابي داخلي  بر سکوت سازماني :مطالعه موردی اداره امورمالياتي شهر اصفهان1392دلوی، م. و سفيد دشتي، ف ) -1

 .  160-139ص  1شماره  26توسعه ، دوره  مجله فرايند مديريت و

 درهزاره سومضرورت آموزش در بهسازی نيروی انساني و توسعه آن  (1387شريعتمداری، مهدی) -2

دوره 516(سکون سازماني :مفاهيم علل و پيامدها فصلنامه علوم  مديريت ايران .1390زارعي متين ،ح .؛ طاهری، ف .و سيار، ا،)  -3

 . 140 -77، ص  21، شماره 6

4-Duckett, H, and Macfarlane, E.(2003), Emotional Intelligence and Transformational Leadership in 

Retailing, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24, pp. 309-317 



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

110 

 

5- Bass, B. M., & Avolio, B.J.(1993), Transformational Leadership: A Response to Critiques, in 

Chemers, M.M.(Eds), Leadership Theory and Research: Perspectivesand Directions, Academic Press, San 

Diego, CA, pp.49-80. 

 های ورزشي بر رفتار خريد مشتريان ورزشي های محيطي فروشگاه بررسي تأثير ويژگي

 2، رستم کدخدايي*1ايمان صفائي

 استاديار مديريت ورزش، ، گروه تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسالمي، بيرجند -1

 دانشجوی کارشناسي ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسالمي، بيرجند -2

 

 مقدمه و هدف 

عنوان يک بخش اقتصادی در توليد و مصرف کاالها و خدمات ورزشي و توسعة اقتصادی جوامع مختلف نقش  عت ورزش بهصن

اکنون يکي از عوامل اصلي اثرگذار در رشد اقتصاد ملي و يکي از صنايع درآمدزا در قرن بيست ويکم به شمار  اساسي دارد و هم

اند.  ها و اهداف سازمان طي چند سال اخير دچار تغييرات زيادی شده ي اقتصاد، آرمانواسطه گسترش شديد رقابت و پوياي رود. به مي

های استراتژيک و تجاری، بر  ها بود، اما در حال حاضر، سياست ازاين، تمرکز برجذب مشتريان جديد سياست اصلي سازمان پيش

ترين علت چنين تغييری افزايش آگاهي و اطالی  . مهمحفظ و بهبود وفاداری و افزايش اعتماد مشتريان به سازمان متمرکزشده است

گيری  مشتريان هنگام تصميم (.1388عمومي از پيامدهای مطلوب رضايتمندی و وفاداری مشتريان است )رضواني و همکاران،

ترين  مهمکنند. يکي از  ها به محصول جامع توجه مي دهند بلکه آن ای واکنش نشان نمي خريد، تنها به خدمت يا محصول هسته

طور  شود. در برخي موارد، مکان يا به شده و يا مصرف مي تواند مکاني باشد که محصول، خريداری های محصول جامع، مي ويژگي

تر، محيط )جو( مکان در تصميمات خريد، مؤثرتر از خود محصول است. مشتريان در طول خريد خود با محيط داخلي  خاص

گيرند بنابراين محيط داخلي فروشگاه نسبت به ساير  ی خريد مي تصميمات خود را در نقطهفروشگاه تعامل دارند و بسياری از 

تواند تأثير مهمي بر تصميمات مشتريان داشته باشد  گيرند مي ی خريد صورت نمي های بازاريابي ازجمله تبليغات که در نقطه فعاليت

ها  مشابه در يک رنج قيمتي، چگونگي طراحي فضای داخلي فروشگاه(. با توجه به رشد فضای رقابتي و ارائه کاالهای 1392)چراغي،

وسيله آن، خود را از رقبا متمايز نموده و مشتريان را جلب  توان به تر، ابزار قدرتمندی است که مي منظور ايجاد فضای بصری جذاب به

 (.1395نمود )احمد ياری،

مشتريان جديد و درنتيجه دستيابي به اعتبار و وجهه عمومي بهتر  های ورزشي برای حفظ بهتر مشتريان کنوني، جذب فروشي خرده

ها،  باشند؛ تمايزی که ديگر صرف تغيير در نمای بيروني فروشگاه در جامعه، به دنبال متمايز کردن خدمات خود نسبت به رقبا مي

ها  (. بلکه آن2010)هلگسن و همکاران،آيد  ارائه در فضای فروشگاه بدست نمي گذاری و حتي تنوی محصول قابل تغيير سيستم قيمت

انگيز، نسبت به رقبا برتری داشته باشند و فضای فروشگاهي را  بخش و حتي هيجان توانند با ايجاد محيط فروشگاهي جذاب، لذت مي

ان ترجيح (. در دنيای امروز، مشتري2010يادماندني برای مشتريان تبديل نمايند )تورلي وميليمان، ای خوشايند و به به تجربه

                                                           
 i.safayi@gmail.com.ايمان صفايي: نويسنده مسئول  1
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شده برای خريد و پرداخت پول، لذت ببرند. ولو اينکه  دهند مکاني را برای خريد انتخاب کنند که بتوانند همزمان از زمان سپری مي

در پايان کاالی موردنظر خود را نيابند. مقصود آن است که به همان اندازه که کاال، خدمات، شکل ظاهری و نحوه طراحي کاال در 

گيرد، اگر نگوييم کمتر، به همان اندازه مهم است .فضای  ان دارای اهميت است، فضايي که خريد در آن صورت ميانتخاب مشتري

نظران  عنوان يکي از عوامل اثرگذار بر رفتار خريد مشتريان، يکي از مباحث مطرح در محافل کارشناسان و صاحب داخلي فروشگاه به

ای مطلوب برای مشتری، وی تشويق شود تا فروشگاه موردنظرش را به ديگران توصيه  جربهاين حوزه است، به اين اميد که با ايجاد ت

 (.2006نمايد و يا برای خريد مجدد، مراجعت کند )هيديريک و همکاران،

و  ها يافته است. تيم کنندگان مطرح شوند، افزايش عنوان مصرف با افزايش عالقه به ورزش، تمايل هواداران ورزشي برای اينکه به

های مسابقات و در پي آن  کنندگان بيشتری را برای خريد بليت مندند تا حد امکان مصرف های ورزشي نيز بسيار عالقه شرکت

هايشان بيفزايند و بقای خود را در اين صنعت  و جبران هزينه سودآوری و درآمدزايي بر طريق اين از تا کنند محصوالت خود جذب

های ورزشي، افزايش و نيز  راه بسيار مؤثر برای کاهش موانع اقتصادی برنامه (. چراکه يک1،2005عظيم تضمين کنند )گوستافسون

منظور رشد و بقا  اند، به عنوان مراکزی که مستقيماً با مردم در ارتباط های ورزشي به حفظ مشتريان ورزشي است. ازآنجاکه محيط

وکارها در صنعت بزرگ ورزش  های ورزشي ازجمله کسب ، فروشگاهنيازمند شناسايي و تقويت عوامل مؤثر در جذب مشتری هستند

شوند که همواره دغدغه جذب مشتری و غلبه بر رقبا را داشته و برای ايجاد مزيت رقابتي پايدار تالش بسياری  محسوب مي

های ورزشي و  ط فروشگاهکننده پرداختن به محي های مهم در جذب مشتری و تأثير گذاشتند بر رفتار مصرف کنند. از استراتژی مي

های محيطي  بخش برای مشتری است، لذا در اين پژوهش محقق به دنبال اين سؤال است که آيا ويژگي تبديل آن به محيطي لذت

 های ورزشي بر رفتار خريد مشتريان ورزشي تأثير معناداری دارد؟ فروشگاه

 

 روش تحقيق

همبستگي بود؛ که به شکل ميداني انجام گرديده است. -يقات توصيفي اين تحقيق در جهت اهداف پيشي بيني شده از نوی تحق

آوری اطالعات از  های ورزشي شهرستان زاهدان تشکيل دادند که ازآنجاکه جمع جامعه آماری پژوهش را کليه مشتريان فروشگاه

هزينه و ساير امکانات موردنياز مقدور  پذير هم باشد هم ازلحاظ زمان، کليه افراد جامعه آماری عمالً غيرممکن است )حتي اگر امکان

شده است و با توجه به نامحدود بودن جامعه برای تعيين نمونه موردنظر از فرمول آماری  ای از جامعه آماری انتخاب نيست(، نمونه

ينان بيشتر تعداد نفر بود که برای اطم 384گيری در دسترس، با استفاده از فرمول  مربوط به جامعه نامحدود کوکران با روش نمونه

های محيطي  های جمعيت شناختي، پرسشنامه ويژگي ويژگي  ها از پرسشنامه آوری داده پرسشنامه پخش گرديد. برای جمع 425

گويه استفاده شد.  6( با 2006کننده لرمن ) گويه و پرسشنامه رفتار مصرف 20( با 1394های ورزشي اتقا و همکاران ) فروشگاه

تن از اساتيد حوزه مديريت  10روايي محتوای آن به تأييد  .شوند گيری مي ارزشي ليکرت اندازه 5در طيف  های مذکور پرسشنامه

ورزش رسيد و روايي سازه پرسشنامه با تحليل عاملي تاييدی انجام گرفت همچنين پايايي آن با ضريب آلفای کرونباخ برای 

ها از آمار  وتحليل داده منظور تجزيه ( محاسبه شد. به71/0کننده ) رف( و رفتار مص82/0های ورزشي ) های محيطي فروشگاه ويژگي

                                                           
1 . Gustafson 
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اسميرنوف برای تعيين توزيع  -توصيفي )ميانگين، انحراف استاندارد،...( و ترسيم جداول و آمار استنباطي )آزمون کولموگروف

 استفاده شد. 22نسخه  SPSSافزار  های ضريب همبستگي، رگرسيون( با استفاده از نرم ها، آزمون داده

  يافته ها

 2/43درصد نمونه موردبررسي را زنان و  8/56های توصيفي تحقيق و در مبحث جمعيت شناختي نشان داده شد که  در بخش يافته

درصد و بيشترين فراواني ميزان درآمد  8/38دهند. مدرک تحصيلي اکثريت نمونه کارشناسي با  درصد آنان را مردان تشکيل مي

 درصد بودند. 1/8درصد و کمترين با درآمد باالی سه ميليون تومان با  6/45سه ميليون تومان با  ماهانه دو تا

 

 های ورزشي با رفتار خريد مشتری های محيطي فروشگاه . آزمون همبستگي بين ويژگي1جدول 

فضای  متغير

 فروشگاه

تناسب  پذيری انعطاف خوانايي گوناگوني نفوذپذيری

 بصری

غنای 

 حسي

رنگ 

 قتعل

رفتار 

 خريد

r 58/0 10/0 005/0 012/0- 070/0- 63/0 70/0 37/0 

p 001/0 049/0 927/0 808/0 172/0 001/0 001/0 001/0 

 

هـای ورزشـي رابطـه مثبـت و      های محيطـي فروشـگاه   شود بين رفتار خريد مشتری با ويژگي مشاهده مي 1طور که در جدول  همان

ها در حد مطلوب گزارش شد. همچنين از نتـايج ديگـر جـدول فـوق،      يکه همبستگي بين آن(، بطور>01/0Pمعناداری برقرار است )

 باشد. های )نفوذپذيری، تناسب بصری، غنای حسي و رنگ تعلق( با رفتار خريد مشتری مي ارتباط معنادار مؤلفه

 

 . آزمون رگرسيون2جدول 

R R
2 R

خطای معيار ضريب  شده تعديل 2

 تبيين

آماره دوربين 

 واتسون

 داری سطح معني آماره فيشر

580/0 336/0 335/0 4900/0 92/1 516/193 001/0 

بايست مقدار آزمون دوربين واتسون در  ، در ابتدا بايد عنوان کرد که جهت استفاده از آزمون رگرسيون مي2با توجه به نتايج جدول 

 33/0بدست آمد. همچنين، ميزان ضريب تبيين برابر با  92/1( باشد که بنا به نتايج تحقيق، مقدار آزمون، 5/2تا  5/1محدوده )

های ورزشي  های محيطي فروشگاه درصد از تغييرات رفتار خريد مشتری مربوط به ويژگي 33توان گفت که  باشد، که مي مي

 شود. باشد. در ادامه به بيان تحليل آزمون رگرسيون پرداخته مي مي

 

 . ضرايب مدل3جدول 

   ضرايب استانداردشده دهضرايب استاندارد نش 

B SE Beta t sig 

 001/0 702/0  239/0 168/0 ثابت
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های  های محيطي فروشگاه ويژگي

 ورزشي

929/0 067/0 580/0 911/13 001/0 

شود با توجه به اين جدول فرمول محاسبه رفتار خريد مشـتری بـه   منظور نوشتن فرمول معادله رگرسيوني استفاده مي جدول باال به

 ين صورت هست:ا

 های ورزشي( های محيطي فروشگاه * )ويژگي 929/0+ 168/0رفتار خريد مشتری.= 

 

 نتيجه گيری:

های ورزشي بر رفتار خريد مشتريان ورزشي بود. نتايج حاصل اين  های محيطي فروشگاه هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير ويژگي

های  ورزشي بر رفتار خريد مشتريان ورزشي نشان داد. اين نتايج با پژوهش های های محيطي فروشگاه دار ويژگي پژوهش تأثير معني

(، احمد ياری 1395(، سرکشيک و همکاران )1397(، خادمي گراشي و همکاران )2009(، بروکاو و همکاران )2016يي و سيدک )

لعه رفتار مشتريان در هنگام خريد باشد. يکي از مباحث روز بازاريابي دنيا مطا ( همسو مي1394(، اتقيا و همکاران )1395)

های مختلف ازجمله فروش محصوالت ورزشي و ارائه خدمات ورزشي به رفتار  باشد و بازاريابان ورزشي در حيطه محصوالت مي

های فيزيکي، زيستي،  کننده عبارت است از کليه فعاليت عنوان رکن اصلي بازار توجه خاصي دارند. رفتار مصرف کننده به مصرف

شوند. در  اسي و ذهني که افراد هنگام انتخاب، استفاده و دور انداختن کاالی مستعمل جهت ارضای نياز خود با آن درگير مياحس

تناسب مسيرهای عبور و  شوند، بايد به طراحي فضاها، به خصوص فضاهايي که با هدف حضور هرچه بيشتر افراد در آنها ساخته مي

های  تر باشد، تعداد راه ها توجه ويژه شود. بديهي است که هرچه مکان بزرگ تشخيص بودن آن مرور با وسعت فضا و همچنين قابل

وآمد  وآمد افراد ايجاد کند. از طرفي زياد بودن مسيرهای رفت های بيشتری را برای رفت دسترسي نيز بايد بيشتر باشد تا گزينه

ها موجب سردرگمي  درستي طراحي نشوند، تعدد راه چراکه اگر بهتشخيص باشند، ارزشمند است،  راحتي قابل که هر يک به درصورتي

گيرد.  گذارد، در اثر نحوه و کيفيت ادراک آدمي از محيط پيرامونش شکل مي شود. بعالوه تأثيری که محيط بر انسان مي افراد مي

ها دارد، حاصل  هری و باطني آنادراک محيط بر اساس دانش و اطالعاتي که انسان نسبت به اشکال، فضاها، عملکرد و معنای ظا

کند، بهره گيرند که بتوانند سامان فضايي مکان و  هايي که آن کيفيات را عرضه مي توانند از منافع گزينه شود. مردم زماني مي مي

موضوی  های ورزشي در رفتار مشتری تأثيرگذار است گيرد درک کنند. از موارد مهم ديگری که در فروشگاه آنچه را که در آنجا مي

هايي که فقط  منعطف بودن فضای ورزشي است که ترکيب فروشگاه ورزشي برای استفاده به منظورهای مختلف، در مقايسه با مکان

های ورزشي از تمام  دهند، فروشگاه های بيشتری مي کنندگان خود حق انتخاب اند، به استفاده شده برای يک نوی استفاده طراحي

های نزديک به هم را  توانند تناسب محصوالت مشابه به هم در قسمت استفاده کند و تا جايي که مي فضای فروشگاه به نحو مؤثر

فراهم آورند. عالوه بر اين برای اينکه مشتری به فروشگاه وفادار شده و حضور مجدد به آنجا داشته باشد، زيبايي بصری فروشگاه و 

 باشد. به چالش بکشاند، از نکات حائز اهميت برای مديران و فروشندگان مي کنندگان را استفاده از ابزارهايي که هوش بصری مصرف

 

 کننده، مشتريان ورزشي محيط فروشگاه، رفتار مصرف کلمات کليدی:
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effect of environmental characteristics of sports stores on 

the shopping behavior of sports customers. The research method is descriptive and has been done in the 

field. The statistical population of this study was all customers of sports stores in Zahedan. The number of 

statistical samples in this study was selected using Cochran's formula 384 according to the size of the 

population. The instruments used in the research included the standard questionnaire of Lerman (2006) 

and the environmental characteristics questionnaire of Etqa et al.'s sports stores (2015). The validity of the 

questionnaires was confirmed by 10 experts and their reliability was calculated in a preliminary test with 

30 subjects and with Cronbach's alpha for consumer behavior (0.71) and environmental characteristics of 

sports stores (0.82). Descriptive and inferential statistical methods, Kolmogorov-Smirnov test, simple 

linear regression test using SPSS software version 22 were used to analyze the data. The results showed 

that there is a significant relationship between the components (permeability, visual fit, sensory richness 

and color of belonging) with customer buying behavior; Therefore, according to the findings, it is 

suggested that in order to influence their consumer shopping behavior, they should pay special attention 

to the design of the environment of sports stores and use marketing experts in this field. 

 

Keywords: Store environment, consumer behavior, sports customers 
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 ماه قبل 6با  سهيو مقا  19 دييشروی کو اميدر ا يورزش یها ونيفدراس تيوبسا یمحتوا ليتحل

 3مهدی رياحي کيا ،2، نسيم گوزل پور1مهدی گودرزی

 استاديار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور -3

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور واحد گرمسار -4

 قاتيواحد علوم و تحق يگاه آزاد اسالمدانشدکتری منابع انساني  -5
 

 چکيده

ماه  6با  سهيو مقا 19 دييشروی کو اميدر ا يورزش یها ونيفدراس تيوبسا یمحتوا ليپژوهش حاضر باهدف تحل: مقدمه و هدف

ماه قبل بر  6با  سهيو مقا 19 دييشروی کو اميدر ا يورزش یها ونيفدراس تيوبسا یمحتوا ليقبل انجام گرفته است. همچنين، تحل

در قالب اهداف ويژه مورد  ، رده های سني، تصاوير، نوی تيتر، فاعل خبر، رشته ورزشي و محل رويداد،ورزش یاساس مولفه ها

 پژوهش قرار گرفت.

ها کيفي، از نظر مسير اجرا تحليل محتوا و از نظر هدف کاربردی است و داده -از لحاظ راهبرد توصيفياين پژوهش   روش تحقيق:

د. اتشکيل مي د کشور يورزش یها ونيفدراس يرسم یها تيوبسا هي. جامعه آماری تحقيق را کلآوری شدندروش اسنادی جمع به

 يکيالمپ ونيفدراس پنجروش هدفمند  از ، با استفادهاعتماد قابل و قيدق یها داده به يابيدست منظور به و موضوی تيماه به توجه با

چک ليست محقق ساخته بر اساس گيری پژوهش  ابزار اندازهند. انتخاب شد عنوان نمونه تحقيقي به کيرالمپيغ ونيفدراس پنجو 

ها در سطح آمار توصيفي از جدول فراواني  وتحليل داده . برای تجزيهمولفه های پژوهش و تحقيقات قبلي و مباني نظری موجود بود

-با کمک نرمو خي دو  ستنباطي از آزمون های کولموگروف اسميرنفو درصد فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح آمار ا

 استفاده شد. 22نسخه  SPSSافزارهای آماری 

ماه قبل بر  6با  سهيو مقا 19 دييشروی کو اميدر ا يورزش یها ونيفدراس تيوبسا یمحتوا نيب نتايج تحقيق نشان داد که: يافته ها

معناداری وجود دارد؛ با اين تفسير که در دوران تفاوت  داديمحل رو وفاعل خبر  ،ترينوی ت رده های سني، ،ورزش یها اساس مولفه

شيوی کرونا اخبار و گزارش های مربوط به ورزش همگاني، ورزش بانوان، ورزش نوجوانان و جوانان و پيشکسوتان، اخبار دارای 

 یمحتوا نيب ملي نسبت به قبل افزايش يافته است اما ماهيت منفي، اخبار مربوط به مديران ورزشي و نيز اخبار رويدادهای ورزشي

معناداری وجود ندارد تفاوت  ريماه قبل بر اساس تصاو 6با  سهيو مقا 19 دييشروی کو اميدر ا يورزش یها ونيفدراس تيوبسا

(01/0=p). 

ن های ورزشي کشور نيز تحت با توجه به موارد بيان شده منطقي به نظر مي رسد که اخبار وب سايت های فدراسيونتيجه گيری: 

تاثير شيوی کرونا و به ويژه کاهش رقابت های بين المللي قرار گرفته باشند و در آن ها، بيشتر به اخبار رويدادهای استاني و ملي 

 پرداخته شده باشد.

 19 دييکوي، ورزش یها ونيفدراس ،تيوبسا کلمات کليدی:

 

                                                           
1  :  الکترونیکی پست،  22761093تلفن:  : مهدی گودرزینویسنده مسئول mahdi.goudarzi.phd@gmail.com 
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Abstract 

 

The present study was conducted to analyze the content of the website of sports federations in the early 

days of Quid 19 and compared with 6 months ago. Also, the content analysis of the sports federation’s 

website in the early days of Quid 19 and compared to 6 months ago based on sports components, age 

groups, images, headline type, news agent, sport and event location, in the form of special objectives will 

be researched. This research is descriptive-qualitative strategy, content analysis in terms of 

implementation path and applied in terms of purpose and data were collected by documentary method. 

The statistical population of the study consisted of all official websites of the country's sports federations. 

Due to the nature of the subject and in order to obtain accurate and reliable data, five Olympic federations 

and five non-Olympic federations were selected as the research sample using a targeted method. The 

research measurement tool was a researcher-made checklist based on previous research components and 

theoretical foundations. To analyze the data at the level of descriptive statistics, the table of frequency and 

frequency percentage, mean and standard deviation were used, and at the level of inferential statistics, 

Kolmogorov-Smirnov and Chi-square tests were used with the help of SPSS 22. The results showed that 

there is a significant difference between the content of the website of sports federations in the early days 

of Quid 19 and compared to 6 months ago based on sports components, age categories, type of headline, 

news agent and venue; With the interpretation that during the corona outbreak, news and reports related to 

public sports, women's sports, adolescent and youth sports and veterans, news of a negative nature, news 

related to sports managers and also news of national sports events have increased compared to before, but 

There is no significant difference between the content of the website of sports federations in the days of 

Quid 19 and the comparison with 6 months ago based on images (p = 0.01). Considering the above, it 

seems logical that the news of the websites of the country's sports federations have also been affected by 

the prevalence of corona and especially the reduction of international competitions, and in them, more 

news of provincial events and Nationally paid. 

. 

Keywords: Website, Sports Federations, Covid 19 
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 جنسيت اساس بر ورزشي فدراسيونهای های وبسايت محتوای بر 19 کوييد پاندمي تاثير

 3مهدی رياحي کيا ،2، نسيم گوزل پور1مهدی گودرزی

 استاديار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور -6

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور واحد گرمسار -7

 قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالمدکتری منابع انساني  -8
 

 هچکيد

انجام  تيبر اساس جنس يورزش یونهايفدراس یها تيوبسا یبر محتوا 19 دييکو يپاندم ريپژوهش حاضر باهدف تاث: مقدمه و هدف

 .گرفته است

ها کيفي، از نظر مسير اجرا تحليل محتوا و از نظر هدف کاربردی است و داده -از لحاظ راهبرد توصيفياين پژوهش   روش تحقيق:

د. اتشکيل مي د کشور يورزش یها ونيفدراس يرسم یها تيوبسا هي. جامعه آماری تحقيق را کلآوری شدندبه روش اسنادی جمع

 يکيالمپ ونيفدراس پنجروش هدفمند  از ، با استفادهاعتماد قابل و قيدق یها داده به يابيدست منظور به و موضوی تيماه به توجه با

چک ليست محقق ساخته بر اساس گيری پژوهش  ابزار اندازهند. انتخاب شد يقي به عنوان نمونه تحقکيرالمپيغ ونيفدراس پنجو 

ها در سطح آمار توصيفي از جدول فراواني  وتحليل داده . برای تجزيهمولفه های پژوهش و تحقيقات قبلي و مباني نظری موجود بود

-با کمک نرمو خي دو  ن های کولموگروف اسميرنفو درصد فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمو

 استفاده شد. 22نسخه  SPSSافزارهای آماری 

ماه قبل بر  6با  سهيو مقا 19 دييشروی کو اميدر ا يورزش یها ونيفدراس تيوبسا یمحتوا نينتايج تحقيق نشان داد که ب: يافته ها

درصد از اخبار مربوط به  13که در دوران قبل از کرونا تنها  ريستف ني(؛ با اp=01/0وجود دارد ) یتفاوت معنادار تياساس جنس

 درصد اخبار مربوط به مردان بود 38درصد از اخبار مربوط به زنان و  26درصد مربوط به مردان بود اما در دوران کرونا  53زنان و 

(01/0=p). 

بود  يورزش یها ونيفدراس يرسم یها تير وب ساپوشش اخبار ورزش بانوان د تيبهبود وضع انگريب قيتحق جهينتنتيجه گيری: 

 انيتعادل م نيهم ز،يموجود ن تيرود که پس از اتمام وضع يآن م ديکشور محسوب گردد و ام یبرا يخوب جهيتواند نت يکه م

 بماند. يباق انيپوشش اخبار ورزش بانوان و آقا

 

 سيت، جن19 دييکوي، پاندمي ورزش یها ونيفدراس ،تيوبسا کلمات کليدی:
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Abstract 

 

The present study was conducted to analyze the content of the website of sports federations in the early 

days of Quid 19 and compared with 6 months ago. Also, the content analysis of the sports federation’s 

website in the early days of Quid 19 and compared to 6 months ago based on sports components, age 

groups, images, headline type, news agent, sport and event location, in the form of special objectives will 

be researched. This research is descriptive-qualitative strategy, content analysis in terms of 

implementation path and applied in terms of purpose and data were collected by documentary method. 

The statistical population of the study consisted of all official websites of the country's sports federations. 

Due to the nature of the subject and in order to obtain accurate and reliable data, five Olympic federations 

and five non-Olympic federations were selected as the research sample using a targeted method. The 

research measurement tool was a researcher-made checklist based on previous research components and 

theoretical foundations. To analyze the data at the level of descriptive statistics, the table of frequency and 

frequency percentage, mean and standard deviation were used, and at the level of inferential statistics, 

Kolmogorov-Smirnov and Chi-square tests were used with the help of SPSS 22. The results showed that 

there is a significant difference between the content of the website of sports federations in the early days 

of Quid 19 and compared to 6 months ago based on sports components, age categories, type of headline, 

news agent and venue; With the interpretation that during the corona outbreak, news and reports related to 

public sports, women's sports, adolescent and youth sports and veterans, news of a negative nature, news 

related to sports managers and also news of national sports events have increased compared to before, but 

There is no significant difference between the content of the website of sports federations in the days of 

Quid 19 and the comparison with 6 months ago based on images (p = 0.01). Considering the above, it 

seems logical that the news of the websites of the country's sports federations have also been affected by 

the prevalence of corona and especially the reduction of international competitions, and in them, more 

news of provincial events and Nationally paid. 

. 

Keywords: Website, Sports Federations, Covid 19 pandemic, Gender 
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 Giuggioli, J. (2013). Framing the 2012 Olympics: A Content Analysis of International Newspaper 

Coverage of Female Athletes. Electronic Thesis and Dissertations. East Tennessee State University. 
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 ن سرمايه فکری و يادگيری سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان گيالنبررسي رابطه بي

2، نسيبه نوروزی کالرمي1محمد نامور
 

 کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه مازندران -1

 کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه گيالن -2

 

 چکيده

ماني در ادارات ورزش و جوانان استان گيالن بود. پژوهش حاضر هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين سرمايه فکری و يادگيری ساز

باشد. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه کارکنان شناسي آن توصيفي، از نوی همبستگي مياز حيث هدف کاربردی و روش

رگان و با توجه به حجم نفر برآورد شد. بر اساس جدول مو  230ادارات ورزش و جوانان استان گيالن بودند که تعداد آنها حدود 

آوری اطالعات مورد نياز از نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. در اين پژوهش به منظور جمع 144جامعه، 

( استفاده گرديد. برای بررسي پايايي پرسشنامه 2001( و يادگيری سازماني )نيفه، 1998پرسشنامه ترکيبي سرمايه فکری )بنتيس، 

به  91/0و  90/0ای کرونباخ استفاده شده است، که پايايي کل پرسشنامه سرمايه فکری و يادگيری سازماني به ترتيب برابر با از آلف

ها از آزمون ها از آمار توصيفي و برای تحليل استنباطي دادهدست آمد، بنابراين پايايي پرسشنامه مورد قبول بود. برای توصيف داده

به دليل نرمال نبودن توزيع نمونه، استفاده شد. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که سرمايه فکری با ضريب همبستگي اسپيرمن 

 داری دارد.يادگيری سازماني رابطه مثبت و معني

 

 : سرمايه فکری، يادگيری سازماني، اداره ورزش و جوانانکليدی کلمات
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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the relationship between intellectual capital and 

organizational learning in Sport and Adolescent Organization of Gilan. This study was applied in terms of 

aim and its methodology was descriptive and correlation. The study population included all employees of 

Sport and Adolescent Organization of Gilan that their number was estimated at about 230 people. 

According to Morgan table and the population size, 144 of them were considered as sample. In this study, 

for collecting data, a combined questionnaire of intellectual capital (Bontis, 1998) and organizational 

learning (Neefe, 2001) was used. To test reliability, Cronbach's alpha was used, the reliability of 

intellectual capital and organizational learning questionnaires were, respectively, 0.90 and 0.91, so they 

were accepted. Descriptive statistic was used to describe the data and for inferential analysis, spearman 

correlation coefficient test was used due to non-normal distribution. The results showed that intellectual 

capital has a positive and significant relationship with organizational learning. 

 

Key words: Intellectual capital, Organizational learning, Sport and Adolescent Organization 
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 اتلون ترای استاني یها اتيه يمنابع انسان یساز تيظرف یالگو طراحي

 2، فاطمه ابن عباس1*مهدی گودرزی

 استاديار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور -1

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور واحد گرمسار -2

 

 چکيده

انجام  هيات های ورزشي استان سمنان انساني منابع سازی ظرفيت الگوی تدوين کلي تحقيق پيش رو با هدف: مقدمه و هدف

ي، سنجش اعتبار و تناسب عوامل شناسايي شده به عنوان منابع انسان یساز تيعوامل موثر بر ظرف ييگرفت. همچنين، شناسا

 یالگو نيتدوو در نهايت  يمنابع انسان یساز تيعوامل موثر بر ظرف یبند تياولوعوامل موثر بر ظرفيت سازی منابع انساني، 

در قالب اهداف اختصاصي تحقيق مورد بررسي قرار  ،استان سمنان يورزش یها اتيه يمنابع انسان یساز تيعوامل موثر بر ظرف

 گرفت.

 یها تايکارکنان هجامعه آماری پژوهش را کليه . بود و از نوی کاربردی پيمايشي -يفيحاضر توص قيروش تحق  روش تحقيق:

نفر از جامعه تحقيق با استفاده از  167(. با توجه تعداد جامعه تحقيق، تعداد N=500تشکيل مي داد ) استان سمنان يورزش

گيری تصادفي طبقه ای به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. ابزار تحقيق  جدول مورگان کرجسي و با استفاده از روش نمونه

العات فردی و پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر ظرفيت سازی منابع انساني بود که شامل دو پرسشنامه محقق ساخته اط

مولفه های آموزش شغلي، غني سازی شغلي، تفويض اختيار، انگيزه های فردی، سبک مديريت مشارکتي و نگرش شغلي را 

امه ها توسط اساتيد و متخصصان ارزشي ليکرت تنظيم شده بود. روايي صوری و محتوايي پرسشن 4سنجيده و در قالب طيف 

نفر از  30مديريت انجام گرفته و روايي سازه آن از روايي مالک استفاده شد. پايايي پرسشنامه نيز در يک مطالعه مقدماتي بر روی 

تک نمونه  آزمون تي شده از های گردآوری وتحليل داده به منظور تجزيهاعضای جامعه و محاسبه آلفای کرونباخ تائيد شد. در نهايت 

و اسمارت پي ال اس استفاده  23نسخه  SPSSای، آزمون رتبه بندی فريدمن و تحليل معادالت ساختاری با کمک نرم افزارهای 

 شد.

 6يافته ها نشان داد که مدل عوامل موثر بر ظرفيت سازی منابع انساني هيات های ورزشي استان سمنان متشکل از : يافته ها

است که با توجه به سازی شغلي، تفويض اختيار، انگيزه های فردی، مديريت مشارکتي و نگرش شغلي عامل آموزش شغلي، غني 

مديريت »، «آموزش شغلي»به نظر مي رسد که مهمترين عوامل را نتيجه آزمون فريدمن مبني بر اولويت معنادار ميان آن ها، 

 .تشکيل مي دهد« تفويض اختيار»و « مشارکتي

مدل عوامل موثر بر ظرفيت سازی منابع انساني هيات های ورزشي استان سمنان طراحي شد که نتايج ت، در نهاينتيجه گيری: 

 های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقيق تأييد شد.شاخص

 استان سمنان ي،ورزش یها اتيه ي،منابع انسان یساز تيظرف کلمات کليدی:
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Abstract 

 

The present study was conducted with the general aim of developing a model for human resource capacity 

building of sports delegations in Semnan province. Also, identifying the factors affecting the capacity 

building of human resources, measuring the credibility and appropriateness of the factors identified as 

factors affecting the capacity building of human resources, prioritizing the factors affecting the capacity 

building of human resources and finally developing a model of factors affecting capacity building of 

human resources Sports in Semnan province were examined in the form of specific research objectives. 

The present research method was descriptive-survey and applied. The statistical population of the study 

consisted of all employees of sports delegations in Semnan province (N = 500). According to the number 

of research population, 167 people from the research population were selected as the research sample 

using Morgan table and stratified random sampling method. The research instruments included two 

questionnaires: personal information and a researcher-made questionnaire of factors affecting the capacity 

building of human resources that measured the components of job training, job enrichment, delegation, 

personal motivation, participatory management style and job attitude in a range of 4 Likert values were 

set. The face and content validity of the questionnaires were performed by professors and management 

experts and the construct validity of the criterion was used. The reliability of the questionnaire was also 

confirmed in a pilot study on 30 members of the community and the calculation of Cronbach's alpha. 

Finally, in order to analyze the collected data, one-sample t-test, Friedman ranking test and structural 

equation analysis were used with the help of SPSS software version 23 and Smart PLS. The results 

showed that the model of factors affecting the human resource capacity building of sports delegations in 

Semnan province consists of 6 factors: job training, job enrichment, delegation, individual motivations, 

participatory management and job attitude. Friedman's test of meaningful priority among them, seems to 

be the most important factors "job training", "participatory management" and "delegation." Finally, the 

model of factors affecting the capacity building of human resources of sports delegations in Semnan 

province was designed that the results of the model fit indices have an acceptable and desirable value and 

the research model was approved. 

 

Keywords: Human Resource Capacity Building, Sports Boards, Semnan Province 
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 گانه بررسي ارتباط بازاريابي رابطه مند بر وفاداری مشتريان فدراسيون سه

 2در شهسواری، نا1مهدی گودرزی

 استاديار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور -1

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور واحد گرمسار -2

 

 چکيده

شرکت کنندگان دوره های داوری و مربيگری در جامعه آماری شامل تمامي با توجه به اطالعات بدست آمده : مقدمه و هدف

 .بودند 1399بهار و تابستان 

نمونه انتخاب شدند.  384با توجه به باال بودن تعداد جامعه آماری تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان به تعداد  وش تحقيق:ر

برای  دوره های انالين ارسال شد و از طريق ايميل دريافت شد.آماری به صورت کل شمار انتخاب گرديد و پرسشنامه ها در 

بخانه ای، مرور در اينترنت و مقاالت و پرسشنامه در حوزه موضوی تحقيق استفاده شد. در جمع آوری اطالعات از مطالعات کتا

 بازاريابي پرسشنامه( و 2005) تيل راندل مشتری وفاداری پرسشنامهقسمت جمع اوری از طريق پرسشنامه از پرسشنامه های 

عدد آن بين نمونه به شکل  30تعداد  اخ پرسشنامه هااستفاده شد. ابتدا به منظور برآورد آلفای کرونب (2008 کيم،) مند رابطه

کامال تصادفي توزيع شد و بعد از جمع آوری ضريب آلفای کرونباخ با توجه به اين تعدادمحاسبه گرديد. در ادامه کار در بخش 

وصيفي متغيرهای اصلي سن، تحصيالت و سابقه ورزشي و آمار ت تجزيه و تحليل آماری داد ها، ابتدا آمار توصيفي از قبيل جنسيت،

اسميرنوف، آزمون همبستگي پيرسون، آزمون رگرسيون هم -تحقيق انجام گرفت و سپس با استفاده از آزمون های کولموگروف

  زمان و مدل سازی معادالت ساختاری به آزمون فرضيه های تحقيق پرداخته شد.

رابطه معناداری  گانه سه ورزش فدراسيونمشتريان  موقعيتي وفاداری و مند رابطهبازاريابي  بينکه نتايج تحقيق نشان داد  :يافته ها

 مورد در دارند، مشتری با بيشتری رويارويي که آنان خصوصا کارکنان به پيوسته آموزشهای ارائه لذا پيشنهاد مي شود؛ وجوددارد.

 مشتريان که طوری به وفادار، مشتريان جهت باشگاه ايجاد. مذاکره های شيوه و آنان به خدمت ارائه نحوه مشتريان، با برخورد طرز

 . گردند برخوردار ای ويژه مزايای و خدمت از و شوند عضو باشگاه اين در

 آنان صورت گيرد. پيشنهادهای دريافت و خدمات ارائه نحوه خصوص در ای دوره صورت به مشتريان نظرات دريافتنتيجه گيری: 

 

 سه گانه  اری مشتريان، فدراسيونبازاريابي رابطه مند، وفاد کلمات کليدی:

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 الکترونیکی پست،  22761093تلفن:  : مهدی گودرزینویسنده مسئول  :mahdi.goudarzi.phd@gmail.com 
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Abstract 

 

According to the information obtained, the statistical population included all participants in refereeing and 

coaching courses in the spring and summer of 1399. 

Due to the high number of statistical populations, the number of samples according to Morgan table was 

384. The statistical sample was selected as a total number and the questionnaires were sent in online 

courses and received via email. Library studies, Internet browsing, and research articles and 

questionnaires were used to collect information. In the questionnaire collection section, Randel Teal 

(2005) and Customer Relationship Marketing Questionnaire (Kim, 2008) were used. First, in order to 

estimate Cronbach's alpha, 30 questionnaires were distributed among the samples in a completely random 

manner, and after collecting Cronbach's alpha coefficient, it was calculated according to this number. In 

the continuation of the work in the statistical analysis of data, first descriptive statistics such as gender, 

age, education and sports history and descriptive statistics of the main variables of the research were 

performed and then using Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation test, regression test 

Simultaneously with structural equation modeling, research hypotheses were tested .The results showed 

that there is a significant relationship between relationship marketing and situational loyalty of the 

customers of the Triple Sports Federation. Therefore, it is suggested; Provide ongoing training to 

employees, especially those who are more confronted with the customer, on how to deal with customers, 

how to serve them and negotiation methods. Creating a club for loyal customers, so that customers 

become members of this club and enjoy special services and benefits .Receive customer feedback 

periodically on how to provide services and receive their suggestions. 

 

Keywords: Relationship Marketing, Customer Loyalty, Triathlon Federation 
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 نزاجا ررسي رابطه بين کيفيت خدمات با رضايتمندی و وفاداری مشتريان اماکن ورزشيب

 )مورد مطالعه:اماکن ورزشي نزاجا در شهر تهران(

 

 2احمد رفيعي  1ايمان اسدالهي*

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي. 1

 وی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطباييجدانش. 2

 

 چکيده 

مي باشد.  اجانز مقدمه: هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين کيفيت خدمات با رضايتمندی و وفاداری مشتريان اماکن ورزشي

( 2008پژوهش حاضر؛ توصيفي، همبستگي بوده و بصورت ميداني انجام گرفته است. ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه استاندارد ليو )

با حداقل سه ماه سابقه فعاليت ورزشي، جامعه آماری پژوهش  نزاجاباشد. کليه مشتريان اماکن ورزشي مي  با پايايي 

ند. داده ها نيز با استفاده از آزمون های ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شدند. را تشکيل داد

کيفيت برنامه، »نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که ارتباط معني داری بين کيفيت خدمات و زيرمقياسهای آن شامل 

وفاداری مشتريان وجود دات. بنابر نتايج پژوهش مي توان بيان کرد که الزمه  با رضايتمندی و« کيفيت تسهيالت، کيفيت تعامل

تعهد و تکرار مراجعات مشتريان، کيفيت خدمات باال مي باشد که اين کيفيت خدمات را بايد با ارائه برنامه ها و کالس های متنوی و 

باالی تعامل و توجه به مربي، ارائه راهنمايي های به موقع و جذاب، مربيان آگاه، کاربری باال و جذابيت ظاهری لوازم ورزشي، روحيه 

 .درک نيازهای ويژه هر شرکت کننده باال برد

 

 ، نزاجاکيفيت خدمات، رضايتمندی، وفاداری مشتريان، اماکن ورزشيکليدی:  کلمات

 

 منابع

نظريه سيستم خاکستری، مجله مهندسي مقايسه ماهيت کيفيت خدمات بارضايت مشتريان: کاربرد (. 1389) .رنجبريان، بهرام -1

 3.1، ص 2، شماره 1صنايع و مديريت، دوره 

تأثير کيفيت خدمات، رضايت مندی، و وفاداری بر تصميمات رفتاری آتي مشتريان (. »1389ساعتچيان، وحيد؛ و همکاران ) -2

ين المللي و آمادگي جسماني و ايروبيک. چکيده مقاالت اولين همايش علمي ب«. جهت حضور در مراکز آمادگي جسماني و ايروبيک

 126.122ص 

عوامل مرتبط با رضايتمندی مشتريان استخرهای دولتي و خصوصي شهر مشهد، پايان نامه (. 1389) کاظمي، حميد رضا -3

 .وفاداری مشتريان در صنعت بانکداری(. »1389صدرايي، علي. ). 7کارشناسي ارشد، دانشگاه اروميه. 
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سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان سبک رهبری مشارکتي با فرهنگبررسي رابطه   

2، رستم کدخدايي*1ايمان صفائي
 

 استاديار مديريت ورزش، ، گروه تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسالمي، بيرجند -1

 رجنديب ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يبدن تيارشد، گروه ترب يکارشناس یدانشجو -2

 

 مقدمه و هدف 

سازماني مطلوب دارد تا با ايجاد يک  انتخاب سبک رهبری مناسب توسط سازمان، نقش مهمي در ايجاد و استقرار فرهنگ 

های  سازماني بر تمام جنبه (. فرهنگ2016)بختياری و همکاران،آوردسازماني مناسب مزيت رقابتي را برای سازمان به وجود  فرهنگ

وزه اهميت آن به حدی است که دانشمندان مديريت وظيفه اساسي رهبران سازمان را تغيير و تحول وضع سازماني مؤثر است و امر

فرهنگ حاکم بر  ريتأثهای سازماني ازجمله ساختار و رفتار، تحت  که تمام سيستم طوری به دانند. های فرهنگي مناسب مي ارزش

های مشترک است  باورها و ارزش  معاني، اعتقادها،از  یا ه مجموعه، بيسازمان فرهنگ(. 2011)حسيني و همکاران،هستند سازمان 

سازماني  فرهنگ  در تعريف ديگر، گذارد يمشده و بر انديشه و رفتار اعضای گروه و سازمان اثر  که توسط يک گروه يا سازمان حفظ

تا عناصر آشکارتر همچون مصنوعات و  و باورها ها ارزش شامل عناصر متعددی است که از عناصر شناختي نهفته همچون مفروضات،

 . (2016گيرد)مرداني و همکاران، عمليات و رفتارها را در برمي ،ها ارزشالگوها، 

کننده خدمات و محصوالت نامحسوس هستند که با توجه به فشارهای باالی رقابت که برگرفته از  های ورزشي ارائه سازمان

ای حرکت کند که ضمن حفظ بقای سازماني، مزيت رقابتي خود را نيز افزايش  گونه هشدن و محيط رقابتي ورزش است، بايد ب جهاني

وری يک سازمان، سبک رهبری مديران آن سازمان است.  بهره تيو درنها يياز عوامل مؤثر در افزايش اثربخشي کارا يکيدهند. 

طور مستقيم و غيرمستقيم بر رفتار آنان  ه بهو برانگيزنده کارکنان است ک کننده ليدرواقع سبک مديريت مناسب، يک عامل تسه

رهبری که موجب افزايش مشارکت بيشتر کارکنان در جهت اثربخشي سازمان  یها سبک ازجمله(. 2013هانگ،) گذارد يتأثير م

پيشبرد  در رهبری مشارکتي همه کارکنان نقش فعال داشته و در جهت(. 2010وايت،)است 3سبک رهبری مشارکتي، شود يم

 تواند يم( اشاره کردند که رهبری مشارکتي 2010)4تياسم(. وايت و 2007کارسون و همکاران،) کنند يف سازمان تالش ماهدا

. در مقايسه با رهبری دهد، غلبه کند و همه اعضا را در امور مشارکت شود يمنسبت به رهبری سنتي که تنها يک عضو اعمال 

فرآيند تاثيرتعاملي پويا ک غير سلسله مراتبي و يک رابطه غيررسمي است که با يمستلزم روابط متداول عمودی، رهبری مشارکتي 

شده در درون يک گروه و نفوذ  رهبری مشارکتي بانفوذ توزيع .(2014)تيلور و همکاران،ديآ يدر بين افراد يک گروه به وجود م

توزيع قدرت رهبری در بين همه اعضای گروه در جانبي در ميان اعضا همراه است. رهبری مشارکتي در يک گروه نوظهور ناشي از 

                                                           
 .ايمان صفايي: نويسنده مسئول  1

i.safayi@gmail.com 
 
3. Participatory Leadership Style 

4. White & Smith 

mailto:i.safayi@gmail.com
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و  توجهي عملکرد گروه طور قابل دهنده تاثيرمتقابل تعامالت در بين اعضای گروه است که به شده است. اين موضوی نشان نظر گرفته

 (.2015نظری و همکاران،) بخشد يسازمان را بهبود م

ر سازمان است و سبک رهبری مي تواند اين تحول را سرعت بيشتری با توجه به اينکه رهبری يکي از ارکان های مهم تحول د

ببخشد و فضا و فرهنگ سازمان را تحت تاثير قرار دهد در اين پژوهش به دنبال اين پاسخ به اين سوال هستيم که آيا سبک رهبری 

 د؟سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان ارتباط دار مشارکتي با فرهنگ

 ي است. جامعه آماری پژوهش شاملهمبستگهدف کاربردی و از نظر ماهيت و روش، از نوی  ازنظرپژوهش حاضر  روش تحقيق:

بر . حجم نمونه اند بودهنفر  120معاونان و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان بوده که   تمامي مديران،

گيری تصادفي طبقه ای از بين جامعه آماری  از طريق روش نمونه نفر است که 92ر با جدول کرجسي و مورگان براب اساس

سوال)شامل  16( با 2010اند. برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبری مشارکتي کاتورن) شده انتخاب

سوال)شامل چهار مولفه  23( با 1991ستد)چهار مولفه پاسخگويي، مشارکت، عدالت و احساس مالکيت( و فرهنگ سازماني هاف

عقالني، ايدئولوژيک، توافق و مشارکت و سلسله مراتبي( استفاده شد. در اين پژوهش برای تعيين پايايي پرسشنامه ها از روش 

قابل قبول  باشند، پايايي 6/0آن ها باالتر از  CR( در کنار آلفای کرونباخ استفاده شد و مولفه هايي که مقدارCRپايايي مرکب)

 به دست آمد.  85/0و  87/0دارند. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک رهبری مشارکتي و فرهنگ سازماني به ترتيب 

  يافته ها

آنان را زنان تشکيل دادند. از نظر تحصيالت بيشتر افراد  43/0پاسخ دهندگان را مردان  57/0براساس اطالعات جمع آوری شده 

کمترين تعداد پاسخ دهندگان از نظر تحصيالت را تشکيل مي  16/0و دارندگان مدرک ديپلم با  46/0با  دارای مدرک کارشناسي

دارای کمترين تعداد  13/0سال با  50دارای بيشترين و گروه سني باالی  53/0سال با  40-31دهند. از نظر سني گروه سني 

افراد متاهل  87/0سال بودند. همچنين از نظر وضعيت تاهل  15-10 دارای سابقه بين 38/0بودند. از نظر سابقه بيشتر افراد با 

 بودند.

در اين پژوهش به منظور تبيين نقش مولفه های رهبری مشارکتي بر فرهنگ سازماني و مولفه های فرهنگ سازماني از مدل 

 رگرسيون خطي چندگانه استفاده شده است.

 

 : مدل رگرسيون برای متغير رهبری مشارکتي 1جدول

دوربين 

 واتسون

ضريب تعيين 

 تعديل شده

ضريب  ضريب تعيين

 همبستگي

 سطح معناداری Fنسبت 

73/1 591/0 61/0 78/0 93/33 001/0 

 

است و اين مقدار نشان مي دهد  78/0مالحظه مي شود ضريب همبستگي محاسبه شده برابر با  1همانگونه که در جدول شماره 

است.  همچنين ضريب تعيين   78/0ی مشارکتي و متغير وابسته فرهنگ سازماني ضريب همبستگي بين متغير مستقل رهبر

درصد از تغييرات متغير وابسته)فرهنگ سازماني( از متغير مستقل)رهبری مشارکتي( است.   61/0محاسبه شده نشان مي دهد 
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عدم وجود همبستگي بين متغيرهای بوده و با توجه به نتيجه به دست آمده  73/1همچنين ميزان دوربين واتسون محاسبه شده 

مي توان نتيجه گرفت مدل رگرسيون  001/0برآورد شده در سطح معناداری  Fمستقل را مي توان نتيجه گرفت. با توجه به  ميزان 

 معنادار است. 99/0برای متغير رهبری مشارکتي در سطح 

 

 . مدل رگرسيون برای متغير فرهنگ سازماني2جدول 

دوربين 

 واتسون

ب تعيين ضري

 تعديل شده

ضريب  ضريب تعيين

 همبستگي

سطح  Fنسبت 

 معناداری

64/1 597/0 62/0 78/0 64/34 001/0 

 

است و اين مقدار نشان مي دهد  78/0مالحظه مي شود ضريب همبستگي محاسبه شده برابر با  2همانگونه که در جدول شماره 

است.  همچنين ضريب تعيين  78/0وابسته رهبری مشارکتي  ضريب همبستگي بين متغير مستقل فرهنگ سازماني و متغير

درصد از تغييرات متغير وابسته)رهبری مشارکتي( از متغير مستقل)فرهنگ سازماني( است.  61/0محاسبه شده نشان مي دهد 

ن متغيرهای بوده و با توجه به نتيجه به دست آمده عدم وجود همبستگي بي 64/1همچنين ميزان دوربين واتسون محاسبه شده 

مي توان نتيجه گرفت مدل رگرسيون  001/0برآورد شده در سطح معناداری  Fمستقل را مي توان نتيجه گرفت. با توجه به  ميزان 

 معنادار است. 99/0برای متغير رهبری مشارکتي در سطح 

 

 نتيجه گيری:

ها، باورها و هنجارهای جاری  د است. از طرف ديگر ارزشاز رهبران توانمن استفاده ها در محيط رقابتي امروز، نيازمند بقای سازمان

مديراني که مجهز به  .، در توسعه و توفيق سازمان بسيار حائز اهميت استکند يسازماني جلوه م سازمان که در مفهوم فرهنگ

ها  مان ترغيب کنند. آنقانه برای موفقيت سازالهستند قادرند ساير کارکنان را به يافتن راهکارهای خ تغيير سبک رهبریقابليت 

 مشارکتي با سبک رهبریرابطه حاضر بررسي  پژوهشهدف از  .گونه که هست نه آن ننديب يگونه که بايد باشد م سازمان را آن

در ادارات ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان بود. نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که سازماني  فرهنگ

فرهنگ سازماني و رهبری مشارکتي رابطه معني داری وجود دارد و همچنين بين سبک رهبری مشارکتي و  بين مولفه های

سازماني ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و همچنين نتايج مدل رگرسيون چند متغيره نشان داد ضريب همبستگي بين  فرهنگ

سازماني مطلوب را در  زمينه ايجاد فرهنگ تواند يمبری مشارکتي سبک ره رو نيازااست،  78/0متغيرهای مستقل و وابسته برابر 

ی رهبری و ها سبک( که در تحقيقي به بررسي رابطه 1395) انيزردشتسازمان به وجود بياورد. اين يافته با تحقيق بختياری و 

معناداری دارد، همسو است. سازماني اثر مستقيم و  سازماني پرداختند و به اين نتيجه رسيدند سبک رهبری بر فرهنگ فرهنگ

( که به بررسي رابطه بين سبک رهبری با 2015همکاران )( و نظری و 2019همکاران )همچنين با نتايج تحقيقات تيلور و 

 نيز همسو است.  های ورزشي پرداختند، سازماني در بين مديران سازمان فرهنگ
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ار مولفه های رهبری مشارکتي و  سبک رهبری مشارکتي با فرهنگ و برمبنای نتايج مورد انتظ شده یآور جمعی ها داده بر اساس

در فرهنگ  ازيموردنی ريپذ انعطافيي، رسميت گرايي و فقدان بر کاراسلسله مراتبي در سازمان رابطه معکوس دارد. لذا با تأکيد 

همچنين نتايج نشان  فراهم آورد.ی الزم و مناسب ريگ بهرهاز اين نوی فرهنگ در سبک رهبری مشارکتي  توان ينمسلسله مراتبي 

 گونه نياسازماني توافق و مشارکت است. در تبيين اين نتيجه  داد بيشترين ضريب همبستگي بين سبک رهبری با بعد فرهنگ

ی ها هدفمجموعه، بخشي از  کل بهاستدالل کرد که گسترش فرهنگ مديريت مشارکتي مانند رويکردی نو و جامع  توان يم

و با جابجايي  گذارند يمبا توجه به شرايط خاص سازمان، طراحي و به مورداجرا  آن رای اجرايي، ها نظاماست که  مديريت بلندمدت

ی پژوهشي در سطح ها افته، يگذرد ينماز پيدايش مشارکت در رهبری ديری  باآنکه. لذا شود ينمفرد يا بروز اتفاقي خاص، متوقف 

 ی فراوان برای همگان فراهم آورده است.ها یسودمندبا کاميابي رويارو بوده و  ها انسازمکه مشارکت در همه  دهد يمجهان نشان 

سازماني نقش مهمي را  اندرکاران دستسازماني در افزايش کارايي و عملکرد مديران و  مجموعه الگوهای فرهنگ که ييازآنجا رو نيازا

ی ورزش و جوانان، با تلفيقي از اين الگوها، در راستای افزايش کارايي اه سازماندر  ژهيو به، ها سازمان، الزم است مديران کند يمايفا 

 و اثربخشي سازماني حرکت کنند و نسبت به تطبيق اين الگوها، مطالعات استراتژيک را تحقق بخشند.

د که مديران و شو ورزش و جوانان با توجه به موضوی تحقيق حاضر پيشنهاد مي اداراتلذا برای ايجاد شرايط مناسب و مطلوب در 

صورت فرهنگ  ادارات مذکور در راستای بهبود عملکرد و کارايي سازمان از سبک رهبری مشارکتي استفاده نمايند تا بدين نيمسئول

 مؤثرتری را در سازمان به وجود آورند.

 

 سازماني، ادارات ورزش و جوانان سبک رهبری مشارکتي، فرهنگ کلمات کليدی:
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between participatory leadership style and 

organizational culture in sports and youth departments of Sistan and Balochestan province. The statistical 

population of the study consisted of all managers, deputies and experts of sports and youth departments of 

Sistan and Balochestan province in 1397 (120 people) and the sample size was 92 people who were 

selected by simple random sampling based on Krejcie and Morgan table. This descriptive-correlational 

study was conducted and to collect data, Katurn (2010) participatory leadership style questionnaires with 

Cronbach's alpha coefficient of 0.87 and Hofstede organizational culture questionnaire (1991) with 

Cronbach's alpha coefficient of 0.85 were used. Pearson correlation coefficient and multivariate 

regression were used to analyze the data at a significance level of 0.001. The results showed that there is a 

positive and significant relationship between participatory leadership style and organizational culture. 

There is a positive and significant relationship between the components of participatory leadership 

(participation, accountability, justice and sense of ownership) and the components of organizational 

culture (rational, ideological and agreement and participation. There is also an inverse and significant 

relationship between the component of hierarchical organizational culture with participatory leadership 

and its components. The results showed that the set of organizational culture patterns plays an important 

role in increasing the efficiency and performance of managers and organizational stakeholders, so it is 

necessary for managers of organizations, especially in sports and youth organizations, by combining these 

models, To move in order to increase organizational efficiency and effectiveness and to implement 

strategic studies to implement these models, so to create appropriate and favorable conditions in sports 

and youth departments, according to the subject of the present study, it is recommended that managers 

and officials in the departments To improve the performance and efficiency of the organization, use a 

participatory leadership style to create a more effective culture in the organization. 

 

Keywords: Participatory leadership style, organizational culture, sports and youth departments 
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 ISMو  BSCتدوين برنامه استراتژيک آکادمي ملي فوتبال و طراحي نقشه استراتژيک آن با روش های 

 2ليال نجفي جويباری، 1محسن حميدی

 )ره( قم طالقاني اهلل آيت پرديس فرهنگيان، دانشگاه ورزشي يريتدم استاديار -1

 تهران دانشگاه کيش المللي بين دانشجوی دکترای مديريت ورزشي، پرديس -2

 

 چکيده

بود.  ISM و BSC های روش با آن استراتژيک نقشه طراحي و فوتبال ملي آکادمي استراتژيک برنامه هدف اين تحقيق تدوين

تدوين   های کانوني منطبق بر پروتکل مرکب از روش های تحقيق موردی، دلفي و گروه يروش تحقيق، توصيفي تحليلي بود، روش

 شورای اعضای . مديران . ازکارشناسان متشکل آماری بود. جامعهامتيازی متوازن کارت ي برنامه استراتژيک و شيوه نامه طراح

 مباحث به مطلع که کشور، پايه فوتبال فستيوال در کننده شرکت مربيان و فدراسيون فوتبال مرتبط های کميته روسای آکادمي،

 تعداد کانوني گروه و دلفي پنل نياز مورد تعداد و نظری، شبایا حد تا کيفي مصاحبه به توجه بود. با نفر 47 جمعا بودند، استراتژيک

ای، و پرسشنامه باز و مصاحبه کيفي.زمينه الزم  شد.  بامطالعه اسناد موجود و بررسي کتابخانه تعيين نفر 12 تحقيق، اين نمونه

شد. همچنين با استفاده از فراهم  SWOTو نهايي شدن ماموريت . چشم انداز و فهرست  برای کسب نظرات اعضای پنل دلفي

نظرات گروه کانوني )شورای راهبری آکادمي( موقعيت استراتژيک، اولويت بندی استراتژی ها انجام شد. و مناظر کارت امتيازی 

 BSCمتوازن، استراتژی ها هر منظر، اهداف استراتژيک، سنجه ها، اهداف کمي،اقدامات و ابتکارات .نقشه استراتژيک به روش 

  ISMدند. همچنين روابط علت و معلولي  و سلسله مراتبي بين استراتژی ها نيز از طريق مدل يابي ساختاری تفسيری تعيين ش

تعيين و نقشه استراتژيک جداگانه ای ترسيم شد. و در نهايت نقشه های استراتژيک به دست آمده از هر دو روش با يکديگر مقايسه 

 شدند .

 مدل يابي ساختاری تفسيری  -کارت امتيازی متوازن  –گروه کانوني  –برنامه استراتژيک  –ال آکادمي ملي فوتب: واژگان کليدی
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Abstract 

The aim of this study was to Codification of strategic plan to the National Academy of Football and 

Strategic map planning with ISM and the BSC procedures. The research method was descriptive and 

analytical, the method consists of the Case study methods, Delphi and focus groups in accordance with 

the protocol of Codification of strategic plan and design a Balanced Scorecard approach. The population 

is composed of experts, managers, members of the Academy Council, the heads of relevant committees of 

Football Federation and coaches participating in the Festival of Grassroots Football Country, who were 

informed of strategic issues, totaling 47 people. Based on qualitative interviews as far as theoretical 

saturation, and the required number Delphi panel and focus group sample size of this study, 12 population 

were determined. By studying documents and library, and Open questionnaire and qualitative interview, 

necessary context was provided for Delphi panel member’s views and finalizing the mission, vision and 

list of SWOT. It also uses focus group opinion’s (Academy Leadership Council) strategic location, 

prioritize strategies was conducted. And BSC perspective, Strategies of every aspect, objectives of 

strategic, measures, Quantitative targets, actions and initiatives, strategic map were determined by BSC. 

Also, the Causal relationships and hierarchy between strategies through interpretive structural modeling 

ISM determine and separate strategic map was drawn. Finally, the strategic map derived from both 

methods were compared with each other.  

Keywords: National Football Academy, Strategic Plan, Focus Groups, Balanced Scorecard, Interpretive 

Structural Modeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

137 

 

 های شهر کرمانهای رهبری مربيان ورزشي باشگاهبررسي سبک

 

3، محمدصادق افروزه2یآمنه مهر، 1محمد نگارستاني
 

 دانشگاه جهرم ،يورزش تيريارشد مد يکارشناس ی. دانشجو2و 1

 دانشگاه جهرم ،يورزش تيريمد ارياستاد. 3

 

 چکيده

های ديگر دهد با گذشت زمان در بين باشگاهها اجازه مياين باشگاه های ورزشي مهم است زيرا بهرهبری در باشگاهمقدمه و هدف: 

کند. هدف از اين تحقيق بررسي نحوه کار مربي درجذب ورزشکار در باشگاه ورزشي را تعيين مي ،نوی سبک رهبری دوام بياورند.

 .ها استرهبری مربيان ورزشي در باشگاه هایسبک

نفر به صورت  55تعداد  ینمونه آمار. دادند ليتشک کرمان شهر هایبيان ورزشي باشگاهمررا  قيتحق یجامعه آمار روش تحقيق:

 مربيان اريدر اخت نيبه صورت آنال کهبود  (MLQپرسشنامه رهبری چند عاملي )شامل  قيابزار تحق و در دسترس بود. يتصادف

کرونباخ پرسشنامه  یآلفا بيو ضر يبررس يورزش تيريمد ديپرسشنامه توسط سه تن از اسات ييو محتوا یصور ييقرار گرفت. روا

 SPSSمستقل با نرم افزار  Tاستنباطي فريدمن و -آمار توصيفياز  .برخوردار بوده است ييايکه از پا ديمحاسبه گرد 82/0مذکور 

  .دياستفاده گرد 22

و همچنين نتايج نشان داد که مربيان به  کننداکثر مربيان از سبک رهبری تحول آفرين استفاده مي نتايج نشان داد که: يافته ها

کنند و همچنين نتايج نشان داد بين آفرين، استراتژيک، دموکراتيک، آمرانه و عدم مداخله استفاده ميتحول یها سبکترتيب از 

 داری وجود دارد.سبک رهبری مربيان مرد و زن تفاوت معني

 با توجه به اقتضائات ورزشکاران از بهترين سبک استفاده کنند. نمربياشود که  ها، توصيه مي براساس دادهنتيجه گيری: 

 

 های ورزشي، مربيان، ورزشکارانرهبری، باشگاه کلمات کليدی:
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Abstract 

 

Leadership is important in sports clubs because it allows these clubs to survive over time among other 

clubs. The type of leadership style determines how the coach works to attract the athlete to the sports 

club. The purpose of this study is to investigate the leadership styles of sports coaches in clubs. The 

statistical population of the study consisted of sports coaches in Kerman clubs. The statistical sample of 

55 people was randomly available. The research tool included a Multi-Factor Leadership Questionnaire 

(MLQ) which was provided to trainers online. The face and content validity of the questionnaire was 

evaluated by three professors of sports management and Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire 

was calculated to be 0.82, which was reliable. Friedman descriptive-inferential statistics and independent 

T with SPSS 22 software were used. The results showed that most coaches use transformational 

leadership style and also the results showed that coaches use transformational, strategic, democratic, 

authoritarian and non-interventionist styles, respectively. Also, the results showed that among coaches' 

leadership style There is a significant difference between men and women. Based on the data, it is 

recommended that coaches use the best style according to the needs of athletes. 

 

Keywords: Leadership, Sports Clubs, Coaches, Athletes 
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بررسي عوامل تاثير گذار بر رويکرد روسا و مسئوالن فدراسيون های ورزشي در ارتباط با چگونگي ت وزيع عادالنه بودجه توسط 

 وزارت ورزش و امور جوانان

 2مد رضا اسماعيل زاده قندهاری، دکتر مح1اميرحسين آيت الهي

دانشجوی دکتری مديريت ورزش -1  

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد مشهد -2  

 

  دهيچک

وزارت بودجه توسط  ةعادالن عيتوز ةدربار يورزش یها ونيمسئوالن فدراس دگاهيمطالعه عوامل مؤثر بر د قيتحق نيا يهدف اصل

 48شامل مسئوالن  قيتحق نيا یآمار ةبودجه بود. جامع عيتوز ةوّيش نيوب ترو مطل نيمعمول تر نييو تع ورزش و امور جوانان

(. N=144انتخاب شد)  یبرابر جامعه آمار زين یبانوان( بوده و نمونه آمار سيير بينا ر،يدب س،يير) کشور يورزش یها ونيفدراس

 26با  قيمتناسب با اهداف تحق یا نامه پرسش ن،يشيپ قاتياستفاده شده در تحق یبا توجه به پرسش نامه ها قيتحق یاجرا یبرا

ها از  داده ليو تحل هيتجز یبرا قيتحق ني. در اشده است( از آن استفاده a=79/0) ييايو پا ييروا دييو پس از تأ يسؤال طراح

 دو و مانکوا استفاده شده است.  یکا یآمار یآزمونها

 يشغل تيموقع ت،يجنس ريسه متغ ريعدم تأث نيبودجه و مدال و همچن ريتغمعنادار دو م رياز تأث يحاک قيتحق جينتانتايج تحقيق: 

خود  تيها اولو ونيکه مسئوالن فدراس يدر حال نيها بود. همچن ونيفدراس والنمسئ دگاهيپاسخ دهندگان و تعداد تماشاگران بر د

کسب شده  یها بودجه را بر اساس مدال يفعل عيشانس کسب مدال عنوان کرده اند، توز یبودجه بر مبنا عيدر وضع مطلوب را توز

احساس عدالت در  یتواند به ارتقا يق ميتحق نيا جيدانند. وزارت ورزش و امور جوانان با استفاده از نتا يم نيشيدر مسابقات پ

 کند. يانيها کمک شا ونيفدراس انيم

 

 ورزش و امور جوانان وزارت ،يورزش ونيبودجه، فدراس ،یا هيرو تعادل ،يعيتوز تعادل :کلمات کليدی
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Abstrac 

The main purpose of this study was to study the factors affecting the views of sports federation officials 

on fair budget distribution by the Ministry of Sports and Youth Affairs and to determine the most 

common and desirable method of budget distribution .The statistical population of this study included the 

officials of 48 sports federations of the country (president, secretary, vice president of women) and the 

statistical sample was selected equal to the statistical population (N = 144). To conduct the research 

according to the questionnaires used in previous research, a questionnaire appropriate to the objectives of 

the research with 26 questions was designed and after confirming the validity and reliability (a = 0.79) it 

was used.  In this study, Chi-square and Mankova tests were used to analyze the data. The results of the 

study showed a significant effect of the two variables of budget and medal, as well as the lack of effect of 

the three variables of gender, job position of respondents and the number of spectators on the views of 

federation officials. Also, while the officials of the federations have stated that their priority in the 

favorable situation is the distribution of the budget based on the chance of winning a medal, the current 

distribution of the budget is based on the medals won in previous competitions.  The Ministry of Sports 

and Youth Affairs can use the results of this research to help promote a sense of justice among the 

federations.  

 

Keywords :Distributive balance, procedural balance, budget, sports federation, Ministry of Sports and 

Youth Affairs 
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 بررسي فرهنگ  بر تاثير انوای روشهای بازاريابي با تاکيد بر روش بازار يابي پارتيزاني

 2، سارا کشکر 1کمند هاشم 

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت راهبردی ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي -1

 دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي -2

 

 چکيده :      

يابي و شکل دهي انتخاب مصرف کنندگان در روند حرکت جامعه به صورت مستقيم و هدفمند ،کامال بارز و اثر فرهنگ بر بازار

مشهود  و غير قابل انکار است .هدف اصلي اين تحقيق، بررسي نقش تنوی فرهنگ بر انوای فعاليتهای بازار يابي با رويکرد بازاريابي 

بردی و از نظر روش توصيفي است که به روش کتابخانه ای انجام گرفته است . پارتيزاني ميباشد . اين پژوهش از نظر هدف، کار

ترويجي است . از اين رو با توجه به اهميت و تاثير  –بعالوه ماهيت اين پژوهش به گونه ای است که از جمله پژوهش های علمي 

آوريهای تنوی فرهنگي موجود و اثرات شگرفش درنوتنوی فرهنگي بر بازاريابي در سطوح مختلف ، بر آن شديم که تا با بررسي ابعاد 

، به تبيين جايگاه تنوی فرهنگي و تاثير آن بر بازاريابي پارتيزاني و روش های بکارگيری موثرتر آن در بازاريابي و تکنيکهای آن

ان و ذينفعان در حوزه فرهنگها و خرده فرهنگهای مختلف بپردازيم .ارزش ها و نگرشها تبديل به ابزارهايي ميشود که بازارياب

بازاريابي ، مي توانند بوسيله آن نظام بازار را هدايت کنند و تعليم دهند . نقش فرهنگ  در اينجا ، ايجاد يک حوزه مغناطيسي است 

در جهت همسو کردن نگرش و عملکردفردی در سطح اجتماعي. روش فکر کردن و متعاقب آن نوی تصميم گيری ما ، تا حد زيادی 

ثير فرهنگ ماست  بنابر اين روشي که فکر ميکنيم و تصميم مي گيريم ، موضوعي فرهنگي محسوب ميشود. عوامل تاثير تحت تا

گذار بر روشهای بازاريابي با هدف قرار دادن رفتار مصرف کننده  عبارتند از:عوامل فرهنگي ، عوامل اجتماعي ، عوامل شخصي ، 

آميخته بازار يابي يک البيرنت پيچيده ای توليد کرده است که بنظر محقق ،  5Pنار عوامل روانشناختي. اين عناصر مهم ، در ک

تحت هيچ شرايطي نمي توان آنها را از يکديگر جدا کرد . چرا که شناخت دقيق بازار  و تکنيکهای بازاريابي ، مستلزم يک نگاه 

گي  در سيستم پيچيده بازار و بازار يابي کنوني است جامع  و کلي نگر به تمام عوامل موثر بخصوص عوامل فرهنگي و خرده فرهن

محقق در اين تحقيق ، عامل فرهنگ و تاثير آن را بر تکنيک های بازار يابي با تاکيد بر رويکرد بازاريابي پارتيزاني بررسي کرده است 

 .در دل عوامل فرهنگي ، چهار پارامتر بسيار مهم ديگر قرار دارد که عبارتند از :

 --4 را به عنوان عنصری بسيار مهم نهان کرده است "درآمد"طبقه اجتماعي که در دل خود  -3خرده فرهنگ - 2 فرهنگ -1

 تغيير فرهنگي

عاليق مشترک در فرهنگهای مشترک وجود دارد .اما بايستي توجه داشت و نکته مهمي را زير نظر گرفت که  "فرهنگ : اساسا-1

فرهنگي رخ ميدهد . از اين رو الزم است که در کسب و کار ، از تغييرات فرهنگي ، به در يک کشور و در يک فرهنگ ، تغييرات 

 عنوان ابزاری برای پيش بيني رفتاری مصرف کننده در سال های آتي استفاده نمود .
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از اين  خرده فرهنگ ها :در داخل يک فرهنگ ، خرده فرهنگهايي وجود دارد که در برخي مواقع به حدی متمايزند که هرکدام-2

 خرده فرهنگها ، خودشان به تنهايي ، يک بخش بازار را تشکيل مي دهند . 

حال ميخواهيم ببينيم ابزار های بازاريابي چريکي چيست ؟ با پيشرفت فناوری در طول زمان ابزارهای بازار يابي چريکي نيز تغيير 

 .کرده اند . بازار يابي چريکي روشي پويا در آگاهي از برند مي باشد 

. بر همين اساس است که لوينسون ، يک حمله  "رويداد "است نه يک "فرايند"ما بايستي بدانيم و آگاه باشيم که بازاريابي ، يک 

گام به گام را برای يک بازارياب پارتيزاني مطرح ميکند تا همانند يک جنگجو در صحنه نبرد با رقبا ، حاضر شود و سود الزم را از 

کنيک خود ببريم.همانگونه که در توصيف مشخصات بازاريابي پارتيزاني بيان کرديم ، اين نوی بازار يابي بر پايه حمالت به جا و با ت

روانشناسي انسان ها و نحوه تفکر  و عکس العمل و قضاوت آنان که منبعث از فرهنگ و خرده فرهنگ هر منطقه ميباشد ، شکل 

پژوهش به ابعاد مختلفش و اثرات غير قابل انکارش بر قضاوتهای مصرف کننده   مي گيرد .ما با توجه به اثر فرهنگي که در اين

اشاره شد ، مي توانيم به روش رفتاری بهينه در جهت جلب نظر مصرف کننده دست پيدا بکنيم و بر اساس همان اثرات فرهنگي ، 

، سپس بر اساس اصول فرهنگي ، به گسترش  به ميزان باالی وفاداری مصرف کننده در مورد محصول ارايه شده ، دست پيدا کنيم

ارتباطات و حفظ ارتباط مفيد و منطقي ، به صورت هدفمند ، اقدام کنيم که گامي ديگر را در راستای عملکرد چريکي بازارياب 

 حرفه ای و انديشمند ، به جلو برده باشيم . 

ار ، بصورت کانوني و هدفمند و با هدف رونق کسب و کار در مرحله بعد ، بر اساس فرهنگ مصرف کننده ، به جای تالش در کل باز

 و فروش محصول به ايجاد ارتباطات جديد ، فروش بيشتر به مشتريان  و فروش بيشتر به واسطه مشتريان وفادار ، دست پيدا بکنيم

شمندی و درايت و حرکت يک چريک در جنگ پارتيزاني دنيای پر رقابت  و متالطم کنوني،  يعني يک نوی هو نتيجه گيری :

انديشمندی در ارزيابي محيط پيراموني و اقدام به واکنش سريع و به جا و برگشت به نقطه ايمن برای تدارک حرکت تهاجمي بعدی 

با استفاده از حربه ها ی الزم تاکتيکي بازار يابي .حاالست که ما بايستي جهاني بينديشيم و محلي عمل کنيم . و اين هوشمندی را 

يکهای خاص و حربه های الزم برای موفقيت در تجارت و بازرگاني کسب کنيم. اين تحقيق مي تواند الهام بخش راه و روش با تاکت

نو جهت کسب اطالعات محيطي بر اساس فرهنگ ها و خرده فرهنگها باشد تا بتوان به يک مهندسي فرهنگ و يک اقدام چريکي 

 موفق دست يافت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

143 

 

Study of culture impacts on various marketing methods with emphasis on guerrilla marketing 

method 

 

Kamand Hashem, Sara Keshkar 

1- Master student of Strategic Sports Management of Allameh Tabatabai University 

2- Associate Professor of Sports Management, Allameh Tabatabai University 

 

 

Abstract: 

The effect of culture on marketing and shaping consumer choice in the process of moving society directly 

and purposefully, is quite obvious and undeniable. The main purpose of this study is to investigate the 

role of cultural diversity on a variety of marketing activities with a guerrilla marketing approach. This 

research is useful in terms of purpose and descriptive in terms of library methods. In addition, the nature 

of this research is such that it is one of the scientific-promotional researches. Therefore, considering the 

importance and impact of cultural diversity on marketing at different levels, we decided to explain the 

position of cultural diversity and its impact on guerrilla marketing and methods, by determining the place 

of cultural diversity and its amazing effects on marketing innovations and some techniques to use it more 

effectively in different cultures and subcultures. Values and attitudes become tools that marketers and 

marketing stakeholders can use to guide and educate the market system. The role of culture here is to 

create a magnetic field in order to align individual attitudes and actions at the social level. The way we 

think and the way we make decisions is greatly influenced by our culture, so the way we think and decide 

is a cultural issue. Factors influencing marketing methods targeting consumer behavior are: cultural 

factors, social factors, personal factors, psychological factors. These important elements, along with the 

5P marketing mix, have created a complex labyrinth that, according to the researcher opinion, cannot be 

separated under any circumstances. Because accurate knowledge of the market and marketing techniques 

requires a comprehensive and holistic view of all the effective factors, especially cultural and subcultural 

factors in the complex market system and marketing. 

  In this study the researcher, has searched about the cultural factor and its impact on marketing 

techniques with emphasize on the guerrilla marketing. At the heart of cultural factors, there are four other 

very important parameters, which are: 

1- Culture 2- Subculture 3- Social class that has hidden "income" in its heart as a very important element 

4- Cultural change 

1. Culture: Basically, there are common interests in common cultures. But it should be noted and 

important point that cultural changes occur in a country and in a culture. Therefore, it is necessary to use 

cultural change in business, as a tool to predict consumer behavior in the coming years. 

2. Subcultures: in a culture, there are subcultures that are sometimes so distinct that each of these 

subcultures, forms a market segment on their own. 

Now we want to see what are the tools of guerrilla marketing? With the advancement of technology, 

guerrilla marketing tools have also changed over time. Guerrilla marketing is a dynamic way of brand 

awareness. 

We need to know and be aware that marketing is a "process" and not an "event". This is why Levinson 

introduces a step-by-step attack for a guerrilla marketer to appear on the battlefield as a warrior and take 

advantage of the attacks with his techniques, as mentioned in the Guerilla marketing specifications 
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description. This type of marketing is based on human psychology and the way of thinking, reacting and 

judging, which is shaped by the culture and subculture of each region. Based on the dimensions different 

and its undeniable effects on consumer judgments that we mentioned in this research, we can achieve the 

optimal behavioral method to attract consumer attention and based on the same cultural effects, achieve a 

high level of consumer loyalty to the product presented based on cultural principles, to expand 

communication and maintain useful and logical communication, in a purposeful way, to take another step 

towards the guerrilla performance of a professional and thoughtful marketer. 

In the next step, based on consumer culture, instead of trying to focus on the whole market, we can do it 

in a focused and purposeful way with the aim of business prosperity and product sales, to achieve new 

connections, more sales to customers and more sales through loyal customers. 

 

Conclusion: 

The movement of a guerrilla in the vigilante warfare of today's turbulent world, means a kind of 

intelligence and tact in assessing the environment and reacting quickly and reverse to the safe point to 

prepare for the next offensive move. Now we have to think globally and act locally, using the necessary 

marketing tactics for success in business and commerce. This research can inspire new ways to obtain 

environmental information based on cultures and subcultures in order to achieve a successful cultural 

engineering and guerrilla action. 
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 بررسي مدل ساختاری مديريت مشارکتي بر بهره وری و تأثير آن بر توانمندسازی دبيران تربيت بدني مدارس شيراز

 

2، محسن بهادری 1را خادم الحسينيزه
 

 يرانا شيراز، ي،دانشگاه آزاد اسالم شيراز،واحد  ي،گروه علوم ورزش -1

 يرانا ياسوج، ي،دانشگاه آزاد اسالم ياسوج،واحد  ي،گروه علوم ورزش  -2

 

 چکيده 

است. بقا و توسعه سازماني زماني  تبديل شدهمديران های دغدغه ترين  به يکي از مهم کارکنانسازی منددر دو دهه اخير توان   

در  برخوردار باشد.يعني بهره وری منابع انساني از نيروهای دانشي، خالق و با انگيزه  با مشارکت کارکنان تحقق مي يابد که سازمان

اني، خالقيت اين راستا تحقيق حاضر با هدف بررسي مديريت مشارکتي عوامل موثر بر بهره وری منابع انساني ) شامل : تعهد سازم

شغلي ، مشارکت سازماني ، رضايت شغلي( و تاثير ان بر توانمندسازی معلّمان ورزش شيراز به انجام رسيد. متغيرهای مورد نظر با 

نفر از دبيران تربيت  310بين  835/0پرسشنامه های استاندارد با روايي مورد تاييد متخصصين و اساتيد و پايايي محاسبه شده 

 نرمال بررسي به اسميرنوف کولوموگروف آزمون از استفاده با سي قرار گرفتند. برای تجزيه و تحليل داده ها، ابتدابدني مورد برر

 و تعيين ضريب و رگرسيون ضريب فرض آزمون از استفاده با سپس و شد پرداخته تحقيق از فرضيات يک هر در متغيرها بودن

 تحقيق های فرضيه رد يا و تأئيد بررسي به و آموس Spssفاده از نرم افزارهای مسير ( با است ساختاری ) تحليلي آزمون معادالت

پس از بررسي نتايج يافته ها و تفسير آنان نشان داده شد که در مجموی  متغيرهای تعهد سازماني و رضايت شغلي در  .شد پرداخته

بيني ترين پيشاز آن بود که عامل رضايت شغلي قویها حاکي توانمندسازی دبيران ورزش تاثير مثبت و معناداری داشتند. يافته

 باشد.کننده مثبت و معنادار توانمندسازی مديران مي

 

 توانمندسازی، بهره وری منابع انساني، تعهد سازماني ، رضايت شغلي کلمات کليدی:

 

 

. 
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Abstract 

 

In the last two decades empowerment of employees has become one of the most important concerns of 

managers. Organizational survival and also organizational development could be achieved only when the 

organization has knowledgeable, creative and motivated employees. In other word, organization does 

benefit from Human Resource Productivity. Accordingly the aim of this research is to investigate crucial 

factors of Participative Management in Human Resource Productivity (including: organizational 

commitment, Job creativity, organizational participation, Job satisfaction) and its impact on 

empowerment of physical education teachers of shiraz . The validity of the standardized questionnaire 

was confirmed by experts and professors. The reliability was measured (. / 835) . The study was 

conducted with 310 individuals of physical education teachers. To analyze the data , first the Kolmogorov 

– Smirnov test was used to examine the normality of variables all the hypotheses. Then hypothesis test for 

regression coefficient, the coefficient of determination and structural equation test (path analysis) via 

SPSS and Amos software were applied to approve or reject research hypotheses. Overall the results show 

that Job satisfaction and organizational commitment have a significant and positive impact on 

empowerment of physical education teachers. The findings indicate that the Job satisfaction is the 

strongest and the most significant predictor of empowerment of managers. 

 

Keywords: Empowerment, Human Resource Productivity, Organizational Commitment, Job Satisfaction 
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 زيبايي شناختي در معماری اماکن ورزشي شهر تهران معياربررسي 

*3زاد غفوری، فر2، حبيب هنری1نجمه مرادی  

 يدانشگاه عالمه طباطبائ ،يو علوم ورزش يبدن تيتربدانشکده  ،يورزش تيريمد آموخته دانش -1

 يدانشگاه عالمه طباطبائ ،يو علوم ورزش يبدن تيدانشکده ترب ار،يدانش -2

 يدانشگاه عالمه طباطبائ ،يو علوم ورزش يبدن تيدانشکده ترب ار،يدانش -3

 

 چکيده

ل يتبد یحضور یبه مالقات ها ي مي توانندطيمح یام هاياست که در آن پ يکانال ارتباط و تيفعالنوعي ش ورز :مقدمه و هدف

در  ديبا ياز مسائل اجتماع یاريبس ليم و آموزش است.شود که شامل تع يف ميافته تعريسازمان  ي ورقابت يتيفعال . همچنيندنشو

به  شيدهند گرا ينشان م قاتيتحق باشند. يمکان ورزش کي اگريا ها احفض نيتا ا رنديمورد توجه قرار گ يساخت اماکن ورزش

 يبدن تيفعال بر یريآثار چشمگ با،يز یرسد که معمار ياساس به نظر م نياست، بر ا يطيمح یها يژگيو ريتحت تأث يبدن تيفعال

 يم يوسعه روز افزون اماکن ورزششود. در حال حاضر شاهد ت يها م تيگونه فعال نيمشارکت افراد در ا شيدارد و موجب افزا

از  یمعمار حياماکن طبق اصول صح نيهمه ا ايشود. اما آ يجهت احداث صرف م يهنگفت یها نهيراستا هز نيدر ا عتأيو طب ميباش

 مثبت يسؤال نيچن سخمواجه هستند؟ قطعأ پا یدر زمان بهره بردار يبا مسائل و مشکالت ايشوند و  يبنا م يشناخت ييبايلحاظ ز

 شهير(1کياستت) يشناخت ييبايواژه ز .ميبوده ا يورزش یدر اماکن و فضا ها ييشاهد وجود نواقص و ضعف ها شهياست چرا که هم

 ينزد اندک گريد يو برخ یاريها نزد بس ييبايز از ياست. برخ ينسب يمفهوم یدارا ييباياست. ز افتيدر یداشته و به معنا يوناني

پا بر جهان هستي گذاشته اند است که تاکنون  تک تک انسان هايي دگاهيبرابر با د ييبايز ید. گونه هاشون يم دهيد بايز انياز آدم

 ني،گاه قوان ستيو گاه ن بودهدرک  قابلاست که گاه  یساختار یدارا گريد از سويي ييبايز آمد. جهان خواهند نيپس به ا نيو از ا

 د.نشو يم دهيد بايز یا دهياند که تنها پد دهيچيچنان پ نيقوان نيگاه ا و شوند يم دهينام ييباياند، ز رهيچ یا دهيکه بر پد ييبايز

چهار ويژگي اصلي حس زيبايي شناسي  .گردد يدر نگرش م رييباعث تغ درک بهتر اجسام و یاست برا يتيقابل يشناس ييبايز

زيبايي معيار بررسي پژوهش حاضر با هدف  .ی مي باشدريشدت پذ -4ی و ريخطا پذ -3ی ريپذ ريتاث -2ی ريپذ تيترب -1: شامل

 . ن صورت گرفته استشناختي در معماری اماکن ورزشي شهر تهرا

صورت گرفته است.  پيمايشيروش  به که دهبو توصيفي ماهيت ظلحای و از دبررکا فهد ظلحااز  حاضرپژوهش  :روش تحقيق

صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند تشکيل داده اند. برای  جامعه آماری اين تحقيق را يازده مکان ورزشي شهر تهران که به

سوال طراحي و توسط تعدادی از اساتيد مجرب در حوزه مربوطه تاييد  25سنجش و ارزيابي زيبايي شناختي چک ليستي شامل 

 شد. چک ليست به صورت حضوری توسط محقق در اماکن مورد نظر پژوهش تکميل شدند. 

است، افته های اين پژوهش، بعد زيبايي شناختي در ساخت و معماری اماکن ورزشي از اهميت بااليي برخوردار بر اساس ييافته ها: 

با مروری بر اما متاسفانه در اماکن مورد هدف در پژوهش توجهي به اصول زيبايي شناختي در ساخت اين گونه اماکن نشده. 

                                                           
1. Aesthetics 

E-mail: farzadghafouri@yahoo.com                                          :فرزاد غفوری نويسنده مسئول                                                                                                                                   

mailto:farzadghafouri@yahoo.com
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بهبود وضعيت اماکن از لحاظ جذب باعث ول زيبايي شناختي در معماری پيشينه تحقيق مي توان اظهار داشت مدنظر قرار دادن اص

  گردد. ميمنتخب شهر تهران  افراد به ورزش و ارتقای سطح فعاليت های ورزشي در اماکن ورزشي

ه کنند ک يتمرکز م یا يطيکننده مح نييعوامل تع یبر رو  نهيزم نيدر ا قاتيو تحق يسالمت شيافزا یها استيسنتيجه گيری: 

از  و درک افراد يشناخت ييبايموارد ز نياز ا يکيدهد که  يقرار م ريتحت تاث يبدن یها تيافراد را به ورزش و فعال شتريب شيگرا

ورزشي مي در اماکن  یمعمار یو طرح ها يعي، مناظر طبها پارک قيتحق نيدر ا يشناس ييبايباشد که منظور از ز يم ييبايز

، قرار دهد ريافراد را تحت تاثالم تواند رفتار س يم طيمح تيو جذاب يشناخت ييبايکه ز ر داشتدر نتيجه مي توان اظهاباشد. 

 مشاهده شد. يرابطه مثبت يشناخت ييبايمثل ز يطيمح ريدر اوقات فراغت و متغ يورزش یها تيافراد به فعال شيگرا نيب همچنين

 اماکن ورزشي، زيبايي شناختي، فعاليت ورزشيکلمات کليدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

150 

 

Investigating the aesthetic dimension in the architecture of sports venues in Tehran 
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Abstract 

Introduction and goal: Sport is a type of activity and communication channel in which environmental 

messages can be turned into face-to-face meetings. It also defines a competitive and organized activity 

that includes education. Many social issues need to be considered in the construction of sports venues so 

that these spaces revitalize a sports venue. Research shows that the tendency to physical activity is 

influenced by environmental characteristics, so it seems that beautiful architecture has significant effects 

on physical activity and increases people's participation in such activities. At present, we are witnessing 

the increasing development of sports venues, and naturally, in this regard, huge costs are spent for 

construction. But are all these places built according to the correct architectural principles in terms of 

aesthetics or do they face problems during the operation? The answer to this question is definitely yes, 

because we have always seen shortcomings in sports venues and spaces. The word aesthetic has Greek 

roots and means to receive. Beauty has a relative meaning. Some beauties are seen by many and some by 

a few beautiful people. The species of beauty is equal to the view of every single human being who has 

set foot on the universe and will come to this world from now on. Beauty, on the other hand, has a 

structure that is sometimes understandable and sometimes not, sometimes the laws of beauty that 

dominate a phenomenon are called beauty, and sometimes these rules are so complex that only a beautiful 

phenomenon can be seen. Aesthetics is the ability to better understand objects and change attitudes. Four 

main characteristics of aesthetic sense: 1- Educability 2- Impact 3- Errorability 4- Intensity. The present 

study aimed to investigate the aesthetic dimension in the architecture of sports venues in Tehran. 

Research Methods: The research has been done from a physical point of view and from a 

methodological point of view. The statistical population of this study consists of eleven sports venues in 

Tehran that were purposefully and accessibly selected. To assess and evaluate the aesthetics, a checklist 

consisting of 25 questions was designed and approved by a number of experienced professors in the 

relevant field. Checklists were completed in person by the researcher at the study sites. 

findings: Based on the findings of this study, the aesthetic dimension is of great importance in the 

construction and architecture of sports venues, but unfortunately in the target areas in the study, attention 

is not paid to the aesthetic principles in the construction of such venues. Reviewing the research 

background, it can be stated that considering aesthetic principles in architecture improves the condition of 

places in terms of attracting people to sports and improving the level of sports activities in selected sports 

venues in Tehran. 
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Conclusion: Health promotion policies and research in this area focus on environmental determinants that 

affect the greater inclination of people to exercise and physical activity, one of which is aesthetics and 

people's perception of beauty. The meaning of aesthetics in this research is parks, natural landscapes and 

architectural designs in sports venues. As a result, it can be said that aesthetics and attractiveness of the 

environment can affect the healthy behavior of people, also a positive relationship was observed between 

people's tendency to sports activities in leisure and environmental variables such as aesthetics. 

 

key words: sport places, Aesthetic, Sports activities 
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 به مسئوليت های  اخالقي منابع انساني در ورزشبررسي ميزان آگاهي دانشجويان رشته علوم ورزشي نسبت 

 

2، مليکا اردستاني1مسعود نادريان جهرمي
 

 دانشجوی کارشناسي علوم ورزشي دانشگاه اصفهان-2دانشيار دانشگاه اصفهان و -1

 

جهاني و ملي   ، خاستگاهتماشاگران و مربيان و های ورزشي و مسابقات توسط ورزشکاران رعايت موازين اخالقي در محيط :چکيده

هدف  .شته و زيربنای آن آگاهي از مولفه های اساسي اخالق و همچنين دامنه شرح وظايف آنان در حوزه اخالق ورزشي استدا

کلي تحقيق تحليل آگاهي و نگرش دانشجويان رشته علوم ورزشي نسبت به مسئوليت های اخالقي منابع انساني در ورزش بود. 

 و   SPSS(V24) ليلي است که اطالعات مورد نياز از طريق ميداني جمع آوری و با نرم افزارتح -روش انجام تحقيق توصيفي

AMOS.جامعه  و نمونه آماری يکسان بوده و شامل کليه دانشجويان ترم اخرعلوم ورزشي مقطع کارشناسي دانشگاه  تحليل شد

دازه گيری پرسش نامه محقق ساخته بود که ميزان تحصيل مي کردند. ابزار ان 98-99 (بودند که در سال تحصيلي123اصفهان )

حوزه شرح وظايف و مسئوليت های اخالقي مربيان، داوران، ورزشکاران، تماشاچيان و معلمان ورزش مورد  5آگاهي دانشجويان در 

آن از طريق  سنجش قرار مي داد. روائي صوری پرسشنامه با بهره گيری از نظرات متخصصان دانشگاهي بررسي و تأييد و پايايي

مسئوليت   بدست آمد. نتايج تحقيق نشان داد متوسط نمره ميزان آگاهي دانشجويان نسبت به شرح وظايف و 85/0آلفای کرونباخ 

 06/4) ، معلمان ورزش(X= 42/2) ( تماشاچيان X= 38/3 ) ورزشکاران ،(  X= 05/3  ) ، داوران(X=  49/2)های اخالقي مربيان 

 =X  )دانشجويان از حيطه وظايف درمسئوليت های اخالقي مربيان و تماشاچيان کمتر از حد متوسط است.  است. پس آگاهي

 ميزان آگاهي دانشجويان با جنسيت و مقطع تحصيلي و گذراندن درس و کارگاههای اخالق ورزش ارتباط معنادار داشته است.

در ترويج و ( ها  تلويزيون و روزنامه راديو، )های گروهي  سانهر  داشتنداعتقاد  دانشجوياندرصد  5/82همچنين نتايج نشان داد که 

 شاخص های و بکارگيری در معرفي فدراسيون ها و باشگاه های ورزشيدر زمينه توفيق  اند. نداشته  موفقيتي اخالق ورزشيمعرفي 

 اند. ، موافقت خود را اعالم نمودهدانشجوياندرصد  6/26 اخالق ورزشي

 

 مربيان، ورزشکاران ،دانشجويان رشته علوم ورزشي ،نگرش ،الق ورزشياخ: های کليدی واژه
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Assessing the level of knowledge of sports science students about the moral responsibilities of 

human resources in sports 
Masoud Nderian Jahromi; Associate professor University of Isfahan 

Melika Ardestani, B.A.studsnt of sport sciences 
 

 Abstract: Observance of ethical standards in sports and competition environments by athletes, coaches 

and spectators has a global and national origin and is based on knowledge of the basic components of 

ethics as well as the scope of their duties in the field of sports ethics. The overall purpose of this study 

was to analyze the knowledge and attitudes of sports students towards the ethical responsibilities of 

human resources in sports. The research method is descriptive-analytical in which the required 

information was collected through the field and analyzed with SPSS and AMOS (V24) software. The 

population and statistical sample were the same and included all undergraduate sports students of the 

University of Isfahan (123). The measurement tool was a researcher-made questionnaire that measured 

the level of students' awareness in 5 areas of job descriptions and moral responsibilities of coaches, 

referees, athletes, spectators and sports teachers. The face validity of the questionnaire was reviewed and 

confirmed using the opinions of academic experts and its reliability was obtained through Cronbach's 

alpha of 0.85. The results showed that the average score of students' knowledge about the description of 

duties and moral responsibilities of coaches (X = 2.49), referees (X = 3.55), athletes (X = 3.38), spectators 

(X = 2.42) ), Sports teachers (X = 4.06). Therefore, students' awareness of the scope of duties in the moral 

responsibilities of coaches and spectators is below average. The level of students' awareness has a 

significant relationship with gender and educational level and passing sports ethics classes and 

workshops. The results also showed that 82.5% of students believed that mass media (radio, television 

and newspapers) had not been successful in promoting and introducing sports ethics. Regarding the 

success of sports federations and clubs in introducing and using sports ethics indicators, 26.6% of 

students have agreed. 
 

Keywords: Sports Ethics, Attitude, Sports Science Students, Coaches, Athletes 
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مجدد گردشگران ورزشي کوهستانحضوربررسي نقش تسهيالت خدماتي ارائه شده در مقاصد گردشگری بومگردی بر تمايل به   

 3، هانيه داوودی 2، عادل ثابتي مقدم1ميدرضا قزلسفلوح

 استاديار مديريت ورزشي دانشگاه گنبدکاووس -1

 دانشجوی کارشناسي علوم ورزشي دانشگاه گنبدکاووس -2

 

 چکيده

های ورزش و گردشگری، نوی جديدی از گردشگری را ايجاد کرده است که تحت عنوان پيوند ميان فعاليتمقدمه و هدف: 

با نشاط روحي و  سازی اوقات فراغت و تفريح همراهشمار، ساختار جامعي را برای غنياکوتوريسم ضمن ايجاد منابع اقتصادی بي

های فرهنگي سه عنصر مهم و بنيادی های طبيعي و جاذبههای ورزشي، جاذبهدر حقيقت جاذبه(. 1جسمي را فراهم نموده است )

های طبيعي ورزشي هر منطقه، اولين گام  هباشند، که از بين آنها تحليل و ارزيابي توانمنديها و جاذبتوسعه پايدار گردشگری مي

های هدف اصلي بومگردی، گردشگران از گروه(. 5) باشدعه و تبديل مقاصد گردشگری به برند برتر گردشگری مياساسي در توس

گرا رونق اين بخش از صنعت گردشگری را يط زيست هستند که با هدف مشارکت در فعاليت ورزشي طبيعتحورزشي دوستدار م

شود، که به رضايتمندی و بازگشت مجدد گردشگران منجر مي اند. اما در خصوص مقاصد گردشگری، مهمترين عامليسبب شده

(. 3اداراک گردشگران از کيفيت خدمات و تسهيالت رفاهي است که رفتار مجدد و وفاداری به مقاصد گردشگری را رقم مي زند )

بومگردی مهمترين رکن گردی اکولوژ يا اقامتگاه تاسيسات صنعت بوم نتايج تحقيقات انجام شده در اين زمينه مويدآن است که

تدام اين شاخه از گردشگری است که در مقاصد گردشگری بر اساس تناسب منطقي با وضعيت توپولوژيک و اقليمي هر منطقه 

(. مهمترين مزيت 2های اصلي گردشگری در دنيای نوين امروزی نمود پيدا کرده است )شکل گرفته و به عنوان يکي از جذابيت

شناختي، مردم،  های گردشگری و فضاهای جذاب از منظر زيباييفيزيکي مکان شکلگيرد که ت نشات ميگردی ازاين واقعيبوم

های گردشگری، رفتار فضايي با ساختار در مکان در حقيقت شود. های متنوی، فرهنگ باعث کشش و جذب گردشگران ميتجربه

تحقيق حاضر اثر امکانات رفاهي در قالب مدل سرکوال بر تمايل لذا در (. 3و  2) صورت متقابل به يکديگر وابسته هستند فضايي به

 به حضور گردشگران ورزشي کوهستان مورد بررسي قرار گرفته است.

گرا شامل نمونه آماری تحقيق شامل کليه گردشگران ورزشي طبيعت .تحقيق حاضر از نوی تحقيقات همبستگي است روش تحقيق:

های هوايي فعال در مقاصد گردشگری کوهستان استان گلستان بود که و ورزشکاران رشته کوهنوردان، دوچرخه سواران کوهستان،

نامه پرسش 150نفر به ازای هر متغير( تعداد  5با توجه به حداقل نمونه مورد نياز در تحقيقات از نوی معادالت ساختاری )تعداد 

نامه زيع و مورد استفاده قرار گرفت. ابزار تحقيق پرسشهای آماری توگيری هدفمند بين نمونهکامل و صحيح به صورت نمونه

های اعتماد، اطمينان، يکدلي، ( که بر اساس مدل کيفيت خدمات سرکوال مشتمل بر مولفه2011) 2کيفيت خدمات ورزشي چن

 ز روايي سازه( بود)(. پس از اطمينان ا2006) 3مندی و تمايل به بازگشت شانکپاسخگويي و عوامل ملموس و پرسشنامه رضايت

                                                           
       h_ghezel@yahoo.com. نويسنده مسئول: 1

2 . Chen 
3 . Shonk 
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 SPSSو آزمون بارتلت، نرم افزار KMOمتغيرهای مکنون و دامنه نکويي برازش مطلوب الگوی تفهيمي پژوهش با استفاده از آزمون

 (.P ≤ 05/0و ليزرل استفاده گرديد ) 

و  5درجه آزادی کمتراز تحليل مسير) هایهای شاخصکه با توجه به داده نشان دادهای نکويي برازش الگو بررسي شاخص ها:يافته

نتايج تحليل  مدل طراحي شده از سطح مطلوبي از برازش مي باشد. RMSEA و CMIN  ،NFI، CFIشاخص خي دو( و مقادير 

های کيفيت خدمات، مولفه عوامل ملموس شامل خدمات ارائه شده در مقاصد بومگردی مسير حاکي از آن بود که از بين کليه مولفه

 .مندی گردشگران داشتندبيشترين تاثير را بر رضايت، (59/0متغير همدلي با ضريب ) ( و 66/0با ضريب )

 های سرکوالمولفهبر اساس  الگوی پژوهشهای برازش  . شاخص1جدول 

RMSEA P-Value CMIN/DF NFI CFI 

084/0 05/0 71/2 91/0 93/0 

 
 . بررسي تحليل مسير الکوی مفهومي پژوهش1شکل

توجه به نتايج تحليل عاملي که حاکي از تاثير معنادار کليه ابعاد خدمات رفاهي بر رضايتمندی و حضور مجدد با گيری: نتيجه

( در بررسي رابطه بين کيفيت 1399ها همسو با نتايج تحقيقات لطيفيان و همکاران )گردشگران فعال ورزشي بود که اين يافته

( در بررسي ظرفيت 1398پيشه و همکاران )( و رسته3مگردی استان گلستان )های بوخدمات و تمايل به حضور مجدد در اقامتگاه

های فيزيکي اقامتگاه، زيبايي شناختي محيطي و وجود فرهنگ ميزباني های بومگردی استان گيالن که اظهار داشتند شاخصخانه

توان اظهار داشت (، مي2شود)در مقاصد هدف گردشگری بومگردی از مهمترين عوامل رضايتمندی و جذب گردشگر محسوب مي

که توجه به ارتقای تسهيالت رفاهي شامل کيفيت خدمات ارائه شده، وجود عالئم راهنمايي در مسير، کيفيت دسترسي در کنار  

تواند اند تا حد زيادی ميدهي فوری کارکنان و اعمال تخفيف ويژه برای گردشگراني که حضور مجدد داشتهدهي و خدماتپاسخ

 پايدار در اين حوزه از صنعت گردشگری را فراهم نمايد. توسعه

 

 گردی، گردشگر ورزشي، رضايتمندیبوم کلمات کليدی:
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the role of service facilities provided in ecotourism destinations 

on the desire for the presence of Mountain sports tourists. The statistical samples of the study included 

150 active sports tourists in mountain sports who were selected by purposive sampling. In order to collect 

data, the Chen Sports Services Quality Questionnaire (2011) and Shank Satisfaction and Willingness 

Return Questionnaire (2006) were used. After ensuring the internal reliability of the questionnaires by 

Cronbach's alpha (α≥0.81), SPSS and LISREL software were used at a significant level (P≤0.05). The 

results of route analysis showed that the variables of tangible factors, including services provided in 

ecotourism destinations with a coefficient (β=0.66) and empathy variables with a coefficient (β=0.59), 

had the greatest impact on tourist satisfaction. Also, the component of tourist satisfaction had a significant 

effect on the desire of sports tourists to return. Therefore, it is recommended to the owners of sports 

ecotourism destinations to provide the ground for the re-presence of people through the promotion of 

appropriate welfare and accommodation services. 

 

Keywords: Ecotourism, sports tourism, satisfaction 
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 آموزانبررسي نقش توليد محتوای درس تربيت بدني در سامانه شاد در دوره کرونا بر مصرف ورزشي دانش

 

 3بهزاد ايزدی 2مسلم غالميپ     1قباد نورعلي وند

 

 استاديار دانشگاه کردستان -3کارشناس ارشد تربيت بدني    -2کارشناس ارشد تربيت بدني    -1

 

 چکيده

 ای در حال رشد مير به طور فزاينده و جان هزاران نفر را گرفته و آمار مرگ  COVID)-(19کرونا ويروس هامروزهدف: مقدمه و 

 آموزش تواند مي حاضر حاال در که روشي هاتن حال، هر به .بوديمشاهد تعطيلي مدارس  1400-1399است. در سال تحصيلي 

ترين مبا توجه به اينکه سالمتي، مه .است آموزشي محتوای وليدت ادامه دهد، مجازی آموزش ويژه شاد اپليکيشن در را آموزان دانش

سرمايه زندگي هر انسان است، فعاليتهايي بدني بخش مهمي از زندگي فرد است و بايد از طريق آموزش و نوسازی، در طراحي و 

 (. 1397ای به اهميت فعاليت بدني و تحرک در مدارس نمود. )حميد قاسمي و همکاران تدوين محتوای برنامه درسي، توجه ويژه

هدف . (2015) ربکا اليب،شود د تا کالن، با ارائة توليد محتوا تالشي برای باالبردن سطح آموزشي ميهای آموزشي، از خر  در محيط

های از توليد محتوا اين است که به مخاطبين خود يک کار و مهارتي را آموزش داده و يا اطالعات مفيد و ارزشمندی در حيطه

به مخاطبين خود مهارتي تازه بياموزيد يا نوی ديد جديدی  اشد به طوری کهاين محتوا بايد آموزنده ب ها ارائه دهيد. آموزشي به آن

محتوای  در انتخاب و تنظيم( 2017جو پوليتزی، (ها کمک کنيد ها معرفي کنيد يا شايد بتوانيد در تصميمات به آن را به آن

 دانش ای حرفه روشهای بر که است علم اصحاب و ایحرفه دانشمندان نظر يکي: دارد وجود جداگانه روش و نظر دو آموزشي

 از که افراد اين. شود توجه آموزشي موضوی منطقي سازمان به محتوا، تنظيم در که برآنند و کنند مي تأکيد تحقيق و پژوهي

ي دفای مي کنند و آن را مالک و مرجع اصلي برای تنظيم محتوا مي دانند، اين واقعيت را آموزش موضوی منطقي سازمان اهميت

ديگری، نظر مدرسان تربيتي است که روی روش های آموزش  .ده مي گيرند که بايد فراخور رشد ذهني و شناختي فراگير باشدنادي

محتوای آموزشي، به ساختار سازمان روان شناختي و تجارب  و يادگيری تأکيد مي کنند و بر اين موضوی توجه دارند که در تنظيم

توليد محتوا، مفهوم سازی در محتوا، سازماندهي محتوا،  اصول به بايد محتوای آموزشي تدوين برایيادگيری بايد توجه شود. 

 زياد خيلي احتمال به .است درسي محتوای تدريس برای جديد روشي آموزشي محتوای توليد .نوشتن و ارزشيابي محتوا توجه نمود

 آموزشي محتوای لطف به شود. ارايه آموزان دانش هب مجازی صورت به آموزش و شوند تعطيل مدارس ها کشور از برخي در آينده در

 PDF شود مي توان به از نرم افزارهايي که معموال در ساخت چنين محتوای آموزشي استفاده مي است. شدني کار اين الکترونيکي

, Flash , Word ای ارائه شده توسط محتوای آموزشه د.ناشاره کرد. اين نرم افزارها قابليتهای بااليي در توليد چند رسانه ای دار

تا آموزشهای ورزشي را  هر دانش آموز خود تصميم مي گيرد به چه مطالبي بيشتر توجه کند باشندمحور مي آموزدانشآموزشي 

 عنوان به طورکلي به ورزشي مصرف(. 2020ی مشارکتي برساند)خاني نژاد، علي، های مصرف ورزشي بخصوص حيطهخود به جنبه

 از حمايت و ورزشي تماشاگری ورزشي، مشارکت به مربوط مصرف جمله از ورزش، صنعت با مرتبط خدمات و هاکاال همه مصرف

                                                           
 کارشناس ارشد مديريت بازاريابي ورزشي 1

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://khaninejad.com/academy/shad/
https://khaninejad.com/academy/shad/
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 عاليق رشد و لذت از بااليي سطح با اجتماعي، و فرهنگي مصرف عنوان به ورزشي . مصرف(2015 ،1شانک)شود مي تعريف ورزش،

 و شفيعي)است شهروندان زندگي کيفيت سنجش برای مهمي مرجع و قرارگرفته مردم عموم قبول مورد تدريج به کننده، مصرف

 حالت کننده تعديل و گذاشته تأثير آنانی ها ديدگاه بر تواند مي افراد ورزشي مشارکت( 2011)2شونشتت لي (1397 همکاران

 اشاره افراد رواني و يجسم سالمت در ورزشي مشارکتي و فعاليت نقش اهميت بر اين گردد. آنان خلقي و بدني تصوير از نارضايتي

 برای حتي و داشته سزايي به تأثير جامعه افراد سالمتي بر تواند مي سالم غذايي رژيم و ورزشي های فعاليت سمت به گرايش دارد.

 سرمايه داد نشان آمريکايي آموزان دانش روی بر پژوهشي در( 2002)3کارل (همان) نمايد ايجاد فردیهای  ارزش و هويت حفظ

 در آموزان دانش ورزشي مشارکت با معناداری و مثبت رابطه است اجتماعي اعتماد آن اساسي های مولفه از يکي که اجتماعي

 تماشاچيان مصرف و مشارکتي مصرف شامل ورزشي مصرف( 2006)4 دارد. سيپل کلي طور به ورزشي مشارکت و بيسبال فوتبال،

 مصرف حاليکه در کنند مي شرکت ورزشي های فعاليت در که است اصاشخ گيری تصميم فرآيند شامل مشارکتي مصرف. باشد مي

 عالوه . به(2014 5شانک)پردازد مي ورزشي رويدادهای غيرفعال مصرف به که است اشخاص گيریتصميم فرآيند شامل تماشاچيان

ابراين؛ هدف ما در اين تحقيق بن .(61995 همکاران و ژانگ)باشدمي منفعالنه و فعاالنه مصرف نوی دو شامل خود تماشاچيان مصرف

بررسي توليد محتوای درس تربيت بدني در سامانه مجازی دانش آموزی شاد و نقش آن بر جنبه های شناختي و مشارکتي مصرف 

 آموزان بود. ورزشي دانش

 

 

صورتي  ها را به ا و ارزشه واقعيت و کردهنگر تأکيد  پژوهشگران بر نوعي تفسير کل ژوهش حاضر از نوی کيفي بوده کهپ روش تحقيق:

ای مانند بررسي کتب، مجالت، مقاالت با استفاده از روش مروری کتابخانه گرفته وغيرقابل تفکيک و آميخته با يکديگر در نظر 

طبيعي و بررسي اسناد سعي در کشف روابط  های اينترنت و تعدادی مطالعات در مقياس کوچک استفاده شده با مشاهدهوسايت

بدني در شرايط بيماری کرونا و مصرف ورزشي و فعاليتهای ورزشي دانش آموزان داشته رهای توليدمحتوا درس تربيتعلي متغي

 . است

 

تکرار پذير بودن آن است. بر  بدنيي درس تربيتاستفاده از محتوای آموزشترين مزيت دهد مهمهای تحقيق نشان مي: يافتههايافته

 شانس بسيار پاييني برای شنيدن و يادآوری توضيحات ارائه شده توسط ،ت اتمام جلسه درسخالف کالسهای حضوری که در صور

های ارائه شده تمرينات و فعاليترا مرور کند و  جلسهتواند توضيحات هر مي آموزاما در اينجا هر دانش ؛در کالس وجود دارد مربي

تواند های مختلف همواره تکرار کند بلکه ميمطالب يکسان را در کالسنيز مجبور نيست که  معلمرا بارها و بارها کار کند. همچنين 

 ،آموزشهای ارائه شده توسط محتوای آموزشي . (2015) ربکا اليب،دوقت خود را صرف بهبود کيفيت محتوای آموزشي خود کن

در اينجا به دليل تری داشته باشد. ها تمرکز بيشکدام تمرين برگيرد او خود، تصميم ميباشند. در اين حالت محور مي آموزشدان
                                                           
1 Shank 

2 Lee, & Schoenstedt 

3 Carel 

4 Seippel 

5 Shank 
6 Zhang et al 
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توليد بايست با کالنجار رفتن با محتوا و برنامه آن، خود درس را ياد بگيرد. مي آموز، دانشمعلمافزار و نبود تر بودن نرمتعاملي

های و فعاليت های ورزشيهای آموزشي جهت پيشبرد برنامهبدني در سامانه شاد به طور کلي، گامي نوين در شيوهتربيت محتوای

بدني در مدارس است و به طور ويژه اقدامي عاجل جهت ايجاد يک برنامه تمريني و يابي به اهداف آموزشي تربيتجسماني  و دست

و روزهای ماندن در خانه؛ برای آنهاست. 19-آموزان و اوليا آنها در شرايط گسترش بيماری کويدورزشي و به فعاليت واداشتن دانش  

بدني درس تربيتمحتوای آموزشي توليد بنابراين  ،باشدمحتوای آموزشي از جذابيت بيشتری در آموزش برخوردار مي :گيرینتيجه

های مصرف ورزشي بخصوص در حيطه روانشاختي مصرف ورزشي و مشارکت ورزشي با زمينهتوان بااليي در ايجاد در سامانه شاد 

آثار جسماني ويروس خطرناک کرونا مجال تحرک در فضاهای  باشد.وردار ميبرخ برای يادگيریآموزان عالقه در دانشايجاد 

 افراد زندگي و آموزشي هایفعاليتويروس کرونا دهد، آموزان نميورزشي، محوطه مدارس و مکانهای تفريحي را به کودکان ودانش

آموزان دانشاست  کرده سلب نوجوانان و کودکان از را بدني جوش و جنب آنکه ضمن داده قرار خود تاثير تحت را جامعه مختلف

 روی پيش سختي روزهای ويروس اين آمدن با که بودند رواني و جسمي یهاسيبآهای بدني و در معرض درگروه سني کم تحرک

 نروا و جسم سالمت بر کرونا ويروس شيوی از ناشي هایآسيب يکي از دغدغه های مهم والدين تاثير منفي و ته استگرف قرار آنان

بنابراين؛ توليد محتوای درس  .به ارائه راهکارهای مناسب از سوی کارشناسان فعال دراين حوزه دارد نياز که است فرزندانشان

 های جسماني باز بمانند کودکان به بهانه کرونا از ورزش و فعاليتتواند مانع از آن شود که تربيت بدني و ارائه آن در سامانه شاد مي

ها کمک کند تا بهتر روی  شود و به آن ورزشي باعث تقويت سيستم ايمني بدن، سالمتي و تسکين استرس مي های انجام فعاليت

 . های خود تمرکز کنندفعاليت

 

 ، سامانه شاد، مصرف ورزشي توليد محتوا کلمات کليدی:
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Investigating the role of content production of physical education course in Shad system   in the 

corona course on students' sports  consumption 

1-Nooralivand, Qhobad 

Gholami, Moslem 

Izadi, Behzad 

 

 

Abstract 
 

Findings show that the most important advantage of using the educational content of physical education is 

its reproducibility. The production of physical education content in the SHAD system in general is a new 

step in educational methods to promote sports programs and physical activities and achieve the 

educational goals of physical education in schools. Investigating the role of content production of 

physical education course in Shad system   in the corona course on students' sports consumption Software 

that is commonly used in creating such educational content can be referred to PDF, Flas  , Word. These 

soft wares have especially high capabilities of WBTE x press in multimedia production. The corona virus 

and the virtualization of educational and service activities today have affected the lives of various people 

in society, while depriving children and adolescents of physical activity. psychological components and 

sport participation. Significance level above and significant value above also confirmed this finding. 

Physical factor had a negative effect on psychological components and sport participation with respect to 

significant level and significant amount. Significant values less than indicated that these paths were 

rejected. The obtained values are of high importance for the significant effect of quality factors on the 

mentioned components and so by seeking to develop individual knowledge and skill attributes and to 

enhance the physical-environmental quality of schools. The physical education services provided by the 

schools have led to a perception of the quality and value of the sport desired. Producing the content of a 

physical education lesson and presenting it in a SHAD system can prevent children from staying out of 

sports and physical activities under the pretext of Corona. Doing sports activities strengthens the immune 

system, health and relieves stress, and helps them to better Focus on your activities. 

 

key words: Content production,  SHAD system, Sports consumption  
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های درسي علوم ورزشي مبتني بر رويکرد کارآفرينانهبررسي وضعيت برنامه  

1زينب مندعلي زاده  

 استاديار مديريت ورزشي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه اراک، اراک

 

 چکيده

نهادی، سازماني،  ، مشارکتي، مهاجرتي،محور جامعه، الملل نيبامروزه انوای مختلفي از کارآفريني )اجتماعي، زنان،  مقدمه و هدف 

های زيادی را برای ة خود، فرصتنوب به(، اين موضوی 2011( شناخته شده است )رتن،چندمنظوره، فرهنگي و سريالي يا فنّاورانه

های الزم به همراه رويکردهای های کارآفرينانه در گرو شناخت، يادگيری و آموزشکارآفريني فراهم کرده است. شناسايي فرصت

هدف  های کارآفرينانه و بررسي وضعيت آن از اهميت زيادی برخوردار است، از اين رو، است. از اين رو آموزششناخت محيطي 

 های استان مرکزی است. های درسي علوم ورزشي مبتني بر رويکردهای کارآفرينانه در دانشگاهپژوهش حاضر مطالعه وضعيت برنامه

جامعه آماری تحقيق شامل دانشجويان کارشناسي )سال آخر(،  : روش تحقيق به صورت کمي انجام شد.روش تحقيق

نفر  148علوم ورزشي، دانشجويان کارشناسي ارشد علوم ورزشي و استادان علوم ورزشي بود. نمونه آماری شامل  النيالتحص فارغ

ت آموزشي کارآفرينانه و نيازهای وضعي ها، پرسشنامهای بود. ابزار گردآوری دادهگيری در بخش کمي، تصادفي طبقهبود. روش نمونه

نفر از متخصصان و ضريب پايايي بر اساس ضريب آلفای  10توسط  ساخته بود. روايي صوری و محتوايي پرسشنامهآموزشي محقق

ون های کلموگروف اسميرنوف، تي تک متغيره و آزممورد تأييد قرار گرفت. از آمار توصيفي و استنباطي و از آزمون 840/0کرونباخ  

 تي مستقل استفاده شد. 

های پژوهش نشان داد که وضعيت آموزشي کارآفرينانه در برنامه درسي علوم ورزشي در استان مرکزی از ديد يافته ها يافته

دانشجويان و استادان اين رشته، نامطلوب بوده و عالوه بر اين، بين وضعيت آموزشي کارآفرينانه  در برنامه درسي علوم ورزشي 

های دانش، نگرش و مهارت که در دوره کارشناسي داری وجود نداشت. عالوه بر اين، مؤلفههای دولتي و آزاد تفاوت معنيهدانشگا

برای توسعه آموزش کارآفريني نامطلوب گزارش شد. نحوه آموزش اساتيد و شيوه انتقال مفاهيم به دانشجويان نيز با ميانگين کمتر 

 افزاری نسبت به توسعه کارآفريني نيز نامطلوب بود.  بر اين حمايت دانشگاه و نيز رويکردهای سختنامطلوب گزارش شد. عالوه  3از 

های دانش، نگرش، مهارت، شيوه آموزش اساتيد، نحوه انتقال محتوا و نيز امکانات وضعيت آموزش کارآفريني در حيطه گيری يجهنت

( و کواری و 1391زاده )است. اين نتايج با تحقيقات صفری و سميعافزاری و حمايتي کمتر از ميانگين و نامطلوب بوده  سخت

-های علوم انساني نامناسب ديدند همخواني دارد. در نتيجه، به نظر مي( که وضعيت آموزش کارآفريني را در رشته1390حسيني )

رش و مهارت کارآفرينانه را بين رسد نظام آموزشي فعلي در بخش علوم ورزشي )برنامه درسي و ساختار( نتوانسته است دانش، نگ

 باشد. دانشجويان علوم ورزشي فراهم کند. بنابراين نياز به بازنگری برنامه درسي بسيار ضروری مي

 

 برنامه درسي، کارآفريني، استان مرکزی، علوم ورزشي کلمات کليدی:
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Study of the status of sports science curricula based on entrepreneurial approach 

 

Zeinab Mondalizadeh 

Assistant Professor, sport management, Arak University, Arak 

 

 

Abstract 
The purpose of this study was to study the status of sports science curricula based on entrepreneurial 

approaches in the universities of Markazi province. The research method was quantitative. The statistical 

population of the study included undergraduate students,sports science graduates, graduate students of 

sports sciences and professors of sports sciences. The statistical sample included 148 people. The 

quantitative sampling method was stratified random. Data collection tools were entrepreneurial 

educational status questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by 10 

experts and the reliability coefficient was confirmed based on Cronbach's alpha coefficient of 0.840. 

Descriptive and inferential statistics and Kolmogorov-Smirnov, t-test and independent t-test were used. 

Findings showed that the educational status of entrepreneurship in the curriculum of sports sciences in 

Markazi province is unfavorable from the view point of students and professors in this field, and in 

addition, there is not a significant difference between the educational status of entrepreneurship in the 

curriculum of sports in public and Azad universities. In addition, the components of knowledge, attitude 

and skills that were reported in the undergraduate course for the development of entrepreneurial education 

were undesirable. The method of teaching professors and the method of conveying concepts to students 

were also reported with an average of less than 3 unfavorable. In addition, university support and 

hardware approaches to entrepreneurship development were undesirable. The status of entrepreneurship 

education in the areas of knowledge, attitude, skills, teaching methods of professors, how to transfer 

content, as well as hardware and support facilities has been below average and undesirable. These results 

are consistent with the researches of Safari and Samiuzadeh (2012) and Kavari and Hosseini (2011) who 

found the situation of entrepreneurship education in the fields of humanities inappropriate. As a result, it 

seems that the current educational system in the field of sports sciences (curriculum and structure) has not 

been able to provide knowledge, attitude and entrepreneurial skills among sports science students. 

Therefore, the need to revise the curriculum is very important. 
 

Keywords: Curriculum, Entrepreneurship, Markazi Province, Sports Science  
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 بررسي وضعيت انگيزه با تمايل به فعاليت های ورزشي

3، فرزاد غفوری2، حبيب هنری1محمد قادرخاني  

 يدانشگاه عالمه طباطبائ ،يو علوم ورزش يبدن تيتربدانشکده  ،يورزش تيريمد آموخته دانش -1

 يدانشگاه عالمه طباطبائ ،يو علوم ورزش يبدن تيدانشکده ترب ر،ايدانش -2

 يدانشگاه عالمه طباطبائ ،يو علوم ورزش يبدن تيدانشکده ترب ار،يدانش -3

 

 چکيده

 شرفتيگذشته پ یها بشری نسبت به قرن يکه زندگ دهد يدر کل جهان نشان م يجوامع انسان تيبه وضع ينگاه مقدمه و هدف:

امکانات و  شيافزا ليبدن به دل یريکارگ بشر، کاهش به يمهم در زندگ رييتغ کي ها، شرفتيپ ني. در مقابل امشهود داشته است

امر منجر به  نيکه ا باشد يعمل همراه مو  زهيانگ ،ورزش، با احساس مشارکت هيبه سطوح پا پرداختن .باشد يم يزندگ التيتسه

 یندهايآنها نسبت به فرا يآگاه ،يورزش یحضور مردم در فضاها شيافزا نهيو زم گردد يسالمت جامعه م شيتوسعه ورزش و افزا

آنان با حضور  رايدارد ز یاديز تيتماشاگران اهم زشياز انگ يآگاه .سازد يم ايتر را مه فعال یسالمت و تداوم رفتارها یورزش، ارتقا

داشتن سبک  ،ياز فقر حرکت یريشگيپ ايبردن  نياز ب یاز راهکارها يکي .پردازند يم مياز ت یو معنو یماد تيگسترده خود به حما

ای ثبات  يندهاصورت فز آنها به تيها را کاهش و به شخص نظمي افراد، بي ورزش در اوقات فراغت جای دادن فعال است. يزندگ

فعال  يزندگ وهيش نند،دا يم ورزشي یها تيو خود را موظف به انجام فعال هستند ورزش یباال برا زهيانگ یکه دارا یافراد .دده مي

 پژوهش روزانه دارند. یانجام کارها یبرا یشتريب يآمادگ يجسمان یو از لحاظ قوا کنند يتر احساس م را آموخته و خود را سالم

 انجام گرفته است. يورزش یها تيبه فعال ليبا تما زهيانگ تيوضع يحاضر با هدف بررس

طور   جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مردم شهر تهران بود که به است. يهمبستگ -توصيفيپژوهش حاضر از نوی  روش تحقيق:

پرداختند. بر اساس جستجوی محقق، اين جامعه بيش از صد هزار نفر برآورد شد.  های مورد نظر تحقيق مي مرتب به تماشای ورزش

 384گان استفاده شد. که با توجه به اين جدول ها از جدول مور با توجه به تعداد باال جامعه آماری برای به دست آوردن تعداد نمونه

صورت دستي و  نمونه برای تحقيق الزم بود که به اين منظور روش نمونه گيری تصادفي منظم به کار گرفته شد. پرسشنامه به

بود که   اختهابزار تحقيق شامل پرسشنامه محقق س ؛پرسشنامه مورد تحليل و بررسي آماری قرار گرفت 387اينترنتي توزيع گرديد. 

و  یصور ييرواسؤال و پنج مؤلفه است.  27با بررسي منابع نظری، ادبيات مرتبط و مصاحبه تهيه شده بود. اين پرسشنامه شامل 

بدني و علوم ورزشي، آمار و سنجش و دانشجويان تحصيالت  اساتيد و متخصصان تربيت نفر از 19به تائيد  پرسشنامه ،ييمحتوا

 هيتجزبه دست آمد. برای  912/0پايايي پرسشنامه بر اساس ضريب آلفای کرونباخ معادل  و رسيده پژوهش تکميلي مطلع در حوزه

های  ي از آزمونانحراف استاندارد در بخش آمار استنباط و نيانگيم ،يفراوان فيجهت توص يفياز آمار توص ها داده ليو تحل

 بيضر از روشتأييد گرديد،  05/0ها که اين موضوی در سطح  ن دادهاسميرنوف و شاپيرو ويلک برای تأييد نرمال بود-کلموگروف

استفاده  25نسخه  SPSSنرم افزار از جهت عمليات آماری  استفاده شد.ي پيرسون همبستگضريب آزمون و از  کرونباخ یآلفا

 .ديگرد
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اگران و تمايل به فعاليت ورزشي افراد نتايج تحقيق نشان داد بر اساس آزمون ضريب همبستگي پيرسون ميان انگيزه تماش يافته ها:

توان گفت بين  درصد مي 99رابطه معناداری وجود دارد. با اطمينان  sig=001/0داری  در سطح معني 59/0با ميزان همبستگي 

 (.=001/0p= ،387n= ،59/0rانگيزه و تمايل به فعاليت ورزشي رابطه معنادار برقرار است )

در جامعه امروز که های ورزشي  فعاليت . توجه بهداری دارد ي تأثير معنيورزش های فعاليت افراد بهانگيزه در تمايل  نتيجه گيری:

 سالمت ، شادی،کسب آرامش یجامعه برا یکمک به اعضا یبرا یبه عنوان راهکار دتوان است مي اديز آن در بيکشمکش و آس

را  يو روح يجسم ماتينامال از یاريسالمت، بس رزش وو جمله متخصصان حوزه قلمداد شود. محققان مختلف از يو روح يجسم

آن در  و توسعه و تالش در جهت گسترش ورزشهای  فعاليت رو توجه به نيا دانند. از با ورزش مرتبط مي ميرمستقيو غ ميمستق

 ه شود.جامع یاعضا انيهای مختلف در م وجود آمدن آسيب هب از یريمثبت و جلوگ راتييتغ جاديسبب ا دتوان جامعه مي

 

 انگيزه، تماشاگران، فعاليت ورزشي کلمات کليدی:
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Abstract 

Introduction and goal: A look at the state of human societies around the world shows that human life 

has evolved significantly over the past centuries. In the face of these advances, an important change in 

human life is the reduction in the use of the body due to the increase in the facilities and conveniences of 

life. Addressing the basic levels of sports is associated with a sense of participation, motivation and 

action, which leads to the development of sports and increase community health and increase the presence 

of people in sports spaces, their awareness of sports processes, health promotion and the continuation of 

more active behaviors. Prepares. Awareness of the motivation of the spectators is very important because 

they provide material and spiritual support to the team with their large presence. One way to eliminate or 

prevent mobility poverty is to have an active lifestyle. Placing exercise in people's leisure time reduces 

irregularities and increasingly stabilizes their personality. People who are highly motivated to exercise 

and feel obligated to do sports activities, learn an active lifestyle and feel healthier and are more 

physically fit to do daily tasks. The aim of this study was to investigate the status of motivation with a 

desire for sports activities. 

Research Methods: The present study is descriptive-correlational. The statistical population of the 

present study included the people of Tehran who regularly watched the sports in question. The population 

was estimated at more than 100,000, according to the researcher. Due to the high number of statistical 

population, Morgan table was used to obtain the number of samples. According to this table, 384 samples 

were needed for the research, for which the method of regular random sampling was used. The 

questionnaire was distributed manually and online. 387 questionnaires were statistically analyzed; The 

research tool included a researcher-made questionnaire that was prepared by reviewing theoretical 

sources, related literature and interviews. This questionnaire consists of 27 questions and five 

components. Formal and content validity of the questionnaire was approved by 19 professors and 

specialists in physical education and sports sciences, statistics and assessment and graduate students 

informed in the field of research and the reliability of the questionnaire was obtained based on Cronbach's 

alpha coefficient equal to 0.912. To analyze the data from descriptive statistics to describe the frequency, 

mean and standard deviation in the inferential statistics section of Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-

Wilk tests to confirm the normality of the data, which was confirmed at the level of 0.05, Cronbach's 

alpha coefficient and Pearson correlation coefficient test was used. SPSS software version 25 was used 

for statistical operations. 
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findings: The results showed that based on Pearson correlation coefficient test, there is a significant 

relationship between spectator motivation and people's desire for sports activity with a correlation of 0.59 

at the significance level of sig = 0.001. With 99% confidence, it can be said that there is a significant 

relationship between motivation and desire for sports activities (p = 0.001, n = 387, r = 0.59). 

Conclusion: Motivation has a significant effect on people's desire for sports activities. Paying attention to 

sports activities in today's society, where there is a lot of conflict and injury, can be considered as a way 

to help members of society to achieve peace, happiness, physical and mental health. Various researchers, 

including experts in the field of sports and health, have linked many physical and mental disorders 

directly and indirectly to sports. Therefore, paying attention to sports activities and trying to expand and 

develop it in the community can cause positive changes and prevent various injuries among members of 

the community. 

 

key words: Motivation, Audience, Sports activities 
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 پروژه مهندسي مجدد سالن های ورزشي جنب مدارس با رويکرد بهينه سازی

 )انتخاب پروژه(

 3، مهيار رسولي2ه بيگي، سيده کژال مير1علي  بسطامي

 غير انتفاعي ايوان کي -دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه  غير دولتي - 3و 2، 1

 چکيده

انتخاب پروژه مناسب با ايجاد تعهد کاری و درگيرشدن منابع برای بقای سازمان در آينده حياتي است. هدف از اين مقدمه و هدف: 

نب مدارس با رويکرد بهينه سازی که محل اجرای پروژه سالن های ورزشي آموزش و پروژه مهندسي مجدد سالن های ورزشي ج

.بازسازی يا نوسازی در مقايسه با هزينه ساخت يک مجموعه ورزشي جديد براساس 1پرورش مي باشد. دليل انتخاب پروژه شامل: 

اند امری سرنوشت ساز برای آينده فعاليت . ساخت يک مکان مناسب بر اساس استانداردها که اين عوامل مي تو2توجيه اقتصادی

های ورزشي/آموزشي مدارس و تداوم آنها، ايجاد تعهد در مدارس نسبت به فعاليت های ورزش/آموزشي مدارس ، ايجاد فرصت و 

درگيرکردن همه ی منابع آموزش و پرورش و يک نيازی حياتي برای آموزش و پرورش بدليل سودآوری مي باشد. ما بطور خاص 

د داريم به سوال زير پاسخ دهيم:  چگونه مي توان از  مهندسي مجدد برای نوسازی، باز طراحي و تجهيز سالن های ورزشي قص

 جنب مدارس با رويکرد بهينه سازی استفاده کرد؟

 ندیب دسته فصل سه قالب در  پروژه در الزم های بررسي وسعي شده با مطالعات ميداني حاضر  . در اين پژوهش روش تحقيق

مالحظات: طبقه بندی اطالعات جمع آوری شده و سنجش  پروژه ، انتخاب داليل معرفي موضوی، و کليات به اول قسمت در :شود

ميزان تاثير هريک در موفقيت )خدمات،بازاريابي،مالي،نيروی انساني و اداری( پرداخته مي شود.سپس مدل های انتخاب پروژه کمي 

 سود آوری پروژه(و غير کمي)مدل عاملي و داليل انتخاب و عدم انتخاب پروژه( بررسي مي گردد.)دوره بازگشت سرمايه و داليل 

 

. ايمن 2. بکارگيری تجهيزات جديد1يافته ها: در نوسازی و بهينه سازی سالن های ورزشي موارد اشاره شده قابل توجه مي باشد؛ 

. اولويت بهره وری برنامه 5.ارائه خدمات بيشتر به مشتريان4ردها. طراحي سالن مطابق با استاندا3کردن سالن و سيستم  امنيتي

. درآمد های جانبي، با ايجاد غرفه 7ميليون(  24ميليون( نسبت به درآمدموجود) 48. درآمد زايي بيشتر سالن جديد)6های آموزشي

 و همچنين در غذا و وسايل ورزشي 

مليون(باالتر از نقطه سر به سر)سود آوری پروژه( و متغير : 144سال3)مليون(48ثابت : درآمدساالنه  تحليل سر به سر هزينه :

ارزيابي پروژه بهينه سازی اهم هزينه ثابت ( است. در حين  >استفاده از تجهيزات و مواد  مناسب و ارزان و با کيفيت)هزينه متغير

افزايش زمان مفيد بهره برداری با  سال آينده) 50.طراحي اماکن ورزشي برای 2.هزينه پايين نگهداری 1 موارد شامل؛:

. با اندازه گيری عملکرد کارکنان، کيفيت کار  و 4.ارزيابي اقدامات نوسازی انجام شده  پروژه  را درآمد زا نشان مي دهد..3نوسازی(

.مشارکت 7وژه . استقبال مدارس از پر6. رضايت مشتريان5زمان صرف شده برای پروژه  و اندازه گيری کارايي پروژه سودمند است.

 حاميان  و خيرين مي باشد.

                                                           
  Bastamialigolf@gmail.comنويسنده مسئول: علي بسطامي  ايميل:   - 1

  09129471487شمار ه تماس: 

mailto:Bastamialigolf@gmail.com
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بهينه سازی يک مکان ورزشي در مقايسه با ساخت يک مجموعه جديد اقدامي اقتصادی است. و بازسازی يا نوسازی  نتيجه گيری:

اين امکان را مي دهد تا ويژگي های خارجي امکانات موجود را ضمن گسترش عناصر داخلي يا توسعه محيط های خاصي که به 

راه حل  وانت يم تا جايي که دهد ياز اقدامات خوب را ارائه م یمطالعه نمونه ا يازها و عاليق مشتری پاسخ دهد، حفظ کند. اينن

يي صرفه جو يانهکل سال یها از هزينه ٪80-70توان حدود  يداد و در آنجا م يشنهادرا پ نوسازی و بهينه سازی  یها

ايم. به طور کلي  ها قرار داده هبود مديريت اين عوامل در اختيار مديران اين گونه پروژهنتايج حاصل از آن را جهت بکرد.همچنين 

با استناد به نتايج اين پژوهش که از تجزيه و تحليل پاسخ های داده شده خبرگان بدست آمد به اين نتيجه رسيديم که کيفيت 

رگاهي باعث به وجود آمدن ريسک های فراواني ميشود که پايين کار توسط پيمانکاران و همچنين عدم توانايي کافي ناظرين کا

 .باعث به وجود آمدن انحرافات فراوان ميگردد

 

 پروژه ، مهندسي مجدد، سالن های ورزشي، بهينه سازی، مدارس کلمات کليدی:
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2.Fotiadis, A(2020).Sports Management, Project Management, and Sports Event Management. Sport 
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3. Livesey, V. P. (2020). Further insights by project managers into the problems in project management. 
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 (اردبيل اسپورت بتا شرکت: موردی مطالعه)صادرات براساس بازاريابي  توسعه پيش بيني 

 4، الهه دماوندی3، حسين پورسلطاني زرندی2، ليال شريفي  1محمدرحيمي 

 استاديار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور  -1

 ارشد مديريت ورزشي پيام نور البرز دانشجوی کارشناسي -2

 دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور -3

 کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور البرز -4

 

 چکيده

 حال در کشورهای تمام در است. تقريباً اقتصاد بازآفريني برای کليدی منزله به ها دولت برای صادرات رشد امروزه :مقدمه و هدف

 اهميت به توجه و آگاهي که همچنان دارد قرار دولت های سياست گذاری و ها اولويت رأس در صادرات توسعه موضوی ،توسعه

هدف از پژوهش  حاضر پيش بينيي توسعه صادرات براساس يازاريابي  دارد. وجود نيز توسعه يافته کشورهای در صادرات موضوی

 د.مي باش (مطالعه موردی شرکت بتا اسپورت اردبيل

صورت ميداني  پيمايشي است که به -ها، توصيفيباشد و از نظر روش جمع آوری دادهاين تحقيق  از نوی کاربردی مي: روش تحقيق

اجرا شد. جامعه آماری تحقيق حاضر، شامل کليه کارکنان و مديران و معاونان، مسئوالن و فروشندگان شرکت بتا اسپورت اردبيل 

مي باشد. در اين پژوهش از آلفای کرونباخ برای تعيين پايايي پرسشنامه و از روش آمار توصيفي و نفر  224مي باشد که برابر 

های آمار توصيفي چون  های آماری از روش استنباطي برای تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد، به منظور تجزيه و تحليل داده

آزمون کلموگراف اسميرنف برای تشخيص نرمال بودن جامعه آماری  محاسبه ميانگين، انحراف معيار و در بخش آمار استنباطي از

  استفاده شد برای تجزيه و تحليل فرضيه های تحقيق از مدل معادالت ساختاری و ضريب همبستگي پيرسون به وسيله نرم افزار

spss  وLisrel .استفاده شد 

 و قبلي عملکرد و بازاريابي مورد در را پردازی نظريه منابع، ومنافع  تئوری از يافته های تحقيق نشان داد که استفاده :ها يافته

 .شود مي ايجاد رقابتي مزيت آن توسط که کند مي ايجاد عليتي سازوکارهای و قبل سازماني

 .دارد گری ميانجي نقش اردبيل اسپورت بتا شرکت صادرات توسعه با بازاريابي های استراتژی علي رابطه در بازاريابي که عملکرد  

 و بين عملکرد بازاريابي 69/0 با عملکرد بازاريابي بازاريابي ، بين استراتژی75/0صادرات  با توسعه بازاريابي همچنين بين استراتژی

 رابطه مثبت معني داری وجود دارد.  62/0 اردبيل اسپورت بتا شرکت صادرات با توسعه

 

 صادرات ابي، توسعهبازاري های بازاريابي، استراتژی عملکرد: واژه های کليدی
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Abstract 

Introduction & Objective: Today, export growth for governments is a key to re-creating the economy. In 

almost all developing countries The issue of export development is at the top of the government's 

priorities and policies, as well as awareness and attention to the importance of the issue of exports. It also 

exists in developed countries. The purpose of this study is to predict export development based on case 

study marketing Ardabil Beta Sport Company). 

Research Method: This research is of applied type and in terms of data collection method Descriptive - is 

a field survey. The statistical population of the present study includes all employees And the managers 

and deputies, officials and sellers of Ardabil Beta Sport Company, which is equal to 224 people. . In this 

study, Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the questionnaire and descriptive and 

inferential statistics were used to analyze the data. In order to analyze statistical data from descriptive 

statistical methods such as mean calculation, standard deviation and in inferential statistics. Smirnov 

colmograph test was used to detect the normality of the statistical population. To analyze the research 

hypotheses from the structural equation model Pearson correlation coefficient was used by SPSS and 

Lisrel software. 
Findings: Research findings showed that the use of Theory of benefits and resources creates theorizing 

about marketing and previous organizational performance and causal mechanisms Which creates a 

competitive advantage. 

  That marketing performance in relation to the causal relationship of marketing strategies with 

development Export of Ardabil Beta Sport Company has a mediating role. Also between marketing 

strategy and export development 0.75, There is a significant positive relationship between marketing 

strategy and marketing performance of 0.69 and between marketing performance and export development 

of Ardabil Beta Sport Company (0.62). 
 

Keywords: Marketing Performance, Marketing Strategies, Export Development 
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 يورزش یهاباشگاه یبرند و تجربه مشتر تيبر شخص يتجرب يابيبازار تاثير

 3، محمد قادری*2، سيروان آتشک1نيلوفر هدايتي

 مهاباد،ايران سالمي،ا آزاد دانشگاه مهاباد، واحد. ورزشي علوم و بدني تربيت . گروه1

 مهاباد،ايران. )نويسنده مسئول( اسالمي، آزاد دانشگاه مهاباد، واحد. ورزشي علوم و بدني تربيت گروه .2

 مهاباد،ايران اسالمي، آزاد دانشگاه مهاباد، واحد. ورزشي علوم و بدني تربيت گروه .3

 چکيده

ارتباط  یدر گرو يسازمان یاهداف واال به دنيو رس تيد که موفقان افتهيدر يبه درست يورزش ريو غ يورزش یسازمان ها: هدف

راه گذر از بحران ها و مشکالت  يورزش یسازمان ها نهيزم نيکنندگان خواهد بود. در هم نيهواداران و تأم ان،يهدفمند با مشتر

و  انيخود با مشتر يدوست و یراه اعتمادسازتا  رنديگ يابزار ارزشمند دانسته و تمام تالش خود را به کار م نيبا ا ييخود را در آشنا

 یکه تنها به جنبه ها يمنطق یرندهايگ ميمصرف کننده به عنوان تصم ،يسنتبازاريابي  دگاهي. در دنديايهواداران خود را در آن ب

 ياحساس و يبه بعد منطق ،يتجرب يابيکه بازار يشود؛ در حال يدهد در نظر گرفته م يم تيمحصول اهم يو سودده یکارکرد

بر  دينه تنها با ،يتجرب يابيباشد. بازار يم زيبه دنبال کسب تجربه لذت بخش از محصول ن یافراد توجه نموده و معتقد است مشتر

 اورديبه همراه ب زيمصرف کننده را ن ی ندهيآ یوفادار دياثرگذار باشد، بلکه با ديدر زمان خر یمشتر تيرضا

برد کمي و از نوی همبستگي، به لحاظ زمان مقطي، به لحاظ هدف کابردی و به لحاظ اين تحقيق به لحاظ راه: روش تحقيق

های ورزشي استان آذربايجان غربي بود. برای تعيين مشتريان باشگاه هيکلها از نوی ميداني بود. جامعه آماری پژوهش گردآوری داده

استفاده شد و با توجه به اين که  SPSS Sampel Powerفزار اگيری از نرمهای رايج نمونهحجم نمونه به جای استفاده از فرمول

 80باشد، ابزار مذکور تعداد نمونه را برای توان آزمون توان آزمون يکي از مهمترين معيارهای مورد نياز در تعيين حجم نمونه مي

 (،1394رضايي و همکاران ) تجربي نمونه مکفي انتخاب کرد. در اين پژوهش ابزار گردآوری پرسشنامه بازاريابي 360درصد 

( بود. برای تجزيه و تحليل نمونه های آماری 1997و پرسشنامه شخصيت برند آکر ) (2009)همکاران و جونز توسط برند شخصيت

از امار توصيفي و استنباطي استفاده شد که در بخش استنباطي از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد. الزم به ذکر است در 

 استفاده شد. 05/0در سطح خطای  smart PLSافزار  قيق از نرماين تح

و  متاهل ی% از نمونه آمار 2/54 شناختي نشان داد توصيفي متغيرهای جمعيت اطالعاتهای تحقيق در بخش فته: يا يافته ها

 یدارا ی% از نمونه آمار 7/41، سال 30سن کمتر از  یدارا ی% از نمونه آمار 8/9اند. همچنين بوده مجرد ی%  از نمونه آمار 8/45

سال  50سن باالتر از  ی% از نمونه آماری دارا 2/5سال و  50تا  41سن  یدارا ی% از نمونه آمار 3/42سال،  40تا  30سن بين  

 یاثر مثبت و معنادار (α ،001/0  =p= 472/0).نتايج  بدست آمده پژوهش نشان داد که بازايابي تجربي بر شخصيت برند بودند

=  α ،001/0= 531/0)ي ورزش یهاباشگاه یتجربه مشتر بر تجربي بازايابي که داد نشان پژوهش آمده بدست  . همچنين نتايجدارد

p ) دارد معناداری و مثبت اثر. 

د تحقيقاتي برای بررسي و مقايسه راهبردهای ورزشي برای بدست آوردن بهترين نوی بازاريابي ضروری بنظر مي رس : نتيجه گيری

 تا صاحبان باشگاه ها و برندها از اين طريق بتوانند معصوالت خود را به عرصه فروش برسانند.

 مشتری. تجربه برند، شخصيت تجربي، : بازاريابيواژگان کليدی
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Abstract 

Objective: Sports and non-sports organizations have correctly realized that the success and achievement 

of high organizational goals will depend on purposeful communication with customers, fans and 

suppliers. In this regard, sports organizations consider the way out of their crises and problems to be 

familiar with this valuable tool and do their best to find a way to build trust and friendship with their 

customers and fans. In the traditional marketing perspective, the consumer is seen as a rational decision 

maker who cares only about the functional and profitability aspects of the product; While empirical 

marketing pays attention to the logical and emotional dimension of people and believes that the customer 

is looking for a pleasant experience of the product. Empirical marketing should not only affect customer 

satisfaction at the time of purchase, but should also lead to future consumer loyalty. 

 Research Method: This research was quantitative in terms of strategy and correlational in terms of 

cross-sectional time, in terms of applied purpose and in terms of data collection in the field. The statistical 

population of the study was all customers of sports clubs in West Azerbaijan province. To determine the 

sample size, instead of using common sampling formulas, SPSS Sampel Power software was used and 

considering that the test power is one of the most important criteria required in determining the sample 

size, the tool mentioned the number of samples. Select 360 sufficient samples for 80% test power. In this 

study, the tools for collecting the experimental marketing questionnaire were Rezaei et al. (2015), brand 

personality by Jones et al. (2009) and Acker brand personality questionnaire (1997). Descriptive and 

inferential statistics were used to analyze the statistical samples, and structural equation modeling was 

used in the inferential section. It should be noted that in this research, smart PLS software was used at an 

error level of 0.05. 

 Results: The research findings in the descriptive information section of demographic variables showed 

that 54.2% of the statistical sample were married and 45.8% of the statistical sample were single. Also 

9.8% of the statistical sample aged less than 30 years, 41.7% of the statistical sample aged between 30 to 

40 years, 42.3% of the statistical sample aged 41 to 50 years and 5.2% of the sample Statistically, they 

were older than 50 years. The results showed that experimental retrieval had a positive and significant 

effect on brand personality (α = 0.472, p = 0.001). Also, the results showed that experimental retrieval has 

a positive and significant effect on the customer experience of sports clubs (α = 0.531, p = 0.001). 

 Conclusion: Research to review and compare sports strategies to get the best type of marketing seems 

necessary so that club owners and brands can sell their products in this way.  

 

Keywords: Experimental Marketing, Brand Personality, Customer Experience. 
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انسيستان و بلوچستاستان  يورزش یفروشگاه ها انيمشتر دربرند  ريبر تصو یارتباط با مشتر تيريمد یريبکارگ ريتاث  
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 مقدمه و هدف 

ني مدت روابط ارزشمند با مشتريان گردش مي کند مديريت ارتباط با مشتری مفهومي است که حول محور مفهوم بقای طوال

و  یتمنديها است که موجب رضا با سازمان انيبهبود مبادله مشتر ان،يارتباط با مشتر تيري(. هدف مد2012)احسان و همکاران،

رزش مبادله ا ،یمشتر ژهيو یازهايسازمان در شناخت ن تيقابل شي(. با افزا1388ان،و همکار ي)دهدشت شود يم یمشتر یوفادار

 يکل یاستراتژ کيبلکه  ست،يخدمات ن ايمحصول  کي یارتباط با مشتر ستمي(. س2004و همکاران،3)باجت ابدي يم شيافزا زين

( 2007گرابنر کريوتر و همکاران  ) (.1389،یندر)اسک کند يم یمؤثر ارتباط با مشتر تيريها را قادر به مد است که شرکت یتجار

. شناخت تيريروابط و مد ،یاست: مشتر شده ليتشک ياز سه بخش اصل یارتباط با مشتر تيريمد ستميبيان مي کنند که س

و  پاشاييصحيح و درست رفتار مشتريان، نگهداری و افزايش وفاداری آنها، مهم ترين بعد مديريت ارتباط با مشتری است )

ارتباط با  تيريمد تيموثر برموفق يوامل سازمان( به منظور ع1396) یو عبدو ييکه توسط پاشا يدر پژوهش (.1396همکاران،

 تي( برموفقيکارکنان و ساختار سازمان ،ی)رهبريسازمان یرهايکه متغ دنديرس جهينت نيصورت گرفت به ا يورزش انيمشتر

 تيريمد نشان دادند که ي( در پژوهش1396کلهر و همکاران ) گريد يدر پژوهش ايگذار هستند. و  ريتاث یارتباط با مشتر تيريمد

و  ی( و مود2006و همکاران ) 4روه  گريد قاتيباشد و در تحق يگذار م ريتاث يورزش یباشگاه ها یدر بهره ور یارتباط با مشتر

 یها نديو فرا ی، وفاداریمشتر تيدر رضا یکننده ا نيينقش تع یارتباط با مشتر تيري( نشان دادند که مد1397همکاران )

 .دارد يسازمان

مورد  ريکه در طول دهه اخ يياز حوزه ها يکيباشد،  يدر ارتباط م يابيمختلف در بازار یبا حوزه ها یط با مشترارتبا تيريمد

دارد.  يابيبازار یايدر دن یبرند، امروزه طرفداران متعدد تيريو مد یتوجه پژوهشگران قرار گرفته است برند است. مقوله برندساز

اعتماد به محصوالت و خدمات  شيموفق باعث افزا یاز سازمانهاست. برندها یاريسهدف ب بازار،برند قدرتمند در  کيساخت 

درک  ياصل ی(. از جنبه ها2015،  5)ژانگ شونديبهتر خدمات آنها م ييقادر به تجسم و شناسا انيشوند و مشتر يناملموس م

تواند نگرش مصرف کنندگان  يم رايان است زسازم يعيترف یها تيبرند، قلب فعال ريباشد. تصو يبرند م رياز سازمان، تصو یمشتر

                                                           
 .کاظم چراغ بيرجندی: نويسنده مسئول  1

kazembirjandi@gmail.com 
 

3 . Badgett 

4 .Roo 

5 . Zhang 

mailto:kazembirjandi@gmail.com
mailto:kazembirjandi@gmail.com
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 ري(.  هرچه تصو2015و همکاران،  1 دويکائليبه برند، محصول و خدمت را شکل دهد و بر رفتار آنها در مقابل سازمان اثر بگذارد)م

(. 2015ن، و همکارا 2 نيوجود دارد )ل شيهايژگيآن برند و و ینسبت به محصول دارا یبرند مطلوب تر باشد، نگرش مثبت تر

 شيمصرف کننده را افزا یو وفادار تيادراک شده مصرف کننده در مورد برند را کاهش داده و سطح رضا سکيبرند مثبت، ر ريتصو

 يابيرا ارز تشيفيتوانند محصول را بشناسند، ک يبرند م ريبا کمک تصو انيمشتر ن،ي(. همچن2012و همکاران،   3ني)ج دهديم

 یکه برا ييايبر مزا دي(. سازمان ها با تاک2015، 4) ناگا رنديکسب نما تيرک کنند، و تجربه و رضارا د ديرخ یسکهايکنند، ر

 جادي(. ا2009و همکاران،   5)مرزه ندينما ياستفاده م انيجذب مشتر یبرند برا ريکنند، از تصو يفراهم م انيمشتر یازهاين یارضا

 زي( و ن2018،  6و کورتولوش رسهانيشرکت )د یبرا یو بازده اقتصاد يبترقا تيو منحصر به فرد، منجر به مز یبرند قو ريتصو

 (.2015،  7مبواليشود )اوالدپو و آب يم یمشتر ديتکرار خر

که در حوزه است  يعات مهموشود از موض يخلق م یکه از برند در ذهن مشتر یريدر تصو یارتباط با مشتر تيرينقش مد

ها و  امهبرن يطراح ازمنديو وفادار ساختن آنان ن انيمشتر شتريجذب ب یبرا يورزش یاه ها، فروشگبازاريابي مورد توجه مي باشد

رابطه  نيدر ا یاديکند، عوامل ز شتريفروشگاه ب طيرا با داوم تر و حضور مجدد او رو به مح یهستند که رابطه با مشتر یپروژه ا

بر تصوير برند فروشگاه در مشتريان  یارتباط با مشتر تيريمد ايسوال است که آ نيپژ.هش محقق به دنبال ا نينقش دارند که در ا

 محصوالت ورزشي تاثير گذار است؟

 

 روش تحقيق:

پژوهش را  ی. جامعه آماراست همبستگي-توصيفي نوی از ها داده گردآوری روش برحسب و بوده کاربردی هدف ازنظر پژوهش اين

افراد جامعه  هياطالعات از کل یاز آنجا که جمع آور ند.داد ليتشک بلوچستانسيستان و استان  يورزش یفروشگاه ها انيمشتر هيکل

(، نمونه ستيمقدور ن ازيامکانات مورد ن ريو سا نهيهم باشد هم از لحاظ زمان، هز رياگر امکان پذ ياست )حت رممکنيعمالً غ یآمار

مربوط به  یاز فرمول آمار ظرنمونه مورد ن نييتع یراانتخاب شده است و  با توجه به نامحدود بودن جامعه ب یاز جامعه آمار یا

نفر  384جامعه، با استفاده از فرمول  يبا توجه به گستردگ قيتحق نيدر ا یجامعه نامحدود کوکران استفاده شد.  تعداد نمونه آمار

در  و يتصادف یازخوشه ا يبيکتر قياز طر یرينمونه گ ،یبه علت نامحدود بودن جامعه آمار یريانتخاب روش نمونه گ یبودند. برا

 تيريپرسشنامه مد از اطالعات گردآوری برای تحقيق، هدف به توجه با اطالعات، آوری جمع ابزار بخش در دسترس انجام شد.

 هي هيگو 8 ی( دارا1391) يو فاطم اين ميبرند رح ريپرسشنامه استاندارد تصوو  سوال  20با( 1391) یارشد یارتباط با مشتر

 از بعد ها، پرسشنامه روايي از اطمينان برای. گرفتند قرار موردبررسي ليکرت ارزشي پنج مقياس گرديد. پرسشنامه ها در استفاده

 نهايي نامه پرسش در ها آن نظرات و شد استفاده ورزش مديريت علم در نظر صاحب استادان های راهنمايي و نظرات از ها آن تدوين

                                                           
1 . Michaelidou 
2 .Lin 
3 .Jin 
4 . Nagar 
5 .Merze 
6 . Dirsehan, T. & Kurtulus 
7 . Oladepo, O.I. & Abimbola 
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 طور به که ها فروشگاه از تا دو مشتريان روی بر مقدماتي مطالعه در آن نسخه 30 ها پرسشنامه اييپاي از اطمينان برای. گرديد لحاظ

 برای دروني پايايي ضريب که شد استفاده کرونباخ آلفای از پايايي ضريب برای و شد توزيع بود، شده انتخاب تصادفي کامالً

داده ها در دو بخش  ليو تحل هيتجز برای ادامه در. آمد بدست ( 74/0( و تصوير برند )84/0پرسشنامه مديريت ارتباط با مشتری )

صورت گرفت. از طريق آمار توصيفي، ميانگين، انحراف استاندارد، جدول و نمودار و آماراستنباطي ) آزمون  يو استنباط يفيتوص

نسخه  SPSSاز نرم افزار  ستفادها ا( بونيرگرس ،يهمبستگ بيضر یداده ها، آزمون ها عيتوز نييتع یبرا رنوفياسم -کولموگروف

 استفاده شد. 22

  يافته ها

 . آزمون رگرسيون1جدول 

R R
2 R

 سطح معني داری آماره دوربين واتسون خطای معيار ضريب تبيين تعديل شده 2

446/0 199/0 197/0 4015/0 88/1 001/0 

 در واتسون دوربين آزمون مقدار بايست مي رگرسيون آزمون زا استفاده جهت که کرد عنوان بايد ابتدا در ،1جدول نتايج به توجه با

مي  19/0همچنين، ميزان ضريب تبيين برابر با . آمد بدست 88/1 آزمون، مقدار تحقيق، نتايج به بنا که باشد( 5/2 تا 5/1) محدوده

مي باشد. در ادامه به بيان  ریمربوط به مديريت ارتباط با مشت درصد از تغييرات تصوير برند 19باشد،  که مي توان گفت که 

 تحليل آزمون رگرسيون پرداخته مي شود.

 

 . آناليز واريانس رگرسيوني 2جدول 

 سطح معني داری آماره فيشر ميانگين مربعات درجه آزادی مجموی مربعات منبع تغييرات

  848/13 1 848/13 بين گروهي

881/85 

 

 161/0 346 789/55 درون گروهي 001/0

  347 637/69 کل

مي باشد،  001/0سطح خطاپذيری برابر با  881/85مشاهده مي شود، آماره آزمون فيشر برابر با  2در ادامه همانطور که در جدول 

 تاييد مي گردد. در ادامه نتايج تحليل آزمون رگرسيون ارائه مي شود.  بر تصوير برند مثبت  بنابراين تاثير مديريت ارتباط با مشتری

 . ضرايب مدل 3جدول 

 
   ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده

B SE Beta t sig 

 001/0 348/10  192/0 983/1 ثابت

 001/0 267/9 446/0 055/0 506/0   مديريت ارتباط با مشتری

به تصوير برند  به اين شود با توجه به اين جدول فرمول محاسجدول باال به منظور نوشتن فرمول معادله رگرسيوني استفاده مي

 باشد:صورت مي
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 * )مديريت ارتباط با مشتری( 506/0+ 983/1تصوير برند=

 

 نتيجه گيری:

استان  يورزش یفروشگاه ها انيمشتردر برند  ريبر تصو یارتباط با مشتر تيريمد یريبکارگ ريتاث نييتعهدف از پژوهش حاضر 

 یبرند فروشگاه ها ريبر تصو یارتباط با مشتر تيريمد یريبکارگوهش تاثير سيستان و بلوچستان بود. نتايج حاصل از  اين پژ

و همکاران  پلونپوگفان، (1396و همکاران ) یمودسيستان و بلوچستان نشان داد. اين نتايج با پژوهش های   استان يورزش

سيستان و بلوچستان شرايطي استان فروشگاه های ورزشي استان اگر در ، همسو مي باشد. (2015حسن و همکاران )،(2016)

فراهم آورده شود که بتوان از سيستم ارتباط با مشتری استفاده کرد، مي توانند با اعمال تمرکز بيشتر بر مشتريان و برقراری ارتباط 

چستان سيستان و بلواستان بهتر و واضح تر با مشتريان و در نتيجه کسب مزيت نسبت به رقبا برای فروشگاه های ورزشي در استان 

در بر خواهد داشت. در برقراری سيستم ارتباط با مشتری در فروشگاه های ورزشي بايد به عوامل مهمي از قبيل تصوير مطلوب 

خدمات، تصوير مطلوب مديريت، تصوير مطلوب محصوالت و ....توجه داشت ايجاد تصوير مطلوب فرآيندهای داخلي از مديريت 

از فروش نمونه سيستم ارتباط با مشتری مطلوب است و ارتباط تنگاتنگ تصوير برند فروشگاه  گرفته تا نيروی انساني و خدمات پس

و سيستم ارتباط با مشتری از مهمترين استراتژی های بازاريابي نوين است. لذا پيشنهاد مي شود با نظر خواهي از مشتريان ارزش 

مديريت ارتباط با مشتری پياده سازی شود که با تصوير مورد های مدنظر آنان را مشخص نمايند، سپس با توجه به آنها سيستم 

 یمشتر یخود برا يابيبازار یها یبودن استراتژ یاز تک بعد يورزش یفروشگاه ها رانيمدنظر مشتری مشابه باشد. همچنين 

کننده و غافل ماندن  . توجه صرف به رفتار مصرفنديجرکت نما يابيبازار یتفکر چند بعد یفروش خارج و به سو شيو افزا یمدار

گردد  يم یارتباط با مشتر ستميبرند باعث نقص در س ريصوو ت یبرند ساز یبرا یگذار هيبرند و سرما لياز قب گريد یها يژگياز و

 . آورد ي(فراهم مي)فروشگاه ورزش يکسب وکار ورزش یبرا داريگذرا و ناپا يتيو مز

 

 رند، مشتريان ورزشيمديريت ارتباط با مشتری، تصوير ب کلمات کليدی:
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of using customer relationship management on 

brand image in customers of sports stores in Sistan and Balochestan province. The research method is 

descriptive and has been done in the field. The statistical population of this study was all customers of 

sports stores in Sistan and Balochestan province. The number of statistical samples in this study was 

selected using Cochran's formula 384 according to the size of the population. The instruments used in the 

research included the standard questionnaire of senior customer relationship management (2012) and the 

standard questionnaire of Rahimnia and Fatemi brand image (2012). The validity of the questionnaires 

was confirmed by 10 experts and their reliability was calculated in a preliminary test with 30 subjects and 

with Cronbach's alpha for the customer relationship management questionnaire (0.84) and brand image 

(0.74). Descriptive and inferential statistical methods, Kolmogorov-Smirnov test, simple linear regression 

test using SPSS software version 22 were used to analyze the data. The results showed that the use of 

customer relationship management system has a significant effect on customer brand image. Therefore, it 

is recommended that sports store managers implement a customer relationship system to influence 

customers and create a favorable image of the store brand. 

 

Keywords: Customer relationship management, brand image, sports customers 
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 هاکي بر توان هوازی بازيکنان تيم ملي بيوريتم تاثير

 

3روح اهلل خلج  2خياط بهارلوييميترا  1منيژه کريميان پور
 

 پيام نور کرج، هدانشجوی کارشناسي ارشد دانشگا-1

 پيام نور کرج هدانشجوی کارشناسي ارشد دانشگا-2

 دانشجوی کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نورکرج-3

 

 چکيده

زمانهای  با کامل سينوسي موج سه بصورت تولد بدو از که جسماني و مغزی رواني، سه چرخه از عبارتست بيوريتم مقدمه و هدف

 بيورتيم مختلف های شاخصه بين ارتباط پژوهش بررسي اين انجام از يابد هدف مي ادامه عمر پايان تا و آغاز صفر نقطه از متفاوت

باشد که جهت سنجش اين توان از تست  جمهوری اسالمي ايران مي هاکي ملي بازيکنان حاضر در اردوی تيم بر توان هوازی 

 متر که توسط آکادمي ملي المپيک گرفته مي شود استفاده شده است. 1609

 که هاکي ملي تيم اردوی به شده دعوت بازيکن 10 آماری جامعه. است همبستگي –توصيفي  پژوهش از نوی اين :روش تحقيق

 نرم از بيوريتم گيری اندازه یبرا. مي باشد دسترس در آن نتايج و اند گرفته قرار تست مورد المپيک ملي آکادمي در بار حداقل دو

 افزار نرم از ضريب همبستگي محاسبه برای و شده استفاده باشد مي دسترس در آندرويد عامل سيستم در بيوريتم که راز افزار

SPSS است. شده استفاده 

ر نتايج توان هوازی افراد در اين پژوهش با توجه به نتايج بدست آمده به نظر مي رسد که شاخصه های مختلف بيوريتم د  ها: يافته

موثر است.اين پژوهش فقط بر مبنای شاخص های مختلف بيوريتم بدون در نظر گرفتن شرايط محيطي انجام گرفته است و با توجه 

به اين مسئله باز تاثير بيوريتم بر تست توان هوازی مشهود مي باشد.در بررسي شاخص های مختلف بيوريتم شاخصه مغزی 

را در انجام تست داشته است و پس از آن شاخصه های جسماني و جسماني مغزی در رتبه های بعدی قرار دارند. بيشترين تاثير 

نکته قابل تامل در مورد شاخصه آمادگي جسماني اين است که بازيکنان در زمان های مختلف در شرايط مختلف آمادگي جسماني 

به مسابقات شرايط بهتری از لحاظ جسماني داشته يا در اوايل شروی اردو  بوده اند که در بعضي مقاطع در تست های قبل از اعزام

ها به نسبت از آمادگي کمتری برخوردار بوده اند.در بررسي ارتباط بين شاخص ها شاخص مغزی بيشترين نزديکي را با هم دارد و 

های چند عاملي باز هم شاخص چند پس از آن شاخص جسماني و شاخص رواني در رده های بعدی قرار دارند.در بررسي شاخص 

 عامل که در آن شاخص مغزی و جسماني يکي از عوامل آن باشد بيشترين نزديکي را به هم نسبت به بقيه دارد.

 توان هوازی ، هاکي بيوريتم، : کلمات کليدی
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Abstract 
 

Introduction and Objective Biorhythm is a mental, cerebral and physical tricycle that is born as three 

complete sine waves with different times from zero The beginning and continues until the end of life. The 

purpose of this study was to investigate the relationship between different characteristics of biortium on 

aerobic capacity of players. He is present in the national hockey team camp of the Islamic Republic of 

Iran. To measure this power, the 1609-meter test taken by the National Olympic Academy has been used. 

Research Method: This research is descriptive-correlational. Statistical population of 10 players invited to 

the national hockey team camp who have been tested at least twice in the National Olympic Academy 

And the results are available. To measure biorhythm, the biorhythm secret software that is available in 

Android operating system was used and to calculate the correlation coefficient, SPSS software was used. 

Results: In this study, according to the obtained results, it seems that different biorhythm indices are 

effective in the results of aerobic capacity of individuals. This study is only based on different biorhythm 

indices without considering environmental conditions. Has been done and according to this issue, the 

effect of biorhythm on aerobic power test is evident. Physically, the brain is in the next ranks. The point 

to consider about the fitness index is that the players have been in different fitness conditions at different 

times, which at some point in the pre-deployment tests. The competitions were in better physical 

condition or they were less prepared in the beginning of the camps. In examining the relationship between 

the indicators, the brain index is the closest to each other, followed by the physical index and 

Psychological indices are in the next categories. In the study of multifactorial indices, the multifactorial 

index, in which the brain and physical index is one of the factors, is the closest to each other. 
 

 

Keywords: biorhythm, aerobic power, hockey 
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 چکيده 

 و کهکيلويه استان جوانان ورزش کل اداره کارکنان در شادکامي بر مدار امنيت رهبری تاثير بررسي حاضر پژوهش از هدف

 .ميباشد بويراحمد

 اهداف به رسيدن برای را سازمان کارکنان رفتارهای و قابليتها و ظرفيتها نگرشها، ميتواند انساني فعاليتهای توسعه آنجاييکه از

 .آيد مي بشمار ضرورت کارکنان انگيزه افزايش راستای در اقداماتي بنابراين نمايد، متأثر سازماني

 از کارکنان تنبلي نتيجه در و کاری انگيزه کاهش به منجر که روبروست زيادی مشکالت و مسائل با جوانان ورزش سازمان

 رضايت و نظرات به توجه. باشد مي کارکنان دوش بر سازمان اين اصلي رسالت اينکه به توجه با و ميشود سازمان در نکارهايشا

 .بود خواهد ماموريت اين در موفقيت در اصلي های مولفه از کارکنان

 نمونه حجم. باشد مي فرن 120 بويراحمد و کهلگويه استان جوانان ورزش کل اداره کارکنان شامل پژوهش اين در آماری جامعه

 ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوان به ساده صورت به نفر 120 تعداد که آمد بدست سرشماری روش از استفاده با پژوهش آماری

 پرسشنامه روايي و ترکيبي، پايايي و کرانباخ آلفای ضريب از استفاده با پرسشنامه پايايي که باشد مي پرسشنامه اطالعات گردآوری

 برای همچنين. گرفت قرار تاييد مورد پژوهش موضوی به آشنا متخصصان نظر از استفاده با محتوا روايي و همگرا روايي از ستفادها با

 و تجزيه از حاصل نتايج. است شده استفاده Smart PLS و SPSS 22 افزار نرم از ها داده تحليل و تجزيه و همبستگي تعيين

% 95 اطمينان سطح در کاررکنان شادکامي بر مدار امنيت رهبری: گرديد پژوهش های فرضيه ی ههم تاييد به منجر ها داده تحليل

 .دارد معناداری تاثير

 

 .احساسات رضايت، شادکامي، امنيت، رهبری، کلمات کليدی:
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effect of security-oriented leadership on happiness in the 

staff of Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad Youth Sports Department. 

Since the development of human activities can affect the attitudes, capacities and capabilities and 

behaviors of employees in order to achieve organizational goals, so measures to increase employee 

motivation are necessary. The Youth Sports Organization faces many issues and problems that lead to a 

decrease in work motivation and as a result, the laziness of the employees in their work in the 

organization, and considering that the main mission of this organization is on the employees. Attention to 

employee feedback and satisfaction will be key components in the success of this mission. 

The statistical population in this study includes 120 employees of the General Department of Youth 

Sports in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces. The statistical sample size of the study was obtained 

using the census method that total of 120 people were selected as a sample.. The data collection tool is a 

questionnaire that the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha coefficient 

and combined reliability, and the validity of the questionnaire was confirmed using convergent validity 

and content validity using the opinions of experts familiar with the research topic. SPSS 22 and Smart 

PLS software were also used to determine the correlation and data analysis. The results of data analysis 

led to the confirmation of all research hypotheses: Security-oriented leadership has a significant effect on 

employee happiness at 95% confidence level. 
 

Keywords: Leadership, Security, Happiness, Satisfaction, Emotions. 

 

 

 منابع 

 ریاالخق در علم و فناو يهمدار و کسب کار، نشر يتامن یرهبر ينرابطه  ب(. 1395) ميدح ی،قالوند .1

های رهبری امنيت مدار بر احساس امنيت رواني کارکنان: نقش ميانجي اثربخشي  تاثير مولفه (.1392 المرضا )غ شمس،  .2

 يتي ترب يننو یها يشهاند يهرهبری، نشر

 

3- Chiang, Ch. F. , Sheng, T. (2012). The impacts of perceived organizational support and psychological 

empowerment on job performance, the mediating effects of organizational citizenship behavior. 

International journal of hospitality management, 31(1): 180 - 190. 
4- Gamble, J., Tian, A. (2015). Intra-national variation in organizational commitment, evidence from the 

Chinese context, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 26, No. 7: 948–970. 
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2021تا  1980های  برقي در تحقيقات مرتبط بين سال بررسي تلنگر و نتايج حاصل از آن در ترويج استفاده از پله ثابت بجای پله  

 3، غالمعلي کارگر2*، سارا کشکر1تيغ اکبرزادهفروغ جهان

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبائي -1

 زشي دانشگاه عالمه طباطبائياستاديار گروه مديريت ور -2

 استاديار گروه مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبائي -3

 

 مقدمه و هدف:

مردم  يو فرهنگ یسطح ماد شدهباعث ي، زندگ طيمح ونيزاسيو مکان ونياتوماس. ستيسالم ن يزندگ یبه معنا مدرن،مدن ت

 شده است و يانسان یها تيفعال  و منجر به کاهش فرصت دادهکاهش افراد را  يدنب تيفعال ،مدرن یآور فن طور. همينابدي شيافزا

 (.2010، 2)پن و چن شده است يزندگ يقبل یايروش پو نيگزي( جا1نشسته يتحرک )سبک زندگ يب يسبک زندگ گيریشکل

به بعد  2000تحرکي، به عنوان چهارمين عامل اصلي مرگ و مير در جهان شناسايي شده است، تنها از سال  که کم در حالي

 (.2012و همکاران،  3های ترغيب فعاليت بدني برای سالمت عمومي شکل گرفته است )کهي زيرساخت

کند بجای  ياری جسته و تالش مي 6است که از معماری انتخاب 5های نوين مطرح شده در اقتصاد رفتاریيکي از نظريه 4«تلنگر»

، 7)تيلر و سانستين و بالزتر، را افزايش دهدی مسئوالنهحتمال انتخاب گزينهها، با مداخالتي ساده و ارزان، امحدودکردن انتخاب

 .(2016، 8؛ آرسو و گروسو 2014

که در حوزه تلنگر برای افزايش رفاه و سالمت عمومي فعال است انوای تلنگر را به شش گروه  (2010) 9دفتر هيات دولت انگلستان

بندی کرده است دسته 15فرضو پيش 14، مشوق13رسان و هنجار ، پيام12نيّت و تعهد، م11زمينه سازی ، پيش10سازی و تاثيربرجسته

 ، در تحقيقات مرتبط با چگونگي تاثير تلنگر بر فعاليت بدني استفاده شده است.که

 دارد.  «17ی تصميم برانگيزش در لحظه»و « 16ی انتخاب برانگيزش در نقطه»همچنين تلنگر قرابت نزديکي با مداخالتي چون 

                                                           
09123017504نويسنده مسئول. تلفن:  -*  Email: sarakeshkar@gmail.com 

1 Sedentary lifstyle 

2  Pan & chen. 

3 Kohi et al. 

4 Nudge 

5 Behavioral Economics 

6 Choice architecture 

7 Thaler & Sunstein & Balz 

8 Arsu & Grosu 

9 UK Cabinet Office 

10 Salience & Affect (SA) 

11 Priming (P) 

12 Ego & Commitment (EC) 

13 Messenger & Norms (MN) 

14 Incentive (I) 

15 Defult (D) 

16 Point of Choice (PoC) prompt  

17 Point of Design Prompt (PODP) 

mailto:sarakeshkar@gmail.com
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 شناسي تحقيق: روش

تحقيق حاضر از نوی تحقيقات فرامطالعه با استفاده از روش تحليل محتوا بود. جامعه مورد بررسي عبارت بود از کليه مقاالت مرتبط 

، PubMed ،Elsevier ،SPORTDiscus ،ProQuest ،SciTech با موضوی تحقيق که در مهمترين پايگاه های اطالعاتي از جمله

EBSCO مقاله با محوريت موضوی تحقيق حاضر يافت شد که به صورت تمام شمار مورد  عنوان 94د و در مجموی درج شده بو

بررسي قرار گرفتند. واحد زمينه در اين تحقيق هريک از مقاالت مرتبط با موضوی تحقيق در بازه زماني مشخص شده بود و واحد 

برداری و کدگذاری بود و برای  های فيش گيری برگه ابزار اندازه يقات.تحق يجو نتا يقروش تحق صه،عنوان، خال تحليل عبارت بود از

 برداری شد که گويای پايايي مناسب بود.   اطمينان از پايايي کدهای حاصله، از روش بازآزمون و محاسبه ضريب توافق بهره

 ها: يافته

ی فعاليت بدني و بررسي اثرات تلنگر،  وزهخورد. در ح ی گذشته به چشم مي ی تلنگر در تحقيقات دو دهه استفاده از واژه

روی، کاهش رفتار  ها، در جهت بررسي تاثيرات تلنگر بر ترويج پياده های محدودی صورت گرفته است. بيشتر اين پژوهش پژوهش

برقي و آسانسور  ی ثابت، پله باشد. در تحقيقات مرتبط، استفاده از پله، متغيرهای مقابل پله تحرک و افزايش استفاده از پله مي کم

 اند. آمدن و يا هردو پرداخته موردتوجه بوده است. بعضي از مطالعات به باالرفتن و بعضي پايين

( تاثيرات مثبت تلنگر با 1اند )جدول  برقي را مورد پژوهش قرار داده که منحصرا تاثير تلنگر بر انتخاب پله ثابت بجای پله  مقاله 3

؛ شعباني مقدم و 2020، 2؛ کريسام و همکاران2017، 1هوک و همکاران اند )وانگزارش کرده های متفاوت را استفاده از تکنيک

مفهومي بسيار نزديکي به تلنگر دارند و  در دو قرن  PODPو  POCPطور که گفته شد مداخالتي چون  (. همان1392فراهاني، 

ی استفاده از  تحقيقاتي در زمينه 20از اواخر قرن ده است. های متعددی در جهت ترويج باالرفتن از پله، استفاده ش اخير، در پژوهش

 (.1980و همکاران،  3براونولمحيط، برای تاثيرگذاری و ترغيب افراد به باال رفتن از پله آغاز شده است )

ي و گزينش های منتخب، با اعتبارسنج مقاله با کليدواژه 9609ی فراتحليل، پس از شناسايي  ( در مقاله2020)4الندی و همکاران

برقي بر پله ثابت را، در حين و پس از مداخالت گزارش مقاله ، تاثيرات مثبت انوای مداخله شبه تلنگر بخصوص در ترجيح پله 88

 اند.  داده

شبه تلنگر در جهت  ( در مقاالت مروری خود در خصوص مداخالت2010) 6( و نوکن و همکاران2017) 5جنينگز و همکاران

های عمومي نسبت به محل کار  ز پله، استفاده از مداخالت، در جهت بکاربردن پله ثابت به پله برقي را در محلافزايش استفاده ا

 اند. مثبت گزارش کرده

جای پله برقي بسيار ناچيز گزارش  ی شبه تلنگر را در ترويج پله به هنگ، تاثير مداخله ( در پژوهشي در هنگ2006) 7ايوز و مسترز

نمودند.

                                                           
1 Van Hoecke et al. 
2 Krisam et al. 
3 Brownell et al. 
4 Landais et al. 
5 Jennings et al. 
6 Nocon  et al. 
7 Eves & Masters 
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های کليدی مقاالت مورد بررسي ها و يافته ويژگي: 1جدول   

 

 توضيحات نتيجه آزمون نوی تلنگر و تکنيک  مدت تحقيق محل تحقيق تعداد نمونه سال انتشار نويسندگان، کشور

هوک و همکاران وان  

(5بلژيک )  

هفته 2پايش:  مرکز خريد 12623 2017  

هفته 3آزمون:   

هفته 13آزمون:  پس  

ثير(سازی و تا )برجسته  

تصوير ردپا -برانگيختن   

 و 

پوسترهای حاوی پيام 

 سالمت 

 مثبت

% افزايش 11.4  

رد پا به تنهايي تاثير 

چشمگيری نداشته اما 

همراه با پيام رشد قابل 

 قبولي بوده است.

 کريسام و همکاران

 آلمان

دقيقه 108 مترو 582 2020  

دقيقه برای هر آزمون 3  

سازی و تاثير( )برجسته  

از مدل انسانياستفاده   

 مثبت

درصد افزايش 14  

يک مدل انساني با ظاهری 

آراسته جلوتر از عابران 

حرکت کرده و پله را انتخاب 

 کرده است.

شعباني مقدم و 

 فراهاني

 مالزی

هفته 1پايش:  مترو 48635 1392  

هفته 1مداخله اول:   

هفته 1آزمون اول:  پس  

هفته 1مداخله دوم:   

هفته 1پس مداخله دوم:   

سازی و تاثير( برجسته)  

استفاده از پوستر حاوی 

 پيام سالمت

 مثبت

% افزايش18.3  

 A1استفاده از پوستر سايز 

در نقطه انتخاب بين پله و 

 پله برقي نصب شد.
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 نتايج:

قي نتايج بر دهد، تلنگر و مداخالت شبه تلنگر در ترغيب افراد بخصوص در اماکن عمومي در انتخاب پله بجای پله شواهد نشان مي

در طراحي تلنگر استفاده شده است.  "زمينه سازی پيش"و  "سازی و تاثيربرجسته"مثبتي داشته است. در اکثر تحقيقات از دو نوی 

تواند بر روی ميزان اثربخشي مداخالت تاثيرگذار باشد.  از آنجا که  آيد که عوامل ديگری چون اقليم مي از نتايج چنين برمي

های  شود پروتکل ده تحت تلنگر، شرايط و مدت آزمون يکسان نيستند نتايج قابل مقايسه نيست. پيشنهاد ميهای انجام ش پژوهش

ها، قابل مقايسه و  های صورت گرفته تحت اين پروتکل پذير طراحي شود تا پژوهش های مقايسه مشخصي برای انوای تلنگر در محيط

 ارزيابي دقيق باشد. 

 

ی انتخاب، بهداشت عمومي،  در نقطه گرايانه، برانگيزش های مداخله رفتاری، معماری انتخاب، روش تلنگر، اقتصاد کلمات کليدی:

 مداخالت محيطي.
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Abstract 

Background:Modern civilization does not mean a healthy life. Automation and mechanization of the 

living environment enhanced economic and cultural life. The introduction of advanced technologies 

reduced physical activity, leading to the declension of human physical activities and replacement of 

previous dynamic life with a sedentary lifestyle (Pan & chen, 2010).  

Although physical inactivity has been identified as the fourth death cause in the modern world, it was 

only from 2000 that facilities to encourage physical activity for public health begin to establish (Kohi & 

et al, 2012).  

Nudge is a new theory who emerged from behavioral economics. Nudge is a choice architecture who 

increases probability of responsible choices through simple and cheap interventions without removing any 

options (Thaler & Sunstein & Balz, 2014; Arsu & Grosu, 2016).  

UK Cabinet Office which advocates Nudge to escalate public health and welfare, defined 6 categories for 

different types of nudge: Salience & Affect, Priming, Ego & Commitment, Messenger & Norms, 

Incentive & Default. These categories are used in researches about effect of nudge on physical activities. 

Nudge is also conceptually simillar to interventions such as “Point of Choice Prompting” and “Point of 

Decision Promting”. 
Methods: This research is a systematic review of the literature through content analysis. The literature is 

collected from prestigious scientific databases such as PubMed, Elsevier, EBSCO, SciTech, ProQuest, 

and SPORTDiscus. Totally 94 articles about the subject were collected and all reviewed. In this research, 

the context unit is every single article on the subject, and in its period and analysis unit is the title, 

abstract, methods, and results of the research. The measurement tools are index cards and encodings. To 

reassure the reliability of encodings, we retested and calculated the contingency coefficient. 

Results: The term “nudge” is around for two decades. There are a few articles about the effects of nudges 

on physical activities. These researches are generally about using nudge to promote walking, decrease 

sedentary behaviors, and increase stairs use. Researches about promoting stair use, are generally about the 

preference for stairs over either escalators or elevators. Some articles observed ascending stairs, some 

observed descending stairs and some did both. 

Only 3 articles found who were dedicated exclusively to the effect of nudges on preference for stair over 

escalators (Van Hoecke & et al, 2017;  Krisam & et al, 2020; ShabaniMoghadam & Farahani, 2014). The 

articles used different nudges but all reported a positive effect of the nudges. Both POCP and PODP are 
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conceptually similar to Nudge, as already mentioned. There are several pieces of research about 

promoting stairs use using POCP and PODP that were conducted in the 20th and 21st centuries (Brownell 

& et al, 1980). 

Landis et al. (2020) did a meta-analysis over 88 articles which they picked and assessed out of 9609 

articles. They reported that pseudo-nudge (such as POCP and PODP) interventions were effective on 

preference for stairs over escalators. 

Jennings et al. (2017) and Nocon et al (2010). in their systematic reviews about pseudo-nudge 

interventions to increase stairs use remarked that the interventions to use stairs instead of escalators were 

more effective in public places than worksites. 

Eves & Masters (2006), in their research conducted in Hongkong, reported a negligible effect of pseudo-

nudge interventions on promoting stairs use over escalators.  

Conclusion: Evidence supports that nudge and pseudo-nudge interventions are effective in encouraging 

people to choose stairs over escalators especially in public places. Most research use two types of nudges: 

“Salience & Affect” and “Priming”. Results indicate that factors like climate influence the effectiveness 

of the interventions. Since the settings and duration of experiments/observations are not similar, therefore 

it is not possible to do a proper comparison of results. We suggest designing an appropriate protocol for 

Nudge experiments for comparable environments. Then results of research conducted under the protocol 

could be compared with each other. 

 

Keywords: Nudge, Behavioral economics, Choice architecture, Point of Design Prompts, Public health, 

Environmental intervention 
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 های کليدی آينده نگاری گردشگری ورزشي در ايراندستيابي به  پيشران تاثيرات و

 به روش ميک مک

 4الهه دماوندی، 3حسين پورسلطاني زرندی ،2،سحرطاهری هشجين1محمد رحيمي

 ديريت ورزشي دانشگاه پيام نوراستاديار م -1

 کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور البرز -2

 دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور -3

 کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور البرز -4

 چکيده

تصويری از آينده و يا اتفاقات آن را ترسيم  اند. بسياری از آنانبسياری به تحقيق درباره آينده پرداخته پژوهشگران: مقدمه و هدف

های بهتری بگيرد و منافع خود را تواند تصميماند. چنانچه فردی بتواند تصوير درستي از آينده به دست اورد، به يقين مينموده

ه و با هدف پژوهش حاضر با ماهيتي آينده پژوهان (.هدف از انجام پژوهش حاضر63،1389 ص مداحي و کاراوند،کند )بهينه 

ثروت ساز در سطح جهان  مهمترين صنايعشناسايي پيشران های کليدی تاثيرگذار بر صنعت گردشگری ورزشي به بررسي يکي از 

 پرداخته است.

-بديلشناسايي  پيدر  کهاز آن رو ست)ا توصيفي و اکتشافي ماهيت دارای و کمي( و)کيفي  روش دارایپژوهش اين  روش تحقيق:

کارشناسان ورزشي و گردشگری است که بر جامعه آماری پژوهش،  . .است(هش وپژ یموضودر  هيندآ نگوناگو یهاگزينه ها و

های گوناگون  تأثيرگذاری عرصهبر اين اساس تمرکز دارند. برای دستيابي به اين هدف، اين صنعت در توسعه يافتگي کشور  تأثيرات

های بحراني )دارای بيشترين  قطعيت بررسي و واکاوی شد؛ وجود عدم شيگردشگری ورزبر  و فرهنگي اجتماعي، اقتصادی، سياسي

 .و رتبه بندی گرديدقرار گرفت  قطعيت و بيشترين اهميت( در اين حوزه مورد بررسي  عدم

دارای اين پژوهش  ،ستداده ا ارقر کمالرا  "کترمشاو  ریهمکا"و ارزش فهد ینتيجهگير بخشر د ل،حا عيندر  :ها يافته

ها و گيری از نظرسنجي خبرگان در بخش جمع آوری دادهروش مشهود در اين پژوهش بهره. ستا "یتجويز" هانهوپژ هيندآ ديکررو

باشد. مي MIC MACگيری از روش تحليل ساختاری با استفاده از نرم افزار دستيابي به عوامل کليدی مصاحبه با خبرگان و بهره

گيری از ذهنيت نخبگاني (، بهرهيادگيریاز اتحاد و شکل گيری هويت جمعي ) برخي از پيشران های شناسايي شده عبارتند

مهارت ( توسعه توانمندی و بومي سازیهای موفق جهاني )(، بسترسازی فضاهای ورزشي مطلوب با بهره گيری از مدلآموزشکشور)

اشد. با توجه به تاثيرات و دستيابي  به آينده بهای آينده و ... مي، توسعه مرزهای فرهنگي کشور، توجه به نيازهای نسلهای فردی

نگاری حلقه مفقوده ايجاد ارتباط بين آنچه هست و آنچه بايد باشد اميد است نتايج اين پژوهش بتواند گامي هرچند کوچک در 

 ايجاد ارتباط عميق تری بين آنچه در حال حاضر وجود دارد و شرايط ايده آل و مطلوب ايجاد نمايد. 

 ميک مک -تربيت بدني و ورزش –پيشران  -آينده نگاری -گردشگری ورزشي  :يدیواژگان کل
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Abstract 
Introduction & Objective: Researchers have researched about the future. More than that, they paint a 

picture of the future or its events. If personal To be able to get the right picture of the future, she can 

certainly make better decisions and optimize her interests (Madahi and Karavand, pp. 1389, 63). Purpose 

of the present study The present study is futuristic in nature and aims to identify key drivers of industry 

Sports tourism has studied one of the most important wealth-creating industries in the world. Research 

Method: This research has methods (A littleAnd Qualitatively  ) and has Exploratory and It is descriptive. 

Because it seeks to identify various future alternatives and options in the research topic. . The statistical 

population of the study is sports and tourism experts who focus on the effects of this industry on the 

development of the country. To achieve this goal, accordingly, the impact of various social, economic, 

political and cultural areas on tourism Sports were reviewed; Existence of critical uncertainties (with the 

most uncertainty and the most importance) In this area, it was examined and ranked. Findings: At the 

same time, in the conclusion section, the purpose and value of cooperation and participation has been 

considered. Futurism is prescriptive. The obvious method in this research is to use the opinion polls of 

experts in data collection. And achieving the key factors of interviewing experts and using the structural 

analysis method using MIC MAC software Some of the identified drivers are unity and formation of 

collective identity (learning), utilization of elite mentality. Country (education), laying the groundwork 

for desirable sports spaces using successful global models (localization), capability development and 

Individual skills are the development of the country's cultural borders, attention to the needs of future 

generations, and so on. Due to the The Impact and Achievement of Missing Circle Foresight Makes a 

connection between what is and what should be hope The results of this research can be a small step in 

creating a deeper connection between what currently exists and ideal conditions. 

 

 

Keywords: Sports Tourism - Foresight - Propulsion - Physical Education and Sports - Mick Mac 
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 سازماني يادگيری بر آوری دانشفن هایتوانايي و سازماني فرهنگ انوای تأثير

 2، الهام آرين1نفيسه فتاحيان

 يرانها و رويدادهای ورزشي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه رازی کرمانشاه، ا. دانشجوی دکتری مديريت راهبردی در سازمان1

 . دکترای مديريت ورزشي، مدرس دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه نهاوند، همدان، ايران2

 

-های مختلف علم و فنها به شدت در حال تغيير است، تغييرات سريع و نامحسوس در عرصهامروزه محيط سازمانمقدمه و هدف: 

های سنتي ديگر قادر به طوری که سازمانت تأثير قرار داده است، بهای فرآيندهای جامعه بشری را تحطور فزايندهآوری به

 اولين هماهنگي با اين تغييرات نيستند و تنها سازماني شانس بقاء دارد که بتواند خود را پيوسته با تغييرات محيط وفق دهد. برای

 استراتژی يک سازماني يادگيریظهور کرد.  1980تغييرات محيطي از دهه  اين به واکنش سريع يک عنوانبه سازماني يادگيری بار،

های خاصي مانند گذاری در زمينهاست. سرمايه هاسازمان رقابتي برتری و هاپيشرفت پايدار، عملکرد حفظ و بهبود برای مؤثر

ازمان را معرفي های اساسي يک ستواند يادگيری سازماني را بهبود ببخشد. فرهنگ سازماني الگويي از پنداشتفرهنگ سازماني مي

وسيلة يک گروه برای مواجهه با مشکالت، سازگاری با محيط خارجي و ايجاد هماهنگي و يکپارچگي کند که در طول زمان بهمي

باشد؛ چهار نوی فرهنگ سازماني با عناوين سازماني ايجاد شده و توسعه يافته است و از قابليت اطمينان بسيار بااليي برخوردار مي

ای و گرا وجود دارد. در اين تحقيق دو نوی فرهنگ سازماني قبيلهگرا و نتيجهای، سلسله مراتبي، توسعهاني قبيلهفرهنگ سازم

 برای آوریفن هایتوانايي و سازماني سلسله مراتبي که بيشتر مبتني بر داخل سازمان هستند، بررسي شده است. از طرفي دانش

 فردمنحصربه و ارزشمند تجربيات حاصل و ذهني هادر سازمان موجود دانش بيشتر جا کهاز آن .است مهم بسيار سازماني يادگيری

 مديريت اصلي وظيفة رواز اين گيرد. قرار سازمان اختيار کارکنان در و شود مستندسازی دانشي چنين است ضروری است، کارکنان

آن  عمل در سازمان کارکنان و شود کشيده مجرب بيرون کارکنان ذهن از فني دانش تا است دانش تبديل فرآيندهای اجرای دانش،

 آوریهاست. فنآن از يکى آورى يقينا،فن اند کهشده معرفى دانش مديريت توانمندساز عنوانبه عامل بگيرند. چندين کاربه را

 تعديل نقشي العاتاط آوریضروری است. فن اطالعات برای مديريت زيرا کندمي بازی دانش مديريت در مهمي نقش اطالعات

 آوری اطالعاتفن بر مبتني هایسيستم عنوان به دانش مديريت های سيستم .دارد سازماني يادگيری فرايندهای افزايش در کننده

 ساخته دانش از استفاده و انتقال ، بازيابي و سازی ذخيره ايجاد، مانند نظارتي عملکرد از پشتيباني و بهبود برای که کردند تعريف

 توسعه مطالعه اين هدفاند.  کرده بررسي تجربي صورت به را سازماني يادگيری و سازماني فرهنگ ارتباط کمي مطالعات .اندشده

 است. سازماني يادگيری بر دانش آوریفن هایتوانايي و مراتبي سلسله و ایقبيله هایفرهنگ تأثير از نظری چارچوبي

باشد که از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، به صورت ميداني انجام گرفته مي پيمايشي –تحقيق حاضر، توصيفي  روش تحقيق:

 1399های ورزش و جوانان استان همدان در سال است. جامعه آماری اين پژوهش را همه کارشناسان، کارمندان و مديران اداره

 تصادفي- ایطبقه گيرینمونه طريق از بودند.مدان نفر کارکنان اداره ورزش و جوانان استان ه 210اند. جامعه آماری تشکيل داده

منظور در تحقيق حاضر به شدند. انتخاب نمونه عنوانبه مورگان و کرجسي جدول اساس بر هاآن از نفر 132 تعداد حجم، با متناسب

ای و نامه فرهنگ قبيله(، پرسش2012سازماني کوهتاماکي و همکاران ) يادگيری استاندارد نامهآوری اطالعات از سه پرسشجمع

( در مقياس پنج ارزشي 2016آوری دانش مائو و همکاران )های فننامه قابليت( و پرسش2016سلسله مراتبي لي و همکاران )
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نفر از متخصصان و صاحب نظران و اساتيد مديريت ورزشي در  10ها از نامهليکرت استفاده شد. جهت تعيين روايي صوری پرسش

 را محقق نظر مورد مفاهيم توانندمي که بود ایگونهبه اساتيد نظر از سؤاالت محتوای و ظاهر کهچنانگرفته شد،  اين زمينه کمک

 از هاداده تحليل و تجزيه جهت تحقيق اين درشد.  استفاده کرونباخ آلفای از نيز هانامهپرسش پايايي تعيين منظوربه بسنجند.

 نرم از استفاده با مسير و تحليل ساختاری معادالت مدل و هاداده نرمال توزيع ر تشخيصمنظوبه اسميرنوف کولموگروف آزمون

 .گرديد استفاده PLSو  SPSS22  افزارهای

 حال، اين با. است داشته سازماني يادگيری بر معناداری منفي تأثير سلسله مراتبي فرهنگ که دهدمي نشان هايافته ها:يافته

 . است داشته سازماني يادگيری رفتار بينيپيش در توجهي قابل مثبت تأثير دانش آوریفن هایييتوانا و ایقبيله فرهنگ

های دانشي، ايجاد فرهنگ سازماني مناسب به افزايش و آوریهای فنهای ورزش و جوانان، با ارتقای قابليتدر اداره گيری:نتيجه

-ای ورزش و جوانان در جهت مبدل شدن به سازماني يادگيرنده قدم برميهبهبود يادگيری سازماني در سازمان کمک کرده و اداره

توانند با ايجاد سازماني با محيط دوستانه و صميمي و ارتقای فرهنگ سازماني های ورزش و جوانان ميدارند. در واقع رؤسای اداره

آوری دانشي موجب افزايش و بهبود های فنای، کار گروهي و تعهد کارکنان را افزايش دهند. همچنين با ارتقای قابليتقبيله

 يادگيری سازماني کارکنان شوند.

 

 آوری دانش، يادگيری سازمانيفنقابليت فرهنگ سازماني،  کلمات کليدی:
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Abstract 

Introduction: Today, the environment of organizations is changing rapidly, rapid and imperceptible 

changes in various fields of science and technology have increasingly affected the processes of human 

society, so that the organization Traditional companies are no longer able to adapt to these changes, and 

only an organization has a chance to survive that can constantly adapt to changes in the environment. 

Organizational learning first emerged as a rapid response to these environmental changes in the 1980s. 

Organizational learning is an effective strategy to improve and maintain the sustainable performance, 

progress and competitive advantage of organizations. Investing in specific areas such as organizational 

culture can improve organizational learning. Organizational culture represents a model of the basic ideas 

of an organization that has been created and developed over time by a group to face problems, adapt to 

the external environment and create organizational coordination and integration, and has a lot of 

reliability. There are four types of organizational culture: clan, hierarchical, adhocracy, and market. In 

this study, two types of clan and hierarchical organizational cultures that are mostly based within the 

organization have been investigated. On the other hand, organizational knowledge and technological 

capabilities are very important for organizational learning. since most of the knowledge in organizations 

is subjective and the result of valuable and unique experiences of employees, it is necessary to document 

such knowledge and make it available to employees. Therefore, the main task of knowledge management 

is to implement knowledge conversion processes so that technical knowledge is extracted from the minds 

of experienced employees and the employees of the organization apply it in practice. Several factors have 

been identified as enabling knowledge management, of which technology is certainly one. Information 

technology plays an important role in knowledge management because it is essential for information 

management. Information technology has a moderating role in enhancing organizational learning 

processes. Knowledge management systems are defined as information technology-based systems 

designed to improve and support regulatory performance such as the creation, storage and retrieval, 

transfer and utilization of knowledge. Quantitative studies have empirically examined the relationship 

between organizational culture and organizational learning. The purpose of this study is to develop a 

theoretical framework of the impact of clan and hierarchical cultures and knowledge technology 

capabilities on organizational learning. 
Research Method: The present study is a descriptive-survey that has been applied in terms of purpose 

and in terms of implementation. The statistical population of this research consists of all experts, 

employees and managers of sports and youth departments of Hamadan province in 1399. The statistical 

population was 210 employees of the Sports and Youth Department of Hamadan Province. Through 

stratified random sampling according to volume, 132 of them were selected as a sample based on krejcie 
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and Morgan table. In the present study, in order to collect information from three standard questionnaires 

of organizational learning, Kohtamäki et al. (2012), the clan and Hierarchical Culture Questionnaire of 

Lee et al. (2016) and the Technical Capabilities Questionnaire. Mao et al.'s (2016) knowledge collection 

was used on a five-point Likert scale. In order to determine the face validity of the questionnaires, 10 

experts, experts and professors of sports management in this field were used, as the appearance and 

content of the questions in the opinion of the professors was such that they could understand the concepts 

Assess the researcher's opinion. Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the 

questionnaires. In this study, Kolmogorov-Smirnov test was used to analyze the data in order to detect the 

normal distribution of data and structural equation modeling and path analysis using SPSS22 and PLS 

software. 

Findings: The findings show that hierarchical culture has a significant negative effect on organizational 

learning. However, clan culture and knowledge technology capabilities have had a significant positive 

effect on predicting organizational learning behavior. 

Conclusion: In sports and youth departments, by upgrading the capabilities of knowledge technologies, 

creating an appropriate organizational culture has helped to increase and improve organizational learning 

in the organization and sports and youth departments in order to become A learning organization takes 

action. In fact, heads of sports and youth departments can increase teamwork and employee commitment 

by creating an organization with a friendly and intimate environment and promoting clan organizational 

culture. Also, by improving the capabilities of knowledge technology, they can increase and improve the 

organizational learning of employees. 

 

 

Keywords: Organizational Culture, Knowledge Technology Capability, Organizational Learning 
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 تفريحي شهروندان شهر تهران-درمشارکت به فعاليت ورزشيهای شخصيتي  تأثير ويژگي

 3، علي خزائي2، مهيار رسولي1شکوفه گنجي

 .کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه تهران1

 کي ) نويسنده مسئول ( غيردولتي ايوان-.دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه غيرانتفاعي2

 يريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبائي. کارشناس ارشد مد3

 

 چکيده

شود که با هم  مشارکت در ورزش شامل شرکت آگاهانه افراد به صورت مشارکت کننده و يا تماشاچي تعريف مي مقدمه و هدف:

که  طوری . به(1386شود )کشکر و احساني،  ها مبادله مي های اجتماعي نيز ميان آن ارتباط متقابل دارند و در اثر اين روابط پاداش

های اجتماعي بيشتر دارای ماهيتي تفريحي آزادانه و انتخابي بوده و همين امر سبب  مشارکت ورزشي افراد در غالب گروه

(. با توجه به 1380گيری اثرات مختلف آن از قبيل سالمت جسماني و رواني لذت بخشي و با نشاط بودن شده است )گروسي،  شکل

های جمعيتي گسترش  های جمعيتي خاص نيست بلکه به تمام رده ورزش توسعه آن محدود به رده بدني و اهميت اهداف تربيت

تحليل  (. برای2006؛ بال و همکاران، 1386اند )آتش روز،  يافته است و افراد در هر سن و رده در قالب يک گروه گنجانده شده

محيط و رفتار فردی و  ،های افراد اهداف و انگيزه ،و عقايدها  مشارکت ورزشي اقشار مختلف در هر جامعه بررسي سه عامل ويژگي

(. در حال حاضر، بسياری از روانشناسان معتقدند ساخت اصلي شخصيت 2003بوآتنگ و همکاران، -آمپوفوگروهي ضروری است )

رخ شود نيم ارند و ميد سروکار(. همه افراد با اين پنج عامل 1387شود )محمدی،  مي آدمي به وسيله پنج صفت کلي، نشان داده 

ت ها را که متشکل از اين پنج عامل است ترسيم کرد. بر اساس اين مدل، شخصيت از پنج بُعد اصلي تشکيل شده اسشخصيتي آن

( )دی فريوت و Cي )شناسفهو وظي( Aی )، سازگار(O) 3پذيری، انعطاف(E) 2يگراي، برون(N) 1روان نژندیکه عبارتند از 

بين شخصي هستند، ي گرايي و سازگاری، به صفات شخصيتي که دارای ماهيتاز اين پنج عامل، دو عامل برون (.2004، 4همکاران

گيرد )مک ها، به شکلي جامعه پسند را دربر ميتکانه گرا و نيز کنترلشناسي، اساساً، صفات رفتاری هدف مربوطند. عامل وظيفه

تفريحي -های شخصيتي درمشارکت به فعاليت ورزشي تأثير ويژگيسي پژوهش حاضر برر(. هدف 2007، 5هي، اهلر و باکالت

 شهروندان شهر تهران بود. 

همبستگي  -های توصيفيها در زمره پژوهشپژوهش حاضر از دسته تحقيقات کابردی و از نظر شيوه گردآوری داده روش تحقيق:

های ورزشي باشد که به نوعي در فعاليتکليه افرادی مي آماری اين تحقيق شاملجامعه قرار دارد که به صورت ميداني انجام شد. 

گيری با توجه به اينکه جامعه آماری کنند. روش نمونهشهر تهران به صورت تفريحي، اوقات فراغت، سالمتي شرکت مي 5در منطقه 

گيری تصادفي ساده ش نمونههای ورزشي تفريحي، اوقات فراغت و ... بوده از روتحقيق شامل کليه افراد شرکت کننده در فعاليت

آوری استفاده شد. بدين صورت که با توجه به شناسايي افراد ابزار تحقيق به صورت تصادفي جهت پاسخگويي بين آنها توزيع و جمع

                                                           
1. Neuroticism 
2. Extraversion 
3. Openness to Experiences 
4. De Fruyt et al 

5. Mcghee, Ehrler & Buckhalt 
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پرسشنامه  آوری شده و جهت بررسي مورد استفاده قرار گرديد.پرسشنامه جمع 341گرديد. پس از حذف موارد ناقص تعداد 

باشد. همچنين به منظور سؤال مي 60( است که شامـل 1992) کریو مک ستااک NEO-FFIفرم کوتاه عوامل شخصيتي  استاندارد

ها  های ورزشي سئواالتي در مورد ميزان فعاليت آنها در هفته پرسيده شد. روايي پرسشنامهسنجش ميزان مشارکت افراد در فعاليت

های آماری همبستگي (. از روشα=83/0فاده از ضريب آلفای کرونباخ بدست آمد )در پژوهش های پيشين تأييد و پايايي با است

-اسپيرمن و پيرسون، رگرسيون خطي ساده و چندگانه استفاده گرديد. محقق برای تحليل اطالعات و محاسبه نتايج از بسته نرم

 گردد.استفاده مي SPSS Ver 22افزاری 

رنجوری با مشارکت  ها؛ نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن نشان داد که بين مؤلفه روان داده با توجه به نرمال نبودن توزيعها:  يافته

پذيری با مشلرکت ورزشي  (؛ مؤلفه انعطافr=459/0های ورزشي ) گرايي با مشارکت در فعاليت (، مؤلفه برونr=-305/0ورزشي)

(374/0=r( ؛ مؤلفه سازگاری با مشارکت ورزشي)181/0=r)شناسي با مشارکت در فعاليت و مؤلفه وظيفه ( 191/0های ورزشي=r )

 وجود دارد.  99/0ارتباط معنادار در سطح اطمينان 

پذيری، سازگاری گرايي، انعطافرنجوری، برونهای شخصيتي روانهای تحقيق نشان داد بين ويژگيهمانطور که يافتهگيری:  نتيجه

های ورزش ارتباط معناداری وجود دارد که اين ارتباط بين ران در فعاليتشهر ته 5شناسي با مشارکت شهروندان منطقه و وظيفه

های ورزش همگاني اين ارتباط مثبت و مستقيم های شخصيتي با فعاليترنجوری و فعاليت ورزشي معکوس و بين بقيه ويژگيروان

ن بيشتر را در طول هفته به ورزش اختصاص رنجوری در بين کساني که زماتر بودن ميزان روانبود، و همچنين با عنايت به پايين

پذيری در اين افراد باالتر بود شايد بتوان شناسي و انعطافگرايي، سازگاری، وظيفهداده بودند و با توجه به اينکه ميزان برون

شناسي گاری و وظيفهگرايي، سازهای شخصيتي پيشنهاد کرد و يا با تقويت ويژگي برونهای ورزشي را برای بهبود اين مولفهفعاليت

 رنجوری افراد بيشتری را به سوی ورزش جلب کرد.و آموزش در کنترل استرس و اضطراب و کاهش روان

 

 ويژگي شخصيتي، ورزش همگاني، مشارکت ورزشي، ورزش شهروندی کلمات کليدی:
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Abstract 

Participation in sports includes the conscious participation of individuals as participants or spectators who 

are related to each other and as a result of these relationships, social rewards are exchanged between them 

(Kashkar and Ehsani, 2007). So that the participation of individuals in sports in most social groups has a 

free and selective recreational nature and this has led to the formation of its various effects such as 

physical and mental health, enjoyable and cheerful (Grossi, 2001). Due to the importance of the goals of 

physical education and sports, its development is not limited to specific demographic categories but has 

spread to all demographic categories and people of all ages and categories are included in a group (Atash 

Rooz, 2007; Bal et al., 2006). To analyze the sports participation of different strata in each society, it is 

necessary to examine the three factors of characteristics and beliefs, goals and motivations of individuals, 

environment and individual and group behavior (Ampofu-Boateng et al., 2003). At present, many 

psychologists believe that the main structure of human personality is shown by five general attributes 

(Mohammadi, 2008). Everyone deals with these five factors, and their personality profile, which consists 

of these five factors, can be drawn. According to this model, personality is composed of five main 

dimensions, which are neuroticism (N), extraversion (E), flexibility (O), adaptability (A) and 

conscientiousness (C) (DeFriut). Et al., 2004). Of these five factors, two factors of extraversion and 

adaptation are related to personality traits that are interpersonal in nature. The conscientious factor 

essentially encompasses goal-oriented behavioral traits as well as impulse control in a societal way 

(McHee, Ehler, & Bakalt, 2007). The purpose of this study was to investigate the effect of personality 

traits in participation in sports and recreational activities of citizens of Tehran. 

 

Keywords: personality traits, public sports, sports participation, citizenship sports 
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 وکارهای ورزشي کسبهای بازاريابي و عملکرد مالي  شايستگيتبيين رابطه 

2، نوشين بنار1*مجتبي مرادی
 

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه گيالن -1

 استاديار گروه مديريت ورزشي دانشگاه گيالن -2

 

 چکيده

 و نژاد يميابراه) هستند رو به روهای مالي  از جمله بحران یدايز یهاچالش با ها سازمان امروز، يرقابت طيمح درمقدمه و هدف: 

 عميقي درک بايد رقباء بين در خود رقابتي مزيت حفظ برای و رقابت صحنه در ماندن وکارهای ورزشي برای کسب (.1392 ،یقادر

 جذب کاهش موجب نهات نه فيضع عملکرد که چرا(. 1395باشند )منگلي، رضايي و صفا،  داشته خود عملکرد مالي روی بر

)گوا،  گردد يم زين يفعل مخاطبان و انيمشتر اعتماد رفتن انيم از باعث بلکه شود يمباشگاهای ورزشي  یبرا ديجد مخاطبان

دارند )بزاز جزايری،  نياز عملکرد مستمر بهبود به امروز رقابتي دنيای در پيشرفت و خود حيات حفظ ها برای سازمان (.2008

و متوسط  کوچک کارهای و کسب عملکرد تقويت و بهبود روی بر زيادی عوامل که است آن از ها حاکي ررسي(. نتايج ب1387

را  آن داشته و های بازاريابي روی شايستگي بر ای ويژه تأکيد نظران صاحب و محققان از بسياری ميان، اين در که تأثيرگذار هستند

 ارزش، با اب،يکم یها تيقابل يابيبازار یها يستگيشاگيرند.  مي نظر در کارها و کسب بقاء کننده تعيين عوامل ترين مهم از يکي

 یها يستگيشا اندکه داده نشان يتجرب مطالعات. استورزشي باشگاه های بدنسازی و ديگر  در سالن رينظ يب و ضيتعو غيرقابل

ارتباط تبيين هدف  پژوهش حاضر بابنابراين  (.2010 ،همکاران و ناث) کند يم فراهموکارها  ی کسببرا برتر يرقابت یايمزا يابيبازار

 انجام گرفته است.  های بدنسازی شهر قزوين های بازاريابي و عملکرد مالي باشگاه شايستگي نيب

آماری اين  روش اجرا ميداني است. جامعه نظر ازهدف کاربردی و  نظر ازهمبستگي، -نوی توصيفي نظر ازاين پژوهش  روش تحقيق:

برای تعيين حداقل نمونه الزم از روشي که توسط بارکالی و باشد.  مي های بدنسازی شهر قزوين باشگاه رانيمدمل شا پژوهش

برای تعميم نمونه . ارائه شده است، استفاده گرديدسازی معادالت ساختاری  مدل(، جهت تعيين حداقل نمونه در 1995) همکاران

 120آوری و در نهايت  عدد جمع 122توزيع و  های بدنسازی شهر قزوين ان باشگاهمديرپرسشنامه در ميان  135به جامعه پژوهش، 

 هایافزاربا استفاده از نرمها نيز  همچنين روايي و پايايي ابزار پژوهش مورد تأييد قرار گرفت. داده تحليل شد. و پرسشنامه تجزيه

 مورد تحليل قرار گرفتند. اس ال اس و پي اس پي اس

های بدنسازی  باشگاهبازاريابي و عملکرد مالي های  شايستگيداری ميان  يو معن مثبترابطه تحقيق نشان داد که  نتايجها:  يافته

(66/0 = , r024/10=t) های بازاريابي شامل خدمت به مشتری، حسگری  بعد شايستگي 3. همچنين به ترتيب بين هر وجود دارد

 داری وجود دارد. د مالي ارتباط مثبت و معني( با عملکرCRMبازار و مديريت ارتباط با مشتری )

ها،  های بدنسازی مؤثر است. اين شايستگي های بازاريابي بر عملکرد مالي باشگاه ها حاکي از آن است که شايستگي يافتهگيری:  نتيجه

 رضايت و فاداریو و جديد مشتريان جذب درو قيمت  نظرکيفيت از متمايز محصولي ايجاد با مشتريان به دهي خدمتاز طريق 

های محروم بازار  دهد به شناسايي بخش باشند. از منظر رشد درآمد، قابليت حسگری بازار به يک باشگاه اجازه مي مي ثرؤم مشتريان

                                                           
* نشاني الکترونيکي نويسنده مسئول:     mojmoraaadi733@gmail.com 
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های محروم و يا ناراضي اهداف خوبي  اند، بپردازد و اين بخش و کساني که ممکن است رقبا در برآوردن نيازهای آنان کم کار بوده

ديريت ارتباط با مشتری موجب کارايي و باشند. همچنين از طريق م سيدن به رشد درآمد همراه با جذب مشتريان جديد ميبرای ر

وکار، بهبود  جديد کسب های افزايش فرصت، ارتباطي با مشتريان های در خدمات مشتری، يکپارچگي کانال اثربخشي بهبوديافته

توانند، با بکارگيری و تقويت  ها مي . مديران و صاحبان باشگاهشود مشتری ميبندی  طبقهو  عملکرد رقابتي و ها توانايي

کنند چرا که موجب افزايش درآمد و کاهش    های بازاريابي بيشترين ارزش را برای مشتريان و اعضای کانال خود فراهم شايستگي

 وکارشان و به طبع رشد سود خواهد شد. های کسب هزينه

 

 مديريت ارتباط با مشتری های بازاريابي، عملکرد مالي،  شايستگيزار، خدمت به مشتری، حسگری با کلمات کليدی:
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Abstract 

Introduction & Objective: In today's competitive environment, organizations face many challenges 

including financial crises (Ebrahimi Nejad and Ghaderi, 1392). To stay in the competitive field, and to 

maintain their competitive advantage among competitors, sports businesses must have a deep 

understanding of their financial performance (Mangali, Rezaei and Safa, 2016). This is because poor 

performance not only reduces the attraction of new audiences to sports clubs but also erodes the trust of 

existing customers and audiences (Goa, 2008). Organizations need constant performance improvements 

to maintain their duration and progress in today's competitive world (Bazaz Jazayeri, 2008). The findings 

denote that many factors affect the development and enhancement of small and medium business 

performances among which many researchers and experts have placed special emphasis on marketing 

competencies and consider it as one of the most important determinants of business survival. Marketing 

competencies include rare, valuable, irreplaceable and unique capabilities in body building clubs and 

other sport complexes. Empirical studies have shown that marketing competencies provide superior 

competitive advantage for businesses (Nath et al., 2010). Therefore, the present study aims to clarify the 

relationship between marketing competencies and financial performance of bodybuilding clubs in Qazvin. 

Research Method: This research is descriptive-correlative when considering its type, and it is applied in 

terms of purpose and field implementation in terms of method. The statistical population of this study 

includes the managers of Qazvin bodybuilding clubs. To determine the minimum required sample, the 

method proposed by Barclay et al. (1995) was applied and to determine the minimum sample in structural 

equation modeling was used. To generalize the sample to the research community, 135 questionnaires 

were distributed among the managers of Qazvin bodybuilding clubs, from which 122 were collected and 

finally 120 questionnaires were analyzed. The validity and reliability of the research tools were also 

confirmed. In addition to the data was analyzed using SPSS and PLS software. 

Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between marketing 

competencies and financial performance of bodybuilding clubs (t = 10.024, r = 0.66). Also, between 

financial performance and all three dimensions of marketing competencies, including customer service, 

market sensing and customer relationship management (CRM) exists a positive and significant 

relationship. 
Conclusion: The findings indicate that marketing competencies affect the financial performance of fitness 

clubs. These competencies are created by serving customers with products that are different in terms of 

quality and price, which in return are effective in attracting new customers and building customer loyalty 

and satisfaction. In terms of revenue growth, market sensing capabilities allow a club to identify 

disadvantaged segments of the market and those who other competitors may have been inadequate in 

meeting their needs. These disadvantage or overlooked potential customers can be considered as goals to 

reach revenue growth and attract new customers. Likewise, through management of customer relationship 

improved efficiency and effectiveness in customer service, integration of customer communication 



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

207 

 

channels, increased new business opportunities, improved capabilities and competitive performance, and 

customer classification can be seen. Managers and club owners by employing and strengthening their 

marketing skills can value customers and channel members in the most possible manner, as it will 

increase revenue and reduce their business expenses and, in turn, increase profits. 

 

Keywords: Market Sensing, Customer Service, Marketing Competencies, Financial Performance, 

Customer Relationship Management 
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 )مطالعه مقطعي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي اصفهان( های اجتماعي بر رويکرد مشارکت ورزشيتبيين تاثير شبکه

 2، رسول نظری1مليکا ايرواني
 دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه آزاد واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ايران؛.1

 ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ايران؛ دانشيار گروه مديريت ورزشي دانشکده علوم .2

 

های های اجتماعي توجه کمتری به دختران ورزشکار ايراني کرده و بيشتر بر فعاليتبا اين وجود در ايران، شبکه مقدمه و هدف:

های تران ورزشکار نيز تمايلي به تمرکز شبکهاند. البته توجه به اين نکته نيز ضروری است که اکثر دخورزشي مردان متمرکز شده

تواند بر زندگي شخصي ايشان تاثير گذارد يا مقايسه نامطلوب آنها با مردان های خود ندارند زيرا اين درنهايت مياجتماعي بر فعاليت

های دليل محدوديتهای اجتماعي بر فعاليت دختران ورزشکار در ايران، به (. همچنين تمرکز شبکه2015شود)فينک،ختم مي

گيرد و تصوير مطلوبي از مورد نمايش قرار پوششي و اعتقادات مذهبي، معموال در اذهان عمومي مورد استقبال زيادی قرار نمي

توانند تاثيرات مثبت بسيار های اجتماعي ميگرفتن فعاليت ورزشي دختران وجود ندارد. اين درحالي است که همانند مردان، شبکه

تحرکي و کاهش سن ابتال (. از طرفي ديگر با توجه به کم2018پتي و پوپ،(عاليت دختران و سالمت جامعه داشته باشندزيادی بر ف

ويژه برای دختران بيش از پيش اهميت يافته های ورزشي به(، مشارکت در فعاليت2015به بيمارهای ناشي از سبک زندگي)فينک،

های اجتماعي بر رويکرد مشارکت ورزشي دختران دانشجو در دانشگاه علوم پزشکي پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير شبکه .است

 اصفهان انجام شد.

آوری  های پژوهش، پيمايشي بود. برای جمععلّي و از نظر استراتژی-مطالعه مقطعي موجود يک پژوهش همبستگيروش تحقيق: 

آوری اطالعات از اعضای ای استفاده گرديد. برای جمعابخانهاطالعات پيرامون ادبيات موضوعي و پيشينه پژوهش نيز، از روش کت

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تشکيل  استفاده شد. جامعه آماری اين پژوهش را کليه دانشجويان دختر  نمونه آماری از پرسشنامه

 361ش هزار نفری برابر با مشغول به تحصيل بودند. طبق جدول مورگان حجم نمونه جامعه ش 1397در سال  نفر 5633داد که مي

، تعداد ها قابل استفاده بودن برخي از آن ها يا غير نامه پرسش بعضي ازاحتمال بازنگرداندن نظير  مسائليبا درنظرگرفتن  نفر است.

در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که به روش 1397پرسشنامه ميان دانشجويان دختر در نيمسال دوم دوره تحصيلي سال  380

اند، پرسشنامه صحيح که به صورت کامل تکميل شده 360. در نهايت توزيع شدفي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند، تصاد

-ساخته تاثير شبکهها با استفاده از پرسشنامه محققآوری دادهبازگردانده شدند که در تحليل نهايي مورد استفاده قرار گرفتند. جمع

شبکه اجتماعي)تلگرام، اينستاگرام، واتساپ و سروش(  4گويه و  16ورزشي دختران مشتمل بر های اجتماعي بر رويکرد مشارکت 

های در دو بخش تنظيم شده است. بخش اول که شامل اطالعات جمعيت شناختي نظير سن، وضعيت صورت گرفت. پرسشنامه

-باشد که با طيف پنج گزينهها ميز متغيرهای هر يک اتاهل و مقطع تحصيلي دانشجويان بوده است و  بخش دوم که شامل سوال

نفر اساتيد تربيت بدني و  15برای تعيين روايي، پرسشنامه پس از تهيه به رويت و تاييد  اند.گيری قرار گرفتهای ليکرت مورد اندازه

نفر از  30ماتي بر روی حوزه آی تي رسيد )روايي صوری و محتوايي(، پس از آن پايايي آلفای کرونباخ با استفاده از مطالعه مقد

و ميانگين واريانس  (10،2014داوری و رضازاده،)7/0از  يشپايايي ترکيبي، و آلفای کرونباخ بافراد جامعه ارزيابي و سنجيده شد. 

 مناسب در نظر گرفته شد. (8،1951کرنباخ،)5/0از  يشاستخراجي ب
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به دست  946/0دند و پايايي پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ اساتيد روايي صوری و محتوايي پرسشنامه را تأييد کرها: يافته

( 001/0<و پي 191/28های اجتماعي بر مشارکت ورزشي دختران تاثير معناداری داشت)تي=آمد. نتايج پژوهش نشان داد که شبکه

عامالت اجتماعي صورت گرفت. گيری هويت شخصي و بهبود تکه اين تاثير به واسطه جذب حمايت مالي، افزايش اطالعات، شکل

=پي( و پس از آن به ترتيب بر ابعاد 944/0های اجتماعي بيشترين تاثير را بر بعد هويت شخصي از مشارکت ورزشي)همچنين شبکه

اطالعات، حمايت مالي و تعامالت اجتماعي که تمامي اينها عوامل تشکيل دهنده رويکرد مشارکت ورزش دختران دانشجو در 

 وم پزشکي اصفهان بودند.دانشگاه عل

 گيریاندازه های برازش مدلابعاد متغيرها و شاخص-1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ورزشي اثر مثبتي يا منفي داشته باشند؛ عوامل توانند بر انگيزه دختران در شرکت در فعاليتعوامل مختلف ميگيری: نتيجه

(، و 2017اجتماعي)ثروپ، -(، عوامل رواني1392عوامل بهداشتي و تندرستي)احمدی و کارگر، انگيزه دهنده مشارکت شامل

باشد؛ و عوامل بازدارنده مشارکت شامل: کمبود حمايت ( مي2017های و مشکالت مختلف)ثروپ،پيشگيری و درمان بيماری

(، عامل مسئوليت)احمدی و 1392ی و کارگر،ها)احمد(، عدم توجه رسانه2014بويل و هلينس، .1392اجتماعي)احمدی و کارگر،

های جنسيتي)احمدی و (، تفاوت2014. بويل و هلينس،1392(، مسايل خانوادگي و فرهنگي)احمدی و کارگر،1392کارگر،

(، و عامل اقتصادی)احمدی و 2014. بويل و هلينس،2017. ثروپ،1392(، مسايل فردی و شخصي)احمدی و کارگر،1392کارگر،

( است. از ميان عوامل فردی و اجتماعي، انگيزه، ميل به موفقيت، آمادگي، رهايي انرژی، عوامل 2014بويل و هلينس، .1392کارگر،

يابي، تمايل به کارگروهي و تيمي به عنوان عوامل تاثيرگذار بر موقعيتي، تفريح و سرگرمي، گرايش به فعاليت گروهي، دوست

توان با استفاده از دهد که مينتايج اين پژوهش نشان مي (.2011يو و بين و يان،مشارکت ورزشي دختران معرفي شدند)وانگ و ل

های اجتماعي بر افزايش ميزان اطالعات ورزشي دختران، سهولت در برقراری ارتباط و تعامالت اجتماعي، ايجاد هويت شبکه

ان مشارکت ورزشي دختران را افزايش های ورزشي، تاثير گذاشت و بدين ترتيب ميزشخصي و جذب حمايت مالي جهت فعاليت

 داد. 

 های اجتماعي، مشارکت ورزشي، دانشگاه علوم پزشکي، جوانان، هويت شخصيشبکه کلمات کليدی:

پايايي ترکيبي  هاسازه

(7/0≤) 

ميانگين واريانس استخراجي 

(5/0≤) 

 آلفای کرونباخ

(7/0≤) 

 892/0 823/0 933/0 های اجتماعيشبکه

 943/0 613/0 952/0 رويکرد مشارکت ورزشي

 840/0 758/0 904/0 جذب حمايت مالي

 882/0 809/0 927/0 اطالعات 

 849/0 768/0 909/0 هويت شخصي 

 869/0 719/0 911/0 تعامالت اجتماعي
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Abstract 
The present study aimed to investigate the effect of social networks on participation in sport among 

female student in Isfahan University of Medical Sciences. This correlation-causal study was done through 

survey method. The statistical population consisted of female students of Isfahan University of Medical 

Sciences in year 1397(n=5633). Based on Krejcie and Morgan table, 380 female students were selected 

randomly. A researcher-made questionnaire was used for data collection. Structural equation method was 

used for data analysis. The reliability of the questionnaire was calculated 0.94 using Cronbach's alpha. 

The results showed that social networks had a significant effect on girls' sport participation(t=28.19, 

p≤0.001), which was influenced by obtaining financial support, increasing information, forming personal 

identity and improving social interactions. It was also shown that social networks mainly affected the 

personal identity dimension of sport participation(R
2
=0.891) and then had the most prominent influence 

on the dimensions of social interaction, information and financial support attraction, respectively. All of 

these factors were the constituents sport participation approach for female student in Isfahan university of 

Medical Sciences. The results of this study show that using social networks may increase female students' 

knowledge about sport, facilitate their communication and social interaction, improve their personal 

identity and help them getting financial support for sports activities, on the other hand, these all improve 

female students’ contribution in sports activties.  

 

Keywords: Social Networks, Sport Participation, University of Medical Sciences, Youth and Personal 

Identity 
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 های مديريتي و رهبری رفتارسياسي مديران ورزشيتبيين شاخص

 اکبر فريد فتحي-لقمان کشاورز-،راضيه ولي زاده

 دکترای مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور-استادتمام دانشگاه پيام نور-کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور

 

 قدرت فرد يک هایاولويت به شدن قائل برای و قدرت کسب برای سازمان يک در که است هاييفعاليت شامل يسياس رفتار مقدمه:

شد.  خواهد ظاهر بالفعل صورت به سازماني منافع بر فردی منافع سازمان در ثبات يا اطمينان عدم آن در که در موقعيتي طلب

عرصه های بسيار مهمي است که حکومت ها، افراد و سازمان های بين  ورزش يکي از ملزمات اساسي زندگي اجتماعي امروز و از

اجتماعي آن،همواره تمايل داشته اند تااز آن برای دستيابي به اهداف مورد نظر خود بهره -المللي با آگاهي کامل از ابعاد سياسي

زش بوده و مشاهده مي کنيم که عرصه ورزش برداری کنند. اکنون آشکارا شاهد تاثير تنشها و بحران های بين المللي و ملي بر ور

به تدريج به صورت محلي برای رقابت ها و رويارويي های کشورها و افراد سياسي درآمده است،چنان که در سياست گذاری ها بين 

ی بين المللي و ملي به صورت هدف مهمي در آمده و نقش بسيار با اهميتي را به خود اختصاص داده است. چنانکه درسياستگذار

 المللي و ملي به صورت هدف مهمي در آمده و نقش بسيار با اهميتي را به خود اختصاص داده است. 

 ورزشي است مديران سياسي رفتار رهبری و مديريتي هایشاخص از پژهش حاضر تبينهدف 

 شکل به که است تحليلي يفيتوص نوی از ها،داده آوریجمع نظر از و کاربردی نوی از هدف، بُعد اين پژوهش ازروش شناسي: 

های مختلف علوم ورزشي است. جامعه آماری پژوهش اعضای هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تکميلي رشته شده انجام ميداني

نفر به طور تصادفي برای  248نفر بود. که بر مبنای جدول مورگان  700آشنا با مفهوم رفتار سياسي و مديران ورزشي به تعداد 

سوالي استفاده شد که روايي  39قيق انتخاب شدند. برای دستيابي به اهداف تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته شده نمونه تح

نفر از متخصصين مديريت ورزشي رسيد و روايي سازه آن با تحليل عاملي تاييدی مورد بررسي و تاييد  17محتوايي آن به تاييد 

ها از روش محاسبه شد. برای تحليل داده 82/0آزمودني و با آلفای کرونباخ  30تي باپرسشنامه نيز در يک مطالعه مقدما شد. پاياني

های آماری توصيفي مانند جدول توزيع فراواني، فراواني و درصد و روش های آماری استنباطي از جمله  کلموگروف اسميرنف، 

و  20ستفاده از دو نرم افزار اس پي اس اس نسخه بندی فريدمن و با اتحليل عاملي تاييدی و اکتشافي با چرخش واريمکس، رتبه

 های پژوهش نشان داد عامل مديريتي و رهبری بر رفتار سياسي مديران ورزشي موثر است. آموس گرافيک استفاده شد. يافته

های های تيمميها و ناکاها متغيير مديريتي و رهبری موثر بر رفتار سياسي شامل پذيرش سهم خود در شکستيافته ها: طبق يافته

مختلف، پايبندی به توافقات و همکاری با ديگران، ايجاد انگيزه برای انجام امور محوله به کارکنان فدراسيون و طرح مسائل مهم 

 فدراسيون در شرايطي که اوضای مساعد است. 

 رهبران و مديران بنابراين هستند. رناپذي اجتناب پديدهای آنها برد، ميان از تواننمي سازمان در را سياسي رفتار گيری:نتيجه

 مزايای خود سازمان به طريق اين از و کنند تنظيم را سياسي هایاستراتژی بپذيرند، را سازمان سياسي بايد ماهيت اثربخش

 بسياری را برسانند. 
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Introduction: Political behavior includes activities in an organization to gain power and to prioritize a 

power seeker in a situation where uncertainty or instability in the organization of individual interests over 

the interests of the organization will appear. . Sport is one of the basic requirements of social life today 

and one of the most important areas that governments, individuals and international organizations with 

full awareness of its socio-political dimensions, have always tended to use it to achieve their goals. We 

are now clearly witnessing the impact of international and national tensions and crises on sports, and we 

see that the field of sports has gradually become local for competitions and confrontations between 

countries and politicians, as international and national policy-making has become an important goal and a 

very important role. It has become an important goal in international and national policy-making and has 

played a very important role. 
The purpose of this study is to explain the management and leadership characteristics of political behavior 

of sports managers 
Methodology: This research is of objective purpose in terms of purpose and descriptive-analytical in 

terms of data collection, which has been done in the field. The statistical population of the study was 700 

faculty members and graduate students of different sports sciences familiar with the concept of political 

behavior and sports managers. According to Morgan's table, 248 people were randomly selected for the 

research sample. To achieve the objectives of the research, a 39-item researcher-made questionnaire was 

used, the content validity of which was confirmed by 17 sports management experts, and the construct 

validity was examined and confirmed by confirmatory factor analysis. The end of the questionnaire was 

calculated in a pilot study with 30 subjects and Cronbach's alpha of 0.82. To analyze the data, descriptive 

statistical methods such as frequency distribution table, frequency and percentage and inferential 

statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov, confirmatory and exploratory factor analysis with 

varimax rotation, Friedman ranking and using two SP software SS version 20 and Amos graphics were 

used. Findings showed that managerial and leadership factors are effective on the political behavior of 

sports managers. 
Findings: According to the findings, the managerial and leadership variables affecting political behavior 

include accepting their share in the failures and failures of different teams, adhering to agreements and 

cooperating with others, creating motivation to do the tasks assigned to the employees of the federation 

and Raising important issues of the federation in a situation where the situation is favorable. 
Conclusion: Political behavior in the organization can not be eliminated, they are inevitable phenomena. 

Therefore, effective managers and leaders must accept the political nature of the organization, formulate 

political strategies, and thus bring many benefits to their organization. 
Sources: 

Jalali Farahani, Majid. (2014), A Study of Educational, Political and Sports Records of Senior Sports 

Managers of Iran and Selected Countries, Quarterly Journal of Strategic Management and Organizational 

Behavior Studies in Sports, First Year, No. 4, Winter. 
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Naqshbandi, Seyed Salehuddin Mirani, Kaveh, (2017) Validation of the Questionnaire راک Perception of 

Organizational Political Behavior. Sports Management Studies, No. 53. April and May 2009, pp. 156-139 

Shahr Sabz, Mojtaba (2015) A Study of the Relationship between Political Intelligence and Political 

Behavior of Managers and Deputies of the General Directorate of Sports and Youth and Officials of 

Sports Boards of Fars Province, Master Thesis, Payame Noor, Shahr-e Rey. 
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 دانش مديريتي آنانشغلي مديران باشگاه های ورزشي از تحليل تاثير پذيری موفقيت 

 

2مسعود نادريان جهرمي، اميرحسين لباف
 

 دانشيار گروه رفتار حرکتي و مديريت ورزش دانشگاه اصفهان -1

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه اصفهان -2

 مقدمه 

ارات ورزشکاران و شرکت کنندگان در برنامه های ورزشي، تجاری شدن ورزش ها، ارتقاء سطح آگاهي ها و باالرفتن سطح انتظ

تحوالت جهاني، افزايش هزينه های ورزشي و کمبود بودجه و همچنين مقررات دست و پاگير دولتي مديران باشگاههای ورزشي را 

خشند.  تحقيق حاضر بر آن داشته تا خود را با شرايط جديد تطبيق داده و مهارت های مورد نياز در عملکرد شغلي را بهبود ب

 يدر ورزش توسعه م تيريهراندازه که دانش مد تحليلي بر تاثير پذيری موفقيت شغلي مديران ورزشي از دانش مديريتي آنان است.

شوند. اغلب  يم يميقد عاًيسر ميکن يبه آن ها عمل م ايو  ميآموز يم يورزش تيريکه در علم مد يفرض ها و اصول شيپ ابد،ي

آورند. اکثر  يسال دوام م 30تا  20به مدت یراهبرد یها استيها و س ياز خط مش يدانند که تعداد کم يبه مبا تجر رانيمد

نحو  نيبه هم يورزش یها یزيو برنامه ر يو چه در سازمانده يچه در امور اجرائ يورزش تيريمد ی نهيموجود در زم یها هيفرض

 یسازمان ها و باشگاه ها یاداره  یو نحوه  تيريها در مد تياز فعال یمده ابخش ع ني(. با وجود ا2017، 1توهيلو و همکاراناست)

هر قدر  رانياساس مد ني. بر ارديگ يامروز را در بر نم یجامعه  یازهايو ن زمان اتيمقتض گريسال عمر دارد و د 50از شيب يورزش

است.  تيموفق ديدانش کل تيريش خواهد يافت. مدبرخوردار باشند، ضريب موفقيت سازمان نيز افزاي تياز دانش و علم روز مدير

گذارند و به  يم اريها و اهداف در اخت تيبه مأمور دنيرس یرا برا تيها و خالق يارزشمند از ارزش ها، مهارت ها، توانائ يمنابع رايز

ثبت  یمان ها و باشگاه ها براساز ،یاستراتژ نيياهداف و تع یزيبرنامه ر یبرا راني(. مد14شود.) يآن شانس و اقبال رها م یاتکا

آموزش موثر و  یبرا انيمرب ،در مسابقات تيموفق یبرا يورزش یها ميت شتر،يبهتر و سود ب جيها، کسب نتا تيرکوردها و فعال

بهبود  یبهبود عملکرد ورزشکاران و ورزشکاران برا یبرا يمتخصصان فن جه،يکسب نت یها و ورزشکاران در مسابقات برا ميت تيهدا

در حال  (. 2،2020تراويس و همکاراندارند ) ازين  يشده و تخصص ياز اطالعات و دانش سازمانده یبه مجموعه ا شانيهارت هام

 يعنيدهند.  يقرار م يابيمورد ارز يجهان ايو  یقاره ا ،یمنطقه ا اسيمق کيو در  يمل یرا فراتر از مرزها يورزش تيريحاضر مد

 (2020)3کلسوی و همکارانشود.  يم نييمصوب تع یعدم حصول به برنامه ها ايو  شرفتيپ یمبنا يجهان یشاخص ها و مالک ها

و دانش نظری  ي: اطالعات علمديبا عنوان ديدگاه کنشي ياد مي کند و مي گو راناز آگاهي های علمي و شايستگي های مدي

ورزش را برجسته  يرونيب طيو اثرگذار مح يمديران ورزشي در حکم ذره بيني مي ماند که با کمک آن مسائل و موضوعات اساس

پيچيده تر و گسترده تر شده و  زاز آن جايي که سيستم ورزش در جهان امرو (معتقدند1397ساعت  چيان و همکاران) .مي سازد

زش تحوالت به سرعت انجام مي شود مديراني که برای پست های مديريت ورزشي انتخاب مي شوند الزم است از نظر حرفه ای آمو

                                                           
1 - Thilo Kunkel, Daniel C. Funk and Daniel Lock 

2 - Travis Crickard, Diane M. Culver and Cassandra M. Seguin 

3 - Kelsey McEntyre, Matthew D. Curtner-Smith and Deborah S. Baxter 
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با آن  يورزش یکه هم اکنون سازمان ها ياز موضوعات ياست که ما به برخ يکاف (.1397ساعت چيان و همکاران، ديده باشند)

 یها وهيورزش و ش يورزش، تجارت جهان يالملل نيب استيشدن فرهنگ ورزش، س يمانند جهان ي. مسائلميمواجه هستند فکر کن

 ديمشاغل جد يو طراح ينيو کارآفر غاتيآموزش و تبل ،يدر خدمات ورزش تيفيبهبود ک و يو توقعات اجتماع ازهايکسب درآمد، ن

 یشده  تيو ترب ستهيکارآمد، شا تيريجاست که مد نيو صاحب نظران را به خود جلب کرده است.در ا يتوجه محافل علم يورزش

هر کدام از  یبرا رايرا داشته باشند. ز ييو کارا ياثر بخش نيشتريتوانند ب يخود م یها يستگيبر مهارت ها و شا هيبا تک يورزش

اثر بخش و مدون کامالً   یبرنامه ها یدر جهان امروز و اجرا يرقابت یبه برتر دنيرس یبرا يتيريمد یبه راه حل ها ازيمسائل فوق ن

 یجمع آور يعلم یا روش هارا به صورت منظم و ب کايبال آمر سيب ونيو پنجاه ساله فدراس کصديآمار  نيب يليباشد. ب يمشهود م

درصد، 15آمار با رشد باشگاه ها  جهيکرد. در نت ميتنظ نيشيپ یآمارها یتوسعه بر مبنا یبرا ونيفدراس دتدراز م یها استيو س

. دانش و آگاهي يک مدير از تحوالت علم افتي شيسه سال افزا يدرصد ط25 انيدرصد و تعداد تماشاچ18تعداد ورزشکاران 

کند. اما اين که تا چه ميزان دانش مديريتي مديران ورزشي  نپر رقابت امروز تضمي یاياند موفقيت وی در دنمديريت مي تو

 توانسته بر عملکرد شغلي آنان تأثير بگذارد موضوعي است که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است.

 : روش تحقيق

 

ير های تحقيق مشخص شده است. جامعه آماری شامل کليه همبستگي  است که  در آن روابط بين متغ–تحقيق حاضر توصيفي

 161بودند. نمونه آماری شامل  1399نفر( در سال  385مديران باشگاه ها و مربيان ورزشي فعال در ليگ های برتر شهر  اصفهان)

زيع گرديد. از دو پرسش نفر مربي( است که به صورت داوطلبانه انتخاب و پرسش نامه تحقيق بين آن ها تو 120نفر مدير و 41نفر)

سوال چهار گزينه ای و پرسش نامه  29نامه محقق ساخته برای جمع آوری اطالعات استفاده شد. پرسش نامه دانش مديران شامل 

گويه پنج گزينه ای از نوی ليکرت بود. روايي محتوايي دو پرسش نامه مورد تأييد اساتيد و صاحب نظران  38موفقيت مديران شامل 

و پرسش نامه موفقيت مديران  89/0فت و پايايي آن ها از طريق آلفای کرونباخ به ترتيب برای پرسش نامه دانش مديران قرار گر

 بدست آمد. 86/0

 يافته های پژوهش

 عملکرد شغليحيطه های  بردانش مديران نتايج ضريب رگرسيون  .1جدول 

استاندارد ضرايب غير حيطه های عملکرد  خطای معيار 
ضرايب 

رسيونرگ  
T ارزش   

ضريب 

 تعيين
 سطح معناداری

33/0 تصميم گيری  059/0  79/0  50/2  58/0  001/0  

23/0 برنامه ريزی  060/0  91/0  98/2  58/0  001/0  

38/0 سازماندهي  045/0  54/0  33/2  58/0  001/0  

99/0 روابط انساني  056/0  013/0  35/0  06/0  33/0  

42/0 نظارت و کنترل  009/0  66/0  34/2  58/0  001/0  

52/0 هدايت و رهبری  022/0  51/0  28/2  58/0  001/0  
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88/0 ارزشيابي  043/0  85/0  64/2  58/0  001/0  

معناداری  تاثيردانش مديران ورزشي بر تمامي حيطه های عملکرد شغلي آن ها، به جز حيطه روابط انساني، ، يکطبق نتايج جدول 

در صورتي که مديران نسبت به برنامه نويسي  بنابراين،. وانند در معادله رگرسيون باقي بمانندداشته و مي ت=05/0در سطح

برنامه  تصميم گيری، ورزشي آگاهي و دانش کافي داشته باشند مي توان انتظار داشت در حيطه های عملکرد شغلي خود يعني،

 ضريب تعيين نشان مي دهد کرد موفقيت آميزی داشته باشند.ارزشيابي عمل و هدايت و رهبری ،نظارت و کنترل سازماندهي، ،ريزی

احتمال عملکرد موفقيت آميز از سوی 58/0بر اساس دانش مديران ورزشي از  برنامه نويسي ورزشي، مي توان پيش بيني نمود که 

 جود دارد.ارزشيابي و و هدايت و رهبری ،نظارت و کنترل سازماندهي، ،برنامه ريزی تصميم گيری،آن ها در خصوص 

ارزشيابي از عملکرد شغلي آن ها  نظارت و کنترل و سازماندهي، ،برنامه ريزی بر حيطه هایامور اداری دانش مديران از  طبق نتايج 

معنادار  و هدايت و رهبری تأثير ، روابط انسانيتصميم گيری در حالي که بر حيطه های ،داشته =05/0 معناداری در سطح تاثير

آگاهي و دانش کافي داشته باشند مي توان انتظار داشت امور اداری  در صورتي که مديران نسبت به چگونگي انجام بنابراين،ندارد. 

ارزشيابي عملکرد موفقيت آميزی داشته  نظارت و کنترل و سازماندهي، ،برنامه ريزی در حيطه های عملکرد شغلي خود يعني،

احتمال 32/0، مي توان پيش بيني نمود که امور اداریبر اساس دانش مديران ورزشي از   ان مي دهدضريب تعيين نش باشند.

 ارزشيابي وجود دارد. نظارت و کنترل و سازماندهي، ،عملکرد موفقيت آميز از سوی آن ها در خصوص برنامه ريزی

 

 بحث و نتيجه گيری 

اند آثار سود بخشي برای سازمان و کارکنان به دنبال داشته و انگيزه های دانش و آگاهي مديران از نظام های جديد مديريت مي تو

کار و پيشرفت را در سازمان افزايش دهد. در اين مطالعه به اين موضوی در مورد مديران ورزشي پرداخته شد. يافته ها در زمينه ی 

يات برنامه های ورزشي و نحوه ی اجرای آن ها دانش مديران از  برنامه نويسي ورزشي نشان داد، در صورتي که مديران از جزئ

 دانش و آگاهي کافي داشته باشند، مي توان انتظار داشت که آن ها در عملکرد شغلي خود تصميمات صحيح و کم اشتباهي گرفته،

کارکنان و  سازماندهي مناسبي در سازمان و ،برنامه ريزی های آنها منطبق با اهداف سازمان و در جهت رشد و اعتالی آن بوده

 و نظارت و کنترل بدون خدشه دار نمودن منش و شخصيت کارکنان صورت گرفته همچنين چگونگي انجام وظايف وجود داشته،

ارزشيابي از عملکرد سيستم بر اساس  و در نهايت هدايت و رهبری با توجه به اهداف سازمان و رشد فزاينده سازمان انجام مي گردد

 خواهد گرفت.  اصل انصاف و عدالت انجام

بر تمامي حيطه های عملکرد شغلي آن ها نشان داد، ورزشکاران به  ميزان جذب ورزشکاريافته ها در خصوص دانش مديران از  

محسوب شده و شاخص معتبری برای ارزيابي عملکرد است. با توجه به تجاری شدن در ورزش عنوان منابع انساني استراتژيک 

کار نيازمند اتخاذ روش های نوين مي باشد. دانش در مورد چگونگي جذب و نگهداشت ورزشکاران ورزش ها شيوه های جذب ورزش

 گردد. روابط انساني، نظارت و کنترل سازماندهي، ،برنامه ريزی موجب عملکرد موثرتر مدير در حيطه های تصميم گيری، مي تواند

( در مطالعات خود نشان دادند که در مديران 2007همکاران) بدين سان مي توان شاهد يک سازمان پويا و موفق بود. گينهوس و

سازمان های موفق از دانش بااليي در خصوص جذب مشتری برخوردارند و همين موجب گرديده تا آنان عملکرد صحيح و مناسبي 

مديران موفق توصيف (آگاهي و شناخت نسبت به علم رهبری جديد را الزمه 2017توليهو و همکاران) .را در سازمان داشته باشند
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مي کند و آن را از مهم ترين ويژگي يک مدير اثر بخش مي داند. مطالعات وی نشان داد، مديران موفق از علم روز مديريت 

برخوردارند و آن را در عمل به کار مي گيرند. در اين پژوهش نشان داده شد که دانش و آگاهي مديران از علم روز مديريت روابط 

مثبت گذاشته و موجبات رشد سازمان و موفقيت آنان  تاثيربر همه ی حيطه های عملکرد شغلي مديران ی مي تواند رهبرانساني و 

رهبری برای مديران الزم است و بايد به آن نگاه جدی فراهم کند. اين يافته ها نشان مي دهد که دانش از علم پيشرفته مديريت و 

 بر حيطه هایروابط انساني يافته ها نشان داد دانش مديران در خصوص   نمود. داشت و بخصوص مديران جوان را به آن تجهيز

 ،برنامه ريزی بر حيطه هایامور اداری داشته، در حالي که  دانش آن ها از  تاثيرهدايت و رهبری   روابط انساني و تصميم گيری،

روابط ت آگاهي و شناخت کافي مديران از علم مديريت رد. اين يافته ها بر اهميدا تاثيرارزشيابي  نظارت و کنترل و سازماندهي،

( توانائي مديران ژاپني در برقراری روابط انساني موثر با مشتريان را بسيار باال 2020تراويس و همکاران) .است انساني و امور اداری

( نيز مديريت روابط 2020اران)کلسوی و همک.گزارش نموده و آن را از عوامل برتری سازمان ها و مديران آن ها توصيف مي کنند

انساني را الزمه ی حل تعارضات سازماني و افزايش سالمت سازماني گزارش مي دهد و آن را از خصوصيات مديران موفق معرفي 

برای اثر بخشي و موفقيت در سازمان بايد مشکالت کاری، نيازها و اولويت های ارزشي نيروهای تحت  ورزشييک مدير  .مي کند

را به درستي تجزيه و تحليل کرده و راه حل مناسب  اعم از مربيان، داوران، کارشناسان ورزشي و ورزشکاران و حتي تماشگران سرپرستي

برای آن ها پيدا نمايد و قضاوت صحيحي در مورد آن ها داشته باشد. با توجه به شاخص ها و مالک های تعيين شده در اين تحقيق 

، آشنايي با تحوالت جذب حاميان ماليموزشي با عناويني چون آشنايي مديران ورزشي با فرايندهای پيشنهاد مي شود که دوره های آ

ورزشي، آشنايي با مباني رفتارهای سازماني و آشنايي  اصول بازاريابيورزش در صحنه های بين المللي و محيط بيروني سازمان، آشنايي با 

 ت قرار گيرد.   در اولويشيوه های جذب و نگهداشت ورزشکاران با 

 منابع
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Abstract 

Introduction & Objective: Commercialization of sports, raising awareness and raising the level of 

expectations of athletes and participants in sports programs, global developments, increasing sports costs 

and lack of funding, as well as cumbersome government regulations have forced managers to Adapt to 

new circumstances and improve the skills required in job performance. The present study is an analysis of 

the impact of sports managers' career success on their managerial knowledge. 

Research Method: The present study is a descriptive-correlational study in which the relationships 

between research variables are determined. The statistical population includes all club managers and 

sports coaches active in the top leagues of Isfahan (385 people) in 1399. The statistical sample includes 

223 people (41 managers and 182 instructors) who were randomly selected, classified and research 

questionnaire was distributed among them. Two researcher-made questionnaires were used to collect 

information. The managers 'knowledge questionnaire includes 39 four-choice questions and the managers' 

success questionnaire includes 38 five-choice Likert items. The content validity of the two questionnaires 

was confirmed by professors and experts and their reliability was obtained through Cronbach's alpha for 

managers 'knowledge questionnaire of 0.89 and managers' success questionnaire of 0.86, respectively. 

Results: The results showed that managers' knowledge in the field of sports programming has a 

significant effect on all areas of their job performance, except human relations, at the level of α = 0.05. 

Managers' knowledge in the field of revenue and marketing methods has a significant effect on all areas 

of their job performance, except the area of evaluation, at the level of α = 0.05. Managers' knowledge of 

how to attract athletes and organize sports teams has a significant effect on all areas of their job 

performance at the level of α = 0.05. Managers' knowledge in the field of human relations has a 

significant effect on decision making, guidance and leadership at the level of α = 0.05. Managers' 

knowledge of administrative affairs has a significant effect on the areas of planning, organization, 

monitoring and control and evaluation at the level of = 0.05. 

Conclusion: Managers' knowledge and awareness of new management systems can have beneficial 

effects on the organization and employees and increase work motivation and progress in the organization. 

In this study, this issue was addressed to sports managers. Findings in the field of managers' knowledge of 

sports programming showed that if managers have sufficient knowledge of the details of sports programs 

and how to implement them, we can expect that they make the right decisions in their job performance. 

Made few mistakes, their planning is in accordance with the goals of the organization and in order to 

grow and improve it, there is proper organization in the organization and employees as well as how to 

perform tasks, monitoring and control without compromising the character and personality of employees 

Leadership and leadership is done according to the goals of the organization and the growing growth of 

the organization, and finally the evaluation of the performance of the system will be done based on the 

principle of fairness and justice. 

Keywords: managerial knowledge, sports managers, job success, coaches 
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 تحليل رفتار مشارکت ورزشي دانشجويان با رويکرد نظريه تکاملي
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 چکيده

منظور مديريت و ترويج فعاليت بدني و رفتار مشارکت ورزشي  پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش نظريه رفتاری، نظريه تکاملي به

قرار گرفته و به روش توصيفي انجام شد.  توسعه دانش کاربردیدانشجويان انجام شد. اين تحقيق از نظر هدف در زمرة تحقيقات 

کلية دانشجويان کشور که در هر مقطع و رشتة تحصيلي، مشغول به تحصيل بوده اند که با جامعة آماری پژوهش عبارت بود از 

پرسشنامه شامل  3ها،  آوری داده ها بصورت غيرتصادفي در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع نفر انجام شد. نمونه 400حجم نمونه 

منظور  طور اختصاصي به بهداشت جهاني که بهسازمان  (GPAQ)شناختي، بخش سوم پرسشنامة  پرسشنامة اطالعات جمعيت

های ورزشي طراحي شده است و پرسشنامة محقق ساخت نقش نظريه رفتاری تکاملي بر رفتار  سنجش مشارکت در فعاليت

ن آزمو، فريدمنبندی  رتبه آزمونها به وسيلة آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون،  ( انجام شد. دادهα=87/0مشارکت ورزشي )

T نتايج پژوهش حاضر نشان داد بين نظريه تکاملي با رفتار مشارکت خطي چندگانه تحليل شدند.  رگرسيون آزمونو  ستقلم

های اين نظريه در رفتار مشارکت ورشي شامل: ادامه نسل، آگاهي از نقش  بندی مولفه ورزشي رابطه معناداری وجود ندارد و اولويت

مي باشد. همچنين بنابر نظريه تکاملي، بين دو جنس مرد و زن در ميزان مشارکتشان در  ها در سالمت و انتخاب همسر عملکرد ژن

 فعاليت بدني و ورزش تفاوت چنداني وجود ندارد.

 

 ورزش -نظريه رفتاری  -مديريت ورزش  -فعاليت بدني  -رفتار ورزشي  -ترويج ورزش ها:   کليد واژه
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the role of behavioral theory, evolutionary theory in order to 

manage and promote physical activity and sports participation behavior of students. In terms of purpose, 

this research is in the category of applied knowledge development research and was conducted by 

descriptive method. The statistical population of the study was all students in the country who have been 

studying in any degree and field of study, which was done with a sample size of 400 people. Samples 

were randomly selected. Data collection tools: 3 questionnaires including demographic information 

questionnaire, the third part of the questionnaire (GPAQ) of the World Health Organization which is 

specifically designed to measure participation in sports activities and a questionnaire to develop the role 

of evolutionary behavioral theory on sports participation behavior (α = 0.87 ) Done. Data were analyzed 

by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, Friedman ranking test, independent t-test and 

multiple linear regression test. The results of the present study showed that there is no significant 

relationship between evolutionary theory and sports participation behavior and prioritizing the 

components of this theory in sports participation behavior includes: generation continuation, awareness of 

the role of genes in health and spouse selection. Also, according to evolutionary theory, there is not much 

difference between men and women in their participation in physical activity and sports. 

 

Keywords: Sports Promotion - Sports Behavior - Physical Activity - Sports Management - Behavioral 

Theory – Sports 
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بدني استان  تحليل نقش ميانجي رضايت شغلي در رابطه با سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي کاری)مورد مطالعه: معلمان تربيت

 مازندران(

 3،حسين جاگراني2، مراد رومياني1ميناگندمي

 ريت ورزشي دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسي ارشد مدي -1

 کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي تهران -2

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه تهران -3

 

 چکيده

ستند، با ی اين نيرو، افرادی ه دهنده ترين منابع هر سازماني، نيروی انساني آن است و عوامل تشکيل يکي از مهم:  مقدمه و هدف

شمار که در صورت رفع نيازهايشان و داشتن انگيزه کافي، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار خواهند  نيازهای بي

( پژوهش حاضر باهدف تحليل نقش ميانجي رضايت شغلي در رابطه با سرمايه اجتماعي و کيفيت 1394مقيمي و همکاران،)گرفت.

از احساسات و  یعبارت است از حد يشغل تيرضاانجام گرفته است.بدني استان مازندران(  معلمان تربيت  )مورد مطالعه: زندگي کاری

بدان  نياست، ا ييباال يشغل تيرضا یدارا ديگو يشخص م کي که يمثبت که افراد نسبت به شغل خوددارند. هنگام یها نگرش

برخوردار خواهد  ييباال تياز اهم ياجتماع هيحوزه سرما(. 1395ن،صمدی و همکارا) را دوست دارد شغلشمفهوم است که او واقعاً 

عنوان  همکاران در مدرسه به ريو سا ريتعامل سازنده با مد ازمنديخود ن يشغل فيانجام وظا یدسته از معلمان برا نيبود. چراکه ا

همکاران  ريبا سا یا ارتباطات شبکه توسعه ،يدر حوزه ورزش يجهت باال بردن دانش تخصص يعلم یها در انجمن تيعضو ه،گرو کي

درک افراد از  ،يزندگ تيفيبر اساس کباشد يم رهيو عملکرد مناسب و غ يبخش يمختلف جهت آگاه یدر مناطق و شهرها

ها از اهداف،  و با درک آن باشد يم کنند يم يکه در آن زندگ يارزش یها ستميو س يفرهنگ ی نهيدر زم ،يدر زندگ تشانيموقع

تحت  دهيچيپ یا وهياست که با ش عيوس ی مفهوم، با محدوده کي ،يزندگ تيفي، استانداردها و عالئقشان در ارتباط است. کانتظارات

اطرافش قرار  طيبا مح یفرد و روابط و يماعو روابط اجت يعدم وابستگ زانيم ،يشناخت روان تيوضع ،يسالمت جسمان ريتأث

مبدل شده  ايعمده در سرتاسر دن يموضوی اجتماع کيامروز به  ،یکار يزندگ تيفيمفهوم ک (.1398جعفری و همکاران ،دارد)

اهداف  نيتر ماز مه يکيصورت  به یکار يبود، در جامعه امروز بهبود زندگ يشخص يبر زندگ ديدرگذشته فقط تأک که ياست، درحال

 تيوپرورش از اهم آموزش ژهيو به يموزشآ یها امر در سازمان ني. ا (10: 1390رحمان،سازمان و کارکنان آن درآمده است )

 د.ريموردتوجه قرار گ يکار پژوهش کيضرورت در  کيعنوان  بهبنابراين توجه به اين مسائل مي تواند .برخوردار است یشتريب

 پيمايشي از نوی همبستگي  به –ها توصيفي  آوری داده روش تحقيق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه جمع روش تحقيق:

با استفاده از  بود بدني استان مازندران معلمان تربيتتمامي جامعه آماری اين پژوهش شامل .روش معادالت ساختاری مي باشد

 ،ها از سه پرسشنامه استاندارد آوری داده برای جمع.شد نفر انتخاب 302ای به حجم  گيری تصادفي ساده، نمونه روش نمونه

و معيار( ميانگين و انحراف ) روش های آمار توصيفي  SPSSده ها از نرم افزار ،برای تجزيه و تحليل داشد.  استفاده

 شد.استفاده   Amosافزار  نرم سازی روابط بين متغيرها مدل و برای( رسونيپ يآزمون همبستگ)استنباطي
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  ا:يافته ه

 های مربوط به روابط بين متغيرهای تحقيق )مدل ارتباطي( يافته-1جدول 

 سطح معناداری tمقدار  يبار عامل غيرهاارتباط بين مت

 001/0 385/4 401/0 کيفيت زندگي کاری ˂---سرمايه اجتماعي 

 001/0 822/8 690/0 رضايت شغلي ˂---سرمايه اجتماعي 

 001/0 402/3 284/0 کيفيت زندگي کاری ˂---رضايت شغلي 

(، سرمايه β=401/0( با ضريب مسير )Sig ،385/4=t=001/0های تحقيق سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي کاری ) بر اساس يافته

( و رضايت شغلي بر کيفيت زندگي کاری β=690/0( با ضريب مسير )Sig، 822/8=t=001/0اجتماعي بر رضايت شغلي )

(001/0=Sig ،402/3=t( با ضريب مسير )284/0=β .اثر مثبت معناداری دارند ) 

 باط بين سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي کاریاثر ميانجي رضايت شغلي در ارت -2جدول 

متغير 

 مستقل
 يرمستقيماثر غ اثر مستقيم متغير وابسته  متغير ميانجي       

سرمايه 

 اجتماعي
 - 69/0 - ---> رضايت شغلي --->

 - 28/0 کيفيت زندگي ---> رضايت شغلي ---> -

سرمايه 

 اجتماعي
 69/0*28/0=19/0 40/0 کيفيت زندگي ---> رضايت شغلي --->

 

 بر« رضايت شغلي»تأثير مثبت معناداری و  (β=69/0با ضريب مسير )« رضايت شغلي» بر« سرمايه اجتماعي»بر اساس نتايج 

توان گفت که سرمايه اجتماعي از طريق  بنابراين مي؛ ير مثبت و معناداری دارندتأث(، β=28/0با ضريب مسير )« کيفيت زندگي»

 بدني مازندران اثر مثبت معناداری دارد. شغلي بر کيفيت زندگي معلمان تربيتمتغير ميانجي رضايت 

 افزايش نيز آنان شغلي رضايت يابد افزايش کارکنان اجتماعي سرمايه اگر گفت توان مي تحقيق نتايج به توجه بانتيجه گيری: 

 . نمايد کمک معلمان کاری زندگي کيفيت تقويت به تواند مي. شود مي آنان وری بهره افزايش سبب درنهايت فرايند اين يابد مي

 رضايت شغلي، کيفيت زندگي کاری، سرمايه اجتماعي. کلمات کليدی:

 

 منابع 

 

(.ارتقا سطح تعهد سازماني در سازمان های مردم نهاد: 1395صمدی ميارکالئي ،حسين ؛ صمدی ميارکالئي ،حمزه ) .1

-133( ،صص 8) 3مجله جامعه شناسي نهادهای اجتماعي ،  .ت ساختاریتبيين نقش راهبردی رضايت شغلي از طريق مدل معادال

157. 
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 وری بهره و اجتماعي سرمايه ارتباطي مدل طراحي(. 1398) لقمان ، کشاورز ؛ مرتضي ، صوفي رضايي ؛ ،علي جعفری .2

 .19-28صص ، 21 شماره. ششم دوره. ورزش در سازماني رفتار مديريت مطالعات. ورزش و جوانان وزارت

.24-28پژوهشي ، تهران: انتشارات ترمه. صص: رويکردی مديريت و (. سازمان1394. مقيمي ، سيد محمد )3  

4. Rahaman, H. M. S. (2012).Organizational commitment, perceived organizational support, and job 

satisfaction among school teachers: Comparing public and private sectors in Bangladesh. South Asian 

Journal of Management, 19(3), 7-17 
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Abstract 
Introduction & Objective: One of the most important resources of any organization is its human 

resources and the constituent factors of this force are people with numerous needs who will use their 

talents and skills in the service of the organization if their needs are met and they have sufficient 

motivation. (Moghimi et al., 2015) The present study was conducted to analyze the mediating role of job 

satisfaction in relation to social capital and quality of work life (Case study: physical education teachers 

in Mazandaran province). Job satisfaction is a range of positive emotions and attitudes that People have 

their own jobs .When a person says that he has high job satisfaction, it means that he really loves his job 

(Samadi et al., 2016). The field of social capital will be of great importance. Because in order to perform 

their job duties, this group of teachers needs constructive interaction with the principal and other 

colleagues in the school as a group, membership in scientific associations to increase specialized 

knowledge in the field of sports, development of network connections with other colleagues in different 

regions and cities for awareness. It is based on the quality of life, people's understanding of their position 

in life, the cultural context and value systems in which they live, and is related to their understanding of 

their goals, expectations, standards and interests. Quality of life is a concept with a wide range that in a 

complex way is affected by physical health, psychological status, degree of independence and social 

relationships and relationships with the environment (Jafari et al., 1398).The concept of quality of work 

life has become a major social issue around the world today, while in the past it was only an emphasis on 

personal life, in today's society improving work life has become one of the most important goals of the 

organization and its employees (Rahman, 1390: 10 ). This is more important in educational organizations, 

especially education. Therefore, attention to these issues can be considered as a necessity in a research 

work. 

Keywords: Job Satisfaction, Quality of Work Life, Social Capita 

Research Method: The method of this research is applied in terms of purpose and in terms of data 

collection is descriptive-survey of correlation type by structural equation method. The statistical 

population of this study included all physical education teachers in Mazandaran province using simple 

random sampling method, sample A total of 302 people were selected. Three standard questionnaires 

were used to collect data. For data analysis, SPSS software was used for descriptive statistics (mean and 

standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation test) and for modeling the relationships 

between variables, Amos software was used. 

 

 

Finding: 

Table 1 - Findings related to the relationships between research variables (communication model)Finding: 
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Relationship between variables 
Factor 

load 
t sig 

Social capital  ---˂ quality of working 

life 
401/0  385/4  001/0  

Social capital  ---˂ job satisfaction 690/0  822/8  001/0  

job satisfaction  --˂ quality of working 

life 
284/0  402/3  001/0  

 

Based on the findings of social capital research on quality of working life (Sig = 0.001, t = 4.385) with 

path coefficient (β = 0.401), social capital on job satisfaction (Sig = 0.001, 8.822) t) with path coefficient 

(β = 0.690) and job satisfaction have a significant positive effect on quality of work life (Sig = 0.001, t = 

3.402) with path coefficient (β = 0.284). 
Table 2: The mediating effect of job satisfaction on the relationship between social capital and quality of 

working life 
Independent 

variable 
       Mediator 

variable 
 Dependent 

variable 
Direct 

effect 
Indirect effect 

Social capital <--- 
Job 

satisfaction 
<--- - 69/0  - 

- <--- 
Job 

satisfaction 
<--- 

quality of 

working 

life 
28/0  - 

Social capital <--- 
Job 

satisfaction 
<--- 

quality of 

working 

life 
40/0  19/0=28/0*69/0  

 

Based on the results of "social capital" on "job satisfaction" with path coefficient (β = 0.69) a significant 

positive effect and "job satisfaction" on "quality of life" with path coefficient (β = 0.28), a positive and 

significant effect have; Therefore, it can be said that social capital has a significant positive effect on the 

quality of life of physical education teachers in Mazandaran through the mediating variable of job 

satisfaction. 
Conclusion: According to the research results, it can be said that if the social capital of employees 

increases, their job satisfaction will also increase. This process will ultimately increase their productivity. 

It can help strengthen the quality of work life of teachers. 
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 QSPM تدوين سند راهبردی فدراسيون ورزش کارگری براساس الگوی

 علي سلطان پور

 دانشجوی دکتری مديريت ورزشي

 

. اين تحقيق بود QSPM هدف کلي پژوهش حاضر تدوين سند راهبردی فدراسيون ورزش کارگری براساس الگوی: مقدمه و هدف 

 . مي باشد از لحاظ هدف از نوی تحقيقات کاربردی

، تحليلي است که در حيطه مطالعات استراتژيک انجام شده  روش تحقيق حاضر از نوی تحقيقات توصيفي يق :روش تحق

های استاني و نفر و روسای هيئت 13اعضا و کادر اجرايي فدراسيون ورزش کارگری به تعداد جامعه آماری اين تحقيق را است.

 10ن مربيان ، داوران و ورزشکاران حوزه ورزش کارگری به تعداد نفر و همچني 34انجمن های تحت پوشش فدراسيون به تعداد 

. و با توجه به محدوديت جامعه آماری، نمونه آماری به صورت کل شمار انتخاب گرديد  نفر بود 57که در مجموی  ندنفر تشکيل داد

ر و جداول استفاده شده است. در بخش ها از شاخصهای توصيفي فراواني، ميانگين، انحراف معيا برای تجزيه و تحليل توصيفي داده

 فريدمن استفاده گرديد. رتبه بندیآمار استنباطي به منظور رتبه بندی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها از آزمون 

های نتايج اين تحقيق نشان داد که از بين نقاط قوت فدراسيون ورزش کارگری، برنامه ريزی و زمان بندی مناسب رقابت   يافته ها :

(و نحوه ارزيابي عملکرد هيأت های ورزش کارگری به جهت انتخاب  15/15)کارگری در طول سال دارای بيشترين ميانگين

باشند. از بين نقاط ضعف فدراسيون ورزش کارگری، تعامل کافي و  (مي46/10)هيأتهای برتر در طول سال دارای کمترين ميانگين 

و استفاده مطلوب و بهينه کارگران از امکانات (59/13)يون جهاني بيشترين ميانگين مناسب فدراسيون ورزش کارگری با فدراس

باشند. از بين فرصت های فدراسيون ورزش کارگری، تأثير  مي(75/10)ورزشي کارگری در سطح کشور دارای کمترين ميانگين

(و در اختيار قرار دادن مجموعه  39/15)ين عوامل انگيزشي در جهت مشارکت کارگران در رويدادهای ورزشي دارای بيشترين ميانگ

د. از نباش (مي 11/10)های رفاهي ،تفريحي به کارگران و خانواده آنان توسط مديران حوزه ورزش کارگری دارای کمترين ميانگين 

غير  ، کمبود انجمن های ورزشي متناسب با حوزه ورزش کارگری و حضور انجمن های بين تهديدهای فدراسيون ورزش کارگری

(و وجود نيروهای متخصص و با دانش در بخش سياستگذار ورزش  22/14)ضروری در بدنه فدراسيون دارای بيشترين ميانگين

داخلي و خارجي مشخص کرد که موقعيت فعلي  نمره ماتريس ارزيابي عواملباشند.  (مي 68/10)کارگری دارای کمترين ميانگين 

های تدافعي  رو فدراسيون ورزش کارگری بايستي اغلب از استراتژی از اين. داردقرار WTفدراسيون ورزش کارگری در منطقه

 .استفاده نمايد

 

 QSPM : سند راهبردی، فدراسيون ورزش کارگری، الگویهای کليدی واژه
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Framing the Strategic Plan of Federation of Workers Sports (FAWSI) According to the QSPM 

Pattern 

Ali Soltanpour 

PhD Student of Sport Management 
 

Introduction and goals: the leading goal of the current research goes around framing the strategic plan 

of FAWSI according to QSPM pattern. From this perspective the current research is considered as an 

applied research. 

Research Methodology: this research used descriptive-analytical methodology implemented in the area of 

strategic studies. The statistical society of this study includes the administrative staffs of FAWSI (13 

MEMBERS), the head of the provincial boards and head of sports Associations (34 members) and 

coaches, referees and athletes as well (10 members); the total number 57. Considering the limited 

statistical society, the statistical sample selected as total count.  In order to descriptively analyse the data 

we utilised the descriptive indexes of frequency, average, standard deviation and tables. In the inferential 

statistics section and in order to rank the strengths, weaknesses, opportunities and threats we applied 

Friedman Ranking Test. 

Findings: the results of the current research depicts that amongst the strength points of the FAWSI, the 

panning and timing of the workers sport competitions during the calendar year has got the most average 

(15/15) and performance evaluation method and pattern of the provincial boards which led to selection of 

the top boards by FAWSI in each year has got the least average (10/46). Amongst the weakness points of 

the FAWSI, adequate and appropriate interaction of FAWSI with World Federation has got the most 

average (13/59) and workers optimal and desired use of workers sports facilities nationwide has got the 

least average (10/75). ). Amongst the opportunities of the FAWSI, the influences of the motivational 

factors in line with participation of the workers in sport events has got the most average (15/39) and 

providing the welfare and recreational complexes for the workers and their families by managers and 

directors responsible for workers sports has got the least average (10/11). Amongst the threats of the 

FAWSI, lack of adequate sport associations related to the workers sports area and presence of non-

essential associations in the structure of the Federation has got the most average (14/22) and existence of 

knowledgeable experts in the policy making section of workers sports has got the least average (10/68). 

Evaluation matrix score of the internal and external factors indicated that the current status of FAWSI is 

positioned at the WT area. Therefore, FAWSI should mostly exploit the defensive strategy.  
 

Key Words: Strategic Plan, Federation of Amateur and Workers Sports (FAWSI), QSPM Pattern 
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 محور: ديدگاهي جامع -های تفريحي فناوری تدوين مدل بازاريابي ورزش

 4چيان ، هاشم کوزه3، مرجان صفاری2*، رسول نوروزی سيد حسيني1جواد فسنقری

 تهران، ايران . دکتری مديريت ورزشي، دانشگاه تربيت مدرس1

 . استاديار مديريت ورزشي،  دانشگاه تربيت مدرس تهران، ايران2

 . استاديار مديريت ورزشي،  دانشگاه تربيت مدرس تهران، ايران3

 . استاد  مديريت ورزشي،  دانشگاه تربيت مدرس تهران، ايران4

 

 چکيده

 نيرو سه اين. اند شده ها زمينه همه در بازاريابي فرآيندهای به تر بيش  توجه باعث عمده نيروی سه جهان، سطح درمقدمه و هدف. 

. سياسي جغرافيايي تغييرات روند. 3 و اجتماعي اقتصادی تغييرات روند. 2 جهان، سطح در فناوری ی توسعه روند. 1 از عبارتند

 هدف .باشد مي فناوری توسعه به وجهت جهان، سطح در کشورها اقتصادی رقابت توان افزايش برای فاکتورها ترين مهم از يکي امروزه

 .است محور فناوری تفريحي های ورزش بازاريابي مدل تدوين حاضر پژوهش از

 روش از عميق های مصاحبه انجام برای گيری نمونه جهت تحقيق، اين در. است گرفته انجام کيفي بصورتپژوهش  روش تحقيق.

 تحصيالت دارای افراد از هم تا شده سعي عميق های مصاحبه جهت آماری نهنمو انتخاب در. است شده استفاده هدفمند گيری نمونه

 محقق های شاخص. شود استفاده ورزشي های سازمان در مديريتي تجربيات دارای افراد از هم و( علمي هيأت اعضای) آکادميک

 با آشنا افراد ورزش، در نوين های فناوری با آشنا افراد نوين، های فناوری با آشنا افراد آماری، جامعه ميان از گيری نمونه جهت

 سابقه دارای افراد تفريحي، های ورزش های زمينه در شده تأليف پژوهشي – علمي مقاله و کتاب دارای افراد ورزش، مديريت

 ندسيمه حوزه متخصصان و نوين های فناوری و تفريحي های ورزش امر در کاری تجربه دارای افراد تفريحي، های ورزش در تدريس

 کالرک، و براون) مضامين تحليل روش از کيفي های داده تحليل منظور به .بودند ملي های تيم های رده مربيان همچنين و ورزش

 .شد استفاده( 2006

 را مهمي بسيار ی بازاريابانه های فعاليت بايد فناورانه و نوآورانه تفريحي های ورزش توسعه بهبود نتايج تحقيق نشان داد برایها.  يافته

 در بازاريابي مختلف ابعاد اساس بر را فناورانه و نوآورانه تفريحي های ورزش توسعه مسير نحوی به کدامشان هر که گرفت نظر در

. شود مي آغاز بازارگرايي با فناورانه و نوآورانه تفريحي های ورزش توسعه بازاريابي مسير بر اساس مدل بدست آمده،. دهند مي شرح

 و بازارشناسي يعني فناورانه و نوآورانه تفريحي های ورزش بازاريابي ديگر بُعد دو برای نيازی پيش يک عنوان هب مضمون اين

 خودش که شويم مي بازارسازی مرحله وارد ما بُعد، سه اين به توجه صورت در تحقيق مدل اساس بر. کند مي عمل بازارسنجي

 در دهد مي نشان تحقيق مدل که همانطور. کند مي عمل بازارگرمي و بازارداری يي،بازارجو ديگر ابعاد برای نياز پيش يک عنوان به

 بُعد در فناورانه و نوآورانه تفريحي های ورزش توسعه فوايد از توانيم مي بگذرانيم سر پشت موفقيت را مراحل اين بتوانيم صورتيکه

 .ببريم بهره بازارگرداني و بازارگردی

 تمامي بازار فناوری، آينده در. شد خواهد تبديل ورزش در داغ موضوی يک به فناوری بازار ديکنز ی آينده درنتيجه گيری. 

 و ها انسان تعامل افزايش حاضر حال در. کرد خواهد ساختاری تغييرات دچار را تفريحي های فعاليت بخصوص و ورزش های بخش
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 يعني امر اين. باشند مي ورزشي های محيط در فناوری از دهاستفا جديد های روش تسهيل حال در ای رايانه ی فناورانه تجهيزات

 با که است ضروری بسيار پس. فناوری توسط ورزش فعلي مرزهای از عبور طريق از فيزيکي و جسماني پيشرفت در تسهيل ايجاد

 بتوانيم نيز ما تا بگيرند قرار توجه مورد جدی بطور کشور در ورزشي های فناوری اين بازار جدی بطور بازاريابي مختلف ابعاد به توجه

 های پيشرفت با را خود تفريحي های ورزش توسعه ورزشي، های فناوری از استفاده با جامعه در سالمت گسترش و توسعه کنار در

 و المللي بين بازارهای در هم ها، آن از استفاده طريق از و همراه دنيا تفريحي های ورزش بخصوص و دنيا ورزش در گرفته صورت

 .کنيم پيدا دست آفريني ثروت و اقتصادی سود به داخلي

 

 فناوری نوآوری، تفريحي، های ورزش بازارگرداني، بازارگرايي،کلمات کليدی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

233 

 

Developing a Marketing Model of Technology-Based Recreational Sports: A Comprehensive 

Perspective 

 

Javad Fesanghari
1
, Rasool Norouzi Seyed Hossini

*2
, Marjan Saffari

3
, Hashem Kozechian

4 

1. Ph.D. Student of Sport Management, Tarbiat Modares University Tehran, Iran 

2. Assistant Professor of Sport Management, Tarbiat Modares University Tehran, Iran 

3. Assistant Professor of Sport Management, Tarbiat Modares University Tehran, Iran 

4. Professor of Sport Management, Tarbiat Modares University Tehran, Iran 

 

Abstract 

The present study is aimed to develop a marketing model of technology-based recreational sports. Data 

were collected through semi-structured interviews using a qualitative method. The content analysis 

method was used in order to analyze the data (Brown and Clark, 2006). The findings showed that the 

marketing activities of Technology-Based Recreational Sports can be divided into nine stages based on 

different dimensions of marketing: market-orientation, market measurement, market-study, market-

making, market-search, market-holding, market-warming, market-touring and market-handling ,and 

according to the activities required in each dimension, provided the basis for the development of 

Technology-Based recreational sports in the country. According to the results of this research, the 

marketing path of developing Technology-Based recreational sports begins with market-orientation. This 

theme acts as a prerequisite for the other two dimensions of marketing of Technology-Based recreational 

sports, namely market-study and market measurement, and if we pay attention to these three dimensions, 

we enter the market-making stage, which itself acts as a prerequisite for other dimensions of market-

search, market-holding and market-warming. According to the results of this study, if we can successfully 

pass these steps, we can benefit from the development of Technology-Based recreational sports in the 

field of market-touring and market-handling and enter international market. 
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: اداره کل ورزش و جوانان استان ی)مطالعه مورد کارکنان یدسازنموجود و مطلوب توانم تيو وضع کياستراتژ تيموقع نييتع

(راحمديو بو هيلويکهگ  

1صفوری معبودی، فرزاد محمديانسيد احسان اميرجسيني،   

 گروه تربيت و علوم ورزشي، واحد ياسوج، دانشگاه آزاد اسالمي، ياسوج، ايران

 

 هچکيد

ها، مديريت منابع انساني و ببهود های استراتژی موفقيت سازمانترين استراتژیبه طور کلي امروزه يکي از مهمترين و اساسي

های بهبود توانمندی کارکنان بررسي و شناسايي وضعيت موجود و مطلوب توانمندی آنهاست. در اين راستا يکي از بهترين راه

 تيموقع نييتعباشد. از اينرو در مطالعه حاضر به بررسي ودر جهت رسيدن به سطح مطلوب آن مي ريزیتوانمندی در نتيجه برنامه

با استفاده از  راحمديو بو هيلوياداره کل ورزش و جوانان استان کهگ نکارکنا یدسازنموجود و مطلوب توانم تيو وضع کياستراتژ

نفر به روش سرشماری صد  120و کارکنان اداره کل به تعداد  پرسشنامه محقق ساخته پرداخته شد. جامعه آماری شامل مديران

 25جهت تعيين نقاط قوت، ضعف، تهديدات و فرصتهای توانمندسازی کارکنان از  SOWTدرصد انتخاب شدند. در بخش تحليل 

ايان نتايج مقايسه گيری در دسترس استفاده شده است.  در پنظران اداره کل به روش نمونهنفر از کارشناسان، مديران و صاحب

استيودنت جفتي نشان داد تفاوت معناداری بين وضعيت  -وضعيت موجود و مطلوب توانمندسازی کارکنان با استفاده از آزمون تي

(، و T=34/2؛ Sig=021/0ها )(، ، فرصتT=38/4؛ Sig=019/0(، ضعف )T=05/2؛ Sig=043/0موجود و مطلوب برای قوت)

در موقعيت را جايگاه توانمندسازی کارکنان  SOWTدرصد وجود دارد. نتايج تحليل 99(، درسطح T=15/3؛ Sig=23/0تهديدها )

با توجه به . همچنين است( در سازمان SO) کارکنانسازی توانمند موقعيت و استراتژیکه مناسبترين  نشان داد (SOتهاجمي )

بنابراين توجه به نقاط قوت دارد،  کمي با آن اصلهفاست و مطلوب  تيوضع نزديککارکنان  یتوانمندساز يفعل تيوضع نکهيا

 داخلي و فرصتهای خارجي جهت کاهش تهديدات به منظور بهبود هر چه بهتر وضعيت توانمندسازی کارکنان بسيار ضروری است.

 

 2، وضعيت مطلوبSOWTتوانمندسازی کارکنان، واژگان کليدی: 

های مختلفي نظير کثر موفقيت و دستيابي به اهداف اساسي خود استراتژیها به منظور کسب حداامروزه سازمان، مقدمه و هدف

ها استراتژی برند در اين ارستا يکي از مهمترين و اساسي ترين اين استراتژیاستراتژی مالي، تجاری، مديريت و غيره به کار مي

 و کارآمد بنياد ، شايستهنيروی انساني توانمندم داني(. چرا که همانطور که مي2014، 3او چزوز ايگوامديريت منابع انساني است )ن

رشد و در  مهمترين عامل هميشهانساني نيروی  و بدون شک .آيندحساب مي های حياتي سازمان بهثروت و دارايي قدرت، خالقيت،

اصل و همکاران، زيزی)ع است بوده عنوان موتور توسعه مطرح و همواره بهآيد شمار مي ها بهدر سازمان اهدافدستيابي به نتيجه 

1394).  

                                                           
Safouramaboudi1360@gmail.com 
 

3 . Negaya & Chazuza 
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 بهبود جهت در افراد شايستگي و قابليت توسعه راه از که اقداماتي و هاروش ،هامجموعه سيستم از عبارتست ،کارکنان سازیتوانمند

. در (2001 ،1کارتر) شودمي بکارگرفته سازمان اهداف به توجه با نيروی انساني و سازمان شکوفايي و رشد و بالندگي ،وریبهره

 در و پرسـنل عملکرد بهبـود بر انساني نيروی توانمندسازی تاثيرات متعددی همين راستا و به دنبال اهميت توانمندسازی مطالعات

 برای؛ باشد داشتهپي در را مهمي رفتاری پيامدهای است ممکن توانمندسازی .انـدداده نشـان را سـازمان عملکردی ارتقـاء نتيجـه

گردد )مقدسي و مي منجر چالشي هایموقعيت برابر در و پشتکار تالش، عمل ابتکار به شايستگي احساس که ريافتد گيکاس مثال

  (.1396همکاران، 

 توانندي ميمؤثر بر ورزش یو نهادها يورزش جوامعبا  ميمستقارتباط  ليدل استانها به کشور و  دارات کل ورزش و جواناناصوال ا

 یتوانمند سطح شيافزا توجه و باای که گونه به کشور و سالمت جامعه داشته باشند. سطح ورزش یقادر ارت ياتينقش مهم و ح

 از جهت ديگر شواهد حاکي از آن است موضوی انجام دهند.ممکن  نحو نيبه بهتر رای رگذارينقش و تأث نيا تواننديکارکنان م

 یاژهيو تيهمراه باشد، از اهم محوربرنامه و کياستراتژ یکردير با رواگ ژهيو به يورزش ادارت و نهادهای در کارکنان یتوانمندساز

حساسيت  ماننديلي الديريت استراتژيک منابع انساني برای سازمانهای ورزشي به دم .(1398)شهاليي و همکاران،  برخوردار است

افزايش به منظور   از اينرو وردار است.برخ اهميت بيشتریاز انساني  نيروی باالترهای بيشتر در جذب نيروی انساني و هزينه

ای راهبردی پرداخته های تواناسازی کارکنان شناسايي شوند و براساس آن به تدوين برنامهتوانمندی کارکنان بايد عوامل و زمينه

نظم به منابع انساني طور مسازمانهای درگير تدوين استراتژی که بهاند که زيرا محققان بر اين عقيده. (1397)باقری و رسولي،  شود

کنند فرايند تدوين استراتژی را از ديدگاه رقابتي تدوين مي که سازمانهايي با مقايسه در دارند، متقابل ارتباطکنند و با آن توجه مي

 ،ندارندپمي نمايند، حل را استراتژی رقابتي مسائل آن به وسيلهتوانند که مي ایبه عنوان وسيلهيا استراتژی منابع انساني را 

 فعلي توانمندی موقعيت ها حاکي از آن است تعيينيافتهاين، عالوه بر . (1398)شهاليي و همکاران، بهتری دارندبه مناسب عملکرد 

باشد و راه را برای رسيدن  نيروی انساني سازماننگرانه برای توانمندسازی آينده راهکارهای دهکنن تواند تعيينکارکنان مي سازماني

ريزان، مهمترين مسائل استراتژيکي را شود تا برنامهمي باعثوضعيت موجود  تعيينعبارتي  . بهنمايدفراهم  آن را مطلوب به وضعيت

ريزی استراتژيک حل شوند، مشخص کنند. ، بشناسند و اولويتهايي را که بايد در طول مدت برنامههستندبا آنها مواجه  هاکه سازمان

گيران و تصميم طلوب برای مديرانمناسب و م منظور رسيدن به وضعيتريزی بهموجود و برنامه ازاينرو لزوم آگاهي از وضعيت

، زيرا مطابق شواهد موجود امروزه اداره ضروری است استان بسيارخصوص ادارات کل ورزش و جوانان  ورزشي به ادرات ها وسازمان

و عدم مآبانه  مديريت رئيسعرصه توانمندسازی کارکنان نظير  کل و ورزش و جوانان اين استان با مشکالت و مانع فراواني در

اعتماد کارکنان به سيستم يا سازمان، بي توجهي به موضوی توانمندسازيهای کارکنان نظير توانمندسازی مديريتي، علمي، 

يق و الدر مقابل افراد نا پذيرتميان افراد شايسته و مسئولي چون عدم تمايزرو است. همين سازمان با ضعفهای روانشناختي روبه

ايجاد محدوديت عددی برای انتخاب افراد  ،دهيتوجهي مديران به عملکرد و راندمان کاری کارکنان در نظام پاداشغيرمسئول، بي

رو است. همچنين شواهد حاکي از آن است نامشخص بودن وضعيت و ميزان توانمندسازی کارکنان اين اداره به داليل روبهشايسته 

توان آن را با وضعيت مطلوب سنجيد و لف از ديگر مشکالت آن است. زيرا با مشخص بودن وضعيت توانمندسازی کارکنان ميمخت

و  کياستراتژ تيموقع نييتع در صورت لزوم در راستای دستيابي به اين هدف مهم گام برداشت. ازاينرو در پژوهش حاضر به

                                                           
1 Carter 
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شود، در اين د پرداخته ميراحميو بو هيلوياداره کل ورزش و جوانان استان کهگ در کارکنان یموجود و مطلوب توانمدساز تيوضع

داره کل ورزش و جوانان شود؛ اين است موقعيت استراتژيک و وضعيت توانمندسازی کارکنان اراستا سوالي اساسي که مطرح مي

 باشد؟د چگونه ميراحميو بو هيلوياستان کهگ

و گردآوری اطالعات به  است پيمايشيـ  يفيتوصجه به موضوی و اهداف مورد پژوهش از نوی روش انجام تحقيق با توروش تحقيق: 

 120به تعداد در اداره کل ورزش و جوانان استان صورت ميداني انجام مي شود. جامعه آماری تحقيق شامل کليه کارکنان و مديران 

نفر  120باشد. لذا تعداد نمونه آماری برابر تعداد جامعه يعنيمينفر  120مي باشد باتوجه به تعداد کل جامعه آماری که برابر  نفر

جهت تعيين نقاط  SOWTگيری از روش سرشماری صد درصد استفاده شد. عالوه بر اين در بخش تحليل باشد. که جهت نمونهمي

ظران اداره کل ورزش و جوانان ننفر از کارشناسان، مديران و صاحب 25قوت، ضعف، تهديدات و فرصتهای توانمندسازی کارکنان از 

 یتوانمندسازاز پرسشنامه  کارکنان یجهت سنجش سازه توانمندسازگيری در دسترس استفاده شده است.به روش نمونه استان

آمده با  دستب ييايپا بيضرپرسشنامه مذکور قبال در ايران اجرا شده و  شد.( استفاده 1995)تزريکارکنان ساخته شده توسط اسپر

. پايايي پرسشنامه در مطالعه ای مقدماتي با روش آلفاکرونباخ  بوده است 90/0پژوهش  نيکرونباخ در ا یه از روش آلفااستفاد

نوی و جهت  و انحراف استاندارد استفاده خواهد شد نيانگيم ،يفراوان عيجداول توزآمار توصيفي همچون از ( بدست آمده. 70/0)

 کولموگروف ادراک شده اداره کل ورزش و جوانان استان از آزمون يسازمان یريادگي تيابلبر ق یمعنو یو رهبر يدوستتاثير نوی 

عوامل  یبندرتبه یبرا دمنيفر از آزمون نيها استفاده شد. همچن داده ليوتحل هيتجزی برا يزوج ياستودنت و تيو ت رنوفياسم

و  يهمزمان عوامل داخل ليوتحل هيتجز جهت اده شد.استف SOWT ليعات از روش تحلالاط ليوتحل هيتجزی و برا یتوانمندساز

 کل ورزش و رهکارکنان ادا یتوانمندساز تيموقع نی تعييبرا يو خارج يعوامل داخل يابيارز سيبه نام ماتر یابزار از يخارج

 .شد خواهد استان استفاده جوانان

رکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان تفاوت معناداری بندی نقاط قوت توانمندی کانتايج نشان داد بين ميانگين رتبه: يافته ها

ميان نقاط قوت  توان نتيجه گرفت ازبندی نقاط قوت توانمندسازی کارکنان ميهای اولويتنيز وجود دارد، بعالوه براساس يافته

های نشان داد بين د، يافتهباشمياهميت دارای بيشترين رتبه و  سازمان مسئوالن مديريت و رهبری سبکتوانمندسازی کارکنان 

-های اولويتبندی نقاط ضعف توانمندی کارکنان در اداره کل تفاوت معناداری نيز بدست آمد، بعالوه براساس يافتهميانگين رتبه

دارای  در سازمان یساالر ستهيميان نقاط نسبت انتصابات و شا توان نتيجه گرفت ازبندی نقاط ضعف توانمندسازی کارکنان مي

نيز  رضايت کارکنان از حقوق و دستمزد خودو  نحوه استخدام و جذب کارکنانباشد و بعد از آن به مياهميت شترين رتبه و بي

بندی فرصتهای توانمندی کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان نيز تفاوت معناداری وجود اشاره کرد. نتايج بين ميانگين رتبه

تعداد  فرصتهایميان  توان نتيجه گرفت ازبندی فرصتهای توانمندسازی کارکنان ميهای اولويتندارد، بعالوه براساس يافته

 یکاربرد یو وجود نرم افزارها يطراحباشد و بعد از آن به مولفه مي را دارا اهميتی بيشترين رتبه و متخصصان در انوای تکنولوژ

توانمندی کارکنان در اداره کل نيز تفاوت  یدهايتهدبندی يانگين رتبههای نشان داد بين متوان اشاره نمود. يافتهنيز مي خود

ميان  توان نتيجه گرفت ازتوانمندسازی کارکنان مي بندی تهديدهایهای اولويتمعناداری وجود دارد بعالوه براساس يافته

باشد و مياهميت رای بيشترين رتبه و دا در سازمان در موضوی جذب، استخدام و انتصاب افراد يارتباط یاعمال نفوذها ات،ديتهد

 نيز اشاره کرد موجود در جامعه یاقتصاد طيشرا بعد از آن 
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 سازمان مسئوالن مديريت و رهبری سبکميان نقاط قوت توانمندسازی کارکنان  توان نتيجه گرفت ازبه طور کلي مي نتيجه گيری:

کارکنان و  انياعتماد و ارتباط م زانيمی و نسبت به توانمندساز تيرينگرش مدباشد و بعد از آن مياهميت دارای بيشترين رتبه و 

بيانگر وجود تفاوت معنادار بين ميانگين  کارکنان یتوانمندساز ضعفنقاط  یبندرتبههای و غيره قرار دارند. همچنين يافته رانيمد

بندی نقاط ضعف توانمندسازی های اولويتاس يافتهباشد. بعالوه براسبندی نقاط ضعف توانمندی کارکنان در اداره کل نيز ميرتبه

-مياهميت دارای بيشترين رتبه و  در سازمان یساالر ستهيشاعدم ميان نقاط نسبت انتصابات و  توان نتيجه گرفت ازکارکنان مي

ها د. به طور کلي قوتنيز اشاره کر رضايت کارکنان از حقوق و دستمزد خودو  نحوه استخدام و جذب کارکنانباشد و بعد از آن به 

و  1( ؛ ايشوای1398های ذکر شده در مطالعات شهاليي و همکاراني)های بدست آمده در مطالعه حاضر با قوت و ضعفو ضعف

بي توجهي به سازمان  توانمندسازی کارکنان در عمده ضعفهایتوان بيان کرد بنابراين مي ( همخواني دارد.2018همکاران)

-کمي تغيير در ساختارها و برنامهتوجه مديريت به اين امر و با اب افراد نااليق در پستهای سازماني است که ساالری و انتصشايسته

 نمود.برطرف تا حدودی توان ضعفها و موانع توانمندسازی را مي ی مديريتها

ر اداره کل نيز وجود ندارد؛ اما اين بندی فرصتهای توانمندی کارکنان دتفاوت معنادار بين ميانگين رتبه های تحقيق نشان داديافته

توانمندسازی  بندی تهديدهایهای اولويتبندی تهديدات توانمندی کارکنان نيز معنادار بود. بعالوه براساس يافتهها برای رتبهتفاوت

 و انتصاب افراددر سازمان در موضوی جذب، استخدام  يارتباط یاعمال نفوذها ات،ديميان تهد توان نتيجه گرفت ازکارکنان مي

نيز اشاره کرد. به طور کلي تهديدات مطالعه  موجود در جامعه یاقتصاد طيشرا باشد و بعد از آن مياهميت دارای بيشترين رتبه و 

( نيز 2014)2(؛ يوساپانپايبون1398( و شهاليي و همکاران)1393ی امين و همکاران)حاضر با تهديدهای ذکر شده در مطالعه

دهند که با استفاده از رويکردهای مختلفي نظير توجه مديريت به ه طور کلي نتايج تحقيقات مختلف نشان ميمطابقت دارد. ب

توان افزارهای کاربردی و تخصصي جهت ارتقاء مهارت و دانش کارکنان، ميگزينش و انتصاب افراد شايسته، استفاده از نرم

افراد شرايط  توانمندسازیمهم  تهديدهای نتايج نشان داده از . از سوی ديگرتوانمندی و در نتيجه عملکرد کارکنان را بهبود بخشيد

زندگي در جامعه، اعمال نفوذهای ارتباطي در سازمان در موضوی  باالی هایوجود نرخ تورم و هزينه اقتصادی نامطلوب جامعه نظير

موزش و فرهنگ جامعه، دخالتهای سازمانهای جذب، استخدام و انتصاب افراد، اعمال فشارهای سياسي خارج از سازمان، سطح آ

  هستند که تاثير معناداری بر وضعيت توانمندی کارکنان و دستيابي به سطوح مطلوب آن دارند.ديگر 
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Abstract 

 In general, one of the most important and fundamental strategies today is the success strategy of 

organizations, human resource management and improving their capabilities.  In this regard, one of the 

best ways to improve the ability of employees is to review and identify the current and desired status of 

competence as a result of planning to achieve the desired level.  Therefore, in the present study, the 

strategic position and the current and desirable situation of empowerment of the staff of the General 

Department of Sports and Youth of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces were investigated and 

determined using a researcher-made questionnaire.  The statistical population, including managers and 

employees of the General Administration, 120 people were selected by 100% census method.  In the 

SOWT analysis section, to determine the strengths, weaknesses, threats and opportunities for staff 

empowerment, 25 experts, managers and experts of the General Administration have been used by 

available sampling method.  At the end, the results of comparing the current and desired status of staff 

empowerment using paired t-student test showed a significant difference between the current and desired 

status for strength (Sig = 0.043; T = 2.05), weakness (Sig = 0.019).  There are opportunities (T = 4.38), 

opportunities (Sig = 0.021; T = 2.34), and threats (Sig = 0.23; T = 3.15) at the 99% level.  The results of 

SOWT analysis showed the position of employee empowerment in the offensive position (SO) which is 

the most appropriate position and strategy of employee empowerment (SO) in the organization.  Also, 

considering that the current situation of staff empowerment is close to the desired situation and is a short 

distance from it, so it is very important to pay attention to internal strengths and external opportunities to 

reduce threats in order to improve the staff empowerment situation. 

 

Keywords: Employee Empowerment, SOWT, Optimal Status 
 

 منابع

 

منابع  يروانشناخت یتوانمندساز ينرابطه ب ي(. بررس1394جعفر) ي،له؛ جهانا رحمت ي،شمس اله؛ مرزوق يزی اصل،عز -1

صيادی، 128-107: 2شماره  سال اول، ي،آموزش يريتو مد یرهبر یپژوهشها يراز،در دانشگاه ش يسازمان يو  چابک يانسان

کيد بر جاذبههای طبيعي فارس، مجموعه کامل آثار و تا(. بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشي با 1394علي)

 مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت.

 یب ابعاد و مولفه هاموجود و مطلو يتوضع يسه(. مقا1396. )يرحسينام ی،کامران، محمدداود ي،جواد، محمدخان ي،مقدس -2

 .63-81(، 3)12 ي،آموزش يريتمد یها ی. نوآور8، مورد منطقه  يکارکنان دانشگاه آزاد اسالم یبهساز

کارکنان  یموجود و مطلوب توانمندساز يتو وضع يکاستراتژ يتموقع يينحمزه معصومه. تع يب،حب یجواد، هنر ييشهال -3

 .64-51( :24) 7 ;1398. يورزش يريتدر مد يننو ایيکردهکل ورزش و جوانان استان البرز. رو ةادار



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

239 

 

 یسبز شهردار یکارکنان بخش فضا یتوانمندساز يتوضع يابي(، ارز1397) يهمرض يدهس ي،رسول يل؛جل ي،سنگتاب یباقر -4

در کسب و کار، کرج، دانشگاه جامع  یو نوآور يريتمد ی،حسابدار يالملل ينکنفرانس ب يناستان مازندران، سوم یها

 .ها یشهردار ياریسازمان هم یکاربرد يعلم

5- .Negwaya ،E. ،& Chazuza ،T. (2014). "An Investigation of Factors Influencing Levels of Employee 

Empowerment in a Government Training Institution The Case of Management Training 

Bureau:Zimbabwe". International Review of Management and Business Research. 

6- .Carter. Mcnamard(2001). Strategic planning(in nonpro fit or for profit organizations). http //: www 

Strategic planning. Com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

240 

 

 يورزش یاستعدادها در مديريت نفعانيذ نقش نييتع

 

3، افسانه قاسمي 2وهررستمي، حميدرضا گ1حسن غالمي قاجاری
 

 دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه گيالن -1

 استاديار گروه مديريت ورزشي دانشگاه گيالن -2

 

 چکيده

در از کشورها  یاريباعث شده که بس يمل یهاميتقالب و چه در  یچه به شکل انفرادورزشکاران  تيموفق امروزه مقدمه و هدف:

از خود بر جای گذارند تا جهانيان شاهد موفقيت ورزشکاران آنها در سطوح  يدر ورزش قهرمان یتریتا عملکرد قو تالش باشند

-استيدر دستور کار ستوجه به موفقيت استعدادهای ورزشي را  المللي باشند. اين مهم سبب شده است که بسياری از کشورهابين

و  یاقتصاد ،ياسيقدرت سالمللي، شان در عرصه بينرزشکارانتا از اين طريق با نمايش موفقيت و خود قرار دهند. يمل یها

(. از اين رو 2018بوسچر،  یو د دويراتا)سخود را به رخ بکشند و غرور ملي را در ميان مردمان خويش افزايش دهند  ياجتماع

 انجام گرفته است.  يورزش یاستعدادها در مديريت نفعانيذ نقش نييپژوهش حاضر باهدف تع

کليه ذينفعان ورزش در استان جامعه تحقيق از  .بود کاربردی، توصيفي و مبتني بر تحليل اثر متقابلپژوهش اين  :روش تحقيق

استان مازندران های تحقيق انتخاب شدند. انتخاب جامعه از نفر خبره به عنوان نمونه 19مازندران تشکيل شد که از ميان آنها تعداد 

های آسيايي های مختلف المپيک، قهرماني جهان و بازیدر رقابتتا کنون  ي اين استانب ورزشنا یاستعدادهابه اين دليل بود که 

ورزش  نيبه عنوان نگ های ارزشمندی را برای جمهوری اسالمي ايران به ارمغان آورند و ورزش قهرماني اين استاناند مدالتوانسته

ندِ دردسترس بود. در تعيين حجم نمونه در روش تحليل اثر متقابل ها به صورت هدفم. شيوه انتخاب نمونهدآييبه حساب م کشور

ها دارای اهميت باشد اين دانش و تجربه افراد شرکت کننده است که حائز اهميت است )ويمرژيله، بيشتر از اينکه تعداد نمونه

يشين مراجعه شد و کليه ذينغعان ي به تحقيقات پورزش یاستعدادها (. بدين منظور ابتدا برای تعيين ذينفعان در مديريت2006

بندی شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه مقايسه زوجي ذينفعان شناسايي شده بود رده مختلف دسته 14شناسايي شده در 

کندال که معياری برای ارزيابي نظرات  Wکه روايي آن توسط اساتيد مديريت ورزشي مورد تاييد قرار گرفت. از ضريب توافق 

پرسشنامه  19(. همچنين به علت شيوی بيماری کوويد2005ن است نيز برای بررسي پايايي پژوهش استفاده شد)لجندر، خبرگا

ها و تحليل اثر متقابل جهت تجزيه و تحليل دادهتحقيق بصورت آنالين آماده شد و لينک آن در اختيار تمامي خبرگان قرارگرفت. 

 شد. ده استفا MATRIX CALCULATORافزار از نرم

شود نشان داد که ماتريس قدرت نفوذ و ميزان وابستگي که از چهار ناحيه خودمختار، محرک، پيوند و وابستگي تشکيل مي يافته ها:

در ناحيه خودمختار  انيدوستان و آشناي در ناحيه محرک قرار گرفتند. همچنين و پرورش يآموزش ینهادها و اداره ورزش و جوانان

قهرمان و  ي،ورزش هایئتيه ،ورزش رانيمد ي،اجتماع هایشبکه و هارسانه ذينفعاني همچون ونديپو در ناحيه  ماتريس قرار گرفت

جای  هوداران و داوطلبان و خانواده ي،و کادر فن انيمرب ي،ورزش هایميت اها يباشگاه ،ورزشکاران نخبه فعال ،شکسوتيورزشکاران پ

 ي قرار گرفتند.ورزش یاستعدادها تيموفق و يبانيپشت کارکناندر ناحيه وابستگي نيز  .گرفتند
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اند. های پژوهش مشخص شد که دوستان وآشنايان به عنوان ذينفعي در ناحيه خودمختار قرارگرفتهبراساس يافتهنتيجه گيری: 

ش اين ذينفع در ويژگي ناحيه خودمختار اين است که عوامل اين ناحيه کمترين ميزان درگيری را با ساير ذينفعان دارد و نق

موفقيت استعدادهای ورزشي بصورت کامالً خودمختار است و تحت تاثير ساير ذينفعان نيست. در مقابل ذينفعاني همچون اداره 

اند دارای بيشترين تاثير بر روی ساير ذينفعان هستند ورزش و جوانان و نهادهای آموزشي و پرورشي که در ناحيه محرک واقع شده

فقيت استعدادهای ورزشي بيشترين نقش را داشته باشند. از طرفي ذينفعان عوامل ناحيه پيوند دارای بيشترين و قادرند در مو

شوند که در موفقيت استعدادهای ورزشي شديداً تحت تاثير عوامل ناحيه محرک قرار حساسيت هستند و بازيگراني محسوب مي

شي بسيار حائز اهميت است. عوامل ناحيه وابستگي نيز تحت تاثير ساير های ميان آنان در موفقيت استعدادهای ورزدارند و کنش

 ذينفعان هستند که بطور مشخص موفقيت استعدادهای ورزشي در اين ناحيه قرار گرفته است.     

 

 ذينفعان، قدرت نفوذ، ميزان وابستگي  ، موفقيت،استعدادهای ورزشي کلمات کليدی:
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Abstract 

Today, the success of athletes, both individually and in national teams, has led many countries to strive 

for stronger performance in championship sports so that the world can see the success of their athletes at 

the international level. This has led many countries to focus on the success of sports talent in their 

national policy agenda. In this way, by showing the success of their athletes in the international arena, to 

show their political, economic and social power and increase national pride among their people 

(Sotiriadou and De Bosscher, 2018). Therefore, the present study was conducted to determine the role of 

stakeholders in the management of sports talent. This research was applied, descriptive and based on 

Cross Impact Analysis. The research community consisted of all sports stakeholders in Mazandaran 

province, from which 19 experts were selected as research samples. The community was chosen from 

Mazandaran province because the pure sports talents of this province have been able to bring valuable 

medals to the Islamic Republic of Iran in various Olympic Games, world championships and Asian 

Games and the championship sport of this province is considered as the jewel of the country's sport. The 

sample selection method was purposefully available. In determining the sample size in the Cross Impact 

Analysis method, it is the knowledge and experience of the participants that is more important than the 

number of samples (Weimer-Jehle, 2006). For this purpose, to determine the stakeholders in the 

management of sports talent, previous research was referred to and all the identified stakeholders were 

classified into 14 different categories. Data collection tool was a stakeholder pair comparison 

questionnaire whose validity was confirmed by sports management professors. The W Kendall 

coefficient, which is a criterion for evaluating the opinions of experts, was also used to evaluate the 

reliability of the research (Legendre, 2005). Also, due to the prevalence of Covid19 disease, research 

questionnaires were prepared online and its link was provided to all experts. MATRIX CALCULATOR 

software was used for data analysis and Cross Impact. The matrix of influence and dependence, which 

consists of four zones of autonomy, movement, connection and dependence, showed that the "Department 

of Sports and Youth" and "educational institutions" were in the stimulus zone. "Friends and 

acquaintances" were also placed in the autonomous zone of the matrix and in the connections area of 

stakeholders such as "media and social networks", "sports directors", "sports delegations", "champions 

and veteran athletes", "active elite athletes", "sports clubs or teams", "coaches and technical staff", 

"families" and "fans and Volunteers" were included. In the dependency zone, "support staff" and "the 

success of sports talents" were contained. Based on the research findings, it was found that friends and 

acquaintances are located in the autonomous region as stakeholders. The characteristic of the autonomous 

region is that the agents of this region have the least amount of conflict with other stakeholders and the 

role of this stakeholder in the success of sports talents is completely autonomous and is not influenced by 

other stakeholders. In contrast, stakeholders such as the Department of Sports and Youth and educational 

institutions located in the stimulus area have the greatest impact on other stakeholders and are able to play 

the greatest role in the success of sports talent. On the other hand, the stakeholders of the transplant area 

factors are the most sensitive and are the actors who are strongly influenced by the factors of the stimulus 
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area in the success of sports talents and the actions between them are very important in the success of 

sports talents. Dependency zone factors are also influenced by other stakeholders, which is clearly success 

of sports talents in this zone were included. 

Keywords: Sports talents, Success, Stakeholders, Influence, Dependence 
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 تعيين نقش سرمايه معنوی در تمايل کارآفريني فارغ التحصيالن تربيت بدني و علوم ورزشي

 3، هيوا بهرام فرد 2، احمد نصرالهي قديم1مهدی يزدان پرست

 *کارشناس ارشد کارآفريني، دانشگاه تهران، ايران _1

 .ايران تهران، نور، پيام دانشگاه ورزشي، علوم گروه علمي هيات _2

 مديريت ورزشي، دانشگاه تهران، ايراندکتری  _3

 

 چکيده

 حاضر ي مي باشد. تحقيقو علوم ورزش يبدن تيترب النيفارغ التحص ينيکارآفر ليدر تما یمعنو هيسرما هدف از اين تحقيق نقش

. است ايشيپيم  - توصيفي روش و ماهيت نظر از و گيرد مي انجام همبستگي صورت به تجربي غير نوی از متغيرها کنترل نظر از

 جامعه پيمايش، اين در .است پيمايشي شاخه از و  توصيفي ها داده گردآوری شيوه اساس بر و کاربردی هدف اساس بر تحقيق اين

 2850 آنان تعداد که باشد ي دانشگاه های استان اذربايجان غربي ميو علوم ورزش يبدن تيترب النيفارغ التحص کليه تحقيق، آماری

 يا پيرسون همبستگي همچون آزمون هايي از که  .باشد مي ارشد و کارشناسي مقطع دانشجويان شامل تعداد ينا البته. باشد مي

 ازمون از وابسته بر مستقل متغير تاثير بررسي برای و( وابسته و مستقل های متغير ميان علي رابطه تعيين برای) اسپيرمن

 .شد استفاده ها متغير رابطه بررسي برای نيز ساختاری معادالت یمدلساز روش از. شد استفاده  متغيره چند خطي رگرسيون

 گذاری تأثير ، معنويت اهميت ، خدا با خلوت ، معنوی گرايي ارزش بين درصد 95 اطمينان سطح در که گرفت نتيجه توان مي

 تمامي و معنوی سرمايه بين تحقيق نتايج به توجه دارد. با وجود معناداری  رابطه کارآفريني تمايل با معنوی و سرمايه با معنوی

 مي معنوی سرمايه وجود دارد وجود معناداری کارافريني فارغ الحصيالن تربيت بدني و علوم ورزشي ارتباط به تکايل با آن عوامل

 .کارافريني فارغ الحصيالن تربيت بدني و علوم ورزشي باشد تمايل کننده بيني پيش تواند

 ي.و علوم ورزش يبدن تيترب النيفارغ التحصني، سرمايه معنوی، کارافريني، :  تمايل به کارآفريکليد واژه
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Abstract 

The purpose of this study is the role of spiritual capital in the entrepreneurial tendency of physical 

education and sports science graduates. The present study is non-experimental in terms of control of 

variables as a correlation and in terms of nature and method is descriptive-survey. This research is 

descriptive and survey based on the applied purpose and based on the method of data collection. In this 

survey, the statistical population of the study is all graduates of physical education and sports sciences of 

the universities of West Azerbaijan province, whose number is 2850. Of course, this number includes 

undergraduate and graduate students. Tests such as Pearson or Spearman correlation (to determine the 

causal relationship between independent and dependent variables) and multivariate linear regression test 

were used to investigate the effect of independent variable on dependent. Structural equation modeling 

was also used to investigate the relationship between variables. It can be concluded that at the 95% 

confidence level, there is a significant relationship between spiritual value orientation, solitude with God, 

the importance of spirituality, spiritual influence and spiritual capital with entrepreneurial desire. 

According to the research results, there is a significant relationship between spiritual capital and all its 

factors with the propensity for entrepreneurship of physical education and sports science graduates. The 

existence of spiritual capital can predict the entrepreneurial tendency of physical education and sports 

science graduates. 

 

Keywords: Tendency to Entrepreneurship, Spiritual Capital, Entrepreneurship, Physical Education and 

Sports Science Graduates. 
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 استان همدان وجوانان ورزش ادارات در يسازمان يتعال و يشغل یکارآمد خودبا  يکوانتوم یرهبر رابطه

2، علي منصف1معصومه پيردهقان
 

 کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان 1

 استاديار گروه مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان -2

 چکيده

باشد. جامعه آماری اين  اضر بررسي رابطه بين رهبری کوانتومي با خودکارآمدی کارکنان و تعالي سازماني ميهدف پژوهش ح

 نمونه حجم ،جدول مورگان از استفاده بااست که  1398تحقيق شامل کليه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان در سال 

 يفيتوص قيتحق کي ها، داده یگردآور ی نحوه نظر از و یکاربرد قيتحق کي دفه نظر از حاضر قيتحق .ه استشد انتخاب ازين مورد

 ليتحل و  هيتجز روش .است شده استفاده پرسشنامه از ها داده یآور جمع جهت منظور نيبد. باشد يم يهمبستگ نوی از و يشيمايپ

 از استفاده با توصيفي سطح در SPSS افزار نرم کمک به که رديگ يم صورت استنباطي و توصيفي سطح دو هر در ها داده

و متغيرهای تحقيق عموماً با طيف  شود يم استفاده پيرسون همبستگي ضريب از استنباطي سطح درو  يفيتوص آمار یها شاخص

های همبستگي برای بررسي های توصيفي و آزمونشوند تا اطالعات جمع آوری شده از آزمونای سنجيده ميليکرت پنج درجه

مثبت و ارتباط  يشغل یخودکارآمد با يکوانتوم یرهبربين مولفه های نشان داد که  قيتحق هایافتها استفاده شود. يهارتباط

 ندارد. ارتباطي وجود  يسازمان يتعال با يکوانتوم یرهبربين مولفه های دارد اما وجود  یمعنادار

 مقدمه و هدف 

 شيافزا و انيمشتر تيرضا جلب یراستا در داريپا توسعه یبرا سازمان کي هدتع یمعنا به يسازمان يتعال و یبرتر یمعنا به يتعال

)ايزدی و است آن مختلف یهاجنبه يتمام در سازمان ارتقاء و رشد يسازمان يتعال (.1393، همکاران وافجه .)باشديم يده سود

 مدل. کنند درک را شرکتي آرمان انداز چشم و هاتيواقع اهداف، نيب یفاصله تا کنديم کمک سازمانها به و(. 1395همکاران،

EFQM در. (2014 آلوارز، و گزيرودر.)بخشند بهبود را جينتا و تيريمد تا کنديم کمک سازمانها به که است يابيارز چارچوب کي 

 حال در ايدن یکشورها ورزش، یاحرفه بخش در. است رندهيادگي سازمان نيمهمتر جوانان و ورزش وزارت کشور، ورزش عرصه

 کارکنان آنکه حال. است يپرورش و يتيترب ورزش کالن یاستهايس گرو در جامعه سالمت ،يهمگان ورزش بخش در و هستند رقابت

 یتوانمندساز رو نيا از. باشنديم حوزه دو هر در کالن هایبرنامه یاجرا و یريگ ميتصم دارعهده جوانان و ورزش وزارت رانيمد و

 ازمندين جوانان و ورزش وزارت يتعال زين جينتا و عملکرد بحث در. شوديم يتلق ياتيح و مهم یامر انانجو و ورزش وزارت کارکنان

 يسازمان يتعال مدل بارز هایمشخصه از دو هر جينتا و عملکرد ارتقاء و یتوانمندساز. ابدي ارتقا جهان، رشد آهنگ با که است آن

EFQM و يکوانتوم یرهبر ايآ که دهد پاسخ سوال نيا به قيتحق نيا در دارد نظر در محقق رو نيا از. (1396ذوی الحيات، )است 

 و ارتقا نبودن مهم و يسازمان يتعال نگرفتن یجد است؟ اثرگذار جوانان و ورزش وزارت يسازمان يتعال بر يشغل یخودکارآمد

 نيا از. نشود گرفته نظر در کشورها ريسا جينتا به نسبت کشور ورزش عملکرد شود موجب توانديم جوانان و ورزش ادارات عملکرد

 دارد نظر در محقق نشد، افتي نهيزم نيا در يقيتحق ةنيشيپ که آنجا از نيهمچن. رسديم نظر به مهم موضوی نيا به پرداختن رو

 يتعال با رتباطا در را يانسان یروين یهايژگيو نيمهمتر از یخودکارآمد و سازمان یرهبر یهايتئور نيدتريجد از يکوانتوم یرهبر

 .دينماي بررس يسازمان
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کاربردی و به روش پيمايشي انجام گرفت. روش ، با توجه به موضوی، تحقيق حاضر از نوی همبستگي، از لحاظ هدف روش تحقيق:

دادند.  ليتشکاستان همدان ورزش و جوانان اداره کل  رکنانکاکليه پژوهش را  نيا یجامعه آمارها نيز ميداني بود. گردآوری داده

کليه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان . ديگرد نييتعداد حجم نمونه تع یمعادالت ساختار یبا استفاده از روش مدلساز

رو با  ني. از انمونه به عنوان آزمودني های پژوهش حاضر انتخاب شدند 108نفر هستند که با استفاده از جدول مورگان تعداد  150

تعداد   تيکه در نها ديگرد عيتوز سترسدر مدل تعداد  پرسشنامه به صورت در د ريمشاهده پذ یرهايتغتوجه به تعداد م

در اين تحقق برای سنجش متغيرهای تحقيق از ابزار پرسشنامه  شد. افتيدر حيو به صورت صح يپرسشنامه بدون قلم خوردگ

ای در نظر گرفته تانداردی يافت نشد، پرسشنامه محقق ساختهاستفاده شد. از آنجا که برای سنجش رهبری کوانتومي پرسشنامه اس

( و برای سنجش تعالي سازماني نيز براساس مدل 1994شد. برای متغير خودکارآمدی شغلي، پرسشنامه استاندارد ريگز و نايت )

EFQM ( استفاده شد1394از پرسشنامه استاندارد راشدی منش و همکاران )  يکرت مورد بررسي قرار ارزشي ل 5و براساس مقياس

ها از آزمون گرفت. ابتدا برای توصيف دقيق جامعه آماری مورد بررسي از آمارتوصيفي استفاده شد. برای تجزيه و تحليل داده

 استفاده شد. 21اس نسخه اس پي  کلموگروف اسميرنوف و پيرسون از نرم افزار اس و اس

  يافته ها

 يتعال با يکوانتوم نگاهستگي پيرسون استفاده شد و براين اساس، ارتباط معني داری بين برای آزمون اين فرضيه از ضريب همب

توجه به نتايج جدول يک  ی وجود ندارد. بادار معنا رابطه همدان استان جوانان و ورزش ادارات درو خودکارآمدی شغلي  يسازمان

و خودکارآمدی  يسازمان يتعال با يکوانتوم نگاهينکه بين بين دو متغير همبستگي وجود ندارد. بنابراين فرض محقق مبني بر ا

 گيرد، داليل کافي برای رد فرض صفر وجود ندارد. دار وجود دارد مورد تأييد قرار نمي ارتباط معني شغلي

 وانانج و ورزش ادارات درو خودکارآمدی شغلي  يسازمان يتعال با يکوانتوم مولفه های رهبری نيبجدول يک : ماتريس همبستگي 

 همدان استان

 داری سطح معني ضريب همبستگي تعداد نمونه متغير

 711/0 -042/0 80 يسازمان يتعال با يکوانتوم نگاه

 054/0 205/0 89 خودکارآمدی شغلي با يکوانتوم نگاه

 *001/0 387/0 82 يسازمان يتعال با يکوانتوم عمل

 *003/0 306/0 93 خودکارآمدی شغلي با يکوانتوم عمل

 *005/0 303/0 84 يسازمان يتعال با يکوانتوم شناخت

 *029/0 225/0 94 خودکارآمدی شغلي با يکوانتوم شناخت

 108/0 -178/0 83 يسازمان يتعال با يکوانتوم تفکر

 705/0 04/0 93 خودکارآمدی شغلي با يکوانتوم تفکر

 310/0 113/0 82 يسازمان يتعال با يکوانتوم احساس

 419/0 085/0 93 خودکارآمدی شغلي با يومکوانت احساس

 486/0 078/0 83 يسازمان يتعال با يکوانتوم وجود

 *001/0 361/0 93 خودکارآمدی شغلي با يکوانتوم وجود
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 666/0 048/0 83 يسازمان يتعال با يکوانتوم اعتماد

 *007/0 279/0 92 خودکارآمدی شغلي با يکوانتوم اعتماد

 *ارتباط معنادار

 ( و شناختp=0.003و  p=0.001 )عملی آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد و براين اساس، بين برا

ی معنادار رابطه همدان استان جوانان و ورزش ادارات در ي و خودکارآمدی شغليسازمان يتعال با (p=0.02و  p=0.005 ي)کوانتوم

 استان جوانان و ورزش ادارات در p=0.001 خودکارآمدی شغلي ) با يکوانتوم وجود وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد که ، بين

 ورزش ادارات در p=0.007 خودکارآمدی شغلي ) با يکوانتوم ی وجود دارد. و نتايج نشان داد که ، بين اعتمادمعنادار رابطه همدان

ه های خودکارآمدی شغلي و تعالي سازماني با رهبری اما در ساير مولف  ی وجود دارد.معنادار رابطه همدان استان جوانان و

 کوانتومي ارتباط معناداری مشاهده نشد. 

 نتيجه گيری

يکي از سبک های مديريتي سبک مديريت کوانتومي است که در پژهش حاضر برای کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان 

شود درصورت اجرايي شدن ارآمدی شغلي اثر دارد؛ يعني احساس مياجرا شد. نتايج آن نشان داد که رهبری کوانتومي بر خودک

کارکنان اين استان در کار افزايش پيدا های رهبری کوانتومي توسط مديران اداره ورزش و جوانان استان همدان، خودکارآمدیمولفه

کارکنان اعتماد کوانتومي با خودکارآمدی ، وجود و شناخت،  عملشود. اين ارتباط بين مولفه های ها نيز بهتر کرده و عملکرد آن

های پژوهش حاضر نشان داد که رهبری کوانتومي بر تعالي سازماني اثر ندارد. کارکنان مثبت و معنادار بود. نتايج حاصل از يافته

ورزش و جوانان اداره ورزش و جوانان استان همدان معتقدند که تعالي سازماني و فاکتورهای رسيدن به آن توسط مديران اداره 

 عملهای رهبری کوانتومي را در راستای تعالي قبول ندارند؛ فقط در دو مولفه ها مولفهشود و آناستان همدان عملياتي نمي

اين تعتماد و ارتباط وجود دارد. اما بين ساير متغيرها اين ارتباط ماهده نشد. در واقع ارتباط بين  يکوانتوم شناختو   يکوانتوم

ها قابل لمس نيست و به دليل اينکه اداره ورزش و جوانان استان همدان هايش برای آنرهبری کوانتومي و تعالي و مولفه هایمولفه

ها برای افراد ی رشتهگيرد تعالي يک مفهوم کلي برای اين سازمان بوده و اين مفهوم در همههای ورزشي را در بر ميهمه رشته

وری به عنوان نماينده رسمي کارکنان اداره ورزش و جوانان برای ايجاد هماهنگي و افزايش بهره از آنجا که مدير باشدسردرگم مي

های موثر رهبری وی است. به در رأس آن اداره قرار دارد، موفقيت اداره در تحقق اهداف در گرو چگونگي اعمال مديريت و سبک

ها ها و توانمندیباشد و رويکردی در جهت ارتقاء قابليتبری ميهای رهرسد سبک رهبری کوانتومي که از جديدترين سبکنظر مي

و اثربخشي مديران و بويژه کارکنان است، زمينه ايجاد و رشد خودکارآمدی را در سازمان فراهم کرده و باعث بوجود آمدن احساس 

ومي و خودکارآمدی شغلي که تاثير ها شود. در نتيجه رهبری کوانتبهتر در ميان کارکنان و سپس موجب افزايش خودکارآمدی آن

توانند با توانند باعث بهبود سازمان و نقش مهمي در رسيدن سازمان به تعالي داشته باشند. مديران ميمثبتي بر همديگر دارند مي

بک ها نسبت به موضوی تعالي و همچنين آشنايي بيشترشان نسبت به سرواج فرهنگ تعالي در بين کارکنان و بهبود ذهنيت آن

گيری از نيروی انساني واجد همچنين با بهرهرهبری کوانتومي و اجرايي کردن آن سبب ارتقاء سازمان تحت رهبری خود شوند. 

 های خودکارآمدی باال برای بدست آوردن مزيت رقابتي باعث ارتقا و تعالي سازماني شوند.شرايط با توانايي و مهارت

 مدی، تعالي سازماني، ادارات ورزش و جوانان استان همدانرهبری کوانتومي، خودکارآ کلمات کليدی:
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Abstract 

 

The aim of this study is to investigate the relationship between quantum leadership and job self-efficacy 

and organizational excellence. The statistical population of this study includes all employees of sports and 

youth departments of Hamadan province in 1398, which has been selected using Morgan table, the 

required sample size. The present study is a practical research in terms of purpose and a descriptive 

survey and correlational research in terms of data collection. For this purpose, a questionnaire was used to 

collect data. Data analysis methods are performed at both descriptive and inferential levels. With the help 

of SPSS software at descriptive level using descriptive statistics and inferential level, Pearson correlation 

coefficient is used and research variables are generally with a five-point Likert scale. The collected 

information is used to describe descriptive tests and correlation tests to check the connections. The 

research findings showed that there is a positive and significant relationship between the components of 

quantum leadership and job self-efficacy, but there is no relationship between the components of quantum 

leadership and organizational excellence. 

 

Keywords: Quantum Leadership, Job self-Efficacy, Organizational Excellence, employees of sports and 

youth departments of Hamadan province 
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 هازای سازماني در مسابقات ورزشي دانشگاهرابطه سطح مسابقات با عوامل استرس

 

 2، محمد صادق افروزه1آمنه مهری

 دانشگاه جهرم ،يورزش تيريارشد مد يکارشناس یدانشجو -1

 دانشگاه جهرم ،يورزش تيريمد ارياستاد -2

 چکيده

ممکن است درک که  باشدميورزشکاران  يورزش رقابتبر  رگذارياز عوامل مهم تأث يسازمان یزاعوامل استرسمقدمه و هدف: 

و  يسازمان زایاسترسعوامل از اين تحقيق بررسي هدف قرار دهد.  ريرا تحت تأث يابترق یزاعوامل استرس يابيورزشکاران از ارز

 است. سطح رقابت ورزشکاران دانشگاهي

دادند.  ليتشک ي استان فارسدانشگاه یهاميرا ورزشکاران ت یبود و جامعه آمار يشيمايپ يفيتوص قيروش تحق روش تحقيق:

شامل  قيو در دسترس بود. ابزار تحق يصادفنفر به صورت ت 141تعداد  19_ی با توجه به دوره همه گيری کوييدنمونه آمار

قرار ورزشکاران نخبه  اريدر اخت نيبود و به صورت آنال PAMو ارزيابي مسابقه  OSI-SPزای سازماني پرسشنامه عوامل استرس

ها در يک پرسشنامه ييايو پا يبررس توسط سه عضو هيات علمي مديريت ورزشيپرسشنامه  ييو محتوا یصور ييواگرفت. ر

 یها با استفاده از نرم افزار آمارداده ليو تحل هيتجز .بدست آمد 85/0و  81/0طالعه راهنما و با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ م

SPSS و آزمون های  26 نسخهK.S پيرسون انجام شد. يهمبستگ و ضريت 

ها افتهي، ني. عالوه بر اداشتورزشکاران ارتباط  يابيمثبت با ارز وربه ط زای سازمانيعوامل استرسکه  دادنشان  نتايج :يافته ها

 ی سازماني رابطه معني داری وجود دارد.زاعوامل استرسمسابقات با سطوح باالتره ک بوداز آن  يحاک

و  ورزشکاران داشته باشد يبر تجارب ورزش يمتفاوت راتيممکن است تأث يسازمان یزاانوای مختلف استرسبحث و نتيجه گيری: 

زا، از پيش مورد ارزيابي قرار گيرد تا ورزشکاران عملکرد بهتری گردد در سطوح مختلف رقابت عوامل مختلف استرساد ميپيشنه

 داشته باشند.

 

 زای سازماني، ورزشکاران، ورزش دانشگاهيسطح مسابقات، عوامل استرس کلمات کليدی:
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Abstract 

 Organizational stressors are one of the important factors affecting athletes 'sports competition that may 

affect athletes' perception of the evaluation of competitive stressors. The purpose of this study is to 

investigate the organizational stressors and evaluate the competitiveness of university athletes. The 

research method was descriptive-survey and the statistical population consisted of athletes from university 

teams in Fars province. The statistical sample was 141 people randomly available according to the 

Covid_19 epidemic period. The research tools included the OSI-SP Organizational Stressors 

Questionnaire and PAM Competition Evaluation and were made available to elite athletes online. The 

face and content validity of the questionnaire was assessed by three faculty members of sports 

management and the reliability of the questionnaires was obtained in a pilot study using Cronbach's alpha 

coefficient of 0.81 and 0.85. Data analysis was performed using SPSS software version 26 and K.S tests 

and Pearson correlation coefficient. The results showed that organizational stressors were positively 

associated with the evaluation of athletes. In addition, the findings indicated that higher levels of 

competition were significantly associated with organizational stressors. Different types of organizational 

stressors may have different effects on athletes' sports experiences and it is suggested that at different 

levels of competition, different stressors be evaluated earlier so that athletes have better performance. 

 

 Keywords: Competition evaluation, Organizational stressors, Athletes, University sports 
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 رابطه سالمت سازماني با اثربخشي و فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
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 مالير آزاد اسالمي، واحد دانشگاه بدني، تربيت گروه اراستادي -2

 

 

 چکيده

پژوهش حاضر به بررسي رابطه سالمت سازماني با اثربخشي و فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 

ي و از لحاظ جمع آوری پرداخت. اين تحقيق از لحاظ هدف يک تحقيق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقيقات توصيفي و همبستگ

به تعداد  1399داده ها تحقيقي ميداني بود. جامعه آماری شامل کليه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 

نفر برآورد شد. برای  103نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسي با روش تصادفي در دسترس به تعداد  152

سوالي الری و  37( ، اثربخشي کارکنان از پرسشنامه 2016سوالي هوی و همکاران ) 19مت سازماني از پرسشنامه سنجش سال

( استفاده شد. يافته های پژوهش نشان دادند که سطح سالمت 2005( و فرسودگي شغلي کارکنان از تست مسلچ )2004همکاران )

% بود. نتايج حاصل از همبستگي پيرسون و  8/33ي شغلي کارکنان % و فرسودگ 4/80%، اثربخشي کارکنان  2/66سازماني 

نشان داد که بين سالمت سازماني با اثربخشي کارکنان و فرسودگي شغلي کارکنان رابطه  SPSSرگرسيون چندمتغيری با نرم افزار 

 معني داری وجود داشت. 

 

 کنانسالمت سازماني، اثربخشي کارکنان، فرسودگي شغلي کار کلمات کليدی:
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Abstract 

The present study investigated the relationship between organizational health and the effectiveness and 

burnout of employees of the General Department of Sports and Youth of Hamedan  Province. This 

research was an applied research in terms of purpose, descriptive and correlational research in terms of 

method and field research in terms of data collection. The statistical population included all employees of 

the General Department of Sports and Youth of Hamedan  province in 1399 to 152 people. The statistical 

sample was estimated to be 103 people using Morgan and Krejcie table with available random method. 

To assess organizational health, the questionnaire of 19 questions of Hui et al. (2016), the effectiveness of 

employees from the questionnaire of 37 questions of Lari et al. (2004) and the burnout of employees from 

the Maslach test (2005) were used. Findings showed that the level of organizational health was 66.2%, 

staff effectiveness was 80.4% and staff burnout was 33.8%. The results of Pearson correlation and 

multivariate regression with SPSS software showed that there was a significant relationship between 

organizational health and employee effectiveness and employee burnout. 

 

Keywords: Organizational health, Employee effectiveness, Employee burnout 
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Abstract 

In recent years, Iran's volleyball sport has made significant progress and the Iranian national team has 

been able to compete in the World Volleyball League. This situation has provided the Iranian Volleyball 

Federation with diplomatic opportunities. The purpose of this study was to develop strategies for the 

development of international sports diplomacy in the volleyball federation of the Islamic Republic of Iran. 

The study was conducted qualitatively by interviewing Iranian volleyball officials (N = 4), academic 

experts in sports diplomacy (N = 4) and internationally experienced coaches and referees (N = 5). Data 

analysis with theme analysis techniques revealed that the five emerging themes included: Challenges, 

Principles of Effective International Sports Diplomacy, International Sports Diplomacy Success Factors, 

International Diplomacy Development Strategies in Volleyball Federation, and the implications of 

International Sports Diplomacy that included 18 sub-themes and 43 open codes. The Iranian Volleyball 

Federation faces several challenges in international sports diplomacy that must be resolved. By adhering 

to the three principles of mutual respect, realism, and sovereignty and by providing success, stability, 

timing, mental, technical and manpower, this federation can implement strategies of acquiring seats, 

hosting, sending out manpower, enhancing internal interactions and becoming a regional hub that has two 

types of sporting and general consequences. 

 

Keywords: Sport Diplomacy, International Sport, Volleyball Regional Hub. 
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 ورزش کبدی در ابعاد قهرمانيتوسعه  یرو شيپرتبه بندی موانع مديريتي 

 

 3، عباس خواجه اورسجي2،زهرا دژبان1خانيحسن قره

 استاديار گروه مديريت ورزشي دانشگاه زنجان -1

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي مرکز آموزش عالي غيرانتفاعي عالمه قزويني -2

 المي ايرانرييس فدراسيون کبدی جمهوری اس -3

 مقدمه و هدف 

در  موفقيت کسب زمينه پيش کشور هر در قهرماني ورزش توسعه. است کشور در توسعه ورزش مهم ارکان از يکي 2قهرماني ورزش

 شدت المللي بين هایرقابت ها درمدال بردن برای کشورها بين رقابت گذشته دهه چند در. است المپيک و جهاني هایرقابت

 به اختصاصي بودجه ميزان جهان سراسر در کشورها ورزشي هایو سازمان هادولت که است شده منجر امر اين. است گرفته بااليي

 .(1394پور، ) جوادی. دهند را افزايش قهرماني ورزش

-ی و سياستريزبرنامه گيری از مزايای مستقيم و غيرمستقيم آن بدوناند که توسعه ورزش قهرماني و بهرهامروزه کشورها دريافته

های باشد؛ بنابراين، ورزش قهرماني مانند هر نظام ديگری نيازمند تدوين اهداف کالن، راهبردها و برنامهگذرای مناسب ميسر نمي

عملياتي است تا ضمن آگاهي از مسير حرکت بتواند از هرگونه دوباره کاری، بيراهه رفتن و هدررفت منابع مالي، انساني، فيزيکي و 

 .(1396)پورکياني و همکاران،  ود اجتناب ورزداطالعاتي خ

 و بنگالدش هند، در جوان مردان توسط اکثراً ورزش اين .است يافته سازمان آسيا جنوب از که است تيمي ورزش يک کبدی

رساد پاست) ايراني «زو  » ورزش همان کبدی باشدمي برخوردار محبوبيت از آسيا شرق جنوب در و شده گرفته بازی به پاکستان

و وجود موانع مختلف پيش روی توسعه بعد قهرماني  کافي نبود تحقيقات و ورزش در کشور اين بودن نوپا به توجه ،(. با389 رائو،

اين رشته، پژوهشگران با توجه به اهميت مسايل و موانع مديريتي به دنبال رتبه بندی موانع مديريتي پيش روی توسعه ورزش 

دند تا با اولويت بندی اين موانع راهکارهای عملياتي را برای رفع آنها ارايه نمايند. با در نظر گرفتن کبدی در ابعاد قهرماني بو

ای در سطوح مختلف ماهيت بومي محلي ورزش کبدی در ايران ، برای ايجاد زمينه الزم جهت پيشرفت و پرورش بازيکنان حرفه

سطوح بين المللي و حفظ جايگاه اول در بازيهای آسيايي و جهان و رشد سني و قهرماني و دستيابي به اهداف فدراسيون کبدی در 

 و  بهبود کيفيت اين ورزش در ايران ، نتايج اين تحقيق مي تواند در توسعه ورزش کبدی ياری رسان مسئوالن ورزش مذکور باشد. 

  روش تحقيق:

 یشامل اعضا یاست. جامعه و نمونه آمار يميدان يتوصيفاز نظر روش  ی ونگر، از نظر هدف، کاربردحال از نظر زمان روش تحقيق 

و کارشناسان و نخبگان ورزش  ياستان یکبد یهااتيه رانيو دب سانيير بيروسا و نا،  یکبد ونيو کارکنان فدراس سهئير اتيه

بود که پس از تائيد  ند. روش گردآوری پرسشنامه محقق ساختهشد انتخابهمه به عنوان نمونه  بودند کهنفر  110 به تعداد یکبد

پس از استخراج نتايج، از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف ( مورد استفاده قرار گرفت. 89/0روايي و پايايي)آلفای کرونباخ 

                                                           
1 نويسنده مسئول مقاله  -   

2 -Championship sport 
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ها تحليل داده درصد فراواني، حداقل، حداکثر و همچنين ترسيم جداول و نمودارها و از آمار استنباطي برای تجزيه و معيار، فراواني،

فريدمن در نرم افزار   از آزموناز کولموگروف اسميرنف و برای رتبه بندی عوامل  هااستفاده شد. برای بررسي نرمال بودن توزيع داده

Spss  استفاده شد. 

  يافته ها

زمون فريدمن های مختلف ميزان معناداری آ های مولفه موانع مديريتي از جنبه طبق نتايج حاصل از فريدمن برای رتبه بندی گويه

ها تفاوت دارد. به  مولفهسنجش هاى مکرر روى به دست آمده است که به اين معني است فرض صفر رد و  0.049برای رتبه بندی 

 بيان ديگر بين رتبه و ميزان اهميت مولفه های مختلف در موانع مديريتي اختالف معني داری وجود دارد.

 های موانع مديريتي نتايج آزمون فريدمن برای رتبه بندی مولفه

 رتبه ميانگين رتبه هاگويه

 1 5.42 یکبد یها گيصاحب نام در مسابقات و ل یعدم حضور باشگاه ها

 3 5.04 ها ئتيه یو روسا انيورزشکاران،مرب نيدر ب نييو تخصص پا زهيانگ

 9 4.66  یرشته کبد ینخبه  انياز ورزشکاران و مرب تينظام جامع حما فقدان

 2 5.06  نخبه انيمرب یو ارتقا نش،حفظيمناسب گز مستيس نبود

 7 4.87  ياستان یها ئتيبر عملکرد ه ينامناسب نظارت یها وهيها و ش هيرو

 5 4.99  در سطح استانها یمتوازن رشته کبد جيتوسعه و ترو عدم

 4 5.03   ياستان یها اتيه يبرخ فيضع تينامناسب عملکرد و فعال يابيارز

 8 4.82  یو وزارت ورزش و جوانان به رشته کبد کيالمپ تهيکم يتوجه کاف عدم

 6 4.98  يالملل نيب یها يدر کرس رانيا یکبد ندگانيکم نما تعداد

 یعدم حضور باشگاه هاهای مختلف در بين موانع مديرتي پيش روی توسعه ورزش کبدی ،  طبق نتايج جدول  باال از ميان گويه

فقدان نظام ( به عنوان مهم ترين مانع مديريتي  و مولفه 5.42ی با باالترين ميانگين رتبه)کبد یها گيصاحب نام در مسابقات و ل

( به عنوان کم اهميت ترين مانع 4.66با کم ترين ميانگين رتبه) یرشته کبد ینخبه  انياز ورزشکاران و مرب تيجامع حما

 مديريتي شناسايي شدند. 

 نتيجه گيری: 

ی به عنوان مهم ترين مانع های کبد گيهای صاحب نام در مسابقات و ل عدم حضور باشگاهطبق نتايج ،  با توجه به اين که بر

مديريتي در پيش راه توسعه کبدی شناسايي شد، عدم حضور باشگاه های صاحب نام و بزرگ در مسابقات مهم و ليگ های برتر و 

ين رشته در ابعاد قهرماني در سطح کشور شود لذا  به مديران و دسته اول و کشوری اين رشته مي تواند مانع پيشرفت بيشتر  ا

دست اندرکاران فدراسيون کبدی و هيات های استاني پيش رو پيشنهاد مي شود تا با رايزني و فراهم کردن زمينه های الزم برای 

ر چه بيشتر اين رشته در ابعاد ورود باشگاه های بزرگ و صاحب نام در ليگ های معتبر اين رشته زمينه ساز پيشرفت و توسعه ه

 قهرماني شوند. 
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Abstract 

The purpose of this study was to rank the managerial barriers to the development of liver sports in the 

championship dimensions in order to identify and prioritize these barriers to provide optimal and 

operational solutions to eliminate them. 

The research method is applied in terms of present time, applied in terms of purpose and field descriptive 

in terms of method. The population and statistical sample included 110 members of the Board and staff of 

the Liver Federation, heads and vice-presidents and secretaries of the provincial liver boards, and liver 

sports experts and elites of 110 people, all of whom were selected as the sample. The method of collecting 

the researcher-made questionnaire was used after confirmation of validity and reliability (Cronbach's 

alpha 0.89). After extracting the results, descriptive statistics such as mean, standard deviation, frequency, 

frequency percentage, minimum, maximum and also drawing tables and graphs and inferential statistics 

were used to analyze the data. Kolmogorov-Smirnov was used to check the normality of data distribution 

and Friedman test in Spss software was used to rank the factors. 
According to the results, among the various items among the managerial obstacles to the development of 

liver sports, the absence of well-known clubs in competitions and liver leagues with the highest average 

rating (5.42) as the most important management barrier and lack of comprehensive system of athlete 

support and Elite liver trainers with the lowest mean rank (4.66) were identified as the least important 

managerial barrier. 
Absence of famous and big clubs in important competitions and premier leagues and first and national 

divisions of this field can hinder further progress of this field in the dimensions of championship in the 

country, so to the managers and staff of the Liver Federation and the provincial delegations ahead It is 

suggested that by consulting and providing the necessary grounds for the entry of big and famous clubs in 

the prestigious leagues of this field, they pave the way for the further development of this field in the 

dimensions of championship. 
Keywords: Managemerial barriers, Kabaddi development, championship dimensions 
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 شناسايي عوامل تأثيرگذار بر کسب و کارهای مربيان زن در دوران کرونا و ارائه الگوی بهينه

3، ياسمن بهرام نژاد 2، محيا آدينه1ميدرضا قزلسفلوح  

 استاديار مديريت ورزشي دانشگاه گنبدکاووس -1

 دانشجوی کارشناسي علوم ورزشي دانشگاه گنبدکاووس -2

 

 چکيده

نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه مشاغلي که به دليل بحران کروناويروس به صورت پاره وقت فعال بوده و با ادامه مقدمه و هدف: 

اند حاکي از آن است که رکود اقتصادی ناشي از تعطيلي مشاغل به عنوان دلواپسي طور دائم غيرفعال شدها ويروس بهشيوی کرون

(. هرچند 8های اقتصادی، پيامدهای ذهني و رواني مخربي را به همراه داشته است )اصلي صاحبان مشاغل ورزشي عالوه بر دغدغه

های اجتماعي شيوی ويروس کرونا در زنجيره ای بخش ورزش، محدوديتهای حرفهرسد که به دليل ماهيت فعاليتبه نظر مي

های ورزشي و های ورزشي، حاميان مالي، رسانهای، باشگاههای ورزشي بيشتر متوجه مشاغل محوری از قبيل بازيکنان حرفهفعاليت

ا بايد پذيرفت که پيامدهای اين بحران در های اقامتي و بخش حمل و نقل هوايي شده است امبخش خدمات ورزشي از قبيل هتل

های ای صنعت ورزش و بويژه بخش سالمتي و آموزشي شامل مربيان فعال در باشگاهگير مشاغل غيرحرفهتر گريبانمقياس کوچک

(. مربيان از جمله افراد شاغل در بخش صنعت ورزش 7باشند، شده است )ورزشي که فاقد ساختارهای حمايتي مي -تفريحي

های فراوان از قبيل استرس باال، عدم حمايت سازماني، حقوق ناکافي، نبود برنامه مدون در خصوص ستند که عليرغم وجود چالشه

-های تشويقي و پاداش و ارتقای شغلي، نقش خود را به خوبي در توسعه ورزش در هر دو بخش ورزش حرفهتوسعه و نبود سياست

درکشور ما نيز بالفاصله به دنبال تشکيل کميته مبارزه و پيشگيری با کرونا در ورزش، کليه  (.4کنند )ای و ورزش همگاني ايفا مي

ترين استراتژی در اين زمينه به های ورزشي با هدف رعايت فاصله فيزيکي و خودداری از هرگونه تجمع به عنوان اثربخشفعاليت

برای مربيان به شکل استرس، اضطراب، پرخاشگری و نگراني از  تعويق افتاد که اين موضوی به دليل فقدان جايگزين شغلي مناسب

(. از اينرو هدف از پژوهش حاضر شناسايي عوامل تاثيرگذار بر کسب و کارهای مربيان زن در دوران 7نحوه معيشت پديدار گرديد )

 کرونا مي باشد.

نفر از مربيان زن  150گيری تصادفي نمونههای آماری شامل نمونه .تحقيق حاضر از نوی تحقيقات توصيفي است روش تحقيق:

های ورزشي استان گلستان دارای مدرک رسمي )حداقل کارت مربيگری درجه سه( و شاغل در بخش آموزشي و تفريحي باشگاه

از  تيريمد تيحما هایريشامل متغ( 2002) 2پرسشنامه کارآفريني جفری و همکاران نسخه اصالح شده قيابزار تحقبود. 

بود و به صورت شده  يحطرا کرتيل يارزش 5 فيبا ط ( بود که6شغلي ) بودن و مرز گي شغليپاداش، آماد ،یکار ارياخت ،ينيکارآفر

گانه فورنل و های سههای پژوهش قرار گرفت. پس از آزمون نکويي برازش مطلوب الگو )شاخصنسخه الکترونيکي در اختيار نمونه

اس مورد تجزيه و تحليل قرار اسپي( و نرم افزار اسSmart PLS-2ها با نرم افزار )ادهبرداری، دالرکر( و شاخص کفايت نمونه

 گرفتند.

                                                           
1 . نويسنده مسئول:  h_ghezel@yahoo.com       

2. Jeffery et al. 
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گانه فورنل و  های سه در بررسي روايي همگرا، روايي واگرا و شاخص نکويي برازش ساختاری الگوی پژوهش مطابق با مالک ها:يافته

( مد 1ترکيبي و ضريب تعيين و ميانگين واريانس استخراجي )جدول  (، شاخص پايايي1( )شکلLFضرايب بارهای عاملي) 1الرکر

 = GOFهمچنين بررسي برازش کلي مؤيد نيکويي برازش مطلوب الگوی پژوهش بود)   نظر قرار گرفت.

( ، سياست های 94/0نتايج تحليل عاملي نشان داد که برخورداری از اختيار کاری ) (.

 ( بيشترين تاثير بر کارآفريني مربيان زن داشتند.86/0( و تشويق ) 92/0حمايتي از مربيان ) 

 : بررسي روايي ساختاری و اندازه گيری الگوی پژوهش1جدول 

AVE α CV R متغير
2 

 766/0 761/0 83/0 672/0 سياست های حمايتي

 834/0 817/0 81/0 684/0 در سازمان یکار ارياخت

 758/0 836/0 72/0 541/0 ( تيپاداش )تقو

 684/0 759/0 74/0 714/0 گي منابع انسانيآماد

 736/0 748/0 76/0 581/0 يسازمان یمرزها

 ----- 861/0 83/0 652/0  ينيکارآفر

 

 
 بارهای عاملي، ضرايب مسير در حالت استاندارد. 1شکل

 

ماعي و زندگي ايزوله بسترساز رکود های رعايت فاصله اجتبحران شيوی کرونا ويروس از طريق اعمال محدوديت گيری:نتيجه

(. نتايج تحقيق نشان داد 10اقتصادی بسياری از مشاغل ورزشي و ازجمله تعطيلي مشاغل مرتبط با حضور فيزيکي افراد بوده است )

ني مربيان شغلي تاثير معناداری بر کارآفري بودن و مرز گي شغليپاداش ، آماد ،ی کار ارياخت ،ي تيريمد تيحماکه کليه متغيرهای 

                                                           
1. Fornell & Larcker 
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اختيارکاری، سياست های حمايتي از مربيان و تشويق و پاداش بيشترين تاثير بر کارآفريني مربيان زن زن دارد اما متغيرهای 

( و صاحبکاران و 1( )1396زاده و همکاران )خسرویخواني داشت. در همين راستا قيقات متعددی همحداشتند که بانتايج ت

مالي مربيان از مهمترين  تيحماعملکردی و  تيحماشکالت مربيان زن اظهار داشتند که عدم ( در بررسي م1395همکاران )

ها از مربيان در دوران ( معتقدند که عدم حمايت باشگاه2020(. هي و هاريس)3های شغل مربيگری بانوان مسوب مي شود )چالش

شده است که اين موضوی بسترساز مشکالتي در های شخصيتي برای مربيان  بران ويروس کرونا سبب کاهش انگيزه و آسيب

(. حمايت سازماني و همه جانبه از مربيان و 5استعداديابي و استعدادپروری، عدم ارتباط موثر بين مربيان و ورزشکاران خواهد بود )

ارس فوتبال را تواند محيط ورزش و مد که احساس امنيت شغلي ضعيفي دارند، مي 19قدرداني از زحمات آنها در شرايط کوويد 

گذران صنعت ورزش کشور بايد به (. سياست1همانند سنوات قبل از شيوی ويروس کرونا در امر خطير آموزش، پويا و مهيا سازند )

آميز ورزشي نيازمند ورود ياد داشته باشند که در مواقع بحران به کارآفريني نياز است، اين بدان معناست که کارآفريني موفقيت

مسويي منافع مشترک است که اين منابع کارآفريني ورزشي در قالب ساختمان و تجهيزات قابل لمس، يا دانش و ذينفعان و ه

شود با الگوبرداری از (. لذا با لحاظ کردن يافته های پژوهش حاضر پيشنهاد مي2باشد ) های اجتماعي غيرقابل لمس مي شبکه

ه از امکانات، وسايل و تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری در دوران کوويد کشورهای توسعه يافته در امر آموزش و استفاده بهين

 ، زمينه را برای ايجاد محيطي گرم و صميمي و بدون استرس مالي  و ثبات فرايند امنيت شغلي برای مربيان فراهم کرد.19

 

 مربيان زن، کارآفريني، کرونا، حمايت سازماني کلمات کليدی:
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Identify the factors affecting the businesses of female coaches in the Corona era and provide an 
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Abstract 

The field of service careers in the sports industry is one of the most important sectors that was affected by 

the corona virus crisis. Therefore, the purpose of this study was to identify the factors affecting the 

businesses of female coaches in the corona and to provide an optimal model. Therefore, 150 female 

instructors were selected by random sampling as statistical samples. Research tool was the modified 

version of the questionnaire of Jeffrey et al. (2002). After the test of good fit of the research model, the 

data were analyzed using software (Smart PLS-2). The results of factor analysis of data showed that the 

variables of having authority with a factor load of 0.94, policies to support coaches with a factor load of 

0.92 and encouragement and reward with a factor load of 0.86 had the greatest impact on female 

entrepreneurs' entrepreneurship. Therefore, it is suggested that the adoption of supportive policies such as 

full-time insurance, holding knowledge-enhancing classes, as well as financial support for the 

performance of efficient coaches create the ground for innovation and optimal performance in female 

coaches. 

 

Keywords: Female Coaches, Entrepreneurship, Corona, Organizational Support 
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 های ديداری سواری شهروندی از طريق رسانه شناسايي عوامل مربوط به توليد برنامه ترويج فرهنگ دوچرخه

 3، محمد سنجری2*، مهيار رسولي1ناديه ناظرفرد

 .کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران1

 کي ) نويسنده مسئول ( غيردولتي ايوان-يت ورزشي دانشگاه غيرانتفاعي. دانشجوی دکتری مدير2

 . کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه تهران3

 چکيده

های تلويزيوني برای جلب اند که در سراسر جهان شرکتامروزه ورزش و رسانه تا حدی به يکديگر نزديک شده هدف:مقدمه و 

های المپيک که به کنند و مسابقات ورزشي و بويژه بازیي به صورت مطلوب استفاده ميهای ورزشهرچه بشتر مردم، از برنامه

-های تلويزيوني به صورت زنده پخش مياند از طريق بسياری از شبکهمکاني برای گردهمايي و مشارکت ورزشکاران تبديل شده

های ورزشي اختصاص دارد و در زيوني امريکا به برنامههای تلويدرصد از برنامه 15(. به عنوان مثال تقريباً 1378شوند )سجادی، 

ها در دهه نود، بيشترين (. رسانه1385های ورزشي موثرترين راه برای جذب بيننده است )محرم زاده، انگلستان نيز پخش برنامه

هر رسانه ديگری در جهاني  تواند بيش ازشک مي اند و در حال حاضر، رسانه غالب تلويزيون است، که بيتأثير را در ورزش داشته

های کردن ورزش نقش ايفا کند. امروزه ورزش به نحو موفقيت آميزی به عنوان راهبرد جذب مخاطب از سوی تهيه کنندگان رسانه

(. بنابراين نقش ورزش و فعاليت بدني 1382چيان و احساني، مختلف مورد استفاده قرار گرفته است )غفوری، رحمان سرشت، کوزه

باشد ای در ياری رساندن به اهداف سالمتي، اجتماعي و اقتصادی دارد، بسيار حائز اهميت ميان راهبردی که توانايي بالقوهبه عنو

 (.1391)سيدعامری، 

با رويکرد اکتشافي و به صورت کيفي انجام گرفت. جامعه آماری مورد نظر را متخصصين و فعالين در پژوهش حاضر  روش تحقيق: 

سواری، رسانه ورزشي، مسئولين ورزش کشور و اساتيد دانشگاهي ورزش که سابقه فعاليت در  اني، رشته دوچرخهحوزه ورزش همگ

مصاحبه به اشبای نظری رسيد  16حوزه رسانه را دارند تشکيل دادند. ابزار بخش کيفي تحقيق مصاحبه بود که محقق پس از انجام 

ها هم  کيفي برای تجزيه تحليل آن استفاده گرديد. و روايي و پايايي مصاحبهها از روش تحليل محتوای آوری دادهو پس از جمع

عوامل شناسايي شده مربوط به توليد برنامه ترويج فرهنگ های پژوهش نشان داد که مورد سنجش و تأييد قرار گرفت. يافته

 مؤلفه بود.   12شامل  های ديداری سواری شهروندی از طريق رسانه دوچرخه

های  های متنوی و مشارکت رسانه گذاری، استفاده از قالب های کيفي پژوهش نشان داد که هدف نتايج مصاحبه نمونه :ها يافته

 سواری از جمله موارد بود که به تشريح در جدول زير آورده شده است.  هايي با محوريت دوچرخه ديداری در ساخت برنامه

 

 های ديداری سواری شهروندی از طريق رسانه بر توسعه دوچرخهنتايج تحليل عوامل مؤثر مربوط به توليد برنامه 

 های اطالعاتيدسته

 )کدگذاری باز(

 گذاری و تعيين مخاطب در ساخت برنامه مربوط به سبک زندگي فعالهدف

 سواری های متنوی در ترويج دوچرخهسازی و استفاده از قالبنواختي در برنامهپرهيز از يک
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 سواری های متولي ورزش در ساخت برنامه مربوط به دوچرخهمشارکت سيما با نهاد

 سواری ای مهيج و جذاب دوچرخهرسانه _طراحي رويدادهای ورزشي 

 های سيما با رويکردهای مختلفسواری همگاني در تمام شبکه های دوچرخهتوليد و پخش برنامه

 توسعه ورزشها در حوزه توسعه ای هماهنگ با ساير رسانهايجاد جريان رسانه

شناسي، سواری شهروندی )روانشناسي، جامعه سازی در حوزه دوچرخههای الزم برای برنامهنگری در استفاده از تمام تخصصجامع

 فيزيولوژی و... (

 های ورزشي همگاني شهروندیاستفاده از مکانيزم بازخورد پس از پخش برنامه

 المت با مخاطب هدف های ورزش و سهمتا سازی عوامل اجرايي برنامه

 های گفت و گو محوراستفاده از مجری با رويکرد مجری کارشناس و مسلط به علوم ورزشي و رشته دوچرخه سواری در برنامه

 سازیوجود اتاق فکر باز در روند برنامه

 سواری ای ساير کشورها در زمينه ترويج ورزش دوچرخههای موفق رسانهالگو برداری از فعاليت

تواند به تسهيل انتقال پيام بيانجامد. سازی و ساختن برنامه بر اساس مخاطب هدف ميمخاطب سنجي قبل از برنامه يجه گيری:نت

های مختلف از ديابت و فشار در زمينه سالمت نيز بنا بر گفته چند تن از صاحبنظران، ما امروزه در ورزش برای افراد دارای بيماری

توان اقدام به جذب تخصصي مخاطب نمود، های ورزشي داريم و با اين رويکرد ميای قلبي عروقي، نسخههخون تا ام اس و بيماری

کنند و به اين صورت يکي از مشکالت های مربوط به آن را دنبال ميها درگيرند طبعاً برنامهزيرا افرادی که با اينگونه بيماری

تواند رفع شود و روند برنامه سازان کم بودن مخاطب آن است تا حدی ميپرداختن به توسعه ورزش همگاني که به گفته برنامه

سواری شهروندی تسهيل گردد، زيرا که اينگونه مخاطب  همگاني و بويژه ورزش دوچرخهسازی در زمينه توسعه فرهنگ ورزش

های تحقيقي با عنوان کاربرد رسانه( نيز در 2001) 1تواند ضريب نفوذ برنامه در مخاطب را بيشتر کند. ميلز و همکارانگزيني مي

ها و تغيير رفتاری گزارش شده از مشارکت کنندگان در مجموعه تبليغات عمومي برای هدف قرار دادن چاقي: تحليل ويژگي

برای مبارزه با چربي و مبارزه با بيماری به اين نتيجه رسيدند که افزايش معنا داری در پياده روی سريع، فعاليت  BBCهدفمند 

% از افراد سطح فعاليت خود را افزايش دادند. همچنين اقدام به چنين مخاطب گزيني 39متوسط و شديد مشاهده شد. به طور کلي 

و نمايش نتايج مثبت در سالمتي از طريق ورزش به علت محسوس بودن نتايج آن، يک نکته کليدی در بر دارد و آن دادن اعتقاد و 

گاني و مزايای آن است، چرا که باور و اعتقاد را از الزامات برای پذيرش هر رفتار و عمل به آن باور به مخاطب در مورد ورزش هم

 (.1392دانند )آصفي، مي

 

 رسانه ديداری.  ، ورزش شهروندی،سواری دوچرخه کلمات کليدی:

 

 

 

                                                           
1. Miles et al 
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Abstract 

Today, sports and the media have become so close that television companies around the world are making 

good use of sports programs and sports competitions, especially the Olympic Games, to attract more and 

more people. For the gathering and participation of athletes, they have been broadcast live on many 

television networks (Sajjadi, 1999). For example, approximately 15% of American television programs 

are dedicated to sports programs, and in the United Kingdom, broadcasting sports programs is the most 

effective way to attract viewers (Moharramzadeh, 2006). The media had the greatest influence on sports 

in the 1990s and is now the dominant television medium, which can undoubtedly play a greater role in the 

globalization of sports than any other media. Today, sport has been successfully used as a strategy to 

attract the audience by producers of various media (Ghafouri, Rahman Seresht, Koozechian and Ehsani, 

2003). Therefore, the role of exercise and physical activity as a strategy that has the potential ability to 

help achieve health, social and economic goals is very important (Seyed Ameri, 2012). 

Keywords: cycling, citizenship sports, visual media. 
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 شناسايي عوامل موثر بر افزايش بهره وری اماکن و تجهيزات ورزشي

 های سالمت ورزشي بانوان آذربايجان غربي()مطالعه موردی: ايستگاه 

 2، سيروان آتشک 1پرستو آرخون

 ، مهاباد ايران  .دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت بازاريابي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد1

 واحد مهاباد ، مهاباد ايران . دانشيار گروه تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسالمي2

 چکيده

ديده است. مفهوم گسترش يافته های عقل انسان آموزش بهره وری به شکل فزاينده ای مبتني بر دانش، مهارت ها و توانايي: هدف

بهره وری حاصل يک سيستم فکری است، نوعي نگرش عقاليي به زندگي و نوعي فرهنگ است فرهنگي که انسان با فکر وانديشه 

پور، )صفي سازد و سعي دارد بهترين نتيجه را در راستای مادی و معنوی کسب کندها منطبق ميها و واقعيتخود را با ارزش

شناسايي عوامل موثر بر افزايش بهره وری اماکن و تجهيزات ورزشي )مطالعه موردی: ف از پژوهش حاضر بررسي هد(. 2015

 های سالمت ورزشي بانوان آذربايجان غربي( بود.ايستگاه

ی اين پژوهش به لحاظ هدف بنيادی از نوی نظری بود. جامعه آماری را کليه بانوان شرکت کننده در ايستگاهها: روش تحقيق

شد . پس از  ها استفادهبه عنوان ابزار گردآوری داده سالمت ورزشي بانوان آذربايجان غربي تشکيل دادند. اين پژوهش از مصاحبه

مراحل کدگذاری با به هر مصاحبه، کدگذاری آزاد و محوری انجام شد و مفاهيم اوليه و مقوالت به صورت متوالي ظاهر گرديد، 

ها در مرحلة کيفي بر اساس روش نظريه پردازی داده بنياد سيستماتيک . روش تحليل دادهانجام شد Maxqudaکارگيری نرم افزار 

بر اساس چهار معيار پيشنهادی گوبا و لينکلن اعتبار ، قابليت تأئيد ، قابليت اطمينان ، و قابليت انتقال را جهت افزايش کيفيت بود. 

  پژوهش مد نظر قرار  گرفت.

بدست آمده پژوهش نشان داد که وجود نيروهای متخصص مانند فارغ التحصيالن رشته علوم ورزشي، مربيان   : نتايج يافته ها

های سالمت، وجود امنيت کافي برای بانوان در اين های سالمت، استاندارد سازی فضای ورزشي در ايتسگاهمجرب در ايستگاه

 اماکن وری بهره افزايش ونه های گياهي طبيعي در اين اماکن مي تواند براماکن، استفاده از تجهيزات مدرن و مناسب، استفاده از گ

 اثرگذار باشد. (غربي آذربايجان بانوان ورزشي سالمت های¬ايستگاه: موردی مطالعه) ورزشي تجهيزات و

انوان باعث شد که :عوامل موثر بر ميزان افزايش بهره وری اماکن و تجهيزات ورزشي در ايستگاههای سالمت ورزشي ب نتيجه گيری

بانوان اهميت بيشتری به ورزش و سالمتي خود بدهند، و افراد بيشتری در ايستگاههای ورزشي حضور داشته باشند. لذا در اين 

 رابطه پيشنهاد مي شود از نتايج بدست آمده در پژوهش حاضر برای بهره وری بهتر استفاده شود.

 شي، ايستگاههای سالمت ورزشي بانوان : افزايش بهروری ، تجهيزات ورزواژگان کليدی
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Abstract 
Objective: Productivity is increasingly based on the knowledge, skills and abilities of the trained human’s 

mind. The extended concept of productivity is the result of an intellectual system. It’s a kind of rational 

attitude to life and a kind of culture the human being adapts themselves to values and realities using 

thoughts and tries to achieve the best result in relation to material and spiritual goals (Safiapour, 2015). 

The purpose of this study was to survey identification of effective factors in increasing the productivity of 

sports locations and equipment (Case study: West Azerbaijan women sports health stations). 

Research Method: This research was of type of theoretical from the fundamental perspective. The 

statistical population consisted of all women participating in women's sports health stations in West 

Azerbaijan. In this study, interviews were used as a data collection tool. After each interview, free and 

pivotal coding were done and basic concepts and categories appeared sequentially. The coding steps were 

performed using the Maxquda software. The data research method was systematic established upon 

foundation data theorizing method in the quantitative stage. On the basis of four recommended criteria of 

Goba and Lincoln, validity, verifiability, reliability, and transferability were considered to increase the 

quality of the research. 

Findings: The results of the study showed that the presence of specialized personnel such as sports 

science graduates, experienced trainers in health stations, standardization of sports areas in health stations, 

adequate security for women in these places, the use of modern, appropriate equipment and natural plants 

species in these places can lead to a rise in the productivity of sports facilities and equipment (Case study: 

West Azerbaijan women's sports health stations). 

Conclusion: Effective factors in increasing the productivity of sports locations and equipment in women's 

sports health stations made women pay more attention to their sports and health, and more people 

attended sports stations. Therefore, in this regard, it is suggested that the results obtained in the current 

study be better utilized.  
Keywords: Productivity Increase, Sports Equipment, Women's Sports Health Stations 
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 شناسايي و رتبه بندی مهم ترين الزامات قبل از خصوصي سازی باشگاه های فوتبال کشور

 

 3ي، حسن قره خان2، ناهيد اتقيا1سميه يعقوبي
1
 کارشناس ارشد مديريت راهبردی در ورزش، دانشگاه الزهرا 

1
 دانشيار گروه مديريت ورزشي دانشگاه الزهرا 

1
 استاديار گروه علوم ورزشي دانشگاه زنجان 

 چکيده 

در اين امر ، مي تواند به شکست منتهي گردد . خصوصي  بو شتا هخصوصي سازی بدون فراهم آوردن بستر های مناسب و عجل

امکان  طزی و اجازه عملکرد آزادانه نيرو های بازار  نيازمند پيش نيازهايي است و صرفا بر اساس مجموعه ای از فرض و شروسا

تحقق آن وجود ندارد . بدين منظور مي بايست الزامات قبل از خصوصي سازی را شناسايي کرد و احتمال موفقيت خصوصي سازی 

هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي و رتبه بندی مهم ترين الزامات قبل از خصوصي سازی  را افزايش داد. با توجه به اين موضوی

باشگاه های فوتبال کشور است. جامعه آماری پژوهش شامل کليه مديران عامل و هيات مديره باشگاه های فوتبال، رؤسای کميته 

يد مديريت ورزشي و برخي از اساتيد اقتصاد و هيأت های فوتبال استان ها  ، اسات نهای مختلف فدراسيون فوتبال و مسؤولي

مديريت که با مسائل باشگاه های فوتبال آشنايي دارند، خبرنگاران که در زمينه فوتبال کار ميکنند و با مسائل خصوصي سازی 

م تعداد نمونه اين آشنايي دارند مي باشد . با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه وبا اسناد به فرمول کوکران برای جامعه نا معلو

نفر تعيين شد که نمونه گيری به صورت در دسترس و احتمالي انجام گرفت . ابزار تحقيق ، پرسشنامه محقق ساخته 384پژوهش 

ای است که بر اساس اهداف پژوهش و تجارب پژوهش های گذشته ، پس از بررسي مباني نظری و پيشينه پژوهش و با نظر اساتيد 

صصان اين حوزه تهيه شد و پس از اعتبار سنجي مورد استفاده قرار گرفت . پخش و جمع آوری پرسشنامه متخ مديريت ورزشي و

به صورت آنالين بود ، در راستای تحليل داده ها و آزمون سواالت تحقيق ،  به دليل نرمال بودن داده ها از آزمون تحليل عاملي و 

يافته های تحقيق  در بخش شناسايي  انجام شد. spssيل داده ها با نرم افزار رتبه بندی فريدمن استفاده شد . عمليات آماری تحل

الزامات قبل از خصوصي سازی ، هفت دسته الزام )الزامات فرهنگي ، الزامات اجرايي ، الزامات برنامه ای ، الزامات انگيزشي ، الزامات 

ن در بحث رتبه بندی الزامات قبل از خصوصي سازی با حقوقي، الزامات اقتصادی ، الزامات ساختاری (  شناسايي شد. همچني

( به عنوان مهمترين و اولين دسته از الزامات 20/4استفاده از آزمون رتبه بندی فريدمن ، الزامات اقتصادی با رتبه ميانگين )

( در رتبه سوم ، الزامات 04/4( در رتبه دوم ، الزامات ساختاری ) 14/4، الزامات اجرايي )خصوصي سازی شناسايي شد. و به ترتيب 

( در رتبه ششم و الزامات فرهنگي 97/3ای )( در رتبه پنجم ، الزامات برنامه99/3( در رتبه چهارم ، الزامات حقوقي )02/4انگيزشي )

سازی ( در رتبه آخر قرار گرفت . با توجه به نتايج به دست آمده راهکارهای اجرايي جهت اجرايي شدن هر چه بهتر خصوصي 62/3)

ارئه شد . متوليان امر خصوصي سازی برای اجرای بهتر روند خصوصي سازی مي بايست به الزامات )فرهنگي ، اجرايي ، برنامه ای ، 

انگيزشي ، حقوقي اقتصادی و ساختاری ( توجه فرمايند و با توجه به اين که الزامات اقتصادی دارای باالترين ضريب در ميان 

 باشد الزم است توجه بيشتری به اين الزام داشته باشد.الزامات خصوصي سازی مي 
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 : الزامات ، خصوصي سازی، باشگاه های فوتبالکليد واژگان

Abstract 
Privatization can lead to failure without providing the right context and haste. Privatization and allowing 

the free operation of market forces require prerequisites and cannot be achieved solely on the basis of a 

set of assumptions and conditions. To do this, the requirements before privatization must be identified and 

the probability of successful privatization increased. Due to this issue, the main purpose of this study is to 

identify and rank the most important requirements before the privatization of football clubs in the country 

The statistical population of the study includes all the control agents and the board of directors of football 

clubs, various committees of the football federation and the officials of the provincial football boards, 

sports management professors and some professors of economics and management. Works in the field of 

football and can be familiar with issuesDue to the unlimited size of the population and the documents 

according to the Cochran's formula for an unknown community, the number of samples in this study was 

determined to be 384 people The research tool is a researcher-made questionnaire that was prepared based 

on the research objectives and experiences of previous researches, after reviewing the theoretical 

foundations and research background with the opinion of sports management professors and experts in 

this field and was used after validationThe questionnaire was distributed and collected online. In order to 

analyze the data and test the research questions, due to the normality of the data, factor analysis test and 

Friedman ranking were used. Statistical data analysis was performed with SPSS software Findings of the 

research In identifying the requirements before privatization, seven categories of requirements (cultural 

requirements, executive requirements, program requirements, motivational requirements, legal 

requirements, economic requirements, structural requirements) were identified Also in the discussion of 

ranking requirements before classification using Friedman rating test, economic requirements with a 

rating (4.20) has been identified as the most important and the first category of special requirements 

specifications. And respectively, executive requirements (4.14) in the second rank, structural 

requirements (4.04) in the third rank, motivational requirements (4.02) in the fourth rank, legal 

requirements (3.99) in the fifth rank, requirements program (E (3.97) was in the sixth ranking and cultural 

requirements (3.62) was in the last rankingAccording to the obtained results, executive solutions were 

presented to implement the features as well as possible. In order to better implement the privatization 

process, those in charge of privatization must pay attention to the requirements (cultural, executive, 

program, motivational, economic, legal and structural) and, given that they have economic requirements, 

have the highest coefficient among the required specifications. Note that this is a requirement 

 

 

Key words: requirements, Privatization, Football clubs 
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Designing the strategic plan of the Bowling, Billiard & Boules Federation 

Hashem   Eskandari Rad 

PhD student in sports management 
 

Introduction & Objective: The aim of this study was to design a strategic plan of the Bowling, Billiard 

& Boules Federation of the Islamic Republic of Iran. The research method was descriptive-analytical 

which was performed based on the process of strategic studies with SWOT approach. 

Research Method: The statistical population of the research consisted of the president , board of 

directors members of the federation , the heads of the provincial sports boards and the elites of  Bowling , 

Billiard  &  Boules , a total of 53 people. Due to the limitations of the members of the research 

population, the sample was considered equal to the population and as a whole numbers. The method of 

data collection was research method that was done using an open questionnaire and interviews with 

members of the research population to the extent of theoretical saturation to determine the mission 

statement, vision, strengths, weaknesses, opportunities and threats. 

Findings: The results of the research showed that the Bowling, Billiard & Boules Federation has 8 

strengths, 4 weaknesses, 6 opportunities and 7 threats ahead of  its way. Also, using the evaluation table 

of internal and external factors, the strategic position of the federation in a competitive situation was 

identified. Then, using SWOT matrix analysis, four SO strategies, five WO strategies, two ST strategies 

and one WT strategy, a total of 12 strategies were identified. The identified strategies were prioritized 

with the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) and the titles of the operational plans 

corresponding to each of the strategies were determined. 

Keywords: Bowling , Billiard & Boules Federation , Strategic Position, Strategic Plan, Operational Plan 
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 نگاه کلي به رسانه ورزشي مديريت رسانه های ورزشي در دوره کرونا

 دی بزرگيه

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت رسانه ورزشي دانشگاه پيام نور استان تهران

 

 چکيده

در واقع اولويت ها را رسانه ها تعيين مي کنند، در واقع مديريت رسانه در شناخت و آموزش ورزش حائز اهميت بوده و بخش عمده 

عکاس ترس عمومي است تا اطالی رساني دقيق در مورد آنچه در ای از پوشش رسانه ای در مورد شيوی اين بيماری، در واقع ان

بيماری کرونا واقعا رخ مي دهد. نکته ای که همه متخصصين رسانه بر روی آن تاکيد دارند اين است که انتشار اخبار غلط و 

س و وحشت را نيز در اطالعات جعلي عالوه بر تاثيری که بر روی خود انتشار بيشتر ويروس ها دارد. احساسات مسری مثل تر

سطحي گسترده منتشر مي کند. چرا که در يک جامعه پوشش رسانه ای، اولويت بحث های اجتماعي را تعيين مي کند، همه 

تحقيقات نشان مي دهند وقتي موضوعات مورد توجه جدی رسانه ها قرار مي گيرند، از طرف اعضای جامعه نيز اهميت بيشتری 

گر اخبار شايد به ما نگويند چگونه فکر کنيم، اما به ما مي گويند که به چه چيزی فکر کنيم با شيوی پيدا مي کنند. به عبارت دي

ويروس کرونا در جهان، ساختار فعاليت ها در بسياری از صنايع با تغيير مواجه شده است. هدف از ان تحقيق ساختار تربيتي و 

و آنالين تغيير وضعيت داده است پس مديريت رسانه ورزشي آموزشي در صنعت ورزش نيز از حالت سنتي به حالت مدرن 

مخصوصا در دوران کرونا بسيار قابل اهميت و باعث آشنايي اين بيماری به صورت اصولي و مقابله با آن با فعاليت های بدني و 

 ورزش به صورت مجازی يا آنالين مديريت کرد.

 

 ورزش و سالمت، رسانه رونا،مديريت ورزشي، رسانه ورزشي، بيماری ک کلمات کليدی:
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SPORT MEDIA MANAGEMENT IN THE CORONA AN OVERVIEW OF SPORTS MEDIA 

 

Hoda bozorgi
 

Graduate student of sports media management, payame noor university,tehran province 
m_varzesh@yahoo.com 

 

 

Abstract 
In fact, the priorities are set by the media In fact, media management has been important in recognizing 

and teaching sports And much of the media coverage of the outbreak is a reflection of public fears rather 

than accurate information about what is really going on in Corona. The point that all media experts 

emphasize is that the spread of false news and false information, in addition to the effect it has on the 

spread of most viruses. It also spreads contagious emotions such as fear and panic on a large scale. 

Because in a society, media coverage prioritizes social debate, All research shows that when issues are 

taken seriously by the media, they become more important by members of the community. In other 

words, the news may not tell us how to think, but it does tell us what to think. With the outbreak of the 

coronavirus in the world, the structure of activities in many industries has changed. The purpose of this 

research is to change the educational structure in the sports industry from the traditional to the modern 

and online Therefore, the management of sports media, especially during the coronation period, is very 

important and caused the disease to be introduced in a principled way and to deal with it through physical 

activities and sports managed virtually or online. 
 

Keywords: Sports management, sports media, coronary heart disease, sports and health, media 
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 ی در ورزش ايرانسازمروری بر مطالعات خصوصي

2، رحيم رمضاني نژاد1حسن غالمي قاجاری
 

 دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه گيالن -1

 استاد گروه مديريت ورزشي دانشگاه گيالن .2

 چکيده

 یروهاين قياز طر یاقتصاد هایتيبه عملکرد مطلوب در فعال يابيدست یبرا هادولت سازیکوچک استيسامروزه  مقدمه و هدف:

(. صنعت 1398 ،ييو زرمجو یراسکندري)ام ردگييبه آنها شکل م تيبا انتقال مالک يبه بخش خصوص هاتيفعال نيا یر و واگذاربازا

که با  یبه نحو ها بکاهددولتبر از فشار بودجه تواند سازی در آن مياست و خصوصي يبخش سرگرمدر  صنايع نتريفعال ازورزش 

 هاینهيگز افراد مختلف، قهسلي به توجه با و کند ترسهلکنندگان برای مصرفه از منابع گوناگون را استفاد ي،بازار رقابت کي جاديا

 هاسال رانيدر ورزش ا سازیيخصوص نديفرا با وجود اين،(. 2019)هائو،  دهدقرار  مندانعالقه اريانتخاب در اخت یرا برا یمتعدد

در  سازیيموافق خصوص ایاتفاق نظر ندارند. عدههای تحقق آن مورد شيوهدر  نظرانرو به رو است و صاحب ياساس يبا چالش

پژوهش از اين رو، . داننديم هاييرساختيآن را مستلزم فراهم شدن ز یموجود اجرا طيبا توجه به شرا گريد يورزش هستند و برخ

 . عاد مختلف آن بيشتر بررسي شودتا اب انجام گرفته است رانيدر ورزش ا سازیيبر مطالعات خصوص یحاضر باهدف مرور

مقاالت  هيکلنمونه آماری،  .محتوا انجام گرفته است ليتحل کرديو با رو یاسناد يپژوهش با استفاده از روش بررس نيا روش تحقيق:

 ند.اپرداخته رانيدر ورزش ا سازیيکه به موضوی خصوصبودند  معتبر وزارت علوم و تحقيقات و فناوری اتينشر يپژوهش يعلم

 يابيمقاله به صورت هدفمند انتخاب شدند و با رد 13تعداد  يدر پورتال جامع علوم انسان سازیيخصوص دواژهيکل جستجوی با ابتدا

پنهان  قيتحق مياز نگاه ت ایمقاله نکهياز ا یريجلوگ یشد. سپس برا افتي زين گريمقاله د یمقاالت از درون متن آنها تعداد ريسا

تعداد  انيکه در پا ديجستجو گرد يورزش تيريرشته مد يپژوهش يعلم اتينشر يتمام یدر تارنما سازیيخصوصواژه  دينباشد کل

 .  ديشده انتخاب گرد ييمقاالت شناسا انياز م رانيدر ورزش ا سازیيمقاله با موضوی خصوص 27

دسته کلي شامل ساختار و  5در  به ايراندر ورزش  سازیيکه با موضوی خصوص یامقاله 27 ي،موضوع ليتحل بر اساسيافته ها: 

مورد( و ساير  5مورد(، ارتباط با مشتری ) 6اقتصادی ) -مورد(، عوامل اجتماعي 6ها )مورد(، موانع و چالش 5گذاری )سياست

با  ختهيآم قاتياز تحق یرگيبهرهبندی شدند. همچنين تحليل اسنادی نشان داد که مورد( تقسيم 5تحقيقات مرتبط با مديريت )

در ورزش  سازیيخصوص مطالعاتدر  قيتحق هایروش نيدرصد پرکاربردتر 2/22با  یمعادالت ساختاراستفاده از درصد و  9/25

اجتماعي  -سازی و عوامل اقتصادیهای اجرای خصوصيپژوهشگران ايراني به دو مسئله شناسايي موانع و چالش بوده است.

اند و تعداد تحقيقات صورت گرفته پيرامون اين دو مسئله از موارد ی بيشتری نشان دادهمندسازی در ورزش ايران عالقهخصوصي

سازی در ها پيرامون خصوصيهای صورت گرفته به مسائلي همچون ساختارها و سياستگذاریباشد. همچنين در پژوهشپرتکرار مي

ها حکايت دارد که ه است. همچنين تحليل پژوهشای صورت گرفتسازی در ارتباط با مشتريان توجه ويژهورزش و نقش خصوصي

های تحقيق آميخته دارند و پس از آن استفاده از معادالت ساختاری گيری از روشپژوهشگران ايراني تمايل زيادی به بهره

 سازی در ورزش ايران بوده است.پرکاربردترين روش در مطالعات پيرامون خصوصي
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ادی و اجتماعي حاکم بر ورزش کشور هنوز پذيرای خصوصي در ورزش نيست و برای دستيابي به طور کلي، جو اقتصنتيجه گيری:  

صورت کامالً موفق به اجرا در گذاری در بخش خصوصي بهها شناسايي و برطرف شود تا سرمايهبه آن ابتدا بايد کليه موانع و چالش

 آيد.     

 

  هامرور پژوهش ، صنعت ورزش،سازیخصوصي کلمات کليدی:
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Abstract 

Today, the policy of downsizing governments to achieve the desired performance in economic 

activities through market forces and the transfer of these activities to the private sector is formed by 

transferring ownership to them (Amiraskandari and Zarmjoui, 1398). The sports industry is one of the 

most active industries in the entertainment sector, and privatization in it can remove reduce the 

budgetary pressure on governments in a way that creates a competitive market. Make it easier for 

consumers to use a variety of resources and offer a variety of options to choose from depending on the 

tastes of different people (Hao, 2019). Despite this, the privatization process in Iranian sports has been 

facing a major challenge for years, and experts do not agree on it. Some are in favor of privatization in 

sports, while others, given the current situation, see the implementation of infrastructure as necessary. 

Therefore, the present study was conducted with the aim of reviewing privatization studies in Iranian 

sports in order to further investigate its various dimensions. This research has been done using 

documentary research method and content analysis approach. The statistical sample was all scientific 

research articles of prestigious publications of the Ministry of Science, Research and Technology that 

have dealt with the issue of privatization in Iranian sports. First, by searching for the keyword 

privatization in the comprehensive portal of humanities, 13 articles were purposefully selected and by 

tracking other articles from their text, a number of other articles were found. Then, in order to prevent 

an article from being hidden from the research team, the key word privatization was searched on the 

websites of all scientific research journals in the field of sports management. At the end, 27 articles on 

privatization in Iranian sports were selected from among the identified articles. Based on thematic 

analysis of 27 articles published on the subject of privatization in Iranian sports in 5 general categories 

including structure and policy-making (5 cases), obstacles and challenges (6 cases), socio-economic 

factors (6 cases), customer relationship (5 cases) and other management related research (5 cases). 

Document analysis also showed that the use of mixed method research with 25.9% and the use of 

structural equations with 22.2% were the most widely used research methods in studies published in 

prestigious domestic journals in the field of privatization in sports. Iranian researchers have shown 

more interest in identifying the obstacles and challenges of privatization implementation and socio-

economic factors of privatization in Iranian sports, and the number of studies conducted on these two 

issues is a frequent case. Also, in the researches, special attention has been paid to issues such as 

structures and policies regarding privatization in sports and the role of privatization in relation to 

customers. Research analysis also indicates that Iranian researchers have a strong tendency to use 

mixed research methods, and since then the use of structural equations has been the most widely used 

method in studies on privatization in Iranian sports. Generally, that the economic and social 

atmosphere prevailing in the country's sports is not yet receptive to privatization in sports, and in order 

to achieve it, all obstacles and challenges must first be identified and removed in order to invest in the 

private sector until investment in sector private sports to the face is completely successful. 

Keywords: Privatization, sports industry, research review  
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 از ديدگاه کارکنان های منتخب ليگ برتر فوتبال کشورمسئوليت اجتماعي باشگاه

3، اباصلت خراساني 2، ناهيد اتقياء1 *زهرا نيکنام شيری
 

 ی دانشگاه الزهرا تهران1دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزش .1

 دانشيار گروه علوم ورزشي دانشگاه الزهرا تهران .2

 دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي .3

 چکيده

های زيادی جهت ارتقا های ورزشي گوناگون دارند و از ظرفيتای در بين رشتههای فوتبال جايگاه ويژهباشگاه مقدمه و هدف:

ی وردارند. همچنين توانايي تاثيرگذاری بر ابعاد گوناگون جامعه و محيط را بدليل جايگاه ويژهمفهوم مسئوليت اجتماعي برخ

های خود در جهت مسئوليت اجتماعي گيرندگان از ميزان فعاليتها و تصميمخود دارند. بنابراين الزم است تا مديران باشگاه

های منتخب ليگ برتر فوتبال کشور از ديدگاه کارکنان انجام هپژوهش با هدف بررسي مسئوليت اجتماعي باشگا آگاه شوند. اين

  گرفته است.

از نظر هدف کاربردی مي باشد. جامعه آماری پژوهش  و پيمايشي –. پژوهش حاضر از نوی تحقيقات توصيفي  روش تحقيق:

برتر فوتبال در دوره   ليگ  ( حاضر درسپاهان، تراکتور)استقالل، پرسپوليس،  منتخبباشگاه های  کارکنانحاضر را کليه 

ها تعداد نمونه آماری دهند. به دليل محدود بودن جامعهتشکيل مي (1399-1400ليگ برتر فوتبال ايران در سال ) نوزدهم

اطالعات جمعيت  بود. بخش دو از پرسشنامه استفاده شد که شاملبرای جمع آوری داده ها  دست آمد. به بصورت تمام شمار

که شامل مؤلفه )حاکميت سازماني، مسئوليت اجتماعي و  رشته تحصيلي(ميزان تحصيالت، سيت، تاهل، جنسن، )شناختي 

. به منظور حقوق بشر، شيوه عملي عادالنه، شيوه کار، محيط زيست، مسائل مربوط به هوادار و مشارکت و توسعه جامعه( بود

همچنين به منظور تعيين پايايي پرسشنامه از  .استفاده شد صانمتخص و نفر از اساتيد 6نظر ازپرسشنامه  محتوايي  تعيين روايي

با مقياس طيف پنج ارزشي پرسشنامه  140در مجموی  بدست آمد. 94/0که مقدار آن  استفاده شد  ضريب آلفای کرونباخ

ادن، خالصه به منظور سازمان د پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت. 109تتوزيع گرديد که در نهايليکرت در بين کارکنان 

های نمونه از آمار توصيفي )فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد( بندی نمرات خام و توصيف ويژگيکردن، طبقه

های چولگي و کشيدگي و جهت تحليل های پژوهش از شاخصاستفاده شده است. همچنين برای تعيين چگونگي توزيع داده

 انجام شد.  SPSS  25افزارها با نرمای استفاده شد. تحليل دادهنهتک نموها از آزمون تيداده

و سطح  230/3با ميانگين ليگ برتر  منتخب باشگاه های در مجموی، مسئوليت اجتماعي بر اساس نتايج تحقيقيافته ها: 

-های منتخب در مؤلفهه. همچنين درميان هفت مؤلفه مسئوليت اجتماعي باشگاقرار دارد در وضعيت مناسبي 001/0معناداری 

                                                           
 zahraniknamirani@gmail.com*نويسنده مسئول ايميل: 
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کننده و مشارکت و توسعه جامعه وضعيت نسبتأ های حاکميت سازماني، حقوق بشر، شيوه کار، شيوه عادالنه، توجه به مصرف

 تر از ميانگين قرار دارند. مناسبي دارند و تنها در مؤلفه محيط زيست عملکرد ضعيفي داشته و پايين

های مندی هرچه بيشتر از مزايای مسئوليت اجتماعي آن را در برنامهب بايدجهت بهرهی منتخمديران باشگاه هانتيجه گيری: 

استراتژيک خود قرار داده و با توجه به پايين بودن مسئوليت زيست محيطي از بازيکنان محبوب خود بعنوان يک ظرفيت 

 پاک و ... استفاده نمايند. هایجويي، توجه به محيط زيست و انرژیسازی صرفهتاثيرگذار و مهم در جهت فرهنگ

  

 مسئوليت اجتماعي، باشگاه، فوتبال کلمات کليدی:
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Abstract 
Introduction & Objective: Football clubs have a special place among various sports and have great 

potential to promote the concept of social responsibility.They also have the ability to influence various 

aspects of society and the environment due to their special position.Therefore, it is necessary for club 

managers and decision makers to be aware of the extent of their activities towards social 

responsibility.This study aims to investigate the social responsibility of selected clubs in the country's 

Premier Football League from the perspective of employees. 

research method: The present research is a descriptive-survey research and applied in terms of 

purpose.The statistical population of the present study consists of all employees of selected clubs 

Esteghlal, Persepolis, Traktor, Sepahan present in the Premier Football League in the nineteenth period 

of the Iranian Football Premier League in the year (1400-1399).Due to the limited statistical 

population, the number of samples was obtained as a whole. A questionnaire was used to collect data, 

which consisted of two parts.  Demographic information (age, gender, marital status, level of 

education, field of study) and social responsibility, which included components (organizational 

governance, human rights, fair practice, work style, environment, advocacy issues, and community 

participation and development). In order to determine the content validity of the questionnaire, the 

views of 6 professors and experts were used. Also, in order to determine the reliability of the 

questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used, the value of which was 94. Was obtained. A total 

of 140 questionnaires with a five-point Likert scale were distributed among employees, and finally 109 

questionnaires were reviewed.  Descriptive statistics (frequency, frequency percentage, mean and 

standard deviation) were used to organize, summarize, classify raw scores, and describe sample 

characteristics. Also, skewness and elongation indices were used to determine the distribution of 

research data and one-sample t-test was used to analyze the data. Data analysis was performed with 25 

SPSS software. 

Findings: Based on the results of the research, in general, the social responsibility of the selected clubs 

of the Premier League with an average of 230.3 and a significance level of 0.001 is in a good situation. 

Also, among the seven components of social responsibility, the selected clubs have a relatively good 
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position in the components of organizational governance, human rights, work style, fair method, 

consumer attention and participation and community development, and have poor performance only in 

the environmental component.  Are from the average. 

Conclusion: In order to benefit as much as possible from the benefits of social responsibility, the 

managers of selected clubs should include it in their strategic plans and due to the low environmental 

responsibility of their favorite players as an effective and important capacity to create a culture of 

saving. Pay attention to the environment and clean energy, etc.  

 

 

Keywords: social responsibility, club, football 
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های توسعه ورزش در ايرانمطالعه شاخص  

1زينب مندعلي زاده  

 استاديار مديريت ورزشي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه اراک، اراک

 چکيده

ی اجتماعي و فرهنگي نيز محسوب ی اقتصادی است، بلکه پديدهنها پديدهورزش در نتيجه جهاني شدن نه ت  مقدمه و هدف

که کيفيت محصوالت و تجهيزات (. ارتباط بين ورزش و محيط نيز حائز اهميت است چنان2،2008شود )آمينودين و پاريامي

محيط نهادی ضرورت  های ورزشي، ساخت اماکن ورزشي و در نظر گرفتنورزشي، رعايت استانداردهای جهاني در برنامه

کند که ورزش بايد در جهت پرداختن به بُعد محيطي در ورزش است. تلفيق اين سه رويکرد مسئوليتي را برای ورزش ايجاد مي

های توسعه ورزش در ايران و شناسايي توسعه همه جانبه مشارکت داده شود. از اين رو،  هدف پژوهش حاضر مطالعه شاخص

 های آن است.زيرمولفه

های نهادی مسئول ورزش در : روش تحقيق کيفي بود. جامعه آماری تحقيق شامل استادان علوم ورزشي و سازمانوش تحقيقر

شوند که هايي در نظر گرفته ميگيری موارد حاد آنگيری موارد حاد استفاده شد. نمونهکشور بود. در مرحله کيفي از نمونه

هايي که برای عملکرد برنامه مورد ي برخوردار است مانند نظرات متخصصان يا آنها از وضوح خاصروابط مورد مطالعه در آن

 گيری تا رسيدن به کفايت نظری ادامه داشت. (، نمونه1387ای دارند )فليک،ارزيابي اهميت ويژه

ها و به شاخصبرنده، های پيشبرنده در نظرگرفته شد. در واقع شاخصهای از نوی پيشهای توسعه، شاخصشاخص ها يافته

( که اين تحقيق با توجه به اين موضوی و نيز رويکرد 1999گذارد اشاره دارد )بوسل،فرايندهايي که بر توسعه پايدار اثر مي

های ورودی شامل سرمايه انساني، سيستمي در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن رويکرد سيستمي از بعد اجتماعي شاخص

های حمايتي شامل سرمايه مالي و سرمايه فيزيکي و از بعد هنگي بود، از بعد اقتصادی شاخصسرمايه اجتماعي و سرمايه فر

داد شامل ای يا برونهای نتيجهای و سرمايه سازماني بود و در نهايت شاخصهای حمايتي شامل سرمايه رابطهمحيطي شاخص

شاخص در بخش توسعه ورزش  112اعي بود و در نهايت اجتم-وری اقتصادی، عدالت در ابعاد اقتصادیوری اجتماعي، بهرهبهره

 نتيجه شد.

های )حمايتي( و شاخص های فرايندیداد )ورودی(، شاخصهای دروننگاه سيستمي با در نظر گرفتن شاخص گيری يجهنت

باط متقابل با يکديگر های آن در ارتتواند رويکردی جامعي را در بر داشته باشد که به نوعي تمام شاخصای( ميداد )نتيجهبرون

های توسعه پايدار، در ابعاد اجتماعي، اقتصادی، محيطي و پايداری در نظر گرفته شد، رويکردی هستند و عالوه بر اين، شاخص

( و سوتيريادو 2005(، الوسون )1995( به کار رفته است و تحقيقات ديگری از جمله کولينز )1999که در تحقيق بوسل )

                                                           
1 نويسنده مسئول:   z-mondalizade@araku.ac.ir   

2. Aminuddin & Pariah 

mailto:z-mondalizade@araku.ac.ir


  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

283 

 

های حاصل از توسعه پايدار ورزش اين نکته نبايد اند. در بحث کلي از يافتهتمي را در ورزش بکار گرفته( رويکرد سيس2013)

ای که شايد منابع انساني مجدداً ای با يکديگر ارتباط و همپوشاني نيز دارند به گونهها به گونهناديده گرفته شود که اين سيستم

 شود.وسعه ورزش به کار گرفته ميهای تهای ورودی در برنامهبه عنوان شاخص

 شاخص، توسعه ورزش، رويکرد سيستمي کلمات کليدی:
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Abstract 
The purpose of this study was to study the indicators of sports development in Iran and identify its sub-

components. The research method was qualitative. The statistical population of the study included 

professors of sports sciences and institutional organizations responsible for sports in the country. In the 

qualitative stage, acute case sampling was used. Acute case sampling is considered those in which the 

studied relationships have a certain clarity, such as the opinions of experts or those that are of 

particular importance for the performance of the program under evaluation (Flick, 2008) Sampling 

continued until theoretical adequacy was reached. Development indicators were considered as 

progressive indicators. In fact, progressive indicators refer to the indicators and processes that affect 

sustainable development (Busel, 1999), which this study was considered with regard to this issue and 

the systemic approach. Considering the systemic approach, from the social dimension, the input 

indicators included human capital, social capital and cultural capital, from the economic dimension, the 

support indicators included financial capital and physical capital, and from the environmental 

dimension, the support indicators included relational capital. And it was organizational capital, and 

finally the outcome or output indicators included social productivity, economic productivity, justice in 

socio-economic dimensions, and finally 112 indicators resulted in the development of sports. A system 

view by considering input indicators (input), process indicators (support) and output indicators 

(outcome) can take a comprehensive approach that is a kind of all indicators Are interrelated, and in 

addition, indicators of sustainable development were considered in social, economic, environmental, 

and sustainability dimensions, an approach used in Bosel (1999) and other studies by Collins (1995), 

Lawson (2005) and Sotiriado (2013) have used a systems approach in sports. In the general discussion 

of the findings of the sustainable development of sport, it should not be overlooked that these systems 

are also interconnected and overlap in such a way that perhaps human resources again serve as input 

indicators in Sports development programs are used. 

 

Keywords:  Indicators, sport development, systemic approach 
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 مطالعه کاهش ميل اسپانسرهای ورزشي در دوران شيوی ويروس کرونا

 

1وجيهه جواني
2آقاجاني ،فرشته 

 

 عضو هيئت علمي گروه مديريت ورزشي دانشکده دانشگاه تبريز -1

 دانشجوی ارشد رشته مديريت ورزشي دانشگاه تبريز -2

 

 چکيده

گير اعالم کرد و اقدامات  جهاني ويروس کرونا را به عنوان يک بيماری همه اشتبهد سازمان ،2020 مارس 11 در مقدمه و هدف:

ترين تمهيدات الزم برای جلوگيری از انتشار اين ويروس برشمرد. که اين  الزم را برای قرنطينه و حفظ فاصله اجتماعي را از مهم

 به بازار شوک شديدترين نمايانگر(. ويروس کرونا 2020شد )گونزالز و همکاران،  ورزشي های رقابت و آموزش تعليق به امر منجر

 گرفته قرار تأثير اين ويروس تحت همگاني های ورزش و داخلي مسابقات المللي، بين رويدادهای. است معاصر تاريخ در ورزش

 ای يرهزنج های فروشگاه و ورزش صنعت مشاغل از بسياری دليل شيوی ويروس کرونا، (. به2020اند )پارنل و همکاران، 

 پذيرايي، نقل، و حمل ها، زيرساخت گردشگری، سفر، جمله از ملي، رويدادهای و ها ليگ به مربوط خدمات و ورزشي محصوالت

نيز  ای حرفه اسپانسرهای دادن دست از خطر تحت تاثير قرار گرفتند. در اين شرايط، ای حرفه ورزشکاران و ای رسانه پخش

 فايننشال گزارش طبق(. 2020)باس و همکاران،  نکنند حمايت اوليه توافق طبق رهامحتمل شده است و ممکن است اسپانس

 را بازاريابي های بودجه اکنون ها شرکت حال، اين داشت. با ارزش دالر ميليارد 55 ورزش در جهاني اسپانسر معامالت تايمز،

 سال در ورزشي مالي حمايت در گذار سرمايه نبزرگتري مالي خدمات های شرکت. است بقا روی آنها تمرکز زيرا دهند مي کاهش

گرفتند. به علت تاثير مستقيم ويروس کرونا بر اين  قرار هواپيمايي و انرژی خودرو، های بخش آن از پس و بودند 2019

 ، اسکلتون و واکر) دهند کاهش آينده در را خود های هزينه توجهي قابل طور به بخش سه هر که رود مي انتظار ها،  بخش

 ورزش بازاريابي، اشکال ساير برخالف. است ها برند برای فرد به منحصر گذاری سرمايه هنوز هم يک ورزش حال، اين با (.2020

 طرفداران آوردن گردهم برای ويژه توانايي اين. جهاني داراست موارد ساير يا مکان قوميت، جنس، سن، از اعم مختلف مخاطبان

 خواهد قرار ها شرکت تقاضای مورد همچنان که ای جنبه دارد، خود مخاطبان در شوق و شور ايجاد و اجتماعي تجريه برابر در

 است تغييرات با سازگاری برای موجود تجاری های مدل بازانديشي و گيری همه کامل تأثير درک حال در ورزش صنعت .گرفت

از ورزش در دوران کرونا صورت گرفته است.  اين مقاله با هدف بررسي کاهش ميل اسپانسرها برای حمايت (.2020 مارکوس،)

 صنعت که نيست مشخص هنوز .بود نخواهد گذشته مانند چيز هيچ ويروس کرونا، گير همه بيماری از پس ورزش، صنعت در

 ورزش صنعت و ورزش انتظار در که ای آينده نوی همچنين و ويروس کرونا گير همه بيماری از ناشي مشکالت بر چگونه ورزش

 .کرد خواهد غلبه است،
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رويدادی است. تحليل اطالعات به روش تحليل محتوای  کاربردی با رويکرد پس-پژوهش حاضر از نوی تحليلي روش تحقيق:

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مطالعات انجام شده در زمينه تاثيرات ويروس کرونا بر صنعت  .کيفي صورت گرفته است

مقاله  18صورت هدفمند انجام شد. نمونه مورد بررسي در اين پژوهش شامل  يری بهگ ورزش و اسپانسرشيپ بوده و نمونه

  های معتبر علمي ايراني و خارجي که در رابطه با موضوی تحقيق بود. در سايت 2020 پژوهشي در تاريخ

 

 حيطه عبارات معنادار

  کرونا به همه مشاغل آسيب زد.

 

 مالي

 ر خود را کاهش دادند.های بازاريابي مد نظ ها بودجه شرکت

را  وظايف انجام که شوند روبرو نقدينگي مانند جدی مشکالت با است ممکن مالي حاميان

 کند. مي مالي حمايت قرارداد فسخ به مجبور را آنها اين امر و کند، مي غيرممکن يا دشوار

اری از های مالي از دولت دريافت کردند. بسي های بزرگ که کمک برخالف بعضي از شرکت

 ها از اين امکان برخوردار نبودند. شرکت

  رويدادها با توجه به اهميت آنها در اولويت حاميان مالي قرار گرفتند.

 

 

 ورزشي

موقتا  اسپانسرها و کنندگان تبليغ ورزشي، رويدادهای همه تقريباً انداختن تعويق به يا لغو

 متوقف کرده است.

 با فعلي شرايط به توجه با و دارد بستگي استاديوم در انتماشاگر حضور وجود اسپانسرها به

 اين و ندارند هزينه پرداخت به تمايلي آنها از بسياری بسته، درهای پشت در موجود قوانين

 شود مي درآمدزايي بيشتر کاهش باعث امر

 در دوران اوج شيوی ويروس کرونا ورزش از اهميت کمي برخوردار بود.

های خالقانه و ابتکاری بازاريابي بودند که در طول شيوی  دنبال استراتژیها بيشتر به  شرکت

 ويروس کرونا مثمر ثمر واقع بشود.

 

 

 تغيير اينترنتي تبليغات و تلويزيون به تبليغات های ورزشي را از تيم خود اسپانسرها بودجه بازاريابي

 دادند.
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يطه کلي بعنوان داليل کاهش ميل اسپانسرها برای حمايت از ح 4منبع بررسي شده حاکي از وجود  18تجزيه و تحليل  ها: يافته

  (.1ورزش است )جدول

 های کاهش ميل اسپانسرها برای حمايت از ورزش : حيطه1جدول 

 

 گيری: نتيجه

های ورزشي در دوران شيوی کرونا صورت پذيرفت.  اين مقاله با هدف مطالعه دليل کاهش ميل اسپانسرها برای حمايت از تيم

های  تحقيق نشان داد که اسپانسرها به داليل مالي، ورزشي، بازاريابي و مديريتي دچار کاهش ميل برای حمايت از تيمنتايج 

حيطه مالي به مشکالت مالي که برای خود اسپانسرها در دوران شيوی ويروس به وجود آمد پرداخته است.  اند. ورزشي شده

ها مصون نماند.  يي را در پي داشت و تقريبا هيچ صنعتي از اين آسيبها شيوی اين ويروس برای بسياری از مشاغل آسيب

های ورزشي را  های تبليغ و حمايت مالي از تيم مثل هزينههای خود را  ها برای مقابله با اين بحران برخي از هزينه شرکت

 امارات، و کنند که آديداس ( اشاره مي2020) ديگران و گارسيمارتينها بيشتر بر روی بقا بود.  حداقل رساندند چون تمرکز آن  به

 پشتيباني مالي نظر از آنها ملي های دولت. شدند روبرو سنگيني مالي مشکالت با مادريد، رئال فوتبال باشگاه اصلي اسپانسر دو

 های شرکت شانس نيستند. خوش اينقدر همه که است بديهي حال، اين با. دهند ادامه خود کار به گذشته مانند بتوانند تا کردند

 تعهدات به نتوانند و نباشند خود های دولت از کمکي چنين دريافت به قادر است ممکن که دارند وجود مالي مشکالت با زيادی

گيری اين ويروس مثل بيشتر رويدادها،  عمل کنند. حيطه بعدی داليل ورزشي است. با همه خود مالي حمايت توافقنامه

به تعويق افتاد اين لغو يا تعويق باعث کاهش حمايت حاميان مالي شد. همچنين در  2020 يورورويدادهای ورزشي مهم مانند 

دهند و همانگونه  اين دوران بيشتر اسپانسرها اهميت رويداد را مدنظر گرفته و با توجه به اهميت، حمايت مالي خود را انجام مي

 شرايط به توجه با و دارد بستگي استاديوم در تماشاگران رحضو کنند وجود اسپانسرها به ( بيان مي2020باند و همکاران )که 

در حيطه بعدی به داليل بازاريابي  ندارند. هزينه پرداخت به تمايلي آنها از بسياری بسته، درهای پشت در موجود قوانين با فعلي

ادند. بيشتر تمرکز آنها بر روی ها بودجه بازاريابي خود را در اين دوران کاهش د کنيم. همانگونه که ذکر شد شرکت اشاره مي

های خالقانه بازاريابي بود تا در طول شيوی ويروس کرونا برای آنها مفيد واقع بشود. بديهي است که در اين دوران ورزش و  ايده

بله ها اولويت خود را بر مشاغلي که در مقا رويدادهای آن برای اکثر آحاد مردم دارای اهميتي کمي باشد به همين خاطر شرکت

شيوی ويروس کرونا مهم هستند تغيير دادند که با اينکار هم برندهای خودشان در معرض ديد قرار گيرد و هم کمکي به اين 

( به بيشتر شدن ميل اسپانسرها به تبليغات تلويزيوني و اينترنتي اشاره 2020ها کرده باشند. داسيچ و همکاران ) صنعت

 سوق دادند. با ويروس کرونامشاغل مرتبط  سمت به را خود تمرکز مالي حاميان اکثر

 کنند  هايي که در عرصه ديجيتال حضور پررنگ دارند استقبال مي اسپانسرها از حمايت تيم

 مديريتي  رو شدند.  های مالي خود روبه ادامه حمايت و بحران مديريت با عدم بيشتر سازمانها
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در فضای  جايگاه قوی دارای جهان سراسر که در ورزشيهای  ين دوران حمايت از تيمکنند. همچنين برای اسپانسرها در ا مي

کند. با در نظر گرفتن اينکه همه  در نهايت حيطه آخر به داليل مديريتي اشاره مي جذابيت بيشتری دارند.مجازی هستند، 

ها با عدم  ن ويروس مشاهده شد بيشتر شرکتها مشکالت بسياری را با خود به همراه دارند. چيزی که در هنگام شيوی اي بحران

 پيش اشتباه چيز همه" که است شده اين گنجانده مالي حمايت قراردادهای در سنتي طور مديريت بحران مواجه شدند. به

عادی. شيوی ويروس کرونا  مواقع در است اما خوب فرض پيش تهيه اين "کرد خواهند حل را آن" طرفين اما "رفت خواهد

وجود خواهد آمد که طرفين قادر به حل آن  چون مشکالت ديگری در طي قرارداد به دهد مي نشان را روش اين ودنب ناکافي

  نيستند.

 اسپانسر، ويروس کرونا، ورزش کلمات کليدی:
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Abstract  

This study aims to investigate the decline in sponsors' desire to support sports during the corona. The 

present study is an analytical-applied study with a post-event approach. Data analysis was performed 

by qualitative content analysis. The statistical population of the present study included studies on the 

effects of coronavirus on the sports and sponsorship industry and purposive sampling was performed. 

The sample studied in this study included 18 research articles in 2020 on reputable Iranian and foreign 

scientific sites related to the research topic. The results showed that sponsors concerning four scopes; 

financial, sports, marketing and managerial reasons have a reduced desire to support sports teams.  
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 مقايسه تأثيرات بالقوه و بالفعل ميزباني رويدادهای ورزشي در استان قم

1مانياحسان محمدی ترک  

 دانشگاه تهرانبدني و علوم ورزشي،  ي، دانشکده تربيتورزش تيريگروه مد ارياستاد .1

 چکيده

 دارد به ورزش افراد مختلف آوردن یرو یبرا زهيانگ جاديدر ا یاريتأثيرات بسي رويدادهای ورزش یبرگزارامروزه مقدمه و هدف: 

آورد تا با يکديگر  هايي را برای مردم فراهم مي رزشي فرصت(. مشارکت در رويدادهای و1390)جاللي فراهاني و عليدوست، 

، یتأثيرات مهم اقتصاد داديرو کي يزبانيم (.2006، 2کند )اوبرين نيز کمک مي ها يدوستمعاشرت و تفريح کرده و به توسعه 

تحد برای توسعه و (. دفتر ورزش سازمان ملل م2011و همکاران،  3)فيرلي دارد زبانيبر جامعه م يطيمح ستيو ز ياجتماع

. لذا کشورها و داند يمي طيمح ستيزميزباني رويدادهای ورزشي را ابزاری برای توسعه پايدار اجتماعي، اقتصادی و  4صلح

کنند، از منافع ميزباني حداکثر بهره را  دقيق سعي مي  یزير برنامهقبل با  ها سالشهرهای ميزبان رويدادهای ورزشي بزرگ از 

همزمان  طور بهميزباني رويدادها، عمدتاً بر رويدادهای بزرگ متمرکز بوده است، همچنين  تأثيراتطالعات ببرند. تاکنون م

. لذا در اين پژوهش تأثيرات بالقوه و بالفعل ميزباني اند کردهمطالعات اندکي تأثيرات بالقوه و بالفعل ميزباني رويدادها را مطالعه 

 بود.  رويدادها در سطوح محلي )استاني( مدنظر

های ورزشي استان  جامعه آماری کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و اعضای هيئتتوصيفي بود. از نوی  پژوهشروش تحقيق: 

نفر از اساتيد  8( که تمام شمار انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي آن توسط n=129قم بودند )

(. پرسشنامه دارای دو طيف وضعيت فعلي )بالفعل( و 81/0شد ) ديتائايي نيز با آلفای کرونباخ شد و پاي ديتائمديريت ورزشي 

 وضعيت مطلوب )بالقوه( برای ارزيابي تأثيرات ميزباني رويدادهای ورزشي در استان قم بود. 

( بيشتر است. رنگ ينارنجبالفعل )( از ميانگين وضعيت رنگ يآببرای همه ابعاد، ميانگين وضعيت بالقوه ) 1مطابق شکل : ها افتهي

بود، يعني تفاوت آماری  تر کوچک 01/0برای همه ابعاد نيز به جزء مؤلفه رشد مربيان و داوران سطح معناداری از مقدار 

 (. 1ی بين دو حالت بالقوه و بالفعل وجود دارد )جدول دارامعن

 

 

 

 

                                                           
 (Ehsan.mohamadi@ut.ac.irنويسنده مسئول ) 1
2 O’Brien 

3 Fairley  

4 United Nations Office on Sport for Development and Peace 
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 ی آزمون تي با دو نمونه همبستهها آماره -1جدول 

 ها مؤلفه [1]
 اختالف ميانگين وضعيت [2]

 موجود و مطلوب [3]
 سطح معناداری [5] مقدار تي [4]

 000/0 [9] 245/0 [8] 42/1 [7] توسعه مشاغل ورزشي [6]

 000/0 [13] 623/0 [12] 34/1 [11] افزاری توسعه سخت [11]

 001/0 [17] 165/0 [16] 54/0 [15] رشد ورزشکاران [14]

 000/0 [21] 392/0 [21] 01/1 [19] مشارکت ورزشي [18]

 003/0 [25] 221/0 [24] 56/0 [23] توسعه بخش خصوصي ورزشي [22]

 000/0 [29] 259/0 [28] 89/1 [27] های ورزشي توسعه رسانه [26]

 001/0 [33] 302/0 [32] 88/0 [31] توسعه هواداری [31]

 001/0 [37] 391/0 [36] 14/1 [35] ايجاد عادات ورزشي [34]

 005/0 [41] 508/0 [41] 43/0 [39] های مديريت ورزش توسعه مهارت [38]

 101/0 [45] 722/0 [44] 23/0 [43] رشد مربيان و داوران [42]

 002/0 [49] 509/0 [48] 52/1 [47] رشد فرهنگ داوطلبي [46]

 003/0 [53] 217/0 [52] 96/0 [51] توسعه علوم ورزشي [51]

 000/0 [57] 170/0 [56] 69/1 [55] شتوسعه نمادين ورز [54]
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 بالقوه و بالفعل ميزباني رويدادهای ورزشي راتيتأثنمودار راداری تفاوت  -1شکل 

ميزباني يک رويداد ورزشي تأثيرات مثبتي بر جامعه ميزبان داشته باشد. نتايج نشان داد که  رود يمهرچند انتظار ی: ريگ جهينت

شي؛ وضعيت حالت بالقوه بيشتر از وضعيت حالت بالفعل بود. به عبارتي ميزباني در همه ابعاد تأثيرات ميزباني رويدادهای ورز

نتوانسته  در وضعيت موجود مديريت ورزش استان قمبالقوه توانايي ايجاد تأثيرات مثبت را دارد اما  طور بهرويدادهای ورزشي 

داليل متعددی داشته باشد. بنابراين  تواند يم مسئلهداشته باشد که البته اين  ميزباني یها مندی مناسبي از فرصت است بهره

ی جدی و دقيقي در دستور کار قرار ها یزير برنامهضروری است در راستای بالفعل کردن تأثيرات ميزباني رويدادهای ورزشي 

 گيرد. 

 تأثيرات رويداد، جامعه ميزبان، توسعه ورزش.  کلمات کليدی:

Comparison of Potential and Actual Impacts of Hosting Sports Events in Qom Province 
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The purpose of this study was to comparison of potential and actual impacts of hosting sports events in 

Qom province. The research was descriptive. The statistical population was all experts of the General 

Directorate of Sports and Youth and Head, Vice-president and Secretary of the sport Boards of the 

province that whole of them were selected (n=129). The researcher-made questionnaire used with two 

potential and actual scale. Its validity was confirmed by 8 sports professors and its reliability was 

confirmed by Cronbach's alpha (0.81). The results of paired t-test showed that the significance level of 

the test for all dimension except coaches and referee’s development was less than 0.01, and the average 

values of the potential impacts are higher actual impacts. According to the findings, hosting national 

and international sporting events has potential impacts, but there has been weakness in exploiting this 

capacity.  

 

Keywords: Event impacts, Host community, Sport development. 
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 مطالعه دلفي( ک)ي بررسي چالش های ورزش کشتي در ايرانمقايسه 

 

 عليرضا زند

 قدسعضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد شهر 

 

 چکيده

کشتي به عنوان ورزش ملي و پر افتخارترين ورزش در ايران است. که در چند سال اخير شاهد فراز و نشيب مقدمه و هدف، 

 های متعددی بوده است. از اين رو هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي چالش های موجود در کشتي ايران بود.

نفر از متخصصان، ورزشکاران و مربيان سطح  134نمونه های پژوهش را  پيمايشي بود. –روش پژوهش توصيفي  روش تحقيق،

اول کشتي کشور تشکيل دادند. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود، که سواالت آن از طريق روش دلفي و 

ح  شده بود. ضمناً ضريب بوسيله مربيان و اساتيد دانشکده های تربيت بدني که متخصص در ورش کشتي بودند، طراحي و اصال

بدست آمد. تجزيه و تحلبل اطالعات جمع آوری شده، با روش آمار  93/0پايايي پرسشنامه از طريق محاسبه آلفای کرونباخ، 

   انجام شد. spss19توصيفي، آزمون فريدمن و  خي دو بوسيله نرم افزار

نوان عوامل چالش بر انگيز در کشتي ايران معرفي شدند. عامل عامل بودند که به ع 7های تحقيق حاکي از وجود يافته يافته ها،

به عنوان مهمترين عامل شناخته شد، کمبود امکانات و تجهيزات با ميانگين  62/4کمبود بودجه و امکانات مالي با ميانگين رتبه 

عدی قرار گرفتند. همچنين در رتبه های ب 13/4و کم توجهي رسانه های گروهي به رشته کشتي با ميانگين رتبه  37/4رتبه 

، کمبود سرمايه گذاری اسپانسرهای ورزشي در 02/4ضعف مديريتي در سطح فدراسيون و هيئت های استاني با ميانگين رتبه

به ترتيب در رده های بعدی قرار گرفتند.  64/3و کمبود استعداد يابي اصولي با ميانگين رتبه  85/3کشتي با ميانگين رتبه 

 در رده آخر اين چالش ها قرار گرفت. 37/3دن دستمزد و حقوق ورزشکاران و مربيان در کشور با ميانگين رتبهضمناً پايين بو

برای توسعه  کشتي و رفع چالش های اين ورزش توجه بيشتر وزارت ورزش و جوانان، کميته ملي المپيک و نتيجه گيری: 

 باشد.پارالمپيک، فدراسيون کشتي و صدا وسيما مي تواند راه گشا 

 

 کشتي، چالش ها، دلفي، مربيان، ورزشکاران کلمات کليدی،
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Examining the challenges of wrestling in Iran (A delphi study) 

 

Alireza Zand
 

Sports Science Department, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Iran 

 

Abstract 

Wrestling is considered as the national and most proud sport in Iran that has observed several ups and 

downs in recent years. So, the aim of the present study was to investigate the challenges of wrestling in 

Iran. Samples included 134 experts, athletes, coaches and high level instructors in wrestling sport. The 

research methodology was descriptive-survey. A researcher-made questionnaire was used to collect the 

data. The items of questionnaire have been designed and revised by the professors and instructors of 

Physical Education faculties, who were also expert in wrestling. The validity coefficient of 

questionnaire was determined through Cronbach's Alpha (93٪). Using descriptive methods and with 

aid of SPSS software, as well as Friedman test and Chi Square, the data were analyzed.  

The findings revealed 7 challenging factors of wrestling sport in Iran. These challenges according to 

their importance includes: Lack of budget and financial facilities (Mean rank: 4.62) was known as most 

important factor. Lack of facilities and equipment (Mean Rank: 4.37), and low attention of the media 

to wrestling (Mean rank: 4.13) placed in next grades. Management weakness in the Federation level 

and Provincial boards level (Mean rank: 4.02), lack of investments by sport sponsors in wrestling sport 

(Mean rank: 3.85), and Lack of talent identification (Mean: 3.64) were located in next stages, 

respectively. Furthermore, low wages of wrestlers and coaches (Mean Rank: 3.37) was placed in last 

grade. Finally, development of wrestling sport and solving the challenges requires more attention from 

all related organization including NOC, ministry of sport and youth, national TV, and wrestling 

federation.     

 

Keywords: Wrestling, Challenges, Delphi, Athletes, Coaches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00Li1BvFPeU6ifLzmEYUz0__QkKKw:1613630127898&q=Islamic+Azad+University,+Shahr-e-Qods+Branch&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxIKiuozDNKU-LSz9U3KC9OrjQs01LKTrbSz8lPTizJzM-DM6xK8zLLUouKM0syU4sXsep4Fuck5mYmKzhWJaYohMLkKnUUgjMSM4p0U3UD81OKFZyKEvOSM3awMgIApZOVF3MAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjVusnU6PLuAhUUHcAKHc7oD7oQmxMoATAfegQIHBAD
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 کرونا بيماری از ناشي اجباری نشينيخانه رواني و جسماني اثرات کاهش جهت در ورزشي مالحظات

 مريم حيدری

 يهای ورزشي دانشگاه عالمه طباطباي دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت راهبردی در سازمان

 

 چکيده

 فعالي صنايع از يکي است. ورزش شده روروبه زيادی تغييرات با صنايع عملکرد جهان، سطح در کرونا ويروس شيوی به توجه با

 کاهش جهت در ورزشي مالحظات تحقيق اين انجام از است. هدف کرونا مواجه پاندمي ناگهاني تغييرات روزها با اين که است

 انجام هایکتابخانه روش از استفاده با حاضر تحقيق .است کرونا بيماری از ناشي اجباری نشينيخانه رواني و جسماني اثرات

 و Google Scholar ،Sciencedirect ،PubMed ،SID ، Magiran موتورهای از استفاده با منابع آوریپذيرفته است. جمع

Irandoc به آنفلونزای 19کوويد بيماری عوارض برخي هتشبا و موجود تحقيقاتي پيشينه مرور با گرفت. بنابراين صورت 

H1N1 فعاليتهای زمان اين در بايد منطقي طور    به افراد  که کرد توصيه ويروس اين شيوی حين در ورزش انجام برای ميتوان 

 را عفونت به الابت استعداد است ممکن فعاليتها اين باز پنجره فرضيه طبق زيرا کنند محدود را فرسا طاقت و سنگين ورزشي

 از و دهند ادامه را متوسط شدت با ورزش توانندمي بهداشتي های دستورالعمل رعايت با عالمت بدون و سالم افراد دهند. افزايش

 فوقاني تنفسي دستگاه در بيماری خفيف عالئم با شوند. افراد مندبهره شکل J منحني طبق بر آن از ناشي ايمني عملکرد تقويت

 با باشند. افراد داشته سبک ورزشي فعاليتهای توانندمي مالحظات رعايت با جزئي گلودرد سينوس، احتقان بيني، زشمانند: آبري

 زمان تا عمومي خستگي نفس، تنگي بدن، درد شديد، گلودرد خشک، سرفه مانند: تب، 19کوويد به مشکوک و ترگسترده عالئم

 .مايندن پرهيز ورزشي فعاليتهای انجام از کامل بهبودی

 

 ، فيزيولوژی19ورزش، بيماری، کرونا، کوويد واژگان کليدی:
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Exercise Considerations during Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak 

 

Abstract 
 Due to the prevalence of coronavirus worldwide, the performance of industries has changed a lot. 

Sport is one of the most active industries and these days it is facing sudden changes in the pandemic. 

The aim of this study was to consider sports considerations to reduce the physical and psychological 

effects of forced homelessness due to coronary heart disease. The present research has been done using 

the library method. Resources were collected using Google Scholar, Sciencedirect, PubMed, SID, 

Magiran and Irandoc engines. Therefore, by reviewing the existing research background and the 

similarity of some of the complications of Covid 19 disease to H1N1 flu, it can be recommended to 

exercise during the outbreak of the virus that people should reasonably limit strenuous and strenuous 

exercise activities at this time because the open window hypothesis Is to increase the susceptibility to 

infection. Healthy and asymptomatic people can continue moderate-intensity exercise by following 

health guidelines and benefiting from the resulting immune function according to the J-shaped curve. 

People with mild symptoms of upper respiratory tract disease such as runny nose, sinus congestion, 

and sore throat may engage in light exercise with consideration. People with more widespread and 

suspicious symptoms of Covid 19 such as fever, dry cough, severe sore throat, body aches, shortness of 

breath, general fatigue should refrain from exercising until complete recovery.  
 

Keywords: Exercise, Disease, Corona, Covid 19, Physiology 
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 و درآمدزايي رويدادهای ورزشي  ها نقش رسانه و حاميان مالي در جذابيت رشته

 21، زهرا عليپور نادينلوئي1اشيشعله خدادادک

 khodadadsholeh@yahoo.comاستاديار مديريت ورزشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي،  -1

 zahraalipour98@gmail.comدانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه اروميه،  -2

 

ها و رويدادهای  همچنين فعاليتو  توانند نقش موثری در ارتقاء مشارکت ورزشي طالعات ورزشي ميها با توزيع ا رسانه مقدمه:

را در  يمهم اريبس نقش يهای گروه رسانه(. 1399)خانمرادی و همکاران، ها هستند ورزشي منبع مهمي از اطالعات برای رسانه

مناسب  غاتيتبل به دنيرا در رس يمال انيحام توانند يم قيرط نيو از ا ندينما يم فايا يورزش دادهایيرو پخش و انتشار نيح

 ( 1391)رجبي و همکاران، ندينما اریي

های ورزشي و درآمدزايي رويدادهای  هدف از پژوهش حاضر تعيين تأثير رسانه و حاميان ملي بر توسعه جذابيت رشته هدف:

 ورزشي ايران بود. 

جامعه آماری گرفته است. انجام  يو به شکل ميدان ي استلحاظ روش توصيف و از یاز نظر هدف، کاربردپژوهش  روش تحقيق:

های ورزشي آگاه به موضوی و های فعال در زمينه ورزش، روسای فدراسيونها، مديران باشگاهتحقيق را کليه اساتيد دانشگاه

 با که جامعه بود اين از نفر 229 پژوهش نمونهداده است. عوامل اجرايي در وزارت ورزش در حال حاضر و گذشته تشکيل 

ها استفاده  برای انتخاب نمونه تصادفي گيری نمونه روش به نامشخص جامعه تعداد برای نمونه حجم تعيين فرمول از استفاده

نفر از  10روايي صوری و محتوايي پرسشنامه نهايي به تائيد  .بود محقق ساخته گيری پژوهش شامل پرسشنامه شد. ابزار اندازه

نفر از جامعه تحقيق و محاسبه آلفای  30پايايي پرسشنامه نيز با اجرای آزمايشي بر روی و يد و متخصصان مربوطه رسيده اسات

استفاده  22نسخة  SPSSافزار  نرماز آزمون رتبه بندی فريدمن در  ها داده تحليل و تجزيه برای( تائيد شد. α= 87/0 ) کرونباخ

  .شد

 آورده شده است. 1( استفاده شد اطالعات آن در جدول K-Sها از آزمون کلموگيرف اسميرنف ) ادهجهت نرمال بودن د ها: يافته

 : نتايج حاصل از آزمون کلموگيرف اسميرنف 1جدول

 درآمد  های ورزشي رشته حاميان مالي رسانه  

 Sig 18/2 05/0 002/0 20/0معناداری آزمون کلموگيرف اسميرنف 

 

                                                           
1 نويسنده مسئول   

mailto:khodadadsholeh@yahoo.com
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باشد. از  مي 05/0( در متغير رسانه، حاميان مالي، درآمد بيشتر از sigشود که سطح معناداری ) ميمشاهده  1مطابق با جدول 

باشد، در  مي 05/0های ورزشي سطح معناداری کمتر از  توان گفت دارای توزيع نرمال هستند. ولي در متغير رشته اين رو مي

 باشد.   نتيجه متغير رشته ورزشي غير نرمال مي

 

 

 

 

 ای در درآمدزايي رويدادهای ورزشي ای و حاميان مالي و جذابيت رشته رتبه بندی معيارهای رسانه: 2جدول 

ميانگين  ای در درآمدزايي رويداد های رسانه معيار

 رتبه

انحراف  ميانگين

 معيار

شاخص های 

 آماری

مقادير 

محاسبه 

 شده

های مربوط به رسانه در پخش مسابقات  رفع فيلتر و سياست

 ورزشي

62/2 20/4 89/0 N 228 

943/14 

3 

001/0 

X 83/0 21/4 59/2 رفع انحصاری بودن سازمان صدا و سيمای 
2 

 df 78/0 12/4 45/2 جامع مدون  نيقوان نيتدو

 P 83/0 03/4 34/2 های کابلي خارجي  ايجاد تقاضای خريد و رقابت شبکه

 های حاميان مالي در درآمدزايي رويداد معيار

92/5 24/4 78/0 X (Brandفزايش اعتبار نشان )خوشنامي و ا
2 

606/40 

9 

001/0 

229 

های برگزاری  برای تحقق اهداف تبليغاتي  تجهيز محل

 های حامي  شرکت

89/5 24/4 78/0 df 

 p 79/0 21/4 75/5 های ورزشي فعال سازی اطالعات مالي و اقتصادی سازمان شفاف

 N 80/0 21/4 75/5 زشي در سطح کشورريزی مناسب زماني مسابقات ور  برنامه

های مسابقات ورزشي ايران برای ساير  پخش تلويزيوني تورنمنت

 ها کشور

60/5 16/4 88/0  

ها با  رعايت اصول ارتباطي مناسب و برانگيزاننده فدراسيون

 حاميان مالي 

53/5 14/4 79/0  

  85/0 07/4 29/5 های تجاری توسعه مالکيت خصوصي در شرکت

  76/0 97/4 27/5 های استراتژيک و عملياتي بازاريابي تدوين طرح
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  76/0 04/4 07/5 های تخصصي بازاريابي و اقتصادی ورزشي افزايش آژانس

  81/0 99/3 94/4 توسعه نظام باز اقتصادی

 های ورزشي در درآمدزايي رويداد های رشته معيار

اخذ ميزباني رويداد های مختلف ورزشي برای بندی رشته اولويت

 المللي های بين

82/3 21/4 87/0 N 225 

5 

506/50 

001/0 

های مختلف  المللي ورزشي در رشته های بين داشتن کرسي

 ورزشي

70/3 29/4 09/2 df 

X 88/0 13/4 66/3 های لوکس و جذاب اهميت دادن به برخي رشته
2 

 p 79/0 12/4 55/3 موقعيت زئوپالتيکي ايران در منطقه خاور ميانه

های ورزشي هر منطقه مناسب با مناطق  توسعه برگزاری رشته

 جغرافيايي 

18/3 94/3 79/0  

  91/0 84/3 08/3 تعيين سطح کردن مسابقات

ای حاميان مالي و  کنندگان در تحقيق، در بين معيار های رسانه از ديدگاه مسئولين برگزاری شرکت 3ها در جدول  نتايج داده

 P <001/0برابر  شده داده یمعنادار حوبا توجه به سطای ورزشي اولويت و شناسايي عوامل باال بيشترين تاثير را دارد و ه رشته

به رت نيب یف معنادارالاخت یگفت، از نظر آمار توان يم درصد 99/0 نانيبا اطم 01/0مجاز  یخطا زانيم با آن يسهاست و مقا

 های ورزشي در درآمدزايي وجود دارد. رشتهای و حاميان مالي و  ی رسانهارهايمع

ای و حاميان مالي همچنين  مديران برگزاری رويدادهای ورزشي بايد برای افزايش درآمدزايي به معيارهای رسانه نتيجه گيری:

 های ورزشي جذاب توجه نمايند.  عوامل موثر در ايجاد رشته

 

  جذاب، رويدادهای ورزشي های  درآمدزايي، رسانه، حاميان مالي، رشته کليدواژه:
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The role of media and sponsors in the attractiveness of disciplines and the revenue generation of 

sporting events 

 

Sholeh Khodadad Kashi
1
, Zahra Alipour Nadinlouei

2 

1- Assistant Professor of K.N Toosi University of Technology, khodadadsholeh@yahoo.com 

2- PhD student in Sports Management, Urmia University , Zahraalipour98@gmail.com 

 

 

 

The purpose of this study was to determine the impact of the media and national supporters on the 

revenue generation of Iranian sporting events. The research is applied and descriptive in its field 

method. The statistical population of the study consisted of all faculty members, managers of active 

sports clubs, heads of sport federations aware of the subject, and executive agents in the current and 

past Ministry of Sport. The sample of this study consisted of 229 people who were randomly selected 

by random sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire. The face 

and content validity of the final questionnaire was confirmed by 10 professors and experts and the 

reliability of the questionnaire was confirmed by a pilot study on 30 members of Cronbach's alpha 

coefficient (α = 0.87). Univariate regression with SPSSsoftware version 22 was used for data analysis. 

The results showed that managers of sporting events should pay attention to media criteria and 

sponsors, as well as factors influencing the creation of attractive sports to increase revenue. 

 

Keywords: income generation, media, Sponsor, Attractive fields, sporting events 

 

 منابع:

(. رسانه و مشارکت ورزشي با تأکيد بر 1399جف. ) ،ديکسون؛ شهرام ،فتاحي ؛شيرين ،زردشتيان ؛سعيد ،خانمرادی -1

 .مجله ايراني مطالعات مديريت .اجتماعي: يک مدل اقتصادسنجي با رويکرد معادالت همزمان-عوامل اقتصادی

2- Rajabi, O., Sultan Hosseini, M., Razavi, M.H., Hosseini, S.E., & Harkan, K. (2012), A Survey 

of the Viewpoints of Companies Managers about Financial Support Objectives of Championship 

Exercise, Islamic Azad University. (Persian) 
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 صادرات هتوسع با بازاريابي های استراتژی علي رابطه در بازاريابي عملکرد گری ميانجي نقش

 (اردبيل اسپورت بتا شرکت: موردی مطالعه)

 4، الهه دماوندی 3، حسين پورسلطاني زرندی2، محمدرحيمي 1ليال شريفي

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي پيام نور البرز -1

 استاديار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور -2

 دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور -3

 اس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور البرزکارشن -4

 

 چکيده

 در کشورهای تمام در است. تقريباً اقتصاد بازآفريني برای کليدی منزله به ها دولت برای صادرات رشد امروزه :مقدمه و هدف

 به توجه و اهيآگ که همچنان دارد قرار دولت های سياست گذاری و ها اولويت رأس در صادرات توسعه موضوی توسعه، حال

 عملکرد گری ميانجي هدف از تحقيق حاضر بررسي نقش دارد. وجود نيز توسعه يافته کشورهای در صادرات موضوی اهميت

 مي باشد. (اردبيل اسپورت بتا شرکت: موردی مطالعه) صادرات توسعه با بازاريابي های استراتژی علي رابطه در بازاريابي

صورت  پيمايشي است که به -ها، توصيفيباشد و از نظر روش جمع آوری دادهکاربردی مياين تحقيق  از نوی : روش تحقيق

ميداني اجرا شد. جامعه آماری تحقيق حاضر، شامل کليه کارکنان و مديران و معاونان، مسئوالن و فروشندگان شرکت بتا 

جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه برابر  نفر مي باشد. برای تعيين حجم نمونه از 224اسپورت اردبيل مي باشد که برابر 

ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه عملکرد گيری تصادفي طبقهتفر بدست آمد که با روش نمونه 130

شمي توسعه صادرات هاپرسشنامه ( و 2009(، پرسشنامه استراتژی های بازاريابي برتون و همکاران )1390بازاريابي حسيني )

( استفاده شد. برای تجزيه و تحليل فرضيه های تحقيق از مدل معادالت ساختاری و ضريب همبستگي پيرسون به وسيله 1398)

 استفاده شد. Lisrelو  spssنرم افزار 

 بتا رکتش صادرات توسعه با بازاريابي های استراتژی علي رابطه در بازاريابي يافته های تحقيق نشان داد که عملکرد :ها يافته

با  بازاريابي ، بين استراتژی75/0صادرات  با توسعه بازاريابي همچنين بين استراتژی .دارد گری ميانجي نقش اردبيل اسپورت

رابطه مثبت معني داری وجود  62/0 اردبيل اسپورت بتا شرکت صادرات با توسعه و بين عملکرد بازاريابي 69/0 عملکرد بازاريابي

 دارد. 

 صادرات بازاريابي، توسعه های بازاريابي، استراتژی عملکرد: یواژه های کليد
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Abstract 

Introduction & Objective: Today, export growth for governments is a key to re-creating the economy. 

In almost all developing countries, the issue of export development It is at the top of the government's 

priorities and policies, as well as awareness and attention to the importance of the issue of exports in 

countries. There is also an extension. The purpose of this study was to investigate the mediating role of 

marketing performance in the causal relationship of marketing strategies Export Development (Case 

Study: Ardabil Beta Sport Company). 

Research Method: This research is of applied type and in terms of data collection method, it is a 

descriptive-survey that was conducted in the field. The statistical population of the present study 

includes all employees and managers and deputies, officials and sellers of Ardabil Beta Sport 

Company, which is equal to224 people. Morgan table was used to determine the sample size and the 

number of samples was equal to 130 tafs by sampling method Classes were randomly selected. To 

collect information from Hosseini Marketing Performance Questionnaire (2011), Strategy 

Questionnaire Burton et al. (2009) and Hashemi Export Development Questionnaire (1398) were used. 

To analyze the hypothesis Structural equation model and Pearson correlation coefficient were used by 

SPSS and Lisrel software. Results: The research findings showed that marketing performance in 

relation to causal marketing strategies with the export of the company Ardabil Beta Sport has a 

mediating role. Also between marketing strategy and export development 0.75, between marketing 

strategy There is a significant positive relationship with marketing performance of 0.69 and between 

marketing performance and export development of Ardabil Beta Sport Company with 0.62. 

 

 

Keywords: Marketing Performance, Marketing Strategies, Export Development 
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 های ليگ برتر فوتبال ايرانور مجدد هواداران باشگاههای رفتاری و قصد حضواکاوی انگيزه

 )مورد مطالعه: باشگاه فوتبال نساجي مازندران(

 

 3مليحه صالحي رستمي 2امين کرمي قاديکاليي *1رسول طريقي 

 استاديار مديريت ورزشي موسسه آموزش عالي غير دولتي اديب مازندران .1

 مازندران بياد يدولت ريغ يش عالموسسه آموز يورزش تيريارشد مد يکارشناس. 3و  2

 

يکي از مهم ترين ارکان ورزش که به  .را به خود اختصاص داده است يمهم گاهيروزمره ما جا يورزش در زندگمقدمه و هدف: 

برای مديران باشگاههای ورزشي جذب  .(1390دهد تماشاگران ورزشي هستند )غفوری و همکاران، آن هويت و معني مي

ها برای تماشای مسابقات ورزشي، يکي از راه حل های مناسب به منظور افزايش درآمد است. همچنين رزشگاهتماشاگران به و

شرکت کردن هرچه بيشتر تماشاگران برای ديدن مسابقات موجب افزايش جذابيت در فضای ورزشگاهها شده، و حتي بخشي از 

با حضورشان در ورزشگاهها ايجاد مي کنند، که اين مهم،  جذابيت فوتبال در رسانه ها به دليل فضايي است که تماشاگران

موجب افزايش تمايل اسپانسرها برای حمايت از باشگاهها مي شود. بدين منظور محقق بر آن شد تا در پژوهشي به واکاوی 

 های رفتاری و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه فوتبال نساجي مازندران بپردازد.انگيزه

هواداران تيم فوتبال  کلية حاضر از نوی همبستگي از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش روش تحقيق:

کوکران برای   . برای محاسبه حجم نمونه از فرمولنفر بود 384نساجي مازندران بود. حجم نمونه بي نهايت و اندازه نمونه برابر با 

توسط ده تن از  روايي پرسشنامهای با مطالعه منابع پيشين تهيه شد. ختهپرسشنامه محقق ساشد.  استفاده  جوامع نامحدود

های آماری مورد و پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تاييد شد. آزمونگرديد مديريت ورزشي تاييد اساتيد 

 ( بود.CFA( و تحليل عامل تاييدی ) SEMيابي معادالت ساختاری )استفاده مدل

% پاسخ 7/36سال بودند. ازنظر وضعيت شغلي  30تا 20دهندگان در رده سني با توجه به نتايج توصيفي بيشتر پاسخ :هايافته

شوند. نتايج آزمون تحليل عاملي دهندگان هر ماه در ورزشگاه حاضر مي% پاسخ6/65دهندگان شغل ازاد داشتند. همچنين 

(، مکان برگزاری =T 97/7(، برنامه زماني مسابقات )=T 8/ 14(، نوی ورزش )=T 30/8تاييدی نشان داد که عوامل جذابيت )

/ 69(، تفريح )=T 5/ 29(، عوامل احساسي )=T 6/ 44(، عالقه به بازيکنان )=T 51/6( و شرايط اقتصادی )=T 6/ 49ها )بازی

9 T=( ايمني و امنيت ،)6/ 29 T=( تعامل اجتماعي ،)5/ 48 T= 6/ 04بازی( )(، نمايش )نتيجه T=( ترويج ،)7/ 29 T= و )

های رفتاری هواداران باشگاه فوتبال نساجي مازندران تاثير دارند. همچنين نتايج (، بر انگيزه=T 7/ 27مصرف از طريق رسانه )

ن تاثير نشان داده است که عوامل مربوط به انگيزه های رفتاری بر قصد حضور مجدد هواداران باشگاه فوتبال نساجي مازندرا

نتايج پژوهش حاضر با پژوهش های بسيار زيادی همسو بوده است که شامل پژوهشهايي از قبيل   مثبت و معني داری دارند.
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تريل و همکاران ، (2012) آناتاساپولو(، 1399ی و همکاران )رضو(، 2009گالن و همکاران )، (2017) ي، چيو و کاياتوف

و  نزيمارت(، 2019)جانجان(، 2020(، ديايو )1394همکاران) و رجب زاده(، 1389ن )، باقری و همکارا(2014) روين، (2009)

 ( بوده است.2015) کاکس(  و 2019ي و همکاران)نيغ(، محمدپور ي2018کرو )

ها مزايای بسياری برای با توجه به نتايج به دست آمده مي توان بيان کرد که حضور تماشاگران ورزشي در ورزشگاه گيری:نتيجه

باشگاههای فوتبال دارد. لذا مسئوالن و مديران باشگاه فوتبال نساجي مازندران بايد با آگاهي از عوامل مذکور و برنامه ريزی 

 خانگي شان را فراهم آورند. مدون زمينه حضور حداکثری تماشاگران در ورزشگاه

 

 بازاريابي رويداد، هواداران ورزشي، فوتبال کلمات کليدی:
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Abstract 

The sport of football is Indeed alive with its spectators. Therefore, the importance of the presence of 

spectators in the stadiums is not hidden from anyone. Therefore, the purpose of this study is to 

Analyzing of the behavioral motivations and Re-attendance intention of fans for Iranian Football 

Premier League clubs (Case study: Mazandaran Nassaji Football Club).The research method is 

correlation and is practical in terms of purpose. The statistical population of the study included all fans 

of Mazandaran Nassaji football team. The sample size is infinite and the sample size is 384 people. To 

calculate the sample size in this study, the Cochran's formula for unlimited communities has been used. 

A researcher-made questionnaire was prepared by studying the sources.The validity of the 

questionnaire was confirmed by ten professors of sports management and the reliability of the 

questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha test. The statistical tests of this research were 

structural equations modeling (SEM) and Confirmatory factor analysis (CFA). Findings showed the 

factors of attractiveness, type of sport, Competitions Time schedule, Venue of the games and economic 

conditions, interest in players, emotional factors, Recreation, safety and security, social interaction, 

performance (outcome of the game), promotion, consumption Through the media, have a positive and 

significant effect on the behavioral motivations and Re-attendance intention of the Mazandaran Nassaji 

Football Club fans. Therefore, it is suggested that the managers of sports clubs, taking into account the 

existing factors, try to advance the goals of the club as well as possible, and take the necessary 

diligence to encourage fans to attend the stadiums. 

 

Keywords: Event Marketing, Sport Fans, Football  
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ينگ/ولت يژولت ينورزش نو يمعرف  

2یزرند يپورسلطان ين،حس1يعباس يهرض  

نوراستان البرز يامدانشگاه پ يورزش يريتکارشناس ارشد مددانشجوی . 1  

نور يامدانشگاه پ يورزش يريتمد يار. دانش2  

 

 چکيده

اطالعات  یجمع آور یپژوهش برا يناست، در ا ينگولت يا يژم ولتبنا يدجد يورزش يحاضر معرف يقهدف تحق :مقدمه و هدف

 یسابقه ا یورزش دارا ينشود ا يم يفاسب توص یرو يمناستيکاغلب به عنوان ژ ينگولت .يداستفاده گرد یاز روش کتابخانه ا

رشته  ينگردد، ا يباز مآن حداقل به دو هزار سال قبل  ی يشهاست. اما ر يرکدر س یعمل سوارکار يکشناخته شده به عنوان 

 یسوارکار یاز ده رشته  يکيخود را شروی کرده است. و  يترشته فعال ينا يزن يراناست و در کشور ما ا آزادمردان و زنان  یبرا

ورزش  ينا يابزار مهم و اصل ينکها يلاست. به دل شناخته شده( FEI)2یورزش سوارکار يالملل ينب يوناست که توسط فدراس

 ينيقوان يبورزش را با تصو ينا یو سوارکار يمناستيکبا ادغام دو رشته ژ یسوارکار يالملل ينب يوند فدراسباش ياسب م

 يقيوهمه آنها با موس يرندگ يقرار م يميت دو نفره وی،انفراد یهادر گروهها رقابت .مجموعه خود درآورد يربه ز 1983درسال 

 يم يتخط لنژ هدا  یتوسط شخص بزرگسال بنام لنژر در انتها  یمتر15باشعای  يرهدا يککه اسب در يشوند،درحال مياجرا 

مناطق جهان  يردر اروپا و سا ينگشود. عالقه مندان به ولت ياز اسب( انجام م یساز يه)شب barrels یاغلب بر رو ينشود. تمر

 برای  ينگدر حال رشد است. ولت يزن يکشورها غرب ير(کامالً جا افتاده و در سا Leipzigهستند، در کشور آلمان) متمرکز يغرب

 يادر سراسر دن اخيراًمحدود شد،  يمناطق غرب يرو سا يفرنياشد، اما فقط به کال يمتحده معرف يالتدر ا 1950بار در دهه  يناول

و اسب جستج یبر رو آکروباتيک یها يشاز جمله نما ي،روم یها یرا در باز ينگولت يشهر يکرد. برخ يداپ يشتریب يتمحبوب

سال است که  2000از يشمردم ب صورت،. در هر ينندب يآن را در رقصنده گان گاو نر در زمان باستان م يشهر يگرانکنند د يم

 دهند. ميدر حال حرکت انجام  یو رقص مانند را بر پشت اسبها يکحرکات آکروبات

                                                           
1 . Email:Mmmabbasi971@gmail.com 

2 . International Federation for Equestrian Sports 
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را که سوار  يشد تا مهارت کسان ينظر گرفته م در يابزار آموزش يک ينهدف داشته است. ا يک ينظام يخدر طول تار ينگولت 

 يقرون وسط يخدهند. رنسانس و تار يندست داشتند، را تمر يکدر  یاسلحه ا يا يرکه شمش يجنگند در حال يبر اسب م

که با  یامروز يمناستيکاست که ژ يهيرسد، بد يکرده است و به نظر م ابهمش يتهایفعال يا ينگبه ولت يادیشامل اشارات ز

ورزش  ينبدون اسب انجام شود. با ا يمناستيکدهد تا در ژ يساخته شده است که اجازه م ينگشود از ولت يرک انجام مخ

کودکان  یبرا يتيبه عنوان فعال يتعامل يا يدرمان ينگولت ينرا تجربه کرد همچن يتوان قدرت و آرامش يرشته م يباييعالوه بر ز

 یشود. برا يباشند استفاده م ينقص اجتماع يا يدشد يعادل، توجه، مهارت حرکتنقص ت یکه ممکن است دارا يو بزرگساالن

که اسب در حال حرکت است  يخود را در حال یاعتماد به نفس و مهارت ها يراشود ز يخوب محسوب م یرشته  يککودکان 

 ينتمر يکه نوع ين رنسانس، زماناست که در دورا یفرانسو " La voltige "يژورزش از ال ولت ينا يدهند. نام فعل يم يشافزا

به عنوان  ينگشناخته شده ولت ينبرجسته تر يدها  و اشراف زاده ها بود بدست آمده است. شا يهشوال یبرا يو چابک یسوارکار

 ينگبود. ولت1920 يکالمپ یها یدر باز "یهنر یسوارکار"به عنوان آنگنجاندن  ير،اخ یدر زمانها یاز ورزش سوارکار يشکل

از هفت  يکيبه  ينگ، ولت1983آشنا کند. در سال  یسوارکار یشد تا کودکان را با ورزش ها يجاددر آلمان پس از جنگ ا مُدرن

در  1986در سال  لتينگو يمسابقات جهان ينشد و اول يلتبد یسوارکار يالملل ينب يونرشته شناخته شده توسط فدراس

 يتاسب بر جذاب يککاران با  يژاز ولت يگروه يانسوارکار و اسب بلکه م ياننه تنها م يو هماهنگ یبرگزار شد. همکار يسسوئ

 یها ينيکرشته کل ينآموزش ا یرشته مورد توجه است، برا يندر ا يجسمان يآمادگ يری،شجاعت و دل يد،افزا يورزش م ينا

 ينگ،ولت يمرب يطشرا ينچنمخصوص به خود را دارند هم يطشرا ينگ،ولت يدادهایرو یمسابقات و اجرا د،وجود دارن يآموزش

و  يآموزش یمناسب از اسب، الگوها یو ابزار ولوازم، انتخاب اسب مناسب و نگهدار يانرشته، پوشش بانوان و آقا ينا يانهنرجو

 شده است. جرشته در ينا يننامه و قوان يندر آئ يرهاسب و غ يتيترب



  1399ماه  اسفند                                              ي ورزش تيريمد يانجمن علم يمل شيين همااولين همايش بين المللي و ششم       
  

311 

 

 روباتيکآک ،اسب یرو يمناستيکژ ينگ،ورزش ولت يژ،ولت واژگان کليدی:
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 مشتريان خريد قصد بر مشترى با ارتباط و اجتماعى هاى رسانه نقش

 )مطالعه موردی: برند نايک شهر بجنورد(

 

 5منيژه کريميان پور4الهه دماوندی  3رضا شجيع  2لطاني زرندیحسين پورس1فهيمه ميرزايي  

 کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نوراستان البرز -1

 دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور-2

 استاديارمديريت ورزشي دانشگاه پيام نور-3

 کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور استان البرز -4

 ناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور استان البرزکارش -5

 

 

 چکيده

رسانه های اجتماعي، برنامه های کاربردی، پلت فرم ها و رسانه های آنالين به منظور تسهيل تعامل، همکاری و   مقدمه و هدف:

تريان برند نايک شهر اجتماعى در مش هاى رسانه هدف اول مبني بر تعيين وضعيت نقش به اشتراک گذاری محتوا هستند

 بجنوردمي باشد.

 در توانمي نظر مورد هایآوردن داده بدست چگونگي اساس بر تحقيق حاضر از نظر نوی هدف کاربردی است . :روش تحقيق

 هایويژگي توزيع بررسي برای جامعه، از گيرینمونه طريق از نظر مورد هایداده چون و آورد به شمار توصيفي تحقيق زمره

 هاى رسانه از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسي نقش .پيمايشي است شاخه از تحقيق اين شودمي انجام ه آماریجامع

پيمايشي -مشتريان مي باشد، در نهايت پژوهش انجام شده از نوی پژوهش توصيفي خريد قصد بر مشترى با ارتباط و اجتماعى

 طالعات استفاده شد است. باشد. بدين منظور از پرسشنامه  جهت گردآوری انيز مي

وبارتلت مورد بررسي kmoعاملي با استفاد از آزمون  لسواالت پرسشنامه دربخش تحلي ههای پژوهش کلي افتهبراساس ي ها: يافته

به علت  اتتمام فرضي جهقرار گرفته شد ودرنتي لو تحلي همورد تجزيAmosبا استفاده از نرم افزار  اتقرار گرفت وسپس فرضي

کرد که رسانه های  انبي توانمي جهقرار گرفتند.در نتي دمورد تايي جبا استفاده از نتاي 05/0ح معناداری کمتر از داشتن سط

مجدد آن برند  دي برای قصد خريمرابطه مستقي نطوربرند خاص و همي کبه ي اني با جذب مشتريماجتماعي رابطه مستقي

 انارتباط بامشتري نانجام داد.بي زبرند را ني انمجدد مشتري دي قصد خرينبي شبر اساس رسانه های اجتماعي پي تواندارند.و مي

 ارتباط معناداری وجود دارد. زمجدد آن برند ني دي قصد خرينبي شو پي  دبرند و قصد خري کي

 اجتماعى ، برند نايک  هاى رسانه  :واژگان کليدی
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Abstract 
 

Introduction & Objective: Social media, applications, platforms and online media are designed to 

facilitate interaction, collaboration and content sharing. The first objective is to determine the role of 

social media in customers The Nike brand is from Bojnourd. 

Research Method: The present study is applied in terms of the type of goal. Based on how to obtain the 

desired data, it can be considered as a descriptive research and because the desired data through 

sampling from the community, to study The distribution of the characteristics of the statistical 

population is done. This research is from the survey branch. Since the purpose of this study is to 

investigate the role of social media and customer relationship on the intention to buy customers, finally 

the research was conducted It is also a descriptive-survey research. For this purpose, a questionnaire 

was used to collect information. 
Results: Based on the research findings, all the questions of the questionnaire in the factor analysis 

section were examined using kmo and Bartlett test and then the hypotheses were analyzed using Amos 

software. As a result, all hypotheses were confirmed using the results due to having a significance level 

of less than 0.05. As a result, it can be said that social media has a direct relationship with attracting 

customers to a particular brand and also They have a direct relationship to the intention to repurchase 

that brand. And it is possible to predict the intention to repurchase the brand based on social media. 

There is a significant relationship between the relationship with the customers of a brand and the 

intention to buy and the intention to repurchase that brand. 

 

Keywords: Social Media, Nike Brand 
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 منتخب يبا دو سازمان ورزش سهيمقا و مسلح یروهاين يبدن تيه در سازمان تربپروژ تيريمد ستميبلوغ س يابيارز

 

 3یاريبخت يرضا عباس ،2يپورنق نيام ،1ينجف جواد

 .رانيا ،تهرانيدانشگاه آزاد اسالم يورزش تيريمد یدکتر یدانشجو -1

 .رانيا السالم، تهران، هيدانشگاه امام صادق عل ،يورزش یزيو برنامه ر تيريمد ارياستاد -2

 رانيا دن،يفر ،يدانشگاه آزاد اسالم دن،يواحد فر ،يورزش یزير و برنامه تيريمد ارياستاد -3

 

 

  دهيچک

با سازمان ورزش  سهيمسلح و مقا یروهاين يبدن تيپروژه در سازمان ترب تيريمد ستميبلوغ س يابيپژوهش ارز نياز ا هدف

 یبود. جامعه آمار يشيمايپ-يفياز نوی توص قيش تهران بود. روش تحقآموزش و پرور يبدن تيتهران و معاونت ترب یشهردار

به روش هدفمند و دردسترس  آماری نمونه. شد انتخاب ها¬سازمان نيدر ا روژهسرپرستان و کارشناسان پ ،يانيم رانيشامل مد

حقق ساخته براساس مطالعه نفر(. ابزار پژوهش پرسشنامه م 60نفر، مجموی  20)هر سازمان  ديهر سازمان انتخاب گرد یبرا

آن  يياينفر( و پا 11نظر متخصصان ) ازپرسشنامه با استفاده  ييبود. روا کرتيل يارزش 10 اسيمند( در مق نظام ي)اکتشاف يفيک

 یبرا spss22 با استفاده از نرم افزار يفيقرار گرفت. از روش آمار توص ديي( مورد تا84،0کرونباخ ) یبا استفاده از روش آلفا

و  یساز نهيبه ،یاستانداردساز ،یساز-کپارچهي ،ی. سطوح بلوغ شامل پنج سطح ساختارسازديها استفاده گرد افتهي ليحلت

ارزش، مديريت  تيريمديريت ارتباطات، مد ند،يفرا تيريحوزه؛ مد 10پروژه شامل  تيريمد ی. منظرهاديگرد نييتع یدارسازيپا

درنظر  يمنيا تيريو  مد تيفيک تيريها، مد نهيتدارکات، مديريت هز تيريمد زمان، مديريت منابع انساني، مديريت ريسک،

 نکهيپروژه در هر سه سازمان در سطح سوم قرار دارد. با توجه به ا تيريبلوغ مد ينشان داد که سطح کل ها¬افتهيگرفته شد. 

از  یسازمان ها نيپروژه در ا تيريمد نيپروژه عمدتا در سطح دوم و سوم قرار داشت بنابرا تيريمد یها ربخشيسطح بلوغ ز

 .ستندين ريبرخوردار است اما چندان رقابت پذ یريراهبردپذ تيقابل

 .پروژه، ابعاد پروژه تيريسطح بلوغ، مد ستم،يبلوغ س ،يسازمان ورزش :کلمات کليدی
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 رانيدر ورزش ا  مهيب يمفهوم یالگو يطراح

 3یاريبخت ياس، رضا عب2ي، ابوالفضل فراهان1*يپورنق نيام

 .رانيالسالم، تهران ا هيدانشگاه امام صادق عل ،يورزش یزيو برنامه ر تيريمد ارياستاد -1

 .رانينور، تهران ا اميدانشگاه پ استاد -2

 رانيا دن،يفر ،يدانشگاه آزاد اسالم دن،يواحد فر ،يورزش یزير و برنامه تيريمد ارياستاد -3

 

 دهيچک

و ابزار  اديداده بن هياز نوی نظر قيتحق يبود. روش شناس رانيدر ورزش ا مهيب يمفهوم یگوال يحاضر طراح قياز تحق هدف

و  يقيمطالعه تطب قيو از طر اديداده بن هيبود. بر اساس نظر يفيو مصاحبه ک قيتحق اتيو مطالعه ادب يداده ها بررس یگردآور

استفاده شد. از  ATLAS.tiافزار  داده ها از نرم ليتحل یحاصل شد. برا یاشبای نظر نينفر از متخصص 18 دگاهياستفاده از د

شد که  ييدر ورزش شناسا مهيمربوط به ب  مقوله 11 ينشيگز یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یمراحل کدگذار قيطر

 تيو توسعه، حما قيتحق مه،يو ارائه ب يابيزارنفوذ، با بيضر مه،يمخاطبان ب ،يبازرگان یها مهيب ،ياجتماع یها مهيعبارتند از: ب

در ورزش. بر  یا مهيو نظارت و کنترل بر خدمات ب يتيحاکم ینقش نهادها ، مهيب یها نقش شرکت ،يمال يبانيپشت ،يقانون

 وشد  ييالگو شناسا يبا توجه به مخاطبان در ورزش به عنوان طرف اصل يو بازرگان ياجتماع یها مهياساس انوای ب نيهم

 ،يقانون ستميبا بهبود س توان يالگو م نيطرح شناسانده شد. بر اساس ا یها با آنها به عنوان الگو مقوله ريارتباط سا ی نحوه

 يابيدر ورزش، بازار مهيبازار ب ی و توسعه قيتحق ،يتيحاکم یدر ورزش توسط نهادها مهيو نظارت و کنترل بر ب يمال تيحما

به  ياجتماع نيو ورود سازمان تأم يورزش ی مهيب يخصصت یها شرکت جاديا قياز طر شدر ورز يتخصص یها مهيمناسب ب

 مهيب تيداد و وضع شيرا افزا يورزش ی مهينفوذ ب بيو ضر مهيب ديفرهنگ خر يو قهرمان یا در ورزش حرفه ياجتماع یها مهيب

 . ديدر کشور را بهبود بخش

 

 .اديداده بن هينظر مه،يب یالگو ،يقيتطب  ی مطالعه ،يورزش ی مهيب :یديکل کلمات
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 يورزش در استان خراسان جنوب يپلماسيمدل د يطراح

*1کاظم چراغ بيرجندی
 2سيد مصطفي جليلي، 

 گروه تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسالمي، بيرجند استاديار مديريت ورزش، -1

 کارشناسي ارشد مديريت ورزشي، دانشگاه بيرجند -2

 

 مقدمه و هدف 

 ياهداف از تمام نيبه ا لين یو منزلت خود هستند و برا گاهيقدرت، ثروت، جا شينبال افزاالملل، کشورها به د نيدر نظام ب

بر قدرت سخت  يالملل که به طور عمده مبتن نينظام ب تيماه ليکنند. در گذشته به دل يدر دسترس استفاده م یابزارها

 نيب یاتحادها و ائتالفها جاديها و ا يزنيارتش، را ،ينظام یرويشان ن يالملل نيب هدفتحقق ا یدولتها برا یبوده، عمده ابزارها

(. ديپلماسي عمومي تعبيری است که به دليل جهاني شدن وضعيت قدرت و در پي آن پررنگ 1394ان،يبوده است )صباغ يالملل

پس از گروه های تجاری و مذهبي  شگاهي،تر شدن نقش سازمان های غيردولتي انجمن های ملي حقوق بشر ، انجمن های دان

امروزه افکار عمومي يکي از ارکان مهم در تصمي  .ميالدی در روزنامة تايمز صورت گرفت 1851ظهور اين  اصطالح در سال 

مگيری کشورها در حوزه های گوناگون محسوب مي شود و کشورها نمي توانند همچون گذشته تنها بر تبادالت بين دولتي در 

(.  به عبارت ديگر، در ديپلماسي عمومي مخاطب برنامه ها را مردم، 1391،يو فتح يعيقالب ديپلماسي سنتي تکيه کنند )سم

نخبگان سياسي، فرهنگي و در مجموی جمعيتي غير از مسئوالن تشکيل مي دهند و در اين زمينه از ابزار مختلفي مانند 

و همکاران به  یآباد ضيف يعتينند )شرفرهنگي از طريق دانشگا هها و ... استفاده ک اریتبليغات رسانه های جمعي و تأثيرگذ

 (.1391،ينقل از قربان

 يپلماسيد رشاخهيبه عنوان ز رياخ یدر سال ها يپلماسيد -است و اگر چه ورزش  يعموم يپلماسياز د ینمونه ا ورزش

 نياول يگردد؛ ط يباز م الدياز م شيموضوی به قرن نهم پ نيا خچهيرا به خود جلب نموده است، اما تار یاديتوجهات ز يعموم

. آنها در آن ديتوسط پادشاهان آن زمان امضا گرد ايريهمان اکچ اي «کيآتش بس المپ» کيباستان  کيالمپ یها یجشنواره باز

 یدرآوردند تا موجبات خشنود قيبه حالت تعل یباز یبرگزار يخشن و دشمنانه را ط یزمان توافق کردند تا تمام رفتارها

 ديگرد تيدر طول زمان تقو يپلماسيو د شورز اني. قرنها پس از آن، ارتباط منديرا فراهم نما یباز نيتماشاگران و ورزشکاران ا

به عنوان  کميو  ستيقرن ب ليو اوا ستميورزش در قرن ب يپلماسيروزافزون د تيارتباط و اهم نيآور ا ادي کيو آتش بس المپ

                                                           
 .کاظم چراغ بیرجندی: نویسنده مسئول  1

kazembirjandi@gmail.com 
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 کيپلماتيد اتي(. امروزه ادب2014، 1جه قرار گرفته است )دسالملل مورد تو نيکه در روابط ب يو فرهنگ استيس ات،ينظر

 گريکديافراد مختلف در کنار  قيطر نيتا از ا دينما یگفتگو باز یرا برا یشتريب یتوانسته مرزها را کم رنگ و راه ها يزشور

توجه کرده اند، اما  يورزش يپلماسيکشورها به ورزش و د يسنت يپلماسي(. اگرچه در چارچوب د2014، 2یجمع گردند )مورا

 ديجد یکردهايفراهم کرده است. در رو يورزش يپلماسيد یبرا یا ژهيو گاهيجا يو عمل یاز لحاظ نظر يپلماسيد تيتحول ماه

و  یتجار یها، قراردادها، موافقت نامه ها مانيدوجانبه، نشست ها، اجالس ها، پ یهمچون موافقت نامه ها یموارد يپلماسيد

 (. 3،2012بانهيبرخودار شده است )ه یاديز تياز اهم يالملل نيب یان هاسازم یقطعنامه ها

کننده داشته و خود عامل  عينقش تسر يورزش يپلماسياست. در واقع د زوريکاتال ايواسطه  يورزش فقط نوع تيوضع نيبهتر در

 يميو در هر حال هر گونه تصم تواند به بهبود روابط منجر شود يفي نفسه نم يورزش يپلماسيشود. د يقلمداد نم يميمستق

اصال دوباره روابط  ايو  ابديکاهش  يسطح دشمن ايبماند  يکما کان خصمانه باق ايآکه  نيروابط و ا تيشکل و ماه ی نهيدر زم

 ميوابسته است. به طور نمونه اگر تصم ياسيشود، فقط به اراده رهبران س لياز سر گرفته شود و کامال به روابط دوستانه تبد

 ياسيس رانيگ ميتصم اريدر اخت تايامر نها نيدو کشور متخاصم با هم مسابقه بدهند ا نيب يورزش یها ميشود که ت يرفته مگ

ادامه دهند  ايگفت و گوها را آغاز  يمبادالت نيکنند در پس چن يشان را مامور م یها پلماتياست و همان ها هستند که د

 (.1394)زرگر،

 يبخش ورزش ب رانيمد ياسيسواد س شيکشور وابسته بوده و افزا يورزش یبه عملکرد سازمان ها الملل نيدر سطح ب يدپلماس

ورزش محقق به  يپلماسيد تيمنظور با توجه به اهم نيخواهد بود، بد يالملل و مل نيورزش در صحنه ب شتريشک باعث رشد ب

 چگونه است؟ يوبدر سطح استان خراسان جن شورز يپلماسيد تيسوال است که وضع نيدنبال ا

  روش تحقيق:

به  يابيبرای  دست يّو کم يفيدر دو بخش ک يبياجرا شد. از روش ترک يدانيبود که به صورت م يفيپژوهش از نوی توص نيا

و اسناد موجود و  يمقاالت متعدد علم ،يکتب دانشگاه يپژوهش با بررس ،يفياهداف پژوهش استفاده شد. در بخش ک

شد و  ييشناسا يدر استان خراسان جنوب يورزش يپلماسيد یها فهمول يورزش استيدر حوزه س نظر نظرسنجي از افراد صاحب

پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.  ييالگوی نها هيها و ارا هيداده های حاصل از پرسشنامه جهت آزمون فرض زين يّدر بخش کم

 يبدن تيترب رانيمد ،ياسيعلوم س یدر حوزه  ينشگاهدا ديدر حوزه ورزش، اسات يدانشگاه ديپژوهش را اسات یجامعه آمار

دادند که نمونه به صورت کل شمار انتخاب شدند. ابزار  ليتشک 100به تعداد  يورزش یادارات ورزش و جوانان و سازمان ها

                                                           
1. Deos 
2 Murray. 
3 .Hibane 
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نفر  و صورت گرفت و در  يگلوله برف یريبا  مصاحبه با خبرگان) مصاحبه با روش نمونه گ یاطالعات پرسشنامه  یگردآور

حوزه،  نيورزش صورت گرفت( ا يپلماسيمصاحبه با خبرگان در د نديرسد، فرآ يبه اشبای کاف 10 نمونهد   ینظر يمطالعه مبان

 9و   هيگو 56 یشد. پرسشنامه دارا ي( طراح1395و همکاران ) يعتيشر يورزش يپلماسيد یو استفاده از پرسشنامه مولفه ها

 ،يتوسعه فرهنگ ،يصلح و دوست ،یتوسعه اقتصاد ،یرسانه ا تتعامال ک،يهوشمندانه، بعد تاربعد که شامل ابعاد توسعه قدرت 

 ی، نظر2، مخالفم=1)کامال مخالفم=کرتيل فياست. پرسشنامه براساس ط ييو وحدت و همگرا ياسيو توسعه س نگيبرند

سازه  ييو روا يعامل ليرسشنامه از تحلپ ييروا نييتع یشده است. برا ی( درجه بند5و کامال موافقم= 4، موافقم=3ندارم=

دهد  ينشان م نياست که ا 3/0ها باالی  هيمربوط به گو يبارهای عامل ياستفاده شدهمان طور که در مدل مشخص است، تمام

 دييمشاهده شده را تأ  یبرازش تناسب کامل الگو با داده ها ييکوين یسازه برخوردار است؛ و شاخص ها ييمدل مربوطه از روا

توزيع شد که پايايي آن از طريق  یتن از جامعه آمار 30پرسشنامه به صورت آزمايشي بين  وهشقبل از پژ ،ييايپا یکند.برا يم

 نيانگيروشهای آمار توصيفي )م به دست آمد. برای تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوری شده از  91/0ضريب آلفای کرونباخ آن 

شد. کلية عمليات آماری پژوهش با استفاده از نرم  تفادهاس ی( و معادالت ساختاردمنين فر( و استنباطي )آزمواريو انحراف مع

 انجام گرفت. 3و اسمارت پالس نسخه  22اس اس نسخه  يافزارهای کامپيوتری اس پ

  يافته ها

  77را زنان و  درصد نمونه مورد بررسي 23در بخش يافته های توصيفي تحقيق و در مبحث جمعيت شناختي نشان داده شد که

 درصد بودند.  45درصد آنان را مردان تشکيل مي دهند.  مدرک تحصيلي اکثريت نمونه کارشناسي ارشد با 

 يدر استان خراسان جنوب يورزش يپلماسيد یمولفه ها تياولو. 1جدول 

 رتبه ميانگين رتبه ابعاد

 5 39/5 توسعه قدرت هوشمندانه

 4 61/5 بعد تاريک

 1 11/6 ایتعامالت رسانه 

 8 17/4 توسعه اقتصادی

 7 62/4 صلح و دوستي

 6 81/4 توسعه فرهنگي

 3 87/5 برندينگ

 2 99/5 توسه سياسي
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 9 44/2 وحدت و همگرايي

  001/0سطح معناداری= 871/147=مقدار مجذور کای

 8ی=درجه آزاد

 

 نيانگيم نيگرفت که ب جهيتوان نت يم p < 05/0دو  و  يمقدار  خگردد، با توجه به  ي(، استنباط م1همانطور که از جدول)

ورزش در  يپلماسيابعاد د انيوجود دارد.؛ در م یمعنادار یتفاوت آمار يورزش در استان خراسان جنوب يپلماسيرتبه ابعاد د

                باشد. يه را دارا مرتب نيتر نييپا  ييرتبه و وحدت و همگرا نيدر  باالتر یتعامالت رسانه ا ياستان خراسان جنوب

 

  

 . مدل استاندارد پژوهش1شکل
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، t( را با استفاده از آماره ريمس بي)ضرا ی( و معادالت ساختاريعامل ی)بارها یريمعادالت اندازه گ يبا توجه به مدل فوق، تمام

+ 96/1تا  -96/1خارج بازه  t ی اگر مقدار آماره باشد ي% معنادار م95 نانيدر سطح اطم يمدل، بار عامل ني. بر طبق اکند يآزمون م

 .رديقرار گ

 . شاخص های مدل2جدول

 شاخص اعتبار واگرا متغيرهای تحقيق

 (AVE)جذر 

CV-Red CV-com CR 

 7476/0 150/0 091/0 6757/0 برندينگ

 7744/0 2432/0 2432/0 7387/0 توسعه اقتصادی

 7087/0 092/0 161/0 5149/0 توسعه فرهنگي 
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. طبق اين شاخص واريانس هر نيز پرداخته شده استبررسي ضرايب همبستگي به روايي واگرا  ، به 2با توجه به نتاويج جدول 

 AVEها باشد. برای تشخيص اين امر ابتدا جذر  های مربوط به خودش بيشتر از ساير شاخص متغير مکنون بايد برای شاخص

ای که اين متغير مکنون با ساير متغيرهای مکنون داشته،  شود و سپس حاصل با مقادير همبستگي به ميمتغيرهای مکنون محاس

باشد. يک ستون از اين جدول ريشه دوم ميانگين واريانس  يشترها ب از مقادير همبستگي AVEشود. بايد حاصل جذر  مقايسه مي

ا بيشتر بودن مقدار ريشه دوم ميانگين واريانس تبيين شده از تمامي روايي واگر ييددهد. الزمه تأ ( را نشان ميAVEتبيين شده )

گيری، آزمون بررسي کيفيت  های ديگر ارزيابي مدل اندازه از آزمونهمچنين  .ضرايب همبستگي متغير مربوطه با باقي متغيرها است

شود. اين شاخص در واقع  ه مي( محاسبCv Comگيری توسط شاخص اشتراک با روايي متقاطع ) آن است. کيفيت مدل اندازه

چه اين سنجد. چنان بيني متغيرهای مشاهده پذير از طريق مقادير متغير پنهان متناظرشان ميتوانايي مدل مسير را در پيش

گيری ميانگين اين  گيری از کيفيت الزم برخوردار است. برای بررسي کل مدل اندازه شاخص عدد مثبتي را نشان دهد، مدل اندازه

کنيد  طور که مالحظه ميگيری از کيفيت مناسبي برخوردار است. همان چه مثبت باشد، کل مدل اندازهرا گرفته و چنان شاخص

  دهد. گيری مي اندازه  برای تمامي متغيرهای موجود در پژوهش اين شاخص مثبت است که نشان از کيفيت مطلوب و باالی مدل

 نتيجه گيری

 یمولفه ها نيمهمتري بود.  نتايج تحقيق نشان داد، ورزش در استان خراسان جنوب يپلماسيد مدل هدف از پژوهش حاضر طراحي

ي مولفه های قدرت هوشمندانه، بعد تاريک، توسعه سياسي، توسعه فرهنگي، صلح و ورزش در استان خراسان جنوب يپلماسيد

ورزشي در استان  موجب تقويت زيرساخت ها و  برگزاری رويدادهای دوستي، پوحدت و همگرايي و برندينگ است که گويه های،

ايجاد تسهيالت مناسب مي شود ،ورزش ابزاری برای دستيابي به ذهن و قلب مخاطب جهاني است. ورزش ابزاری عليه دوپينگ، 

سبت به هم پيوند دهد. از اهميت بيشتری نو طبقاتي است،  ورزش مي تواند خرده فرهنگ ها را به  ایتنوی نژادی، قومي، منطقه 

، ( 1395و همکاران ) یآباد ضيف يعتيشر ، (1396) يو ناظم یآباد ضيفساير گويه ها برخودار مي باشند. اين نتايج با تحقيقات 

 7140/0 164/0 013/0 6178/0 قدرت هوشمندانه

 6503/0 074/0 044/0 6445/0 رسانه 

 7631/0 113/0 049/0 5977/0 توسعه سياسي

 7596/0 063/0 099/0 7195/0 صلح و دوستي

 6038/0 251/0 024/0 5887/0 تاريک

 8307/0 163/0 024/0 7905/0 وحدت و همگرايي

 7680/0 179/0 179/0 7685/0 ديپلماسي ورزش
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همسو مي باشد. رويداد های ورزشي در استان خرسان جنوبي و تالش در جهت جذب برگزاری رويداد های زمينه رشد بيشتر 

اجتماعي و چه در سطح اقتصادی باعث را فراهم مي آورد. تاسيس زيرساخت های الزم برای  استان چه در سطح روابط سياسي و

ورزش استان و بهره گيری از تمام پتانسيل های ورزشي به ويژه اساتيد صاحب نظر باعث رشد بيشتر استان در وضعيت ديپلماسي 

گروه های مختلف جامعه و سر دادن شعار برابری و  ورزشي مي گردد. ترويج ورزش به عنوان اهرمي برای رسيدن به تساوی بين

برادری در متن ورزش در استان خراسان جنوبي آن را علي رغم گستردگي زياد جغرافيای به عنوان يک کل منسجم برای بهبود 

و موجبات  برون ده های اقتصادی را افزايش مي دهدديپلماسي ورزش در خواهد آورد. ديپلماسي ورزش در استان خراسان جنوبي 

، لذا توجه به اين صنعت عظيم بستری را برای تجارت آزاد و بهبود وضعيت کار فراهم مي آوردمي شود و بازسازی نهادهای داخلي 

در قالب ديپلماسي ورزش مزيت های زيادی را برای استان به ارمغان خواهد آورد. تحقيق حاضر به عنوان يکي از تحقيقات محدود 

ورزش در استان خراسان جنوبي مي تواند الگويي مفيد در اختيار مديران ورزشي، سياست مداران در حوزه ی در حوزه ديپلماسي 

 ديپلماسي قرار گيرد تا با استفاده از آن در تقويت ديپلماسي عمومي استان با کمک گرفتن از ابزار ورزش قرار گيرد. 

 ينوباستان خراسان ج ي،ورزش يپلماسيد يپلماسي،د کلمات کليدی:
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the status of sports diplomacy in South Khorasan province 

this was a descriptive study that was conducted in the field. The hybrid method was used in both 

qualitative and quantitative sections to achieve the research objectives. The statistical population consisted 

of 100 academic professors in the field of sport, political science professors, physical education managers 

of sport and youth departments and sports organizations. The sample was selected as the whole 

population. Shariati et al (1395) questionnaire and interview with experts were used for data collection. 

The validity of the questionnaires was confirmed by 10 experts. The construct validity of the 

questionnaire was confirmed by Smart Plus software and their reliability was calculated using a 

Cronbach's alpha (0.91) in a 30-item introductory test. Descriptive, inferential statistics, Kolmogorov-

Smirnov test, factor analysis, Friedman test using SPSS software version 22 and PLS version 3 were used 

for data analysis. The results showed that the most important components of sport diplomacy in South 

Khorasan province are related to sport events, infrastructure strengthening and providing facilities. There 

is also a significant difference between the mean ratings of sport diplomacy in South Khorasan province. 

Therefore, it is recommended that the brand of South Khorasan province be promoted in the sport 

diplomacy field.  

Keywords: Diplomacy, Sport Diplomacy, South Khorasan Province 
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های بين سازماني در ورزش برای توسعه و صلح های ايجاد و حفظ شراکت ها و استراتژی چالش  

 2، علي سرلک1محمد سرلک

 گاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهرکارشناس ارشد فيزيولوژی ورزشي دانش -1

 دانشجوی ارشد مديريت استراتژيک ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خدابنده -2

 

 چکيده

اند، توجه کمتری را به  ها را بررسي کرده های مرتبط با آن های بين سازماني و چالش در حالي که محققان مديريت ورزشي، شراکت

اند، به ويژه در طيف وسيعي از  ( اختصاص دادهSDPي در ورزش برای توسعه و صلح )ی شراکت بين سازمان پايداری و توسعه

های پيشِ روی  ی کيفي، بررسي چالش های مختلف. از اين رو، هدف اين مطالعه ها و کانون توجه هايي با مأموريت سازمان

ها و انوای شراکت، و مشخص  سر زمينههای بين سازماني در سرا در هنگام مواجهه با تشکيل و حفظ شراکت SDPهای  سازمان

 اند، بود.  ها به کار گرفته ها برای غلبه بر اين چالش هايي که آن کردن استراتژی

عبارت بودند از: رقابت برای منابع، شک و ترديد در مورد ورزش به عنوان يک ابزار  SDPسازمان  29های معمولِ پيشِ روی  چالش

ها عبارت بودند از: تمرکز بر ايجاد روابط و  سازی. استراتژی ماهنگي اهداف و مأموريت، و مسائل پيادهتوسعه، روابط نابرابر قدرت، ناه

بخشي، حفظ تمرکز بر مأموريت و اهداف، درگير کردن  ی کوچک و سپس تنوی ها، اثبات مزايا برای شريک، آغازِ کار در اندازه شبکه

هايي برای  گيری های نظری و پيامدهای عملي، همراه با جهت ر. بسطوکا شريک، و تلقي شراکت به عنوان يک شراکت کسب

 گيرند. های آينده، مورد بحث قرار مي پژوهش

های بين سازماني؛ روابط بين  های ورزشي غيرانتفاعي؛ ورزش غيرانتفاعي؛ شراکت ورزش برای توسعه؛ سازمان کلمات کليدی :

 سازماني؛ نظريه همکاری
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 ورزشبازاريابي بيمه در صنعت  یها شرانيپ یواکاو

2، محمد احساني 1*اسماعيل شريفيان
 

 دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه شهيد باهنر کرمان -1

 استاد مديريت ورزشي دانشگاه تربيت مدرس -2

 چکيده

بعه آن فراهم شدن رشد اقتصادی که يکي از شاخص های اصلي در براورد ميزان پيشرفت کشورها و به تمقدمه و هدف :  

شرايط بهتر زندگي و مهار تورم لجام گسيخته و قدرت چانه زني در عرصه های مختلف است به صورت مستقيم تحت تاثير عوامل 

متعددی از جمله نظام بانکي و نظام بيمه ای است بر همين اساس بانک مرکزی و بيمه مرکزی دو رکن مهم وزارت اقتصاد و دارايي 

 رانيا مهينفوذ ب بيمنتشر شده،ضر یاست.طبق آمارها رانياقتصاد ا ياز مشکالت فعل يکي مهينفوذ ب بيضر ند.در کشور مي باش

نفوذ  بيکه ضر نيرغم ا يعل . کشور جهان به خود اختصاص داده است 147 انيرا در م 63درصد بوده است که رتبه  2.01معادل 

ولي عوامل متعدد ديگری هم در اين بين نقش دارند. از طرف ديگر صنعت  اقتصاد کالن کشور است، طيشرا ديشد ريتحت تاث مهيب

ورزش علي رغم پتانسيل های متعددی که دارد کمتر مورد توجه صنعت بيمه بوده است . يافته های مطالعه فراهاني و همکاران 

وجود نداشته  يو داوران ورزش انيمرب  ،يرزشقهرمانان و  ،یا ورزشکاران حرفه یبرا ياجتماع یها مهيبنشان داد که   رانيدر ا(1397)

 رانيدر ا مهيب یها در شرکت ينشان داد که بلوغ کاف ي آنهاقيمطالعة تطب جينتا نيآن وجود ندارد. همچن ةارائ یبرا يو روال مشخص

 زين رانيدر ورزش ا يانبازرگ یها مهيب والتاند. تنوی محص نداشته یدر ورزش ورود جد مهيب ةنيها در زم ن شرکتيوجود دارد اما ا

(  در بررسي موانع استفاده از خدمات 1392نعمت اللهي و همکاران) .شود يدر ورزش م يرتخصصيغ يبازرگان یها مهيمحدود به ب

عامل نحوه ارائه خدمات مهمترين عامل مانع شونده و عامل بيمه ای ارائه شده توسط فدراسيون پزشکي ورزشي نشان دادند که

جهت بهبود  بر اساس يافته های پژوهشي آنها پيشنهاد نمودند کهکمترين مانع استفاده از بيمه ورزشي گزارش گرديد. فرايند بيمه 

ای فدراسيون پزشکي ورزشي بايد در خصوص رفع موانع موجود با توجه به اولويت آنها اقدامات  گرايش به استفاده از خدمات بيمه

ه گيری از علوم متعدد سعي دارد تا با به کارگيری اصول مربوطه بتواند با ايجاد يک رابطه برد علم بازاريابي با بهر .انجام شود الزم

برد به جای نگاه معامله گری با شناخت نيازها، خواسته ها و درخواست ها بتواند بهترين خدمات ممکن را برای مشتريان و تمام 

در صنعت  مهيب يابيبازار یها شرانيپ یپژوهش حاضر باهدف واکاو گروه های ذينفع فراهم آورد. با توجه به موارد ذکر شده ،

 .انجام گرفت ورزش

تحقيق حاضر از نظر ماهيت در دسته تحقيقات نظری بود که نوعي پژوهش بنيادی بر پايه تحليل عقالني و مطالعات  روش تحقيق:

ه  از آنها جهت شناسايي پيشران هايي که در ايجاد کتابخانه ای است از نظر محيط اجرا يافته های پژوهش از نوی اسنادی بود ک

روندهای آتي نقش دارند استفاده شد . در اين پژوهش  با استناد به شرايط موجود صنعت بيمه و صنعت ورزش و مطالعه روندهای 

اوری داده ها از نوی گذشته به اينده نگاری با استفاده از روش واکاوی پيشران ها پرداخته شد. بر اساس همين منطق راهبرد گرد

کيفي بود که بدون دستکاری متغبرها با روش تحليل محتوای کيفي انجام گرديد. تحليل محتوای کيفي نوعي تحقيق  کيفي 

ترکيبي است  و در اين روش مطالعه اندازه نمونه تحقيق از قبل امکان پذير نبوده و تا جای پيش مي رود که يافته جديدی پديدار 

ن تحقيق تا مرحله رسيدن به اشبای نظری پيش رفت. تحليل ها تا جايي پيش رفتند که جمع آوری داده های بيشتر ، نگردد بنابراي

( منابع اطالعاتي تحقيق  شامل مقاالت علمي و پژوهشي 2011اطالعات مفيد يا جديد يا متفاوتي را فراهم نکرد.) اندرو و همکاران، 

ای دکتری بود که محققان از طريق پايگاه های اطالعاتي داخلي به آنها دسترسي پيدا نمودند و ، کتاب ها ، پايان نامه ها و رساله ه

سپس اين دادها  با مصاحبه های عميق انجام شده با خبرگان دانشگاهي، خبرگان بيمه و خبرگان اجرايي در حوزه ورزش تلفيق 

ل با هر دو صنعت داشتند پيش ران های بازاريابي بيمه در گرديدند و در نهايت با تحليل های عقالني محققان که آشنايي کام

 صنعت ورزش استخراج گرديدند.
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يافته های پژوهش نشان داد برای اين که صنعت بيمه بتواند به حداکثر قابليت های ممکن جهت افزايش ضريب ها : يافته 

ت بيمهای بايد اقدامات موثری را در دستور کار نفوذ در صنعت ورزش دست يابد در تمامي عناصر منسجم و جامع بازاريابي خدما

قرار دهد چراکه در تمامي هشت حوزه شناسايي شده شامل محصول، مکان و زمان تحويل خدمت به مشتريان در صنعت ورزش، 

ت و ساير فرايند ها، بهره وری و کيفيت ، مديريت منابع انساني، تبليغات پيشبردی و آموزش، ايجاد شواهد فيزيکي اختصاصي، قيم

هزينه های خدمات بيمه ای شرايط موجود اطمينان بخش نبوده و شاهد شکاف بين صنعت بيمه و صنعت ورزش هستيم که هيچ 

 کدام از دو صنعت نتوانسته اند، از ظرفيت های بالقوه موجود استفاده الزم را در راستای دستيابي به اهداف الزم ببرند.

ی تحقيق در صورتي مي توان اميد داشت که صنعت بيمه بتواند در بازار بزرگي مانند صنعت با توجه به يافته هانتيجه گيری: 

ورزش وارد شود و در عين ارائه خدمات بتواند از ظرفيت های متعدد صنعت ورزش بهره بگيرد که برای ابعاد ذکر شده در يافته های 

 جهت تحقق برنامه ها ی تنظيم شده داشته باشد. تحقيق ، برنامه مدوني تنظيم و اهتمام و عظم و پيگيری الزم را

 بيمه ، ورزش، بازاريابي، پيش ران ، صنعت  کلمات کليدی:
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Abstract 
Introduction: Low insurance Infiltration coefficient rate is one of the current problems of Iran's economy. 

According to the latest published statistics, Iran's insurance penetration rate was equal to 2.01 percent. 
Despite the fact that insurance Infiltration coefficient is strongly influenced by the macroeconomic 

conditions of the country, but there are several other factors involved. The purpose of this study was 

Analysis of insurance marketing propellant in the sports industry of Iran. 
Methodology: The research method was qualitative content analysis. Qualitative content analysis is a 

kind of combined qualitative research. Research information sources included scientific and research 

articles, books, thesis, and dissertations. The researchers accessed them through internal databases and 

then combined these data with in-depth interviews with academic experts, insurance experts and executive 

experts in the field of sports. 

Results: Eight identified areas including product, place and time of customer service delivery in the sports 

industry, processes, productivity and quality, human resource management, promotional advertising and 

training, creation of proprietary physical evidence, price and other costs of insurance services The current 

situation is not satisfactory and we are witnessing a gap between the insurance industry and the sports 

industry. 

Keywords: Insurance, Sport, Marketing, Propellant, Industry 
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 تصوير برند بر رضايت از برند مشتريان محصوالت ورزشيتاثير تجربه برند و 

 4، معراج ميرزايي3، حجت اهلل کوشکي2، مهدی شريعتي فيض ابادی1اميرحسين منظمي

 استاديار دانشگاه شهيد رجايي، دانشکده علوم ورزشي، تهران، ايران .1

 ای، تهران، ايراناستاديار دانشگاه فني و حرفه .2

 دانشگاه شهيد رجايي، تهران، ايراندانش آموخته کارشناسي ارشد  .3

 دانش آموخته دانشگاه فني و حرفه ای، تهران، ايران .4

 

   چکيده

شهر تهران بود. پژوهش حاضر  به تاثير تجربه برند و تصوير برند بر رضايت از برند مشتريان محصوالت ورزشي هدف پژوهش حاضر 

جامعه از نوی همبستگي مبتني بر مدل معادالت ساختاری بود.  يفيلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده ها  توص

که با استفاده از  دهندتشکيل مي مشتريان فروشگاههای عرضه محصوالت ورزشي شهر تهران آماری پژوهش مورد نظر را کليه 

دند. ابزار مورد استفاده در اين نفر بعنوان نمونه مطالعاتي انتخاب شدند که بصورت تصادفي انتخاب گردي 410فرمول کوکران تعداد 

رحيم نيا و  تصوير برند ( و2014رضايت از برند آشيبلي ) (،2010) زارانتونلو و اشميتتجربه برند پژوهش سه پرسشنامه 

توزيع برای بررسي طبيعي بودن  اسميرنوف -کلموگروفهای آماری در بخش توصيفي و استباطي از آزمون ( بود.1391)فاطمي

روش تحليل عاملي تأييدی برای سنجش روايي سازه و سنجش برازش مدل در و پس از تاييد پايايي از  ماری استفاده های آداده

و  SPSSافزار يت برای آزمون فرضيات تحقيق همبستگي رگرسيون خطي و تحليل عاملي در نرمدرنهااين تحقيق به کار گرفته شد. 

تجربه برند يافته های حاصل از پژوهش نشان داد که  استفاده گرديد. 23نسخه  AMOSافزار مدل معادالت ساختاری با کمک نرم

ي رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد  و محصوالت ورزشمشتريان برند  ريتجربه برند با تصو، از برند تيبرند با رضا ريتصوو 

رابطه تجربه برند و دهنده آن است که مدل ا اين نشانرابطه تجربه برند و تصوير برند بر رضايت از برند معني دار است. لذهمچنين 

 از برازش کافي برخوردار است. از برند تيبرند بر رضا ريتصو

 

 های کليدی  واژه

 برند، مشتری، محصول، ورزش
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Sport as an anti-diplomatic component; Iran vs. Arab States of Persian Gulf 
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Abstract 
 

Iran and Arab states encounter with many problems in international sport organizations. Since Sheikh 

Nimr assassination in 2015 Saudi state, its embassy set on fire in Tehran and after that the Arab clubs 

refused to play in Iran. Many interviews by chairman of Saudi national Olympic committee, president of 

UAE soccer federation, and Iranian policy makers led to interrupting the policy and sport in Middle East 

region. This study tried to investigate how this challenge can be remove and what are the main solutions 

for having an ordinary sport relation between these states (Saudi, UAE and Bahrain) with Islamic 

Republic of Iran.  

 

Keywords: Sport, anti-diplomacy, Middle East 
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The Convergence of Sports and Esports 

 

Anthony D. Pizzo, PhD 
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Abstract:  

Professional sport leagues and teams are investing in the Esports industry. Esports, competitive 

video gaming competitions, have experienced massive growth. Sport organizations have helped 

fuel this rapid growth. Sport organizations are embracing technology trends, such as esports, to 

combat the pitfalls of organizational maturity, including an aging demographic. In my discussion, 

I provide a high-level overview of sport organizations diversifying into the esports industry, an 

overview of esports, as well as careers and future trends in the industry for sport management 

academics and practitioners. 

 

Kewords: Esports, Professional sport leagues, esports industry 
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Franchising in sports 
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Abstract:  

A franchise (or franchising) is a method of distributing products or services involving a 

franchisor, who establishes the brand’s trademark or trade name and a business system, and a 

franchisee, who pays a royalty and often an initial fee for the right to do business under the 

franchisor's name and system. Franchise is about: 1) the relationship that the franchisor has with 

its franchisees, 2) the brand to which consumers have trust to meet their expectations, 3) Systems 

and Support which franchisor provide for franchisee to have the ability to live up to the system’s 

brand standards 4) Contractual Relationship between franchisor and franchisee that allows the 

business owner to use the licensor’s brand and method of doing business to distribute products or 

services to consumers. Investing in a sports franchise can include many different areas of interest 

including sporting goods, training and fitness, recreations, sports businesses, … etc. Sports 

marketing remains one of the most effective advertising channels for franchises because it targets 

specific consumer segments while also tapping into fan loyalty, which helps franchises increase 

marketing reach and build community good will. Sports fans are loyal and economically and 

emotionally attached to their favourite teams and athletes. Franchise brands can take advantage 

of these unique characteristics through sponsorship, endorsements, or sports advertising, 

resulting in greater brand awareness and loyalty from sports fans. Moreover, There are a few key 

elements that make these sports franchises so valuable to investors. First off is the structure that 

is used and the consistent business model in place in each league.  It is in place to carefully 

protect the integrity of the brand itself and the overall association with the teams. The teams have 

a structured, rule driven platform they must operate within to stay compliant with league rules 

and structure.  The business model is based on a diverse revenue stream combining Advertising 

Dollars, Sponsorship revenue, Royalties, Ticket Sales and Endorsements.  The leagues generally 

share this revenue generously with the teams and the teams support the leagues initiatives to 

grow the fan base.in addition to the professional sports franchises, There are several types of 
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sports and recreational franchise opportunities in the franchise market. This category of franchise 

opportunities offers a wide range of recreational sports from adult gyms and fitness centers to 

children’s after-school programs and child entertainment services from bouncy houses to art, 

music, and sports clubs. Some sports and recreation franchises require a brick and mortar 

location with lots of equipment, while others can be home-based or managed from a mobile 

location. With so many adult sport clubs, choosing a children’s recreational franchise can be very 

self-rewarding by helping to stop obesity and promote a healthy lifestyle for the child. The sport 

and recreation sector has seen a huge rise in interest from all ages and levels of sporting ability.  

Franchises, despite their many benefits in improving the economic situation of individuals and 

society, are not well received in Iran. The reason for this is the lack of a clear law on how to 

properly implement franchises in sports. In addition, the lack of experienced and specialized 

people in the field of setting up and managing franchises in Iranian sports is an important factor 

for neglecting to start this type of business in the Iranian sports industry. Also, the unfavorable 

economic situation of individuals has limited their willingness to invest in sports franchises. In 

order to launch sports franchises in Iran, special rules and regulations need to be enacted and 

organizations need to be established to monitor the performance of sports franchises, and the 

government must provide financial support to those who want to launch sports franchises but are 

economically limited. 

 

Keywords: franchise, sports, recreation, investment, Iran  
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Negative sentiments towards the Australian National Rugby League during the COVID-19 

crisis 

Geoff Dickson, La Trobe University 

Kirstin Hallmann, German Sports University 

Michael Naylor, Auckland University of Technology 

Abstract:  
 

In the first half of 2020, nearly all sports leagues and events around the world were cancelled or 

postponed in response to the COVID-19 crisis. Sport decision-makers sought to balance the financial 

costs of the COVID-19 pandemic without compromising public health. Many organizations (e.g., 

Australian Formula 1 Grand Prix, EURO 2020, International Olympic Committee, Tour de France), 

delayed cancellation or postponement until the last possible moment. Other sport events/leagues that 

stopped (e.g., the National Rugby League (NRL) in Australia) sought to re-start at the earliest opportunity. 

A variety of negative sentiments were evident in the print media in response to both the slow 

cancellations/postponements and restart efforts.  

Scholars and practitioners are drawn to the positive dimensions of consumption (Dalli, Romani, & Gistri, 

2006). However, there is a concern that "extant research tends to neglect brands that, although well 

known, are not enjoyed, admired, cherished, honored, or considered agreeable with consumers" 

(Veloutsou, Chatzipanagiotou, & Christodoulides, 2020, p. 41). Managing negative sentiments may be 

more important than refining positive ones (Rodrigues & Pinto Borges, 2020). Even strong brands should 

rightfully fear the development of strong negative consumer sentiments and actions at individual and 

collective levels (Veloutsou et al., 2020). 

This research pursued evidence of negative sentiments directed towards the NRL. In this exploratory 

phase of the research, data were collected from online reader comments from the Sydney Morning Herald 

(SMH). Articles were retrieved using the newspapers’ archive category of “NRL 2020”. Within this 

category, there were 182 articles tagged with the “Coronavirus Pandemic”. Online comments were 

provided in response to 65 of those articles. Quotes were coded deductively for relevance to five concepts 

drawn from the negative consumer sentiment literature. 1) Brand hate is a strong negative passion a 

consumer has toward a brand that is accompanied by a group of anger-, sadness- and fear-related 

emotions (Zhang & Laroche, 2020). 2) Negative word-of-mouth is negatively valenced, informal 

communication between private parties about goods and services and the evaluation thereof (Wetzer et al., 

2007). 3) Gloating refers to malicious negative communications (Hornik et al., 2019). 4) Trash talking 

relates to the action of offending rival brands verbally (Japutra et al., 2018). 5) Consumer skepticism 

encompasses the distrust that people sometimes have in persuasion agents and the disbelief they 

sometimes have about marketing claims (Isaac & Grayson, 2020).  

The analysis revealed evidence of all five negative sentiments. These sentiments expressed in the midst of 

a crisis are a sage reminder that sport organizations/brands are not universally liked. Our understanding of 

negative sentiment in sport, and the circumstances under which it can be exacerbated, is worthy of future 

research.   
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Fitness industry and technology: Present and future from the research. 

 

Jerónimo García Fernández 

Universidad de Sevilla- Spania 

 

Abstract:  

The fitness industry has grown in number of sports facilities, consumers and billing worldwide. 

Likewise, it has also grown in fitness apps and online consumers. However, until now there is 

little knowledge of what research is being carried out and where the studies related to fitness and 

technology could be directed. In this session, a description of the realities in technology and 

fitness will be made, and what are the main research carried out on this topic. 

Keywords: Fitness industry, technology, online consumers 
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Inertia Management in sport Organizations 
 

Mehrdad  Moharramzadeh 

Professor of sport management.university of Mohaghegh Ardabili 

 

“Inertia is the strong persistence of existing structure, capability. For an organization’s survival 

or success, it may be good or bad to maintain strong persistence” .In today's evolving situation, 

the greatest emphasis of the managers of sports organizations is the effort to prepare their 

organization to make appropriate changes to respond to environmental interactions, because the 

continuity of organizations' lives depends on harmonizing goals with the current situation and 

improving methods of achieving these goals. 

Inertia manifests itself in various forms in the organization, such as the suppression of valuable 

information in the organization, rigid rules, inflexibility, etc.. For that Organizations can sustain 

their lives, they must operate systematically and interact with their external environment. 

. Also, organizational inertia will lead to a lack of innovation and expected behaviors that may 

endanger the life and survival of an organization and destroy the competitive advantage of the 

organization in a competitive environment . 

stress: In Human Resource Management, Stress is defined as a state of mental and emotional 

pressure or strain, caused by challenging or unfavourable circumstances. It is an outside force 

that rules an individual’s feelings and behaviour. 

Stress occurs due to discrepancies between situational demand and the employee’s ability to 

fulfil those demands, in essence, it is the imbalance between the perceived state and desired state, 

resulting in psychological, physiological and behavioural deviations. It is an inseparable part of 

work life. 

Classification of Stress 

1. Eustress: It refers to positive stress, wherein the situation offers an opportunity to the 

individual to gain something. It is seen as a motivator that encourages people to meet 

challenges and, without which an individual lacks the spark needed to raise their level of 

performance. 

2.   Distress: It is described as negative stress, in which an individual experiences insecurity or 

inadequacy because of helplessness, disappointment. Distress can cause cardiovascular diseases, 

alcoholism, marital breakdown, drug abuse, and much more. 

Stressors – Sources of Stress 

The basic sources of stressors are divided into four categories: 

 Individual-level stressors: Stressors which are associated directly with an individual’s 

personality and job responsibility.  

1. Personality type 

2. Role overload 

3. Role Conflict 

4. Role ambiguity 

5. Task Characteristics 
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 Group level Stressors: The stress resulting from group dynamics and managerial 

behaviour are covered under this category. It can be due to the following reasons:  

1. Lack of cohesiveness 

2. Managerial Behavior 

3. Workplace violence 

4. Intragroup conflict 

5. Sexual Harassment 

6. Status Incongruence 

 Organisational level Stressors: These stressors influence almost all the employees 

working in the organisation.  

1. Organisational climate 

2. Organisational structure 

3. Organisational leadership 

4. Organisational Lifecycle 
 Extraorganizational Stressor: Those sources to stress, which are outside the 

organisation are included in this category. This covers stress caused by family, economy, 

status or lack of mobility. 

finally, it is a person’s perception, experience, attitude and social support; that determines how a 

person experience stress. 
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COVID-19 vs. Sport. The battle behind the curtain 

Michal Varmus
1
 

UNIVERSITY OF ŽILINA 

Faculty of Management Science and Informatics 

Department of Management Theories 

 

  

Abstract: 

 

Stopping competitions and training has been a shock that sports and clubs at all levels around the 

world have to deal with. In particular, financial problems were forcing all stakeholders to think 

about how to deal with this situation and prepare for a restart. In Slovakia as well as elsewhere in 

the world, the situation in this area turned critical. What are the consequences of government 

measures on sport in Slovakia? What is the right way and how to keep sports alive? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. e-mail: michal.varmus@fri.uniza.sk  
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Analysis of the experiences of Sulaimaniyah football team fans towards the theory of 

Schadenfreude from the Erbil team 

Sardar mohammadi- Shayan Abdalla mohammed 

University of Kurdistan- University of Raparin 

 

Abstract 

The overall purpose of this study was to analyze the experiences of Sulaimaniyah football team 

fans towards the theory of Schadenfreude from the Erbil team. This research was qualitative in 

terms of development-applied purpose, qualitative in terms of data and cross-sectional in terms 

of survey nature. In addition, the plan was exploratory. The statistical population of this study 

consists of fans of the Sulaimaniyah football team in the Iraqi Kurdistan region who were 

selected as a sample using purposive sampling method and reaching a theoretical saturation of 19 

points. The data collection tool in this study was in-depth unstructured interview. The analysis of 

research data was performed using data theory of Glaser Approach Foundation and Maxqda 

software version 18. Data analysis showed that the analysis of the experiences of Sulaimaniyah 

football team fans towards the theory of Schadenfreude from Erbil team led to the identification 

of 70 open codes and fourteen central codes in the form of 5 main categories of existing 

managerial and executive weaknesses, political and governmental problems, previous problems, 

Factors related to Fans and existing inequalities. According to the results, the managers of the 

teams and the officials of Kurdistan Region can provide the ground for reducing the 

Schadenfreude with proper management and non-partisanship of the teams. 

Keywords: Experiences, Schadenfreude, Kurdistan region.. 
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 يير نسلهااوقات فراغت در قرن جديد؛ نقش تغ

2، مهشيد قلي پور1فرزاد غفوری
 

 دانشياردانشگاه عالمه طباطبايي-1

 دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي -2
 

 ويژگي های بررسي دليل همين به. دارد وجود رابطه زندگي مراحل و فراغت اوقات رفتار بين شده، انجام های-پژوهش براساس

 ما در اين مقاله، .باشد مي اهميت حائز فراغت اوقات ريزی برنامه در الزم مالحظات گرفتن نظر در برای مختلف نسل های

مورد بررسي قرار مي  مختصر طور به نسل هر فراغت اوقات های برنامه برای الزم مالحظات و شده شناسايي نسل 5 ويژگيهای

 نسل به و شود مي شامل را آن ماقبل و ش-ه 1323 سال لدينمتو نسل اين. نامند مي نسل بزرگترين را نسل ترين قديمي  .گيرد

 آزاد وقت گذرانند، مي را خود بازنشستگي دوران که نسل اين بين جنگهای اول و دوم جهاني در اوج بوده اند. .است مشهور خاموش

 انتخاب، حق چون مواردی به يدبا افراد اين فراغت اوقات ريزی برنامه برای لذا. دارند فراغت اوقات فعاليت های برای بيشتری

( کنند تکرار را خود گذشته های فعاليت ندارند دوست افراد اين)نوآوری فعاليت، در ها نسل ساير با تعامل برنامه ريزی، در مشارکت

 1324 های سال فاصل حدّ در يعني ، دوم جهاني جنگ از پس جمعيت انفجار دوره در نسل، دومين .کرد توجه بودن دسترس در و

 ايجاد موجب فراغت اوقات که اند داشته اظهار محققان. دارند قرار بزرگسالي اواخر دوره در نسل اين .شده اند متولد ش -ه 1343 و

 فعاليت های از باغباني و پياده روی مطالعه، شده انجام پژوهش های براساس. مي شود افراد اين زندگي در معناداری و تعامل

 بزرگسالي در که نسل اين .شده اند متولد 1357 تا 1344 های-سال بين که است X نسل سوم . نسلهستند نسل اين پرطرفدار

مي  بيشتری اهميت ورزش به سالمتي حفظ برای دليل همين به و يافته بيشتری آگاهي مير و مرگ داليل درباره دارند قرار ميانه

 يا و غذا صرف برای رستوران به رفتن مانند فراغت اوقات از همصرف کنند مدل يک از افراد بزرگسالي از مرحله اين در. دهند

 فراغت اوقات رفتارهای. مي کنند تجربه را ميانسالي به انتقال دارند قرار مرحله اين اواخر در که افرادی. مي کنند استفاده مسافرت

 .است دروني انگيزه با و حال بر متمرکز ندگي،ز وظايف به مربوط تجربه، بر مبتني خودانگيخته، زياد احتمال به اين گروه تفريحي و

 دوره اين در. دارند قرار بزرگسالي اوايل دوره در نسل اين .شده اند متولد 1372 و 1358 سالهای بين که است Y نسل چهارم نسل 

 اوقات خانواده، کيلتش و کار شروی دليل به و مي شوند مادر و پدر همسر، و کرده پيدا مشاغل در را خود نقش های افراد بيشتر

 ريزی برنامه برای. مي کنند انتخاب را تری خاص و کمتر فعاليت های افراد بنابراين،. مي شود رو روبه زماني محدوديت با فراغت

 مهبرنا به توان مي باره دراين که ببرند لذت آن از باهم خانواده کل که داد قرار نظر مد را هايي فعاليت بايد نسل اين فراغت اوقات

 متولدين که است Z نسل آخر، و پنجم نسل .کرد اشاره پارکها در( خانوادگي)گروهي ورزش های يا موسيقي چون متنوعي های

مي  شناخته نيز گوگل نسل عنوان به اينترنت و فناوری در شدن متولد خاطر به نسل اين .شود-مي شامل را کنون تا 1373

 نسل های به نسبت بدني فعاليت کمترين دارای و چاق ترين نسل اين که است داده نشان تحقيقات فناوری، رواج به توجه با .شوند

 در را خود فراغت اوقات که افرادی داده نشان تحقيقات اما مي گذرانند، باز فضای در را کمتری وقت نسل اين .است آن از قبل

  .دارند بيشتری نفس به اعتماد و خوشبختي احساس مي گذرانند باز فضای
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Leisure in new Millennium; The role of generations 

Farzad Ghafouri
1
, M ahshid Ghilopour

2
  

 

Assiciate professor, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran 

Doctoral candidate, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran 

 

According to researches there is a relationship between leisure behavior and stages of living. Therefore, 

studying the characteristics of different generations is essential for leisure planning. In this paper we'll 

introduce the 5 distinguished generations and considerations for leisure planning for each one.    

The oldest current generation is called the greatest generation. This generation was born between 1901 

and 1924 and is a term used for Americans who fought in World War II. The silent generation was born 

between 1925 and 1945 and is identified as the generation born between the two world wars who were too 

young to join the service when World War II began. The second-oldest generation includes people born 

between 1946 and 1964. For recreation and leisure programmers who work in assisted living, the effects 

of the hippie culture still show today in increased drug- and alcohol-related dementia among residents 

from this generation. The third generation is Generation X. This generation was born between 1965 and 

1985. Generation X is known for being connected to pop culture of the 80s and 90s. This generation is so 

named due to how often they chose to live with their parents after having lived alone.  
The fourth generation is Generation Y. This generation was born between 1980 and 1994. This generation 

is also often referred to as millennials. This generation is commonly known for the culture war movement, 

or what is more commonly described as the publicly displayed increased argument between progressive 

and conservative perspectives. The fifth and final generation is Generation Z. These individuals are said to 

have been born between 1995 and 2001. This generation is much more difficult to identify because 

researchers cannot agree on when the earliest members of Generation Z were born. This generation is 

known for being born into technology and the Internet. Some refer to it as the Google generation. Due to 

the prevalence of technology, research has suggested that this generation is the most obese and least 

physically active than any other before it. This generation spends less time outdoors, but research suggests 

that those who spend time outside have higher feelings of happiness and increased self-confidence. 
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 ديپلماسي ورزشي، قدرت نرم در پيشبرد صلح پايدار

 2مد کاظم اعظميمح -1دکتر سردار محمدی

 -هيات علمي دانشگاه کردستان -1

 دانشجوی دکتری مديريت بازاريابي ورزشي دانشگاه کردستان -2

 

 چکيده : 

 توان "ورزش". کند هدايت المپيک طالی آوری مدال تا آنها را و جمع ورزشي های سالن از را مردم تا دارد را قدرت اين "ورزش"

 را قدرت اين دارد، را جهان تغيير قدرت ورزش"کند  به قول نلسون ماندال  هماهنگ و متحد را جهان از هرگوشه دارد را اين

 تواند اميد مي ورزش. کند صحبت جوانان با فهمند مي ها آن زباني که با کندتا متحد را جهان نقاط ديگر مردم ای گونه به داشته،

 ها ازدولت نژادی موانع شکستن در ورزش ند و نهايت اينکهک راايجاد است داشته وجود نااميدی فقط زماني که جايي در را

 ."است قدرتمندتر

 در گسترش و نفوذ کند و امکان فراهم ملي منافع پيشبرد و همسايگان با تعامل نظيری برای بي های فرصت تواند مي ورزش

به عنوان قدرت نرم ديپلماسي ورزش   پتانسيل های ورزش در جهت ارتباط با همسايگان و نفوذ در منطقه .نمايد مهيا را منطقه

  ورزش در بيشتر توسعه از پشتيباني کشورها،  در بازی نخبه از ورزشکاران ی وتجربه مندی بهره جهت راه ها بودن شامل  باز

 يک نعنوا به ورزش. مشترک  نام برد  ورزشي تجارب مورد در ها فرهنگ و ملتها ساير با ارتباط ی کشورها در حال توسعه،اجازه

مضاعقي را  کمک ملي هويت و ها منافع، ارزش پيشبرد و در جهت برده بين از را موانع فرهنگي تواند مي شده شناخته جهاني زبان

 جهاني صحنه در را کشور صادر کننده ديپلماسي ورزشي اعتبار و کند عمل مردم بين پلي عنوان به نمايد، همچنين مي تواند

 استفاده جهان سراسر مشارکت در ايجاد و نيت حسن ايجاد مردم، آوری جمع برای ورزش از وانند دولت ها مي ت.  نمايد تقويت

 .کنند و به عنوان پيام آور صلح جهاني در کشورهای مورد نظر خود اعتبار و برندی را کسب نمايند 

 

 ، قدرت نرم ديپلماسي ورزشي، صلحکلمات کليدی: 
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Sports diplomacy, soft power in improving stable peace 

Sardar mohammadi- Mohammad Kaem Aezemi 

University of Kurdistan 

 

 

Abstract:  

 

Sport has the power to guide or lead people from the gymnasium  to get  olympics cup . Sport 

had the abolity to unite all over the world and coopreate it and as Nelson Mandela , s saying : 

sport can change the world and it can cooperate  and unite  people of the world  such that they 

can undrestand each other. Sport can create hope when there has been only despair and finally it 

is more successful than the governments  in breaking the racial obstacles.Sport can provide 

unique opportunities to interact with the neibours and reinforce national interests and provide the 

possibility to penetrate  and develop in the region. The potentials of the sport to relate with the 

neibors and penetrate in the region as  thesoft power of the  sports diplomacy including Paving 

the way to use and experience to play elite atheltes  , support to develop more in the field of sport 

in the developing countries , allow to relate with other nations and cultures in relation to the 

common sports experiences.Governments can use sport to gather people, create good intent and 

create cooperatoon around the world and get  a credit and brand  as the messenger of the world 

peace in their own related countries.Sport is known as an international means and it can remove 

the cultural obstacles and can help to improve the interests , values and national identity in a  

double form and also can act as a bridge among peope and can enhance the credit of the 

exporting country of the sports diplomacy in the workd arena . 

 

Key words: sports diplomacy , peace , software ( soft strength) 
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 آميخته ضدبازاريابي داروهای دوپينگ در ورزش ايران

 
Hossein Abdolmaleki 

Assistant professor of sport management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran 

 

 چکيده

 لهيبه وس يبه ظاهر بدن را به خود جلب کرده است توجه یارينظرجوانان و نوجوانان بس رياخ یکه در سال ها ياز جمله مسائل

جوانان و  نيدر ب روزايو عادات مصرف مواد ن یا هياختالالت تغذ ویيش شيباشد که باعث افزا يم يحجم و توده عضالن شيافزا

است که  نيتوان مشاهده نمود ا يآنچه م .دارند يبدن عضالن کيبه داشتن  ليتما اريبس وانمردان ج راياست ز دهينوجوانان گرد

افراد و  یرا برا يتواند مشکالت يدانست که مصرف آنها م يکاهش مصرف محصوالت یمناسب برا يتوان روش يرا م يابيرضد بازا

مساله  نيکاهش ا یبرا یالزم است تا راهکار روزاين یاروهاسوء مصرف د یباال ویيموجود و ش تي. بر اساس وضعدينما جاديجامعه ا

در  روزاين یداروها هيرو يداشت تا مصرف نا درست و ب ديتوان ام يبخش ها م ريدر سا يبايضد بازار يو با توجه به اثربخش افتي

 روزاين یداروها هيرو يمصرف خود سرانه و ب زانيروش، م نياز ا یريکاهش داد. لذا الزم است تا با بهره گ قيطر نياز ا زيورزش را ن

تحقيق . است رانيدر ورزش ا رمجازيغ یداروها يابيضدبازار آميخته شناسايي قيتحق يرو مساله اصل نيدر ورزش را کاهش داد. از ا

 مهين يفيک هایاز روش مصاحبهبرای جمع آوری اطالعات است.  يفيک قتحقي روش. باشدحاضر توصيفي از نوی پيمايشي مي

 يروش دلف قيمولفه ها از طر نيمهم تر ييشناسا و برای استفاده شد نفر از خبرگان مديريت بازاريابي ورزشي 19با  افتهيساختار

پرداخت،  ،یبسته بند ندها،يافراد، فرا ،ينيشواهد ع ج،يمحل فروش، ترو مت،ياساس عوامل محصول، ق نيبر ا د.گردي استفاده یفاز

 طيمحصوالت فقط در شرا نيا نهايتاً .شدند ييشناسا ياختصاص یها و شبکه يروابط عموم است،يس ز،يو آنال يبررس ،يعموم ريتفس

و  يعلم هيتوج یمجاز یآنها در فضا يعموم جيمصرف شود و ترو ديبا یورزشکاران حرفه ا یبرا يتخصص ميو تحت نظر ت يخاص

کرد.محدود  استفاده از عوامل بدست آمده در اين تحقيق مي توان فرايند توليد تا مصرف اين محصوالت را نرويندارد. از ا يعقالن  
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Anti-marketing mix of doping drugs in Iran's sports 

Hossein Abdolmaleki 

Assistant professor of sport management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran 

 

Abstract 

One of the issues that has attracted the attention of many adolescents in recent years is the 

attention to physical appearance by increasing the volume and muscle mass, which has increased 

the prevalence of eating disorders and energy consumption habits among adolescents and 

adolescents. Because young men have a strong desire to have a muscular body. What can be seen 

is that anti-marketing can be considered as a good way to reduce the consumption of products 

that can cause problems for individuals and society. Based on the current situation and the high 

prevalence of abuse of energy drugs, it is necessary to find a solution to reduce this problem, and 

considering the anti-marketing effectiveness in other sectors, it can be hoped that the improper 

use of doping drugs in sports decreased through. Therefore, it is necessary to use this method to 

reduce the arbitrary and uncontrolled consumption of doping drugs in sports. Therefore, the main 

issue of the research is to identify the anti-marketing mix of illicit drugs in Iran's sports. The 

present study is a descriptive survey. The research method is qualitative. Semi-structured 

qualitative interviews with 19 sports marketing management experts were used to collect 

information and fuzzy Delphi method was used to identify the most important components. 

Based on this, product, price, point of sale, promotion, objective evidence, people, processes, 

packaging, payment, public interpretation, review and analysis, policy, public relations and 

dedicated networks were identified. Finally, these products should be used only in special 

circumstances and under the supervision of a specialized team for professional athletes, and their 

public promotion in cyberspace has no scientific or rational justification. Therefore, the use of 

factors obtained in this research can limit the production process to the consumption of these 

products. 
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 المللي ورزشکاران نخبه در رويدادهای ورزشي های بين برندينگ کشور از طريق موفقيت

 حسين عيدی

زشيعضو هيات علمي دانشگاه رازی، رئيس دانشکده علوم ور  
 

 چکيده

بود که با  المللي ورزشکاران نخبه های بين سازی جمهوری اسالمي ايران از طريق موفقيت الگوی برجستههدف پژوهش حاضر ارائه 

روسای فدراسيون ها، ) علمي و اجراييرويکرد کيفي و روش نظريه داده بنياد انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش شامل خبرگان 

گيری المللي بودند که به روش نمونه مديريت، بازاريابي و ورزش بين ورزشي( درزمينه يد خبره و کارشناساندبيران، مديران، اسات

-، توسط مصاحبهروايي ابزار پژوهش )مصاحبه(ها مصاحبه و تا اشبای نظری ادامه يافت. نفر انتخاب و با آن 15نظری هدفمند 

از روش تحليل  موضوعي استفاده شد. درون توافق رای سنجش پايايي از روشو ببررسي و تاييد گرديد  خبره، اساتيد و شوندگان

در سـه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابي انجام شد و در نهايت مدل کيفي تماتيک و نظريه داده بنياد 

ر از طريق موفقيت های بين المللي نشان داد که عوامل اثر گذار بر برجسته سازی کشوهای پژوهش  پژوهش ارائه شد. يافته

بر مبنای نتايج، پيشنهاد مي شود که برای برجسته . عامل يا کدباز بود 183مفهوم و  41مقوله اصلي،  18ورزشکاران نخبه شامل 

جام سازی کشور از طريق ورزشکاران نخبه بر الگوی استخراج شده از اين پژوهش که دارای پيامدهای مهمي مانند غرور ملي، انس

 ملي، کسب اعتبار و پرستيژ بين المللي مي باشد، تمرکز گردد.

 غرور ملي، داده بنياد، ورزشکاران نخبه، برجسته سازیکليد واژگان: 
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Presenting the Islamic Republic of Iran Branding Pattern through International Success of Elite 

Athletes in Sporting Events 

Hossein Eydi  

Faculty Member of Razi University, Dean of Sport Science Faculty 

 

Abstract 

The purpose of this study was to provide a model of highlighting the Islamic Republic of Iran through the 

international success of elite athletes which was done with a qualitative approach and with the method of 

data theory of the foundation. The statistical population of the study included 15 scientific and executive 

experts (heads, teachers, managers, professors and experts) in the field of management, marketing and 

international sports. 15 people were selected by theoretical sampling method and interviewed. The 

validity of the research tool (interview) was checked and confirmed by the interviewees and then the 

expert professors. Was also approved. In order to analyze the data, thematic analysis and data theory of 

the foundation were used, which were done in three stages of open coding, axial coding and selective 

coding. Then a qualitative research model was designed. The findings of the present study showed that 

various factors affect the branding of the country. These factors were classified into 18 main categories. 

These 18 items include 41 concepts and 183 open source agents. Based on the findings of this study, we 

conclude that for branding the country through elite athletes, we should focus on the categories extracted 

from this research, through which the country's sports officials and managers can highlight the needs, 

priorities and requirements of the country. Identify and take appropriate and appropriate measures in this 

regard according to the known indicators in it so that they can ultimately help the country become a brand. 

 

Keywords: National Pride, Grounded Theory, Elite Athletes, Branding 
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 اثير متغيرهای محيطي در حوزه تناسب اندام ايرانت

 

 محسن اسمعيلي

 استاديار مديريت ورزشي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي، تهران، ايران

 چکيده

 انساني، منابع و مالي تبادالت حجم دليل به که شوند مي محسوب بزرگي اقتصادی سازمانهای اکنون هم ورزشي های باشگاه

 ورزشي تناسب اندام از  رشته. دهد مي نشان وضوح به را خود تاثيرات و يافته زيادی اهميت آنها وضعيت و ختلفم ابعاد بررسي

 اقتصادی، سالمتي، مختلف ابعاد در ورزش توسعه در تواند مي که باشد مي ايران کشور در پرطرفدار ورزشي های رشته جمله

 اين از هدف منظور بدين. باشند مي رشته اين توسعه اصلي محور ورزشي ایه باشگاه. باشد داشته مهمي نقش همگاني و قهرماني

 ماهيت دارای و اکتشافي تحقيقات نوی از تحقيق اين .بود بررسي تاثير متغيرهای محيطي در حوزه وزش و تناسب اندام  تحقيق

 هياتهای و فدراسيون از نظران بصاح و کارشناسان را آماری جامعه. است شده استفاده تحليل محتوا روش از که است کيفي

 جمعا دانشگاهي اساتيد برخي و بدنسازی، های باشگاه مشتريان و مربيان مديران، جوانان، و ورزش کل ادارات و وزارت بدنسازی،

 ولهگل تکنيک و هدفمند روش از گيرینمونه برای. شدند انتخاب کشور مختلف استان های  از ها نمونه.  دادند مي تشکيل نفر 25

 مصاحبه  از اول مرحله در ها داده آوری جمع برای نمونه ها ادامه يافت. کفايت و نظری اشبای زمان تا گيرینمونه. شد استفاده برفي

 های سايت و کتب و اسناد و ها نامه آيين بررسي و ای کتابخانه و در مرحله بعد مطالعات ساختاريافته نيمه و  باز سؤاالت به صورت

 مرحله در. شد استفاده گزينشي و محوری باز، ای مرحله سه گذاری کد به منظور تجزيه و تحليل داده ها از شد. ستفادها اينترنتي

نهايت شش مقوله شرايط اقتصادی، عوامل نگرشي، سازمان ها و نهادها، رقبا، ذينفعان،  در که شد استخراج کد غيرتکراری 220 اول

 مکس افزار نرم از گذاری کد برای مل محيطي موثر بر حوزه تناسب اندام ايران شناخته شد. عوامل حقوقي و قانوني به عنوان عوا

 کارشناسان و اساتيد از تن چند مجدد تاييد مورد کانوني گروه روش با تحقيق اين از مستخرج مدل. شد استفاده 10 ورژن کيودای

 بدنسازی، داری باشگاه صنعت در مناسب و پايدار درآمد ايجاد نتايج اين تحقيق مي تواند اطالعات مفيدی در زمينه. گرفت قرار

 رشته اين به جامعه مثبت نگرش بهبود و مشتری رضايت افزايش اخالق، و فرهنگ توسعه ها، باشگاه در اشتغال توليد به کمک

 داشته باشد.  ورزشي

 باشگاه، تناسب اندام، اقتصاد، ورزش کلمات کليدی:
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The effect of environmental variables in the field of fitness in Iran 
Mohsen Esmaeili 

Assistant professor of sport management, sport science research institute, Tehran, Iran 
 

Sports clubs are now large economic organizations that have become very important due to the volume of 

financial exchanges and human resources, the study of various dimensions and their status. Fitness is one 

of the most popular sports in Iran that can play an important role in the development of sports in various 

dimensions of health, economy, championship and public. Sports clubs are the main axis of development 

of this field. So, the purpose of this study was to investigate the effect of environmental variables in the 

field of exercise and fitness. This research is an exploratory research and has a qualitative nature that the 

content analysis method has been used. The statistical population consisted of experts from the federation 

and bodybuilding boards, the Ministry and General Departments of Sports and Youth, managers, coaches 

and customers of bodybuilding clubs, and some university professors, a total of 25 people. Samples were 

selected from different provinces of the country. Sampling method was targeted and snowballs. Sampling 

was continued until the theoretical saturation and adequacy of the samples. In order to collect data, in the 

first stage, interviews were used as open and semi-structured questions, and in the next stage, library 

studies and review of regulations, documents, books, and Internet sites were used. In order to analyze the 

data, three-step open, axial and selective coding was used. In the first stage, 220 non-repetitive codes were 

extracted, which finally identified six categories of economic conditions, attitude factors, organizations 

and institutions, competitors, stakeholders, legal and legal factors as environmental factors affecting the 

field of fitness in Iran. Maxqda software version 10 was used for coding. The model extracted from this 

research was reconfirmed by several professors and experts by the focus group method. The results of this 

research can be useful information in the field of creating a stable and appropriate income in the 

bodybuilding club industry, helping to create employment in clubs, developing culture and ethics, 

increasing customer satisfaction and improving the positive attitude of society towards this sport. 

 

Keywords: club, fitness, economy, sports 
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 از ديدگاه هواداران و کسب مزيت رقابتي در باشگاه پرسپوليس تهرانبرند  يتداع ارائه مدل

 

 کورش ويسي

 زشي، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمي، سنندج، ايراناستاديار مديريت ورزشي، گروه تربيت بدني و علوم ور

 

 چکيده: 

از ديدگاه هواداران و ارائه  ارتباط بين تداعي برند و کسب مزيت رقابتي در باشگاه پرسپوليس تهرانهدف از اين تحقيق شناسايي 

 ها ميداني بود.به لحاظ گردآوری داده بود. تحقيق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ راهبرد کمي از نوی توصيفي همبستگي و مدل

دادند. )هفته نوزدهم، بازی پرسپوليس و استقالل( تشکيل مي1398-99فوتبال پرسپوليس در فصل  جامعه آماری را هوادران تيم

رس و گيری به صورت در دستنفر برآورد گرديد. روش نمونه 314برابر با  SPSS Sample Powerافزارحجم نمونه بر مبنای نرم

گيری متغير تداعي برند از پرسشنامه استاندارد ويسي پس از پايان بازی هنگام خروج از ورزشگاه آزادی تهران انجام شد. برای اندازه

های آماری به ( استفاده شد. کليه تحليل1390گيری کسب مزيت رقابتي از پرسشنامه استاندارد حسيني )( و برای اندازه1396)

انجام گرفت. نتايج ضريب همبستگي پيرسون حاکي از رابطه مثبت و  23نسخه  AMOSو  22نسخه  SPSSی افزارهاکمک نرم

ها و منافع با کسب معنادار بين متغيرهای تداعي برند باشگاه و مزيت رقابتي بود. همچنين نتايج نشان داد که بين دو مولفه ويژگي

% از 47تداعي برند باشگاه در مجموی اری وجود دارد. نتايج نشان داد که مزيت رقابتي باشگاه پرسپوليس ارتباط مثبت و معناد

% 52% و منافع 27ها در مجموی مدل معادالت ساختاری ويژگيبر اساس نتايج کند. واريانس متغير کسب مزيت رقابتي را تبيين مي

ط به حجم اثر شاخص ضريب تعيين در حد کند که با توجه به مقادير مربواز واريانس متغير کسب مزيت رقابتي را تبيين مي

 های تداعي برند باشگاه تفاوت معناداری وجود دارد. مشخص شد که بين ميانگين رتبه مؤلفهدر نهايت متوسط تشخيص داده شد، 

 

 تداعي برند، کسب مزيت رقابتي، ويژگي ها، منافع، مزيت پايدار، مزيت مشهود های کليدی: واژه
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The Relation between Brand Association and Gaining Competitive Advantage in Football 

Persepolis Club from Fans Perspective with Model Presentation 

Korosh. Veisi
1 

1 . Assistant professors of sport management, department of physical education and sport sciences, 

Sanandaj branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran. (Corresponding Author: 

koroshveisi@iausdj.ac.ir, Tell:+989183896738) 
 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between brand association and gaining a 

competitive advantage in Tehran Persepolis Club from the perspective of fans and present a model. The 

present study was applied in terms of purpose, quantitatively in terms of strategy, descriptive in terms of 

implementation path, and finally in terms of collecting data was field study. The statistical population of 

this research consisted of the fans of Persepolis football team in the 2019-2020 season (the 19th week, the 

game between Persepolis and Esteghlal). 314 people were estimated based on SPSS Sample Power 

software as sample size. Sampling method was available and sampling was done after the game when 

leaving the stadium (Tehran Azadi Stadium). In this study, Veiss (1396) questionnaire to measure the 

brand association variable, and Hosseini Competitive Advantage Questionnaire (2011) was used to 

measure the competitive advantage acquisition variable. It should be noted that all statistical analyzes 

were performed using SPSS software version 22 and AMOS version 23. The results of Pearson 

correlation coefficient showed a positive and significant relationship between club brand association 

variables and competitive advantage. The results also showed that there is a positive and significant 

relationship between the two components of characteristics and benefits with gaining a competitive 

advantage of Persepolis Club. The results showed that the club brand association variable explains 47% of 

the variance of the competitive advantage variable. On the other hand, based on the results of the 

structural equation model, it was found that the characteristics explain a total of 27% and benefits 52% of 

the variance of gaining a competitive advantage. According to the values related to the volume of the 

effect of the index, the coefficient of determination of this value was recognized as moderate. Finally, 

based on the results of Friedman test, it was found that there is a significant difference between the mean 

ranks of the club brand association components.  

 

Keywords: Brand Association, Competitive Advantage, Attributes, Benefits, Sustainable Advantage, 

Tangible Advantage 
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Impedimenta management of departments and branches of physical education colleges in 

Kurdistan region's Universities from the Perspective of lecturers 

Sarteep Omer awwla 

Salahaddin University, Erbil 

 

The study aims for the following: 

      The University is considered an educational and production institution which works on developing 

knowledge and preparing the trained and qualified manpower scientifically, mentally and behaviorism, 

developed and developing countries equally pay big interest to education and teaching, so for that to pay 

off it needs an active administration to organize its activities and to coordinate the efforts of her 

individuals in order to reach the desired goals, in the whole world the university administration matter is 

considered a hot topic, therefore improving the administration performance for the heads of departments 

and branches in universities has become an international interest in all the countries in the world, and on 

that matter the researcher wanted to stand on the real performing level performed by the heads of 

departments and branches of physical education colleges for their administrational duties in the 

universities of Kurdistan region. that is why we were able to establish the administrational duties gauge 

for the heads of departments and branches, and recruiting the administrational elements in a good and 

functional way which leads to the development of administrational and technical businesses so the heads 

of departments and branches through their administrative duty for the service of the university can get 

benefit from it 

 

The research problems were limited in the following questions: 

1- What is the level of performance of the heads of departments and branches in administrative tasks 

assigned to them in the colleges of physical education in the universities of the Kurdistan Region's 

performance? 

2- What are the main administrative tasks that is characterized by the heads of departments and 

branches in the faculties of Physical Education? 

3- Are there strengths and weaknesses of the administrative tasks for the heads of departments and 

branches in the faculties of Physical Education? 

The study aims for the following: 

1- Building a gage in the process of evaluating the administrative duties for the heads of departments 

and branches of physical education colleges in Kurdistan region's universities. 

2- Recognizing the administrative tasks degree of the performance for the heads of departments and 

branches of physical education colleges in general. 

3- recognize the differences in the performance of administrative tasks between the heads of 

departments and branches of Physical Education colleges on according to demographic variables 

(province, educational qualification, experience teaching, sex). 

The research's method and field procedures: 

      The researcher used the descriptive method using the scanning style to fit the nature and goals of the 

research, the research society is represented in the teaching committee for departments and branches of 

physical education in Kurdistan region for the academic year (2018/2019) Totaling (350) teaching, the 

researcher used the random in purpose method in choosing the study sample which reached (325) lecturer 

Representing the proportion (92%) of the research community, and the structure sample reached (150) 

lecturer and a sample application (175) lecturer, in (4/2/2019) the researcher did an exploratory 

experiment on a random sample of lecturers for the physical education college in Salahadin and Dohuk 

Universities which reached (12) lecturers and the period of answering paragraphs was (30) minutes, the 

exploratory experiment sample was eliminated from the main experiment, the purpose of the exploratory 

experiment was to identify: 

1- whether the gauge's paragraphs and instructions are clear or not. 
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2- whether the time to answer the gage's paragraphs is enough or not. 

 

    The results of the exploratory experiment revealed that everyone confirmed that the paragraphs and 

instructions are clear and also the time to answer the gage's paragraphs is enough. 

 

      After ensuring that all the conditions and scientific paperwork for the gage are available, and also 

continuing all the procedures to execute the main experiment, the researcher made the final application on 

the main sample which is (175) lecturers from physical education colleges in Kurdistan region 

Universities, the final application started on 14/2/2019 and finished on 18/7/2019. 

Conclusions, recommendations and suggestions: 

      After finishing the statistic means the researcher was able to reach some certain results in the study 

which through it he reached the following conclusions:- 

1- The researcher built the administrative tasks gage for the heads of departments and branches of 

physical education colleges in Kurdistan region's universities from the perspective of the teaching 

committee members. 

2- Heads of departments and branches of the advantage of a good degree in administrative tasks 

entrusted to them. 

3- Outweigh the heads of departments and branches of the administrative tasks in Erbil for the 

provinces of Sulaymaniyah and Dohuk. 

      Throughout the conclusions above the researcher reached the following recommendations:- 

1- The need for attention by proxy administrative tasks for the heads of departments and branches of 

the faculties of physical education for females. 

2- Take advantage of the positive contributions of the heads of departments and branches in the 

development of administrative tasks in the universities of the Kurdistan Region. 
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 1399در ايام کرونا در سال  نوجوان تکواندوکار شهر تهران پسرانتمرينات روانشناختي بر مهارت های ذهني منتخب و عملکرد تأثير يک دوره 
 

 3، علي قهرماني 2زهراسادات فاطمي جبلي،  1دکتر حجت کاظميني

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي-1
 کارشناسي ارشد روانشناسي ورزشي -2

 ديريت ورزشيکارشناسي ارشد م-3
 

 چکيده
 نوجوان پسران عملکرد و منتخب ذهني های مهارت بر روانشناختي تمرينات دوره يک تأثيرهدف: هدف پژوهش حاضر بررسي مقدمه و 
 بود.1399 سال در کرونا ايام در تهران شهر تکواندوکار

نفر( و آزمايش  10و به طور تصادفي در دو گروه کنترل ) تکواندوکار نوجوان به طور هدفمند انتخاب 20: جهت اجرای اين پژوهش تحقيق روش
( را به منظور ارزيابي مهارت های ذهني 3های ذهني اوتاوا )نسخه نفر( تقسيم شدند. سپس هر دو گروه در پيش آزمون پرسش نامه مهارت 10)

ها در پيش آزمون و با ت بدست آمده از پرسش نامهو نيز چک ليست محقق ساخته را به منظور ارزيابي عملکرد تکميل کردند. بر اساس اطالعا
استفاده شد و بعد از يک با حفظ شرايط ايمني کرونا های روانشناختي های ذهني، از يک دوره برنامه تمرين مهارتتوجه به آزمودني ها در مهارت

 های روانشناختي، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.ماه اجرای برنامه تمرين مهارت

های خودگفتاری و تصويرسازی ذهني پس از اجرای ها: نتايج آزمون آماری تي مستقل نشان داد که بين گروه کنترل و آزمايش در مهارتيافته
؛ اما در مهارت تمرکز بين گروه کنترل و آزمايش تفاوت معني (P<05/0)های روانشناختي تفاوت معني داری وجود دارد يک دوره تمرين مهارت

گروه کنترل و آزمايش در عملکرد ورزشي که توسط چک ليست محقق ساخته سنجيده شد، تفائت معني  نيب (.P>05/0)مشاهده نشد داری 
 (.P<05/0)داری وجود داشت 

 نوجوان های روانشناختي مي تواند در ارتقای عملکرد نهايي تکواندو کارانگيری: در نهايت، نتايج اين مطالعه نشان داد تمرين مهارتنتيجه
 تأثير گذار باشد. 1399تکواندو کار شهر تهران در ايام کرونا در سال 

 

 پسران ، ويروس کرونا، مهارت های روانشناختي، عملکرد ورزشي، تکواندو PSTبرنامه واژه های کليدی: 
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Abstract 

Objective: The aim of the present study was to investigate the effect of a course of psychological training 

on selected mental skills and performance of adolescent taekwondo boys in Tehran during the days of 

Corona pandemic in 1399. 

 Methods: To conduct this study, 20 adolescent taekwondo practitioners were purposefully selected and 

randomly divided into two control groups (10 subjects) and experiments (10 subjects). The two groups 

then completed the Ottawa Mental Skills Questionnaire (version 3) in the pre-test to assess their mental 

skills as well as the researcher-made checklist to evaluate their performance. Based on the information 

obtained from the questionnaires in the pre-test and according to the subjects in the mental skills, a course 

of psychological skills training program was used while maintaining Corona safety conditions and after a 

month of implementation of psychological skills training program, Both groups underwent post-test. 

Results: The results of independent statistical t-test showed that there was a significant difference between 

the control and experimental group in self-speaking and mental imaging skills after performing a 

psychological skills training course (P <0.05). However, there was no significant difference between the 

control group and the control and experimental group (p <0.05). There was a significant difference 

between the control and experimental group in the athletic performance measured by the researcher's 

checklist (P <0.05). 

Conclusion: Finally, the results of this study showed that practicing psychological skills can be effective 

in promoting the final performance of adolescent taekwondo boys in Tehran in 1399. 

 

Keywords: PST program, psychological skills, athletic performance, boy's taekwondo, Corona Virus 
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 مقابله با آن یو راهکارها يبدن تيالبر ورزش، فع 19 ديکوو ريتاث

 رسول محمد زاده

 واحد اهواز يدانشگاه آزاد اسالم يورزش تيريمد يکارشناس

 

 :چکيده

نيــز عرصــه ورزش بــي تأثيربــاقي  درايــن راســتا .دانتشــار کرونــا همــه عرصــه هــای اقتصــادی،اجتماعي،فرهنگي آســيب ديدنــ بــا

ايـن امـر سـبب شـد تـا باشـگاه        مسـابقات تعطيـل شـدند و    ي،تمرينات گروهـي و باشـگاه هـای ورزشـ    نماند.باشيوی ناگهاني کرونـا 

 .بلکه ضرر مالي نيز به آنها واردشود داران و مربيان نه تنها درآمد نداشته باشند

دقيقــه فعاليــت بـدني بــا شــدت متوســط   150بصــورت هفتگـي حــدود   ازآنجـايي کــه وزارت بهداشــت جهـاني بــر ورزش کــردن   

توصـيه هـای مفيـد اسـتفاده از ماسـک بـرای تمرينـات درفضـای بـاز وباشـدت کـم              از نوشـتن ايـن مقالـه   هدف  توصيه مي کند؛

طراحـي برنامـه هـای تمرينـي چنـدکاره کـه شـامل تمرينـات قـدرتي ، هـوازی ،            مـديريت کارآمـد درفضـای مجـازی،     تا متوسط،

 .و... مي باشد تعادل و هماهنگي درفضاهای باز،خانه ها

ســالمتي  حفـظ  بـرای   کـردن را  ورزش و جبـران  مــالي ضـررهای  سـازيم  فـراهم  ،بسـتری  مناســب گـذاری  فاصـله  رعايـت   تـا بـا  

ــيم   ــرويج ده ــايي ت ــای کرون ــن روزه ــتر  .دراي ــد بيش ــا تأکي ــردی و  ب ــارت ف ــر مه ــازی و  ب ــرايط ب ــل درش ــاس کام ــزاری  تم برگ

ــال مشــخص فصــل دريــک مســابقات ــروس انتق ــا وي ــدواريم کــه  .دهــيم کــاهش را کرون ــا امي ــردم بم ــای م ــت پروتکــل ه ارعاي

 .بهداشتي هرچه سريع تر اين ويروس منحوس را ازبين ببريم

 
The effect of Covid 19 on exercise, physical activity and coping strategies 

Rasoul Mohammadzadeh 

 
Abstract  

 

With the spread of Corona, all economic, social and cultural spheres were all damaged. In this regard, the 

field of sports did not remain ineffective. With the sudden onset of sports clubs, group training and 

competitions were closed, and this caused the club owners and coaches not only to have no income but 

also to suffer financial losses. Since the Ministry of World Health recommends about 150 minutes of 

moderate-intensity physical activity per week; Multifunctional training that includes strength training, 

aerobics, balance and coordination in open spaces, homes and .... . In order to provide a bed with proper 

spacing, to compensate for the financial losses and to promote exercise to maintain health in these 

coronary days. Reduce the transmission of coronavirus by emphasizing more individual skills and full 

contact in the conditions of the game and holding competitions in a specific season. We hope that the 

people will eliminate this nasty virus as soon as possible by following the health protocols. 
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 تانبلوچس  و سيستان استان ای حرفه و قهرماني ورزش روی پيش موانع شناسايي و رتبه بندی

 

 4، احمد مير3،جمشيد جليلوند2*، عادل رحمان پور1مسعود دارابي

 1. دانشجوی دکتری مديريت ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران2و1

 . دکتری مديريت ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان، کرمان، ايران3

 ، تهران، ايران. دکتری علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات4

 

 چکيده

 روش. بود بلوچستان  و سيستان استان ای حرفه و قهرماني ورزش پيش روی و رتبه بندی موانع شناسايي حاضر پژوهش از هدف

 مديران مربيان، ورزشکاران، پژوهش اين آماری جامعه. بود کيفي های پژوهش نوی از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 به نفر 43 تعداد آنها بين از که بودند استان پيشکسوتان و ورزشي کارشناسان استان، های دانشگاه علمي هيئت اعضای ورزشي،

 روش از ها داده تحليل برای کيفي بخش در. شدند انتخاب برفي گلوله روش با و هدفمند گيری نمونه طريق از نمونه عنوان

ای ان پي  روش از ها عامل بندی رتبه برای همچنين و شد استفاده( ئوریت گرندد) بنياد  داده پردازی نظريه در ها داده کدگذاری

(ANP) سيستان و  قهرماني و حرفه ای استان ورزش پيش روی موانع که داد نشان نتايج. شد استفاده سوپر دسيژن افزار نرم در

عوامل  تسهيالت، و زيرساخت عوامل اولويت: ترتيب به توسط خبرگان کلي دسته 8 عامل هستند که در 72 بلوچستان شامل

. شدند بندی بعنوان کم اهميت ترين مانع رتبه اجتماعي و عوامل فرهنگي نهايت در بعنوان مهمترين موانع و مالي، و اقتصادی

و شکوفايي   موثری در توسعه های پيشنهاد مي شود مديران ورزش استان با برنامه ريزی در جهت رفع موانع شناسايي شده، گام

 ادهای ورزش قهرماني و حرفه ای اين استان بردارند.استعد

 .بلوچستان و سيستان استان موانع، توسعه، ای، حرفه ورزش قهرماني، ورزش :کليدی کلمات
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1. Evans, N. (2021). Sports and leisure infrastructure and applications: styrene butadiene crumb rubber infill in 

artificial turf sports fields. In Tire Waste and Recycling (pp. 483-497). Academic Press. 

2. Vella, S. A., Schranz, N. K., Davern, M., Hardy, L. L., Hills, A. P., Morgan, P. J., ... & Tomkinson, G. (2015). 

The contribution of organised sports to physical activity in Australia: Results and directions from the Active 

Healthy Kids Australia 2014 Report Card on physica  activity for children and young people. Journal of 

Science and Medicine in Sport. 
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Abstract 

The purpose of this study was to identify and rank the barriers to championship and professional sports in 

Sistan and Baluchestan province. The method of the present research is applied in terms of purpose And it 

was a kind of qualitative research. The statistical population of this study were athletes, coaches, sports 

managers, faculty members of the province's universities, sports experts and veterans of the province. 

Among them, 43 people were selected as a sample by purposive sampling method and snowball method. 

To analyze the data, data coding method was used in data-based theory (grounded theory). Also, the ANP 

method in super design software was used to rank the factors. The results showed that the barriers to 

championship and professional sports in Sistan and Baluchestan province include 72 factors. Factors were 

prioritized by experts in 8 general categories, respectively: infrastructure and facilities factors, economic 

and financial factors as the most important obstacles, and finally cultural and social factors as the least 

obstacles. It is suggested that the sport managers of the province take effective steps in the growth and 

flourishing of the championship talents and professional sports of this province by planning in order to 

remove the identified obstacles.  

 

Keywords: Championship sports, professional sports, development, obstacles, Sistan and Baluchestan 

province. 
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 19-بحران کوويد در بلوچستان و سيستان استان ورزشي های فعاليت های و رتبه بندی چالش شناسايي

 

 4، احمد مير3گيالني موسوی ، سيدرضا*2، مسعود دارابي1عادل رحمان پور

 1هد، مشهد، ايران. دانشجوی دکتری مديريت ورزشي،  دانشگاه فردوسي مش2و1

 . استاديار مديريت ورزشي،  دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، زاهدان، ايران3

 . دکتری علوم ورزشي،  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات، تهران، ايران4

 چکيده

روش بود.  کرونا دوران استان سيستان و بلوچستان در ورزشي های فعاليت های چالش هدف از پژوهش حاضر شناسايي و رتبه بندی

 از ها، داده گردآوری ازنظر اکتشافي؛ های پژوهش نوی ماهيت، از لحاظ به کاربردی؛ های پژوهش نوی از هدف، اساس بر حاضر قيتحق

 کمي)آميخته  های پژوهش نوی از کيو و گرند تئوری )گليزر(، شناسي کاربرد از روش دليل به و پيمايشي - توصيفي های پژوهش نوی

گيری و  های تصميم )اساتيد، مديران و ...(، افراد درگير در حوزه ورزشي نخبگان کليه قيتحق نيا یجامعه آمار .مي باشد( کيفي -

نفر به عنوان نمونه به روش  28بلوچستان تشکيل دادند. از بين جامعه آماری  و سيستان استان گذاری ورزش استان در سياست

ها استفاده شد.  های جمعيت شناختي و همچنين ميانگين پاسخ وتحليل ويژگي وصيفي جهت تجزيهاز آمار تهدفمند انتخاب شدند. 

 عاملي تحليل کمک به .ه استشد دنبال گليزر رويکرد نظری، و محوری باز، کدگذاری شيوهبه اجمای رساندن نظر خبرگان از  یبرا

 به ترتيب: الگوی ذهني اقتصادگرايان، زيرساخت گرايان، متمايز ذهني الگوی 7های ورزشي در دوران کرونا با  چالش فعاليت 67 کيو

شدند. پيشنهاد مي شود مطابق با ذهنيت خبرگان بومي اين استان  آخر شناسايي در اولويت های اول و  رسانه گرايان در اولويت 

ين استان پهناور و مستعد برنامه برای فعاليت های ورزشي ا بوجودآمده های چالش از تر سريع رفت برون راهکارهای موثری جهت

 ريزی گردد.

 ی ورزشي، خبرگان ورزش، استان سيستان و بلوچستانها چالشکرونا و ورزش، کلمات کليدی: 
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Abstract 

The purpose of this study was to identify and rank the challenges of sports activities in Sistan and 

Baluchestan province in the covid-19 crisis. The method of the present research is based on the purpose of 

applied research. In terms of the nature of exploratory research, In terms of data collection, descriptive-

survey research. According to the use of the Q method and the big theory (Glazer), And it is a kind of 

mixed (quantitative-qualitative) research. The statistical population of this study consisted of all sports 

experts (professors, managers, etc.), people involved in sports decision-making and policy in Sistan and 

Baluchestan province. From the statistical population, 28 people were selected as a sample by purposeful 

method. Descriptive statistics were used to analyze the demographic characteristics as well as the mean 

response. Open, axial and theoretical coding methods were used in accordance with Glaser approach to 

reach the consensus of experts. With the help of Q factor analysis, 67 challenges of sports activities during 

the corona were identified with 7 distinct mental patterns: economists, infrastructures, in the first priority, 

and media in the last priority, respectively. It is suggested that according to the mentality of the native 

specialists of this province, effective solutions be planned to get out of the challenges created for the vast 

and talented sports activities of this vast and talented province faster.  

 

Keywords: Covid-19 and Sports, Sports Challenges, Sports Experts, Sistan and Baluchestan Province. 
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 برصنعت گردشگری ورزشي  19پيامدهای پاندمي کويد 
 

 2*، احمد محمودی1رود بهزاد فتحي آغچه

 کي غيردولتي ايوان-.کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه غيرانتفاعي1

 و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران بدني استاديار گروه مديريت ورزشي، دانشکدة تربيت .2
 

 چکيده

ها هستند که از نظر ژنتيکي ساختار متفاوتي دارند. شيوی اين ويروس در کرونا يک خانواده بزرگ از ويروس ويروس ف:مقدمه و هد 

و همکاران،  1ش شد )زوانتقال گسترده انسان به انسان گزار 2020مارچ  17در ووهان چين آغاز شد و از  2019دسامبر سال 

های اساسي در زندگي در سراسر جهان های گسترش سريع ويروس کرونا منجر به محدوديت(. ترس جهاني از پتانسيل2؛ 2020

(. صنعت 3؛ 2020و همکاران،  3شد )گالگوکننده سالمت و اقتصاد کشورها مختل تيوضع نيا( و 4؛ 2020و همکاران،  2شد )هليول

قاعده مستثني نبود؛ به طوری که ويروس کرونا و شرايط حاکم بر جهان، موجب تغييراتي در صنعت ورزش  صنعت ورزش نيز از اين

های مرتبط با  صنعت گردشگری بود. در تمام زيرمجموعه هايي که به شدت آسيب ديد شايد در اين ميان يکي از بخششد. 

های مرتبط با گردشگری در تمام  و تمام بخش ها ها، هتل رانگردشگری، اعم از حمل و نقل، بازديدهای تاريخي و گردشگری، رستو

شان از مجرای گردشگری تعريف شده است  های جدی گرديد. اين امر به ويژه برای کشورهايي که عمده درآمد ملي دنيا دچار آسيب

نعت اقتصادی مهم است (. گردشگری يک ص34، 1399مويد، )ياوری گهر و منصوری بيشتر تحت تاثير تبعات منفي پاندمي شدند

های احتمالي بر گردشگری ممکن است خسارات از اين نظر، تأثيرات بحران دهد.المللي را تشکيل مياز اشتغال بين ٪10که 

اعتقاد عمومي در روزهای اوليه اين بود که اين اپيدمي رشد گردشگری را کند  اقتصادی و اجتماعي قابل توجهي ايجاد کند.

با توجه به مطالب مطرح شده هدف اصلي  (.3، 2020و همکاران،  4بيني خيلي زود معکوس شد )سنگلخوش کند، اما اين نمي

 بر صنعت گردشگری ورزشي بود.  19محقق از انجام اين پژوهش، شناسايي پيامدهای پاندمي کويد 

توان از برای انجام تحقيق مي. باشدتحقيق حاضر از لحاظ هدف، توصيفي و از لحاظ نتيجه تحقيق، کاربردی مي روش تحقيق:

جامعه آماری اعضای هيئت . استفاده شد تحليل مضمونياز استراتژی  حاضرهای متعددی استفاده کرد که در تحقيق استراتژی

بودند.  علمي رشته مديريت ورزشي، اعضای هيئت علمي رشته گردشگری و مديران و کارشناسان آگاه با حوزه گردشگری ورزشي

در بخش اول پژوهش )مطالعه نفر اشبای نظری صورت گرفت.  14گيری هدفمند انجام شد که با  ی به صورت نمونهگير نمونه

های مرتبط را شناسايي نمود. به منظور  های مرتبط با موضوی تحقيق پرداخت و مؤلفه ای(، پژوهشگر به بررسي پژوهش کتابخانه

ها و مقاالت فارسي و انگليسي را مورد بررسي قرار داد. اين  اتي اينترنتي، کتابهای اطالع ها و پورتال انجام اين بخش، محقق سايت

های کيفي به عنوان راهنمای مصاحبه مد نظر قرار گرفت. و پايايي و روايي مصاحبه نيز مورد بررسي و تأييد  موارد در خالل مصاحبه

آوری ها اين بخش به شيوه جمعفاده شد که گردآوری دادهاست 5در مرحله دوم از مصاحبه عميق و نيمه ساختاريافتهقرار گرفت. 

به تجزيه و تحليل اطالعات  2گزينشيو  1، محوری6در اين تحقيق با استفاده از روش کدگذاری بازهای کيفي صورت گرفت. داده

 پرداخته شد.

                                                           
1. Zhu 

2. Hellewell 

3. Gallego 

4. Şengel 

5. Semi-structured 
6. Open coding 
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پنج مفهوم شامل  19گيری کويد  اری همههای پژوهش نشان داد که پيامدهای ناشي از بيم نمونه  تجزيه و تحليل مصاحبه ها: يافته

های  مقوله فرعي(، آسيب 19های ورزشي و نيروی انساني و  های غيرورزشي، سازمان مقوله اصلي؛ سازمان 3های سازماني ) آسيب

 8ر و مقوله اصلي؛ رويداد و سف 2های رويدادی ) مقوله فرعي(، آسيب 10مقوله اصلي، معوقات، درآمد و حمايت مالي و  3مالي )

 بندی شدند.  مقوله فرعي( دسته 5مقوله اصلي؛ مشکاالت الکترويک و اماکن و  2های زيرساختي ) مقوله فرعي(، آسيب

بر عرضه و  يراتيتأث کهاست  یبخش گردشگربر  19کويد  ویياز ش يناش پيامدهای نيتراز سخت يکيدر حال حاضر گيری:  نتيجه

هشدار داده است که  3یمسافرت و جهانگرد يجهان یشورا ،19کويد  ميمستق جهينت کي . به عنوانگذاشته است يمسافرت یتقاضا

 قرنطينه، ياجتماع فاصله .(4؛ 2020، 4)فاس ممکن است در معرض خطر باشد يجهان یشغل در بخش سفر و جهانگرد ونيليم 50

از مشاغل شده  یاريرفتن بس نياعث از بشده و ب یاقتصاد یهاکار در تمام بخش یرويباعث کاهش ن يمسافرت یهاتيو محدود

 يبطور قابل توجه ييمحصوالت غذاي و پزشک زاتيبه تجه ازيمقابل، ن در. است افتهيکاهش  یديمحصوالت تول وکاالها  ازياست. ن

رزشي وکارها و اماکن و ضروری است تمامي کسبنظران براساس نظرات صاحب .(1؛ 2020)نيکوال و همکاران،  است افتهي شيافزا

 های مالي و زيرساختي شوند؛ بابحران يا مديريت اضطراری باشند تا در دوران بحران کمتر متحمل آسيب دارای يک برنامة مديريت

های دولت است که وکارهای ورزشي، در حوزة فعاليتت به کسبالويژه واگذاری تسهي ريزی و بهای از برنامهحال، بخش عمدهاين

 . ريزی کاربردی و منسجمي حتي با وجود گذشت چندين ماه از بحران اخير وجود ندارديچگونه برنامهبنا به شواهد موجود ه
 

  .گردشگری ورزشي، کرونا، پيامدها کلمات کليدی:
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Abstract 

 

The purpose of this study was to Consequences of Pandemic Covid-19 On the sport tourism industry. The 

present study was a descriptive-applied study that was conducted using thematic analysis. The statistical 

population was faculty members of sports management, faculty members of tourism and managers and 

experts aware of the field of sports tourism. Sampling was done by purposive sampling with 14 people 

with theoretical saturation. Data analysis was performed using open, axial and selective coding methods. 

From the analysis of qualitative data, five concepts of organizational damage (3 main categories and 19 

sub-categories), financial damage (3 main categories and 10 sub-categories), incidental damage (2 main 

categories and 8 sub-categories), damage Infrastructure (2 main categories and 5 sub-categories) were 

obtained. Theoretically, the present results can contribute to the scientific richness of the field of sports 

tourism and sports management and serve as a basis for future studies in this field. Practically, all relevant 

organizations and managers can get acquainted with the current and upcoming challenges and take 

measures to deal with and improve the current and future situation. 

 

Keywords: sport tourist, pandemic 19, sports tourism 
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 های تندرستي شهر تهران جذب مشتريان به باشگاه در گرا قاخال نقش بازاريابي

 

 2*، احمد محمودی1تينا سادات حسيني

 کي غيردولتي ايوان–.کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه غيرانتفاعي 1

 .استاديار گروه مديريت ورزشي، دانشکدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران. 2

 چکيده

1گرا اخالق بازايابي هدف:ه و مقدم
بازاريابي  های تصميم اين.هستند قبول مورد اخالقي نظر از که هستند بازاريابي های تصميم  

 را گذاری قيمت و تبليغات محصول و کارکنان استخدام تا گرفته اوليه مواد تآمين از بازاريابي های بخش ی همه تواند مي گرا اخالق

2فاينمن شود. شامل
 اخالق از استفاده به گرا اخالق بازاريابي واقع در .ضروريات است از فروش بازار در اخالق وجود که است معتقد 

 اشاره اخالق نظر نقطه از بازاريابي مسائل فلسفي بررسي به گرا اخالق خالصه بازاريابي طور به.دارد توجه بازاريابي فرايند در بازاريابي

های تندرستي شهر  گرا در جذب مشتريان به باشگاه ف پژوهش حاضر نقش بازاريابي اخالق(. هد3،2009و همکاران دارد)مورفي

 تهران بود. 

 اندام تناسب و پرورش های باشگاه ورزشي خدمات کننده دريافت زن ورزشکاران کليه را پژوهش اين آماری جامعهروش تحقيق:  

 نفر مي باشند و 400تحقيق که تعداد  اين آماری نمونه جامعه نبود نامحدود به توجه دهند با مي تشکيل تهران شهر در موجود

 نظر در جهت به که شده انتخاب ساده تصادفي گيری نمونه روش به نمونه 196آماری،  جامعه در نمونه حجم تخمين فرمول طبق

پرسشنامه  196تعداد  است. اما درنهايت شده توزيع پرسشنامه 200 مناسب کيفيت منظور به پژوهشي مختلف های جنبه گرفتن

 بازاريابي پرسشنامهبا استفاده از  حجم نمونه جامعه آماری پژوهشنظرسنجي از مورد بررسي قرار گرفت. 

 و کسب رونق عنوان با و پرسشنامه سوم (1396)خورشيدی فالح ايرج بازاريابي اخالق دوم ، پرسشنامه(1397اختيارالدين،)ديجيتال

مدت زمان  و التيتحصميزان شامل: سن،  يسؤال عموم چهار اين پرسشنامه مشتمل بر. است هشد انجام (1397طينت، کار)خوش

 اني؛ و در پاباشد يم پژوهش یها هيفرض اب مرتبط و سوابق فعاليت در عرصه ورزش و سؤاالت اختصاصي استفاده از خدمات ورزشي

های مذکور با توجه به  پرسشنامهر نظر گرفته شده است. د پاسخ دهندگان شنهاداتيپ ايارائه نظرات  یبرا زين يپرسشنامه قسمت

 . انجام شد 23 هنسخ  SPSSتمامي عمليات آماری با استفاده از نرم افزار  آزمون آلفای کرونباخ پايايي الزم را دارا بودند.

 جهت گرديد.استفاده  رنوفاسمي–جامعه از آزمون کولموگوروف یرهايمتغ یها داده عيتوز نرمال بودن يبررسمنظور  بهها:  يافته

منظور تعيين ميزان  استفاده شد. آزمون رگرسيون به پارامتريک همبستگي پيرسونآزمون  شده، از ی مطرحها هين فرضدآزمو

 بين داد، نشان تحقيق های يافته مورداستفاده قرار گرفت. های تدرستي جذب مشتريان به باشگاهها بر  تأثيرپذيری اين مؤلفه

 های تندرستي جذب مشتريان به باشگاهاخالق بازاريابي توصيفي با  و اخالق بازاريابي هنجاری، الق بازاريابي تحليليمتغيرهای اخ

 .دارد که در جدول زير نشان داده شده است وجود معناداری و مثبت ارتباط

 

                                                           
1. Ethical Marketing 

2. Feynman 

3. Murphy& Smith 
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 های تندرستي با جذب مشتريان به باشگاه گرا اخالق بازاريابي های : ضريب همبستگي پيرسون مؤلفه1جدول

 مؤلفه
اخالق بازاريابي 

 توصيفي

 اخالق بازاريابي

 هنجاری

اخالق بازاريابي 

 تحليلي

 729/0** 840/0** 780/0** همبستگي جذب مشتريان

P 001/0 001/0 006/0 

n 196 196 196 

 

بيشترين اثرگذاری مثبت را گرا  اخالقهای بازاريابي  همچنين نتايج آزمون رگرسيون خطي چندگانه نيز نشان داد که از بين مؤلفه

دهد که  دارد. نتايج حاصل برای اين متغير نشان مي های تندرستي متغير اخالق بازاريابي هنجاری بر جذب مشتريان به باشگاه

تحليلي دارد.  کند. دومين اثرگذاری مثبت را اخالق بازاريابي تغيير در اين متغير، يک واحد تغيير در متغير وابسته ايجاد مي 406/0

 های تندرستي تغيير در اين متغير، يک واحد تغيير بر جذب مشتريان به باشگاه 402/0باشد. يعني  مي 402/0ميزان اثر اين متغير 

 شود. را شامل مي

. دارد یدارمعنامثبت و  های تندرستي ارتباط با جذب مشتريان به باشگاه گرا اخالق بازاريابي نتايج نشان داد که بيننتيجه گيری: 

( و ريچارد 2019(، مارکوکس)1398(، نصر اصفهاني)1398(، صفری)1398آمده در اين پژوهش با نتايج کوزه چيان) دست نتايج به

 هستند. قبول مورد اخالقي نظر از که هستند بازاريابي های تصميم گرا اخالق بازايابي ديگر عبارتي ( همخواني دارد. به2019اسکات)

 ضروريات فروش از بازار در اخالق وجود شود. شامل را بازاريابي های بخش ی همه تواند مي گرا اخالق بازاريابي های اين تصميم

 به گرا اخالق بازاريابي خالصه به طور.دارد توجه بازاريابي فرايند در بازاريابي اخالق از استفاده به گرا اخالق بازاريابي واقع در .است

 دارد. اشاره اخالق نظر نقطه از بيبازاريا مسائل فلسفي بررسي

 

 مداری.  گرا، باشگاه تندرستي، مشتری بازاريابي اخالق کلمات کليدی:
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Abstract 

 

The purpose of this study was the role of ethical marketing in attracting customers to health clubs in 

Tehran. The statistical population of this study consists of all female athletes receiving sports services in 

the existing fitness and fitness clubs in Tehran. 196 samples were selected by simple random sampling 

method which was distributed in order to consider different aspects of research in order to provide 

appropriate quality of 200 questionnaires. Finally, 196 questionnaires were examined. The sample size of 

the statistical population of the research was done using digital marketing questionnaire (Ekhtiaraddin, 

1397), the second marketing ethics questionnaire of Iraj Fallah Khorshidi (1396) and the third 

questionnaire entitled Business Prosperity (Khoshintin, 1397). This questionnaire consists of four general 

questions including: age, level of education and duration of use of sports services and records of activities 

in the field of sports and specific questions related to research hypotheses; At the end of the questionnaire, 

a section is provided to provide feedback or suggestions from respondents. The mentioned questionnaires 

had the necessary reliability according to Cronbach's alpha test. All statistical operations were performed 

using SPSS software version 23. 

The results of multiple linear regression test also showed that among the components of ethical marketing, 

the variable of normative marketing ethics has the most positive effect on attracting customers to health 

clubs. The results for this variable show that 0.406 change in this variable creates a unit change in the 

dependent variable. The second positive effect has analytical marketing ethics. The effect of this variable 

is 0.402. That is, 0.402 change in this variable includes a change unit in attracting customers to health 

clubs. 

The results showed that there is a positive and significant relationship between ethical marketing and 

attracting customers to health clubs. The results obtained in this study are consistent with the results of 

Koozehchian (1398), Safari (1398), Nasr Esfahani (1398), Marx (2019) and Richard Scott (2019). In other 

words, ethical retrieval is marketing decisions that are ethically acceptable. These ethical marketing 

decisions can cover all areas of marketing. 

 

Keywords: Ethical Marketing, Health Club, Customer Orientation. 
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 شناخت راهبردهای ترويج ورزش همگاني در نيروهای رزم جمهوری اسالمي ايران

 

 3، راحله سلطاني2، علي خزائي1*احمد محمودی

 .تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران استاديار گروه مديريت ورزشي، دانشکدة. 1

 . کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبائي2

 . کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه تهران3

 

 چکيده

اء ببخشد، ارتق تواند کيفيت زندگي اشخاص و جوامع را بهبود ببخشد، شمول اجتماعي رامشارکت در ورزش ميهدف: مقدمه و 

نفس اشخاص را افزايش دهد و افق فکری را  سالمتي را بهبود ببخشد، با رفتارهای ضد اجتماعي مقابله کند، اعتماد به نفس و عزت

مفيد  . ورزش در نزد بسياری از افراد جامعه در ذات خود فعاليتي ارزشمند، مثبت و(1395)حفظ اللسان، بسط و گسترش دهد 

يد ورزش در بعد نظری به بعد عملي نيز با مشارکت ورزشي يرود که اعضای جامعه ضمن تاشود و بدين لحاظ، انتظار ميارزيابي مي

گذارده و فاصله ميان نظر و عمل را به حداقل برسانند. مشاهدات تجربي حاکي از آن  های فيزيکي بر اين نظريه صحه و انجام فعاليت

های قبل رشد محسوسي داشته است؛ اما اين رشد در مقايسه با های ورزشي مردم در مقايسه با سالما مشارکت است که در جامعه

قره، ) طلبدهای بيشتری را ميهای ورزشي مردم ساير کشورها قابل مالحظه نيست و رسيدن به سطح مطلوب، تالشمشارکت

باشند که برنامه ريزی خاص در جهت اين منبع از  يروی انساني به عنوان بازوان اصلي اين نيرو ميدر نيروهای مسلح، ن .(1383

جهت  تواند در ارتقاء توان رزمي نيروهای مسلح مفيد باشد و بتواند در باشد. که اين خود مي ترين اقدام الزم در اين سازمان ميمهم

به سوی ورزش و  کارکنان نظاميگرايش بنابراين . (1394طلب و همکاران،  سعادت)دستيابي به رسالت نيروهای مسلح اثرگذار باشد 

هايي بپردازند که سبب دهد که به بررسي روشگردد مديران و مسئولين را به اين سمت سوق ميحاصل مي آنفوايدی که از 

شناخت راهبردهای ترويج ورزش همگاني در نيروهای ش حاضر لذا هدف پژوه .گرددکنندگان در ورزش همگاني ميافزايش شرکت

 رزم جمهوری اسالمي ايران است. 

 یجامعه آمار .استفاده شد که در جهت انجام آن از تحليل اکتشافي های کيفي بود روش پژوهش حاضر از نوی پژوهشتحقيق:  روش

 مديران و مسئوليننخبه و صاحبنظر و  يعلم اتيه یاعضاشامل خبرگان آگاه به موضوی پژوهش بودند که اين افراد شامل  قيتحق

نفر به عنوان نمونه تحقيق  17ها به صورت هدفمند و تا رسيدن به مرحله اشبای نظری تعداد  ورزش نيروهای رزم بود. نمونهحوزه 

ها را مصاحبهو رسيد های عميق با خبرگان، به نقطه اشبای نظری و انجام مصاحبه ماه هشتمحقق طي يک پروسه مشخص شدند. 

. کليه روند تجزيه و رفتيانجام پذ ينشيو گز یباز، محور یسه مرحله کدگذارها از طريق تجزيه و تحليل داده به اتمام رسانيد.

 گرفت.انجام  MAXQDAافزار نرمتحليل داده های تحقيق حاضر در 

کد باز  32بردهای توسعه ورزش همگاني در بين نيروهای رزم به های پژوهش نشان داد که راه های نمونه ا: نتايج تحليل دادهه يافته

 بندی شدند که در در جدول زير به تفضيل نشان داده شده است.  مقوله محوری دسته 6و 
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 راهبردهای ترويج ورزش همگاني در نيروهای رزم جمهوری اسالمي ايران  یگذار کد: 1جدول

 مفهوم مقوله کد باز

 (1) مسلح یروين رد يورزش سرانه شيافزا

 (2) رانيمد توسط کارکنان یساز آزاد

 (1) هاواحد تمام در رانيمد یسازوکارها

 (2) کارکنان خانواده یبرا برنامه

 ی محور برنامه

 راهبردها

 (1ي )جسمان يآمادگ یهاکالس یبرگزار

 (3) ورزش به نسبت کارکنان نگرش رييتغ

 (1) رانيمد و کارکنان دانش دادن شيافزا

 (1ي )درمان ورزشجاد نگرش اي

 (2) خانواده ش دانشيافزا

 (2) ورزش یايمزا يآموزش کارگاه یبرگزار

 (1) ورزش از کارکنان یساز آگاه

 ي بخش يآگاه

 (1) ع يترفاعطای  شرط، کارکنان يجسمان يآمادگ

 ( 2ي)ورزش البسه یاهدا

 (1)ورزش از نيمسئول تيحما

 (1ي)رونيب و يدرون یهاقيتشو شيافزا

 (1) کار ساعات شيافزا يزشيانگ عوامل

 (1)کارکنان یهازهيانگ ييشناسا

 (1دادن مرخصي به بانوان)

 (1دادن اضافه کاری به آقايان )

 ي زشيو انگ يتيحما یها برنامه

 (1) دانشگاه تگانسبازنش اديالمپ

 (2) کارکنان یهاخانواده اديالمپ

 (2) کارکنان نيب مسابقات یبرگزار

 (1ورزشي بين کارکنان) اديمپال یبرگزار

  مسابقات یبرگزار
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 مفهوم مقوله کد باز

 (1) سالم يزندگ بخشي از ورزش

 (2) سالم يزندگ سبکترويج 

 (1) سالم يزندگ جاديا در خانواده يهمراه

 (1) خانواده در سالم هيتغذ

 (2ي )خانوادگ یکوهنورد و ييمايراهپ یها برنامه یبرگزار

  فعال يسبک زندگترويج 

 

 (1ي)ورزش همگان نظارت بر گسترش

 (1)دانشگاه بر ورزش رئيسنظارت 

 (1ي)ميت يابيارز

 (2) در دانشگاه يبخش نيب يابيارز

 نظارت و ارزيابي 

 

 

ی، محور بايستي راهبردهايي در حوزه برنامه توسعه ورزش همگاني نيروهای رزم جمهوری اسالمي ايران؛ ميدر مسير گيری:  نتيجه 

ي اجرايي گردد. توجه ابيو ارز نظارتو فعال  يسبک زندگ جيترو، مسابقات یبرگزاري، زشيو انگ يتيحما یها برنامهي، بخش يآگاه

 رانيمد یسازوکارها، رانيکارکنان توسط مد یساز آزاد، مسلح یرويدر ن يسرانه ورزش شيافزابه راهبردهای شناسايي شده شامل 

 شيافزا، نگرش کارکنان نسبت به ورزش رييتغي، جسمان يآمادگ های سکال یبرگزار، خانواده کارکنان یبرا برنامهها، در تمام واحد

، ورزش یايمزا يکارگاه آموزش یبرگزار، دانش خانواده شيافزاي، نگرش ورزش درمان جاديا، رانيدادن دانش کارکنان و مد

، از ورزش نيمسئول تيحماي، البسه ورزش یاهدا، عيترف یکارکنان، شرط اعطا يجسمان يآمادگ، کارکنان از ورزش یساز آگاه

نيروهای  های خانواده اديالمپ، کارکنان های زهيانگ ييشناسا، ساعات کار شيافزا يزشيانگ عواملي، رونيو ب يدرون های قيتشو شيافزا

، مسال يسبک زندگ جيترو، سالم ياز زندگ يبخش ورزش، کارکنان نيب يورزش اديالمپ یبرگزارنيروها،  نيمسابقات ب یبرگزاررزم، 

بر  نظارتي، خانوادگ یو کوهنورد ييمايراهپ یها برنامه یبرگزار، سالم در خانواده هيتغذ، سالم يزندگ جاديخانواده در ا يهمراه

تواند زمينه جهت توسعه ورزش همگاني نيروهای رزم  مي بر ورزش فرماندهان نيروهای مسلح نظارتي، گسترش ورزش همگان

 مايد.جمهوری اسالمي ايران را فراهم ن

 

 ورزش همگاني، نيروی رزم، نيروی مسلح، راهبرد.  کلمات کليدی:
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Abstract 

The aim of this study was to identify strategies for promoting grassroots sports in the combat forces of the 

Islamic Republic of Iran. The method of the present study was qualitative research in which exploratory 

analysis was used. The statistical population of the study included experts aware of the subject of the 

research, who included elite and expert faculty members, managers and officials in the field of sports of 

the combat forces. The samples were purposely selected and 17 people were identified as the research 

sample until the theoretical saturation stage. During an eight-month process and conducting in-depth 

interviews with experts, the researcher reached a theoretical saturation point and completed the 

interviews. Data analysis was performed through three stages of open, axial and selective coding. The 

whole process of data analysis was performed in MAXQDA software. The results of data analysis of the 

research samples showed that the strategies for the development of public sports among the combat forces 

were classified into 32 open codes and 6 central categories, which are shown in detail in the table below. 

In the development of public sports of the combat forces of the Islamic Republic of Iran.  

 

Keywords: Sport For All, combat force, military forces, strategy. 
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 ساواته( -ارتباط تسهيم دانش با توانمندسازی منابع انساني در کارکنان فدراسيون ورزش های رزمي )موی تای 

 محمدهادی اله قلي زاده

 

 چکيده

هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط تسهيم دانش با توانمندسازی منابع انساني در کارکنان فدراسيون ورزش های رزمي )موی 

جامعه آماری اين پژوهش را کليه کارکنان انجمن های بود. روش تحقيق حاضر همبستگي از نوی پيمايشي است. ساواته(  -تای 

نفر تعيين گشت.  100نفر( در فدراسيون ورزش های رزمي تشکيل مي دهند. حجم نمونه نيز برابر با  100موی تای و ساواته )

( استفاده شد. تجزيه و 2005( و پرسشنامه توانمندسازی وان )1389)جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مديريت دانش همتي 

نتايج نشان داد   انجام شد. SPSSتحليل آماری داده های پژوهش نيز بر اساس آزمون همبستگي پيرسون و با بکارگيری نرم افزار 

 معني داری وجود دارد.  که بين تسهيم دانش در کارکنان با ميزان توانمندسازی در آن ها در سبک موی تای ارتباط

 

 تسهيم دانش، توانمند سازی، منابع انساني، موی تای، ساواته :کلمات کليدی

 

 منابع

گانه  22تبيين رابطه ميان تسهيم دانش و توانمندسازی نيروی انساني در مناطق (. 1396) تمادی، ا و منصوری، ماع .1

 تهران شهرداری تهران،کنفرانس مديريت و علوم رفتاری،

بررسي رابطه بين ميزان مشارکت کارکنان در تصميم های سازماني "(. 1388مقلي زاده، س؛ برقعي، ر و زارعي متين، ح. )اما .2

 .35-56، صص 19، شماره 7، مديريت فرهنگ سازماني، سال "و توانمندسازی آنان در شرکت مخابرات استان مازندران

3. Grant, RM. (2014).  knowledge theory, knowledge Management journal, Vol.47, p: 132- 151. 

4. Gupta, N. D. (2016). An overview of knowledge management. Knowledge management: 

concepts,Methologies, Tools, and applications. 
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 اوقات فراغت کودکان در ايام کرونا )فرصت ها و تهديد ها(

 

 زهرا علم

 يت ورزشي دانشگاه ازاد اسالمي واحد رودهناستاديار مدير

 

 چکيده

بهينه سازی اوقات فراغت در کودکان مي تواند منجر به استعداديابي و شکوفايي خالقيت ها، تقويت مهارت های کودکان، افزايش 

تي، رشد توانمندی ها و ظرفيت های ارزشمند در زمينه های مختلف ورزشي و هنری و  شکل گيری ويژگي های مثبت شخصي

ساعت  24عقلي، روحي و بدني و اجتماعي شود. اما شرايط ويزه زندگي در دوران پاندمي کرونا تاثيرات منفي بر نحوه گذران اوقات 

بررسي تحقيقات  شبانه روز کودکان گذاشته است که مي تواند تهديدی برای سالمتي روحي و جسمي آنها در  حال و آينده باشد. 

که پيامد های اين بيماری شامل کاهش فعاليت بدني، افزايش فعاليت های بي تحرک و اختالالت در خواب مرتبط نشان مي دهد 

(. همچنين قرنطينه خانگي و نبود فضای گذران اوقات فراغت در خارج از خانه مي تواند منجر  2020؛  بيتز، 2020مي باشد)گوان، 

ب، ترس، اختالالت در خواب، مشکالت رفتاری، تحريک پذيری، اختالل به پيامدهای روانشناختي مانند احساس ناامني، اضطرا

(. اين پيامدها نه تنها مي تواند 2020؛ دانتون، 1399استرس پس از آسيب و وسواس فکری و عملي در کودکان شود)چوبداری، 

رهای تبديل اين تهديد ها به راهکا عوارض و هزينه های فردی ايجاد کند بلکه  خانواده و جامعه را دچار مشکل خواهد کرد. 

فرصتي برای غني سازی اوقات فراغت کودکان مي تواند شامل تغيير رويکرد اوقات فراغت در جهت فراگيری مهارت های زندگي، 

آگاهي از مدل های موفق در زمينه غني سازی اوقات فراغت کودکان در دنيا، تعيين استانداردهای الزم جهت تدوين برنامه های 

فراغت کودکان، تدوين و اجرای برنامه هايي جهت پيشگيری، آموزش و مداخله موثر والدين و در نهايت سنجش ميزان اوقات 

 اثربخشي فعاليت های نهاد های مختلف در زمينه اوقات فراغت کودکان باشد

 

 19اوقات فراغت، کودکان، کوويد  کلمات کليدی:
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Abstract  

Optimizing leisure time in children can lead to talent identification and flourishing of creativity, 

strengthening children's skills, increasing valuable abilities and capacities in various fields of sports and 

art and the formation of positive personality traits, intellectual, mental and physical development and Be 

social. But living conditions during the Corona pandemic have had a negative impact on the way children 

spend their 24 hours a day, which can be a threat to their mental and physical health now and in the future. 

Related research shows that the consequences of this disease include decreased physical activity, 

increased sedentary activity and sleep disorders (Guan, H, 2020; Bates, 2020). Also, home lockdown and 

lack of space to spend leisure time outside the home can lead to psychological consequences such as 

feelings of insecurity, anxiety, fear, sleep disorders, behavioral problems, irritability, post-traumatic stress 

disorder and obsessive-compulsive disorder in children. (Dunton, G, 2020; Chobdari, 2020). These 

consequences can not only cause individual complications and costs, but also cause problems for the 

family and the community. Strategies to turn these threats into an opportunity to enrich children's leisure 

time can include changing leisure approach to learning life skills, awareness of successful models in 

enriching children's leisure time in the world, setting the necessary standards for developing Children's 

leisure programs, formulating and implementing programs for prevention, education and effective 

intervention of parents and finally measuring the effectiveness of the activities of various institutions in 

the field of children's leisure. 
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 های فرهنگي در محيط ورزشمطالعه کجروی

 

 3، علي افروزه2، صفورا صباغيان راد1محمد پورکياني

 .استاديار مديريت ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي،1

 ستاديار گروه تربيت بدني دانشگاه قم،.ا2 

 .دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه تهران3 

 چکيده:

شود و اگـر بـرای معرفـي رفتارهـای مناسـب و شايسـته و همچنـين        مقدمه: همواره زندگي انسان ها با قواعد و هنجارها هدايت مي

مان غرق در آشوب مي شـد. بـا اينحـال، بـا نگـاه      زندگي اجتماعي ها ورفتارهای نامناسب و ناشايست هيچ قواعدی نداشتيم، فعاليت

کننـد، تخطـي و سـرپيچي از قـوانين     کردن به دنيای اطراف خود متوجه خواهيم شد همان قدر که مـردم از هنجارهـا پيـروی مـي    

 افزايش رو به جوانان در خصوص به و جامعه در فرهنگي هایکجروی است داده نشان اخير شود. تحقيقاتاجتماعي نيز مشاهده مي

  امنيـت  و اجتمـاعي  انسـجام  کـاهش  بـرای  تهديدی تواند مي که است گرفته شکل مقبولي غير رفتارهای اخير های سال در و است

. اسـت  خـويش  کليت در جامعه از بازتابي ورزش که کنند مي استدالل چنين غالباً اجتماعي علوم همچنين محققان. باشد اجتماعي

-مي رفتارها اين بروز ورزش، ماهيت به توجه با البته. باشيم ناهنجاری رفتارهای چنين شاهد نيز ورزش در که است بديهي بنابراين

تاکنون تحقيقات بسياری در زمينه ونداليسم، فحاشي، اغتشـاش، آشـوب و ... در زمينـه رشـته هـای تخصصـي        .باشد شديدتر تواند

 محدوديت هايي چون در حصار يک رشته ورزشي خـاص بـودن و يـا در محـدوده     ورزشي انجام شده است، اما اين تحقيقات معموال

های فرهنگي در محيط های  يک رفتار ضدفرهنگي خاص بودن قرار داشته و نتوانسته اند نگرشي وسيع و عميق درباره انوای کجروی

ميق درصـدد اسـت خالءهـای موجـود در     ها به دست دهند. بنابراين تحقيق حاضر با مطالعات تئوريک وسيع و ع ورزشي تمام رشته

هـای فرهنگـي در ورزش ارائـه    تحقيقات قبلي را پر کرده و نمايي کلي و همه جانبه از فهرست، علل و راهکارهـای کنتـرل کجـروی   

 نمايد.  

گيـرد.  يباشد که تحت تاثير عوامل متعددی قرار مکجروی فرهنگي در ورزش، فرايندی اجتماعي، تعاملي و پيچيده مي شناسي:روش

بنابراين واقعيت در اين تحقيق در دل اجتمای نهفته شده است؛ لذا برای دستيابي به حقيقت در اين پژوهش از روش کيفي استفاده 

گيـری  کنندگان در اين پژوهش با اسـتفاده از نمونـه  مشارکت ای برای اين مطالعه انتخاب گرديد.رويکرد نظريه زمينههمچنين شد. 

گيری انتخاب شدند.بر اين اساس، گيری همگون و در عين حال با رعايت حداکثر تنوی نمونهرفي و با رويکرد نمونههدفمند و گلوله ب

ها و تيم ها و ادارات ورزشـي، ليـدرها، ورزشـکاران و مربيـان، تـيم      صنف مختلف از جمله مديران و مسئوالن ورزشگاه 10نفر از  25

اداران، پيشکسوتان ورزشي، اسـاتيد دانشـگاه و صـاحب نظـران و متخصصـين فرهنـگ و       داوری، پليس ورزشگاهها، تماشاگران و هو

اين حوزه به عنوان نمونه در اين تحقيق در نظـر  های ورزشيورزش، خبرنگاران، گزارشگران، عکاسان، روزنامه نگاران، پرسنل محيط

هـای  وای پنهان استفاده گرديـد. ابـزار جمـع آوری داده   از تاکتيک تحليل محت  های کيفي،به منظور تجزيه و تحليل داده. گرفته شد

جهت انجـام تحليـل محتـوای پنهـان، مـتن مصـاحبه بـا          دقيقه بود، 60الي  45پژوهش نيز مصاحبه بود که مدت هر مصاحبه بين 
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ايش اعتماد پذيری به منظور بررسي و افز انجام شد. ها نيز مطابق با مکتب گليزرکنندگان ضبط و پياده سازی شد؛ کدگذاریشرکت

 از معيارهای )لينکلن و گوبا( استفاده شد.    داده های حاصل از مطالعه در حين انجام پژوهش،

 ها: پس از کدگذاری اوليه و محوری، مدل نهايي زير ارائه شد. يافته

 

 : مدل نهايي پژوهش1شکل

، دروغگويي، درگيری، رفتارهای غيرعرفي، فساد مـالي و  گيری: نتايج نشان داد، انوای کجرويهای فرهنگي چون فحاشيبحث و نتيجه

مديريتي، نبود برنامه و قانون و مواردی از اين قبيل در ورزش کشور ما ديده مي شود که در وضعيت بحران به سر برده و با گذشـت  

از ساير کشورها باشد کـه نيـاز    همچنين به نظر مي رسد بروز ناهنجاری ها در ورزش ايران، فراتر زمان نيز در حال افزايش هستند. 

به بررسي بيشتری دارد. از طرفي پيشنهاد داده شد يکي از مهمترين اولويت ها برای کنترل کجروی فرهنگـي در ورزش، جلـوگيری   

 های فرهنگي اقدامات زير انجام پذيرد:  شود به منظور پيشگيری و مديريت کجرویاز فسادهای مالي است. بنابراين پيشنهاد مي

 زينش و انتخاب مديران سالم، متخصص، با وجدان و با تجربه و اجرای شايسته ساالریگ 

 عيب يابي و اصالح مکانيزم مديريت در سطوح مختلف ورزشي و فرهنگي 

 استفاده از تجربيات و نفوذ و پذيرش اجتماعي پيشکسوتان 
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 تقويت حس خودباوری و اميد به آينده در بين جوانان و نسل های جديد 

 ت به فرهنگ و دغدغه های فرهنگي و ارزش ها و روحيات پهلوانياهمي 

 نظارت بر رسانه های رسمي و غير رسمي چون فضای مجازی و شبکه های اجتماعي 

 توليد محتوای غني برای رسانه های رسمي و غيررسمي 

 بسترسازی حضور زنان و خانواده ها در محيط های ورزش 

 

 

 منابع: 

شـناختي رابطـه سـرمايه     مطالعـه جامعـه  (. 1397پـور صـمد، عابـديني صـمد )    رسول زاده اقدم، صمد، علي .1

( دو اجتماعي با کجروی فرهنگي )مورد مطالعه: دانشجويان کارشناسـي دانشـگاه شـهيد مـدني آذربايجـان     

 12، شماره 2فصلنامه پژوهشهای جامعه شناسي معاصر، دوره 

هـای فرهنگـي، اجتمـاعي و رفتارهـای     ش(. بررسـي گـراي  1383) سراج زاده، سيدحسين، جواهری، فاطمه .2

 نابهنجار دانشجويان دانشگاه تهران، معاونت اجتماعي فرهنگي وزارت علوم تحقيقات و فناوری

3. Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative 

research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105. 
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Introduction 

Human life is always guided by rules and norms, and if we did not have any rules to introduce appropriate 

and appropriate behaviors as well as inappropriate and inappropriate behaviors, our activities and social 

life would be drowned in chaos. 

However, by looking at the world around us, we will find out as much as people follow the norms, there 

are violations of social rules. Recent research has shown that cultural perversions are increasing in 

society, especially among young people, and unacceptable behaviors have developed in recent years that 

could pose a threat to social cohesion and social security. Also, social scientists often argue that sport is a 

reflection of society as a whole. Therefore, it is obvious that we see such abnormal behaviors in sports as 

well. However, due to the nature of exercise, the occurrence of these behaviors can be more severe. 

Although a lot of research in the field of specialized sports has been done so far such as vandalism, 

obscenity, disturbance, riots, these researches are usually limited to being within the scope of a specific 

sport or within the scope of a specific anti-cultural behavior and have not been able to provide a broad and 

in-depth view of the types of cultural distortions in sports environments of all disciplines. Therefore, the 

present study with extensive and in-depth theoretical studies seeks to fill the gaps in previous research and 

provide an overview of the list, causes and strategies to control cultural deviations in sports. 

 

Methodology 

Cultural deviance in sports is a social, interactive and complex process that is influenced by several 

factors. According to the truth in this research lies at the heart of society; Therefore, a qualitative method 

was used to achieve the truth in this study. Also, the underlying theory approach was chosen for this 

study. Participants in this study were selected using purposive sampling and snowballs and with a 

homogeneous sampling approach and at the same time with maximum sampling diversity. 

Accordingly, 25 people from 10 different classes including managers and officials of stadiums and sports 

teams and departments, leaders, athletes and coaches, refereeing team, stadium police, spectators and fans, 

sports veterans, university professors and experts and cultural experts and sports, journalists, reporters, 

photographers, journalists, sports personnel in this field were considered as examples in this research. In 

order to analyze the qualitative data, hidden content analysis tactics were used. The research data 

collection tool was an interview, which lasted between 45 and 60 minutes per interview.  In order to 

analyze the hidden content, the text of the interview with the participants was recorded and implemented. 

The coding was done according to the Glaser school. In order to evaluate and increase the reliability of the 

data obtained during the study, criteria (Lincoln and Guba) were used. 
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Results: After initial and axial coding, the following final model was present 

 

Figure 5 - The final model of the causes and solutions of cultural deviations in the sports environment 

 

 
 

Discussion 

The results showed that all kinds of cultural perversions such as obscenity, lying, conflict, unconventional 

behaviors, financial and managerial corruption, lack of programs and laws, and the like are seen in our 

country's sports which are in a state of crisis, and are increasing over time. It also seems that the incidence 

of anomalies in Iranian sports is beyond other countries which need further investigation. On the other 

hand, it was suggested that one of the most important priorities for controlling cultural perversion in 

sports is to prevent financial corruption. Therefore, it is suggested that the following measures be taken to 

prevent and manage cultural deviations: 

• Selection of healthy, professional, conscientious and experienced managers and implementation of 

meritocracy 

• Troubleshooting and improving management mechanisms at various levels of sports and culture 

• Use the experiences and influence and social acceptance of your veterans 

• Strengthen the sense of self-confidence and hope for the future among young people and new 

generations 
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• The importance of culture and cultural concerns and values and heroic spirits 

• Monitoring formal and informal media such as cyberspace and social networks 

• Produce rich content for formal and informal media 

• Laying the ground for the presence of women and families in sports environments 
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 نقش برگزاری رويدادهای ملي و بين المللي ورزشي غير رقابتي در توسعه رشته بازی و ورزش کودکان

 

 2، مليحه نعيمي کيا1امين غالمي

 : عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 2و  1

 

 چکيده:

 کودکان و نوجوانان به آوردن روی برای انگيزه ايجاد در را بسياری تأثيرات تواند مي شيورز رويدادهای مقدمه و هدف: برگزاری

دوران رزش در وبرگزاری رويدادهای ورزشي در حوزه کودکان اما مالحظات متفاوتي نسبت به سنين باالتر دارد. . باشد داشته ورزش

و به بر قهرمان سازی زودرس به دليل تمرکز و حتي والدين ربيان اکثر م .رقابتايجاد باشد نه  لذتکودکي بايد بر اساس تفريح و 

 تا چه اندازه شکست کودکاند، غافل از اينکه کنن وارد فضای جدی برد و باخت مي کودکان خود را ،دست آوردن جايگاه اجتماعي

ضوی شايد دليل کافي برای کم آنها آسيب بزند. اما اين موآينده  حتي در زندگيتواند به تخريب روحيه و شخصيت کودکان  مي

توجهي به برگزاری رويدادهای ورزشي غيرقابتي مفرح مانند جشنواره ها، کمپين ها، چالش های حضوری و مجازی برای کودکان 

نباشد. هدف تحقيق حاظر بررسي نقش برگزاری رويدادهای ورزشي ملي و بين المللي غير رقابتي در توسعه رشته نوپای بازی و 

 کان بود. ورزش کود

های  تحقيق حاضر توصيفي از نوی پيمايشي است. جامعة آماری اين پژوهش را همة اعضای هيئت علمي دانشگاهروش تحقيق: 

نفر تعيين  211تا  93گيری تصادفي بود. حجم نمونة پژوهش در بازة  دهند. روش نمونه کشور با گرايش مديريت ورزشي تشکيل مي

سؤال تشکيل شده بود. روايي پرسشنامه به لحاظ محتوايي و  29ساخته بود که از  پرسشنامة محققها  آوری داده شد. ابزار جمع

گزارش شد. به منظور تجزيه و تحليل  48/0ای تأييد شد. همچنين پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ، مقدار  سازه

 استفاده شد.  20نسخه  SPSS اده از نرم افزار آماریبا استف روش های آمار توصيفي و استنباطي وها از  داده

يافته ها: نتايج تحقيق حاظر در خصوص بررسي نقش برگزاری رويدادهای ورزشي غيرقابتي مفرح مانند جشنواره ها، کمپين ها، 

رزش در آينده، چالش های حضوری و مجازی برای کودکان از ديدگاه متخصصين نشان داد افزايش انگيزش و مشارکت کودکان به و

جلب توجه و آگاهي والدين به اهميت ورزش غيررقابتي کودکان، جلوگيری از تخصصي شدن زودهنگام کودکان در ورزش و کاهش 

آسيب های جسماني و رواني، آموزش غيرمستقيم مهارت های حرکتي پايه، امکان ارزيابي کلي والدين و مربيان از عملکرد کودک 

افزايش آگاهي مسولين به اهميت ورزش غيررقابتي کودکان و توسعه کسب و کار مربيان بازی و ورزش  در يک رويداد اجتماعي، 

 مي تواند از مزايای برگزاری رويدادهای ورزشي غيررقابتي ملي و بين المللي برای کودکان باشند. کودکان

بر توسعه جنبه های مختلف بر رشته نوپای  نتيجه گيری: برگزاری رويدادهای ورزشي غيررقابتي به شکل های مختلف مي تواند

 بازی و ورزش کودکان موثر باشد.

 

 بازی، ورزش، کودکان، رويداد ورزشي کلمات کليدی:
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The role of holding non-competitive national and international sports events in the development of 

children's active play and sports 

 

Amin Gholami
1
, Malihe Naeimikia

2 

1and 2: Sport Sciences Research Institute, Iran 

Abstract 
Organization of sports events effect on motivating children and adolescents to participate in future sports. 

Holding sports events for children, however, has different and special considerations. Childhood sport 

activities should be based on fun and enjoyment, not competition. Most educators and even parents focus 

on early heroism and gaining social status, unaware of how much children's failure can destroy children's 

morale and character even in their future live .But that may not be reason enough to pay little attention to 

fun non-competitive sports events such as festivals, campaigns, live and virtual challenges for children. 

The aim of the present study was to investigate the role of holding non-competitive national and 

international sports events in the development of children's active play and sports from experts' point of 

view. The study was a descriptive survey. The statistical population of this study consists of all faculty 

members of the country's universities in the field of sports management. The sampling method was 

random. The sample size was determined in the range of 93 to 121 experts. The data collection tool was a 

researcher-made questionnaire consisting of 29 questions. The content of the questionnaire was confirmed 

in terms of content and structure. Also, the reliability of the questionnaire was reported to be 0.84 using 

Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods 

were used using SPSS software version 20. The results showed increasing children's motivation and 

participation in sports in the future, improvement of parents' awareness about the importance of non-

competitive sports children, preventing early sport specialization, reducing children's physical and mental 

injuries, indirect training of basic motor skills, general evaluation of parents and educators about the 

child's performance in a social event, increasing awareness of high-ranking officials about the importance 

of non-competitive sports for children and business development were benefits of holding national and 

international non-competitive sports events for children. 

Keywords: Play, Sport, Children, Sport event 
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 تاثير تجربه برند و تصوير برند بر رضايت از برند مشتريان محصوالت ورزشي 

 

 4، معراج ميرزايي3، حجت اهلل کوشکي2، مهدی شريعتي فيض ابادی1اميرحسين منظمي

 ، تهران، ايراناستاديار دانشگاه شهيد رجايي، دانشکده علوم ورزشي .1

 ای، تهران، ايراناستاديار دانشگاه فني و حرفه .2

 دانش آموخته کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد رجايي، تهران، ايران .3

 دانش آموخته دانشگاه فني و حرفه ای، تهران، ايران .4

 

   چکيده

شهر تهران بود. پژوهش حاضر  به زشي تاثير تجربه برند و تصوير برند بر رضايت از برند مشتريان محصوالت ورهدف پژوهش حاضر 

جامعه از نوی همبستگي مبتني بر مدل معادالت ساختاری بود.  لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده ها  توصيفي

که با استفاده از  دهندتشکيل مي مشتريان فروشگاههای عرضه محصوالت ورزشي شهر تهران آماری پژوهش مورد نظر را کليه 

نفر بعنوان نمونه مطالعاتي انتخاب شدند که بصورت تصادفي انتخاب گرديدند. ابزار مورد استفاده در اين  410مول کوکران تعداد فر

رحيم نيا و  تصوير برند ( و2014رضايت از برند آشيبلي ) (،2010) زارانتونلو و اشميتتجربه برند پژوهش سه پرسشنامه 

توزيع برای بررسي طبيعي بودن  اسميرنوف -کلموگروفهای آماری و استباطي از آزموندر بخش توصيفي  ( بود.1391)فاطمي

روش تحليل عاملي تأييدی برای سنجش روايي سازه و سنجش برازش مدل در و پس از تاييد پايايي از  های آماری استفاده داده

و  SPSSافزار گرسيون خطي و تحليل عاملي در نرميت برای آزمون فرضيات تحقيق همبستگي ردرنهااين تحقيق به کار گرفته شد. 

تجربه برند يافته های حاصل از پژوهش نشان داد که  استفاده گرديد. 23نسخه  AMOSافزار مدل معادالت ساختاری با کمک نرم

ار وجود دارد  و ي رابطه مستقيم و معني دمحصوالت ورزشمشتريان برند  ريتجربه برند با تصو، از برند تيبرند با رضا ريتصوو 

رابطه تجربه برند و دهنده آن است که مدل رابطه تجربه برند و تصوير برند بر رضايت از برند معني دار است. لذا اين نشانهمچنين 

 از برازش کافي برخوردار است. از برند تيبرند بر رضا ريتصو

 

 برند، مشتری، محصول، ورزش.های کليدی:  واژه
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Sport as an anti-diplomatic component; Iran vs. Arab States of Persian Gulf  

 

Mahdi Shariati Feizabadi
 

Assistance Prof. in Technical and Vocational University (TVU) 

 

Abstract 

 

Iran and Arab states encounter with many problems in international sport organizations. Since Sheikh 

Nimr assassination in 2015 Saudi state, its embassy set on fire in Tehran and after that the Arab clubs 

refused to play in Iran. Many interviews by chairman of Saudi national Olympic committee, president of 

UAE soccer federation, and Iranian policy makers led to interrupting the policy and sport in Middle East 

region. This study tried to investigate how this challenge can be remove and what are the main solutions 

for having an ordinary sport relation between these states (Saudi, UAE and Bahrain) with Islamic 

Republic of Iran.  

 

Keywords: Sport, anti-diplomacy, Middle East 
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 بدني و علوم ورزشي های اجتماعي در آموزش دروس عملي رشته تربيت طراحي مدل پذيرش رسانه

 3، هيمن محمديان2، سعيد صادقي بروجردی1*عابد محموديان

 زشي دانشگاه کردستاندانشجوی دکتری مديريت ور -1

 استاد تمام مديريت ورزشي دانشگاه کردستان -2

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت بازاريابي در ورزش -3

 

 چکيده

د. نجهان وجود دار ميليارد کاربر شبکه اجتماعي در سراسر 6/3 شود که تقريباً تخمين زده مي 2020در سال، مقدمه و هدف: 

نحوه برقراری  های اجتماعي با تأثيرگذاری بر ظهور رسانهند. ميليارد نفر برس 4.41به  2025تا سال  شود اين تعداد بيني مي پيش

نبوده و از  صنعت ورزش نسبت به اين تغييرات بي تفاوت. است اجتماعي، جامعه امروز را تغيير شکل داده ارتباط و ايجاد ارتباطات

 ای، های حرفه ها، ليگ ورزشکاران، مربيان، باشگاهطوريکه،  به .(2020 ستا،استاتي) کرده است اين ابزارهای ارتباطي استقبال

 . اند استفاده کردهبرای اهداف مختلف های اجتماعي  رسانه ورزشي ازحوزه صنعت ها و ساير بازيگران  فدراسيون

 های ديجيتالي مربوط به مهارت تسلط بر های اجتماعي در صنعت ورزش، فزاينده رسانه دليل شيوی روزافزون و نقش بنابراين، به

، بيماری گرفته است. از طرف ديگرقرار های صنعت ورزش  ارکانهايي است که بيشتر مورد توجه  يکي از جنبه آنهااستفاده از 

 .بيشتر روند ديجيتالي شدن بخش ورزش شده است ها و همچنين تسريع باعث افزايش اين خواسته اخيراً، 19کوويد گير  همه

های اجتماعي  )جايي که رسانه دور های آموزش از راه گيری تحرک شهروندان، همچنين روش دليل محدوديت در همه به بعالوه،

کارل و همکاران، -)لوپز باشد های آموزشي داشته تری در زمينه نقش برجسته کنند( را فشار داده تا کننده عمل مي تسهيل عنوان به

2020).  

ای از  هستند که از طريق طيف گسترده زندگي روزمره مردم حضور دارند و عنصری ای در ايندهطور فز های اجتماعي به رسانه

که دسترسي به استفاده از آنها را  هوشمند های ها و ساعت تاپ های هوشمند، لپ تلفن ها، عنوان مثال تبلت ها )به ها و دستگاه فناوری

است که  اجتماعي انقالبي واقعي های فزاينده رسانه ، اين حضورنبنابراييرند. گ (، مورد استفاده قرار ميپذير و تسهيل مي کند امکان

جديدی هستيم که از همان  های دهد. در حال حاضر، ما شاهد رشد نسل مي ها را تغيير تعامل، ارتباط و همکاری انسان نحوه رفتار،

  .اند های اجتماعي را تجربه کرده رسانه کودکي پديده ظهور

صورت عدم ارائه  های ديجيتالي در کننده کسب مهارت خودی خود تضمين ديجيتال به متولد شدن در يک جامعه با اين وجود،

 است که دروس جهاني بدون مرز را ايجاد کرده، عالوه بر اين، پيشرفت اينترنت .(2020 )کارا و همکاران، خاص نيست های آموزش

گير  بيماری همه دوران ويژه در اين مسئله بهنيستند.  شوند، ميآن آموزش داده در  طور سنتي لزوماً محدود به فضای فيزيکي که به

توجه به تعطيلي  های آنالين و ديجيتال با استفاده از فرمت ، تغيير به سمت آموزش باشرايط ايندر نگران کننده است، ، 19کوويد 

های  در زمينه مديريت ورزش، سازمان. است گسترشدر حال  "از راه دور" آموزش و يادگيری  های شکلها،  مدارس و دانشگاه

های ارتباطي خود  استراتژی های تجاری و های اجتماعي را در مدل رسانه های مختلف صنعت ورزش با موفقيت در شاخه مختلف

ورزشکاران و  ها، ليگای و  های ورزشي حرفه تيم ،زمينه نهادهای حاکم بر ورزش  هايي از موارد اخير، مطالعات در نمونه .اند گنجانده

را تحت تأثير قرار نهادهای دانشگاهي  و اساتيد، جوياندانشتعامل  در چارچوب دانشگاه، ورود اينترنت شيوهاست.  های ورزشيبرند

                                                           

                                                                   a.mahmoudian@hum.uok.ac.irه مسئول: عابد محموديان، . نويسند1

mailto:a.mahmoudian@hum.uok.ac.ir
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های اجتماعي  مجازی يا رسانه های يادگيری ابزارهای ديجيتالي مانند محيط موسسات آموزش عالي از پذيرش اين داده است.

  .(2020 )کارا و همکاران، اند دهاستقبال کر

 به تشويق -1؛ کاربرد بالقوه ، گرينهاو و چاپمن سهدرس کالس امر آموزش و اجتماعي در های در مورد مزايای معرفي رسانه

جوهری . همچنين، اند را بيان کردهدرس  کالس برایهای اجتماعي  مشارکت مدني از رسانه -3ايجاد جامعه و  2 -يادگيری فعال، 

 . درشده استداده  آموزش انبه آنبا همان روش که  روشي آموزش دهند جويان بانبايد به دانش فعلي اساتيداظهار داشته است که 

دانشجويان ديجيتال شده عاليق  تا بابکار گيرند  ،خواهند بوميان ديجيتال مي يادگيری را کههای جديد فرآيند  آنها بايد شيوه عوض،

در مقايسه با  های اجتماعي در متن دانشگاه که ادغام رسانه ( اظهار داشت 2014اوبويل ). داشته باشند مطابقت بيشتری امروزی

های رسمي  پروفايل ها در حال حاضر از طريق اکثر دانشگاه ای کندتر است. بعالوه، اگرچه حوزه حرفه های اجتماعي در معرفي رسانه

 راه درازی در پيش استيا يوتيوب( حضور دارند، اما هنوز  ثال، فيس بوک، توييترعنوان م اجتماعي )به ایه ترين رسانه در محبوب

ارائه ( با 2019کارل و همکاران )-در تحقيقي ديگر، لوپز . های دانشگاه شوند زندگي روزمره کالس طور مثمر وارد که اين ابزارها به

مفيدی را برای  دانشگاه، بينش های در پويايي دورهلينکدين( ؛ های اجتماعي )به عنوان مثال رسانه پذيرش يک راهنمای دقيق برای

دانش انضباطي  با التحصيالني استخدام فارغخواستار صنعت ورزش کارفرمايان که  دادند. همچنين، از آنجاييجامعه آموزشي ارائه 

سازی  آماده بنابراين،(، 2010 اجتماعي هستند )يورک، های مهارت در مديريت و استفاده از رسانه خاص يا تخصص فني و همچنين

کار  دهد با موفقيت به بازار امکان مي نبه آنا ها که ها و شايستگي مجموعه مهارت باالترين در مرحله آموزشي با جوياندانش

  .شود ايجاد شغل مي های شغلي يا کارآفريني و باعث افزايش فرصتزيرا دسترسي پيدا کنند، امری ضروری است 

گسترش همچنين،  .مديريت ورزشي وجود دارد مورد تأثير اين ابزارها در حوزه آموزش بود مطالعات جامع دربا اين وجود، کم

ها و  فرصت شود، که هم در محيط آموزشي مي آنهادر زندگي بشر منجر به حضور روزافزون  های اجتماعي و ميزان ادغام آن رسانه

، مطالعات يورزشهای  رشتهآموزش  . با اين حال، در زمينههمراه داشته است به ورزش دانشگاهي هايي را برای کل جامعه هم چالش

تا  فراهم کند استادانبرای  هايي را مطالعات کمي وجود دارد که راهنمايي عالوه بر اين، .هنوز محدود است های اجتماعي رسانه

های  بر درگيری رسانه پژوهشاين  . بنابراين،بکار گيرنديادگيری -ياددهي های مختلف فرايند های اجتماعي را در زمينه رسانه

های  احتمالي رسانه بندی و کاربرد همچنين پيشنهادی برای طبقه مديريت ورزشي متمرکز است و تدريس دروسدر  اجتماعي

تلقي  مناسب تدريس دروس مديريت ورزشيکاری آنها برای معرفي آنها به / های آموزشي ها و پتانسيل دليل ويژگي بهکه اجتماعي 

دليل عدم تجربه، تدريس  بدني در کشور به های تربيت ها و گروه . شکي نيست مهمترين چالش، دانشکدهدهد ارائه مي، شود مي

های اجتماعي در آموزش دروس  لذا، هدف از پژوهش حاضر، طراحي مدل پذيرش رسانهصورت مجازی بود.  های عملي به رشته

گيرند که  اساتيد و دانشجويان از کجا ياد مي -1است. سواالت پژوهش به اين قرار هستند: بدني و علوم ورزشي  عملي رشته تربيت

 های توانند رسانه مي اساتيديادگيری، - ای از فرايند ياددهي در چه مرحله -2و  استفاده کنند؟ های اجتماعي به درستي از رسانه

موفقيت يادگيری و که شانس  های حرفه ای را افزايش دهند تا توسعه مهارت های تدريس خود بگنجانند اجتماعي را در شيوه

 ؟ دهد افزايش ميان را در آن جوياندانش

 روش تحقيق:   

در  کارآمد بسيار هایروش از مضمون، يکي روش تحقيق حاضر، از نوی تحقيقات کيفي و به صورت تحليل مضمون انجام شد. تحليل

 يک يا مصاحبه ها )تعدادیداده در الگوهای )مضامين( موجود دادن گزارش و ليلتح شناسايي، برای روش است. اين کيفي تحليل

 موجود، پيش از نظری يک چارچوب به کيفي هایروش ساير برخالف تحليل مضمون  (.2006رود )بران و کالرک، مي متن( بکار

 در موجود الگوی مفهوم و معني حدی، و تا است تحقيق سئواالت و هاداد درباره مهمي اطالعات تِم مبين يا مضمون نيست. وابسته

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتيد دانشگاهي خبره در حوزه  (.1390عابدی جعفری، )دهدمي نشان ها راداد از ایمجموعه

گيری تا مونهها استفاده شد و نگيری هدفمند برای مشخص کردن نمونهرسانه و ارتباطات، بودند. در اين پژوهش از روش نمونه
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دليل شرايط  مرحله اشبای نظری صورت گرفت. برای دستيابي به سواالت تحقيق، از مصاحيه نيمه ساختار يافته استفاده شد. به

نفر  7صورت تصويری انجام شدند. در نهايت با  ها در فضای آنالی و در شبکه اجتماعي واتساپ و به موجود و عدم دسترسي، مصاحبه

ها بندی دادهها از تکنيک کدگذاری و طبقهها صورت گرفت. جهت تجزيه و تحليل دادهعميق گردآوری دادهاز طريق مصاحبه 

 است. 7/0بود که باالتر از آستانه  76/0استفاده شد. درصد توافق کاپا کوهن برابر با 

 . اطالعات فردی و سوابق ورزشي نمونه های تحقيق1جدول

 دانشکده شغل جنسيت  نام و نام خانوادگي  

 ورزشي  هيأت علمي مرد ح. ق

 غير ورزشي هيأت علمي مرد آ. ز

 ورزشي هيأت علمي زن س.م

 ورزشي هيأت علمي مرد م. ح

 غير ورزشي هيأت علمي زن م. ت

 ورزشي هيأت علمي زن ی. م

 غير ورزشي هيأت علمي مرد ص. د

 يافته ها: 

دست آورد و سپس بر اساس سواالت تحقيق  درک کلي نسبت به کدهای اصلي بهها کرد تا ابتدا محقق اقدام به خواندن مصاحبه

واحدهای  ها براساسعبارت تری در فرآيند تحقيق دارد و در ادامهها نتايج ثمر بخشگيری از آنکدهايي را استخراج کرد که بهره

 که ها داده در کشف شده هایبراساس پديده کدها ناي بعد مرحلة در شوند. ضميمه آنها به کدها مفاهيم تا شدند بندیدسته معنايي

 مرتبط کدهايي به مجدداً به دست آمده هایمقوله سپس .شوند بندیدسته شود،مي مربوط تحقيق هایپرسش به مستقيم طور به

 يادآوری به که شدند مقوله محتوای نمايانگر بارزی شکل به کدها اين مرحله، بودند. در قبل مرحلة کدهای از ترانتزاعي که شدند

 مقوالت برازندة و معرف لحاظ هر از که عناويني تا است شده سعي کدها برای نام و تهية عنوان برای کند.مي کمک مقوله مرجع

  انتخاب شود. است، خود
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 : مدل مفهومي پژوهش1شکل شماره 

 نتيجه گيری:

 های مختلف فرايند اجتماعي را در زمينه های د رسانهنتوان مي ورزشيي و علوم بدن اساتيد و مدرسين دروس عملي رشته تربيت

برای تقويت لينکدين يک گروه خصوصي  برای به اشتراک گذاشتن محتوا ويوتيوب از عنوان مثال، استفاده يادگيری )به -دهيياد

 تبادل محتوا از برنامه درسي فيسبوک برای استفاده از يک گروه خصوصي عنوان مثال، کالس( يا برای يک هدف خاص )به انسجام

، مشخصات دانشجويان و ترمطول  ها و اهدافي که بايد در نظر گرفتن ويژگي با در اساتيد و مدرسينضروری است که بهره ببرند. 

. نتايج ار دهندهای خود قر کالسپويايي  ای اجتماعي را دره پيدا کنند، رسانه توانند به آنها دسترسي تکنولوژيکي که مي منابع

 تواند در چند دشته زير بيان داشت. پژوهش حاضر را مي

فضاهای مشترک برای اساتيد و دانشجويان  هايي را برای ايجاد های اجتماعي فرصت رسانهجويان: دانشاساتيد و محتوا بين توسعه 

 ای از دهند طيف گسترده اجازه مي ماعيهای اجت دهد. رسانه درسي ارائه مي به اشتراک گذاشتن مطالب مرتبط با برنامه برای

راحتي  را به، ها يا صدا( که مکمل آنچه در کالس مشاهده شده است عکسها،  اف دی پيها، اسناد،  عنوان مثال، فيلم به) ها پرونده

صي جايي که ايجاد فضاهای خصوامکان  فيسبوک و مودل، لينکدين عنوان مثال های اجتماعي )به حقيقت، رسانه در .مبادله کنيد

گذاری  دنبال به اشتراک بيشتر به های اجتماعي کنند. ساير رسانه را فراهم مي، اشتراک گذاشت توان محتوای چند بستر را به مي

،  ساوندکالودعنوان مثال؛  های شنيداری )به اينستاگرام، پينترست و فيکر(، فايل فايل خاص مانند عکس )به عنوان مثال، های قالب

 عنوان مثال؛ يوتيوب و ويمو( هستند.  ها )به يا فيلم (اسپاتيفای

کالس در ساعات  شود تجربه آموزشي فراتر از اجتماعي باعث مي های اين قابليت رسانه: کالسو جامعه  توسعه انسجام گروهي

ترم  خاص برایگروه با ايجاد فضاهای اختصاصي  امر ضمن ايجاد گزينه ايجاد احساس تعلق به غيرآموزشي گسترش يابد. اين
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های خوبي  گزينهفيسبوک يا لينکدين  کند. از اين نظر، يادگيری ايجاد مي -پذيری بيشتری در روند ياددهي ، انعطافتحصيلي

های بيشتری برخوردار هستند. اگر هدف  از قابليتادمودو مثال، مودل، اسلک يا  های اجتماعي )به عنوان هستن، اگرچه ساير رسانه

 کرد. استفاده تلگرام يا واتساپ  های اجتماعي مانند توان از ساير رسانه يع به دانشجويان است، ميدستيابي سر اصلي

دهند.  مي های اجتماعي از ديدگاه يادگيری ارائه شبکه هايي است که ترين ويژگي اين يکي از جالبشجويان: توسعه محتوا توسط دان

صورت فردی يا جمعي است. از اين نظر،  شده به از طريق محتوای توليدهای اجتماعي تعامل  بدون شک، يکي از مقدمات رسانه

به درس کنند که  محتوايي را ايجاد مي جوياندهند، جايي که دانش انجام کار را ارائه مي های اجتماعي گزينه يادگيری از طريق رسانه

جويان ارزيابي مشترک با اين کار، دانش فضاهای ايجاد قابل بررسي است و با جويانو دانش اساتيدمرتبط باشد و بعداً توسط  ترم

 ،عنوان مثال )به مناسب های اجتماعي رسانه وظيفه انتخاباساتيد شوند. در اين زمينه،  يادگيری مي -قهرمان اصلي فرايند ياددهي 

نوی محتوايي را ت بهتری به تا فضا و يا فرصا بر عهده دارد تاک، توييتر و فيسبوک يا پينترست( ر ها، لينکدين، تيک وبالگ، ويکي

  .دهد مي ،کنند که دانشجويان بايد توليد

که دانشجويان عموماً در  در حالي .استجويان دانشدانش از مهمترين موارد برای توسعه  اين ديدگاه يکي ارتباط با دنيای حرفه ای:

 های از آنها ندارند. بنابراين، رسانه در مورد استفاده ای اطالعي اما از نظر حرفه های اجتماعي تسلط دارند، خصوصي از رسانه استفاده

زمينه صنعت ورزش،  به ارتباط بيشتر يا استفاده فعلي آنها در ؛ لينکدين، گوگل پالس، توييتر و اينستاگرامعنوان مثال اجتماعي )به

  .شود تقاضا مي بعداً در بازار کارکنند که  سری دانش کسب مي يک جويانمعرفي هستند. بنابراين، دانش گزينه بسيار خوبي برای

يافته  بازخورد کمي و کيفي در مورد کار توسعهشجويان دان زيرا،در زمينه آموزشي است،  ارزيابي يکي از مهمترين فرايندها ارزيابي:

ايجاد شده موقت  يابيها بايد توسعه يک مقاله ارز در کالس بنابراين، هر رسانه اجتماعي مورد استفاده .کنند دريافت ميترم در طول 

عنوان  اجتماعي )به های را ارزيابي کنند. فراتر از اين، رسانه دهد کار انجام شده اجازه مي جويانيا دانشاستاد را ايجاد کند، که به 

  .هستند دهند که کاربرد آنها ساده و بسيار مفيد های ارزيابي را ارائه مي گزينه سوکريتيو(کاهوت يا  مثال،

در  های نوآورانه را توسعه يا استفاده از روش توانند پذيری آنها، مي دليل تطبيق رسانه های اجتماعي به های نوآورانه: توسعه روش

 ها دهد. برخي از نمونه يادگيری را گسترش مي ، که هر دو فرصت آموزش ونمايندتسهيل  بدني های دروس عملي تربيت کالس

 دهند که برای دانشجويان مشترک را مي اسلک يا ترلو اجازه ايجاد فضاهای کاری ها، يادگيری مشارکتي است، جايي که ويکي

است، گزينه هايي را برای  فضاهای بازی که در آن اجزای رقابتي ضروری های اجتماعي با ايجاد عالوه بر اين، رسانه .ارزشمند است

، های نوآورانه های ديگر روش نمونه .کند فراهم ميمورد توجه خاص هستند( پينترست يا کاهوت که  های بازی )سوکريتيو، روش

به  در اينجا تيک تاک، اينستاگرامبه ميزان بيشتری و فيسبوک و واتساپ .است که در بين جوانان بسيار محبوب است سرايي داستان

های  فرصتت، رجذاب اسبسيا داستاني را توليد کنند، که برای دانشجويان توانند محتوای مي جويانکمتری، جايي که دانشميزان 

  .يادگيری را ارائه مي دهند

 های منتشر شده در دهد تا از طريق فيلم مي به دانشجويان اجازه داری پويا )کالس معکوس يا دانشجو محور( سرانجام، روش کالس

مواردی را که در کالس،  کنند تا با استفاده از وقت را در خانه تماشا ترممحتوای نظری  ها، سيستم عامليوتيوب، ويمو يا ساير 

  .يا بيشتر به محتوای داده شده بپردازيد مشکالت را حل کنندو برطرف اند،  متوجه نشده

 :مطالعات آينده برای ييها ها و توصيه نتيجه گيری، محدوديت

(. 2013)اوشيا،  ترنت هستنددانشگاه از زمان ظهور اين ها در ميان دانشجويان فراگيرترين پديده های اجتماعي يکي از در واقع، رسانه

در نتيجه، آورند.  کند، گرد هم اجتمای که يادگيری تعاملي را ترغيب مي را با تقويت احساس جويانتوانند دانش بعالوه، اين ابزارها مي

صنعت و  تکنولوژی خود را به چالش بکشند و از روندهای جديد بايد بدني و علوم ورزشي های عملي تربيت اساتيد و مدرسين رشته

 را برای زندگي فراتر از کالس با جوياندانش کند که برای تجربيات مثبت آموزشي فراهم مي هايي را آگاهي داشته باشند که فرصت

شود  های اجتماعي دارند، پيشنهاد مي رسانه ای که با توجه به پتانسيل آموزشي و حرفه .کند اتصال دانشگاه با دنيای کار آماده مي
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يادگيری  - دهيياد عنوان يک ابزار های اجتماعي به رسانه بايد در ترکيببدني و علوم ورزشي و اساتيد  ای تربيته که دانشکده

ی يکم مورد تقاضا ديجيتال تأثير بگذارد، که در قرن بيست و های طور مستقيم بر مهارت تواند به امر مي سرمايه گذاری کند. اين

  .دهستن و در حال پيشرفت مداوم بازار کار

بايد از  بدني و علوم ورزشي و اساتيد آنها های تربيت دانشکده -1: های است جنبهچند بر  بنابراين، تمرکز اصلي اين مطالعه

 ،شود آنها آموخته مي تغييرات و نيازهای کاری را در آنچه در درس که در صنعت ورزش حاصل شده آگاه باشد و اين هايي پيشرفت

ديجيتالي  های های اجتماعي کسب مهارت رسانه -2 .آماده سازدو آينده کاری ای  ا برای مشاغل حرفهر منعکس کند تا دانشجويان

های متعددی  های اجتماعي فرصت رسانه -3 .کنند صنعت ورزش بسيار از آنها استقبال مي کارفرمايانهمين  بهرا تسهيل مي کنند، 

آموزشي و و اساتيد  شبکه و تعامل بين دانشجويانايجاد  کنند، هم ميفرا بدني و علوم ورزشي دروس عملي تربيتبرای آموزش  را

در حال حاضر، تجربيات آموزشي  -4و  کنند تسهيل ميرا  ابزارهای جذاب و دوستانه برای دانشجويان ارائه و ذينفعان صنعت ورزش

 است. بنابراين، الزم است که در تجارب ودمحدبدني و علوم ورزشي  عملي رشته تربيتهای  های اجتماعي در کالس رسانه استفاده از

 . گذاشته شود تا نتايج با جامعه دانشگاهي و آموزشي به اشتراک شودجديد آموزشي سرمايه گذاری 

شده توسط  های مثبت ارائه دهد جنبه به ما امکان مي نوآورانه بايد با انجام مطالعات منظمي که مطالعات آينده و تجربيات آموزشي

تر و  روش دقيق های آموزشي و تخصصي به از ديدگاه بدني و علوم ورزشي تا عملي رشته تربيتهای  اجتماعي برای کالسهای  رسانه

صنعت کارفرمايان  نيازهای خاص که در حال حاضر توسط همان زمان، بايد مطالعات اضافي برای بررسي . درشودپذيرتر بيان  تعميم

حالي که اين  آنها انجام شود. در رمندانديجيتال در بين کا های مربوط به مهارت ایه استيهمچنين ک شود و ورزش درخواست مي

های عملي رشته  اجتماعي را در پويايي کالس های بايد رسانه بدني و علوم ورزشي تربيت های دانشکده دهد که مقاله پيشنهاد مي

حداقل دانش الزم را  ها، اساتيد ومدرسان اين کالسه آيا اين موضوی بررسي نشده است ک ، امابکارگيرد بدني و علوم ورزشي تربيت

 های وجود ندارد که ميزان فعلي ورود رسانه ای د. بعالوه، هيچ مطالعهندر کالس وارد کن با موفقيت اين ابزارها را د تا بتواندندار

وجود  اين زمينهدر  ی رسمي آموزشبررسي کند و همچنين راهنماها را ورزشيبدني و علوم  رشته تربيتهای  اجتماعي به برنامه

 .ندارد

تعميم  بدني و علوم ورزشي يعني دروس تئوری نيز دروس رشته تربيتتواند به ساير  سرانجام، موضوی مورد بحث در اين مطالعه مي

های  رسانه ادغام اين وجود، ممکن است تجربيات مثبتي در مورد پيشنهاد به آنها پرداخته نشده است، اما با يابد، که در اين

قبل در  دهد که از تجربيات موفقي را نشان مي پژوهش های ذکر شده، اين کند. با وجود محدوديترا  ها فراهم اجتماعي در کالس

داشته است. نوجود بدني و علوم ورزشي  دروس عملي رشته تربيتدر زمينه يادگيری آموزش  های اجتماعي رابطه با اجرای رسانه

کند. از آنجا  پيشنهاد مي يادگيری – ياددهيهای مختلف فرايند  زمينه های اجتماعي در بندی برای ترکيب رسانه عالوه بر اين، طبقه

به جستجوی  ، ضروری است کهاند پيدا نکردهتوسعه رشد و هنوز در  های اجتماعي وجود دارند و آنهايي که رسانه که بسياری از

بدني  برای رشته تربيت ای و آموزشي های حرفه زمينه ها در عي در صف مقدم نوآوریهای اجتما رسانه پتانسيل آموزشي بپردازيم که

 .دهند ارائه مي و علوم ورزشي
 

  بدني و علوم ورزشي. های اجتماعي، آموزش مجازی، دانشجويان، رشته تربيت رسانه کلمات کليدی:
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Abstract 

Therefore, due to the increasing prevalence and increasing role of social media in the sports industry, 

distance education methods (where social media acts as a facilitator) have been pushed to play a more 

prominent role in the field of education. In this regard, the present study was conducted with the aim of 

designing a social media acceptance model in teaching practical courses in the field of physical education 

and sports sciences. The method of the present study was qualitative research and content analysis. The 

statistical population of the present study included experts in the field of media and communications. In 

this study, purposive sampling method was used to identify the samples. Data were collected through 

semi-structured interviews with 7 people. The results showed that in 6 different areas; Content 

development between professors and students, development of group cohesion and class community, 

content development by students: development of innovative methods, evaluation, communication with 

the professional world can be used in social media in different categories to teach sports courses Benefited 

from physical and sports sciences. Therefore, faculty and lecturers of physical education and sports 

sciences departments of domestic universities should consider several important points. 1. The faculties of 

physical education and sports sciences and their professors should be aware of the advances made in the 

sports industry and reflect these changes and work needs in what is taught in their courses to prepare 

students for professional and future careers. 2. Social media facilitates the acquisition of digital skills, 

which is why they are so welcomed by employers in the sports industry. 3. Social media provides 

numerous opportunities to teach practical physical education and sports science courses, facilitate 

networking and interaction between students and faculty, and sports industry stakeholders, and provide 

attractive and friendly tools for students and 4. At present, the educational experience of using social 

media in practical classes in physical education and sports science is limited. Therefore, it is necessary to 

invest in new educational experiences in order to share the results with the academic and educational 

community. 

 

Keywords: Social media, virtual education, students, physical education and sports science. 
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 1399 سال انيپا تا 1394 سال از رانيا یها  دانشگاه در يورزش يابيبازارمديريت  درس کتب یمحتوا ليتحل

4، الهه دماوندی3محمدسياوشي 2، حسين پورسلطاني زرندی،1چهيچل ييمرتضا رايسم
 

 .دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نورکرج1

 .دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور2

 استاديار مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور  .3

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور کرج -4

 

 چکيده

ی تـرين وسـيله ارتبـاطي و مظهـر انديشـه و خـردورز      ترين و در عين حال ماندنيترين، دوست داشتنيکتاب، قديمي:مقدمه وهدف

هدف  (.1373؛ هاشمي، 1380؛ حاجي زين العابديني، 1382)ميروکيلي، رود رساني به شمار ميترين ابزارهای اطالیآدمي و از مهم

 مي باشد.  1399تاپايان سال1394از سال های ايران  کلي پژوهش، وضعيت کتب درس بازاريابي ورزشي در دانشگاه

 ابـزار . شـد  اسـتفاده  محتـوا  ليتحل روش از اجرا ريمس نظر از و( يفيک و يفيتوص) يبيترک ،یاستراتژ لحاظ از حاضر :قيتحق روش

 ايـ  تيـ نيع و خبرگـان  از يجمعـ  توسـط  یکدگذار برگه ييمحتوا و یصور ييروا. بود  یکدگذار برگه ق،يتحق ها داده یآور جمع

 یهـا  کتـاب  تمـام  شـامل  اسناد، یآمار معهجا. آمد دست به کدگذارنفرخبره  3توافق بيضر و( 89/0)اسکات يپ محاسبه از ييايپا

کتـاب   یمحتـوا  يـل تحل یبـرا  تحقيق بود مورد 33 تعداد  به يورزش علوم و يبدن تيترب طهيح در يفارس زبان به يورزش يابيبازار

ب  ارزيـابي  عنـوان کتـا   14منتشـر شـده بـه تعـداد      یکـل کتـاب هـا    ي،و علوم ورزش يبدن يتترب يطهدر ح يورزش يابيبازار یها

 ياسـتنباط  آمار و ودرصد يفراوان جداول استاندارد، انحراف ن،يانگيم شامل توصيفي آمار از استفاده با ها داده تحليل و هيتجزکردند.

 .گرفت انجام 21 نسخه SPSS و  EXEL یها افزار نرم لهيبوس اسکات آزمون و

 اسـاس  بـر  يورزشـ  علـوم  و يبدن تيترب درزاريابي ورزشي با کتب به مربوط یها داده ليتحل و جهينت از حاصل یها افتهي :يافته ها

اسـتراتژی   کتـاب  شد داده قرار يبررس مورد حوزه نيا در که ييکتابها نيب در که دهد يم نشان غير از منابع ياد شده يمنابع تعداد

تعداد منابعي غيـر از مـوارد يـاد    مورد دارای بيشترين  25بابازاريابي ورزشي که توسط ديويد شلبری و همکاران تاليف شده با تعداد 

در حيطـه تربيـت بـدني و    بازاريابي ورزشي  مورد ساير منابع در کل کتاب ها مي باشد. بين محتوای کتب درس 62شده از مجموی 

علوم ورزشي به لحاظ تعداد عکس، نمودار و جدول، تفاوت معني دار وجود داشت. وجود اين تفاوت معني دار نشـان مـي دهـد کـه     

 ب خاصي در استفاده از عکس، نمودار و جدول در بين کتاب های وجود ندارد.  چارچو

 يفارسـ  زبـان  به يورزش علوم و يبدن تيترب طهيح در يابيبازار کتاب 33 تنها 1399 سال انيپا تا که داد نشان جينتانتيجه گيری:

 ترجمـه  کتـاب  18 جمع از که است يحال در نيا. ستا ترجمه ها آن مورد 18 و فيتأل آنها مورد 15 که است افتهي انتشار رانيا در

 و جدول و نمودار ر،يتصو انوای از استفاده نيب. است شده ترجمه مختلف یها گروه توسط که داشته وجود ياصل کتاب 6 تنها شده،

 از حميـد قاسـمي   دکتـر  فيتـأل  کتـاب . دارد وجـود  یدار يمعن تفاوت ها کتاب در شده استفاده منابع نوی و منابع تعداد نطوريهم

 .  است بوده برخوردار منابع نيتر روز به و نيشتريب

  مديريت ورزشي، بازاريابي ورزشي، تربيت بدني، علوم ورزشيب اکت کلمات کليدی:
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Abstract 
Introduction & Objective: The book is the oldest, the most lovable and at the same time the most 

enduring means of communication and the manifestation of human thought and reason. And is one of the 

most important media tools (Mirokili, 2003; Haji Zin Al-Abedini, 2001; Hashemi, 1373). Target The 

general research is the status of sports marketing textbooks in Iranian universities from 1394 to the end of 

1399. Research Method: In terms of strategy, combination (descriptive and qualitative) and content 

analysis method was used. Data collection tools The research was a coding sheet. Formal and content 

validity of the coding sheet by a group of experts and objectivity or reliability of the calculation(0.89) and 

the agreement coefficient of 3 coding experts was obtained. Statistical community of documents, 

including all sports marketing books There were 33 cases of Persian language in the field of physical 

education and sports sciences. Research to analyze the content of sports marketing books in In the field of 

physical education and sports sciences, the total number of published books was evaluated as 14 books. 

Data analysis using Descriptive statistics including mean, standard deviation, frequency and percentage 

tables, inferential statistics and Scott test by software EXEL and SPSS version 21 were performed. 

Findings: Findings from the result and analysis of data related to sports marketing books in physical 

education and Sports science, based on the number of sources other than the mentioned sources, shows 

that among the books examined in this field, books Sports Marketing Strategy Written by David Shalbari 

et al. With 25 items with the highest number of non-resources Of the mentioned cases, out of a total of 62 

other sources in the whole books. Between the content of sports marketing textbooks in the field of 

physical education and sports science There were significant differences in the number of photos, charts 

and tables. The existence of this significant difference indicates that there is no specific framework for the 

use of photographs, charts and tables between books. Conclusion: The results showed that by 

 the end of 1399 Only 33 marketing books in the field of physical education and sports sciences have 

been published in Persian in Iran, of which 15 18 of them are authored and 18 of them are translated. Of 

the 18 books translated, only 6 were written by groups 18 of them are authored and 18 of them are 

translated. Of the 18 books translated, only 6 were written by groups Differently translated. There is a 

significant difference between the use of image types, charts and tables, as well as the number of 

resources and the type of resources used in books. The book written by Dr. Hamid Ghasemi has the most 

and most up-to-date sources. 

Keywords: Sports Marketing Book, Physical Education, Sports Science, Sports Management 
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Sport and Tourism in Iran 

Mohammad Rahimi 

Assistance Professor in Payame Noor University 

 

Abstract 

The need to pay attention to increasing income generation in the country on the one hand and the 

importance of paying attention to tourism, especially in sports on the other hand, makes it more and more 

necessary to pay attention to this issue. Therefore, the present study has been compiled with the aim of 

presenting a model for the development of sports tourism in international sports events in Iran (Case 

study: volleyball). The research method was mixed and the type of research was applied..The results of 

the research model show the greater importance of legal factors in the development of international sports 

tourism in Iran in the field of volleyball, with a statistic of t = 6.8. Based on the obtained results, the 

construction and equipping of special sports tourism centers and bases in the field of volleyball in 

different climatic regions of the country and efforts to pass laws to encourage and support domestic and 

foreign investors in the field of volleyball sports tourism are considered.  

Keywords: Sport, Tourism, Iran 
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 رشته فوتبالاستعداد ورزشکاران  مراحل بروز و رشد ليتحل

*اءيمحمدجواد ض
 3گوهررستمي درضايحم، 2، رحيم رمضاني نژاد1

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه گيالن -1

 استاد مديريت ورزشي دانشگاه گيالن -2

 ي دانشگاه گيالناستاديار مديريت ورزش -3

 چکيده

ترين منبع يا سرمايه انساني و ذينفعان دروني ورزش  عنوان عمده ترين موضوعات در مديريت ورزشکاران که به از مهم مقدمه و هدف:

لي های اصيکي از چالش عنوان بهاستعداديابي  باشد. شوند، شناسايي افراد مستعد در ورزش و کسب نتايج مورد انتظار مي قلمداد مي

ای که احتمال موفقيت بيشتری در آن خواهند داشت.  سوی رشته ورزش قهرماني، فرايندی است برای ارزيابي افراد و هدايت آنان به

دو گام مهم در توسعه ورزش قهرماني و از مراحل مهم مديريت منابع انساني  عنوان بهبه همين دليل فرايند بروز و رشد افراد مستعد 

 است. مراحل توسعه استعداد ورزشکاران رشته فوتبال ليتحلرخوردارند. هدف اين تحقيق، از اهميت بااليي ب

 5نظران رشته فوتبال )با حداقل پيمايشي است. جامعه آماری تحقيق، کليه صاحب _اين تحقيق، از نوی توصيفي  ي:شناس روش

برابر متغيرهای  20اسمارت پي ال اس به تعداد  زاراف نرمسازی در  سال سابقه( و نمونه آماری بر مبنای تعداد کافي جهت مدل

گويه بود که روايي  53بعد با  9انتخاب گرديد. ابزار تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته محيط استعداد و شامل  180اصلي، معادل 

و پايايي پرسشنامه  يبدن تينفر از معلمان باتجربه ترب 10و  يورزش تيرينظران و کارشناسان مد نفر از صاحب 12صوری آن توسط 

 شد. دييتأ 75/0نيز از طريق ضريب آلفای کرونباخ با مقدار 

( و 78/3استعداد )بر محيط توسعه استعدادهای رشته فوتبال به ترتيب عامل رشد  مؤثرنتايج نشان داد که در بين عوامل ها: يافته

عاملي نشان داد در عامل بروز استعداد، بعد خانواده  ( بيشترين اولويت را داشتند. همچنين نتايج تحليل57/3بروز استعداد )

 در تبيين توسعه استعدادهای فوتبال داشتند. را ريتأث( بيشترين 94/0(؛ در عامل رشد استعداد، بعد مربيان )91/0)

 تياستعداد اهم آن، نسبت به عامل بروز ازيموردن یها بستر یساز رشد استعداد و فراهم ق،يتحق نيا جيبر اساس نتا گيری:نتيجه

ی دقيق، زمينه زير برنامهتوان با خانواده و مربيان در اين دو مرحله مي ابعاداولويت اثرگذاری توجه به با  نيبنابرا ؛دارد یشتريب

 توسعه استعدادهای اين رشته ورزشي را فراهم کرد.

 

 بالاستعداد، فوت بروز استعداد، رشد استعداد، توسعه ،يابياستعداد :کليدی کلمات
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Abstract 

One of the most important issues in the management of the athletes, considered as the main source or 

human capital and internal stakeholders of sports, is to identify talented people in sports and achieve the 

expected results. Talent identification, one of the main challenges of championship sports, is a process of 

evaluating people and guiding them to the field in which they are more likely to succeed. For this reason, 

the process of emergence and growth of talented people as two important steps in the development of 

championship sports and one of the important stages of human resource management are of great 

significance. The purpose of this research is to investigate the stages of football talents development. It 

was a descriptive-survey research. The statistical society of this research was all football experts (at least 

5 years of activity in this field) and the statistical sample according to sufficient number for model in 

Smart PLS was selected 20 times the main variables equal to 180. The research tool was a researcher-

made questionnaire made by the talent environment and consists of 9 dimensions and 53 items. The 

formal validity of the questionnaire was analyzed by 12 experts in sports management and 10 experienced 

physical education teachers. The reliability of it was confirmed by Cronbach’s alpha coefficients 

(α=0.75).The results indicated that among the factors affecting the environment for football talents 

development, respectively, talent growth (3.78) and talent emergence (3.57) had the highest priority. Also 

the results of factor analysis showed that in talent emergence, family (0.91); in talent growth, coaches 

(0.94) had highest influence on the football talents development. According to the results, talent growth 

and providing its necessary context is more important than talent emergence. Therefore, considering the 

priority of the influence of family and coaches in these two stages, it is possible to provide the ground for 

the talents development in this sport with careful planning. 

 

Keywords: talent identification, talent emergence, talent growth, talent development, football 
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 ارتباط کمالگرايي با سبک تفکر و خودکارآمدی معلمان تربيت بدني استان گيالن

 2، پريسا هادی نيا1سياوش خداپرست

 استاديار، مديريت ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهيجان، الهيجان، گيالن، ايران -1

 ،گيالن،ايران راهبردی در سازمان های ورزشي، دانشکده سما، الهيجانکارشناس ارشد مديريت  -2

 

امروزه وزارت آموزش وپرورش به عنوان اولين و مهم ترين نهاد اجتماعي در توسعه، پيشرفت و دوام  فرهنگ ملي  مقدمه و هدف:

نحوی با آن در ارتباط مي باشند و  قلمداد مي شود. آموزش و پرورش از نهادهای عمده جامعه مي باشد که عمالً کل جامعه به

تواند موجب ناهنجاری رفتاری در کل  های رفتاری موجود در آن مي گردد و نابهنجاری طبيعتاً اصالح آن موجب اصالح جامعه مي

قش اصلي جامعه گردد و سالمت رواني جامعه را خدشه دار سازد. اين نظام به عنوان بارزترين نمود سرمايه گذاری نيروی انساني ، ن

(. در اين ميان نقش معلمان تربيت بدني در امر تعليم وتربيت ،رشد 1389را در زمينه توسعه هر کشوری بر عهده دارد )قاضياني،

وشکوفايي تمام ابعاد انساني وتحقق اهداف نظام آموزشي بسيار با اهميت است و نقش به سزايي در پرورش استعدادها دارند 

مطلوب در افراد،  تغييراتکند با ايجاد  که در اختياردارد، سعي مي امکاناتيت بدني با توجه به معلم تربي (.1383)مظفری،

.در سال های اخير اکثر پژوهش های روان شناسي ورزشي آموزان را به سرحد کمال برساندها را شکوفا کند و دانش استعدادهای آن

فقر حرکتي دانش آموزان سهمي عمده داشته باشند در همين راستا  به دنبال تعيين متغيرهايي هستند که در اجرای موثر کاهش

برای رسيدن به موفقيت الزم است معلمان تربيت بدني در يک وضعيت بهينه قرار داشته باشند. با اين حال نقش برخي از اين 

 - 1قرار گرفته است.)النيليمتغيرهايي رواني همچون کمال گرايي، انگيزش، اضطراب و استرس و ... در اين زمينه مورد توجه 

(.همچنين محققان به مطالعه علل و انگيزه شرکت و يا ترک فعاليت های ورزشي در دانش آموزان پرداخته اند، 2004، 2جوزف

انگيزش را مي توان به عنوان جهت و شدت تالش فرد تعريف کرد. جهت تالش اشاره به اين دارد که فرد موقعيت خاصي را جستجو 

به آن تمايل مي يابد و يا مجذوب آن مي شود. شدت تالش به اين نکته توجه دارد که فرد در يک موقعيت خاص چقدر مي کند و 

(.از آنجايي که تغيير در ميزان اعتماد به نفس موجب تغيير در انگيزش مي شود ، بنابراين معلمان 1971تالش مي کند )سيج، 

بيشتری مي کنند انگيزش بيشتری در کارهای سخت تر دارند و سعي مي کنند تربيت بدني که احساس کفايت و اعتماد به نفس 

نسبت به افراد با اعتماد به نفس کمتر اجرای بهتری را در ورزش داشته باشند. لذا يکي از متغيرهايي که ممکن هست بر انگيزش و 

از عواملي است که ممکن است  يکي ديگر  نيز سبک های تفکراعتماد به نفس معلمان تربيت بدني گذار باشد کمال گرايي است.

ارتباط بين کمالگرايي با سبک تفکر و (. لذا اين تحقيق با هدف 1388)گل شکوه و همکاران،بتواند در اين فرايند نقش داشته باشد

بک های تفکر باس کمالگراييتدوين شده است و  در پي اين سوال است که آيا  بين  خودکارآمدی معلمان تربيت بدني استان گيالن

 و خودکارآمدی معلمان تربيت بدني ارتباط معني داری وجود دارد؟

روش تحقيق، توصيفي از نوی  و ماهيت حيث تحقيق حاضر از لحاظ هدف پژوهش، از نوی تحقيقات کاربردی و از روش تحقيق:

در سال  ربيت بدني استان گيالن جامعه آماری تحقيق را معلمين ت مي باشد، که به شکل ميداني انجام شده است.  همبستگي
                                                           

 مسئول نويسنده -1
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نفر از معلمان تربيت  287نفر مي باشند. با استفاه از جدول انتخاب نمونه مورگان،  831داد که شامل تشکيل  1397-98تحصيلي 

 برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه داده های شخصي،.بدني به شکل تصادفي خوشه ای طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند

خودکارآمدی شرر و  پرسش نامه  واگنر، –سبک تفکر استرنبرگ پرسش نامه پرسش نامه کمالگرايي تری شورت و همکاران ،

بررسي طبيعي بودن داده ها، از آزمون برای  (K-S)همکاران استفاده شد.برای آزمون فرضيه تحقيق از آزمون کلموگروف اسميرنوف 

 20 نسخهspss   ين متغيرها و از آزمون رگرسيون چند متغيره با استفاده از نرم افزار اسپيرمن يا پيرسون جهت بررسي ارتباط ب

 استفاده شد.

نشان داد کمال  610/0به مقدار   >01/0Pبا توجه به نتايج بدست آمده  از ضريب همبستگي محاسبه شده در سطح  يافته ها:

ربيت بدني  مي باشد. بين کمال گرايي مثبت با سبک تفکر و خودکارآمدی معلمان ت گرايي پيشگوی مناسبي برای سبک تفکر و

و به صورت مستقيم وجود دارد. همچنين رابطه بين کمال گرايي منفي با سبک   419/0خودکارآمدی رابطه معني داری  به مقدار 

از جدول زيرضريب  مي باشد.حال  با توجه به نتايج بدست آمده -282/0تفکر و خودکارآمدی به صورت معکوس  و به مقدار 

سبک تفکر دهد که بين کمال گرايي با  معنادار است. اين نتيجه نشان مي >01/0Pهمبستگي محاسبه شده در سطح 

و به صورت  610/0ارتباط معني داری دارد. به طوری که مقدار اين رابطه برابر  گيالنمعلمان تربيت بدني استان  خودکارآمدیو

 باشد. مستقيم )مثبت( مي

 2 1 رمتغي

  1 کمال گرايي

 1 **611/0 معلمان تربيت بدني خودکارآمدیوسبک تفکر 

 در نظر گرفت: گيالنمعلمان تربيت بدني استان  خودکارآمدیوسبک تفکر بيني  ازمعادله رگرسيون زير ميتوان جهت  پيش

 = کمال گرايي 561/26+ )مقدار ثابت( 957/20( سبک تفکر+ )096/8( خودکارآمدی)

 ضرايب استاندارد نشده                     ضرايب استاندارد شده                                                                         

                                                 B                    خطای استانداردBeta               t                  sig 

 000/0 502/7 - 860/16 561/26 مقدار ثابت

 019/0 110/1 310/0 251/0 957/20 سبک تفکر

 034/0 753/2 437/0 313/0 096/8 خودکارآمدی

 

و به صورت   419/0نتايج نشان دادبين کمال گرايي مثبت با سبک تفکر و خودکارآمدی رابطه معني داری  به مقدار  نتيجه گيری: 

 -282/0ل گرايي منفي با سبک تفکر و خودکارآمدی به صورت معکوس  و به مقدار مستقيم وجود دارد. همچنين رابطه بين کما

مي باشد. بنابراين با عنايت به اهميت اين مولفه ها در ايجاد تحوالت مثبت در معلمان تربيت بدني ، نياز است متخصصان و برنامه 

 ن شاخص ها نمايند.ريزان ارتقاء سطح کيفي آموزش، تمرکز و توجه بيشتری جهت افزايش سطح اي

 کمال گرايي ، سبک تفکر ، خود کارآمدی ، معلمان تربيت بدني کلمات کليدی:
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Abstract 

The majority of educational experts believe that teachers are the most important factor in the process of 

education. meanwhile, the role of P.E. (physical education) teachers in education, growth and prosperity 

of all human dimensions is quite significant and play an important role in talent development. They try to 

enhance talent of students by making desirable changes in individuals. Therefore, considering the valuable 

role of physical education in ensuring health and well-being of individuals in the community, the review 

of the programs and managing methods of physical education classes in schools seems necessary. The 

purpose of this study is to survey the relationship between perfectionism with thinking style and self-

efficacy of P.E. teachers in province of Guilan. statistical population were all P.E. teachers of province of 

Guilan which include 831 people. By using Morgan's sampling table, 287 P.E. teachers were selected as a 

sample with stratified randomized cluster sampling. To Collecting data, the personal information, 

perfectionism (Terry Shorts et al.), thinking style (Sternberg-Wagner) and Self-efficacy (Scherrer et al.) 

Questionnaires were used. To test the hypothesis, the “Kolmogorov Smirnov test” for normality of the 

data, the “Spearman” or “Pearson tests” to examine the relationship between variables, the “Multivariate 

Regression examination” and “SPSS” software version 20 were used 

Keywords: Social media, Review, Service-Dominant logic, Relationship marketing 
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 ساواته( -فدراسيون ورزش های رزمي )موی تایارتباط تسهيم دانش با توانمندسازی منابع انساني در کارکنان 

 محمدهادی اله قلي زاده

 

 چکيده

ی منابع انساني در کارکنان فدراسيون ورزش های رزمي )موی هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط تسهيم دانش با توانمندساز

جامعه آماری اين پژوهش را کليه کارکنان انجمن های ساواته( بود. روش تحقيق حاضر همبستگي از نوی پيمايشي است.  -تای 

نفر تعيين گشت.  100نفر( در فدراسيون ورزش های رزمي تشکيل مي دهند. حجم نمونه نيز برابر با  100موی تای و ساواته )

( استفاده شد. تجزيه و 2005( و پرسشنامه توانمندسازی وان )1389جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مديريت دانش همتي )

نتايج نشان داد   انجام شد. SPSSتحليل آماری داده های پژوهش نيز بر اساس آزمون همبستگي پيرسون و با بکارگيری نرم افزار 

 دانش در کارکنان با ميزان توانمندسازی در آن ها در سبک موی تای ارتباط معني داری وجود دارد.  که بين تسهيم

 

 .تسهيم دانش، توانمند سازی، منابع انساني، موی تای، ساواته کليدواژه ها:

 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge sharing and human 

resource empowerment in the staff of the Martial Arts Federation (Muay Thai - Savate). The method of 

the present study is survey correlation. The statistical population of this study consists of all employees of 

Muay Thai and Savate associations (100 people) in the Martial Arts Federation. The sample size was set 

at 100 people. Hemmati Knowledge Management Questionnaire (2010) and Van Empowerment 

Questionnaire (2005) were used to collect data. Statistical analysis of research data was performed based 

on Pearson correlation test using SPSS software. The results showed that there is a significant relationship 

between knowledge sharing in employees and their level of empowerment in Muay Thai style. 

Keywords: Knowledge Sharing, Empowerment, Human Resources, Muay Thai, Savate 
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 نقش آگاهي مديران اماکن ورزشي در تبليغات سبز

 

 3، حبيب هنری2، پريسا ساريخاني1فاطمه دانشگر

 کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران -1

 ارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي تهرانک -2

 يار گروه مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي تهراندانش -3

 چکيده

بهبود محيط زيست نيازمند  باشند. لذابرای تعاملي دوستانه با محيط زيست مي و عملکرد افراد دانش و اگاهي اساس رفتار مقدمه و هدف:

و کارکنان در خصوص  رانيمد يطيمح ستيز يمقوله به سطح آگاه نيآگاه از جايگاه محيط زيست در زندگي بشر است. امشارکت افرادی 

بازاريابي نيز سال ها در تالش است تا با تکيه بر مفاهيمي چون بازاريابي سبز نگراني های زيست  سبز اشاره دارد غاتيو الزامات تبل تياهم

دولت ها  ني. عالوه ادباش يم ستيز طيو مح یتوسعه اقتصاد انينزاع م یراه حل برد برد برا کيسبز  یه فناورتوسعلذا  محيطي را کاهش دهد

 نيقادر باشد ب ديسبز با غاتيتبل ي. به طور کلکنندياستفاده م ستيز طيحفظ مح یافراد برا يسطح آگاه شيافزا یسبز برا غاتياز تبل زين

 نيکمپ کيتا به عنوان  محيط زيست را نشان دهد شرکت ها جهت حفظ ينگرانو ندرتباط برقرار کا ستيز طيمح ايخدمات و يا محصوالت 

 سبز باشد يزندگ جيترو یبرا

 نقش آموزش و آگاهي رسانيهدف تبيين با در قبال محيط زيست، اماکن ورزشي پژوهش حاضر منظور ارتقای رفتار دوستانه و مسئوالنه مديران 

 انجام گرفته است. سبز  تبليغاتان اماکن ورزشي در مدير

پيمايشي بوده و جامعه آماری شامل مديران اماکن ورزشي سرپوشيده شهر يزد که حجم جامعه حدود  -توصيفي پژوهش حاضر روش تحقيق:

نوان نمونه آماری نفر با روش نمونه گيری تصادفي ساده به ع 234نفر از مديران اماکن ورزشي بود و با استناد به جدول مورگان، تعداد  600

نفر از متخصصين مورد تأييد قرار گرفت و پايايي پرسشنامه از طريق   8انتخاب شدند. ابزار اندازه گيری شامل پرسشنامه محقق ساخته که توسط 

  استفاده شد. 25نسخه  SPSS ها از نرم افزارمحاسبه شد.جهت تجزيه و تحليل داده 782/0آلفای کرنباخ 

تشويق ، حمايت از ابتکارات و اقدامات در زمينه تبليغات سبزها )ايج آزمون تي استيودنت سطح معناداری آزمون برای تمامي گويهطبق نتيافته ها: 

تدوين ، های زيست محيطيارائه گزارش عملکرد از فعاليت تدوين و، ای پياده سازی و نظارت اقدامات پايداریرايجاد گروه سبز ب، کارکنان سبز

های آموزشي برگزارری نشست و کارگاه»( بجز گويه مشارکت در برنامه ريزی و پياده سازی تبليغات سبز، های تبليغات سبزتور العملراهنما و دس

های برگزارری نشست و کارگاه»ها بجز گويه است و فاصله اطمينان تمامي گويه 05/0، کوچکتر از مقدار «در حوزه توسعه پايدار و تبليغات سبز

های برگزارری نشست و کارگاه»ها بجز گويه ، در دامنه اعداد مثبت قرار دارد. بنابراين تمامي گويه«ر حوزه توسعه پايدار و تبليغات سبزآموزشي د

برگزارری نشست و »سبز تاثير دارد. و سطح معناداری آزمون برای گويه های تبليغات ، در شيوه«آموزشي در حوزه توسعه پايدار و تبليغات سبز

است و فاصله اطمينان در دامنه اعداد منفي و مثبت قرار دارد.  05/0بزرگتر از مقدار « های آموزشي در حوزه توسعه پايدار و تبليغات سبزارگاهک

مچنين  های تبليغات سبز تاثيری ندارد. هدر شيوه« های آموزشي در حوزه توسعه پايدار و تبليغات سبزبرگزارری نشست و کارگاه»بنابراين گويه 

است و فاصله اطمينان در دامنه اعداد مثبت قرار دارد. بنابراين  05/0سطح معناداری آزمون برای متغير آموزش و آگاهي رساني  کوچکتر از مقدار 

 .آموزش و آگاهي رساني مديران در تبليغات سبز تاثير دارد

ت و جهت بهينه سازی در سيستم نيروی انساني سازمان آموزش و بايست از طرف مديران ارشد سازمان ها حمايتفکر سبز مي نتيجه گيری:

-تواند موجبات احساس نياز مديران بازاريابي در ادغام رويهمنتقل گردد.لذا پذيرش زيست محيطي از طرف مديران به عنوان يک شروع خوب مي
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های بين المللي، کاهش هزينه شتريان، حمايت سازمانمحيطي شود که نتايجي چون رضايت مهای زيستها و سياست های بازاريابي با فعاليت

يابي به اهداف تعريف شده خواهد داشت لذا دانش مورد نياز در زمينه های بهينه سازی مصرف ها، استفاده بهينه از انرژی و کسب سود و دست

رسد. در نهايت ديد و مسئوليت ه مهم به نظر ميمواد و انرژی در تبليغات به ويژه در بخش اجرا و همچنين حضور متخصصين کافي در اين زمين

های ضروری در استقرار نظام مذکور نقش مهمي در پذيری مديران در رابطه با لزوم حفظ منابع و ذخائر کشور و نيز داشتن آگاهي ها و آموزش

 دسترسي به اهداف زيست محيطي و همينطور اقتصادی دارند.

 ز، آگاهي، اماکن ورزشيبازاريابي، تبليغات سب کلمات کليدی:
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Abstract 

 Knowledge and awareness are the basis of people's behavior and performance for friendly interaction 

with the environment. Organizations also use green advertising to raise awareness of the environment. In 

general, green advertising should be able to link products or services or the environment. The present 

study was conducted to promote the friendly and responsible behavior of sports venue managers towards 

the environment, with the aim of explaining the role of education and awareness of sports venue managers 

in green advertising. The method of this research is descriptive-survey. The statistical population was the 

managers of sports facilities in Yazd. The sample size was 234 randomly selected using a Morgan table. 

The measurement tool included a researcher-made questionnaire that was approved by 8 experts and the 

reliability of the questionnaire was calculated through Cronbach's alpha 0.78 For data analysis, SPSS 

software version 25 was used. According to the results of t-test, the significance level of the test for the 

variable of education and awareness is less than 5 and the confidence interval is in the range of positive 

numbers. Therefore, educating and informing managers has an effect on green advertising. The results 

showed that the required knowledge in the fields of optimizing the use of materials and energy in 

advertising as well as the presence of sufficient experts in this field seems important. Finally, managers' 

vision and responsibility regarding the need to preserve the country's resources and reserves, as well as 

having the necessary knowledge and training in the establishment of the system have an important role in 

achieving environmental as well as economic goals. 

 

Keywords: Marketing, green advertising, awareness, sport Facilities 
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 تحليل تأثير ابعاد چابکي برعملکرد سازماني فدراسيون فوتبال 

  2دريان جهرمي، مسعود نا1الهام اخوان

 دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه اصفهان -1

 دانشيار دانشگاه اصفهان -2

 چکيده

در دنيای امروزی پيچيدگي ، عدم ثبات و غيرقابل پيش بيني بودن تغييرات محيطي ، رهيافت ها و مفاهيم طراحي سنتي، سازمان  

مان ها بايد بتوانند به اين تغييرات پاسخ داده و به سوی چابک شدن پيش روند . بر اين ها را تحت تأثير قرارداده است . بنابراين ساز

اساس چابکي عبارتست از توانايي سازمان در شناسايي نياز به تغييرات از منابع دروني و بيروني ، به طوری که آن تغييرات را به 

دارد . هدف اين پژوهش بررسي تأثير ابعاد چابکي بر عملکرد شکل يکنواخت انجام داده و عملکرد را فراتر از حد متوسط نگه 

فدراسيون فوتبال مي باشد . برای اين منظور با استفاده از يک مدل چابکي ، به بررسي تأثير اين عوامل بر عملکرد سازماني پرداخته 

نفر بودند . روش  105اسيون بوده که پيمايشي است . جامعه آماری کليه کارکنان شاغل در فدر -مي شود.  پژوهش از نوی توصيفي

گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای و سايت های معتبر علمي بوده و داده های آن از طريق پرسشنامه ترکيبي محقق ساخته و 

يي سازه استاندارد بدست آمد. همچنين به منظور تعيين پايايي پرسشنامه ار آلفای کرونباخ و برای روايي آن از روايي صوری و روا

تک نمونه ای ، دونمونه ای تحليل واريانس  Tاستفاده شد. در اين پژوهش برای تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها از آزمون 

و رگرسيون استفاده شده است. نتايج نشان داد اوالً مدل به کار گرفته شده ، مدل نظری مناسب برای پيش بيني تأثير چابکي بر 

ون فوتبال بوده و ثانياً تأثير ابعاد چابکي شامل استراتژی پايدار ، طرح های سازگار ، هويت و رهبری مشترک بر عملکرد  فدراسي

 قابليت های ارزش آفريني و همچنين تاثير قابليت های ارزش آفريني بر عملکرد فدراسيون تأييد گرديد . 

کارت امتيازات  متوازن،  فريني، قابليت های ارزش آ عملکرد سازماني،  چابکي کليد واژه ها :  
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Analysis of the Effect of Agility Dimensions on the Organizational Performance of the Football 

Federation 

Elham Akhavan, Masoud Naderian Jahroumi 

 

Abstract 

In today's world, complexity, instability, and unpredictability of environmental change, traditional design 

approaches, and concepts have affected organizations. Therefore, organizations must be able to respond to 

these changes and move towards agility. Accordingly, agility is the ability of an organization to identify 

the need for change from internal and external sources, so that it makes those changes uniformly and 

keeps performance above average. The purpose of this study is to investigate the effect of agility 

dimensions on the performance of the Football Federation. For this purpose, using an agility model, the 

effect of these factors on organizational performance is investigated. The research is descriptive-survey 

type. The statistical population was all employees of the federation, which was 105 people. The method of 

collecting theoretical topics was library and reputable scientific sites and its data were obtained through a 

researcher-made and standardized combined questionnaire. Also, in order to determine the reliability of 

the Cronbach's alpha questionnaire and for its validity, face validity and construct validity were used. In 

this study, one-sample t-test, two-sample analysis of variance and regression were used to analyze the data 

and test the hypotheses. The results showed that, firstly, the model used is a suitable theoretical model to 

predict the effect of agility on the performance of the Football Federation and secondly, the effect of 

agility dimensions including sustainable strategy, consistent designs, identity and shared leadership on 

value creation capabilities and capabilities Value creation on the performance of the federation was 

confirmed. 

 

Keywords: Agility, Organizational performance, Value creation capabilities, Balanced scorecard. 
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 های ورزشي استان گيالن وفاداری مشتريان فروشگاه ها باارتباط رفتار اخالقي فروشنده

 

 2پريسا هادی نيا ،1سياوش خداپرست

 استاديار، مديريت ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهيجان، الهيجان، گيالن، ايران -1

 ،گيالن،ايران کارشناس ارشد مديريت راهبردی در سازمان های ورزشي، دانشکده سما، الهيجان -2

 

 تيرا رعا يفروشندگان آن، رفتار فروش اخالق يحت اينباشد  يابيبازار يبه اصول اخالق بنديکه پا يامروز، شرکت يابيدر عصر بازار و هدف: مقدمه

 ييقرار دهد. از سو ريرا تحت تأث انيآن وفاداری مشتر يتواند موجب سلب اعتماد مشتری از فروشنده و سازمان متبوعش گردد و در پ ينکنند، م

است.  ياستانداردها و هنجارهای اخالق ليتعد لهيبه وس يشکل دهنده رفتار اخالق ،يسازمان طيکنند که مح يم اني( ب2009)تليو و انته گريد

سروکار داشته و متشکل از کدهای  يرفتاری اخالق نقواني و استانداردها ها، است که با قضاوت اخالقي فلسفه از ای به عنوان شاخه اتياخالق

 يفروشنده، رفتاری است که موجب بهبود رفاه مشتری م يبد است. رفتار فروش اخالق ايخوب  صيرفتار حاکم بر افراد و جوامع در تشخ يقاخال

را که معتقدند مشتری را  يخدمات ايدر ارتباطات خود صادق بوده و فقط محصوالت  ند،ينما يرفتار م اتيکه بر مبنای اخالق يگردد. فروشندگان

 يکه بتوانند جامه عمل بپوشانند و اطالعات مشتری را به صورت محرمانه نگه م ي دهندم ييوعده ها ي رسانند،به فروش م سازد، يمنتفع م

 دارند. با توسعه حوزه کسب و کار و افزايش رقيبان احتمال از دست دادن مشتريان فعلي در سازمان ها اهميت يافته و به موازات اين اهميت

 یها بنگاه یع اخالق، رفتار و تعامل کارکنان با مشتريان در پايداری رابطه مشتری با سازمان اهميت بيشتری پيدا کرده است. برابررسي تأثير نو

آنان شده است. اهميت اين مورد تا آنجاست که مي توان ادعا کرد  تيموفق زانيکننده در م نييتع یاريمع ،يميقد انيفعال حفظ مشتر یداقتصا

 انيمشتر وفاداری. مي  کند تضمين را رقبا ساير ميان در ها قديمي و ايجاد رابطه مستحکم با مشتری جديد ادامه حيات سازمانحفظ مشتريان 

مصرف  یبرند از سو دياست که منجر به تکرار خر یرفتار کرديرو کي یمحصول دارد. وفادار ايسازمان  یو بقا يمال تيموفق یرو يهمم ريتأث

به  یچگونه مشتر نکهيشده است. اما ا انيب انيمشتر یاز پژوهش ها به عنوان عامل مؤثر در وفادار یارياست. اعتماد در بسکننده در طول زمان 

 مشيمرتبط با ت یدادهايرو یاز برگزار يکند و در حوزه ورزش چگونه تماشاچ يم ديماند و دوباره خر يمورد عالقه خود وفادار م نشاننام و 

باشگاه ها در تالش هستند. ممکن است  ييدرآمدزا یبوده است که برا ينيو محقق ابانيرود همواره سوال بازار يشگاه مکرده و به ورز تيحما

با روش های مختلف بتوانند تعدادی مشتری برای خود دست و پا کنند، اما حفظ آن ها به راحتي ميسر نخواهد بود، به همين  هابرخي سازمان 

 حفظ به توجه. اند کرده پيدا تمايل بيشتر هاوز در انديشه شکار مشتريان خود بودند امروزه به رضايتمندی و حفظ آندليل بازاريابان که تا دير

. رشد و بقای سازمان مي شود، در حالي که زيان از دست دادن يک مشتری، به صورت سود نصيب شرکت رقيب خواهد شد ساز هزمين مشتری،

ها در بازاريابي خدمات است. از طرفي هم مشتريان ترين سازهايي آن بر خريد مجدد مشتريان، يکي از مهموفاداری مشتری نيز به دليل اثر نه

شوند مشتريان وفادار چون دارای دو خصلت قابل زنند، پايه و اساس هر کسب و کاری محسوب ميوفاداری که دست به خريدهای مکرر مي

ها به  گذارند و همچنين مديران سازمانها شده و تأثير مثبتي بر سود شرکت ميباالتر سازماناعتماد بودن و درک وضعيت هستند باعث کارايي 

هايي بيني مشتريان را دارند و به عکس کارايي و سوددهي سازماناند توانايي پيشعلت شناخت کامل از اين مشتريان که از وفاداری حاصل شده

                                                           
 نويسنده مسئول 1
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ن است. در سطوح باالی رقابت، وفاداری مشتريان دارای اهميت بسياری است به خصوص در باشند پاييکه فاقد يک بستر دائمي مشتری مي

شوند. در چنين ها برای انتخاب موجود است و محصوالت ابتکاری و جديد به سرعت وارد بازار ميبخش خدمات که دامنۀ وسيعي از  گزينه

های ديگر و به استفاده از آن ادامه دهد، کمتر به جستجو برای يافتن گزينه کنند پيدا کندشرايطي وقتي که مشتری خدمتي که او را راضي مي

لذا با توجه به اهميت حفظ و افزايش مشتريان در حوزه ورزش و همچنين خالء  يابد.پردازد و پاسخ او به تبليغات و تهديدهای رقبا کاهش ميمي

و ارائه خدمات ورزشي، پژوهش حاضر در نظر دارد تا به بررسي رابطه رفتار پژوهشي در مورد اثر رعايت موازين اخالقي در فروش محصوالت 

 های ورزشي استان گيالن بپردازد.ها، رضايت، اعتماد و وفاداری مشتريان فروشگاهاخالقي فروشنده

ای انجام شده است و به انهنوع تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ استراتژی، همبستگي است و روش ميداني و کتابخ روش تحقيق:

های ورزشي استان گيالن مي پردازد. جامعه آماری اين ها، رضايت، اعتماد و وفاداری مشتريان فروشگاهتعيين ارتباط رفتار اخالقي فروشنده

 د آن ها مشخص نبود. بهتحقيق را کليه مشتريان فروشگاه های ورزشي استان گيالن که در چند شهر انتخابي بودند تشکيل مي دادند. که تعدا

بود. در اين پژوهش از پرسشنامه  تصادفي سادهحقيق حاضر، توش نمونه گيری استفاده شد. ر کوکران از فرمول نمونه حجم تعيين منظور

فه دوست و باشد. که در پژوهش وظي( مي2009گويه و برگرفته از پرسشنامه چن و مائو ) 6شامل  وفاداری مشتری استفاده شد . اين پرسشنامه

 بهدر اين پژوهش  گزينه ای ليکرت طراحي شده است. 5گزارش شده است. و به صورت  91/0( استفاده شده و پايايي آن هم 1392معماريان)

 یآمار آزمون استفاده شد. در ضمن (نمودارها رسم ار،يمع انحراف ن،يانگيم ،يفراوان)يفيتوص آمار هایشاخص از هاداده توصيف منظور

استفاده  ها از آزمون همبستگي پيرسونبه دليل طبيعي بودن توزيع داده ،استفاده گرديد هاداده طبيعي توزيع تعيين جهت رونفياسم-روفکلموگ

بيني اعتماد، وفاداری و رضايت مشتريان از روی اخالق حرفه ای فروشندگان مورد استفاده قرار شد و همچنين از آزمون رگرسيون برای پيش

 .گرديد استفادهبرای تحليل اطالعات  SPSS افزار نرم گرفت و از

وجود  ي داریارتباط معن النياستان گ يورزش های فروشگاه انيمشتر وفاداری با ها فروشنده يرفتار اخالق نيب يافته ها نشان داد که  يافته ها:

 گزارش شده است.1جدول آن در جياستفاده شد که نتا رسونيپ ياز آزمون همبستگ هيفرض نيسنجش ا یدارد. برا

 : نتايج ضريب همبستگي پيرسون 1جدول

 هارفتار اخالقي فروشنده

Rضريب تعيين (r)ضريب همبستگي متغيرها
 (N)تعداد نمونه (sig)سطح معناداری 2

 384 001/0 7/20 456/0 وفاداری مشتريان

 دار است. معني 05/0همبستگي در سطح **

ها با شود که در بين رفتار اخالقي فروشندهمشاهده مي 1پيرسون به عمل آمده و نتايج ارائه شده در جدول با توجه به آزمون ضريب همبستگي 

داری وجود دارد. به اين صورت که هر چه رفتار ( از نظر آماری رابطه مستقيم و معنيr= 456/0و  P=  001/0 ≤05/0وفاداری مشتريان ) 

 کند. ها افزايش پيدا ميشي استان گيالن افزايش پيدا کند وفاداری مشتريان هم در آنهای ورزها در فروشگاهاخالقي فروشنده

 P=  001/0 ≤05/0ها با وفاداری مشتريان ) نتايج تحقيق حاضر در ارتباط با يافته  تحقيق نشان داد که بين رفتار اخالقي فروشندهنتيجه گيری: 
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های ورزشي ها در فروشگاهداری وجود دارد. به اين صورت که هر چه رفتار اخالقي فروشنده( از نظر آماری رابطه مستقيم و معنيr= 456/0و 

 و استان گيالن افزايش پيدا کند وفاداری مشتريان هم در آن ها افزايش پيدا مي کند. در برخي تحقيقات به اين مساله اشاره شده است. تولبا

 را آنها و کند مي ايجاد مشتری وفاداری در را توجهي قابل تاثير فروش در اخالقي رفتار رعايت در تحقيق خود پي بردند که (2015)همکاران

با اين توجه مي توان نتيجه گرفت که نتايج تحقيق حاضر در ارتباط با فرضيه تحقيق با نتايج  .نمايد مي خدمات از مجدد استفاده به ترغيب

رهای اخالقي مي تواند به شکل مناسبي سبب گردد تا مشتريان از خريد خود نهايت ( همخوان مي باشد. رفتا2015تحقيق تولبا و همکاران )

رضايت را داشته باشند. رفتارهای اخالقي فروشندگان سبب مي شود که مشتريان يک خريد خوب را داشته باشند. از اين رو کيفيت خريد اجناس 

مي گردد تا مشتريان در خريدهای بعدی خود نيز راغب به استفاده از اجناس خريداری شده توسط مشتريان در اين شرايط بهبود مي يابد و سبب 

و اين فروشگاه ها را داشته باشند. از اين رو چنين استنباط مي شود که رفتارهای اخالقي به واسطه ايجاد يک خريد خوب و مناسب سبب بهبود 

بر رابطه ميان رفتارهای اخالقي فروشندگان و وفاداری مشتريان فروشگاه توسعه وفاداری مشتريان گردد. با توجه به نتايج تحقيق حاضر مبني 

 های ورزشي استان گيالن، پيشنهاد مي گردد با در ارائه اجناس با کيفيت به مشتريان سبب افزايش وفاداری آنان گرديد.

 

 های ورزشيرفتارهای اخالقي، وفاداری، فروشگاه کلمات کليدی:
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Abstract 

Over time, with the development of business and commercial issues, the position and position of the 

marketing department in the organizational structure of institutions has become more valuable and robust. 

In traditional societies, due to the small number of production companies and the unsatisfied wants and 

needs of people and groups, there was no serious competition between companies and they could easily 

produce anything according to the philosophy of production. ¬They sold. The aim of this study was to 

investigate the relationship between sellers' ethical behavior and customer loyalty of sports stores in 

Guilan province. The method of the present research is correlational. The statistical population of this 

study consisted of all customers of sports stores in Guilan province who were in selected cities. Their 

number was not known. Using Cochran's formula in the conditions of uncertainty of society, 384 people 

were identified as the research sample. The instruments of the present study included the Roman and Ruiz 

Store Ethical Behavior Questionnaire (2005), Chen and Mao Customer Loyalty Questionnaire (2009). . In 

order to analyze the data of the present study, clomograph-Smirnov test, Pearson correlation coefficient 

test and regression test were used. The whole process of data analysis was performed in the form of SPSS 

software version 24. The results of the present study also showed that there is a significant relationship 

between ethical behaviors and loyalty of sports shop customers. The results of the present study also 

showed that the ethical behaviors of sellers have the ability to predict the loyalty of customers of sports 

stores. 
Keywords: Ethical Behaviors, Loyalty, Sports Shops 
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 النياستان گ باليوال یهااتيه يبا اثربخش يشغل یهايستگيشا نيب رابطه
 پريسا هادی نيا2سياوش خداپرست،1

 استاديار، مديريت ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهيجان، الهيجان، گيالن، ايران-1

 ،گيالن،ايران کارشناس ارشد مديريت راهبردی در سازمان های ورزشي، دانشکده سما، الهيجان -2

 

 نييها و تع نگرش شناخت يدر پ ،يورزش یها ها در حوزه با توجه به تنوی برنامه يورزش یها سازمان رانيمدمقدمه و هدف: 

 ،يمال انيحام ،يمانند دولت، بخش خصوص يبا عوامل مختلف يورزش یها سازمان که يي. از آنجاباشند يم نينو يتيريمد یها وهيش

در ارتباط  يو فرهنگ ياسيس ،یاقتصاد ،يتر از همه عوامل اجتماع و مهم رهيو غ يطرفداران و تماشاگران ورزش ان،يورزشکاران، مرب

 ييپاسخگو یها برا سازمان ريمانند سا ديبا زين يورزش یها سازمان نيبنابرا شود؛ يم جاديا يگوناگون یها خواسته باشند يو تعامل م

مبهم و  ةنديآ یتا بتوانند برا ندياند استفاده نما هبه وجود آمد راتييتغ نيمواجه با ا یکه برا يتيريمد یها از مهارت راتييتغ نيبه ا

را  يتيريمد یها مهارت يستيبا يورزش یها سازمان رو نيموقع و مناسب داشته باشند، ازا و واکنش به یريگ ميناشناخته تصم

(. 2014رکوس و همکاران ، )ما ندينما ادهاستف يتيريمد نينو یها و از روش رنديبکار بگ يطيمح راتييبا توجه به تغ نهيصورت به به

قابل  یها ييکرد. مهارت به توانا یبند طبقه يو ادراک يانسان ،يصورت فن به توان يم يطورکل را به رانيمد ازيموردن یها مهارت

و تجربه  شبه کار بردن مؤثر دان ييمنظور از مهارت توانا نيبنابرا شود يمنعکس م فيوظا یپرورش شخص که در عملکرد و بقا

 اي تي(. معموالً موفق1391و همکاران،  یاست )قادر ريمتغ طيمهارت داشتن، اقدام و عمل مؤثر در شرا ياست. ضابطه اصل يشخص

 يتوجه قابل تيارزش و اهم يورزش یها ميدر ت یرو، مسئله رهبر  ني. از ادهند يرا به رهبران آن نسبت م يورزش ميت کيشکست 

و  تيهدا ت،يريمد فيوظا نيتر ياز اساس يکي(. 100، ص1393و همکاران،  ي)فان ديآ يو گسترده م دهيچيدارد که به نظر، پ

 نيمع یها به کوشش مشتاقانه جهت برآورده ساختن هدف گرانيد بيترغ ييتوانا یاست. رهبر ها ئتيه يسانان یروين يسرپرست

که  یا گونه است؛ به گرانيبر د یاثرگذار آنان يو نقش اساس کنند يم یساز (. رهبران، فرهنگ1392 ،ياست  )نوربخش و توکل

 توان يرا نم يورزش ئتي(. ه152، ص 1394و همکاران،  يسلطان فهيخل) کنند يرا مشتاقانه دنبال م شده نييتع شياز پ یها هدف

و کارآمد  ستهيو رهبران شا رانياز مد يميت اي ريکه توسط مد را تجربه کرده باشد مگر آن داريپا يتيمستمر و موفق یکه رشد افتي

دارد.  ها ئتيه تيدر موفق یديکامالً کل يو روابطشان نقش ی(. رهبر146، ص 1391و همکاران،  رومنديباشد )ن شده تياداره و هدا

کارمند،  اقيسهم عمده در اشت نيشتريکه ب دهد يم شنهاديپ يکارمند و عملکرد شغل تيرضا نيدر ارتباط ب رياخ قاتيتحق

طور معمول ميزان  (. به2012که با رهبران خوددارند )آرپان کومار ،  باشد يم یا آنان بر اساس رابطه تيو رضا یتوانمندساز

شود بنابراين درک  های پيچيده محسوب مي عنوان ابزار ادامه حيات در سازمان شده به متوسطي از رفتارها و مهارت سياسي حساب

،  ومنيو ن تثيها در محيط کار تأثير بگذارد )اشم توانايي برقراری ارتباط آنتواند بر روی  سياسي سازمان مي یها افراد از مهارت

سؤال  حال(. 2015و همکاران ،  یپرتالطم داشته باشند )آور یها طيمح يياياز پو يدارند که شناخت درست ازين راني(. مد2016

 وجود النياستان گ باليوال یها ئتيه يربخشاث اب يشغل یها يستگيشا رابطه ای بينايآ که خواهد بود نيحاضر ا وهشپژ ياصل

 دارد؟

                                                           
 نويسنده مسئول 1
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 نيبود. روش ا النياستان گ باليوال یها اتيه يبا اثربخش يشغل یها يستگيشا نيرابطه ب يمطالعه بررس نيهدف ا روش تحقيق:

حاضر  قيتحق یبود. جامعه آمار يدانيم زيداده ها ن یو از نظر جمع آور یاست و به لحاظ هدف کاربرد يفيپژوهش از نوی توص

نفر به عنوان نمونه  110( نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 150) النيگ استان باليوال ئتيکارکنان ه هيشامل کل

 ليسوال تشک 54پرساد، الونن  که از  ل،ياز پرسشنامه راندل ت ازيمورد ن یداده ها یقرار گرفتند. به منظور گردآور قيتحق يينها

 يبررس یبرا Smart PLS 2  افزار ( و با استفاده از نرمPLS) جزئي مربعات حداقل روش از ها داده ليدر قسمت تحل .شده است

 شده است. پژوهش بهره گرفته یجانبه مدل نظر همه

رابطه  النياستان گ باليوال یها ئتيه يسازمان يبا اثربخش يشغل یها يستگيشا نيتحقيق نشان داد که ب يافته های يافته ها: 

مشاهده مي شود که ميزان آماره تي بين   یمعنادار بيوجود دارد. با توجه به مدل ساختاری تحقيق در حالت ضرا یدار يمعن

توان  ي( است و لذا رابطه فوق معنادار است. پس م-96/1 &96/1خارج از بازه ) يسازمان يبا اثر بخش يشغل یها يستگيمتغير شا

حاصل  جيبا توجه به نتا نيارتباط معني داری وجود دارد. همچن يسازمان يبا اثر بخش يشغل یها يستگيشا نيگرفت ب جهينت

و همکاران  يسي(، ن1396) يروزکوهيو ف ينيالحس قيبدست آمده در تحق جهيبا نت جهينت نياست. ا 716/0برابر با  زين ريتاث زانيم

 باشد. ي( هم راستا م2014و همکاران  ) سکاي( و کات2015)  ي(، استامپ و تورنل1390)

 نتيجه گيری: 

با  يشغل های يستگيشا یريرپذيکارکنان و تأث يباالبردن اثربخش یرا در سازمان ها برا یمتالطم امروز روند رو به رشد طيمح   

 يباشند و از طرف داشته يباال، عملکرد مطلوب يهستند که بتوانند با اثربخش ینموده است. امروزه سازمان ها بدنبال افراد جاديآن ا

 ازيکارامروز، ن طيمح.دارا باشند  زيرا ن يفرهنگ نياداره ارتباطات ب ييمختلف و توانا یاز فرهنگ ها یمستمر با افراد قيتطب ييتوانا

اط فرهنگ ها ارتب ريافراد سا او نگرش آشنا باشند و بتوانند ب ييمختلف و دانش، مهارت، توانا یدارد که با فرهنگ ها یبه افراد

با ارزش ها، سنت ها و  قيتطب یفرد برا ييدارند. توانا يشغل يستگيبه عوامل شا ازيمنظور، افراد ن نيا یمناسب برقرار کنند. برا

و عوامل  يمعرف هوش فرهنگ ،يمتفاوت فرهنگ طيمح کيآداب و رسوم متفاوت از آنچه به آن ها عادت کرده است و کارکردن در 

بر  يشغل يستگيشا عوامل انيرا دانش در م ريتأث نيشتريکه ب ديداده ها مشخض گرد ليحلاست که در ت يشغل يستگيشا

وجود داشت. لذا به  یدار يمعن ريتأث يسازمان يبا اثربخش يشغل يستگيشا انينشان داد که ماين تحقيق  جيدارد.نتا ياثربخش

شده استفاده کرد، از  یساز هيشب یها تينقش و موقع یفايا یتوان از برنامه ها يافراد م یرفتار شايستگي شغلي و شيمنظور افزا

مناسب را از خود بروز  یاست که آن ها رفتارها نيا ازمنديشوند که ن يروبرو م ييها تيدر کارکنان با موقع ياثربخش قيطر نيا

 دهند.

 

 يسازمان ياثربخش ،يشغل يستگيشا کلمات کليدی:
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between job competencies and the effectiveness 

of volleyball teams in Guilan province. The method of this research is descriptive and applied in terms of 

purpose and field in terms of data collection. Data collection tools included Randall Teal, Prasad, Elonen 

questionnaires consisting of 54 questions. The validity of the questionnaire was confirmed by the opinion 

of professors and experts and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha. The statistical 

population of the present study included all employees of the volleyball board of Guilan province (150) 

who were used as the final sample of the study using Morgan table of 110 people. In order to test the 

hypotheses, structural equation modeling method was used. The results showed that there was a 

significant effect between job competence and organizational effectiveness. Therefore, in order to 

increase the job and behavioral competence of people, role-playing programs and simulated situations can 

be used, thus effectively confronting employees with situations that require them to develop appropriate 

behaviors. Give. 

Keywords: Job competence, organizational effectiveness 
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 بندرلنگه شهر ورزشي های خدمات باشگاه بازاريابي با وفاداری ذينفعانرابطه آميخته های 

 2، کيوان غريب پور1 اعظم حاجي پور

 کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم -1

 1دانشجو دکتری مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين -2

 

 :چکيده

 در باشد، مي بندرلنگه شهر ورزشي های باشگاه خدمات ذينفعان وفاداری با بازاريابي های ختهآمي رابطه تعيين مطالعه اين هدف

 روش از تحقيق اين شده استفاده نمونه( 343) تعداد و و وفاداری بازاريابي آميخته استاندارد پرسشنامه ابزار از حاضر تحقيق

 رابطه که داد نشان پژوهشي اصلي فرضيات تحليل و تجزيه نتايج. است شده استفاده دسترس در تصادفي گيری نمونه از و توصيفي

 مي معنادار آماری نظر نگرشي از وفاداری با آن ابعاد و بازاريابي آميخته بين و رفتاری وفاداری با آن ابعاد و بازاريابي آميخته بين

 و/. 23 بتای مقدار باو تبليغات  ترويج بعد ، t=91/3 مقدار و/. 24 بتای مقدار با محصول بعد بين، پيش ابعاد بين از(.>p/.001) باشد

 خدمات ذينفعان وفاداری توانستند و شدند معنادار >P/.001 سطح درt=77/3 مقدار و/. 25 بتای مقدار با قيمت بعد وt=93/3 مقدار

 مقدار و/. 08 بتای مقدار باهای توزيع و فروش  سياست بعد همچنين. نمايند بيني پيش مثبت بطور را ورزشي های باشگاه

75/1=t05 سطح در./P< نمايد. بيني پيش مثبت بطور را ورزشي های باشگاه خدمات ذينفعان وفاداری توانست و شد دار معني 

 

 ورزشي خدمات وفاداری، بازاريابي، آميخته : کليدی کلمات

 

 منابع

وری بنگاههای اقتصادی ايران،  افزايش بهره(، مدلسازی و بررسي تجربي نقش فناوری اطالعات در 1384آقاجاني، زهرا، ) .1

 .114-135وری، تهران، ص  اولين همايش ملي بهره

، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال هفدهم، شمارة «باشگاه مشتريان»(، 1385زاده، ) اسکندريان، مهناز و سامان خواجه .2
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 سازی باشگاه های فوتبال کشورشناسايي و رتبه بندی مهم ترين الزامات قبل از خصوصي 

 3، حسن قره خاني2، ناهيد اتقيا1سميه يعقوبي

 کارشناس ارشد مديريت راهبردی در ورزش، دانشگاه الزهرا -1

 دانشيار گروه مديريت ورزشي دانشگاه الزهرا -2

 استاديار گروه علوم ورزشي دانشگاه زنجان  -3

 چکيده 

مناسب و عجله و شتاب در اين امر ، مي تواند به شکست منتهي گردد . خصوصي خصوصي سازی بدون فراهم آوردن بستر های 

سازی و اجازه عملکرد آزادانه نيرو های بازار  نيازمند پيش نيازهايي است و صرفا بر اساس مجموعه ای از فرض و شروط امکان 

سايي کرد و احتمال موفقيت خصوصي سازی تحقق آن وجود ندارد . بدين منظور مي بايست الزامات قبل از خصوصي سازی را شنا

را افزايش داد. با توجه به اين موضوی هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي و رتبه بندی مهم ترين الزامات قبل از خصوصي سازی 

ته باشگاه های فوتبال کشور است. جامعه آماری پژوهش شامل کليه مديران عامل و هيات مديره باشگاه های فوتبال، رؤسای کمي

های مختلف فدراسيون فوتبال و مسؤولين هيأت های فوتبال استان ها  ، اساتيد مديريت ورزشي و برخي از اساتيد اقتصاد و 

مديريت که با مسائل باشگاه های فوتبال آشنايي دارند، خبرنگاران که در زمينه فوتبال کار ميکنند و با مسائل خصوصي سازی 

به نامحدود بودن حجم جامعه وبا اسناد به فرمول کوکران برای جامعه نا معلوم تعداد نمونه اين  آشنايي دارند مي باشد . با توجه

نفر تعيين شد که نمونه گيری به صورت در دسترس و احتمالي انجام گرفت . ابزار تحقيق ، پرسشنامه محقق ساخته  384پژوهش 

پس از بررسي مباني نظری و پيشينه پژوهش و با نظر اساتيد ای است که بر اساس اهداف پژوهش و تجارب پژوهش های گذشته ، 

متخصصان اين حوزه تهيه شد و پس از اعتبار سنجي مورد استفاده قرار گرفت . پخش و جمع آوری پرسشنامه  مديريت ورزشي و

ها از آزمون تحليل عاملي و به صورت آنالين بود ، در راستای تحليل داده ها و آزمون سواالت تحقيق ،  به دليل نرمال بودن داده 

يافته های تحقيق  در بخش شناسايي  انجام شد. spssرتبه بندی فريدمن استفاده شد . عمليات آماری تحليل داده ها با نرم افزار 

، الزامات  الزامات قبل از خصوصي سازی ، هفت دسته الزام )الزامات فرهنگي ، الزامات اجرايي ، الزامات برنامه ای ، الزامات انگيزشي

حقوقي، الزامات اقتصادی ، الزامات ساختاری (  شناسايي شد. همچنين در بحث رتبه بندی الزامات قبل از خصوصي سازی با 

( به عنوان مهمترين و اولين دسته از الزامات 20/4استفاده از آزمون رتبه بندی فريدمن ، الزامات اقتصادی با رتبه ميانگين )

( در رتبه سوم ، الزامات 04/4( در رتبه دوم ، الزامات ساختاری ) 14/4، الزامات اجرايي )د. و به ترتيب خصوصي سازی شناسايي ش

( در رتبه ششم و الزامات فرهنگي 97/3ای )( در رتبه پنجم ، الزامات برنامه99/3( در رتبه چهارم ، الزامات حقوقي )02/4انگيزشي )

ه به نتايج به دست آمده راهکارهای اجرايي جهت اجرايي شدن هر چه بهتر خصوصي سازی ( در رتبه آخر قرار گرفت . با توج62/3)

ارئه شد . متوليان امر خصوصي سازی برای اجرای بهتر روند خصوصي سازی مي بايست به الزامات )فرهنگي ، اجرايي ، برنامه ای ، 

ين که الزامات اقتصادی دارای باالترين ضريب در ميان الزامات انگيزشي ، حقوقي اقتصادی و ساختاری ( توجه فرمايند و با توجه به ا

 خصوصي سازی مي باشد الزم است توجه بيشتری به اين الزام داشته باشد.

 

 : الزامات ، خصوصي سازی، باشگاه های فوتبالکليد واژگان
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Identify and rank the most important requirements before privatizing the country's football clubs 

Abstract 
 

Privatization can lead to failure without providing the right context and haste. Privatization and allowing 

the free operation of market forces require prerequisites and cannot be achieved solely on the basis of a 

set of assumptions and conditions. To do this, the requirements before privatization must be identified and 

the probability of successful privatization increased. Due to this issue, the main purpose of this study is to 

identify and rank the most important requirements before the privatization of football clubs in the country 

The statistical population of the study includes all the control agents and the board of directors of football 

clubs, various committees of the football federation and the officials of the provincial football boards, 

sports management professors and some professors of economics and management. Works in the field of 

football and can be familiar with issues .Due to the unlimited size of the population and the documents 

according to the Cochran's formula for an unknown community, the number of samples in this study was 

determined to be 384 people The research tool is a researcher-made questionnaire that was prepared based 

on the research objectives and experiences of previous researches, after reviewing the theoretical 

foundations and research background with the opinion of sports management professors and experts in 

this field and was used after validation.The questionnaire was distributed and collected online. In order to 

analyze the data and test the research questions, due to the normality of the data, factor analysis test and 

Friedman ranking were used. Statistical data analysis was performed with SPSS software Findings of the 

research In identifying the requirements before privatization, seven categories of requirements (cultural 

requirements, executive requirements, program requirements, motivational requirements, legal 

requirements, economic requirements, structural requirements) were identified Also in the discussion of 

ranking requirements before classification using Friedman rating test, economic requirements with a 

rating (4.20) has been identified as the most important and the first category of special requirements 

specifications. And respectively, executive requirements (4.14) in the second rank, structural requirements 

(4.04) in the third rank, motivational requirements (4.02) in the fourth rank, legal requirements (3.99) in 

the fifth rank, requirements program (E (3.97) was in the sixth ranking and cultural requirements (3.62) 

was in the last rankingAccording to the obtained results, executive solutions were presented to implement 

the features as well as possible. In order to better implement the privatization process, those in charge of 

privatization must pay attention to the requirements (cultural, executive, program, motivational, 

economic, legal and structural) and, given that they have economic requirements, have the highest 

coefficient among the required specifications. Note that this is a requirement 
 

Key words: requirements, Privatization, Football clubs 
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 بررسي نقش مهارتهای ارتباطي درانتخاب سبک رهبری کارشناسان ادارات تربيت بدني آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

                              

3،حميد معين فرد2،حسين عبدالملکي1ايرج جغتايي
 

 ،ايرانکارشناس ارشد مديريت ورزشي، واحدعلوم و تحقيقات،تهران -1

 ،کرج، ايرانسالميه آزاد انشگااستاديار مديريت ورزشي، واحد کرج، دا -2

 1دانشجوی دکتری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمي،کرج، ايران -3

 چکيده

 افراد هب نياز  .است پرورش آموزش و ويژه به و آموزشي های سازمان دارند، انسان زندگي در زيادی نقش و اهميت که هايي سازمان جمله از

 و تعليم لحاظ از را مهمي بسيار نقش مراکز اين که چرا دوچندان دارد اهميتي آموزشي، علمي مراکز ديگر و پرورش و آموزش در نوآور و خالق

تلزم انجام موفق هر کار گروهي مس دارند )غفوری و همکاران(. عهده به ادارات و ها کلية سازمان برای متخصص و متعهد انساني نيروی تربيت

توان به سادگي گذشت. وقتي  ها و سازمانها نمي مديريت صحيح و کارآمد است و از نقش اثرگذار مديريت در موفقيت يا عدم موفقيت گروه

گيرد. اين فرد بايد  کنند، معموالً کسي به عنوان مدير و رهبر مسئوليت گروه را بر عهده مي گروهي از افراد برای رسيدن به هدفي تالش مي

ي ای مهارتها و ويژگيهای الزم برای رهبری گروه باشد تا بتواند اعضای گروه را به سمت هدف مورد نظر هدايت کند )بندلي(.يکي از متعيرهايدار

کند. مطالعات متعدد در  ی رهبری است که فرد برای مديريت سازمان استفاده مي که در مديريت يک سازمان از اهميت برخوردار است شيوه

ری به سه زمينه کلي خصوصيات و صفات ويژه رهبری، رفتار رهبری و رهبری اقتضايي پرداخته اند، برخي بر اين باور بودند که مورد رهب

، رهبران از صفات ويژه و ممتازی )نظير هوش، بلوغ فکری يا وسعت نظر، انگيزه توفيق طلبي و ...( برخوردارند )فرهنگي و همکاران(.از طرفي

و برقراری رابطه  مند ارتباط وسازماني، نياز خود و رسيدن به اهداف موجودی اجتماعي برای رفع نيازهای فردی و اجتماعيمديران به عنوان 

شود و کليه افراد را در محيط کار در بر مي مي آغاز خويشتن از که پوياست فراگردی تعامل با ساير افراد و تأثيرگذاری بر آنان هستند. ارتباط

نيز همانند رفتارهای  ارتباطي هایمي شود. مدل گردر ارتباط او با ديگران جلوه مختلف هایصورت به افراد هاینگرش و هاارزش اورها،گيرد و ب

 طرفه کي کنشي هایديدگاه جانشين ارتباطات، تعاملي هایديدگاه امروزه، و اندگذرانده را تکاملي سير خود، زماني فراخور به توجه با رهبری

 هر و اندگرفته در نظر را ارتباطي هایويژگي از خاصي هایجنبه آنها، کنندگان ارائه نگرش نوی اساس بر هامدل اين همه. اندشده متقابل کنش

 استوار قمنط اين بر مدل ها اين توسعه نظری مبنای. است داشته همراه به را قبلي هایمدل توسعه و تکامل زمينه شده، ارائه هایمدل از کدام

های  . در واقع تحقيقات علمي که نشان دهد مهارت(پوکزواردوسکي )مديريتي به شمار مي رود  عملکردهای ناپذير جدايي جزء ارتباط که است

خ بنابراين اين تحقيق به دنبال پاسارتباطي مديران در غالب شدن سبک خاصي از رهبری نقش دارند بسيار کم و شايد بتوان گفت ناياب است. 

  های ارتباطي با سبک رهبری مديران وجود دارد؟ ای بين مهارت به اين سئوال است که چه رابطه

 :روش تحقيق

همبستگي بود و به صورت ميداني اجرا شد. جامعه آماری اين تحقيق شامل کليه کارشناسان تربيت  -روش تحقيق از نوی تحقيقات توصيفي

در ادارات تربيت بدني آموزش و پرورش استان خراسان  1391رضوی است. اين افراد در سال  آموزش و پرورش استان خراسان ادارات بدني

در اين  .نفر بود 76رضوی به عنوان کارشناس تربيت بدني مشغول به فعاليت بودند. بر اساس آمار اداره آموزش و پرورش تعداد اين کارشناسان 

                                                           
 Hamid_Moeinfard@Yahoo.com   نويسنده مسئول: حميد معين فرد 1
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جمعيت شناختي و دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد، اين پرسشنامه ها عبارتند  تحقيق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطالعات

های ارتباطي  است. پرسشنامه مهارت شده ( تدوين2000آووليو ) و باس توسط اين پرسشنامه MLQ-X5  از:پرسشنامه چند عاملي رهبری

اده شد. پس از تأييد پرسشنامه ها توسط اساتيد، و تعيين گروه نمونه، : برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد استف1بارتون جي ای

های ارتباطي را به صورت حضوری بين کارشناسان مربوطه توزيع و پس از  و پرسشنامه مهارت MLQ-5Xپرسشنامه های رهبری چندعاملي 

 شد. SPSS 18ها برای تحليل وارد نرم افزار  تکميل در محل جمع آوری شد. داده

 ته ها:ياف

%( از کارشناسان 6/72% از گروه نمونه را زنان تشکيل مي دهند. )3/12% از نمونه آماری کارشناسان تربيت بدني استان را مردان و تنها 7/87

درصد قرار  1/19درصد و کارداني با  2/26دارای مدرک تحصيلي کارشناسي بوند. بعد از آن به ترتيب مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد با 

( و کمترين ميانگين مربوط به m ،5/2=SD=6/19های مهارت ارتباطي بيشترين ميانگين مربوط به مهارت کالمي ) در ميان شاخص .شتنددا

% دارای 5/1% سبک رهبری عملگرا و تنها 40% از گروه نمونه داری سبک رهبری تحولگرا، 5/58(. m ،1/3=SD=5/16های نوشتاری بود ) مهارت

 (.m ،3/0=SD=96/2باشد ) اخله بودند. بيشترين ميانگين نيز مربوط به سبک رهبری تحولگرا ميسبک رهبری عدم مد

 های رهبری های مکرر برای مقايسه ميانگين نمره سبک گيری ( نتايج آزمون تحليل واريانس اندازه1جدول 

  ها مجذور ميانگين درجات آزادی F سطح معني داری

 ی رهبریها سبک 5/120 11/1 7/331 001/0

 .گرا، عملگرا و عدم مداخله مديران تفاوت وجود دارد های سبک رهبری تحول بين ميانگين نمره     

 های رهبری های دو گانه سبک ( مقايسه2جدول 

  ها ميانگيناختالف  خطای استاندارد سطح معني داری

 تحولگرا و عملگرا  سبک 074/0 026/0 019/0

 گرا و عدم مداخلهسبک تحول 79/1 095/0 001/0

 سبک عملگرا و عدم مداخله 72/1 094/0 001/0

 

                                                           
1
 - Barton.J.A 
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شود تفاوت بين سبک رهبری تحولگرا و سبک رهبری عملگرا معني دار نمي باشد  دهد. همانگونه که مشاهده مي  های دوگانه را نشان مي مقايسه

(017/0<pاما تفاوت بين سبک .) دار مي عدم مداخله معني سبک رهبری  های رهبری تحولگرا و عملگرا با ( 017/0باشد>p بنابراين .)

 داری بيشتر از سبک رهبری عدم مداخله برخوردارند. کارشناسان تربيت بدني از سبک رهبری عملگرا و تحولگرا به طور معني

است.رهبری عمل گرا   r=0.378  ،   p=0.001گرا  تحول رهبری با بازخوردی مهارتهای ارتباطي، مهارتهای مقياسهای خرده ميان از

r=0.389 ،p=0.001   و رهبری عدم مداخلهr=0.257  ،p=0.039  ارتباط معناداری دارد.مهارت های کالمي نيز با سبک رهبری مبادله

 ای ارتباط مستقيم و معنا دار ندارد.

 افزايش دانش همچنين و سازمان در رهبری اثربخشي افزايش ارتباطي موجب مهارتهای و رهبری سبکهای ميان ارتباط نتيجه گيری: درک

 داد نشان پژوهش نتايج ميشود. رهبر يک عنوان به فرد رفتار در اساسي از مهارتهای يکي عنوان به ارتباطي مهارتهای تأثير مورد در موجود

 کمترين و کالمي مهارت به مربوط بيشترين ميانگين ارتباطي مهارت های شاخص ميان در و بوده حد متوسط در ارتباطي مهارتهای ميانگين

 طور به گرا تحول و گرا عمل سبک رهبری از بدني تربيت کارشناسان که داد نشان نتايج همچنين شنودی بود. های به مهارت مربوط ميانگين

 .ميکنند استفاده مداخله عدم سبک رهبری از بيشتر داری معني

 شمهارت های ارتباطي، سبک رهبری، آموزش و پرور کلمات کليدی:
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Abstract  

Among the organizations that have a great importance and role in human life, are educational 

organizations, especially education. The need for creative and innovative people in education and other 

scientific and educational centers is doubly important because these centers play a very important role in 

terms of education and training of committed and specialized human resources for all organizations and 

departments (Ghafouri et al. ). Successful performance of any team work requires proper and efficient 

management, and the effective role of management in the success or failure of groups and organizations 

can not be easily ignored. When a group of people are trying to achieve a goal, usually someone as the 

manager and leader takes responsibility for the group. This person must have the necessary skills and 

characteristics to lead the group in order to be able to lead group members to the desired goal (Bandali). 

One of the terms that is important in managing an organization is the leadership style that the person uses 

to manage the organization . Numerous studies on leadership have addressed the three general contexts of 

leadership characteristics, leadership behavior, and contingency leadership. ..) have (cultural and 

colleagues). On the other hand, managers as a social entity to meet their individual and social needs and 

achieve organizational goals, need to communicate and establish relationships and interaction with other 

people and influence them. Communication is a dynamic process that begins with oneself and involves all 

people in the workplace, and the beliefs, values, and attitudes of individuals are manifested in different 

ways in their relationship with others. Communication models, like leadership behaviors, have evolved 

according to their timeliness, and today, interactive communication perspectives have replaced one-sided 

action and interaction perspectives. All of these models, based on the attitude of their providers, have 

considered certain aspects of communication features, and each of the proposed models has given rise to 

the evolution and development of previous models. The theoretical basis for the development of these 

models is based on the logic that communication is an integral part of managerial functions 

(Pokzwardowski). In fact, scientific research showing that managers' communication skills play a role in 

overcoming a particular style of leadership is very rare and arguably rare. So this research seeks to answer 

the question of what is the relationship between communication skills and managers' leadership style? 
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 های بهداشتي: مطالعه موردی کرونای توسعه ورزش همگاني در زمان فراگيری اپيدميراهکارها

 حسين دهقاني

 کارشناس ارشد جامعه شناسي ورزشي

 

 چکيده

گردد و الزم است ها در قبال شهروندان و يکي از حقوق شهروندی تلقي مي توسعه ورزش همگاني يکي از وظايف اجتماعي دولت

های همگاني در جامعه متناسب با نيازها و خواسته های ها در جهت توسعه و ارتقای ورزشرنامه ريزیگذاری ها و بکه سياست

های بهداشتي: راهکارهای توسعه ورزش همگاني در زمان فراگيری اپيدميتحقيق حاضر با هدف شناسايي شهروندان تنظيم گردد. 

 و هدفمند گيری هروش نمون از گيریبهره با ين پژوهشبود. در ا روش پژوهش کيفي. انجام شد مطالعه موردی کرونا

ها شناسايي راهکارهای توسعه ورزش همگاني در زمان شيوی ويروس کرونا انتخاب شدند و با آن برای نفر14 نظری، اشبای تکنيک

گروه  با ) ساختارمند نيمه مصاحبة کرونا از در زمان شيوی ويروسورزش همگاني توسعة  راهکارهای شناسايي برایمصاحبه شد. 

 شد.( استفاده 2013استفاده شد. برای تأمين روايي و پايايي مطالعه از روش ارزيابي لينوکلن و گوبا ) اسناد مطالعة وي( کانون های

در جهت مسئوالن سياسي و دولتي و مديريتي کشور ورزش همگاني در بين مورد اهميت سعي بر آن شد که لزوم تغيير نگرش در 

ارتقای حيات اجتماعي شهروندان، ارتباط درست و منطقي بين  ايجاد بستر مناسب و منابع الزم و همچنين ورزش همگاني و توسعه

 .مفاهيم ايجاد شده و در نهايت تحليل و جمع بندی و راهکارهای الزم و کاربردی پيشنهاد گردند

 

 19-بهداشتي، کرونا، کوويد راهکار، توسعه، توسعه ورزش، ورزش همگاني، اپيدمي واژگان کليدی:
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 اولويت بندی موانع اجتماعي شرکت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در فعاليت های ورزشي

 حسين دهقاني

 کارشناس ارشد جامعه شناسي ورزشي

 چکيده

ي بود. روش تحقيق ورزش یها تيشرکت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در فعال يموانع اجتماع یبند تياولوهدف از اين تحقيق 

نفر  200نفر تشکيل مي دادند.  900به تعداد  کارکنان وزارت ورزش و جوانانتوصيفي پيمايشي بود. جامعه آماری تحقيق را کليه 

( برای 1392به روش تصادفي طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه موانع اجتماعي ورزش اثر طاليي و همکاران )

برای تجزيه و  23ورژن  spssی اطالعات استفاده شد. روايي و پايايي پرسشنامه قبل از توزيع تاييد شد. از نرم افزار جمع آور

تصميم گيرندگان  يعدم آگاه یمتخصصان عامل ها دگاهينشان داد از د يسلسله مراتب ليتحل جينتاتحليل اطالعات استفاده شد. 

 نيالزم در ا غاتيو تبل ي کارکناناز ورزش همگان دولت تي، عدم حمايبدن تيفعال ورزش واجتماعي  دياز فوا ورزش کارمندی

 يموانع اجتماع نييرا در تب ريتاث نيشتريب يمسائل ورزش همگان مديران عالي وزارت ورزش و جوانان از تي، عدم حما نهيزم

مديران عدم توجه همکاران،  قيد عدم تشوموار نيهمچن داشتند. ي برای کارکنان وزارت ورزش و جوانانمشارکت ورزش همگان

مناسب به افراد جامعه در  يی رسانالمناسب و همسطح و عدم اط يورزش اري، نداشتن  يبه ورزش همگان وزارت ورزش و جوانان

آن  نددر برطرف کر يپژوهش و سع نيشده در ا ييموانع شناسا تيبودند. توجه به اولو یبعد یها تيدر اولو بيمورد ورزش به ترت

 .ديرا فراهم نما يو ورزش همگان يبدن یها تيجامعه در فعال شتريمشارکت هرچه ب نهيتواند زم يها م

 وزارت ورزش، کارمندان، ورزش همگاني، موانع اجتماعي کلمات کليدی:
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 نقش آگاهي مديران اماکن ورزشي در تبليغات سبز

3، حبيب هنری2، پريسا ساريخاني1فاطمه دانشگر
 

 کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران 2و 1

 يار گروه مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي تهراندانش-3

 چکيده

بهبود محيط زيست  باشند. لذابرای تعاملي دوستانه با محيط زيست مي و عملکرد افراد دانش و اگاهي اساس رفتار مقدمه و هدف:

و  رانيمد يطيمح ستيز يمقوله به سطح آگاه نيافرادی آگاه از جايگاه محيط زيست در زندگي بشر است. انيازمند مشارکت 

بازاريابي نيز سال ها در تالش است تا با تکيه بر مفاهيمي چون  سبز اشاره دارد غاتيو الزامات تبل تيکارکنان در خصوص اهم

 یتوسعه اقتصاد انينزای م یراه حل برد برد برا کيسبز  یتوسعه فناورذا ل بازاريابي سبز نگراني های زيست محيطي را کاهش دهد

استفاده  ستيز طيحفظ مح یافراد برا يسطح آگاه شيافزا یسبز برا غاتياز تبل زيدولت ها ن ني. عالوه ادباش يم ستيز طيو مح

شرکت ها  ينگرانو ندارتباط برقرار ک ستيز طيمح ايخدمات و يا محصوالت  نيقادر باشد ب ديسبز با غاتيتبل ي. به طور کلکننديم

 سبز باشد يزندگ جيترو یبرا نيکمپ کيتا به عنوان  محيط زيست را نشان دهد جهت حفظ

نقش آموزش و هدف تبيين با در قبال محيط زيست، اماکن ورزشي پژوهش حاضر منظور ارتقای رفتار دوستانه و مسئوالنه مديران 

 انجام گرفته است. سبز  زشي در تبليغاتان اماکن ورمدير آگاهي رساني

پيمايشي بوده و جامعه آماری شامل مديران اماکن ورزشي سرپوشيده شهر يزد که حجم  -توصيفي پژوهش حاضر روش تحقيق:

ده نفر با روش نمونه گيری تصادفي سا 234نفر از مديران اماکن ورزشي بود و با استناد به جدول مورگان، تعداد  600جامعه حدود 

نفر از متخصصين مورد تأييد  8به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گيری شامل پرسشنامه محقق ساخته که توسط 

نسخه  SPSS ها از نرم افزارمحاسبه شد.جهت تجزيه و تحليل داده 782/0قرار گرفت و پايايي پرسشنامه از طريق  آلفای کرنباخ 

  استفاده شد. 25

حمايت از ابتکارات و اقدامات در زمينه ها )طبق نتايج آزمون تي استيودنت سطح معناداری آزمون برای تمامي گويه يافته ها:

ارائه گزارش عملکرد از  تدوين و، ای پياده سازی و نظارت اقدامات پايداریرايجاد گروه سبز ب، تشويق کارکنان سبز، تبليغات سبز

( مشارکت در برنامه ريزی و پياده سازی تبليغات سبز، های تبليغات سبزما و دستور العملتدوين راهن، های زيست محيطيفعاليت

است و فاصله  05/0، کوچکتر از مقدار «های آموزشي در حوزه توسعه پايدار و تبليغات سبزبرگزارری نشست و کارگاه»بجز گويه 

، در دامنه اعداد «موزشي در حوزه توسعه پايدار و تبليغات سبزهای آبرگزارری نشست و کارگاه»ها بجز گويه اطمينان تمامي گويه

، «های آموزشي در حوزه توسعه پايدار و تبليغات سبزبرگزارری نشست و کارگاه»ها بجز گويه مثبت قرار دارد. بنابراين تمامي گويه

های آموزشي در حوزه توسعه شست و کارگاهبرگزارری ن»سبز تاثير دارد. و سطح معناداری آزمون برای گويه های تبليغات در شيوه

است و فاصله اطمينان در دامنه اعداد منفي و مثبت قرار دارد. بنابراين گويه  05/0بزرگتر از مقدار « پايدار و تبليغات سبز

ندارد. همچنين  های تبليغات سبز تاثيری در شيوه« های آموزشي در حوزه توسعه پايدار و تبليغات سبزکارگاه برگزارری نشست و »

است و فاصله اطمينان در دامنه اعداد مثبت  05/0سطح معناداری آزمون برای متغير آموزش و آگاهي رساني  کوچکتر از مقدار 

 .قرار دارد. بنابراين آموزش و آگاهي رساني مديران در تبليغات سبز تاثير دارد
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ها حمايت و جهت بهينه سازی در سيستم نيروی انساني سازمان  بايست از طرف مديران ارشد سازمانتفکر سبز مي نتيجه گيری:

تواند موجبات احساس نياز مديران آموزش و منتقل گردد.لذا پذيرش زيست محيطي از طرف مديران به عنوان يک شروی خوب مي

رضايت مشتريان، حمايت  محيطي شود که نتايجي چونهای زيستها و سياست های بازاريابي با فعاليتبازاريابي در ادغام رويه

يابي به اهداف تعريف شده خواهد داشت لذا های بين المللي، کاهش هزينه ها، استفاده بهينه از انرژی و کسب سود و دستسازمان

دانش مورد نياز در زمينه های بهينه سازی مصرف مواد و انرژی در تبليغات به ويژه در بخش اجرا و همچنين حضور متخصصين 

رسد. در نهايت ديد و مسئوليت پذيری مديران در رابطه با لزوم حفظ منابع و ذخائر کشور و نيز اين زمينه مهم به نظر ميکافي در 

های ضروری در استقرار نظام مذکور نقش مهمي در دسترسي به اهداف زيست محيطي و همينطور داشتن آگاهي ها و آموزش

 اقتصادی دارند.

 

 بليغات سبز، آگاهي، اماکن ورزشيبازاريابي، ت کلمات کليدی:
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Abstract 

 Knowledge and awareness are the basis of people's behavior and performance for friendly interaction 

with the environment. Organizations also use green advertising to raise awareness of the environment. In 

general, green advertising should be able to link products or services or the environment. The present 

study was conducted to promote the friendly and responsible behavior of sports venue managers towards 

the environment, with the aim of explaining the role of education and awareness of sports venue managers 

in green advertising. The method of this research is descriptive-survey. The statistical population was the 

managers of sports facilities in Yazd. The sample size was 234 randomly selected using a Morgan table. 

The measurement tool included a researcher-made questionnaire that was approved by 8 experts and the 

reliability of the questionnaire was calculated through Cronbach's alpha 0.78 For data analysis, SPSS 

software version 25 was used. According to the results of t-test, the significance level of the test for the 

variable of education and awareness is less than 5 and the confidence interval is in the range of positive 

numbers. Therefore, educating and informing managers has an effect on green advertising. The results 

showed that the required knowledge in the fields of optimizing the use of materials and energy in 

advertising as well as the presence of sufficient experts in this field seems important. Finally, managers' 

vision and responsibility regarding the need to preserve the country's resources and reserves, as well as 

having the necessary knowledge and training in the establishment of the system have an important role in 

achieving environmental as well as economic goals. 

Keywords: Marketing, green advertising, awareness, sport Facilities 
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 اوقات فراغت کودکان در ايام کرونا )فرصت ها و تهديد ها(

 دکتر زهرا علم

 استاديار مديريت ورزشي دانشگاه ازاد اسالمي واحد رودهن

 

، تقويت مهارت های کودکان، افزايش خالقيت ها بهينه سازی اوقات فراغت در کودکان مي تواند منجر به استعداديابي و شکوفايي

شمند در زمينه های مختلف ورزشي و هنری و  شکل گيری ويژگي های مثبت شخصيتي، رشد های ارز توانمندی ها و ظرفيت

ساعت  24شرايط ويزه زندگي در دوران پاندمي کرونا تاثيرات منفي بر نحوه گذران اوقات عقلي، روحي و بدني و اجتماعي شود. اما 

 آينده باشد. حال و  متي روحي و جسمي آنها در شبانه روز کودکان گذاشته است که مي تواند تهديدی برای سال

 بدني، افزايش فعاليت های بي تحرک وبررسي تحقيقات مرتبط نشان مي دهد که پيامد های اين بيماری شامل کاهش فعاليت 

همچنين قرنطينه خانگي و نبود فضای گذران اوقات فراغت در خارج از  .( 2020 بيتز،  ؛2020 ،گوان)اختالالت در خواب مي باشد

تحريک منجر به پيامدهای روانشناختي مانند احساس ناامني، اضطراب، ترس، اختالالت در خواب، مشکالت رفتاری، مي تواند خانه 

اين پيامدها نه . (2020دانتون، ؛ 1399چوبداری، )پذيری، اختالل استرس پس از آسيب و وسواس فکری و عملي در کودکان شود

 . خواهد کردانواده و جامعه را دچار مشکل خ تنها مي تواند عوارض و هزينه های فردی ايجاد کند بلکه 

 رای غني سازی اوقات فراغت کودکان مي تواند شامل تغيير رويکرد اوقات فراغت دري ببه فرصت تبديل اين تهديد هاراهکارهای 

تعيين  ا،در دني اوقات فراغت کودکان غني سازیموفق در زمينه جهت فراگيری مهارت های زندگي، آگاهي از مدل های 

اوقات فراغت کودکان، تدوين و اجرای برنامه هايي جهت پيشگيری، آموزش و مداخله  برنامه های های الزم جهت تدويناستاندارد

 باشد کودکان شي فعاليت های نهاد های مختلف در زمينه اوقات فراغتسنجش ميزان اثربخ و در نهايت موثر والدين

 

 19اوقات فراغت، کودکان، کوويد  کليدی: لماتک
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Children's leisure time in Corona (opportunities and threats) 
 

Zahra Alam 

Assistant Professor in Sport Management of Islamic Azad University of Roudehen 
 

Abstract 

Optimizing leisure time in children can lead to talent identification and flourishing of creativity, 

strengthening children's skills, increasing valuable abilities and capacities in various fields of 

sports and art and the formation of positive personality traits, intellectual, mental and physical 

development and Be social. But living conditions during the Corona pandemic have had a 

negative impact on the way children spend their 24 hours a day, which can be a threat to their 

mental and physical health now and in the future. Related research shows that the consequences 

of this disease include decreased physical activity, increased sedentary activity and sleep 

disorders (Guan, H, 2020; Bates, 2020). Also, home lockdown and lack of space to spend leisure 

time outside the home can lead to psychological consequences such as feelings of insecurity, 

anxiety, fear, sleep disorders, behavioral problems, irritability, post-traumatic stress disorder and 

obsessive-compulsive disorder in children. (Dunton, G, 2020; Chobdari, 2020). These 

consequences can not only cause individual complications and costs, but also cause problems for 

the family and the community. Strategies to turn these threats into an opportunity to enrich 

children's leisure time can include changing leisure approach to learning life skills, awareness of 

successful models in enriching children's leisure time in the world, setting the necessary 

standards for developing Children's leisure programs, formulating and implementing programs 

for prevention, education and effective intervention of parents and finally measuring the 

effectiveness of the activities of various institutions in the field of children's leisure. 
 

Key words: leisure time, Children, COVID-19 
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 نقش برگزاری رويدادهای ملي و بين المللي ورزشي غير رقابتي در توسعه رشته بازی و ورزش کودکان 

 2، مليحه نعيمي کيا1امين غالمي

 1عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری : 2و  1

 بهکودکان و نوجوانان  آوردن روی برای انگيزه ايجاد در را بسياری تأثيرات تواند مي ورزشي رويدادهای برگزاری: و هدف مقدمه

دوران رزش در ودارد.  متفاوتي نسبت به سنين باالتربرگزاری رويدادهای ورزشي در حوزه کودکان اما مالحظات . باشد داشته ورزش

و به قهرمان سازی زودرس بر کز به دليل تمرو حتي والدين اکثر مربيان  .رقابتايجاد باشد نه  لذتکودکي بايد بر اساس تفريح و 

 تا چه اندازه شکست کودکانينکه ا غافل از ،دکنن وارد فضای جدی برد و باخت مي کودکان خود را ،دست آوردن جايگاه اجتماعي

کم اما اين موضوی شايد دليل کافي برای  آنها آسيب بزند.آينده  زندگيدر حتي تواند به تخريب روحيه و شخصيت کودکان  مي

برای کودکان غيرقابتي مفرح مانند جشنواره ها، کمپين ها، چالش های حضوری و مجازی برگزاری رويدادهای ورزشي  توجهي به

در توسعه رشته نوپای بازی و غير رقابتي نباشد. هدف تحقيق حاظر بررسي نقش برگزاری رويدادهای ورزشي ملي و بين المللي 

 ورزش کودکان بود. 

های  حاضر توصيفي از نوی پيمايشي است. جامعة آماری اين پژوهش را همة اعضای هيئت علمي دانشگاهتحقيق : روش تحقيق

نفر تعيين  211تا  93گيری تصادفي بود. حجم نمونة پژوهش در بازة  دهند. روش نمونه کشور با گرايش مديريت ورزشي تشکيل مي

سؤال تشکيل شده بود. روايي پرسشنامه به لحاظ محتوايي و  29ساخته بود که از  ها پرسشنامة محقق آوری داده شد. ابزار جمع

گزارش شد. به منظور تجزيه و تحليل  48/0ای تأييد شد. همچنين پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ، مقدار  سازه

 استفاده شد.  20نسخه  SPSS با استفاده از نرم افزار آماری وش های آمار توصيفي و استنباطي روها از  داده

برگزاری رويدادهای ورزشي غيرقابتي مفرح مانند جشنواره ها، کمپين ها، : نتايج تحقيق حاظر در خصوص بررسي نقش يافته ها

افزايش انگيزش و مشارکت کودکان به ورزش در آينده، نشان داد از ديدگاه متخصصين چالش های حضوری و مجازی برای کودکان 

جلب توجه و آگاهي والدين به اهميت ورزش غيررقابتي کودکان، جلوگيری از تخصصي شدن زودهنگام کودکان در ورزش و کاهش 

ربيان از عملکرد کودک ارزيابي کلي والدين و مامکان آسيب های جسماني و رواني، آموزش غيرمستقيم مهارت های حرکتي پايه، 

در يک رويداد اجتماعي،  افزايش آگاهي مسولين به اهميت ورزش غيررقابتي کودکان و توسعه کسب و کار مربيان بازی و ورزش 

 برای کودکان باشند. ملي و بين المللي مي تواند از مزايای برگزاری رويدادهای ورزشي غيررقابتي کودکان

به شکل های مختلف مي تواند بر توسعه جنبه های مختلف بر رشته نوپای  ی ورزشي غيررقابتيبرگزاری رويدادها :نتيجه گيری

 بازی و ورزش کودکان موثر باشد.

 بازی، ورزش، کودکان، رويداد ورزشي کلمات کليدی:

 

                                                           
 (amingholami91@gmail.comنويسنده مسئول: امين غالمي ) - 1
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The role of holding non-competitive national and international sports events in the 

development of children's active play and sports 
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2 
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Abstract 

Organization of sports events effect on motivating children and adolescents to participate in 

future sports. Holding sports events for children, however, has different and special 

considerations. Childhood sport activities should be based on fun and enjoyment, not 

competition. Most educators and even parents focus on early heroism and gaining social status, 

unaware of how much children's failure can destroy children's morale and character even in their 

future live .But that may not be reason enough to pay little attention to fun non-competitive sports 

events such as festivals, campaigns, live and virtual challenges for children. The aim of the 

present study was to investigate the role of holding non-competitive national and international 

sports events in the development of children's active play and sports from experts' point of view. 

The study was a descriptive survey. The statistical population of this study consists of all faculty 

members of the country's universities in the field of sports management. The sampling method 

was random. The sample size was determined in the range of 93 to 121 experts. The data 

collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of 29 questions. The content of 

the questionnaire was confirmed in terms of content and structure. Also, the reliability of the 

questionnaire was reported to be 0.84 using Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the 

data, descriptive and inferential statistical methods were used using SPSS software version 20. 

The results showed increasing children's motivation and participation in sports in the future, 

improvement of parents' awareness about the importance of non-competitive sports children, 

preventing early sport specialization, reducing children's physical and mental injuries, indirect 

training of basic motor skills, general evaluation of parents and educators about the child's 

performance in a social event, increasing awareness of high-ranking officials about the 

importance of non-competitive sports for children and business development were benefits of 

holding national and international non-competitive sports events for children. 

Keywords: Play, Sport, Children, Sport event 

 

 



  1399اسفند                                               يورزش تيريمد يانجمن علم يمل شياولين همايش بين المللي و ششمين هما         
 

434 

 

 منابع

بررسي اثرات برگزاری رويدادهای ورزشي بر توسعه گردشگری  (1394) علي اشرف ،خزايي .کيوان ،شعباني مقدم .نسترن ،پرويني .1
مطالعات مديريت رفتار  ، نشريهبيستون جامعه ميزبان با تاکيد بر بعد اقتصادی، مطالعه موردی: سومين جشنواره جهاني سنگنوردی

 95-87(:5) 2، سازماني در ورزش
، نشريه زبانيبر جامعۀ م يورزش یدادهايرو یاثرات برگزار يبررس (1392) دهيفر ي،پورجهرم يتق ،مهيرح ،زاده یمهد .رضا ،اندام .2

 85-73(: 6) 3پژوهش های معاصر در مديريت ورزشي، 
کودکان دوره  ياجتماع تيبر سالمت روان و هو يورزش یها تينقش شرکت در فعال يبررس( 1397صفری، جواد. دبستاني، بهجت ) .3

 يدبستان شيدردوره پ ياسالم رانيکودکان ا تيهو يمل شيهما ي،دبستان شيپ

 


